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Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας 
Κωνσταντίνου Στεφανόπουλου 

Η έκθεση «ΑθήναΜόναχο, Τέχνη και Πολιτισμός στην Νέα Ελλάδα» προβάλλει, με πολΰ ενδιαφέροντα τρόπο, 
τις στενές σχέσεις Ελλάδος-Βαυαρίας και υπενθυμίζει την μεγάλη επιρροή τους στην εξέλιξη του Ελληνικού 
Κράτους, τις πρώτες δεκαετίες μετά την συγκρότηση του. 
Παρουσιάστηκε ήδη τον παρελθόντα Νοέμβριο στο Μόναχο με μεγάλη επιτυχία και τώρα, αναδιαρθρωμένη και 
εμπλουτισμένη με περισσότερα εκθέματα, εγκαινιάζεται στην Αθήνα, με την ευτυχή ευκαιρία της επισήμου επι

σκέψεως του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κ. Γιοχάνες Ράου στην χώρα μας. 

Στις αρχές του 19ου αιώνα ένας ενθουσιώδης φιλελληνισμός απλώθηκε σε όλη σχεδόν την Ευρώπη. Είναι βέ

βαιο, ότι χρωστάμε σ' αυτό το ευγενικό αίσθημα που φούντωσε στις υψηλόφρονες καρδιές νέων και γερόντων, ποι

ητών και στρατιωτών, απλών πολιτών και μοναρχών, πάρα πολλά. Χρωστάμε την ηθική συμπαράσταση και την υλι

κή βοήθεια στο επαναστατημένο γένος μας, την ζωή του Μπάυρον, την παρουσία αγωνιστών που πολέμησαν και 
σκοτώθηκαν μαζί μας, την μεταστροφή της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων της εποχής και τον πρώτο βασιλέα 
της χώρας, που έφτασε στο Ναύπλιο και την Αθήνα, ακολουθούμενος από ένα μεγάλο αριθμό συμβούλων, επι

στημόνων και στρατιωτικών. 

Την φλόγα του φιλελληνισμού άναψε ο ηρωισμός των ξεσηκωμένων Ελλήνων, τα πολεμικά τους κατορθώματα και 
η δάδα του Καψάλη που τίναξε την πυριτιδαποθήκη του Μεσολογγίου στον αέρα και έβαλε φωτιά στη ψυχή των 
Ευρωπαίων, που θαύμασαν την αναγέννηση του ελληνικού έθνους. 

Η Βαυαρία υπήρξε ένα από τα σπουδαιότερα κέντρα του φιλελληνισμού, πρόγονοι του οποίου ήταν ο θαυμασμός 
και η σπουδή της κλασικής αρχαιότητος και το κίνημα του ρομαντισμού. 

Απ' αυτό το πνεύμα του ρομαντισμού και την αγάπη προς την αρχαία Ελλάδα, που επεκτείνετο κατά φυσικό τρό

πο και στην σύγχρονη, διακατείχετο και ο Λουδοβίκος Α' της Βαυαρίας, εραστής των καλών τεχνών και θαυμα

στής του αρχαίου πολιτισμού, που δε δίστασε να προσφέρει στον μόλις απελευθερωμένο ελληνικό λαό το δευτε

ρότοκο γιότου ως βασιλέα. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι είμαστε χρεώστες απέναντι του. Οφείλουμε πολλά σ' 
αυτόν, τη χώρα του και τους ανθρώπους της. 

Και το χρέος μας υπάρχει παρά τις άστοχες ενέργειες των Βαυαρών που ήλθαν στην Ελλάδα. Ο Όθων αγάπησε 
την Ελλάδα και φιλοδόξησε να την καταστήσει μεγάλη και σύγχρονη χώρα. Ας το αναγνωρίσουμε. Απέτυχε γιατί 
δεν μπόρεσε να καταλάβει την υπερήφανη και ελεύθερη ψυχή του λαού που κλήθηκε να κυβερνήσει, γιατί δεν αντα

ποκρίθηκε στις ελπίδες των αγωνιστών που είχαν κατακτήσει την ανεξαρτησία τους με άπειρες θυσίες και ποτα

μούς αίματος. 

Προσέφερε όμως όσο μπορούσε στην οργάνωση του νεοσύστατου κράτους και έθεσε τις πρώτες βάσεις του. 
Όλα αυτά μας υπενθυμίζει η έκθεση «ΑθήναΜόναχο». 

Ας την υποδεχτούμε, μαζί με τις ιστορικές αναμνήσεις που μας προσφέρει, με την οφειλόμενη χάρη προς τους φι

λέλληνες και όσους δούλεψαν για την νεότερη Ελλάδα. 



Χαιρετισμός του Βαυαρού Πρωθυπουργού 
Edmund Stoiber 

Η αναβίωση της ελληνικής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς ήταν η κοινή επιθυμία των ευρωπαϊκών εθνο

τήτων από το 18ο αιώνα. Με ιδιαίτερο τρόπο, βρήκε η φροντίδα για τη μοίρα των Ελλήνων γόνιμο έδαφος στη Βαυ

αρία, όπου έδρασαν δύο κατεξοχήν Φιλέλληνες, ο Λουδοβίκος Α'και ο Φρειδερίκος Θείρσιος. 
Οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Βαυαρίας ήταν ιδιαίτερα στενοί και σταθεροί  περισσότερο από ότι σε άλλες πε

ριπτώσεις  κυρίως στην εποχή του Λουδοβίκου Α', αφοΰ ο γιος του Όθωνας, ως βασιλιάς των Ελλήνων, ανέλα

βε την ευθύνη για την εξέλιξη του νέου ελληνικού κράτους. 
Η έκθεση αυτή, που έγινε σε στενή συνεργασία των Μουσείων ΜονάχουΑθήνας, αποκαλύπτει αυτές τις ιστορι

κές σχέσεις και προσφέρει πλούσια εικόνα για τα πολιτικά και πολιτιστικά επακόλουθα για τα δύο κράτη. 
Εύχομαι στην αθηναϊκή έκθεση καλή επιτυχία και ελπίζω ότι το γεγονός αυτό θα λειτουργήσει ως κίνητρο για 
μια ακόμα εντονότερη ανάπτυξη των σχέσεων Ελλάδας και Βαυαρίας. 



Σ' ένα παιχνίδι του καθρέφτη μας καλεί να πάρουμε μέρος η έκθεση «ΑθήναΜόναχο, πολιτιστικές σχέσεις στον 
19ο αιώνα». 
Οι Έλληνες, μετά από πολύχρονο αγώνα, κερδίζουν την ανεξαρτησία τους και επιχειρούν να θεμελιώσουν το νε

οσύστατο κράτος τους κοιτώντας προς την Ευρώπη, το εργαστήριο των μεγάλων πολιτικών, θεσμικών και επιστη

μονικών επιτευγμάτων της εποχής. 
Οι Βαυαροί θα γίνουν ο δίαυλος μετακίνησης νέων θεσμών στο ελληνικό κράτος, αλλά συγχρόνως βλέπουν στην 
Ελλάδα τον ιερό τόπο, την κοιτίδα του αρχαίου κόσμου που αποτελεί για την Ευρώπη υπόδειγμα πνευματικής 
και αισθητικής τελειότητας. 
Το πρόσωπο της φωτισμένης δεσποτείας που εφαρμόζουν οι Βαυαροί δε θα ριζώσει στην Ελλάδα και σύντομα η 
πολιτική πρακτική τους θα προκαλέσει αντιδράσεις. 
Όμως η ανταλλαγή, η επικοινωνία των δύο κόσμων μέσα από τον καθρέφτη των ταυτοτήτων θα αποδειχθεί πολύ 
πιο αυθεντική. Με τις εικόνεςαναπαραστάσεις του αρχαίου κόσμου οι Βαυαροί τροφοδοτούν τη δική τους ουτο

πία για την αναβίωση του αρχαίου κλέους. Και οι Έλληνες, αν και εξορισμένοι από τη ματιά των Βαυαρών, εκ

παιδεύονται να αναζητούν τη συνέχεια του αρχαίου κόσμου στον δικό τους. 

Τις περιπέτειες αυτής της αμφίδρομης σχέσης αφηγείται η έκθεση με πλούσιο εικαστικό υλικό  σχέδια πίνακες 
χαρακτικά, με ιστορικά τεκμήρια και πολλά αντικείμενα, πολλά από τα οποία παρουσιάζονται για πρώτη φορά 
στο κοινό. 

θέλω να συγχαρώ όλους τους συντελεστές της έκθεσης και να χαιρετίσω την καλή συνεργασία ανάμεσα στην 
Ελλάδα και στην Γερμανία και ειδικότερα την Βαυαρία για ένα πολιτιστικό γεγονός που πιστεύω να μας φέρει 
πιο κοντά. 

Ελισάβετ Παπαζώη 
Υπουργός Πολιτισμού 



Η έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης «ΑθήναΜόναχο» αναφέρεται στον 19ο αιώνα και αναδεικνύει την ελληνι

κή πραγματικότητα μετά τον απελευθερωτικό αγώνα, με την έντονη επιρροή των Βαυαρών στο νεοσύστατο ελλη

νικό κράτος. 
Η βασιλεία του Όθωνα ήταν περίοδος γόνιμων επιδράσεων μεταξύ του Μονάχου και των Αθηνών στον τομέα των 
τεχνών. Τα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής αναζητούσαν αισθητικά πρότυπα στην κλασική αρχαιότητα τα οποία 
εξιδανίκευαν στην ευρωπαϊκή συνείδηση τον ελληνικό λαό. Τα πρότυπα αυτά συνδέουν τους Έλληνες με την ιστο

ρία τους, ενώ ταυτόχρονα είναι και η σύγχρονη τάση που επικρατεί. Γι' αυτό και είναι ευπρόσδεκτη στην Ελλά

δα. 
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1841 με νόμο του Όθωνα. Το γεγονός αυτό ανέπνευσε το Νικηφόρο 
Λύτρα να απεικονίσει τον Όθωνα με εθνική ενδυμασία να κρατά στο χέρι αυτόν το νόμο. Αλλά και η άφιξη του 
Όθωνα στο Ναύπλιο και στην Αθήνα αποτέλεσε το θέμα δύο έργων του Νικολάου Φερεκείδη, ο οποίος εμπνεύ

στηκε από τους αντίστοιχους πίνακες του Peter von Hess. Τη συμμετοχή της Τράπεζας μας στην παρούσα έκθεση 
συμπληρώνει το αξιόλογο έργο του Νικολάου Γύζη «Ιουδήθ και Ολοφέρνης». Οι τέσσερις αυτοί πίνακες κο

σμούν σήμερα τους χώρους της Διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και ο Όμιλος των Εταιρειών της είναι ευτυχείς που συμβάλλουν στην πραγμα

τοποίηση αυτής της έκθεσης, τόσο με τη χορηγική στήριξη της, όσο και με την προσφορά των συγκεκριμένων 
έργων. 

Θεόδωρος Β. Καρατζάς 
Διοικητής Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 



Μετεωρίζεται η μετεπαναστατική Ελλάδα ανάμεσα στην παράδοση και στον εκσυγχρονισμό. Η σπουδαία εποχή 
του Καποδίστρια έχει παρέλθει, η δε αναγεννητική δραστηριότητα έχει διακοπεί. Επακολουθεί η βαυαρική 
Αντιβασιλεία, που επηρεασμένη από τα φιλελληνικά αισθήματα, όχι μόνο της βαυαρικής κοινής γνώμης, αλλά 
και εκείνης των λαών πολλών κρατών της Ευρώπης, αισθάνεται επιτακτική την ανάγκη για συνέχιση του εκσυγ

χρονισμού και ιδίως των θεσμών. Η αναζήτηση, εξάλλου, στην Ελληνική αρχαιότητα των αισθητικών προτύπων 
επηρεάζει έντονα το εθνικό και πολιτιστικό όραμα της Βαυαρίας. Η άφιξη στην Ελλάδα του Όθωνα και της 
βαυαρικής αυλής, συνοδεύονται από την προσπάθεια τους για την απόκτηση από τον ελληνικό λαό ευρωπαϊκής 
συνείδησης. Όμως, η άσκηση της εξουσίας, με τον τρόπο που επιχειρήθηκε, έρχεται σε αντίθεση με τη σκληρή 
πραγματικότητα. Τα αποτελέσματα της αντιπαρέθεσης αυτής, καθώς και τα γεγονότα της μετεπαναστατική ς 
περιόδου θα εκφραστούν και εικαστικά. Το εκθεσειακό υλικό επιβεβαιώνει του λόγου το ασφαλές για τη θεμα

τική έκθεση «ΑθήναΜόναχο» (και γιατί όχι «ΕλλάδαΒαυαρία»). 

Ως Πρόεδρος της Εθνικής Πινακοθήκης και Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου χαιρετίζω την θαυμάσια αυτή 
έκθεση, συγχαίρω θερμότατα τους συνοργανωτές και τους συντελεστές της και ευχαριστώ εκ βαθέων τον Όμιλο 
των Εταιρειών της Εθνικής Τράπεζας για τη σημαντική χορηγία του. 

Απόστολος Μπότσος 
Πρόεδρος Ελεγκτικού Συνεδρίου 

και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου 
Εθνικής Πινακοθήκης 



«Αθήνα  Μόναχο» 
Έ ν α ς θερμός άξονας πολιτισμού στην Ελλάδα του 19ου αιώνα 

Η Συνθήκη του Λονδίνου, που υπογράφτηκε στις 25 Απριλίου του 1832 από τους αντιπροσώπους των Μεγάλων Δυνάμε

ων, όρισε ως Βασιλε'α των Ελλήνων τον νεαρό Όθωνα, δευτερότοκο γιό του Λουδοβίκου Α' της Βαυαρίας. Ο Λουδοβί

κος, φανατικός φιλέλληνας και αρχαιόφιλος, είχε φιλοδοξήσει να μεταβάλει την πρωτεύουσα του σε «Αθήνα επί του 
Ίσαρος». Στο δικό του όραμα οφείλει τη νεοκλασική του φυσιογνωμία το Μόναχο. Η αρχαιοφιλία, η γνώση, το συλλεκτι

κό του πάθος πλούτισαν τα Μουσεία της πόλεως με ανεκτίμητους θησαυρούς. 

Η επιλογή του Όθωνα στο θρόνο του νεοσύστατου Βασιλείου, όπου τα ερείπια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας κάπνιζαν 
ακόμη, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ευοίωνο νεύμα της πρόνοιας. Ποιος άλλος θα οραματιζόταν με τόσο πάθος να ξα

ναδώσει στην αναστηθείσα Ελλάδα το αρχαίο κλέος από έναν πρίγκηπα που είχε γαλουχηθεί μέσα στον ενθουσιασμό 
του φιλελληνισμού και το πάθος της Ελληνικής Αρχαιότητας; 

Η εκλογή του Όθωνα και η οργανωτική επαγρύπνηση του Λουδοβίκου έμελλαν να καθορίσουν τις ιδεολογικές επιλογές 
και τη φυσιογνωμία της νέας Ελλάδας. Η αρχαιολατρεία εξηγεί την επιλογή της Αθήνας ως νέας πρωτεύουσας του Βασι

λείου και προσδιορίζει τη νεοκλασική φυσιογνωμία της. Οι Βαυαροί αρχιτέκτονες που σχεδιάζουν τη νέα Αθήνα βρί

σκουν εδώ το μέτρο, τον ρυθμό, τις αναλογίες που λείπουν από τα βαριά νεοκλασικά κτήρια του Μονάχου. Τα σεπτά και 
λαμπρά πρότυπα που είχαν τώρα μπροστά στα μάτια τους, τους ενέπνεαν και τους καθοδηγούσαν. Η μέριμνα για τις αρ

χαιότητες, η οργάνωση των σπουδών, η ίδρυση του Πανεπιστημίου και του Σχολείου των Τεχνών, από τα πρώτα κιόλας 
χρόνια της Βασιλείας, αποκαλύπτουν ένα πρόγραμμα πνευματικής αναγέννησης της νέας Ελλάδας. 

Ο θερμός άξονας ΑθήναΜόναχο θα προσδιορίσει και τη φυσιογνωμία της τέχνης στην Ελλάδα, αφού εκεί θα ζητήσουν 
φώτα και διδάγματα, εκεί θα θελήσουν να συμπληρώσουν τις σπουδές τους οι πρώτοι απόφοιτοι του Σχολείου των 
Τεχνών της Αθήνας. Το παράδοξο είναι ότι η Σχολή του Μονάχου θα ευδοκιμήσει και θα επιβληθεί μετά την έκπτωση 
του Όθωνα το 1862, με χρονικό όριο τον διορισμό του Νικηφόρου Λύτρα ως καθηγητή στο Σχολείο των Τεχνών. 

Η έκθεση «ΑθήναΜόναχο» φιλοδοξεί να φωτίσει πολύπλευρα αυτή τη μακρά και πολυσήμαντη σχέση ανάμεσα στις 
δυο πόλεις. Και είναι συναρπαστικό να παρακολουθεί κανείς την παλίνδρομη κίνηση δανείων και αντιδανείων, τις μετα

μορφώσεις, παραμορφώσεις και επανορθώσεις ιδεών και μορφών που λαμβάνουν χώρα στις δυο νεοκλασικές πόλεις. 
Μακριά από τις διαστρεβλώσεις που επιφέρουν στα ιστορικά γεγονότα τα πολιτικά πάθη, η προοπτική του χρόνου και η 
νηφαλιότητα μας επιτρέπουν σήμερα να εκτιμήσουμε την συνεισφορά αυτού του γόνιμου διαλόγου στη διαμόρφωση της 
πνευματικής και καλλιτεχνικής φυσιογνωμίας της νέας Ελλάδας. 
Το δεύτερο τμήμα της έκθεσης μας παρακινεί να συνεκτιμήσουμε τους Έλληνες ζωγράφους πλάι στους Γερμανούς δα

σκάλους τους. Η σύγκριση θα αποδείξει, κατά τη γνώμη μου, ότι οι Έλληνες μαθητές δεν υπήρξαν ούτε άκριτοι μιμητές 
ούτε πιστοί ακόλουθοι, αλλά αληθινοί δημιουργοί. 
Η έκθεση «ΑθήναΜόναχο» προτάθηκε αρχικά στην τότε Υπουργό Πολιτισμού κυρία Άννα ΨαρούδαΜπενάκη από 
τον συνάδελφο Χάρη Καμπουρίδη. Η κα Μπενάκη υιοθέτησε την πρόταση με ενθουσιασμό και προικοδότησε το Ευρω

παϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, που συνεργάζεται με την Εθνική Πινακοθήκη, με ένα ποσό για να υποστηρίξει την 
προετοιμασία της. Το Υπουργείο Πολιτισμού της Βαυαρίας δέχτηκε με προθυμία να συμμετάσχει στην οργάνωση, η 
οποία έγινε με στενή συνεργασία επιστημόνων και από τις δυο πλευρές. Ευχαριστώ θερμά την πρώην Υπουργό Πολιτι

σμού καθηγήτρια κυρία Άννα ΨαρούδαΜπενάκη και τον Χάρη Καμπουρίδη για την έμπνευση του. Καρπός αυτής της 
συνεργασίας ήταν η έκθεση «Η νέα ΕλλάςΈλληνες και Βαυαροί κατά την εποχή του Λουδοβίκου Α », που γνώρισε με

γάλη επιτυχία στο Εθνικό Μουσείο της Βαυαρίας. 



Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συνεργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί αυτό το φιλόδοξο πρόγραμμα. Πρώτα απ' όλα 
τη συνάδελφο Μαριλένα Κασιμάτη, επιμελήτρια της έκθεσης, που ανέλαβε το σχεδιασμό της έκθεσης καθώς και την 
επιμέλεια του καταλόγου. Ευχαριστώ επίσης τους συναδέλφους των γερμανικών μουσείων για την αποτελεσματική βοή

θεια και την άψογη συνεργασία μας: ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στον κ. Reinhold Baumstark, τον τότε Διευθυντή 
του Εθνικού Μουσείου της Βαυαρίας και νυν Γενικό Διευθυντή των Κρατικών Βαυαρικών Συλλογών Τέχνης, τον Καθη

γητή κ. Raimund Wunsche, Διευθυντή της Γλυπτοθήκης του Μονάχου, τον Καθηγητή κ. Jan Murken, Διευθυντή του 
Μουσείου του Βασιλιά Όθωνα στο Ottobrunn, τον Διευθυντή της Γλυπτοθήκης Ny Carlsberg, της Κοπεγχάγης κ. Stig 
Miss και τον Διευθυντή των Κρατικών Συλλογών του Βερολίνου κ. Claus Peter Schuster. Ευχαριστούμε επίσης τον Δρ. 
Λευτέρη Οικονόμου, Διευθυντή του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού (Παράρτημα Βερολίνου) για τη βοήθεια του. Στις 
πρώτες φάσεις της προετοιμασίας βοήθησε ο συνάδελφος Καθηγητής Μιλτιάδης Παπανικολάου. Σ' όλη τη διάρκεια της 
μακράς προετοιμασίας συνεργαστήκαμε αρμονικά με τον Διεθυντή του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, 
Καθηγητή κ. Βασίλη Καρασμάνη και τον άξιο συνεργάτη του κ. Γιάννη Βογανάτση. Έχουν τις θερμές ευχαριστίες μου. 

Η έκθεση δε θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη βοήθεια του συναδέλφου κ. Ιωάννη Μαζαράκη

Αινιάν, Γενικού Γραμματέα της Εθνολογικής Ιστορικής Εταιρείας της Ελλάδος, απ' όπου προέρχονται πολλά πολύτιμα 
εκθέματα. Τον ευχαριστώ θερμά. Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε επίσης στον Διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη κ. 
Αγγελο Δεληβοριά, στον κ. Δημήτρη Μιχαλόπουλο, Διευθυντή του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών και στον Πρόε

δρο του Δ.Σ. κ. Άθω Τσούτσο καθώς και στον διευθυντή του Ε.Λ.Ι.Α. κ. Μάνο Χαριτάτο. Ευχαριστίες οφείλουμε επίσης 
στον Πρόεδρο της Βουλής κ. Απόστολο Κακλαμάνη και στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή κ. Κων

σταντίνο Δημόπουλο, που μας διευκόλυναν στη φωτογράφηση σημαντικών έργων της Βουλής και του Πανεπιστημίου. 
Ευχαριστώ επίσης θερμά την Εφορεία του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» και τον Πρόεδρο της Φιλεκπαιδευτι

κής Εταιρείας Καθηγητή κ. Γεώργιο Μπαμπινιώτη για τους δανεισμούς πολύτιμων έργων από τις συλλογές τους. Ευχα

ριστώ επίσης όλους τους συλλέκτες και τα Μουσεία που μας δάνεισαν τα έργα τους. Ευχαριστώ, τέλος, όλους όσοι συ

νεργάστηκαν σ' αυτό το σύνθετο πρόγραμμα. Την έκθεση σχεδίασαν με έμπνευση οι αρχιτέκτονες Σόνια Χαραλαμπί

δουΔιβάνη, Ειρήνη Χαραλαμπίδου και Κριστιάν Λασκαρίδης. Τους συγχαίρω και τους ευχαριστώ. Ευχαριστώ επίσης 
τη βοηθό μου Ειρήνη Τσελεπή για το Γραφείο Τύπου. Ευχαριστίες θερμές οφείλω στον Κώστα και τη Σέβεια Αδάμ κα

θώς και στον άξιο συνεργάτη τους Θοδωρή Αναγνωστόπουλο, για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν για 
να έχουμε έγκαιρα έναν επιστημονικό κατάλογο με άψογη εκδοτική εμφάνιση. 

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε χάρη στη γενναιόδωρη χορηγία του Ομίλου Εταιρειών της Εθνικής Τράπεζας. Ο Πρόε

δρος της, Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας και επίλεκτο μέλος του Δ.Σ. της Εθνικής Πινακοθήκης κ. Θεόδωρος Καρα

τζάς, φίλος και υποστηρικτής των τεχνών, έχει την ευγνωμοσύνη μας. 

Τέλος, θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στην υπουργό Πολιτισμού κα Ελισάβετ Παπαζώη που δέχτηκε με προθυμία να 
ενισχύσει οικονομικά την Εθνική Πινακοθήκη για την διοργάνωση της έκθεσης Αθήνα  Μόναχο. Στον Πρόεδρο μας 
και Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κ Απόστολο Μπάτσο και στα μέλη του Δ.Σ. του Μουσείου μας οφείλουμε ευχα

ριστίες για την ενθουσιώδη συμπαράσταση τους. 

Μαρίνα ΛαμπράκηΠλάκα 
Καθηγήτρια της Ιστορίας της Τέχνης 

Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης 



Η έκθεση ΑθήναΜόναχο έχει παλιά ιστορία. Ξεκίνησε το 1992 με πρωτοβουλία του κ. Χάρη Καμπουρίδη. Η 
τότε Υπουργός Πολιτισμού κυρία Άννα ΨαρούδαΜπενάκη ανέθεσε στο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών 
(Ε.Π.Κε.Δ.) τη διοργάνωση της έκθεσης με επιστημονική επιτροπή τους Νέλλη Μισιρλή και Χάρη Καμπουρίδη. 

Μετά την παραίτηση της κυρίας Μισιρλή, ο τότε υπουργός Πολιτισμού κύριος Θάνος Μικρούτσικος με εισήγηση 
μου, όρισε ως συνδιοργανωτές της Έκθεσης το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών και την Εθνική Πινακο

θήκη με επιστημονική επιτροπή τους Μαριλένα Κασιμάτη, Χάρη Καμπουρίδη, Μιλτιάδη Παπανικολάου. 

Η έκθεση «Αθήνα  Μόναχο», με διάρκεια τρεις μήνες, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες εκθέσεις των τελευ

ταίων ετών. Και τούτο γιατί, όχι μόνο περιλαμβάνει εξαιρετικά δείγματα ζωγραφικής του περασμένου αιώνα  όπως 
της περίφημης Σχολής του Μονάχου  αλλά επειδή, με αρχιτεκτονικά σχέδια και άλλα σπάνια ντοκουμέντα τα οποία 
εκτίθενται, παίρνουμε μια εικόνα από τα πρώτα χρόνια του ελληνικού κράτους όταν βρισκόταν υπό την διοικητι

κή και πνευματική επιρροή της Βαυαρίας. 

Ειδικώς για την έκθεση, την μεγάλη ευθύνη είχε η κυρία Κασιμάτη η οποία με την ικανότητα και ενεργητικότη

τα που την διακρίνει, κατάφερε να τη φέρει σε πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Της αξίζουν συγχαρητήρια. 
Η έκθεση πλαισιώνεται από παράλληλα γεγονότα, το σημαντικότερο των οποίων είναι επιστημονικό συμπόσιο 
στους Δελφούς στις 69 Μαίου, όπου θα εξετασθούν όλες οι σχέσεις και επιδράσεις ανάμεσα στην Βαυαρία και 
στο νεοσύστατο Ελληνικό κράτος. 

Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι ασχολήθηκαν με το πρόγραμμα αυτό από πλευράς Ε.Π.Κε.Δ. και ειδικότερα τον 
κ. Γιάννη Βογανάτση. 

Βασίλης Καρασμάνης 
Διευθυντής 

Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών 



Η έκθεση αυτή είναι καρπός συνεργασίας πολλών Μουσείων και Ιστορικών Τέχνης μεταξύ τους. Μιας συνεργασίας πλούσιας σε 
εμπειρίες, που ευωδόθηκε χάρη στην αισιοδοξία και το πείσμα εκείνων που είχαν βάλει ως στόχο την ολοκλήρωση ενός προ

γράμματος που θα παρουσίαζε άρτια την ιστορία δυο πόλεων, του Μονάχου και της Αθήνας, και θα παρουσίαζε την αντίληψη της 
εικαστικής παραγωγής του 19ου αιώνα. Θερμός συμπαραστάτης σε όλα τα βήματα της προετοιμασίας και δημιουργικός συνεργά

της στάθηκε πρώτα από όλα το Βαυαρικό Εθνικό Μουσείο με τον τότε Διευθυντή του Dr. Reinhold Baumstark και τον συνεργά

τη του Dr. Herbert W. Rott. To Μουσείο αυτό φιλοξενεί έναν ικανό αριθμό πολύτιμων κατάλοιπων του Όθωνα μετά την έξωση 
και, κατά συνέπεια, ήταν φυσικό να ορισθεί από το Βαυαρικό Υπουργείο Πολιτισμού ομόλογο της Εθνικής Πινακοθήκης στη 
διοργάνωση του τόσο δύσκολου αυτού εγχειρήματος. 

Η διακίνηση και μεταφορά έργων τέχνης έχει γίνει σήμερα δυσχερής και ιδιαίτερα ακριβή. Κάθε απομάκρυνση ενός έργου τέ

χνης μακριά από το χώρο εγκλιματισμού του, μπορεί να έχει απροσδόκητα δυσάρεστες εκπλήξεις. Οι δανεισμοί γίνονται όλο και 
δυσκολότεροι, οι διαπραγματεύσεις όλο και πολυπλοκότερες. Τα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση αυτή έχουν επιλεγεί με 
μεγάλη προσοχή από μουσεία του εξωτερικού και της Αθήνας. Από πολλές απόψεις δεν ήταν εύκολη υπόθεση ο δανεισμός τους. 
Ήταν όμως πολλά τα μουσεία που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση μας για συνεργασία για ένα τόσο ελκυστικό θέμα που δια

δραματίζεται στην πιο ενδιαφέρουσα περίοδο του 19ου αιώνα, και που εμπλέκει τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες με τη συγκρότηση 
του νεοελληνικού κράτους μέσα από τα κλασικά και σύγχρονα ερείπια του. 

Από τη συνεργασία μας με τις ελληνικές συλλογές ιδιαίτερα καρποφόρα απέβη αυτή με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, ανεξάντλη

το σε πολύτιμους θησαυρούς από όλες τις περιόδους του 19ου αιώνα. Ο φιλικότατος διάλογος με τους υπευθύνους ήταν περισσό

τερο από δημιουργικός, οι υποδείξεις γόνιμες και οι παρεχόμενες διευκολύνσεις στη σύνθεση του υλικού και τη σύνταξη του κα

ταλόγου απεριόριστες. Είναι αυτονόητο ότι η έκθεση δε θα είχε καταστεί δυνατή χωρίς το δανεισμό πάνω από εκατό έργων που 
μας εμπιστεύτηκαν. 

Αλλά και ο Διευθυντής της Γλυπτοθήκης, του αγαπημένου Μουσείου του Λουδοβίκου, Raimund Wiinsche, αρχαιολόγος και ανα

σκαφέας της Αφαίας, συμπαραστάθηκε με θέρμη στο πρόγραμμα, στέλνοντας στην Αθήνα τελειότατα ομοιώματα των γλυπτών 
των αετωμάτων όπως τα παρέλαβε ο Λουδοβίκος από την Αίγινα το 1811, που θα παραμείνουν στη χώρα μας. Ειδικής μνείας αξί

ζει και η συνεργασία με το μικρό αλλά σημαντικό μουσείο του βασιλιά Όθωνα στην κοινότητα Οττομπούν, που λειτουργεί χάρη 
στο πάθος του Καθηγητή της Γενετικής κ. Jan Murken που συλλέγει με γνώση και ενθουσιασμό Οθωνικά. Ένα από τα τελευταία 
του αποκτήματα, το έγγραφο παραίτησης των Βίτελσμπαχ από το θρόνο της Ελλάδος, θα μπορέσει να εκτεθεί επίσης στην Εθνική 
Πινακοθήκη. Ο τέως βασιλικός οίκος των Βίτελσμπαχ βοήθησε στέλνοντας έγγραφα και έργα μοναδικής ιστορικής και καλλιτε

χνικής αξίας, που δεν αποχωρίζεται ποτέ. Η Κρατική Συλλογή Σχεδίων του Μονάχου έστειλε περισσότερα από σαράντα μοναδι

κά έργα ύστερα από σκληρές διαπραγματεύσεις. Το Μουσείο της Πόλης του Μονάχου ενέκρινε χωρίς δυσκολία την αποστολή 
του συνόλου των 39 σχεδίων της σειράς της Ελληνικής Επανάστασης του Peter von Hess. Η Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυαρίας 
απέστειλε σπανιότατα βιβλία φιλελληνικού περιεχομένου και σημαντικά κομμάτια από τα κατάλοιπα του Λουδοβίκου. Από το 
Στρατιωτικό Μουσείο του Τνγκολσταντ δανειστήκαμε όπλα και διάσημα που ανήκαν στο Βαυαρικό Εκστρατευτικό Σώμα που 
συστήθηκε και εξοπλίστηκε από τον Λουδοβίκο. Το Μουσείο Μάρτιν φον Βάγκνερ στο Βίρτσμπουργκ μας δάνεισε το πολύτιμο 
αρχείο του Λουδοβίκου. Οι προτάσεις του σημαντικότερου Γερμανού αρχιτέκτονα του Βερολίνου Καρλ Σίνκελ για το Ανάκτορο 
του Όθωνα πλάι στην Ακρόπολη, που σταλησαν από το αρχείο του Βερολίνου, εντυπωσιάζουν για την τόλμη τους. Η μακέτα που 
κατασκευάστηκε ειδικά για την έκθεση μας από γερμανικά συνεργεία, με βάση τις προτάσεις αυτές, είναι πραγματικά εντυπω

σιακή. Η Ελληνική Κοινότητα της Τεργέστης μας διέθεσε με μεγάλη προθυμία το έργο του Διονυσίου Τσόκου «Η δολοφονία του 
Καποδίστρια». Μια σειρά από φωτογραφικές αναπαραγωγές από τις μεγάλες αίθουσες των Τροπαίων και των Υπασπιστών στα 



Παλαιά Ανάκτορα και σημερινή Βουλή, που δεν υπάρχουν παρά αποσπασματικά, έγινε για να συνοδεύσει την αντίστοιχη ενότη

τα και για να γίνει αντιληπτή η ζωγραφική της περιόδου αυτής στο πλατύ κοινό. Το ίδιο ε'γινε και με τη ζωφόρο των Προπυλαίων 
του Πανεπιστημίου. Η Αίθουσα του Θρόνου αναπαραστήθηκε πιστά χάρη στη συνεργασία με το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. 

Στόχος της έκθεσης είναι η παράλληλη εξέλιξη δυο πόλεων υπό το πρίσμα κλασικισμού. Η Αθήνα, απελευθερωμένη μετά τον 
Αγώνα, σχεδιάστηκε γύρω από την Ακρόπολη, το όνειρο όλων των αρχιτεκτόνων της Ευρώπης. Μια από τις κεντρικές πλατείες του 
Μονάχου, η Καίνιγκσπλατς, περίπου την ίδια εποχή, σχεδιάζεται και μεταφυτεύεται σαν μια νέα Αθήνα, μια Αθήνα που προφανώς 
δεν υπήρξε ποτέ, παρά μόνο στη φαντασία του Λουδοβίκου και στο σχεδιαστήριο του Leo von Klenze και του Friedrich von 
Gartner. To βαυαρικό «Πάνθεον», η Βαλχάλα, πήρε τη μορφή του Παρθενώνα στις υπερυψωμένες όχθες του Δούναβη, κοντά στο 
Ρέγκενσμπουργκ. Το 1862 η επίσημη είσοδος στην πόλη του Μονάχου γινόταν μέσα από μια δωρική πύλη, τα Προπύλαια, που στο 
αέτωμα τους εξιστορείτο η Ελληνική Επανάσταση και η ενθρόνηση του Όθωνα που, φευ, μόλις είχε εκδιωχθεί από την πατρίδα 
των ονείρων του βασιλιά πατέρα του. Οι αλληλεπιδράσεις είναι φανερές. Η αναγεννημένη Ελλάδα πρόσφερε πλούσια πνευματικά 
ερεθίσματα στη λαϊκή λογοτεχνία με φιλελληνικά θέματα και την ποίηση, στη μουσική και το θέατρο, στην ιστοριογραφία και δημο

σιογραφία. Ο πιο προβεβλημένος και αδικημένος Βαυαρός Φιλέλληνας, ο Φρειδερίκος Θεΐρσιος, προβάλλεται μεταξύ άλλων ως 
ανώνυμος αρθρογράφος της Άουγκσμπουργκερ Αλγκεμάινε Τσάιτουνγκ την εποχή του εμφυλίου. Η κρατική συγκρότηση της 
Ελλάδας δέχτηκε σημαντικότατη βοήθεια από τους Βαυαρούς. Η έναρξη της εισόδου της στην ομάδα των ευρωπαϊκών χωρών έγι

νε δυνατή από εκείνη τη στιγμή. Κορύφωμα της, η γέννηση της νεοελληνικής εθνικής σχολής τέχνης που έγινε στο Μόναχο της Βαυ

αρίας. 

Η σύνταξη του καταλόγου, παρόλο που έχει ταυτόσημη αφετηρία, δεν ακολουθεί σε όλα τα σημεία τον κατάλογο που κυκλοφόρη

σε κατά την έκθεση στο Εθνικό Μουσείο της Βαυαρίας. Εμπλουτίστηκε, σημαντικά αφού συμπεριελήφθηκαν άρθρα μεγάλου 
αριθμού Ελλήνων ερευνητών πάνω στα θέματα της έκθεσης σχετικά με την ιστορία, πολιτειολογία, πολεοδομία, αρχαιολογία και 
ιστορία της τέχνης, ούτως ώστε το πρώτο μέρος να είναι ένα ολοκληρωμένο επιστημονικό όργανο. Όσο για τα εκθέματα, αυτά 
σχολιάζονται με εκτεταμένα λήμματα. Ο μελετητής του καταλόγου, θα συνατήσει περισσότερα λήμματα από εκθέματα και αυτό 
γιατί στον κατάλογο συμπεριλήφθησαν και αυτά τα λήμματα που κρίθηκαν ιδιαίτερα σημαντικά και που για λόγους τεχνικούς τα 
έργα δε στάθηκε δυνατό να σταλούν, γιατί είχαν ήδη εκτεθεί στο Μόναχο περισσότερο από το περιορισμένο διάστημα των τριών 
μηνών που προβλέπεται. Εμπλουτίζεται η μελέτη αν υπάρχουν και αυτά τα έργα συγκεντρωμένα στον ίδιο κατάλογο. 

Προφανώς το στήσιμο μιας έκθεσης δεν είναι υπόθεση λίγων μόνο ατόμων. Απαιτείται η συντονισμένη συνεργασία και το μεράκι 
πολλών δυναμικών ατόμων ταγμένων στη συλλογική εργασία. Σ' αυτούς ανήκουν αναμφίβολα οι αρχιτέκτονες Σόνια Χαραλαμπί

δου Διβάνη και οι συνεργάτες της Ειρήνη Χαραλαμπίδη και Κριστιάν Λασχαρίδης, που με την ασυναγώνιστη τεχνική τους αρ

τιότητα και το αλάθητο αισθητήριο για την καλύτερη δυνατή ανάδειξη των έργων μέσα στο χώρο, έφτιαξαν έναν από κάθε άποψη 
λειτουργικό και χρωματικά ευφρόσυνο εκθεσειακό χώρο. Τους ευχαριστώ ιδιαίτερα για τα δημιουργικά ξενύχτια, στη διάρκεια 
των οποίων λύναμε μαζί τα σύνθετα και αναπάντεχα προβλήματα που επέβαλαν διαρκώς τα πράγματα. Επιθυμώ επίσης να ευχα

ριστήσω τον Καθηγητή κ. Πασχάλη Κιτρομηλίδη, ιστορικό σύμβουλο της έκθεσης, για τη συμπαράσταση του, τη Μυρτώ Ντόντου, 
που βοήθησε με συνέπεια και επιμέλεια στη σύνταξη του τελικού καταλόγου των δανείων, την υποψήφια διδάκτορα Ιστορικό 
Τέχνης Ελένη Γέμτου για την υπεύθυνη επιμέλεια των μεταφράσεων από τα γερμανικά και για την ηθική υποστήριξη στις τελευ

ταίες εβδομάδες της παραγωγής του καταλόγου, τη συνάδελφο Ζωή Χαλκιοπούλου για την εργατικότητα και υπομονή της, και 
τον Θοδωρή Αναγνωστόπουλο για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλε για την έγκαιρη έκδοση του καταλόγου. 

Μαριλένα Ζ. Κασιμάτη 
Επιμελήτρια Εθνικής Πινακοθήκης 



Οργανωτικοί φορείς 

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Πρόεδρος 
Απόστολος Μπάτσος 

Αντιπρόεδρος 
Έλλη Σούτζου- Βαρώτσου 

Μέλη 
Χρύσανθος Χρήστου 
Ελένη Βακαλό 
Νικόλαος Ζίας 
Παρασκευή Παλάντζα 
Σάββας Κονταράτος 
Ζαχαρίας Πορταλάκης 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Πρόεδρος 
Χρύσανθος Χρήστου 

Αντιπρόεδρος 
Μαρίνα Λαμπράκη- Πλάκα 

Μέλη 
Ελένη Βακαλό 
Νικόλαος Ζίας 
Αντώνης Κωτίδης 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΛΦΩΝ 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Πρόεδρος 
Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ 

Μέλη 
Νικόλαος Βαμβουνάκης 
Ζωή Καζαζάκη 
Γεώργιος Λούκος 
Αριστείδης Μπαλτάς 
Ιωάννης-Θεοφάνης Παπαδημητηρίου 
Ιωάννης Στουρνάρας 
Simone Bernhardt 
Maria Berza 
Hell-Helena Puusepp 
Walter Schwimmer 

Διευθυντής 
Βασίλης Καρασμάνης 

Συντονισμός 
Ιωάννης Βογανάτσης 

Γραφείο Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων 
Μάρω Νικολοποΰλου 



Συνεργαζόμενα Μουσεία και Συλλογές 

ΒΕΛΓΙΟ 
ΜΠΡΥΖ 
Δημοτικό Μουσείο 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

Κρατικά Μουσεία, Συλλογή Χαρακτικών 

ΒΙΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 

Πανεπιστημιακό Μουσείο Μάρτιν φον Βάγκνερ 

ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 

Στρατιωτικό Μουσείο της Βαυαρίας 

ΜΟΝΑΧΟ 

Αρχιτεκτονικό Μουσείο του Πολυτεχνείου 
Βαυαρικές Κρατικές Συλλογές 
Γενικά Κρατικά Αρχεία της Βαυαρίας 
Γενικά Κρατικά Αρχεία της Βαυαρίας, Απόρρητα 
Αρχεία 
Εθνικό Μουσείο της Βαυαρίας 
Ίδρυμα Οίκου Βίτελσμπαχ 
Κεντρική Διοίκηση των Κρατικών Ανακτόρων, Κήπων 
και Λιμνών της Βαυαρίας 
Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυαρίας 
Κρατικές Συλλογές Αρχαιοτήτων και Γλυπτοθήκη 
Κρατική Συλλογή Σχεδίων 
Μουσείο της Πόλης του Μονάχου 

ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ  ΓΚΡΟΣΓΚΡΙΝΤΛΑΧ 

Ίδρυμα της Οικογενείας Χαλερστάιν 

ΟΤΤΟΜΠΡΟΥΝ 

Μουσείο του βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας 

ΔΑΝΙΑ 
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 

Βασιλική Ακαδημία των Τεχνών της Δανίας 
Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας των Τεχνών, Συλλογή 
Αρχιτεκτονικών Σχεδίων 

Ίδρυμα Νυ Κάρλσμπεργκ 
Μουσείο Τόρβαλντσεν 

ΧΙΛΕΡΕΝΤ 

Μουσείο Φρέντερικσμποργκ 

ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΘΗΝΑ 
Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
Εθνική Βιβλιοθήκη 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος 
Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) 
Β' Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
Μουσείο Μπενάκη 
Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων 
Μουσείο της Πόλης των Αθηνών (Μουσείο Βοΰρου 

Ευταξία) 
Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» 
Μουσείο του Πανεπιστημίου (Εθνικό και Καποδι

στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) 
Τράπεζα της Ελλάδος 
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία 
Συλλογή Κώστα Αδάμ 
Συλλογή Μαρίας Θεοδωρίδου 
Συλλογή Ιωάννη Λαμπάκη 
Συλλογή Λεβέντη 
Συλλογή Δημητρίου Καραγκούνη 
Συλλογή Νίκου Μαρσέλου 
Συλλογή Μανώλη Ν. Μαυράκη 
Συλλογή οικ. Ντόντου 

ΙΤΑΛΙΑ 
ΤΕΡΓΕΣΤΗ 

Κοινότητα GrecoOrientale 



Έκθεση 

ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
ΣΟΥΤΖΟΥ 

Επιμέλεια Έκθεσης 
Μαριλένα Ζ. Κασιμάτη 

Αρχιτέκτονες 
Σόνια Χαραλαμπίδου- Διβάνη 
Αν. Καθ. Ε.Μ.Π. 
Ειρήνη Χαραλαμπίδου 
Κριστιάν Λασκαρίδης 

Γραμματεία 
Μυρτώ Ντόντου 
Ζωή Χαλκιοπούλου 

Μεταφράσεις 
ΤΕΧΤΟ 
Μαριλένα Ζ. Κασιμάτη 
Ελένη Γέμτου 

Γλωσσική επιμέλεια 
Δημοσθένης Κερασίδης 

Έλεγχος-Σνντήρηση έργων 
Μαριέττα Βιδάλη 

Φωτογράφοι 
Σταύρος Ψηρούκης 
Κώστας Ξενικάκης 
Klaus-Valtin von Eickstedt 

Τεχνική υποστήριξη 
Ζίνα Καλούδη 
Σταυρούλα Καλαμπερίδου 
Ρούλα Σπανούδη 
Γιώργος Τσιλογιάννης 

Οικονομικές υπηρεσίες 
Κώστας Αρβανιτάκης 
Μαρίνα Μακρή 

Συσκευασία-μεταφορά έργων 
Χάζενκαμπ (Γερμανία) 
Α. Μπεργελές (Ελλάδα) 

Ανάρτηση έργων 
Α. Μπεργελές 

Ξυλοκατασκευές 
Αντώνης Λιγνός 

Ελαιοχρωματισμοί 
Τάσος Βλαχονικολός 

Κατασκευές πλεξιγκλάς 
Μίλτος Τσάφας 

Σιδηροκατασκευές 
Ιωάννης Φιλιππίδης 

Ηλεκτρομηχανολογικές 
προσαρμογές 
Αδάμ Φούφας 
Γιώργος Παγώνης 
Λεφτέρης Σπανάκης 

Γιγαντοαφίσσες 
Χαϊδεμένος ΑΒΕΕ 

ΕΘΝΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Γενικός Γραμματέας 
Ιωάννης Μαζαράκης- Αινιάν 

Επιμελήτρια 
Αλίκη Σολωμού- Προκοπίου 

Συντήρηση έργων 
Θάλεια Νικολάου 
Κωνσταντίνος Τσούρμας 
Παναγιώτης Προσαλέντης 
Ντιάνα Γαγκάδη (λαογραφικό) 
Αγγέλα Βιδάλη 
Ευαγγελία Σταμούλη 
Μαρία Κοπότση 
Νικολέττα Τασιούλη 

Φωτογράφος 
Κώστας Μανώλης 

Γραφείο Τύπου 
Ειρήνη Τσελεπή 



Συγγραφείς 

Άρθρων: 

Ράιμουντ Βίνσε (Raimund Wunsche) 
Μάρω Καρδαμίτση - Αδάμη 
Ευγενία Κεφαλληναίου 
Πασχάλης Κιτρομηλίδης 
Μανώλης Κορρές 
Ιωάννης Κ. Μαζαράκης - Αινιάν 
Μάνος Μπίρης 
Άντριαν φον Μποΰτλαρ (Adrian von Buttlar) 
Βίνφριντ Νέρντιγκερ (Winfried Nerdinger) 
Αλέξανδρος Παπαγεωργίου - Βενετάς 
Αριστέα Παπανικολάου - Κρίστενσεν 
Σίγκφριντ Σανγκλ (Sigfried Sangl) 
Λόρεντς Σέλιγκ (Lorenz Seelig) 
Εμάνουελ Τουρσίνσκι (Emanuel Turczynski) 
Μιχάλης Τσαπόγας 
Κλάους Φίτσεν (Klaus Fittschen) 
Θανάσης Χρήστου 

Λημμάτων: 

Έρνστ Άιχνερ (Ernst Aichner) Ε. Α. 
Τόμας Βάιντνερ (Thomas Weidner) Τ. Β. 
Τέα Βίγκναου-Βίλμπεργκ (Thea Vignau-Wilberg) Τ. Β. -Β. 
Έντουαρτ Βέντγεν (Eduard Watjen) Ε. Β. 
Ράιμουντ Βίνσε (Raimund Wunsche) P. Β. 
Ιφιγένεια Βογιατζή Ι. Β. 
Τώνια Γιαννουδάκη Τ. Γ. 
Γκέρχαρντ Γκρίμ (Gerhard Grimm) Γκ. Γκ. 
Έντγκαρ Ες (Edgar Hosch) Ε. Ε. 
Αγγελική Καραπάνου-Παλόγλου Α. Κ.-ΙΊ. 
Μπίργκιτ-Βερένα Κάρναπ 
(Birgit-Verena Karnapp) Μπ.-Β. Κ. 
Μαριλένα Ζ. Κασιμάτη Μ. Ζ. Κ. 
Αναστασία Καστρίτη Α. Κ. 

Γκέοργκ φον Κέρν (Georg von Kern) Γκ. φ. Κ 
Μανώλης Κορρές Μ. Κ. 
Δήμητρα Κουκιού - Μητροποΰλου Δ. Κ -Μ. 
Φίλιππος Μαζαράκης - Αινιάν Φ. Μ. -Α. 
Ιωάννης Κ. Μαζαράκης -Αινιάν Ι. Μ. -Α. 
Γιαν Μοΰρκεν (Jan Murken) Γ. Μ. 
Ράινχολντ Μπάουμσταρκ (Reinhold Baumstark) Ρ. Μπ. 
Μπίργκιτ Μπόρκοπ (Birgit Borkopp) Μπ. Μπ. 
Άντριαν φον Μποΰτλαρ (Adrian von Buttlar) Α. φ. Μπ. 
Νικόλ Νερατζούλη Ν. Ν. 
Βίνφριντ Νέρντινγκερ (Winfried Nerdinger) Β. Ν. 
Τρισεύγενη Ντάλλα Τ. Ν. 
Βασιλική Παπαδοπούλου Β. Π. 
Αλέξανδρος Παπαγεωργίου - Βενετάς Α. Π.-Β 
Μαρία Παπαναστασίου - Τσιγριλά Μ. Π. -Τ. 
Χέρμπερτ Β. Ροττ (Herbert W. Rott) Χ. Β. Ρ. 
Σίγκφριντ Σανγκλ (Sigfried Sangl) Σ. Σ. 
Βόλφγκανγκ Σ εκ (Wolfgang Schegk) Β. Σ. 
Λόρεντς Σέλιγκ (Lorenz Seelig) Λ. Σ. 
Αλίκη Σολωμού - Προκοπίου Α. Σ.-Π. 
Χόλγκερ Σοΰλτεν (Holger Schulten) Χ. Σ. 
Ντίτερ Στορτς (Dieter Storz) Ντ. Σ. 
Κάτε Συνοδινοΰ Κ. Σ. 
Μιχάλης Τσαπόγας Μ. Τ. 
Βαλεντίνη Τσελίκα Β. Τ. 
Φανή - Μαρία Τσιγκάκου Φ. -Μ. Τ. 
Εμάνουελ Τουρσίνσκι (Emanuel Turczynski) Ε. Τ. 
Όλγα Φακατσέλη Ο. Φ. 
Σαμπίνε Φάστερτ (Sabine Fastert) Σ. Φ. 
Πέτερ Φολκ (Peter Volk) Π. Φ. 
Άχιμ Φουξ (Achim Fuchs) Α. Φ. 
Καταρίνα Χάντσμαν (Katharina Hantschmann) Κ. Χ. 
Ουλρίκε φον Χάζε - Σμουντ 
(Ulrike von Hase-Schmundt) Ου.φ. Χ.-Σ. 
Σαμπίνε Χάιμ (Sabine Heym) Σ. Χ. 
Θανάσης Χρήστου Θ. Χ. 



Ευχαριστίες 

Κώστας Αδάμ, Αθήνα 
Σέβεια Αδάμ, Αθήνα 
Dr. Ernst Aichner, Διευθυντής του Στρατιωτικού Μου

σείου της Βαυαρίας, Ίνγκολσταντ 
Θοδωρής Αναγνωστόπουλος, Αθήνα 
Εβίτα Αράπογλου, Αθήνα 
Κώστας Αρβανιτάκης, Εθνική Πινακοθήκη 
Margot Attenkofer, Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυαρίας, 
Μόναχο 
Dr. Helmut Bauer, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου 
Reinhold Baumstark, Διευθυντής Βαυαρικών Κρατικών 
Συλλογών, Μόναχο 
Αγγέλα Βιδάλη, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
Μαριε'ττα Βιδάλη, Εθνική Πινακοθήκη 
Τάσος Βλαχονικολός, Αθήνα 
Γιάννης Βογανάτσης, Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών 
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Dr. Birgitt Borkopp, Εθνικό Μουσείο της Βαυαρίας, 
Μόναχο 
Δρ. Vinzenz Brinkmann, Κρατικές Συλλογές Αρχαιοτή

των και Γλυπτοθήκη, Μόναχο 
Hans Werner Bussmann, Γερμανική Πρεσβεία, Αθήνα 
Καθ. Adrian von Buttlar, Ινστιτούτο Ιστορίας της 
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πιστημίου Αθηνών 
Καθ. Alexander Duckers, Διευθυντής της Συλλογής 
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κρατίας 
Καθ. Μάρω Καρδαμίτση  Αδάμη, Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο 
Δημήτριος Καραγκούνης, Αθήνα 
Θεόδωρος Καρατζάς, Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας 
της Ελλάδος 
Dr. Birgitt  Verena Karnapp, Αρχιτεκτονικό Μουσείο 
του Πολυτεχνείου του Μονάχου 
Αναστασία Καστρίτη, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
Dr. Georg von Kern, Πολεμικό Μουσείο της Βαυαρίας, 
Μόναχο 
Ευγενία Κεφαλληναίου, Εθνική Βιβλιοθήκη 
Καθ. Πασχάλης Κιτρομηλίδης, Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Καθ. Μανώλης Κορρές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Κοσμάς Κοσμίδης, Κοινότητα GrecoOrientale, Τεργέ

στη 
Dr. Tilman Kossatz, Μουσείο Martin von Wagner του 



Πανεπιστημίου Βίρτσμπουργκ 
Δήμητρα Κουκίου  Μητροπούλου, Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο 
Dr. Karl Heinz Kuhna, Πρε'σβης Ομοσπονδιακής Δημο

κρατίας της Γερμανίας 
Γιάννης Λαμπάκης, Αθήνα 
Κριστιάν Λασκαρίδης, Αθήνα 
Konrad Lautenbacher, Βαυαρικές Κρατικές Συλλογές, 
Μόναχο 
Dr. Hermann Leskien, Διευθυντής της Κρατικής 
Βιβλιοθήκης της Βαυαρίας, Μόναχο 
Αντώνης Λιγνός, Αθήνα 
Ναυσικά Λυτσαρδοπούλου, υποψ. διδάκτωρ Πανεπι

στημίου Brown 
Μαρίνα Μακρή, Αθήνα 
Κώστας Μανώλης, Αθήνα 
Νίκος Μαρσέλος, Αθήνα 
Μανώλης Μαυράκης, Αθήνα 
Dr. Stig Miss, Διευθυντής του Μουσείου Thorvaldsen, 
Κοπεγχάγη 
Καθ. Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Πανεπισήμιο Αθηνών 
Καθ. Μάνος Μπίρης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
Dr. Johanna Miiller  Meiningen, Μουσείο της Πόλης 
του Μονάχου 
Δρ. Νικόλ Νεραντζούλη, Μόναχο 
Καθ. Winfried Nerdinger, Διευθυντής του Αρχιτεκτονι

κού Μουσείου του Πολυτεχνείου, Μόναχο 
Θάλεια Νικολάου, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
Τρισεύγενη Ντάλλα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
Μυρτώ Ντόντου, Στρασβούργο 
Κώστας Ξενικάκης, Αθήνα 
Άγγελος Ξένος, Τράπεζα της Ελλάδος 
Μαρία Οικονομίδου, Αθήνα 
Δρ. Ελευθέριος Οικονόμου, Διευθυντής Ιδρύματος 
Ελληνικού Πολιτισμού, Βερολίνο 
Max Oppel, Ίδρυμα Οίκου Wittelsbach, Μόναχο 
Γιώργος Παγώνης, Αθήνα 
Λουκάς Παπαδήμος, Διοικητής της Τράπεζας της 
Ελλάδος 
Βασιλική Παπαδοπούλου, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
Καθ. Αλέξανδρος Παπαγεωργίου  Βενετάς, Μόναχο 
Κώστας Παπαζαχαρίου, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας 
Δρ. Αριστέα Παπανικολάου  Κρίστενσεν, Κοπεγχάγη 
Μαρία Παπαναστασίου  Τσιγριλά, Εθνικό Ιστορικό 
Μουσείο 
Renate Poggendorf, Βαυαρικές Κρατικές Συλλογές 
Παναγιώτης Προσαλέντης, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 

Bodil Bundgaard Rasmussen, Εθνικό Μουσείο, Κοπεγ

χάγη 
Dr. Dorothea Ritter, Μόναχο 
Δρ. Ντόρα Ρογκάν, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας 
Dr. Herbert W. Rott, Εθνικό Μουσείο της Βαυαρίας, 
Μόναχο 
Dr. Sigrid Sangl, Εθνικό Μουσείο της Βαυαρίας, 
Μόναχο 
Dr. Gisela Scheffler, Κρατική Συλλογή Σχεδίων, Μόνα

χο 
Dr. Lorenz Seelig, Εθνικό Μουσείο της Βαυαρίας, 
Μόναχο 
Dr. Claus Μ. Smidt, Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας των 
Τεχνών, Κοπεγχάγη 
Αλίκη ΣολωμούΠροκοπίου, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
Λεφτέρης Σπανάκης, Εθνική Πινακοθήκη 
Ρούλα Σπανούδη, Εθνική Πινακοθήκη 
Ευαγγελία Σταμούλη, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
Κάτε Συνοδινού, Μουσείο Μπενάκη 
Νικολέττα Τασιούλη, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
Δρ. Μιχάλης Τσαπόγας, Αθήνα 
Ειρήνα Τσελεπή, Εθνική Πινακοθήκη 
Βαλεντίνη Τσελίκα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
Δρ. ΦανήΜαρία Τσιγκάκου, Μουσείο Μπενάκη 
Γιώργος Τσιλογιάννης, Εθνική Πινακοθήκη 
Κωνσταντίνος Τσούρμας, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
Καθ. Emanuel Turczynski, Μόναχο 
Όλγα Φακατσέλλη, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
Αδάμ Φούφας, Αθήνα 
Dr. Valentin Vermeersch, Διευθυντής του Δημοτικού 
Μουσείου της Μπρυζ 
Δρ. Peter Volk, Εθνικό Μουσείο της Βαυαρίας, Μόνα

χο 
Erik Westengaard, Frederiksborg Museet, Hillerod 
Καθ. Joachim Wild, Διευθυντής των Γενικών Κρατικών 
Αρχείων της Βαυαρίας 
Καθ. Raimund Wunsche, Διευθυντής των Κρατικών 
Συλλογών Αρχαιοτήτων και της Γλυπτοθήκης, Μόναχο 
Ζωή Χαλκιοπούλου, Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα 
Ειρήνη Χαραλαμπίδου, Αθήνα 
Αν. Καθ. Σόνια Χαραλαμπίδου  Διβάνη, Εθνικό Με

τσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα 
Μάνος Χαριτάτος, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορι

κό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α), Αθήνα 
Δρ. Θανάσης Χρήστου, Αθήνα 
Σταύρος Ψηρούκης, Εθνική Πινακοθήκη, Αθήνα 



... . . 

# 



Περιεχόμενα 

ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣΑΙΝΙΑΝ 
Ο ελληνικός απελευθερωτικός αγώνας 
και η δημιουργία του νεοελληνικού κράτους 25 

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚίΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ 
Δυο «νεοκλασικά» βασίλεια 
την εποχή του εθνικισμού 33 

ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΤΟΥΡςΙΝςΚΙ 
Η συμβολή της Βαυαρίας στην απελευθέρωση 
των Ελλήνων και στην ανοικοδόμηση 
του ελληνικού κράτους 39 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΠΟΓΑΣ 
Συνταγματικό ζήτημα και συνταγματική 
κίνηση τον 19ο αιώνα 53 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 
Η ίδρυση του Πανεπιστημίου 57 

ΜΑΡΩ ΚΑΡΔΑΜΙΤςΗΑΔΑΜΗ 
Η καθημερινή ζωή στο Ναύπλιο, 
στα χρόνια του Καποδίστρια 73 

ΜΑΝΟΣ ΜΠΙΡΗΣ 
Η ανασυγκρότηση της Αθήνας 
κατά την Οθωνική Περίοδο. 
Η αρχιτεκτονική των κτιρίων της (18321862) 95 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΒΕΝΕΤΑΣ 
«Οθωνόπολις» ή η Νέα Αθήνα. 
Η ιστορία του σχεδιασμού επανίδρυσης 
της πόλης κατά το 19ο αιώνα 109 

Α Ρ Ι ς Τ Ε Α ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΡΙςΤΕΝςΕΝ 
Τα δημιουργικά χρόνια του Χριστιανού Χάνσεν 133 

ΡΑΪΜΟΥΝΤ Β Ι Ν ς Ε 
«Καλύτερα πολίτης της Ελλάδας 
παρά κληρονόμος του θρόνου». 
Ο βασιλιάς Λουδοβίκος Α' και η Ελλάδα 141 

ΑΝΤΡΙΑΝ ΦΟΝ ΜΠΟΥΤΛΛΡ 
Klenze εναντίον Schinkel: 
Σχέδια για το παλάτι της Αθήνας 161 

ΛΟΡΕΝΤΣ ΣΕΛΙΓΚ 
Τα βασιλικά εμβλήματα του Όθωνα 179 

Α Ρ Ι ς Τ Ε Α ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΚΡΙςΤΕΝςΕΝ 
Σελίδες από τα γραπτά της Χριστιάνας Αυτ 189 

ΣΙΓΚΡΙΝΤ ΣΑΝΓΚΛ 
«Τα φυτά, το νερό και τα δρομάκια 
είναι το βασίλειο μου...» Το παλατάκι 
Tour la Reine και το κτήμα Επτάλοφος 
της βασίλισσας Αμαλίας 197 

ΚΛΑΟΥς Φ Ι Τ ς Ε Ν 
Αρχαιολογικές έρευνες στην Ελλάδα 
στην Εποχή του βασιλιά Όθωνα (18321862) 213 

Μ Α Ν Ω Λ Η ς Κ Ο Ρ Ρ Ε ς 
Οι κλασικιστές στα αθηναϊκά μνημεία, 
18311841 229 

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΑΙΟΥ 
Η λογοτεχνία της οθωνικής εποχής 247 

ΒΙΝΦΡΙΝΤ ΝΕΡΝΤΙΝΓΚΕΡ 
«Μια εικόνα καθαρού ελληνισμού μεταφυτεύεται 
στο δικό μας κόσμο»Τα κτίσματα του Leo von Klenze 
για την Αθήνα του ποταμού Ίζαρ 255 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

Α'. Ο διάδοχος Λουδοβίκος 

της Βαυαρίας και η Αρχαιότητα 275 

Β'. Αθήνα, η νέα πρωτεύουσα 289 

Γ'. Μόναχο, η Αθήνα του ποταμού Ίζαρ 345 

Δ'. Ο ενθουσιασμός για την Ελλάδα 
και ο φιλελληνισμός 367 

Ε'. Εξέγερση για την ελευθερία: 

Η Ελλάδα πριν από το 1821 389 

ΣΤ. Ο Αγώνας για την Ελευθερία 399 

Ζ . Ο κύκλος έργων ζωγραφικής του Peter Hess 429 

Η'. Η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων 465 

Θ'. Αντιβασιλεία και διακυβέρνηση 487 

Γ. Όθωνας και Αμαλία: Η μοναρχική παρουσία 513 

ΙΑ'. Η ανακάλυψη του ελληνικού τοπίου 553 

IB'. Εξέγερση και έξωση του βασιλιά 581 

Βιβλιογραφία 590 





ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. Μ Α Ζ Α Ρ Α Κ Η Σ - Α Ι Ν Ι Α Ν 

Ο ελληνικός απελευθερωτικός αγώνας 
και η δημιουργία του νεοελληνικού κράτους 

Ύστερα από την Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως από τους 
Οθωμανούς(1453) και την κατάλυση της Βυζαντινής Αυτο

κρατορίας, έλειψε κάθε διοικητική οργάνωση των κατακτημέ

νων περιοχών και η υπαγωγή τους σε μία κεντρική διοίκηση. 
Τη συνέχεια της βυζαντινής παράδοσης κατά την περίοδο 

της Τουρκοκρατίας διατήρησε η Μεγάλη Ορθόδοξη Εκκλη

σία με τα προνόμια που της παραχωρήθηκαν από τον κατακτη

τή και τον εθναρχικό ρόλο που ανέλαβε ο Πατριάρχης. Το Πα

τριαρχείο κάλυψε τις ανάγκες των υποδούλων σε προβλήματα 
αστικού δικαίου, σε θέματα παιδείας και διοικητικής δικαιο

δοσίας. Χριστιανοί και Οθωμανοί έβλεπαν στο πρόσωπο του 
Πατριάρχη τον Εθνάρχη των Ρωμιών, που για τους Τούρκους 
χρησίμευε ως όμηρος της πίστεως και της υποταγής των ραγιά

δων, ενώ για τους υπόδουλους ήταν το κέντρο γύρω από το οποίο 
περιστρεφόταν η εθνική του ύπαρξη και ο συνεκτικός κρίκος 
που συγκρατούσε την εθνική ενότητα. 

Με αφετηρία την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, συνδεδε

μένη άρρηκτα με το ελληνικό Έθνος γεννήθηκαν νέοι θεσμοί, 
οι οποίοι τελικά οδήγησαν στην εθνεγερσία και την απελευ

θέρωση της Ελλάδας. Μεγάλη δύναμη για το Έθνος αποτέλε

σε η ανάπτυξη των κοινοτικών θεσμών και της αυτοδιοικήσε

ως, πυρήνας της πολιτικής ελευθερίας και άμυνα κατά της 
τυραννίας. Οι Τούρκοι, επειδή ήταν δύσκολο να έρθουν σε άμε

ση επαφή με τους κατακτημένους και να επιβάλλουν τους φό

ρους, άφησαν στους ίδιους τη φροντίδα της τοπικής διοίκησης 
και φορολογίας. Οι ραγιάδες επωφελήθηκαν από αυτό το σύ

στημα και προσπάθησαν με τη στενή συνένωση τους μέσα στην 
κοινότητα να αλληλοβοηθούνται κατά της τυραννίας, να δια

σώζουν τη γλώσσα, τα έθιμα, τη θρησκεία, περιορίζοντας ση

μαντικά την επέμβαση των Τούρκων στα εσωτερικά πράγματα 
της κοινότητας. Οι Έλληνες, δούλοι μέσα στη γενική κοινωνία, 
ήταν ελεύθεροι μέσα στην κοινότητα, συνδεδεμένοι μεταξύ τους 
με την αλληλεγγύη της κοινής συμφοράς. 

Με την πάροδο των χρόνων και άλλες δυνάμεις του Έθνους 
άρχισαν να αναπτύσσονται. Η νέα μεγάλη αυτοκρατορία που 
αντικατέστησε το Βυζάντιο, όταν πέρασε η πρώτη ορμή της κα

τάκτησης, χρειάστηκε όχι μόνο να διοικηθεί εσωτερικά αλλά 
και να έρθει σε επαφή με τον έξω κόσμο, ιδιαίτερα με τις ευ

ρωπαϊκές δυνάμεις. Η αμάθεια των Τούρκων και η άρνηση τους 
να κάνουν χρήση των ευρωπαϊκών γλωσσών δημιούργησε την 
ανάγκη να προσληφθούν Έλληνες διερμηνείς που με τον και

ρό απέκτησαν σπουδαιότητα στη διαχείριση των κρατικών υπο

θέσεων. Η ανάδειξη των Φαναριωτών σε καίρια κρατικά αξιώ

ματα εξασφάλισε στον Ελληνισμό ηγετική θέση και επηρέασε 
την πνευματική, πολιτική και κοινωνική ζωή των Ελλήνων. 
Ιδιαίτερη δύναμη απέκτησε ο Μέγας Διερμηνέας της Υψηλής 
Πύλης που με τις υπηρεσίες του έγινε απαραίτητος στον Ρέις

Εφέντη (υπουργό Εξωτερικών) και με την επιρροή που απέ

κτησε, έφτασε να διευθύνει την εξωτερική πολιτική της Οθω

μανικής Αυτοκρατορίας. Μεγάλο ρόλο επίσης έπαιξε ο Δραγομάνος 
του Αυτοκρατορικού Στόλου, που με τον καιρό θεωρήθηκε αντι

πρόσωπος των νησιωτών του Αιγαίου. Οι Φαναριώτες Ηγεμό

νες της Βλαχίας και Μολδαβίας ανέδειξαν τις ηγεμονίες ως το 
κυριότερο κέντρο του νεοελληνικού Διαφωτισμού. Στον πολι

τιστικό κύκλο των ηγεμονικών αυλών τους καλλιεργήθηκε 
από τους λόγιους της ελληνικής Διασποράς η ιδεολογική ανα

γέννηση του Έθνους. 
Οι πολεμικές δυνάμεις του Έθνους αναπτύχθηκαν ως ένο

πλη διαμαρτυρία των δουλωμένων Ελλήνων για τη διεκδίκηση 
της ελευθερίας. Οι κλέφτες σε οργανωμένες ομάδες, κάτω από 
έναν αναγνωρισμένο αρχηγό, ζούσαν στα λημέρια τους και ολό

κληρες ορεινές περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της 
Ηπείρου και της Στερεάς έμεναν ελεύθερες από την τουρκική 
κυριαρχία. Οι Τούρκοι, βλέποντας την αδυναμία τους να επι

βληθούν σε δυσπρόσιτες περιοχές, θέλησαν με παραχωρήσεις 
να εξασφαλίσουν την κυριαρχία τους. Αναγνώρισαν λοιπόν 
στους κλέφτες το δικαίωμα να ζουν ελεύθεροι και ανέθεσαν σε 
αυτούς τους ίδιους την ασφάλεια του τόπου και τη φύλαξη των 
στενωπών. Διαμορφώθηκε έτσι ο θεσμός των αρματολικιών σε 
όλη την ορεινή χώρα πάνω από τον Ισθμό. Τέτοια αρματολίκια 
σχηματίστηκαν 14 αρχικά και έφτασαν αργότερα τα 17, χωρίς 
ο αριθμός τους να καταστεί ποτέ οριστικός. Οι αρματολοί δια

τηρήθηκαν στις ορεινές περιοχές έως τα χρόνια της Ελληνικής 
Επαναστάσεως του 1821 και αποτέλεσαν τα ένοπλα σώματα του 
απελευθερωτικού Αγώνα. 

Κατά τη διάρκεια της δουλείας του Έθνους δεν έλειψαν 
τα επαναστατικά κινήματα και η ανάμνηση της παλαιάς ελλη

νικής δόξας διατηρήθηκε άσβεστη. Η προσήλωση στη χριστια

νική πίστη συνδυαζόταν με την ιδέα της πατρίδας και την επι

θυμία για ελευθερία. Όλες οι ελπίδες του Έθνους για ελευθερία 
βασίζονταν αρχικά στην ελπίδα και την πεποίθηση για βοήθεια 
από τα χριστιανικά έθνη και ιδιαίτερα από την «ομόδοξη κρα

ταιά δύναμη του ξανθού γένους», τη Ρωσία. Ύστερα όμως από 
τα Ορλωφικά (17691974) και την καταστροφή του Μοριά ένας 
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g παρόμοιος ξεσηκωμός προκαλούσε δέος και αναστολές. Η Γαλ

I λική Επανάσταση με την επίδραση της στα πνεύματα της επο

| χής για ελευθερία και ισότητα ε'δωσε ελπίδες στο δουλωμένο 
| Έθνος. Από την άλλη πλευρά, οι πόλεμοι της ομόδοξης Ρωσίας 
3 με την Οθωμανική Αυτοκρατορία (17681774 και 17871792) 
Ε και οι ευεργετικές περιστάσεις που προέκυψαν για τους ρα

1 γιάδες με τη Συνθήκη του ΚιουτσούκΚαϊναρτζή (1774) συ

0 ντήρησαν την ιδέα για την απελευθέρωση του Γένους. Η κα

| ταδρομική δραστηριότητα του Λάμπρου Κατσώνη στο Αιγαίο 
ο δημιούργησε σοβαρό αντιπερισπασμό στους Τούρκους. Την ίδια 

εποχή άρχισαν οι αγώνες των Σουλιωτών με τον Αλή Πασά Τεπε

1 λενλή και τις παραμονές της Ελληνικής Επανάστασης παραδό

® θηκε η Πάργα από τους Άγγλους στον τύραννο των Ιωαννίνων. 
Συγχρόνως τα εξοπλισμένα για την αντιμετώπιση της πειρατεί

ας εμπορικά πλοία των ναυτικών νησιών ποντοπορούσαν, δια

σπούσαν τους αποκλεισμούς και συσσώρευαν πλούτο. Έτσι, μία 
αξιόλογη ναυτική πολεμική δύναμη του Έθνους αναδείχτηκε 
και χρησιμοποιήθηκε κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821. 

Οι Έλληνες, αναζητώντας καλύτερους όρους ζωής ξενιτεύ

ονταν και δημιούργησαν νέους πυρήνες Ελληνισμού στην Κεντρι

κή και Δυτική Ευρώπη, τη Ρωσία, την Κριμαία κ.ά. Οι Έλληνες 
διατήρησαν την εθνική τους ταυτότητα και ελληνορθόδοξη πί

στη τους και αναπτύχθηκαν πνευματικά μεταφέροντας στην 
τουρκοκρατούμενη Ελλάδα τα ιδεολογικά σχήματα της φωτι

σμένης Ευρώπης. 
Ο Ρήγας Βελεστινλής (17571798), φλογερός οραματιστής 

και πατριώτης, κήρυκας μιας επανάστασης όλων των συνυπο

δούλων λαών για την αποτίναξη του οθωμανικού ζυγού, στά

θηκε ο εκφραστής του πόθου των Ελλήνων για την απελευθέ

ρωση του Γένους με τις δικές του δυνάμεις. Το μαρτύριο του 
Ρήγα δεν στάθηκε ικανό να σβήσει τους οραματισμούς του1 αντί

θετα, τα επαναστατικά του άσματα διαδόθηκαν από στόμα σε 
στόμα στους υπόδουλους Γραικούς. Ο σπόρος της ελευθερίας 
είχε ριχτεί και θα καρποφορούσε μέσα στα επόμενα είκοσι πέ

ντε χρόνια. 
Στο τέλος του 1814 τρεις Έλληνες εμπορευόμενοι της Οδησ

σού είχαν την έμπνευση να συστήσουν μια μυστική Εταιρεία με 
σκοπό την απελευθέρωση του υπόδουλου Έθνους. Πίστευαν 
ότι με τη συμμετοχή όλων των εκλεκτών και ανδρείων ομογε

νών ήταν δυνατόν να επιτύχουν εκείνο που μάταια επί τόσα χρό

νια ήλπιζαν και περίμεναν από τη φιλανθρωπία των χριστιανών 
βασιλέων. Οι Απόστολοι της Φιλικής Εταιρείας κατόρθωσαν 
σε πολύ σύντομο χρόνο να διαδώσουν ευρύτατα τους σκοπούς 
της, να μυήσουν τους σημαντικότερους του Έθνους και να συ

νεγείρουν τον απλό λαό. Το πάθος για Ελευθερία, το τόσο γε

νικό σε όλους τους Έλληνες, λειτούργησε, έτσι ώστε η κατήχη

ση στα μυστικά της Εταιρείας αντί να προκαλεί υπόνοιες, δυσπιστία 
και φόβο, να γίνεται αποδεκτή με ενθουσιασμό. 

Ύστερα από την ανάληψη της αρχηγίας της Φιλικής Εται

ρείας από τον Αλέξανδρο Υψηλάντη άρχισε έντονη προετοι

μασία για τον Αγώνα. Καταρτίστηκε το σχέδιο της εξέγερσης 
και ορίστηκε η ημερομηνία για την έναρξη της Επανάστασης. 
Τις απογευματινές ώρες της 22ας Φεβρουαρίου 1821 ο Αλέ

ξανδρος Υψηλάντης διάβηκε τον Προύθο. Έ ξ ω από το Ιάσιο 
αναπετάστηκε η τρίχρωμη σημαία με τα ιερά σύμβολα της Επα

νάστασης και δόθηκε εντολή να τυπωθούν και να διανεμη

θούν οι επαναστατικές προκηρύξεις. Αξιωματικοί και στρα

τιώτες έδωσαν τον όρκο για την ελευθερία μέσα σε ζωηρές επευ

φημίες του πλήθους. Η Ρωσία αποδοκίμασε το κίνημα του Υψη

λάντη και ο πρέσβης της στην Πόλη, ο Stroganoff, αρνήθηκε κά

θε συμμετοχή σε αυτό. Δεν είχε όμως περάσει μήνας και έφθασε 
στην Κωνσταντινούπολη η είδηση της Επανάστασης στο Μοριά 
και την υπόλοιπη Ελλάδα. Αμέσως άρχισαν οι συλλήψεις και οι 
σφαγές των Ελλήνων στην Πόλη. Ο Μέγας Διερμηνέας Κων

σταντίνος Μουρούζης και ο Διερμηνέας του Στόλου Νικόλαος 
Μουρούζης καρατομήθηκαν από τους πρώτους. Την Κυριακή 
του Πάσχα (10 Απριλίου), μετά τη Θεία Λειτουργία, ο Πα

τριάρχης Γρηγόριος Ε' απαγχονίστηκε στην κεντρική πύλη του 
Πατριαρχείου. Ακολούθησε το μαρτύριο και άλλων ιεραρχών. 

Η επανάσταση του Αλέξανδρου Υψηλάντη στις Παραδου

νάβιες Ηγεμονίες δεν κατόρθωσε να επιβληθεί. Η αποκήρυξη 
του από τον τσάρο και η αποστολή σημαντικών τουρκικών δυ

νάμεων στην περιοχή επηρέασαν την εξέλιξη των επιχειρήσε

ων. Παρά τις αρχικές επιτυχίες των Ελλήνων, ο Υψηλάντης, με

τά την κατάληψη του Γαλάζιου από τους Τούρκους και την 
καταστροφή του Ιερού Λόχου στο Δραγατσάνι, έχασε κάθε ελ

πίδα. Αποσύρθηκε στο Ριμνίκι κοντά στα αυστριακά σύνορα (8 
Ιουνίου 1821), πέρασε το συνοριακό σταθμό Ρότερ Τουρμ (Κόκ

κινος Πύργος) και ζήτησε να του επιτραπεί η ελεύθερη διάβα

ση για την Ελλάδα. Όμως, παρά τις διαβεβαιώσεις που του δό

θηκαν, φυλακίστηκε ως πολιτικός αιχμάλωτος στο φρούριο 
Μούγκατς, όπου παρέμεινε δέσμιος αρκετά χρόνια κάτω από 
απάνθρωπες συνθήκες που επηρέασαν σοβαρά την υγεία του. 
Αποφυλακίστηκε υπό όρους το 1828 και πέθανε τον ίδιο χρόνο 
στη Βιέννη. 

Η έναρξη της Επανάστασης στην κυρίως Ελλάδα είχε κα

ταστεί αναπόφευκτη. Στην Πελοπόννησο, ύστερα από τη θυελ

λώδη συνεδρίαση της Βοστίτσας με τον Παπαφλέσσα (26 Ιανου

αρίου) και την επαναστατική ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε, 
αρχιερείς και πρόκριτοι που είχαν αποσυρθεί στα Καλάβρυτα 
αποφάσισαν την κήρυξη της Επανάστασης. Με επικεφαλής τον 
Παλαιών Πατρών Γερμανό, ακολουθούμενο από τον ένοπλο 
λαό, συγκρότησαν στρατόπεδο, εισέβαλαν στην Πάτρα (22 Μαρ

τίου) και πολιόρκησαν στο φρούριο τους Τούρκους. Σχημάτι

σαν το Αχαϊκόν Δ ιευθνντήριον και συνέταξαν την Δ ιακοίνωσιν 
προς τους Αντιπροσώπους των ξένων Κυβερνήσεων, με την οποία 
γνωστοποιούσαν ότι πήραν τα όπλα με την απόφαση: Ελευθε

ρία ή Θάνατος. 
Στην Καλαμάτα ο Μαυρομιχάλης, ως αρχιστράτηγος των 

σπαρτιατικών στρατευμάτων, μπήκε στην πόλη μαζί με τον Θ. 
Κολοκοτρώνη και άλλους οπλαρχηγούς (23 Μαρτίου). Έπει 

τα από πάνδημη δοξολογία συγκρότησαν διοικητική επιτρο

πή, τη Μεσσηνικήν Γερουσίαν, και εξέδωσαν την Προειδοποί

ησιν προς τις Ευρωπαϊκές Αυλές. Και στα άλλα μέρη της 
Πελοποννήσου πρόκριτοι και καπεταναίοι, ακολουθούμενοι 
από ενόπλους και με την ευλογία της εκκλησίας, συγκρότησαν 
στρατόπεδα και σύστησαν επαναστατικές επιτροπές. 

Οι Τούρκοι, μη γνωρίζοντας ακριβώς την έκταση των ταρα

χών και τα μέσα των επαναστατών, κατέφυγαν για ασφάλεια 
στα στρατιωτικά κέντρα και τα κάστρα. Έτσι ο πόλεμος στην 
Πελοπόννησο, μετά τις πρώτες συμπλοκές, πήρε τη μορφή πο

λιορκίας φρουρίων. Συγχρόνως σχηματίστηκαν γύρω από αυτά 
στρατόπεδα των Ελλήνων. Το πρώτο μεγάλο στρατόπεδο ήταν 
εκείνο της Καρύταινας. Ακολούθησαν διάφορες συγκρούσεις, 
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και από τις 28 Απριλίου ο Κολοκοτρώνης αναγνωρίστηκε από 
όλους ως αρχιστράτηγος. Η νίκη στη διήμερη μάχη του Βαλτε

τσίου (1213 Μαΐου) έξω από την Τριπολιτσά εμπέδωσε την αυ

τοπεποίθηση των Ελλήνων, οι οποίοι εξασφάλισαν έτσι πλού

σια λάφυρα, όπλα και εφόδια. 
Η επανάσταση στη Στερεά εκδηλώθηκε σχεδόν ταυτόχρονα 

με εκείνη της Πελοποννήσου. Οι πρόκριτοι και οι καπεταναί

οι που είχαν συγκεντρωθεί στα Σάλωνα (Άμφισσα) με τον Πα

νουργία και τον Δυοβουνιώτη σήκωσαν τη σημαία της ελευθε

ρίας (24 Μαρτίου). Συγχρόνως οι πρόκριτοι της Λιβαδειάς, που 
είχαν ορίσει τον Αθανάσιο Διάκο ως οπλαρχηγό, κήρυξαν την 
Επανάσταση (30 Μαρτίου) Ο επίσκοπος Ταλαντίου Νεόφυτος 
με καπεταναίους επαναστάτησε στην Αταλάντη (31 Μαρτίου) 
και οι Αθηναίοι με επικεφαλής τον επίσκοπο Αθηνών ξεση

κώθηκαν και βοηθούμενοι από τους κατοίκους των γύρω χω

ριών απέκλεισαν τους Τούρκους στην Ακρόπολη (25 Απριλίου). 
Ο Χουρσίτ Πασάς που πολιορκούσε τον Αλή Πασά στα Γιάν

νενα, μόλις πληροφορήθηκε τα επαναστατικά κινήματα στο 
Μοριά και στη Ρούμελη, έστειλε τον Κιοσέ Μεχμέτ και τον Ομέρ 
Βρυώνη, με σκοπό την καταστολή της ανταρσίας. Ο τουρκικός 
στρατός έφθασε στο Ζητούνι (Λαμία), ο Δυοβουνιώτης με 400 
ενόπλους κατέλαβε τη γέφυρα του Γοργοπόταμου και ο Πα

νουργίας με 600 άνδρες τη Χαλκομάτα. Ο Διάκος αντιστάθηκε 
στη γέφυρα της Αλαμάνας, όπου ύστερα από σκληρό αγώνα πιά

στηκε ζωντανός και την επομένη θανατώθηκε μαρτυρικά στη 
Λαμία (23 Απριλίου). 

Λίγες μέρες αργότερα (3 Μαΐου), έφθασε στη Γραβιά και ο 
Οδυσσέας Ανδρούτσος, παλαιός αρματολός της Λιβαδειάς, 
με 150 άνδρες. Προς τα εκεί κινήθηκε ο Ομέρ Βρυώνης για να 
περάσει στα Σάλωνα. Ο Ανδρούτσος με τον Γκούρα και άλλους 
κλείστηκαν στο Χάνι της Γραβιάς, το οποίο οχύρωσαν, ενώ ο 
Πανουργίας με τον Δυοβουνιώτη έπιασαν τα γύρω υψώματα. Η 
μάχη διήρκεσε όλη την ημέρα (8 Μαΐου) με μεγάλες απώλειες 
των Τούρκων. Όταν νύχτωσε, ο Οδυσσέας και οι σύντροφοι του 
έκαναν έξοδο και διέφυγαν μέσα από το στρατόπεδο των Τούρ

κων, οι οποίοι από φόβο για ενέδρες αναγκάστηκαν να ανα

κόψουν την προέλαση τους. 
Στη Δυτική Στερεά, ξεσηκώθηκε ο Βαρνακιώτης και ο αρ

ματολός του Ζυγού Δημ. Μακρής και πρόσβαλαν το Μεσολόγ

γι (26 Μαΐου) αναγκάζοντας τους Τούρκους να αποχωρήσουν 
στο Βραχώρι (Αγρίνιο). Συγχρόνως επαναστάτησαν η επαρχία 
Καρπενησίου και τα Άγραφα με αρχηγό τον Γεώργιο Καραϊ

σκάκη. Στο Μεσολόγγι ανακηρύχτηκε η ανεξαρτησία της Δυτι

κής Στερεάς και σχηματίστηκε η Επιτροπή της Αιτωλίας. 
Στη Μαγνησία, ο λόγιος Φιλικός Άνθιμος Γαζής και ο οπλαρ

χηγός Κ. Μπασδέκης σήκωσαν τη σημαία της ελευθερίας στα 
24 χωριά του Πηλίου, συγκρότησαν ελληνικό στρατόπεδο και 
σύστησαν τη Βουλή των Μαγνήτων(7 Μαΐου). Με τη βοήθεια 
πλοίων Ψαριανών πολιόρκησαν το Βόλο και πρόσβαλαν το Βελε

στίνο. 
Στη Μακεδονία ο Φιλικός Εμμ. Παπάς, με οδηγίες του Αλ. 

Υψηλάντη, αποβιβάστηκε στο Άγιο Όρος (23 Μαρτίου) μετα

φέροντας πολεμικό υλικό και εφόδια. Ο Πολύγυρος ξεσηκώ

θηκε (Μάιος) και ακολούθησαν οι εξεγέρσεις της Κασσάνδρας 
και των Μαδεμοχωρίων της Χαλκιδικής (Ιούνιος). 

Από τα τρία ναυτικά νησιά πρώτα επαναστάτησαν οι Σπέ

τσες. Οι πρόκριτοι και πλοίαρχοι, που από καιρό ήταν μυημέ

νοι στη Φιλική Εταιρεία, είχαν φροντίσει να εφοδιάσουν τα Κ 
πλοία τους στην Ευρώπη με κανόνια και άφθονα πολεμοφόδια. 1 
Την Κυριακή των Βαΐων (3 Απριλίου) με μεγάλη τελετή και πο | 
λύκροτους κανονιοβολισμούς ύψωσαν τη σημαία της ελευθε £ 
ρίας στα πλοία τους ψάλλοντας το Θούριο του Ρήγα. Οι Σπε Ι 
τσιώτες αποφάσισαν αμέσως να στείλουν πλοία στα νησιά και 1 
τα παράλια του Αιγαίου, εφοδιασμένα με επαναστατικές προ 1 
κηρύξεις, ενώ σε συνεννόηση με τους Πελοποννήσιους ανέλα | 
βαν τον αποκλεισμό του Ναυπλίου και της Μονεμβασιάς από g 
τη θάλασσα. Στην Ύδρα οι πρόκριτοι ήταν διστακτικοί, έτσι < 
προκλήθηκε η στάση του καπετάν Αντ. Οικονόμου, μυημένου κ 
στη Φιλική, που ξεσήκωσε το νησί. Τέλος, στις 1617 Απριλίου S 
η Ύδρα κήρυξε και επίσημα την Επανάσταση και αποφάσισε χ 
την έξοδο του στόλου της με ναύαρχο τον Γιακουμάκη Τομπά Μ 
ζη. Στα Ψαρά η Επανάσταση εκδηλώθηκε μόλις έφτασε εκεί | 
στις 10 Απριλίου, ημέρα του Πάσχα, το σπετσιώτικο καράβι του " 
Γκίκα Τσούπα, που ύψωσε την επαναστατική σημαία και χαι § 
ρέτησε με κανονιοβολισμούς τους Ψαριανούς. Πρόκριτοι και ^ 
λαός ύψωσαν τη σημαία της ελευθερίας με τα φιλικά σύμβολα § 
σε πάνδημη τελετή και όρισαν τη νέα διοίκηση που ονόμασαν α 
Βουλή των Ψαρών. Στη Σάμο, μόλις φάνηκαν δύο σπετσιώτικα | 
καράβια και αιχμαλώτισαν ένα τουρκικό και ένα αιγυπτιακό | 
πλοίο (14 Απριλίου), ξεσηκώθηκε ο λαός στο Βαθύ και υψώ Ι 
θηκε η σημαία με τα φιλικά σύμβολα. Στις 24 Απριλίου ο Λυ ^ 
κούργος Λογοθέτης ηγήθηκε της επανάστασης στο Καρλόβα | 
σι. Συγχρόνως επαναστάτησαν η Κάσος καθώς και τα άλλα | 
κοντινά νησιά. Στην Κρήτη υψώθηκε η επαναστατική σημαία το < 
Μάιο του 1821. Ιεράρχες και πρόκριτοι φυλακίστηκαν από τους ° 
Τούρκους, ο επίσκοπος Κισσάμου και άλλοι επαναστάτες κρε

μάστηκαν και στο Ηράκλειο έγινε μεγάλη σφαγή. 
Στην Κύπρο, με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, η 

Πύλη διέταξε τον Τούρκο διοικητή Κουτσούκ Μεχμέτ να προ

βεί σε γενικό αφοπλισμό των Ελλήνων. Στις 9 Ιουλίου οι Τούρ

κοι έκλεισαν τις πύλες της Λευκωσίας και συνέλαβαν όλους τους 
αρχιερείς και προκρίτους. Την επομένη απαγχονίστηκε στον 
πλάτανο του Διοικητηρίου ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός και κα

ρατομήθηκαν οι Μητροπολίτες Πάφου, Κιτίου και Κηρύνειας. 
Τις επόμενες μέρες απαγχονίστηκαν ή αποκεφαλίστηκαν αρ

κετοί πρόκριτοι. Όσοι από τους κατοίκους διασώθηκαν κα

τόρθωσαν να διαφύγουν με πλοία και να φθάσουν στην επα

ναστατημένη Ελλάδα. Σχημάτησαν πολεμικό σώμα και ύψωσαν 
σημαία με την αναγραφή Σημαία ΕλληνικήΠατρίς Κύπρου. 

Η εμφάνιση των ελληνικών πλοίων στα μικρασιατικά παρά

λια και οι επιδρομές των Ψαριανών και των Σαμίων ανησύχησαν 
σοβαρά την Πύλη, που για να τρομοκρατήσει τους ελληνικούς 
πληθυσμούς άρχισε διωγμούς, λεηλασίες και σφαγές στις πα

ράλιες πόλεις της Μ. Ασίας. Στις Κυδωνιές (Αϊβαλί), που άκμα

ζαν εμπορικά και πνευματικά, πολλοί είχαν μυηθεί στη Φιλική 
Εταιρεία. Στις 27 Μαΐου ο τολμηρός Ψαριανός πυρπολητής Δημ. 
Παπανικολής κατόρθωσε να ανατινάξει ένα τουρκικό δίκροτο 
στην Ερεσό της Μυτιλήνης και ο τουρκικός στόλος, φοβισμένος, 
αναγκάστηκε να αποσυρθεί στα Στενά. Οι Τούρκοι αντεπιτέ

θηκαν με σφαγές και βιαιοπραγίες στην πόλη των Κυδωνιών. 
Ακολούθησαν ταραχές και σε άλλες παράλιες πόλεις της Μ. Ασίας. 
Στη Σμύρνη άτακτα στρατεύματα εισέδυσαν στην πόλη και άρ

χισαν τις βιαιοπραγίες (Μάιος). Το ίδιο συνέβη και στη Νέα 'Εφε

σο, ακολούθησαν σφαγές στα περίχωρα καθώς και στη Ρόδο. 
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g Με πρωτοβουλία της Μεσσηνιακής Γερουσίας συγκλήθη

| κε συνε'λευση των Πελοποννησίων στη Μονή Καλτετζών. Οι 
~ πρόκριτοι που συνήλθαν εκεί με πρόεδρο τον Π. Μαυρομιχά

c λη εξέδωσαν (26 Μαΐου) την Πράξιν, με την οποία ανακοίνω

< ναν τη συγκρότηση της Γερουσίας της Πελοποννήσου, για να δι

| ευθύνει και να συντονίζει τον Αγώνα έως την πτώση της 
£ Τριπολιτσάς. 

Ύστερα από λίγες μέρες έφθασε στην Ύδρα ο Δημ. Υψη

I λάντης (8 Ιουνίου) ως πληρεξούσιος του Γενικού Επιτρόπου της 
ο Αρχής. Ανέλαβε το στρατόπεδο των Τρικόρφων και άρχισε στε

νότερη η πολιορκία της Τριπολιτσάς και των άλλων φρου

I ρίων. Ακολούθησε η πτώση της Μονεμβασιάς (23 Ιουλίου) και 
'ξ λίγο αργότερα η πτώση του Νεοκάστρου (7 Αυγούστου). 

Κατά τα μέσα Αυγούστου άρχισε η κάθοδος του Μπαϊράμ 
Πασά με 8.000 άνδρες από τη Λάρισα στη Λαμία με σκοπό να 
περάσει στην Πελοπόννησο. Εμπρός στο μεγάλο αυτό κίνδυνο 
που απειλούσε την Επανάσταση, συνάχθηκαν οι οπλαρχηγοί 
της Ανατολικής Στερεάς, Δυοβουνιώτης, Πανουργίας, Ανδρού

τσος, Γκούρας και άλλοι, και αποφάσισαν να αμυνθούν στο πέ

ρασμα των Βασιλικών, πιάνοντας επίκαιρες θέσεις στις ορει

νές και δασώδεις διαβάσεις που οδηγούν από τη Λαμία στη 
Λιβαδειά. Στις 23 Αυγούστου έκανε την εμφάνιση του το πρώ

το απόσπασμα των Τούρκων, οι οποίοι μπήκαν ανύποπτοι στα 
στενά και αποδεκατίστηκαν. Οι Τούρκοι κινήθηκαν αποφασι

στικά με όλες τους τις δυνάμεις. Κυκλώθηκαν όμως και κατα

στράφηκαν μέσα στη δασωμένη ορεινή περιοχή με τις πολλές 
χαραδρώσεις (26 Αυγούστου). Η μάχη στα Βασιλικά ήταν η πιο 
σημαντική του πρώτου έτους της Επανάστασης, αφού ματαίω

σε οριστικά τη δυνατότητα των Τούρκων να περάσουν στην Πε

λοπόννησο. Στις 23 Σεπτεμβρίου έγινε η άλωση της Τριπολι

τσάς. Την ίδια εποχή ο τουρκικός στόλος κατέστρεψε το Γαλαξίδι 
(22 Σεπτεμβρίου). 

Η φροντίδα για διοικητική οργάνωση των επαναστατημέ

νων περιοχών άρχισε από τους πρώτους μήνες της εξέγερσης 
και ως το τέλος του 1821 συστήθηκαν τοπικά Πολιτεύματα στη 
Δυτική Στερεά, την Ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο και 
τα νησιά. Στη Δυτική Στερεά (49 Νοεμβρίου) συγκροτήθηκε 
συνέλευση στο Μεσολόγγι όπου πήραν μέρος αντιπρόσωποι 
από τις γύρω επαρχίες. Η συνέλευση ψήφισε τη σύσταση προ

σωρινής τοπικής διοικήσεως της Γερουσίας της Δυτικής Χέρσου 
Ελλάδος με πρόεδρο τον Αλέξ. Μαυροκορδάτο. Στην Ανατολι

κή Στερεά, με την άφιξη του Θ. Νέγρη, συγκροτήθηκε τοπική 
συνέλευση στα Σάλωνα (1520 Νοεμβρίου) η οποία ψήφισε τη 
Νομικήν Διάταξιν της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος και σύστη

σε τονΆρειον Πάγον με πρόεδρο τον επίσκοπο Ταλαντίου Νεό

φυτο. Στην Πελοπόννησο, μετά την πτώση της Τριπολιτσάς, ύστε

ρα από αρκετές αναβολές, πραγματοποιήθηκε στο Άργος τοπική 
συνέλευση της Πελοποννήσου. Οι Γερουσιαστές των 24 επαρ

χιών της Πελοποννήσου έχρισαν πρόεδρο τον Δημ. Υψηλάντη 
και όρισαν ότι η Διοίκηση αυτή είναι προσωρινή και ονομάζε

ται Πελοποννησιακή Γερουσία (1 Δεκεμβρίου). Στα νησιά του 
Αιγαίου, σύμφωνα με τα πρότυπα της Φιλικής Εταιρείας εκλέ

γονταν πενταμελείς εφορίες. Με την άφιξη του Δημ. Υψηλάντη 
στην Ύδρα συστήθηκαν και γενικές εφορίες στα τρία ναυτικά 
νησιά για να είναι επικεφαλής των λοιπών νήσων. 

Κατά την Α' Εθνική Συνέλευση, η οποία συγκροτήθηκε στην 
Επίδαυρο, εγκρίθηκε το Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος 
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(1 Ιανουαρίου 1822). Προέβλεπε το σχηματισμό Διοικήσεως 
από δύο σώματα, το Βουλευτικό και το Εκτελεστικό, που ισο

βαθμίζονταν από την αμοιβαία συνδρομή τους εις την κατα

σκευήν των νόμων. 
Με την ψήφιση του Οργανικού Νόμου της Επιδαύρου έγι

νε και η επίσημη κήρυξη της ανεξαρτησίας του Ελληνικού Έθνους 
που ετέθη ως προοίμιο στο Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλά

δος: «Το Ελληνικόν Έθνος, το υπό φρικώδη Οθωμανικήν Δυ

ναστείαν, μη δυνάμενον να φέρη τον βαρύτατον και απαρα

δειγμάτιστον ζυγόν της τυραννίας και αποσείσαν αυτόν με 
μεγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερον διά των νομίμων Παραστα

τών του, εις Εθνικήν συνηγμένων Συνέλευσιν, ενώπιον Θεού 
και ανθρώπων, Την Πολιτικήν αυτού Ύπαρξιν και Ανεξαρτη

σίαν, τη α Ιανουαρίου, έτειαωκβ' και α' της Ανεξαρτησίας». 
Το σημαντικότερο πολεμικό γεγονός του 1822 ήταν η εκ

στρατεία του Μαχμούτ Πασά (Δράμαλη), ο οποίος με μεγάλες 
δυνάμεις κινήθηκε ανενόχλητος από την Κεντρική Ελλάδα 
και έφθασε στην Κόρινθο. Κατέλαβε τον Ακροκόρινθο και έφθα

σε στο Ναύπλιο. Οι Έλληνες αναγκάστηκαν να εκκενώσουν το 
Άργος. Ο Δημ. Υψηλάντης μαζί με άλλους οχυρώθηκε στους 
Μύλους του Ναυπλίου και απέκρουσε τους Τούρκους. Συγ

χρόνως ο Κολοκοτρώνης με τον Νικηταρά και άλλους έπια

σαν τις ορεινές διαβάσεις στα Δερβενάκια και απέκλεισαν τον 
Δράμαλη στην πεδιάδα του Ναυπλίου. Στερημένος από τροφές 
προσπάθησε να επιστρέψει στην Κόρινθο αλλά έπεσε σε ενέ

δρα στα Δερβενάκια (26 Ιουλίου) και στον Άγιο Σώστη όπου 
και καταστράφηκε με μεγάλες απιόλειες σε νεκρούς και τραυ

ματίες. Στα χέρια των Ελλήνων έπεσαν πάρα πολλά λάφυρα. Ο 
τουρκικός στόλος προσπάθησε, χωρίς όμως επιτυχία, να εφο

διάσει το Ναύπλιο. Στις 30 Νοεμβρίου ο Στάικος Σταϊκόπου

λος, επωφελούμενος ευμενών συνθηκών, κατέλαβε αιφνιδια

στικά το Παλαμίδι. Ακολούθησε συνθηκολόγηση με τους Τούρκους 
και παράδοση του Ναυπλίου. 

Στη Δυτική Ελλάδα, μετά την καταστροφή του Αλή Πασά 
(τέλη Ιανουαρίου 1822), η θέση των Σουλιωτών έγινε δεινή. Αν 
και πρόβαλαν αντίσταση στον Χουρσίτ Πασά και τον Ομέρ 
Βρυώνη στην Κιάφα και το Αβαρίκο, στις παρυφές του Σουλί

ου (ΙανουάριοςΦεβρουάριος 1822), ήταν δύσκολο να διατη

ρήσουν τη θέση τους χωρίς βοήθεια. 
Στην Κόρινθο είχε οργανωθεί το Α' Πεζικόν Σύνταγμα και 

το Τάγμα Φιλελλήνων υπό το στρατηγό Normann. Αποφασί

στηκε εκστρατεία στην Ήπειρο υπό τον Μαυροκορδάτο, ο οποί

ος πέρασε στο Μεσολόγγι. Εκεί έφθασε και ο Μάρκος Μπό

τσαρης ζητώντας βοήθεια για το Σούλι, Ύστερα από συμπλοκές 
στο Φανάρι και το Κομπότι και τη μάχη της Πλάκας (29 Ιουνί

ου) οι Έλληνες συμπτύχθηκαν στο Πέτα, όπου είχε φθάσει και 
το Τακτικό Σώμα με τους Φιλέλληνες. Η ισχυρή όμως προσβο

λή των Τούρκων υπό τον Κιουταχή επέφερε την καταστροφή 
των Φιλελλήνων και του Τακτικού Σώματος (4 Ιουλίου 1822). 

Μετά την καταστροφή του Πέτα ο Ομέρ Βρυώνης και ο Μεχ

μέτ Ρεσίτ Πασάς (Κιουταχής) έφθασαν έξω από το Μεσολόγγι. 
Συγχρόνως έφθασε και ο τουρκικός στόλος από την Πάτρα. Οι 
ντόπιοι οπλαρχηγοί αποσύρθηκαν στα ορεινά, ενώ ο Αλ. Μαυ

ροκορδάτος με τον Μάρκο Μπότσαρη και τον Κίτσο Τζαβέλλα 
ανέλαβαν να οργανώσουν την άμυνα του Μεσολογγίου. Τον απο

κλεισμό από τη θάλασσα διέσπασε ο ελληνικός στόλος και απο

βίβασε ενισχύσεις (8 Νοεμβρίου). Προσβολή του Μεσολογγίου 



τη νύχτα των Χριστουγέννων απέτυχε. Οι Έλληνες ειδοποιημέ

νοι για την τουρκική επίθεση περίμεναν τους Τούρκους στη φρά

κτη. Απέτυχαν να την παραβιάσουν, αναγκάστηκαν να λύσουν 
την πολιορκία και να αποχωρήσουν στην Πρέβεζα. 

Το 1822 επαναστάτησε ο Όλυμπος, τα Πιέρια και το Βέρ

μιο, με οπλαρχηγούς τον Ζιάκα στη Δυτική Μακεδονία, τους 
Ζαφειράκη, Γάτσο και Καρατάσσο στη Νάουσα και τον Δια

μαντή Νικολάου στον Όλυμπο (ΦεβρουάριοςΜάρτιος). Οι 
Τούρκοι προσέβαλαν τη Νάουσα, την οποία ύστερα από πο

λιορκία κατόρθωσαν να καταλάβουν. Ακολούθησαν αιχμαλω

σίες και λεηλασίες. Αξιομνημόνευτη είναι η αυτοθυσία των γυ

ναικών της Νάουσας οι οποίες προτίμησαν να ριχτούν με τα 
μωρά τους στους καταρράκτες της Αραπίτσας (1213 Απριλίου). 

Άλλο σημαντικό γεγονός του 1822 ήταν η καταστροφή της 
Χίου. Η απόβαση Σαμιωτών στη Χίο υπό τον Λυκούργο Λο

γοθέτη προκάλεσε την άμεση αντίδραση της Πύλης. Ο τουρκι

κός στόλος κινητοποιήθηκε με ναύαρχο τον Καρά Αλή. Αποβι

βάστηκαν στη Χίο χιλιάδες Τούρκοι άτακτοι που επιδόθηκαν 
σε εκτεταμένες σφαγές, αιχμαλωσίες γυναικόπαιδων και γε

νική καταστροφή. Η ατυχία αυτή αντισταθμίστηκε, λίγο αργό

τερα, με την αποτυχημένη απόπειρα του Πιπίνου να κάψει 
ένα δίκροτο και με την πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας 
από τον Κ. Κανάρη και το θάνατο του Καρά Αλή (67 Ιουνίου). 
Η καταστροφή της Χίου προκάλεσε έντονο φιλελληνικό ρεύμα 
στην Ευρώπη αλλά συγχρόνως η πυρπόληση της τουρκικής ναυ

αρχίδας έδειξε ότι η Επανάσταση δεν ήταν απλό κίνημα, αλλά 
εξέγερση ενός λαού αποφασισμένου για την ελευθερία του. 

Με τη σύγκληση της Β' Εθνικής Συνελεύσεως στο Άστρος 
και την έναρξη της β' περιόδου της Προσωρινής Δ ιοικήσεως της 
Ελλάδος επιβεβαιώθηκε ότι η Διοίκηση συγκροτείται από τα 
δύο σώματα, Βουλευτικό και Εκτελεστικό, ενώ το Δικανικό έμει

νε ανεξάρτητο. Οι μερικές Διοικήσεις, ο Άρειος Πάγος της Ανα

τολικής Στερεάς, η Γερουσία της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος και 
η Πελοποννησική Γερουσία καταργήθηκαν. Τον Απρίλιο του 
1823 ψηφίστηκε, αφού αναθεωρήθηκε, το Προσωρινό Πολί

τευμα της Ελλάδος με το όνομα Νόμος της Επιδαύρου. 
Κατά το 1823 ο τουρκικός στόλος βγήκε από τα Στενά (11 

Μαΐου) με τον Χοσρέφ Πασά. Διέλυσε την πολιορκία της Καρύ

στου, εφοδίασε τα κάστρα της Μεθώνης και της Κορώνης και 
έφθασε στην Πάτρα (6 Ιουνίου). Στη Δυτική Ελλάδα διεξάγο

νταν σκληροί αγώνες. Ο Καραϊσκάκης, ο οποίος είχε επιβληθεί 
ως αρματολός των Αγράφων, είχε τη γενική αρχηγία. 

Η εκστρατεία των Τούρκων εναντίον του Μεσολογγίου επα

ναλήφθηκε. Ο Σκόδρα Μαχμούτ Πασάς κινήθηκε προς το Καρ

πενήσι. Τη νύχτα της 8 Αυγούστου ο Μάρκος Μπότσαρης με 
450 Σουλιώτες προσέβαλε αιφνιδιαστικά το τουρκικό στρατό

πεδο στο Κεφαλόβρυσο. Ένα βόλι όμως τον βρήκε στο μέτωπο 
και έτσι πέθανε. Οι σύντροφοι του τον μετέφεραν στο Μεσο

λόγγι όπου τάφηκε. Οι Τουρκαλβανοί δεν τόλμησαν να προ

χωρήσουν και γύρισαν στην Ήπειρο. 
Το 1824 καταστράφηκαν η Κάσος (30 Μαΐου) και τα Ψα

ρά (21 Ιουνίου). Την ίδια εποχή ο αιγυπτιακός στόλος με 
τον Ισμαήλ Γιβραλτάρ αναχώρησε από την Αλεξάνδρεια 
και ενώθηκε με τον τουρκικό. Ακολούθησαν οι ναυμαχίες της 
Αλικαρνασσού (24 Αυγούστου) και του Γέροντα (29 Αυγού

στου), μεγάλες νίκες του ελληνικού στόλου και βαρύτατα πλήγ

ματα για το τουρκικό ναυτικό. 

Την εποχή αυτή αναρχία και πειρατεία κυριαρχούν στο JJ 
Αιγαίο. Εξάλλου η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από έντονες ° 
εσωτερικές διαμάχες και τους δύο εμφυλίους που έληξαν με τη £ 
διακήρυξη της γενικής αμνηστίας στις 18 Μαΐου 1825 και την £ 
ανάθεση της αρχιστρατηγίας στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. | 

Την άνοιξη του 1825 ο Τουρκοαιγύπτιος Ιμπραήμ Πασάς 1 
ενεργοποιήθηκε, ύστερα από εντολή του Σουλτάνου, προς κα ω 
ταστολή της Επανάστασης στην Πελοπόννησο. Με ορμητήριο § 
τη Σούδα της Κρήτης, αποβίβασε με 50 πολεμικά και μεταγω § 
γικά πλοία στη Μεθώνη και την Πύλο 4.000 πεζούς και 400 ιπ < 
πείς. Άλλοι 7.000 και 400 ιππείς έφθασαν στη Μεθώνη. Ο Ιμπραήμ | 
επιχείρησε να καταλάβει το Νεόκαστρο και συγχρόνως εξε 2 
στράτευσε με 3.000 πεζούς και 400 ιππείς στο Κρεμμύδι, όπου χ 
είχαν συγκεντρωθεί οι ελληνικές δυνάμεις. Η αναμέτρηση σε s 
ανοιχτό πεδίο με τους Αιγυπτίους τακτικούς ήταν εις βάρος των gj 
Ελλήνων. Νέα προσβολή του Νεοκάστρου (11 Απριλίου) ήταν < 
χωρίς αποτέλεσμα. Ο Ιμπραήμ προσέβαλε όμως τους Έλλη a 
νες οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί στη Σφακτηρία (26 Απριλίου), jj 
Εκεί σκοτώθηκαν ο Αναγνωσταράς, ο Αναστ. Τσαμαδός (κυ | 
βερνήτης του Άρεως), ο Ιταλός φιλέλληνας Santarosa και πολ | 
λοί Υδραίοι. Στις 30 Απριλίου παραδόθηκε το Παλαιόκαστρο § 
(Πύλος) και στις 6 Μαΐου παραδόθηκε με συνθήκες και το Νεό ω 
κάστρο (Ναυαρίνο). Γάλλοι αξιωματικοί στην υπηρεσία του 1 
Ιμπραήμ διηύθυναν τους αγώνες. Ακολούθησε η μάχη στο Μανιά J* 
κι με τον ηρωικό θάνατο του Παπαφλέσσα (20 Μαΐου). Ο Ιμπραήμ, § 
συνεχίζοντας τη δήωση του Μοριά, κυρίευσε και πυρπόλησε την £ 
Καλαμάτα. Μόνο τη Μάνη δεν κατόρθωσε να υποτάξει. 

Ο Ιμπραήμ με τολμηρές κινήσεις ιππικού κυρίευσε την Τρι ο 
πολιτσά και έφθασε στα πρόθυρα του Ναυπλίου. Ο Δημήτριος 
Υψηλάντης με τον Μακρυγιάννη και τον Κυριακούλη Μαυρο

μιχάλη οχυρώθηκαν στους Μύλους του Ναυπλίου και απέκρουσαν 
τον εχθρό (13 Ιουνίου). Με ορμητήριο την Τριπολιτσά, ο Ιμπραήμ 
συνέχιζε τις επιδρομές. Η μάχη στα Τρίκορφα ήταν η τελευταία 
σοβαρή αναμέτρηση με τους Αιγυπτίους (23 και 24 Ιουνίου). 

Μέσα στην απόγνωση που επικρατούσε, η ελευθερία, η εθνι

κή ανεξαρτησία και η πολιτική ύπαρξη του Ελληνικού Έθνους 
αποφασίστηκε με πρόταση του Αλέξ. Μαυροκορδάτου και πα

ρά την αντίθετη άποψη του Δ. Υψηλάντη, να τεθούν υπό την 
απόλυτον υπεράσπισιν της Μεγάλης Βρετανίας (24 Ιουνίου). 

Στη Δυτική Ελλάδα ο Κιουταχής έφθασε στο Μεσολόγγι 
(Απρίλιος 1825). Ακολούθησαν επιθέσεις των Τούρκων και τολ

μηρές έξοδοι των πολιορκημένων, τους οποίους συνέδραμαν με 
επιθέσεις από έξω ο Καραϊσκάκης και ο Κίτσος Τζαβέλλας. 
Ο ελληνικός στόλος κατόρθωσε να διασπάσει επανειλημμένα 
τον αποκλεισμό και να εφοδιάσει το Μεσολόγγι (25 Ιουλίου, 
7 Αυγούστου, 13 Αυγούστου). Ο αιγυπτιακός στόλος έφθασε 
έξω από την πολιορκημένη πόλη (6 Νοεμβρίου) και αποβίβασε 
στρατεύματα (12 Δεκεμβρίου). Όμως ο ελληνικός στόλος διέ

λυσε τον αποκλεισμό και ανεφοδίασε για τελευταία φορά το 
Μεσολόγγι (7 Ιανουαρίου 1826). Την Κυρική των Βαΐων (10 
Απριλίου 1826) οι πολιορκημένοι πήραν οριστικά την απόφα

ση εξόδου. Άρχισαν αμέσως μυστικά τις προετοιμασίες και ει

δοποίησαν τα εξωτερικά στρατόπεδα και τον Καραϊσκάκη που 
βρισκόταν στη Δερβεκίστα. Η έξοδος έγινε το βράδυ της 24 
Απριλίου σε τρεις φάλαγγες, που πέρασαν μέσα από το εχθρι

κό στρατόπεδο. Από τους 3.000 μόνο οι 1.300 κατόρθωσαν τε

λικά να διασωθούν. Οι ασθενείς και οι ανήμποροι παρέμει
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g ναν πίσω στη ρημαγμένη πόλη. Πολλοί από αυτούς τινάχτηκαν 
| στον αέρα στην μπαρουταποθήκη του Χρ. Καψάλη. Η θυσία του 
Ι Μεσολογγίου είχε τεράστια απήχηση στην Ευρώπη και επη
| ρέασε σημαντικά το φιλελληνικό πνεύμα. Η υπεράνθρωπη εκεί
< νη δοκιμασία, η οποία κράτησε μήνες σε φοβερή αγωνία τους 
χ Έλληνες και τους φιλέλληνες, ήταν το κορύφωμα των αγώνων 
1 για την ελευθερία. 
& Τα φιλελεύθερα αισθήματα του πολιτισμένου κόσμου της 
5 Ευρώπης προσανατόλιζαν τη σκέψη στην απελευθέρωση των 
ο δουλωμένων από αιώνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία 

απογόνων των αρχαίων Ελλήνων, που αγωνίζονταν για την ελευ
z θερία. Η εκδήλωση του φιλελληνισμού στην Ευρώπη είχε την 
% αφετηρία της στις κλασικές σπουδές και τα κλασικά πρότυπα 

της αρχαιότητας. Με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, 
ο φιλελληνισμός εκδηλώθηκε με διάφορες μορφές: με την ίδρυ
ση φιλελληνικών κομιτάτων σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και 
τη συλλογή χρημάτων για τον Αγώνα, με άρθρα στον Τύπο και 
φυλλάδια υπέρ της ελληνικής υπόθεσης, κυρίως όμως με την κά
θοδο εθελοντών από όλα τα μέρη της Ευρώπης. Ο ενθουσια
σμός ήταν γενικός και μεγάλες ομάδες φιλελλήνων έφθαναν 
στην Ελλάδα για να πολεμήσουν στο πλευρό των Ελλήνων. Γερ
μανοί σχημάτισαν λεγεώνα υπό το στρατηγό Normann και πολ
λοί σκοτώθηκαν στην Ελλάδα (μάχη Πέτα). Γάλλοι, ιδιαίτερα 
αξιωματικοί του Ναπολέοντα, ανέλαβαν την οργάνωση τακτι
κού στρατεύματος, όπως ο Rayband, ο Jourdain και ο Fabvier. 
Άγγλοι, όπως ο Gordon, ο Hastings, ο Church, ήρθαν στην Ελλά
δα για να αγωνιστούν. Ο Λόρδος Byron άφησε την τελευταία 
του πνοή στο Μεσολόγγι. Ιταλοί φιλέλληνες αγωνίστηκαν στην 
Ελλάδα, όπως ο Tarella, ο Guberati και ο Santarosa, ο οποίος 
σκοτώθηκε στη Σφακτηρία. Φιλέλληνες έφθασαν και από την 
Ελβετία, την Ισπανία, τη Ρωσία και τις Σκανδιναβικές χώρες, 
καθώς και από την Αμερική. 

Ο αγώνας των Ελλήνων και οι νίκες στη στεριά και τη θά
λασσα, ο ηρωικός θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη και η Έξο
δος του Μεσολογγίου, η καταστροφή της Χίου και η πυρπόλη
ση της τουρκικής ναυαρχίδας και άλλα κατορθώματα των Ελλήνων 
συνέβαλαν στη διαμόρφωση του φιλελληνικού ρεύματος στην 
Ευρώπη και την Αμερική. Το φιλελληνικό κίνημα και η πίεση 
της κοινής γνώμης στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις οδήγησαν στη 
διαμόρφωση κλίματος για την παρέμβαση τελικά των Δυνάμε
ων υπέρ της Ελευθερίας των Ελλήνων. 

Ύστερα από συνεχείς αναβολές συγκροτήθηκε η Γ' Εθνι
κή Συνέλευση (6 Απριλίου 1826) στην Επίδαυρο, εξαιτίας όμως 
της πτώσης του Μεσολογγίου αναβλήθηκε για το τέλος Σε
πτεμβρίου. Επανειλημμένες προσκλήσεις της Επιτροπής της Συ
νελεύσεως για σύγκληση αρχικά στον Πόρο και ύστερα στην 
Αίγινα απέτυχαν. Τέλος, αποφασίστηκε η μεταφορά των εργα
σιών της στο Δαμαλά, την αρχαία Τροιζήνα, όπου και συνεχί
στηκαν κανονικά. Αναθεωρήθηκε και ψηφίστηκε το Πολιτι
κόν Σύνταγμα της Ελλάδος (1 Μαΐου). 

Με το Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος του 1827, το Σύ
νταγμα της Τροιζήνας, έληξε η περίοδος της Προσωρινής Δι
οικήσεως της Ελλάδος, όπως είχε καθοριστεί από τις δύο πρώ
τες Εθνικές Συνελεύσεις της Επιδαύρου και του Άστρους. Στο 
νέο οριστικό πολίτευμα του Ελληνικού Κράτους δόθηκε η ονο
μασία Ελληνική Πολιτεία, για να αποφευχθεί ο όρος Ελληνική 
Δημοκρατία, που προκαλούσε δυσπιστία στις ευρωπαϊκές κυ

βερνήσεις της εποχής. Το Σύνταγμα όμως προέβλεπε ότι η κυ
ριαρχία ενυπάρχει εις το Έθνος και την κυριαρχία αυτή τη δι
αιρούσε σε τρεις εξουσίες, τη Νομοθετική, τη Νομοτελεστική 
και τη Δικαστική. Η νομοθετική απαρτιζόταν από τους αντι
προσώπους του Έθνους και ονομαζόταν Βουλή. Τη νομοτελε
στική θα ασκούσε ο Κυβερνήτης και οι Γραμματείς της Επι
κρατείας, ενώ η δικαστική ήταν ανεξάρτητη. 

Η Γ' Εθνική Συνέλευση αποφάσισε με ψήφισμα της την εκλο
γή του Ιω. Καποδίστρια ως Κυβερνήτη της Ελλάδος και την έκ
φραση ευγνωμοσύνης του Έθνους στο Βασιλέα της Βαυαρίας 
Λουδοβίκο, τον G. Canning, τον Eynard και τους άλλους φι
λέλληνες. 

Ύστερα από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου αναζω
πυρώθηκε το φιλελληνικό πνεύμα στην Ευρώπη. Η επανάστα
ση κινδύνευε να καταπνιγεί. Στην Πελοπόννησο ελεύθερα απέ
μεναν μόνο το Ναύπλιο και η Μάνη καθώς και τα νησιά, ενώ 
στη Στερεά δεν απέμενε παρά η Ακρόπολις των Αθηνών, την 
οποία πολιορκούσε ο Κιουταχής. Οι ελληνικές δυνάμεις είχαν 
συσπειρωθεί γύρω από τον Κολοκοτρώνη στην Πελοπόννησο 
και τον Καραϊσκάκη στη Στερεά, καθώς και τον Μιαούλη και 
τον Σαχτούρη στη θάλασσα. 

Για την Ακρόπολη, οι ελπίδες όλων είχαν στραφεί στον Καραϊ
σκάκη, ο οποίος αφού ίδρυσε στρατόπεδο στη Σαλαμίνα, επι
χείρησε να διακόψει τους ανεφοδιασμούς του Κιουταχή και να 
τον εξαναγκάσει να λύσει την πολιορκία. Με τις μάχες στην 
Αράχοβα, τη Φοντάνα και το Δίστομο (ΙανουάριοςΦεβρουά
ριος 1827) ο Καραϊσκάκης κυριάρχησε στη Ρούμελη και έδωσε 
ελπίδα και πίστη στην Επανάσταση. Η επιμονή όμως του Κιου
ταχή και οι απεγνωσμένες εκκλήσεις των πολιορκημένων για 
βοήθεια ανάγκασαν τον Καραϊσκάκη να βγει στο Κερατσίνι (2 
Μαρτίου) και να κάνει μια σειρά μαχών έξω από την Ακρό
πολη. Τυχαία όμως συμπλοκή Ελλήνων και Τουρκαλβανών κο
ντά στην Καστέλλα και η ανάμειξη του Καραϊσκάκη για να 
περισώσει την κατάσταση προκάλεσαν το θανάσιμο τραυματι
σμό του (22 Απριλίου). Την επομένη ξεψύχησε μέσα στο πλοίο 
που τον μετέφερε στη Σαλαμίνα όπου καιτάφηκε. Μετά το θά
νατο του Καραϊσκάκη έγινε αισθητή η έλλειψη αρχηγού. Ο 
Cochrane και ο Church, μη γνωρίζοντας την τακτική και την ψυ
χολογία των άτακτων και περιφρονώντας την πείρα των Ελλή
νων οπλαρχηγών, θέλησαν να οδηγήσουν το στράτευμα σε απευ
θείας σύγκρουση με τις δυνάμεις του Κιουταχή σε αναπεπταμένο 
πεδίο. Τα ελληνικά στρατεύματα μεταφέρθηκαν με πλοία και 
αποβιβάστηκαν νύχτα στο Φαληρέα (Τρεις Πύργοι). Επικεφα
λής κινήθηκαν οι Σουλιώτες με τον Ν. Ζέρβα και άλλους και 
έφθασαν στους πρόποδες του λόφου του Φιλοπάππου. Με την 
ανατολή του ηλίου, ο Κιουταχής με πεζικό και ιππείς πλευρο
κόπησε τους Έλληνες. Τα τμήματα από το Κερατσίνι δεν μπό
ρεσαν να προσφέρουν βοήθεια. Οι Έλληνες με μεγάλες απώ
λειες αποσύρθηκαν προς τη θάλασσα, όπου με αταξία κατόρθωσαν, 
όσοι διέφυγαν τη σφαγή, να επιβιβαστούν στα πλοία που τους 
μετέφεραν στον Πειραιά. Αποτέλεσμα της αποτυχίας αυτής ήταν 
η παράδοση της Ακροπόλεως των Αθηνών στις δυνάμεις του 
Κιουταχή, με τη μεσολάβηση του Γάλλου ναυάρχου De Rigny. 

Η επίμονη αντίσταση των Ελλήνων υποχρέωσε τις τρεις 
Μεγάλες Δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία, αντίπαλες με
ταξύ τους στο Ανατολικό Ζήτημα, να έρθουν σε συμβιβασμό και 
να απαιτήσουν από τους δύο εμπολέμους την κατάπαυση των 
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εχθροπραξιών. Ο θάνατος του τσάρου Αλεξάνδρου Α' επιτά

χυνε τις εξελίξεις. Ο νέος τσάρος Νικόλαος Α' ανέλαβε πρω

τοβουλίες για εξεύρεση διακανονισμού του ελληνικού ζητή

ματος και είχε συναντήσεις στην Πετρούπολη με τον Άγγλο 
δούκα του Ουέλινγκτον. Η ελληνική υπόθεση προωθήθηκε στην 
ευρωπαϊκή διπλωματία και πραγματοποιήθηκαν αλλεπάλληλες 
διασκέψεις. Με το Προπόκολλο της Πετρούπολης (4 Απριλί

ου 1826) και τη Σύμβαση του Λονδίνου (6 Ιουλίου 1827) ανα

γνωριζόταν για πρώτη φορά η πολιτική ύπαρξη της Ελλάδας. 
Προβλέπονταν μέτρα καταναγκασμού των αντιπάλων για ει

ρήνευση, καθώς και αποστολή διπλωματικών αντιπροσώπων 
στην Ελλάδα. Συγχρόνως δίδονταν σχετικές οδηγίες στους εμπλε

κόμενους για την τήρηση των αποφασισθέντων. Οι Έλληνες 
αποδέχτηκαν τους όρους, ενώ ο Σουλτάνος αρνήθηκε να συμ

μορφωθεί προβάλλοντας το δίκαιο του ιερού νόμου των μου

σουλμάνων. 
Η άρνηση της Υψηλής Πύλης να αποδεχτεί τις αποφάσεις 

των ευρωπαϊκών Δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα τη ναυμαχία 
του Ναυαρίνου. Οι ναύαρχοι των τριών ναυτικών μοιρών των 
ευρωπαϊκών Δυνάμεων, Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας, Codrington, 
De Rigny, Heyden, αντίστοιχα, οι οποίες βρίσκονταν στη Μεσό

γειο, διατάχτηκαν να χρησιμοποιήσουν τα κατάλληλα μέσα για 
να εμποδίσουν τη συνέχιση των εχθροπραξιών. Ο τουρκοαι

γυπτιακός στόλος είχε συγκεντρωθεί στον όρμο του Ναυαρίνου 
με σκοπό να κινηθεί κατά της Ύδρας και του Ναυπλίου και 
να συντρίψει οριστικά την Επανάσταση. Ο Γάλλος ναύαρχος 
De Rigny έπλευσε στο Ναυαρίνο, επισκέφθηκε τον Ιμπραήμ 
Πασά, ο οποίος υποσχέθηκε να μην κινήσει το στόλο και να πε

ριμένει οδηγίες από την Πύλη. Τα στρατεύματα του όμως εξα

κολουθούσαν τις επιδρομές και τις δηώσεις στην Πελοπόννη

σο. Τελικά ο Ιμπραήμ, αφού μάταια προσπάθησε να στείλει 
ναυτικές δυνάμεις στον Πατραϊκό Κόλπο, αναγκάστηκε να επι

στρέψει στο Ναυαρίνο. Οι τρεις Ευρωπαίοι ναύαρχοι συγκέ

ντρωσαν τις μοίρες τους έξω από τον όρμο. Αντιμετωπίζοντας 
όμως δυσμενείς καιρικές συνθήκες αποφάσισαν να εισέλθουν 
στο Ναυαρίνο και να αγκυροβολήσουν απέναντι στα τουρκι

κά και αιγυπτιακά πλοία. Το μεσημέρι της 8/20ής Οκτωβρίου 
1827, όταν οι Αιγύπτιοι άνοιξαν πυρ εναντίον ενός μικρού αγ

γλικού πλοίου, η συμπλοκή γενικεύθηκε. Ύστερα από λίγες 
ώρες ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος είχε καταστραφεί ολοσχε

ρώς. Η ναυμαχία του Ναυαρίνου δεν ήταν παρά το προανά

κρουσμα του Ρωσοτουρκικού πολέμου (1828). Με τη Συνθήκη 
της Αδριανουπόλεως αναγνωρίστηκε η αυτονομία της Ελλάδας. 

Ο Καποδίστριας έφθασε στην Αίγινα, προσωρινή καθέδρα 
της Διοικήσεως, στις 12 Ιανουαρίου 1828. Η Αντικυβερνητική 
Επιτροπή του παρέδωσε τα «ηνία της κυβερνήσεως». Ακολού

θησαν, μετά τις προϋποθέσεις που έθεσε ο Κυβερνήτης, οι «α

πόρρητες» συνεννοήσεις και έγινε αποδεκτό ένα νέο σχήμα δια

κυβέρνησης, προσωρινό, έως τη σύγκληση Εθνικής Συνέλευσης. 
Η Βουλή αυτοδιαλύθηκε με πράξη της (18 Ιανουαρίου 1828) και 
τη θέση της πήρε το Πανελλήνιον, γνωμοδοτικό μόνο σώμα. 

Έπειτα από τη συγκρότηση της κεντρικής Διοικήσεως, ο 
Κυβερνήτης με ψήφισμα προσδιόρισε τη Διοικητική περιφέρεια 
της Επικράτειας. Η Πελοπόννησος και τα νησιά του Αιγαίου δι

αιρέθηκαν σε Τμήματα και Επαρχίες. Για τη Στερεά έγινε πρό

βλεψη εφαρμογής παρόμοιας οργάνωσης, καθ' όσον η έκβα

σις του πολέμου ήθελε να το συγχωρήσει.'Έχον, ύστερα από τη 

μάχη της Πέτρας στη Βοιωτία με τον Δημ. Υψηλάντη, η οποία £ 
ήταν και η τελευταία μάχη του Αγώνα, η Διοίκηση επεκτάθη | 
κε στην Ανατολική Στερεά (28 Απριλίου 1829). Στη Δυτική Ελλά jj 
δα η Διοίκηση επεκτάθηκε ένα χρόνο αργότερα, το 1830. ξ 

Η Δ' Εθνική Συνέλευση του Αργούς με ψήφισμα (22 Ιουλί | 
ου 1829) αντικατέστησε το Πανελλήνιο με τη Γερουσία. Οι Ι 
διαβουλεύσεις του Κυβερνήτη με τους Αντιπρέσβεις των Δυ | 
νάμεων συνεχίζονταν. Τον Απρίλιο κοινοποιήθηκε η Διακοί | 
νωση του Πρωτοκόλλου του Λονδίνου της 3ης Φεβρουαρίου ο 
1830, για την τύχη της Ελλάδος και την εκλογή του Λεοπόλδου < 
ως Ηγεμόνα. Συγχρόνως είχε αρχίσει η αντιπολίτευση, με κύ | 
ριο αίτημα τις συνταγματικές ελευθερίες, που εντάθηκε ύστε S 
ρα από την άρνηση του Λεοπόλδου να δεχθεί την ηγεμονία Ι 
της Ελλάδος. x 

Στις αρχές του 1831 σημειώθηκε η αποστασία στη Μάνη και £ 
το κίνημα στη Ρούμελη. Η ανταρσία κορυφώθηκε με τα γεγο < 
νότα του Πόρου και την πυρπόληση του δίκροτου Ελλάς και των α 
άλλων εθνικών πλοίων από τον Μιαούλη (1 Αυγούστου 1831). J 

Με το άκουσμα της δολοφονίας του Κυβερνήτη, στις 27 § 
Σεπτεμβρίου 1831, η Γερουσία διόρισε τριμελή Διοικητική Επι § 
τροπή της Ελλάδος που προσωρινά ανέλαβε καθήκοντα, προ | 
κήρυξε εκλογές πληρεξουσίων και συγκάλεσε την Ε' Εθνική jjEj 
Συνέλευση (8 Δεκεμβρίου 1831), η οποία όρισε τον Αυγουστί 1 
νο Καποδίστρια ως Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβερνήσεως. „ 

Συγχρόνως όμως η αντιπολίτευση, κυρίως Ρουμελιώτες και § 
Υδραίοι, αφού προσπάθησε να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση, | 
πέρασε στην Περαχώρα, αποκήρυξε το καθεστώς του Ναυ < 
πλίου και με δική της Συνέλευση, που συγκρότησε ως παράτα ° 
ση της Δ' Συνελεύσεως, όρισε (10 Δεκεμβρίου 1831) τριμελή 
Διοικητική Επιτροπή και Γραμματεία της Επικρατείας που πα

ρέμεινε στην αρχή ως τις 27 Μαρτίου 1832, οπότε παραιτήθηκε 
ο Αυγουστίνος. 

Η Γερουσία, ύστερα από υπόδειξη και των Αντιπρέσβεων, 
Γαλλίας, Αγγλίας και Ρωσίας, όρισε πενταμελή Διοικητική Επι

τροπή της Ελλάδος που σε λίγο έγινε επταμελής. Η επιτροπή 
αυτή ανέλαβε καθήκοντα στις 7 Απριλίου 1832 και στις 11 του 
ίδιου μήνα συγκάλεσε την Δ' κατ' Επανάληψιν Εθνικήν Σννέ

λευσιν, που επικύρωσε την εκλογή του Όθωνα ως βασιλιά της 
Ελλάδας. 

Η αναρχία που ακολούθησε τη δολοφονία του Κυβερνήτη 
επέτρεψε στις τρεις Προστάτιδες Δυνάμεις να επιβάλουν μια 
απόλυτη μοναρχία. Με τη συνθήκη του Μαΐου 1832 επιτεύ

χθηκε η αναγνώριση της Ανεξαρτησίας του Ελληνικού Κράτους 
από την Πύλη, περιορίζοντας όμως σημαντικά τα όρια του νέ

ου βασιλείου, συγχρόνως έγινε η εκλογή του Όθωνα, πρίγκιπα 
της Βαυαρίας ως βασιλιά της Ελλάδας. 

Η εθνική και φιλελεύθερη Επανάσταση των Ελλήνων (1821

1827) με την παρέμβαση των Δυνάμεων κατέληξε στη δημι

ουργία ενός κράτους μοναρχικού, που η οργάνωση του αφέθη

κε σε ξένα χέρια. Ο νέος βασιλιάς, ανήλικος ακόμα, αποβιβαζόταν 
στο Ναύπλιο (25 Ιανουαρίου/ 6 Φεβρουαρίου 1833), την προ

σωρινή πρωτεύουσα του νέου βασιλείου, που περιλάμβανε την 
Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και τη Στερεά Ελλάδα με οροθετι

κή γραμμή από τον κόλπο του Ζητουνίου (Ααμία) στις εκβολές 
του Σπερχειού, προς την κορυφογραμμή της Οίτης, τα όρη της 
Αρτοτίνας μέχρι τον Αμβρακικό Κόλπο. Τον Όθωνα συνόδευε 
ένα Συμβούλιο Αντιβασιλείας με πρόεδρο τον κόμη Armansberg. 
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ΠΑΣΧΑΛΗΣ Μ. ΚίΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ 

Δυο «νεοκλασικά» βασίλεια την εποχή του εθνικισμού 

Ι. Έ ν α ιστορικό παράδοξο; 

Ο δέκατος ένατος αιώνας χαρακτηρίστηκε από τον κατ' 
εξοχήν εκφραστή της φιλελεύθερης δημοκρατικής σκέψης του 
Νεοελληνικού Διαφωτισμού, τον Αδαμάντιο Κοραή, ως η «ε

κατονταετηρίς της ελευθερίας των εθνών».1 Αυτό που ενδεχο

μένως εννοούσε ο Κοραής με αυτήν την υποβλητική διατύπω

ση ήταν η ανάδειξη πολλών περιοχών της Ευρώπης σε ανεξάρτητα 
κράτη μετά τις αναστατώσεις της περιόδου της Γαλλικής Επα

νάστασης. Η αύξηση του αριθμού των ανεξαρτήτων κρατών 
αλλοίωνε δραστικά τα χρώματα του πολιτικού χάρτη της Ευρώ

πης με τη διάσπαση των καταλοίπων των Μεσαιωνικών πολι

τικών οργανισμών, συνομοσπονδιακών μορφωμάτων και πο

λυεθνικών αυτοκρατοριών, σε νέες πολιτειακές οντότητες οι 
οποίες έφεραν την σφραγίδα της νεωτερικότητας. Μεταξύ αυ

τών των νέων Ευρωπαϊκών κρατών, που προσπαθούσαν να δια

σφαλίσουν την εσωτερική και διεθνή τους νομιμότητα με την 
επεξεργασία καινούργιων ιδεολογιών, που απέβλεπαν να χει

ραγωγήσουν απείθαρχες παραδοσιακές κοινωνίες και να τις 
θέσουν υπό τον έλεγχο των νέων κρατικών θεσμών, ήταν και 
τα Βασίλεια της Βαυαρίας και της Ελλάδας. Όπως είναι φα

νερό από τα ιστορικά δεδομένα, υπήρχαν τεράστιες διαφορές 
στην ιστορική διαδρομή και την πολιτική δομή των δύο βασι

λείου. Η Βαυαρία υπήρξε αυτόνομη ηγεμονία υπό τη δική της 
δουκική δυναστεία και σημαντικό μέλος της γερμανικής αυ

τοκρατορίας για αιώνες προτού αναγνωριστεί ως κυρίαρχο βα

σίλειο το 1806. Αντίθετα, η Ελλάδα ήταν μια υπόδουλη επαρ

χία της Οθωμανικής αυτοκρατορίας καθ' όλη την διάρκεια της 
πρώιμης νεότερης ιστορίας της και κηρύχθηκε ανεξάρτητη έπει

τα από δεκάχρονο απελευθερωτικό αγώνα, κατά την διάρκεια 
του οποίου οι απελευθερωμένες περιοχές προσπάθησαν αρ

χικά να ανασυγκροτηθούν σε ένα προσωρινό μη μοναρχικό τύ

πο πολιτεύματος με τα συντάγματα της Επιδαύρου και του 
Άστρους. Οι δημοκρατικοί θεσμοί και οι φιλελεύθερες προσ

δοκίες που τους ενέπνευσαν βρίσκονταν σε ριζική αντίθεση 
προς τις κοινωνικές δομές της Οθωμανικής Ελλάδας και 
γρήγορα εγκαταλείφθηκαν και αντικαταστάθηκαν από μια αυ

ταρχική, αλλά εκσυγχρονιστική διοίκηση υπό τον Κυβερνήτη 
Ιωάννη Καποδίστρια (18271831) και από το 1833 και εξής υπό 
την απόλυτη μοναρχία του Βασιλιά Όθωνα. 

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του πρώτου νεότερου μο

νάρχη της Ελλάδας οι ευρέως αποκλίνουσες δομές των δύο νε

οϊδρυθέντων Ευρωπαϊκών βασιλείων του δεκάτου ενάτου αι

ώνα, της Βαυαρίας και της Ελλάδας, φάνηκαν να συγκλίνουν 
δημιουργώντας ένα από τα πολλά παράδοξα που συνθέτουν 
την ανεξάντλητη ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής ιστορικής 
εμπειρίας. Το παράδοξο συνίσταται στην αιφνίδια συνάφεια 
μεταξύ του πρώην Καθολικού δουκάτου της γερμανόφωνης 
Κεντρικής Ευρώπης και της πρώην Οθωμανικής επαρχίας της 
Ορθόδοξης Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η συνάφεια υπήρξε 
τόσο τυπική όσο και ουσιαστική και οφειλόταν σε δύο βασι

κούς παράγοντες. Η Ελλάδα έγινε βασίλειο υπό Γερμανό ηγε

μόνα, τον Όθωνα, δευτερότοκο γιο του βασιλιά της Βαυαρίας 
Λουδοβίκου Α'. Συνεπώς οι ιστορικές συγκυρίες στην «εκα

τονταετηρίδα της ελευθερίας των εθνών» φάνηκαν να μετα

φράζονται με πραγματικούς πολιτικούς όρους σε δύο βασίλεια 
υπό τον οίκο των Wittelsbach στην Κεντρική και Νοτιοανα

τολική Ευρώπη αντίστοιχα. Η συνάφεια μεταξύ των δύο βασι

λείων, όμως, εκτεινόταν πέρα από αυτήν την δυναστική σχέ

ση, η οποία αποδείχθηκε σημαντική μεν αλλά παροδική. 
Επεκτάθηκε σε ουσιαστικές συγγένειες μεταξύ της ιδεολογίας 
και της πολιτικής των δύο κρατών, συγγένειες οι οποίες απέρ

ρευσαν σε σημαντικό βαθμό από τη νεοκλασική νοοτροπία, 
που αναπτύχθηκε στον πολιτισμό της Γερμανίας του δεκάτου 
ενάτου αιώνα. Αυτή η συνάφεια στις θεσμικές πολιτικές και 
την ιδεολογία και οι ιστορικές της συνέπειες, καθιστά συ

γκρίσιμες τις κατά τα άλλα αποκλίνουσες πολιτικές κοινωνίες 
των δύο κρατών. Είναι σημαντικό, συνεπώς, να εξετάσουμε 
τον χαρακτήρα του ευρωπαϊκού νεοκλασικισμού κατά τον δέ

κατο ένατο αιώνα και τις εφαρμογές του στα δύο «νεοκλασι

κά» βασίλεια. 

II. Ο νεοκλασικιμός στην Ευρώπη 
της Παλινόρθωσης 

Η «κλασική παράδοση», δηλαδή η εξιδανίκευση και η μί

μηση των προτύπων της αρχαίας Ελλάδας και της αρχαίας Ρώμης, 
δεν εξαφανίστηκε από την ρομαντική Ευρώπη κατά την περίο

δο μετά την Γαλλική Επανάσταση. Όπως η ρομαντική ευαι

σθησία είχε κυοφορηθεί από τον Διαφωτισμό, η ρομαντική νο

οτροπία ενσοομάτωσε και ανασύνθεσε πολλές από τις αξίες και 
τα μέτρα του κλασικισμού του δεκάτου ογδόου αιώνα, δημι

ουργώντας τον νεοκλασικισμό ως αισθητή διάσταση του μετα

επαναστατικού πολιτισμού στην Ευρώπη. Το κλασικό πρότυπο 
δοκιμάστηκε δεινά κατά τη θυελλώδη τελευταία δεκαετία του 
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g δεκάτου ογδόου αιώνα εξαιτίας της προσπάθειας των Ιακω

| βίνων να δημιουργήσουν την «Πολιτεία της Αρετής». Παρά την 
| προσδοκία της νοερής πολιτείας του δημοσίου πνεύματος και 
§ της πολιτικής αρετής η διακυβέρνηση των Ιακωβίνων κατέλη

< ξε σε τρομοκρατία και δικτατορία, πράγμα που ενέσπειρε σο

κ βαρές αμφιβολίες σε όλα τα φιλελεύθερα πνεύματα σε σχε'ση 
Ι με τη βιωσιμότητα των ιδεωδών του κλασικισμού του Διαφωτι

 σμού κατά τη νεότερη εποχή. Το μεγαλύτερο μέρος της πολι

| τικής σκέψης του πρώιμου ρομαντισμού αντανακλά τη συνα

ο κόλουθη απογοήτευση. Η σύγκριση από τον Benjamin Constant 
του νοήματος της ελευθερίας στην αρχαία και τη νεότερη κοι

| νωνία αντιπροσωπεύει την κλασική έκφραση της στάσης του 
% πολιτικού φιλελευθερισμού απέναντι στα αρχαία πολιτειακά 

πρότυπα στην Ευρώπη της Παλινόρθωσης. Ως πολιτισμική νο

οτροπία ο ρομαντισμός ήταν αξιοσημείωτα ευρύχωρος και ανοι

χτός και μπορούσε, αναλόγως, να ενσωματώσει ένα πολύ δια

φορετικό φάσμα πολιτικών θέσεων. Φιλελεύθεροι και 
αντιδραστικοί, συντηρητικοί και εξτρεμιστές ποικίλων απο

χρώσεων, μπορούσαν να συμμερίζονται τις ευαισθησίες και τα 
βιώματα του ρομαντισμού. Έ ν α από αυτά τα αισθήματα, το 
οποίο διατήρησε την αισθητική κληρονομιά του κλασικισμού 
κατά τη ρομαντική περίοδο, ήταν η λατρεία του ωραίου που δια

μόρφωσε τη νεοκλασική καλαισθησία στις εικαστικές τέχνες.2 

Τα αρχαία πρότυπα ως πηγές έμπνευσης παρείχαν διέξοδο 
σε πολλές ευαίσθητες και δημιουργικές ψυχές την περίοδο του 
ρομαντισμού, ιδιαίτερα στις αρχές του δεκάτου ενάτου αιώ

να. Στον νεοκλασικισμό των εικαστικών τεχνών, η αναζήτηση 
της ομορφιάς πρόσθεσε τον Παρνασσισμό στη λογοτεχνία ως 
απάντηση σε ό,τι εθεωρείτο η χυδαιότητα, η ασχήμια και η ακα

λαισθησία της υλιστικής νεοτερικότητας.3 

Αυτό που ήταν αξιοσημείωτο, πάντως, σε όλο το φάσμα της 
νεοκλασικής ευαισθησίας την εποχή του ρομαντισμού, ήταν η 
απογύμνωση της κλασικής παράδοσης από το εντόνως πολιτι

κό της περιεχόμενο. Ενώ στη σκέψη του Διαφωτισμού η Ελλά

δα και η Ρώμη διέθεταν πρωταρχικά πολιτικό νόημα και συμ

βόλιζαν την ελευθερία από την καταπίεση, όπως η ελευθερία 
αυτή εκφραζόταν στα αβασίλευτα πολιτεύματα,4 μετά τη Γαλ

λική Επανάσταση και τις φιλελεύθερες επικρίσεις της Τρομο

κρατίας, τα κλασικά ιδεώδη υποβιβάστηκαν από την πολιτική 
στην αισθητική και αντί της συμμετοχής στα κοινά εκλαμβάνο

νταν μάλλον ως μορφές διαφυγής από τις πραγματικότητες της 
νεότερης εποχής. Αυτή ήταν ουσιαστικά η μορφή που έλαβε η 
«τυραννία της Ελλάδας επάνω στη Γερμανία» κατά τον δέκα

το ένατο αιώνα.5 Ως περίεργη εκδοχή ιστορικής εκδίκησης αντί

στοιχη υπήρξε και η ανεπιτυχής πρόθεση του φαινομένου που 
την εποχή εκείνη αλλά και αργότερα εκλήφθηκε ως η «τυραν

νία της Βαυαρίας επάνω στην Ελλάδα» κατά τη διάρκεια των 
τριών δεκαετιών της βασιλείας του Όθωνα, αμέσως μετά την 
επίτευξη της ελληνικής ανεξαρτησίας. 

III. Νεοκλασικισμός και πολιτειακή συγκρότηση 
στη Βαυαρία και την Ελλάδα 

Έχουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε ένα άλλο παράδοξο. Ο 
πολιτικά άχρωμος πλέον νεοκλασικισμός της ρομαντικής 
εποχής ήταν προορισμένος να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο 

της πολιτειακής συγκρότησης στα νεοπαγή βασίλεια της Βαυ

αρίας και της Ελλάδας, ως μέρος του πολιτικού προγράμματος 
της δυναστείας των Wittelsbach. Όλη αυτή η διεργασία, που 
έφερε κοντότα δύο «νεοκλασικά» βασίλεια, εμφανίζει μονα

δικό ενδιαφέρον από τη σκοπιά της πολιτικής επιστήμης, εξαι

τίας της προσπάθειας να χρησιμοποιηθεί η αισθητική ως υπο

κατάστατο της πολιτικής στο κρηπίδωμα της απολυταρχίας. Στη 
Βαυαρία το υπόβαθρο για τις χρήσεις του νεοκλασικισμού στην 
πολιτειακή συγκρότηση δημιουργήθηκε με το σύνταγμα του 
1818. Η πρόθεση του συντάγματος ήταν να εισαγάγει τον εκ

συγχρονισμό εκ των άνω χωρίς να διαταραχθεί η υπάρχουσα 
ισορροπία των κοινωνικών δυνάμεων και των σχέσεων εξου

σίας. Συνεπώς συνδύασε απολυταρχικά, κοινοβουλευτικά και 
συντεχνιακά χαρακτηριστικά6, ώστε να ορίσει το πλαίσιο για 
τη μετάβαση από τη Μεσαιωνική ιεραρχική κοινωνία στη νε

ωτερικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο πραγμάτων, εάν ο πρωθυ

πουργός του Βαυαρικού στέμματος, ο κόμης Maximilian von 
Montgelas υπήρξε ο αρχιτέκτονας της εκσυγχρονιστικής διερ

γασίας, η μοναρχία είχε κρατήσει για τον εαυτό της την ου

σιαστική εξουσία. Προς αυτή την κατεύθυνση ο νεοκλασικι

σμός αποδείχτηκε ένα ισχυρό όργανο της βασιλικής πολιτικής, 
ιδιαίτερα κατά τη βασιλεία του Λουδοβίκου του Α (18251848). 

Δεν είναι εφικτό σε αυτό το σημείο να επιχειρήσουμε έστω 
και μια συνοπτική επισκόπηση της πολιτειακής συγκρότησης 
του βαυαρικού κράτους υπό τον Λουδοβίκο Α . Δύο παρατη

ρήσεις ίσως να είναι επαρκείς για να θέσουν σε προοπτική τις 
προθέσεις του «νεοαπολυταρχισμού» του.7 Στο ευρύτερο πλαί

σιο της Ευρωπαϊκής Παλινόρθωσης ο Λουδοβίκος συστημα

τικά προσπάθησε να εγκαθιδρύσει βασιλική απολυταρχία στη 
Βαυαρία,8 περιβάλλοντας την με υπερδραστηριότητα στον χώ

ρο των τεχνών, που θα της εξασφάλιζε αποδοχή και νομιμότη

τα. Ο νεοκλασικισμός στην ευρύτατη του έννοια αποτελούσε 
αναπόσπαστο τμήμα αυτής της διεργασίας, όπως επίσης και η 
ενίσχυση του ρομαντικού Καθολικού πνεύματος που έφερε, με

ταξύ άλλων κορυφαίων διανοουμένων, τον Ludwig von Gentz 
και τον Schelling στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου. Η μετατρο

πή της κριτικής φιλοσοφίας σε θεολογία ήταν πιθανόν η πιο 
ακραία ιδεολογική έκφραση του προγράμματος να εδραιω

θεί η νομιμότητα της απολυταρχίας, αλλά η πιο υποβλητική της 
εκδήλωση ήλθε αναμφισβήτητα στο χώρο των καλών τεχνών. 
Κανείς δεν εξέφρασε αυτό το πνεύμα με μεγαλύτερη νομιμο

φροσύνη και ακρίβεια από τον Wilhelm von Kaulbach (1804

1874) στους πίνακες που απεικόνιζαν τον Βασιλέα Λουδοβίκο 
να προεξάρχει στην καλλιέργεια των τεχνών και να επιβλέ

πει την κατασκευή των νεοκλασικών μνημειακών κτιρίων που 
στόλιζαν την πρωτεύουσα του βασιλείου του.9 

Όλη αυτή η αντίληψη του έργου της οικοδόμησης της πολι

τείας και οι πολιτιστικές της παραφυάδες μεταφυτεύθηκαν από 
τη Βαυαρική δυναστεία στην Ελλάδα. Οι ριζικές διαφορές με

ταξύ της Ελλάδας και της Βαυαρίας δεν εμπόδισαν την αντι

βασιλεία ή αργότερα τον ίδιο τον Βασιλέα Όθωνα, κατά τη 
διάρκεια της απολυταρχικής περιόδου της βασιλείας του μέχρι 
το 1843 αλλά και κατά τη διάρκεια της «συνταγματικής μο

ναρχίας», που εγκαθιδρύθηκε το 1844, να προσπαθήσει να 
εφαρμόσει τις βαυαρικές συνταγές στο νέο βασίλειο. Την επο

χή εκείνη η εκσυγχρονιστική πολιτική της συγκρότησης του κρά

τους αντιμετώπιζε σοβαρή αντίσταση από παραδοσιακά ολι
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γαρχικά στοιχεία στην ελληνική κοινωνία, τα συμφέροντα των 
οποίων εθίγονταν από τη συγκεντρωτική τακτική και τις νέες 
μεθόδους διοίκησης με τις οποίες η νέα εξουσία προσπαθού

σε να κυβερνήσει. Για τα στοιχεία αυτά οι συνταγματικές διεκ

δικήσεις πρόσφεραν ένα πολύ βολικό σύνθημα, με τη βοή

θεια του οποίου προσπάθησαν να επενδύσουν και να 
περιφρουρήσουν τα παραδοσιακά τους συμφέροντα, όπως επι

σημάνθηκε πολύ εύστοχα ήδη τον δέκατο ένατο αιώνα από τον 
Δημήτριο Βερναρδάκη σ' ένα πραγματικά διεισδυτικό δοκίμιο 
πολιτικής κριτικής.10 Εάν αυτή υπήρξε η αντίδραση των συγ

χρόνων στην Ελλάδα, η μεταγενέστερη κριτική, ιδιαίτερα από 
τα μέσα του εικοστού αιώνα και εντεύθεν, εκδηλώθηκε δια

φορετικά. Έχε ι διατυπωθεί κυρίως από ιστορικούς του δι

καίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης και έχει επικρίνει δριμύ

τατα την αντιβασιλεία και την περίοδο της βασιλείας του Όθωνα 
εν γένει ως μια ακόμη περίοδο «ξενοκρατίας» στην Ελλάδα, 
εξισώνοντας την ουσιαστικά αν και όχι ρητά με την Οθωμανι

κή περίοδο που προηγήθηκε. Το πραγματικό επιχείρημα πάνω 
στο οποίο βασίζεται η κριτική αυτή υποδεικνύει την εισαγω

γή των Δυτικών νομικών συστημάτων κατά τη διάρκεια της βα

σιλείας του Όθωνα, ιδιαίτερα στο αστικό και ποινικό δίκαιο, 
και των Δυτικών προτύπων διοίκησης ως τροχοπέδη στην ανά

πτυξη των γηγενών παραδόσεων της δικαιοσύνης και της κοι

νοτικής οργάνωσης. Η συνέπεια αυτού του επιχειρήματος, που 
έχει συχνά διατυπωθεί ως πολεμική υποκαθιστώντας την ιστο

ρική ανάλυση, είναι ότι η εκσυγχρονιστική πολιτική συγκρό

τησης του κράτους και η προσπάθεια της αντιβασιλείας και του 
Όθωνα να δημιουργήσουν τους διοικητικούς μηχανισμούς ενός 
σύγχρονου κράτους στην Ελλάδα ακολουθώντας τα Δυτικά πρό

τυπα, αποτελούσε νόθευση των αυθεντικών παραδόσεων της 
ελληνικής κοινωνίας. 

Πρόκειται για επιχειρηματολογία με καθαρά ιδεολογικά 
κίνητρα, που προσγράφει έναν υποθετικό δημοκρατικό χα

ρακτήρα στους κοινοτικούς θεσμούς της παραδοσιακής προε

παναστατικής ελληνικής κοινωνίας έτσι ώστε να τονίσει την 
«καταστροφή» που επέφερε η συγκεντρωτική πολιτική που σχε

τίζεται με το βαυαρικό απολυταρχικό πρότυπο. Το επιχείρημα 
και όταν ακόμα προσπαθεί να συνδιαλεχθεί με τις πηγές, όχι 
μόνο συχνά διαστρεβλώνει τα στοιχεία ώστε να εξυπηρετούν 
τις ιδεολογικές σκοπιμότητες που το υπαγορεύουν, αλλά πά

σχει και από υπερβολική δόση αναχρονιστικής συλλογιστικής, 
πράγμα που προδίδει ανικανότητα ιστορικής κατανόησης.11 Το 
πιο σοβαρό πρόβλημα αυτής της οπτικής στην ιστορία του ελ

ληνικού δικαίου και της ελληνικής διοίκησης είναι ότι παρα

μένει εξ ολοκλήρου επαμφοτερίζουσα και ασαφής σε ό,τι αφο

ρά τη δική της θετική πρόταση: πάντως, παρόλο που συχνά 
φαίνεται να υπονοείται, ποτέ δεν διατυπώνεται κατηγορημα

τικά κατά πόσον η ελληνική κοινωνία, για να αποφύγει τη διά

σπαση και αλλοτρίωση των υποτιθέμενων «αυθεντικών» της 
παραδόσεων, θα έπρεπε να παραμείνει υπό τις διοικητικές πρα

κτικές και να διατηρήσει τις μορφές κοινωνικής οργάνωσης 
που σχετίζονταν με την «Οθωμανική αιχμαλωσία». Κατηγο

ρώντας την πολιτική της βαυαρικής δυναστείας για την εισα

γωγή «ξενόφερτων» προτύπων στην ελληνική κοινωνία, αυτή 
η ιδεολογική κριτική προδίδει την απόλυτη αποτυχία της να 
εκτιμήσει την ιστορικότητα της κοινωνικής και πολιτικής αλ

λαγής και την αλληλεπίδραση της συνέχειας και της προσαρ

μογής που συνιστούν τη διαδικασία πολιτειακής και εθνικής g 
ολοκλήρωσης. £ 

Στην περίπτωση της Ελλάδας ο θρήνος για την υποτιθέμε 3 
νη απώλεια των αυθεντικών παραδοσιακών προτύπων και αξιών § 
επενδύει τα φαινόμενα της ιστορικής αλλαγής με έναν μύθο | 
που πηγάζει από ευσεβείς πόθους. Ουσιαστικά, όμως, προδί £ 
δει μάλλον απροθυμία αποδοχής του αναμφίλεκτου γεγονότος ο 
ότι υπό συνθήκες καθυστέρησης, διαβρωτικής διαμάχης και ω 

κομματικών αναμετρήσεων η βαυαρική πολιτική κρατικής | 
συγκρότησης προσπάθησε να εισαγάγει τους θεσμούς μιας ελεύ < 
θερης ευρωπαϊκής πολιτείας στο Βασίλειο της Ελλάδας και με < 
αυτόν τον τρόπο να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία, την εθνική | 
κυριαρχία και κατά συνέπεια τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Ι 
χώρας. Όπως προκύπτει από το γόνιμο και πρωτοπορειακό έρ a 
γο του John Anthony Petropulos, υπό τις αντίξοες συνθήκες < 
των δεκαετιών του 1830 και του 1840, η βαυαρική πολιτική κα | 
τάφερε να θέσει τις βάσεις του νέου κράτους με τη στρατιωτι * 
κή αναδιοργάνωση, τον διοικητικό συγκεντρωτισμό, τη δημι > 
ουργία δημοσιονομικού και φορολογικού συστήματος και την 
ανακήρυξη αυτοκέφαλης εκκλησίας.12 Είναι αλήθεια ότι όλα 
αυτά πραγματοποιήθηκαν με απολυταρχικές μεθόδους και με 
τη στελέχωση της διοικητικής ιεραρχίας από Βαυαρούς, και ότι 
οι ενέργειες αυτές προκάλεσαν πλατιά δυσαρέσκεια και αντι

παλότητα, που με τη σειρά τους ενέπνευσαν αναδρομικά την 
αρνητική εικόνα της αντιβασιλείας και της Οθωνικής περιόδου 
στην ελληνική κοινή γνώμη και πολιτική σκέψη. Πρόκειται βέ

βαια για απλοϊκή και ριζικά αντιφατική στάση, διότι στηρίζε

ται σε μια ιστορική αφαίρεση διά της οποίας το έργο της πολι

τειακής συγκρότησης αποσυνδέεται από τον νεοκλασικισμό 
που απέβη ιδεολογικά αποδεκτός και ενσωματώθηκε οργανι

κά στην ελληνική παράδοση και ταυτότητα. 
Επιστρέφουμε λοιπόν στον ελληνικό νεοκλασικισμό του δέ

κατου ένατου αιώνα και την ευρύτερη ιστορική του σημασία. 
Οι απολυταρχικές μέθοδοι της βαυαρικής πολιτικής στην Ελλά

δα αντιπροσώπευαν προσπάθειες να επιβληθεί διά της εκσυγ

χρονιστικής διοίκησης «πειθαρχία» στην παραδοσιακή ελλη

νική κοινωνία με τρόπο ώστε να οδηγηθεί από τον «ανατολικό 
δεσποτισμό» στον Ευρωπαϊκό δέκατο ένατο αιώνα, τον αιώνα, 
ας μην ξεχνούμε, «της ελευθερίας των εθνών». Ο Κοραής, που 
διατύπωσε τη φράση αυτή, και ήταν γνήσιος φιλελεύθερος στο

χαστής, θα είχε πιθανόν αντιτεθεί στις πράξεις της βαυαρι

κής διοίκησης, όπως είχε αντιτεθεί και στα κυβερνητικά μέτρα 
του Ιωάννη Καποδίστρια, του οποίου τα προγράμματα συνι

στούσαν ουσιαστικά προοίμιο του έργου της αντιβασιλείας. 
Ο Κοραής, παρόλα αυτά, ως ειλικρινής και διανοητικά έντιμος 
στοχαστής, πρόθυμα θα παραδεχόταν ότι η ελευθερία έχει το 
τίμημα της και ότι η οικοδόμηση ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού 
κράτους σε ανατολικό περιβάλλον θα συνεπαγόταν οπωσδή

ποτε μεγάλο κόστος. Ο εκσυγχρονισμός ως κοινωνική πειθαρ

χία, όπως ασκήθηκε από την Οθωνική διοίκηση, συνδέθηκε 
στενά εν πάση περιπτώσει με τη νεοκλασική αρχιτεκτονική και 
πολεοδομία που μεταμόρφωσαν το πρόσωπο της Ελλάδας μέ

σα σε λίγες δεκαετίες, με την ενεργό ενθάρρυνση των γραμ

μάτων και των τεχνών που αντιπροσώπευε η ίδρυση του Πα

νεπιστημίου και του Πολυτεχνείου των Αθηνών, με την ανάπτυξη 
της εκπαίδευσης και τον αγώνα κατά του αναλφαβητισμού και 
την αναβίωση της κλασικής παιδείας κατά τον ελληνικό δέ
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g κατο ένατο αιώνα, παρόλο που στην τελευταία αυτή περίπτω

| ση τα κλασικά γράμματα απογυμνώθηκαν από την κληρονομιά 
tjj του δημοκρατικού πνεύματος του Διαφωτισμού και καταπο

I ντίστηκαν στις υπερβολές της ρομαντικής προγονοπληξίας που 
< πήγαζε από ανασφάλεια και πρόδιδε διάθεση απόδρασης από 
χ την πραγματικότητα.13 

χ 
α 

* IV. Ο νεοκλασικισμός και η ταυτότητα της Ελλάδας 
Ζ 

ο 
Αυτό υπήρξε το πολιτισμικό περιβάλλον που διαμόρφωσε 

ϊ την ταυτότητα της νέας Ελλάδας, η οποία αναδύθηκε ως ανε

% ξάρτητο και κυρίαρχο κράτος υπό βαυαρική κηδεμονία.14 Το 
ποσοστό στο οποίο η ταυτότητα αυτή σφυρηλατήθηκε από ιδε

ολογικές επιλογές και προτεραιότητες που διαμορφώθηκαν στο 
νεοκλασικό Μόναχο κατά τη βασιλεία του Λουδοβίκου του Α' 
δεν μπορεί εύκολα να εκτιμηθεί, διότι η ιδεολογική αυτή κατα

σκευή εσωτερικεύθηκε τόσο αποτελεσματικά, ώστε να θεωρεί

ται αυτονόητη ως μέρος της «φυσιολογικής» συγκρότησης του 
ελληνικού αυτοπροσδιορισμού. Θα αρκούσε ωστόσο μια σύ

ντομη επίσκεψη στο γνωστότερο μνημείο του νεοκλασικισμού 
στο Μόναχο, τα Προπύλαια στο Konigsplatz, ώστε να αρχίσουμε 
να διακρίνουμε την καταγωγή αυτού του αυτοπροσδιορισμού. 
Στους τοίχους των Προπυλαίων μπορεί κανείς να διαβάσει με 
κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες τη μνημειώδη αναγραφή 
του καταλόγου των ονομάτων των ηρωικών δημιουργών της σύγ

χρονης Ελλάδας, του βασιλείου του δευτερότοκου γιου του Λου

δοβίκου. Το πιο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό του πανθέου αυ

τού της ελληνικής ιδεολογίας, που φιλοξενείται σε μια ξένη 
πρωτεύουσα, είναι η αναγραφή του ονόματος του Ιακωβίνου 
επαναστάτη Ρήγα Βελεστινλή, πλάι σε εκείνο του Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως Γρηγορίου Ε', ο οποίος αναθεμάτισε αυ

τόν και τις ιδέες του το 1798. Βρίσκονται και οι δύο εκεί, όμως, 
επειδή είναι και οι δύο μάρτυρες του μεγάλου αγώνα που 
οδήγησε στην απελευθέρωση της Ελλάδας. Η επιγραφή στα 
Προπύλαια του Μονάχου συμπυκνώνει την ιδεολογική επε

ξεργασία που βρήκε την οριστική της έκφραση στη μνημειακό

τητα των αγαλμάτων που κοσμούν την πρόσοψη του Πανεπι

στημίου Αθηνών, όπου και πάλι ο Πατριάρχης και ο Ιακωβίνος 
κυριαρχούν στην σκηνή, ενώ ο Βασιλιάς Όθων εποπτεύει από 
το κέντρο της ζωφόρου που ζωγραφίστηκε βάσει μιας σπουδής 
του Karl Rahl από τον Ε. Lippidski στα προπύλαια του Πανε

πιστημίου το 1889. Στην τοιχογραφία αυτή ο βασιλιάς της Ελλά

δας περιστοιχίζεται από τις Μούσες και τις Επιστήμες σε 
έναν χορό που συμβολίζει την αναβίωση των τεχνών και των 
επιστημών στο βασίλειο του, με τρόπο που ανακαλεί στη μνήμη 
τους πίνακες του Kaulbach που απεικονίζουν τον πατέρα του 
σε αντίστοιχους ρόλους. 

Αυτές οι διασταυρώσεις και τα ιδεολογικά μείγματα, η επί

κληση ουσιαστικά της κοινωνικής και ιστορικής αρμονίας την 
οποία διευκόλυνε ο νεοκλασικισμός, συνέβαλαν στην οικοδό

μηση της εικόνας της Ελλάδας. Αυτό με την σειρά του επέ

τρεψε την ανάπτυξη μιας συλλογικής ιδεολογίας που εξα

σφάλισε τη βιωσιμότητα και τη νομιμοποίηση του νέου 
έθνουςκράτους. Η γενική αυτή εντύπωση που δημιουργείται 
από την παρακολούθηση της σταδιακής διακόσμησης της ελ

ληνικής ιδεολογίας κατά τον δέκατο ένατο αιώνα αναδεικνύ

ει ένα τελικό παράδοξο: ενώ στην Ελλάδα, ο νεοκλασικι

σμός, μια πολιτισμική νοοτροπία βαυαρικής κυρίως εμπνεύ

σεως, που εισήχθη από τη δυναστεία των Wittelsbach στο νέο 
βασίλειο, συνεισέφερε δυναμικά στη διαμόρφωση της συλλο

γικής ταυτότητας που συντήρησε και ενίσχυσε το νεότευκτο και 
εύθραυστο κράτος, στην ίδια την Βαυαρία, ένα βασίλειο με πα

λαιότερες κρατικές παραδόσεις, απέτυχε να εκθρέψει ένα βαυ

αρικό έθνος και να διασφαλίσει την επιβίωση του βαυαρικού 
Βασιλείου ως ανεξάρτητου κράτους. 

Θα πρέπει να καταλήξουμε, συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη 
μας αυτό το φαινομενικό παράδοξο. Το παράδοξο θα μπορούσε 
ενδεχομένως να αποκωδικοποιηθεί εάν ετίθετο στο πλαίσιο 
των συμφραζομένων των πολιτισμικών και πολιτικών ζητημά

των που εμπλέκονται σε αυτό και η αποκωδικοποίηση αυτή θα 
επεσήμαινε φυσικά τον γενικότερο χαρακτήρα της περιόδου 
κατά την οποία η Ελλάδα και η Βαυαρία υπό τους αντίστοιχους 
κλάδους της δυναστείας των Wittelsbach προσπαθούσαν να 
αναδιαμορφωθούν ως σύγχρονα κράτη με απολυταρχικά μέσα 
στενά συνδεδεμένα με τον νεοκλασικό πολιτισμό. Όπως απο

δείχθηκε τελικά το νεοκλασικό πρότυπο, παρά τις χρήσεις του 
από την απολυταρχία, εναρμονίστηκε με τον εθνικισμό στην 
Ελλάδα, ιδιαίτερα σε συνάρτηση με τη χρησιμότητα του στην 
ανάκτηση του παρελθόντος και στη δημιουργία της ρομαντικής 
θεωρίας για την ελληνική ιστορική συνέχεια. Ο ελληνικός εθνι

κισμός, συνεπώς, μπορούσε να απορρίψει την απολυταρχία με 
την έξωση της βαυαρικής δυναστείας διατηρώντας όμως τον 
νεοκλασικισμό ως συστατικό της ελληνικής ταυτότητας. Με τον 
τρόπο αυτό ο νεοκλασικισμός απέβη συγκινησιακά και συμ

βολικά ιδιαίτερα αποτελεσματικός τόσο ως προς την εξασφά

λιση της εσωτερικής συνοχής όσο και ως προς την προώθηση 
των εξωτερικών αλυτρωτικών επιδιώξεων του ελληνικού 
κράτους. Αντίθετα στη Βαυαρία, παρά τα ασυγκρίτως σημα

ντικότερα επιτεύγματα στον τομέα των τεχνών και των επι

στημών που έκαναν το Μόναχο μια από τις μεγάλες πρωτεύ

ουσες της επιστήμης και του πολιτισμού στην Ευρώπη του 
δεκάτου ενάτου αιώνα,15 ο νεοκλασικισμός δεν μπορούσε να 
εκπληρώσει μια ιδεολογική λειτουργία παρόμοια με εκείνην 
που του επιφυλάχθηκε από τις ιστορικές συγκυρίες στην Ελλά

δα. Όπως αποδείχθηκε, ο νεοκλασικισμός ως προσάρτημα της 
απολυταρχίας ηττήθηκε πολιτικά στη Βαυαρία το 1848 με την 
εκθρόνιση του Λουδοβίκου.16 Επιπλέον η ίδια η Βαυαρία σα

ρώθηκε από το ευρύτερο κύμα του γερμανικού εθνικισμού και 
τελικά εξαφανίστηκε ως ανεξάρτητο κράτος. Η Ελλάδα αντί

θετα, χάρη κυρίως στη συναισθηματική εμμονή του ελληνικού 
εθνικισμού, κατάφερε να επιβιώσει και να αναπτυχθεί, εν 
μέσω πολλών δυσχερειών, εσωτερικών και εξωτερικών, κατά 
τον δέκατο ένατο και τον εικοστό αιώνα. Επωφελούμενη της 
συνεχιζόμενης αίγλης της κλασικής κληρονομιάς ακόμα και στα 
τέλη του εικοστού αιώνα, κατάφερε να ενταχθεί στον συνεται

ρισμό των δημοκρατικών κρατών που οικοδομούν το κοινό μέλ

λον της Ευρώπης στο κατώφλι του εικοστού πρώτου αιώνα. Για 
μια χώρα που ήταν καθυστερημένη Οθωμανική επαρχία, την 
οποία οι Ευρωπαίοι φιλέλληνες, συμπεριλαμβανομένων και 
των Βαυαρών, αντιμετώπιζαν με οίκτο κατά τις πρώτες δεκα

ετίες του δεκάτου ενάτου αιώνα, το τελικό αυτό αποτέλεσμα 
θα μπορούσε να θεωρηθεί η ικανοποιητική έκβαση μιας μα

κράς και περίπλοκης ιστορικής διαδρομής. 
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ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΤΟΥΡςΙΝςΚΙ 

Η συμβολή της Βαυαρίας στην απελευθέρωση των Ελλήνων 
και στην ανοικοδόμηση του ελληνικού κράτους* 

Η οικονομική και η κοινωνική άνοδος της τάξης των Ελλή

νων εμπόρων, η οποία είχε εξαπλωθεί σε όλη τη Νότια Ευρώ

πη και στα παράλια της Μ. Ασίας χάρη στο δραστήριο και ανή

συχο πνεύμα της, προώθησε τη δημιουργία εκτεταμένου δικτύου 
ελληνικών σχολείων και προκάλεσε, έτσι, μεγάλη εισροή φιλο

μαθών νεαρών ανδρών στα Πανεπιστήμια της Ευρώπης. Στην 
Κεντρική και τη Δυτική Ευρώπη ο κόσμος παρατηρούσε την 
επανεμφάνιση των Ελλήνων στις αγορές και τα Πανεπιστήμια 
με μεγάλο ενδιαφέρον, διότι οι επιστήμες της αρχαιότητας εί

χαν στρέψει την προσοχή πολλών ανθρωπιστών λογίων στη λα

μπρή προσφορά της κλασικής αρχαιότητας κατά τη διάρκεια 
των αιώνων μετά τους Περσικούς Πολέμους. Όταν ο διάδο

χος του θρόνου Λουδοβίκος, μετά τις σπουδές του στο Πανεπι

στήμιο του Gottigen και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην 
Ιταλία το 18041805, είδε για πρώτη φορά μπροστά του έναν ελ

ληνικό ναό, τα ρωμαϊκά κτίσματα του φάνηκαν απλώς προχει

ρότητες σε σύγκριση με τις ελληνικές αρχαιότητες. Η εντύπω

ση αυτή ήταν η αφετηρία της ιδιαίτερης σχέσης του με την κοιτίδα 
του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Επίσης, σημαντική αφορμή για την 
ενασχόληση του Λουδοβίκου με την Ελλάδα ήταν οι πολεμικές 
επιχειρήσεις των Βαυαρών στρατηλάτων στις εκστρατείες κα

τά των Τούρκων. Επ' ευκαιρία των αρραβώνων του διαδόχου 
του θρόνου με την πριγκίπισσα της ΣαξονίαςΧίλντμπουρ

γκχάουζεν, που έγιναν στο Μόναχο, το αντίσκηνο του Μεγά

λου Βεζίρη Σουλεϊμάν, το οποίο κατακτήθηκε στο Μεγάλο Τουρ

κικό Πόλεμο, χρησίμευσε ως επίσημη αίθουσα υποδοχής. 
Ο Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας Friedrich Thiersch, ο 

οποίος διορίστηκε λίγο αργότερα στο Γυμνάσιο του Μονάχου, 
έδωσε το 1812 ενα>πιον της Βασιλικής Βαυαρικής Ακαδημίας 
Επιστημών μια διάλεξη που έκανε αίσθηση με θέμα την οικο

νομική και πολιτιστική άνοδο των Νεοελλήνων, με των οποί

ων την παιδεία και το ευρύ πνεύμα ο Thiersch είχε εντυπω

σιαστεί: Όταν η διάλεξη δημοσιεύτηκε το 1813 στηνAllgemeine 
Zeitschrift von Deutschen far Deutsche, στην οποία μάλιστα αρ

χισυντάκτης ήταν ο Schelling, το ενδιαφέρον για την τύχη των 
Νεοελλήνων, των οποίων οι πρόγονοι είχαν δημιουργήσει τα 
μεγαλοπρεπή έργα τέχνης στους τομείς της Αρχιτεκτονικής, της 
Γλυπτικής και της Λογοτεχνίας, εξαπλώθηκε στο γερμανόφω

νο χώρο. Ένας λόγος για το ενδιαφέρον αυτό είναι το γεγονός 
ότι οι Γερμανοί, που μόλις είχαν απελευθερωθεί από την κυ

ριαρχία του Ναπολέοντα, στηριζόμενοι στις δικές τους και μό

νο δυνάμεις, μπορούσαν να ταυτιστούν με τους Έλληνες. 
Ο Λουδοβίκος, ο οποίος ήταν γοητευμένος από καθετί ελ

ληνικό, κατάφερε να πείσει το βασιλιά πατέρα του να προσφέ

ρει, το έτος 1810, στον επιθεωρητή πολεοδομίας της Νυρεμ

βέργης Carl Haller von Hallerstein, τον ενθουσιώδη λάτρη της 
αρχαιότητας, μια μακρόχρονη άδεια και οικονομική υποστήρι

ξη για μελέτες στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής 
του στην Ελλάδα ο Haller συναντήθηκε στην Αθήνα με άλλους 
νεαρούς και μαζί δημιούργησαν μια φιλική ένωση με στόχο την 
προστασία των ελληνικών αρχαιοτήτων από τις λεηλασίες. Επι

πλέον η φιλική αυτή ένωση θέλησε να προσφέρει μια καλύτερη 
εκπαίδευση σε προικισμένους Έλληνες νέους με τη βοήθεια 
υποτροφιών. Ως σύμβολο της αφοσίωσης στους σκοπούς τους 
τα μέλη της ένωσης καθιέρωσαν έναν κύκλο με μια κουκουβά

για, το σύμβολο της Αθήνας. Από την ένωση αυτή γεννήθηκε η 
Αθηναϊκή Φιλόμουσος Εταιρεία, η οποία σύντομα απέκτησε 
πολλά παραρτήματα. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της Βιέν

νης οι προαναφερθέντες λάτρεις της τέχνης έκαναν έκκληση 
στους εκεί συγκεντρωθέντες εστεμμένους και κρατικούς εκ

προσώπους για δωρεές. Όταν ο διάδοχος του θρόνου Λουδο

βίκος πληροφορήθηκε για το παράρτημα της Φιλόμουσου Εται

ρείας στη Βιέννη, προσέφερε περισσότερα από όλους σχεδόν 
τους παρευρισκομένους ηγεμόνες· μόνο το τσαρικό ζεύγος ξε

πέρασε σε γενναιοδωρία το φιλέλληνα του Μονάχου. 
Στο μεταξύ ο Friedrich Thiersch με την υποστήριξη του Λου

δοβίκου άρχισε να μεριμνά για την εντατικοποίηση των σχέσε

ων μεταξύ της Ακαδημίας του Μονάχου και της ελληνικής ελίτ 
του πνεύματος. Πολυάριθμες «ευχαριστήριες επιστολές» από 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, από επι

σκόπους της Σμύρνης, από διευθυντές σχολείων στο Βουκου

ρέστι και άλλους σημαντικούς χώρους άνθησης της ελληνικής 
πνευματικής ζωής έφταναν στο Μόναχο και «νέοι φοιτητές στέλ

νονται στο Μόναχο, το Λάντσχουτ, τη Βυρτεμβέργη και σε άλ

λα γερμανικά Πανεπιστήμια».1 Αυτή η προσέλευση Ελλήνων 
φοιτητών και μαθητών από Παραδουνάβιες Ηγεμονίες, από τα 
Βαλκάνια και τη Μ. Ασία έδωσε την αφορμή στον Thiersch να 
ιδρύσει το 1815 ένα ιδιωτικό σχολείο με τη χαρακτηριστική ονο

μασία «Athenaum» («Αθήναιον»), στο οποίο οι νεοαφιχθέντες 
νεαροί Έλληνες προετοιμάζονταν για τις σπουδές τους σε γερ

μανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
Ταυτόχρονα ο διάδοχος του θρόνου προσπαθούσε να κα

ταστήσει το Μόναχο κέντρο των ελληνοβαυαρικών σχέσεων 
στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού. Παρακίνησε τον ιδι

αιτέρως προικισμένο αρχιτέκτονα Leo von Klenze, ο οποίος ερ

γαζόταν προσωρινά ως αρχιτέκτονας στην Αυλή του βασιλιά 
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ο Jerome της Βεστφαλίας, να συμμετάσχει σε ένα διαγωνισμό για 
§ την ανέγερση της Γλυπτοθήκης του Μονάχου. Ήδη το 1816 άρ

5 χισε η κατασκευή του κτιρίου συμφωνά με τη μελέτη του Klenze, 
2 το οποίο αποτέλεσε το επιτυχημένο ξεκίνημα για τη διαμόρ

< φωση του βασιλικού χώρου και δικαιολόγησε τη φήμη της πό

= λης ως «Αθήνας του ποταμού Ίζαρ». 
Επηρεασμένος από τον ενθουσιασμό του Λουδοβίκου, ο 

0· Thiersch έδωσε στις 28 Μαρτίου 1816 μια διάλεξη, στο πλαίσιο 
< ανοιχτής συνεδρίασης της Ακαδημίας Επιστημών στο Μόναχο, 
ο με θέμα Σχετικά με τις περιόδους των Εικαστικών Τεχνών των 
• Ελλήνων, η οποία προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον του κοι

| νου και  κατ' ανάλογο τρόπο με τη διάλεξη του 1812 σχετικά 
< με την επανεμφάνιση των Νεοελλήνων  συντέλεσε ώστε η βαυ

αρική πρωτεύουσα να αποτελέσει το πρώτο κέντρο φιλελληνι

κού ενθουσιασμού στο γερμανόφωνο χώρο. Η δυσπιστία του 
Μέτερνιχ έναντι των δραστηριοτήτων της Φιλόμουσου Εται

ρείας της Βιέννης οδήγησε σχεδόν ταυτόχρονα στη μεταφορά 
της οικονομικής διοίκησης και συνεπώς και της έδρας της στο 
Μόναχο, μιας και ο θεολόγος, φιλόσοφος και βασιλικός σύμ

βουλος Franz Xaver von Baader (17651841) έχαιρε της εμπι

στοσύνης του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, κόμη Ιωάννη 
Καποδίστρια.2 

Εκτός από αυτή τη διεθνή Φιλόμουσο Εταιρεία, ιδρύθηκε το 
1814 στην Οδησσό μια από τις σημαντικότερες κοινότητες της 
διασποράς των Ελλήνων, η εταιρεία με το όνομα «Φιλική Εται

ρεία», η οποία προετοίμαζε μυστικά τον απελευθερωτικό αγώ

να των Ελλήνων κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Όταν 
ο αρχηγός της, Αλέξανδρος Υψηλάντης, πέρασε με τον «Ιερό 
Λόχο» τα σύνορα μεταξύ της Τσαρικής Αυτοκρατορίας και της 
ηγεμονίας της Μολδαβίας, που τελούσε υπό οθωμανική κυ

ριαρχία, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ο απελευθερωτικός αγώ

νας, η είδηση εξαπλώθηκε γρήγορα στα γερμανικά κράτη. Αλλά 
και λίγο αργότερα οι νίκες των Ελλήνων επαναστατών στην Πε

λοπόννησο προκάλεσαν στο Μόναχο, τη Λειψία και το Βερο

λίνο τέτοιο ενθουσιασμό, «που προκαλούσαν συνήθως μόνο τα 
θρησκευτικά κινήματα [—]».' 

Ο Thiersch, λόγω της μακρόχρονης ενασχόλησης του με την 
ελληνική ιστορία, ήταν πεπεισμένος από την αρχή για την επι

τυχία της επανάστασης και δημοσίευσε στην τότε πολύ σημα

ντική Augsburger Allgemeine Zeitung διάφορα άρθρα σχετικά 
με τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα είχε ανα

λάβει δράση για πολυάριθμα βοηθητικά μέτρα υπέρ των Ελλή

νων αγωνιστούν, τα οποία λαμβάνοντας υπόψιν του τους συ

ντηρητικούς πολιτικούς και εχθρούς κάθε απελευθερωτικού 
κινήματος παρουσίαζε ως παροχές φιλεύσπλαχνων δωρητών 
για τους «ταλαντούχους Έλληνες φοιτητές». 

Η ένταξη της Βαυαρίας υπέρ των επαναστατών άρχισε γρή

γορα να συζητιέται, Ήδη στις 21 Ιουνίου 1821 ο Κωνσταντίνος 
Κοκκινάκης (17811831), ανταποκριτής στο Χέρμανσταντ του 
περιοδικού Λόγιος Ερμής έγραφε στο συντάκτη του στη Βιέννη 
ότι οι Τούρκοι εξακολουθούσαν να δολοφονούν στη Βλαχία και 
ότι είχαν «σκοτώσει πολλούς, ακόμα και στο Βουκουρέστι». 
«Αυτή είναι η τελευταία διακήρυξη του Υψηλάντη, φρόντισε να 
διαδοθεί όσο γίνεται περισσότερο και στείλ' την στο Άου

γκσμπουργκ».4 

Η ευρέως διαδεδομένη «θρησκεία της διανόησης του Νεο

ουμανισμού»5 είχε προετοιμάσει το έδαφος για την πολιτικο

ποίηση του ελληνικού απελευθερωτικού αγώνα. Μετά την εμπει

ρία της πρόσφατης νίκης έναντι του ιμπεριαλισμού του Ναπο

λέοντα, την οποία μάλιστα συνέκριναν με τη νίκη των Ελλήνων 
έναντι των Περσών κατά την αρχαιότητα, αναμενόταν ότι οι 
Νεοέλληνες θα είχαν ανάλογο ηρωισμό και ιδεαλισμό με αυτόν 
των αρχαίων προγόνων τους. Τονίζοντας τη «γιγαντιαίως 
αναπτυσσόμενη φρικαλεότητα μιας παράλογης βαρβαρότητας» 
από πλευράς των Τούρκων, ο Thiersch θεμελίωνε την άποψη 
του «ότι μόνο με διάλυση της ξεπεσμένης [...] τουρκικής κυ

βέρνησης και με την επανίδρυση του βυζαντινού θρόνου μπο

ρούσε να ενισχυθεί η νοτιοανατολική Ευρώπη και να αποκτή

σει σημασία [...] όχι μόνο για το καλό των λαών της, αλλά και 
για τη σωτηρία και τη διασφάλιση της ευρωπαϊκής τάξης [,..]».6 

Αυτή η σαφής έκφραση φιλελληνικής άποψης είχε γίνει απα

ραίτητη, διότι στην Αυστρία, τη Γαλλία αλλά και την Ελβετία 
είχαν δημοσιευτεί στις εφημερίδες και τα περιοδικά διάφορα 
ανθελληνικά άρθρα τα οποία προκάλεσαν αγανάκτηση στους 
κύκλους των Γερμανών φιλελλήνων. Οι τελευταίοι υπερασπί

ζονταν την εθνική και τη σύμφωνα με τα δικαιώματα των λαών 
αναγκαιότητα της απελευθέρωσης, ακόμα κι όταν οι διπλω

μάτες των συντηρητικών δυνάμεων, οι οποίοι επεδίωκαν τη δια

τήρηση του πολιτικού status quo, χαρακτήριζαν τις «προσπά

θειες των Γερμανών καθηγητών [...] γελοίες και εγκληματικές». 
Ωστόσο ο φιλελληνισμός είχε μετατραπεί κυρίως με τη συμ

βολή του Friedrich Thiersch και του συναδέλφου του από τη 
Λειψία, Wilhelm Traugott Krug κυριολεκτικά σε πολιτική δύ

ναμη.7 Όχι μόνο «αξιοσέβαστοι λογοτέχνες» τέθηκαν υπέρ του 
ζητήματος της ελευθερίας, αλλά και ο ίδιος ο διάδοχος του βαυ

αρικού θρόνου, ο πρίγκιπας Λουδοβίκος, που δεν παραιτήθη

κε από τις ελπίδες του σχετικά με το ότι η Ελλάδα θα μπορού

σε να επανακτήσει την αρχαία της δόξα. Τόσο ο Λουδοβίκος 
όσο και άλλοι φιλέλληνες τόνιζαν ότι το σύνταγμα, το οποίο ψη

φίστηκε στην Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου και διαμορφώ

θηκε σύμφωνα με τα δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα, αποτελούσε 
μια πολλά υποσχόμενη επιτυχία για την προσέγγιση των σύγ

χρονων ευρωπαϊκών εξελίξεων. Αλλά και οι δραστηριότητες 
της Φιλόμουσου Εταιρείας για τη διατήρηση των αρχαίων μνη

μείων και την υποστήριξη των Ελλήνων φοιτητών, και επίσης η 
ανάληψη του συμβόλου της Εταιρείας, της κουκουβάγιας των 
Αθηνών, στη νέα σφραγίδα του κράτους ενίσχυσαν τη συμπά

θεια για τους Έλληνες και είχαν ως αποτέλεσμα οι «αιώνες της 
αρχαιότητας, οι γεμάτοι δόξα και υποσχέσεις» να προβάλλουν 
ως μέλλον του υπό δημιουργία νεοελληνικού κράτους.8 Όμως 
οι στρατιωτικές επιτυχίες των οθωμανικών πολεμικών ταγμά

των, που είχαν ενισχυθεί από τμήματα Αιγυπτίων και Λιβύων 
πολεμιστών, εκπαιδευμένων από Γάλλους αξιωματικούς, είχαν 
καταστρεπτικές συνέπειες για τον πληθυσμό της Πελοποννή

σου, η οποία και αποτελούσε το επίκεντρο της επανάστασης. 
Με την απομάκρυνση του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, ο οποίος 
αφού καταδικάστηκε σε θάνατο εκρατείτο σε ένα μοναστήρι 
της Ύδρας, οι αγωνιστές βρέθηκαν σε πραγματικά απελπι

στική κατάσταση. 
Μια αποφασιστική καμπή στην εξωτερική πολιτική κατά

σταση σημειώθηκε με την άνοδο του βασιλιά Λουδοβίκου του 
Α' στο θρόνο στις 18 Οκτωβρίου 1825. Από τότε «ήταν μέρος 
της βαυαρικής πολιτικής να υποστηρίζει τον ελληνικό απελευ

θερωτικό αγώνα ενάντια στην οθωμανική κυριαρχία ενεργά, 
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οικονομικά και στρατιωτικά».9 Ναι μεν ο φιλελληνισμός είχε 
προ πολλού εξαπλωθεί ως ιστορικοπνευματικό ρεύμα σε όλη 
την Ευρώπη και είχε συμβάλει σε μια πιο ολοκληρωμένη ευ

ρωπαϊκή εικόνα και σκέψη,10 η σαφής θέση όμως ενός ηγεμό

ναβασιλιά υπέρ του ελληνικού ζητήματος ήταν ιδιαίτερης ση

μασίας. Η χριστιανική αλληλεγγύη απέναντι στους Νεοέλληνες 
και ο μεγάλος θαυμασμός για καθετί το ελληνικό που πήγαζε 
από το ρομαντισμό ήταν οι κινητήριες δυνάμεις του κινήματος 
αυτού." 

Ο Λουδοβίκος είχε αποφασίσει το καλοκαίρι του 1825 να 
στείλει μια στρατιωτική ομάδα στην Ελλάδα προκειμένου να 
αποφευχθεί η ήττα, η οποία απειλούσε τους επαναστάτες. Το 
πρόγραμμα δράσης, στην οργάνωση του οποίου συμμετείχαν οι 
πιστοί οπαδοί του Λουδοβίκου και αποδεδειγμένοι φιλέλληνες, 
ο αντισυνταγματάρχης Karl Wilhelm von Heideck, ο Leo von 
Klenze και ο Friedrich Thiersch, καθορίστηκε επακριβώς, όταν 
η πόλη του Μεσολογγίου έπεσε στις 10/24 Απριλίου 1826 στα 
χέρια των Τούρκων πολιορκητών. Τώρα, μετά την άνοδο του 
Λουδοβίκου στο θρόνο, το πρόγραμμα θα μπορούσε να πάρει 
συγκεκριμένη μορφή.12 Το Μόναχο έγινε το αναμφισβήτητο «κέ

ντρο του γερμανικού φιλελληνισμού».13 Όπως και στα προη

γούμενα χρόνια, ο Λουδοβίκος έκανε έκκληση για την υπο

στήριξη των Ελλήνων που δεινοπαθούσαν και άνοιξε ταμείο 
συνεισφορών, προσφέροντας «20.000 φιορίνια από έναν παλιό 
φίλο των Ελλήνων». Νωρίτερα είχε «εμβάσει (στον τραπεζίτη 
της Γενεύης Εϋνάρδο) 435.000 φράγκα για την απελευθέρωση 
των γυναικόπαιδων που είχαν πέσει στα χέρια των Τούρκων 
μετά την καταστροφή του Μεσολογγίου» και που στη συνέχεια 
πωλούνταν στα σκλαβοπάζαρα της Εγγύς Ανατολής.14 Για να 
μην αφήσει στη μοίρα τους και σε ένα κράτος ερημωμένο από 
τον πόλεμο τα ορφανά των επαναστατών, η Βαυαρία ανέλαβε 
με το πέρασμα των ετών συνολικά 30 νέους, οι οποίοι υποστη

ρίχθηκαν με θέρμη από τους φιλέλληνες.15 Με τον τρόπο αυτό 
ήρθαν στο Μόναχο οι γιοι μεγάλων ηρώων της Επανάστασης, 
όπως των Ανδρούτσου, Μπότσαρη, Καραϊσκάκη, Μαυρομιχά

λη, Κανάρη, Μεταξά, Τζαβέλλα και Κριεζή. Πολλοί από αυ

τούς αποφάσισαν να ακολουθήσουν σταδιοδρομία αξιωματι

κών και έκαναν αίτηση εγγραφής στο Σώμα Ευελπίδων της 
Βαυαρίας, όπου από το 1826 ο Αλέξανδρος ΡίζοςΡαγκαβής 
φοιτούσε ως ο πρώτος Έλληνας υπότροφος του βασιλιά Λου

δοβίκου. Ο «Κεντρικός Σύλλογος Ελληνικής Βοήθειας» χρη

ματοδοτούσε την ίδρυση σχολείων και τη χορήγηση υποτροφιών 
σε Έλληνες μαθητές και φοιτητές. Στο προπαρασκευαστικό γυ

μνάσιο «Athenaum», το οποίο διηύθυνε ο Friedrich Thiersch, 
φοίτησαν οι πρώτοι υποψήφιοι για σπουδές σε κάποιο Πανε

πιστήμιο της Βαυαρίας (18151817). Κατά τη διάρκεια του απε

λευθερωτικού αγώνα αυξήθηκε ο αριθμός των υποψηφίων 
για το σώμα των Ευελπίδων και για το Πανεπιστήμιο και για 
το λόγο αυτό το «Athenaum» μεταφέρθηκε στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο του Constant Desjardins, καθώς η χωρητικότητα του 
δεν επαρκούσε. Τα μαθήματα στο Ινστιτούτο αυτό, το οποίο με 
το πέρασμα του χρόνου μετετράπη σε «Βασιλικό Ελληνικό Λύ

κειο», περιελάμβαναν όλα όσα διδάσκονταν στα γυμνάσια και 
τα λύκεια της Βαυαρίας.16 Αργότερα έφθασαν στο Μόναχο κι 
άλλοι νεαροί Έλληνες, ανάμεσα σε αυτούς κάποιοι από τα πρι

γκιπάτα του Δούναβη στη Ρουμανία και την Τρανσυλβανία, κι 
έτσι ο αριθμός τους ανερχόταν κατά το 1828 σε 40." 

Ο βασιλιάς Λουδοβίκος, προκειμένου να θέσει σε στέρεες ί* 
βάσεις την εκπαίδευση των τακτικών ελληνικών στρατευμάτων, ° 
είχε αποφασίσει να παρέμβει στρατιωτικά με τη βοήθεια g 
Βαυαρών αξιωματικών. Οι αξιωματικοί αυτοί μισθοδοτού | 
νταν από το κρατικό ταμείο του Μονάχου και δεν υπάγονταν | 
σε κανένα Έλληνα διοικητή, έτσι ώστε να μπορούν να δρουν 1 
ως ελεύθεροι σύμβουλοι και εκπαιδευτές. Για να μη διατρέξει ω 
κανενός είδους κίνδυνο η αποστολή των στρατιωτικών, η οποία ο 
θα ταξίδευε στην Ελλάδα μέσω Αυστρίας, παρουσιάστηκε στην S 
εφημερίδα Augsburger Allgemeine Zeitung ως μέρος «επιστη | 
μονικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης ».18 < 

Παρά το γεγονός ότι η ελίτ είχε συνειδητοποιήσει πως η χα | 
λαρή πολεμική τακτική του «κλεφτοπόλεμου», με τον τρόπο που § 
την ασκούσαν τα ελεύθερα τάγματα δεν θα μπορούσε να ση | 
μειώνει μακροπρόθεσμα επιτυχίες έναντι των τακτικών τουρ Ι 
κικών και αιγυπτιακών στρατευμάτων, η δημιουργία σύγχρο < 
νων ελληνικών στρατιωτικών μονάδων συνάντησε σχεδόν § 
ανυπέρβλητα εμπόδια. Πολλοί από τους αρχηγούς των άρμα χ 
τολών και των κλεφτών, οι οποίοι θεωρούσαν τον απελευθε < 
ρωτικό αγώνα χαμένο, είχαν συμβιβαστεί με τους νέους μου | 
σουλμάνους ηγέτες, κλείνοντας αντίστοιχες συμφωνίες. Κυρίως £ 
οι χριστιανοί Αλβανοί, οι οποίοι μάχονταν στο πλευρό των Ελλή § 
νων και οι οποίοι διακατέχονταν από τη νοοτροπία του μισθό g 
φόρου, παρέσυραν και άλλες μικρές στρατιωτικές μονάδες σε ω 
αλλαγή μετώπου, όταν η κατάσταση γινόταν επικίνδυνη και όταν Ι 
σταματούσε η μισθοδοσία ή δεν υπήρχαν λάφυρα.19 

Μετά την εκλογή του κόμη Ιωάννη Καποδίστρια ως προέ £ 
δρου της προσωρινής κυβέρνησης από την εθνοσυνέλευση της g 
2ας Απριλίου 1827, ξεκίνησαν οι προσπάθειες για τη δημιουρ Ε 
γία τακτικού στρατεύματος από πλευράς του Heideck μαζί με % 
τον Γάλλο συνταγματάρχη Charles Fabvier. Στην προσπάθεια ® 
αυτή ο Heideck ανέλαβε να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο, Η 
όχι μόνο προσπαθώντας να εξασφαλίζει τον ανεφοδιασμό και < 
τη μισθοδοσία των στρατιωτικών μονάδων, αλλά και εφοδιά 1 
ζοντας με τρόφιμα τις περιοχές τις οποίες δεν είχαν επανα » 
κτήσει οι Οθωμανοί. Ως στρατιωτικός διοικητής του Ναυπλίου 
φρόντιζε για την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα του θαλάσσιου 
εμπορίου και χρησιμοποιούσε τα αυξημένα πλέον λιμενικά 
τέλη για την τακτική καταβολή του στρατιωτικού μισθού στα 
στρατεύματα. Το γεγονός ότι παρέδιδε τα πρόσθετα έσοδα στην 
κυβέρνηση με έναν αναλυτικό απολογισμό και δεν θεωρούσε 
τα χρήματα που εισέπραττε ως προσωπική του ιδιοκτησία, όπως 
συνηθιζόταν τότε, ήταν αυτό που εντυπωσίασε την ελληνική κοι

νή γνώμη περισσότερο απ' ό,τι οι οργανωτικής φύσεως προ

σφορές του.20 Αν και ήθελε να μετατρέψει το στρατό σε «Σχο

λείο του Έθνους», διότι πίστευε ότι κατ' αυτόν τον τρόπο θα 
μπορούσε να ενισχύσει την ομοψυχία των Ελλήνων, δεν μπό

ρεσε να πραγματοποιήσει το σχέδιο του. Αφότου ο κόμης Καπο

δίστριας αποσπάστηκε από το συνταγματάρχη Fabvier, ανατέ

θηκε στον Heideck η αναδιοργάνωση του μοναδικού τακτικού 
τάγματος, το οποίο μεταφέρθηκε από τη Χίο στο Ναύπλιο και 
εξοπλίστηκε με γαλλικά όπλα και γαλλικές στολές. Καθημερι

νές στρατιωτικές ασκήσεις ενίσχυσαν την ετοιμότητα της ομά

δας αυτής. Τη διοίκηση του οπλοστασίου ανέθεσε ο Heideck 
στο φιλέλληνα λοχαγό Schnitzlein.21 

Η συνεργασία του Καποδίστρια με τη βαυαρική στρατιωτι

κή αποστολή ήταν γενικά ομαλή. Και οι δυο πλευρές ήθελαν να 
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ο δώσουν ένα τέλος στην «έλλειψη πειθαρχίας» των παλικαριών, 
Ι που δεν έδιναν σημασία στο στρατιωτικό βαθμό κι έτσι υπο

►j νόμευαν με την «αδελφοποιία» τους το ευρωπαϊκό στρατιωτι

§ κό ήθος. Θεωρώντας ότι οι έννοιες «στολές και ήθη (είχαν) την 
< ίδια ρίζα» και επομένως το ένα θα επηρέαζε το άλλο, επέβα

Ε λαν και στα μέλη των ημιτακτικών μονάδων να φορούν στολές 
| κατά τα ευρωπαϊκά ειωθότα. Πρότυπο τους ήταν ο τσάρος 
0 Πέτρος, ο οποίος κατάφερε να νικήσει στην Πολτάβα, αφού κα

< τήργησε «τα ασιατικά καφτάνια» και έντυσε τους στρατιώτες 
ο του «με ευρωπαϊκές στολές».22 Εφόσον ο Καποδίστριας θεω

< ρούσε πολύ σημαντική την αξία ενός πειθαρχημένου και καλά 
| εκπαιδευμένου σώματος αξιωματικών, αξιοποίησε με ευχαρί

< στηση την ευκαιρία που του δόθηκε να στείλει τα ορφανά του 
πολέμου στη Σχολή Ευελπίδων του Μονάχου. Το 1830 η εκ

κλησία του Σωτήρα στο Μόναχο παραχωρήθηκε στην ελληνική 
ορθόδοξη κοινότητα, η οποία αποτελείτο κυρίως από ευέλπι

δες και φοιτητές. Έτσι δημιουργήθηκε μια ακόμη βάση για την 
κοινότητα της ελληνικής διασποράς, η οποία θα ανθούσε μα

κροπρόθεσμα και θα πρόσφερε στη μελλοντική ελίτ της εκ

παίδευσης και των διαφόρων αξιωμάτων σημαντικές δυνατό

τητες σπουδών.23 Η ελληνική παροικία του Μονάχου ήταν η 
μοναδική μεταξύ των εκατοντάδων κοινοτήτων που δημιουρ

γήθηκαν από το 18ο αιώνα μεταξύ Αλεξάνδρειας, Αγίας Πε

τρούπολης και Μάντσεστερ, στης οποίας την ίδρυση σημαντικό 
ρόλο έπαιξαν οι φιλέλληνες. 

Ο Heideck, ωστόσο, ως φιλέλληνας, που δραστηριοποιή

θηκε από την πρώτη κιόλας στιγμή, δεν αρκέστηκε στο γεγονός 
ότι το Μόναχο ήταν η μόνη πόλη όπου εκπαιδευόταν η ελίτ του 
μέλλοντος, και ίδρυσε και στην Ελλάδα μια στρατιωτική σχολή 
για τους ευέλπιδες, της οποίας η διεύθυνση ανετέθη στο Γάλλο 
λοχαγό του πυροβολικού Paizie.24 Μεγάλη σημασία έδωσε ο 
Paizie στη δημιουργία ομάδων πυροβολικού, διότι αυτό φαι

νόταν να ικανοποιεί την ανάγκη ασφάλειας των Ελλήνων ένα

ντι της αριθμητικής υπεροχής των Τούρκων. Όταν τον Ιούλιο 
του 1829 ο Heideck αναγκάστηκε για λόγους υγείας να επι

στρέψει στο Μόναχο, τη θέση του ανέλαβε ο φιλέλληνας συ

νταγματάρχης Denzel, ο οποίος και προσπάθησε να δημιουρ

γήσει επιπλέον τακτικές μονάδες. 
Η Μεγάλη Βρετανία, η Ρωσία και η Γαλλία, ως Προστάτι

δες Δυνάμεις της Ελλάδας, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του 
Λονδίνου του 1828, συνέτριψαν τον τουρκικοαιγυπτιακό στό

λο στον κόλπο του Ναυαρίνου (Πύλος). Η Διάσκεψη του Λον

δίνου το Μάιο του 1829 αποφάσισε, προς μεγάλη απογοήτευση 
όλων των Ελλήνων και φιλελλήνων, ότι στην ελεύθερη πλέον 
Ελλάδα θα ανήκουν μόνο οι περιοχές νότια της γραμμής που 
εκτείνεται μεταξύ του Κόλπου της Άρτας και του Παγασητικού 
κόλπου, συμπεριλαμβανομένων της Εύβοιας και των Κυκλάδων 
 χωρίς δηλαδή τη Σάμο, τη Χίο, την Κρήτη και τα νησιά του Ιονί

ου. Αυτή η μικρή Ελλάδα με την υποτυπώδη αυτονομία θα υπα

γόταν στην επικυριαρχία του Σουλτάνου. Βάσει αυτής της εξέ

λιξης, η ασθένεια και η επιστροφή του Heideck είχε και πολιτικές 
αιτίες, γιατί ο βασιλιάς Λουδοβίκος, αν και δεν είχε πλέον σκο

πό την επανίδρυση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, εξακολου

θούσε, να επιθυμεί την ανασύσταση της αρχαίας Ελλάδας. Μόνο 
η νίκη της Ρωσίας έναντι των Τούρκων στον πόλεμο του 1828

1829 και η ειρήνη της Αδριανούπολης, το Σεπτέμβριο του 1829, 
πίεσαν την τουρκική κυβέρνηση να δώσει τη συγκατάθεση της 

για την αυτονομία της Ελλάδας. Το Φεβρουάριο του 1830 η Διά

σκεψη του Λονδίνου αναγνώρισε την κυριαρχία της Ελλάδας, 
τα στενά της σύνορα όμως δεν δημιουργούσαν ελπίδες για 
ένα βιώσιμο κράτος. 

Ήδη στο Σύνταγμα της Επιδαύρου το 1822 προβλεπόταν ως 
πολίτευμα η μοναρχία, μάλλον για να προσελκύσουν οι επανα

στάτες τις Μεγάλες Δυνάμεις παρά από αληθινά μοναρχικά 
φρονήματα. Η εκλογή του υποψηφίου ήταν όμως δύσκολη. Ο 
πρίγκιπας Leopold von SachsenCoburgGotha, ο οποίος προ

τάθηκε αρχικά, αρνήθηκε την υποψηφιότητα. Ο Καποδίστριας 
του είχε περιγράψει την κατάσταση στην Ελλάδα, χωρίς να του 
κρύψει τίποτε. Η προσπάθεια του να καταπιέσει, ως αντίθετο 
προς ένα σύνταγμα, την άναρχη ψυχοσύνθεση των Ελλήνων κα

θώς και τις δομές της αυτοδιοίκησης που είχαν αναπτυχθεί στο 
νέο κράτος απέτυχε, λόγω της πατερναλιστικής πολιτικής του 
και της αντίστασης που συνάντησε από τους Συνταγματικούς 
και από τους οπλαρχηγούς, οι οικογένειες των οποίων είχαν 
πληρώσει στον απελευθερωτικό πόλεμο υψηλό φόρο αίματος. 
Στις 27 Σεπτεμβρίου/9 Οκτωβρίου 1831 ο Καποδίστριας έπε

σε θύμα δολοφονικής επίθεσης της οικογένειας Μαυρομιχάλη 
στο Ναύπλιο. Με το σύνθημα «Σύνταγμα» ξέσπασε ένας νέος 
εμφύλιος πόλεμος. 

Στις 13 Φεβρουαρίου 1832 οι Προστάτιδες Δυνάμεις συμ

φώνησαν στη Διάσκεψη του Λονδίνου να προτείνουν για νέο 
βασιλιά της Ελλάδος τον Όθωνα, το δευτερότοκο γιο του Λου

δοβίκου. Η εθνοσυνέλευση δέχτηκε με ενθουσιασμό την πρό

ταση αυτή. Όμως στο διάστημα μεταξύ της απόφασης της Διά

σκεψης του Λονδίνου και της άφιξης του βασιλιά Όθωνα στο 
Ναύπλιο στις 25 Ιανουαρίου/6 Φεβρουαρίου 1833 μαίνονταν 
στο ερημωμένο από τον απελευθερωτικό πόλεμο κράτος αι

ματηρές μάχες συμφερόντων μεταξύ των διαφόρων ομάδων, 
που είχαν ως αποτέλεσμα την ακόμη μεγαλύτερη εξαθλίωση του 
πληθυσμού. Ο Friedrich Thiersch, κήρυκας της επανεμφάνισης 
της Ελλάδας στην πολιτική σκηνή και ένθερμος ανταποκριτής 
vc\^Augsburger Allgemeine Zeitung, έλαβε από τον εκδότη της 
εφημερίδας του μια προκαταβολή της αμοιβής του για να επι

σκεφθεί την Ελλάδα. Του ανατέθηκε το τιμητικό αλλά ταυτό

χρονα δύσκολο καθήκον να ενεργήσει ως ειρηνοποιός. Η επι

τυχής του δράση του χάρισε το όνομα Θείρσιος ο Ειρηναίος ένα 
μικρό δρομάκι της Αθήνας ονομάστηκε έτσι προς τιμήν τουόχι 
όμως και την ευγνωμοσύνη του Βαυαρού βασιλιά. Οι επαφές 
του με τον Ιωάννη Κωλέττη και άλλους φιλελεύθερους πολιτι

κούς, οι οποίοι επεδίωκαν την εφαρμογή του Συντάγματος, επη

ρέασαν αρνητικά τη σχέση του με τον Λουδοβίκο, ο οποίος με

τά τα επαναστατικά γεγονότα στη Γαλλία αναθεώρησε για πρώτη 
φορά τη φιλελεύθερη στάση του. 

Ενώ στην Ελλάδα μαινόταν ο εμφύλιος, και οι επιδημίες και 
η πείνα ταλαιπωρούσαν τους ηλικιωμένους και τους αδύναμους, 
στους οικονομικούς κύκλους του Λονδίνου αναζητούσαν τρό

πους για να εξασφαλίσουν τον τοκισμό και την επιστροφή των 
χορηγηθέντων δανείων. Ο Λουδοβίκος ήθελε να χαρίσει στην 
Ελλάδα τη δόξα και το μεγαλείο της αρχαιότητας μέσα σε λίγα 
μόνο χρόνια και για το λόγο αυτό δέχτηκε την πρόταση της Διά

σκεψης του Λονδίνου να κάνει τον ανήλικο γιο του, Όθωνα, βα

σιλιά των Ελλήνων. Η συγκατάθεση του, ωστόσο, εξαρτιόταν 
από τον όρο που προβλεπόταν από το Πρωτόκολλο του Λον

δίνου του Μαΐου 1829, σύμφωνα με τον οποίο τα βόρεια σύνο
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ρα της χώρας ορίζονταν από τη γραμμή μεταξύ του Κόλπου της 
Άρτας και του Παγασητικού Κόλπου, και όχιόπως είχε συμ

φωνηθεί το Φεβρουάριο του 1830νοτιότερα, κάτι που θα απο

τελούσε πλήγμα για το απελευθερωμένο κράτος. Εκτός αυτού, 
απαίτησε να εξασφαλιστεί η ακεραιότητα της Ελλάδας από τη 
Συμμαχία των Τεσσάρων (τις τρεις Προστάτιδες Δυνάμεις και 
τη Βαυαρία). Βαυαροί κρατικοί υπάλληλοι και αξιωματικοί θα 
φρόντιζαν για τη γρήγορη ανάπτυξη της κρατικής διοίκησης 
και του στρατού, ε'τσι ώστε να επιτευχθεί η σταθερότητα στη 
χώρα. 

Οι τρεις Προστάτιδες Δυνάμεις, φοβούμενες για τα κεφά

λαια που είχαν καταβάλει ως εγγύηση για την παραχώρηση δα

νείων 60 εκατ. φράγκων στην Ελλάδα, άλλαξαν τους όρους εξό

φλησης εις βάρος της Ελλάδας, χωρίς να πάρουν την έγκριση 
του Λουδοβίκου. Για τα αρχικά ως πρώτη δόση προβλεπόμε

να 20 εκατ. απαίτησαν πρόσθετη εγγύηση και τη διαβεβαίωση 
της συνεπούς εξόφλησης των τόκων και των αποσβέσεων. Η 
εξόφληση των υπόλοιπων 40 εκατ. θα εξαρτιόταν από τον έλεγ

χο της αναγκαιότητας δανειοδότησης και την υποστήριξη της 
από τους εκπροσώπους των Προστάτιδων Δυνάμεων, με απο

τέλεσμα να αποτελεί ανεπίσημο μέρος των αρμοδιοτήτων των 
τριών πρεσβευτών η εκτεταμένη επιρροή στην οικονομική και 
την εσωτερική πολιτική της Ελλάδας. 

Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με την ευνοϊκότερη για την 
Ελλάδα συνοριακή γραμμή, οι προετοιμασίες για την αποστο

λή ενός στρατεύματος υπαγόμενου στο νομάρχη, το οποίο θα 
αντικαθιστούσε το γαλλικό σώμα, και, τέλος, η επιλογή των με

λών μιας Αντιβασιλείας, η οποία ήταν απαραίτητη για τον ανή

λικο βασιλιά όλα αυτά κόστισαν πολύτιμο χρόνο. Μόλις στις 
6 Δεκεμβρίου 1832 κατάφεραν να ξεκινήσουν το ταξίδι τους για 
την Ελλάδα ο Όθωνας, η Αυλή του και τα μέλη της Αντιβασι

λείας, και τελικά έφτασαν στο Ναύπλιο στις 6 Φεβρουαρίου 
1833. Τους περίμενε το δύσκολο έργο του να δώσουν ένα τέλος 
στην αναρχία, να απομακρύνουν τις συμμορίες των ληστών από 
τα σύνορα της χώρας και να δημιουργήσουν τελικά ένα κράτος 
σύμφωνα με τα πρότυπα της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης. 
Για τη διεκπεραίωση των παραπάνω και τη διασφάλιση της όλης 
επιχείρησης στρατολογήθηκε στη Βαυαρία μια μονάδα η οποία 
θα συνόδευε το βασιλιά στην Ελλάδα. Επειδή στο Μόναχο ήταν 
γνωστό ότι στην Ελλάδα δεν υπήρχαν ούτε τεχνίτες ούτε ερ

γαλεία, τα οποία θα μπορούσαν να καλύψουν τις υψηλές τεχνι

κές ανάγκες, κατά τη στρατολόγηση προτιμήθηκαν άνδρες με 
τεχνική εκπαίδευση. Έτσι, μεταξύ των 1.728 εθελοντών, οι οποί

οι εστάλησαν στην Ελλάδα από τον Ιούνιο μέχρι το Νοέμβριο 
του 1832, οι 1.132 ήταν τεχνίτες, καλλιτέχνες και διανοούμενοι, 
ανάμεσα τους12 μηχανικοί και τουλάχιστον 24 γιατροί. Η επι

λογή έγινε βάσει «ελέγχου της ικανότητας που είχαν στην τέ

χνη τους στο βασιλικόβαυαρικό οπλοστάσιο του Μονάχου».25 

Επειδή όμως δεν ήταν δυνατόν να βρεθεί επαρκής αριθμός ει

δικευμένων τεχνιτών, αναγκαστικά έγιναν δεκτοί εθελοντές χω

ρίς ολοκληρωμένη εκπαίδευση, οι οποίοι αποτελούσαν συνολι

κά το ένα τρίτο των στρατολογηθέντων. Ο χρόνος όμως πίεζε 
πολύ, αν ήθελαν να απαλλάξουν την Ελλάδα από τις χαώδεις 
συνθήκες που επικρατούσαν και να θεμελιώσουν το κράτος, εκ

συγχρονίζοντας το εκ βάθρων. 
Το 1833 κάθε συμμετέχων έλαβε ένα δίτομο Εγχειρίδιο για 

όσους είχαν πρόθεση να πάνε στην Ελλάδα, στο οποίο περι

γράφονταν τα μελλοντικά έργα και υπογραμμιζόταν ότι η χώ £ 
ρα θα ήταν πραγματικά ελεύθερη μόνο όταν θα αποκαθίσταντο ° 
η ηρεμία, η αυτάρκεια και η ευημερία και θα εξασφαλιζόταν | 
η ασφάλεια του ατόμου και της ιδιοκτησίας. Εκτός αυτού περί § 
γράφονταν οι καθημερινές συνήθειες στις διάφορες περιοχές Ι 
της χώρας και δίνονταν πληροφορίες σχετικά με τη θρησκεία, | 
τις δεισιδαιμονίες και τα λογοτεχνικά έργα των Ελλήνων. ω 

Επιπλέον το εγχειρίδιο περιελάμβανε ένα βασικό λεξιλόγιο των ° 
νέων ελληνικών και παρείχε κάποιες υποτυπώδεις γνώσεις της 8 
γλώσσας.26 | 

Όταν ο νεαρός βασιλιάς έφτασε στο Ναύπλιο, κάλεσε με % 
διάγγελμα του τους «Έλληνες», «από δω και στο εξής να αφιε Β 
ρώσουν αδελφωμένοι τις δυνάμεις τους [..] στο κοινό καλό», k 
ώστε η χώρα να μην καταρρεύσει πάλι συνεπεία «διχόνοιας και | 
[...] αναρχίας». Και η διακήρυξη έκλεινε με την εξής σαφέ » 
στατη πρόταση : «Πρώτο μου μέλημα είναι η αποκατάσταση και < 
η διατήρηση της κοινής ευταξίας και ησυχίας [,..]».27 | 

Κυριευμένος από την ψευδαίσθηση ότι θα μπορούσε να δια χ 
σφαλίσει την ανεξαρτησία του νεαρού μονάρχη από τις Προ < 
στάτιδες Δυνάμεις και από τους Έλληνες πολιτικούς, ο Λου « 
δοβίκος δεσμεύτηκε να προβεί σε περαιτέρω πληρωμές χρεών, £ 
διότι το κράτος με τη φτωχή οικονομία του δεν θα ήταν, μα | 
κροπρόθεσμα, σε θέση να προσφέρει στο βασιλιά μια όντως βα 1 
σιλική ζωή, καθώς άρμοζε, ούτε να συντηρεί την Αυλή του. ω 

Κατά τη διαμόρφωση του πρώτου συντάγματος, το οποίο εί Β 
χε αποφασιστεί από την Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου το 1822, j 
οι εκπρόσωποι του λαού είχαν παρασυρθεί από το γοητευτικό £ 
πρότυπο της Γαλλικής Επανάστασης και παρά τις ανύπαρκτες Η 
κοινωνικές προϋποθέσεις, είχαν ταχθεί υπέρ της διάκρισης των Ε 
εξουσιών, που όριζε ο Διαφωτισμός, καθώς και της ισότητας % 
όλων των Ελλήνων. Ακόμα όμως και ο Καποδίστριας, στην πο » 
λιτική του οποίου θα έπρεπε να στηριχθεί το έργο της Αντί ζ 
βασιλείας, είχε αρνηθεί να εκπληρώσει τις προσδοκίες των < 
αγωνιστών που είχαν επιβιώσει καθώς και των αυτοαποκα | 
λούμενων καπεταναίων και στρατηγών ή των μισθωτών και των w 
γαιοκτημόνων για υλική αποζημίωση. Τώρα λοιπόν η Αντιβα

σιλεία βρέθηκε αντιμέτωπη με τις ίδιες ανεκπλήρωτες επιθυ

μίες των παλικαριών και των κλεφτών. Εκτός αυτού το γεγο

νός ότι τα βαυαρικά οργανωτικά πρότυπα δεν συμβιβάζονταν 
με την καθορισμένη από το ανατολίτικο στοιχείο πραγματι

κότητα της χώρας δυσκόλευε την ανοικοδόμηση «του πρώτου 
ενιαίου και καθαρά ελληνικού κράτους στην ιστορία του ελ

ληνικού λαού».28 Τα μεγάλα έργα, τα οποία είχαν ανατεθεί στην 
Αντιβασιλεία και στο στρατιωτικό προστατευτικό σώμα, κα

θορίζονταν από το όραμα που είχε για το μέλλον ο Λουδοβί

κος, να οργανωθεί δηλαδή το κράτος ως μια μελλοντική με

γάλη δύναμη, έτσι ώστε να επιτευχθεί μέσα σε λίγες γενιές η 
αναβίωση της αρχαίας Ελλάδας. 

Ο Friedrich Thiersch, ως διορατικός φιλέλληνας, ήταν πε

πεισμένος όπως και ο βασιλιάς του ότι οι Νεοέλληνες ήταν 
απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων ωστόσο έβλεπε, ξεκάθαρα ότι 
οι κοινωνικοπολιτιστικές καταστάσεις, για τις οποίες ήταν πο

λύ καλά πληροφορημένος από τη λογοτεχνία και από την εκτε

νή αλληλογραφία του με σημαντικούς Έλληνες διανοούμενους, 
καθώς και από προσωπική του εμπειρία, δεν επέτρεπαν παρά 
μόνο μια πορεία πολύ προσεκτική. Το γεγονός ότι παρά τις εξαι

ρετικές του γνώσεις δεν συμπεριελήφθη στην αντιβασιλεία, 
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ο άνοιξε ακόμη περισσότερο το χάσμα μεταξύ των συντηρητικών 
| και των φιλελευθέρων, ιδιαίτερα μάλιστα όταν ο Thiersch δη

5 μοσίευσε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, το οποίο δεν 
α ανταποκρινόταν στις αντιλήψεις του βασιλιά και της αντιβασι

< λείας.29 

| Στην προσπάθεια για όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συνέχεια, 
Ι διατηρήθηκε η προσωρινή κατάσταση της διοίκησης στην Ελλά

0· δα καθώς και ο καθιερωθείς από τον Καποδίστρια θεσμός μιας 
Ι κεντρικής διοίκησης. Τα υπουργεία υιοθετήθηκαν στην υπάρ

ο χουσα μορφή και στον υπάρχοντα αριθμό, ο δε τομέας δρα

στηριοτήτων τους καθορίστηκε επακριβώς με λεπτομερείς δια

§ τάξεις. Η οργάνωση αυτή των υπουργείων είχε προφανώς 
< φιλελεύθερες τάσεις, διότι στην Αγγλία και από το 1791 στη 

Γαλλία προβλεπόταν ότι για όλους τους νόμους και τις διατά

ξεις απαιτείτο η προσυπογραφή του αρμοδίου υπουργού. Οι 
διατάξεις αυτές ίσχυσαν παρά την κριτική που τους ασκήθηκε 
για έναν ολόκληρο αιώνα.30 Ως μέτρο αξιολόγησης της δημό

σιας και οικονομικής ζωής ίσχυε η σκοπιμότητα, όπως και σε 
άλλα κράτη συνέβαινε με μια διαφωτισμένη ανώτερη τάξη. Έτσι 
λοιπόν και στην Ελλάδα κατά την επιδίωξη για οικονομική και 
πολιτιστική πρόοδο προτεραιότητα δόθηκε στις διατάξεις και 
στους νόμους αυτούς. Με τη βοήθεια γραφειοκρατικών μέτρων 
θα βελτιωνόταν το επίπεδο ζωής, όλα είχαν μελετηθεί με ακρί

βεια και γενικά το πρόγραμμα ήταν θαυμάσιο. Έλειπαν μόνο 
οι άνθρωποι, οι οποίοι θα μπορούσαν να πραγματοποιήσουν 
όλους αυτούς τους σκοπούς σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Με αξιοθαύμαστο ζήλο τα μέλη της Αντιβασιλείας επεξερ

γάστηκαν μια σειρά από νόμους και διατάξεις, που ίσχυσαν για 
γενιές ολόκληρες παρόλο που ο μεγάλος αριθμός των αναλφά

βητων δυσχέραινε την εφαρμογή τους. Το μεγάλο ενδιαφέρον 
της κοινής γνώμης προκάλεσαν τα μέτρα για την αντιμετώπι

ση των «πράξεων βίας και της αυτοδικίας», οι οποίες είχαν λά

βει τεράστιες διαστάσεις. Μέσα στους 18 μήνες υπηρεσίας 
του στην Ελλάδα, ο νομικός Georg Ludwig von Maurer, μέλος 
της Αντιβασιλείας, συνέταξε τέσσερα νομοθετικά έργα, τα οποία 
ίσχυσαν επίσης για έναν ολόκληρο αιώνα. Η προσφορά του ήταν 
τόσο μεγάλη, που σύμφωνα με την εκτίμηση ικανότατων Ελλή

νων Ιστορικών του Δικαίου «παρόμοια της δεν υπάρχει στην 
Ιστορία του Δικαίου της σύγχρονης εποχής».31 Αν και στο Μόνα

χο τα ορκωτά δικαστήρια ήταν αμφιλεγόμενα, διότι θεωρού

νταν «δημοκρατικός θεσμός», παρ' όλα αυτά εισήχθησαν και 
στην Ελλάδα. Ο Maurer τα καθιέρωσε με το επιχείρημα ότι «σε 
ένα κράτος, όπου δεν μπορούν να βρεθούν αμερόληπτοι και 
αφοσιωμένοι στο καθήκον τους, ακλόνητοι δικαστές, ο θε

σμός των ενόρκων, με την κατάλληλη διαμόρφωση, προσφέρει 
στην κυβέρνηση μεγάλη εγγύηση».32 Ο Maurer ήλπιζε όπως και 
ο βασιλιάς Λουδοβίκος σε ένα μελλοντικά ισχυρό ελληνικό 
κράτος κι έτσι κατά τη συγγραφή των έργων του δεν περιορί

στηκε στην εξεύρεση λύσεων μόνο για τα προβλήματα του πα

ρόντος. Στο πνεύμα των αισιόδοξων προσδοκιών του Διαφωτι

σμού ήθελε με τη βοήθεια της «εκπαίδευσης και της ανύψωσης 
του πνευματικού επιπέδου αυτού του τόσο αξιαγάπητου λα

ού» να προσφέρει στην Ελλάδα ένα λαμπρό μέλλον.33 

Η συμμετοχή λογίων Ελλήνων πολιτικών και κληρικών στη 
διαμόρφωση των ΕλληνοΒαυαρικών μέτρων ανάπτυξης έφερε 
αρχικά καρπούς, εφόσον κοινός στόχος ήταν η δημιουργία ενός 
κράτους με μεγάλες προοπτικές. Το γεγονός όμως ότι η ελλη

νική ελίτ αποτελείτο σχεδόν αποκλειστικά από ετερόχθονες, 
δηλαδή από Έλληνες οι οποίοι δεν κατάγονταν ούτε από την 
Πελοπόννησο ούτε από την Αττική ή από κάποιο νησί των Κυκλά

δων, καθιστούσε αναπόφευκτη τη σύγκρουση με τους αυτό

χθονες πολιτικούς, οι οποίοι έβλεπαν με καχυποψία τη συνερ

γασία τους με τους «ξένους». Ο γεννηθείς στην Κωνσταντινούπολη 
Κωνσταντίνος Σχινάς διηύθυνε για πολλά χρόνια ως υφυπουρ

γός το Υπουργείο Δικαιοσύνης, έπειτα το Υπουργείο Πολιτι

σμού και το Υπουργείο Παιδείας. Ήταν μαθητής του νομικού 
Friedrich Carl von Savigny, ο οποίος είχε μεγάλη επιρροή και 
πέρα από τα όρια του τομέα του και ενεργό δράση κυρίως στο 
Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, ήταν θεμελιωτής της «Ιστορικής 
Σχολής Δικαίου», η οποία ήταν κατά της λογικής και της φυσι

κής αντίληψης περί Δικαίου του Διαφωτισμού και αντ' αυτών 
στηριζόταν σε εσωτερικές δομές «του πνεύματος του λαού». 

Με την παρακίνηση του Θεόκλητου Φαρμακίδη, «ενός 
από τους πιο σημαντικούς Θεολόγους εκείνης της εποχής»34, η 
Αντιβασιλεία ανακήρυξε το Αυτοκέφαλο της ελληνικής εκκλη

σίας και ταυτόχρονα την ανεξαρτησία της από το Πατριαρ

χείο της Κωνσταντινούπολης. Ο Γεώργιος Γλαράκης, ο οποίος 
καταγόταν από τη Χίο, είχε επανειλημμένως διατελέσει υπουρ

γός και στη συνέχεια, το 1833, έγινε υφυπουργός Εσωτερι

κών, Εξωτερικών και Πολιτισμού. Εκτός από τον Κωνσταντίνο 
Σχινά, στη διαμόρφωση της σύγχρονης νομοθεσίας και διοί

κησης συνέβαλαν και ο Σπυρίδων Τρικούπης, ο Αλέξανδρος 
Μαυροκορδάτος, ο Αλέξανδρος Ραγκαβής και ο Αθανάσιος 
(Αναστάσιος) Πολυζωίδης, έτσι ώστε η Ελλάδα να εκσυγχρο

νιστεί. Το Μάρτιο του 1833 δόθηκε για τη σταθεροποίηση της 
ασφάλειας των νόμων και την καταπολέμηση της αυτοδικίας 
αμνηστία για όλα τα πολιτικά παραπτώματα, τα οποία είχαν δια

πραχθεί πριν την άφιξη του βασιλιά. 
«Όσον αφορά τη δημόσια καθαριότητα» και τις εργασίες 

ανοικοδόμησης εκδόθηκε ένας λεπτομερής κανονισμός ανοι

κοδόμησης, ο οποίος θα μεριμνούσε για την «αντοχή και την 
ασφάλεια» του κράτους, που συχνά έπλητταν σεισμοί. Η από 
τον Καποδίστρια εισαχθείσα διοικητική οργάνωση τριών βαθ

μίδων απλουστεύθηκε με τη μείωση του αριθμού των νομαρ

χιών στο ένα τρίτο, φτάνοντας έτσι στις δέκα, και με το διορι

σμό κατάλληλων Ελλήνων στις θέσεις των «Γενικών Επιτρόπων» 
(Νομαρχών) σύμφωνα με το γαλλικό πρότυπο.35 Για τον τομέα 
δραστηριοτήτων του κάθε δήμου εκδόθηκε στην αλλαγή του 
χρόνου 1833/34 ένας λεπτομερής νόμος, ο οποίος ρύθμιζε την 
εκλογή του Δημοτικού Συμβουλίου από τη Δημοτική Συνέλευ

ση χωρίς την παρέμβαση εκπροσώπων των Αρχών. Η ρύθμιση 
αυτή αποτελούσε καινοτομία σε σύγκριση με τη διαδικασία που 
είχε οριστεί από τον Καποδίστρια. Ο υποψήφιος για το αξίω

μα του δημάρχου οριζόταν από ένα επιτελείο εκλογής, το οποίο 
αποτελείτο από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και από 
τους υψηλότερα φορολογούμενους του δήμου.36 Μια ιδιαιτε

ρότητα κατά την εκλογή των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου 
ήταν η προνομιούχος θέση των βετεράνων του απελευθερωτι

κού αγώνα, οι οποίοι μπορούσαν να εισέρχονται στην εκλογι

κή συνέλευση πριν από τα υψηλά φορολογούμενα μέλη της αγρο

τικής ολιγαρχίας, υπό την προϋπόθεση ότι είχαν στη διάθεση 
τους τα μετάλλια που τους είχε απονείμει ο Λουδοβίκος και των 
οποίων η επιγραφή είχε ως Εξής: Στους ηρωικούς υπερασπιστές 
της πατρίδας. Οι άντρες αυτοί μπορούσαν να φέρουν όπλα χω
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ρίς άδεια της αστυνομίας και είχαν σε όλες τις επίσημες εκδη

λώσεις του δήμου τιμητική θέση αμέσως μετά τις δημοτικές αρ

χές. Για να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση αυτών των βετεράνων 
γενικότερα, τους είχαν απαλλάξει από όλες τις «φυσικές πα

ροχές υπηρεσιών για γενικούς κρατικούς σκοπούς [...]».37 Τον 
δημοτικό αυτό κανονισμό χαιρέτισε ο Τύπος όπως κανένα άλ

λο νομοθετικό έργο, γιατί βασιζόταν σε φιλελεύθερες αρχές 
και ύψωνε την Ελλάδα στο επίπεδο των πολιτισμένων εθνών 
της Ευρώπης.38 Με ελάχιστες τροποποιήσεις, ο φιλελεύθερος 
αυτός δημοτικός κανονισμός, ο οποίος δέχθηκε έντονες επι

κρίσεις από τους Αυστριακούς διπλωμάτες υποστήριζαν ότι εί

χε πολύ έντονη «δημοκρατική χροιά» και καμμιά σχέση με τα 
κοινωνικά και οικονομικά μέσα» παρέμεινε σε ισχύ μέχρι τον 
20ό αιώνα.39 

Ενόψει των μελλοντικών εξελίξεων και λαμβάνοντας υπ' 
όψιν τα ιστορικά δεδομένα, οι οργανισμοί των κοινοτήτων χρει

άστηκε να αποκτήσουν δημοκρατική δομή, γιατί μια τόσο συ

γκεντρωτική διοίκηση όπως αυτή που επεδίωκε ο Καποδίστριας, 
θα απαιτούσε έναν ακόμα μεγαλύτερο διοικητικό μηχανισμό, 
εφόσον υπήρχαν τόσο μεγάλες μορφολογικές και κοινωνικο

πολιτιστικές διαφορές μεταξύ των περιοχών, οι δε δυνατότητες 
επικοινωνίας δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές. Η απόφαση της Αντι

βασιλείας να μεταφέρει την πρωτεύουσα της Ελλάδας στην Αθή

να ήταν απλώς μια τυπική πράξη, αφού η απόφαση για την επι

λογή αυτής της παρηκμασμένης αρχαίας μητρόπολης είχε ληφθεί 
στο Μόναχο. Οι μεθοδικές εργασίες άρχισαν, ωστόσο, μετά την 
αποχώρηση της οθωμανικής φρουράς στις 12 Απριλίου 1833. 
Ακόμα όμως και το 1834 δεν έβλεπε κανείς στη μελλοντική πρω

τεύουσα «τίποτε άλλο παρά έναν σωρό από βρώμικα ερείπια 
[...] και μισή εκατοντάδα βιαστικά ανεγειρόμενα νέα κτήρια 
[...]».4° Ο Klenze, ο οποίος το ίδιο έτος περιόδευε στην Ελλάδα, 
ήταν πεπεισμένος ότι ανεξάρτητα με την παρούσα κατάσταση 
και μόνο το όνομα «Αθήνα» ήταν αρκετό για να αναδιοργα

νωθεί η πόλη, διότι «η Αθήνα θα παρέμενε πρωτεύουσα της 
Ελλάδας, ακόμα κι αν οριζόταν διαφορετική πρωτεύουσα».41 

Μέχρι τα τέλη Ιουλίου του 1834 η Αντιβασιλεία είχε δημι

ουργήσει μια τέτοια διοικητική δομή, η οποία μετά το 1844 χρη

σίμευσε ως βάση και στη συνταγματική μοναρχία. «Τα λάθη 
που έγιναν ήταν προφανώς λιγότερα και τα θετικά αποτελέ

σματα περισσότερα από όσα θα προέκυπταν από ένα υπουρ

γικό συμβούλιο, το οποίο θα αποτελείτο αποκλειστικά από 
Έλληνες»42, είπε χαρακτηριστικά ένας σύγχρονος και γνώστης 
της κατάστασης. Οι προσφορές της ομάδας διακυβέρνησης κα

τά τη μετάβαση από την αναρχία σε ένα τακτικό, αν και γρα

φειοκρατικό, σύστημα διακυβέρνησης και διοίκησης αξιολο

γείται σήμερα από Έλληνες θεωρητικούς πιο θετικά παρά ποτέ.43 

Προκειμένου να μπει η Ελλάδα στο δρόμο για ένα από 
πολιτιστικής πλευράς σημαντικό κράτος ο Maurer διαμόρφω

σε ένα νόμο, ο οποίος αποτελεί ακόμα και σήμερα τη βάση για 
την προστασία των αρχαιοτήτων καθώς και των βυζαντινών μνη

μείων. Η Αντιβασιλεία διαμόρφωσε ένα εκτεταμένο πρόγραμ

μα αντίστοιχων μέτρων συντήρησης και ο Leo von Klenze, ο δι

ευθυντής της Ανώτατης Πολεοδομικής Υπηρεσίας του Μονάχου, 
κατά την παραμονή του στην Αθήνα το 1834 συνέβαλε με διά

φορες διαπραγματεύσεις στην απομάκρυνση της ελληνοβαυ

αρικής φρουράς από την Ακρόπολη, έτσι ώστε να μπορέσουν 
να ξεκινήσουν οι εργασίες αναστήλωσης. Οι ανασκαφές και 

η αναστήλωση του ναού της Απτέρου Νίκης οφείλονται στον £ 
κλασικό φιλόλογο, αρχαιολόγο και ανώτατο έφορο αρχαιοτή ° 
των Ludwig Ross. Η απόφαση του Λουδοβίκου να διατηρήσει £ 
τους αρχαιολογικούς χώρους και για τις επόμενες γενιές είχε 'ζ 
γίνει ήδη γνωστή κι έτσι αφοσιώθηκε και η Αντιβασιλεία στο | 
έργο αυτό με μεγάλη προσήλωση. Με κίνητρο τη χαρά της ανα | 
σκαφής αλλά και των επιτυχιών, οι οποίες θα γνωστοποιούνταν ω 

και στο βασιλιά του Μονάχου, ξεκίνησαν ανασκαφές στη Σπάρ ° 
τη, τη Τεγέα, τη Μεγαλόπολη και την Αθήνα. Ι 

Το δυσκολότερο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπίσει | 
η βαυαρική Αντιβασιλεία και όλες οι μετέπειτα κυβερνήσεις < 
μέχρι τις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ήταν εκεί Β 
νο των ληστών και των κλεφτών, οι οποίοι μετά τη δολοφονία 3 
του Καποδίστρια και με την αναρχία που ακολούθησε αποτε | 
λούσαν πραγματική μάστιγα του κράτους. Είναι αναμφισβήτη Κ 
το ότι αυτοί οι κοινωνικοί στασιαστές των Βαλκανίων δεν ήταν < 
καινούργιο φαινόμενο,44 μετά όμως το τέλος του απελεύθερα» § 
τικού αγώνα πήρε στην Ελλάδα καινούργιες διαστάσεις. Αν και 1 
ο πληθυσμός της υπαίθρου υπέφερε ιδιαίτερα από τις ωμότη < 
τες των παραπάνω, η αποτελεσματική ποινική δίωξη αποτύγ § 
χάνε συχνά λόγω της αντίστασης που συναντούσε στην εκτέλε £ 
ση της θανατικής ποινής. Κυριαρχούσε η άποψη ότι ακόμα και § 
ο εγκληματίας «από τη στιγμή της καταδίκης του έχει έναντι g 
των αρχών το δίκιο με το μέρος του».45 Επειδή οι φυλακές στην ω 
Ελλάδα ήταν σε άθλια κατάσταση, ο Maurer υπό την ιδιότητα | 
του υπουργού Δικαιοσύνης, κατασκεύασε στο Ναύπλιο μία ^ 
ασφαλή και υγιεινή εγκατάσταση φυλακών υποδίκων, όπου η | 
διεύθυνση των εργασιών βρισκόταν στα χέρια των εργαζομέ w 
νων, δηλαδή των ομάδων των τεχνιτών, των μηχανικών και των Ε 
στρατιωτών, οι οποίοι ανήκαν στις τεχνικές μονάδες.46 % 

Μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την ανάπτυ w 
ξη της Αθήνας, η οποία το 1836 αριθμούσε μόλις 14.000 κατοί ζ 
κους, ήταν η οργάνωση του συνολικού υγειονομικού σύστημα < 
τος, για το οποίο μερίμνησε ο φιλέλληνας γιατρός δρ Heinrich | 
Treiber. Είχε ήδη από το 1821 αποδείξει τις ικανότητες του σε Ν 
διάφορες μάχες και όσο βρισκόταν στις υπηρεσίες της Αντιβα

σιλείας προσέφερε πολλά στην καταπολέμηση των επιδημιών, 
κυρίως στον περιορισμό του ευρέως εξαπλωμένου ελώδους πυ

ρετού. Για τη βελτίωση της πρόληψης διοργανώθηκαν το 1834 
τμήματα διδασκαλίας πρακτικής χειρουργικής, φαρμακευτικής 
και μαιευτικής, μέσω των οποίων παρέχονταν γνώσεις της σύγ

χρονης Ιατρικής.47 Στη Σχολή Φαρμακευτικής, την οποία ίδρυ

σε ο αυλικός φαρμακοποιός δρ Xaver Landerer και της οποίας 
οι δραστηριότητες άρχισαν το 1835, οι μελλοντικοί φαρμακο

ποιοί διδάσκονταν την τέχνη της παρασκευής φαρμακευτικών 
σκευασμάτων.48 Ο Wibmer, ο προσωπικός γιατρός του βασι

λιά Όθωνα, δίδασκε στη νεοϊδρυθείσα Σχολή Χειρουργικής, η 
οποία αργότερα θα αποτελούσε τη βάση της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Ο Maurer ήθελε να ξεκινήσει την ίδρυση του Πανεπιστη

μίου ήδη από το 1834 και να αναπτύξει αμέσως ένα πρόγραμ

μα διδασκαλίας το οποίο θα ξεπερνούσε τα στενά όρια του κρά

τους. Για το σκοπό αυτό θα καλούνταν στην Αθήνα δύο από τους 
σημαντικότερους ερευνητές της ελληνικής Ιστορίας, ο Johann 
Wilhelm Zinkeisen και ο Jakob Philipp Fallmerayer. Τα προ

γράμματα αυτά δεν εξελίχθηκαν όμως διότι το Πανεπιστήμιο, 
το οποίο ιδρύθηκε το 1837, είχε πρωταρχικό σκοπό του την 
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ο εκπαίδευση διοικητικού προσωπικού και δασκάλων, που απο

| τελούσαν στελέχη απαραίτητα για την οργάνωση του κράτους. 
jj Ο Ignaz von Rudhart και ο καθηγητής August Brandis, λόγω 
° «παντελούς έλλειψης επιστημονικού υλικού», δεν ήταν σε θέση 
< ούτε καν να διανοηθούν μία «εκπαίδευση με σκοπό την ανε

= ξάρτητη επιστημονική εργασία».49 

α Μια πρωτοποριακή προσφορά ανεκτίμητης αξίας για την εκ

0 παίδευση αρχιτεκτόνων, μηχανικών, αρχιτεκτόνωνσχεδιαστών 
< και γεωμετρών αργότερα προστέθηκαν προγράμματα ζωγρα

ο φικής και γλυπτικής ήταν το 1836 η ίδρυση της Αρχιτεκτονικής 
• Σχολής Αθηνών, της οποίας τη διεύθυνση ανέλαβε ο Friedrich 
I Ritter von Zentner. Ως πρότυπα του εγχειρήματος αυτού ήταν 
® οι Σχολές Αρχιτεκτονικής του Μονάχου και της Λυών. Αργό

τερα επεκτάθηκε σε Πολυτεχνείο Αθηνών και στη συνέχεια 
σε Ανώτατη Τεχνική Σχολή και σκοπό είχε τη μετάδοση της σύγ

χρονης τεχνογνωσίας.50 Σε αντίθεση με την Πολυτεχνική Σχολή 
του Zentner, η οποία το 1841 αριθμούσε ήδη 700 φοιτητές, στο 
Πανεπιστήμιο ήταν εγγεγραμμένος μόνο ένας μικρός αριθμός 
φοιτητών. Οι αυξημένες ανάγκες ειδικευμένου προσωπικού για 
την έντονη οικοδομική δραστηριότητα της Αθήνας και άλλων 
πόλεων προσέφερε στους απόφοιτους της Αρχιτεκτονικής Σχο

λής ευνοϊκές εργασιακές προοπτικές. Έτσι και η κατασκευή του 
βασιλικού ανακτόρου το οποίο άρχισε να κατασκευάζεται βά

σει μεγαλεπήβολων σχεδίων και με φειδωλές παροχές από πλευ

ράς του Λουδοβίκου υποσχόταν για πολλά χρόνια δουλειά και 
ψωμί για πολλούς αρχιτέκτονες και εργάτες. Ο βασιλιάς Όθω

νας ήταν πρόθυμος να παραιτηθεί από την επιχορήγηση του προς 
όφελος του κτίσματος στην πλατεία Συντάγματος, το οποίο τε

λικά έγινε πολύ πιο λιτό απ' ό,τι είχε αρχικά προβλεφθεί. Ο βα

σιλιάς Λουδοβίκος αναγκάστηκε επανειλημμένως να βοηθήσει 
παρέχοντας δάνεια με ευνοϊκά επιτόκια, όταν οι δόσεις του δα

νείου, το οποίο χορηγείτο από τις Προστάτιδες Δυνάμεις, δεν 
καταβάλλονταν εγκαίρως. Παρέμεινε ωστόσο παρά τις μεγά

λες δαπάνες απόλυτα πεπεισμένος «ότι η Ελλάδα παρά το 
δύσκολο ξεκίνημα της έφερε μέσα της το σπόρο μιας μεγάλης 
δύναμης, που με το πέρασμα του χρόνου θα αναπτυσσόταν πλή

ρως.».51 Προκειμένου αυτό να εντυπωθεί στη συνείδηση των 
Ελλήνων και να ενισχυθεί η εθνική τους ταυτότητα ενόψει των 
μελλοντικών καθηκόντων τους, ανατέθηκε σε καλλιτέχνες από 
το Μόναχο να ζωγραφίσουν στη βασιλική κατοικία της Αθήνας 
μία ζωφόρο με επιλεγμένες εικόνες από τις σημαντικότερες στιγ

μές του απελευθερωτικού αγώνα. Το κεντρικό μοτίβο αυτών των 
εικόνων στην αίθουσα τροπαίων του παλατιού ήταν ο ηρωισμός 
των αγωνιστών, ο οποίος ανταποκρινόταν στη φιλελληνική στά

ση του βασιλιά Λουδοβίκου και στις απόψεις του για το μελ

λοντικό ρόλο της Ελλάδας. Οι ζωγράφοι που έφθασαν στην Αθή

να κατάφεραν να διακοσμήσουν τη μεγάλη ζωφόρο, η οποία 
αποτελούσε έμπνευση του Ludwig von Schwanthaler και είχε 
μήκος 280 πόδια, με τα πορτρέτα των ηρώων που βρίσκονταν 
ακόμα στη ζωή. Όλα τα κρίσιμα σημεία του απελευθερωτικού 
αγώνα, συμπεριλαμβανομένης και της υπεράσπισης του Μεσο

λογγίου, αποτυπώθηκαν με κάθε λεπτομέρεια. 
Χωρίς να χάσουν την πλήρη εποπτεία, οι βασιλείς του Μονά

χου και της Αθήνας παραχώρησαν τη βασική οργάνωση της ανα

σύστασης του κράτους στους υπαλλήλους και τους αξιωματι

κούς. Έτσι δημιουργήθηκαν στις παραμεθόριες περιοχές του 
κράτους υγειονομικοί σταθμοί απομόνωσης, οι οποίοι σκοπό εί
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χαν την προστασία του κράτους από την εξάπλωση επιδημιών, 
καθώς και τη βελτίωση της υγιεινής, την παροχή πόσιμου νερού 
και την απομάκρυνση των λυμάτων. Με την παρακίνηση του δό

κτορος August Wibmer (18031885) η διεύθυνση του Βοτανικού 
Κήπου ανατέθηκε στον καθηγητή Nikolaus Karl Fraas, ο οποί

ος κατά τη διάρκεια των ετών 1835 έως 1839 συνδύασε το 
Τμήμα Βοτανολογίας του κήπου αυτού με ένα δενδροκομείο και 
φρόντισε ώστε να φυτευτούν είδη δέντρων τα οποία δεν υπήρ

χαν στη χώρα. Από το δενδροκομείο αυτό κάθε χρόνο «δίνο

νταν χιλιάδες δένδρα [...] σε ιδιώτες σε πολύ χαμηλές τιμές».52 

Στις επιτυχίες της Αντιβασιλείας ανήκε η βελτίωση της εθνικής 
ευημερίας μέσω της ενίσχυσης των μικρών επιχειρήσεων, της 
γεωργίας και του εμπορίου με τη βοήθεια καινούργιων και προ

σαρμοσμένων στις τρέχουσες ανάγκες νόμων. Έτσι το 1835 κυ

κλοφόρησε μια νέα έκδοση του Εμπορικού και Οικονομικού Δι

καίου, ενώ το 1836, για την ενίσχυση της οικοδομικής 
δραστηριότητας, κυκλοφόρησε ένας Νόμος περί Υποθηκών, ο 
οποίος κατέστησε ευκολότερη τη λήψη και διασφάλιση οικο

δομικών δανείων. 
Δεδομένου ότι η υποδομή της χώρας ήταν πλήρως ανεπαρ

κής για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου κράτους, τα έργα οδο

ποιίας θεωρήθηκαν ευθύς εξαρχής πολύ σημαντικά. Κατα

σκευάστηκε ένα τεράστιο οδικό δίκτυο, το οποίο εκτεινόταν από 
τα νότια της Πελοποννήσου έως τα τουρκικά σύνορα στα βό

ρεια του κράτους και συνέδεε τα διάφορα μέρη της χώρας με τη 
νέα πρωτεύουσα. Οι γέφυρες, οι οποίες κατασκευάστηκαν με 
μεγάλη προσοχή από τις ομάδες εργατών, κατέστησαν δυνατή 
τη μεταφορά τόσο των προϊόντων όσο και των ανθρώπων με 
άμαξες και όχι, όπως γινόταν έως τότε, μόνο με υποζύγια, πράγ

μα που σήμαινε τεράστια πρόοδο στις επικοινωνίες, εφόσον 
οι χρόνοι μεταφοράς και η διάρκεια των ταξιδιών μειώθηκαν 
σημαντικά. Όπου οι εμπορικές κοινότητες ή οι δήμοι δεν ήταν 
σε θέση να αναλάβουν την κατασκευή δρόμων, οι οποίοι να οδη

γούν στις κύριες οδούς, η Αντιβασιλεία στήριξε την πρόθεση 
αυτή, αναλαμβάνοντας εκείνες τις «τεχνικές εργασίες στις οποί

ες οι δήμοι [...] δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθούν».53 Ήταν 
ένα είδος βοήθειας, η οποία θα ενίσχυε την εμπιστοσύνη στο 
νέο κράτος και στις παροχές του για το κοινό καλό. 

Πρωτοποριακό έργο αποτελεί η καθιέρωση της ταχυδρομι

κής σύνδεσης των οικονομικών και διοικητικών κέντρων, δύο 
φορές εβδομαδιαίως. Αλλά από το Σεπτέμβριο του 1833 η Αντι

βασιλεία φρόντισε και για τη δημιουργία ταχυδρομικής σύν

δεσης Ελλάδας και Κεντρικής Ευρώπης (Τεργέστη και Μασ

σαλία). Εκτός αυτού το εξωτερικό εμπόριο αναζωογονήθηκε με 
ένα δίκτυο νέων προξενείων, το οποίο συνέδεε μεταξύ τους τα 
εμπορικά κέντρα της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, των κρα

τιδίων της Γερμανικής Ομοσπονδίας, της Αυστρίας και Νότιας 
Ρωσίας, της μακρινής Μάλτας, της Αλγερίας και της Αλεξάν

δρειας. Τα βαυαρικά προξενεία της Κοπεγχάγης, του Άαχεν και 
της Τεργέστης, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εμπορικές 
σχέσεις, ανέλαβαν τα καθήκοντα της ελληνικής εκπροσώπησης, 
έως ότου δημιουργηθούν και στις πόλεις αυτές ελληνικά προ

ξενεία.54 Για τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου η Αντιβα

σιλεία έλαβε μέτρα ενίσχυσης της εγχώριας βιοτεχνίας και βιο

μηχανίας με ταυτόχρονο περιορισμό των εισαγωγών. Στα 
οπλοστάσια, τα οποία είχαν συγκροτηθεί στο Ναύπλιο και στον 
Πόρο από αξιωματικούς και άντρες του στρατού, δημιουργή



θηκαν ομάδες διδασκαλίας και στην Αθήνα ιδρύθηκε εργαστή

ριο μηχανικών στρατού με δική του σχολή στην οποία φοιτού

σαν δωρεάν Έλληνες ηλικίας 12 έως 20 ετών.55 

Ο γιατροί, οι οποίοι είχαν στρατολογηθεί για να έρθουν στην 
Ελλάδα, εργάστηκαν με αφοσίωση και αποδείχθηκαν πραγ

ματική ευλογία για το κράτος. Το 1835 οι δόκτορες Lindermayer, 
Roser και Treiber ίδρυσαν τον ελληνικό Ιατρικό Σύλλογο ως 
ανώτατη υπηρεσία ελέγχου σε θέματα υγιεινής. Ο φαρμακο

ποιός δρ Landerer δημιούργησε έναν Κανονισμό Φαρμακοποιών 
και ίδρυσε μία στρατιωτική φαρμακαποθήκη. Με τη βοήθεια 
των μηχανικών του στρατού κατασκευάστηκε ένα μεγάλο στρα

τιωτικό νοσοκομείο με 250 κλίνες, για το οποίο ο βασιλιάς Λου

δοβίκος πρόσφερε ένα σημαντικό ποσό. Τελικά κατόπιν οδη

γιών του Υπουργείου Στρατιωτικών, το οποίο επάνδρωναν 
Βαυαροί αξιωματικοί, διεξήχθη η καταμέτρηση όλων των τμη

μάτων της χώρας από γεωμέτρες και εκδόθηκε ένας από τους 
πιο σύγχρονους χάρτες. 

Για να μπορέσει να καταπολεμήσει επιτυχώς το πρόβλημα 
των ληστών, την «εθνική αρρώστια της Ελλάδας», και να δια

σφαλίσει την εσωτερική ηρεμία, το Υπουργείο Στρατιωτικών εί

χε σκοπό να δημιουργήσει ένα μαχητικό και πειθαρχημένο στρα

τό κατά τα πρότυπα της Δύσης.56 Ήταν ένα από τα πιο δύσκολα 
σχέδια, διότι η μετάβαση από τον κλεφτοπόλεμο σε ένα σύγ

χρονο ένστολο στράτευμα δεν ήταν δυνατόν να ολοκληρωθεί 
μέσα σε λίγα χρόνια. Η αρχή έγινε με την αναδιοργάνωση της 
Σχολής Ευελπίδων του Ναυπλίου, πάνω στα πρότυπα της Σχο

λής Ευελπίδων του Μονάχου, από την οποία μάλιστα αποφοί

τησαν πολλοί Έλληνες αξιωματικοί της πρώτης γενιάς. Ο συ

νταγματάρχης Philipp Freiherr von Brand, διευθυντής του 
ιδρύματος από το 1834, μετέφερε τη Σχολή σε ένα ευρύχωρο οί

κημα στην Αίγινα, όπου οι μέλλοντες αξιωματικοί παρακολου

θούσαν τέσσερις τάξεις εκπαίδευσης και άλλες τέσσερις προ

παρασκευαστικές εκπαίδευσης. Το 1837 η Σχολή μεταφέρθηκε 
τελικά στον Πειραιά. 

Στην Αίγινα δημιουργήθηκε ένα «πρότυπο στράτευμα», το 
οποίο θα αποτελούσε τον πυρήνα του σύγχρονου ελληνικού 
στρατού, που με τη σειρά του θα διευρυνόταν κατά δέκα τάγ

ματα, ένα σύνταγμα ιππέων, ένα σύνταγμα πυροβολικού και ένα 
τάγμα μηχανικών με δύο λόχους εργατών. Επιπλέον δημιουρ

γήθηκε ένα σώμα μηχανικών, το οποίο αποτελείτο ως επί το 
πλείστον από Γερμανούς, αλλά και κατά καιρούς από Έλληνες. 
Το ιδιαίτερο του προτύπου στρατεύματος ήταν ότι κατά την επι

θυμία των ντόπιων ενόπλων δυνάμεων διατηρήθηκε η εντυπω

σιακή, αλλά καθόλου πρακτική ελληνική παραδοσιακή στολή 
με τη φουστανέλα, μία ενισχυμένη άσπρη φούστα με πτυχές. 
Ένας μεγάλος νεωτερισμός ήταν οι ρουκέτες, οι οποίες κατα

σκευάστηκαν από το λοχαγό του πυροβολικού Schmolz το 1836 
και οι οποίες έκαναν μεγάλη εντύπωση και συνεπώς προκα

λούσαν φόβο στις συμμορίες των ληστών.57 Τα άλογα που 
χρειάστηκαν για τις ρουκέτες αυτές, καθώς και για το πυρο

βολικό και την έφιππη χωροφυλακή, προέρχονταν από ιππο

φορβεία της Βαυαρίας, ενώ για την εκτροφή αλόγων ιππασίας 
αγοράστηκαν δέκα αρσενικά άλογα από την Ασία καθώς και 
θηλυκά από τη Βοσνία. 

Με μεγαλύτερη επιτυχία από την οργάνωση του εθνικού 
στρατού διεξήχθη ο σχηματισμός των μονάδων χωροφυλακής 
σύμφωνα με τις οδηγίες τις οποίες είχε δώσει ο συνταγματάρ

χης Brand ήδη από το 1834 και υπό τη διεύθυνση του τάγμα f* 
τάρχη Maximilian Rosner, τον οποίο οι Έλληνες αξιωματικοί Ι 
εκτιμούσαν ιδιαίτερα. Επειδή επετράπη στους 1.200 χωροφύ g 
λακες να διατηρήσουν την άνετη ενδυμασία των παλικαριών και | 
επειδή οι θέσεις των αξιωματικών καλύφθηκαν σχεδόν απο § 
κλειστικά από ντόπιους, οι οποίοι είχαν υπηρετήσει τουλάχι § 
στον τρία χρόνια στις τακτικές μονάδες ως αξιωματικοί, ο αριθ ω 
μός των υποψηφίων ξεπέρασε τον αριθμό των προγραμματισμένων ο 
θέσεων. Μία έφιππη ομάδα χωροφυλακής δυναμικότητας 200 | 
ανδρών, οι οποίοι είχαν εκπαιδευτεί στο σύνταγμα εφίππων της | 
Βαυαρίας, κατέστη χάρη στη μεγάλη της δραστηριότητα ο φό 1 
βος και ο τρόμος των συμμοριών. Όταν επρόκειτο για την ανα g 
διοργάνωση του κράτους, οι Βαυαροί φιλέλληνες δεν ήταν δια | 
τεθειμένοι να ανεχθούν κανενός είδους προχειρότητα. Η | 
ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού του στρατού έγινε «εθνικό ζή U 
τημα της Βαυαρίας [...] και όποιος εκαλείτο στην Ελλάδα έπρε < 
πε έτσι» να αντιλαμβάνεται τα καθήκοντα του «αν ήθελε να § 
πράττει έντιμα και συνετά».58 § 

Για τον εφοδιασμό των σιδηρουργών στα οπλοστάσια κα < 
τάλληλο καύσιμο υλικό, χρησιμοποιήθηκε το ανθρακωρυχείο | 
στην Κύμη της Εύβοιας. Στη συνέχεια μπόρεσαν να κατασκευ 5 
αστούν κεραμοποιεία στην Αθήνα και το Ναύπλιο, τα οποία κά | 
λυπταν τις αυξημένες ανάγκες οικονομικού υλικού. Αλλά και η § 
ίδρυση του νομισματοκοπείου, το οποίο ανταποκρινόταν στις | 
σύγχρονες απαιτήσεις και αποτέλεσε ορόσημο στις τεχνολογι | 
κές καινοτομίες, κατέστη δυνατή μόνο όταν ο εγχώριος άνθρα t 
κας ήταν πια διαθέσιμος σε μεγάλες ποσότητες. Ένας ανιψιός S 
του οπτικού και μηχανικού από το Μόναχο Georg von Reichenbach, η 
ο Christoph von Reichenbach, πρώην αρχηγός του 2ου λόχου § 
πυροβολικούεργατών, έγινε διευθυντής του ελληνικού νομι ζ 
σματοκοπείου, το οποίο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του « 
εξέδωσε τα εξέχοντα νομίσματα και μετάλλια, σχεδιασμένα από Η 

το χαράκτη Konrad Lange, ένα μαθητή του Voigt, χαράκτη νο | 
μισμάτων και μεταλλίων της Αυλής του Μονάχου.59 § 

Το 1839 ιδρύθηκαν στο Μύλο, στον κόλπο του Ναυπλίου, w 
υπό τη διεύθυνση των Βαυαρών αξιωματικών Schmolz και 
Kirchmaier, εγκαταστάσεις διύλισης νίτρου και ένα πυριτιδο

ποιείο, τα οποία επέτυχαν αξιόλογα κέρδη πωλώντας και σε 
ιδιώτες. Υπό την επίβλεψη της διεύθυνσης του οπλοστασίου στο 
Ναύπλιο, δημιουργήθηκαν το ίδιο έτος εγκαταστάσεις επε

ξεργασίας σιδήρου, οι οποίες σήμαναν το πρώτο βήμα για τη 
δημιουργία της βαριάς βιομηχανίας. Ανάλογη επιτυχία είχε το 
ναυτικό οπλοστάσιο στον Πόρο, το οποίο με την εκπαίδευση των 
ειδικευμένων εργατών συνέβαλε αποφασιστικά στον εκσυγ

χρονισμό και στον εξοπλισμό του στόλου. Το 1839 καθελκύστηκε 
εκεί η νέα κορβέτα, η οποία, ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για τις 
μεγάλες υλικές προσφορές του διαδόχου και αργότερα βασιλιά 
της Βαυαρίας, από το 1815, για την απελευθέρωση και την ανα

διοργάνωση του ελληνικού κράτους, βαφτίστηκε «Λουδοβίκη». 
Στη γενική υποχρεωτική φοίτηση, η οποία προβλεπόταν από 

τον αντίστοιχο νόμο του 1834, δεν ήταν δυνατόν να περιληφθούν 
όλα τα παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών, διότι δεν υπήρχε μόνο 
έλλειψη διδασκόντων οι οποίοι έπρεπε, όπως προβλεπόταν, να 
διδάσκουν στην «καθαρή γλώσσα» αλλά και κατάλληλων σχο

λικών κτιρίων. Έτσι η αντιβασιλεία έπρεπε να δαπανά κάθε 
χρόνο μεγάλα ποσά για το εκπαιδευτικό σύστημα, διότι λίγοι 
μόνο δήμοι διέθεταν δικούς τους πόρους, ώστε να εξασφαλί
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ο ζουν τη συντήρηση των σχολείων και των δασκάλων. Ο Γεώρ

| γιος Γεννάδιος, ένας από τους σημαντικότερους προδρόμους 
5 του ανώτερου εκπαιδευτικού συστήματος, ε'γραφε ήδη το 1832 
c στον Thiersch: «Μιας και οι Γερμανοί μας υποστήριξαν με κά

< θε δυνατό τρόπο και προσέφεραν μάλιστα και τη ζωή τους στην 
| απελευθέρωση μας από τον μακρόχρονο, ατιμωτικό και ολέθριο 
ω ζυγό, αναμένουμε ότι οι Γερμανοί λάτρεις του ελληνικού 
0 πνεύματος θα μας υποστηρίξουν και στον αγώνα του διαφωτι

< σμού κατά της ολέθριας αμάθειας». Και ένα χρόνο αργότερα 
Ι διαπίστωνε σχεδόν αποκαρδιωμένος: «Η απελευθέρωση από 
■ τον φυσικό ζυγό δεν αποτελεί βοήθεια, αν δεν συνεχίσουμε να 
ξ πολεμούμε για την απελευθέρωση από τον πνευματικό ζυ

< γό».60 Η ίδρυση γυμνασίων, λυκείων και του Πανεπιστημίου του 
βασιλιά Όθωνα αποτέλεσαν σημαντική συνεισφορά της Βαυα

ρίας στην αναδιοργάνωση της Ελλάδας. Κατά πόσον όμως η συ

νεισφορά αυτή βοήθησε και στην απελευθέρωση από τον «πνευ

ματικό ζυγό» είναι ένα ζήτημα που παραμένει αδιευκρίνιστο 
και αμφιλεγόμενο και δεν μπορεί να συζητηθεί στο πλαίσιο μιας 
μικρής εισαγωγής. 

Η συμβολή της Βαυαρίας στην αναδιοργάνωση του ελληνι

κού κράτους, που τότε ήταν μία αναπτυσσόμενη χώρα στα σύ

νορα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης προς Ανατολάς, επισκιά

στηκε για πολλά χρόνια τόσο από δικαιολογημένη όσο και από 
αδικαιολόγητη κριτική. Μία μομφή η οποία ακουγόταν συχνά 
αφορούσε τη διαχείριση και κατανομή των φορολογικών εσό

δων από πλευράς της Αντιβασιλείας και του βασιλιά που κα

τηγορήθηκαν για μεροληψία κατά τη διάθεση των πόρων και 
για σπατάλες. Η υπόληψη της δυναστείας υπονομεύτηκε απο

φασιστικά με μομφές τέτοιου είδους, πράγμα που τελικά οδή

γησε στη στρατιωτική στάση του 1843, η οποία ανάγκασε το βα

σιλιά τόσο να αποδεχτεί το Σύνταγμα όσο και να προβεί σε 
απόλυση των Βαυαρών και άλλων ξένων αξιωματικών και δη

μόσιων υπαλλήλων που βρίσκονταν ακόμα στην Ελλάδα. Το 
1844 κυκλοφόρησε στο Λουξεμβούργο ένα ανώνυμο σύγγραμ

μα, το οποίο έφερε τον τίτλο Αιτίες της δυσαρέσκειας του ελ

ληνικού λαού για τα παλαιότερα διοικητικά συστήματα και 
στο οποίο γινόταν κριτική ανάλυση της κατάστασης. Εικάζε

ται ότι συγγραφέας του συγγράμματος αυτού ήταν ο φιλέλλη

νας Hoffmann, ο οποίος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι κο

τσαμπάσηδες και οι για την είσπραξη των φόρων αρμόδιοι 
«οικονομικοί επίτροποι» ως πελατειακή κοινότητα συμφερό

ντων διαμόρφωσαν στην Πελοπόννησο ένας είδος εξουσίας, 
στην οποία δεν μπορούσε κανείς να εναντιωθεί. «Δεν υπήρχε 
εμπορική συμφωνία που να κλείστηκε, προτού εξεταστούν τα 
προσωπικά τους οφέλη. Ο τρόπος που έκαναν τις συναλλαγές 
τους ήταν, αδίστακτος, που κανείς δεν τολμούσε να εκφράσει 
τα παράπονα του γι' αυτούς στην κυβέρνηση».61 Στην προσπά

θεια της να εισπράξει φόρους από τους ισχυρούς μισθωτές 
του συστήματος της δεκάτης η αντιβασιλεία απέτυχε, όπως και 
κάθε μετέπειτα ελληνική κυβέρνηση. Στον ελληνικό πληθυσμό 
ήταν για αιώνες πολύ βαθιά ριζωμένος ο ανταγωνισμός μεταξύ 
κράτους και λαού. Η λύση αυτού του οικονομικού προβλήματος 
αποδείχτηκε τουλάχιστον εξίσου δύσκολη με την από το δια

φωτιστή του λαού Γεννάδιο ζητούμενη απελευθέρωση από τον 
«πνευματικό ζυγό». 

Η εμφάνιση των στρατιωτικογραφειοκρατικά διαρθρωμέ

νων θέσεων ή των αξιωματικών, των οποίων η αντίληψη περί τι

μής είχε πληγωθεί, προκαλούσε κατά καιρούς μια παράλογη ξε

νοφοβία με έντονες αντιβαυαρικές τάσεις, η οποία γινόταν αμέ

σως αντιληπτή από τον αγοραίο όχι όμως πάντα με τις καλύτε

ρες πωλήσεις Τύπο. Τα άρθρα του απέκρυβαν τις τόσες προσπάθειες 
αναδιοργάνωσης. Για την αντιπολίτευση και για τους εκπροσώ

πους της Μεγάλης Βρετανίας και της Ρωσίας, οι οποίοι δρούσαν 
στο παρασκήνιο, όλα τα μέσα ήταν θεμιτά προκειμένου να υπο

νομεύσουν την υπόληψη του βασιλιά Όθωνα. Ιδιαίτερο θάρρος 
κατά την υπεράσπιση των Wittelsbach επέδειξε τότε ο Έλλη

νας πολιτικός Ιωάννης Κωλέττης (17741847). Σε μία εντυπω

σιακή ομιλία απέκρουσε όλους τους κακόβουλους ισχυρισμούς. 
Πώς μπορούσε κανείς να ξεχάσει ότι ο βασιλιάς Λουδοβίκος στε

κόταν πάντα στην πρώτη γραμμή των φιλελλήνων και ότι είχε υπε

ρασπιστεί τα δικαιώματα των Ελλήνων έναντι των τυράννων, ότι 
στη Βαυαρία είχαν ιδρυθεί οι πρώτες επιτροπές και τα πρώτα 
τάγματα των φιλελλήνων, οι οποίοι είχαν χύσει το αίμα τους 
για την υπεράσπιση της ελευθερίας των Ελλήνων;62 

Παρά τις τόσο άδικες και προσβλητικές επιθέσεις των Ελλή

νων πολιτικών και δημοσιογράφων εναντίον των Wittelsbach 
και της Βαυαρίας γενικότερα, πολλοί φιλέλληνες παρέμειναν 
πιστοί στη συμπάθεια τους για τη χώρα και τους ανθρώπους της. 
Έτσι ο Σύλλογος Ελλήνων του Μονάχου, με τις ελεύθερες θέ

σεις που είχε καθιερώσει στο 8ώμα των Ευελπίδων, δεν υπο

στήριζε μόνο την εκπαίδευση των μελλοντικών Ελλήνων στρα

τηγών και υπουργών Εξωτερικών με τη βοήθεια μιας δωρεάς 
μπόρεσε ο ζωγράφος ιστορικών θεμάτων Θεόδωρος Βρυζάκης 
να παραμείνει στο Μόναχο από το 1845 έως το 1855, όπου και 
μαθήτευσε κοντά στους Karl Wilhelm Heideck και Peter von 
Hess. Οι εντυπώσεις που είχε στα χρόνια της νεότητας του, από 
τον απελευθερωτικό αγώνα, καθόρισαν όλο του το έργο, το οποίο 
αποτελεί υπόδειγμα της ελληνικής ζωγραφικής της «Σχολής του 
Μονάχου». Ένα από τα πρώτα του έργα με ιστορικό περιεχό

μενο ήταν ο πίνακας Ο Μητροπολίτης Γερμανός ευλογεί τη ση

μαία της Επανάστασης, (Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη) το οποίο 
αποτελεί μέχρι και σήμερα σύμβολο των θρύλων που συνδέο

νται με τα γεγονότα του 1821.63 

Ως παράδειγμα της γενναιοδωρίας των φιλελληνικών φρο

νημάτων πρέπει να παρατεθεί και η περίπτωση του έως και σή

μερα τιμώμενου εθνικού ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρρη

γόπουλου. Στις 19 Ιανουαρίου 1850, ημέρα Σάββατο (!), ο Έλληνας 
πρόξενος Κωνσταντίνος Σχινάς απηύθυνε στον Friedrich Thiersch, 
Καθηγητή Πανεπιστημίου και Πρόεδρο της Βαυαρικής Ακα

δημίας Επιστημών, την παράκληση να απονείμει στον προστα

τευόμενο του, τον αυτοδίδακτο και ερασιτέχνη ιστορικό Πα

παρρηγόπουλο, in absentia, τον τίτλο του επισήμου Διδάκτορα 
της Φιλοσοφίας, αν και δεν είχε σπουδάσει ποτέ στο Μόναχο 
ούτε και σε κάποιο άλλο Πανεπιστήμιο. Ήδη στις 22 Ιανουα

ρίου του 1850 ακολούθησε η έκδοση του επισήμου εγγράφου. 
Ο Thiersch και τα μέλη της Σχολής ανταποκρίθηκαν στην πα

ράκληση του προξένου και πρώην Καθηγητή της Ιστορίας, για 
να καταστήσουν δυνατή την υποψηφιότητα του Παπαρρηγό

πουλου, του οποίου οι ικανότητες ήταν αναμφισβήτητες, για 
τη θέση του Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έτσι αυ

τός ο ένθερμος αντίπαλος του Fallmerayer μπόρεσε να γίνει διά

δοχος του Σχινά ως Καθηγητής της Ελληνικής Ιστορίας.64 Το γε

γονός αυτό διαφωτίζει την ενεργό υποστήριξη των Ελλήνων από 
τους Βαυαρούς φιλέλληνες στην αναζήτηση της ταυτότητας τους, 
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αφού ο Παπαρρηγόπουλος με την Ιστορία των Ελλήνων, την 
οποία συνέγραψε, έθεσε τις βάσεις για την εθνική ιστοριο

γραφία. 
Ο Friedrich Thiersch, με την άποψη του ότι η επαναφορά 

του βυζαντινού θρόνου ήταν απαραίτητη για τη διασφάλιση της 
ευρωπαϊκής τάξης, ενίσχυσε τη δημοτικότητα της «Μεγάλης Ιδέ

ας» των Νεοελλήνων, η οποία για περισσότερο από έναν αιώ

να καθόρισε την πολιτική γραμμή τους.65 Αλλά και ο βασιλιάς 
Όθωνας και η βασίλισσα Αμαλία ήταν πεπεισμένοι για την ορ

θότητα των αξιώσεων της «Μεγάλης Ιδέας», πιστεύοντας ότι θα 
μπορούσαν μια μέρα να κάνουν την είσοδο τους στην Κων

σταντινούπολη ως διάδοχοι του αυτοκράτορα του Βυζαντίου. 
Αυτή η ουτοπική ιδέα ώθησε το βασιλικό ζεύγος να προσεγγί

σει την Τσαρική Αυτοκρατορία, με της οποίας την υποστήριξη 
πίστευαν ότι η «Μεγάλη Ιδέα» θα μπορούσε να πραγματοποι

ηθεί ευκολότερα. Με την εντύπωση αυτή ο Όθωνας μετά το ξέ

σπασμα του πολέμου της Κριμαίας ξεκίνησε προετοιμασίες, 
ώστε η Ελλάδα να συμμετάσχει στον πόλεμο στο πλευρό των 
Ρώσων και υποστήριξε τα ελληνικά ελεύθερα τάγματα τα οποία 
εισέβαλαν στις υπό τουρκική κυριαρχία επαρχίες της Θεσσα

λίας, της Μακεδονίας και της Ηπείρου. Ο βασιλιάς Όθωνας θε

ωρούσε τον τσάρο Νικόλαο τον Α προστάτη των χριστιανών 
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και έτσι έλαβε μέρος σε μία 
λειτουργία της ρωσικής εκκλησίας, στην οποία προσευχήθηκαν 
για την επιτυχία των ρωσικών στρατευμάτων.66 Το γεγονός ότι 
μετά τα «ηρωικά λόγια» του μονάρχη δεν ακολούθησε και η κή

ρυξη του πολέμου ήταν αποτέλεσμα της αυστηρά αρνητικής στά

σης της Γαλλίας και της Αγγλίας. Ωστόσο οι Έλληνες, παρα

γνωρίζοντας τη στρατιωτική πραγματικότητα, χρησιμοποίησαν 
το βασιλιά ως «αποδιοπομπαίο τράγο»67 για την ελληνική υπα

ναχώρηση. Μόνο μετά την κατάληψη του λιμανιού του Πειραιά 
από τις αγγλικές και γαλλικές ένοπλες δυνάμεις αποκαλύφθη

κε η πίεση υπό την οποία βρισκόταν ο βασιλιάς κι έτσι εκδη

λώθηκε «ένα νέο κύμα συμπάθειας για το βασιλιά». Η παρέμ

βαση των δύο Μεγάλων Δυνάμεων είχε ως αποτέλεσμα την 
ανάπτυξη αλληλεγγύης μεταξύ λαού και δυναστείας, η οποία 
ωστόσο δεν κράτησε για πολύ. Ενόψει της ιταλικής ενοποίησης 
υπό τον κόμη Cavour, η οποία είχε ξεκινήσει με τη βοήθεια του 
Ναπολέοντα Γ ' στον πόλεμο εναντίον της Αυστρίας, άρχισε και 
πάλι να ασκείται κριτική στον Έλληνα βασιλιά, επειδή δεν εί

χε καταφέρει να επιβάλει την πραγματοποίηση της «Μεγάλης 
Ιδέας». Η αρνητική στάση απέναντι στη Δύση, η οποία είχε αρ

χίσει να καλλιεργείται από τον πόλεμο της Κριμαίας και η οποία 
υποδαυλιζόταν από τον εθνικοθρησκευτικό Τύπο, στράφηκε 
τώρα και στο άτεκνο βασιλικό ζεύγος, του οποίου τα εθνικά ελ

ληνικά φρονήματα άρχισαν να αμφισβητούνται λόγω των συγ

γενικών σχέσεων με τον οίκο των Αμβούργων. 
Ενόψει του αυξανόμενου συγκεντρωτισμού στη διοίκηση του 

κράτους, της κατευθυνόμενης από τις κυβερνήσεις οικονομίας 
και της «καμαρίλλα των Αυλικών»68, αναπτύχθηκε και η αντί

θεση κατά του βασιλιά, ο οποίος εξαρτάτο όλο και περισσότε

ρο από την εύνοια των βουλευτών και των γερουσιαστών. Το 
αποτέλεσμα ήταν μία ακολουθία παραβάσεων θεμελιωδών αρ

χών του Συντάγματος. Ξεκίνησαν με την αύξηση των αποδοχών 
των βουλευτών και ένα κύμα προαγωγών στο στρατό, εξαιτίας 
των οποίων αυξήθηκαν και οι δαπάνες. Η Βουλή ήταν ανα

γκασμένη να εγκρίνει ετησίως μεγάλα κονδύλια, τα οποία δεν 

ήταν δυνατόν να καλυφθούν από τα έσοδα. Οι Γάλλοι πάρα Η 
τηρητές της κατάστασης χαρακτήρισαν, για το λόγο αυτό, την ° 
Ελλάδα ένα κράτος «το οποίο από τη γένεση του (ζει) αρμονι £ 
κά με τη χρεοκοπία». Έτσι έπρεπε να καταβάλλονται ετησίως | 
850.000 δρχ. ως σύνταξη και στους «βετεράνους», δήθεν αγω § 
νιστές της Επανάστασης, οι οποίοι όμως ποτέ δεν είχαν υπάρ 1 
ξει στρατιώτες ή ναυτικοί.69 ω 

Οι συχνές αλλαγές των κυβερνήσεων και οι ακόμα συχνό ο 
τερες αντικαταστάσεις των υπουργών Οικονομικών, για λόγους 1 
παραίτησης ή καθαίρεσης, αλλά και οι συνεπαγόμενες απολύ | 
σεις και προσλήψεις δημοσίων υπαλλήλων ανήκουν στα πράγ < 
ματα του πολιτικού συστήματος, τα οποία ανεχόταν ο βασιλιάς. 1 
Στους υπουργούς και στη Βουλή δινόταν η ευκαιρία να διατη § 
ρήσουν άθικτο τον «παρτικουλαρισμό των κοινωνικών σχέσε | 
ων κυριαρχίας [...]», ο οποίος πρόσφερε στους Άρχοντες και 1 
στην αγροτική ολιγαρχία την άμεση πρόσβαση «στον πυρήνα | 
της πολιτικής δύναμης». Με τον τρόπο αυτό οι «πολιτικές δυ § 
ναστείες» όριζαν, με λίγες εξαιρέσεις, για ολόκληρες δεκαετίες § 
το μεγάλο αριθμό των υπουργών.70 Επειδή και μετά την ψήφι < 
ση του Συντάγματος του 1843 οι κυβερνητικές θέσεις στις οποί | 
ες είχε ανατεθεί η αύξηση των φόρων δεν ήταν δυνατόν να ελεγ £ 
χθούν και το σώμα των βουλευτών δεν διέθετε αξιόπιστα έγγραφα | 
σχετικά με την οικονομική διαχείριση της κυβέρνησης, όπως Ι 
ανέφερε ο πρόξενος ΣουηδίαςΝορβηγίας το 1858 από την Αθή | 
να,71 ξέσπασε έντονη κριτική για τη συμπεριφορά του φιλάσθε | 
νου μονάρχη, ο οποίος ακόμα κι αν βρισκόταν στην καλύτερη Jj 
φυσική κατάσταση δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις πο | 
λιτικές καταστάσεις, όπως ήταν σε θέση να κάνει η επόμενη δυ » 
ναστεία του οίκου της Δανίας με τους πολυάριθμους απογόνους. Ε 

Επίσης, καθοριστικές για την πτώση του βασιλιά Όθωνα % 
ήταν οι πολιτικές προσπάθειες του Λονδίνου να εμποδίσει την w 
περαιτέρω εξάπλωση της «Μεγάλης Ιδέας», δίνοντας ελπίδες Η 

και για την προσάρτηση την Ιονίων Νήσων. Τα οικονομικά εν < 
διαφέροντα της Μεγάλης Βρετανίας στην Ανατολική Μεσό § 
γειο απαιτούσαν τη συνέχιση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ψ 
Αυτό όμως που επανειλημμένως προκάλεσε την παρέμβαση της 
εθνικοθρησκευτικής αντιπολίτευσης της Ελλάδας ήταν η 
κατ' επιθυμία των Ελλήνων διαφωτιστών δήμευση της εκκλη

σιαστικής περιουσίας και οι αποφάσεις χάριτος του βασιλιά, 
οι οποίες, όπως και οι πολλές αμνηστίες για κλέφτες και στα

σιαστές, υπονόμευσαν το κύρος της συνταγματικής μοναρχίας. 
Η προσπάθεια εγκατάστασης του δευτερότοκου γιου της 

δυναστείας των Wittelsbach σε ένα από τα μικρά βασίλεια της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν πέτυχε, αλλά και άλλοι ευυ

πόληπτοι ευρωπαϊκοί βασιλικοί οίκοι δεν κατάφεραν να επι

κρατήσουν ούτε στη Ρουμανία ούτε στη Βουλγαρία ούτε 
στην Αλβανία. Καθοριστικής σημασίας είναι, ωστόσο, για την 
Ελλάδα τα εντυπωσιακά κτίρια, οι δρόμοι, οι πλατείες και τα 
λιμάνια, τα οποία κατασκευάστηκαν στην εποχή του βασιλιά 
Όθωνα, και προπάντων η καθιέρωση ενός σταθερού διοικη

τικού και νομοθετικού συστήματος, το οποίο συνέβαλε σημα

ντικά στον εκσυγχρονισμό και μακροπρόθεσμα στον εκδη

μοκρατισμό του νέου κράτους. 

* Το κείμενο αυτό βασίζεται σε έρευνες πάνω σε πηγές σχετι

κά με την Πολιτιστική Ιστορία των Νεοελλήνων, η οποία πρό

κειται να εκδοθεί σύντομα. 

49 



Σημειώσεις 

1. Denkschrifl derAcademie der Wissenschaften zu Miinchen fur die Jahre 
18141815, Μόναχο 1817, τμ. 5, σ. XII κ.ε. 

2. Ελένη Ε. Κσύκκου, Ο Καποδίστριας και η παιδεία, 18031822. Τόμος 
Α ' , Φιλόμουσος εταιρεία της Βιέννης, Αθήναι 1958, σ. 37επ. 

3. Karl MendelssohnBartholdy, Geschichte GHechenlands von der 
Eroberung Konstantinopeb durch die Tiirken im Jahre 1453 bis aufunsere 
Tage, 2 τμ, Λειψία 1870/74  εδώ μέρος Ι, σ. 318. 

4. Βιέννη, Διοικητικό αρχείο, Υπηρεσία αστυνομίας της Αυλής 1821, 
κατ. 950, σ. 693. 

5. Gollwitzer, Ludwigl. von Bayem, 1986, σ. 472. 

6. Friedrich Thiersch, «Bemerkungen und Nachrichten iiber die neuesten 
Begebenheiten in Griechenland», τέταρτο άρθρο, Ι. Παρατηρήσεις, πα

ράρτημα vcfeAugsburger Allgemeine Zeitung, αρ. φύλλου 130 της 7ης 
Αυγούστου 1821. 

7. Karl MendelssohnBartholdy, Geschichte Griechenlands, 1870 (βλ. 
σημ. 3), τμ. Ι, σ. 318. 

8.George Margaritis, «Griechenland. Wiedergeburt aus dem Geist 
der An tike», κατάλογος έκθεσης Mythen der Nationen. Ein europaisches 
Panorama, Monika Flacke, Βερολίνο 1998, σσ. 152173  εδώ σ. 173. 

9. Thomas Leeb, Jakob Philipp Fallmerayer. Publizist und Politiker zwischen 
Revolution undReaktion (18531861), Μόναχο 1996, σ. 57. 

10. Heinz Gollwitzer, Europabild und Europagedanke, Μόναχο 1972, σ. 
276. 

11. Emanuel Turczynski, Die deutschgriechischen Kulturbeziehungen bis 
zur Berufung Konig Ottos, Μόναχο 1959, σ. 158 κ.ε. 

12. Ernst F. Schultheiss, Der Nurnberger «Griechenverein» (18261831), 
Ντόναουβερτ 1989, σ. 452,458,460 κ.ε., 465469. 

13. Apostolos Vakalopoulos, «Der Philhellenismus der Deutchen wahrend 
der griechischen Revolution von 1821», Der Philhellenismus und die 
Modernisierungin Griechenhnd und Deutschhnd. I.,Symposium organisiert 
in Thessaloniki und Volos (am 7.110. Marz 1985) vom Institute for Balkan 
Studies und der SudosteuropaGesellschafl Miinchen, Θεσσαλονίκη (Εται

ρεία Μακεδόνικων Σπουδών) 1986 (Δημοσιεύματα Ινστιτούτου Μελε

τών Χερσονήσου του Αίμου, 207), σ. 48. 

14. Gollwitzer,Ludwigl. vonBayern, 1986, σ. 473. 

15. Παράρτημα vc\qAugsburger Allgemeine Zeitung, αρ. φύλλου 98 της 
8ης Απριλίου 1827, σ. 389. 

16. Hans Martin Kirchner, Friedrich Thiersch. Ein liberaler Kulturpolitiker 
und Philhellene in Bayern, Μόναχο 1996, σσ. 126133. 

17. Μόναχο, Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυαρίας, τμ. χειρογράφου 
Thierschiana 122 εκπαίδευση και υποστήριξη νεαρών Ελλήνων, διατί

θεται και κατάλογος ονομάτων. 

18. Karl Wilhelm von Heideck, «Die bayerische Philhellenenfahrt 1826

1829», Darstellungen aus der bayerischen Kriegs und Heeresgeschichte, VI, 
1897 und VII, 1898. Ludwig Spaenle, Der Philhellenismus in Bayem 1821

1832, Μόναχο 1990, σ. 111117. Μόναχο, Κεντρικό Κρατικό Αρχείο της 
Βαυαρίας, Απόρρητο αρχείο, Κληροδότημα του βασιλιά Λουδοβίκου 
Α' , I I Α 31 αρ. 237· Ο Klenze προς τον Λουδοβίκο, 18 Ιουλίου 1826. 

19. Edward Blaquiere, Die griechische Revolution, ihrAnfang und weitere 
Verbreitung, Βάίμάρη 1825, σ. 233. Olivier Voutier, Des Obersten Voutier 
Gemalde aus Griechenland oder der Kampfder Menschheit gegen Tyranney 

inforthufender Geschichte von seinem Urspriinge bis aufdie neusten Zeiten, 
Ίλμεναου 1824, σ. 121. John Petropoulos, «Forms of Collaboration with 
the Enemy during the First Greek War of Liberation», Hellenism and 
the First Greek War of Liberation 18211830. Continuity and Change, έκδ. 
των Παρασκευά Νικηφόρου Διαμαντοΰρου, Ιωάννη Πετρόπουλου και 
Peter Topping, Θεσσαλονίκη (Εταιρεία Μακεδόνικων Σπουδών) 1976 
(Δημοσιεύματα Ινστιτούτου Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 156), σ. 
143  εν προκειμένω σ. 141 κ.ε. 

20. Heideck, «Philhellenenfahrt», 1898 (βλ. σημ. 18), VII, 1898, σ. 89. 

21. Στέφανος Π. Παπαγεωργίου, Η στρατιωτική πολιτική του Καποδί

στρια, Αθήνα 1986, σ. 182186. 

22. Seewald, Heideck, 1994, σ. 56. Heideck, «Philhellenenfahrt», 1898 
(βλ. σημ. 18), VI, 1897, σ. 7 και VII, 1898, σ.79. 

23. Konstantin Kotsowilis, Die griechischen Studenten in Miinchen, Μόνα

χο 1995. 

24. Επαμεινώνδας Στασινόπουλος, Η Ιστορία της Σχολής των Ευελπί

δων, Αθήναι 1954, σ. 42 κ.ε. 

25. Μόναχο, Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυαρίας, Τμήμα χειρογράφων, 
von Zentner, Cgm 5403, σ. 17. 

26. Adolf von Schaden, Der Bayer in Griechenland, 2 τμ. Μόναχο 1833 
εν προκειμένω τμ. Ι, σσ. 6 κ.ε. και τμ. 2, σ. 12 κ.ε. 

27. Predl, Erinnerungen aus Griechenland, 1836, σ. 4052. 

28. Michael Stathopoulos, «Bayerns Philhellenismus und die 
Gesetzgebungspolitik in Griechenland», Bayerns Philhellenismus. 
Symposium an der LudwigMaximiliansUniversitat Miinchen, έκδ. των 
Gerhard Grimm και Θεοδώρου Νικολάου, Μόναχο 1993, σ. 25. 

29. Friedrich Thiersch, De Vetat actuel de la Gre.ce et des moyens d 'arriver 
a sa restauration, 2 τμ., Λειψία 1833. 

30. Nikolaos Ν. Saripolos, Das Staatsrecht des Konigreiches Griechenland, 
Τίμπινγκεν 1909, σ. 74. 

31. Sontis, «Das griechische Zivilgesetzbuch im Rahmen der 
Privatrechtsgeschichte der Neuzeit», Zeitschrift der SavignyStiftung 
furRechtsgeschichte, 78,1961, σ. 373. Stathopoulos, «Bayerns PhilhellenLsmus», 
1993 (βλ. σημ. 28), α 26. 

32. Μόναχο, Κεντρικό Κρατικό Αρχείο της Βαυαρίας, PAGR IV, 8. 
Υπόμνημα των Maurer και Abel της 27ης Οκτωβρίου 1834. Ο Maurer 
ήθελε να συμβάλει μέσω της δημοσιότητας της ενέργειας αυτής στη 
«διαπαιδαγώγηση και μόρφωση [...] του ελληνικού λαοΰ, τον οποίο συ

μπαθούσε ιδιαίτερα». Πρβλ. Georg Ludwig von Maurer, Das griechische 
Volk in offentlicher, kirchlicher und privatrechtlicher Beziehung vor und 
nach dem Freiheitskampfe bis zum 31. Juli 1834,3 τμ, Χαϊδελβέργη 1835

εν προκειμένω τμ 2. σ. 348. 

33. Stathopoulos, «Bayerns Philhellenismus», 1993 (βλ. σημ. 28), σ. 26. 

34. Theodor Nikolaou, «Maurers Einfluss auf die griechische Kirchenpolitik», 
1993 (βλ. σημ. 28), σ. 51. 

35. Εφημερίδα της κυβερνήσεως του βασιλείου της Ελλάδος, αρ. 
φύλλου 1,16 / 28 Φεβρουαρίου 1833 και αρ. 16,28 Απριλίου /10 Μαίου 
1833. 

36. Michael Tsapogas, Staatsrationalisierung und Verfassungsbewegung 
in Griechenland 18321843, Διδ. διατρ. στο Μόναχο, Αθήνα 1992, 
σσ. 87 κ.ε. 

50 

http://Gre.ce


37. J. A. S. Abele, Griechische Denkwiirdigkeiten und die k. bayerische 
Expedition nach Hellas, Μάνχάίμ 1836, σσ. 186 κ.ε.. 

38. "Cette loi communale [...] fondee sur les principes les plus liberaux 
elevait la Grece au niveau des nations les [...] plus civilisees de Γ 
Europe [...]", Σωτήρ, Αθήναι, αρ. 91 της 18ης Ιανουαρίου 1835, σ. 
377. Maurer, Das griechische Volk, 1835 (βλ. σημ. 32) τμ. 2, σ. 113. 

39. Gesandtschaftsberichte aus Munchen, επεξ. από τον Anton 
Chroust. Τμήμα 2: Die Berichte der osterrreichischen Gesandten. 
Τμ. 2: Die Berichte von der Thronbesteigung Ludwigs I. bis zum 
Rucktritt des Ministers Fiirst OettingenWallerstein (vom Oktober 
1825 bis zum November 1835), Μόναχο 1941, σ. 566, αρ. 780. Aus 
dem Nachlass des Grafen Anton von ProkeschOsten, k.k,. 
osterreichischen Bothschafters und Feldzeugmeisters, 2 τμ., Βιέννη 
1881, εν προκειμένω τμ. 2, αλληλογραφία, σ. 162. 

40. Βιέννη, Αυστριακό αυλικό και κρατικό αρχείο StKGR, κατ. 1, 
εκθέσεις, αρ. iA, ProkeschOsten της 27ης Δεκεμβρίου 1834. 

41. K\enzc,Aphoristische Bemerkungen, 1838, σσ. 701 κ.ε. Seidl, Bayern 
in Griechenland, 1981, σ. 155. 

42. George Finlay,^ History of Greece from its Conquest by the Romans 
to the Present Time: B.C. 146 to A.D. 1864, έκδ. του H.F. Tozer, 7 τμ, 
Οξφόρδη 1877  εν προκειμένω τμ. 7, σσ. 117,133136,146. 

43. Σταμάτιος Θ. Λάσκαρης, Ο Φιλελληνισμός εν Γερμανία κατά την 
Ελληνικήν Επανάστασιν, εν Αθήναις (Σιδερής) 1930, σ. 86. 

44. Fikret Adanir, «Heiduckentum und osmanische Herrschaft», 
Siidostforschungen 41, 1982, σ. 43116. Γιάννης Κολιόπουλος, Λη

στές. Η κεντρική Ελλάδα στα μέσα τον 19ου αιώνα, Αθήνα 1979. 
Ομοίως, Brigands with a cause. Brigandage and irredentism in Modern 
Greece 18211912, Οξφόρδη 1987, σ. 69 κ.ε., 78. 

45. Ludwig Steub, Bilderaus Griechenland, 2 μέρη, Λειψία 1841  εν 
προκειμένω μέρ. 2, σ. 108. 

46. Maurer, Das Griechische Volk, 1835 (βλ. σημ. 32), τμ. 2, σ. 327. 

47. Christos Apostolidis, « Dr. Heinrich Treiber (17961882). Ein 
deutscher Philhellene», Zeitschrift fur die DeutscheGriechischen 
Gesellschaften der Bundesrepublik 3,1962, σσ. 160164. 

48. Xaver Landerer, «Zustand der Pharmacie in Griechenland», 
Neues Jahrbuch der Pharmacie, Νέα σειρά, τμ. Ι, σσ. 207211  εν 
προκειμένω σ. 207. 

49. Franz Dolger, Idee, Gestalt undAufgabe der griechischen Universitat&n, 
Βερολίνο 1962, σ. 409. 

50. Κωνσταντίνος Μπίρης, Ιστορία τον Εθνικού Μετσοβίου Πολυ

τεχνείον μέχρι της ιδρύσεως των Ανωτάτων Σχολών (18361916), 
Αθήναι (έκδοσις Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου) 1956. 

51. Βιέννη, Αυστριακό αυλικό και κρατικό αρχείο, PAGR, Έκθε

ση του βαρόνου Eder στον von Buol, αρ. 44D 11 Νοεμβρίου  και 
48Α 9 Δεκεμβρίου 1853  ακ. 418422 και 463470. 

52. Friedrich von Zentner, Gesammelte Notizen iiber Industrie und 
Landwirischaft im Konigreich Griechenland, 2η έκδ. Μάνχάίμ 1861, 
σ. 69 κ.ε. 

53. Friedrich von Zentner, Das Konigreich Griechenland in Hinsicht 
auf Industrie und Agricultur, Άουγκσμπουρκ 1844, σ. 98 κ.ε. Frederick 
Strong, Greece as a Kingdom, or a Statistical Description of that 
Country, from the Arrival of King Othon, in 1833, down to the Present 
Time, Λονδίνο 1842, σ. 34. Fiirst Hermann PucklerMuskau, 
Siiddstlicher Bildersaal. Griechische Leiden, τμ. 3, Στουτγάρδη  Χαϊ

δελβέργη 1840, εν προκειμένω τμ. 2, σ. 123. £ 
ο 

54. Eduard Driault και Michel Lheritier, Histoire diplomatique de la Grece < 
de 1821 a nos jours, 5 τμ, Παρίσι 19251926  εν προκειμένω τμ. 2, σ. 110. « 

55. Zentner, Das Konigreich Griechenland, 1844 (βλ. σημ. 53), σ. 10 κ.ε. ® 
και 15 κ.ε. 

56. Απόστολος Βακαλόπουλος, Τα ελληνικά στρατεύματα τον 1821. 
Οργάνωση, ηγεσία, τακτική, ήθη, ψυχολογία, Θεσσαλονίκη (τύποις Ελλη

νική Ιατρική) 1948, σσ. 284288. 

57. Μόναχο, Κεντρικό Κρατικό Αρχείο της Βαυαρίας, Πολεμικό αρ

χείο, στρατιωτική βοήθεια για την Ελλάδα, Β. τεύχ. 721α (XXII) και 
τ. 724. 

58. Μόναχο, Κεντρικό Κρατικό Αρχείο της Βαυαρίας, Πολεμικό αρ

χείο, στρατιωτική βοήθεια για την Ελλάδα, Β. τ. 721α (XXII), Karl 
Wilhelm von Pukart, υπόμνημα, εδάφιο 4. 

59. Πάνος Τατζεδάκης, «Ο χαράκτης Konrad Lange, το έργο του και 
τα οθωνικά μετάλλια», Νομισματικά Χρονικά 7,1988, σσ. 18, 2326. 

60. Μόναχο, Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυαρίας, Τμήμα χειρογράφων, 
Thierschiana Ι, 87. Επιστολές της 21ης Ιουλίου 1832 και 4ης Οκτωβρί

ου 1833. 

61. [Hoffmann], Ursachen der Unzufriedenheit des griechischen Volkes mit 
dem fruherern Verwaltungssysteme, Λουξεμβούργο 1844, σ. 5054. 

62. Moniteur Grec, 2. Κλ., αρ. 47 της 20ής Φεβρουαρίου 1846. Μόνα

χο, Κεντρικό Κρατικό Αρχείο της Βαυαρίας, Βαυαρία. Επιστολές πρε

σβευτών, αρ. 132 της 15ης Φεβρουαρίου 1846. 

63. Alkis Charalampidis «Die Rolle von Munchen im Verlauf der 
griechischen Malerei des 19. Jahrhunderts», DerPhilhellenismus und die 
Modemisierung, 1986 (βλ. σημ. 13), σα 143152. Margaritis,, «Griechenland», 
1998 (βλ. σημ. 8) εν προκειμένω σ. 160 κ.ε. 

64. Κωνσταντίνος Θ. Δημαράς, Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπονλος. Η 
εποχή τον, η ζωή του, το έργο του, Αθήνα (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνι

κής Τράπεζας της Ελλάδας) 1986, σ. 138. Turczynski, «Bayerische 
Hochschullehrer und griechische Studenten», Bayerns Philhellenismus, 
1993 (βλ. σημ. 28), σ. 8395  εν προκειμένω σ. 91 κ.ε. 

65. Emanuel Turczynski, «Friedrich Thiersch als Forderer der Grossen 
Idee», Dimensionen griechischer Literatur und Geschichte. Festschrift fur 
Pavlos Tzermias zum 65. Geburtstag, έκδ. του Gunnar Hering, Βιέννη 
1993, σ. 177185  εν προκειμένω σ. 178179. 

66. Hans Rail, «Griechenland zwischen Russland und dem ubrigen 
Europa. Die 'Grosse Idee' der Griechen zwischen 1847 und 1859», 
Saeculum 18,1967, σσ. 164180  εν προκειμένω σ. 178. 

67. Basil Mathiopoulos, «Griechenland 1862. Ein Beitrag zur Geschichte 
und zur Person Konig Ottos», Hellas. Zeitschrift fur die DeutschGriechischen 
Gesellschaften der Bundesrepublik 3,1962, σσ. 213224  εν προκειμένω 
σ. 223. 

68. Apostolus Vakalopoulos, Griechische Geschichte von 1204 bis 
heute, Κολωνία 1985, σ. 144. 

69. Edmond About, La Grece contemporaine, Παρίσι 1854, σ. 91, 308

310,328κ.ε. 

70. Μ. Tsapogas, Staatsrationalisierung, 1992 (βλ. σημ. 36), σσ. 145 
κ.ε. Keith L. Legg, Politics in Modern Greece, Στάνφορντ 1969, σσ. 
306 κ.ε. 

71. Charles von Heidenstam, έκθεση αρ. 6 της 15ης Απριλίου 1858. Στοκ

χόλμη, Κρατικό αρχείο της Σουηδίας, Ε 2 D: 12. 

< 
< 
m 
>· 
ο 
Η 
Χ 
Η 
Χ 
2 
Ο 
< 
ο 
« 
ο 
Ζ 
< 
Ζ 
Χ 
Η 

51 





ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΠΟΓΑΣ 

Συνταγματικό ζήτημα και συνταγματική κίνηση τον 19ο αιώνα 

Στην ιστοριογραφία των ελληνικών πολιτικών θεσμών, η 3η 
Σεπτεμβρίου και το Σύνταγμα του 1844 παρουσιάζονται σαν 
θρίαμβος ενός κινήματος που επί ένδεκα χρόνια αντιπολιτευό

ταν συστηματικά το καθεστώς της απόλυτης μοναρχίας διεκδι

κώντας τη μετατροπή της σε συνταγματική. Η αποδοχή της συ

νταγματικής ιδέας από την ελληνική κοινωνία, καθώς και οι 
πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις και πρακτικές που επένδυ

σαν σε αυτή την ιδέα προσφέρουν το υλικό για μιαν ενδιαφέ

ρουσα σύγκριση του ελληνικού συνταγματικού κινήματος με κά

ποιες κατ' όνομα αντίστοιχες διεργασίες στη Δυτική Ευρώπη. 
Οι τύχες της συνταγματικής ιδέας στην Ελλάδα σφραγί

στηκαν από τις συμμαχίες και τις διαμάχες των αρχικών τους 
φορέων με τους παλιούς κοινοτικούς πολιτικούς και οπλαρχη

γούς της Επανάστασης. Οι λόγιοι, έμποροι και Φαναριώτες, που 
πρώτοι μεταλαμπάδευσαν στην Ελλάδα τις ευρωπαϊκές συ

νταγματικές θεωρίες, διεκδίκησαν την πολιτική ηγεσία της επα

νάστασης προτείνοντας ένα πλαίσιο αρχών για το υπό ίδρυση 
κράτος που θα έπρεπε να είναι: Πρώτον, συνταγματικό με προ

στασία των δικαιωμάτων. Δεύτερον, κοσμικό. Τρίτον, κράτος 
δικαίου με ασφάλεια συναλλαγών, δυτικούς κώδικες και ορ

θολογική γραφειοκρατική δομή της διοίκησης. Τέταρτον, 
κράτοςμονοπώλιο της ένοπλης δύναμης με τακτικό στρατό. Στα

διακά οι τρεις τελευταίοι στόχοι εγκαταλείφθηκαν γιατί έθιγαν 
συμφέροντα του κλήρου, των προεστών και των οπλαρχηγών 
αντίστοιχα, και υπονόμευαν έτσι το πολιτικό μέλλον των αρχι

κών συνηγόρων του νέου τύπου κράτους. Ιδίως η προοπτική ενι

αίας διοίκησης θα έπληττε καίρια το παραδεδομένο πελατεια

κό σύστημα, και η εξαγγελία της θα αφαιρούσε κάθε ελπίδα 
συνδιαλλαγής με τις τοπικές πολιτικές δυνάμεις. Έτσι, από το 
δυτικότροπο σύμπλεγμα των τεσσάρων αρχών απέμεινε μόνη η 
εμμονή στη συνταγματική μορφή του πολιτεύματος, χωρίς τα 
απαραίτητα της συμπληρώματα, και μάλιστα μόνη αυτή η 
πρώτη αρχή απέκτησε στέρεες βάσεις στη λαϊκή συνείδηση, ενώ 
αντίθετα οι άλλες τρεις αρχές, δηλαδή η εκκοσμίκευση, ο εξορ

θολογισμός δικαιοσύνης και διοίκησης καθώς και το μονοπώ

λιο του τακτικού στρατού δυσφημίστηκαν και παρέμειναν επί 
δεκαετίες ταυτισμένες με την απολυταρχία. 

Ο θρίαμβος των αρχών του συνταγματισμού στα επαναστα

τικά πολιτεύματα απέδιδε τους τακτικούς ελιγμούς και τις εκά

στοτε ισορροπίες μεταξύ των παραδοσιακών κοινοτικών ολι

γαρχιών και των «εκσυγχρονιστών». Οι τελευταίοι σταδιακά 
εγκατέλειψαν κάθε προσπάθεια επιβολής διοικητικού συγκε

ντρωτισμού, συγχωνεύθηκαν στα υπό διαμόρφωση κόμματα και 

συναποτέλεσαν, μαζί με τους προεστούς, την αποκληθείσα «συ

νταγματική» αντιπολίτευση στο καθεστώς Καποδίστρια. Ηχεί 
σαν ειρωνεία της συνταγματικής μας ιστορίας το ότι το λεγό

μενο «συνταγματικό» κίνημα αποκρυσταλλώθηκε και συνεπή

χθη ουσιαστικά ακριβώς σαν αντίδραση στους οραματισμούς 
του Κυβερνήτη για δημιουργία μιας κοινωνικά χειραφετημένης 
μεσαίας τάξης καθώς και στις θεσμικές του προσπάθειες για οι

κοδόμηση μιας ενιαίας δημόσιας διοίκησης, δηλαδή σαν αντί

δραση σε μια προσπάθεια θεμελίωσης των κοινωνικών και 
θεσμικών προϋποθέσεων μιας συνταγματικής τάξης. 

Ήδη ο εμφύλιος που ακολούθησε τη διακυβέρνηση Καπο

δίστρια είχε μετατρέψει αρκετούς συνταγματιστές σε σκεπτι

κιστές, μεταξύ αυτών και τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, αυ

τουργό της μυήσεως των επαναστατικών συνελεύσεων στη 
συνταγματική ιδέα. Εκφράσεις αυτού του σκεπτικισμού περί 
την κοινωνική ωριμότητα του ελληνικού λαού, την καταλληλό

τητα των δυτικών συνταγματικών προτύπων και την ανιδιοτέ

λεια των φορέων του συνταγματικού αιτήματος βρίσκουμε βέ

βαια, μόνο σε σωζόμενα κείμενα που είχαν γραφεί χωρίς προοπτική 
να δουν το φως της δημοσιότητας, κυρίως σε επιστολές, και πά

ντως ουδέποτε σε κείμενα απευθυνόμενα σε μια κοινή γνώμη 
ήδη πεπεισμένη για την ανάγκη συντάγματος. Άλλωστε οι πε

ρί ανωριμότητας παραβολές δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να κα

ταστούν δημοφιλείς στην κοινή γνώμη, όχι μόνο διότι εξ αντι

κειμένου την προσέβαλλαν, αλλά και διότι θύμιζαν την αντίστοιχη 
επιχειρηματολογία με την οποία η Ιερά Συμμαχία είχε κατα

φερθεί εναντίον του αγώνα της ελληνικής ανεξαρτησίας. 
Η ριζοσπαστική πτέρυγα του συνταγματικού κινήματος κα

τά την περίοδο της απόλυτης μοναρχίας εκφραζόταν κυρίως από 
διανοούμενους που, όπως ο Σπυρίδων Τρικούπης, επιθυμούσαν 
ένα Σύνταγμα σαν σύμβολο της ελληνικής πολιτικής και πολιτι

στικής ωριμότητας και σαν μέσο εθνικής ανόδου και κοινωνικής 
ειρηνεύσεως, ελπίζοντας στη δυνατότητα των πολιτειακών θε

σμών να επιταχύνουν την προσέγγιση της Ελλάδας στα οικονο

μικά και πνευματικά επίπεδα της Ευρώπης. Ο John Petropulos 
παραλληλίζει αυτή την αισιοδοξία με την ανάλογη ελπίδα των 
αρχαϊστών ότι μόνη η αποκατάσταση της αρχαίας ελληνικής 
γλώσσας θα ξαναζωντάνευε το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Όμως 
στην πραγματικότητα αυτή η ριζοσπαστική πτέρυγα είχε ένα 
ακόμα πρόσωπο: Υπό τη σκέπη των ανωτέρω θεωριών συστρα

τεύθηκαν ολόκληρα δίκτυα τοπικών κοινωνικών ολιγαρχιών που 
έβλεπαν την παντοδυναμία του πελατειακού συστήματος να απει

λείται από τα πρότυπα διοικητικής οργάνωσης που προσπαθούσε 
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g να επιβάλει η βαυαροκρατία, καθώς και οπλαρχηγοί που θεω

Η ρούσαν τους εαυτούς τους παραγκωνισμένους εκφραστές της 
Ι λαϊκής θέλησης. Για τον εντοπισμό του χαρακτήρα της συνταγ

I ματικής κίνησης μέσα από τις συγκεκριμένες εμφανίσεις της, οι 
| τοπικές ένοπλες ανταρσίες έχουν τελικά μεγαλύτερη σημασία 
κ από την επιχειρηματολογία των ιδεολόγων συνταγματιστών. Ενώ 
Ι στη συνέχεια θα εξετάσουμε αυτό ακριβώς το ιδεολογικό οπλο

0 στάσιο, ταυτόχρονα δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι 
< τελικά δεν έπεισαν οι δημοσιογράφοι και οι διανοούμενοι τον 
ο Όθωνα να συγκαλέσει συντακτική συνέλευση, αλλά τον ανά

γκασε η φρουρά της πρωτεύουσας. 
| Το συγκεκριμένο περιεχόμενο του συνταγματικού αιτήμα

% τος πρέπει να αναζητηθεί κυρίως σε δημοσιεύματα του Τύ

που. Εκεί δεν θα βρούμε τόσο θεσμικές προτάσεις, όσο ιδεο

λογικά και νομικοπολιτικά επιχειρήματα περί της αναγκαιότητας 
του Συντάγματος. Γίνεται λόγος για τα επαναστατικά συντάγ

ματα ως κεκτημένο δικαίωμα που τελεί εν αναστολή, και επί

σης για σχετική υποχρέωση του βασιλιά, η οποία πηγάζει είτε 
από μια παλαιότερη αυτοδέσμευση της Βαυαρίας διά της επι

στολής του υπουργού της των Εξωτερικών, είτε από το γεγονός 
ότι η μοναρχία εγκαθιδρύθηκε μετά από απόφαση αντιπροσω

πευτικού σώματος. Γίνεται λόγος για τον ελεύθερο χαρακτή

ρα του Έλληνα, αλλά και επίκληση των αντίστοιχων εξελίξεων 
σε δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Καυτηριάζεται η επιβολή διοι

κητικής οργάνωσης, ξένης προς τις παραδόσεις, σαν προσπά

θεια οικοδόμησης ενός κτιρίου αρχίζοντας από τη στέγη. Υπεν

θυμίζονται οι αιώνες της υποτέλειας: Ο νομάρχης ως νέος πασάς, 
ο Αρχιγραμματεύς της Επικρατείας ως νέος βεζύρης. Επι

στρατεύονται οι Έλληνες κλασικοί συγγραφείς, το φυσικό δί

καιο, η δυτική επιστήμη του δημοσίου δικαίου. Ο νικηφόρος 
αγώνας της ανεξαρτησίας προβάλλεται ως απόδειξη της ωρι

μότητας του ελληνικού λαού, και μάλιστα ως ένα κατόρθωμα 
που παραμένει ανολοκλήρωτο και αδικαίωτο εφόσον δεν επι

στεγάζεται με ένα Σύνταγμα. Προεξοφλούνται μέρες αστά

θειας για το θρόνο, αν αρνείται να περιβάλλεται από αιρε

τούς εκπροσώπους του λαού που θα ενημερώνουν για τα 
πραγματικά του προβλήματα: «Αλλοίμονον εις τους οικοδο

μούντας πολιτικός πυργοποιίας επί όρους πυρίπνου!». 
Πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα μας παρέχουν οι πηγές σε σχέ

ση με τη λαϊκή αντίληψη για την έννοια του Συντάγματος. Για 
όσους είχαν συμμετάσχει στον αγώνα της ανεξαρτησίας, το Σύ

νταγμα εμφανίζεται σαν η οριστική δικαίωση αυτού του αγώ

να, προσλαμβάνει μάλιστα διαστάσεις ενικού «τάματος», αν πι

στέψουμε τον Μακρυγιάννη. Αλλά και για τη θεσμική σημασία 
του Συντάγματος στον περιορισμό της απόλυτης εξουσίας του 
μονάρχη, τη συμμετοχή αντιπροσωπευτικού σώματος στη νο

μοθέτηση, ακόμα και για τα ατομικά δικαιώματα, η ενημέρωση 
φαίνεται διάχυτη και σχετικά ακριβής. Η περί του αντιθέτου 
επισήμανση πολλών συντηρητικών συγγραφέων, που απεικονί

ζουν μια κατάσταση πλήρους άγνοιας ή παραπλάνησης, στη

ρίζεται κυρίως σε στιγμές του εμφυλίου και της πικρής πείρας 
από τη δράση των αντικαποδιστριακών, που φέρεται ότι «έ

τρωγαν, έπιναν, άρπαζαν και πλήρωναν με Σύνταγμα». Μετά 
το 1832 όμως, υπό καθεστώς ειρήνευσης, η άγνοια και η καχυ

ποψία δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε μια συγκεχυμένη ίσως, 
αλλά πάντως θετική αντιμετώπιση, η οποία, βέβαια, με κανέναν 
τρόπο δεν τείνει ακόμα να εξελιχθεί σε ρεπουμπλικανισμό. Κάθε 

πιθανότητα διαμόρφωσης αντιμοναρχικών αντιλήψεων υποχω

ρεί μπροστά στην ανάγκη ανέφελης συμβίωσης με τις δυτικές 
μοναρχίες, και κυρίως μπροστά στη Μεγάλη Ιδέα που αρχίζει 
να αναφαίνεται. 

Για να συμπληρωθεί η εικόνα του συνταγματικού κινήματος 
είναι αναγκαία η υπόμνηση της συνεχούς αγγλικής υποστήρι

ξης σε αυτό, η οποία ήδη από το 1838 είχε εξελιχθεί σε επίση

μη κάλυψη, όταν η Αγγλία εξάρτησε τελεσιγραφικά την εξα

κολούθηση πληρωμής του δανείου από τη χορήγηση Συντάγματος. 
Το συγκεκριμένο περιεχόμενο του συνταγματικού αιτήματος 
δεν φαίνεται να επηρεάστηκε πρακτικά από τη διπλωματική αυ

τή κάλυψη, οπωσδήποτε πάντως ενισχύθηκε σημαντικά η αυ

τοπεποίθηση των φορέων του. 
Είναι καιρός λοιπόν να ερευνηθεί η ιδιαιτερότητα της ελ

ληνικής συνταγματικής κίνησης σε σχέση με τις εμπειρίες της 
λοιπής Ευρώπης. 

Κοινωνικός φορέας της συνταγματικής κίνησης στη Δύση 
υπήρξε κυρίως η λεγόμενη «Τρίτη Τάξη», στην πλειοψηφία της 
αστική, που συμφέρον της ήταν η κατάργηση φεουδαρχικών 
προνομίων. Υπήρχαν, βέβαια, μερίδες αυτής της τάξης που τις 
συνέφερε περισσότερο είτε η διατήρηση του υπάρχοντος κα

θεστώτος είτε η απλή ανακατανομή των παλαιών προνομίων, 
αλλά σχετικά νωρίς αποκρυσταλλώθηκε και επικράτησε η τά

ση συγχώνευσης των κατ' ιδίαν συμφερόντων προς την κατεύ

θυνση της νέας συνταγματικής δομής, που επαγγελλόταν αυτο

νόμηση της κοινωνίας και ελεύθερη πρόσβαση στον ανταγωνισμό. 
Η κοινωνική φιλοσοφία του Διαφωτισμού προσέφερε την ιδε

ολογική βάση, και αργά αλλά σταθερά εξασφαλίστηκε η σύ

μπλευση και των μοναρχών που επεδίωκαν την ασφάλεια τους 
μέσω της εξέλιξης προς μιαν ομοιογενή κοινωνία. Σε αρκετές 
περιπτώσεις η σύμπλευση αυτή έλαβε τη μορφή μιας «επανά

στασης εκ των άνω», που διαμόρφωσε θεσμούς όπως η ορθο

λογική διοίκηση και φορολογία καθώς και η ασφάλεια δικαίου 
ως προς τα όρια των κρατικών αρμοδιοτήτων. Έτσι, στην εξέ

λιξη προς το νέο τύπο κράτους, το αίτημα για Σύνταγμα και το 
αίτημα για ενοποιημένη διοίκηση υπήρξαν παράλληλα και συ

μπληρωματικά μεταξύ τους. 
Σε σύγκριση λοιπόν με τα δυτικοευρωπαϊκά δεδομένα, πα

ρατηρούμε στην Ελλάδα μιαν αντίστροφη διάταξη των μετώ

πων. Μετά την εγκαθίδρυση της απόλυτης μοναρχίας και την 
αποχώρηση των εκσυγχρονιστών πρωτοπόρων της συνταγματι

κής ιδεολογίας από το προσκήνιο, κύριος φορέας του συνταγ

ματικού αιτήματος ως το 1843 απέμεινε πλέον ένα σύνολο ομά

δων συμφερόντων με κατευθύνσεις κάθε άλλο παρά αστικές. 
Το αίτημα για Σ ύ ν τ α γ μ α «δυτικού τύπου» ταυτίσθηκε με την 
απόλυτη αντίθεση στις δ ι ο ι κ η τ ι κ έ ς μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ί σ ε ι ς 
«δυτικού τύπου» που προσπαθούσε να εισαγάγει το καθεστώς, 
αφού οι δυνάμεις αυτές επεδίωκαν τη συμμετοχή τους στην πο

λιτειακή εξουσία μέσω ενός αστικοφανούς συνταγματικού πλαι

σίου και ταυτόχρονα τη διατήρηση της προνομιακής κοινωνι

κής τους θέσης μέσω της παραδοσιακής διοικητικής κατάστασης, 
ή μάλλον μέσω της απουσίας δημόσιας διοίκησης. Αποφασι

στική σημασία για το χαρακτηρισμό της ελληνικής συνταγματι

κής κίνησης από το 1832 ως το 1843 έχει, επομένως, όχι τόσο 
ο κατάλογος των προβαλλομένων ιδεολογικών επιχειρημάτων 
και θεσμικών αιτημάτων, όσο ο εντοπισμός του κοινωνικού στίγ

ματος των φορέων του. 
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Στην απέναντι όχθη, η απόλυτη μοναρχία επέμεινε στη με

ταφύτευση της δυτικοευρωπαϊκής δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς εμπειρίας, 
στην ενοποίηση και κωδικοποίηση, αλλά αρνήθηκε να συζη

τήσει την προοπτική παράλληλης εγκαθίδρυσης του συ 

ν τ α γ μ α τ ι κ ο ύ συμπληρώματος, κάνοντας λόγο για σταδια

κή κοινωνική ωρίμανση, για πολιτική διαπαιδαγώγηση μέσω 
της διοίκησης και λοιπά. Θα ήταν παράτολμο να γίνει λόγος για 
μιαν ακόμα συνταγματική κίνηση, «επίσημη» όμως και μοναρ

χικής προελεύσεως, η οποία ως παράλληλη ή ασύμβατη με την 
αντιπολιτευτική ουδέποτε ευτύχησε να συναντηθεί μαζί της; 

Βέβαια, για να εκτιμηθεί η σημασία της συνταγματικής 
κίνησης της περιόδου της απόλυτης μοναρχίας, δεν αρκεί η 
προσέγγιση της ταυτότητας των φορέων της και των κινή

τρων τους. Ας στραφούμε στα αποτελέσματα, και μάλιστα 
όχι τα θεσμικά: Η διαμόρφωση των συγκεκριμένων ρυθμίσε

ων του Συντάγματος του 1844 δεν αποδίδεται τόσο στην επιρ
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥ 

Η ίδρυση του Πανεπιστημίου 

Το έτος 1837 συνδέεται στο «συλλογικό υποσυνείδητο» 
του Ελληνισμού με το μεγαλεπήβολο όραμα του να ιδρύσει ένα 
ανώτατο εκπαιδευτικό διδακτήριο, το Πανεπιστήμι του. Οι απαρ

χές του συγκεκριμένου οράματος ανάγονται στα προεπανα

στατικά χρόνια, ειδικότερα στα χρόνια του Διαφωτισμού και 
συμπυκνώνονται ουσιαστικά στη γενέθλια πράξη του νέου ελ

ληνικού κράτους, που δρομολόγησε η Διάσκεψη του Λονδίνου 
στο πλαίσιο της διεθνούς κοινωνίας στις 22 Ιανουαρίου β Φε

βρουαρίου 1830. 

Οι πρώτες προσπάθειες για την ίδρυση 
του Πανεπιστημίου 

Ποιες όμως ήταν οι πρώτες σκέψεις και ήταν οι αρχιτέκτο

νες του εγχειρήματος που κίνησαν τις διαδικασίες για την ίδρυ

ση του πρώτου ελληνικού ανώτατου Πανδιδακτηρίου ^ Π α 

νεπιστημίου); Ποιες ήταν οι καταστατικές αρχές, ποιο το 
συγκεκριμένο σχέδιο και ποιοι ανέλαβαν να υλοποιήσουν θε

σμικά το όραμα για την ανώτατη παιδεία που εμπνεύσθηκε από 
νωρίς η πολυπράγμων νεοελληνική κοινωνία; 

Με την έλευση του Όθωνα και της τριμελούς αντιβασιλείας 
του στην Ελλάδα τον Ιανουάριο του 1833 δόθηκε το εναρκτή

ριο λάκτισμα στις διαδικασίες για τη θεσμική θεμελίωση και ορ

γάνωση συνολικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, 
που θα ολοκληρωνόταν την προσεχή πενταετία με την ίδρυση 
του Οθωνικού Πανεπιστημίου το 1837 και θα διατηρούσε τα 
ίδια βασικά χαρακτηριστικά μέχρι το 1880 περίπου. Και η έναρ

ξη σημειώθηκε με το διάταγμα «Περί συστάσεως επιτροπής 
προς διοργανισμόν των σχολείων» της 22ας Μαρτίου/3ης Απρι

λίου 18331. 
Θα πρέπει εδώ να επισημανθεί ότι οι Βαυαροί αντιβασιλείς, 

JosephLudwig von Armansberg, GeorgLudwig von Maurer και 
Karl Wilhelm von Heydeck, ήρθαν στην Ελλάδα με κατασταλ

λαγμένες αντιλήψεις για την οργάνωση της εκπαίδευσης και θέ

λησαν να τις επιβάλουν, επιδίωξη που πέτυχαν σε σημαντικό 
βαθμό μεταφέροντας έτσι στην ελληνική πραγματικότητα πολύ 
καθαρά τις γερμανικές επιδράσεις. Και αυτό επιβεβαιώνεται 
από το γεγονός πως πριν από το διορισμό της επιτροπής παι

δείας κατά το Μάρτιο του 1833 οι αντιβασιλείς είχαν ολοκλη

ρώσει τη σχετική προετοιμασία, προκειμένου να έχουν μια όσο 
το δυνατόν πιο σφαιρική και πιο θαλερή εικόνα. Την ανάγκη 
της συγκεκριμένης ενημέρωσης των αντιβασιλέων εξυπηρέτη

σε άλλωστε και το εκπαιδευτικό σχέδιο για την Ελλάδα που συ

νέθεσε ο Friedrich von Thiersch στο Μόναχο στις 20 Οκτω

βρίου 1832 και έστειλε στην αντιβασιλεία ύστερα από παρά

κληση του Armansberg. Δεν υπάρχει αμφιβολία, ότι την ίδια 
σκοπιμότητα διευκόλυνε και η έκθεση  αναφορά (19/ 31 Ιανου

αρίου 1833) του γραμματέα (υπουργού) της Παιδείας Ιακώβου 
ΡίζουΝερουλού σχετικά με την κατάσταση της εκπαίδευσης 
που υπέβαλε στις 9/21 Φεβρουαρίου 1833 στην αντιβασιλεία.2 

Η επιτροπή παιδείας επεξεργάσθηκε μεθοδικά μέσα σε σύ

ντομο χρόνο όλες τις παραμέτρους για κάθε εκπαιδευτική βαθ

μίδα ξεχωριστά και στις 3/15 Ιουλίου 1833 υπέβαλε στη γραμ

ματεία (υπουργείο) «επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου 
Εκπαιδεύσεως» και μέσω αυτής στην αντιβασιλεία το σχέδιο 
της για την οργάνωση της ελληνικής εκπαίδευσης συνολικά, 
το οποίο προέβλεπε σε γενικές γραμμές τα εξής: 1. τετραετές 
Δημοτικό σχολείο, 2. τριετές Γυμνάσιο, 3. τριετές Λύκειο, 4. τε

τραετές Μουσείο (= Πανεπιστήμιο) με έξι σχολές: Φιλοσοφι

κή, Θεολογική, Ιστορική, Νομική, Φυσική και Ιατρική και 5. 
Ακαδημία ως το ανώτερο καθίδρυμα όλων3. 

Οι ξένες επιδράσεις στο θεσμικό οικοδόμημα 
της ελληνικής εκπαίδευσης 

Εάν θα ήθελε κανείς να αξιολογήσει τις αρχές και τους στό

χους που διαπερνούσαν το σχέδιο αυτό της θεμελίωσης και ορ

γάνωσης συνολικά του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, 
θα διαπίστωνε ότι οι αρχές και το περιεχόμενο του είχαν δεχθεί 
σε σημαντικό βαθμό τη γερμανική πολιτισμική επιρροή. Είναι 
επίσης γεγονός ότι την περίοδο εκείνη ο θαυμασμός για το γερ

μανικό εκπαιδευτικό σύστημα ήταν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο 
φανερός και καθολικός4. Κατά συνέπεια, το εγχείρημα των Ελλή

νων να συμπλεύσουν θεσμικά τουλάχιστον με τα πρότυπα της 
γερμανικής εκπαίδευσης εντασσόταν μέσα στο ευρύτερο κλίμα 
της εποχής. Εν τούτοις, εμβαθύνοντας κανείς στο πρόγραμμα, 
τη διάρθρωση και το περιεχόμενο γενικότερα των μαθημάτων 
κατά βαθμίδα καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι οι γερμανικές 
επιδράσεις ήταν πολλές, με τη διαφορά όμως ότι απουσίαζε 
το στοιχείο εκείνο της άκριτης μίμησης και αντιγραφής που συ

ναντάται στους κατοπινούς νόμους για το ελληνικό εκπαιδευ

τικό σύστημα. Ως εκ τούτου, το σχέδιο της επιτροπής του 1833 
είχε αρκετά στοιχεία που ήταν προσαρμοσμένα στις αυτόχθο

νες απαιτήσεις5. 
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Ωστόσο, το σχέδιο αυτό του 1833 δεν ευοδώθηκε και πα

| ρέμεινε ανενεργό εξαιτίας των πολιτικών σκοπιμοτήτων και 
< παθών της περιόδου. Όμως είναι πολύ πιθανό το στρατηγικό 
α αυτό σχεδιασμό να είχε στο μυαλό του ο Maurer όταν σημεί

I ωνε πως τον Οκτώβριο του 1834 θα ξεκινούσε η λειτουργία 
| του Πανεπιστημίου, ενώ στις 2 Νοεμβρίου, ημέρα των γενε

| θλίων του, θα γίνονταν τα εγκαίνια της Ακαδημίας των Επι

ο στημών δημιουργώντας έτσι ένα συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην 
| ιστορία της ανώτατης παιδείας στην Ελλάδα και την προσω

§ πική του ζωή6. 
^ Στην περίοδο της δεύτερης αντιβασιλείας, καθώς και στην 
Χ περίοδο της αρχιγραμματείας του Armansberg συστήθηκαν και 
< συγκροτήθηκαν κάποιες επιτροπές για την οργάνωση γενικά 

της εκπαίδευσης, όπως αναφέρει ο Αλέξανδρος ΡίζοςΡαγκα

βής με επικεφαλής τον ίδιο, χωρίς ωστόσο να φθάσουν σε συ

γκεκριμένο αποτέλεσμα7. Λίγο πριν όμως την εκπνοή του 1836 
ο Armansberg θέλοντας να εμφανίσει στον Όθωνα παραγωγή 
αξιοπρόσεκτου νομοθετικού έργου πήρε αιφνιδιαστικά την 
πρωτοβουλία να δημοσιεύσει στις 31 Δεκεμβρίου 1836/12 Ιανου

αρίου 1837 διάταγμα «Περί συστάσεως πανεπιστημίου», ερ

γασία εξ ολοκλήρου του Maximilian Frey, συμβούλου εξ απορ

ρήτων του Βαυαρού αρχικαγκελλάριου. Το συγκεκριμένο 
διάταγμα δεν επικυρώθηκε ποτέ από τον Όθωνα8. 

Ο Όθωνας, ο ChristianAugust Brandis και η ίδρυση 
εν τέλει του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1837 

Στις 2/14 Φεβρουαρίου 1837 επέστρεψε στην Ελλάδα ο Όθω

νας με τη νεαρή βασίλισσα, την Αμαλία, και τον Ignaz von 
Rudhart, διαπρεπή καθηγητή της Ιστορίας του Δικαίου και του 
Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο του Wixrzburg, τον οποίο 
διόρισε στη θέση του προέδρου του υπουργικού συμβουλίου 
απολύοντας ταυτόχρονα τον Armansberg από τη θέση του αρ

χιγραμματέα. Ας επισημανθεί εδώ ότι ένα από τα πρόσωπα που 
αντιπολιτεύθηκαν με σφοδρότητα τον πανίσχυρο αρχικαγκελ

λάριο κατά την περίοδο της απουσίας του Όθωνα ήταν ο Ιωάν

νης Μακρυγιάννης, ο οποίος επηρεάζοντας το δημοτικό συμ

βούλιο της Αθήνας πέτυχε να το οδηγήσει στην απόφαση να 
απευθύνει έκκληση στο βασιλιά καταγγέλοντας τις παρατυπίες 
και παράλληλα απαιτώντας σύνταγμα. Νωρίτερα ο Ι. Μακρυ

γιάννης είχε ενημερώσει τον Όθωνα για την κακή διαχείριση 
της εξουσίας και τον είχε παρακαλέσει να επιστρέψει στην 
Ελλάδα. Οι δυναμικές αυτές πρωτοβουλίες του Ι. Μακρυγιάν

νη ώθησαν τον Armansberg να εγκαταλείψει τη μετριοπαθή πο

λιτική του και με το διάταγμα της 15/27.1.1837 να απολύσει το 
Δήμαρχο της Αθήνας και να διαλύσει το δημοτικό συμβούλιο 
με το επιχείρημα ότι είχαν υπερβεί τα όρια των αρμοδιοτή

των τους. Επίσης, διέταξε το φρούραρχο της πρωτεύουσας να 
απομακρύνει τον Ι. Μακρυγιάννη από την πόλη. Βέβαια, ο άκομ

ψος και αυθαίρετος αυτός τρόπος αντιμετώπισης της αντιπο

λίτευσης απέδειξε αφοπλιστικά ότι το καθεστώς Armansberg 
είχε απωλέσει όχι μόνο τη δημοτικότητα του αλλά και τον έλεγ

χο πάνω στον κρατικό μηχανισμό9. 
Στη συνοδεία του Όθωνα βρισκόταν επίσης και ο καθη

γητής του Πανεπιστημίου της Βόννης που διέθετε μία εξαιρε

τική ελληνική παιδεία, ο Christian August Brandis, ο οποίος 
τέθηκε επικεφαλής του εγχειρήματος της θεσμικής οργάνωσης 

του Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Ο C.A. Brandis μελέτησε με

θοδικά, από όσο τουλάχιστον μπορούμε να ξέρουμε, όλα τα 
σχέδια που είχαν εκπονηθεί μέχρι τότε σχετικά με την οργά

νωση της ανώτατης παιδείας10. Δεν θα πρέπει να περάσει απα

ρατήρητη από το ευρύτερο πλαίσιο των ζυμώσεων της περιό

δου αυτής και η συμβολή του μετέπειτα πρώτου Πρύτανη του 
υπό εκκόλαψη Πανεπιστημίου, του Κ.Δ. Σχινά, ο οποίος έπαιρ

νε ενεργά μέρος στις διαβουλεύσεις του μικρού άτυπου κύκλου 
των πνευματικών ανδρών που συσκέπτονταν για τον κοινό σκο

πό. Σημαντική είναι η πληροφορία που έχουμε ότι ο Κωνστα

ντίνος Δημητρίου Σχινάς μελετούσε για τις ανάγκες της θε

σμικής συγκρότησης του Πανεπιστημίου  όπως προκύπτει από 
τη μελέτη του πρωτογενούς υλικού που εναπόκειται στο προ

σωπικό αρχείο του Friedrich Karl von Savigny στο Munster  το 
βιβλίο του Victor Cousin, Benefit iiberden Zustand des offentlichen 
Unterrichts in einigen Ldndern Deutschlands und besonders in 
Preussen (Altona 18321833), καθώς επίσης και τον κανονισμό 
λειτουργίας του Πανεπιστημίου και της Βιβλιοθήκης του Βερο

λίνου11. 
Η εργώδης αυτή προσπάθεια κατέληξε μέσα σε σύντομο 

χρόνο στη δημοσίευση του «περί συστάσεως του πανεπιστη

μίου» διατάγματος της 22ας Απριλίου 183712, με το οποίο εν τέ

λει ιδρύθηκε στην Αθήνα το πρώτο ανώτατο εκπαιδευτικό 
καθίδρυμα (σύλλογος, όπως τιτλοφορείται άλλωστε σε επίση

μη νομική διατύπωση)13, θ α πρέπει στη συνάφεια αυτή να υπο

γραμμισθεί ότι το Πανεπιστήμιο αυτό δεν ήταν το πρώτο μό

νο για τη νέα ελληνική επικράτεια αλλά και για όλη την 
τουρκοκρατούμενη Βαλκανική και δεν είχε άλλο σκοπό εκτός 
από την καλλιέργεια και μεταλαμπάδευση των γραμμάτων και 
των τεχνών στο χώρο της «καθ' ημάς Ανατολής». Από εδώ 
άλλωστε έχει προκύψει και η προσωνυμία «Πανεπιστήμιο της 
Ανατολής»14. Ο προσωρινός κανονισμός του Πανδιδακτηρίου 
με ημερομηνία κατάρτισης την 14η/26η Απριλίου δημοσιεύ

θηκε στο ίδιο φύλλο της «Εφημερίδος της Κυβερνήσεως» γνω

στοποιώντας ταυτόχρονα το όνομα του: «προς μνήμην δε του 
συστήσαντος αυτό, θέλει φέρει την επωνυμίαν «Πανεπιστήμιον 
του Όθωνος»15. Ακολουθώντας μάλιστα τις γλωσσικές διατυ

πώσεις της εποχής το νέο Πανεπιστήμιο ονομαζόταν «Οθώ

νειον» ή και «Οθωνικόν» προσεγγίζοντας έτσι άμεσα την ερ

μηνεία ονοματοθέτησής του, η οποία είλκε ξεκάθαρα την 
καταγωγή της από την απαράλλακτη πρακτική των γερμανικών 
Πανεπιστημίων του Μεσαίωνα να έχουν στον τίτλο τους το όνο

μα του ηγεμόνα ιδρυτή τους16. 

Οι ξένες επιρροές στον προσωρινό κανονισμό 
λειτουργίας του Πανεπιστημίου 

Δεν θα πρέπει να διαφύγει της προσοχής το ζήτημα των 
ξένων επιρροών που έφερε ο προσωρινός αυτός κανονισμός 
λειτουργίας του ελληνικού Πανδιδακτηρίου και ας σημειωθεί 
επιγραμματικά ότι δεν είχε πιστές αντιγραφές αλλά απλά 
έφερε αρκετά δάνεια στοιχεία από τους αντίστοιχους κανονι

σμούς των Πανεπιστημίων του Βερολίνου, του Gottingen, του 
Μονάχου και του Παρισιού. Συνεπώς, θα πρέπει να αναγνω

ρισθεί στο εγχείρημα των θεσμικών αρχιτεκτόνων του πανεπι

στημιακού προσωρινού κανονισμού η θετική στάση μιας όσο το 
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δυνατόν πιο μετριοπαθούς συμβιβαστικής πορείας ανάμεσα στις 
αυτόχθονες απαιτήσεις και τις δυτικότροπες καινοτομίες, των 
οποίων οι αφετηρίες βρίσκονταν περισσότερο μέσα στο χώρο 
της γερμανικής παιδείας και του πολιτισμού17. 

Οι διορισμοί των Καθηγητών στο Πανεπιστήμιο 
της Αθήνας 

Στο συστατικό του Πανεπιστημίου διάταγμα της 22ας Απρι

λίου συμπεριελήφθηκε και το κρίσιμο ζήτημα των διορισμών 
του διδακτικού προσωπικού, καθώς και του Πρύτανη. Όπως 
ήταν αναμενόμενο υπήρχαν σημαντικές διαφορές ανάμεσα σε 
αυτό και το προγενέστερο της 15ης/27ης Ιανουαρίου 1837 που 
είχε συγκροτήσει και θεσπίσει ο ArmansBerg με σπουδαιότερη 
εκείνη της αγνόησης του Κ. Δ. Σχινά και παράλειψης του από 
κάθε αξίωμα. Σύμφωνα με το διάταγμα της έμπνευσης Armansberg 
στο θώκο του Πρύτανη είχε τοποθετηθεί ο γενικός εισαγγελέ

ας του Αρείου Πάγου Ανδρόνικος Πάικος, ο οποίος ταυτόχρο

να είχε διορισθεί και Έκτακτος Καθηγητής στη Νομική και στο 
διάταγμα του Απριλίου αγνοήθηκε παντελώς. Επιγραμματικά 
ακόμα ας σημειωθεί ότι ανάμεσα στους 34 καθηγητές όλων των 
βαθμίδων που διόρισε το διάταγμα του Απριλίου υπήρχαν και 
6 Γερμανοί Καθηγητές. 

Ας αποθησαυρισθούν στη συνάφεια αυτή τα ονόματα και 
των 34 Καθηγητών με τη σειρά που έχουν δημοσιευθεί στο εν 
λόγω διάταγμα, έτσι διορίσθηκαν: α. στη Θεολογική Σχολή οι: 
Μισαήλ Αποστολίδης, Θεόκλητος Φαρμακίδης και Κωνσταντί

νος Κοντογόνης, β. στη Νομική Σχολή οι: Χριστόδουλος Κλο

νάρης, Γεώργιος Α. Ράλλης, Κωνσταντίνος Προβελέγγιος, Γο

δοφρείδος Φέδερ (Gottfried Feder), Λέων Γ. Μελάς, Ιωάννης 
Α. Σούτσος, Γεώργιος Α. Μαυροκορδάτος και Περικλής Αργυ

ρόπουλος, γ. στην Ιατρική Σχολή οι: Δημήτριος Α. Μαυροκορ

δάτος, Ιωάννης Βούρος, Αναστάσιος ΓεωργιάδηςΛευκίας, Νικό

λαος Κωστής, Ιωάννης Ολύμπιος, Ερρίκος Τράίμπερ (Heinrich 
Treiber), Αλέξιος Πάλλης, Ιωάννης ΝικολαίδηςΛεβαδεύς 
και Πέτρος Κ. Ηπίτης και δ. στη Φιλοσοφική Σχολή οι: Νεό

φυτος Βόμβας, Γεώργιος Γεννάδιος, Ερρίκος Ουλερίχος (Heinrich

Nikolaus Ulrich), Λουδοβίκος Ροσς (Ludwig Ross), Κωνστα

ντίνος Δ. Σχινάς, Κωνσταντίνος Νέγρης, Γεώργιος Κ. Βούρης, 
Ξαυέριος Λάνδερερ (XaverJohannes Landerer), Κάρολος

Νικόλαος Φράας (KarlNikolaus Fraas), Αλέξανδρος Σούτσος, 
Κυριάκος Δομνάνδος, Θεόδωρος Μανούσης, Νεόφυτος Δού

κας και Θεόφιλος Καΐρης. 
Ας υπογραμμισθεί ότι όλοι οι διορισθέντες καθηγητές δεν 

δίδαξαν και τα ονόματα τους δεν είναι αναγραμμένα στα προ

γράμματα των μαθημάτων του Πανεπιστημίου. Έτσι, ενδει

κτικά ας αναφερθεί πως οι Χρ. Κλονάρης, Κ. Προβελέγγιος, Λ. 
Γ. Μελάς, Π. Κ. Ηπίτης, Αλ. Σούτσος, Ν. Δούκας και Θ. Καΐρης, 
7 δηλαδή συνολικά, δεν δίδαξαν ποτέ. Επίσης ο Θ. Φαρμακί

δης και ο Θ. Μανούσης δεν άρχισαν αμέσως την ακαδημαϊκή 
διδασκαλία, επειδή ήταν διορισμένοι σε άλλο δημόσιο αξίω

μα και ύστερα από σχετικό χρονικό διάστημα ενεργοποιήθη

καν στο Πανεπιστήμιο. 
Ας επισημανθεί επίσης ότι στη Νομική Σχολή προστέθηκαν 

πολύ γρήγορα δύο ακόμα ονόματα, του Αιμιλίου Έρτσογ (Emil 
Herzog) και του Σπυρίδωνος Πήλλικα. Κατά συνέπεια το Πα

νεπιστήμιο λειτούργησε κατά την πρώτη πλήρη ακαδημαϊκή χρο

νιά 18371838 με 29 Καθηγητές από τους οποίους οι 7 ήταν Γερ ο 
μανοί. Όπως ήταν αναμενόμενο η αναλογία του ενός τετάρτου | 
των ξένων Καθηγητών προς το σύνολο του διδακτικού σώματος w 
 7 δηλαδή στους 29  δημιούργησε κάποιες λανθάνουσες αντί Ξ 
ζηλίες. Ο συσχετισμός αυτός στο εσωτερικό του ακαδημαϊκού < 
σώματος θα αλλάξει, όπως είναι γνωστό, με την απομάκρυνση g 
των ξένων Καθηγητών εξαιτίας της πολιτειακής μεταβολής * 
της 3ης Σεπτεμβρίου 184318. | 

< 
Χ 

Η αποφασιστικότητα της Πολιτείας 
και το πνευματικό κλίμα της εποχής 

Δεν υπάρχει το παραμικρό ίχνος αμφιβολίας ότι η συντε

ταγμένη Πολιτεία ύστερα από όλες τις προσπάθειες αυτές είχε 
αποφασίσει να θέσει σύντομα και απρόσκοπτα σε λειτουργία 
το νέο Πανδιδακτήριο και χαρακτηριστικό παράδειγμα της απο

φασιστικότητας της αποτελεί η δημοσίευση από τον Απρίλιο ήδη 
της κοινοποίησης της γραμματείας της Παιδείας αναφορικά με 
τα εγκαίνια και την έναρξη των μαθημάτων στις 3/15 Μαίου 
1837. Η ανακοίνωση αυτή είχε γίνει εξάλλου και με το 2ο άρ

θρο του ιδρυτικού του Πανεπιστημίου διατάγματος19. 
Ασφαλώς και ενδιαφέρει η εικόνα του πνευματικού κλίμα

τος που επικρατούσε πριν από τη θεσμική θεμελίωση του Πα

νεπιστημίου και για να την αποκτήσουμε δεν έχουμε παρά να 
δούμε τι είδους προετοιμασίες έκαναν οι λόγιοι της εποχής για 
να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες, διδακτικής ή διοικητικής υφής, 
που θα ανέκυπταν στην περίπτωση που θα έμπαινε σε λειτουρ

γία ο θεσμός. Αρκετοί λοιπόν από τους νέους Έλληνες λόγιους 
προετοίμαζαν μια σειρά μαθημάτων που θα μπορούσαν να δι

δάξουν με άνεση στους κόλπους της ακαδημαϊκής κοινότητας. 
Ο Α. Ρ. Ραγκαβής γράφει χαρακτηριστικά ότι μια πλειάδα νέ

ων επιστημόνων είχε κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή, όπως, 
για να αναφερθεί ενδεικτικά, ο Σπυρίδων Πήλλικας που παρέ

διδε κατ' ιδίαν μαθήματα ποινικού δικαίου και ο Γεώργιος Μαυ

ροκορδάτος που ερμήνευε το γαλλικό δίκαιο στο σπίτι του. Ο 
Κ. Δ. Σχινάς επίσης προετοίμαζε από τον Ιούνιο του 1836 ένα 
μάθημα ιστορίας που θα μπορούσε να σταθεί σε ακαδημαϊκό 
επίπεδο. Κατά συνέπεια, υπήρχε σε επάρκεια ένα έμψυχο 
υλικό που θα μπορούσε να διδάξει και να καλύψει με αποτε

λεσματικό τρόπο τις ανάγκες ενός ανώτατου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος20. 

Οι πρώτες αντιδράσεις του τύπου 

Η εξαγγελία της ίδρυσης του Πανεπιστημίου και η δημοσί

ευση των σχετικών διαταγμάτων προκάλεσε ενθουσιασμό στον 
τύπο με κάποιες όμως εξαιρέσεις, όπως εκείνη του «Σωτή

ρος» ότι «άτοπον καθ' ημάς είναι, ότι η Κυβέρνησις προσδιώ

ρισε και την έναρξιν του Πανεπιστημίου, πριν βεβαιωθή αν 
υπάρχουν και μαθηταί ικανοί να ακολουθήσουν τα μαθήματα 
Αν η Κυβέρνησις έχη σκοπόν να καταντήση το Πανεπιστήμιον, 
ως και το Συμβούλων της Επικρατείας, να μισθοδοτή, λέγομεν, 
ανθρώπους, οι οποίοι δεν χρησιμεύουν ούτ' εις αυτήν, ούτ' εις 
το έθνος, τότε άλλος ο λόγος»21 και λίγο μεταγενέστερα αυτή 
της «Ελπίδος», που θεωρούσε τη σύσταση του Πανδιδακτηρίου 
ως πρόωρη γράφοντας ότι είναι «μία των γελοίων εκείνων και 
αγυρτικών επιδείξεων (charlatanisme), με τας οποίας προσπα
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g θούν οι Ξενοκράται μας να φενακίσωσι τους μωροπίστους ως 
| προς τα πράγματα της Ανατολής Ευρωπαίους, και να εμπαίζω

I σι και την διψώσαν επιστημονικήν εκπαίδευσιν νεολαίαν μας»22. 
ο 
Β 

■ Τα εγκαίνια του Πανεπιστημίου και οι ιδεολογικοί 
Ι προσανατολισμοί του 
ί

Ο Στις 3/15 Μαΐου 1837 στο πλαίσιο μιας επίσημης τελετής έγι

| ναν τα εγκαίνια μαζί με την έναρξη των μαθημάτων του νέου 
1 Πανεπιστημίου. Το επίσημο σκηνικό ήθελε ξεκάθαρα να υπο

< γραμμίσει τη σπουδαιότητα και το ειδικό βάρος του γεγονότος. 
Ι Οι εφημερίδες της εποχής κατέγραψαν με ζωντανά χρώματα το 
** τελετουργικό μέρος της εκδήλωσης διαπιστώνοντας με οξύνοια 

την εθνική διάσταση της όλης προσπάθειας: «Η από πρωίας 
συρροή του λαού εις το προσδιορισθέν κατάστημα, όπου έμελ

λε να εκτελεσθή η τελετή, ήτον τρανωτέρα απόδειξις ότι το έθνος 
εθεώρησε την ημέραν ταύτην ως εθνικήν, αποτελούσαν εποχήν 
εις τα χρονικά της νέας Ελλάδος»23. 

Ο εθνικός στόχος λοιπόν ήταν στην πρώτη γραμμή των επι

διώξεων του Πανεπιστημίου και ο οποίος σε συνδυασμό με ένα 
πλέγμα διοικητικών και κοινωνικών αναγκών της νέας επικρά

τειας συνέθεσαν τη συνισταμένη που οδήγησε το συνολικό εγχεί

ρημα στην αίσια κατάληξη των εγκαινίων. Αυτό ακριβώς το κρί

σιμο ζήτημα των ιδεολογικών προσανατολισμών και διοικητικών 
αναγκαιοτητών που θα έπρεπε να προωθήσει το νέο Πανδιδα

κτήριο άνοιξε ευρηματικά ο πρώτος Πρύτανης με την παρατήρη

ση του στο λογίδριο των εγκαινίων: «Το Ελληνικόν πανδιδακτή

ριον,... κείμενον μεταξύ της Εσπέρας και της Έω, είναι προωρισμένον 
να λαμβάνη αφ' ενός μέρους τα σπέρματα της σοφίας, και αφού 
τα ανάπτυξη εν εαυτώ ιδίαν τινά και γόνιμον ανάπτυξιν, να τα με

ταδίδη εις την γείτονα Έ ω νεαρά και καρποφόρα»24. 
Στη σκέψη αυτή του Κ. Δ. Σχινά δεν υπάρχει το παραμικρό 

ίχνος αμφιβολίας ότι αφενός προσδιόρισε ιδεολογικά και γεω

γραφικά τα όρια δράσης του νέου Πανδιδακτηρίου και αφετέ

ρου έθεσε σε ρεαλιστική βάση το θέμα της κοραϊκής «μετακέ

νωσης», που δεν ήταν παρά εκείνη η διαδικασία πολιτισμικής 
διάδοσης από έναν τόπο σε έναν άλλο· στη συγκεκριμένη πε

ρίπτωση η Ελλάδα ήταν εκείνη που κατά τους αρχαίους χρόνους 
μετέδωσε στη Δύση τον πολιτισμικό πλούτο της Ανατολής, ενώ 
κατά τον 19ο αιώνα διαδραμάτισε ξανά το ρόλο του μεταδότη 
αλλά προς την αντίθετη κατεύθυνση25. 

Είναι προφανές πως οι διαπιστώσεις αυτές του Κ. Δ. Σχινά 
οδηγούν στις ομόλογες απόψεις του Fr. v. Thiersch και του G. L. 
v. Maurer που διατυπώθηκαν νωρίτερα26. Ο πρώτος επισήμαι

νε το 1833 ότι με την πρόοδο του βαυαρικού κλάδου στην Ελλά

δα επρόκειτο να δημιουργηθεί «ένα προγεφύρωμα της ευρω

παϊκής πολιτικής, που νάναι κοντά στις κλυδωνιζόμενες 
αυτοκρατορίες της Ασίας»27. Και ο δεύτερος το 1835 παρατη

ρούσε ότι «η μόρφωση που συνηθίζουμε να αποκαλούμε κλασι

κή, έχει σαν βάση τις γνώσεις αυτού του μεγάλου Λαού (του ελ

ληνικού εννοείται). Αφού λοιπόν, όχι μονάχα η Ευρώπη, αλλά 
και ολόκληρος ο πολιτισμένος κόσμος χρωστά τόσα πολλά στο 
μεγάλο αυτό Λαό, ιδιαίτερα σε ό,τι έχει σχέση με τις επιστημο

νικές γνώσεις, είναι καθήκον κάθε μορφωμένου ανθρώπου, όχι 
μονάχα να συντελέσει, ανάλογα με τις δυνάμεις του, στην ανα

διοργάνωση του, αλλά και να μαζέψει υλικό για να καταγραφεί 
η ιστορία του ...»28. 

Στην ίδια ιδεολογική συνάφεια βρίσκεται ενταγμένη μετά 
το 1837 και η σκέψη του Ιωάννη Κωλέττη, ο οποίος στην αγό

ρευση της 14ης Ιανουαρίου 1844 αναφορικά με το ζήτημα του 
αυτοχθονισμού διατύπωσε με ευρηματικό τρόπο την πολιτική 
της Μεγάλης Ιδέας. Τη σκυτάλη πήραν στη συνέχεια ο Πανα

γιώτης Σούτσος και ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος. Ως εκ 
τούτου, όλες οι σκέψεις και οι σχεδιασμοί συνέκλιναν στη με

τάδοση της γνώσης στο χώρο της «καθ' ημάς Ανατολής» με απώ

τερο σκοπό την ένταξη του στον εθνικό κορμό2'. 
Η ιδεολογική περιδιάβαση από τον Κ. Δ. Σχινά στον Κ. Δ. 

Παπαρρηγόπουλο μέσω του Ι. Κωλέττη μας φέρνει πλησιέστε

ρα και σε ένα άλλο κρίσιμης σπουδαιότητας θέμα που προσεγ

γίζει ο πρώτος Πρύτανης στο λογίδριο και που αναφέρεται στην 
ελληνική ενότητα. Σύμφωνα με αυτό η Ελλάδα «δεν απετέλεσε 
πώποτε εν αυτόνομον και αδιαίρετον κράτος, αλλά πρώτον μεν 
σμικρά κατά την έκτασιν και πολεμίως προς άλληλα διακείμε

να κράτη, έπειτα δε ελαχίστην επαρχίαν τριών αλληλοδιάδο

χος μεγάλων Μοναρχιών». Μοναρχίες που ήδη έχει κατονο

μάσει, με πρώτη εκείνη των Μακεδόνων, ύστερα των Ρωμαίων 
και Βυζαντινών αυτοκρατόρων και τέλος την «προ τετρακοσίων 
περίπου ετών δουλωθείσα», εννοώντας καταφανώς την Οθω

μανική Αυτοκρατορία30. 
Στη συνέχεια επισημαίνει εμφαντικά το γεγονός ότι η Ελλά

δα ενώθηκε για πρώτη φορά όταν μπήκε σε λειτουργία η «Ελλη

νική αρετή» υποβοηθούμενη από τους συμμάχους, με κατάλη

ξη να φθάσει «η χαρμόσυνος ημέρα της 7 Μαΐου 1832», όταν 
ο τιμώμενος μονάρχης ανακηρύχθηκε «Πρώτος των Πανελλή

νων Βασιλεύς». Με τη σταθμισμένη αυτή διατύπωση επιχειρεί

ται μια αλλαγή στο χώρο εστίασης του ελληνικού πολιτισμού, 
από τον κυρίως ελλαδικό στο χώρο του αλύτρωτου Ελληνισμού. 
Αν και ο ιδεολογικός προσανατολισμός της νέας επικράτειας 
παρέμεινε κυρίως ελλαδικός, η έννοια της ενότητας σε συνάρ

τηση με τον εθνικό προορισμό, την αποστολή, συνέθεσαν τα κύ

ρια ιδεολογήματα στην αφετηρία του ελληνικού Πανεπιστημί

ου. Όλες αυτές οι ιδεολογικές παράμετροι προσδιορίσθηκαν 
και περιγράφηκαν με σαφή, ευσύνοπτο και διπλωματικό τρόπο 
από τον Κ. Δ. Σχινά και ήταν εκείνες που καθόρισαν σε σημα

ντικό βαθμό τις δύο επιτυχίες του νέου Ελληνισμού, που ήταν η 
συγκρότηση του κράτους και η ίδρυση του Πανδιδακτηρίου. 

Το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο 
(=Ακαδημαϊκή Σύγκλητος) του Πανεπιστημίου 

Η διοίκηση του Πανεπιστημίου ασκήθηκε με συνετό και απο

τελεσματικό τρόπο από το Ακαδημαϊκό Συμβούλιο (δηλ. την 
Ακαδημαϊκή Σύγκλητο από τις 10/22 Οκτωβρίου 1841) σύμφω

να με τα άρθρα 33 και 35 του προσωρινού κανονισμού και εν

δεικτικά ας αναφερθεί ότι την πρώτη ακαδημαϊκή χρονιά το εν 
λόγω συμβούλιο απαρτιζόταν από τους Καθηγητές Γ. Γεννάδιο, 
Ι. Βούρο, Λ. Ρόσς, Π. Αργυρόπουλο, τους Σχολάρχες (δηλ. τους 
Κοσμήτορες από τις 10/22 Οκτωβρίου 1841)31 των τεσσάρων 
Σχολών, Ν. Βάμβα, Μ. Αποστολίδη, Γ. Α. Ράλλη, Α. Γεωργιά

δηΛευκία με επικεφαλής τον Πρύτανη32. Και για να μείνουμε 
στο πρώτο ακαδημαϊκό έτος, μιας και τηρουμένων των ιστορι

κών αναλογιών το ίδιο μοντέλο διοικητικών σχέσεων παραμέ

νει στο Πανεπιστήμιο για αρκετά χρόνια, οι πρωτοβουλίες και 
το έργο του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου αντικαθρεπτίζονται ανά
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γλυφά στα πρακτικά των 14 συνεδριάσεων που έγιναν στο διά

στημα της πρώτης πρυτανικής περιόδου. Ο πρώτος Πρύτανης 
Κ. Δ. Σχινάς στο πλαίσιο των διεργασιών αυτών δεν κατηύθυ

νε απλά τις συζητήσεις και επαφές αλλά παρενέβηκε ουσια

στικά και μερίμνησε με υψηλό αίσθημα ευθύνης για την εφαρ

μογή των αποφάσεων που λαμβάνονταν. Ιδιαίτερη προσοχή θα 
πρέπει να δοθεί στην πρυτανική ομιλία (πρυτανική λογοδοσία 
όπως επιβλήθηκε αργότερα να ονομάζεται) που εκφώνησε στις 
3/15 Μαΐου 183833 και αυτό διότι συμπύκνωσε με μεστό και 
ουσιαστικό τρόπο την ακαδημαϊκή δράση της περιόδου. Προ

σκάλεσε μάλιστα όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας 
«διάνα δώση λόγον περί της διοικήσεως του, και περί των ακα

δημαϊκών συμβάντων, των εν τω διαστήματι τούτω»34. Βέβαια, η 
συγκεκριμένη πληροφόρηση διασταυρώνεται με άλλες ομόλο

γες πηγές για την εποχή, όπως για παράδειγμα είναι ο τύπος35 

και τα γραπτά τεκμήρια αναφορικά με τους φοιτητές36. 

Πτυχές της πανεπιστημιακής ζωής 
Το λογίδριο του Κ. Δ. Σχινά το Μάϊο του 1837 έθεσε με πρω

τότυπο και φαναριώτικο τρόπο όλο το φάσμα των ιδεολογι

κών ζητημάτων37 που απασχόλησαν τον Ελληνισμό στα 50 πρώ

τα χρόνια του ελεύθερου βίου του και ο λόγος του Φαναριώτη 
καθηγητή ένα χρόνο ακριβώς μετά, και εφόσον είχε διατελέσει 
μια ολόκληρη ακαδημαϊκή περίοδο Πρύτανης, παρουσίασε όλα 
σχεδόν τα οργανωτικά και διοικητικά θέματα του Πανδιδα

κτηρίου. 
Για να έχουμε το πανόραμα των ζητημάτων που απασχό

λησε την ακαδημαϊκή κοινότητα στις απαρχές της οργάνωσης 
της, καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης τους από τον 
πρώτο Πρύτανη, ας καταγραφούν επιγραμματικά τα βασικά ση

μεία της πρυτανικής λογοδοσίας, που είναι: 
1) η διοικητική οργάνωση και γενικότερα η εύρυθμη λει

τουργία των Αρχών του Πανδιδακτηρίου, 
2) ο τρόπος προσέλκυσης φοιτητών και εγγραφής ύστερα 

από εξετάσεις στην περίπτωση που δεν είχαν τους τίτλους σπου

δών του Γυμνασίου, 
3) η σύνταξη οδηγιών προς τους φοιτητές σχετικά με την πα

ρακολούθηση των μαθημάτων, η σύνταξη δηλ. του πρώτου Οδη

γού Σπουδών, 
4) η έγκαιρη δημοσίευση του προγράμματος των πανεπι

στημιακών παραδόσεων, στο οποίο θα έπρεπε να προτάσσεται 
μία φιλολογική μελέτη ενός Καθηγητή, 

5) ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των φοιτητών, καθώς 
και η αναστολή της διάταξης αναφορικά με την πληρωμή διδά

κτρων από τους φοιτητές, 
6) οι καθηγητές, οι συμπεριφορές και η συμβολή τους ευ

ρύτερα στην υπόθεση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Παν

διδακτηρίου, 
7) η συγκρότηση επιτροπής με επικεφαλής τον Κ. Δ. Σχινά, 

που θα στόχευε στη σύνταξη οριστικού κανονισμού του Πανε

πιστημίου, 
8) η πρόσληψη τριών ιδιωτικών διδακτόρων από τη Φιλο

σοφική Σχολή και 
9) η δωρεά βιβλίων στη βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου από 

τον Ουΐνθροπ, κυβερνήτη μίας Πολιτείας των τότε ΗΠΑ38. 
Από την γκάμα των θεμάτων αυτών θα γίνει μία επιλογή και 

θα παρουσιασθούν αναλυτικά ορισμένα από αυτά. Ενδεικτι ο 
κά ας αναφερθούν: ο τρόπος προσέλκυσης και εγγραφής των | 
φοιτητών στο Πανδιδακτήριο, η σύνταξη του πρώτου Οδηγού § 
Σπουδών, ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός των φοιτητών και η 1 
πολιτικοποίηση τους, η συγκρότηση επιτροπής που θα στό | 
χευε στη σύνταξη οριστικού κανονισμού λειτουργίας του Πα g 
νεπιστημίου, καθώς και η πρόσληψη και ανανέωση του διδα | 
κτικού προσωπικού του Οθωνείου Πανεπιστημίου με αφορμή Ι 
την πρόσληψη τριών ιδιωτικών διδακτόρων από τη Φιλοσοφι 2 
κή Σχολή. Είναι αυτονόητο πως η πρακτική αυτή ακολουθεί χ 

ται για λόγους καθαρά οικονομίας χώρου. Πριν ωστόσο γίνει η 
παρουσίαση των εν λόγω ζητημάτων ας καταγραφεί μια από τις 
επισημάνσεις που κάνει ο Κ. Δ. Σχινάς στον πρόλογο κιόλας 
της λογοδοσίας του και που είναι η «πολύτιμος της ολομελείας 
των καθηγητών αρχαιρεσιακή προθυμία»39. Η δυνατότητα 
δηλ. που είχαν οι Καθηγητές να επιλέγουν οι ίδιοι τους εκ

προσώπους τους στο πλαίσιο βέβαια των συλλογικών οργά

νων τους, που είχε ως συνέπεια τη σχετικά ανεξάρτητη αυτοδι

οίκηση του Πανδιδακτηρίου. Μια πλουραλιστική διάσταση όχι 
και τόσο αυτονόητη για το πολιτικό κλίμα της εποχής και την 
άγονη μονολιθικότητα του κράτους. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με 
το νομοθέτη του προσωρινού κανονισμού «ο πρύτανις θέλει 
εκλέγεσθαι κατ' έτος δι' απολύτου πλειοψηφίας από τους κα

θηγητάς, προτεινομένων δύο ονομάτων εις την Ημετέραν εκλο

γήν, οι δε σχολάρχαι εκλέγονται από τους σχολάς των δια πλει

οψηφίας»40. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συντεταγμένη πολιτεία είχε 

ένα σημαντικό μερίδιο συμμετοχής στην εκλογή του Πρύτανη 
μέσω της επικύρωσης ή μη των πρακτικών της ψηφοφορίας των 
Καθηγητών από τη γραμματεία της Παιδείας. Βέβαια, ο πρώ

τος Πρύτανης δεν παρέλειψε να επισημάνει τις δυσκολίες που 
συνάντησε στις απαρχές της θεμελίωσης και λειτουργίας του 
θεσμού. Δυσχέρειες που ξεπεράσθηκαν, ωστόσο, χάρη στο πνεύ

μα συνεργασίας και αλληλεγγύης που αναπτύχθηκε ανάμεσα 
στους Καθηγητές. 

Οι φοιτητές και η εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο 
Το κρίσιμο ζήτημα του ακροατηρίου, της διαδικασίας δηλ. 

επιλογής των φοιτητών και της εγγραφής τους στις αντίστοι

χες Σχολές παρουσιάζει με συστηματικό τρόπο ο Κ. Δ. Σχινάς. 
Είναι γεγονός πως το ίδιο θέμα είχε απασχολήσει στο παρελ

θόν αρκετά τους υπευθύνους και είχε αναστείλει ανάλογες προ

σπάθειες41. 
Σχετικά με τις εγγραφές το Πανεπιστήμιο ακολούθησε ταυ

τόχρονα δύο μεθοδεύσεις. Με την πρώτη γίνονταν αποδεκτοί 
εκείνοι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν το απολυτήριο του Γυ

μνασίου και ήταν η πλειονότητα, 37 συνολικά, από τους οποί

ους οι 31 είχαν αποφοιτήσει από το Γυμνάσιο της Αθήνας, οι 
5 από του Ναυπλίου και 1 από το Γυμνάσιο της Σύρου. Με τη 
δεύτερη μεθόδευση, οι 15 ενδιαφερόμενοι που παρουσιάσθη

καν χωρίς να διαθέτουν το γυμνασιακό απολυτήριο, υποβλή

θηκαν σε εξετάσεις από επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρύ

τανη, το Γ, Γεννάδιο και τον Ι. Βούρο42. 
Κατά συνέπεια κατά την πρώτη ακαδημαϊκή χρονιά φοίτη

σαν στο Πανεπιστήμιο 52 φοιτητές, από τους οποίους οι 8 στη 
Θεολογική, οι 22 στη Δικαστική (δηλαδή Νομική), οι 4 στην 
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ο Ιατρική και οι 18 στη Φιλοσοφική Σχολή. Επίσης φοίτησαν και 
w 75 τακτικοί ακροατές, καθώς και ένας αριθμός ελευθέρων ακρο

< ατών, οι οποίοι παρακολούθησαν σποραδικά τα μαθήματα του 
Ε Δικαίου43. Έτσι, στις παραδόσεις του πρώτου καιρού προ

g σέρχονταν από περιέργεια και φιλομάθεια αρκετοί και τα ακρο

I ατήρια ήταν «ποικιλώτατα κατά τε την ηλικίαν και την εξωτε

| ρικήν περιβολήν νεανίαι και παίδες πολλάκις εκ των εις το 
ο γυμνάσιον φοιτώντων, μεσήλικες και πολιότριχες, φουστανελ

< λοφόροι και ευρωπάίκώς ενδεδυμένοι, ρασοφόροι και τας πο

° λυπτύχους νησιωτικός περισκελίδας περιβεβλημένοι, πάντες 
* ούτοι παρεκάθηντο ανεκτικότατα επί των πανεπιστημιακών 
Χ θρανίων»44. 
< Στο πλαίσιο της ίδιας θεματικής ενότητας προσεγγίζει ο Κ. 

Δ. Σχινάς επίσης και το ζήτημα ή, ακριβέστερα, το ιδεολόγη

μα της ελληνικής φιλομάθειας με το να δηλώνει ότι «η τάσις αύ

τη της νεολαίας μας είναι σημειώσεως αξία»45. Είναι γεγονός 
ότι στη φιλομάθεια αναφέρθηκαν λίγο πιο πριν με αναλυτικό 
τρόπο ο Νεόφυτος Βάμβας και ο Μισαήλ Αποστολίδης στα εγκαί

νια του ιδρύματος, γινόμενοι ουσιαστικά φορείς και εκφραστές 
μιας γενικότερης ροπής για εθνική αυταρέσκεια. Έτσι, η εικό

να του περίεργου και οξύνου Έλληνα είναι καθιερωμένη και 
στο ελληνικό πνευματικό περιβάλλον αλλά και στους ξένους πα

ρατηρητές και γνώστες του ελληνικού χαρακτήρα και της ελ

ληνικής ψυχοσύνθεσης. Δεν θα πρέπει, ωστόσο, να μας δια

φεύγει η σκέψη ότι ο κάθε νεαρός Έλληνας φοιτητής, πέραν 
των άλλων επιθυμούσε διακαώς να εξασφαλίσει ένα επάγγελ

μα. Επομένως, επιβεβαιώνεται για μια φορά ακόμη ο διττός χα

ρακτήρας που δόθηκε στο ελληνικό Πανεπιστήμιο. Ταυτόχρο

να με τον πολιτικό, εθνικό στόχο υπήρχε και ο διοικητικός και 
επαγγελματικός. Πάντως, οι Έλληνες φοιτητές που προέρχο

νταν από τις αλύτρωτες περιοχές επιστρέφοντας και ασκώντας 
στην πατρίδα τους το επάγγελμα δημιουργούσαν όλες εκείνες 
τις συνθήκες που οδηγούσαν με γρήγορους ρυθμούς στην εθνι

κή αφύπνιση46. 
Θέλοντας να συμβάλει στην επιτυχία των πολύσημων αυτών 

στόχων η τριμελής εξεταστική επιτροπή βοήθησε σημαντικά 
τους υποψηφίους που δεν διέθεταν το απολυτήριο. Κατά συ

νέπεια, στους επιθυμούντες να καταταχθούν στην Ιατρική Σχο

λή ή στο «μαθηματικοφυσικόν τμήμα» της Φιλοσοφικής, οι εξε

ταστές ήταν επιεικέστεροι στις ερωτήσεις τους σχετικά με τις 
εγκύκλιες γνώσεις, ενώ ήταν αυστηρότεροι σε εκείνους που κα

τευθύνονταν στο Δίκαιο και τη Φιλολογία. 
Οι εξεταστές ήταν ακόμα ελαστικοί και «επιεικέστεροι δε 

προς τους έξωθεν ερχόμενους και μέλλοντας να μετέλθωσι βιω

τικόν τι επάγγελμα εκτός των ορίων του Βασιλείου»47. Έκφραση 
χωρίς αμφιβολία υπαινικτική και φαναριώτικη, που έθεσε αφε

νός ανώδυνα και αφετέρου ουσιαστικά το καίριο θέμα, «ότι με 
ιδιαίτερες ευκολίες το ελλαδικό Πανεπιστήμιο άνοιγε τις πύλες 
του στον αλύτρωτο ελληνισμό»48. 

Η εξεταστική των φοιτητών επιτροπή φρόντισε και για μια 
ευαίσθητη ισορροπία αριθμών ανάμεσα στους αυτόχθονες και 
στους ετερόχθονες φοιτητές, καθώς επίσης έθεσε σε εφαρμογή 
και ένα καθεστώς εγγραφής φοιτητών με μέτριες επιδόσεις, με 
την προοπτική της βελτίωσης τους στην πρώτη ακαδημαϊκή χρο

νιά και την επανάληψη της εξέτασης, ένα εναλλακτικό καθεστώς 
που είχαν επινοήσει τα γερμανικά Πανεπιστήμια για τους φοι

τητές με άνισες εκπαιδευτικές δυνατότητες. Μία ακόμα γερμα

νική πολιτισμική επίδραση κοντά στις άλλες, που διαμόρφωσαν 
σε σημαντικό βαθμό το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα49. 

Ο πρώτος Οδηγός Σπουδών 
Η σύνταξη του πρώτου Οδηγού Σπουδών στις αρχές κιόλας 

της λειτουργίας του νέου Πανδιδακτηρίου αποτελεί μία από τις 
ρηξικέλευθες πρωτοβουλίες του Πρύτανη. Τιτλοφορείται μά

λιστα το εν λόγω πόνημα: «Οδηγίαι προς τους φοιτητάς εκά

στης Σχολής». Και υπότιτλο: «Περί της αλληλουχίας των δια

φόρων επιστημών και περί της κατά την εξακολούθησιν των εν 
τω Πανεπιστημείω σπουδών διατηρητέας μεθόδου και τάξε

ως» (Αθήνα, 25 Μαρτίου 1838). Προτάσσει ακόμα «παραίνε

σιν προς απαντάς τους φοιτητάς περί της καθόλου επιστημονι

κής εκπαιδεύσεως» και διανέμει τον Οδηγό σε όλους τους 
φοιτητές. Αφήνει ωστόσο ανοικτό το θέμα της διάρκειας των 
σπουδών, αν και το άρθρο 17 του προσωρινού κανονισμού ανα

φέρει μία τριετία, με πολύ πιθανή την παράταση της για ένα 
και δύο επιπλέον χρόνια. 

Το σπουδαιότερο όμως στην όλη διάρθρωση των σπουδών 
ήταν η προσφερόμενη στους φοιτητές δυνατότητα να οργανώ

σουν ελεύθερα και κατά προσωπική βούληση το πρόγραμμα πα

ρακολούθησης των μαθημάτων τους. Μία προνομία που συνα

ντά κανείς πολύ μεταγενέστερα στο αναλυτικό πρόγραμμα των 
Πανεπιστημίων50. 

Οι φοιτητές πληθύνονται και πολιτικοποιούνται 
Ένα καίριο και λεπτό ζήτημα που αντιμετωπίζει με ξεχω

ριστή ευαισθησία ο Κ. Δ. Σχινάς είναι εκείνο της αύξησης του 
αριθμού των φοιτώντων στο νέο ίδρυμα, καθώς και της ανα

στολής της καταβολής διδάκτρων από τους φοιτητές. Είναι γε

γονός, ότι από το χειμερινό εξάμηνο 18371838 προς το εαρινό 
του 1838 σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των φοιτητών κατά 
20. Έ ν α ακόμα επιβεβαιωτικό στοιχείο, αφενός του φιλοπε

ρίεργου και της φιλομάθειας των Ελλήνων και αφετέρου του 
ρόλου και της αξίας των χαμηλότερων εκπαιδευτικών βαθμί

δων. Μία εύγλωττη μαρτυρία της διαπίστωσης αυτής προσφέ

ρει το Γυμνάσιο της Αθήνας, το οποίο ανέβασε τον αριθμό των 
μαθητών του από 200 σε πάνω από 530 στο κρίσιμο διάστημα 
μετά την ίδρυση του Πανδιδακτηρίου. 

Χαρακτηριστικό της ευφυούς πολιτικής αντίληψης του πρώ

του Πρύτανη αποτελεί η πρωτοβουλία του, να αναβάλει με προ

σωπική ευθύνη την είσπραξη των διδάκτρων εγγραφής των φοι

τητών. Ως εχέγγυο μάλιστα του μέτρου ο Κ Δ. Σχινάς κοινοποίησε 
την πρόθεση του να πληρώσει με δικά του χρήματα το ποσό των 
320 δραχμών που θα απέφεραν οι εγγραφές51. Όμως, το θέμα 
των διδάκτρων δεν χρειάσθηκε να διευθετηθεί από τη χορηγία 
του λογίου Φαναριώτη, διότι το κράτος με το διάταγμα της 
7ης/19ης Μαρτίου 1838 «Περί της μη εισπράξεως δικαιωμάτων 
από τους φοιτητάς του Πανεπιστημίου» έδωσε την εξής λύση: 
«εγκρίνοντες να μη εισπραχθώσι τα δικαιώματα του Πανεπι

στημίου από τους φοιτητάς μέχρις εγκρίσειος του οριστικού ορ

γανισμού του καταστήματος τούτου»52. 
Έτσι, με τη θεσμική αυτή παρέμβαση τέθηκε ουσιαστικά το 

ζήτημα της σύνταξης οριστικού κανονισμού λειτουργίας του νέου 
εκπαιδευτηρίου και συνδέθηκε άμεσα το παραπάνω αίτημα με 
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την καταβολή των φοιτητικών διδάκτρων. Βέβαια, η συσχέτιση 
του οριστικού νομικού πλαισίου του Πανεπιστημίου με την εί

σπραξη διδάκτρων εγγραφής λειτούργησε σαφώς υπέρ των φοι

τητών, εφόσον ο οριστικός νόμος άργησε πολύ να θεσπισθεί. 
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εικόνα της λήψης του μέτρου 

αυτού ας σημειωθεί ότι η κακή οικονομική κατάσταση της χώρας 
και συνεπώς και των φοιτητών στα πρώτα χρόνια λήφθηκε σοβα

ρά υπόψη στην αναστολή της επιβολής των φοιτητικών τελών. 
Καθώς επίσης σπουδαίο ρόλο στην αναστολή του μέτρου έπαιξε 
και η πίστη στην εθνική και πολιτισμική αποστολή του Πανεπι

στημίου οπο χώρο του αλύτρωτου Ελληνισμού. Ένα από τα βασι

κότερα στοιχεία εξάλλου που συγκρότησε την πολιτική της Μεγά

λης Ιδέας. 
Επομένως, μέσα από το ιδεολογικό πρίσμα της διευκόλυν

σης των ομογενών το θέμα των διδάκτρων παρέμεινε σε εκκρε

μότητα. Βέβαια όχι για μεγάλο διάστημα, διότι οι συζητήσεις γύ

ρω από το ζήτημα αρχίζουν να πυκνώνουν από τα τέλη της δεκαετίας 
του 1850, οπότε εμφανίζονται και οι πρώτες εκδηλώσεις αμφι

σβήτησης του ρόλου του Πανεπιστημίου. Πρόκειται εξάλλου για 
εκείνα τα προβλήματα που συνδέονται άμεσα αφενός με την απροσ

δόκητη αύξηση του αριθμού των φοιτητών53 και αφετέρου με την 
εντονότερη πολιτικοποίηση και το ριζοσπαστισμό του φοιτητικού 
σώματος54. 

Μέσα λοιπόν στην προοπτική αυτή το ζήτημα των διδάκτρων 
απέκτησε πολιτικές διαστάσεις και έγινε η σπουδαιότερη διελ

κυστίνδα των ενεχομένων κοινωνικών ομάδων και συμφερόντων 
της εποχής. Λύθηκε ωστόσο οριστικά με την επιβολή εκπαιδευτι

κών τελών στη μέση και ανώτερη εκπαίδευση από τον ειδικό νό

μο ΒΝΔ' της 31ης Ιουλίου 1892 που θέσπισε η κυβέρνηση του Χα

ρίλαου Τρικούπη55. 
Από τις διεργασίες για την επίλυση του επίμαχου ζητήματος 

των διδάκτρων προέκυψε και η πολιτικοποίηση των φοιτητών, που 
έσπρωξε πολλούς σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα να την 
επιδοκιμάσουν ή να την αποδοκιμάσουν με σφοδρότητα. Αυτό 
όμως που θα πρέπει να υπογραμμισθεί εδώ είναι ότι η ενασχό

ληση των φοιτητών με την πολιτική είναι ένα αίτημα που εκφέρε

ται για πρώτη φορά από το ίδιο το κράτος και μάλιστα από τους 
πλέον επίσημους φορείς του. Και βέβαια η πολιτική αυτή ενερ

γοποίηση του φοιτητικού σώματος, που είναι ένα από τα ιδεολο

γήματα που αρθρώνεται στην αφετηρία του Πανδιδακτηρίου, συν

δέεται στενά με το πρόγραμμα της Μεγάλης Ιδέας, εφόσον ο κάθε 
φοιτητής καλείται να συμμετάσχει εξαρχής σε μια εθνική προ

σπάθεια διάδοσης των φώτων στην υπόδουλη Ανατολή56. 
Επιγραμματικά μόνο ας αναφερθεί η πρώτη εκδήλωση του 

φοιτητικού κινήματος που σημειώθηκε με την ενυπόγραφη δια

μαρτυρία των φοιτητών της Ιατρικής το Μάϊο του 1839, δύο ακρι

βώς χρόνια από τα εγκαίνια του Πανεπιστημίου, με την οποία 
απαιτούσαν τη βελτίωση της ακαδημαϊκής διδασκαλίας του κα

θηγητή της Ανατομίας και Φυσιολογίας Δημητρίου Α. Μαυρο

κορδάτου57. 

Η επιτροπή για τη σύνταξη του οριστικού 
κανονισμού λειτουργίας του Πανεπιστημίου 

Το επίμαχο ζήτημα της σύνταξης οριστικού νομικού πλαισίου 
λειτουργίας του Πανεπιστημίου που κυριολεκτικά ταλάνισε για 
75 περίπου χρόνια τους ακαδημαϊκούς πραγματεύεται με δόκιμο 

και ουσιαστικό τρόπο ο Κ. Δ. Σχινάς. Εξάλλου, σύμφωνα με το ο 
πρώτο άρθρο του ιδρυτικού διατάγματος της 22ας Απριλίου 1837 2 
θα έπρεπε να διορισθεί επιτροπή με αποκλειστικό στόχο τη σύ w 
νταξη του εν λόγω νόμου. Πρωτοβουλία η οποία και δρομολο ω 
γήθηκε, εφόσον η επιτροπή διορίσθηκε χωρίς χρονοτριβή με επι < 
κεφαλής τον πρώτο Πρύτανη και ολοκλήρωσε σύντομα το έργο > 
της58. Ως εκ τούτου, ο Κ. Δ. Σχινάς τόνιζε με έμφαση: «Συνετά Ε 
χθηκαν προσέτι προ πολλού ήδη ... οι προμνημονευθέντες ορι " 
στικοί του Πανεπιστημείου κανονισμοί... Καθυπεβλήθη δε προ 2 
ικανού ήδη η όλη εργασία εις την επί των Εκκλησιαστικών και της 
Δημ. Εκπαιδεύσεως Γραμματείαν της Επικρατείας, ώστε εντός 
ολίγου ελπίζεται, ότι, εγκριθέντος και επικυρωθέντος του νομο

σχεδίου τούτου υπό της Α.Μ., θέλομεν έχει πλήρη ακαδημαϊκόν 
νόμον»59. 

Αξιολογώντας κανείς αρκετά εκ των υστέρων τις γνωστές αμ

φιταλαντεύσεις και αλληλοαναιρέσεις των πανεπιστημιακών 
κύκλων σχετικά με τη σύνταξη και έγκριση του οριστικού κατα

στατικού για το Πανεπιστήμιο, και αυτό για 75 συναπτά χρόνια 
μετά τη λειτουργία του, σίγουρα θα θεωρεί τη δήλωση αυτή του 
Φαναριώτη Πρύτανη ως φραστικό πυροτέχνημα ή κίνηση αντι

περισπασμού. Και όμως, η πρυτανική δήλωση κάθε άλλο παρά δι

πλωματική υπεκφυγή είναι, εφόσον, αν βέβαια ιδωθεί στη συνά

φεια των έμμεσων καταγραφών, που βρίσκονται στα έγγραφα του 
προσωπικού αρχείου του Κ. Δ. Σχινά, όλες οι μαρτυρίες αυτές επι

βεβαιώνουν τη γνησιότητα του λόγου του Πρύτανη60. 
Ωστόσο, από όσα μας είναι γνωστά από την ομόλογη με την 

περίοδο βιβλιογραφία, τίποτε δεν έχει γραφεί σχετικά με μια ολο

κληρωμένη νομική επεξεργασία του επίμαχου καταστατικού, κα

τά τη διάρκεια μάλιστα του πρώτου ακαδημαϊκού έτους. Βέβαια, 
η εν λόγω γνωστοποίηση έγινε από τα επισημότερα χείλη και με 
τρόπο που δεν άφηνε το παραμικρό ίχνος αμφισβήτησης, εφόσον 
απέδιδε στον πανεπιστημιακό νόμο το χαρακτήρα το «διευθε

τούντα ομοιομόρφως τα κατά το Πανεπιστημείον και τας Σχολάς, 
και αποκλείοντα τας ενδεχομένας αμφιβολίας και συγκρούσεις»61. 

Η πρόσληψη και ανανέωση του διδακτικού 
προσωπικού 

Ο Κ. Δ. Σχινάς θίγει με έμμεσο και επιγραμματικό τρόπο το 
ακανθώδες ζήτημα της πρόσληψης και ανανέωσης του διδακτι

κού προσωπικού στο Οθώνειο με αφορμή την πρόσληψη από τη 
Φιλοσοφική Σχολή τριών πνευματικών ανδρών, του Ι. Βενθύ

λου, του Σ. Βίλκε και του Κ. Τισσάβα με την ιδιότητα των ιδιωτι

κών διδακτόρων και στόχο να διδάξουν αμισθί φιλολογικά μα

θήματα. Βέβαια, οι νομοθέτες του ιδρυτικού διατάγματος 
αναφέρθηκαν αναλυτικά στο ζήτημα με μία ομάδα πέντε άρθρων 
που τιτλοφόρησαν: «Περί των Καθηγητών και διδασκάλων» (άρ

θρα 610). Βαρύνουσα σημασία έχει το άρθρο 6, εφόσον με αυ

τό ρυθμιζόταν για περίπου 45 χρόνια ο τρόπος διορισμού των 
Καθηγητών: «Οι καθηγηταί θέλουν διορίζεσθαι αμέσως παρ' Ημών 
κατά πρότασιν της επί των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίου 
Εκπαιδεύσεως Γραμματείας της Επικρατείας»62. Αποκλείοντας 
με τον τρόπο αυτό οποιαδήποτε παρέμβαση, έστω και έκφραση 
γνώμης από το Πανεπιστήμιο, τον κατεξοχήν αρμόδιο φορέα για 
την κριτική αποτίμηση επιστημονικού έργου. 

Στην ίδια προοπτική εντάσσεται και το άρθρο 9, εφόσον 
με αυτό θεσπιζόταν η ιεραρχική πυραμίδα των ακαδημαϊκών 
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ο δασκάλων, που ίσχυσε για πολλά χρόνια και προέβλεπε τις εξής 
Ι βαθμίδες: «Το προσωπικόν των διδασκάλων του πανεπιστημί

< ου εμπεριέχει: 
c 1. Καθηγητάς τακτικούς, 
< 2. Καθηγητάς επιτιμίους, 
| 3. Καθηγητάς εκτάκτους, 

4. και Διδάκτορας των ιδιαιτέρων παραδόσεων της επα

ο ναλήψεως των μαθημάτων και των γλωσσών»63. 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση των μηχανι

1 σμών συγκρότησης της καθηγητικής ιεραρχίας, όπως και κι

i νητικότητας μέσα σε αυτήν ας παραθέσουμε δειγματολειπτι

Χ κά απόσπασμα του άρθρου 10: «Το δικαίωμα του να παραδίδωσιν 
< οι ιδιαίτεροι διδάσκαλοι μαθήματα εν τω πανεπιστημίω θέλει 

δίδεσθαι από τας σχολάς, (επιφυλαττομένης της εγκρίσεως 
από την Γραμματείαν της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως) εις πε

παιδευμένους ... Οι ιδιαίτεροι διδάσκαλοι, ως τοιούτοι, δεν 
θέλουν έχει δικαίωμα προβιβασμού και μισθοδοτήσεως. Εάν 
όμως συνετέλεσαν διά τίνα καιρόν, ωφελήσαντες εις το πανε

πιστήμιον, τότε θέλουν λαμβάνεσθαι υπ' όψιν εν καιρώ του 
διορισμού των καθηγητών»64. 

Κατά συνέπεια, γίνεται σαφές ότι η πολιτεία έλεγχε με με

θοδικότητα και επιμέλεια το Πανδιδακτήριο από τα πρώτα 
κιόλας χρόνια της λειτουργίας του, πράγμα που επιτυγχανό

ταν όχι μόνο μέσω του αυστηρού τρόπου επιλογής και διορι

σμού των Καθηγητών αλλά και μέσω του αυστηρού ελέγχου 
της διαγωγής και των γενικότερων κοινωνικών συμπεριφορών 
των φοιτητών65. 

Την πορεία, ωστόσο, της ανεξέλεγκτης ανάμειξης του κρά

τους στο διορισμό των Καθηγητών ανέκοψαν σε σημαντικό 
βαθμό τα δύο διατάγματα του 1882 και 1883. Το πρώτο «Πε

ρί του τρόπου πληρώσεως χηρευούσης έδρας του Πανεπι

στημίου» της 9ης Απριλίου 1882 και το δεύτερο «περί του τρό

που τελέσεως διαγωνισμού προς πλήρωσιν χηρευούσης 
πανεπιστημιακής έδρας» της 28ης Φεβρουαρίου 1883. Αυτά 
αναδιέταξαν τις ενδοπανεπιστημιακές ισορροπίες παραχω

ρώντας τη φορά αυτή εξουσία και λόγο και στους ίδιους τους 
καθηγητές66. 

Ανακεφαλαιώνοντας ας υπογραμμισθεί ότι ο αποκλειστι

κός τρόπος ανανέωσης του ακαδημαϊκού προσωπικού ήταν 
έως το 1882 ο διορισμός των Καθηγητών που επέβαλε η πο

λιτεία, ενώ μετά το 1882 ήταν ξανά ο διορισμός από τον κρα

τικό μηχανισμό, που ολοκληρωνόταν ωστόσο και με την πα

ρέμβαση και μερική συμμετοχή των ίδιων των Καθηγητών. Εν 
τούτοις, παράλληλα με το μοναδικό αυτό τρόπο ένταξης στο 
Πανεπιστήμιο μέσω του κρατικού διορισμού, υπήρχε και ένα 
εναλλακτικό καθεστώς συνεργασίας με μακροπρόθεσμο σκο

πό το διορισμό σε αυτό. Και η εναλλακτική αυτή δυνατότητα 
δεν ήταν άλλη από τον πολύπαθο θεσμό της υφηγεσίας67. Στη 
συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο 10 
του προσωρινού κανονισμού, οι ιδιαίτεροι διδάσκαλοι, οι οποί

οι δεν είχαν το «δικαίωμα προβιβασμού και μισθοδοτήσεως», 
ήταν οι υφηγητές. 

Τα σχετικά με το θεσμό της υφηγεσίας ρυθμίσθηκαν στο 
διάστημα 18411870 κυρίως από το «περί υφηγητών» διάταγ

μα της 3ης Νοεμβρίου 1841, με το «περί υφηγητών δοκιμασίας» 
διάταγμα της 23ης Οκτωβρίου 1843, καθώς επίσης και από πέ

ντε υπουργικές πράξεις68. 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: 
«Τούτο (δηλ. το Πανεπιστήμιο) θα φάη εκείνο 
(δηλ. το Παλάτι)» 

Αξίζει στη συνάφεια αυτή να παρατεθεί μια διήγηση που 
αποκαλύπτει γλαφυρά την ιδιαίτερη σχέση του προσώπουσυμ

βόλου της ελληνικής επανάστασης, του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, 
με το Πανεπιστήμιο σε πρώτο πλάνο και το Παλάτι σε δεύτερο. 
Μεταφέρουμε τη διήγηση όπως την έχει αποθησαυρίσει ο Γιάν

νης Βλαχογιάννης: 
«Ο γηραιός αυλάρχης Νοταράς είχε συνοδεύσει τους Βασι

λείς και παρέμεινε πλησίον αυτών, αλλ' επειδή δεν εγνώριζε 
καμμίαν ξένην γλώσσαν, εστενοχωρείτο πολύ εν μέσω των Βαυ

αρών, διό και εκάλει συχνά τους εν Μονάχω Έλληνας σπου

δαστάς δια να περνούν μαζί τας εσπέρας συνδιαλεγόμενοι. Ενίο

τε δ' επανελάμβανε προς αυτούς τας προς αυτόν ομιλίας του 
Όθωνος, όστις ελυπείτο προ πάντων διότι οι Έλληνες ηρνού

ντο την προς την Ελλάδα αγάπην του. Μεταξύ δε των άλλων ο 
Βασιλεύς του διηγήθη και το περί του Πανεπιστημίου ανέκδο

τον του Κολοκοτρώνη. Κτιζομένου του Πανεπιστημίου, ο Βασι

λεύς διήλθεν εκείθεν έφιππος και είδε τον Κολοκοτρώνην εξη

πλωμένον με την κάπαν του εις τον ήλιον εκεί προ του 
Πανεπιστημίου. 

Ο Κολοκοτρώνης, όταν είδε τον Βασιλέα, εσηκώθη. Ο δε 
Όθωντου είπε: 

 Πώς σας φαίνεται, Στρατηγέ, αυτό το μεγάλο σχολείον που 
κτίζομεν; 

 Να Σου πω, Μεγαλειότατε, μου φαίνεται ότι τούτο εδώ δεν 
έπρεπε να κτισθή κοντά εις εκείνο (και έδειξε το Παλάτι), διό

τι φοβούμαι ότι τούτο θα φάη εκείνο»69. 

«Η επί των συνδρομών προς ανέγερσιν Ελληνικού 
Πανεπιστημίου Επιτροπή» και η θεμελίωση του 
Πανεπιστημίου 

«Εγκρίνομεν ευχαρίστως, ώστε η παρά των κ.κ. Γ. Α. Ράλ

λη, θ . Ράλλη, Γ. Κουντουριώτου, Γ. Γενναδίου, Α. Ζαΐμη, Βράν

δη, θ . Κολοκοτρώνη, Ν. Βάμβα και Κ. Σχινά συγκειμένη επι

τροπή να δεχθή τας μέχρι τούδε παρά φιλογενών τίνων 
προσφερθείσας ποσότητας προς ανέγερσιν του καταστήματος 
του εν Αθήναις Πανεπιστημίου και της δημοσίας βιβλιοθήκης, 
και να ενεργήση την συλλογήν συνεισφορών, όσας Έλληνες και 
Φιλέλληνες εντός και εκτός της Ελλάδος ήθελον φιλοτιμηθή να 
κάμουν προς τον αξιέπαινον τούτον σκοπόν». Με την πρώτη αυ

τή πυκνή και ουσιαστική παράγραφο του διατάγματος «Περί 
συνεισφορών προς ανέγερσιν του Πανεπιστημίου» της 23.2/7.3.1839 
άνοιγε το αρκετά σημαντικό κεφάλαιο της οικοδόμησης κα

τάλληλου κτιρίου για τη στέγαση του πρώτου ελληνικού Πανε

πιστημίου και της βιβλιοθήκης του™. 
Η αφόρμηση της επίσημα θεσμοθετημένης αυτής προσπά

θειας βρίσκεται στην ιδέα που έριξε λίγο πιο πριν ο Κ. Δ. Σχι

νάς για πρώτη φορά στο πλαίσιο των συνεδριάσεων του Ακα

δημαϊκού Συμβουλίου (Ακαδημαϊκής Συγκλήτου), ότι μπορεί η 
οικοδόμηση του Πανεπιστημίου και της βιβλιοθήκης του να 
γίνει με ιδιωτικές συνδρομές. Μια ιδέα που υιοθέτησε στη συ

νέχεια ο Πρύτανης της περιόδου (18381841) Γ. Α. Ράλλης και 
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ασπάσθηκε κατ' επέκταση σύσσωμος ο Ελληνισμός ως εθνική 
του υπόθεση71. 

«Η επί των συνδρομών Επιτροπή» εξέδωσε στις 25 Φε

βρουαρίου προκήρυξη προς τους Έλληνες και Φιλέλληνες ζη

τώντας την προσωπική τους συμβολή. Η ανταπόκριση στην έκ

κληση αυτή υπήρξε άμεση από τους Έλληνες του μικρού κράτους, 
της διασποράς και των αλύτρωτων πατρίδων, καθώς και από 
τους Φιλέλληνες. Και έτσι, στις 2 Ιουλίου 1839, στο πλαίσιο πα

νηγυρικής τελετής μπήκε ο θεμέλιος λίθος της οικοδομής του 
Πανεπιστημίου στο γνωστό κεντρικό σημείο της Αθήνας. Την 
ατμόσφαιρα του όλου τελετουργικού αποδίδουν παραστατικά 
ο λόγος που εκφώνησε ο επιτίμιος καθηγητής Ι. Σούτσος, όπως 
και η σύντομη προσφώνηση του Όθωνα προς τον Πρύτανη 
και την ομήγυρη. Λίγο πιο πριν και ειδικότερα στις 5 Μαΐου εί

χε ανακοινωθεί στην επιτροπή η έγκριση του σχεδίου του Πα

νεπιστημίου από τον Όθωνα, που είχε εκπονήσει ο Δανός αρ

χιτέκτονας Christian Hansen72. 
Ας σημειωθεί ακόμα ότι το πρώτο Πανεπιστήμιο φιλοξε

νήθηκε αρχικά στο σπίτι του αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη 
στην Πλάκα73, το οποίο λόγω της στενότητας των χώρων δεν μπο

ρούσε να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες της εκπαιδευ

τικής λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε το Νοέμ

βριο του 1841 το Πανδιδακτήριο μεταστεγάσθηκε στο υπό 
ανέγερση νεοκλασικό κτίριο. Η οικοδόμηση του εν λόγω οι

κήματος ολοκληρώθηκε ύστερα από πολλές προσπάθειες το 
186474. 

Αρχικά είχε γίνει και ένας προϋπολογισμός της οικοδομής 
που ανερχόταν στις 176.000 δρχ., ποσό αρκετά υψηλό για τα οι

κονομικά μεγέθη της εποχής 75. Βέβαια, στην πράξη τα έξοδα 
ξεπέρασαν κατά πολύ την αρχική εκτίμηση76. Επίσης, τα χρή

ματα που συγκεντρώθηκαν στην αρχή δεν έφθασαν με αποτέ

λεσμα η επιτροπή να απευθύνει τον Οκτώβριο του 1841 ξανά 
έκκληση προς τους φίλους του εγχειρήματος77. Οι δωρεές που 
συγκεντρώθηκαν προερχόμενες ως επί το πλείστον από καθη

γητές και φοιτητές κάλυψαν μικρό μέρος των εξόδων, οπότε η 
επιτροπή βρέθηκε στην ίδια δυσχερή θέση. Στην αρνητική αυ

τή συγκυρία για το ίδρυμα παρενέβηκε η πολιτεία εκδίδοντας 
διάταγμα με το οποίο δινόταν το δικαίωμα στον Πρύτανη και 
τη Σύγκλητο να υποθηκεύσουν το νεόδμητο οίκημα στην Εθνι

κή Τράπεζα, προκειμένου να πάρουν δάνειο ύψους 30.000 δρχ.78 

Και η διαδικασία της υποθήκευσης θα είχε προχωρήσει, εάν 
δεν ερχόταν ως σημαντική αρωγός στο έργο της πανεπιστημια

κής στέγης η γενναιόδωρη προσφορά των 25.000 δρχ. του πρώ

ην ηγεμόνα της Σερβίας Μίλος Ομπρένοβιτς που ζούσε στη Βιέν

νη, καθώς και η δωρεά των 9.389,73 δρχ. των Ελλήνων ομογενών 
της Βιέννης. Μία δωρεά που εξασφαλίσθηκε χάρη στην προ

σπάθεια και μόνο του Κ. Δ. Σχινά που περιόδευε κατά το 1842

1843 στην Κεντρική Ευρώπη79. 
Ας καταγραφεί ακόμα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της 

δράσης της ερανικής επιτροπής, η οποία κατά το 1851 έκοψε 
χάλκινο αναμνηστικό μετάλλιο που έφερε από τη μία πλευρά 
την εικόνα του Όθωνα με την επιγραφή: «ΟΘΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και από την άλλη, την μπροστινή πτέρυγα 
του Πανεπιστημίου με την πρόταση: «τοις ευεργέταις (ή τοις 
συνδρομηταίς) του Πανεπιστημίου  εθεμελιώθη τη κ' Μαΐου 
αο)λθ' ». Στόχος φυσικά της συγκεκριμένης ενέργειας ήταν η 
προσέλκυση εισφορών με αντίχαρη την απονομή του μεταλλί

ου στους ευεργέτες και συνδρομητές αντίστοιχα. «Και ε υ  § 
ε ρ γ έ τ α ς μεν ωνόμασε τους προσενεγκόντας πλειοτέρας των | 
200 δρ., σ υ ν δ ρ ο μ η τ ά ς δε τους μεταξύ 25 και 200, οίτινες Ι 
ώφειλον και δια το μετάλλιον να καταβάλλωσιν 25 δρχ.»80. | 

Την ίδια χρονιά επίσης η επιτροπή δημοσίευσε έναν απο 1 
λογισμό, ο οποίος ήταν προσαρτημένος στο λόγο του Πρύτανη g 
Μ. Αποστολίδη και τιτλοφορούνταν: «Έλεγχος των εισπράξε ϊ 
ων και των δαπανών της β' πτέρυγας και του μεσοδόμου του Ι 
Πανεπιστημίου». Σύμφωνα με αυτόν, οι εισπράξεις μαζί με το 2 
πλεόνασμα από την πρώτη πτέρυγα ανέρχονταν στις 239.603,83 χ 

δρχ., ενώ οι δαπάνες έφθαναν στις 237.192,86 δρχ., έμενε 
επομένως ένα υπόλοιπο 2.410,97 δρχ. αποταμιευμένο στην Εθνι

κή Τράπεζα81. Μετά τον απολογισμό αυτό η δράση και τα ίχνη 
της «επί των συνδρομών προς ανέγερσιν Ελληνικού Πανεπι

στημίου επιτροπής» αραίωσαν πολύ αισθητά. Συναντούμε βέ

βαια κάποιες αναφορές σχετικά με την πρόοδο των εργασιών 
της οικοδομής και τη συγκέντρωση κάποιων εισφορών στις πρυ

τανικές λογοδοσίες των επόμενων χρόνων82. 

Ο Κ. Δ. Σχινάς και το Πανεπιστήμιο 
Ο Κ. Δ. Σχινάς ήταν παρών από την πρώτη στιγμή στην υπό

θεση της ίδρυσης και λειτουργίας του πρώτου ελληνικού Πα

νεπιστημίου. Συμμετείχε ενεργά στις ζυμώσεις του μικρού άτυ

που κύκλου των λογίων υπό τον ChristianAugust Brandis, 
προκειμένου να στηθεί θεσμικά το ιδρυτικό διάταγμα και ο προ

σωρινός κανονισμός λειτουργίας του Πανδιδακτηρίου. Ήταν ο 
πρώτος Πρύτανης του Πανεπιστημίου και ο πρώτος καθηγητής 
Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή. Κατά την πρώτη ακαδημαϊκή 
χρονιά μπήκαν ουσιαστικά τα θεμέλια του νέου θεσμού τόσο 
στον τομέα της διοίκησης, όσο και στο επίπεδο των προγραμ

μάτων, των καθηγητών και της λειτουργίας του γενικά. 
Ο Φαναριώτης ακαδημαϊκός στήριξε ενεργά τους στόχους 

του ιδρύματος και ιδιαίτερα τον εθνικό, χωρίς ωστόσο να πα

ραλείψει την προώθηση και των διοικητικών στόχων. Ως καθο

ριστικής αξίας κρίνεται και η συμβολή του στο πλαίσιο της 
πανεπιστημιακής διδακτικής πράξης, όπου κατά τη διάρκεια 
των 12 χρόνων της δραστηριοποίησης του στο Πανδιδακτήριο 
δίδαξε για 20 εξάμηνα 5 διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα της 
αρχαίας ιστορίας, τα εξής: 1. «Βίος Ελλάδος ήτοι Ελληνική αρ

χαιολογία (ή Ελληνικαί αρχαιολογίαι), αι περιλαμβάνουσαι 
άπαντα τον κατ' οίκον και τον εν πολιτεία βίον των αρχαίων 
Ελλήνων», 2. «Πραγματεία περί ιστοριογράφων Ελλήνων», 3. 
«Πολιτεία Αθηνών συμπεριλαμβανομένης και πραγματείας πε

ρί του Αττικού Δικαίου», 4. «Ιστορία του αρχαίου κόσμου» 
και 5. «Ιστορία των ελληνικών αποικιών»83. 

Από το Μά'ίο του 1837 ο Κ. Δ. Σχινάς συμμετείχε στην επι

τροπή για τη θεσμοθέτηση του οριστικού κανονισμού λειτουρ

γίας του Πανεπιστημίου και από το Φεβρουάριο του 1839 ήταν 
μέλος της επιτροπής «επί των συνδρομών προς ανέγερσιν Ελλη

νικού Πανεπιστημίου». Το Μάϊο του 1842 αναχώρησε για την 
Κεντρική Ευρώπη προκειμένου να συμμετάσχει στο επιστημο

νικό συνέδριο των Γερμανών Φιλολόγων στην Ulm (Οκτώβριος 
1842) εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο πλαίσιο 
της αποστολής αυτής πέτυχε να συγκεντρώσει ένα αρκετά υψη

λό ποσό από εράνους στους ομογενειακούς και φιλελληνικούς 
κύκλους για τη συνέχιση της οικοδόμησης του πανεπιστημιακού 
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ο κτιρίου. Τον Ιούνιο του 1847 αναδείχθηκε, υστέρα από εκλο

1 γε'ς, για μία τριετία Βουλευτής του Πανεπιστημίου. 
3 Δεν υπάρχει το παραμικρό ίχνος αμφιβολίας ότι ο Κ. Δ. Σχι

° νάς ήταν το πρόσωπο κλειδί για τις διαδικασίες της θεμελίωσης 
gj και λειτουργίας του Πανεπιστημίου στην Αθήνα τα πρώτα χρό

| νια και ο διανοούμενος που διαμόρφωσε σε σημαντικό βαθμό 
ω με το συγγραφικό έργο και την πανεπιστημιακή του διδασκα

ο λία το γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας και ειδικότερα της αρ

< χαίας ιστορίας84. 
ο 

< Το Πανεπιστήμιο και η 3η Σεπτεμβρίου 1843 
S3 

< «Το εν Αθήναις Ελληνικόν Πανεπιστήμιον διαδεχθέν τα 
απανταχού της Ελληνικής φυλής εκπαιδευτήρια, τα οποία προ

ετοίμασαν το έργον της παλιγγενεσίας του Ελληνικού Έθνους, 
και εμόρφωσαν άνδρας, συντελέσαντας εις τα δημόσια πράγ

ματα κατά τον Εθνικόν αγώνα, είναι προωρισμένον να εξακο

λούθηση το ένδοξο τούτο έργον, και να παριστάνη την ενότητα 
των φώτων και του πολιτισμού καθ' όλον το Ελληνικόν γένος. 

Η Εθνική Συνέλευσις θέλει ενθαρρύνει τους Καθηγητάς εις 
το έργον τούτο, και θέλει ανυψώσει αυτούς ενώπιον του Έθνους, 
και ενώπιον όλων των ομοφυών εκπαιδευτικών καταστημάτων 
της Ευρώπης, χορηγούσα εις αυτούς το δικαίωμα ν' αντιπροσω

πεύωνται εντός της Βουλής». Με τις σκέψεις αυτές στο προοίμιο 
αρχίζει η αίτηση των 24 Καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών 
προς την Εθνική Συνέλευση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, προκει

μένου να τους δοθεί το δικαίωμα «ν' αποστέλλωσιν εις το Βου

λευτήριον του Έθνους παραστάτην» (δηλ. Βουλευτή)85. 
Η αίτηση γνωστοποιήθηκε στο σώμα κατά τη συνεδρίαση της 

22ας Φεβρουαρίου 1844 και ανάμεσα στα ονόματα των καθηγη

τών που την υποστήριζαν διακρίνει κανείς υπογραφές 14 Πρυ

τάνεων με πρώτεςπρώτες εκείνες των επερχόμενων του Κων

σταντίνου Ασώπιου και Νεόφυτου Βάμβα δηλαδή, που θα 
υπηρετούσαν το ίδρυμα κατά τις ακαδημαϊκές χρονιές 18431844 
και 18441845 αντίστοιχα, καθώς και του απερχόμενου Πρύτανη 
Μισαήλ Αποστολίδη, του οποίου η θητεία έληξε ευδόκιμα στις 4 
Οκτωβρίου 1843. Αναντίρρητα, η μαζική σχεδόν συμμετοχή της 
ακαδημαϊκής αφρόκρεμας στο εγχείρημα  αίτημα της αντιπρο

σώπευσης της στον υπό εκκόλαψη θεσμό του Κοινοβουλίου απο

κτά ένα μείζονος πολιτικής σημασίας «ειδικό βάρος», τα βασικά 
χαρακτηριστικά του οποίου θα προσπαθήσουμε να αποτυπώ

σουμε με την ευτυχή βέβαια κατάληξη που ήταν η ευόδωση της 
επιθυμίας των πανεπιστημιακών. Ξεφεύγει από τα όρια του πο

νήματος αυτού ο σχολιασμός του πολιτικού περιεχομένου, του 
χαρακτήρα, των κοινωνικών μηνυμάτων και των φορέων της εξέ

γερσης της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 και γι' αυτό θα περιορισθούμε 
μόνο στην παρατήρηση ότι στο πλαίσιο μίας έντονα πολιτικά φορ

τισμένης ατμόσφαιρας εκδηλώθηκε τελικά η επανάσταση της 3ης 
Σεπτεμβρίου με κυρίαρχο το αίτημα της σύγκλησης Εθνικής 
Συνέλευσης, που θα φρόντιζε για την κατάρτιση συντάγματος. 
Ύστερα από πολλές πιέσεις και μία σειρά λεπτών διπλωματικών 
χειρισμών ο Όθωνας δέχθηκε εντέλει τα αιτήματα των επανα

στατών ανοίγοντας ουσιαστικά το δρόμο για τις πρώτες ζυμώσεις 
μετά την απελευθέρωση αναφορικά με την αναδιάταξη των πο

λιτειακών δεδομένων86. 
Για τη συμμετοχή και το ρόλο γενικά των στρατιωτικών, των 

πολιτικών, καθώς και του απλού λαού τόσο στη φάση της προ
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ετοιμασίας, όσο και στη φάση της εκδήλωσης του κινήματος 
έχουν γραφεί αρκετά87. Για το ρόλο, εντούτοις, του Πανεπιστη

μίου στο μείζον αυτό γεγονός της δεκαετίας του 1840 οι ανα

φορές είναι από ελάχιστες έως επιγραμματικές. Τσως, διότι 
το Πανεπιστήμιο είχε ιδρυθεί 6 μόλις χρόνια πριν, οπότε η ταυ

τότητα διδασκόντων και φοιτητών διαχεόταν μέσα στο στρό

βιλο τοον έντονων πολιτικών παθών της εποχής αναιρώντας στην 
πράξη την κοινή έκφραση των θέσεων τους. Σε αντίθεση με ό,τι 
έγινε δεκαεννέα σχεδόν χρόνια μετά, στην επανάσταση του 
1862, που οδήγησε στην έκπτωση του Όθωνα και της δυναστείας 
του από τον ελληνικό θρόνο, όπου το Πανεπιστήμιο διαδραμά

τισε μέσω των εκπροσώπων του σημαντικό ρόλο στη διαμόρ

φωση της καθεστωτικής φυσιογνωμίας των ετών 18621863. 
Η μοναδική ενδεχομένως αναφορά που έχουμε για τη συμ

μετοχή του Πανεπιστημίου στα γεγονότα της 3ης Σεπτεμβρίου εί

ναι αυτή που μας διαφυλάσσει η πρυτανική λογοδοσία του Μισαήλ 
Αποστολίδη που εκφωνήθηκε στις 4 Οκτωβρίου 1843, σχεδόν 
ταυτόχρονα με τα επαναστατικά δρώμενα. Παρατηρεί λοιπόν εύ

στοχα ο Πρύτανης του έτους 18421843: «Ουδέν γαρ σκαιόν ή άλ

λως κακόηθες επί της εμής πρυτανείας εφωράθη, τουναντίον δε 
τη του Πρυτάνεως και της Συγκλήτου παραινέσει προθύμως εφά

νησαν υπείκοντες, και κατά την ένδοξον και μεγάλην ημέραν της 
Ελλάδος υπό Καθηγητή τω Ιωάννη Σούτσω τεταγμένοι, διεκρί

νοντο τω κόσμω και τη καρτερία υπέρ των εθνικών θεσμών αγω

νιζόμενοι. Και ευθύς καταστάντων των πραγμάτων εις την προ

τέραν επανήλθον ησυχίαν τους αγοραίους συναγελασμούς και 
τους θορύβους του όχλου φεύγοντες»88. 

Μία άλλη σχετική μαρτυρία που έχουμε πάλι από πανεπι

στημιακό καθηγητή 50 σχεδόν χρόνια αργότερα και που επιβε

βαιώνει την προηγούμενη υπόθεση περί διάχυσης της ακαδη

μαϊκής ταυτότητας μέσα στη γενικότερη σύγχυση του σεπτεμβριανού 
κινήματος είναι εκείνη του Ιωάννη Πανταζίδη, ο οποίος στο 
«Χρονικό του Πανεπιστημίου» επισήμαινε ότι «οι καθηγηταί δεν 
απετέλουν τάξιν εις την επιστήμην μόνον αφωσιωμένην, ουδ' 
ήσαν άνδρες υπέρ αυτής μόνον ζώντες, αλλά στενώς συνδεδε

μένοι μετά των πολιτικών, συνεζήτουν μετ' αυτών και συνδιε

βουλεύοντο περί των πραγμάτων της πολιτείας και συνέπραττον 
όπως ενόμιζον και εδύναντο εις ευόδωσιν αυτών»89. 

Το επαναστατικό εγχείρημα της 3ης Σεπτεμβρίου προκάλε

σε, όπως ήταν αναμενόμενο άλλωστε, διαιρέσεις μέσα στο κα

θηγητικό σώμα. Οι πρώτοι που έγιναν αποδέκτες ενός αρνητι

κού μέτρου ήταν οι αλλοδαποί καθηγητές, όλοι τους γερμανικής 
καταγωγής, οι οποίοι με το διάταγμα «Περί απολύσεως των ξέ

νων εκ της υπηρεσίας εκτός των αρχαίων φιλελλήνων»90 απο

μακρύνθηκαν από τις καθηγητικές τους έδρες, αφήνοντας πίσω 
τους ένα δυσαναπλήρωτο κενό. Μικρή ομάδα συνιστούσαν οι 
καθηγητές που τήρησαν ουδέτερη στάση απέναντι στα επανα

στατικά τεκταινόμενα, ενώ η καθηγητική πλειοψηφία τάχθηκε 
υπέρ της σεπτεμβριανής πολιτειακής μεταβολής με προεξάρ

χοντες τον απερχόμενο και τον επερχόμενο Πρύτανη. Ο μεν 
πρώτος, ο Μ. Αποστολίδης δηλ., υπογράμμιζε ότι «ο λαμπρός 
της Τρίτης Σεπτεμβρίου ήλιος αίσιος απάση της Πατρίδι ανα

τείλας παρέσχεν ημίν χρηστότερα ες τουπιόν και περί του Πα

νεπιστημίου προσδοκά, και φαιδρότερον εις το μέλλον διοράν»", 
ενώ ο Κ. Ασώπιος επισήμαινε ότι «η νέα λάμψις ήτις ήρχισε τώ

ρα να περιαυγάζη τον Συνταγματικόν θρόνον του Όθωνος θέ

λει περικαλύψει αφεύκτως και το Πανεπιστήμιο, το οποίον, 



εναλλάξ ανταυγάζον και φωτίζον τα πάντα, θέλει κατασταθή 
εκ των ιερών παλλαδίων της αγαπητής ημών Πατρίδος και εκ 
των ακράδαντων στηριγμάτων του θρόνου»92. Σκέψεις που αντα

νακλούν ανάγλυφα τα ακραιφνή συνταγματικά φρονήματα 
της μεγάλης μερίδας των φιλελευθέρων Καθηγητών. 

Τι διαδραματίσθηκε λοιπόν στις 22 Φεβρουαρίου 1844 στο 
πλαίσιο της 59ης (ΝΘ ' ) συνεδρίασης της Εθνοσυνέλευσης με 
αφορμή το αίτημα του Πανεπιστημίου για κοινοβουλευτική αντι

προσώπευση: Ποιοι ήταν οι υποστηρικτές και ποιοι οι πολέμι

οι του αιτήματος και ποια ήταν τα βασικά τους επιχειρήματα: 
Ποια ήταν η τελική έκβαση της αναμέτρησης σε μία χρονική στιγ

μή κατά την οποία τα τέσσερα μείζονος αξίας αμφιλεγόμενα ζη

τήματα, που ήταν το εκκλησιαστικό, των ετεροχθόνων, της δια

δοχής και τέλος της Γερουσίας93 είχαν κριθεί υπέρ του Όθωνα; 
Είναι γεγονός, ότι η μοναδική άμεση εμπλοκή του Πανεπι

στημίου στις επίσημες εργασίες της Εθνοσυνέλευσης του 1843

1844 ήταν το έγγραφο αίτημα του για αντιπροσώπευση στο υπό 
διαμόρφωση Κοινοβούλιο. Τέσσερα είναι τα βασικά σημεία της 
αίτησης αυτής που ανακοινώθηκε στους Πληρεξούσιους στις 22 
Φεβρουαρίου και που θα αναφέρουμε συνοπτικά, προκειμένου 
να ολοκληρωθεί παραστατικά η εικόνα των συνταγματικών πε

ποιθήσεων της πανεπιστημιακής κοινότητας. 
Το πρώτο είναι εκείνο που επικαλείται με ευφυή και ευρη

ματικό τρόπο το ρόλο και την αξία της ιστορίας στην κοσμογονία 
αυτή, μία επίκληση που γίνεται τόσο στο προοίμιο που ήδη ανα

φέραμε, όσο και στην τελευταία παράγραφο της αίτησης. Χαρα

κτηριστικό είναι το απόσπασμα: «η ιστορία θέλει απομνημονεύ

σει την απόφασιν ταύτην ως μέτρον των γενναίων υπέρ της παιδείας 
φρονημάτων της εν Αθήναις των Ελλήνων Συνελεύσεως»94. 

Το δεύτερο βασικό σημείο είναι η αναφορά στα «αξιομίμη

τα παραδείγματα» της Αγγλίας και της Γερμανίας, ο συνταγ

ματικός χάρτης των οποίων προβλέπει την πανεπιστημιακή αντι

προσώπευση τόσο στη Βουλή, όσο και στη Γερουσία95. 
Το επόμενο σημείο αναφέρεται στην αναγνώριση της αξίας 

του κοινοβουλευτισμού. Στοιχείο που προκύπτει από την πα

ρατήρηση ότι: «η τελειότης του κοινοβουλευτικού συστήματος 
συνιστάται κυρίως εις την αντιπροσώπευσιν όλων των κοινωνι

κών στοιχείων και δικαιωμάτων»96. 
Ενώ το τέταρτο και τελευταίο σημείο είναι εκείνο που συ

γκροτεί την αιτιολογημένη βάση της αίτησης αλλά και συνάμα 
τη διαχρονικής αξίας διαπίστωση για την ιδιότητα του κοινω

νικού ανθρώπου. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα: «δεν 
ορμώνται προς την αίτησιν ταύτην οι Καθηγηταί από κακήν φι

λοτιμίαν, αλλά πιστεύοντες, ότι τότε μόνον το διδακτικόν επάγ

γελμα καθίσταται αρχή, σωτηρίως επενεργούσα εις την νεο

λαίαν, όταν οι Καθηγηταί ήναι ενδεδυμένοι όλην την αξίαν του 
κοινωνικού ανθρώπου»97. 

Μετά την κοινοποίηση του περιεχομένου της αίτησης στο 
σώμα της Εθνοσυνέλευσης το κύριο βάρος της υποστήριξης της 
επιθυμίας του Πανεπιστημίου ανέλαβε ο Γκίκας Δοκός, Πλη

ρεξούσιος από την Ύδρα και συνάμα γραμματέας της Εθνο

συνέλευσης, γραμματέας επίσης του Πανεπιστημίου, καθώς και 
της «επί των συνδρομών προς ανέγερσιν ελληνικού πανεπι

στημίου Επιτροπής». Ο Γ. Δοκός παρουσίασε με ουσιαστικό 
και εύστοχο τρόπο τα επιχειρήματα του επισημαίνοντας ότι: 
«θέλει φέρει τιμήν εις το έθνος η παραδοχή παραστάτη του 
Πανεπιστημίου παρά την πληρεξουσίων του έθνους. Τις είναι 

η σημασία του ονόματος Έλλην, εις το οποίον καυχώμεθα; Το ο 
όνομα τούτο δύο ιδέας εκφράζει την της παιδείας και του 3 
πατριωτισμού. Παρετηρήσατε, ότι πώποτε ο Έλλην δεν απέ w 
δωκεν αξίαν, ούτε εις το πλήθος, ούτε εις άλλα υλικά πράγ Ξ 
ματα, αλλά μόνο εις την παιδείαν και την αρετήν. (...) Τις εκί 1 
νησε την συμπάθειαν των λαών της Ευρώπης; βλέπετε τους | 
λίθους αυτούς της Ακροπόλεως; ο εν τούτοις και τοις συγ Ε 
γράμμασι των προγόνων ημών εκφραζόμενος λόγος έλαβε ζώ > 
σαν φωνήν, και ενεφύσησεν εις το έθνος ζωήν ελευθερίας. Δυ 2 
νάμεθα σήμερον να φανώμεν αγνώμονες προς τα τοιαύτα και χ 

τηλικαύτα ευεργετήματα; δυνάμεθα να αντιλέξωμεν προς την 
αίτησιν των καθηγητών;»98. 

Υπήρξε βέβαια και αντίλογος στη συζήτηση, προερχόμενος 
από το Ρήγα Παλαμίδη, Πληρεξούσιο της Τρίπολης, ο οποίος 
υποστήριξε όχι και τόσο αβάσιμα, ότι το εν λόγω αίτημα «αντί

κειται εις την ισότητα, την οποία παρεδέχθη η Συνέλευσις»99 και 
ότι εάν δοθεί στο Πανεπιστήμιο το δικαίωμα της κοινοβου

λευτικής αντιπροσώπευσης, τότε το ίδιο δικαίωμα θα ζητήσουν 
και οι οργανωμένες συντεχνίες. Εν τούτοις, με πολλή ζέση και 
ευρηματικότητα υπέρ της πανεπιστημιακής αίτησης μίλησε στη 
συνέχεια και ο Πληρεξούσιος Ηπειρωτών Ευστάθιος Σίμος100, 
καθώς και ο Πληρεξούσιος Θετταλών Κωνσταντίνος Αξελός 
ανατρέποντας την προηγούμενη επιχειρηματολογία. 

Η Εθνική Συνέλευση ενέκρινε τελικά το αίτημα των Καθη

γητών με 119 προς 44 ψήφους, επιδεικνύοντας έτσι μία επιλεκτι

κή ευαισθησία στα ζητήματα της ισοπολιτείας. Σύμφωνα με όλες 
τις ενδείξεις βάρυνε ιδιαίτερα στη λήψη της απόφασης αυτής, 
αφενός ο διδακτικός και πνευματικός εν γένει ρόλος του ανώτε

ρου Πανδιδακτηρίου στη ζωή του τόπου και αφετέρου η εθνική 
αποστολή του στο χώρο του αλύτρωτου Ελληνισμού. 

Η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 συμπερασματικά 
αποτέλεσε μια ουσιαστική και βαθιά τομή στην πολιτική ζωή 
του νεαρού κράτους, αφενός βάζοντας τέρμα στην ανεξέλεγκτη 
αυθαιρεσία του παρελθόντος και αφετέρου ανοίγοντας διά

πλατα το κεφάλαιο της συνταγματικής μοναρχίας. Το Πανεπι

στήμιο Αθηνών συμμετείχε από μια αφανή θέση στις πολιτει

ακές ζυμώσεις της περιόδου, με τους αντιπροσώπους του ωστόσο 
να παίζουν σημαντικό ρόλο στις ανεπίσημες διαβουλεύσεις των 
πολιτικών δίνοντας πανοραμικά το φιλελεύθερο του στίγμα. 
Περιφανής αποδείχθηκε η ευόδωση του αιτήματος του να αντι

προσωπεύεται με έναν ΚαθηγητήΒουλευτή στο υπό εκκόλα

ψη Κοινοβούλιο, μία πολιτική δραστηριοποίηση που άνοιξε τον 
ορίζοντα του Πανδιδακτηρίου, τόσο προς την κατεύθυνση των 
επίκαιρων κοινωνικών προβλημάτων του ελληνικού λαού, όσο 
και προς τον τομέα των μακροπρόθεσμων εθνικών στοχεύσε

ωντου αλύτρωτου Ελληνισμού. Η 3η Σεπτεμβρίου αποτέλεσε 
για το Πανεπιστήμιο Αθηνών την απαρχή για τη σταδιακή εμπλο

κή όλων των φορέων του, καθηγητών και φοιτητών, στην ενερ

γό πολιτική του τόπου. Μία εμπλοκή, η οποία πέρα από τις 
πικρίες και τις διαψεύσεις έφερε μαζί της την πνευματική συν

διαλλαγή και την κοινωνική πρόοδο. 

Το Πανεπιστήμιο εκλέγει το δικό του Βουλευτή 
Τα σχετικά με τον τύπο και τον τρόπο ανάδειξης Βουλευτή 

από το Πανεπιστήμιο ρύθμισαν τα άρθρα 30 και 31 του νόμου 
«περί εκλογής Βουλευτών» του 1844. Έτσι «οι Καθηγηταί του 
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ο Πανεπιστημίου Όθωνος εκλέγουσιν ίδιον Βουλευτήν κατ' από

Η λυτον πλειονοψηφίαν» (άρθρο 30), ενώ «άπαντες οι ανωτέρω 
< συνέρχονται κατά πρόσκλησιν του διοικητού της Καθέδρας του 
η Βασιλείου εν τω Πανεπιστήμια) εις Συνέλευσιν, καθ' ην εποχήν 
3 ενεργούνται και αι λοιπαί εκλογαί του Κράτους. Ο μεν Πρύτα

| νις προεδρεύει την Συνέλευσιν, ο δε Γραμματεύς κρατεί το πρω

ω τόκολλον. Η εκλογή γίνεται δια ψηφοδελτίων. Ο ως Βουλευτής 
d εκλεχθησόμενος απαιτείται να έχη τας εν τω άρθρω 63 του 
| Συντάγματος ιδιότητας» (άρθρο 31)101. 
| Οι πρώτες εκλογές στο Πανεπιστήμιο διενεργήθηκαν στις 
< 15 Ιουλίου 1844 και ανέδειξαν ως Βουλευτή τον Αλέξανδρο 
χ Μαυροκορδάτο, ο οποίος την περίοδο αυτή εκτελούσε χρέη 
< πρωθυπουργού. Η εκλογή του, ωστόσο, ματαιώθηκε από τη Βου

λή, ύστερα από μεθοδεύσεις των πολιτικών του αντιπάλων με 
το αιτιολογικό ότι ο Βουλευτής του Πανεπιστημίου θα έπρεπε 
να προερχόταν από το σώμα των καθηγητών102. Επαναλήφθη

καν οι εκλογές ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα στις 16 
Ιουνίου 1845, οπότε νικητής αναδείχθηκε ο Φίλιππος Ιωάννου, 
του οποίου η θητεία διήρκεσε μέχρι τον Ιούνιο του 1847, όταν 
έγιναν και οι γενικές βουλευτικές εκλογές. Έως το 1862 εκτός 
του Φ. Ιωάννου το Πανεπιστήμιο αντιπροσώπευσαν ως Βου

λευτές του οι: Κ. Δ. Σχινάς, Γ. Α. Ράλλης, Α. Ρ. Ραγκαβής, Π. 
Αργυρόπουλος και Μ. Ποτλής103. 

Η μετονομασία του «Οθωνικού Πανεπιστημίου» σε 
«Εθνικό» και κατόπιν σε «Εθνικό 
και Καποδιοτριακό» 

μους 3823 και 3825 του 1911, οι οποίοι επέβαλαν τη διχοτόμη

ση του Πανδιδακτηρίου σε δύο νομικά πρόσωπα. Το καθένα 
δηλ. είχε ξεχωριστή νομική ταυτότητα και ξεχωριστή περιου

σία, διέθεταν όμως κοινή διοίκηση. Έτσι, στο Εθνικό Πανε

πιστήμιο υπήχθησαν η Φυσικομαθηματική και η Ιατρική Σχο

λή, ενώ στο Καποδιοτριακό εντάχθηκαν η Θεολογική, η Νομική 
και η Φιλοσοφική Σχολή. 

Τέλος, το 1932 με το νόμο 5343 θεσμοθετήθηκε πως τα δύο 
ιδρύματα θα συναπαρτίσουν το «Εθνικόν και Καποδιστρια

κόν Πανεπιστήμιον Αθηνών», επωνυμία και νομική ταυτότητα 
που ισχύουν έως σήμερα105. 

Αντί επιλόγου 

Το 1837 το νέο Πανεπιστήμιο κλήθηκε επιτακτικά τόσο 
για να εκπληρώσει την ιδεολογική και εθνική του αποστολή, 
όσο και για να ικανοποιήσει τις διοικητικές ανάγκες του νεο

σύστατου ελληνικού κράτους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην 
προσπάθεια αυτή σημειώθηκαν αρκετές παραλείψεις και πα

ρατηρήθηκαν και κάποια σφάλματα, οργανωτικής κυρίως υφής. 
Παραμένει ωστόσο γεγονός ιδιαίτερης ιστορικής σπουδαιότη

τας η ιδρυτική πράξη του νέου ακαδημαϊκού θεσμού, το οποίο 
από το 1837 και αποκλειστικά για έναν αιώνα περίπου τροφο

δότησε σε πνευματικό, ιδεολογικό και διοικητικό επίπεδο τις 
νέες δυνάμεις του Ελληνισμού. 

Αναντίρρητα οι θεσμικοί αρχιτέκτονες της θεμελίωσης και 
οργάνωσης του πρώτου ελληνικού Πανεπιστημίου είχαν συ

νείδηση της εμβέλειας και της ακτινοβολίας της πράξης τους. 
Εν τούτοις, δεν θα πρέπει να αφήσει κανείς απαρατήρητες 
τις γνωστικές και συνειδησιακές αναστολές σε συνάρτηση με 
την ευρύτερη εμπλοκή στο γλωσσικό ζήτημα, που δημιούργη

σε το αρχαϊστικό περιβάλλον του Πανδιδακτηρίου στις επερ

χόμενες γενεές, ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια, μία άλλωστε από 
τις σημαντικές πτυχές που ρίχνει αφοπλιστικά τη σκιά της μέ

σα στην πολιτισμική προοπτική των 162 χρόνων ζωής του Πα

νεπιστημίου Αθηνών. 
Ας σημειωθεί ακόμα ότι κατά την περίοδο της ίδρυσης του 

Πανεπιστημίου επικρατούσε σε όλες σχεδόν τις κοινωνικές ομά

δες ένα κλίμα ευρείας αποδοχής και ενεργητικής στήριξης 
του νέου θεσμού. Επίσης ήταν κοινός τόπος ότι η πορεία της νέ

ας γενιάς μέσα από το Πανδιδακτήριο θα ενίσχυε τη συλλογι

κή στρατηγική και τις συμπεριφορές της ελευθεροφροσύνης, 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αναζήτησης της επιστημο

νικής αλήθειας και μόνο. Διαδεδομένη ήταν η πεποίθηση πως 
η λειτουργία του υπό εκκόλαψη ιδρύματος θα αναδείκνυε την 
ανεξαρτησία και αυτοδυναμία της Ελλάδας με αποτέλεσμα η 
αυτόχθονη λογιοσύνη να απομακρυνόταν από το σφιχτό ενα

γκαλισμό των Ευρωπαίων πνευματικών πατρώνων της, οι οποί

οι είχαν εγγυηθεί εξάλλου και για την πολιτική ελευθερία της. 
Θα ήθελα ωστόσο να ολοκληρώσω το πόνημα αυτό με την 

οξυδερκή και μεστή νοημάτων παρατήρηση του πρώτου Πρύ

τανη Κ.Δ. Σχινά σχετικά με τον ιδεολογικό προσανατολισμό του 
ελληνικού Πανεπιστημίου: «Το Ελληνικόν πανδιδακτήριον,... 
κείμενον μεταξύ της Εσπέρας και της Έω, είναι προωρισμένον 
να λαμβάνη αφ' ενός μέρους τα σπέρματα της σοφίας, και αφού 
τα ανάπτυξη εν εαυτώ ιδίαν τινά και γόνιμον ανάπτυξιν, να τα 
μεταδίδη εις την γείτονα Έ ω νεαρά και καρποφόρα». 

Στις 20 Οκτωβρίου 1862, οκτώ μέρες μετά την έξωση του 
Όθωνα, η προσιορινή κυβέρνηση με θέσπισμα που δεν δημο

σιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αποφάσισε τη 
μετονομασία του Οθωνικού Πανεπιστημίου σε Εθνικό. Πολύ 
χαρακτηριστική είναι η διατύπωση της συγκεκριμένης νομο

θετικής πράξης, την οποία και αποθησαυρίζουμε: «Επί τη προ

τάσει του επί της δημοσίας Εκπαιδεύσεως υπουργού, το εν 
Αθήναις μέχρι τούδε Οθώνειον καλούμενον Πανεπιστήμιον 
εγκρίνομεν να μετονομασθή «Εθνικόν Πανεπιστήμιον», ως 
ίδρυμα κοινόν ολοκλήρου του έθνους»104. Το ανώτερο πνευ

ματικό καθίδρυμα του Ελληνισμού είχε πλέον ενηλικιωθεί και 
ο ρόλος του ήταν πλέον καθοριστικός για τα πολιτικά δρώ

μενα στο μικρό κράτος. 
Το 1911 οι συγκυρίες επέβαλαν και νέα αλλαγή όχι μόνο 

στην επωνυμία του Πανδιδακτηρίου αλλά και στη νομική του 
υπόσταση εξαιτίας της δημοσίευσης της διαθήκης του Ηπειρώ

τη στην καταγωγή, εγκατεστημένου όμως στη Ρωσία, Ιωάννη 
Δομπόλη, η οποία είχε συνταχθεί το 1849. Ας επισημανθεί ότι 
ο Ι. Δομπόλης γνώρισε τον Ιωάννη Καποδίστρια το 1809 και 
όπως γράφει στη διαθήκη του είχαν από κοινού αποφασίσει να 
χρησιμοποιήσουν «παν μέσον προς διάδοσιν της εκπαιδεύσε

ως εν Ελλάδι». Και για την ευόδωση του σκοπού αυτού ο Ι. Δο

μπόλης δώρισε την κολοσσιαία περιουσία του «προς ανίδρυσιν 
εν Αθήναις ή εν οιαδήποτε άλλη πόλει, ήτις έσται η πρωτεύ

ουσα της Ελλάδος το 1906, Πανεπιστημίου, ονομασθησομένου 
Καποδιστριακού». Ο συγκεκριμένος όρος της διαθήκης έκα

νε αναπόδραστη την ανάγκη είτε να χωρισθεί το Πανεπιστή

μιο, είτε να ιδρυθεί ένα νέο. Η διέξοδος βρέθηκε με τους νό
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ΜΑΡΩ ΚΑΡΔΑΜΙΤςΗΑΔΑΜΗ 

Η καθημερινή ζωή στο Ναύπλιο, 
στα χρόνια του Καποδίστρια 

«Χαίρετε, Έλληνες νέοι, χαίρετε!»1 έγραφαν την 1η Δε

κεμβρίου του 1822 και δεύτερου χρόνου της ανεξαρτησίας οι 
Αντιπρόεδρος και Αρχιγραμματεύς του Εκτελεστικού Αθ. Κανα

κάρης και Θ. Νέγρης, διακηρύσσοντας τη χαρμόσυνη είδηση 
της άλωσης του Παλαμηδίου. Η κατάληψη του Κάστρου από 
τους Έλληνες σήμαινε ότι η μέρα της απελευθέρωσης δεν ήταν 
πια μακριά. Το γεγονός επισημάνθηκε όχι μόνο από τους Έλλη

νες αλλά και από τους ξένους που παρακολουθούσαν με εν

διαφέρον τον αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία. 
«Το Ναύπλιο», επισημαίνει ο Ciriacy,2 το Γιβραλτάρ τούτο 

της Πελοποννήσου, ου ο λιμήν προστατευόμενος υπό της νησί

δος του Βουρτσίου δύναται να περιλάβη εν ασφάλεια εξακόσια 
περίπου πλοία, περιελθόν ήδη εις τας χείρας των Ελλήνων εξα

σφαλίζει εντελώς την εν Πελοποννήσω επικράτησιν αυτών. 
Πέντε χρόνια αργότερα, στις αρχές Ιανουαρίου του 1828, το 

αγγλικό δίκροτο «Warspite» μπαίνει στο ίδιο αυτό λιμάνι. Ο 
Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος Κυβερνήτης του νεοελληνι

κού κράτους, αποβιβάζεται στην αποβάθρα της πόλης και από 
εκεί, συνοδευόμενος από πλήθος λαού που παραληρεί από 
συγκίνηση, χαρά και ενθουσιασμό, προχωρεί προς την εκκλη

σία του Αγίου Γεωργίου,3 όπου θα τελεσθεί ευχαριστήριος δο

ξολογία προς τον Σωτήρα της Ελλάδας Θεό. 
Πρωτεύουσα του Regno de Morea στα χρόνια της Β' Ενε

τοκρατίας η Napoli di Romania και του Σαντζακίου του Μωριά 
με το όνομα Anabolu, το Ανάπλι, το Ναύπλιο γίνεται τώρα η 
πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους.4 

Κτισμένη πάνοο στη βραχώδη χερσόνησο της Ακροναυπλίας, 
στο μυχό του Αργολικού Κόλπου, απροσπέλαστη σχεδόν από 
τη μεσημβρία, προσιτή αλλά προστατευμένη από τη θάλασσα 
από το βορρά όπου σχηματίζεται ένα εύκολα ελεγχόμενο φυ

σικό λιμάνι, η Καστροπολιτεία παρουσίαζε ένα γοητευτικό 
θέαμα στον επισκέπτη του τέλους του 18ου αιώνα. Με τις ισχυ

ρές βενετσιάνικες οχυρώσεις να τη στεφανώνουν, κατηφόριζε 
μαλακά πάνω σε προσχώσεις μέχρι τη θάλασσα, περιτριγυρι

σμένη σφιχτά από τα επιθαλάσσια τείχη της. Μια τάφρος τη χώ

ριζε από την υπόλοιπη ξηρά. Μεγάλα πέτρινα βενετσιάνικα αρ

χοντικά με μαρμάρινα θυρώματα, το μεγάλο φόρουμ όπου το 
Arsenale με τον ανάγλυφο βουκένταυρο, τουρκικά μέγαρα με 
ξύλινα σαχνισιά να εξέχουν και να αγναντεύουν από ψηλά τη 
θάλασσα, κρήνες, χαμάμ, εκκλησίες που έγιναν τζαμιά, τζα

μιά που έγιναν εκκλησίες, η ενετική Scuola κι ο οθωμανικός 
μενρεσές κι ανάμεσα τους δρομόσκαλες, πλατώματα, δρόμοι 

που ξαφνικά στενεύουν, οπτικές φυγές, ευρηματικές λύσεις, δη

μιουργούσαν ένα σφιχτοδεμένο σύνολο, όπου Ανατολή και Δύ

ση μπλέκαν με έναν τρόπο μαγικό, τέτοιο που μόνο στις πολι

τείες σταυροδρόμια μπορείς να συναντήσεις. 
Η τελευταία περίοδος πριν από την απελευθέρωση υπήρξε 

ιδιαίτερα σκληρή για την πόλη. Πολλά σπίτια καταστράφη

καν, οι δρόμοι γέμισαν ερείπια και αναχώματα. Η κατάσταση 
έμεινε η ίδια για αρκετά χρόνια. Παντού τα σημάδια ενός πο

λυαίμακτου πολέμου, χαλάσματα, ερείπια, σκουπιδότοποι. Ο 
μεγάλος αριθμός προσφύγων που συσσωρεύεται στο ελεύθερο 
Ναύπλιο χειροτερεύει καθημερινά τα πράγματα. Ο Henry Posts 
που φθάνει στο Ναύπλιο απεσταλμένος του φιλελληνικού Κομι

τάτου της Βοστώνης, φέρνοντας τρόφιμα και ρουχισμό, περι

γράφει: «Είδαμε μια σκηνή δυστυχίας και αθλιότητας που οι ευ

νοημένοι κάτοικοι της ευτυχισμένης χώρας μας δεν μπορούν να 
φανταστούν. Εκατοντάδες εξαπλωμένα πλάσματα, με λιμασμένη 
όψη και κουρελιασμένα ρούχα, είχαν κατασκηνώσει σε καλύ

βες από καλάμια και μας εκλιπαρούσαν, καθώς περνούσαμε 
ανάμεσα τους, με απλωμένα χέρια και ικετευτικά βλέμματα. Η 
συμπάθεια μου κορυφώθηκε όταν έμαθα ότι πολλοί από αυτούς 
υπήρξαν από τους πλουσιότερους και πιο σεβαστούς Έλληνες, 
ότι εγκατέλειψαν την ερημωμένη γη τους και τα καμένα σπί

τια τους και τώρα αγωνίζονται να κρατηθούν στη ζωή με μέσα 
που θα συγκλόνιζαν κάθε ανθρώπινη ψυχή»5. 

Την κατάσταση εκμεταλλεύτηκαν, όπως ήταν φυσικό, πολ

λοί. Το Ναύπλιο είχε μεταβληθεί σε πόλη μηχανορραφιών, αντα

γωνισμών, αλληλοσυγκρουόμενων συμφερόντων. Η Ελληνική 
Κυβέρνηση προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο κρατώντας επι

φυλακτική στάση απέναντι στους κάθε λογής ξένους πράκτο

ρες που φθάναν στην πόλη, ενώ παράλληλα προσπαθούσε να 
επιβάλει τάξη στους πρόσφυγες αλλά και στους απείθαρχους 
στρατιώτες. 

Οι Έλληνες οπλαρχηγοί Γρίβας και Φωτομάρας, έχοντας 
καταλάβει αντίστοιχα το Παλαμήδι και την Ακροναυπλία, δρώ

ντας με καθαρά ιδιοτελή κίνητρα, μάχονται μεταξύ τους, με απο

τέλεσμα συχνά οι μπάλες να γκρεμίζουν σπίτια, να σκοτώνουν 
ανθρώπους. Στις 2 Ιουλίου του 1827 μια βόμβα από το Παλα

μήδι γκρεμίζει το θόλο του Βουλευτικού και πέφτει μέσα στην 
αίθουσα την ώρα που συνεδρίαζε η Βουλή, σκοτώνοντας ένα 
βουλευτή. 

Όταν στις 5 Αυγούστου του ίδιου χρόνου οι ναύαρχοι της 
Αγγλίας και της Γαλλίας Codrington και De Rigny ανακοινώ
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Ναυπλιώτης, έγχρ. λιθογραφία, συλλογή Φινόπουλου. 

νουν στην Κυβέρνηση, που βρίσκεται κλεισμένη στο Μπούρτζι, 
ότι η Συνθήκη του Λονδίνου της 24 Ιουνίου αναγνώρισε την 
Ελλάδα ως αυτόνομο κράτος, η τελευταία αποφασίζει να εγκα
τασταθεί προσωρινά στην Αίγινα, ώστε να μπορέσει να ασχο
ληθεί ήσυχη με τα συμφέροντα του Κράτους. 

Αυτό ήταν το Ναύπλιο που αντίκρισε στις αρχές του 1828 ο 
Καποδίστριας. Ανάμεσα στην ακολουθία του που τον συνόδευε 
στο ταξίδι του για την Ελλάδα συμπεριλαμβανόταν και ο Κερ
κυραίος πολεοδόμος, αξιωματικός του γαλλικού στρατού Στα
μάτης Βούλγαρης. Σε αυτόν αναθέτει ο Κυβερνήτης τον έλεγχο 
των οχυρωμάτων των φρουρίων, τον επανασχεδιασμό, τη βελ
τίωση και την ανάπτυξη της υπάρχουσας πόλης και την επιλογή 
του κατάλληλου τόπου για τη χάραξη ενός νέου οικισμού που 
θα στεγάσει τους πρόσφυγες, την Πρόνοια. «Μέτριο ανάστημα, 
ευθυτενής, ντυμένος απλά αλλά με κομψότητα. Έχει πλατύ μέ
τωπο, κομμένα γκρίζα μαλλιά, μάτια μεγάλα, ωραία και ζωηρά, 
μαύρα φρύδια, μύτη λεπτή και ίσια, στενά χείλη με χαριέστατη 
έκφραση, μυτερό πιγούνι», έτσι τον περιγράφει ο Heideck που 
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θα τον συναντήσει αμέσως μετά την άφιξη του στην Ελλάδα6. 
Η κλίμακα, η έκταση και η συγκρότηση της πόλης του Ναυ

πλίου, του σημερινού ιστορικού κέντρου, στις αρχές του 19ου 
αιώνα, ελάχιστα διέφερε από τη μορφή που παρουσιάζει και 
στις μέρες μας. Ως αποτέλεσμα της ιδιαίτερης τοπογραφίας της 
περιοχής και των δυο μεγάλων φρουριακών συγκροτημάτων 
που την περιβάλλουν, της Ακροναυπλίας και του Παλαμηδίου, 
παρέμεινε αναλλοίωτη στο πέρασμα του χρόνου. Καταλαμβά
νοντας όλη την έκταση από την Ακροναυπλία μέχρι τη θάλασ
σα, ο οικισμός εκτείνεται σταδιακά και πέρα από αυτή πάνω σε 
προσχώσεις. Τρεις είναι οι βασικές ζώνες επέκτασης της πό
λης. Η πρώτη ξεκινά παράλληλα με τα τείχη της Ακροναυπλίας 
και προχωρεί σε ένα πλάτος 110 μ. περίπου κατά μήκος των ισο
ϋψών του οικισμού. Σε αυτή τη γεμάτη γραφικότητα περιοχή, 
τον Ψαρομαχαλά, που κρατάει ακόμη και σήμερα την παλιά του 
ονομασία, τότε που η θάλασσα έφθανε μέχρι τις ρίζες του λό
φου και την περιοχή κατοικούσαν οι ψαράδες, ελάχιστες και 
όχι σημαντικές ήταν οι μεταβολές που επέφερε ο Βούλγαρης. 

Περισσότερες ήταν οι επεμβάσεις του στη δεύτερη ζώνη που 
αναπτύσσεται παράλληλα με την πρώτη και που έφθανε μέχρι 
τα επιθαλάσσια τείχη. Εδώ βρισκόντουσαν και βρίσκονται 
πάντα τα σημαντικότερα μνημεία της πόλης, οι εκκλησίες της 
Παναγίας, του Αγίου Γεωργίου, η Μητρόπολη, ο Αγιος Σπυ
ρίδων, όπου δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, τα περισσότερα 
από τα δημόσια κτίρια της Ενετοκρατίας, που μετά την απε
λευθέρωση θα στεγάσουν τις Γενικές Γραμματείες (τα Υπουρ
γεία) και, φυσικά, το Ενετικό Forum η πλατεία Πλατάνου του 
Αγώναμε το μικρό τζαμί (το παλιό Duomo των Ενετών), που 
θα μετατραπεί τώρα σε αλληλοδιδακτικό σχολείο, τον Τεκέ του 
Αγάπασά, που μετατράπηκε σε Βουλευτικό και πίσω του τον 
τουρκικό μενδρεσέ (φυλακές του Λεονάρδου), τα σεράγια των 
Τούρκων πασάδων και το Arsenale που χρησιμοποιείται πάντα 
ως στρατώνας. Κέντρο κοινωνικό και πολιτικό, η πλατεία Πλα
τάνου στα χρόνια των Τούρκων και των Ενετών, θα παραμείνει 
τέτοιο σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα και θα μετονομαστεί 
σε πλατεία Στρατώνα αρχικά και Συντάγματος στη συνέχεια. 

Η μορφή της πλατείας, έτσι όπως τη βλέπουμε και σήμερα 
με το μεγάλο δρόμο (τη Βασιλέως Κωνσταντίνου) να οδηγεί στο 
κέντρο της, είναι έργο του Σταμάτη Βούλγαρη. Ο ίδιος άνοιξε 
και τη μικρή κλειστή ενετική πλατεία του Αγίου Γεωργίου και 
δημιούργησε τη νέα μεγάλη νεοκλασική πλατεία των Τριών Ναυ
άρχων στα ανατολικά της πόλης κοντά στα τείχη, όπου τοποθε
τήθηκε το Κυβερνείο, το Παλατάκι, κατοικία του Καποδί
στρια και μετέπειτα του Όθωνα. 

Η δεύτερη αυτή ζώνη, που έχει μέσο πλάτος 70 μ. και μήκος 
900 μ., έχει ένα χαρακτήρα αστικό. Η τρίτη, τέλος, ζώνη εκτεί
νεται έξω από τα επιθαλάσσια τείχη στη συνέχεια της δεύτερης 
με πλάτος 100 μ. περίπου. 

Πάνω σε ένα οριζόντιο αυτή τη φορά έδαφος ο Βούλγαρης 
σχεδιάζει με απόλυτα κανονική χάραξη δρόμων ορθογώνια οι
κοδομικά τετράγωνα, σύμφωνα με τους κανόνες της πολεοδο
μίας του 19ου αιώνα. Το μικρό πλάτος των οικοπέδων δημι
ουργεί διαμπερή οικόπεδα που εξασφαλίζουν άνετο αερισμό 
και ηλιασμό των χώρων. Με την ίδια λογική σχεδιάζεται και το 
προσφυγικό προάστιο Πρόνοια7, έξω από τα τείχη, κοντά στους 
πρόποδες του Παλαμηδιού. Εκεί κοντά θα εγκατασταθούν οι 
πρώτοι Βαυαροί στρατιώτες μετά την άφιξη του Όθωνα, καθώς 



και στην περιοχή Νέα Τίρυνθα, κοντά στην αρχαία. Βοηθό 
και συνεργάτη στα πολλαπλά καθήκοντα του, ε'χει ο Βούλγαρης 
το Βαυαρό συνταγματάρχη Karl Heideck, που είχε φθάσει στην 
Ελλάδα, με εντολή του βασιλιά Λουδοβίκου, ήδη από το Δε

κέμβριο του 1826. 
Η μακρά παραμονή του στη χώρα τον είχε βοηθήσει να απο

κτήσει μια συνολική αντίληψη της κατάστασης που επικρατού

σε. Η εμπειρία του αυτή, καθώς και η επαφή του με τον Ελβε

τό τραπεζίτη Eynard, συντονιστή των ευρωπαϊκών φιλελληνικών 
Κομιτάτων και στενό προσωπικό φίλο του Κυβερνήτη, συντέ

λεσαν στο να τον διορίσει ο τελευταίος, λίγες μόλις μέρες με

τά την άφιξη του, γενικό στρατιωτικό διοικητή Ναυπλίου. 
Ο Heideck λοιπόν αναλαμβάνει τις επισκευές των οχυρώσε

ων και των στρατιωτικών καταστημάτων και ο Βούλγαρης την 
ανοικοδόμηση της πόλης και την εξυγίανση του υδραγωγείου 
της. Επειδή ένας μεγάλος αριθμός κτιρίων μετά την αποχώρηση 
των Οθωμανών περιήλθαν στο δημόσιο, η επισκευή τους ήταν 
σχετικά εύκολη. Το έργο ανέλαβαν μαζί με τον Βούλγαρη και 
το Βαλλιάνο, που επιμελήθηκαν και την πολεοδομική μελέτη της 
πόλης, 'Ελληνες και ξένοι αρχιτέκτονες και στρατιωτικοί μηχα

νικοί. Ανάμεσα τους ξεχωρίζουν τα ονόματα των Δημ. Σταυρί

δη, Ανδρέα Καλλάνδρου, Δημ. Καλλέργη, Εμμ. Μανιτάκη, Στ. 
Ησαΐα, Πίζα, Aug. Th. Garnot, Σνίτσλαϊν, Πασκουάλε Ιππολί

τι και, φυσικά, οι Σταμάτης Κλεάνθης και Eduard Schaubert, που 
θα πρωταγωνιστήσουν στη συνέχεια στη δημιουργία της Αθήνας 
ως πρωτεύουσας. Για την ώρα, οι δυο νεαροί μαθητές του Schinkel 
έχουν μόλις αποφοιτήσει από την Ακαδημία του Βερολίνου 
και έχουν κατέβει στην Ελλάδα για να συμμετάσχουν, για τους 
δικούς τους λόγους ο καθένας, στην ανασυγκρότηση της. 

Σύμφωνα με τις προσωπικές οδηγίες του Καποδίστρια, 
όλα τα σαθρά και ετοιμόρροπα κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, 
κατεδαφίζονται σταδιακά και στη θέση τους, τόσο το κράτος 
όσο και οι ιδιώτες, κτίζουν καινούργια, πάντα «κατά το σχέδιον 
και την στάθμησιν την δοθησομένην παρά του αρχιτέκτονος της 
πόλεως»8. Παράλληλα αφαιρούνται και τα σαχνισιά από τα σπί

τια, ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία του αέρα. «Αι αγυιαί 
άρχισαν να πλατύνωνται και να ρυθμίζονται εις ευθυγραμμίαν», 
γράφει ο Τύπος της εποχής, «τα δε εξωπετάσματα9 εκείνα τα 
οποία με την στενότητα των αγυιών εμπόδιζαν τας ακτίνας 
του ηλίου να ζημιώσουν τας επιβλαβείς εκείνας αναθυμιάσεις 
και την ανυπόφορον και βλαβεράν εις την υγείαν των ανθρώ

πων υγρασίαν, άρχισαν να αποκόπτονται από παντού». 
Παλιό βυζαντινό αρχιτεκτονικό στοιχείο, το σαχνισί ενσω

ματώθηκε στην οθωμανική αρχιτεκτονική σε σημείο ώστε να θε

ωρείται πια τουρκικό. Έτσι η αφαίρεση του θεωρήθηκε επιβε

βλημένη, ώστε τίποτα να μη θυμίζει στη νέα πολιτεία τον πολύχρονο 
ζυγό. Μετρημένα στα δάχτυλα είναι τα σπίτια με τα σαχνισιά που 
μπορεί κανείς να συναντήσει στο σημερινό Ναύπλιο. 

Τα νέα κτίρια που οικοδομούνται, χαρακτηρίζονται από 
την καθαρότητα των όγκων και τη γνώριμη ελληνική κλίμακα. Οι 
πολίτες συναγωνίζονται μεταξύ τους στην κατασκευή νέων και 
στην επισκευή των παλαιών κατοικιών. «Όσαι δε οικίαι ή επι

σκευάσθησαν ή εκ του νέου εκτίσθησαν ύστερον εισί καλαί και 
εύρυθμαι και αναπαυτικοί πέτριναι όλαι δίπατοι αι πλείσται έχου

σι κατά το κατώτατον μέρος αποθήκας και εργαστήρια». Οι 
περισσότερες από αυτές είναι χαρακτηριστικά δείγματα ενός 
πρώιμου ελληνικού νεοκλασικισμού. Μιας αρχιτεκτονικής που 

Το Εκτελεστικό, αποτύπωση Wolf Schafer, 1935, x 
Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. £ 

Χ 

γεννήθηκε στην Ελλάδα των κλασικών χρόνων, ξαναγεννήθη < 
κε και επεκράτησε στην Ευρώπη του 18ου και 19ου αι. μέσα στη Η 
γενικότερη τάση επιστροφής στο ελληνικό πνεύμα, για να με

ταφυτευθεί και να ανθήσει και πάλι στην Ελλάδα από τους αρ

χιτέκτονες της καποδιστριακής περιόδου που οι περισσότεροι 
είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό, και στη συνέχεια της οθωνικής. 
Το Ναύπλιο και η Αίγινα είναι οι πόλεις όπου πρωτοεμφανίστηκε 
ο ρυθμός που εδραιώθηκε και απλώθηκε στη συνέχεια στην Πά

τρα, το Αργός, την Ερμούπολη, την Αθήνα, τη Σπάρτη κ.ά. 
Φυσικά, παρόλο που η χώρα διέθετε πολύ καλούς οικοδό

μους, ήταν λίγοι οι εξειδικευμένοι τεχνίτες, οι ικανοί να κατα

σκευάσουν τις μορφολογικές λεπτομέρειες του ρυθμού, γείσα, 
κυμάτια, κιονόκρανα, παραστάδες. Ακόμα πιο δύσκολο ήταν 
να βρεθούν σιδηρουργοί για τα κιγκλιδώματα και κλειθροποι

οί. Γρήγορα όμως το κενό συμπληρώθηκε, αρχικά από Επτα

νησιώτες τεχνίτες και στη συνέχεια από ντόπιους μαστόρους. Ο 
ρυθμός αφομοιώθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε ενώ στην υπόλοι

πη Ευρώπη περιορίζεται στα μεγάλα δημόσια κτίρια, στα 
ανάκτορα και τα μέγαρα, στην Ελλάδα απλώνεται μέχρι τη λαϊ

κή αρχιτεκτονική με δύναμη και ορμή δημιουργώντας ένα πα

γκόσμιο μοναδικό φαινόμενο. 
Δυσκολότερα ήταν ο εσωτερικός εξοπλισμός και η διακό

Άποψη του Ναυπλίου με το Παλαμίδι. Υδατογραφία, 57,6 x 54,8 εκ. 
Συλλογή Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος. 
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σμηση των χώρων. Η λαϊκή παράδοση δεν είχε να επιδείξει έπι

πλα ανάλογα με αυτά του δυτικού κόσμου. Ελάχιστα ευρω

παϊκά έπιπλα μπορούσε να βρει κανείς στο Ναύπλιο την εποχή 
αυτή:10 Μερικές μόνο κομόντες από βαμμένο ξύλο που εμιμεί

το το acajou, διακοσμημένες με συνήθη επιχρυσωμένα μπρού

ντζινα κοσμήματα, ψάθινες καρέκλες, απλές, βερνικωμένες και 
κοινά σιδερένια κρεβάτια από τη Μάλτα. Μπορούσε όμως να 
τα παραγγείλει κανείς από τη Μασσαλία ή τη Γένοβα. Σε ολό

κληρη την πόλη υπήρχε μονάχα ένας κατασκευαστής επίπλων 
πολυτελείας, κι αν έπρεπε να στηριχτεί κανείς σε αυτόν για μια 
ολόκληρη επίπλωση, χρειαζόταν υπομονή. Υπήρχαν όμως σο

φάδες, σιλτέδες, κουλτούκια και ξύλινα σκαμνιά. Από τη Σύ

ρο και τη Σμύρνη μπορούσε κανείς να βρει εύκολα και φθηνά 
καλής ποιότητας τουρκικά χαλιά. Κανένας καθρέφτης δεν βρί

σκεται ακόμη και σε μικρό μέγεθος, κανένα μπρούντζινο εκ

κρεμές ή κηροπήγιο που να είναι κάπως ανεκτό. Μερικές εγ

γλέζικες λάμπες, καμιά φορά και γαλλικές. 
Από την Αγγλία και Γαλλία έρχονται και οι πορσελάνες, 

μπλε και άσπρες, κάποια κρύσταλλα, γυαλικά και μαχαιροπί

ρουνα. Μπορεί κανείς να βρει καθετί που είναι απαραίτητο για 
τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, εκτός από εξαρτήματα για το τζά

κι και παιχνίδια. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ ο Καποδίστριας έφερε μαζί 

του κατά την εγκατάσταση του στην Ελλάδα έναν πολύ πλούσιο 
εξοπλισμό σε ασημικά, κρύσταλλα, πορσελάνες, δαντελένια και 
λινά τραπεζομάντιλα, αντάξια ενός υπουργού Εξωτερικών 
του τσάρου, προτίμησε να τα αφήσει μαζί με την πλούσια βι

βλιοθήκη του σε κασόνια, παρά να προκαλέσει την κοινή γνώ

μη, μια και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού μόλις και με

τά βίας μπορούσε να συντηρηθεί με κάποια σχετική επάρκεια. 
Σοφή απόφαση ενός λιτού και συγκρατημένου ανθρώπου. 

Το Παλατάκι, έργο του Ιταλού αρχιτέκτονα Πασκουάλε Ιππο

λίτι, σύμφωνα με τις περιγραφές των περιηγητών, ήταν λιτότα

τα επιπλωμένο. «Μια τέτοια απλότητα θύμιζε κάτι από τις αρε

τές της αρχαίας Ελλάδας», γράφει ο πρεσβευτής Michaud και 

συνεχίζει: «Ο Κυβερνήτης μάς υποδέχθηκε σε μια αρκετά με

γάλη αίθουσα όπου το φως έμπαινε από παντού σαν να ήταν το 
μόνο στολίδι».11 

Ως εγκάρδιο, ταπεινό μικρό σπιτάκι, αναφέρεται και από 
τον Ludwig Ross, ενώ ο ίδιος ο Όθωνας σε επιστολή του προς 
τον πατέρα του λίγα χρόνια αργότερα θα γράψει: «Αν και τα 
δωμάτια δεν είναι πολύ μεγάλα, είναι ευρύχωρα και μου επρο

ξένησαν ευχάριστον εντύπωσιν. Κατά την γνώμην μου αι κα

λύτεραι συνθήκες διαμονής είναι άνετα δωμάτια με ευχάριστον 
επένδυσιν των τοίχων, καλήν θέαν και διαυγήν ουρανόν».12 

Οι Έλληνες του εξωτερικού και οι ξένοι που εγκαθίστανται 
σιγά σιγά στην πόλη τη μετατρέπουν σταδιακά σε ευρωπαϊκή 
πολιτεία. Σημαντικός εμπορικός και ναυτικός κόμβος, το Ναύ

πλιο τροφοδοτεί μεγάλο μέρος της χερσονήσου της Πελοπον

νήσου. Κάποιοι γαλλικοί εμπορικοί οίκοι έχουν την έδρα τους 
εδώ, ενώ δημιουργούνται και αρκετοί ελληνικοί που διεξάγουν 
εισαγωγικό αλλά και εξαγωγικό εμπόριο. Ήδη από το 18ο αι

ώνα το Ναύπλιο ήταν πολύ σημαντικό εξαγωγικό λιμάνι σιτη

ρών, ριζαριού (βαφική ύλη περιζήτητη στις υφαντουργίες της 
Ευρώπης), κεριού, μαλλιού, μετάξης. Στα ισόγεια των κτιρίων 
κατά μήκος της προκυμαίας, αλλά και μέσα στην πόλη, αποθή

κες, εργαστήριο, οψοπωλεία, κρασοπωλεία, φούρνοι κ.ά. εξυ

πηρετούσαν τους Έλληνες και ξένους καταναλωτές. Από την 
ανατολή μέχρι τη δύση, που έκλειναν οι πύλες της ξηράς, ένα 
πλήθος κόσμου από τις γύρω πόλεις και χωριά κατέκλυζε την 
πόλη. Στρατιωτικό, διοικητικό, εμπορικό και πνευματικό κέ

ντρο, το Ναύπλιο έσφυζε από ζωή. Στην πόλη υπήρχε Δικα

στήριο, Ειρηνοδικείο, Εμποροδικείο. Εδώ εκδικάζονταν οι σο

βαρότερες περιπτώσεις. Εδώ δικάστηκαν οι δολοφόνοι του 
Καποδίστρια. Πάνω στο κάστρο της Ακροναυπλίας και στα υπό

γεια του Βουλευτικού λειτουργούσαν φυλακές. 
Στον προμαχώνα των Πέντε Αδελφών, το νοσοκομείο που 

είχε ιδρύσει ο Ατζαγιόλι, Δούκας των Αθηνών και αυθέντης της 
Κορίνθου το 14ο αιώνα, συνέχιζε να λειτουργεί ως πολιτικό νο

σοκομείο με την επωνυμία Α' Εθνικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, 

Χάρτης του Ναυπλίου, περ. 1830. 
Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. 
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ενώ παράλληλα ο Heideck ιδρύει και δεύτερο νοσοκομείο μέ

σα στο Κάστρο της Ακροναυπλίας που λειτουργούσε ως στρα

τιωτικό. Γιατροί φιλέλληνες και Έλληνες που είχαν σπουδάσει 
στα Πανεπιστήμια της Δύσης επάνδρωσαν τα δυο νοσοκομεία, 
ενώ ο φαρμακοποιός Βονιφάτιος Βοναφίν από την Τεργέστη, 
με σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Πάδουας, ιδρύει το πρώτο 
φαρμακείο «Ο Σωτήρ» στην πλατεία Τριών Ιεραρχών, απένα

ντι ακριβώς από το Κυβερνείο.13 

Στο ίδιο αυτό φαρμακείο ταριχεύτηκε η σορός του πρώτου 
Κυβερνήτη της Ελλάδας μετά τη δολοφονία του και από εκεί 
μεταφέρθηκε στη συνέχεια στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κέρ

κυρα, για να ταφεί. 
Παρ' όλο ότι το εκπαιδευτικό κέντρο της χώρας ήταν η Αίγι

να, όπου, κάτω από τη διεύθυνση του Κερκυραίου αρχαιολόγου 
και λόγιου Μουστοξύδη, λειτουργούσαν μουσείο, βιβλιοθήκη, 
το Κεντρικό Σχολείο και το Ορφανοτροφείο, το Ναύπλιο ως 
πρωτεύουσα έχει τη δική του αυτόνομη ανάπτυξη. Ήδη από τα 
1826 η Φιλανθρωπική Εταιρεία έχει ιδρύσει το πρώτο αλλη

λοδιδακτικό σχολείο στην πόλη κατά το πρότυπο των εγγλέζι

κων αλληλοδιδακτικών της «British and Foreign School Society». 
Κατά την καποδιστριακή περίοδο λειτουργούν ένα δημόσιο 

αλληλοδιδακτικό στην κάτω πόλη, ένα δεύτερο για τα ορφανά 
και τους στρατιώτες μέσα στο Κάστρο, ένα δημόσιο και τρία 
ιδιωτικά ελληνικά σχολεία, καθώς και δύο παρθεναγωγεία ιδιω

τικά, ένα με διευθύντρια την Κρητικιά Ελένη Δανέζη και ένα 
με διευθύντρια τη Γαλλίδα Charlotte de Volmerange, που είχε 
έρθει στην Ελλάδα από τη Ρωσία λίγους μήνες πριν από τη 
δολοφονία του Καποδίστρια.14 

Το δεύτερο αυτό παρθεναγωγείο, που ουσιαστικά λειτούρ

γησε την οθωνική περίοδο, πήραν κάτω από την προστασία τους 
οι σύζυγοι των Αντιβασιλέων, Κόμησσα von Armansberg και 
κυρία von Abel. Στο σχολείο που αργότερα μεταφέρθηκε στην 
Αθήνα φοιτούσαν και υπότροφες της Κυβέρνησης. 

Δύο ακόμη εκπαιδευτικά ιδρύματα υπήρχαν στο Ναύπλιο. 
Το Κεντρικό Πολεμικό Σχολείο των Ευελπίδων, οργανωμένο 
κατά τα γαλλικά πρότυπα από το Γάλλο αξιωματικό Pauje, που 
χρησίμευε ταυτόχρονα και ως πρώτη Ανωτάτη Τεχνική Σχολή, 
και το Πρότυπο Αγροκήπιο της Τίρυνθας. Οι απόφοιτοι του Πο

λεμικού Σχολείου ήταν αυτοί που στελέχωσαν το Σιόμα του Μη

χανικού και της Οχυριυματοποιίας, αλλά και εργάστηκαν ως πο

λιτικοί αρχιτέκτονες και μηχανικοί στην ανασυγκρότηση της 
χώρας. Το Αγροκήπιο βρισκόταν λίγο έξω από την πόλη μέσα 
σε 2.206 στρέμματα εθνικής γης και αποτελούσε την πρώτη προ

σπάθεια γεωργικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Τη διεύθυνση 
του ανέλαβε ο Γρηγόριος Παλαιολόγος. 

Εύκολα μπορούσε κανείς να βρει στο Ναύπλιο καθηγητές 
της ελληνικής και της ιταλικής γλώσσας, δυσκολότερα της αγ

γλικής και της γαλλικής. 
Οι καθηγητές ήταν γενικά Έλληνες που είχαν σπουδάσει 

στο εξωτερικό, δημόσιοι υπάλληλοι που συμπλήρωναν τον πε

νιχρό μισθό τους με ιδιαίτερα μαθήματα. 
Δημόσια βιβλιοθήκη δεν υπήρχε στην πόλη. Την άνοιξη του 

1831, ο Λευκάδιος ιατροδιδάσκαλος Α. ΠαπαδόπουλοςΒρετ

τός συστήνει «Φιλολογικόν Σπουδαστήριον»'5 κατά τα πρότυπα 
των αναγνωστικών λεσχών της «φωτισμένης Ευρώπης». Το σπου

δαστήριο ήταν ανοιχτό στα μέλη του πρωί και απόγευμα όλες 
τις μέρες της εβδομάδας και την Κυριακή το πρωί. Στο χώρο του 

Ο Φοίνικας, λεπτομέρεια από τη θύρα τον Παλαιού Δημαρχείου. 

μπορούσε κανείς να βρει αρκετή ποσότητα ελληνικών, απλο

ελληνικών, γαλλικών, ιταλικών και αγγλικών βιβλίων, να 
διαβάσει φιλολογικές και πολιτικές εφημερίδες ή να γράψει. 
Όποιος επιθυμούσε μπορούσε, επίσης, να δανειστεί ένα ή πε

ρισσότερα βιβλία. Το Φιλολογικό Σπουδαστήριο κάλυψε ένα 
σημαντικό κενό, μια και στο Ναύπλιο υπήρχε ένα και μοναδι

κό βιβλιοπωλείο που διέθετε ελληνικά βιβλία, ενώ ένας Γερ

μανός βιβλιοπώλης αναλάμβανε να φέρει κάποια ξενόγλωσσα. 
Ελληνικά βιβλία και λεξικά πουλιούνταν και σε καταστήματα 
γενικού εμπορίου ή, αν ήθελε κανείς μπορούσε να γραφτεί συν

δρομητής και να του τα στείλουν. Άλλωστε στην πόλη λειτουρ

γούσε τυπογραφείο όπου τυπωνόταν ο τοπικός Τύπος και κά

ποια ακόμη έντυπα. Ο κύριος όμως τρόπος για να διαβάσει 
κανείς ήταν ο αμοιβαίος δανεισμός. 

Στους δρόμους κυριαρχούσε ένα πολύχρωμο μωσαϊκό από 
Έλληνες από όλες τις περιοχές της χώρας, νησιώτες και στε

ριανοί. Μονάχα στον κατάλογο των εργατών που δούλεψαν στο 
Κυβερνείο συναντάμε μαστόρους από την Τήνο, την Αθήνα, 
τους Κόρφους, τη Ρούμελη, τη Μυτιλήνη, τη Θεσσαλονίκη, το 
Τσιρίγο, τη Σίφνο, τα Καλάβρυτα, τον Τύρναβο, την Αίγινα.16 

Και κοντά σε αυτούς Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί, Αμερικάνοι, ντό

πιοι και Ευρωπαίοι. 
«Με γέλωτα βέβαια θέλει παρατηρήσει τις τας τριακοσιο

λόξους φουστανέλας των νέων Ελλήνων μας, τα λουλουδοστο

λισμένα ενδύματα των και μάλιστα τας χρυσοκεντημένος περι

κνημίδας και τα τριαντάπηχα και υποφουσκωμένα φουστάνια 
των νεανίδων μας και των περί τα φορέματα καινοτόμων (μο

διστρών) κυριών μας τας ελικοειδέστατας τραχηλάς των και τας 
πλατείας εξελίξεις των (φραμπαλάδες).,.κι η κοσκινού τον 
άνδρα της με τους πραματευτάδες», σχολιάζει ο αρθρογρά

φος του τοπικού φύλλου'17 Φλωρεντινοί ταφτάδες, χρωματιστά 
μεταξωτά, μουσελίνες κάθε είδους, βαμβακερά και λευκά περ

κάλια για τις κύριες αλλά και τσόχες αγγλικές και γαλλικές, φα

νέλες και αγγλικά κασμίρια για τους κυρίους. Τίποτα δεν λεί

πει από τα εμπορικά. Υπήρχαν αρκετοί καλοί ράφτες και μοδίστρες 
γυναικείων φορεμάτων που είναι ικανοί να αντιγράψουν ένα 
μοντέλο. Λίγο πιο δύσκολο είναι να βρει κανείς παπούτσια και 
καπέλα. Τα λίγα καπέλα που μπορεί κανείς να βρει προέρχο
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Ναύπλιο, υδατογραφία, συλλογή Εθνικού Ιστορικού Μουσείου. 

νται από τη Γαλλία ή την Ιταλία, αλλά οι τιμές τους είναι εξω

φρενικές. Ίσως γι' αυτό οι περισσότεροι από τους Έλληνες που 
ντύνονται ευρωπαϊκά εξακολουθούν να φορούν το φέσι ακόμη 
και με επίσημο ένδυμα. Φέσια, φακιόλια, μπόλιες, καπέλα με 
φτερά, στόλιζαν τα γυναικεία κεφάλια. Ο Κόμης Καποδίστριας, 
καθώς και ο αδελφός του ήταν ντυμένοι όπως όλοι οι άλλοι, χω

ρίς επιτήδευση και τύπους. Ελάχιστες ήταν οι φορές που φο

ρούσε την επίσημη ενδυμασία με το ψηλό περιλαίμιο, το κε

ντημένο με χρυσό όπως και οι επίσημες στολές των υπουργών 
της Γαλλίας, αλλά με πολύ λιγότερο κέντημα.18 

Είναι γνωστό το περιστατικό που περιγράφει ο Νικόλαος 
Δραγούμης στις αναμνήσεις του. Κατά την περιοδεία του στην 
Πελοπόννησο, συνοδευόμενος από τον Κολοκοτρώνη, τον Νικη

ταρά, τον πολεοδόμο και φίλο του Σταμάτη Βούλγαρη και τους 
γραμματείς του, με προπομπό τον ταχυδρόμο Καρδάρα με χρυ

σοπόρφυρο ελληνικό ένδυμα καβάλα στο άλογο του, το πλήθος 
που είχε συρρεύσει για να προϋπαντήσει τον Καποδίστρια, συ

νηθισμένο από τις πολυτελείς και πομπώδεις εμφανίσεις των 
πασάδων και τις χρυσούφαντες στολές των καπεταναίων και 
κοτζαμπάση δω ν, άρχισε να προσκυνά τον ταχυδρόμο. Τότε ο 
Κολοκοτρώνης πλησίασε τον Καποδίστρια λέγοντας του: «Το 
πράγμα, υπερεξοχώτατε, δεν πάγει καλά. Πρέπει ο κόσμος να 
γνωρίσει τον Κυβερνήτην του». Και εκεί, στο ύπαιθρο, ανα

γκάστηκε να πεζεύσει και να φορέσει τη λιτή στολή.19 

Σταδιακά η ζωή στην πόλη αρχίζει να παίρνει έναν άλλο χα

ρακτήρα. Το αντίκτυπο της παρουσίας του Καποδίστρια εντυ

πωσιάζει τους ξένους περιηγητές. Η αναρχούμενη χώρα μετα

τρέπεται από τη μια στιγμή στην άλλη σε κράτος ευνομίας. Οι 
κλέφτες και αρματολοί μεταμορφώνονται σε ειρηνικούς αγρό

τες και δραστήριους εμπόρους. «Παντού ξανανθίζει η φιλοξε

νία, η πραότητα, η καλοσύνη και όλες οι πρωτόγονες αρετές των 
Ελλήνων που είχαν χαθεί μέσα στον προναστατικό ανεμο

στρόβιλο.20» 

Η σχετική ασφάλεια και η τάξη που επικρατεί προσελκύει 
όλο και περισσότερους ομογενείς από τη Ρωσία και τις παρα

δουνάβιες επαρχίες. Κοντά σε αυτούς κατεβαίνουν στην Ελλά

δα και ο νεαροί Έλληνες υπότροφοι του βασιλιά Λουδοβίκου 
της Βαυαρίας, που με προσωπική του φροντίδα είχε αναλάβει 
να σπουδάσουν στο εκεί Στρατιωτικό Σχολείο οι Σούτσοι, ο 
Ρίζος, ο Ραγκαβής κ.ά. 

Τα καφενεία και τα ζαχαροπλαστεία είναι πάντα γεμάτα, 
μπιλιάρδο, τάβλι, φαραώ. Έ ν α σμήνος από αργόσχολους πολι

τικολόγους με το μακρύ τσιμπούκι στο στόμα, το στριμμένο τσι

γάρο ή το ναργιλέ, καθισμένοι στις καρέκλες τους, λύνουν τα 
θέματα της ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας. Στο καφε

νείο των Τριών Ναυάρχων, ένα από τα πιο μεγάλα καφενεία 
του Ναυπλίου, ο λαός συζητά την πολιτική κατάσταση της χώ

ρας. Και δεν διστάζει, οργισμένος μετά την υπογραφή του Πρω

τοκόλλου του Λονδίνου της 22ας Ιανουαρίου του 1830, με το 
οποίο καθορίζονταν τα σύνορα της χώρας, να το μετονομάσει 
σε «Καφενείο των τριών αγχονών». 

Από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης, το ζαχαρο

πλαστείο του Δημήτρη Λέρη.21 «Σ' ένα σκοτεινό πλακωτό ισό

γειο έχει στήσει ο επιτήδειος Ελληνοανατολίτης καλλιτέχνης 
της ζαχαροπλαστικής το εργαστήρι του. Ο περαστικός διαβά

της διακρίνει τον τόπο όπου παρασκευάζονται λιχουδιές πολυ

τελείας, από τις γυάλες με τα κόκκινα και λευκά ζαχαρωτά φρού

τα». Μεγάλα δοχεία γεμάτα κυδωνόπαστο, γλυκό τριαντάφυλλο, 
βύσσινο, βερίκοκο, ροδάκινο, αχλάδι, καρύδι, φλούδα πορτο

καλιού. Προϊόντα της ευλογημένης αργολικής γης. Και δίπλα 
στα γλυκά του κουταλιού κουλουράκια, χαλβάδες, μπακλαβά

δες, κανταΐφια, ραβανί. Κοντά στην πύλη της Ξηράς, αγαπητό 
στους μικρούς μαθητές ήταν ένα άλλο ζαχαροπλαστείο που που

λούσε ζεστούς τραγανιστούς λουκουμάδες. 
Όταν έπεφτε το σούρουπο κι οι πύλες της ξηράς κλείναν, 

άρχιζε η νυχτερινή ζωή του Ναυπλίου. Στα καφενεία της πλα
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τείας Πλατάνου, καφές, σοκολάτα, πΰνσι, σουμάδα, λεμονάδα, 
παγωτό. Καλό και φθηνό παγωτό που ανακούφιζε τα καυτά βρά

δια του καλοκαιριού. «Και ότε κόπαζε των αναρροφούντων χει

λέων ο πάταγος, αι γλώσσαι, διασπάσαιτους χαλινούς εκελάδουν 
μεγαλαυχείςτ' ανδραγαθήματα των μηδέποτε ανδραγαθησάντων 
ή και ηγωνι'ζοντο να ελαττώσωσι την αξίαν των αληθών αν

δραγαθημάτων». Την ίδια ώρα άρχιζαν οι ανταλλαγές των επι

σκέψεων και οι προσκλήσεις για δείπνο. Τα τρόφιμα δεν έλει

παν από την αγορά, όσπρια, φρέσκα λαχανικά, φρούτα, κατσικίσιο 
γάλα και τυρί, λάδι, ρετσίνα, κρέας καλό και φθηνό, πολύ κα

λά ψάρια, κοκκινοπέρδικες, λαγοί, πουλερικά, όλα άφθονα και 
σε καλή τιμή. Και κοντά σ' αυτά πολύ καλό τσάι και καφές της 
Ανατολής. Γαλλικά κρασιά, ακριβά και φίνα, εισαγόμενα αλ

λαντικά, όλα τα αγαθά του Θεού. 
Ο Κυβερνήτης δεχόταν σπάνια. Όταν όμως του δινόταν η 

ευκαιρία να το κάνει, το τραπέζι του ήταν πάντοτε περιζήτη

το. Και παρ' όλο ότι ήταν πολυτελέστατο, ποτέ δεν ξόδεψε με

γάλα ποσά. Ζούσε πάντα λιτά και αποτραβηγμένα και δεν δε

χόταν παρά μόνο για δείπνο. 
Έξω από τα τείχη στα χάνια της Πρόνοιας, οι λιγότερο πλού

σιοι γλεντούσαν κι αυτοί με τον τρόπο τους. Ίσως το δείπνο να 
ήταν λιγότερο πλούσιο, το κέφι όμως δεν έλειπε. Γέννηση, γάμος, 
βάφτιση, Αποκριές, κάθε μέρα έδινε αφορμή για χαρά και γλέντι. 

Στ'Ανάπλι βγαίνει ο Αυγερινός 
στην Πρόνοια βγαίνει η Πούλια 
και πάνω στο Νιτσικαλέ 
Αυγερινός και πούλια, 
Ελένη Ρωμιοπούλα. 

Στα σπίτια των Ελλήνων της Μολδαβίας δόθηκαν οι πρώτες 
βεγγέρες που μαζί με τα soirees της κ. Rouen έδωσαν ζωή τα 
βράδια στην πόλη. 

Ο Κυβερνήτης, αυστηρός και κλειστός χαρακτήρας, ο ίδιος 
ελάχιστα συμμετείχε στη νυχτερινή ζωή της πόλης. Η μόνη του 
αναψυχή ήταν να πηγαίνει κάθε βράδυ στην κατοικία του Κων

σταντίνου Καρατζά, γιου του πρώην ηγεμόνα της Μολδαβίας 
Ιωάννη, και να κουβεντιάζει με τη μεγαλωμένη στο Παρίσι συ

μπατριώτισσα του κυρία Καρατζά, το γένος Κοντού από την 
Κέρκυρα. Αργότερα όμως, ίσως από το φόβο παρεξηγήσεων, 
σταμάτησε. Στο σαλόνι των Καρατζάδων, από τα κομψότερα 
της ελληνικής πρωτεύουσας, υπήρχε και το μοναδικό τότε «κλει

δοκύμβαλον» της πόλης. Η οικοδέσποινα έπαιζε με ευχέρεια 
για τους ακροατές της, που άλλοτε απολάμβαναν σιωπηλοί τα 
μουσικά της προτερήματα και άλλοτε τη συνόδευαν τραγουδώ

ντας ή χορεύοντας. 
Η έλλειψη πιάνου δεν εμπόδιζε όμως τους γεμάτους κέφι νέ

ους να διοργανώνουν χορευτικές βραδιές με μόνη ορχήστρα το 
τραγούδι και τα παλαμάκια και κάπου κάπου με τη συνοδεία βιο

λιού ή μαντολίνου. Κάποια μικροεπεισόδια που συνέβησαν στην 
αρχή, όταν οι ευριοπαϊκοί χοροί απαιτούσαν μια πιο κοντινή σχέ

ση της ντάμας με τον καβαλιέρο, λύθηκαν με τον καιρό. 
Συχνές ήταν και οι λογοτεχνικές βεγγέρες, όπου οι αδελφοί 

Παναγιώτης και Αλέξανδρος Σούτσοι, ο Αλ. Ραγκαβής, ο Νικό

λαος Δραγούμης, ο Δημ. Καλλέργης, οι γιατροί Ιωάν. Βηλαράς 
και Δίον. Ταγιαπέρας και αρκετοί άλλοι απήγγελλαν ή διάβα

ζαν τα καινούργια τους έργα ή μεταφράσεις από γνωστά έργα 
ξένων δημιουργών. 

Πεζά και ποιήματα πατριωτικά ερωτικά ή σατιρικά. 

Ω! Τηγανίτες καλοφτιαγμένες, 
ω! Τηγανίτες με το σωρό 
Ζαχαρωμένες και μελωμένες 
και με σουσάμι τ' ασπρουδερό 

απήγγειλε με δέος ο Βηλαράς μπροστά σε ένα λοφώδη σω

79 



Ι ρό από τηγανίτες ένα βράδυ στου Ταγιαπέρα. Δεν ε'λειπαν, βέ

I βαια, και τα θεατρικά έργα, όπως ο «Γάμος άνευ νύφης» του 
| Αλ. Ραγκαβή, που πρωτοπαίχτηκε στο σπίτι του Καλλέργη με 
§ τον τίτλο «Ο Γάμος της Αρχοντοπούλας». Πρωταγωνιστής στο 
< ρόλο της Αρχοντοπούλας, ο ίδιος ο Ραγκαβής και ο Μουρού

χ ζης στο ρόλο του εραστή. Τη μουσική υπόκρουση είχαν ανα

I λάβει οι αδελφοί Βάλσα από τη Μολδαβία, άριστοι «κυμβα

 λισταί». Μετά την παράσταση, που είχε μεγάλη επιτυχία και 
% χειροκροτήθηκε θερμά, ακολούθησε χορός, μόνο που ο δύ

ο στυχος Ραγκαβής «ως η νυκτερίς η ούτε μετά των πτηνών κα

ταριθμούμενη, ούτε μετά των μυών, ούτω και εγώ, ούτε μετά 
| κοριών εδυνάμην να χορεύσω, διότι, ήμην ως κυρία ενδεδυμέ

< νος, ούτε μετά των κυρίων, διότι ως τον μοναχό, ούτω και την 
κυρίαν δεν αποτελεί το φόρεμα».22 

Εκτός όμως από τις χορευτικές μουσικές και λογοτεχνικές 
βεγγέρες, δεν ήταν λίγοι αυτοί που ξενυχτούσαν παίζοντας χαρ

τιά μέχρι τα χαράματα, μέχρι που ο υπηρέτης άνοιγε τα παρα

θυρόφυλλα και το φως του ηλίου πλημμύριζε το δωμάτιο. 
Το τοπικό φύλλο «Ηώ» καυτηριάζει με αυστηρότητα «τους 

αυλικούς της Βλαχομπογδανίας που τόσα κάναν άλλοτε, που 
κάνουν τους φραγκομορφωμένους και ήρθαν εδώ μετά από πε

ριπλάνησιν εδώ κι' εκεί.23 

Ο τίτλος του πρίγκιπα, που πολλοί από αυτούς φέραν με πε

ρηφάνια, ενοχλεί τον εκδότη της εφημερίδας, που σημειώνει ότι 
ο τίτλος δεν δινόταν από τον Αγά παρά σε όποιον έθετε εις την 
κεφαλήν του υπό την κούκαν και δεν παραλείπει να σημειώ

σει ότι οι Έλληνες ξέρουν ότι ο ένδοξος αγώνας τους τους εξό

πλισε με ζωντανή ευγένεια, και ότι άλλοι τίτλοι δεν χρειάζονται. 
Ο ίδιος άλλωστε ο Κυβερνήτης, παρατηρεί, έχει απογυμνωθεί 
από τον τίτλο του Κόμητος. Η μοναδική διασκέδαση του ήταν 
να βγαίνει καθημερινά βόλτα με το αμάξι του, έξω από την πό

λη. Τα δυο αμάξια του Κυβερνήτη ήταν και τα μόνα που κυ

κλοφορούσαν στην πόλη. Μερικά κάρα χρησιμοποιούνταν ως 
μεταφορικά μέσα και ως λεωφορεία από το Ναύπλιο στο Άργος. 
Τα άλογα ιππασίας ήταν η μόνη λύση που μπορούσε κανείς να 
υπολογίζει για περιπάτους και διασκέδαση. Κι ενώ οι Έλληνες 
της Ρωσίας, της Μολδοβλαχίας κτλ έφερναν μαζί τους τον ευ

ρωπαϊκό τρόπο ζωής, τα γλέντια και τις διασκεδάσεις, ο Καπο

δίστριας, αυστηρός και λιτός, προσπαθεί να βάλει τα θεμέλια 
του νεοελληνικού κράτους παραμερίζοντας την προσωπική του 
ζωή. Προσπαθεί να κτίσει κράτος ανεξάρτητο, που «να χαίρει 
όλα τα δίκαια, πολιτικά, διοικητικά και εμπορικά, τα προσπε

φυκότα εις εντελή ανεξαρτησία».24 Όμως ο στόχος δεν είναι ού

τε απλός ούτε εύκολος. Η εσωτερική αντιπολίτευση κάτω από 
την επίδραση των ξένων δυνάμεων της Αγγλίας κυρίως και 
της Γαλλίας, οι οποίες ταύτιζαν την επιτυχία του Καποδίστρια 
με θρίαμβο της ρωσικής πολιτικής, δεν σταματούσε να υπονο

μεύει το έργο του. Το ότι η χώρα δεν είχε ακόμη βγει ουσια

στικά από την επαναστατική της περίοδο είχε ως άμεση συνέ

πεια, πέρα από το βάρος του Αγώνα και την οργάνωση του 
ελεύθερου κράτους, να είναι επιφορτισμένος ο Καποδίστριας 
και με τις διαπραγματεύσεις της ανεξαρτησίας της χώρας και 
του πολιτειακού ζητήματος. 

«Για να φτιάξουν τα εσωτερικά, πρέπει να μας αφήσουν ήσυ

χους τα εξοοτερικά. Λέγω δε τα εξωτερικά, γιατί τα δικά μας 
επαναστατικά κινήματα είναι ακολουθήματα ευθέα και άμεσα 
εκείνων, και καρποί των αγώνων ανθρώπων εργολαβούντων 

αυτά χάριν του ιδικού των συμφέροντος»,25 έλεγε ο ίδιος ο Κυβερ

νήτης. Την περίοδο αυτή φθάνει στο Ναύπλιο ο Θείρσιος φέρ

νοντας την είδηση της εκλογής του Όθωνα, του δευτερότοκου 
γιου του Λουδοβίκου της Βαυαρίας, ως ηγεμόνος της Ελλάδας.26 

Η είδηση φέρνει χαρά αλλά και αναστάτωση. Ο Θείρσιος 
συναντάται με τον Καποδίστρια και του μεταφέρει τα του σχε

δίου της εκλογής του Όθωνα και της ελπίδας του να δοθεί σε 
αυτόν το βασιλικό στέμμα, ενώ ο ίδιος να εξακολουθήσει να κυ

βερνά την Ελλάδα ανατρέφοντας και προετοιμάζοντας το νεα

ρό πρίγκιπα, ώστε να είναι ικανός να αναλάβει τα καθήκοντα 
του με την ενηλικίωση του. Ήταν άραγε δική του πρωτοβουλία 
η πρόταση του Λουδοβίκου; Δική του άλλωστε ήταν η ιδέα της 
ενθρόνισης Βαυαρού Πρίγκιπα στην Ελλάδα. Κι όσο κι αν ο 
ίδιος διακήρυττε ότι δεν είχει καμία πολιτική αποστολή στην 
Ελλάδα κι ότι είχε έρθει από μόνος του για να μάθει πιο καλά 
την κατάσταση και τις ανάγκες της χώρας, υπάρχουν σίγουρα 
κάποιες αμφιβολίες. 

Οπωσδήποτε τα νέα που έφερε ο Θείρσιος στο Ναύπλιο και, 
κυρίως, η έστω και ανεπίσημη είδηση της παράτασης και επίση

μης επικύρωσης της εξουσίας του Καποδίστρια, όπως πολύ σω

στά προέβλεψε ο Αλέξανδρος Ραγκαβής, ξεσήκωσαν θύελλα. 
«Όταν θα έχω την πεποίθηση ότι δεν μπορώ τίποτα να κά

νω για να σώσω αυτή τη δυστυχισμένη χώρα από τα δεινά των 
εμφυλίων πολέμων, της αναρχίας, ή μιας στρατιωτικής κατά

ληψης, θα θέσω κάτω από τα μάτια του Ελληνικού Έθνους και 
του κόσμου το αληθινό και ειλικρινές ιστορικό των πραγμάτων 
και των ανθρώπων και θα αποσυρθώ παίρνοντας μαζί μου το 
μεγαλύτερο των αγαθών, την αγνότητα και την ανάπαυση της 
συνείδησης μου»,27 γράφει στις 14 Σεπτεμβρίου του 1831 ο Καπο

δίστριας. Τέσσερις μέρες αργότερα, πηγαίνοντας να λειτουρ

γηθεί στο μικρό εκκλησάκι του Αγ. Σπυρίδωνα, του προστάτη 
της ιδιαίτερης πατρίδας του Κέρκυρας, δολοφονείται. Η ανα

στάτωση που δημιουργείται σταματά προσωρινά κάθε ανά

πτυξη. Η ζωή όμως συνεχίζεται και διεκδικεί δυναμικά τα δι

καιώματα της. Η άφιξη του Όθωνα και της Αντιβασιλείας 
ξαναζωντανεύει την πόλη. Στο Παλατάκι εγκαθίσταται ο Όθω

νας. Στην οικία Κολιοπούλου όπου κατοικούσαν οι οικογένει

ες Γ. Καρατζά και Ι. Ραγκαβή εγκαθίσταται τώρα ο κόμης 
Armansberg και απέναντι του στο σπίτι, που κατοικούσε ο Δ. 
Καλλέργης, κατοικεί τώρα ο Maurer. Ο καποδιστριακός όμως 
φοίνικας στο γείσο της στέγης μαρτυρεί ότι η «κατά νεώτερον 
ρυθμόν οικοδομημένη» οικία κτίστηκε στα χρόνια της διακυ

βέρνησης του. Τώρα στα σαλόνια της κ. Καρατζά δίνει χο

ρούς η κόμησσα Armansberg. Κάποια ελληνοευρωπαϊκά ει

δύλλια και γάμοι συσφίγγουν τους δεσμούς. Ο Ρουάν με την 
Ελένη Καρατζά, οι αδελφοί Καντακουζηνού με τις θυγατέρες 
του Armansberg. 

Κάτω από τη νέα διοίκηση, η πόλη γνωρίζει καινούργια 
ακμή. Το πολεοδομικό σχέδιο επανεξετάζεται και προτείνονται 
κάποιες μικρές και ασήμαντες τροποποιήσεις, κυρίως ευθυ

γραμμίσεις οδών και επέκταση της ζώνης του αιγιαλού. Επι

θεωρούνται επίσης οι κοντά στις οχυρώσεις οικοδομικές πε

ριοχές. Υπεύθυνος είναι ο λοχαγός του μηχανικού Dracker. Η 
ανοικοδόμηση στην πόλη ξαναρχίζει. Ειδική «επί του καλλω

πισμού επιτροπή» αναλαμβάνει τον έλεγχο. Το Ναύπλιο μετα

τρέπεται σιγά σιγά στο «μικρό Παρίσι» του ιδιαίτερου γραμ

ματέα του Όθωνα, Lemard. 
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Κτίρια της Αθήνας 
από την Εποχή του Όθωνα 
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Τα Ανάκτορα των Αθηνίύν (η σημερινή Βουλή) δυτική πρόσοψη. Χτίστηκε το 1836-43, σύμφωνα με σχέδια του Friedrich von Gartner. Φωτ. 1870. 
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Το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, δυτική πρόσοψη. Κτίστηκε το 183964 σύμφωνα με σχέδια του Christian Hansen. Φωτ. περ. 1870. 
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Ιωνικό κιονόκρανο από τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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Τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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Η ζωφόρος από τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών (τμήμα): Ο βασιλιάς Όθων ως υποστηρικτής των Επιστημών και των Τεχνών. 
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Η Ακαδημία Αθηνοόν, δυτική πρόσοψη. Κτίστηκε το 1859-85 σύμφο)να με σχεδία του Theophil Hansen. Φωτ. περ. 1835. 



Στύλος με γλυπτό της Αθηνάς του Λεωνίδα Δρόση μπροστά από την Ακαδημία Αθηνοίν. 



< 
c 
< 
Ε 
Ά 
Χ 
ω 
Η 
θ" 
Χ 
< 
ζ 
ο 
S 

ι 
5 

Το δυτικό αέτωμα του κεντρικού κτιρίου της Ακαδημίας Αθηνών. 
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Η Αίθουσα Συνεδριάσεων της Ακαδημίας Αθηνών. 
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Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Αθήνας, δυτική πρόσοψη. Κτίστηκε το 18841902 σύμφωνα με σχε'δια του Theophil Hansen. 
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Η καθολική εκκλησία του Αγίου Διονυσίου στην Αθήνα. Κτίστηκε το 1853-64 σύμφωνα με σχέδια του Leo von Klenze. 
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Άποψη της γωνίας του αετώματος του κεντρικού κτιρίου της Ακαδημίας Αθηνών. 
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ΜΑΝΟΣ ΜΠΙΡΗΣ 

Η ανασυγκρότηση της Αθήνας κατά την Οθωνική Περίοδο 
Η αρχιτεκτονική των κτιρίων της (18321862) 

Από το 1816, οπότε ο Leo von Klenze ξεκίνησε την εφαρ

μογή του σχεδίου του για τη Γλυπτοθήκη του Μονάχου, έως το 
1834, όταν δηλαδή ο Karl Friedrich von Schinkel εμπνεύστηκε 
και παρουσίασε την πρόταση του για ένα παλάτι του Όθωνα 
στην Ακρόπολη της Αθήνας, είχαν περάσει δεκαοκτώ χρόνια, 
στο διάστημα των οποίων θα ήταν δυνατό να οριοθετηθεί η πιο 
κρίσιμη περίοδος στην εξέλιξη και την πλήρη ωρίμανση του 
στραμμένου προς τα ελληνικά πρότυπα γερμανικού κλασικι

σμού του 19ου αιώνα. 
Με τη Γλυπτοθήκη του Klenze υλοποιείται στο Μόναχο η στο

χαστική αντίληψη του Λουδοβίκου Α', για την αναβίωση των 
Αρχαίων Τεχνών.1 Όμως, και παρά το γεγονός ότι ο ιδεατός στό

χος του είναι η Ελλάδα, την αρχιτεκτονική του μνημείου βαρύ

νουν ακόμη σημαντικά οι υποθήκες της Ρωμαϊκής Αναγέννησης. 
Με το σχέδιο για το ανάκτορο της Αθήνας του Schinkel, ανα

δεικνύονται, στο μέγιστο βαθμό, οι αισθητικές αξίες μιας μνη

μειακής σύνθεσης, της οποίας το «παριστώμενο» ερμηνεύει, ως 
συνολική σύλληψη, το τερματικό σημείο της κλειστής διαδρο

μής ΑθήναΡώμηΑθήνα, την οποία επί είκοσι τρεις περίπου αι

ώνες πορεύτηκε η κλασική αρχιτεκτονική, στο δυτικό πολιτισμό. 
Η αλήθεια είναι ότι η Αθήνα του 19ου αιώνα, κατά την ανα

συγκρότηση της ως νέας πρωτεύουσας, ήταν εκείνη που έμελλε 
να κερδίσει την πλήρη ανταπόδοση (revanche), έναντι της Ρώμης, 
με τη γόνιμη μετεξέλιξη της ακαδημαϊκής μορφολογίας, κάτω 
από τη σκιά των αρχέτυπων ιστορικών μνημείων της.2 Και αυ

τό, παρά το αδιαμφισβήτητο γεγονός της έως τότε υπεροχής της 
ιταλικής Αναγέννησης, στη διαδικασία της δημιουργικής δια

πραγμάτευσης του κλασικού στοιχείου, κατά τη διάρκεια της 
μακράς πορείας της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής. 

Ήταν πράγματι μοιραίο, κάτω από τις ιστορικές συγκυρίες 
που συνδέθηκαν με την αναγέννηση της Ελλάδας, ο Βαυαρός 
Klenze και πολύ περισσότερο ορισμένοι πατριώτες του να 
βιώσουν στην ίδια την Αθήνα αυτή την πραγματικότητα. Να ανα

παράγουν δηλαδή τις ιδεατές μορφές έχοντας δίπλα τους τα κλα

σικά πρότυπα, κατορθώνοντας να φέρουν σε δημιουργική σύ

ζευξη τη γνώση με τη φαντασία, τη λογική με το συναίσθημα. 
Αντίθετα, ο Schinkel όφειλε στην κορυφαία για την ελληνική 
αρχιτεκτονική σύνθεση του να ανακτήσει μία ιδανική παρά

σταση των μορφών, υπερβαίνοντας με τη φυσική του ιδιοφυΐα 
τις «εν σχεδίω» προδιαγραφές των ρυθμικών συστημάτων.3 

Όσο για το ερώτημα, φυσικά, αν υπό τις δεδομένες συνθή

κες, οι Βαυαροί αρχιτέκτονες της συνοδείας του Όθωνα υπήρ

ξαν τυχεροί, επιτυγχάνοντας μια συναρμογή του «νοητού» με 
το «αισθητό» περί αυτού δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Εάν πά

λι τίθεται το ζήτημα κατά πόσον η ίδια η νεοσύστατη πρωτεύ

ουσα, η Αθήνα, απεκόμισε με το πρωτογενές έργο αυτών των 
ανθρώπων ένα ουσιαστικό όφελος σχετικό με την ποιοτική 
στάθμη της αρχιτεκτονικής της, την απάντηση πρέπει ίσως να 
συναγάγει κανείς, αναγνωρίζοντας την ιστορική πραγματικό

τητα και επικαλούμενος συγχρόνως εκείνα τα επαγωγικά επι

χειρήματαπ που είναι κατάλληλα για να νομιμοποιήσουν κά

ποιες καλαισθητικές, και άλλες, κρίσεις. 
Όσον αφορά τους πρωτεργάτες του αρχικού πολεοδομικού 

σχεδιασμού της νέας πρωτεύουσας, αυτοί δεν ήταν Βαυαροί. Ο 
Σταμάτιος Κλεάνθης (17991862) από τη Βελβενδώ της Μακε

δονίας, και ο φίλος του Eduard Schaubert (18041860), από το 
Breslau της Σιλεσίας, απόφοιτοι και οι δύο της Αρχιτεκτονικής 
Ακαδημίας του Βερολίνου και μαθητές του Schinkel, ήλθαν στην 
Ελλάδα την περίοδο του Κυβερνήτη Καποδίστρια, και ήδη το 
1831 αποτύπωναν με εξαιρετική επιμέλεια την υφιστάμενη κα

τάσταση στην Αθήνα.4 Μια πόλη ημικατεστραμμένη από την πε

ριπέτεια του Αγώνα και από την πολιορκία της Ακρόπολης, στα 
χρόνια 18261827. 

Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια, το Σεπτέμβριο του 
1831, τον επόμενο χρόνο δόθηκε από τη Διοικητική Επιτροπή, 
που ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, μια επίσημη ανάθε

ση για τη σύνταξη ενός νέου πολεοδομικού σχεδίου των Αθη

νών. Γεγονός που από μόνο του μαρτυρά την προετοιμασία του 
εδάφους, μέσα στους κόλπους της προηγούμενης κυβέρνησης, 
χωρίς επίσημες δεσμεύσεις έστω, για την πιθανή επιλογή της 
πόλης ως πρωτεύουσας. 

Φυσικά, ο κύβος ερρίφθη μετά την κάθοδο στην Ελλάδα του 
νεαρού βασιλιά Όθωνα, αρχικά στο Ναύπλιο (1832), και ιδι

αίτερα, ύστερα από τη βαρύνουσα γνώμη του πατέρα του, Λου

δοβίκου Α' , ο οποίος απροκάλυπτα πίστευε ότι οι μνήμες του 
μεγάλου παρελθόντος της πόλης επαξίως θα στήριζαν το πολι

τικό μέλλον του μικρού Βασιλείου. Και πρέπει εδώ να σημει

ωθεί ότι όχι μόνο έτρεφαν ελπίδες και άλλες πόλεις γι' αυτό 
το μέγα προνόμιο (Τρίπολη, Άργος, Κόρινθος, Μέγαρα, φυσι

κά και το Ναύπλιο), αλλά, ατυχώς, ορισμένοι ιθύνοντες έθεταν 
και θέμα προσωρινότητας της εντός των ορίων της «παλαιάς 
Ελλάδος» πρωτεύουσας, οραματιζόμενοι προφανώς τη «φυσι

κή» θέση του κέντρου του ελληνισμού στην Κωνσταντινούπολη! 
Επιτέλους, με το διάταγμα του Απριλίου του 1833 «περί της ανοι
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ο κοδομήσεως της πόλεως των Αθηνών και της εκεισε μετάθεσε 
| ως της Έδρας της Κυβερνήσεως», καθώς και με την ε'γκριση 
;ΐ του νέου σχεδίου το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου (29 Ιουνίου/11 
Β Ιουλίου), δόθηκε ένα τέλος σ' αυτή τη σοβαρή εκκρεμότητα, κά

<5 τι που δίχως άλλο πρέπει να καταλογιστεί στις πιο θετικές για 
| τον τόπο επεμβάσεις της βαυαρικής εξουσίας. 

Στο σημείο αυτό και προτού γίνει η περιγραφή της ανοικο

ο δόμησης της νέας πόλης, είναι αξιοσημείωτο να γίνει μια στοι

< χειώδης έστω, αναφορά του σχεδιασμένου χώρου πάνω στον 
| οποίο υλοποιήθηκε η αρχιτεκτονική της. Το σχέδιο των Κλεάν

■ θη και Schaubert, παρά τις περί του αντιθέτου απόψεις, έδινε 
Χ μέσα από τα θεμελιακά συστατικά του, ορισμένες εξαιρετικές 
< προοπτικές για την ανάπτυξη του νέου οικισμού. Περιείχε κα

τά κάποιο τρόπο ουσιαστικές καινοτομίες, που δύσκολα θα ήταν 
αναγνωρίσιμες σε ανάλογες πολεοδομικές διατάξεις των αρ

χών του 19ου αιώνα στην Ευρώπη.6 

Ίσως η προτεινόμενη κεντροβαρική θέση των Ανακτόρων 
του Όθωνα και των διοικητικών κτιρίων στο σημείο συνάντη

σης τριών βασικών αξόνων, δηλαδή των οδών Αθηνάς, Πειραιώς 
και Σταδίου, να είχε την ιδεολογική αφετηρία της πάνω σε σχε

διαστικές δομές συντηρητικές, αναγόμενες στην παράδοση των 
πόλεων της «πεφωτισμένης εξουσίας»· όμως, από την άλλη πλευ

ρά, καθώς η νέα πόλη εκτεινόταν από βορρά προς τα λοφώδη 
εξάρματα και τα σημαίνοντα στοιχεία αναφοράς του ιστορικού 
τοπίου, η χάραξη αυτών των κύριων αξόνων πρόβαλλε μια σκο

πιμότητα, σχεδόν νομοτελειακή. Την προσδιόριζαν οι απαλές 
κλίσεις του εδάφους, οι βασικοί προσανατολισμοί, καθώς και 
οι συνθήκες λειτουργικότητας, που είχαν άλλωστε προβλε

φθεί σε μακρόπνοη προοπτική. 
Εξάλλου, από τους μεταγενέστερους κριτές του σχεδίου αυ

τού, έχει μάλλον υποτιμηθεί η παρουσία σε αυτό, εκτός των πε

ριμετρικών λεωφόρων (boulevards), της φαρδύτατης πράσινης 
ζώνης που σημειώνεται ως πλατεία «του Λαού» η οποία ξε

κινούσε από το νότιο μέτωπο του Ανακτόρου (περίπου στην θέ

ση της πλατείας Ομονοίας) και κατέληγε, με ομαλή κατωφερι

κή κλίση και διαμέσου ενός τμήματος της οδού Αθηνάς, περίπου 
250 μ., προς το γοητευτικό άνοιγμα του αδόμητου «αρχαιολο

γικού πάρκου», που αγκάλιαζε τον Ιερό Βράχο. 
Από την άλλη πλευρά, αυτή η πρόταση είχε και την «αχίλ

λειο πτέρνα» της: Ήταν αυτή η αλληλοτομία «νέου» και «πα

λαιού» και οι οδυνηρές συνέπειες της από τη χάραξη των νέ

ων δρόμων (ιδιαίτερα της Αθηνάς, της Αιόλου και της Ερμού) 
στον υφιστάμενο οικιστικό ιστό. Μέσα στο 1833, και ενώ η εφαρ

μογή των προαναφερθέντων αξόνων είχε προχωρήσει, τον εν

θουσιασμό για την πρόοδο διαδέχθηκαν απογοητεύσεις και δια

μαρτυρίες, φυσικά, όχι άσχετες και με τα υποθάλποντα συμφέροντα 
των πρώτων οικιστών, και των μεγαλοϊδιοκτητών των οικοπέ

δων, ώστε τελικά ο Όθωνας να αναγκαστεί να αναστείλει τη 
συνέχιση των εργασιών.8 Η συνακόλουθη αυτής της περιπέτει

ας παρέμβαση με προτροπή του Λουβοδίκου Α' του Leo von 
Klenze στην Αθήνα (όπου έμεινε για τρεις μήνες το καλοκαίρι 
του 1834) είναι, στις γενικές της γραμμές, γνωστή. 

Το αναθεωρημένο από το διάσημο αρχιτέκτονα του Μονά

χου σχέδιο που εγκρίθηκε τελικά με το διάταγμα της 18/30 Σε

πτεμβρίου του 1834 περιείχε, όπως ήταν αναμενόμενο, τις ανα

γκαίες συμβιβαστικές τροποποιήσεις και τους περιορισμούς, 
πάνω στις ευρύχωρες κοινόχρηστες επιφάνειες, με τις οποίες 

είχαν προικίσει την πρόταση τους οι Κλεάνθης και Schaubert. 
Επιπλέον πρότεινε και μια γενικότερη συστολή των ορίων της 
οικοδομήσιμης επιφάνειας, καθώς η πεποίθηση του ήταν, όπως 
εξάλλου την κατέγραψε στις μακροσκελείς παρατηρήσεις του, 
πως η προοπτική των 40.000 έως 50.000 κατοίκων που έθεταν 
οι δύο συνάδελφοι του ήταν πιθανότατα ουτοπική για μία «μι

κρή μεσογειακή πόλη».9 

Η διορθωτική συμπεριφορά του Klenze ήταν επιβεβλημέ

νη εκ των περιστάσεων, και το αποτέλεσμα της κατά γενική 
ομολογία ανασταλτικό για την εύρυθμη ανάπτυξη της πρωτεύ

ουσας σίγουρα δεν ανταποκρινόταν στις δυνατότητες και τις 
αρετές αυτού του δημιουργού. Εξάλλου αυτός, ως άριστος γνώ

στης της αρχιτεκτονικής των αρχαίων, και από τη φύση του προι

κισμένος με μια προδιάθεση ρομαντική, αντέδρασε στον ορθο

λογισμό και τις συμμετρίες του αρχικού σχεδίου, απαιτώντας 
την ουσιαστική μεταλλαγή των δομών του προς ένα ύφος πε

ρισσότερο γραφικό. Έτσι, μετέθεσε τα Ανάκτορα προς το έκ

κεντρο δυτικό όριο του πολεοδομικού συνόλου, προς τον Κερα

μεικό. Η μελέτη του, που έμεινε, φυσικά, ανεφάρμοστη, παρουσίαζε 
πράγματι μια ενδιαφέρουσα ποικιλία στους όγκους και τις επι

μέρους διατάξεις των κτιρίων, και επιπλέον μια επιτυχή προ

σαρμογή στο φυσικό τοπίο. 
Εν πάση περιπτώσει, ήταν και πάλι ο ίδιος ο Λουδοβίκος 

που αποφάσισε, μετά από μια σημαντική επίσκεψη του στην 
Αθήνα (Δεκέμβριος 1835Μάρτιος 1836), την οριστική μετάθε

ση των Ανακτόρων στη σημερινή τους θέση, στο επικλινές της 
μεσημβρινής πλαγιάς του Λυκαβηττού, με θέα προς την Ακρό

πολη και το μακρινό ορίζοντα του Ελαιώνα και του Σαρωνικού. 
Για την κτιριολογική του σύνθεση δεν υιοθετήθηκε, βέβαια, η 
μελέτη Klenze, ούτε επίσης μία εξ ίσου σημαντική που είχε 
εκπονήσει ο αρχιτέκτονας Ludwig Lange. 

Εκείνη την εποχή, ο αρχιτέκτονας Friedrich von Gartner 
άρχιζε να επισκιάζει στο Μόναχο τον έως τότε παντοδύναμο 
Klenze, και ήταν αυτός που έλαβε την εντολή να σχεδιάσει και 
να εκτελέσει το μέγαρο που θα στέγαζε τον Όθωνα και τη συ

νοδεία του.10 

Τα Ανάκτορα του Όθωνα (18361842) αποτέλεσαν το πρώ

το μεγάλης κλίμακας επίσημο οικοδόμημα της νεοσύστατης πρω

τεύουσας. Ο Gartner τα τοποθέτησε στην ήπια ανωφέρεια, προς 
το ανατολικό όριο της ευρείας πλατείας της σημερινής πλα

τείας Συντάγματος, που διαμορφώθηκε και εντάχθηκε στην πε

ριβάλλουσα ρυμοτομία από τον υπολοχαγό μηχανικό Hoch με 
κατεύθυνση της κυρίας όψης του συμμετρική προς τον άξονα 
της οδού Ερμού. 

Εκτός από τον Hoch, τη διεύθυνση των εργασιών ανοικο

δόμησης είχε κυρίως ο Ed. Riedel, επίσης και άλλοι αρχιτέ

κτονες του Μονάχου, μεταξύ των οποίων και ο Fr. Biirklein, που 
διακρίθηκε αργότερα για το έργο του στη βαυαρική πρωτεύ

ουσα. Ύστερα προστέθηκε και ο στρατιωτικός μηχανικός Γε

ράσιμος Μεταξάς, ένας ικανότατος άνθρωπος, που ανέλαβε κα

τά καιρούς δημόσιες ευθύνες στα έργα ανασυγκρότησης και 
δίδαξε επίσης, από το 1863 έως το 1872, ως καθηγητής του νε

οσύστατου Πολυτεχνείου." 
Ο Gartner έδωσε τη μορφή ενός κλειστού ορθογωνικού συ

γκροτήματος στο τριώροφο κτίριο. Σχεδόν τετράγωνο στην κά

τοψη, έχει δύο εσωτερικές αυλές εκατέρωθεν της μεσαίας 
πτέρυγας που περιλάμβανε την Αίθουσα του Θρόνου και τους 
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κύριους χοίρους υποδοχής, καθώς και τον προθάλαμο εισόδου 
και κλιμακοστασίου προς την πλευρά της πλατείας Συντάγμα

τος. Τα βασιλικά δωμάτια ήταν διατεταγμένα στη μεσημβρινή 
πτέρυγα, έτσι ώστε οι ένοικοι τους να απολαμβάνουν τη μονα

δική εικόνα του Ολυμπιείου, το τοπίο των «παριλίσσιων πεδίων» 
και στο βάθος τον ασημένιο ορίζοντα του Σαρωνικού. Φυσι

κά, όλη αυτή η εσωτερική συγκρότηση είναι στις μέρες μας ανύ

παρκτη, καθώς το μέγαρο, εκτός των άλλων υπέστη σημαντικό

τατες καταστροφές από τη μεγάλη πυρκαγιά του 1909 και εξ 
αιτίας των μεταγενέστερων πολιτειακών μεταρρυθμίσεων με

τέπεσε τελικά στη σημερινή του λειτουργία ως Κοινοβουλίου 
των Ελλήνων, ύστερα από δραστικές κτιριολογικές αναμορ

φώσεις, που έγιναν περί το 1930 από τον αρχιτέκτονα Ανδρέα 
Κριεζή. Ωστόσο και σήμερα το αρχιτεκτόνημα διατηρεί εξωτε

ρικά το αρχικό του ύφος. Εντυπωσιάζει πράγματι με την αισθητά 
υπέρμετρη κλίμακα του, με την ήρεμη γεωμετρία των όγκων του, 
με την κλασική λιτότητα των εκφραστικών του μέσων. 

Πάντως, αυτό που συνήθως υποστηρίζεται, ότι δηλαδή η 
«φτωχή» εμφάνιση του κτιρίου όσον αφορά τη διακόσμηση του 
οφείλεται σε εντολή του Λουδοβίκου, ουσιαστικού εργοδότη 
στην προκειμένη περίπτωση, προς τον αρχιτέκτονα, έχει ορι

σμένη ιστορική βάση. Όμως δεν δικαιολογεί διόλου την άποψη 
για μία δήθεν βεβιασμένη και παραποιημένη ως προς την αυ

θεντική πρόθεση του δημιουργού σύνθεση. Διότι ο Gartner εί

χε το μοναδικό ταλέντο να παράγει απλές και μνημειακού χα

ρακτήρα μορφές, ανεξαρτήτως των ρυθμολογικών επιλογών του, 
όπως άλλωστε απέδειξε με το αριστούργημα του, την Κρατική 
Βιβλιοθήκη του Μονάχου (1823). 

Εδώ, στα Ανάκτορα της Αθήνας, ανέδειξε την αισθητική αυ

τάρκεια των κλασικών μορφών, τόσο με την ακριβή τους αντα

πόκριση στα ιστορικά τους πρότυπα, όσο και με το μέτρο της πι

στής εφαρμογής τους στο αυθεντικό υλικό. Έτσι, λαξεύτηκαν 
στο πεντελικό μάρμαρο για πρώτη φορά στη νεότερη Αθήνα

το δωρικό οκτάστυλο πρόπυλο της δυτικής εισόδου, η εντυπω

σιακή κιονοστοιχία της μεσημβρινής στοάς, τα υπόλοιπα προ

στώα του ισογείου, οι λεπτές οριζόντιες κορωνίδες μεταξύ 
των ορόφων, τα ρυθμολογημένα πλαίσια των παραθύρων, τέ

λος τα γείσα των αετωμάτων και της στέψης  με τα αριστουρ

γηματικά ακροκέραμα που ζώνουν το άνω όριο του μνημείου. 
Το οικοδόμημα αυτό υπήρξε ουσιαστικά το πρώτο μεγάλο 

«σχολείο» εκμάθησης της οικοδομικής και των εφαρμοσμέ

νων τεχνιόν (στο μάρμαρο, στην ξυλουργική, στα επιχρίσματα 
και τα χριόματα) για τους Έλληνες μαστόρους και, φυσικά, και 
για τους νέους ομοεθνείς τους αρχιτέκτονες. 

Το αρχιτεκτόνημα ολοκληρώθηκε, και εσωτερικά, περί τα 
μέσα της δεκαετίας του 1840 και αναδείχτηκε με την επιβλητι

κή αρμονία της ογκοπλαστικής του παρουσίας, με τους πολυτε

λείς προθαλάμους, τα κλιμακοστάσια, τις τεράστιες αίθουσες, 
που τις κοσμούσαν πολύχρωμες τοιχογραφίες (πομπηιανής, ανα

γεννησιακής και κλασικής νοοτροπίας, δημιουργημένες από το 
χέρι ικανότατων Ιταλών και Γερμανών καλλιτεχνών), τη θρυλι

κή αίθουσα του χορού, καθώς και με τη φύτευση του ρομαντι

κού Βασιλικού Κήπου στην ελεύθερη προς νότο έκταση, έργο 
της Αμαλίας, με κηποτέχνες τους Baraut, Schmidt, κ.ά. Όλα αυ

τά προξένησαν μοναδική εντύπωση, αν όχι και εκστασιασμό, 
στην ανύποπτη τότε για τέτοια μεγαλουργήματα, μικρή κοινω

νία της Αθήνας. 

Είναι αλήθεια ότι ο όρος «κοινωνία», με τη συμβατή τουλά ° 
χιστον έννοια του, μάλλον δεν ίσχυε όσον αφορά στο ιδιότυπο g 
ανθρωπογενές κράμα της Αθήνας των πρώτων οθωνικών χρό « 
νων. Διότι αυτός ο ταλαιπωρημένος οικισμός, ο άλλοτε ευνοη | 
μένος από τη μοναδικότητα του κλασικού μεγαλείου του, αριθ Ι 
μούσε περί το 183334 μόλις 7.000, και το 1836 περί τις 14.000 ° 
κατοίκους, που συγκεντρώθηκαν από όλες τις γωνιές της χώ | 
ρας. Στο ετερόκλητο αυτό ανθρώπινο μωσαϊκό, οι γηγενείς κά & 
τοικοι της Αθήνας αποτελούσαν, φυσικά, μειοψηφία. Γύρω τους Ι 
συνωστίζονταν πάσης φύσεως ετερόχθονες, που είχαν έλθει να § 
βρουν την τύχη τους στη νέα πρωτεύουσα. Ανάμεσα σε αυτούς § 
ξεχώριζαν οι σεβάσμιες μορφές των ηρώων της Επανάστασης „ 
του 1821, που και αυτοί προσδοκούσαν, ενίοτε ματαίως, τη δί Ι 
καιη οικονομική αποκατάσταση τους. Η άρχουσα ομάδα, εκτός | 
φυσικά από τους ξένους και τους Αυλικούς του Όθωνα, ήταν οι | 
παλαίμαχοι πολιτικοί και κυρίως οι πλούσιοι ομογενείς των με Β 
γάλων παροικιών του εξωτερικού, με πρωτοστάτες τους Φανα | 
ριώτες και, κοντά σε αυτούς, τους πρόκριτους των παραδουνά ξ 
βίων ηγεμονιών. Μάλιστα, όλοι αυτοί οι τελευταίοι άρχισαν να 3 

αγοράζουν καλές τιμές οικόπεδα στις ρυμοτομούμενες και μη 
εκτάσεις, και να κτίζουν ευπρόσωπες κατοικίες, προτού ακόμη 
ο ίδιος ο βασιλιάς Όθων αποκτήσει τη δική του επίσημη στέγη. 
Βεβαίως, ανάμεσα τους πρέπει να προστεθεί η νεοπαγής τάξη 
των δημοσίων υπαλλήλων, των μεταπρατών και επαγγελματιών 
(Εβραίοι έμποροι, Ιταλοί ξενοδόχοι, κ. ά.), των περιηγητών, που 
κατέγραφαν με πάθος την εικόνα της ιστορικής πόλης και, τέ

λος, των κάθε είδους περαστικών τυχοδιωκτών που προσδο

κούσαν εύκολο πλουτισμό μέσα από λίγο πολύ παράνομες δρα

στηριότητες. 12 

Πάντως, έστω και μέσα στις συνθήκες αυτές, η ανασυ

γκρότηση της πόλης, από την άποψη των δημόσιων έργων της 
πολεοδομίας και της αρχιτεκτονικής της, προχωρούσε με ταχύ 
ρυθμό. Ήδη το 1834 είχε συσταθεί από τη βαυαρική διοίκηση 
το Αρχιτεκτονικό Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικιόν με προϊ

στάμενο τον Ed. Schaubert και ομάδα ικανότατων μηχανικών, 
όπως το Δανό αρχιτέκτονα Christian Hansen (αργότερα και τον 
αδελφό του Theophil), τους Roser, Hoffer, Fr. Stauffert, στους 
οποίους προστέθηκαν μετά τη μεταρρύθμιση του 1843 οι Έλλη

νες Γ. Πετιμεζάς, Δ. Ζέζος, Εμμ. Μανιτάκης, κ.ά. Στην αρχική 
εξάλλου σύσταση ανήκε και ο Γερ. Μεταξάς, ο οποίος όπως 
ήδη αναφέρθηκε συμμετείχε στην οικοδόμηση των Ανακτόρων. 

Οι μηχανικοί αυτοί που στελέχωσαν την πρώτη δημόσια αρ

χιτεκτονική υπηρεσία πρέπει ομολογουμένως να ονομαστούν 
ήρωες, αν κρίνει κανείς με βάση τη βαρύτατη ευθύνη των κα

θηκόντων τους, μέσα στο πραγματικό χάος της αρχικής πολεο

δομικής εφαρμογής του σχεδίου, και επίσης της ανοικοδόμησης 
της πρωτεύουσας. 

Η αλήθεια είναι ότι υπήρξε και ένα στοιχειώδες θεσμικό 
πλαίσιο, με επιμέρους Β. Διατάγματα, εκ των οποίων αυτό του 
1836, «περί της εκτελέσεως του σχεδίου πόλεως Αθηνών», πε

ριείχε ασφαλώς στοιχεία ενός οικοδομικού κανονισμού. Όπως 
π.χ., στα άρθρα του περί ευρυθμίας των οικοδομών, στην πε

ρίπτωση δηλαδή που τα οικόπεδα ήταν παράγωνα, να ρυθμί

ζονται, έτσι ώστε «αι πλευραί των οικιών να έχουν θέσιν ορθο

γώνιον», επίσης τον καθορισμό του συνεχούς συστήματος δόμησης 
και επιπλέον τα αρμονικά ύψη διώροφη διάταξη στους κε

ντρικότερους δρόμους, ήτοι στις οδούς Πειραιώς, Σταδίου, 
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ο Μακράς Στοάς (Ευριπίδου), Αθηνάς, Αιόλου, Ερμού, την πλα

Μ τεία Όθωνος (Ομονοίας) και Λουδοβίκου (Ελευθερίας), ακό

3 μη και ρυθμίσεις για την πυρασφάλεια, την υγιεινή, κτλ. 
c Τέλος, ήταν και τα προβλήματα της ρυμοτόμησης των δρό

g μων, ιδιαίτερα στον παλαιό οικισμό στον οποίο παρά την πρό

g βλέψη του Κλεάνθη και Schaubert, την οποία σεβάστηκε και ο 
Ι Klenze, να παραμείνει δηλαδή η όλη έκταση αδόμητη, προκει

ο μένου να διενεργηθούν εκεί ανασκαφές ήδη κτιζόντουσαν πολ

< λά σπίτια. Το ευτύχημα ήταν ότι κατόπιν εντολής της κυβέρνη

| σης εκπονήθηκε από τον Fr. Stauffert ένα ακριβέστατο τοπογραφικό 
' (πάνω σε προγενέστερο του W. Weiler), το οποίο από το 1836 
Β έως το 1845 ενημερωνόταν συνεχώς, και, διηρημένο σε τέσσε

< ρις πινακίδες, αποτελούσε τη βάση των επιμέρους πολεοδομι

κών διευθετήσεων." 
Έτσι δημιουργήθηκε το οικιστικό σύνολο της Πλάκας, όπου 

εκτός από τα ελάχιστα διασωθέντα κτίσματα της Τουρκο

κρατίας, όπως π.χ. η μετέπειτα κατοικία του Richard Church 
στην οδό Σχολείου, ή το πολύ προγενέστερο αρχοντικό Μπε

νιζέλου της οδού Αδριανού, που σώζονται ακόμη, οικοδομή

θηκαν και πολλά άλλα, όπως τα σπίτια του G. Finlay, το ένα 
στην Αδριανού, το άλλο στην Κέκροπος, το σπίτι του Γ. Ριζά

ρη, στην Αδριανού και Αγ. Βλάχου, το αρχοντικό Ι. Παπαρ

ρηγόπουλου, κτισμένο από τον Κλεάνθη στην οδό Κυδαθη

ναίων, το κλασικίζον διώροφο του Ν. Δραγούμη, στην οδό 
Κλάδου, του στρατηγού Γ. Λασσάνη απέναντι από τον Πύρ

γο των Ανέμων, και πλήθος άλλων.14 

Παρά το γεγονός ότι η πιο σίγουρη για τους ιδιώτες επέν

δυση ήταν, προφανώς, η ανοικοδόμηση μέσα στα όρια της πα

λιάς πόλεως, δεν ήταν και λίγοι αυτοί που αποτόλμησαν να ανε

γείρουν τις κατοικίες τους στις ελεύθερες εκτάσεις, πάνω στις 
οποίες προβλεπόταν η νέα ρυμοτομία. Και ως προς αυτό, τα 
πρωτεία είχε η περιοχή εκείθεν της οδού Πειραιώς που σήμε

ρα ονομάζεται Μεταξουργείο. Ανάμεσα στους πρώτους, και βέ

βαιος ότι σύμφωνα με το σχέδιο Klenze θα γειτνίαζε με τον 
Όθωνα, ο πρίγκιπας της Βλαχίας Γ. Καντακουζηνός αγόρασε 
εκεί ένα τεράστιο γήπεδο και με αρχιτέκτονα τον Chr. Hansen 
έκτισε, περί το 1834, την κατοικία του. Όμως σύντομα την εγκα

τέλειψε, όταν πλέον η οριστική θέση των Ανακτόρων μετατέ

θηκε στο ανατολικό άκρο της πόλης και μετέπειτα την ενοικία

ζε, μαζί με ένα επίμηκες πρόσκτισμά της που κατασκευάστηκε 
προς εκμετάλλευση. Εκεί αργότερα, και έπειτα από μετασκευ

ές, λειτουργούσε, έως το 1885, το περίφημο Μεταξουργείο Δου

ρούτη και Βράμπε, που έδωσε άλλωστε και το όνομα του στην 
συνοικία.15 Πιο κάτω, στα όρια της πλατείας Λουδοβίκου, προς 
την οδό Σαρρή, κτίζει αρχοντική κατοικία ο πρίγκιψ Ι. Καρα

τζάς, κοντά του και ο Γ. Αργυρόπουλος, και ακριβώς πάνω στην 
οικοδομική γραμμή της νεοχαραγμένης οδού Πειραιώς κτίζουν 
τα σπίτια τους οι επίσης αξιωματούχοι της Βλαχίας Κ. και Γ. 
Βλαχούτσης. Στο τελευταίο μάλιστα, που σώζεται με την απέ

ριττη νεοκλασική μορφή του, είχε στεγαστεί από το 1837 το πρώ

το Πολυτεχνείο, πριν λειτουργήσει το μνημειακό συγκρότημα 
του Ιδρύματος, επί της οδού Πατησίων. 

Γενικά όλη αυτή η περιοχή, γύρω και προς τα δυτικά της πλα

τείας Λουδοβίκου (τώρα Ελευθερίας), απέκτησε σε πρώιμο χρό

νο την αίγλη μιας ευπρόσωπης αστικής γειτονιάς εκεί μάλιστα 
εγκαταστάθηκε λίγο αργότερα και η θρυλική Δούκισσα της Πλα

κεντίας, για την οποία θα γίνει λόγος πιο κάτω παρά το γεγο

νός ότι το διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο της πρωτεύου

σας, αναπτύχθηκε τελικά προς την αντίθετη πλευρά του πολεο

δομικού ιστού. 
Αυτά τα πρώτα σπίτια, παρά το γεγονός ότι για ελάχιστα 

μπορούμε σήμερα να γνωρίζουμε το δημιουργό τους, ήδη 
αποτελούσαν προϊόντα αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και συνι

στούσαν, εμφανώς, μία ουσιαστική ρήξη με την τυπική αθηναϊ

κή κατοικία των προεπαναστατικών χρόνων. 
Βέβαια, τα απλούστερα κτίσματα ήταν κατασκευάσματα 

εμπειροτεχνών. Πολλά από αυτά κτίστηκαν βιαστικά, όταν επι

τέλους είχε εγκριθεί και το σχέδιο Klenze, προκειμένου να εξα

σφαλιστεί στέγη για τους συρρέοντες από το Ναύπλιο δημοσί

ους υπαλλήλους και στρατιωτικούς. Είχαν στοιχειώδεις φέρουσες 
τοιχοποιίες από χονδρολαξευμένους λίθους και επιχρίσματα 
φτωχά σε ασβέστη, ξύλινα πατώματα και χαγιάτια προς την εσω

τερική αυλή, επίσης εξ ολοκλήρου ξυλόπηκτα. Η αυλή ήταν ίσως 
το μόνο βασικό στοιχείο που διατηρήθηκε από την παράδοση 
ως ουσιαστικός οργανικός χώρος και στα μεταγενέστερα χρό

νια. Από εκεί ξεκινούσε η σκάλα για τον όροφο και προς τα ημι

ϋπαίθρια χαγιάτια της αυλής έβγαζαν οι πόρτες και τα παρά

θυρα των δωματίων. Σε αυτά τα ταπεινά σπίτια αρκετά από τα 
οποία σώζονται ακόμη στην Πλάκα δεν μπορούσε, φυσικά, ού

τε λόγος να γίνει για διακεκριμένη διακόσμηση των όψεων τους. 
Αντίθετα, ο πλαστικός διάκοσμος και η ένταξη των όψεων 

σε ένα «ρυθμικό σύστημα», καθώς επίσης και η οργάνωση της 
κάτοψης μέσα από το κριτήριο του ορθολογικού σχεδιασμού, 
ήταν ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο δημιουργικής σκέψης,αρ

κετά απομακρυσμένο από τον παράγοντα της αυτοτελούς και 
αυθόρμητης στο εμπειρικό της περιεχόμενο διαδικασίας, που 
κατά κάποιο τρόπο κυριαρχούσε στην προεπαναστατική αρχι

τεκτονική παράδοση."5 Εξ άλλου με τη δεσπόζουσα πλέον ει

κόνα των νεοανεγειρόμεων Ανακτόρων μεταδόθηκαν στους 
Αθηναίους εννοείται αυτούς που δεν είχαν επαφή με το εξω

τερικό πρωτοφανείς εννοιολογικές και εικαστικές συνιστώσες, 
σχετικές με το διακριτό χαρακτήρα του «αστικού αρχιτεκτο

νήματος» μέσα από τη ρυθμική συγκρότηση του. Και δεν ήταν 
μόνο οι καθαυτό μορφές του κλασικισμού που διέγειραν με τη 
διαμεσολαβητική τους ιδιότητα την επαναπροσέγγιση στα γη

γενή ιστορικά πρότυπα. Ήταν κυρίως το ότι η αρχιτεκτονική 
αυτή εκτός του ότι επισφράγιζε την επίσημη προβολή της «ε

θνικότητας» πρόσφερε μία αισθητική διατύπωση του νεοσύ

στατου ιδεολογικού κελεύσματος για την αναβάθμιση της αθη

ναϊκής κοινωνίας προς το αστικό πρότυπο. 
Βεβαίως, ήταν οι Βαυαροί που μετέφεραν αυτούς τους νέ

ους μορφολογικούς κώδικες, αλλά όχι μόνο αυτοί. Για τα σπί

τια, π.χ., που προαναφέρθηκαν, εκτός από τη βεβαιωμένη συμ

βολή του Hansen στη μονοκατοικία του Καντακουζηνού, είναι 
επίσης γνωστή η άμεση σχέση του Κλεάνθη με το αρχοντικό του 
προξένου της Ρωσίας, Ι. Παπαρρηγόπουλου στην οδό Κυδαθη

ναίων στην Πλάκα· επίσης στον ίδιο αρχιτέκτονα αποδίδεται το 
σπίτι των Δημ. και Αλεξ. Σούτσου, στη γωνία Πανεπιστημίου 
και Κοραή, του Δάρα στην Πανεπιστημίου, του Roser στη Μου

ρούζη, η έπαυλη Μάλκολμ στην εξοχική, τότε, Κυψέλη, καθώς 
και άλλα για τα οποία θα γίνει αναφορά παρακάτω. Δεν απο

κλείεται εξάλλου πολλά ιδιωτικά έργα να ήταν αποτέλεσμα συ

νεργασίας μεταξύ των Κλεάνθη και Chr. Hansen, ίσως και του 
Ed. Schaubert, αφού οι τρεις αρχιτέκτονες συνεργαζόντουσαν 

98 



αρχ ικά , ένοικοι μάλιστα του γνωστού οικοδομήματος της 
οδοΰ Θόλου, παρά την Ακρόπολη, που ανήκε και είχε διαμορ

φωθεί από τον Κλεάνθη, και αργότερα, το 1837, στε'γασε προ

σωρινά το νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Βέβαιο, πά

ντως, είναι ότι ο Έλληνας αρχιτέκτονας απομονώθηκε συστηματικά 
από τους ξένους συναδέλφους του και ειδικά από το διευθύνο

ντα το Αρχιτεκτονικό Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών 
Ed. Schaubert, όταν επρόκειτο να ανοικοδομηθούν διάφορα 
κτίρια της περιόδου έως το 1845 περίπου. Όταν δηλαδή η δρα

στηριότητα σχεδιασμού και εφαρμογής κατευθυνόταν απολύ

τως από το άμεσο περιβάλλον του Όθωνα. 
Έτσι, υπό αυτές τις συνθήκες, κτίζεται περί το 1836 το Πα

λαιό Κακουργιοδικείο (ως δραστική μετατροπή της προϋπάρ

χουσας εκκλησίας της Αγ. Ελεούσης στου Ψυρρή) από τον Chr. 
Hansen. " Αν και άγνωστο στους περισσότερους Αθηναίους σή

μερα, το απλό αυτό οικοδόμημα εντυπωσιάζει για τις άψογες 
αναλογίες, ιδιαίτερα της διώροφης κυρίας όψης του, που χα

ρακτηρίζεται από το επιβλητικό κλασικό αέτωμα της. Ραδινοί 
πεσσοί που φέρουν θριγκό δημιουργούν ένα σύνθετο παράθυ

ρο στον όροφο. Από κάτω το θύρωμα εισόδου επιστέφεται με 
ωραίο λαξευτό γείσο, κοσμημένο με τα απαραίτητα κυμάτια, 
που στηρίζεται σε μαρμάρινα γλυπτά φουρούσια. Σε αυτά τα 
τελεταία, η μορφολογική απόδοση και η λεπτομέρεια του δια

κόσμου, προσδίδει μια ποιότητα μοναδική, ενδεικτική άλλωστε, 
της άριστης γνώσης του δημιουργού τους όσον αφορά τα κλα

σικά πρότυπα. 
Την ίδια εποχή, δηλαδή από το 1834 και έως το τέλος της δε

καετίας, οι Βαυαροί προχώρησαν ταχύτατα στην κατασκευή και 
άλλων χρηστικών κτιρίων, των οποίων η μορφή εξ αιτίας των 
πενιχρών οικονομικών μέσων, αλλά και της απλής λειτουργικής 
τους σημασίας ήταν λιτή και με ανεπιτήδευτο ύφος. Και πάλι 
ο Chr. Hansen κτίζει το Βασιλικό Νομισματοκοπείο, ένα τε

τράγωνο διώροφο οικοδόμημα πάνω στην πλατεία Κλαυθμώ

νος και στον άξονα της οδού Κοραή, με χαρακτήρα κάπως βα

ρύ, που τον τόνιζαν τα βαθιά αρμολογήματα των τοίχων και 
τα στενά τοξωτά ανοίγματα του ισογείου. Πιο πέρα, στο μεγά

λο οικόπεδο που σήμερα καταλαμβάνεται από το μέγαρο του 
Μετοχικού Ταμείου Στρατού κτίστηκε το απλωμένο σε όλο το 
μήκος του διατιθέμενου χώρου συγκρότημα των Βασιλικών Στά

βλων, που άλλοτε το θεωρούσαν έργο του Κλεάνθη, ενώ τε

λευταία αποδίδεται στο μηχανικό Roser. 
Στο συνάδελφο του, τον αρχιτέκτονα J. Hoffer, οφείλεται το, 

μόνο σωζόμενο από τα υπόλοιπα, κτίριο του Βασιλικού Τυπο

γραφείου (1835), το οποίο με προσθήκες και αναμορφώσεις, 
που έγιναν το 1932, στέγαζε τα Δικαστήρια της πρωτεύουσας, 
έως ότου το 1984 άρχισαν οι εργασίες αποκαταστάσεως του. Οι 
σχετικές έρευνες αναπαράστασης του ανέδειξαν ένα αρχιτε

κτόνημα ισόγειο, με πλάγιες πτέρυγες, ενώ το υπερυψωμένο κε

ντρικό σώμα της σύνθεσης επιστέφεται με αέτωμα.18 Οι όψεις 
οργανώνονται με σαφήνεια, με απλές ρυθμολογημένες παρα

στάδες, που φέρουν τη ζώνη του θριγκού. Το σύνολο, στερού

μενο ίσως κομψότητας και αρμονίας, αποπνέει εντούτοις το 
ύφος του αυστηρού κλασικισμού. 

Ανάμεσα σε αυτά τα χρηστικά αρχιτεκτονήματα σημαίνου

σα θέση έχουν και τα δύο πρώτα νοσοκομεία της Αθήνας: το 
Στρατιωτικό, στην περιοχή Μακρυγιάννη, και το Πολιτικό, στην 
οδό Ακαδημίας. Για το δεύτερο το οποίο αργότερα επαυξή

θηκε με πλάγιες πτέρυγες και σήμερα λειτουργεί ως Πνεύμα ° 
τικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων μπορεί κανείς απλά να πα ζ 
ρατηρήσει ότι παρουσιάζει μία εντελώς συμβατή νεοκλασική Ξ 
σύνθεση οφειλόμενη πιθανώς εις τον Stauffert απολύτως συμ | 
μετρική και τονισμένη με τα απαραίτητα ρυθμικά στοιχεία. Πρέ α 
πει μάλιστα να σημειωθεί ότι κατά κανόνα αυτά τα στοιχεία ° 
ήταν επίπλαστα. Δηλαδή εξαιτίας της πενιχρότητας των μέ ξ 
σων για τη λάξευση λίθινων μελών, ο διάκοσμος μορφωνόταν < 
με ειδικό εργαλείο πάνω στα επιχρίσματα (τα ονομαζόμενα S 
«τραβηχτά» κονιάματα).19 < 

Αντίθετα με το Πολιτικό, το Στρατιωτικό Νοσοκομείο απο | 
τελεί με την ιδιότυπη παρουσία του ακόμη και σήμερα ένα ί 
από τα πλέον ενδιαφέροντα κτίσματα της πρώιμης περιόδου, Ρ 
στην ανοικοδομούμενη Αθήνα του 19ου αιώνα. Κτισμένο το | 
1834 από το στρατιωτικό μηχανικό W. Weiler, γνωστό εξάλ § 
λου από τον ακριβή τοπογραφικό χάρτη της πόλης, περίπου της g 
ίδιας εποχής, αποδίδει πλήρως την υφιστάμενη στη Γερμανία, | 
αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, διάσταση μεταξύ του § 
βασισμένου στα ιστορικά πρότυπα ακαδημαϊσμού και μιας πε χ 

ρισσότερο απελευθερωμένης δημιουργικής διάθεσης η οποία, 
γενικότερα, στρέφεται προς το πνεύμα του ρομαντισμού. Ένα 
πνεύμα που θα το συναντήσουμε αργότερα και στο μορφολο

γικό ύφος της Στρατιωτικής Φαρμακαποθήκης που αποδίδε

ται στον Th. Hansen. Πάντως, με μια πιο προσεκτική παρα

τήρηση του κτιρίου του Weiler (το οποίο σήμερα χρησιμεύει 
ως «Κέντρο των Μελετών για την Αναστήλωση της Ακρόπο

λης»), καθώς αυτό προβάλλει με τους γυμνούς λιθόκτιστους 
τοίχους του, τα τοξωτά ανοίγματα, που θυμίζουν το γερμανικό 
«Rundbogenstil», και τον ένθετο κεραμοπλαστικό του διάκο

σμο, δημιουργείται η αίσθηση της ανυπόκριτης εμφάνισης του 
υλικού κατασκευής και συγχρόνως υπογραμμίζεται η λειτουρ

γικότητα του οικοδομήματος. Είναι αυτό εκδήλωση μιας γε

νικευμένης (γύρω στο 183040) τάσης της ευρωπαϊκής αρχιτε

κτονικής του 19ου αιώνα, που ονομάζεται συνήθως «Materialstil». 
Τη βλέπουμε εξάλλου να επαναλαμβάνεται και στην Ελλάδα 
σε παρόμοια κτίσματα, όπως, π.χ., το Λοιμοκαθαρτήριο και τα 
Τελωνεία στην Ερμούπολη της νήσου Σύρου, έργα και αυτά 
των Βαυαρών (Weiler, Erlacher, κ.ά.). Πάντως, οι αποκλί

σεις αυτές δεν ανακόπτουν, κάθε άλλο μάλιστα, το γενικότε

ρο αισθητικό ρεύμα του κλασικισμού, που φαίνεται να εδραι

ώνεται στην Αθήνα, στη δημόσια αλλά και την ιδιωτική 
αρχιτεκτονική των κτιρίων της. 

Εκτός από την ανοικοδόμηση στην περιοχή του Μεταξουρ

γείου, για την οποία έγινε προηγουμένως αναφορά, ανάλογη 
ήταν και η επέκταση της πόλης και προς τα ανατολικά, δηλα

δή περί τους άξονες των οδών Σταδίου και Πανεπιστημίου όπου 
και το όριο του σχεδίου Klenze. Πέραν του ορίου αυτού, έκτι

σε ο Βιεννέζος αρχιτέκτονας Karl Rosner το σπίτι του Αυστρια

κού προξένου Prokesch von Osten (σώζεται επί της οδού Φει

δίου 3), σε ύφος κλασικίζον όμως και με ένα χαρακτήρα 
«γραφικότητας» στην εμφάνιση του, που ταίριαζε στο τότε ελεύ

θερο τοπίο της περιοχής.21 Ανάλογης νοοτροπίας (σύμφωνα του

λάχιστον με το διασωζόμενο σχέδιο του Chr. Hansen για την 
επέκταση του κτιρίου) πρέπει να ήταν και η περίφημη κατοικία 
του Αλ. Κοντόσταυλου Σταδίου και Κολοκοτρώνη όπου διέ

μεινε ο Όθωνας από το 1834 έως το 1836 και στην οποία μάλι

στα προστέθηκε από τον Roser, μία ελαφράς κατασκευής οκτα
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ο γωνική Αίθουσα του Θρόνου.22 Από το 1836, και έως την τελι

g κή μετακόμιση του στα Ανάκτορα (1843), ο βασιλιάς διέμεινε 
| στο γειτονικό σπίτι (επί της πλατείας Κλαυθμώνος, σήμερα γνω

α στό ως «Μουσείο της Πόλης των Αθηνών») του Σταμ. Δεκόζη

< Βούρου. Είναι αυτό ένα πράγματι ωραίο διώροφο κτίριο, 
| συμμετρικής διάρθρωσης σε κάτοψη και όψη, και το οποίο με 
| τη λιτή κλασικιστική του διαμόρφωση (αρχιτέκτονες οι G. Lueders 
ο και J. Hofffer) απεικονίζει, με εξαιρετική ενάργεια, το ρυθμό 
< που θα επικρατήσει στην Αθήνα, τουλάχιστον έως τα μέσα 
| του 19ου αιώνα.23 

Ακόμη πιο ανατολικά, στο όριο του νέου σχεδίου όπου ο 
| Klenze είχε τοποθετήσει σε ημικύκλιο τρία οικοδομήματα του 
< «πνευματικού κέντρου» της Αθήνας, άρχισε να κτίζεται το 1839 

και σε σύνθεση του Chr. Hansen το σπουδαίο αρχιτεκτόνημα 
το οποίο ήταν προορισμένο να προσφέρει με τη μορφή του όλα 
εκείνα τα ποιοτικά συστατικά, τα υποδειγματικά για το μέλλον 
του αθηναϊκού κλασικισμού. Ήταν αυτό το Πανεπιστήμιο, η 
οικοδόμηση του οποίου αποτέλεσε το επιστέγασμα πολλών προ

σπαθειών, των πρωτοπόρων της ελληνικής διανόησης, των ευ

εργετών και των οραματιστών της αναγέννησης του Έθνους, αλ

λά και της συμβολής δεν πρέπει αυτό να λησμονείται και του 
ιδίου του Όθωνα. Και όσο το Ανάκτορο συνιστούσε το πιο επί

σημο έργο της πόλης, αντάξιο της επιβλητικής «στέγης του ηγε

μόνα», άλλο τόσο το Πανεπιστήμιο, με την αυθεντικότητα των 
μορφών του, εξέφραζε τα μυστικά του ανώτερου μνημειακού 
ύφους και της καθαυτό αισθητικής του αστικού κλασικισμού. 

Η κάτοψη του κτιρίου έχει το σχήμα ενός διπλού Τ, όπου 
στον μεσόδομο στεγάζεται η Αίθουσα των Τελετών, ενώ στις 
δύο παράλληλες πτέρυγες βρίσκονται, σε σαφή διάκριση, οι χώ

ροι διδασκαλίας και τα γραφεία. Αν και διώροφο, η αρχιτε

κτονική της όψης του προβάλλει μια ήρεμη ισόγεια σύνθεση, 
όπου ο κεντρικός αετωματικός πυλώνας, με τους ιωνικούς κίο

νες του αντιγραφή των αντίστοιχων των Προπυλαίων της Ακρό

πολης πλαισιώνεται αρμονικά με τις σκιερές στοές των πλά

γιων πτερύγιον που αρθρώνονται με κομψή πεσσοστοιχία. Στους 
τοίχους του βάθους των στοών λάμπουν, κυριολεκτικά, τα ζωη

ρά χρώματα μιας φαρδιάς ζωφόρου, όπου ο ζωγράφος της Βιέν

νης Karl Rahl συνέθεσε, σε ύφος μυθολογικό, το θέμα της Άνθη

σης των Επιστημών στην Ελλάδα του Όθωνα. Το έργο εκτέλεσε 
με την τεχνική της «εγκαυστικής» εφαρμογής των χρωμάτων, 
ο μαθητής του Rahl Ed. Lebiedsky πολύ αργότερα, το 1889. 

Η αλήθεια είναι ότι αυτό το μοναδικό «αθηναϊκό» αρχιτε

κτόνημα είχε μεγάλες δυσκολίες στην ανέγερση του ολοκλη

ρώθηκε μόλις το 1864  στην οποία μετείχαν σπουδαίοι επιβλέ

ποντες Έλληνες τεχνικοί και αρχιτέκτονες, όπως ο Δ. Ζέζος, ο 
Αναστ. Θεοφιλάς, ο Αλ. Γεωργαντάς και ο πολυπράγμων δη

μιουργός του κλασικισμού Λύσανδρος Καυταντζόγλου. 
Πολλοί εθνικοί ευεργέτες ενίσχυσαν το έργο, όπως ο Δημ. 

Μπεναρδάκης, ο Δ. Γαλανός, ο Σ. Δούμπας, ο Ι. Δόμπολης, ακό

μη και ο ίδιος ο Όθων  τέλος, και ο ηγεμών της Σερβίας Μίλος 
Οβρένοβιτς, με γενναία προσφορά του κατά την έναρξη του έρ

γου. Δυο χρόνια πριν την αποπεράτωση του Πανεπιστημίου, το 
1862, πέθανε σε δυστύχημα σε λατομείο μαρμάρου ο Στ. Κλε

άνθης. Είχε κι εκείνος μία όχι τόσο ευτυχή σχέση με το αρχιτε

κτόνημα, καθώς μία πρόταση του για το σχέδιο του κτιρίου, που 
την υπέβαλε στον Όθωνα, δεν είχε γίνει δεκτή.24 Όμως ο πρώ

τος πολεοδόμος της Αθήνας είχε τουλάχιστον αξιοσημείωτη 

επαγγελματική επιτυχία στον ιδιωτικό φιλικό του κύκλο. Έκτι

σε, όπως ήδη αναφέρθηκε, αρκετά σπίτια, ανάμεσα στα οποία 
και το αρχοντικό του τραπεζίτη Αμβρ. Ράλλη στην πλατεία Κλαυθ

μώνος (1837, κατεδαφίστηκε το 1938), που ήταν σίγουρα και το 
αριστούργημα του. Με την τριμερή όψη του, της οποίας το με

σαίο, ελαφρά προεξέχον, τμήμα έφερε κλασικό αέτωμα, απέ

δωσε το τυπικό μνημειακό ύφος, που στις γενικές του γραμμές 
μιμήθηκαν πολλά αθηναϊκά σπίτια της επόμενης περιόδου. Αν 
και την αδρότητα των μορφολογικών χαρακτηριστικών του 
μετρίαζαν ορισμένα ρομαντικά στοιχεία, όπως, π.χ., η διακο

σμητική ζωφόρος, η ονομαζόμενη «φρίζα», από ανάγλυφες γύ

ψινες πλάκες ειδικής επεξεργασίας, η κυρία όψη του πρόβαλ

λε τη γεωμετρική σαφήνεια και μορφολογική πληρότητα ενός 
αφομοιωμένου στις πρωτογενείς του αξίες «αρχαϊσμού». Το με

γάλο μπαλκόνι του ορόφου με το περίτεχνο κιγκλίδωμα του προ

σέδιδε ένα αντιστάθμισμα αρμονικό ως προς τους κατακόρυ

φους άξονες της σύνθεσης. 
Οι σοφές αναλογίες του συνόλου, αλλά και το τολμηρό πλά

σιμο των επιμέρους στοιχείων φανέρωναν ένα δημιουργό πε

ρισσότερο πειθαρχημένο στο συναίσθημα και λιγότερο στον ψυ

χρό κανόνα. Άλλωστε ο Κλεάνθης στα επόμενα έργα του της 
δεκαετίας του 1840, πορεύτηκε σε μονοπάτια που τον οδήγη

σαν σε πλήρη ρομαντική έκφραση. Έκτισε τότε για τη Δούκισ

σα της Πλακεντίας (Sophie de Marbois, Duchesse de Plaisance) 
αφενός μεν το παρά τον Ιλισσό μέγαρο της το «ILISSIA» (πε

ρί το 1841), το οποίο από το 1928 στεγάζει το Βυζαντινό Μου

σείο  ένα ολομάρμαρο διώροφο κτίριο με επάλληλες τοξο

στοιχίες (λότζιες) στην κυρία όψη, που πλαισιώνονται με πλάγια 
πυργοειδή στοιχεία. 

Το απέριττο ύφος της μορφής του κτιρίου, που στερείται πλα

στικού διακόσμου και συναφών ρυθμικών στοιχείων, προδίδει 
μια αντίληψη πολύ διαφορετική από εκείνη της τρέχουσας «α

καδημαϊκής» αισθητικής. Ακόμη περισσότερο εκφράζεται το 
πνεύμα αυτό στα περίφημα εξοχικά παλατάκια της Δούκισσας, 
που έκτισε ο Κλεάνθης προς τη μεσημβρινή πλαγιά της Πεντέ

λης. Ιδιαίτερα στο «Καστέλλο», του οποίου τα οξυκόρυφα ανοίγ

ματα, του προσδίδουν ένα γοτθικίζον ύφος κάπως μυστηριακό, 
ενώ τα άλλα δύο οικοδομήματα, τα «Maisonnette» και «Tourelle» 
το τελευταίο ημιτελές προσφέρουν μια εικόνα περισσότερο 
γραφική (pittoresque), που μάλλον προσεγγίζει την παραδο

σιακή αρχιτεκτονική της ιταλικής υπαίθρου. 
Είναι ίσως περίεργο, αλλά αυτό το απόσταγμα του ιστορι

κού ύφους, που απελευθερώνει τη μορφή από τα δεσμά της ρυθ

μολογικής λεπτομέρειας, και της προσδίδει την έντεχνη αφαί

ρεση του «γραφικού» διακρίνει και την αρχιτεκτονική της 
Αγγλικανικής Εκκλησίας της οδού Φιλελλήνων η οποία επί

σης αποδίδεται στον Κλεάνθη. Όμως όσον αφορά αυτό το ωραίο 
νεογοτθικό μνημείο της Αθήνας, που κτίστηκε το 1838, αναφέ

ρονται και άλλα ονόματα για τον αρχιτέκτονα του, όπως του 
Άγγλου Ch. Cockerell και, τελευταία, του Chr. Hansen.25 

Το απελευθερωμένο πνεύμα του ρομαντισμού δεν φαίνεται 
πάντως να είχε εύκολες προσβάσεις στην αθηναϊκή αρχιτε

κτονική, παρά το γεγονός ότι κατά το 19ο αιώνα ήταν έκδηλο 
σε άλλες πολιτιστικές επιδόσεις της κοινωνίας αυτής της πόλης, 
ιδιαίτερα στην ποίηση, στη λογοτεχνία και λιγότερο στη ζω

γραφική. 
Ο κλασικισμός ήταν ασφαλώς μια ισχυρά βιωμένη αισθη
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τ ική αντίληψη, εμφοροΰμενη από κριτήρια υπαρξιακά και 
ηθικά. Ουσιαστικά συνυπήρχε στη διαμόρφωση της αστικής συ

νείδησης της νεοσύστατης κοινωνίας της πρωτεύουσας αλλά και 
των άλλων πόλεων της Ελλάδας. Στην εδραίωση του αρχιτε

κτονικού κλασικισμού, περί τα με'σα του 19ου αιώνα, συνέβα

λαν αδιαμφισβήτητα και οι ίδιοι οι δημιουργοί, που ήταν τώρα 
αφού οι Βαυαροί είχαν πλέον αποχωρήσει οι περισσότεροι 
Έλληνες. Ανάμεσα τους οι Λύσανδρος Καυταντζόγλου, Γερά

σιμος Μεταξάς, Παναγιώτης Κάλκος, Δημήτριος Ζέζος, Ανα

στάσιος Θεοφιλάς και τόσοι άλλοι. Ωστόσο στην πρώτη γραμ

μή παρέμεινε και το όνομα ενός ξένου, που με το έργο του άσκησε 
επίδραση στην ακμαία φάση του αθηναϊκού κλασικισμού. Ήταν 
αυτός ο Theophil Hansen, που ήλθε στην Ελλάδα το 1838  δη

λαδή πέντε χρόνια μετά το μεγαλύτερο αδελφό του Christian. 
Βασικός σκοπός του ταξιδιού του, όπως άλλωστε όλων σχεδόν 
των ξένων αρχιτεκτόνων που επισκέφθηκαν την Ελλάδα, ήταν 
να σπουδάσει από κοντά, δηλαδή να τεκμημιώσει με ακριβείς 
σχεδιαστικές αποτυπώσεις και περιγραφικές εκθέσει, τα αρ

χαία μνημεία. Είναι γνωστές οι κατακτήσεις, από τα πρώτα βή

ματα της αρχαιολογίας στην Ελλάδα, τις οποίες οφείλουμε στους 
L. Ross, L. Lange, Leo von Klenze, Ed. Schaubert, Chr. Hansen, 
J.I. Hittorff, και άλλους πολλούς, σε μερικούς εκ των οποίων 
ανήκει και η πρωτοβουλία για την προστασία και αναστήλωση 
ορισμένων από τα κλασικά μνημεία.26 

Επιπλέον οι αδελφοί Hansen όπως και άλλοι ξένοι δίδα

ξαν αρχιτεκτονικό σχέδιο στο πρώτο Πολυτεχνείο της Ελλάδας, 
το ονομαζόμενο τότε «Σχολείον των Τεχνών», που ιδρύθηκε το 
1836/37 με την πρωτοβουλία του Βαυαρού Friedrich von Zentner, 
μηχανικού του στρατού, και διοικήθηκε από τον ίδιο έως το 1843, 
οπότε με την τότε συνταγματική μεταρρύθμιση αναγκάστηκε να 
αποχωρήσει μαζί του και οι υπόλοιποι ξένοι καθηγητές για να 
αναλάβει πλέον τη διεύθυνση του Ιδρύματος (από το 1844 έως 
το 1862) ο Λύσανδρος Καυταντζόγλου.27 

Ο Theophil Hansen ανεδείχθη ως ένας σημαντικός αρχιτέ

κτων του όψιμου ευρωπαϊκού κλασικισμού, κυρίως στη Βιέννη, 
της οποίας την αστική εικόνα πλούτισε με εντυπωσιακά κτίρια, 
ανάμεσα τους και το αρχαιοπρεπές, επιβλητικό μέγαρο του Κοι

νοβουλίου (1873). Ήταν θαυμαστής της βερολινέζικης σχολής 
του Schinkel, και ο ίδιος είχε μία αξεπέραστη δεξιότητα στη σχε

διαστική απόδοση των αναγεννησιακών και των κλασικών ρυθ

μών, τους οποίους γνώριζε άριστα.28 

Η δράση του στην Αθήνα συνδέθηκε με τη δημιουργία του 
αρχοντικού του Αντ. Δημητρίου (1842) στην πλατεία Συντάγ

ματος, ενός επιβλητικού τριώροφου οικοδομήματος, του οποί

ου οι επάλληλες τοξωτές στοές της πρόσοψης, η διακοσμητική 
επεξεργασία των χυτοσιδήρων κιγκλιδωμάτων που κατασκευ

άστηκαν στη Βιέννη τα γλυπτά φουρούσια των εξωστών, που 
παρίσταναν πτερωτούς λέοντες, έδιναν στη μορφή του συνόλου 
μια αίσθηση πολυτέλειας και «κοσμοπολίτικου» χαρακτήρα, 
μάλλον ξένη προς το πρώιμο αισθητικό κλίμα της τότε Αθήνας, 
όμως δικαιολογημένη από την άμεση γειτνίαση του αρχιτεκτο

νήματος με το Ανάκτορο. Άλλωστε και ο ίδιος ο Όθων ενδια

φέρθηκε για τη μορφή του κτιρίου αυτού και πρόσβλεπε σε μια 
ομοιογενή αρχιτεκτονική του αναπτύγματος των όψεων όλων 
των κτισμάτων επί της πλατείας, επιθυμία η οποία τελικά δεν 
πραγματοποιήθηκε. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται και από την 
όψη του σπιτιού του Κορομηλά, πάνω στην πλατεία και γωνία 

της οδού Ερμού (πιθανό έργο του Π. Κάλκου, 1855), στην οποία < 
τηρήθηκαν οι κανόνες του αυστηρού κλασικισμού, χωρίς την το ε 
ξωτή στοά του ισογείου, που είχε εν τούτοις προβλεφθεί στο αρ Β 
χικό σχέδιο. χ 

Το σημερινό ξενοδοχείο της «Μεγάλης Βρετανίας», αποτε § 
λεί απλώς μια εικαστική ανάμνηση του, καθώς προήλθε μετά ° 
από κατεδάφιση εκείνου το 1960, ώστε να ανοικοδομηθεί το g 
υφιστάμενο πολυώροφο συγκρότημα. < 

Τον ίδιο χρόνο ο Th. Hansen έκτισε στο λόφο των Νυμφών 3 
και το κτίριο του Αστεροσκοπείου με χρηματοδότηση του βα < 
ρόνου Γεωργίου Σίνα της Βιέννης ένα κομψοτέχνημα πει | 
θαρχημένο στη νεοκλασική μορφολογία. Η απλή διάρθρωση ί 
των πτερύγων του σε σχήμα σταυρού, στη συνάντηση των οποί Ρ 
ων έχει τοποθετηθεί πάνω σε κυλινδρικό τύμπανο ο περιστρε g 
φόμενος θόλος των αστρονομικών παρατηρήσεων, είναι μια λύ | 
ση που ικανοποιεί το καλαισθητικό κριτήριο, το βασισμένο στην g 
αρμονική σχέση μορφής και περιεχομένου. Ο ίδιος ο Hansen, | 
όταν το κτίριο τελείωσε το 1846, έμεινε τόσο ικανοποιημένος ξ 
από τη μορφολογική αυτάρκεια, καθώς και από την επιτυχή χ 

ένταξη του δημιουργήματος του μέσα στο ιστορικό τοπίο, ώστε 
χάραξε επάνω στο κτίριο την επιγραφή: SERVARE ΙΝΤΑΜΙ

NATUM (Να μείνει ανέπαφο). 
Η εφαρμογή του κλασικισμού και μάλιστα του βασισμένου 

στα ελληνικά πρότυπα σε ένα καθαρά χρηστικό οικοδόμημα 
ήταν οπωσδήποτε ένα δύσκολο εγχείρημα. Ακόμη περισσότε

ρο εάν επρόκειτο για μια χρήση η οποία παρέπεμπε άμεσα σε 
ισχυρές ιδεολογικές παραμέτρους, συνυφασμένες με δεσμούς 
δογματικούς στην τοπική αρχιτεκτονική παράδοση. Το πρό

βλημα αυτό προέκυψε στην εξέλιξη της μορφής, ειδικά της εκ

κλησιαστικής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. 
Ο οραματισμός για τη δημιουργία ενός μητροπολιτικού να

ού στην Αθήνα είχε αποτυπωθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο του 
Klenze με το στοιχειώδες περίγραμμα του «Ναού του Σωτή

ρος» μέσα στον κύκλο της πλατείας Ομονοίας (τότε «Όθωνος»). 
Αργότερα εγκρίθηκε για τη Μητρόπολη το οικόπεδο πάνω στο 
οποίο όμως κτίστηκε τελικά ο Αγιος Διονύσιος των Καθολικών. 

Το πρώτο σχέδιο του Th. Hansen για την εκκλησία (1842) 
παρουσίαζε μια σύνθεση φορτωμένη με ετερογενή μορφολογι

κά στοιχεία (ρομανικά, γοτθικά, κ.ά.) της οποίας τις ισχνές ανα

φορές στη βυζαντινή παράδοση π.χ., στο προστώο εισόδου εξου

δετέρωνε το τονισμένο δυτικοευρωπαϊκό ύφος του συνόλου. 
Τελικά ο μητροπολιτικός ναός άρχισε να κτίζεται μέσα στα 

όρια του παλαιού οικισμού, στη σημερινή του θέση, σε ανα

νεωμένο σχέδιο από το Δημ. Ζέζο (1846). Στη συνέχεια, με την 
εξέλιξη του έργου, έγιναν τροποποιήσεις από τον γάλλο αρ

χιτέκτονα F. L. F. Boulanger και πιθανώς τον Παν. Κάλκο, που 
επέβλεψε την κατασκευή η οποία ολοκληρώθηκε περί το 1860. 
Όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα, σήμερα τουλάχιστον η συ

νισταμένη αντίληψη είναι ότι αυτό παρουσιάζει αρκετές αδυ

ναμίες κυρίως όσον αφορά στην κλίμακα και τις αναλογίες του 
κτιρίου οι οποίες όμως δεν αναιρούν το πραγματικό γεγονός 
ότι η λύση που επιτεύχθηκε είχε μεγάλη απήχηση και κατά κά

ποιο τρόπο, απετέλεσε ένα είδος «προτύπου» για την αρχιτε

κτονική μορφή πολλών μεταγενέστερων εκκλησιιόν, σε αστικά 
κέντρα της Ελλάδας, ακόμη και κατά τον επόμενο αιώνα. 

Την ίδια περίοδο, ο Λύσσανδρος Καυταντζόγλου έδωσε στο 
ίδιο πρόβλημα μια περισσότερο καινοτόμο λύση, καθώς ανέ
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ο λαβε να κτίσει, το 1846, την Αγ. Ειρήνη (στη θέση προύπάρ

1 χουσας παλιάς εκκλησίας που χρησίμευε ως Μητρόπολη) επί 
Ζ της οδοΰ Αιόλου. Η ακαδημαϊκή του ιδιοσυγκρασία, αλλά και 
Β οι σπουδές του στην Ακαδημία S. Luca της Ρώμης ίσως τον βοή

g θησαν σε αυτό. Έτσι στήριξε την αρχιτεκτονική του νέου να

| ου πάνω σε σαφείς ρυθμολογικές βάσεις όμως με αρκετά στοι

| χεία της ιταλικής παράδοσης έτσι ώστε την τελική μορφή να τη 
ο χαρακτηρίζει ένα αυτοτελές μνημειακό ύφος, το οποίο, παρό

< τι δεν διακρίνεται για τις αισθητικές αρετές του, εκφράζει ου

| σιαστικά την κλασικιστική αντίληψη. Ωστόσο ο ίδιος αρχιτέ

* κτονας προσπάθησε να προσεγγίσει περισσότερο το μεσαιωνικό 
Χ ΰφος, αυτή τη φορά σε μία άλλη εκκλησία του, τον Αγ. Γεώργιο 
< του Καρύτση (1849, πρόκειται για μετασκευή παλαιότερου μνη

μείου), χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Πολΰ πιο αρμονική ενταγμέ

νη απολύτως στο αστικό περιβάλλον ήταν η εμφάνιση της εκ

κλησίας της Ζωοδόχου Πηγής (184652) στην οδό Ακαδημίας. 
Το απλό δρομικό κτίριο κόσμησε ο αρχιτέκτονας του Δημ. Ζέζος, 
με μετριασμένη εφαρμογή, ρομανικών και βυζαντινών στοιχεί

ων  ενώ προσέθεσε ένα ωραίο ολομάρμαρο κωδωνοστάσιο 
στην μεσημβρινή του πλευρά. 

Ακόμη πιο πειστική ήταν, φυσικά, η επιλογή από τον Klenze 
του ιστορικού προτύπου της παλαιοχριστιανικής Βασιλικής, για 
την εκκλησία των Καθολικών (18531887) στην οδό Πανεπι

στημίου. Ο επιβλέπων την κατασκευή του έργου Λύσανδρος 
Καυταντζόγλου, που ήταν φίλος του Klenze, και ευνοούμενος 
του Όθωνα, πρότεινε το 1858 μία, πράγματι ευεργετική για την 
αισθητική του κτιρίου, απλοποίηση της ρυθμολογικής σύνθεσης 
του τοξωτού προπύλου της εισόδου, καθώς και την αφαίρεση 
των διακοσμητικών βάθρων και αγαλμάτων από τη στέψη αυ

τού του στοιχείου. Η αδρή οργάνωση του εσωτερικού χώρου της 
τρίκλιτης Βασιλικής, καθώς και η ποιοτική επεξεργασία των υλι

κών που τον αναδεικνύουν, όπως, π.χ., οι μονολιθικοί κορμοί 
των 12 κιόνων των διαμηκών τοξοστοιχιών από πράσινο τηνια

κό μάρμαρο που προμήθευσε ο Στ. Κλεάνθης, το γλυπτό καλ

λιτέχνημα του ιερού βήματος, έργο του S. Valenti από το Πα

λέρμο, όπως επίσης και τα έγχρωμα υαλωτά των παραθύρων 
του υπερυψωμένου μεσαίου κλίτους προσφέρουν σήμερα στο 
σύνολο ένα ανεπιτήδευτο μνημειακό ύφος.29 

Από τους αρχιτέκτονες του αθηναϊκού κλασικισμού των μέ

σων του 19ου αιώνα, ο Καυταντζόγλου είχε ασφαλώς το προ

βάδισμα, όσον αφορά την κατευθυντήρια αντίληψη για την 
εμβάθυνση και συστηματοποίηση ενός θεωρητικού και ιδεολο

γικού πλαισίου ως κυρίαρχου υπόβαθρου για την παραγωγή του 
αρχιτεκτονικού έργου. Ως προς τη θέση του για την υπεροχή της 
κλασικής ρυθμολογίας έναντι όλων των άλλων αισθητικών ανα

ζητήσεων και ρομαντικών εκτροπών, εκεί ήταν πράγματι ανυ

ποχώρητος. 
Η θεωρητική του καλλιέργεια και βαθιά γνώση του για τους 

ρυθμούς της ελληνορωμαϊκής και αναγεννησιακής αρχιτεκτο

νικής δεν είχε, πάντως, άμεση ανταπόκριση στην ευχέρεια και 
ευστοχία της συνθετικής του πρακτικής. Αυτό αποδεικνύεται, 
εκτός των άλλων, και από τις ποικίλες σχεδιαστικές παραλλα

γές και αναζητήσεις του, όπως, π.χ., στη σύνθεση του μεγάρου 
του Αρσακείου Παρθεναγωγείου της Φιλεκπαιδευτικής Εται

ρείας (18461850), του οποίου ορίστηκε αρχιτέκτων παραγκω

νίζοντας μάλιστα τον Κλεάνθη, ο οποίος είχε υποβάλει, ήδη από 
το 1842, τη δική του πρόταση.30 

Το Αρσάκειο ήταν προϊόν ιδιωτικής χορηγίας, και εδώ πρέ

πει να τονιστεί ο ρόλος των εθνικών ευεργετών στην προσφο

ρά τους για την ανοικοδόμηση των πιο σημαντικών δημοσίων 
κτιρίων της Αθήνας του 19ου αιώνα. 

Ο νεοελληνικός Διαφωτισμός υπήρξε το κυρίαρχο ιδεολο

γικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινήθηκαν ήδη από την εποχή της 
οθωμανικής κατοχής οι επώνυμοι χορηγοί κοινωφελών ιδρυ

μάτων του έθνους, όπως εκπαιδευτηρίων, νοσοκομείων, πτω

χοκομείων και άλλων. Ήταν λοιπόν φυσικό, με την αναγέννη

ση της νέας πρωτεύουσας της πατρίδας τους, να διατρέξει τους 
ανθρώπους αυτούς ένας πρωτόγνωρος ενθουσιασμός για να 
συνδράμουν με πραγματικό πάθος στην ανοικοδόμηση των κτι

ρίων της. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο Απόστολος Αρσά

κης, ο οποίος, αν και εγκατεστημένος μόνιμα στη Ρουμανία, διέ

θεσε την περιουσία του για την ίδρυση και οικονομική αυτοτέλεια 
του Αρσακείου, για το οποίο εξασφαλίστηκε το οικόπεδο στη 
γωνία Πανεπιστημίου και Πεσματζόγλου. Λίγο αργότερα (το 
1858), η Ελένη, σύζυγος του Μιχαήλ Τοσίτσα, επίσης ευεργέ

του, χρηματοδότησε την επέκταση του οικοπέδου και την ανέ

γερση προς την οδό Σταδίου του Τοσίτσειου (αλληλοδιδακτι

κούσυνδιδακτικού ) Παρθεναγ(ογείου, το οποίο έκτισε επίσης 
ο Καυταντζόγλου. 

Το μέγαρο του Αρσακείου, διώροφο με πλάγιες πτέρυγες 
που σχηματίζουν εσωτερική αυλή, είναι διαπλασμένο σε αυ

στηρό κλασικό ρυθμό και με λιτή διακόσμηση, έτσι ώστε να εμ

φανίζει αυτό το ιδιαίτερο «δογματικό» ύφος, χαρακτηριστικό 
της αρχιτεκτονικής του πρώιμου ιστορισμού. 

Προς την οδό Πανεπιστημίου, οι στενομέτωπες πλευρές των 
πλάγιων πτερύγων, επιστέφονται με αετώματα. Ανάμεσα τους 
αναπτύσσεται το κεντρικό τμήμα της όψης, με την κύρια είσο

δο στο ισόγειο και τον διαρθρωμένο με ιωνικούς ημικίονες, με

ταξύ των παραθύρων, όροφο. Έτσι, αφενός μεν τονίζεται η μνη

μειακότητα διαμέσου του ρυθμού, και αφετέρου προσφέρεται 
μια πλαστικότητα στην όψη, σε αντίθεση με τις αδιάρθρωτες 
επιφάνειες των υπόλοιπων πλευρών του οικοδομήματος. Η εί

σοδος πλαισιώνεται και αυτή με μαρμάρινους δωρικούς εδώ

ημικίονες που φέρουν θριγκό και αέτωμα, την κορυφή του οποί

ου κοσμεί κεφαλή της Αθηνάς, έργο του γλύπτη Λεωνίδα 
Δρόση. 

Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ήταν το εκκλησάκι της Αγ. 
Αναστασίας, κατεδαφισμένο δυστυχώς, στο βάθος της εσωτε

ρικής αυλής.31 Ήταν απλό αλλά και ιδιότυπο στη σύνθεση του: 
Ένας απολύτως τετραγωνισμένος χώρος στεγαζόταν με ημι

σφαιρικό θόλο. Τόσο προς την πλευρά του ιερού όσο και στην 
απέναντι της ανοιγόντουσαν μεγάλες κόγχες, ενώ στις δύο υπό

λοιπες πλευρές του τετραγώνου υπήρχαν είσοδοι, τοποθετημέ

νες στον άξονα συμμετρίας. 
Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι κατά την περίοδο του 

Όθωνα αλλά και μεταγενέστερα, είχε καθιερωθεί για τα εκ

παιδευτικά κτίρια κυρίως η αρχιτεκτονική του ελληνικού κλα

σικισμού. Και αυτό εξαιτίας των προφανών ιδεολογικών και αι

σθητικών αναφορών που δημιουργούσαν ένα είδος συμβολικής 
σχέσης μεταξύ «κλασικού» και «εθνικού» στην εμφάνιση των 
σχολείων της ελεύθερης Ελλάδας. Για παράδειγμα, σε παρό

μοια με το Αρσάκειο κλασικιστική σύνθεση οικοδομήθηκε και 
το μνημειακό Ελληνικό Εκπαιδευτήριο (1850), το κοινώς ονο

μαζόμενο σήμερα «Ροζ κτίριο» της οδού Ακαδημίας, με πρω
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τοβουλία του διδασκάλου Γρ. Παπαδόπουλου και με πιθανό αρ

χιτέκτονα του τον Κλεάνθη. 
Χωρίς άλλο, και το αξιοπρεπές μέγαρο του ευεργέτη του 

Έθνους Γεωργίου Γενναδίου στην οδό Ακαδημίας και Χ. Τρι

κούπη, με το χαρακτηριστικό αέτωμα στον όροφο, τη μνημεια

κή είσοδο και τον ευρύχωρο εσωτερικό προθάλαμο, του οποί

ου την φατνωματική οροφή στήριζαν δύο υψίκορμοι ιωνικοί 
κίονες, πρέπει να κτίστηκε ως εκπαιδευτήριο. Ούτως ή άλλως, 
το κτίριο και έως την κατεδάφιση του στέγασε τη Γαλλική 
Αρχαιολογική Σχολή (έως το 1856), κατόπιν την Ιόνιο Σχολή 
και, τέλος, ένα Οικονομικό Γυμνάσιο. 

Επίσης και το Β' Δημοτικό Σχολείο που λειτουργεί και σή

μερα στην οδό Αδριανού έχει ένα έντονα αρχαιοπρεπές ύφος, 
που του προσέδωσε ο αρχιτέκτονας του Παναγής (Βρετός) Κάλ

κος, εφαρμόζοντας στην κυρία όψη του ένα μαρμάρινο δωρικό 
πρόπυλο με αετωματική στέψη.32 

Παρά το γεγονός ότι ο Κάλκος είναι περισσότερο γνωστός 
για το αρχιτεκτόνημα του Δημαρχείου Αθηνών (1872), ίσως ανώ

τερο ήταν, από αισθητικής πλευράς, ένα άλλο έργο του και 
συγκεκριμένα το κτίριο του Βαρβακείου Λυκείου (185759), 
στην οδό Αθηνάς, απέναντι από την Αγορά, που δυστυχώς κα

ταστράφηκε από εμπρησμό το Δεκέμβριο του 1944. Αυτό το έρ

γο δημιουργήθηκε από την προσφορά του ευεργέτη Ιωάννη Βαρ

βάκη, που καταγόταν από το ηρωικό νησί Ψαρρά και απέκτησε 
μεγάλη περιουσία στη Ρωσία, όπου κατέφυγε κατά την Επανά

σταση του 1821. Το τετραγωνικής κάτοψης διώροφο οικοδόμη

μα είχε αίθουσες διδασκαλίας, ορθολογικά τοποθετημένες 
γύρω από έναν αίθριο πυρήνα, προς τον οποίο έβλεπαν τα κλι

μακοστάσια και οι διάδρομοι επικοινωνίας. Στο εξωτερικό του 
αρχιτεκτονήματος τονιζόταν ο αυθεντικός κλασικός χαρακτή

ρας του, τόσο από τη σαφή οριζοντιότητα που επέβαλλε η συ

νεχής διαχωριστική, μεταξύ των ορόφων, κορωνίδα, όσο και 
από το επιβλητικό ιωνικό πρόπυλο της εισόδου, με το αρμονι

κό αέτωμα στη στέψη του. Στο σύνολο διέκρινε κανείς σωστές 
αναλογίες και κάποια μορφολογική εκφραστικότητα, την οποία 
στερείται, δυστυχώς, το άλλο έργο του Κάλκου, το Δημαρχείο, 
ιδιαίτερα μετά την προσθήκη, σε αυτό το τελευταίο, ενός ακό

μη ορόφου. 
Η αλήθεια είναι ότι η επίτευξη μιας «εκ των έσω» εκφρα

στικότητας, που να προβάλλει ένα διακεκριμένο περιεχόμενο 
του κτιρίου, δεν ήταν και τόσο εύκολη υπόθεση για τους αρχι

τέκτονες, που επέμεναν να δημιουργούν με το τυποποιημένο 
στα στοιχεία του γραμματολόγιο του αυστηρού κλασικού κα

νόνα. Εξ ανάγκης, επομένως, υπήρχαν και εκτροπές από το 
πνεύμα αυτό οι οποίες είτε είχαν την αφετηρία τους σε μία γε

νικότερη παρόρμηση και φιλοσοφική διάθεση του ιδίου του αρ

χιτέκτονα, οπότε θα μπορούσαν να αποκληθούν στη νοοτροπία 
τους γενικά ως ρομαντικές, είτε σε αυτές η μορφολογική επι

λογή είχε πιο ισχυρούς δεσμούς με το διακεκριμένο περιεχό

μενο του κτιρίου, ώστε το αρχιτεκτόνημα να είναι αποτέλεσμα 
της στυλιστικής κατεύθυνσης του εκλεκτικισμού.33 

Τολμηρές ρυθμολογικές αναζητήσεις υπήρξαν και κατά την 
οθωνική εποχή στην Αθήνα, όπως, π.χ., στο εξοχικό παλάτι της 
Βασίλισσας Αμαλίας (18551858) στους Αγ. Αναργύρους (βλ. 
και το άρθρο της Σίγκριντ Σανγκλ, στον παρόντα κατάλογο), με 
τη γοτθικίζουσα έκφραση (castellated gothic revival) που του 
έδωσε ο Γάλλος αρχιτέκτονας F. L. F. Boulanger, σε μια φυ

σική για την εποχή προσέγγιση του θέματος της εξοχικής έπαυ < 
λης, με το αισθητικό κριτήριο της «γραφικότητας». Ωστόσο ο g 
ίδιος αρχιτέκτονας επέλεξε για ένα καθαρά διοικητικό κτίριο, R 
το μέγαρο δηλαδή της Βουλής και Γερουσίας την «Παλαιά Βου | 
λή» στην οδό Σταδίου μια κλασικιστική σύνθεση (1858), η οποία Ι 
όμως δεν εφαρμόστηκε. Τελικά το κτίριο αυτό ολοκληρώθηκε ° 
(1871) σε μεταρρύθμιση του σχεδίου του, όμως με την ίδια ρυθ | 
μολογία, από τον αρχιτέκτονα Π. Κάλκο. < 

Εκεί πάντως που παρουσιαζόταν πιο εμφανείς οι αποκλί « 
σεις από τους κανόνες του αυστηρού κλασικισμού ήταν γενικά < 
στα κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, η χρήση των οποίων απαιτού | 
σε να αναζητηθεί η αισθητική του αρχιτεκτονήματος περισσό ^ 
τερο μέσα από τον ανθρώπινο και το συναισθηματικό παράγο Η 
ντα, εις βάρος ίσως της ομοιογένειας και της καθαρότητας του g 
ρυθμού. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό στη διάπλαση της μορ | 
φής του Αμαλιείου Ορφανοτροφείου (18551858) από τον αρ § 
χιτέκτονα Δημ. Ζέζο. Ήταν κτισμένο στο χώρο μεταξύ των οδών % 
Ηρώδου του Αττικού, Στησιχόρου και Λυκείου, και υλοποιού | 
σε με την παρουσία του την επιθυμία εύπορων γυναικών της 

αθηναϊκής κοινωνίας (Μ. Υψηλάντη, Ζ. Σούτσου, Α. Ρενιέρη, 
Λ. Ρίζου) να περιθάλψουν τα φτωχά ορφανά παιδιά της πρω

τεύουσας. Τελικά πέτυχαν τον κοινωφελή σκοπό τους με ερά

νους, όπως και με τη συνδρομή της βασίλισσας Αμαλίας. 
Το κτίριο του «Αμαλιείου» είχε ανθρώπινη κλίμακα, ωραί

ες αναλογίες και γενικά παρουσίαζε τη γραφικότητα ενός αρ

χιτεκτονήματος της υπαίθρου. Με την απλή στοά στο ισόγειο, 
τόξα στηριγμένα σε πεσσούς,και την αντίστοιχη βεράντα στον 
όροφο, τα παράθυρα με τα καμπυλωμένα ανώφλια τους και γε

νικά με την απουσία ρυθμολογημένου διακόσμου στις όψεις του, 
απομακρυνόταν διακριτικά από τη συμβατική αισθητική του 
αστικού κλασικισμού. 

Φυσικά, το ιστορικό παρελθόν της Αθήνας επέβαλλε εκτός 
των άλλων και την άμεση αντιπαράθεση του κλασικού, το βυ

ζαντινό ρυθμό. Αν και παραγκωνισμένη από τους αρχαιολάτρες 
του 19ου αιώνα, η μεσαιωνική αρχιτεκτονική παράδοση ήλθε 
τελικά να συνεισφέρει στην υλοποίηση μιας διακεκριμένης ανα

βίωσης των βυζαντινών προτύπων, στην Αθήνα με την πιο πε

τυχημένη εφαρμογή της στο κτίριο του Οφθαλμιατρείου, στην 
οδό Πανεπιστημίου (18471854) και σε παρόμοιο, αλλά πιο απλο

ποιημένο ύφος, στη Στρατιωτική Φαρμακαποθήκη επί της οδού 
Κηφισίας  και τα δύο οικοδομήματα έργα του Chr. Hansen. 

Όσον αφορά, πάντως, την επιλογή του νεοβυζαντινού ρυθ

μού για το Οφθαλμιατρείο, στην περίπτωση αυτή δεν είχαμε 
απλώς μια προσπάθεια φυγής από τον καθιερωμένο κλασικό 
κανόνα, αλλά μια συνειδητή εφαρμογή του μεσαιωνικού προ

τύπου μέσα από μια εκλεκτικιστική θεώρηση της αρχιτεκτονι

κής του. Ο Chr. Hansen, που είχε αναλάβει με εντολή του Όθω

νατη μελέτη αυτού του πρωτότυπου νοσοκομειακού οικοδομήματος, 
είχε παρουσιάσει αρχικά το 1843 μια απέριττη νεοκλασική ισό

γεια σύνθεση με κεντρικό αετωματικό πρόπυλο. Όμως ο ίδιος 
είχε εμβαθύνει στις μορφές των αθηναϊκών βυζαντινών μνη

μείων (Καισαριανή, Δαφνί, Πεντέλη κ.ά.) και πίστευε ότι, στο 
ειδικό χρηστικό περιεχόμενο αυτού του κτιρίου θα ταίριαζε κα

λύτερα ο μεσαιωνικός ρυθμός. Χωρίς να είναι γνωστές οι λε

πτομέρειες αυτής της μεταλλαγής, φαίνεται ωστόσο ότι και ο 
Όθωνας πείστηκε τελικά, και έτσι έγινε ριζική αναθεώρηση του 
σχεδίου. Επειδή μάλιστα ο Hansen έπρεπε να αναχωρήσει το 
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ο 1850 από την Αθήνα, την εφαρμογή της οικοδομής εξακολού

Β θησε ο Καυταντζόγλου, στον οποίο μάλλον οφείλεται και το 
< πρόσκτισμα της κεντρικής εισόδου. Αργότερα, κατά τη δεκαε

c τία του 1860, ο αρχιτέκτων Γεράσιμος Μεταξάς προσε'θεσε ακό

< μη έναν όροφο στο κτίριο, διατηρώντας όμως, με εξαιρετική ευ

g αισθησία, το ρυθμολογικό χαρακτήρα του.34 Έ ν α χαρακτήρα 
| που προκύπτει μέσα από τις ωραίες αναλογίες του σχετικά μι

ο κρού οικοδομήματος κυρίως όμως μέσα από την υψηλής σταθ

εί μης εφαρμογή των αυθεντικών βυζαντινών στοιχείων, όπως την 
| αδρή ισόδομη τοιχοποιία με την εύστοχη παρεμβολή κεραμι

< κών πλακών ανά στρώση, τη μορφή αρμονικών διλόβων πα

| ραθύρων με τον κεντρικό λίθινο κεονίσκο του ανοίγματος τους, 
< των οδοντωτών ταινιών από τούβλα, που συνοδεύουν τη ρυθμι

κή αλληλουχία των στοιχείων της όψης, και ιδιαίτερα του κε

ραμοπλαστικού διακόσμου που τονίζει με χάρη την γραμμή του 
γείσου στη στέψη. 

Καθώς το Οφθαλμιατρείο είχε ολοκληρωθεί και ακριβώς δί

πλα του, προς βορράν, πρόβαλλε συγκροτημένος, αν και ημιτε

λής ακόμη, ο όγκος της Βασιλικής του Αγ. Διονυσίου των Καθο

λικών, ενώ νοτιότερα διαγραφόταν η εύρυθμη ογκοπλαστική 
παρουσία του Πανεπιστημίου, ήταν πλέον αντιληπτή, στην πε

ριοχή αυτή, η σταδιακή διαμόρφωση ενός μνημειακού συνόλου 
που στην ολοκλήρωση του έμελλε να αποκτήσει εξαιρετική ση

μασία στην πολεοδομική και αρχιτεκτονική εικόνα της νεοσύ

στατης πρωτεύουσας. 
Όταν το 1858 ο Th. Hansen σχεδίαζε το μέγαρο της Ακα

δημίας, διαμόρφωνε ήδη την υπόσταση ενός συμμετρικά και 
προς βορράν του Πανεπιστημίου τοποθετημένου επίσης νεο

κλασικού κτιρίου, αρχικά προοριζόμενου για Μουσείο, που 
όμως, τελικά στέγασε την Εθνική Βιβλιοθήκη. Τον επόμενο χρό

νο απέδωσε σε ένα εντυπωσιακό σχέδιο ακουαρέλας τη συνο

λική μορφή της «Τριλογίας», όπως και σήμερα ονομάζονται 
τα τρία μνημεία της πρωτεύουσας (Πανεπιστήμιο, Ακαδημία, 
Βιβλιοθήκη), με φόντο το έξαρμα του Λυκαβηττού.35 

Για την ίδρυση της Ακαδημίας είχαν κινηθεί από παλιά εκ

πρόσωποι του πνεύματος, οραματιστές της ελληνικής αναγέν

νησης, όπως οι Ν. Βόμβας, Α. Γαζής, Γ. Γεννάδιος, Α. Πολυ

ζωίδης, Ι. Κωλέττης, προκειμένου να ιδρύσουν το αντάξιο του 
προορισμού αυτού «μεγαλοπρεπές κτίριον». 

Όμως το σχέδιο τους απαιτούσε τεράστια και δυσεύρετα 
χρηματικά ποσά. Το 1856 εμφανίζεται επιτέλους ο βαρόνος Σι

μών Γ. Σίνας και προσφέρει το ποσό αυτό. Ο Σίνας ανέθεσε τη 
μελέτη του κτιρίου στον ευνοούμενο του αρχιτέκτονα Th. Hansen 
λέγοντας του μάλιστα «έχω εμπιστοσύνη σε σας Αν γίνει τώ

ρα το έργο άσχημο, τότε εσείς θα φέρετε την ευθύνη». Δεν εί

ναι, φυσικά, γνωστά τα συναισθήματα του αρχιτέκτονα στο άκου

σμα αυτής της φράσης του πανίσχυρου εργοδότη του. Πάντως, 
ένα είναι βέβαιο: Το αρχιτεκτόνημα που σχεδίασε ο Hansen 
(εργαζόμενος στη Βιέννη) και το οποίο άρχισε να κτίζεται το 
1859, προοριζόταν να καταλάβει μία από τις κορυφαίες θέ

σεις της κλασικιστικής δημιουργίας του όψιμου 19ου αιώνα στον 
ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. 

Σε μια απλή συμμετρική σύνθεση ενός κεντρικού ναόσχη

μου σώματος, που το συνοδεύουν συμμετρικά πλάγιες πτέρυ

γες, ο αρχιτέκτονας ανέδειξε με τρόπο αριστουργηματικό και 
με υλικό του το πεντελικό μάρμαρο την πιο ολοκληρωμένη ανα

βίωση των καλλιτεχνικών αξιών της κλασικής ρυθμολογίας. Το 

κεντρικό εξάστυλο ιωνικό πρόπυλο, ακριβέστατο αντίγραφο 
του Ερεχθείου, κόσμησε με εναέτια πλαστική σύνθεση ο ση

μαντικότερος γλύπτης του ελληνικού κλασικισμού Λεωνίδας 
Δρόσης. Ο ίδιος τοποθέτησε στους ελεύθερους ιωνικούς κίο

νες, που δεσπόζουν εκατέρωθεν του προπύλου, τα θαυμαστά 
αγάλματα των δύο τέκνων του Δία: της Αθηνάς, θεάς της σο

φίας, και του Απόλλωνα, θεού του φωτός και της αρμονίας.3'' 
Γενικά η πλαστική υπόσταση αυτού του μνημείου προσεγγίζει 
στο μέγιστο βαθμό τη μορφολογική αξιοπιστία των κλασικών 
υποδειγμάτων. Οι ραβδώσεις των κιόνων, τα κιονόκρανα και 
οι λεπτομέρειες του θριγκού, τα γείσα με τις κυματιστές σίμες 
τους, όλα, εμπλουτισμένα με τη διακόσμηση της αρχαίας πο

λυχρωμίας, αναδεικνύονται στο αττικό φως. Στον προθάλαμο, 
η απομίμηση του πορφυρού μαρμάρου στους περιμετρικούς 
τοίχους υποδέχεται με τόνο επισημότητας και θαλπωρής τον 
επισκέπτη. 

Τέλος, στη μεγάλη Αίθουσα των Συνεδριάσεων, τοιχογρα

φίες που καλύπτουν όλες τις πλευρές της, ζωντανεύουν, με την 
έξοχη ακαδημαϊκή νοοτροπία του Βιεννέζου καλλιτέχνη, κα

θηγητή Chr. Griepenkerl, το ενιαίο θέμα του μύθου του Προ

μηθέα. 
Το σπουδαίο μνημείο περατώθηκε με μύριες δυσκολίες το 

1885, και κάτω από τη συνεχή επίβλεψη του καλύτερου μαθητή 
του Hansen, του μετάπειτα διάσημου εισηγητή του όψιμου ελ

ληνικού κλασικισμού Ernst Ziller. 
Ο ίδιος αρχιτέκτων επέβλεψε εξ άλλου, και το τελευταίο, 

χρονολογικά, κτίριο της «Τριλογίας», την Εθνική Βιβλιοθήκη 
(18871902), την οποία ο Hansen συνέθεσε σε στιβαρό δωρικό 
ρυθμό, έχοντας ως πρότυπο του προστώου της την όψη του Θη

σείου, στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας. 
Είναι αλήθεια ότι η ολοκλήρωση του μνημειακού συνόλου 

της οδού Πανεπιστημίου υπερέβη χρονικά την εκθρόνιση του 
Όθωνα (1862), όπως επίσης είναι γεγονός ότι σπουδαία δη

μόσια οικοδομήματα της Αθήνας, όπως το Μετσόβιο Πολυτε

χνείο (186072), έργο του Λύσανδρου Καυταντζόγλου, το Ζάπ

πειο Μέγαρο (18741888), σε αρχικό σχέδιο του Boulanger και 
στην οριστική του μορφή από τον Th. Hansen, και, τέλος, το 
Αρχαιολογικό Μουσείο (18661889), του οποίου τα αρχικά σχέ

δια ήταν του L. Lange, όμως η οριστική σύνθεση οφείλεται στην 
παρέμβαση του Π. Κάλκου, τελικά, και του Ε. Ziller, είχαν 
στο σύνολο τους αποφασιστεί και ορισμένων η μελέτη είχε ολο

κληρωθεί κατά την τελευταία δεκαετία της οθωνικής περιόδου. 
Έτσι, παραμένει η εντύπωση ότι αυτά τα μνημεία ανήκαν στη 
μεταγενέστερη φάση, δηλαδή εκείνη του Γεωργίου Α', ωστόσο 
η αφετηρία της ίδρυσης τους πρέπει να καταλογιστεί στη βού

ληση των συντελεστών της προηγούμενης περιόδου. 
Πραγματικά, μετά τα μέσα του 19ου αιώνα και παρά τις ανώ

μαλες συνθήκες που οδήγησαν στην πολιτειακή κρίση του '62, 
η Αθήνα άρχισε να αποκτά τη δική της κοινωνία. Οι αντιθέσεις 
του μετεπαναστατικού κόσμου αμβλύνθηκαν και είναι ίσως πε

ρίεργο ότι ο πολιτισμός στον οποίο μεγάλη επίδραση είχε το πα

λάτι και γενικότερα οι ξένοι δημιούργησε μια νέα τάξη πραγ

μάτων, μέσα στην οποία ο Όθων έμεινε καθυστερημένη και 
ασυμβίβαστη μονάδα. 

Εν τω μεταξύ τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, το Πανεπιστήμιο 
και το Πολυτεχνείο που εξακολούθησε έως τις αρχές της δε

καετίας του 1860 να λειτουργεί στην οικία Βλαχούτση της οδού 
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Πειραιώς άρχισαν να αποδίδουν μία νέα γενεά διανοουμένων, 
επιστημόνων, τεχνικών και καλλιτεχνών. Ειδικότερα στο Πο

λυτεχνείο (τότε: «Σχολείο των Τεχνών») και κάτω από τη μα

κρά διοίκηση (184462) του Λύσανδρου Καυταντζόγλου, ενι

σχύθηκαν ιδιαιτέρως τα καλλιτεχνικά μαθήματα, ίσως περισσότερο 
από εκείνα της αρχιτεκτονικής, στους διαγωνισμούς των οποί

ων πρώτευαν οι μετέπειτα κορυφαίοι της νεοελληνικής Τέχνης, 
όπως οι Ν. Γύζης, Δ. Φιλιππότης, Γ. Βιτάλης, κ.ά.37 Οι πρωτερ

γάτες της αθηναϊκής εικαστικής παράδοσης ήταν, ως επί το πλεί

στον, Τηνιακοί, όπως επίσης οι δεξιοτέχνες μαοτόροιτης αρχι

τεκτονικής του κλασικισμού ήταν και αυτοί νησιώτες, κυρίως 
από την Τήνο, την Άνδρο, την Ανάφη, καθώς και από τη Νότια 
Εύβοια. 

Την τελευταία αυτή περίοδο ενισχύθηκε σημαντικά και η γε

νική συγκρότηση της πρωτεύουσας με ανασύνταξη του πολεο

δομικού της σχεδίου μετά τη διευθέτηση του το 1847 από την 
επιτροπή που διηύθυνε ο συνταγματάρχης του Μηχανικού Δ. 
Σταυρίδης. Αυτό το σχέδιο συμπληρώνει και αναμορφώνει 
την υφιστάμενη κατάσταση, αποτυπωμένο σε τέσσερις τομεα

κούς χάρτες. Επιπλέον, από το 1855 και μετά, επί δημαρχίας Κ. 
Γαλάτη άρχισαν να γίνονται έργα οδοστρωσίας. Το 1857 συνή

φθη η σύμβαση μεταξύ Δήμου και Φρ. Φεράλδη για το δημοτι

κό φωτισμό με γκάζι, ενώ την ίδια εποχή συνεχίστηκαν τα έρ

γα υποδομής διαμέσου της αποστολής των Γάλλων μηχανικών 
υπό τον Daniel, ενώ ήδη από το 1847 είχαν ξεκινήσει και οι επι

σκευές και καθαρισμοί του Αδριάνειου υδραγωγείου. Επίσης 
η πρωτοβουλία της Αμαλίας για τη δημιουργία του Βασιλικού 
Κήπου έδωσε ανάλογη ώθηση σε ενέργειες για την εκτέλεση 
έργων πρασίνου και γενικότερου καλλωπισμού της πόλης. 

Γύρω στο 1860 ο πληθυσμός της Αθήνας μόλις υπερέβαινε 
τις 40.000 κατοίκους σε μία επιφάνεια 3.000 στρεμμάτων, έτσι 
ώστε σε συνοικίες των ακραίων επεκτάσεων η πυκνότητα να εί

ναι και κάτω των 13 κατοίκων ανά στρέμμα. Ο κεντρικοί δρό

μοι, όπως οι Αθηνάς, Αιόλου, Ερμού, Σταδίου και Πειραιιός, εί

χαν οικοδομηθεί, κατά ένα σημαντικό μέρος του αναπτύγματος 
τους, με διώροφα, ενίοτε και ημιτριώροφα σπίτια. Περισσότε

ρο πυκνοδομημένη ήταν η συνοικία προς τη βορειοανατολική 
επέκταση του σχεδίου, πέραν και της οδού Ακαδημίας, στην 
οποία περιλαμβανόταν και ένας αυθαίρετος οικισμός νησιωτών 
οικοδόμων, που διατήρησε έως σήμερα την ονομασία «Νεάπο

λις». Επίσης και η δυτική πλευρά του σχεδίου είχε αρκετά 
σπίτια προς την περιοχή του Μεταξουργείου, και ήταν πιο αραι

οκτισμένη στη συνοικία της «Βάθειας» (Βάθη), από όπου ξεκι

νούσε η οδός Αχαρνών. 
Ενδιαφέρον παρουσίαζε η αρχιτεκτονική ορισμένων σπι

τιών, ιδιαίτερα της κεντρικότερης περιοχής, αρκετά από τα οποία 
ήταν μονοκατοικίες. Ήδη αναφέρθηκαν κάποια σημαντικά πα

ραδείγματα, όπως τα σπίτια Α. Κορομηλά, Prokesch von Osten, 
Γ. Γενναδίου, Α. Ράλλη κ.ά. Ανάμεσα τους, ίσως από τα πρώτα 
οικοδομήματα της οθωνικής περιόδου, και το διώροφο σπίτι του 
Ι, Χιλ, κατόπιν σχολείο, που δέσποζε στο χώρο της Ρωμαϊκής 
Αγοράς. Λίγο πιο ανατολικά το σπίτι του Γ. Λασσάνη και, στην 
ίδια περιοχή, του Ι. Χατζηκυριάκου.38 

Σε αυτά μπορούν να προστεθούν, φυσικά, και άλλα αξιο

μνημόνευτα ιδιωτικά οικοδομήματα, αυτής της πρώιμης περιό

δου, τα οποία, αν και μας είναι γνωστά, έχουν προ πολλού 
κατεδαφιστεί. Ανάμεσα τους το σπίτι του ιατρού Τράιμπερ στην 

πλατεία Αγ. Ασωμάτων, με τη συντηρητική κλασική εμφάνιση 2 
του. Το ιδιότυπης μορφολογίας διώφορο του Βερτχάιμ, έργο § 
του Κλεάνθη, στη γωνία των οδών Πανεπιστημίου και Χ. Τρι Β 
κούπη, με τη βαθιά τοξωτή εσοχή της κυρίας όψης του, που του § 
προσέδιδε εξαιρετικά πρωτότυπη εμφάνιση. Η πρώτη συγκρο § 
τημένη πολυκατοικία της πρωτεύουσας, του Γ. Σκουζέ (1841) ό 
επί της οδού Νικόδημου 18, με τις ρυθμικές σειρές των πάρα \ 
θύρων, την παρεμβολή δύο εξωστών στον όροφο και το κεντρικό g 
αψιδωτό θύρωμα της εισόδου της, καθώς επίσης και το μέγαρο « 
της κοντέσας Jane (Ζάν) Σπ. Θεοτόκη, στην οδό Σωκράτους 67, < 
και τα δύο του ιδίου αρχιτέκτονα. Δίπλα στην πολυκατοικία της § 
οδού Νικόδημου ήταν και το τριώροφο σπίτι του Ι. Νέγρη, με \ 
το μεγάλο περιβόλι του. Από τις πιο ενδιαφέρουσες μονοκα Ι 
τοικίες, από άποψη μορφολογική, ήταν του Ι. Δηλιγιάννη, στη 5 
γωνία των οδών Αιόλου και Ευριπίδου (κατεδαφίστηκε το 1960), | 
της οποίας η κυρία όψη τονιζόταν στον όροφο με βαθιά λότζια g 
τριών τόξων, που τα στήριζαν ιωνικοί κίονες. Διακοσμητικά τό » 
ξα πάνω σε παραστάδες πλαισίωναν επίσης τα ανοίγματα του *| 
ορόφου, καθώς και την κεντρική είσοδο στο ισόγειο. Το σύ χ 

νολο το οποίο πρέπει να ήταν έργο σημαντικού αρχιτέκτονα, 
διαπνεόταν από το πνεύμα του ρομαντικού κλασικισμού, εμπλου

τισμένου με στοιχεία της Αναγέννησης. Της ίδιας νοοτροπίας, 
αλλά πιο βαρύ και με ανήσυχη ογκοπλαστική οργάνωση της 
σύνθεσης του, ήταν και το μέγαρο της Ειρήνης ΣτουρνάρηΜέρ

λιν, που κτίστηκε περί το 1860 από τον Καυταντζόγλου. Του σπι

τιού αυτού η μορφολογική συγγένεια με το προηγούμενο, του 
Δηληγιάννη, ίσως να οδηγεί σε κάποιες υποθέσεις όσον αφο

ρά την ευθύνη του ιδίου δημιουργού και για τα δύο αρχιτε

κτονήματα. 
Η οικοδόμηση των σπιτιών στις κεντρικότερες περιοχές της 

Αθήνας είχε δημιουργήσει μια σχετικά ομοιογενή εικόνα της 
αστικής αρχιτεκτονικής. Ανάμεσα στις μονοκατοικίες είχαν αρ

χίσει να κτίζονται και σπίτια που διέθεταν διαμερίσματα προς 
ενοικίαση, καθώς και ξενοδοχεία. Τα τελευταία ήταν αρκετά, 
τα περισσότερα μέσα στην παλιά πόλη, όπως το «Αίολος», έρ

γο του Κλεάνθη, στη γωνία Αιόλου και Αδριανού (σώζεται ακό

μη), το ξενοδοχείο «Ωραία Γαλλία» στην οδό Σόλωνος (σήμε

ρα το κτίριο του ΟΤΕ), το «Αγγλία» στην Αιόλου (όπου η Εθνική 
Τράπεζα), διαγωνίως απέναντι το πρωιμότερο ξενοδοχείο «Το 
Στέμμα», πολύ πιο χαμηλά, προς την εκκλησία της Αγ. Ειρήνης, 
το πανδοχείο «Πετρούπολις» και πολλά άλλα.39 

Γενικά η ιδιωτική αρχιτεκτονική διακρινόταν για τη λιτή δια

μόρφωση της, πάνω στην αισθητική νοοτροπία του κλασικισμού. 
Στα σπίτια, όχι μόνο των ευπόρων, αλλά και των πιο φτωχών 
κοινωνικών τάξεων, διέκρινε κανείς τη φροντίδα και την κα

λαισθησία των ανιόνυμων αρχιτεκτόνων, που προσπαθούσαν να 
προσδώσουν στο έργο τους μία σεμνή και αξιοπρεπή έκφραση. 
Έτσι πλούτιζαν τις όψεις με απλές κλασικές παραστάδες και 
κορωνίδες, με ρυθμολογημένα πλαίσια και γείσα για τα ανοίγ

ματα. Απαραίτητα ήταν τα μαρμάρινα μπαλκόνια με τα γλυπτά 
τους φουρούσια, για τα οποία θυσιαζόταν ένα σημαντικό μέρος 
του ιδιωτικού προϋπολογισμού. Φυσικά, στην οθωνική περίο

δο, οι εσωτερικοί χώροι των σπιτιών απέκτησαν μια στοιχειο> 
δη λειτουργικότητα προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαι

τήσεις της νέας αστικής ζωής, διατηρώντας σπανιότερα κάποια 
παραδοσιακά στοιχεία, όπως, π.χ., το χαγιάτι που έβλεπε 
προς την «περιορισμένη πλέον» εσωτερική αυλή.40 
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ο Τα δωμάτια ήταν ευρύχωρα, φωτεινά, ψηλοτάβανα, και μά

| λίστα τα πιο πλούσια σπίτια είχαν τις οροφές τους διακοσμη

| μένες με πολύχρωμες, έξοχες για την τε'χνη τους, κλασικίζου

α σες διακοσμήσεις. Ως προς αυτό το τελευταίο, αλλά και ως προς 
< τα άλλα καλλιτεχνικά στοιχεία, τα κοινά οικογενειακά σπίτια 
Ι προσπαθούσαν, όπως είναι φυσικό, να μιμηθούν τα αρχοντικά 
Ι και τους αισθητικούς νεωτερισμούς τους. 
ο Αποτέλεσμα ήταν να προκύψει μία γενικότερη καλλιτεχνι

1 κή προδιάθεση η οποία, παρά τον ευρωπαϊκό της προσανατο

I λισμό, απέφευγε τον εύκολο δρόμο της μίμησης και τον υπε

< 
Ζ 
χ 
φ 
< 
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πρόσληψης του κλασικού προτύπου και της πειθαρχημένης ανα

παραγωγής του. 
Κατά κάποιο τρόπο ο αθηναϊκός κλασικισμός της οθωνικής 

περιόδου είχε κατορθώσει να απαλλαγεί από τις φορτικές δε

σμεύσεις των πειθαρχημένων στον κανόνα ρυθμολογικών υπο

δειγμάτων, καλλιεργώντας μέσα του τα σπέρματα μιας καλλιτε

χνικής έκφρασης ανταποκρινόμενης στις απαιτήσεις της ζωής 
και του πολιτισμού αυτής της συγκεκριμένης ιστορικής φάσης. 

5. Επίσης και η γνωστή πρόταση, για τον Πειραιά, του αυλικού αρ

χιτέκτονα του Μονάχου, Johann Gottfried Gutensohn, της οποίας το 
σκεπτικό είχε αρκετά θετικά ή, τουλάχιστον, ενδιαφέροντα σημεία. 
6. Alexander PapageorgiouVenetas, Hauptstadt Athen, Μόναχο 1994, 
σ. 4594, και επίσης του ώίον, ΑθήναΑομές και Θεωρήσεις, Αθήνα 
1996, σ. 140143, με παράθεση των θετικών χαρακτηριστικών της πο

λεοδομικής πρότασης των ΚλεάνθηSchaubert. 
7. Μια κριτική προσέγγιση, σχετική με την κεντρική θέση των Ανα

κτόρων στο πρώτο πολεοδομικό της Αθήνας: Βλ. Stefan Sinos, «Die 
Grundung der neuen Stadt Athen» στο περιοδ. Architectura, 1974, 
σ. 42, με αναφορά σε πόλεις συγκροτημένες στα συστατικά πολεο

δομικά χαρακτηριστικά του 18ου αιώνα, όπως, π.χ., η Καρλσρούη. 
8. Κώστας Μπίρης, Τα πρώτα σχέδια των Αθηνών, Αθήνα 1933, σ. 13

15. 
9. Leo von Klenze, Aphoristische Bemerkungen  gesammelt auf 
seinerReise nach Griechenland, Βερολίνο 1838. Αποτελεί μία μακρο

σκελή ανάπτυξη των θέσεων του Klenze για το πολεοδομικό πρό

βλημα της Αθήνας και συγχρόνως αποκαλύπτει την προσωπικότητα 
του αρχιτέκτονα όσον αφορά τις αμφιλεγόμενες απόψεις του για το 
μέλλον της νεοσύστατης πρωτεύουσας. 
10. Oswald Hederer, Friedrich von Gartner, Μόναχο 1976, σ. 197302, 
επίσης βλ. Alexander PapageorgiouVenetas, Gartner in Griechenland 
und derBau der Residenz στον κατάλογο της Έκθεσης Friedrich von 
Gartner, Επιμ. W. Nerdinger, Μόναχο 1992, σ. 135156. 
11. Αικ. ΔεμενεζήΒιριράκη, Παλαιά Ανάκτορα των Αθηνών, Αθήνα 
1994, όπου και η πλήρης περιγραφή της οικοδόμησης του μεγάρου, 
καθώς και η αναφορά στους επιβλέποντες ξένους και έλληνες μη

χανικούς. 
12. Μια πρώτη περιγραφή της κοινωνικής εξέλιξης στην Αθήνα, από 
τη σύσταση της ως πρωτεύουσας έως το τέλος του 19ου αι. Βλ. Κώστα 
Μπίρη, «Κοινωνική εξέλιξη των Αθηνών» στον τόμο «Ελλάς» του 
Εγκυκλ. Λεξικού «Ήλιος», σ. 12741280. 
13. Κώστα Μπίρη, Αι Αθήναι από του 19ον εις τον 20όν αιώνα, Αθή

να 1966 ανατυπ. 1995, σ. 43, 47, 8284. Επίσης και Μ. Καρδαμίτση

Αδάμη, «Η γέννηση της νεώτερης Αθήνας» στο Αθηναϊκός Κλασικι

σμός εκδ. του Δήμου Αθηναίων, 1996, σ. 1821. 
14. Αγγελική Κόκκου, «Τα πρώτα αθηναϊκά σπίτια», στο περιοδ. 
Αρχαιολογία τχ. 2, Φεβρουάριος 1982, σ. 5064. Επίσης μία περιε
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κτική περιγραφή των συνθηκών ανοικοδόμησης της πρωτεύουσας, 
βλ.και Ι. Τραυλός, «Πολεοδομία και Αρχιτεκτονική», στην σειρά 
«Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», τ. ΙΓ ' , σ. 515525. 

15. Το Μεταξουργείο της Αθήνας, έκδοση του Κέντρου Νεοελληνι

κών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αθήνα 1995. Βλ. στα 
κεφάλαια: Α. ΠαπανικολάουΚρίστενσεν «Το μεταξουργείο της Αθή

νας . Α π ό το εμπορικό κέντρο στο εργοστάσιο» σ. 4582, και Γ. 
Πουλημένος, Μ. Δανιήλ, Α. Πουλοΰδης, «Το οικοδομικό χρονικό του 
κτιριακού συγκροτήματος του μεταξουργείου», σ. 137156. 

16. Μάνου Μπίρη, Μισός αιώνας αθηναϊκής αρχιτεκτονικής, Αθήνα 
1987, σ. 2126. 

17. Μ. Μπίρη, Λ. Πολίτη, Κ. Ζούνη, Το Παλαιόν Κακουργιοδικείον 
Αθηνών έκδ. ΕΜΠ (Σπουδαστήριο καθ. Δ. Κωνσταντινίδη), Αθήνα 
1972. Η διαπίστωση ότι το οικοδόμημα οφείλεται κατά πάσα πιθα

νότητα στον Chr. Hansen έγινε από την Α. ΠαπανικολάουΚρί

στενσεν, κατά τις σχετικές έρευνες της στα Αρχεία της Κοπεγχάγης. 

18. Κώστα Μπίρη Αι Αθήναι από τον 19ου έως τον 20όν αι., Αθήνα 
1966, σ. 7374, όπου αναφέρεται μεταξύ των άλλων και η οικοδόμη

ση του πρώτου θεάτρου παρά την οδό Μενάνδρου το 1840, γνωστό 
ως θέατρο Μπούκουρα, ενός απλούστατου οικοδομήματος όπως εξ 
άλλου το περιγράφει και στη σχετική διατριβή της η Ε. Φεσσά Εμμα

νουήλ, Η Αρχιτεκτονική του νεοελληνικού θεάτρου (1989)  επίσης 
και για τα άλλα δημόσια κτίρια: Βλ. και Κ Κορρέ, Κ Μομτσίου «Βασι

λικοί Σταύλοι, Βασιλικό Νομισματοκοπείο, Βασιλικό Τυπογραφεί

ο», στο Αθηναϊκός Κλασικισμός εκδ. του Δήμου Αθηναίων, 1996, σ. 
7582. Πιο ειδικά για την σχέση του Chr. Hansen με το κτίριο του 
Νομισματοκοπείου, βλ. Αρ. ΠαπανικολάουΚρίστενσεν, Χριστιανός 
Χάνσεν. Επιστολές και σχέδια από την Ελλάδα, Αθήνα 1994, σ. 61, 
66,74. Επίσης, και Margit BendtsenIda Haugsted, Architekten Christian 
Hansen i Graekenland, Κοπεγχάγη 1986. 

19. Μάνου Μπίρη, Μισός αιώνας Αθηναϊκής αρχιτεκτονικής, Αθή

να 1987, σ. 109113. 

20. Ό σ ο ν αφορά αυτή την αντικλασικιστική τάση στη Γερμανία 
περί το 1830, διαπιστώνεται ότι συμπίπτει χρονικά με την αφύπνιση 
του πνεύματος του ιστορισμού στην Αρχιτεκτονική. Πρωτεργάτες της 
ήταν οι αρχιτέκτονες Η. Hiibsch, J. Moller, και ο Fr. Gartner. Ό σ ο 
και αν φαίνεται παράδοξο, οι επιδόσεις του Gartner στη μορφολο

γία του κλασικισμού επικεντρώνονται σε πολύ λίγα κτίρια εν σχέσει 
με το συνολικό έργο του. Ανάμεσα τους, τα Ανάκτορα της Αθήνας 
και η βασιλική έπαυλη «Pompejanum» στο Aschaffenburg (1842). 
Σχετικά με αυτή την ενδιαφέρουσα φάση της αρχιτεκτονικής στη Γερ

μανία, βλ. Wolfgang Herrmann, Deutsche Baukunst des 19. und 20 
Jahrhunderts, Στουτγάρδη 193233, σ. 6075. 

21. Heinz Wahrbichler, Ein Landhaus der Kaiserstadt am Omonia

Platz, στην εφημερίδα του Μονάχου "ΑΖ", 1 Ιουνίου 1994. 

22. Δημοσιευμένα στο προαναφερθέν άρθρο για τον Στ. Κλεάνθη, 
των Μ. ΚαρδαμίτσηΑδάμη, Μ. Μπίρη (βλ.σημ. 4), καθώς και στο 
άρθρο «Η συμβολή του Χριστιανού Χάνσεν στη διαμόρφωση της αθη

ναϊκής νεοκλασικής αρχιτεκτονικής» της Α. ΠαπανικολάουΚρί

στενσεν, στο ίδιο βιβλίο, σ. 91. 

23. Αγγελική Κόκκου, «Το αρχοντικό Δεκόζη Βούρου» στην έκδοση 
«ΑθήναΜόναχο», του Ιδρύματος Σταματίου Δεκόζη Βούρου, σ. 61

63. 
24. Olga Fountoulaki, Stamatios Kleanthes  ein griechischer Architekt 
aus der Schule Schinkels, Διδ. διατριβή, Καρλσρούη 1979. Έχε ι γί

νει μια πρώτη συστηματική καταγραφή του έργου του Κλεάνθη. Πα

ρά το γεγονός ότι τα περισσότερα κτίσματα της ιδιωτικής και δήμο % 
σίας αρχιτεκτονικής της Αθήνας του 19ου αιώνα, είχαν ήδη αναφερθεί g 
στο θεμελιακό βιβλίο του Κ. Μπίρη,Λί Αθήναι.. (1966), εντούτοις αυ Β 
τές οι επιμέρους ερευνητικές προσπάθειες προσφέρουν στις αυξα | 
νόμενες απαιτήσεις της τεκμηρίωσης. Στο πνεύμα αυτό, και όσον αφο § 
ρά τα δημόσια κτίρια αυτής της περιόδου, σημαντική θέση έχει μία % 
επίσης πρώιμη εργασία: Demosthenopoulou Elpiniki, Offentliche δ 
Bauten unter Konig Otto inAthen, Διατριβή, Μόναχο 1970. Έκτοτε JJ 
απουσιάζουν συνολικές επιστημονικές προσεγγίσεις και κριτικές θε < 
ωρήσεις για την αρχιτεκτονική της Οθωνικής Αθήνας, ενώ αντίθε Μ 
τα κατά τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι προσπάθειες για επιμέ Ε 
ρους αντικείμενα έρευνας (δημόσια ή ιδιωτικά κτίρια, όπως επίσης % 
και αρχιτέκτονες), με υψηλής στάθμης αποτελέσματα. g 

25. Η πρώτη στη σειρά δημοσιευμένη αμφισβήτηση, όσον αφορά την g 
αποκλειστική ανάμειξη του Κλεάνθη στην οικοδόμηση της εκκλη * 
σίας, και την πιο ουσιαστική συμβολή του Chr. Hansen και κυρίως jjj 
του C.R. Cockerell αν εξαιρέσουμε την πρωταρχική δημοσίευση της £ 
Allg. Bauzeitung του 1850 είναι του V. Scully, «Kleanthes and the | 
Duchess of Piacenza» , περ. Journal of the Society of Architectural < 

Historians, x. 22, 1963, σ. 145. 

26. Από το πλήθος των δημοσιεύσεων που προέκυψαν από τις συ

στηματικές αρχαιολογικές παρατηρήσεις αυτών των πρωτοπόρων 
υπήρξαν ορισμένες που έχουν πλέον ιστορική αξία, όπως: G. Semper, 
«Vorlaufige Bemerkungen iiber die bemalte Architektur und Plastik 
bei den Alten», Αλτόνα 1834, J. Hoffer, «Der Parthenon zu Athen 
in seine Haupttheilen neu gemessen» στην εφημ./l//geme^«e Bauzeitung 
3,1838, και όσον αφορά την αναστυλωτική δραστηριότητα κατά την 
πρώτη δεκαετία το εξαιρετικά περιεκτικό έργο των L. Ross. Ε. 
Schaubert, Chr. Hansen Die Akropolis von Athen nach den neuesten 
Ausgrabungen. I. Der Tempel der Nike Apteros, Βερολίνο 1839. Η συμ

βολή αυτής της αρχαιολογικής εμπειρίας στο αποτέλεσμα της νεο

κλασικής αρχιτεκτονικής της Αθήνας, δεν έχει όπως θα έπρεπε με

λετηθεί. Βλ. σχετικά: Hermann Kienast, «Η Νεοκλασική αρχιτεκτονική 
στην Αθήνα και τα πρότυπα της» στο Αθηναϊκός Κλασικισμός εκδ. 
του Δήμου Αθηναίων, 1996, σ. 46 56. 

27. Κώστας Μπίρης, Ιστορία του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου 
Αθήνα 1956, σ. 73158. 

28. Για τον Θεόφιλο Χάνσεν και το έργο του, Βλ. G. Niemann F. von 
Feldegg, Theophilos Hansen undsein Werk Βιέννη, 1893, R. Wagner

Rieger / M. Reissberger, Theophil von Hansen, Βισμπάντεν 1980. 

29. To οικόπεδο της εκκλησίας ήταν ιδιοκτησία του Στ. Κλεάνθη. 
Όσον αφορά την τιμή πώλησης (17.000 δρχ.), έγινε ένα είδος συμ

ψηφισμού με το αντίστοιχο κόστος της προμήθειας μαρμάρων, για τα 
οποία ο Κλεάνθης εκμεταλλευόταν το λατομείο της Τήνου. 

30. Δημήτρης Φιλιππίδης,Λύσανδρος Καυταντζόγλου, Αθήνα 1995, 
σ. 141163. Τα σχέδια του Κλεάνθη είχαν μια πιο λειτουργική διάρ

θρωση και μια λογική σχέση μεταξύ των χρηστικών χώρων και εκεί

νων για τις επικοινωνίες. Η όψη, αντίθετα, υστερούσε από την αντί

στοιχη του Καυταντζόγλου ως προς τις αναλογίες και την υπερβάλλουσα 
στιβαρότητα της μορφής. 

31. Η κατεδάφιση έγινε προκειμένου να ανεγερθεί ο κινηματογρά

φος Ορφέας (απομακρύνθηκε και αυτός κατά την τελευταία αποκα

τάσταση του συγκροτήματος) κατά το έτος 193637, ο οποίος απο

τέλεσε έργο εκμετάλλευσης για την ενίσχυση των εισοδημάτων της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Επίσης και το Τοσίτσειο Παρθενα

γωγείο ήταν ένα εξαιρετικού ενδιαφέροντος αρχιτεκτόνημα, όμως 
έδωσε τη θέση του στην περί το 1905 ανέγερση του πολυωρόφου συ
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ο γκροτήματος (έργο των Δημάδη και Τσίλλερ) γραφείων και κατα

1 σχημάτων. 
Ρ 
< 32. Μάνος Μπίρης, Η οικία Κουτσογιάννη και ο αρχιτέκτων της 77. Κάλ
c κος, Αθήνα 1972. Εκτός της δράσης του στην ιδιωτική και δημόσια αρ

2 χιτεκτονική, καθώς και την υπηρεσία του στο Αρχιτεκτονικό Τμήμα, ο 
| Κάλκος (18181875) προσελήφθη στην Αρχαιολογική Υπηρεσία (1851) 
| και αργότερα ήταν υπεύθυνος στην ολοκλήρωση του Αρχαιολογικού 
0 Μουσείου. Τα πιο γνωστά του έργα στην Αθήνα είναι το Βαρβάκειο 
< Λύκειο και το Δημαρχείο. Επίσης είχε μερική ανάμειξη στα οικοδο

ο μήματα του Αμαλιείου Ορφανοτροφείου, στην Παλαιά Βουλή, καθώς 
και στο Μητροπολιτικό Ναό. Όσον αφορά τα ιδιωτικά έργα, το όνο

| μά του συνδέεται με το αρχοντικό Μαυρομιχάλη στην Αθήνα (οδός 
| Αμαλίας και Ξενοφώντος) και του Παναγιωτόπουλου στο Αίγιο. 

33. Σε ορισμένες περιπτώσεις αναφέρεται και αυτή καθαυτή η νεο

κλασική μορφολογία στην Ελλάδα του 19ου αιώνα ως εκλεκτικισμός. 
Αυτό είναι λάθος, διότι το φαινόμενο του ελληνικού νεοκλασικισμού 
είχε ενιαία και σε μεγάλο χρονικό διάστημα αποδοχή από το κοινω

νικό σύνολο και μέσα από θεμελιακές ιδεολογικές αφετηρίες. Στο γε

νικότερο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ιστορισμού, αποτέλεσε ίσως την μο

ναδική περίπτωση «αυτοτελούς» αρχιτεκτονικής μορφολογίας, με 
στάδια πρωιμότητας, ακμής και κάμψης. Αντίθετα, στον εκλεκτικισμό, 
η επιλογή ετερογενών ρυθμών ήταν πράγματι μια περιστασιακού χα

ρακτήρα διαδικασία με ληξιπρόθεσμα κίνητρα όσον αφορά την ιδε

ολογική και λειτουργική έκφραση της αρχιτεκτονικής. Βλ. και Μάνος 
Μπίρης, « Η ακμή του Αθηναϊκού Κλασικισμού», έκδ. του Δήμου Αθη

ναίων Αθηναϊκός Κλασικισμός, 1996, σ.102105. 

34. Το Οφθαλμιατρείο Αθηνών, 18431993, Αθήνα 1993, επιμ. των Μ. 
ΚαρδαμίτσηΑδάμη και Α. ΠαπανικολάουΚρίστενσεν. 

35. Renate WagnerRieger, Μ. Reissberger, Theophil von Hansen, 
Βισμπάντεν 1980, σ. 2027. Επίσης, βλ. Γεώργιος Λάιος, ΣίμωνΣί

νας, εκδ. Ακαδημία Αθηνών, 1972, όπου παρέχεται πλούσιο υλικό που 
τεκμηριώνει τη συνεργασία εργοδότη και αρχιτέκτονα, τόσο για το 
Αστεροσκοπείο, όσο και για την Ακαδημία, καθώς και για άλλα έργα 
προερχόμενα από την πρωτοβουλία των Σίνα. 

36. Έργο του Λ. Δρόση (18341882) ήταν και ο ανδριάντας του Σί

μωνος Σίνα που αρχικά είχε στηθεί στο βάθος της αίθουσας συνε

δριάσεων. Επίσης, σύμφωνα με προπλάσματα του λαξεύτηκαν τα αγάλ

ματα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη οτο προαύλιο του μεγάρου. 

37. Κώστα Μπίρη, Ιστορία τον Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Αθή

να 1956. 

38. Εκτός από το σχετικό με τις πρώτες κατοικίες της νέας πρωτεύου

σας άρθρο της Α. Κόκκου (βλ. σημ. 14), μία πρώτη αναφορά τους πε

ριέχεται σε δημοσίευμα του τέλους του 19ου αιώνα: Βλ. Α. Μηλιαρά

κης, «Αι προ πεντηκονταετίας μεγάλαι των Αθηνών οικίαι», περ. Εστία, 
τ. 19,1885, σσ. 2327. Επίσης σημαντικός αριθμός αυτών των αρχιτε

κτονημάτων δημοσιεύτηκε σε φοττογραφίες και αποτυπώσεις στο σπά

νιο σήμερα λεύκωμα των Η. Johannes, Κ. Μπίρη ΝεοκλασσικαίΑθή

ναι, 1939, του οποίου το υλικό κατά μέγα μέρος είχε εκτεθεί στην 
πρώτη έκθεση που είχε γίνει τον προηγούμενο χρόνο για τον αθηναϊ

κό κλασικισμό στο εντευκτήριο του Ελληνογερμανικού Συνδέσμου 
(Λέσχη «Φιλαδέλφεια»). 

39. Ειδικά για τα τελευταία, βλ. Κώστας Μπίρης, «Εις την Αιολικήν 
οδόν κατά το 1836», άρθρο εις το τεύχος «Αθηναϊκοί μελέται» αρ. 2, 
1939, σ. 2733. Ειδικά όσον αφορά στο ξενοδοχείο «Αγγλία» (1839), 
αυτό ανήκε στον επιχειρηματία Φρ. Φεράλδη. Η προς τη γωνία της 
οδού Γ. Σταύρου (τότε Τυπογραφείου) κατοικία ανήκε στον Κυρ. Δο

μνάνδο και ήταν παλαιότερη. Αργότερα κατοικήθηκε από τον Διοι

κητή της Τράπεζας Γ. Σταύρο, όπου και εγκατέστησε τα γραφεία του 
Ιδρύματος. Επίσης της ίδιας περίπου εποχής ήταν και η οικία του Π. 
Πετράκη στη γωνία με τη Σοφοκλέους. Το σημερινό κτίριο της Εθνι

κής Τράπεζας (που συστάθηκε ως Ίδρυμα το 1841) προήλθε από αγο

ρές των προαναφερθέντων ακινήτων, δηλαδή της οικίας Δομνάνδου 
και του ξενοδοχείου και την οριστική στη θέση τους ανέγερση του κε

ντρικού μεγάρου της (18981901). 

40. Για την αστική αθηναϊκή κατοικία, βλ. Μάνος Μπίρης, Μισός αιώ

νας αθηναϊκής αρχιτεκτονικής, 18751925, Αθήνα 1987, όπου περιέ

χονται στοιχεία και της προηγούμενης περιόδου, ενδεικτικά μιας ου

σιαστικής μετάβασης προς την ακμαία μορφολογία, επί Γεωργίου Λ . 
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ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ Π Ο Υ  Β Ε Ν Ε Τ Α Σ 

«Οθωνόπολις» ή η Νέα Αθήνα. 
Η ιστορία του σχεδιασμού επανίδρυσης της πόλης 

κατά το 19ο αιώνα 

«Πρώτα προβάλλει η Ακρόπολις στη κορφή του βράχου, 
έπειτα ως συνέχεια της στη νότια και δυτική πλαγιά του ίδιου 
βράχου η πόλη του Θησέως, κάπως πιο χαμηλά και πιο ανα

τολικά η πόλη του Αδριανού, και τελευταίο ένα νέο δημιούρ

γημα, το οποίο ξεκινά επί των ημερών μας, η πόλη του Όθω

νος. Με πόσες αναμνήσεις, πόση δόξα, μεγαλείο και ελπίδες 
είναι συνδεδεμένο το όνομα καθεμίας αυτών των περιόδων της 
πόλης! Και όλα ετούτα τα περικλείει ένα όνομα και μοναδι

κό: Α θ ή ν α!» 
Leo von Klenze, Aphoristische Bemerkungen gesammelt auf 

seiner Reise nach Griechenland, Βερολίνο 1838, σ. 421 κ.ε. 

Ενόσω διαρκεί η τελευταία φάση της τουρκικής κυριαρχίας 
στην Ελλάδα, κατά το δεύτερο ήμισυ του 18ου και τις αρχές του 
19ου αιώνα, η Αθήνα συνέρχεται από την προηγούμενη κατά

πτωση της και αναδεικνύεται σε μια μικρή επαρχιακή πόλη με 
8.000 κατοίκους περίπου. Τόσο η Ακρόπολη, τώρα πλέον μια 
οχυρωμένη άνω πόλη, όσο και η κάτω πόλη στις ανατολικές και 
βόρειες πλαγιές της (ολική επιφάνεια 117,5 εκτάρια) ήταν πυ

κνοδομημένες εκτάσεις (εικ. 1). Εντός των τειχών της πόλης δεν 
υπήρχαν δημόσιοι κήποι και άλση. Ανάμεσα στα χαμηλά ελλη

νικά, τουρκικά και αλβανικά σπίτια με τις αυλές και τους μι

κρούς ιδιωτικούς κήπους, που σχημάτιζαν ένα πυκνό οικιστικό 
σύνολο, ήταν ενσωματωμένα και αρκετά αρχαία και μεσαιω

νικά κτίσματα που είχαν επιβιώσει ανά τους αιώνες 

άλλα εν χρήσει ακόμη, άλλα κατεστραμμένα (εικ. 2).1 

Κατά τη διάρκεια του ελληνικού αγώνα για την ανεξαρτη

σία, και προπαντός κατά την περίοδο της δεύτερης πολιορκίας 
της Ακρόπολης στα 182627, η πόλη καταστράφηκε σχεδόν ολο

σχερώς. Πολλοί επισκέπτες μεταξύ αυτών και ο Ludwig Ross2

περιέγραψαν την κατάσταση της Αθήνας την παραμονή της ανα

κήρυξης της σε πρωτεύουσα και έδρα του νεότευκτου ελληνι

κού βασιλείου με τα μελανότερα χρώματα. Ο Ross περιγράφει 
παραστατικά στις επιστολές του την απογοητευτική συνάντηση 
με την παρηκμασμένη πόλη το έτος 1832, «μια άμορφη, άκομ

ψη άμορφη γκρίζακαφέ μάζα από ερείπια και σκόνη». Μόνο 
η Ακρόπολη και το επονομαζόμενο Θησείο μαρτυρούσαν ότι 
επρόκειτο για την ιστορική πόλη. 

Ο πρώτος πρόεδρος της ελεύθερης Ελλάδας, ο κυβερνή

της κόμης Ιωάννης Καποδίστριας, έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον 
για την εξυγίανση των πόλεων που ήδη υπήρχαν και για τη 
συγκρότηση νέων οικισμών', δεν μπόρεσε ωστόσο κατά τη διάρ

κεια της σύντομης διακυβέρνησης του (Ιανουάριο 1828 έως 

Οκτώβριο 1831) να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την Αθή

να, δεδομένου ότι η πόλη ήταν ακόμη υπό τουρκική κατοχή. Ο 
κυβερνήτης επισκέφθηκε στις 12 Ιανουαρίου 1831 την πόλη συ

νοδευόμενος από κυβερνητικούς αρχιτέκτονες Σταμάτιο Κλε

άνθη και Eduard Schaubert, προκειμένου να διεξάγει δια

πραγματεύσεις με τον Τούρκο πληρεξούσιο για την παράδοση 
του οχυρού της Ακρόπολης. Δεν ελήφθη όμως καμία απόφα

ση που να ευνοούσε την Αθήνα ως μελλοντική πρωτεύουσα της 
χώρας, κι έτσι ο Καποδίστριας δεν μπόρεσε να δώσει εντολή 
για το σχεδιασμό της πόλης. 

Η προσωρινή κυβέρνηση, γνωστή ως «Διοικητική Επιτρο

πή» που ανέλαβε τη διοίκηση της χώρας μετά τη δολοφονία του 
Καποδίστρια, έδωσε στις 24 Μαίου 1832 δια του υπουργού των 
Εσωτερικών Δημήτριου Χρηστίδη επίσημη εντολή στους Κλε

άνθη και Schaubert για την εκπόνηση ενός νέου σχεδίου της 
Αθήνας. Δεν φαίνεται, ωστόσο, ότι έδωσε ιδιαίτερη ώθηση στο 
εν λόγω ζήτημα, αφού ήταν μια απόφαση την οποία απέσπα

σαν ουσιαστικά διά της επιμονής τους οι δύο αρχιτέκτονες. 
Ο σημαντικότερος λόγος για την επιλογή της Αθήνας ως 

πρωτεύουσας και έδρας του νεοπαγούς ελληνικού κράτους το 
έτος 1833 ήταν το ενδιαφέρον του βασιλιά Λουδοβίκου Α' 
της Βαυαρίας" για την πολιτιστική κληρονομιά αυτής της πόλης. 
Αυτός ήταν που άσκησε ισχυρή πίεση στην Αντιβασιλεία στο 
Ναύπλιο, για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος.5 Πίσω από την ίδρυ

ση αυτής της τελευταίας πρωτεύουσας του κλασικισμού βρί

σκονται μάλλον η αφοσίωση στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό 
και μια ιδεολογικά φορτισμένη αρχαιοφιλία παρά κάποιες πρα

κτικής φύσεως εκτιμήσεις. 
Ο Leo von Klenze, αρχιτέκτων και απεσταλμένος του βασι

λιά Λουδοβίκου στην Αθήνα το καλοκαίρι του 1834, ήταν ο κα

ταλληλότερος, ασφαλώς, για να δικαιολογήσει την απόφαση 
αυτή: «Στ' αλήθεια, θαρρώ πως διόλου δεν χρειάζονται όλοι οι 
άλλοι θετικοί και υλικοί λόγοι, για να απομακρύνουμε οποια

δήποτε σκέψη για κάποια άλλη πρωτεύουσα της Ελλάδος, έτσι 
όπως είναι τώρα η χώρα. Και μόνο το όνομα Αθήνα θα ξανα

κτίσει την Αθήνα απ' την αρχή και θα της δώσει την τέταρτη 
εποχή της· κι ακόμη κι αν διαλέξουμε μια άλλη πρωτεύουσα για 
την Ελλάδα, ολόκληρος ο κόσμος την Αθήνα θα συνεχίσει να 
θεωρεί πρωτεύουσα της».6 

Ο σχεδιασμός της πόλης των Νέων Αθηνών όφειλε εξ απαρ

χής να ανταποκριθεί όχι μόνο στις απαιτήσεις μιας «σύγχρο

νης» πρωτεύουσας, αλλά και στην υψηλή πολιτιστική αξία της 
αρχαίας αρχιτεκτονικής της κληρονομιάς. Οι προθέσεις του 
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Εικ. 1. Η Αθήνα και η Ακρόπολη από τα βορειοανατολικά (λεπτομέρεια). 
LouisFrancois Cassas, περί τα 1785. Οξυγραφία. Μουσείο Μπενάκη. 

σχεδιασμού ήταν λοιπόν καθεαυτές πολύπλοκες και αντιφατι

κές: κατά τη δεκαετία του '30 του 19ου αιώνα διάφοροι επι

στήμονες διατύπωσαν με σχέδια και υπομνήματα πολύ διαφο

ρετικές μεταξύ τους απόψεις σχετικά με τις προθέσεις αυτού 
του σχεδιασμού. Η «αναγέννηση» της Αθήνας έδινε φτερά στα 
πνεύματα της εποχής εκείνης και άφησε πίσω της πειστήρια 
μιας ζωηρής αντιπαράθεσης με αφορμή τις πολεοδομικές προ

τάσεις για το μέλλον αυτής της πόλης. Υπό αυτές τις προϋπο

θέσεις είναι εξάλλου κατανοητό ότι όλα τα πολεοδομικά σχέ

δια που εκπονήθηκαν για την Αθήνα έχουν ένα κοινό σημείο 
αναφοράς, τον καλύτερο δυνατό προσδιορισμό της χωροθέτη

σης της νέας πόλης σε σχέση με τα ιστορικά τοπογραφικά δε

δομένα, καθώς και τις αρχαιότητες της. 
Κατά την πρώτη δεκαετία της βασιλείας του Όθωνος εκπο

Εικ. 2. Προαύλιο σπιτιού στην παλιά Αθήνα. Karl Wilhelm von Heideck, 
περί τα 1835. Μολυβί. Μουσείο της πόλης του Μονάχου. 

νήθηκαν διάφορα σχέδια για τη νέα πόλη των Αθηνών. Κάποια 
από αυτά εφαρμόστηκαν εν μέρει (ΚλεάνθηςSchaubert / Klenze), 
ενώ κάποια άλλα ήταν σχεδιαστικές προτάσεις που δεν είχαν 
περαιτέρω επιπτώσεις (Schinkel, Quast, Καυταντζόγλου, Traxel). 
Τα σχέδια δεν διαφοροποιούνταν μόνο ως προς τη βασική τους 
σύλληψη για τη νέα τοποθεσία της πόλης, αλλά αντιμετώπιζαν 
με διαφορετικό τρόπο τη χωρική σχέση μεταξύ παλαιού και νέ

ου, δομημένων και μη δομήσιμων επιφανειών. 
Οι ανταγωνιζόμενοι σχεδιαστές συμφωνούσαν, βεβαίως, 

στο στόχο να δημιουργηθεί μια εκτεταμένη ζώνη ανασκαφών 
γύρω από την Ακρόπολη. Ωστόσο τα πνεύματα διχάζονταν ως 
προς το ζήτημα της καλύτερης δυνατής επιλογής της τοποθε

σίας για τη νέα πόλη: από τη μια πλευρά υπήρχε η ποιητική και 
ελάχιστα ρεαλιστική σύλληψη μιας Αθήνας ως μιας πόλης που 
θα αναπτυσσόταν γύρω από τον Ιερό Βράχο και την «ξανα

γεννημένη» ακρόπολη, που απέβλεπε στη χωρική αλληλοκά

λυψη παλαιού και νέου, και την οποία υπερασπίστηκαν οι 
Schinkel και Quast. Από την άλλη, οι Κλεάνθης και Schaubert 
αντιπαρέθεσαν την ιδέα της επέκτασης της πόλης προς την κα

τεύθυνση του βορρά, υπό την έννοια μιας χωρικής γειτνίασης 
νέας πόλης και ανασκαφικών χώρων. Ο Klenze και ο Καυτα

ντζόγλου τάσσονταν, ο καθένας με το δικό του τρόπο, υπέρ μιας 
αυτόνομης χωρικής αντιπαράθεσης του παλαιού και του νέου. 
Έτσι, ο μεν Klenze θεωρούσε τη νότια πλαγιά του λόφου του 
μουσείου ως την ιδανική τοποθεσία για τη νέα πόλη, ο δε Καυ

ταντζόγλου πρότεινε τον επικλινή χώρο μεταξύ Λυκαβηττού και 
Ιλισού. 

Τελικά, ύστερα από μια έντονη αντιπαράθεση γύρω από την 
επιλογή της θέσης της πρωτεύουσας του νέου κράτους, η Αθή

να ανακηρύχθηκε, το έτος 1833, έδρα του βασιλείου και πρω

τεύουσα.7 Οι μαθητές του Schinkel, Σταμάτιος Κλεάνθης και 
Eduard Schaubert, είχαν επιχειρήσει ήδη από το 18311832 μια 
λεπτομερή τοπογραφική καταμέτρηση της πόλης, η οποία χρη

σίμευσε ως υπόβαθρο για το σχέδιο πόλης που εκπόνησαν. Οι 
δύο φίλοι αρχιτέκτονες χαρτογράφησαν με επιμέλεια τη σω

ζόμενη παλαιά πόλη και τα μνημεία της, το τουρκικό τείχος που 
την περιέβαλλε, καθώς και τα περίχωρα και τους εξοχικούς 
δρόμους. 

Τον Ιούλιο του 1833 ο βασιλιάς Όθων ενέκρινε το σχέδιο 
για τη νέα πόλη. Το προσχέδιο δείχνει με πόσο μεγάλη επιμέ

λεια καταπιάστηκαν οι δύο αρχιτέκτονες με το μελλοντικό σχέ

διο της Αθήνας λαμβάνοντας υπόψη τους τα αρχαία υπολείμ

ματα. Το μνημόνιο τους «περιγραφή τον σχεδίου πόλεως των 
νέων Αθηνών» περιλαμβάνει το αίτημα να διατηρηθεί η περιο

χή της βόρειας πλαγιάς της Ακρόπολης διαθέσιμη για μελλο

ντικές ανασκαφές, αίτημα που προσδίδει στο σχέδιο τους ιδι

αίτερη βαρύτητα. 
Το σχέδιο ΚλεάνθηSchaubert (εικ. 3 και 4) πρέπει να θε

ωρηθεί ως ιδιοφυής σύλληψη μιας κλασικιστικής πόλης sui generis. 
Είναι προσαρμοσμένο στο νότιο κλίμα και προσπαθεί να συν

δυάσει την αυστηρά γεωμετρική χάραξη των δρόμων, τις καταλη

κτικές θέες και τον τρόπο εποικισμού των πόλεων της Κεντρι

κής Ευρώπης με εντόπια πρότυπα ζωής του νότου, όπως είναι 
οι ανεξάρτητες κατοικίες με κήπους και οι παρόδιες στοές με 
τις κιονοστοιχίες που περιτρέχουν τις δημόσιες πλατείες. Θε

μελιώδης ιδέα του σχεδίου ήταν η επίτευξη της άμεσης συνύ

παρξης νέας και παλαιάς πόλης με την επέκταση της πόλης προς 
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βορράν. Η νέα πόλη (215 εκτάρια οικοδομημένης επιφάνειας) 
θα περιέβαλλε ημικυκλικά τον υπάρχοντα πυρήνα της παλαιάς 
πόλης, ο οποίος επρόκειτο να διαμορφωθεί: Μέσω νέων οδι

κών αξόνων θα προωθούνταν η αλληλοεξαρτημένη ανάπτυξη 
των δύο περιοχών της πόλης. Το σχέδιο έχει τα ακόλουθα βα

σικά χαρακτηριστικά: 
1. Πρόκειται για μια τυπική τριγωνικήακτινοειδή διάταξη 

της κάτοψης της πόλης στο πνεύμα της πόλης της πεφωτισμέ

νης δεσποτίας του 18ου αιώνα (όπως φέρ' ειπείν η Αγία Πε

τρούπολη, οι Βερσαλίες, η Καρλσρούη): οι σημαντικοί οδικοί 
άξονες έχουν ως αφετηρία την έδρα της βασιλικής εξουσίας 
(τα Ανάκτορα) και διατάσσονται στην μορφή μιαςραίίε d'oie. 

2. Άμεση ορατότητα από τα καίρια σημεία της νέας πόλεως 
προς τα αρχαία μνημεία επάνω στην Ακρόπολη (π.χ., η οδός 
Αθηνάς ως άξονας που ενώνει οπτικώς τα Ανάκτορα με τα Προ

πύλαια). 
3. Η ιδιαίτερα εμπνευσμένη σύλληψη μιας τριγωνικής βα

σικής διάταξης για την χάραξη των λεωφόρων. Η διάταξη αυ

τή παρουσιάζει ένα σύστημα διαφόρων ορθογώνιων οδικών δι

κτύων, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με διαγώνια διάταξη. 
Το ορθογώνιο τριγωνικό σχήμα επιτρέπει αντίθετα προς την 
περίπτωση μια οξυγώνιαςpatte d'oie αυτόνομα τμήματα της 
πόλης με ορθογώνιο οδικό δίκτυο. 

4. Η διαγώνια διάταξη των δύο κεντρικών αξόνων, της οδού 
Σταδίου και της οδού Πειραιώς, δε βασίζεται μόνο στη συμ

μετρία, αλλά οι δύο άξονες παρακολουθούν τις κατευθύνσεις 
των υφιστάμενων κοιλωμάτων μεταξύ των λόφων που υψώνο

νται στο κέντρο του λεκανοπεδίου της Αθήνας. 
Σε αντίθεση προς αυτή την αυστηρά γεωμετρικώς σχεδια

σμένη και κατά κύριο λόγο σε επίπεδο έδαφος τοποθετημένη 
πρωτεύουσα, το σχέδιο άφηνε ελεύθερη από κάθε οικοδομική 
δραστηριότητα τη νοτίως της πόλης ευρισκόμενη περιοχή 
(την Ακρόπολη, τους συμπεριλαμβανόμενους ιστορικούς λό

φους και τις όχθες του Ιλισού), για να δημιουργηθεί ένας εκτε

ταμένος αρχαιολογικός χώρος για ανασκαφές. Με εμβαδόν πε

ρίπου 150 εκταρίων, η περιοχή αυτή θα πλησίαζε σε έκταση τη 
σχεδιαζόμενη πόλη. 

Η θεμελιώδης ιδεατών Κλεάνθη και Schaubert βασίζεται 
στην αρμονική συνύπαρξη και μιας παράλληλης ανάπτυξης της 
νεοδημιουργούμενης πόλης στο βορρά και της ιστορικά σημα

ντικής ανασκαφικής ζώνης στο νότο. Η παλαιά πόλη στη βό

ρεια πλαγιά της Ακρόπολης, προτεινόταν, κατά ένα μέρος, 
να κατεδαφιστεί (άνω βόρεια πλαγιά της Ακρόπολης) και 
κατά ένα άλλο μέρος να αναμορφωθεί για να διευκολυνθούν 
οι ανασκαφές της αρχαίας πόλης. 

Μετά το τέλος του Απελευθερωτικού Αγώνα είχαν διασω

θεί μόνο 25 από τα περίπου 1.200 σπίτια της παλαιάς πόλης. Η 
Αθήνα είχε καταστραφεί σχεδόν ολοκληρωτικά. Αυτό προέ

τρεψε τους νεαρούς αρχιτέκτονες να συλλάβουν την παράτολ

μη ιδέα για διεξαγωγή εκτεταμένων ανασκαφών στους πρό

ποδες της Ακρόπολης. Και όχι μόνο υποστήριξαν με εμμονή τη 
θέση τους αυτή, αλλά πρότειναν και τη διαμόρφωση του τοπί

ου μετά το πέρας των ανασκαφών, σχέδιο που την ακριβή εκτέ

λεση του άφηναν πάντως ανοιχτή. Ενέμεναν στην άμεση έναρ

ξη των ανασκαφών, καθώς «αργότερα θα είναι σημαντικά 
αυξημένες τόσο οι δυσκολίες, όσο και τα έξοδα, όπως έχει δεί

ξει η εμπειρία στη Ρώμη».8 Η ιδέα ενός ενιαίου αρχαιολογικού 

πολιτιστικού πάρκου εμπεριέχεται λοιπόν ήδη εν σπέρματι στις z 
αντιλήψεις του Σταμάτιου Κλεάνθη και του Eduard Schaubert. © 

Η τολμηρή πολεοδομική άποψη των Κλεάνθη και Schaubert < 
τέθηκε, ωστόσο, την αμέσως επόμενη χρονιά (1834) σε αμφι ζ 

σβήτηση. Παράνομη οικοδομική δραστηριότητα που αναπτύσ « 
σεται την περίοδο αυτή μέσα στην παλαιά πόλη, κερδοσκο » 
πία πάνω στην γη, καθώς και διαμαρτυρίες των κατοίκων για ο 
υπερβολική αυστηρότητα της νομοθεσίας που αφορούσε την ° 
«ανάπλαση» της παλαιάς πόλης ήταν οι βασικότεροι λόγοι που © 
οδήγησαν στην αναθεώρηση του σχεδίου. Η επιλογή της θέσης ° 
των Ανακτόρων έπαιξε επίσης ένα σημαντικό ρόλο. 

Αυτές οι αντιπαραθέσεις οδήγησαν στην αναστολή των πρω

τοβουλιών για το σχεδιασμό των Αθηνών για ένα χρόνο περί

που. Το καλοκαίρι του 1834 τελικά ο βασιλιάς Λουδοβίκος 
ανταποκρίθηκε στην επιθυμία της ελληνικής Αντιβασιλείας να 
επανεξεταστεί το σχέδιο. Ακολουθώντας την παρότρυνση του 
βασιλιά, ο αρχιτέκτων και σύμβουλος του Leo von Klenze9 επι

σκέφθηκε για 3 μήνες την Ελλάδα (Ιούλιο έως Σεπτέμβριο του 
1834). Είχε την απόλυτη πληρεξουσιότητα να παρέμβει στις πο

λιτικές και καλλιτεχνικές υποθέσεις της χώρας. Το σχέδιο που 
είχε επεξεργαστεί για την Αθήνα (εικ. 5 και 6) αποτελούσε μια 
συμβιβαστική λύση που επιχειρούσε να προσαρμόσει το αρ

χικό εμπνευσμένο σχέδιο στην πολιτική και οικονομική πραγ

ματικότητα του νεαρού κράτους. 
Ο Klenze διατήρησε από το αρχικό σχέδιο τους ήδη περι

γραφέντες κεντρικούς οδικούς άξονες και περιόρισε τους δη

μόσιους χώρους, καθώς και το σύνολο των οικοδομημένων πε

ριοχών. Αλλαξε επίσης την πυκνότητα και το είδος της δόμησης: 
αντί μιας «πανταχόθεν ελεύθερης», προβλεπόταν τώρα μια συ

νεχής δόμηση για το μεγαλύτερο μέρος της νέας πόλης. Ετού

το αντανακλούσε την αντίληψη του Klenze για τη «μεσογεια

κή» πόλη, έτσι όπως τη γνώριζε από τα ιταλικά πρότυπα. 
Όπως την ίδια περίοδο και ο Karl Friedrich Schinkel, έτσι 

και ο Klenze ήταν ένας τυπικός εκπρόσωπος του ρομαντικού 
κλασικισμού στην Κεντρική Ευρώπη. Ο Klenze συνδύαζε τη 
γνώση των αρχαιοελληνικών δομικών τεχνικών και τρόπων με 
μία ελεύθερη ποιητική ερμηνεία του ελληνικού ιδεώδους. Τού

το του επέτρεψε κάποιες σχετικές αποκλίσεις από το στείρο 
ακαδημαϊκό κλασικισμό και την άκαμπτη συμμετρία του. Η 
αποστροφή την οποία αναπτύσσει όψιμα αργότερα ο Klenze 
για τις μεγαλειώδεις αξονικές συνθέσεις όσον αφορά το πο

λεοδομικό σχεδιασμό αποτυπώνεται καθαρά στην περίπτωση 
των Αθηνών. Ήταν πεπεισμένος ότι η ίδρυση μιας πόλης σε 
κλασικό έδαφος όφειλε να ακολουθήσει τις ελεύθερες συνθέ

σεις των αρχαιοελληνικών αστικών κέντρων με τα ιερά και τις 
αγορές τους και ότι προέχων στόχος έπρεπε να είναι η ένταξη 
της νεοδημιουργούμενης πόλης στο περιβάλλον τοπίο. Έτσι ο 
Klenze εκφραζόταν υπέρ των «γραφικών συνθέσεων» και δή

λωνε ότι η άκαμπτη μνημειακότητα που χαρακτήριζε τον κλα

σικισμό της Κεντρικής Ευρώπης ήταν ακατάλληλη για την Ελλά

δα και ξένη προς το ελληνικό πνεύμα. 
Οι αντιλήψεις του έρχονταν σε ανοιχτή αντίθεση με το 

σχέδιο ΚλεάνθηSchaubert, το οποίο επέκρινε λεπτομερειακώς 
στα γραπτά του.10 Εύκολα μπορεί κανείς να φανταστεί ότι η κα

τά την πεποίθηση του ενδεδειγμένη λύση την οποία εντέλει δεν 
πρότεινε θα προσέγγιζε την πρόταση που διατύπωσε ο Quast 
για τη δημιουργία μιας «πόλης επί λόφων». 
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Εικ. 3. Σχέδιο της νέας πόλης των Αθηνών. Σταμάτιος Κλεάνθης και Eduard Schaubert, 1833. Λιθογραφία. 

Το αρχικό σχέδιο των Κλεάνθη και Schaubert είχε ωστόσο 
εγκριθεί ήδη ένα χρόνο νωρίτερα και οι κεντρικές αρτηρίες εί

χαν χαραχθεί επί του εδάφους. Ο Klenze ήξερε, ως άνθρωπος 
με εμπειρία, ότι κατά την εποχή αυτή δεν ήταν πλέον εφικτή 
μια αναθεώρηση του σχεδίου της πόλης. Έτσι προχώρησε σε 
κάποιες αλλαγές δευτερεύουσας σημασίας επί του αρχικού 
σχεδίου. 

Πιθανώς ο Klenze κατέφυγε στην απόφαση αυτή με απο

γοήτευση, θεωρώντας τις αλλαγές αυτές ως προσαρμογή στις 
δεδομένες αναγκαιότητες. Θα ήταν άδικο να αποτιμήσει κα

νείς το ταλέντο του Klenze με βάση αυτό το σχέδιο! 
Άλλα επιτεύγματα του Klenze αναφορικά με την Αθήνα εί

ναι αναμφίβολα υψηλότερης καλλιτεχνικής αξίας: Η πίστη του 
στην ανάγκη να επιτευχθούν «γραφικές συνθέσεις» τον οδή

γησε στο σχεδιασμό δημόσιων κτιρίων που είχαν άμεση σχέση 
με την ιστορική και αρχαιολογική περιοχή. Τούτο ισχύει κυ

ρίως για το σχέδιο για τα Ανάκτορα, τα οποία τοποθετούσε σε 
διαφορετικά επίπεδα στη βορειοδυτική πλαγιά του λόφου των 

Νυμφών. Ευρείς κήποι που εκτείνονταν στην λοφιόδη έκταση 
και οι οποίοι συμπεριελάμβαναν το λεγόμενο Θησείο ως αυ

θεντικό, αρχαίο objet trouve, προσέδιδαν στο σχέδιο του μια 
ιδιαίτερη γοητεία. 

Όπως στην περίπτωση του σχεδίου Schinkel που τοποθε

τούσε τα Ανάκτορα επάνω στην Ακρόπολη, έτσι και το όρα

μα του Klenze για νέα κτίσματα σε άμεση επαφή προς τους ιστο

ρικούς χώρους έρχεται σε αντίθεση με κάθε σημερινή αντίληψη 
για μια πολιτική μνημειακής συντήρησης. Η ευθεία αντιπα

ράθεση της αρχαίας πολιτιστικής κληρονομιάς με κλασιστι

κά, δηλαδή «σύγχρονα» τότε, επιτεύγματα, επιδεικνύει λιγό

τερο «μουσειακό» σεβασμό απέναντι στα παραδεδομένα 
αρχιτεκτονικά έργα, ανταποκρίνεται όμως σε ένα πνεύμα για 
αρχιτεκτονική συνέχεια, πνεύμα το οποίο έχει εκλείψει πια σή

μερα. Ο Klenze ήθελε να χωροθετήσει τα βασιλικά ανάκτορα 
και τα υπουργεία σε μια περιοχή που ήταν ήδη γνωστή για την 
αρχαιολογική της σημασία: τον Κεραμεικό, το αρχαίο νεκρο

ταφείο. Το ζωηρό του ενδιαφέρον τους για τα αρχαιολογικά 
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ζητήματα φαίνεται να πέρασε σε δεύτερη μοίρα σε αυτή την 
περίπτωση. Ο αρχιτέκτονας Klenze δεν μπορούσε να αντιστα

θεί στη γοητεία της τοποθεσίας στη δυτική πλαγιά του λόφου 
των Νυμφών. Τέτοιου είδους εγχειρήματα του 19ου αιώνα θα 
αποδεικνύονταν εξαιρετικά ανασταλτικά για κάποιες μελλο

ντικές πιθανότητες αρχαιολογικής έρευνας. Ευτυχώς κανένα 
από αυτά τα σχέδια δεν πραγματοποιήθηκε, παρά την υψηλή 
τους καλλιτεχνική αξία. 

Προσβλέποντας στη διαμόρφωση ενός εκτεταμένου αρχαι

ολογικού πάρκου, ο Klenze όχι μόνο υιοθέτησε στο επεξεργα

σμένο του σχέδιο την αρχική ιδέα των Κλεάνθη και Schaubert 
να παραμείνει ελεύθερη για ανασκαφές η περιοχή και ο λόφος 
της Ακρόπολης, αλλά εξέφρασε και ένα αυξανόμενο ενδιαφέ

ρον για ακριβή καταγραφή και διατήρηση όλων των μνημεί

ων από την κλασική και βυζαντινή περίοδο, αλλά και την πε

ρίοδο της φραγκοκρατίας και της τουρκοκρατίας. Για τον Klenze 
τα μέτρα συντήρησης στην Ακρόπολη ήταν συν τοις άλλοις απο

φασιστικής σημασίας για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της 
νέας πρωτεύουσας. Ήλπιζε και αυτές του οι ελπίδες επαλη

θεύτηκαν αργότερα από τις πραγματικές εξελίξεις ότι οι πρω

τοβουλίες για τη φροντίδα των αρχαιοτήτων θα ενίσχυαν το εν

διαφέρον της «πολιτισμένης Ευρώπης» για το πεπρωμένο της 
Αθήνας. 

Ως γνωστόν, οι αρχιτεκτονικές προτάσεις του Klenze για τα 
Ανάκτορα, το Παντεχνείο και το μουσείο της Ακρόπολης δεν 
υιοθετήθηκαν, ούτε και είχαν κάποια αποφασιστική επίδραση 
στο μέλλον της πόλης. Τα δραστήρια μέτρα που έλαβε, ωστό

σο, σε όφελος της διασφάλισης κυρίως των αρχαιολογικών μνη

μείων της Ακρόπολης ήταν το πρώτο βήμα προς την κατεύθυν

ση μιας ακαδημαϊκής στάσης για τη συντήρηση τους, η οποία 
ακολουθήθηκε σταθερά έκτοτε όσον αφορά τη διαμόρφωση 
του μνημειακού αυτού χώρου: συστηματικά κατεδαφίστηκαν 
υστεροκλασικά κτίσματα και μέχρι σήμερα έχει αποφευχθεί 
η ανέγερση νέων κτισμάτων επάνω στην Ακρόπολη (με εξαί

ρεση το διακριτικά χωροθετημένο μουσείο της Ακρόπολης). 
Λίγους μήνες πριν από το ταξίδι του Klenze στην Ελλάδα, 

ο Karl Friedrich Schinkel," ο άλλος μεγάλος δάσκαλος του γερ

μανικού κλασικισμού, εκπονούσε κατόπιν προσκλήσεως του 
Μαξιμιλιανού, πρίγκιπα της Βαυαρίας και αδελφού του βασι

λιά Ό θ ω ν α της Ελλάδας, το δικό του ιδιοφυές σχέδιο για ένα 
βασιλικό ανάκτορο επάνω στην Ακρόπολη. Ο Schinkel δεν 
είχε έλθει ποτέ στην Ελλάδα. Όπως ένας άλλος μεγάλος Γερ

μανός, ο Johann Wolfgang von Goethe, έτσι και αυτός εφάρ

μοσε αυτό που αργότερα αποκλήθηκε ειρωνικά «εγκράτεια 
έναντι της Ελλάδος»: απέφευγε δηλαδή την απευθείας συνά

ντηση με την Ελλάδα και αντ' αυτού την ανήγαγε σε ιδεαλι

στικό σχήμα. Τα σχέδια του πόρρω απείχαν του να είναι μια 
πρόταση για τη μελλοντική ανάπτυξη της πόλης των Αθηνών 
και περιορίζονταν σε ένα μνημειώδες σχέδιο ενός βασιλικού 
ανακτόρου επάνω στο πλάτωμα της Ακρόπολης. Το σχέδιο 
Schinkel παρουσιάζει παρόλα αυτά, μεγάλο ενδιαφέρον, για

τί αφενός εκφράζει την ακραία ρομαντική και δημιουργική ιδέα 
που αποσκοπεί στη διαλεκτική συμβίωση της κλασικιστικής αρ

χιτεκτονικής με την αρχαία κληρονομιά, σε καταφανή αντίθε

ση προς την ακαδημαϊκή  μουσειακή πολιτική συντήρησης, η 
οποία έκτοτε όλο και περισσότερο κερδίζει έδαφος12, και αφε

τέρου φέρει την κεντρική ιδέα μιας εναλλακτικής ανάπτυξης 

για την Αθήνα: το μοντέλο μιας πόλης. Το σχέδιο αυτό το οποίο Ι 
βασικά υποστήριζε ο Leo von Klenze, αδυνατώντας πάντως από ® 
αντικειμενικούς λόγους να το επιβάλει, εμπεριέχεται στην πρό < 
τάση Schinkel: Μια πόλη επάνω σε υψώματα με την Ακρόπο ™ 
λη ως ιστορική και «ξαναγεννημένη» κορωνίδα της.13 

Μολονότι ο Schinkel γνώριζε πιθανότατα το αρχικό σχέδιο » 
των Κλεάνθη και Schaubert, δεν προχώρησε στην εκπόνηση ο 
ενός εναλλακτικού σχεδίου για την πόλη. Ωστόσο ο μαθητής ° 
του και κατοπινός πρώτος συντηρητής μνημείων του πρωσικού ξ 
κράτους Alexander Ferdinand von Quast,14 ο οποίος σημειω

τέον επίσης δεν είχε επισκεφθεί ποτέ την Αθήνα, δημοσίευσε 
τον Ιούλιο του 1834 στο καλλιτεχνικό περιοδικό «Museum» ένα 
άρθρο, στο οποίο παρουσίαζε με ενθουσιασμό στο κοινό το 
σχέδιο Schinkel. Συνάμα διατύπωσε μια ολοκληρωμένη πρό

ταση μέσα στην οποία οραματιζόταν την Αθήνα ως πόλη ανα

πτυσσόμενη πάνω στα υψώματα, συμπληρώνοντας κατά κάποιο 
τρόπο την ιδέα του Schinkel, η οποία δεν είχε επεκταθεί στην 
πολεοδομική διάσταση του ζητήματος.15 

Ο von Quast υποστήριζε την ανέγερση της πόλης επάνω στο 
λόφο των Νυμφών και το λόφο του Μουσείου, νοτιοδυτικά της 
Ακρόπολης, τη δημιουργία ενός νέου κέντρου της πόλης στο 
διάσελο ανάμεσα στην Ακρόπολη, το Μουσείο και την Πνύ

κα (η τοποθεσία ταυτίζεται σχεδόν με τη θέση του Αγίου Δη

μητρίου του Λουμπαρδιάρη), καθώς και την ανέγερση ενός μη

τροπολιτικού ναού επάνω στον βράχο του Αρείου Πάγου, 
προφανώς προς τιμήν του Απόστολου Παύλου που εκφώνησε 
εδώ τον περίφημο λόγο του προς τους Αθηναίους. Τα βασιλι

κά ανάκτορα τα ήθελε, ενστερνιζόμενος την ιδέα Schinkel, επά

νω στην Ακρόπολη. 
Τα σχέδια των Ανακτόρων του Schinkel είναι σπάνιας ομορ

φιάς και αρμονίας.16 Διαπνέονται από μια έντονη εναίσθηση 
στο τοπίο του Νότου και του εδώ κρατούντος κλίματος. Επίσης 
είναι το μοναδικό ανάμεσα στα ποικίλα σχέδια για τα βασι

λικά ανάκτορα (Κλεάνθη και Schaubert, Klenze, Lange και 
Gartner), το οποίο εγκαταλείπει την πομπώδη παράδοση της 
Κεντρικής Ευρώπης με τα ογκώδη, πολυόροφα και βασισμέ

Εικ. 4. Άποψη από ψηλά του πολεοδομικού σχεδίου των Κλεάνθη/Schaubert 
(λεπτομε'ρεια). Σκαρίφημα του συγγραφέα. 
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Εικ. 5. Αναθεώρηση του σχεδίου της νε'ας πόλης των Αθηνών. Leo von Klenze, 1834. Πε'να και ακουαρε'λα. Μουσείο της πόλης του Μονάχου. 

να στη συμμετρία κτίρια. Αντ' αυτού αναλαμβάνει την προ

σπάθεια να επιτύχει ένα σχετικώς χαμηλό, ασύμμετρο και σύν

θετο σύνολο, στο πρότυπο των κτισμάτων της Πομπηίας, το 
οποίο να ανταποκρίνεται στο κλίμα και τις βιοτικές συνθήκες 
του Νότου." 

Οι τεχνικές δυσκολίες και το προβλεπόμενο υψηλό κόστος 
εκτέλεσης, ήταν η αφορμή να χαρακτηριστεί, με μια επικριτι

κή διάθεση, το σχέδιο ως ένα «όνειρο θερινής νυκτός ενός 
μεγάλου αρχιτέκτονα»,18 όπως με συγκατάβαση εκφράστηκε 
αργότερα ο Klenze. Πέραν αυτών των επιφυλάξεων πάντως, οι 
πραγματικοί λόγοι για την απόρριψη του σχεδίου ήταν η επι

θυμία για τήρηση απόστασης προς τα αρχαία μνημεία, λόγω του 
σεβασμού που επέβαλαν και την «ιερή απομόνωση» τους. 
Παρόλο που η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου σε συνδυασμό 
με την ιδέα του Quast για μια πόλη επάνω σε λόφους θα μπο

ρούσε να έχει αποδειχθεί μοιραία για τη διατήρηση των αρ

χαιοτήτων και για τη μεταγενέστερη επιτόπια αρχαιολογική 
έρευνα (και γι' αυτό το λόγο φαντάζει από τη σημερινή σκοπιά 
θετικό το γεγονός ότι δεν εφαρμόστηκε το σχέδιο εκείνη την 
εποχή), δεν μπορούμε και πάλι παρά να θαυμάσουμε τον αρι

στοτεχνικό χειρισμό του ζητήματος από τον Schinkel, ο οποί

ος βρήκε μια καλλιτεχνικά ολοκληρωμένη λύση για το πρόβλημα 
της δόμησης σε ιστορικούς χώρους, πρόβλημα που εξακολου

θεί να μας απασχολεί ακόμη και σήμερα. 

Η ιδέα μιας πόλης των Αθηνών επάνω στε λόφους ήταν μια 
ενδιαφέρουσα, ωστόσο καθαρώς υποθετική, εναλλακτική λύ

ση: παρέμεινε στο πεδίο της καλλιτεχνικής φαντασίωσης. Η πό

λη αναπτύχθηκε στην περιοχή μεταξύ Ακρόπολης και Λυκα

βηττού προς βορράν, και έτσι δόθηκε η πραγματική δυνατότητα 
για την κατοπινή δημιουργία ενός αρχαιολογικού πάρκου. 

Η πραγματική πολεοδομική εξέλιξη της πόλης των Αθηνών 
ακολούθησε όπως συχνά συμβαίνει το δικό της απρόβλεπτο 
δρόμο. Ούτε το αρχικό σχέδιο των Κλεάνθη και Schaubert αλ

λά ούτε και η αναθεωρημένη εκδοχή του Klenze εφαρμόστη

καν τελικώς πιστά. Αυτά που απέμειναν από το αρχικό σχέδιο 
είναι η τριγωνική βασική διάταξη των λεωφόρων που χαρα

κτηρίζει έως και σήμερα το κέντρο της πόλης, η άμεση συνύ

παρξη νέας και παλαιάς πόλης και η ιδέα κάποιων διανοίξεων 
οδών στην παλαιά πόλη (Ερμού, Αθηνάς, Αιόλου). Η παρέμ

βαση του Klenze προσέδωσε στο σχέδιο ένα συμβιβαστικό χα

ρακτήρα με τις μειωμένες συνολικές του διαστάσεις, το στένε

μα των δρόμων, καθώς και το συνεχές σύστημα δόμησης. 
Συντέλεσε επίσης και στη σχεδόν αναλλοίωτη επιβίωση τα>ν 
παλαιών συνοικιών της Πλάκας και του Ψυρρή, που εξακο

λουθούν ακόμη και σήμερα να υφίστανται σαν αληθινός λα

βύρινθος μέσα στο σιόμα της πόλης. 
Κάποια ουσιαστική μετατροπή του σχεδίου επήλθε λίγο αρ

γότερα, όταν καθορίστηκε τελειωτικά η τοποθεσία του βασι
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Εικ. 6. Σχέδιο της νέας πόλης των Αθηνών. Leo von Klenze, 1834. Λιθογραφία. Μουσείο του βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας, κοινότητα Ottobrunn. 

λικού παλατιού και του κήπου του. Με αμφίβολες εξηγήσεις 
σχετικά με τις προηγούμενες θέσεις που είχαν επιλεγεί, απορ

ρίφθηκαν ως δήθεν «ανθυγιεινά» τόσο το σημείο όπου βρί

σκεται σήμερα η πλατεία Ομονοίας (πρόταση ΚλεάνθηSchaubert) 
όσο και η περιοχή του Κεραμεικού (πρόταση Klenze). Κατά τη 
διάρκεια της τρίμηνης παραμονής του (Δεκέμβριο 1835 έωξ 
Μάρτιο 1836) στην Αθήνα ο Λουδοβίκος Α', παρακάμπτοντας 
τους δισταγμούς του γιου του Όθωνα  επέλεξε την τελειωτική 
θέση για τα Ανάκτορα, ήτοι την ανατολική κορυφή του τριγώ

νου που σχηματίζουν οι λεωφόροι, μπροστά από τη σημερινή 
πλατεία Συντάγματος. Η επιλογή ήταν από πολλές απόψεις επι

τυχής: Χωροθετημένο επάνω σε ένα ελαφρώς ανυψωμένο επί

πεδο, το παλάτι έχει μια πανοραμική θέα προς το Λυκαβηττό, 
την Ακρόπολη, το Ολυμπιείον και το Σαρωνικό κόλπο. Η 
ανέγερση του σχετικώς κοντά στο Ολυμπιείον και το Παναθη

ναϊκό Στάδιο δημιούργησε την προϋπόθεση για μια μεταγε

νέστερη επέκταση του πολιτιστικού πάρκου της Αθήνας. Έτσι, 

με τη δημιουργία του βασιλικού κήπου καθώς επίσης και του 
άλσους του Ζαππείου δημιουργήθηκε αργότερα νοτίως του πα

λατιού ο πυρήνας του ανατολικού μισού του πολιτιστικού πάρ

κου στο κέντρο της Αθήνας. Ο Friedrich von Gartner, που τε

λικώς ανέλαβε την ανέγερση του παλατιού, είχε ακολουθήσει 
το Λουδοβίκο Α' στην Αθήνα και δέχθηκε από το βασιλιά επι

τόπου την εντολή για την ανάληψη του έργου. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα περιορισμένα οικονομικά μέσα του 

νεοσύστατου κράτους, ο Gartner σχεδίασε ένα αυστηρό και 
εσωστρεφές κτίσμα με ισορροπημένες αναλογίες και χωρίς πε

ριττό διάκοσμο. Το κτίριο εξακολουθεί να δεσπόζει έως και 
σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. 

Θα πρέπει εδώ να γίνει μνεία ενός άλλου εναλλακτικού σχε

δίου για το κτίσιμο της νέας πόλης των Αθηνών, το οποίο δια

τυπώθηκε αργότερα και το οποίο δεν είχε καμιά επίδραση στην 
πραγματική εξέλιξη της πόλης. Η σημασία του έγκειται στη ρι

ζοσπαστική πρόταση για μια ανεξάρτητη ανάπτυξη της νέας 
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7.στ 

Εικ. 7. Διαγράμματα των διαφόρων πολεοδομικών σχεδίων για τη νε'α πόλη των Αθηνών. Σκαριφήματα του συγγραφέα: α. Κλεάνθη/Schaubert, β. Klenze, γ. von 
Quast, δ. Καυταντζόγλου, ε. Traxel, στ. Το κέντρο της Αθήνας σήμερα: με γκρι σημειώνεται η επιφάνεια της πόλης πριν από τον Αγώνα για την Ανεξαρτησία (1821). 
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πόλης σε χωρική αντιπαράθεση προς την οικιστική κληρονο

μιά της αρχαιότητας. Την άνοιξη του 1839 ο νεαρός Έλληνας 
αρχιτέκτων και κατοπινός διευθυντής του Πολυτεχνείου Αθη

νών, Λύσανδρος Καυταντζόγλου19 επέδωσε στο βασιλιά ένα 
κριτικό μνημόνιο με ένα σχέδιο με τα οποία τασσόταν υπέρ 
ενός εκ θεμελίων αναπροσανατολισμού της νέας πόλης. Ο Καυ

ταντζόγλου ήταν ένας πρώιμος παλαιός υποστηρικτής ορθο

λογικών επεκτάσεων των πόλεων, έτσι όπως είχαν υλοποιηθεί 
στη διάρκεια του 19ου αιώνα στην Κεντρική Ευρώπη. Καταρ

γώντας την παράδοση των απολυταρχικών πολεοδομικών δια

τάξεων ανέπτυξε ένα ορθογώνιο κάναβο οδών για τη νέα πό

λη. Η νέα πόλη θα κτιζόταν ανατολικά των βασιλικών ανακτόρων 
στην ελαφρώς ανηφορική έκταση μεταξύ του λόφου του Λυ

καβηττού και του Ιλισού. Κύριο μέλημα του ήτανε η πλήρης 
εγκατάλειψη της παλαιάς πόλης που σιγά σιγά θα παρεδίδε

το στην ερείπωση για να μπορέσουν να γίνου εκεί αρχαιολο

γικές ανασκαφές. 
Ο Καυταντζόγλου πρότεινε στο βασιλιά να απαλλοτριώσει 

το κράτος την άγονη και φθηνή γη (τότε ακόμη εκκλησιαστι

κή ιδιοκτησία) και να προσφέρει οικοδομήσιμο χώρο σε προ

σιτές τιμές σε όσους θα μετοικούσαν στην πόλη και θα επιθυ

μούσαν να κτίσουν, αλλά και στους ήδη εγκατεστημένους 
Αθηναίους, με αντάλλαγμα τα οικόπεδα τους μέσα στην πα

λαιά πόλη: αυτοί οι τελευταίοι θα εγκατέλειπαν προοδευτικά 
τα κακοκτισμένα σπίτια τους και θα μετακόμιζαν στη νέα «ευ

ρωπαϊκή» πόλη. Έτσι η αστική γη της περιοχής της παλαιάς 
πόλης θα έχανε σε αξία και οι απαλλοτριώσεις για τις ανα

σκαφές στο χώρο της αρχαίας πόλης ένα ευρωπαϊκό όνειρο

θα ήσαν εφικτές. 
Αυτή η συνεπής αναπτυξιακή στρατηγική δεν έτυχε προ

σοχής την περίοδο αυτή. Η κερδοσκοπία πάνω στην γη και η 
ανεξέλεγκτη παράνομη δόμηση συνεχίστηκαν στην παλαιά πό

λη και στη ζώνη επέκτασης κατά το σχέδιο Klenze. Παρόλο που 
δύσκολα συνδυάζεται ένα ενιαίο ορθογώνιο δίκτυο οδών με 
την τοπογραφία του ανατολικού τμήματος του λεκανοπεδίου, 
η πρόταση του Καυταντζόγλου ήταν οξυδερκής και πολλά υπο

σχόμενη, με το ριζοσπαστικό αίτημα που έθετε. Η στρατηγική 
του δεν αποσκοπούσε μόνο στο να διατηρήσει ελεύθερες τις 
κλιτύς του λόφου της Ακρόπολης και τις όχθες του Ιλισού, αλ

λά και στο να οδηγηθεί το σύνολο της παλαιάς πόλης μέσω μιας 
συστηματικής στρατηγικής σε μαρασμό, ώστε να προλειανθεί 
το έδαφος για τις κατοπινές ανασκαφές. Το σχέδιο του και η 
προτεινόμενη μέθοδος ξεπερνούσαν την εποχή τους: Ο Καυ

ταντζόγλου είναι ο πρώτος που συμπεριέλαβε στο σχεδιασμό 
της πόλης την ιδέα ενός ευρείας έκτασης πολιτιστικού πάρκου, 
το οποίο θα λειτουργούσε σαν κεντρικός πυρήνας γύρω από 
τον οποίο θα αναπτυσσόταν η πόλη. 

Για να έχουμε μια σφαιρική αντίληψη περί των πρώιμων 
σκέψεων για την ίδρυση της πόλης των Αθηνών και περί του 
αποφασιστικού ρόλου που διαδραμάτισε σε αυτή την πόλη η 
αρχαία της αρχιτεκτονική κληρονομιά, δεν θα πρέπει να 
αποσιωπήσουμε ότι τα οικιστικά μνημεία του παρελθόντος δεν 
αντιμετωπίσθηκαν από όλες τις πλευρές ως μια θετική πρό

κληση. Ο πρώτος που τάχθηκε, την άνοιξη του 1833, υπέρ της 
εγκατάστασης της νέας πρωτεύουσας κοντά στην Αθήνα, αλλά 
σε κάποια σχετική απόσταση από την ιστορική πόλη, ήταν ο 
αρχιτέκτων της Αυλής Johann Gottfried Gutensohn. Πρότεινε 

ως μελλοντική πρωτεύουσα τον Πειραιά, τονίζοντας τα στρα t 
τηγικά και οικονομικά πλεονεκτήματα που παρουσίαζε το λι β 
μάνι. Ιδιαιτέρως επισήμαινε το υψηλό κόστος μεταφοράς με το < 
οποίο θα επιβαρυνόταν η Αθήνα για την εισαγωγή από το εξω * 
τερικό των οικοδομικών υλικών, εάν η πόλη προκρινόταν ως p 
πρωτεύουσα. Ακόμη, τόνισε ότι η οικοδομήσιμη γη ήταν στην | 
Αθήνα ιδιωτική και ως εκ τούτου ακριβή, ενώ στον Πειραιά, ο 
κατά το μεγαλύτερο μέρος της, δημόσια. ° 

Μια παρόμοια ριζική άρνηση ένταξης της αρχαίας αρχι | 
τεκτονικής κληρονομιάς στο σώμα της σύγχρονης πόλης βρί

σκεται σε μια αναλυτική επιστολή του Γάλλου αρχαιολόγου 
RaoulRochette, την οποία απέστειλε στα 1838 από την Αθή

να, όπου βρισκόταν, στο Παρίσι στον τέως Γάλλο πρόξενο στην 
αυλή του Αλή Πασά των Ιωαννίνων, τον Μ. de Pouqueville. Ο 
Rochette έγραφε ότι είχε χαθεί για πάντα η μοναδική ευκαι

ρία να αναληφθεί μια ολοκληρωμένη ανασκαφική έρευνα της 
αρχαίας Αθήνας. Τα διατηρηθέντα αρχαία μνημεία θα ήταν 
εκτεθειμένα σε ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή στο μέλλον, 
εάν η νέα πόλη κτιζόταν σε ιστορικό έδαφος. Για τον Rochette, 
ο οποίος τασσόταν επίσης υπέρ της επιλογής του Πειραιά ως 
θέσης για την νέα πόλη, «η παλαιά και νέα Αθήνα, τόσο κοντά 
η μια στην άλλη και τόσο διαφορετικές, θα προσέφεραν κτι

σμένες στον ίδιο τόπο και κάτω από τον ίδιο ουρανό την πλέ

ον ενδιαφέρουσα και διδακτική εικόνα στον κόσμο».20 

Μετά την χωροθέτηση της νέας πρωτεύουσας στο κέντρο 
και όχι στην περιφέρεια του λεκανοπεδίου των Αθηνών, υφί

στανται διάφορες δυνατότητες εποικισμού του χώρου αυτού. 
Οι προτάσεις που διατυπώθηκαν κατά την περίοδο ίδρυσης της 
πόλης των νέων Αθηνών ακολουθούν ουσιαστικά τρία «πρό

τυπα πόλης» (εικ. 7αζ):21 

α. Η γεωμετρικά οργανωμένη πόλη σε πεδινή έκταση (πρότα

ση Κλεάνθη και Schaubert, αναθεώρηση Klenze, σχεδιαγρα

φική θεώρηση Traxel). 
β. Η πόλη αναπτυσσόμενη με ελεύθερη διάταξη επάνω σε λό

φους (σχέδιο Quast, ιδέα Klenze, σχέδιο Ακρόπολης Schinkel) 
γ. Η πόλη αναπτυσσόμενη σε πεδινή έκταση με ενιαίο ορθο

γωνικό κάναβο οδών (πρόταση Καυταντζόγλου). 
Στην ουσία πρόκειται για δύο παραλλαγές της «επίπεδης 

πόλης» (α, γ) και μία λύση κατά το πρότυπο της συγκεντρικής 
πόλης «επί λόφων» (β). Δύο άλλες δυνατότητες για τη διάταξη 
του χώρου, η «γραμμική πόλη» και η συγκεντρική πόλη σε πε

δινή έκταση, δεν ελήφθησαν υπόψη. Η μεν πρώτη θα ήταν εσφαλ

μένη με τις κυκλοφοριακές προϋποθέσεις της εποχής, η δε δεύ

τερη θα έπρεπε να ακολουθήσει αναχρονιστικά πρότυπα του 
Μεσαίωνα ή των ιδανικών πόλεων της Αναγέννησης. 

Αλλά με τα ιδεατά πρότυπα, έτσι όπως αυτά εκπροσωπού

νται από τις διάφορες πολεοδομικές προτάσεις, φανερώνονται 
και οι τρεις θεμελιακά διαφορετικές απόψεις περί του ρόλου 
της πόλης, οι οποίες, στη δεδομένη μεταβατική φάση από την 
προβιομηχανική στη βιομηχανική εποχή, μπορούσαν ως ένα 
βαθμό να συνυπάρχουν. Έτσι η σκέψη για μια πόλη επάνω στο 
λόφο προσανατολίζεται σε πρότυπα της συγκεντρωτικά δομη

μένης πόλης που αναπτύσσεται στις βαθμιδωτά πλαγιές γύρω 
από μια ακρόπολη. Η γεωμετρικά διατεταγμένη πόλη, από την 
άλλη, στον κανόνα της αστικής επέκτασης και της ίδρυσης πό

λεων που ίσχυε κατά την περίοδο του πεφωτισμένου δεσποτι

σμού στην Κεντρική Ευρώπη, ενώ η πόλη η αναπτυσσόμενη στα 
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ο πεδινά με ενιαίο ορθογωνικό κάναβο οδών ανταποκρίνεται στα 
Ι ορθολογικά πρότυπα πολεοδομικών επεκτάσεων της βιομηχα

| νίκης εποχής.22 

α Ο σεβασμός προς την απαιτούμενη διαλεκτική συνύπαρξη 
jjj της νέας πόλης με την Ακρόπολη και τον σχεδιασμό του αρ

ϊ χαιολογικού χώρου της αρχαίας πόλης άφηνε μόνο έναν πε

I ριορισμένο αριθμό δυνατοτήτων για την επιλογή της θέσης της 
ο προς διαμόρφωση πόλης. Η επιλογή εξαρτάται από την εκά

< στοτε χωροθέτηση της νέας πόλης και τη σχέση της προς την 
1 αρχαία κληρονομιά εδώ μπορεί κανείς να φανταστεί την υπερ

• κάλυψη, τη συνύπαρξη ή την αντιπαράθεση του «παλαιού» και 
Χ του «νέου» σε σχέση με τα τρία προαναφερθέντα πολεοδο

< μικά πρότυπα. 
Μια σειρά δυνατοτήτων εποικισμού για επανίδρυση της πό

λης δεν ελήφθησαν τότε υπόψη. Θα μπορούσε να έχει εξετα

στεί το ενδεχόμενο μιας πόλης επάνω στο λόφο, ακόμη και ως 
αντιπαράθεση προς την αρχαία πόλη, π.χ. στις πλαγιές του Λυ

καβηττού.Ο αυστηρός ορθογώνιος κάναβος οδών θα μπορού

σε να είχε εφαρμοστεί όχι μόνο, όπως προτάθηκε, στην ανα

τολική πλευρά, αλλά και στη νότια (προς την κατεύθυνση του 
Φαλήρου), όπως και στη δυτική (προς την κατεύθυνση του Κηφι

σού) ή ακόμη και προς τη βόρεια πλευρά (προς την κατεύθυν

ση των Πατησίων).23 Η ιδιόμορφη γεωμετρική πρόταση του αρ

χικού σχεδίου θα μπορούσε τελικά να έχει υλοποιηθεί έξοχα 
και στη νότια πλευρά της Ακρόπολης. 

Ποια ήταν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που προ

έκυψαν για την πραγματική εξέλιξη της πόλης των Αθηνών από 
τις πρώτες αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με το σχεδιασμό 
της πόλης  και μάλιστα κυρίως ως προς τη διατήρηση της αρ

χιτεκτονικής κληρονομιάς και την ένταξη της μέσα στο σώμα 
της νέας πόλης; 

Μια πρώτη θετική συνέπεια προέκυψε από την απόφαση να 
κτιστεί η νέα πόλη στη βορινή πλευρά: έτσι έμειναν ελεύθεροι 
από κάθε συστηματική οικοδόμηση οι νοτίως ευρισκόμενοι ιστο

ρικοί λόφοι και διασφαλιζόταν η βασική προϋπόθεση για την 
κατοπινή ανάπτυξη ενός αρχαιολογικούπολιτιστικού πάρκου 
στο κέντρο της Αθήνας. Ένα δεύτερο πλεονέκτημα βρίσκεται 
στη συμβολική όσο και λειτουργική σύνδεση νέας και παλαιάς 
πόλης. Σε αυτό συνέβαλε ιδιαιτέρως η προοπτική θέα προς την 
Ακρόπολη που προσέφεραν τα κομβικά σημεία της πόλης. 
Θετικά θα πρέπει ακόμη να αποτιμηθεί και η έγκαιρη θέση του 
ανατολικού τμήματος της κεντρικής ζώνης πράσινου που περι

λαμβάνει το βασιλικό κήπο, το Ολυμπιείο και το Στάδιο και από 
διάφορα σημεία του οποίου έχει κανείς ωραία θέα προς την 
Ακρόπολη. 

Η πολύ αργή πληθυσμιακή ανάπτυξη στην Αθήνα του 19ου 
αιώνα απέτρεψε εντέλει έναν ενδεχόμενο πιεστικό και ανεξέ

λεγκτο εποικισμό των υψωμάτων δυτικά της Ακρόπολης. Έτσι, 
περί τα 1900 οι λόφοι αναδασώθηκαν και περιελήφθησαν ορι

στικώς στο αρχαιολογικό πάρκο της Αθήνας. 
Μόλις στη δεκαετία του 1930 ανελήφθη κάποια συστηματι

κή προσπάθεια για την αρχαιολογική διερεύνηση του αρχαίου 
κέντρου της πόλης (ελληνική και ρωμαϊκή αγορά στη βόρεια 
πλαγιά της Ακρόπολης). Το γεγονός ότι δεν έγινε ενωρίτερα 
κάτι τέτοιο οφείλεται στον παράνομο επανοικισμό της ιστορι

κής συνοικίας της Πλάκας κατά το 19ο αιώνα και την κερδο

σκοπία που συνδεόταν με αυτόν. Το ίδιο ισχύει ως ένα βαθμό 

και για την περιοχή του Κεραμεικού, την Ακαδημία και το δρό

μο που οδηγεί προς αυτήν, περιοχές οι οποίες μέχρι σήμερα δεν 
έχουν ανασκαφεί πλήρως. 

Ανεφάρμοστη παρέμεινε ακόμη και η ιδέα μιας εκτεταμέ

νης περιοχής πράσινου γύρω από την Ακρόπολη μετά από την 
πλήρη κατεδάφιση της παλαιάς πόλης, πρόθεση την οποία εξέ

φραζαν πολλοί αρχαιολόγοι αλλά και πολιτικοί έως τη δεκαε

τία του 1960. Η ιδέα αυτή δεν έχει πια θιασώτες. Μολονότι πα

ραμένουν πολλές ακόμη ερωτήσεις αναπάντητες σχετικά με 
τη θέση του οδικού δικτύου της αρχαίας Αθήνας και εκκρεμεί 
η ανακάλυψη πλήθους αρχαίων κτισμάτων γνωστών από γρα

πτές πηγές, υπάρχει σήμερα μία καθολική συναίνεση ως προς 
τη διατήρηση της υπάρχουσας παλιάς πόλης (Πλάκα) ως ιστο

ρικού χώρου αναφοράς και επιθυμητής μετάβασης από το κέ

ντρο της πόλης, στην περιοχή των ανασκαφών και της Ακρό

πολης. Έτσι ενώ δεν είχε ωριμάσει εξ αρχής η ιδέα της 
διαμόρφωσης ενός αρχαιολογικού πολιτιστικού πάρκου (από 
το Λυκαβηττό ως την Ακαδημία), ωστόσο κατά την πρώτη δε

καετία ζωής των νέων Αθηνών χαράχθηκε η πορεία για μια κα

τοπινή του εξέλιξη, με έναν ευτυχή συνδυασμό ορθών σχεδια

στικών βημάτων και ευτυχούς συγκυρίας. 
Ιδιαίτερα προβληματική διαγράφεται η ιδεολογική κριτική 

της ίδρυσης των νεωτέρων Αθηνών στην ίδια την Ελλάδα, σή

μερα. Τα σημαντικότερα επιχειρήματα που προβλήθηκαν κατά 
τρόπου σχεδιασμού της πόλης των Αθηνών είναι: 
α. Η υποτιθέμενη άκριτη υιοθέτηση «δυτικών» πολεοδομικών 
προτύπων. 
β. Η ανάδειξη της ιδέας της απόλυτης μοναρχίας μέσα από τη 
διάταξη του χώρου στο συγκεκριμένο σχεδιασμό. 
γ. Η επιλογή του αρχιτεκτονικού ιδιώματος, καθώς και η αρ

χαιολατρία, που λειτούργησαν ως προπομποί μιας ανατροπής 
των «παραδεδομένων ελληνικών αξιών» προς όφελος ενός εξευ

ρωπαϊσμού της χώρας. 
Οι «επικρίσεις», όπως επισημαίνονται εδώ, προκύπτουν 

πραγματικά από το χαρακτήρα και το περιεχόμενο του πολεο

δομικού σχεδιασμού των Αθηνών. Στο μεγαλύτερο τους βαθ

μό είναι εύστοχες όσον αφορά τις προθέσεις του πρωταρχι

κού σχεδίου της πόλης. Συζητήσιμη είναι όμως η συνδεόμενη με 
τις παρατηρήσεις αυτές μομφή περί ενός υποτιθεμένου «αν

θελληνικής» χαρακτήρα του σχεδιασμού. 
Αρκετοί μελετητές της Αθήνας (Μπίρης, Φουντουλάκη, Σί

νας) επισήμαναν την προσκόλληση του σχεδίου Κλεάνθη 
Schaubert στις ιδέες του όψιμου απολυταρχισμού της Κεντρι

κής Ευρώπης. Τόνισαν ιδιαίτερα το σύμπλεγμα των οδών που 
ακτινοβολεί από την έδρα του βασιλιά, την επονομαζόμενη parte 
d' oie και τη σημασία του ως κύριου χαρακτηριστικού της πο

λεοδομικής σύνθεσης. Χωρίς να θέλουμε να αρνηθούμε την ιδε

ολογική θεμελίωση του σχεδίου, επιμένουμε στην υψηλή συν

θετική του ποιότητα και στον σεβασμό των τοπογραφικών 
δεδομένων. Είναι αναμφισβήτητο ότι οι δημιουργοί του πολεο

δομικού σχεδίου ήταν παιδιά της εποχής τους και στη νεανική 
ευαίσθητη στις επιρροές ηλικία τους είχαν επηρεαστεί από δο

κιμασμένα πρότυπα. Το να θελήσει κανείς όμως να υποτιμήσει 
την άκρως εφευρετική και προσαρμοσμένη στην ιδιαιτερότητα 
του τοπίου πολεοδομική λύση σε μία δουλική αποδοχή ενός στε

ρεοτύπου παραδείγματος είναι λάθος. 
Προς την κατεύθυνση αυτή τείνει ένα κείμενο του σημαντι
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κού Έλληνα αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη, ο οποίος κατα

φέρεται με ιδιαίτερα επικριτική διάθεση κατά του πρώτου εκεί

νου σχεδίου.24 Βρισκάμασετε εδώ αντιμέτωποι με μία χαρακτη

ριστική ατυχή τάση, με μακρά παράδοση στην Ελλάδα, που 
υποβιβάζει κάθε αποδοχή πνευματικών προϊόντων της Δύσης 
ως προδοσία της ελληνικής υποθέσεως (δηλαδή μιας δήθεν αγνής 
ελληνικότητας). Η παθιασμένη επιχειρηματολογία του Κων

σταντινίδη υπέρ των εθνικών αρχών και αξιών που τις βλέπει 
να καταπατώνται στο σχεδιασμό της πόλης, χωρίς να τις κατο

νομάζει, και το κατηγορώ του ότι ο «ελληνικός τόπος δεν τις χω

ράει όλες αυτές τις ευρωπαϊκότητες» δεν μπορεί να μας απο

τρέψει από την παραδοχή ότι μόνο δύο εναλλακτικές λύσεις θα 
μπορούσαν να είχαν υπάρξει για εκείνον τον πρώτο σχεδιασμό 
της πόλης, οι οποίες εξάλλου και διατυπώθηκαν με τα σχέδια 
των Quast και Καυταντζόγλου. Μένει πάντως να εξεταστεί αν 
για τη διαμόρφωση μιας ξεχωριστής ταυτότητας για την πόλη 
θα ήταν «ελληνικότερη» λύση και για ποιον λόγο ένα μονότο

νο πολεοδομικό πρότυπο ορθογωνικού κανάβου οδών στα πε

δινά ή ίσως μία πόλη αναπτυγμένη στα υψώματα. Αποτελε

σματικότερες, με μελλοντική προοπτική αλλά και ευτυχέστερες 
μορφολογικά πολεοδομικές λύσεις για την πρωτεύουσα των 
Αθηνών δεν θα ήταν σίγουρα πάντως! 

Θεωρήθηκε επίσης ως πρόθεση των Κλεάνθη και Schaubert 
και επικρίθηκε η προβολή του μοναρχικού ιδεώδους στο ελλη

νικό έδαφος μέσω του πρώτου εκείνου πολεοδομικού σχεδί

ου. Πράγματι η κεντρική θέση των Ανακτόρων, ο ρόλος τους ως 
άξονα ολόκληρης της σύνθεσης, καθώς και η υποδεέστερη ιε

ραρχικά τοποθέτηση των κτιρίων της εκτελεστικής και νομοθε

τικής αρχής (Υπουργεία και άνω και κάτω Βουλή) μαρτυρούν 
τη σαφή πρόθεση των αρχιτεκτόνων να προβάλουν τη βασιλική 
εξουσία. Τι νόημα μπορεί να έχει όμως η εκ των υστέρων κρι

τική μιας τέτοιας «πιστής στην εξουσία» στάσης για την αξιο

λόγηση του έργου τους; Είναι αυτονόητο ότι οι πολεοδόμοι 
εκπονούν τα σχέδια τους στο πνεύμα του εντολέα τους  στην 
προκειμένη περίπτωση της ίδιας της κρατικής εξουσίας. Μήπως 
θα έπρεπε να περιμένουμε να μη συμπεριφερθούν με την ανα

μενόμενη αυτή προσαρμοστικότητα; Η επιχειρηματολογία μιας 
τέτοιου τύπου αναχρονιστικής πολιτικής κριτικής είναι σαθρή, 
εάν δεν είναι και κακόπιστη. 

Την ίδια προκατάληψη μαρτυρούν και όλες εκείνες οι σκέ

ψεις που αναγνωρίζουν την αρχαιολατρία και την κλίση για τις 
αρχαίες αρχιτεκτονικές μορφές ως ολέθριες επιδράσεις στο 
υγιές αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας των Ελλήνων μετά την 
Απελευθέρωση. Γεγονός είναι ότι όχι μόνο οι μορφωμένοι 
Έλληνες της ομογένειας αλλά και οι απλοί αγωνιστές για την 
Ανεξαρτησία επικαλούνταν τις αξίες αυτές,25 για να βοηθήσουν 
το γένος να βρει την ταυτότητα του. Ας μη θεωρήσουμε την 
οριακή και καταλυτική εκείνη χρονική στιγμή κατά την οποία 
ο θαυμασμός για την αρχαία Ελλάδα γέννησε το φιλελληνισμό 
ως κάτι το αρνητικό! Απόψεις σαν κι αυτή του Γιάννη Τσιώμη, 
σύμφωνα με τις οποίες ο σχεδιασμός της πόλης των Αθηνών 
απέβλεπε αποκλειστικά στον τονισμό της βασιλικής παρουσίας, 
καθώς και στην αναβίωση της αρχαίας πολιτιστικής κληρονο

μιάς, είναι αυθαίρετες απλοποιήσεις του πραγματικού περιε

χομένου του σχεδιασμού.26 Στην παρούσα περίσταση θα έπρε

πε να αναλογιστούμε ότι ο κλασικισμός στην όψιμη φάση του 
έφθασε σε μια νέα άνθηση κάτω από τον ελληνικό ουρανό, όταν 

απελευθερώθηκε από την ιστορική δουλικότητα του. Ωστόσο Ι 
η λατρεία και ο σεβασμός για την αρχαία παράδοση ήταν και 5 
είναι βαθιά ριζωμένες στη νεοελληνική συλλογική συνείδηση < 
παρ' όλες τις διαβεβαιώσεις και τη δήθεν αποστασιοποίηση * 
από την εσχάτως απαγορευμένη «προγονολατρία» και εξα χ 
κολουθούν να είναι μία σημαντική πτυχή του εθνικού αισθή | 
ματος. ο 

Έτσι τα σημεία εκκίνησης της πολιτικής κριτικής που ασκεί ° 
ται σήμερα στην Ελλάδα ως προς το σχεδιασμό της νέας πό | 
λης των Αθηνών είναι συχνά εσφαλμένα και σαθρά. Φαίνεται 
σαν να μην μπορούν τα ζητήματα που αφορούν τον πραγματι

κό πολεοδομικό σχεδιασμό να κερδίσουν σήμερα το ενδιαφέ

ρον των «πολιτικώς συνειδητοποιημένων» κριτικών αυτής της 
χώρας, αλλά, αντίθετα, οι κρίσεις παραμένουν εγκλωβισμένες 
σε μια στείρα αναζήτηση βλαπτικών επιρροών μιας δήθεν ανα

γκαστικής εισαγμένης δυτικής παιδείας. 
Ο κύκλος των προσώπων που συμμετείχαν στη διαδικασία 

σχεδιασμού της επανίδρυσης των Αθηνών ήταν αριθμητικώς μι

κρός. Εντυπωσιακή είναι εδώ η παντελής απουσία απόψεων, 
τοποθετήσεων ή προβληματισμών από την πλευρά της πολιτι

κής ηγεσίας της χώρας, καθώς και της δημοτικής αυτοδιοίκη

σης των Αθηνών. Οι αποφάσεις καθεαυτές που αφορούσαν το 
σχεδιασμό της πόλης φαίνεται ότι ελήφθησαν χωρίς τη συμμε

τοχή της κοινής γνώμης,27 και μάλιστα στο πεδίο αντιπαράθε

σης μεταξύ των αόριστων καλλιτεχνικών αλλά πολύ συγκεκρι

μένων πολιτικών ιδεών του Λουδοβίκου Α' αφενός και των 
ανταγωνιζόμενων μεταξύ τους αντιλήψεων μιας μικρής ομάδας 
πολεοδόμων και αρχιτεκτόνων αφετέρου. Το σχέδιο εξάλλου 
που παρουσίασε το 1839 ο Καυταντζόγλου δεν μπορούσε να 
ανατρέψει πλέον τις εξελίξεις. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι για το σχεδιασμό μιας πόλης, ο οποί

ος κατά τις πεποιθήσεις της εποχής ήταν «μια ευρωπαϊκή υπό

θεση τέχνης»,28 όπως εύστοχα το διατύπωσε ο Klenze, δεν προ

κηρύχθηκε δημόσιος διαγωνισμός. Αν αναλογιστούμε όμως την 
επισφαλή πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα το έτος 1832 μετά 
τη δολοφονία του Κυβερνήτη Καποδίστρια, καθώς και την απου

σία αρμόδιων φορέων και την πενιχρότητα των οικονομικών μέ

σων στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Όθωνος,29 καθίστα

ται σαφές ότι δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε να αναλάβει 
το ελληνικό κράτος την πρωτοβουλία για προκήρυξη πολεο

δομικού διαγωνισμού. Εξάλλου ένας τέτοιος διαγωνισμός δεν 
θα αρκούνταν μόνο στη συμμετοχή των λίγων αρχιτεκτόνων και 
μηχανικών της χώρας, αλλά θα έπρεπε να είχε προκηρυχθεί σε 
ευρύτερο ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Μία τέτοια λύση, όπως αυτή που εφαρμόσθηκε π.χ. δύο 
δεκαετίες αργότερα κατά τη διαμόρφωση του δακτυλίου της 
Βιέννης, θα ανταποκρινόταν πράγματι στο μέγεθος και στην ση

μασία του έργου. Για να είχε γίνει κάτι τέτοιο όμως, θα έπρεπε 
να είχε αναλάβει την πρωτοβουλία ο Λουδοβίκος Α' της Βαυ

αρίας ως προστάτης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους και 
κηδεμόνας του βασιλιά. Το ότι δεν το έπραξε προφανώς δεν 
οφείλεται στην έλλειψη ενδιαφέροντος εκ μέρους του (αρκεί να 
θυμηθούμε ότι έδινε εντολές στον Klenze στην Αθήνα από την 
Βαυαρία), αλλά στο γεγονός ότι στα 1834 είχε ήδη προ πολ

λού δρομολογηθεί η διαδικασία του σχεδιασμού της πόλης μέ 
τη δραστηριότητα των Κλεάνθη και Schaubert που είχε ξεκινή

σει αρκετά νωρίς. 
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ο Τούτο μας οδηγεί στο ερώτημα: ποια υπήρξε η πρωταρχική 
m πρωτοβουλία για το σχεδιασμό; Ενδεικτικό για τις συνθήκες 
< που επικρατούσαν τότε στη χωρά είναι το ότι στην περίπτωση 
Ι της Αθήνας ενεργοποίησε τη διαδικασία του σχεδιασμού όχι 
< κάποιος άρχων ή κάποιος κρατικός φορέας αλλά η οξυδερ

| κής δυναμική δυο νεαρών αρχιτεκτόνων. Ο δρόμος που ακο

« λούθησαν οι δύο μαθητές του Schinkel είναι ένα ωραίο παρά

ο δείγμα νεανικού ενθουσιασμού για το έργο, βαθιάς πίστης στις 
< δυνατότητες μελλοντικής εξέλιξης της πόλης και ισχυρής θέ

° λησης για να επιβάλουν το σχέδιο τους στις υπηρεσίες του κρά

< τους. Για τα ευρωπαϊκά δεδομένα είναι, ωστόσο, σήμερα αδια

Χ νόητο να ανατεθεί μια τέτοια πολεοδομική πρωτοβουλία σε 
< ιδιώτες επιστήμονες. Με δική τους πρωτοβουλία και δικά τους 

έξοδα30 ανέλαβαν οι Κλεάνθης και Schaubert στα 183132 τη 
χαρτογράφηση της παλαιάς πόλης, για να αποσπάσουν τελικά 
αργότερα, το θέρος του 1832, την επίσημη εντολή από την προ

σωρινή κυβέρνηση της Ελλάδος. Στη δουλειά που ανέλαβαν δεν 
μπορούσαν να στηριχθούν σε άλλες επιστημονικές εργασίες 
σχεδιασμού ή σε κάποια αξιόπιστη αποτύπωση της προς σχε

διασμό περιοχής. Υπήρξαν, με όλη τη σημασία της λέξης, οι 
πρωτοπόροι σε αυτήν την εργασία. 

Διαφορετική διαγράφεται η αφετηρία στα 1834 της δρα

στηριοποίησης για την υπόθεση της Αθήνας των Schinkel και 
Klenze στα 1834. Αμφότεροι ήδη ονομαστοί αρχιτέκτονες 
την περίοδο αυτή συμπεριελήφθησαν στη διαδικασία σχεδια

σμού της πόλης με την επέμβαση και κατόπιν πρωτοβουλία ενός 
«υψηλά ιστάμενου εντολέα»: Στην περίπτωση του Schinkel ήταν 
οι διάδοχοι το θρόνου της Βαυαρίας και της Πρωσίας, Μαξι

μιλιανού και Φρειδερίκου Γουλιέλμου, και στην περίπτωση του 
Klenze ο ίδιος ο βασιλιάς της Βαυαρίας, Λουδοβίκος Α'. Η εντο

λή προς τον Schinkel για τη δημιουργία των βασιλικών ανα

κτόρων επάνω στην Ακρόπολη ήταν, βέβαια, δεσμευτική ως 
προς την επιλογή της θέσης, κατά τα άλλα όμως του δόθηκε υπό 
τον τύπο μιας ελεύθερης εντολής ως «παράκληση» του Πρώσου 
διαδόχου. Ο Klenze είχε στην ουσία ευρύτερο πεδίο κίνησης 
για τις προτάσεις του, το περιόρισε ωστόσο ο ίδιος για λόγους 
τακτικής. Ως «βασιλικός μυστικοσύμβουλος» ήταν ο μοναδικός 
που είχε λόγω άνωθεν εντολής το προνόμιο του ανεξάρτητου 
εμπειρογνώμονα. 

Οι απασχολούμενοι συνήθως την περίοδο αυτή στην Ελλά

δα ως αρχιτέκτονες αξιωματικοί του Σώματος Μηχανικών συμ

μετείχαν ελάχιστα στη διαδικασία του πολεοδομικού σχεδια

σμού των Αθηνών,31 όπως εξάλλου και οι διοικητικοί υπάλληλοι 
και οι πολιτικοί. Όλοι οι εμπλεκόμενοι στον πολεοδομικό σχε

διασμό των Αθηνών εκδήλωναν ένα ζωηρό ενδιαφέρον για τη 
μελέτη της αρχαιότητας  ένα φαινόμενο χαρακτηριστικό για 
την εποχή, που ισχύει σε ιδιαίτερο βαθμό για τους Schaubert 
και Klenze. Ο τελευταίος, όπως και ο Schinkel, ενδιαφερόταν 
επίσης έντονα και για θεωρητικά ζητήματα της αρχιτεκτονικής. 

Κάποια άμεση ανταλλαγή απόψεων και δημιουργική αντι

παράθεση σχετικά με το αντικείμενο του σχεδιασμού δεν υπήρ

χε καν μεταξύ των διαφόρων αντιμαχομένων αρχιτεκτόνων. 
Εξαίρεση αποτελεί η σύντομη συνάντηση του Klenze με τους 
Κλεάνθη και Schaubert στην Αθήνα τον Αύγουστο του 1834 που 
περιορίστηκε, ωστόσο, στην επιστημονική ενημέρωση του εμπει

ρογνώμονα. Ανταλλαγή απόψεων και αποδοχή συμβουλών υπήρ

ξε πιθανότατα μεταξύ του Schaubert και του δασκάλου του, 

Schinkel. Την άνοιξη του 1833, όπως όλα δείχνουν, ο Schaubert 
έδωσε το πρωταρχικό σχέδιο στον Schinkel για γνωμοδότηση 
και τον συμβουλεύτηκε. 

Γενικά αυτό που νιώθει κανείς να απουσιάζει από τη δια

δικασία του σχεδιασμού της πόλης κάτι που παρεμπιπτόντως 
συχνότατα παρουσιάζεται και στις μέρες μας είναι η φιλική 
συνάντηση, ο διαφωτιστικός διάλογος και η αντιπαράθεση των 
επιχειρημάτων. Δυστυχώς δεν μπορεί κανείς να αποφύγει την 
εντύπωση ότι, όπως συχνά συμβαίνει μεταξύ συναδέλφων εί

χαμε και σε αυτήν την περίπτωση ένα «διάλογο κουφών». 
Μέσα σε διάστημα οκτώ ετών προέκυψαν έτσι πολλά πο

λεοδομικά σχέδια για τη νέα πόλη των Αθηνών τα οποία είχαν 
εκπονηθεί μέσα από διαφορετικές διαδικασίες και εν μέρει αλ

ληλοκαλύπτονταν ή και διασταυρώνονταν ως προς το περιεχό

μενο τους. Η επίδραση την οποία άσκησε το καθένα από αυτά 
στη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων σχετικά με την ίδρυση της 
νέας πόλης έχει ήδη περιγραφεί αδρομερώς. Ακόμη κι αν θα 
πρέπει να αποδώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στο πρωταρχικό 
σχέδιο των Κλεάνθη και Schaubert, για την πρωτοτυπία της σύλ

ληψης και την τόλμη της πρωτοβουλίας, ολόκληρη η διαδικα

σία του πολεοδομικού σχεδιασμού διαμορφώνεται μέσα από 
τη σύμπραξη όλων των αντικρουόμενων προτάσεων. 

Η ανεξαρτησία και ο συνδεόμενος με αυτήν αναπροσανα

τολισμός της Ελλάδος προς δυτικοευρωπαϊκά πρότυπα έφεραν 
αίφνης μαζί τους μια νέα αντίληψη για την πόλη και την κα

τοικία. Μπορεί, βεβαίως, να μη γεννήθηκαν τολμηρές κοινω

νικές ουτοπίες σε μια τεχνολογικά καθυστερημένη και με έντο

να παραδοσιακούς θεσμούς κοινωνία σαν κι αυτήν της τότε 
Ελλάδος, αλλά στο μικρό νεοσύστατο ελληνικό κράτος σημει

ώθηκε μια στροφή απομάκρυνσης από το πρότυπο της οχυρω

μένης πόλης του παρελθόντος και μια ενθουσιώδης υποδοχή 
ενός προτύπου της πόλης του μέλλοντος, πιο ανθρώπινου και 
ανοιχτού που θα εξασφάλιζε βελτιωμένες συνθήκες υγιεινής. 

Αυτή η θεμελιακή μεταστροφή στην αντίληψη των πραγ

μάτων, η οποία, προωθούμενη από τη βαυαρική Αντιβασιλεία 
είχε συχνά και αρνητικά επακόλουθα (ας θυμηθούμε εδώ μό

νο την προσπάθεια αποδυνάμωσης της τοπικής αυτοδιοίκη

σης των πόλεων), οδήγησε τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην 
Ελλάδα σε μια συνετή, ορθολογική και πραγματιστική προο

πτική. Την πρώτη θέση των προβληματισμών καταλάμβαναν 
πρακτικά ζητήματα που αφορούσαν στη λειτουργία και τις συν

θήκες υγιεινής της πόλης αλλά και μια λογική αξίωση για «μέ

τρα εξωραϊσμού». Ως εκ τούτου ο πολεοδομικός σχεδιασμός 
της Αθήνας με την έντονη ιστορική του αναφορά, που έθετε 
προτεραιότητα σε αποφάσεις για τα μορφολογικά και τα το

πογραφικά ζητήματα, αποτελεί μάλλον την εξαίρεση και όχι 
τον κανόνα. 

Η νομοθεσία (απαύγασμα των κριτηρίων που ακολούθησαν 
οι Κλεάνθης και Schaubert, κατά το σχεδιασμό του Πειραιά, 
της Αθήνας και της Ερέτριας) αντανακλά αυτό τον επανα

προσανατολισμό. Πρόκειται για τον πρώτο πολεοδομικό νό

μο της χώρας που εκδόθηκε τη χρονιά της ενηλικίωσης του βα

σιλιά Όθωνα (1835). Αυτό το νομικό πλαίσιο συστηματοποιεί 
τις βασικές προϋποθέσεις για την οικοδόμηση πόλεων και 
χωριών προκαθορίζοντας τόσο τις προϋποθέσεις που αφορούν 
στην οργάνωση του χώρου όσο και τους στόχους που αφο

ρούν στη δομή και στη μορφή της πόλης. Στο νόμο αυτό βασί
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στηκε31 με σχετική επιτυχία ο σχεδιασμός των πόλεων στην Ελλά

δα έως το 1923  δηλαδή ε'να σχεδόν αιώνα.32 Δεν προσε'φερε, 
βεβαίως, επιμέρους ρυθμίσεις για τη διαμόρφωση του ιδιαιτέ

ρου προσώπου της πόλης, όπως μορφολογικές επιταγές, προ

βλεπόμενους συντελεστές εκμετάλλευσης και κάλυψης ή συ

γκεκριμένες προδιαγραφές για τα είδη των στεγών, τις προεξοχές 
στις προσόψεις ή παρόδιες στοές: απουσίαζαν ακόμα επιμέ

ρους τεχνικές ρυθμίσεις σχετικές με την κυκλοφορία και την 
κατανομή των χρήσεων. Παρά ταΰτα όμως ο νόμος αποδείχτη

κε κατάλληλος και όργανο επαρκές για την περιορισμένη πλη

θυσμιακή ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων έως τον Α' Πα

γκόσμιο Πόλεμο. 
Μόνο τότε μπορεί να γίνει κατανοητό το εκσυγχρονιστικό 

βεληνεκές αυτής της νομοθεσίας, εάν λάβουμε υπόψη μας την 
προηγουμένη κατάσταση των οικισμών στη χώρα. Έτσι, οι 
ευθείς δρόμοι με καθορισμένο πλάτος και με εξασφάλιση της 
απορροής των υδάτων είναι για τα ελληνικά δεδομένα της επο

χής αυτής νεωτερισμός. Για πρώτη φορά προβλεπόταν επίσης 
η βάσει πολεοδομικού σχεδίου κατανομή των δημοσίων χώρων 
και κτιρίων στο σώμα της πόλης, καθώς και η επιβολή μεγίστου 
αριθμού ορόφων για τα ιδιωτικά κτίρια. Η κατασκευή κτι

σμάτων, όπως είναι τα νοσοκομεία, τα ψυχιατρεία και οι φυ

λακές, εκτός των ορίων της πόλης σε συνδυασμό με την κα

τάργηση των οχυρωματικών έργων τονίζει τη στροφή προς μια 
πόλη ανοιχτή, ικανή να αναπτυχθεί στο χώρο. Ακόμη και η 
εγγύηση της οικοδομικής ποιότητας για τις ιδιωτικές κατοικίες 
που επιβαλλόταν μέσα από δεσμευτικές τεχνικές προδιαγρα

φές ήταν μια, ως εκείνη τη στιγμή, αδιανόητη ρύθμιση. 
Μία, για την εποχή της ομολογουμένως, προοδευτική πρό

βλεψη, ακόμη και για τα δεδομένα της Κεντρικής Ευρώπης, 
ήταν η προαπαιτούμενη χορήγηση ειδικής άδειας για την εγκα

τάσταση βιοτεχνιών και βιομηχανιών. Αυτές δεν επιτρεπόταν 
πια να κτίζονται σε κατοικημένες περιοχές, αλλά εγκαταστά

θηκαν στη διάρκεια του 19ου αιώνα στην περιφέρεια της πό

λης (έτσι έγινε, π.χ., στην Πάτρα, στην Ερμούπολη ή την Αθή

να). Νέο μέτρο ήταν επίσης και η διαμόρφωση δημοσίων 
κοιμητηρίων, φυτεμένων με πράσινο, στην άκρη των συνοικιών. 
Μέχρι τότε οι ενταφιασμοί γίνονταν στα νεκροταφεία (προαύ

λια) της εκκλησίας της κάθε κοινότητας. Η διαμόρφωση χώρων 
περιπάτου για την αναψυχή των πολιτών λαμβάνει υπόψη της 
την ανάγκη για δημόσιους χώρους πρασίνου μέσα στην πόλη. 
Έτσι δημιουργήθηκαν στη διάρκεια του 19ου αιώνα μικρά και 
μεγαλύτερα άλση δίπλα σε όλα τα ελληνικά χωριά και τις κω

μοπόλεις, που ακόμα και σήμερα χαρακτηρίζουν την πολεοδο

μική τους εικόνα. 
Εν αντιθέσει προς αυτές τις αναλυτικές πολεοδομικές αρ

χές, οι νομοθετικές ρυθμίσεις πριν από τον Α' Παγκόσμιο Πό

λεμο στην Ελλάδα δεν καθόριζαν συγκεκριμένα όργανα πολε

οδομικού σχεδιασμού. Η Αθήνα αποτελεί εξαίρεση, καθώς 
κάποιες λεπτομερέστερες ρυθμίσεις για μεθόδους παρέμβασης 
και μια μεγαλύτερη εξειδίκευση των πολεοδομικών προθέσε

ων ευνοούνταν από το γεγονός ότι η Αθήνα ήταν η πρωτεύου

σα και είχε να επιδείξει σημαντική αρχιτεκτονική κληρονομιά. 
Η σκοπιμότητα των πολεοδομικών στόχων εφαρμογής που τέ

θηκαν είναι αναμφισβήτητη. Η δυνατότητα και η βούληση όμως 
για πραγμάτωση τους δεν ήταν διόλου δεδομένες. 

Για την εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδίου των Αθηνών 

εκδόθηκε στις 10/22 Δεκεμβρίου 1833 ένα εκτενές διάταγμα | 
από το βασιλιά Όθωνα, «αναφορικά με τη διαδικασία ενόψει § 
της εκτέλεσης και της επακριβούς εφαρμογής του εγκεκριμέ < 
νου πολεοδομικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση της πόλεως Ζ 

των Αθηνών».33 Προέβλεπε συγκεκριμένη διαδικασία για την χ 
εκτέλεση του σχεδίου, που ωστόσο δεν ελάμβαναν καν υπόψη Α 
τους την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα της Ελλά ο 
δος την εποχή εκείνη. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 2, οικόπε 1 
δα που βρίσκονταν στην προβλεπόμενη αρχαιολογική ζώνη και § 
εκείνα που ήταν αναγκαία για την ανέγερση δημοσίων κτιρίων » 
ήταν «παραχωρητέα» από τους ιδιοκτήτες τους. Δεδομένου ότι 
«οι καταβλητέες από το ταμείο του κράτους αποζημιώσεις» και 
για τις δύο περιπτώσεις ορίζονταν επακριβώς, έχουμε να κά

νουμε εδώ με μια απαλλοτρίωση προς όφελος του κοινωνικού 
συνόλου, μια ρύθμιση προοδευτική όχι μόνο για τον έως τα 1828 
υπό οθωμανικό ζυγό διαβιούντα ελληνικό λαό, αλλά και για τα 
δυτικοευρωπαϊκά δεδομένα της εποχής. Κατά τον ίδιο τρόπο 
οι ιδιοκτήτες υποχρεώθηκαν να εκχωρήσουν τις απαραίτητες 
εκτάσεις για την κατασκευή των δημοσίων δρόμων. Σε αυτή την 
περίπτωση ήταν η κοινότητα υπεύθυνη «να έλθει σε συνεννοή

σεις με τους ενδιαφερόμενους για τις πληρωτέες αποζημιώσεις 
και να αναλάβει την απόδοση αυτών από το κοινοτικό ταμείο». 
Δεν πρόκειται εδώ δηλαδή για απαλλοτριώσεις με ένα δικα

στικώς προκαθορισμένο ύψος αλλά για μια ρύθμιση ως προς 
τις αποζημιώσεις, που προέκυπταν μέσα από την οδό της δια

πραγμάτευσης. Επειδή τα κτήματα έπρεπε να αφαιρεθούν 
και «αμέσως να αποδοθούν στο κράτος και να καταγραφούν» 
από τους επιτετραμμένους της κυβέρνησης μέσα σε έξι μήνες, 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του διατάγματος, προέκυψαν 
για τα δημόσια οικονομικά υπέρογκα και δυσβάστακτα ποσά 
για αποζημιώσεις. Το προοδευτικό καθεαυτό και θετικό για το 
σχεδιασμό της πόλης νομοθέτημα έμελλε να τύχει χονδροειδούς 
χρήσης και κατάχρησης. Λόγος για νομότυπες απαλλοτριώσεις 
δεν μπορούσε να γίνει. Στην πράξη το κράτος προέβαινε στην 
εξαιρετικά αμφισβητούμενη μέθοδο της κατάσχεσης οικοπέ

δων για την ανέγερση δημοσίων κτιρίων.34 

Η ίδια εξωπραγματική θέσπιση ριζοσπαστικών μέτρων ακο

λουθήθηκε και για την ανέγερση ιδιωτικών κατοικιών. Έτσι, 
το διάταγμα καθόρισε τους κανόνες στη διαδικασία ίδρυσης 
της νέας πρωτεύουσας, χωρίς να έχουν εξασφαλισθεί οι απα

ραίτητες προϋποθέσεις στην Αθήνα. Κατά τα πρότυπα της 
Κεντρικής Ευρώπης του 18ου αιώνα, η ανέγερση των κτιρίων 
κατοικίας ανήκε υπό την προϋπόθεση του τακτού χρόνου κα

τασκευής και δύο άλλων συμπληρωματικών όρων στους ιδιώ

τες. Από τη μια πλευρά έπρεπε, για την «αστικοποίηση» τους, 
δηλαδή για την εγκατάσταση τους στη νέα πόλη, να καταβά

λουν οι ίδιοι ένα σημαντικό κεφάλαιο για το κτίσιμο του σπιτι

ού τους, από την άλλη πλευρά ο ηγεμόνας της χώρας τους πα

ραχωρούσε, δωρεάν, την οικοδομήσιμη γη. Αμφότερες όμως οι 
προϋποθέσεις αυτές έλειπαν στην περίπτωση της Αθήνα. Εδώ 
η γη ήταν από αιώνες σε ιδιωτικά χέρια,35 και οι ιδιοκτήτες 
μετά από έναν εξοντωτικό επταετή αγώνα για την ανεξαρτησία 
ήταν οικονομικά εξασθενημένοι και χωρίς ρευστό κεφάλαιο. 
Υπό αυτές τις συνθήκες, η εντολή προς «όλους τους ιδιώτες, οι 
οποίοι κατέχουν οικοδομήσιμη γη εντός του περιγραφομένου 
στο εγκεκριμένο γενικό πολεοδομικό σχέδιο πλαισίου της πό

λεως», να οικοδομήσουν μέσα στον καθορισμένο χρόνο των έξι 
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ετών, μαρτυρεί την απόλυτη αποξε'νωση του νομοθέτη από 
την πραγματικότητα. Η πόλη χρειάστηκε πράγματι (όπως πολύ 
σωστά είχαν προβλε'ψει οι Κλεάνθης και Schaubert) περί τα 50 
χρόνια για την εφαρμογή του αρχικού πολεοδομικού σχεδίου. 
Η απόπειρα να περιοριστεί με διατάγματα ένα τέτοιο ανα

πτυξιακό σχέδιο σε ένα βραχύ χρονικό διάστημα λίγων μόνο 
χρόνων δεν μπορούσε παρά να αποτύχει. Στην ουσία το διά

ταγμα εφαρμογής του σχεδίου της Αθήνας δεν είχε τελικά κα

νένα πρακτικό αποτέλεσμα. 
Μετά από την τόσο μικρή επιτυχία που είχαν οι πολιτικές 

και οργανωτικές ρυθμίσεις οι σχετικές με τη γη, ο Leo von 
Klenze, ο οποίος είχε περιορίσει σημαντικά την έκταση των 
απαλλοτριώσεων, προσπάθησε να επιβάλει στην ιδιωτική οι

κοδομική δραστηριότητα κάποιους αυστηρούς κανόνες εκτέ

λεσης. Έτσι στο διάταγμα της 30ής Σεπτεμβρίου 1834, με το 
οποίο εγκρίνεται το σχέδιο του, ορίζονται συγκεκριμένες οι

κοδομήσιμες περιοχές ως κατάλληλες για συνεχή ή «πανταχό

θεν ελεύθερη» δόμηση (άρθρο 10). Για τις ευρύτερες οδούς 
προβλεπόταν τρεις, για τις στενότερες (κάτω από 13, 3 μ.) δύο 
όροφοι (άρθρο 11). Αλλά ούτε και αυτές οι ενιαίες προδια

γραφές δεν τηρήθηκαν στα χρόνια που ακολούθησαν: Σε 
ολόκληρη την περιοχή της πόλης των Αθηνών εναλλάσσονταν, 
κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, μονώροφα, διώροφα και 
τριώροφα κτίσματα, τόσο σε συνεχή ή και «πανταχόθεν ελεύ

θερη» δόμηση. 
Συναντούμε λοιπόν στην περίπτωση των Αθηνών μια χαρα

κτηριστική, αξιοπερίεργη αντιφατικότητα ανάμεσα στην υπερ

βολική απαίτηση εκ μέρους της ηγεσίας για τάξη και την απου

σία ρεαλιστικών προϋποθέσεων, αλλά και έλλειψη κοινωνικής 
συναίνεσης για την επιβολή της τάξης αυτής. Οι λόγοι που οδή

γησαν σε αυτή την κατάσταση πραγμάτων δύσκολα θα μπο

ρούσαν να εξεταστούν στο πλαίσιο αυτής της περιληπτικής θε

ώρησης, η οποία δεν μπορεί να συμπεριλάβει τις κοινωνικές 
και οικονομικές παραμέτρους. Οι λόγοι αυτοί πάντως εξακο

λουθούν να είναι ένα σημαντικό πεδίο προς έρευνα. 
Σε συνάρτηση προς τα παραπάνω θα πρέπει να υπενθυμί

σουμε ότι, σύμφωνα με τις παλαιότερες μαρτυρίες του ονομα

στού Άγγλου ιστορικού George Finlay, ο οποίος παρακολου

θούσε, ως ένας από τους πρώτους αλλοδαπούς κατοίκους των 
νέων Αθηνών, με κριτικό πνεύμα τις εξελίξεις στην πόλη, κατά 
την περίοδο της Αντιβασιλείας γενικά επικρατούσε έλλειψη συ

ντονισμού στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Σε μια εμπεριστατω

μένη έκθεση περί των κοινωνικών και διοικητικών πραγμάτων 
στο νεοσύστατο ελληνικό κράτος, ο Finlay γράφει ότι με ένα 
διάταγμα από τις 11 Μαΐου 1834 ιδρυόταν στα χαρτιά μια «υ

πηρεσία για τη στατιστική και τη δημόσια οικονομία» με σκο

πό μεταξύ άλλων να προετοιμάσει μια πλήρη χαρτογραφική ει

κόνα της χώρας  ένα έργο το οποίο είχε ήδη επιτελέσει από το 
1829 για την Πελοπόννησο η γαλλική Expedition scientifique 
de Moree.i6 Με μεγάλη ειρωνεία περιγράφει ο Finlay και τα σχέ

δια της Αντιβασιλείας να φέρει στη χώρα Βαυαρούς εποίκους.37 

Αυστηρά επικρίνει και τις μεθόδους των υπηρεσιών, οι οποί

ες στην Αθήνα από τη μια απαγόρευαν την ανέγερση σπιτιών 
στις ανασκαφικές ζώνες, χωρίς να μπορούν να καταβάλουν 
το απαιτούμενο ποσό της αποζημίωσης, και από την άλλη την 
ίδια ακριβώς στιγμή επέτρεπαν την ανέγερση ενός στρατώνα 
πεζικού επάνω στα ερείπια της Βιβλιοθήκης του Αδριανού.38 

Τελικά οι αρχές των οικοδομικών κανονισμών της εποχής 
επιβλήθηκαν σε μεγάλο βαθμό κατά την σταδιακή διαμόρφω

ση της πόλης των Αθηνών κατά το 19ο αιώνα  παρότι η επι

βολή τους συνδέθηκε με μεγάλες ελλείψεις στον τομέα της τε

χνικής υποδομής. Δυστυχώς απουσίασαν εντελώς τα πολεοδομικά 

Εικ. 8. Αποψη των βασιλικών ανακτόρων 
από τα νοτιοδυτικά. Marino P. Vreto, 
Athenes moderne, Παρίσι 1861. Αθήνα, 
Εθνική Πινακοθήκη. 
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μέτρα για τη διαχείριση της αστικής γης, που θα μπορούσαν να 
είχαν προωθήσει την εξασφάλιση εκτάσεων για ανασκαφές, 
καθώς και τη δημιουργία μεγάλων πάρκων. 

Τα πρώτα δημόσια κτίρια των Αθηνών, κτισμένα κατά τα 
έτη 18341836, ήταν το Στρατιωτικό Νοσοκομείο από τον 
Wilhelm von Weiler (εικ. 9) το Νομισματοκοπείο από τον 
Christian Hansen, το Βασιλικό Τυπογραφείο από τον Joseph 
Hoffer, καθώς και το Πολιτικό Νοσοκομείο από τον Friedrich 
Stauffert. Ακολούθησαν η ανέγερση των βασιλικών ανακτό

ρων (18361843, εικ. 8) από τον Friedrich von Gartner, του Πα

νεπιστημίου (18391864) από τον Christian Hansen, το Αστε

ροσκοπείο (18421846, εικ. 10) από τον Theophil Hansen, ο 
ναός της Αγίας Ειρήνης (18461892), καθώς και το Αρσά

κειο Οικοτροφείο Θηλέων από τον Λύσανδρο Καυταντζόγλου 
(18461852), το Αμαλίειο Ορφανοτροφείο από τον Δημήτριο 
Ζέζο (18571860), ο ορθόδοξος καθεδρικός ναός από τους Θε

όφιλο Χάνσεν, Δημ. Ζέζο, Π. Κάλκο και F. Boulanger (1842

1862), το Βαρβάκειο Γυμνάσιο (18571859) από τον Π. Κάλ

κο, το Οφθαλμιατρείο από τον Christian Hansen (18471854), 
(εικ. 11), καθώς και ο καθολικός ναός του Αγ. Διονυσίου από 
τον Leo von Klenze (18531887) για να αναφέρουμε μόνο τα 
σημαντικότερα. 

Είναι ενδεικτικό ότι όλα αυτά τα πρώτα κτίσματα, με εξαί

ρεση τα Ανάκτορα, σχετίζονταν με τη δημόσια υγεία, την εκ

παίδευση και τη χριστιανική λατρεία. Τα κτίρια κτίστηκαν στο 
ρυθμό του κυριαρχούντος αθηναϊκού κλασικισμού σε ύφος λι

τό και απέριττο: απλοί οικοδομικοί όγκοι, δύο έως τρεις 
όροφοι, απουσία περιττού διακόσμου, όπως και υιοθέτηση κά

ποιων χαρακτηριστικών δομικών στοιχείων από τα αρχαία 
πρότυπα (αετωματικές προσόψεις, παραστάδες, κατά παρά

ταξη ανοίγματα με πλαίσιο στις επονομαζόμενες «διάτρητες 
προσόψεις», δηλαδή προσόψεις κτισμάτων, όπου η επιφάνεια 
του τοίχου επικρατούσε έναντι των παραθύρων) χαρακτήρι

ζαν αυτά τα κτίσματα. Οι ναοί που αφιερώθηκαν στην ορθό

δοξη λατρεία ακολούθησαν βυζαντινά πρότυπα, χωρίς να προ

σθέσουν νέα μορφολογικά στοιχείο στη νέα ναοδομία. 
Στο δεύτερο ήμισυ του 19ου αιώνα ανεγέρθησαν μεγαλύ

τερα δημόσια κτίρια, όπως η Ακαδημία (εικ. 12,13), η Εθνική 
Βιβλιοθήκη, το εκθεσιακό Μέγαρο του Ζαππείου, η Βουλή, το 
Δημαρχείο, το Πολυτεχνείο, το Εθνικό Μουσείο, η Σχολή Ευελ

πίδων και το Εθνικό Θέατρο, έργα που υλοποιήθηκαν χάρη 
στη γενναιοδωρία των Ελλήνων της ομογένειας. 

Τα δημόσια κτίρια, διεσπαρμένα σε μια ευρεία έκταση στη 
νέα πόλη των Αθηνών, αποτέλεσαν τα απαραίτητα σημεία ανα

φοράς για τη σταδιακή ανάπτυξη του κορμού της πόλης (εικ. 
14, 15, 16). Έγιναν φορείς της εθνικής ταυτότητος και πρό

τυπα για την ανάπτυξη ενός αρχιτεκτονικού ιδιώματος του νε

οελληνικού κλασικισμού που κυριαρχούσε παντού στην Ελλά

δα έως τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Αρκετά όψιμα άρχισε η μελέτη της ιδρυτικής ιστορίας της 

νέας πόλης των Αθηνών. Κύλησε ένας ολόκληρος αιώνας μέ

χρι το 1927, οπότε πρώτος ο Κωνσταντίνος Φαλτάιτς έγραψε 
για το θέμα που μας απασχολεί εδώ. Είναι αξιοσημείωτο ότι 
αυτό έγινε στο πλαίσιο ενός άρθρου για τα πολεοδομικά σχέ

δια των Αθηνών, στη Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια του εκ

δοτικού οίκου Πυρσός.39 Ο Φαλτάιτς εξιστόρησε την πολεο

δομική ιστορία της Αθήνας στη διάρκεια του πρώτου αιώνα της 

Εικ. 9. Το Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Φωτογραφία περίπου το 1950. 

Εικ. 10. Το Αστεροσκοπείο στον λόφο των Νυμφών. Marino P. Vreto, Athenes 
moderne, Παρίσι 1861. Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη. 

Εικ. 11. Το Οφθαλμιατρείο. Marino P. Vreto, Athenes moderne, Παρίσι 1861. 
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη. 
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Εικ. 12. Η Ακαδημία των Αθηνών υπό κατασκευή. Φωτογραφία του Πέτρου Μωραΐτη, περί τα 1870. Βιέννη, τμήμα χαρακτικών της Ακαδημίας Καλών Τεχνών. 

Ανεξαρτησίας της χώρας και παρέσχε μεταξύ των άλλων και 
λεπτομερειακά στοιχεία για τις πρώτες πολεοδομικές προτά

σεις, όπως και για τη δραστηριότητα του Klenze ως εμπειρο

γνώμονος στην Αθήνα. Στο ίδιο άρθρο δημοσιεύεται ακόμη και 
μία από τις τρεις τυπωμένες παραλλαγές του σχεδίου πόλης του 
Traxel, αλλά αναφέρεται λανθασμένα ως «Παραλλαγή του πο

λεοδομικού σχεδίου του Klenze». 
Ακολούθησε στα 1933 η πρώτη ολοκληρωμένη παρουσίαση 

της ιδρυτικής ιστορίας της νέας πόλης από τον τριαντατετρά

χρονο τότε αρχιτέκτονα στην υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων 
Κωνσταντίνο Μπίρη (18991980). Μέσα σε 42 μόλις σελίδες ο 
Μπίρης κατάφερε να συνοψίσει όλες τις ουσιαστικές πληρο

φορίες για την εξέλιξη των πρωτοβουλιών ίδρυσης της νέας 
Αθήνας.40 Η εργασία προσφέρει μέχρι και σήμερα, παρά τις ελ

λείψεις της (απουσιάζει η διαπραγμάτευση της συμβολής των 
Schinkel, Quast, Traxel), μια ακριβή κριτική παράθεση της ιστο

ρικής διαδρομής. Βασίζεται στη μελέτη των εγγράφων από το 
οθωνικό αρχείο των γενικών αρχείων του Κράτους και δεν πα

ρουσιάζει σημαντικά λάθη. Για την εργασία του αυτή ο Μπίρης 
πρώτος επανασχέδιασε το πολεοδομικό σχέδιο των Κλεάνθη

Schaubert, όπως και αυτό του Klenze, και συνοδεύοντας τα με 
ελληνικούς τίτλους αντιπαρέθεσε το ένα με το άλλο. Το πρώ

το βιβλίο του Μπίρη μπορεί να θεωρηθεί ως το πρωτοπορια

κό έργο για τη διερεύνηση της ιδρυτικής ιστορίας των Αθηνών. 
Στο έργο αυτό προστέθηκαν ακόμη τρία δημοσιεύματα 

κατά τα έτη 1938,1939 και 1940, γραμμένα επίσης από τον Μπί

ρη.41 Στο πρώτο από αυτά τα τεύχη δημοσίευσε και σχολίασε 
μεταξύ άλλων για πρώτη φορά και σε δική του ελληνική μετά

φραση αυτολεξείτο περιεχόμενο της «Περιγραφής του πολεο

δομικού σχεδίου της νέας πόλεως των Αθηνών» των Κλεάνθη 
και Schaubert.42 Σε ένα άλλο άρθρο στο ίδιο τετράδιο ο Μπί

ρης υποστηρίζει την αναπόδεικτη έως σήμερα θέση περί συμ

βολής στο σχέδιο των Κλεάνθη και Schaubert εκ μέρους του 
Αυστριακού προξένου στην Αθήνα Georg Christian Gropius, 
του «αγνώστου Τρίτου του πολεοδομικού σχεδίου των Αθηνών». 
Στο δεύτερο τετράδιο ο Μπίρης παραθέτει ένα άρθρο σχετικά 
με την απόφαση για την μετάθεση της πρωτεύουσας στην Αθή

να, άρθρο που στηρίζεται σε μια σειρά αποσπασμάτων από εφη

μερίδες του έτους 1834. 
Στα 1940 ακολούθησε μια πραγματεία του ιδίου συγγραφέα, 

124 



Εικ. 13. Η κατασκευή της Ακαδημίας των Αθηνών: Λιθοξόοι εν ώρα εργασίας. Φωτογραφία του Πε'τρου Μωραΐτη, περί τα 1870. Βιέννη, τμήμα χαρακτικών της 
Ακαδημίας Καλοίν Τεχνών. 

«περί των εκκλησιών της παλαιάς Αθήνας».43 Ως εισαγωγή σε 
αυτή την πρώτη ακριβή καταλογογράφηση των 140 βυζαντινών 
και υστεροβυζαντινών εκκλησιών των Αθηνών, ο Μπίρης πρώ

τος περιε'λαβε και την απαρίθμηση των διαφόρων πολεοδομι

κών σχεδίων για την οικοδόμηση των Αθηνών. Η καταγραφή 
σίγουρα δεν είναι πλήρης: λείπει μεταξύ άλλων η αναφορά στα 
σχε'δια του Traxel και του Καυταντζόγλου ωστόσο δεν παρου

σιάζει λάθη. 
Εν μέσω του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δημοσιεύτη

κε η πρώτη ολοκληρωμένη εργασία από γερμανικής πλευράς 
πάνω στο θέμα του αθηναϊκού κλασικισμού. Προέρχεται από 
τον ιστορικό της τέχνης Hans Hermann Russack, ο οποίος είχε 
μείνει για αρκετό διάστημα στην Ελλάδα. Στο ελκυστικό βιβλίο 
του [Γερμανοίοικοδομούν στην Αθήνα] παρουσίασε για πρώτη 
φορά το πολεοδομικό σχέδιο του Schinkel για την οικοδόμη

ση των Ανακτόρων στην Ακρόπολη, σε συνάφεια με το σχε

διασμό των Αθηνών.44 Εδώ δεν πραγματεύεται μόνο το σχέδιο 
καθεαυτό, αλλά προχωρεί και στη διατύπωση εικασιών σχετι

κά με το ρόλο του Schinkel ως συμβούλου των μαθητών του κα

τά την εκπόνηση του πρώτου πολεοδομικού σχεδίου. Επίσης 

εμπλουτίζει το φάσμα των πολεοδομικών προτάσεων με μια 
εκτενή πρώτη κριτική παρουσίαση του πολεοδομικού οράμα

τος του Alexander Ferdinand von Quast. Για πρώτη φορά πα

ρουσιάζει επίσης εδώ το γερμανικό κείμενο της περιγραφής 
του «πολεοδομικού σχεδίου της νέας πόλεως των Αθηνών» (στην 
αθηναϊκή, παλαιότερα του Breslau, εκδοχή) των Κλεάνθη και 
Schaubert. 

Έτσι, με λίγες αλλά ουσιαστικές εργασίες κατέστη δυνατή 
σε διάστημα μικρότερο των 20 ετών μια πρώτη, διόλου υποτι

μητέα προσέγγιση του θέματος «Ίδρυση της νέας πόλεως των 
Αθηνών». Ακολούθησε μια μακρά περίοδος χωρίς να δοθεί νέα 
ώθηση στην έρευνα. Από το 1970 παρουσιάζονται πάλι νέες δη

μοσιεύσεις. Τη χρονιά αυτή δημοσιεύτηκε η διδακτορική δια

τριβή της Ελπινίκης Δημοσθενοπούλου με θέμα [Κτίρια στην 
εποχή Όθωνα στην Αθήνα].*5 Η συγγραφέας διατύπωσε ενδια

φέρουσες παρατηρήσεις όσον αφορά στο ιδεολογικό υπόβα

θρο των πολεοδομικών σχεδίων και επεσήμανε τον αποφασι

στικό ρόλο που έπαιξε ως σημείο αναφοράς η αρχαία 
αρχιτεκτονική κληρονομιά στις προτάσεις των Quast, Κλεάνθη 
και Schaubert, Schinkel και Klenze. Εύστοχες παρατηρήσεις 
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Εικ. 14. Η Αθήνα με θέα τη βασιλική κατοικία και το Λυκαβηττό. Φωτογραφία 
περί τα 1860. Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. 

Εικ. 15. Η Αθήνα με θέα το Πανεπιστήμιο του Όθωνα. Φωτογραφία του 
Gabriel de Rumine, περί τα 1860. Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. 

έκανε και σχετικά με το ελληνικό κλίμα και τον ρόλο του στο 
σχεδιασμό των Αθηνών. 

Ο Στέφανος Σίνος δικαίως μπορεί να θεωρείται ο πρώτος 
που ερμήνευσε και σχολίασε κριτικά την πολεοδομική πρότα

ση του August Traxel.46 Δεν κατόρθωσε όμως να συγκεντρώ

σει αρκετά ακριβή στοιχεία για το πρόσωπο του δημιουργού 
αυτού του σχεδίου και έτσι εξετράπη σε μια κατά τη γνώμη μας 
εσφαλμένη ερμηνεία αυτής της συμβολής, την οποία αντιμετω

πίζει ως ουσιαστική πολεοδομική πρόταση, που κατά την γνώ

μη μας δεν είναι. 
Πέντε χρόνια αργότερα, η Margarete Kiihn επέφερε μια 

αποφασιστική τομή στην έρευνα για την πόλη των Αθηνών47 ανα

καλύπτοντας την πρωταρχική εκδοχή του πρώτου πολεοδομι

κού σχεδίου των Κλεάνθη και Schaubert στη συλλογή των πο

λεοδομικών σχεδίων της Κρατικής Διοίκησης των Ανακτόρων 
και Κήπων, ΠότσνταμSanssouci. Η Kiihn υπερασπίστηκε με 

έμφαση την αποφασιστική συμβολή του Schinkel στην πρώτη 
πολεοδομική σχεδίαση των Αθηνών. Η θέση της εξακολουθεί 
να παραμένει αναπόδεικτη. 

Ακολούθησε στα 1983 η ογκώδης διδακτορική διατριβή του 
Γιάννη Τσιώμη "Athenes a soi meme etrangere",48 όπου για πρώ

τη φορά καταβάλλεται προσπάθεια να φωτιστεί το πολιτικό και 
ιδεολογικό υπόβαθρο του σχεδιασμού της νέας πόλης των Αθη

νών και να εξιχνιαστούν τα δυτικοευρωπαϊκά αρχιτεκτονικά 
πρότυπα που υιοθετήθηκαν. Τη χρονιά του 1989 η Margarete 
Kiihn, σε μεγάλη ηλικία, δημοσίευσε μια αριστοτεχνική κριτι

κή παρουσίαση του σχεδίου Schinkel για την ανέγερση των Ανα

κτόρων στην Ακρόπολη.49 

Ο συντάκτης του παρόντος άρθρου είχε την τύχη να ανακα

λύψει στην Αθήνα τα θεωρούμενα από το 1945 ως απολεσθέντα 
πολεοδομικά κατάλοιπα του ο Eduard Schaubert. Περαιτέρω 
έρευνες στα Γενικά Αρχεία του Κράτους έφεραν επίσης στο φως 
μια σειρά σημαντικών ντοκουμέντων μεταξύ των οποίων την επι

στολή του Λουδοβίκου Α' προς την Αντιβασιλεία, με την οποία 
δρομολογούσε την πρόσκληση του Klenze στην Ελλάδα, καθώς 
και την πρόταση του Καυταντζόγλου προς το βασιλιά Όθωνα, η 
οποία συνόδευε το σχέδιο του για την πόλη των Αθηνών. Για 
πρώτη φορά διαπιστώνεται στενή σύνδεση της πρότασης von 
Quast με το σχέδιο Schinkel, ενώ γίνεται λεπτομερής ανάλυση 
του πρώτου. Το ίδιο ισχύει και για την πρόταση Καυταντζόγλου. 
Κατέστη επίσης δυνατόν να μάθουμε περισσότερα για την 
προσωπικότητα του Traxel, κάτι που επέτρεψε μια ενδελεχέ

στερη ερμηνεία του πολεοδομικού του σχεδίου. Όλα αυτά τα 
στοιχεία περιελήφθησαν το 1994 στην εκτενή εργασία "Hauptstadt 
Athen. Ein Stadtgedanke des Klassizismus aufgenommen'y// 
Αθήνα Πρωτεύουσα. Ένα Όραμα του κλασσικισμού].50 

Έτσι, κατά τα τελευταία 70 χρόνια μπόρεσε να διαμορφω

θεί σταδιακά ένα αρκετά ακριβές μωσαϊκό της ιδρυτικής ιστο

ρίας της νέας πόλης των Αθηνών με τη συμβολή μιας δωδεκά

δας περίπου ερευνητών, οι οποίοι εργάστηκαν όλοι ανεξάρτητα 
ο ένας από τον άλλο. Χάρη στη συνεπή στάση αλλά και στην τύ

χη των ερευνητών ανακαλύφθηκαν νέα στοιχεία και απόψεις 
που αναφέρονται στην πολύπλευρη ιστορία του σχεδιασμού των 
Αθηνών. Παρά ταύτα εξακολουθούν να υφίστανται και πώς θα 
μπορούσε να είναι αλλιώς σημαντικά αναπάντητα ερωτήματα, 
που παραμένουν προς διερεύνηση. Εδώ μόνο αδρομερώς 
μπορούν να περιγραφούν. 

Μια μελλοντική ανακάλυψη συγγραμμάτων του Κλεάνθη ή 
του Schaubert (π.χ., επιστολές προς συναδέλφους ή δασκάλους 
ή και σημειώσεις πάνω στην εργασία τους) θα μπορούσε να φω

τίσει περισσότερο το ζήτημα των πιθανών προτύπων που χρη

σιμοποιήθηκαν για την εκπόνηση του πρωταρχικού σχεδίου. Θα 
ήταν σημαντικό να μάθουμε από τεκμήρια των ίδιων των αρχι

τεκτόνων εάν είχαν λάβει υπόψη τις συγκεκριμένες πόλεις ως 
πρότυπα και αν δέχθηκαν σε αυτό το θέμα τις συμβουλές άλλων 
συναδέλφων τους. Μέχρι σήμερα οι απαντήσεις σε αυτά τα ερω

τήματα παραμένουν υποθετικές, δεδομένου ότι μπορούν να εξα

χθούν μόνο από μια απόπειρα ερμηνείας του αρχικού σχεδίου. 
Εκτός αυτών η ανεύρεση άγνωστων μέχρι τώρα τοποθετή

σεων επιστημόνων ή πολιτικών της περιόδου, σχετικών με το 
πρώτο σχέδιο της πόλης, θα μπορούσε να εμπλουτίσει την 
κριτική με νέες διαστάσεις. Ένα άλλο αναπάντητο ακόμη ερώ

τημα αναφέρεται στους λόγους που οδήγησαν τους Κλεάνθη 
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I 
Εικ. 16. Η Αθήνα και η Ακρόπολη από τα βορειοανατολικά. Marino P. Vreto, Alhenes modeme, Παρίσι 1861. Μόναχο, Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυαρίας 

και Schaubert στη συγκεκριμένη επιλογή της θέσης για την επέ

κταση της πόλης προς τα βόρεια. Γιατί δεν προτίμησαν την ανοι

κτή προς τη θάλασσα, με καλύτερο προσανατολισμό και πιο ευ

ρύχωρη περιοχή νοτίως της Ακρόπολης; Έπαιξαν εδώ 
αποφασιστικό ρόλο οι πεποιθήσεις τους για την επιθυμητή άμε

ση επαφή παλαιάς και νέας πόλης, ή μήπως οι δημιουργοί του 
σχεδίου επηρεάστηκαν από τα συμφέροντα των Αθηναίων; 

Ό λ α αυτά τα ερωτήματα και σίγουρα και άλλα ακόμη, 
διόλου μικρότερης σημασίας, ζητούν επιτακτικά μια απάντηση, 
αφοΰ τα γνωστά έως σήμερα γραπτά και σχεδιαστικά τεκμήρια 
τα σχετικά με το πρώτο σχέδιο είναι αριθμητικά πολΰ περιορι

σμένα. Η καθυστερημένη ανακάλυψη του πρωταρχικού σχε

δίου των Κλεάνθη και Schaubert από τη Margarete Kiihn το 
1979, καθώς και των καταλοίπων Schaubert και, μαζί με αυτήν, 
της πολεοδομικής πρότασης Καυταντζόγλου από τον γράφοντα 
το 1989, δικαιολογούν πάντως την ελπίδα ότι η έρευνα μπορεί 
να προσδοκά και σε περαιτέρω ευρήματα. 

Μολαταύτα ένα ευρύ πεδίο της ιδρυτικής ιστορίας της πό

λης παραμένει έως σήμερα σχετικώς ανεξερεύνητο. Είναι πλή

θος οι αναπάντητες ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική, ιδεο

λογική και κοινωνική θεμελίωση της διαδικασίας σχεδιασμού 
της πόλης. Πώς έγινε και η Αθήνα, ως νέα πρωτεύουσα της χώ

ρας εξελίχθηκε αποκλειστικά σε ένα κέντρο διοίκησης και πα

ροχής υπηρεσιών; Η απομάκρυνση της πόλης από τη θάλασ

σα ήταν μια οικονομικά ορθή λύση; Γιατί δεν προκηρύχθηκε 
κάποιος διεθνής διαγωνισμός ή, τουλάχιστον, γιατί δεν επι

διώχθηκε η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ειδικοτήτων επι

στημόνων για έναν πολεοδομικό σχεδιασμό που αντιμετωπι

ζόταν ως «ευρωπαϊκό ζήτημα τέχνης»; Πώς εξηγούνται η απάθεια, 
η αδιαφορία και η μικροψυχία της πολιτικής ηγεσίας και των 
τοπικών αρχόντων απέναντι στην υπόθεση του σχεδιασμού των 
Αθηνών; 

Και τελικά: Γιατί από την αρχή συνοδεύει τον πολεοδομικό 
σχεδιασμό των Αθηνών μια δυσεξήγητη διάσταση ανάμεσα 
στους υψηλούς καλλιτεχνικούς και πολεοδομικούς στόχους και 
στην πολιτικά και κοινωνικά ασθενή βούληση; Αυτή η μη ρεα

λιστική προσέγγιση με τους υπερβολικά υψηλούς στόχους εί

ναι άραγε ένα ιδεολογικά φορτισμένο προϊόν εισαγωγής ή ένα 
ενδογενές ελάττωμα της νεοελληνικής κοινωνίας; Το πεδίο έρευ

νας παραμένει ανοικτό για μελλοντικές κατακτήσεις. 
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Ι Σημειώσεις 
Η 
Ρ 
ο 1· Πρβλ την περιγραφή της πόλης για την εποχή αυτή από τον Ιωάν

νη Τραυλό «Athens after the liberation, planning the new city and 
« exploring the old» Hesperia 50,1981, σσ. 391407. 
| 2. Στις σημειώσεις του Erinnerungen und Mittheilungen aus Griechenland 
H [Αναμνήσεις και πληροφορίες από την Ελλάδα], δημοσιευμένες με
χ τά το θάνατο του, το έτος 1863, ο Ludwig Ross αποδεικνύεται μεγά
| λος γνώστης της Ελλάδος, με σαφή γνώση των πολιτιστικών, πολιτι
s κών και κοινωνικών συνθηκών της χώρας την εποχή αυτή. Οι αναμνήσεις 
< του, γραμμένες στα 1853, συμπληρώθηκαν με μια σειρά από κείμε
© να με τη μορφή επιστολών από την περίοδο 183233. Ο Ross (1806

1859) γεννήθηκε στο SchleswigHolstein και σπούδασε κλασική φι
λολογία. Το καλοκαίρι του 1832 έφθασε στην Ελλάδα με τη βοήθεια 
μιας δανικής υποτροφίας επιθυμώντας να γνωρίσει από κοντά την 
πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Αρχικά έγινε έφορος αρχαιοτή
των στην Πελοπόννησο και αργότερα στα 1834, και σε ηλικία μόλις 
28 ετών, αναγορεύθηκε «Γενικός Έφορος Αρχαιοτήτων» της Ελλά
δος. Στα 1836, μετά από μια έντονη σύγκρουση με τον Έλληνα υπουρ
γό πολιτισμού σχετικά με το δικαίωμα δημοσίευσης των αποτελε
σμάτων των αρχαιολογικών του ερευνών, ο Ross παραιτείται από την 
θέση του στην υπηρεσία, αναγορεύεται ωστόσο τον επόμενο χρόνο 
σε πρώτο καθηγητή της κλασικής αρχαιολογίας στο νεοϊδρυθέν Πα
νεπιστήμιο Αθηνών. Εγκαταλείπει την Ελλάδα το 1845. Ο Ross εί
χε στενή φιλία με τους εκπονητές του πρώτου σχεδίου πόλης για τη 
νέα πόλη των Αθηνών, Κλεάνθη και Schaubert και ανήκε στον μικρό 
πυρήνα των ξένων επιστημόνων που εγκαταστάθηκαν στην Αθήνα 
στο διάστημα της πρώτης δεκαετίας μετά την Απελευθέρωση. 

3. Ακόμη και σύγχρονα της εποχής του Κυβερνήτη Καποδίστρια τεκ
μήρια μαρτυρούν το έντονο ενδιαφέρον του για τις πόλεις του νέου 
κράτους. Έτσι, στο "Memoire sur radministration interieure du 
Royaume Grec depuis 1821 jusqu'a l'annee 1832", που συντάχθηκε 
από το Γραμματέα των Εσωτερικών Δημήτριο Χρηστίδη στο Ναύ
πλιο, στις 2 Φεβρουαρίου 1833 διαβάζουμε τα εξής: «Ο Κυβερνήτης 
θεωρεί ακόμη ότι χρειάζεται ρυμοτόμηση και εξωραϊσμός των πό
λεων. Έχω την τιμή να υποβάλω στην Εξοχότητά σας (...) έναν πί
νακα των πόλεων, για τις οποίες υπάρχει σχέδιο που πρέπει να χρη
σιμεύσει ως βάση για τη ρυμοτόμηση των μεμονωμένων οικιών [Αθήνα, 
Γενικό Αρχείο του Κράτους, Οθωνικό Αρχείο, Υπουργείο Εσωτερι
κών, φάκελος Β II (b) 10]. 

4. Η προσωπικότητα του Λουδοβίκου Α' ως συνδιαμορφωτή του νεο
ελληνικού κράτους έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεδομένου ότι όχι μό
νο επέβαλε τελικά τη μετατροπή του αρχικού σχεδίου της πόλης των 
νέων Αθηνών αλλά και ματαίωσε και την εκτέλεση τόσο του σχεδί
ου του Carl Friedrich Schinkel για τα Ανάκτορα στην Ακρόπολη όσο 
και του Leo von Klenze για την ανέγερση των Ανακτόρων στον Κερα
μεικό. Σίγουρα ο Λουδοβίκος Α' διαπνεόταν σε όλη του τη ζωή 
από έναν αληθινό αν και ρομαντικά υπερτονισμένο φιλελληνισμό, 
τον οποίο απέδειξε όχι μόνο διά της ανοιχτής υποστήριξης που πα
ρέσχε στον επταετή απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων αλλά και 
με την προσωπική του αφοσίωση προς κάθε τι ελληνικό. Τούτο δεν 
τον εμπόδιζε να θεωρεί τη βαυαρική παρουσία στην Ελλάδα ως εκ
πρόσωπο των «συμφερόντων της δυναστείας (του)». Η ρεαλιστική 
του πολιτική θεώρηση των πραγμάτων έφθανε συχνά έως τα όρια του 
κυνισμού, όπως όταν δήλωνε π.χ. ότι το μικρό νεοσύστατο κράτος 
ήταν το δικό του «Botani Bay» (τόπος εξορίας των Βρετανών κατα
δίκων στην Αυστραλία) για τους ανεπιθύμητους πολιτικούς. Το ίδιο 
αντιφατική και ευμετάβλητη ήταν και οι απόψεις του για την αρχαι

οελληνική τέχνη και για το θέμα της οικοδόμησης επάνω σε κλασικό 
έδαφος. Ήταν, βέβαια, όπως άλλωστε και ο αρχιτέκτων του Klenze, 
ακλόνητα πεπεισμένος για το απαραβίαστο και την υψηλή πολιτι
στική αξία της αρχαίας αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Αλλά στα θέ
ματα των αποφάσεων που έπρεπε να ληφθούν για τη νέα Αθήνα έπαι
ζε συχνά ανασταλτικό ρόλο. Με αόριστες δικαιολογίες και αυταρχικό 
τρόπο παρενέβη στη διαδικασία σχεδιασμού, απορρίπτοντας το 
αρχικό σχέδιο. Αλλά και απέναντι στην αναθεώρηση αυτού το σχε
δίου από τον απεσταλμένο του, εμπειρογνώμονα Leo von Klenze, φά
νηκε το ίδιο ασυνεπής, και τάχθηκε τελικά υπέρ του σχεδίου Gartner, 
δηλαδή υπέρ της εγκατάστασης των Ανακτόρων στο ανατολικό άκρο 
της πόλης, ανατρέποντας γι' άλλη μια φορά τα σχέδια. Την λατρεία 
του για τον αληθινά ελληνικό κλασικισμό στην αρχιτεκτονική, την 
οποία έδειξε ο Λουδοβίκος Α ως φιλελεύθερος διάδοχος του θρό
νου, φαίνεται να τη διαδέχεται, όταν ο Λουδοβίκος Α γίνεται βασι
λιάς, η προσκόλληση σ' έναν συμβατικό ιστορισμό που συχνά εκφυ
λίζεται σ' έναν άκριτο εκλεκτικισμό. Έτσι, εμφανίζεται μεν ως εντολέας 
του von Klenze για την αποστολή του ως εμπειρογνώμονα στην Ελλά
δα, αλλά δεν έπαιξε κανέναν αποφασιστικό ρόλο ως αυτουργός συ
γκεκριμένων θετικών εξελίξεων στο σχεδιασμό της πόλης των Αθη
νών. Αντιθέτως, η επιλογή της τοποθεσίας, του αρχιτέκτονα (Gartner) 
και του σχεδίου για τα Ανάκτορα, όπως αυτά τελικά κτίστηκαν 
στην Αθήνα, ήταν αποκλειστικά δική του. 

5. Ο Λουδοβίκος γράφει στις 4 Ιουνίου 1834 προς την Αντιβασιλεία 
στο Ναύπλιο: «Μία τόσο σημαντική υπόθεση, όπως η οικοδόμηση της 
νέας πόλης του βασιλείου στην τοποθεσία των πάλαι ποτέ Αθηνών, 
δεν μπορεί να με αφήσει αδιάφορο, πόσο μάλλον που εδώ συνδέε
ται στενά το συμφέρον του γιου μου και της δυναστείας μου με το γε
νικότερο συμφέρον για ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα στην πατρί
δα της Τέχνης και του Ωραίου». (Αθήνα, Γενικό Αρχείο του Κράτους, 
Οθωνικό Αρχείο, Υπουργείο Εσωτερικών, φάκελος 221). 
6. Klenze, Aphoristische Bemerkungen gesammet auf seiner Reise 
nach Griechenland, 1838, σ. 422. 
7. Περί της εκλογής της Αθήνας ως πρωτεύουσας και έδρας του βα
σιλείου μας ενημερώνει ο Klenze στο Aphoristische Bemerkungen, 
σ. 396 κ.ε: «Η σημασία του ζητήματος της χωροθέτησης στο μέλλον 
της έδρας της ελληνικής κυβέρνησης είχε δώσει αφορμή, ήδη από την 
πρώτη κιόλας ημέρα της νέας κυβέρνησης, για πολλές συζητήσεις. 
Είχε προταθεί ο Ισθμός και για διάφορους λόγους, τους οποίους πα
ραθέτω με την ευκαιρία μιας σύντομης περιγραφής αυτής της πε
ριοχής, απορρίφθηκε. 

Εν συνεχεία προτάθηκε ο Πειραιεύς και μεταξύ άλλων λόγων απο
φασιστικός θεωρήθηκε κι αυτός, ότι δηλαδή από εδώ θα ήταν πιο 
γρήγορη και ασφαλής η φυγή της Κυβέρνησης! Όλες αυτές οι προ
τάσεις κατατέθηκαν στο συμβούλιο των υπουργών, στο οποίο κατά 
τη συνεδρίαση της 27ης Μαΐου 1833, ο υπουργός των Εσωτερικών 
τάχθηκε υπέρ της Αθήνας, οι υπουργοί των Εξωτερικών, της Δικαιο
σύνης και των Οικονομικών υπέρ του Ισθμού και ο υπουργός των 
Ναυτικών εξέφρασε την άποψη ότι έδρα του βασιλιά της Ελλάδος θα 
έπρεπε να γίνει η Κωνσταντινούπολη και μόνο, και, ότι προσωρινώς 
η κατοικία του βασιλιά θα μεταφερόταν από το Ναύπλιο στο Άργος 
και από εκεί στην Κόρινθο, κατόπιν στα Μέγαρα, στην Αθήνα, στη 
Λάρισα και τέλος στο Βυζάντιο. Το σύστημα αυτό, σύμφωνα με το 
οποίο η βασιλική κατοικία θα έπρεπε να προωθείται από την μία τά
φρο στην επομένη όπως στις πολιορκίες των οχυρών, για να βρει την 
μόνιμη έδρα της, δεν βρήκε, φυσικά, καμία ανταπόκριση στην Αντι
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βασιλεία. Η θαυμάσια θέση της Αθήνας, οι μεγάλες μνήμες που συν

δέονταν με αυτό το όνομα και αρκετοί παράγοντες υψηλής πολιτικής 
υπερνίκησαν τελικά κάθε ένταση και στις 11 Ιουλίου 1833 ελήφθη 
από την Αντιβασιλεία η απόφαση να γίνει η Αθήνα η μελλοντική πρω

τεύουσα της Ελλάδος και να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα έως 
την 1η Ιανουαρίου 1834 η μετεγκατάσταση της Αυτοΰ Μεγαλειότη

τας του Βασιλέως και της Αντιβασιλείας εκεί». Αλλά και ο διάσημος 
Γερμανός ιστορικός Ferdinand Gregorovius υπεραμύνεται, επίσης 
με πειστικά επιχειρήματα, της επιλογής της Αθήνας ως πρωτεύουσας 
στο έργο του Geschichte der StadtAthen im Mittelater. Von der Zeit 
Justinians bis zur turkischen Eroberung, 2 τόμ., 2η έκδ., Στουτγάρδη 
1889, β ' τόμ., 4ο βιβλίο, 8ο κεφ., σσ. 430 κ.ε. 

8. Το κείμενο των προτάσεων τους στο Erlauterung des Planes der Stadt 
NeuAthen, 1832, βλ. PapageorgiouVenetas, Hauptstadt Athen 1994, 
σ. 24, σημ. 5. 

9. Τον Klenze χαρακτηρίζει μια έντονη διπλωματική ευφυΐα. Οι γνώ

σεις ξένων γλωσσών, η διεθνής του εκπαίδευση και η εμπειρία του 
ως αρχιτεκτονικού επιθεωρητή της Αυλής επί σειρά ετών στο Κάσελ 
και αργότερα στο Μόναχο διεύρυναν τους ορίζοντες του. Έτσι, στην 
όλη του δραστηριότητα για την Αθήνα συμπεριελάμβανε πολιτικές 
και πολιτιστικές σκοπιμότητες. Παρά τη φιλελεύθερη στάση του, η 
οποία τεκμηριώνεται επανειλημμένως στο έργο του Aphoristische 
Bemerkungen, παρά την κριτική του κατά της βαυαρικής διοίκησης 
στην Ελλάδα, και παρά την εντυπωσιακή κατανόηση που έδειχνε για 
τον ελληνικό λαό, η όλη του στάση στην ανάμειξη του στο ζήτημα της 
Αθήνας χαρακτηριζόταν από μια αυλική υπεροψία. Θεωρεί τον εαυ

τό του, όπως ξεκάθαρα διαφαίνεται από τα κείμενα του, «ως από μη

χανής Θεόν» σε μία συγκεχυμένη κατάσταση. Αυτή η στάση δεν προ

ερχόταν μόνο από την αυτοπεποίθηση του, αλλά και από τις απεριόριστες 
αρμοδιότητες τις οποίες του είχε παραχωρήσει ο βασιλιάς Λουδοβί

κος Α' . Το γεγονός ότι δεν τηρήθηκαν οι προτάσεις του για την ανα

θεώρηση του πρώτου σχεδίου θα πρέπει να τον είχε ενοχλήσει ιδι

α ιτέρως. Ταυτόχρονα ήταν ο μοναδικός στην Αθήνα ο οποίος 
λειτουργούσε ως ανώτατος πραγματογνώμονας σε ζητήματα σχε

διασμού. Την ιδέα για μια Αθήνα κτισμένη πάνω σε λόφους δεν τη 
διατύπωσε, ωστόσο, σε κάποια επίσημη σχεδιαστική πρόταση. Κάτι 
τέτοιο άλλωστε δεν του ζητήθηκε ποτέ. Αυτή η επιφύλαξη του δεν 
μπορεί παρά να ερμηνευτεί ως κίνηση ενός έμπειρου επαγγελματία, 
ο οποίος κινείται πάντα βάσει συγκεκριμένης τακτικής. 

10. Klenze, Aphoristische Bemerkungen, 1838, σσ. 419, 434441. 

11. Στα όψιμα αρχιτεκτονικά οράματα του Schinkel με θέμα «βασι

λική κατοικία» ανήκουν και τα σχέδια του για την ανέγερση του 
βασιλικού ανακτόρου στην Ακρόπολη. Παρά το γεγονός ότι η πρό

ταση του Schinkel δεν άπτετο των σημαντικότερων ζητημάτων σχε

τικά με την ανάπτυξη της πόλης, ο Quast την εκλαμβάνει ως κεντρι

κή σκέψη για την ανάπτυξη ενός σχεδίου το οποίο ήθελε την Αθήνα 
κτισμένη πάνω σε λόφους. Αυτό, ωστόσο, δεν αποτελούσε και την 
άποψη του ίδιου του Schinkel. Το σχέδιο των Ανακτόρων στην Ακρό

πολης είναι, βέβαια, και ως προς το μέγεθος του αντικειμένου και ως 
προς την καλλιτεχνική ποιότητα η πιο σημαντική μελέτη, η οποία εκ

πονήθηκε ποτέ για την Αθήνα του κλασικισμού. Ο Schinkel ήταν ο 
μόνος που τόλμησε ένα τέτοιο ιδανικό σχέδιο για την Αθήνα, παρα

βλέποντας ωστόσο την προβληματική του συνολικού σχεδιασμού της 
πόλης. 
12. Ο Λουδοβίκος Α , ως ένθερμος οπαδός ενός ακαδημαϊκού κλα

σικισμού, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόρριψη του σχεδίου του 
Schinkel. Έγραφε στον Όθωνα: «Σε ικετεύω να εγκαταλείψεις το 

ανθυγιεινό Ναύπλιο πριν από την ψυχρή εποχή του χρόνου και να | 
επιλέξεις την Αθήνα ως βασιλική καθέδρα. Όμως μην κτίσεις στην ® 
Ακρόπολη το παλάτι σου  κατά τη γνώμη μου, δεν πρέπει να κτιστεί < 
τίποτε στην Ακρόπολη. Δεν είναι δυνατό να αναμειχθούν τα σέβα z 
στά μνημεία του παρελθόντος με νέα κτίσματα, διότι αυτό θα ήταν Ξ 
επιζήμιο και για τα δύο». (Μόναχο, Κεντρικό Κρατικό Αρχείο της Λ 
Βαυαρίας, Απόρρητο αρχείο, κατάλοιπα του βασιλιά Όθωνα της < 
Ελλάδος, 43/l/29a, αρ. 27). § 

κ 
13. Πρβλ. την επιστολή της 9ης Ιουνίου 1834 του Schinkel στον Μα | 
ξιμιλιανό της Βαυαρίας: «Η Ακρόπολη αποτελεί ένα φωτεινό σημείο ° 
στην ιστορία της ανθρωπότητος, με το οποίο συνδέονται αναρίθμη

τες σκέψεις που θα εξακολουθήσουν να είναι πολύτιμες και σημα

ντικές για το ανθρώπινο γένος. Ως εκ τούτου λοιπόν ο τόπος αυτός 
αξίζει να αναβιώνει για την ιστορία των μελλοντικών χρόνων  και 
πώς θα μπορούσε κάτι τέτοιο να γίνει στη σημερινή Ελλάδα καλύτε

ρα παρά με την ανέγερση της βασιλικής κατοικίας» (Μόναχο, Κεντρι

κό Κρατικό Αρχείο της Βαυαρίας, Απόρρητο αρχείο, κατάλοιπα του 
βασιλιά Όθωνα της Ελλάδος, 72/5/11α, αρ. 50). 
14. Η καθαρά θεωρητική παρέμβαση του Alexander Ferdinand von 
Quast (18071876) στον πολεοδομικό σχεδιασμό της Αθήνας απο

τελεί αντίδραση στο αρχικό σχέδιο και είναι κατά βάση αντίθετη 
με την κατασκευή της πόλης στα βόρεια, συνεπώς αντίθετη με την αρ

χή της «παράθεσης» του αρχαίου και του νέου πολεοδομικού ιστού. 

15. Η συμβολή του, παρά το ξεκάθαρο όραμα της, αφήνει να δια

φανεί κάποιος ερασιτεχνισμός του ιστορικού αυτού της τέχνης, ο 
οποίος ωστόσο δεν ήταν σε θέση να εξακριβώσει επιτόπου τις πραγ

ματικές συνθήκες για τον σχεδιασμό. Σχετικά με τα δημοσιεύματα 
του Quast εκδίδεται (Αύγουστος 1834) ένα συγκεντρωτικό τεύχος με 
τον τίτλο Mittheilungen uberAli und NeuAthen: Neubau der StadtAthen 
und des Koniglichen Schlosses auf seiner Burg. 

16. Τα πρωτότυπα σχέδια (σινική μελάνη και ακουαρέλα) της πρό

τασης του Schinkel για τα Ανάκτορα στην Ακρόπολη φυλάσσονται 
στην Κρατική Συλλογή Σχεδίων του Μονάχου. 

17. Πρβλ. το σχέδιο μιας επιστολής του Schinkel προς το διάδοχο της 
Βαυαρίας Μαξιμιλιανό το 1834: «Εξάλλου αποτελεί μεγάλη βοήθεια 
και εξαιρετικά ουσιώδες μέσο προκειμένου να επιτευχθεί ο στό

χος: ο σχεδιασμός ενός τρόπου ζωής του βασιλιά, ο οποίος να βασί

ζεται στα ήθη και στις ανάγκες της χώρας και έπειτα η επιλογή 
μιας απολύτως χαρακτηριστικής και όμορφης τοποθεσίας για ένα τέ

τοιου είδους κτίσμα. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε αυτό να αποτε

λέσει το πρώτο βήμα γι' αυτό το έργο, και ο αρχιτέκτονας θα έπρε

πε να εμβαθύνει στην τοποθεσία και να χρησιμοποιήσει κατάλληλα 
στο έργο τα τόσο πολλά που αυτή του προσφέρει. Θα μπορούσε τό

τε το έργο να ξεπεράσει το νεοΐταλικό και νεογαλλικό τρόπο, ο οποί

ος χαρακτηρίζεται τόσο έντονα από παρερμηνεία της έννοιας της 
συμμετρίας και προκάλεσε μεγάλη υποκρισία και ανία». (Απόσπα

σμα από Karl Friedrich Schinkel, Briefe, Tagebucher, Gedanken, επιμ. 
Hans Mackowsky, Βερολίνο, 1922, σ. 181.). 

18. Klenze, Memorabilien oder Farben zu einem Gemalde welches 
sich die Nachwelt von dem Konige Ludwig von Bayern machen wird, 
αχρονολόγητο χειρόγραφο, Μόναχο, Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυ

αρίας, Τμήμα χειρογράφων, Συλλογή Klenzeana 1,17. 

19. Ο Λύσανδρος Καυταντζόγλου (18111885) εκπαιδεύτηκε ως 
αρχιτέκτων στην Ιταλία (Ρώμη, Academia San Luca) και στη Γαλ

λία (Παρίσι, Ecole des BeauxArts). Επέστρεψε στην πατρίδα του το 
1839 και ήταν ένας από τους λιγοστούς Έλληνες αρχιτέκτονες οι 
οποίοι διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην Οθωνική Αθήνα. Εργά
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ο στηκε για πολλά χρόνια ως ελεύθερος καλλιτέχνης καθώς και ως δι

| ευθυντής (18441862) του Πολυτεχνικού σχολείου της Αθήνας. Ως 
| προς τις αρχιτεκτονικε'ς του αντιλήψεις ήταν δογματικός υπό την ε'ν

1 νοια της αυστηρής εφαρμογής της μορφολογίας των αρχαιοελληνι

<· κών έργων. Στη μοναδική πολεοδομική του πρόταση, την αντιπρό

Χ τασή του δηλαδή για την ανάπτυξη της νέας πόλης των Αθηνών, 
x εμφανίζεται ως νηφάλιο πνεύμα, που προσπαθεί να εξομαλύνει το 
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ΑΡΙςΤΕΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  ΚΡΙςΤΕΝςΕΝ 

Τα δημιουργικά χρόνια του Χριστιανού Χάνσεν 

Στις 2 Αυγούστου 1831 ο Χριστιανός Χάνσεν, σε ηλικία 28 
ετών, περνάει για πρώτη φορά τα σύνορα της πατρίδας του. Γεν

νημένος στην Κοπεγχάγη στις 20 Απριλίου 1803, σε ηλικία 13 
ετών ε'γινε δεκτός στο Τμήμα Διακοσμητικού Σχεδίου στην Ακα

δημία Καλών Τεχνών της Δανίας. Στη διάρκεια των σπουδών 
του παρε'διδε και μαθήματα σχεδίου ως βοηθός στα Τμήματα 
Διακοσμητικής και Κτιριολογίας της Ακαδημίας. Η δεκαπε

ντάχρονη μαθητεία του κοντά σε αξιόλογους καθηγητές, όπως 
ο αρχιτε'κτων G. F. Hetsch, και η επιμε'λεια του ίδιου συντέλε

σαν στην πρόοδο των σπουδών του και στην επιβράβευση του 
με το ανώτερο βραβείο της Ακαδημίας, το μεγάλο χρυσό με

τάλλιο, που του εξασφάλιζε συγχρόνως υποτροφία για ένα εκ

παιδευτικό ταξίδι στα καλλιτεχνικά κέντρα της Γερμανίας και 
της Ιταλίας με παραμονή στη Ρώμη για ενάμιση χρόνο. 

Το Βερολίνο ήταν ο πρώτος σημαντικός σταθμός του ταξι

διού του. Με ενθουσιασμό μελέτησε το έργο του Schinkel. 
Συνέχισε τη μελέτη της γερμανικής νεοκλασικής αρχιτεκτονι

κής στη Δρέσδη και στο Μόναχο. Οι επόμενοι σταθμοί ήταν η 
Βερόνα, η Πάδοβα, η Φλωρεντία και η Σιένα. Την παραμονή 
των Χριστουγέννων του 1831 έφτασε στη Ρώμη όπου υπήρχε 
μια αξιόλογη παροικία καλλιτεχνών συμπατριωτών του με 
κύριο εκπρόσωπο το γλύπτη Thorvaldsen. Στο διάστημα του 
ενάμιση χρόνου παραμονής του στη Ρώμη ασχολήθηκε συστη

ματικά με τη μελέτη της ρωμαϊκής αρχιτεκτονικής και επισκέ

φθηκε τους αρχαίους ελληνικούς ναούς της Κάτω Ιταλίας και 
της Σικελίας. 

Κύριος σκοπός του ταξιδιού του ήταν η μελέτη της τέχνης 
και η εμβάθυνση στη σπουδή της αρχιτεκτονικής. Στη Γερμανία 
μελέτησε τα πρότυπα του νεοκλασικισμού της πατρίδας του και 
στην Ιταλία ήρθε σε άμεση επαφή με την πηγή έμπνευσης του 
γερμανικού νεοκλασικισμού. Η σε βάθος σπουδή της ρωμαϊκής 
τέχνης τον οδήγησε στην αναζήτηση των προτύπων της. Το Φε

βρουάριο του 1833 υπέβαλε αίτηση στην Ακαδημία Καλών 
Τεχνών της Κοπεγχάγης ζητώντας την επέκταση της υποτρο

φίας του στην Ελλάδα, γιατί πίστευε ότι «όσο μελετά κανείς την 
τέχνη τόσο περισσότερο τη νιώθει και όλο περισσότερο δυνα

μώνει μέσα του η επιθυμία να την αναζητήσει εκεί όπου γεν

νήθηκε. Κάτι ανάλογο έχει συμβεί και σε μένα. Ο πόθος μου να 
ταξιδέψω στην Ελλάδα έχει τόσο πολύ μεγαλώσει μέσα μου, 
ιόστε έχει φθάσει στο σημείο να αποτελεί τη μοναδική μου ανα

ζήτηση...» Και χωρίς να περιμένει απάντηση, στα τέλη Ιουλί

ου του 1833 έφυγε με πλοίο από το Οτράντο για την Κέρκυρα 
και τελικό προορισμό την Πάτρα. Στα τέλη Αυγούστου, μετά 

από δύο σύντομους σταθμούς στο Ναύπλιο και την Αίγινα, έφτα

σε στο λιμάνι του Πειραιά. 
Η Αθήνα του 1833 παρουσίαζε έντονα τα σημάδια από τις 

κακουχίες του αγώνα για την ανεξαρτησία: σωροί τα ερείπια, 
κατοικίες καμωμένες από πρόχειρα υλικά, λίγα λιθόκτιστα σπί

τια κι ακόμα λιγότερα αρχοντικά. Και μέσα σε αυτή τη μελαγ

χολική εικόνα ξεχώριζε η Ακρόπολη με τα μεγαλόπρεπα μνη

μεία της. Ο Χριστιανός Χάνσεν βρήκε την αρχή του μίτου της 
δυτικοευρωπαϊκής τέχνης σε αυτήν ακριβώς την Αθήνα και με

ρικούς μήνες αργότερα γράφει στον αδελφάτου: «Θα ευχόμουν 
να έμενα εδώ σε όλη μου τη ζωή έχοντας μπροστά μου αυτά 
τα μεγαλόπρεπα ερείπια των αρχαίων ναών». Σημειώνει ακό

μα ότι «η Ελλάδα είναι μια πολύ όμορφη χώρα και τα βουνά 
που χαρακτηρίζουν τη φύση της έχουν μια ατέλειωτη ποικιλία 
από σχήματα και χρώματα. Οι κάτοικοι είναι υπέροχοι και οι 
φορεσιές τους όμορφες». Και παρά τη θλιβερή εικόνα που 
παρουσιάζει η χώρα, δεν παύει να είναι ένας τόπος που «προ

σφέρει πάρα πολλά στους καλλιτέχνες». 
Η υποτροφία του παρετάθη για ένα χρόνο και το διάστημα 

αυτό ο Χάνσεν το αφιέρωσε κυρίως στη μελέτη των μνημείων 
της κλασικής αρχαιότητας. Παράλληλα ανέλαβε την οικοδόμη

ση του κτιριακού συγκροτήματος και της κατοικίας του πρίγκι

πα Γεωργίου Καντακουζηνού στη σημερινή αθηναϊκή συνοικία 
Μεταξουργείο. Πρόκειται για ένα μεγάλο, λιτό σε μορφή, γω

νιακό κτίριο με καταστήματα στο ισόγειο και κατοικίες για τους 
εμπόρους στον όροφο, το οποίο προόριζε ο ιδιοκτήτης του για 
εμπορικό κέντρο. Το κτίριο πέρασε από πολλές περιπέτειες έως 
την αποπεράτωση του, άλλαξε δύο ιδιοκτήτες και τελικά λει

τούργησε ως μεταξουργείο (Εικ. 1). Το κτιριακό αυτό συγκρό

τημα, που είναι το πρώτο έργο της σταδιοδρομίας του Χριστια

νού Χάνσεν, εξελίχθηκε στο πρώτο μεγάλο βιομηχανικό κτίριο 
της νεότερης Ελλάδος και σε ένα από τα καλύτερα εργοστάσια 
μετάξης της εποχής του μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. 

Το Σεπτέμβριο του 1834 διορίστηκε στην τεχνική υπηρεσία 
του Υπουργείου Εσωτερικών με το βαθμό του γραμματέα β' τά

ξεως και με μηνιαίο μισθό 180 δρχ. Με τη μεταφορά της έδρας 
της κυβέρνησης από το Ναύπλιο στην Αθήνα, ανέλαβε να κά

νει τη μελέτη της επέκτασης του μεγάρου Κοντόσταυλου, προ

σωρινής βασιλικής κατοικίας, στη θέση όπου βρίσκεται σήμε

ρα η παλιά Βουλή. Το κτίριο της επέκτασης, τριπλάσιο περίπου 
σε όγκο από τη βασιλική κατοικία, ήταν διώροφο με κιονο

στοιχίες στους εξώστες προς την πλευρά του κήπου (Εικ. 2). Η 
μελέτη αυτή δεν πραγματοποιήθηκε γιατί ο Όθων μετά το γά
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Είκ. 2. Κάτοψη του ισογείου και του πρώτου ορόφου της νέας πτέρυγας του μεγάρου Κοντόσταυλου, και με κύρια πρόσοψη στην οδό 
Σταδίου. «Σχέδιο επεκτάσεως των βασιλικών Ανακτόρων, Χρ. Χάνσεν »και ο σχετικός υπομνηματισμός, 1834. Σχέδιο με πένα, 33,6 x 57 εκ., 
αρ. ευρ. 250 40, Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων και Χαρακτικών. 
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μο του με την Αμαλία μετακόμισε στην οικία Βοΰρου. Στο τέ

λος του 1834 ο Χάνσεν σχεδιάζει ε'να θέατρο στην πλατεία Αισχύ

λου, τη σημερινή πλατεία Κλαυθμώνος. Το κτίριο, με δύο ισό

γειες πτέρυγες στις πλάγιες πλευρές, χαρακτήριζε η ευθυγραμμία 
της μορφής και η πλούσια ανάγλυφη διακόσμηση της πρόσοψης 
με κορύφωση ένα επιβλητικό, τριγωνικό αέτωμα (Εικ. 3). Το 
θέατρο αυτό για διαφόρους λόγους δεν κτίστηκε και στα θε

μέλια του οικοδομήθηκε το Νομισματοκοπείο (Εικ. 4). 
Η συνεργασία του με τον αρχαιολόγο L. Ross και τον αρ

χιτέκτονα Ε. Schaubert στις εργασίες αποκαταστάσεως των μνη

μείων της Ακροπόλεως και της αναστυλώσεως του ναού της 
Απτέρου Νίκης άρχισε τον Ιανουάριο του 1835. Την περίοδο 
εκείνη σχεδίασε το πρώτο Μουσείο Ακροπόλεως, το οποίο όμως 
δεν κτίστηκε. Παράλληλα οικοδόμησε το σχολικό οίκημα του 
Αμερικανού ιεραποστόλου Χιλ. 

Τον επόμενο χρόνο, το 1836, ανέλαβε για λογαριασμό του 
Δημοσίου την ανέγερση του Δημοτικού Νοσοκομείου, σήμερα 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. Σε σχέδια δικά του 
άρχισε ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων των ιαματικών 
λουτρών στην Αγία Ειρήνη της Κύθνου. Επίσης ανέλαβε τη με

τατροπή σε φυλακές, του τουρκικού ιερατικού σχολείουΜεντρε

σέ, απέναντι από τους Αέρηδες, στη Ρωμαϊκή Αγορά. Οι με

τατροπές έγιναν κυρίως στο εσωτερικό και το κτίσμα διατήρησε 
την αρχική μορφή: ισόγειο με χαμηλωμένους τρούλους, επι

στεγασμένους με κεραμίδια. Αργότερα, μετά τη δεκαετία του 
1850, προσετέθη ένας όροφος. Την περίοδο αυτή ο Χριστιανός 
Χάνσεν έχει ολοκληρώσει την κατασκευή υδραγωγείου που με

τέφερε το νερό του Κηφισού στο Βοτανικό Κήπο, ενώ στον Πει

ραιά, στην οδό Φίλωνος, έχει αρχίσει σε δικά του σχέδια η ανέ

γερση της καθολικής εκκλησίας του Αγίου Παύλου. Παράλληλα 
κάνει τα σχέδια για μία «μικρή εκκλησία που θέλει να κτίσει 
η παροικία των Άγγλων διαμαρτυρομένων στην Αθήνα». Πρό

κειται για τη γνωστή αγγλικανική εκκλησία στην οδό Φιλελλή

νων, τα σχέδια και η ανέγερση της οποίας έχουν αποδοθεί κα

τά καιρούς στους αρχιτέκτονες Σταμάτη Κλεάνθη και C. R. 
Cockerell. Τόσο ο ίδιος όσο και ο αδελφός του Θεόφιλος, η Χρι

στιανό Λυτ και άλλοι σύγχρονοι τους, καθώς και ελληνικά αρ

χειακά έγγραφα αναφέρονται σε μαρτυρίες που αποδίδουν την 
εκτέλεση του έργου στον Χριστιανό Χάνσεν (Εικ. 5.). 

Ως το καλοκαίρι του 1837 είχε ολοκληρώσει σειρά από με

λέτες για διάφορα δημόσια έργα, τα οποία δεν γνωρίζουμε αν 
τελικά πραγματοποιήθηκαν και σε ποιο βαθμό. Μεταξύ αυ

τών αναφέρονται μελέτες για την Κρεαταγορά της Αθήνας, για 
την ανέγερση κτιρίου νέων φυλακών στην Αθήνα, ενός φάρου 
στην Αίγινα, ενός άλλου στην Πάτρα και η σύνταξη του πολε

οδομικού της Κορίνθου. Το φθινόπωρο του ίδιου έτους παρέ

δωσε έτοιμο το αμφιθέατρο της ανατομίας του Πανεπιστημίου, 
στην οδό Θόλου στη συνοικία της Πλάκας. 

Ο Χριστιανός Χάνσεν έκτισε και πολλές ιδιωτικές κατοικίες 
όπως μας πληροφορεί ο ίδιος. Είμαστε σε θέση να εντοπίσου

με το χώρο όπου είχε κτιστεί η κατοικία του πρίγκιπα Γεωργί

ου Καντακουζηνού, το 1834, στο συγκρότημα του Μεταξουρ

γείου, την οικία του παρέδρου του Υπουργείου των Εσωτερικών 
Ηλία Δουίλα, το 1838, απέναντι από την Παλιά Βουλή, στην οδό 
Σταδίου 8, και τη θέση της οικίας του δικηγόρου Παύλου Καλ

λιγά, στην οδό Καραγιώργη Σερβίας 4. Σχετικά με την οικία 
Καλλιγά γνωρίζουμε ότι οι εργασίες αποπερατώθηκαν το 1839 

Εικ. 3. Λιθογραφία με το θέατρο της Αθήνας, σχέδιο του Χριστιανού Χάνσεν, | 
«Το θέατρο των Αθηνών». Βασιλική λιθογραφία, λιθογράφος L. Kestl. 30,4 x 40,5 jj 
εκ. Μουσείο Μπενάκη, Τμήμα Ζωγραφικής και Χαρακτικών, αρ. ευρ. 26638. Η 

και το κτίριο είχε τη μορφή μεγαλοαστικής κατοικίας με ισό

γειο, έναν όροφο με εξώστη και σοφίτα στο κέντρο της στέ

γης. Μετά το 1860 η οικία άλλαξε μορφή σύμφωνα με νέα 
σχέδια του αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ. Το ισόγειο μετε

τράπη σε καταστήματα, προσετέθη ένας ακόμα όροφος στο κέ

ντρο του οποίου σχηματίσθηκε εξώστης με τοξωτή στοά και ο 
εξώστης του πρώτου ορόφου έγινε μεγαλύτερος. Στη στέγη σχη

ματίστηκε σειρά από σοφίτες. 
Το 1837 ο Χριστιανός Χάνσεν ανέλαβε να μετατρέψει ορι

σμένες ερειπωμένες αθηναϊκές εκκλησίες σε αίθουσες δικα

στηρίων. Σήμερα σώζεται μόνο η περίπτωση της Αγίας Ελεού

σης, η οποία έχει ενσωματωθεί στο διώροφο κτίριο του Παλαιού 
Κακουργιοδικείου, στην οδό Αγίας Ελεούσης της συνοικίας του 
Ψυρρή. Παράλληλα ο Χριστιανός Χάνσεν προχωρούσε στην εις 
βάθος κατανόηση της κλασικής τέχνης με τη συστηματική με

λέτη των μνημείων της Ακροπόλεως. Είναι χαρακτηριστικές 
οι παρατηρήσεις του σχετικά με τη διαφορά της ελληνικής τε

χνοτροπίας από τη ρωμαϊκή, η οποία είναι εμφανής όχι μόνο 
στην αρχιτεκτονική αλλά και στο γλυπτό διάκοσμο: «Οι Ρωμαί

οι κάνουν το ανάγλυφο πολύ έντονο, έξεργο, και αποδίδουν το 
διάκοσμο με όλες του τις λεπτομέρειες. Οι Έλληνες, αντίθε

Εικ. 4. Το Νομισματοκοπείο σε παλιά λιθογραφία. Κτισμένο στη σημερινή 
πλατεία Κλαυθμώνος το 18341835, κατεδαφίστηκε στη δεκαετία του '30. 
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Εικ. 5. Η αγγλικανική εκκλησία στην οδό Φιλελλήνων, στην Αθήνα, πριν 
υποστεί ορισμένες καταστροφές από τη θύελλα του 1852. 
Σχέδιο με μολύβι του L. Α. Winstrup «Αθήνα 1851», 30 x 43 εκ. Κοπεγχάγη, 
Kunstakademiets Bibliotek Samlingen af Arkitekturtegninger, αρ. ευρ. 5867. 

Εικ. 6. Το μαρμάρινο θύρωμα του Παλαιού Κακιουργοδικείου στην οδό Αγίας 
Ελεούσης στην Αθήνα, με δύο ωτία, απόλυτα προσαρμοσμένο στη θύρα της 
βόρειας πρόστασης του Ερεχθείου. 

τα, έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στο ανάγλυφο το οποίο είναι 
λιγότερο έντονο, βρίσκεται πιο κοντά στο βάθος και δένεται κα

λύτερα με την αρχιτεκτονική διακόσμηση και με το όλο κτίριο, 
όπως συμβαίνει στο ναό του Ερεχθέα όπου το λεπτό ανάγλυφο 
του γλυπτού διακόσμου είναι κάτι το τέλειο». Η μελέτη αυτού 
του «τέλειου» γίνεται πηγή έμπνευσης στο δικό του αρχιτεκτο

νικό έργο. Ο Χριστιανός Χάνσεν στο Παλαιό Κακουργιοδικείο 
κάνει ένα πολύ σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της καλλιτεχνικής 
του δραστηριότητας: εμβολιάζει τη νεοκλασική αρχιτεκτονική 
του βορρά με στοιχεία της κλασικής αρχαιότητος, όπως στο μαρ

μάρινο θύρωμα της κεντρικής εισόδου του κτιρίου με τα δύο 
ωτία, που είναι αυστηρά προσαρμοσμένο στη θύρα της βόρει

ας πρόστασης του Ερεχθείου (Εικ. 6). Το κτίριο αυτό του Πα

λαιού Κακουργοδικείου αποτελεί ένα δείγμα πρώιμης αθηναϊ

κής αρχιτεκτονικής και παρουσιάζει χαρακτηριστικά μορφο

λογικά στοιχεία που επαναλαμβάνονται σε άλλα έργα του, κυ

ρίως στο Πανεπιστήμιο. 
Στις 2 Ιουλίου του 1839 έγινε από το βασιλιά Όθωνα η τε

λετή της θεμελίωσης του Πανεπιστημίου (Εικ. 7) Ήταν μια 
μεγάλη στιγμή για ολόκληρο το ελληνικό έθνος. Ποτέ άλλοτε 
στην ελληνική ιστορία δεν είχε παρουσιαστεί τέτοια αυθόρμη

τη κινητοποίηση του ελληνισμού για την οικονομική ενίσχυση 
της ανέγερσης ενός οικοδομήματος, με χρηματικές συνεισφο

ρές από όλη την Ελλάδα και κάθε γωνιά της γης. Για τους Έλλη

νες το Πανεπιστήμιο ήταν το σύμβολο της πνευματικής ανόρ

θωσης, της ελευθερίας της σκέψης, η ελπίδα του Έθνους. Η 
ανάθεση της εκπόνησης των σχεδίων και η ευθύνη της ανέ

γερσης του κτιρίου στον Χριστιανό Χάνσεν ήταν, από ελληνι

Β 
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Εικ. 8. Φωτογραφίαεπισκεπτήριο του Χριστιανού Χάνσεν με απεικόνιση του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, 10,5 χ 7 εκ. Κοπεγχάγη, Det Kongelig Bibliotek 
Fotografisamling, αρ. ευρ. 1961822/75 

κής πλευράς, ένδειξη τιμής, εμπιστοσύνης και αναγνώρισης της 
δουλειάς ενός καταξιωμένου πλέον αρχιτέκτονα. Ο Χριστιανός 
Χάνσεν είχε απόλυτη συναίσθηση του έργου που είχε αναλά

βει και το θεωρούσε πάντα ως το σημαντικότερο της ζωής του. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά την επιστροφή στην πατρίδα του 
το 1851 και ως καθηγητής πλέον στην Ακαδημία Καλών Τεχνών 
στην Κοπεγχάγη απεικονίζει στο επίσημο επισκεπτήριο του το 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (Εικ. 8). Το κτίριο εξωτερικά χαρακτη

ρίζει η ευθυγραμμία των αρχαίων ελληνικών οικοδομημάτων. 
Η ανοιχτή στοά με το επιβλητικό ιωνικό πρόπυλο και το χαμη

λό και ανάλαφρο αέτωμα του προσδίδουν σεμνή μεγαλοπρέ

πεια, όπως αρμόζει σε ένα τέμενος της επιστήμης που αποτελεί 
συνέχεια του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Τα διακοσμητικά 
στοιχεία από πεντελικό μάρμαρο σε συνδυασμό με το γαλάζιο 
φόντο του ουρανού έχουν την έμπνευση τους από τα μνημεία 
της Ακροπόλεως: σφίγγες καθιστές στις γωνίες του αετώμα

τος και της στέγης, επιβλητικό κόσμημα στην κορυφή του αε

τώματος, ανθεμωτές ακροκέραμοι, δυστυχώς μόνο δύο, για λό

γους οικονομίας, και υδρορροές με λεοντοκεφαλή, όμοιες με 

Ζ 
ΗΟΙΊΤΑΙι ill'llTlttlMlVTlUQl'l·: B'ATHBSES TO EX ΛΟΙΙΧΛΙΪ ΚΛΪΛΪΤΗΜ,νΤΗΝ Οί'ΟΛΛΜΙΚΝΐΚΧ g 

.Sons Ια inuli'ction <fc 'JVO ι\·ν «p<.«wci<** Ζ 
S Μ Ι,ΛItKiXK ϊ>1·: Ι,Λ GnKCK ΤΗΕ.Α,Μ.ΪΙΙΕΑΑ£1Α1£|:Β£ ΤΗΣίΚΑΛλΑΟΕ "

Εικ. 9. Το πρώτο σχε'διο του Χριστιανού Χάνσεν για το Οφθαλμιατρείο Αθηνών. 
Χαλκογραφία 24 x 18 εκ. Αρχείο Οφθαλμιατρείου Αθηνιόν, αρ. ευρ. Σ 211 

αυτές του Παρθενώνα. Τους δε εξωτερικούς τοίχους περιτρέ

χει γραπτή ταινία με φυτικά θέματα που μιμούνται το επίκρα

νο του Ερεχθείου. Ο Χριστιανός Χάνσεν στο κτίριο του Πα

νεπιστημίου έχει πετύχει να συνδυάσει, με απόλυτη αρμονία, τη 
λιτότητα της μορφής με τη λεπτότητα της διακόσμησης της κλα

σικής αρχιτεκτονικής. 
Το καλοκαίρι του 1842 ανέλαβε την ανέγερση ενός ακόμη 

δημοσίου κτιρίου, του Δημοπρατηρίου, στην πλατεία του 
Αγίου Παντελεήμονος, στη συμβολή των οδών Αιόλου και 
Μητροπόλεως. Επρόκειτο για ένα ισόγειο μονόχωρο οικοδό

μημα, κτισμένο με τούβλα, με ξύλινο δάπεδο και στέγη με κε

ραμίδια. Το περιστύλιο είχε δάπεδο από μαλτέζικες πλάκες 
και «όροφον ελληνικόν» από σανίδες. Το επόμενο έτος άρχι

σαν οι εργασίες θεμελιώσεως του Μητροπολιτικού Ναού των 
Αθηνών σύμφωνα με μελέτη του Χριστιανού Χάνσεν, η οποία 
μας είναι άγνωστη. Την ίδια εκείνη περίοδο παρουσίασε και 
το πρώτο σχέδιο του Οφθαλμιατρείου Αθηνών με έντονη την 
επίδραση της ευθυγραμμίας των αρχαίων ελληνικών ναών (Εικ. 
9). Η ανέγερση του κτιρίου έγινε μετά από επιθυμία του Όθω

να, σύμφωνα με ένα δεύτερο σχέδιο που βρίσκεται πολύ κο

ντά στα βυζαντινά πρότυπα (Εικ. 10). Μια σειρά από δίλοβα 
παράθυρα με διαχωριστικό κιονίσκο από μάρμαρο συνδέονται 
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Εικ. 11. Η όψη της νότιας εισόδου του καθολικού της Μονής στο Δαφνί. Υδατογραφία του Χριστιανού Χάνσεν, 21,5 χ 12 εκ. Κοπεγχάγη, Kunstakademiets Bibliotek 
Samlingen af Arkitekturtegninger, αρ. ευρ. 18546, σ. 43 
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Εικ. 12. Το ταφικό μνημείο του Γερμανού αρχαιολόγου Κ. Ο. Miiller στο λόφο του Κολωνού στην Αθήνα 
Εικ. 13. Το μνημείο του Αλεξάνδρου Υψηλάντη στο Πεδίον του Αρεως στην Αθήνα. 
Εικ. 14. Το ταφικό μνημείο της κυρίας των τιμών Julie von Nordenpflycht, στο προτεσταντικό τμήμα του Α Νεκροταφείο, Αθηνών. 
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μεταξΐί τους με πριονωτή ταινία, σχηματίζοντας συνεχόμενη 
σειρά ανοιγμάτων που αγκαλιάζει το κτίριο. Το μεγάλο τρί

λοβο παράθυρο στο πρόπυλο του Οφθαλμιατρείου προσδίδει 
στο κτίριο την επιβλητικότητα της νότιας εισόδου του καθολι

κού της Μονής στο Δαφνί (Εικ. 11). 
Η βυζαντινή τέχνη, άγνωστη σχεδόν στους τότε Δυτικοευ

ρωπαίους καλλιτέχνες, για το Δανό αρχιτέκτονα είχε γίνει αντι

κείμενο προσοχής, σπουδής και έμπνευσης και είναι γεγονός 
ότι αργότερα στην πατρίδα του χρησιμοποίησε βυζαντινά στοι

χεία σε όλα του τα οικοδομικά έργα, εισάγοντας έτσι στη Δα

νία το πνεύμα της βυζαντινής αρχιτεκτονικής. 
Ο Χριστιανός Χάνσεν έχει σχεδιάσει επίσης ταφικά μνη

μεία, η εκτέλεση των οποίων έχει γίνει με βασικό συνεργάτη 
τον Τήνιο λιθοξόο Ιάκωβο  Γιακουμή Μαλακατέ και το συ

νεργείο του. Γνωρίζουμε σχετικά για το μνημείο του Γερμανού 
αρχαιολόγου Κ. Ο. Miiller στο λόφο του Κολωνού στην Αθήνα, 
το 1840 (Εικ. 12) του Αλεξάνδρου Υψηλάντη, το 1842 (Εικ. 13), 
την ταφική στήλη του Νεοφύτου Δούκα στην εκκλησία του Αγί

ου Γεωργίου της Ριζαρείου Σχολής στην Αθήνα, το 1848, τα τα

φικά μνημεία στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών της Γερμανίδας κυ

ρίας των τιμών Julie von Nordenpflycht, το 1842 (Εικ. 14.) του 
Γερμανού φιλολόγου Erik Ulrichs, το 1843, της Σμαράγδας, συ

ζύγου του Ανδρέα Κορομηλά, επίσης στο Α' Νεκροταφείο Αθη

νών, το 1848, καθώς και του Άγγλου προξένου J. Green στην 
Πάτρα, το 1846. Το τελευταίο του έργο στην Ελλάδα ήταν η ανέ

γερση, το 18441850, δύο πανδοχείων στον Ισθμό της Κορίνθου, 
στο Καλαμάκι και στο Λουτράκι αντίστοιχα, για λογαριασμό 
της ναυτιλιακής εταιρείας Lloyd. 

Ο Χριστιανός Χάνσεν είχε μάθει καλά τα ελληνικά και ήταν 
ενεργό μέλος της ελληνικής κοινωνίας, στην οποία εντάχθηκε 
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επειδή την είχε δεχτεί όπως αυτή ήταν, χωρίς τη μάταιη αναζή | 
τηση του «ονείρου» που είχε απογοητεύσει τόσους και τόσους 5 
σύγχρονους του Δυτικοευρωπαίους. Απολάμβανε αυτό που του * 
πρόσφερε η Αθήνα: το γοητευτικό αττικό τοπίο, τα θαυμάσια 1 
μνημεία της κλασικής αρχαιότητας και το πέρασμα της από κα Ρ 
τεστραμμένο χωριό σε πρωτεύουσα «είναι υπέροχο να βλέπει § 
κανείς μια πρωτεύουσα να γεννιέται». Απέφευγε την κοσμική g 
ζωή της Αθήνας, τους χορούς και το περιβάλλον της Αυλής, % 
ενώ συχνά αναζητούσε τη θαλπωρή της οικογένειας στο σπιτικό | 
της συμπατριώτισσας του Χριστιάνας Λυτ. Ήταν ο πρώτος που S 
δίδαξε ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο στο Πολυτεχνικό Σχολείο Λ 
της οδού Πειραιώς, μεταδίδοντας έτσι τη γνώση και την εμπει £ 
ρία του στην πρώτη γενιά των Ελλήνων σπουδαστών της αρχιτε | 
κτονικής. Η ιδιότητα του αυτή επηρέασε αναμφισβήτητα τόσο § 
τους συγχρόνους του τεχνικούς και τεχνίτες, οι οποίοι με τη ί 
σειρά τους, σκορπισμένοι σε όλη την Ελλάδα, δούλευαν σύμφωνα 
με τις αρχές του αθηναϊκού πλέον νεοκλασικισμού, απελευθε

ρωμένου από τα αρχικά πρότυπα του γερμανικού κλασικισμού. 
Με το Νόμο του 1843, που απαγόρευε στους ξένους να κα

τέχουν δημόσιες θέσεις, ήταν επόμενο να απολυθεί από τη θέ

ση του στο ελληνικό δημόσιο. Παρέμεινε όμως στην Αθήνα ασχο

λούμενος με ιδιωτικές αναθέσεις. Το 1850 έφυγε οριστικά από 
την Ελλάδα, αναλαμβάνοντας το σχέδιο και την ανέγερση του 
Ναυστάθμου της Τεργέστης. Το 1857 εξελέγη καθηγητής της 
κτιριολογίας στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της πατρίδας του, 
όπου και συνέχισε τη δραστηριότητα του. Με κλονισμένη την 
υγεία του, πέθανε το 1883 σε ηλικία 83 ετών, έχοντας βαθιά πε

ποίθηση ότι η σημαντικότερη περίοδος της ζωής του, από πλευ

ράς σπουδών, καλλιτεχνικής έμπνευσης και δημιουργίας, υπήρ

ξαν τα χρόνια που είχε ζήσει στην Ελλάδα. 
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ΡΑΪΜΟΥΝΤ ΒΙΝςΕ 

«Καλύτερα πολίτης της Ελλάδας παρά κληρονόμος του θρόνου» 
Ο βασιλιάς Λουδοβίκος Α' και η Ελλάδα 

Και δεν ρουφάς μάταια με τόση ενδελέχεια 
το μυελό της αρχαιοελληνικής παιδείας 
για τι άλλο εκτός απ'το τέλειο θα χτυπούσε 
άλλη τέτοια μεγαλειώδης καρδιά σαν τη δική σου; 

Με την ωδή αυτή εξυμνεί ο ποιητής August von Platen το βα

σιλιά της Βαυαρίας, Λουδοβίκο Α ' (1825), τον οποίον και θαύ

μαζε απεριόριστα, επ' ευκαιρία της ανόδου του στο θρόνο.1 Ο 
Platen είχε δίκιο: ο Λουδοβίκος ανήκε, κι αυτό μπορεί να ει

πωθεί χωρίς υπερβολή, στους πιο μορφωμένους βασιλείς της 
εποχής του. Διάβαζε πολΰ, κυρίως ιστορικές αφηγήσεις, και 
προσπαθούσε μέχρι τα γηρατειά του να βελτιώνει τις γνώσεις 
του στην κλασική παιδεία. Κι αν ακόμα έτρεφε μεγάλη αγάπη 
για το γερμανικό Μεσαίωνα και τη ναζαρινή χριστιανογερμα

νική τέχνη, ωστόσο ο απεριόριστος θαυμασμός του για την ελ

ληνική τέχνη και τον ελληνικό πολιτισμό παρέμεινε αδιάσπα

στος για όλη του τη ζωή. Την ώθηση γι' αυτή του την αγάπη δεν 
του την έδωσαν ούτε η οικογένεια του ούτε η πρωτεύουσα του 
βασιλείου, το Μόναχο, ούτε οι παιδαγωγοί του. 

Ο πατέρας του Λουδοβίκου, ο βασιλιάς Μαξιμιλανός Ιωσήφ 
Α', δεν είχε την αίσθηση του αρχαίου ιδεώδους. Δεν συμπα

θούσε τον Όμηρο αλλά τα αστεία μεταξύ κυρίων, οι «σπασμέ

νες και ακάθαρτες κούκλες», όπως συνήθιζε να αποκαλεί τα 
αρχαία αγάλματα, δεν του άρεσαν ποτέ.2 Τον ενθουσίαζαν οι 
πίνακες του ζωγράφου Wagenbauer, που ζωγράφιζε αποκλει

στικά ζώα. 
Αλλά και η πόλη του Μονάχου δεν πρόσφερε στο νεαρό Λου

δοβίκο τίποτε που να μπορούσε να τον ενθουσιάσει για την αρ

χαιότητα. Η περίφημη Αίθουσα Αρχαιοτήτων στα Ανάκτορα 
του Μονάχου με τη μεγάλη συλλογή ρωμαϊκών πορτρέτων μάλ

λον είχε χάσει προ πολλού την εκτίμηση της Αυλής και προ

φανώς δεν έκανε και στον Λουδοβίκο μεγάλη εντύπωση. Ήδη 
το 1786, όταν ο Γκαίτε επισκέφθηκε το Μόναχο, παρατήρησε 
ότι «η αίθουσα ή μάλλον η θολωτή οροφή θα φαινόταν καλύτε

ρη, αν ήταν καθαρότερη και καλύτερα διατηρημένη».3 Για την 
τότε σύγχρονη, σήμερα κλασικιστική τέχνη, τα πράγματα ήταν 
δύσκολα στο Μόναχο. Τα κλασικιστικά επιτάφια μνημεία του 
Franz Jakob Schwanthaler (17601820), τα πρώτα στο Μόναχο, 
θεωρήθηκαν το 1787 ως ιεροσυλίες του νεκροταφείου. Δημι

ουργήθηκαν μάλιστα επεισόδια και τα μνημεία καταστράφη

καν μέσα σε μια νύχτα. Επιτυχία στους κατοίκους του Μονάχου 
είχε, αντίθετα, ο Schwanthaler με τη νεανική μορφή του «Ανέ

μελου», ο οποίος βρίσκεται ακόμα και σήμερα στην έξοδο του 
βασιλικού κήπου και ο οποίος ονομάστηκε έτσι σύμφωνα με την 
επιγραφή του μνημείου αυτού: «Ανέμελα περιπατείτε εδώ! Κι 
έπειτα με νέα δύναμη / επιστρέφετε στα καθήκοντα σας». 

Εύκολα καταλαβαίνει κανείς γιατί άρεσε ο «Ανέμελος»: ο 
νεαρός έχει μεν κλασικιστικές γοητευτικές γραμμές, συμμετρι

κό δηλαδή πρόσωπο με «ελληνικό» προφίλ, είναι γυμνός και 
χαρακτηρίζεται από αντίρροπη κίνηση, παρουσιάζει όμως ακό

μη πολλά στοιχεία της τέχνης του ροκοκό, με την οποία ήταν 
εξοικειωμένοι οι κάτοικοι του Μονάχου. Έτσι ο Schwanthaler 
απέκτησε στον πληθυσμό του Μονάχου «εκείνη την αναγνώ

ριση και την ανοχή, την οποία το Μόναχο είναι έτοιμο να προ

σφέρει μετά τα επεισόδια».4 Συνεπώς, στην εποχή των νεανι

κών χρόνων του Λουδοβίκου υπήρχαν στο Μόναχο λίγα μόνο 
κλασικιστικά αγάλματα, τα οποία θα μπορούσαν να του υπο

δείξουν το δρόμο για το ιδίωμα των αρχαϊκών μορφών. 
Αλλά και από την Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου 

δεν μπορούσε να περιμένει κανείς ιδιαίτερα ερεθίσματα. Ο πα

τέρας του Λουδοβίκου ενδιαφερόταν τόσο λίγο, που για πολύ 
καιρό ούτε καν στελέχωνε σωστά τη θέση των διευθυντών. Ο 
γλύπτης Anton von Boos, κατ' εντολήν διευθυντής της Ακαδη

μίας, κατέθεσε στις 31 Δεκεμβρίου 1801 μία έκθεση προς την 
Κεντρική Διοίκηση του Κρατιδίου της Βαυαρίας, πραγματικά 
«μια κραυγή διαμαρτυρίας σχετικά με την αχρήστευση της Τέχνης 
στη Βαυαρία», στην οποία διαμαρτυρόταν για την αξιοθρήνη

τη κατάσταση της Ακαδημίας. Ο Boos τόνιζε στην επιστολή του 
ότι «εξαιτίας αυτής της παραμέλησης όλα τα επαγγέλματα 
που σχετίζονται με την Τέχνη στη Βαυαρία είναισύμφωνα με 
την ομόφωνη μαρτυρία όλων των ξένων καλλιτεχνών, οι οποί

οι κατοικούν εδώ τα χειρότερα και τα πιο εξαθλιωμένα όλων 
των γειτονικών κρατιδίων».5 Το 1802 ο Boos έκλεισε την Αίθου

σα Αρχαιοτήτων της Ακαδημίας, δηλαδή τη συλλογή γύψινων 
αντιγράφων των αρχαίων γλυπτών. Αυτό ήταν ένα πραγματικά 
ασυνήθιστο βήμα σε μια εποχή όπου οι καλλιτέχνες σε όλες τις 
Ακαδημίες της Ευρώπης σπούδαζαν την αρχαιότητα  ένα βή

μα, το οποίο όμως ο Boos μπορούσε εύκολα να αιτιολογήσει: 
«'Οταν είδα αυτά τα κλασικά έργα της ελληνικής Τέχνης να κα

κοποιούνται και να θρυμματίζονται, να λερώνονται από τα γύ

ρω πουλερικά και τελικά να χρησιμοποιούνται για το άπλωμα 
των ρούχων, ο χλευασμός αυτός της Τέχνης ήταν αυτονόητο ότι 
δεν μπορούσε παρά να προκαλέσει δυσφορία μέσα μου[...]».6 

Αλλά και οι ιδιωτικοί παιδαγωγοί του νεαρού πρίγκιπα 

141 



g πολύ μικρό ενδιαφέρον έδειχναν για την τέχνη. Ο ιερέας 
I Josef Anton Sambuga, που συνέβαλε στη διαμόρφωση της έντο

| νης θρησκευτικότητας που χαρακτήριζε τον Λουδοβίκο σε 
§ όλη του τη ζωή, ήταν σίγουρα ένας έντιμος άνθρωπος, αλλά 
< ακόμα και για έναν κληρικό της εποχής ήταν ασυνήθιστα που

χ ριτανός: εξοργιζόταν εξίσου για το ντεκολτέ της αδερφής του 
* Λουδοβίκου, όπως και μεμφόταν δριμύτατα τον εικοσιπεντά

j χρόνο και ήδη έγγαμο διάδοχο του θρόνου, επειδή αγόρασε ένα 
| αρχαίο «γυμνό» άγαλμα της Αφροδίτης. Και ο αυλάρχης του 
ο Λουδοβίκου, ο Josef Franz Anton Kirschbaum, παιδαγωγός και 

συνοδός του Λουδοβίκου στις σπουδές του στα Πανεπιστήμια 
£ του Landshut και του Gottingen, ήταν ένας εντελώς άμουσος 
% λεπτολόγος. Στο Πανεπιστήμιο του Gottingen «Georgia Augusta», 

το πανεπιστήμιο με την καλύτερη φήμη την εποχή εκείνη στη 
Γερμανία, εντυπωσίασαν τον Λουδοβίκο οι παραδόσεις του 
ιστορικού και δημοσιολόγου August Ludwig von Schlozer. 
Παράλληλα σπούδασε Φυσικές Επιστήμες. 

Έτσι εύκολα καταλαβαίνει κανείς γιατί ο Λουδοβίκος επέ

λεξε για προορισμό του πρώτου εκπαιδευτικού του ταξιδιού την 
Αγγλία, γεγονός που στους αριστοκρατικούς κύκλους αποτε

λούσε τμήμα της ανατροφής των αγοριών. Ο δάσκαλος του ωστό

σο, ο Kirschbaum, τον πίεζε για την κλασική περιήγηση στην 
Ιταλία. Σε αυτό το πρώτο ταξίδι, που διήρκεσε σχεδόν ένα χρό

νο (18041805), αφυπνίστηκε ο ενθουσιασμός του Λουδοβίκου 
για την αρχαιότητα και την τέχνη γενικότερα. 

Η εμπειρία που τον αφύπνισε ως προς την τέχνη ήταν ένα 
γλυπτό της εποχής του: «Δεν αγαπούσα», θυμάται αργότερα ο 
Λουδοβίκος, «την Τέχνη ιδιαίτερα, όμως τα απαίσια αγάλματα 
στον κήπο του παλατιού του Νύμφενμπουργκ με έκαναν ν' αντι

παθήσω τα γλυπτά, μέχρι που έφτασα στη Βενετία και αντικρί

ζοντας την Ήβη του Canova ήταν σαν ν' άνοιξαν ξαφνικά τα 
μάτια μου».7 Τη συγκίνηση που γεννήθηκε μέσα του από αυτό 
το άγαλμα (Εικ. 1) προσπάθησε αργότερα να την εκφράσει με 
ένα σονέτο:8 

Τι μαγεία είναι αυτή που με αιχμαλωτίζει! 
Με μια ηδονική πρωτόγνωρη αναστάτωση, 
συνεπαρμένος στέκω μπρος στο μεγαλείο της ιερότητας. 
Η αίσθηση της Τέχνης ανέτειλε μέσα μου. 
Στεκόμουν εκεί χαμένος με πόθο φλογερό, 
Κι όταν σε είδα να κινείσαι προς το μέρος μου, 
Αγάπη και λαχτάρα τύλιξαν την καρδιά μου, 
Σ ' έναν κόσμο καινούργιο αιωρούνται τώρα τα αισθήματα μου. 
Ανήμπορος να κουνηθώ απ ' τη θέση μου, 
Στη θέα σου έβλεπα όλη μου τη ζωή, 
Κοιτάζοντας σε, Ήβη, έπλεα σε ωκεανούς μαγείας. 
Απλόχερα σου ' χει χαριστεί η αιώνια νιότη, 
Και αιώνια δόξα θα τιμά τον Canova. 
Τον ωραιότερο καλλιτέχνη που μόνο δάφνες 
του αξίζουν. 

μένη των καλλιτεχνών και ο τόπος προσκυνήματος τους. Ακό

μα δεν έχω δει τη Μεδίκη. Αλλά αν κρίνω από τα αντίγραφα 
της, σημαίνει για μένα πολλά περισσότερα από όλες τις Αφρο

δίτες με Έρωτες». «Τείνω να πιστέψω», συμπληρώνει ο Seume, 
«ότι οι νέοι σχεδόν έχουν φτάσει τους αρχαίους».9 Όλη η εξύ

μνηση και ο διθυραμβικός ενθουσιασμός της εποχής εκείνης για 
την Ήβη δεν είναι ανεξήγητα: ο Canova κατάφερε να συν

δυάσει σ' αυτό το άγαλμα τις γενικά αποδεκτές γραμμές της γλυ

πτικής του ώριμου μπαρόκ με το αρχαίο ιδεώδες, το οποίο ανα

ζητούσαν πολλοί κι ωστόσο στους περισσότερους ήταν ακόμα 
τόσο ξένο. Η Ήβη διευκόλυνε έτσι την πρόσβαση στο αρχαι

ολογικό ιδίωμα και γι' αυτό το λόγο αποτέλεσε τόσο για τον 
Seume όσο και για τον Λουδοβίκο, αλλά και πολλούς άλλους 
σύγχρονους τους, ορόσημο και οδηγό στην αναζήτηση τους για 
την τέχνη της αρχαιότητας. Αυτό, βέβαια, δεν ισχύει μόνο για 
την Ήβη αλλά για πολλά έργα των κλασικιστικών γλυπτών, τα 
οποία τότε εκτιμούσαν ως «νέες δημιουργίες της αρχαιοελλη

νικής τέχνης»: άνοιξαν στη μορφωμένη Ευρώπη το δρόμο για 
την κατανόηση της ελληνικής γλυπτικής. 

Δικαιολογημένα εξυμνείτο ο Δανός γλύπτης Bertel Thorvaldsen, 
ως ο «ο Φειδίας του Βορρά» και ο John Flaxman ως «ο Φει

δίας της Αγγλίας»10. Πολλές γενιές αργότερα, χαρακτηρίστη

καν τα έργα του υποτιμητικά ως «κλασικιστικά», έναν όρο εντε

λώς άγνωστο στον Λουδοβίκο και τους σύγχρονους του: τότε 
μιλούσαν για «αληθινό», για «ορθό» ύφος. Ο Johann Joachim 
Winckelmann, ο πατέρας της αρχαιολογίας, το διατύπωσε ως 
εξής: «Ο μοναδικός τρόπος να γίνουμε μεγάλοι, και μάλιστα, 
αν είναι δυνατόν, αμίμητοι, είναι η μίμηση των Αρχαίων».11 Η 
παράξενη αυτή πρόταση απαιτεί μια σύντομη εξήγηση: με τη 
λέξη «μίμηση» ο Winckelmann δεν εννοούσε την εξωτερική 
απομίμηση, διότι αυτό είχε οδηγήσει σύμφωνα με τον ίδιο ήδη 
κατά την αρχαιότητα, στην παρακμή της τέχνης. «Μίμηση» ση

μαίνει την αναγνώριση γενικά του «Ύψιστου» στην άνθηση του 
ελληνικού πολιτισμού και συνεπώς την οικειοποίηση και απο

δοχή των αρχών της τέχνης και του πολιτισμού. 
Ακριβώς αυτούς τους γλύπτες, οι οποίοι αναζητούσαν το 

«αληθινό» ύφος, όπως οι Antonio Canova, Bartel Thorvaldsen 
και Cristian Daniel Rauch, αλλά και τους ζωγράφους Joseph 
Anton Koch, Friedrich Miiller, Johann Christian Reinhart και 
Angelika Kauffmann, γνώρισε ο Λουδοβίκος στη Ρώμη. Θαύ

μαζε τα έργα τους και πολλοί από αυτούς του έδειξαν τους «θη

σαυρούς» της Ρώμης. Ο Λουδοβίκος γοητεύτηκε από τις υπέ

ροχες συλλογές γλυπτών και θέλησε να αποκτήσει κι ο ίδιος 
κάτι ανάλογο. 

Λίγους μήνες μετά την επιστροφή του στο Μόναχο ο Λου

δοβίκος, που στο μεταξύ είχε γίνει διάδοχος του θρόνου, έγρα

φε στο ζωγράφο Miiller: «[...] αυτό που εύχομαι είναι να στρέ

ψετε τώρα την προσοχή σας κυρίως σε έργα της αρχαίας γλυπτικής, 
εμείς εδώ δεν έχουμε τίποτα, αν εξαιρέσουμε ορισμένους κα

μέους και νομίσματα». Κι έπειτα δηλώνει απερίφραστα: «Θέ

λω να γίνω ο ιδρυτής μιας συλλογής αρχαίων έργων γλυπτι

κής».12 Ο απώτερος σκοπός εκφράστηκε αμέσως: «Πρέπει να 
έχουμε και στο Μόναχο αυτό που στη Ρώμη λέγεται Museo».13 

Οι προϋποθέσεις της εποχής ευνόησαν τα σχέδια αυτά. Στη 
Ρώμη έγινε, στις αρχές του 19ου αιώνα, το μεγάλο «ξεπούλη

μα περιουσιών». Οι μεγαλόπρεπες συλλογές αρχαιοτήτων, που 
μόλις μερικές δεκαετίες νωρίτερα εξυμνούσε και περιέγραφε 

Η Ήβη του Canova δεν γοήτευσε μόνο το νεαρό Λουδοβί

κο. Δύο χρόνια νωρίτερα την είχε δει ο Johann Gottfried Seume, 
ο οποίος περιέγραψε, στο περίφημο οδοιπορικό του Περίπατος 
στις Συρακούσες, με πόση «κατάνυξη» είχε σταθεί μπροστά στο 
έργο αυτό: «Δεν θέλω, δεν μου επιτρέπεται να τολμήσω μια πε

ριγραφή. Θα ήθελα όμως να προφητέψω ότι θα γίνει η λατρε
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ο Winckelmann, διαλύθηκαν ολοκληρωτικά κατά την κατάλη

ψη της Ρώμης από τα στρατεύματα του Ναπολέοντα (1798). 
Μερικά από τα πιο γνωστά έργα ο πρίγκιπας δεν είχε την ευ

καιρία να τα δει, γιατί τα πιο πολύτιμα κομμάτια ήταν της συλ

λογής του Πάπα κι επίσης η περιουσία του οίκου Albani σε γλυ

πτά, το 1798, είχε ήδη απαχθεί από τους Γάλλους στο Παρίσι. 
Η Γαλλική Επανάσταση δεν έφερε μόνο την ιδέα της πολιτικής 
ελευθερίας στις χώρες της Ευρώπης. Οι επαναστάτες με τα πα

τριωτικά αισθήματα διαμόρφωσαν σύντομα την πεποίθηση ότι 
τα μεγάλα έργα τέχνης  εντελώς ανεξάρτητα από το πού και 
πότε δημιουργήθηκαν  ήταν ελεύθερα, κι έπρεπε συνεπώς 
να μεταφερθούν στη χώρα της Ελευθερίας, δηλαδή στη Γαλλι

κή Δημοκρατία. Αυτό υποστήριζε στις 20 Σεπτεμβρίου 1794 ο 
ζωγράφος Jean Luc Barbier, τότε ανθυπολοχαγός του επανα

στατικού στρατού, ο οποίος είχε εισβάλει στις Κάτω Χώρες και 
επέστρεφε με τη λεία των έργων τέχνης, μιλώντας στη Γαλλική 
Εθνοσυνέλευση με τα εξής χαρακτηριστικά λόγια: 

«Αντιπρόσωποι του λαού! 
Οι καρποί της μεγαλοφυίας αποτελούν την κληρονομιά της 

ελευθερίας και η κληρονομιά αυτή θα αποτελεί πάντα αντι

κείμενο σεβασμού του Εθνικού Στρατού. Ο στρατός του Βορ

ρά όρμησε με ξίφη και φωτιά εναντίον των τυράννων και των 
οπαδών τους, προστάτευσε όμως με μεγάλη προσοχή τα πο

λυάριθμα αριστουργήματα της Τέχνης, τα οποία οι δυνάστες, 
μέσα στον πανικό τους να ξεφύγουν, άφησαν πίσω τους. Για 
πολύ καιρό μολύνονταν τα αριστουργήματα αυτά από τα βλέμ

ματα των σκλάβων. Στις καρδιές των ελεύθερων λαών τα έργα 
αυτά των μεγάλων ανδρών θα βρουν την ησυχία τους. Τα δά

κρυα των σκλάβων δεν είναι αντάξια του μεγαλείου τους, 
ενώ οι τιμές των βασιλέων ταράζουν τη γαλήνη των τάφων τους. 
Τα αθάνατα αυτά έργα δεν θα βρίσκονται πια σε ξένες χώρες. 
Σήμερα έφθασαν στην πατρίδα της Τέχνης και του Πνεύματος, 
της Ελευθερίας και της Ισότητας, στη Γαλλική Δημοκρατία».14 

Εκεί τοποθετήθηκαν στο μεγαλύτερο μουσείο έργων τέχνης, 
το οποίο ιδρύθηκε ποτέ, στο «Musee Napoleon» στο Λούβρο. 

Στις θετικές επιπτώσεις που είχε το «Musee Napoleon» συ

γκαταλέγεται το γεγονός ότι, ακολουθώντας το πρότυπο του, 
έγιναν προσιτές στο ευρύ κοινό πολλές βασιλικές συλλογές της 
Ευρώπης. Από την άλλη πλευρά, η κλοπή έργων τέχνης από τα 
στρατεύματα του Ναπολέοντα επέφερε στη συνέχεια μοιραί

ες εξελίξεις, με αποτέλεσμα τα έργα τέχνης να απομακρύνο

νται από τον τόπο καταγωγής τους. Θεωρείτο κέρδος, όχι απώ

λεια, να αποκόπτονται έργα με ιστορική ενότητα και να 
καταστρέφονται κτίσματα προκειμένου να αφαιρεθούν από 
αυτά πολύτιμα γλυπτά, τα οποία στη συνέχεια τοποθετούνταν 
σε κάποιο μουσείο με αμφίβολη διάταξη όσον αφορά την Ιστο

ρία της Τέχνης. Πολλά έργα τέχνης, τα οποία για αιώνες 
ολόκληρους έμοιαζαν ακίνητα, ο Ναπολέων τα έκανε να με

τακινηθούν. 
Ειδικά στη Ρο5μη πολλές αριστοκρατικές οικογένειες ανα

γκάστηκαν, από τις συνεισφορές που απαιτούσε ο Ναπολέων, 
να πουλήσουν τα έργα τέχνης που κατείχαν. Δημιουργήθηκε 
μία ολόκληρη κατηγορία εμπόρων έργων τέχνης, οι οποίοι αγό

ραζαν από τους ευγενείς τα έργα τέχνης έναντι ελαχίστου αντι

τίμου και στη συνέχεια, αφού τους έκαναν την απαιτούμενη συ

ντήρηση, τα ξαναπουλούσαν στο πολλαπλάσιο της τιμής στην 
οποία τα είχαν αγοράσει. Οι πλουσιότεροι αγοραστές ήταν οι 

Εικ. 1. Ήβη. Μαρμάρινο άγαλμα του Antonio Canova. Φιλοτεχνήθηκε το 1796 
κατ' εντολή του J.G.Albrizzi στη Βενετία και το 1830 πέρασε στην ιδιοκτησία 
του βασιλιά της Πρωσίας. Κρατικό Μουσείο του Βερολίνου, Παλιά Εθνική 
Πινακοθήκη. 
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g Γάλλοι: εκτός από τον Vivant Denon, ο οποίος προμήθευε το 
Ι Λούβρο, συνέλεγαν ε'ργα τέχνης ο καρδινάλιος Fesch, ο θείος 
Ε του Ναπολέοντα και ο Λυσιέν Βοναπάρτης, αδελφός του Ναπο

g λέοντα. Για να μπορέσει κανείς να τους ανταγωνιστεί, χρεια

< ζόταν έναν αξιόπιστο μεσίτη, για να εμποδίσει τους Γάλλους, 
χ όπως έλεγε ο Λουδοβίκος, «να τα βουτήξουν» όλα.15 Ο Λουδο

1 βίκος τον βρήκε στο πρόσωπο του Martin von Wagner. Ο ζω

\?· γράφος και γλυπτής από το Βίρτσμπουρκ, ο οποίος διέμεινε στη 
% Ρώμη από το 1810 έως το θάνατο του (1858) κατ' εντολή του 
ο Λουδοβίκου, αποδείχτηκε όχι μόνο ικανότατος και επίμονος 

διαπραγματευτής, αλλά κι ένας άνθρωπος με υψηλά ποιοτικά 
Β κριτήρια. Μέσα σε λίγα χρόνια μπόρεσε να δημιουργήσει για 
| τον Λουδοβίκο στη Ρώμη μια μεγάλη συλλογή αξιόλογων έρ

γων τέχνης. 
Ωστόσο αυτός που είχε τον τελευταίο λόγο σε όλες τις απο

φάσεις ήταν ο Λουδοβίκος. Ενδιαφερόταν για κάθε λεπτομέ

ρεια, ρωτούσε, περίμενε και αποφάσιζε. Το μέτρο των επιλο

γών του ήταν ξεκάθαρο: «Μόνο το εξαίσιο», μόνο το «εξαιρετικά 
όμορφο» ήθελε να αποκτά. Σε πολλές από τις επιστολές του 
στον Wagner επαναλάμβανε ο Λουδοβίκος την αξίωση του, υπο

γραμμίζοντας επανειλημμένως τα λόγια αυτά.Ι6 

Ο Λουδοβίκος είχε δει από κοντά μόνο λίγα έργα τέχνης. 
Μελετώντας το έργο του Winckelmann, τη Βίβλο της Αισθητι

κής για τον Λουδοβίκο, η προσοχή του στράφηκε κυρίως στα 
πρωτότυπα ελληνικά έργα. Πίστευαν τότε, όπως είχε γράψει 
κάποτε ο Wagner στον Λουδοβίκο, ότι «τα καλύτερα αγάλμα

τα της Ρώμης ήταν ως προς την καταγωγή τους τόσο ελληνικά, 
όσο κι εκείνα που είχαν βρεθεί στην Ελλάδα».17 Πολλά έργα, 
τα οποία θεωρούνταν τότε ως τα αυθεντικά ελληνικά πρωτό

τυπα, αποδείχτηκε αργότερα ότι δεν ήταν παρά ρωμαϊκά αντί

γραφα των ελληνικών πρωτοτύπων. Ωστόσο η τότε εκτίμηση 
δεν ήταν εντελώς λανθασμένη, διότι τα καλά ρωμαϊκά αντί

γραφα των ελληνικών αριστουργημάτων δημιουργήθηκαν την 
εποχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας ως επί το πλείστον από 
Έλληνες γλύπτες. Η πρώτη παραγγελία του Λουδοβίκου που 
δόθηκε στον Wagner αφορούσε, ωστόσο, ένα έως και σήμερα 
αναμφισβήτητο ελληνικό πρωτότυπο, τον περίφημο Σάτυρο της 
οικογενείας Μπαρμπερίνι, για την αγορά του οποίου ο Λου

δοβίκος είχε κοπιάσει περίπου δέκα χρόνια. 
Για τον Wagner και τον Λουδοβίκο, οι οποίοι δεν είχαν δει 

ποτέ ελληνικό έργο τέχνης, ήταν δύσκολο να αποφασίσουν αν 
επρόκειτο πράγματι για ένα «γνήσιο ελληνικό» έργο από την 
«εποχή της ακμής της τέχνης», δηλαδή από τους κλασικούς χρό

νους. Το 1811 προσφέρθηκε στον Wagner μία ανάγλυφη πα

ράσταση ιππέων, για την οποία λεγόταν ότι ήταν μέρος του Παρ

θενώνα, έργο δηλαδή του περίφημου γλύπτη της κλασικής εποχής 
Φειδία. Το να αποδίδονται έργα τέχνης σε τόσο φημισμένα ονό

ματα δεν ήταν τότε σπάνιο και από μόνο του δεν σήμαινε τί

ποτε. Για το συγκεκριμένο ανάγλυφο γνώριζαν τουλάχιστον με 
σιγουριά ότι ήταν ελληνικό. Ο Βενετός στρατηλάτης Francesco 
Morosini, ο κατακτητής της Ακρόπολης των Αθηνών (1687), το 
είχε δωρίσει στο δόγη Marcantonio Giustiniani. Στην κατοχή 
της οικογένειας αυτής παρέμεινε έως ότου οι χρεωμένοι πια 
Giustiniani πούλησαν το 1811 το ανάγλυφο στους αδελφούς 
Camuccini, οι οποίοι ήταν τότε OL πιο δραστήριοι έμποροι έρ

γων τέχνης στη Ρώμη. Ο Wagner χαρακτήρισε το έργο ως «ε

ξαιρετικά όμορφο» και ο Λουδοβίκος ήταν πρόθυμος να το αγο

ράσει έναντι οποιουδήποτε αντιτίμου, υπό την προϋπόθεση ότι 
πράγματι προερχόταν από τον Παρθενώνα. Ο Wagner το εξέ

τασε για άλλη μια φορά πολύ προσεκτικά και διαπίστωσε ότι 
δεν ήταν κατασκευασμένο από μάρμαρο αλλά από ασβεστόλι

θο εξαιρετικής ποιότητας. Παρ' όλα αυτά, συνηγορούσε για την 
αγορά του, καθώς ήταν πεπεισμένος για την ποιότητα της δου

λειάς. Ο Λουδοβίκος όμως ήταν κατηγορηματικός: «Αν δεν εί

ναι από τον Παρθενώνα, δεν το αγοράζω».18 Εξετάζοντας τα 
πράγματα από τη σημερινή σκοπιά δεν μπορεί κανείς παρά να 
λυπηθεί για την άρνηση του Λουδοβίκου, διότι αυτή η αρίστης 
ποιότητας ανάγλυφη παράσταση, η οποία στην πραγματικότη

τα προερχόταν από τη Βοιωτία, συνδέεται άμεσα, με το ρυθ

μό της, με τις ζωφόρους του Παρθενώνα και αποτελεί ένα ωραι

ότατο παράδειγμα της μεγάλης επιρροής που είχε ο ρυθμός του 
Παρθενώνα σε άλλες ελληνικές περιοχές κατά το δεύτερο μι

σό του 5ου αι. π.Χ. (η παράσταση σήμερα βρίσκεται στο Μου

σείο του Βατικανού). 
Είναι βέβαιο ότι η απόφαση του Λουδοβίκου θα ήταν δια

φορετική, αν είχε δει αυτή την ανάγλυφη παράσταση και τις ζω

φόρους του Παρθενώνα στην πρωτότυπη μορφή τους ήδη από 
τότε. Έπρεπε όμως, όπως σε πολλές από τις αγορές του, να επα

φίεται σε πρόχειρα σχέδια και περιγραφές, τον δε Παρθενώνα 
τον γνώριζε την εποχή εκείνη μόνο από χαρακτικά, κυρίως από 
την πρωτοποριακή δημοσίευση Antiquities of Athens, την οποία 
είχαν εκδώσει οι James Stuart και Nicholas Revett κατ' ανάθε

ση της Society of Dilettanti του Λονδίνου από το 1762. Το 1794 
κυκλοφόρησε ένας τόμος σχετικά με τα κτίσματα της Ακρόπο

λης. Έτσι ο «Stuarto Αθηναίος», όπως τον αποκαλούσαν, δη

μιούργησε υποδειγματικά βιβλία για όλους τους κλασικιστικούς 
αρχιτέκτονες, οι οποίοι προσπαθούσαν να μιμηθούν την ελλη

νική τέχνη, όπως την εννοούσε ο Winckelmann. Στα βιβλία 
αυτά μπόρεσε ο Λουδοβίκος να δει αυτό που ονειρευόταν: 
την κλασική Αθήνα, η οποία ήταν ακόμη απρόσιτη για κείνον 
και που μόλις το 1834/ 35 θα κατάφερνε να επισκεφθεί. Πολλοί 
άλλοι Γερμανοί, όπως ο Goethe, ο Herder, ο Lessing και ο 
Holderlin, οι οποίοι μιλούσαν με μεγάλο ενθουσιασμό για την 
Ελλάδα, δεν κατάφεραν ποτέ να αποκτήσουν άμεση εμπειρία 
σχετικά με τη χώρα των ονείρων τους: δεν πάτησαν ποτέ το πό

δι τους σε ελληνικό έδαφος. Η ιδέα που είχαν για την Ελλάδα 
προερχόταν από τα έργα των αρχαίων συγγραφέων και από τις 
περιγραφές ανθρώπων που είχαν ταξιδέψει στην Ελλάδα, προ

πάντων από το βιβλίο του Richard Chandlers Ταξίδια στην ΕΏΛ

δα, το οποίο κυκλοφόρησε το 1777. Ούτε κι ο Winckelmann εί

χε επισκεφθεί ποτέ την Ελλάδα, αν και πολλές φορές του δόθηκε 
η ευκαιρία να το κάνει. Το 1762, σε ηλικία ούτε καν 45 ετών, 
έγραφε σχετικά με το θέμα αυτό: «Στη Νεάπολη βρέθηκα μπρο

στά στον πειρασμό να ταξιδέψω στην Κωνσταντινούπολη με τον 
Άγγλο πρέσβη, τον λόρδο Granville. Η διάθεση, όμως, που εί

χα άλλοτε να πάω στην Ελλάδα μου έχει φύγει εντελώς. Γερ

νάω και γίνομαι νωθρός κι αυτό που θέλω είναι να περάσω το 
χρόνο που μου απομένει με ησυχία».19 Πέντε χρόνια αργότερα 
ο νεαρός βαρόνος von Riedesel προσπάθησε για άλλη μια φο

ρά να πείσει τον Winckelmann να ταξιδέψουν μαζί στην Ελλά

δα. Ο αρχαιολόγος παρατηρεί σχετικά: «Ο κακός εχθρός με πα

ρασύρει με σκέψεις για ένα ταξίδι στην Ελλάδα, κι είναι πιο 
δυνατός κι από τον άτιμο το διάβολο, είναι ο Riedesel, που 
δεν με αφήνει σε ησυχία [...]. Είμαι μπερδεμένος και αντιστέ
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κομαι, όπως τραγουδούν οι ευσεβείς Λουθηρανοί: Βοήθησε με, 
Κύριε, τον αδύναμο! Φοβάμαι για το πετσί μου, που πολύ ευ

χαρίστως θα πουλούσα ακριβά. Οι Τούρκοι όμως δεν ζητούν 
τέτοιου είδους δέρμα». 

Τα μοναδικά πρωτότυπα ελληνικά κτίσματα που γνώριζε ο 
Winckelmann ήταν οι ναοί της Ποσειδωνίας. Τους χαρακτήρι

ζε ως «ό,τι πιο εντυπωσιακό και πιο αξιαγάπητο, [...] ό,τι πιο 
αξιοσέβαστο ολόκληρης της Αρχαιότητας»20 κι έπειτα κατηγο

ρούσε το Ρωμαίο αρχιτέκτονα και θεωρητικό της Αρχιτεκτονι

κής, τον Βιτρούβιο (2ος αι. μ.Χ.), ο οποίος από την εποχή της 
Αναγέννησης θεωρείτο στους κύκλους των αρχιτεκτόνων και 
TOJV φίλων της αρχαιότητας ως η μεγαλύτερη αυθεντία στον το

μέα της αρχαίας αρχιτεκτονικής, για «παιδαριώδη απλοϊκότη

τα, ελάχιστα εμπεδωμένες, αντιγραμμένες γνώσεις και σε ύφος 
τσαγκάρη». Η υπεροχή των έως τώρα εξυμνούμενων κτισμάτων 
της Ρώμης κλονίστηκε για πολλούς φίλους της αρχαιότητας με 
τη μεγάλη εκτίμηση την οποία έδειξε ο Winckelmann για τους 
ναούς της Ποσειδωνίας. Η ταχύτητα με την οποία η αυθεντία 
του Winckelmann διαφοροποίησε το καλλιτεχνικό αισθητήριο 
φαίνεται από τις σημειώσεις του Goethe στο Ταξίδι στην Ιτα

λία. Στις 23 Μαρτίου 1787 έγραφε για την Ποσειδώνια: «[...] η 
προκη εντύπωση δεν μπορούσε παρά να μου προκαλέσει κα

τάπληξη. Βρέθηκα ξαφνικά σε έναν εντελώς άγνωστο κόσμο 
[...]. Συνήλθα όμως γρήγορα, θυμήθηκα την Ιστορία της Τέχνης, 
αναλογίστηκα την εποχή, με το πνεύμα της οποίας συμφωνούν 
τα κτίσματα αυτά, συνειδητοποίησα το αυστηρό ύφος της Γλυ

πτικής και σε λιγότερο από μία ώρα είχα συμφιλιωθεί [...]».21 

Όταν ο δεκαεννιάχρονος Λουδοβίκος επισκέφθηκε για πρώτη 
φορά το ναό της Ποσειδωνίας, τον οποίο αργότερα θα επι

σκεπτόταν πολλές φορές ακόμα, προσπάθησε να εκφράσει το 
θαυμασμό του με μια ελεγεία:22 

Επιτέλους βρίσκομαι κοντά σου, Ποσειδώνια, έκπληκτος, 
ναοί, σας κοιτώ, τι άλλο να επιθυμήσει κανείς; 
Έργα ελλιπή είναι μπροστά σας τα ρωμαϊκά 
κτίσματα. Βράχοι 
πλάι σε βράχους, ο ένας συγκρατεί τον άλλον. 
Όπως ξεπήδησε οπλισμένη η Αθηνά από την κεφαλή του Δία, 
στέκεται, τέλειο, υπέροχο το Ελληνικό Έργο. 
Σ' αυτό αισθανόμαστε την Τέχνη, μα τα ρωμαϊκά είναι 
τεχνητά. 
Στέκουν μόνοι, εγκαταλελειμμένοι, οι ναοί των θεών, 
ενός κόσμου προ πολλού χαμένου, μάρτυρες 
του ομορφότερου κόσμου. 

'Οταν ο Λουδοβίκος αποκαλεί σε αυτούς τους στίχους τη ρω

μαϊκή αρχιτεκτονική «ελλιπές έργο», καταλαβαίνει κανείς ότι 
πίσω από αυτά κρύβεται η φοανή του δασκάλου του, του 
Winckelmann. Ο Λουδοβίκος, βλέποντας τα ερείπια του ναού 
αυτού, δεν ονειρευόταν μόνο το χαμένο πια κόσμο της αρχαίας 
Ελλάδας  οι σκέψεις του προχωρούσαν πάρα πέρα. Στην ελε

γεία βρίσκουμε την πραγματικά συγκινητική του ομολογία: 

Δεν μου ήταν γραφτό, Έλληνες, να ζήσω μαζί σας! 
Καλύτερα να ήμουν ένας πολίτης της Ελλάδας παρά 
κληρονόμος του θρόνου, 
μ' αυτή τη σκέψη συχνά σας ονειρευόμουν με λαχτάρα. 

Αρχαιότητες από την Ελλάδα 3 
για την Αθήνα του ποταμού Ίζαρ < 

W 

Χ 

Όταν την άνοιξη του 1810 ο Wagner έφτασε στη Ρώμη και ξ 
ανέλαβε τα καινούργια του καθήκοντα, αναχώρησε μια μικρή * 
ομάδα αρχιτεκτόνων, αρχαιολόγων και ζωγράφων για το Otranto ο 
περνώντας από την Κάτω Ιταλία, για να πάει στη συνέχεια με ο 
το πλοίο στην Ελλάδα. Η επιχείρηση αυτή προκάλεσε μεγάλη Ξ 
αίσθηση στην αποικία των καλλιτεχνών της Ρώμης. Πολλοί θα ° 
πήγαιναν ευχαρίστως μαζί. «Τον καημένο τον Rauch τον γαρ < 
γαλάνε τα πόδια του να πάει μαζί, αλλά πώς να πάει;» έγραφε < 
στο σύζυγο της η Caroline von Humboldt, που όμως ούτε αυτός Ξ 
δεν μπορούσε να διαθέσει χρήματα στο γλύπτη.23 Χρήματα έλει | 
παν επίσης και από το βαρόνο Carl Haller von Hallerstein (Εικ. ° 
2), επιθεωρητή κτιρίων στη Νυρεμβέργη, ο οποίος παρέμεινε 
για ενάμιση χρόνο με εκπαιδευτική άδεια στην Ιταλία για με

τεκπαίδευση στην αρχιτεκτονική. Όταν το 1808, στην αρχή του 
ταξιδιού για το Μόναχο, απευθύνθηκε στον παντοδύναμο υπουρ

γό Montgelas, για να δώσει το μισθό του, που εκκρεμούσε, ο 
οποίος ανερχόταν στα 300 φιορίνια, η απάντηση που έλαβε ήταν 
αρνητική, πράγμα που δεν άλλαξε καθόλου, ούτε όταν λίγο αρ

γότερα συστήθηκε στο βασιλιά Μαξιμιλανό Ιωσήφ Α' και στο 
διάδοχο του θρόνου, τον Λουδοβίκο. Αυτός ο σεμνός άνδρας 
δεν εντυπωσίασε κανέναν από τους δυο τους. Η κακοτυχία ήταν 
ο πιστός σύντροφος του Haller: στο ταξίδι προς τη Ρώμη τού 
έκλεψαν όλες τις αποσκευές. Συνηθισμένος καθώς ήταν στις 
ατυχίες, δεν λυπήθηκε ιδιαίτερα. Με ένα δάνειο από το Βαυ

αρό πρέσβη στη Ρώμη κατόρθωσε να πραγματοποιήσει την επι

θυμία του να ταξιδέψει στην Ελλάδα. Την αφορμή για το ταξί

δι αυτό έδωσαν οι δύο Δανοί λόγιοι Peter Oluf Brondsted και 
Georg Koes, τους οποίους ο Haller είχε γνωρίσει στη συντρο

φιά των καλλιτεχνών του «Βορρά», η οποία συνήθιζε να συ

γκεντρώνεται στο «Cafe Greco» στην Ισπανική Σκάλα στη 
Ρώμη. Σχεδίαζαν από κοινού να εκδώσουν μετά το ταξίδι τους 
μια εικόνα της Ελλάδας και των μνημείων της τέχνης και της 
ιστορίας της. Στο σχέδιο αυτό προσχώρησαν ο Λετονός βαρό

νος Otto Magnus von Stackelberg και ο γιος του ταβερνιάρη 
από το Cannstatt, ζωγράφος Jakob Linkh από τη Βυρτεμβέργη. 

Οι ταξιδιώτες δεν είχαν ακόμα βγει από το Οτράντο, όταν το 
πλοίο τους ναυάγησε και μόνο μετά από πολλές προσπάθειες κα

τάφεραν να σωθούν την επόμενη μέρα ξαναπροσπάθησαν. Με 
ένα πλοίο φορτωμένο σκόρδα κατάφεραν να περάσουν το θα

λάσσιο αποκλεισμό των Άγγλων και να φτάσουν στην Κέρκυρα. 
Εκεί όμως αρρώστησε ο Stackelberg και χρειάστηκε να περι

μένουν για λίγο, προτού φτάσουν στην Αθήνα. Η πόλη προσγεί

ωσε τους ενθουσιώδεις φιλέλληνες. Μικρή, με τουρκικά χαρα

κτηριστικά, αφιλόξενη και χωρίς τίποτα που να θυμίζει την παλιά 
της λάμψη  αυτή την εντύπωση δημιούργησε η Αθήνα στους 
νεόφερτους. Καταρχάς απευθύνθηκαν στους εκπροσοάπους 
των δύο μεγάλων δυνάμεων, της Αγγλίας και της Γαλλίας. 

Ο Γάλλος πρόξενος ήταν ο Louis Frangois Fauvel, ένας 
παθιασμένος ερευνητής και συλλέκτης ελληνικών αρχαιοτήτων 
και αναμφισβήτητα ο επαρκέστερος γνώστης των αρχαίων έρ

γων τέχνης που υπήρχαν στην Αθήνα την εποχή εκείνη. Αυτός 
ήταν που ξενάγησε τους «Μυλόρδους», όπως αποκαλούσαν τό

τε τους ξένους στην Αθήνα. Το αξίωμα του Βρετανού υποπρο

ξένου κατείχε ο Βερολινέζος Georg Christian Gropius. Οι δύο 
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Εικ. 2. Carl Haller von Hallerstein, σχέδιο με μολυβί του Otto Magnus von 
Stackelberg, Ζάκυνθος, 2 Μαρτίου 1814, Μόναχο, Εθνική Συλλογή Αρχαιοτήτων. 

αυτοί διπλωμάτες θα έπαιζαν αργότερα, κατά την αγορά των 
γλυπτών της Αφαίας στην Αίγινα, αποφασιστικό ρόλο. Ενημέ

ρωσαν λοιπόν τους επισκέπτες αμέσως και από πρώτο χέρι για 
τις συνθήκες που επικρατούσαν στην τουρκοκρατούμενη Ελλά

δα, όπου η Αγγλία και η Γαλλία πάλευαν εδώ και χρόνια για το 
ποια θα επικρατήσει και για το ποια θα πάρει υπό την κατοχή 
της τις ελληνικές αρχαιότητες. Έναν από τους πρωταγωνιστές 
αυτής της διαμάχης είχαν την ευκαιρία οι επισκέπτες να γνω

ρίσουν και προσωπικά: τον Don Giovanni Battista Lusieri. Για 
περισσότερο από μια δεκαετία σχεδίαζε κατ' εντολή του λόρ

δου Έλγιν, του τότε Βρετανού πρέσβη στην Υψηλή Πύλη, ελ

ληνικά έργα τέχνης. Ο Lusieri ζωγράφιζε αργά: τα δέντρα της 
Αθήνας μεγάλωναν γρηγορότερα και με το πέρασμα των χρό

νων κάλυπταν τα κτίρια και τις όψεις τους, ενώ εκείνος προ

σπαθούσε να τα ζωγραφίζει με μεγάλη ακρίβεια. Έτσι λοιπόν, 
όπως συνήθιζε να τον ειρωνεύεται ο Fauvel, πέρασε τη μισή του 
ζωή πάνω από τα χαρτιά του σχεδιάζοντας και την άλλη μισή 
σβήνοντας. Όταν όμως το 1801 ο λόρδος Έλγιν έλαβε από 
την Υψηλή Πύλη στην Κωνσταντινούπολη την επίσημη άδεια 
όχι μόνο να σχεδιάσει και να αντιγράψει τα αγάλματα του Παρ

θενώνα, αλλά να τα αποσπάσει από το ναό και να τα πάρει μα

ζί του, ο Lusieri αποδείχτηκε ταχύτατος και αδίστακτος διορ

γανωτής. Μέσα σε λίγες εβδομάδες είχαν κιόλας κατεβάσει τα 
γλυπτά από τον Παρθενώνα. Έ ν α τμήμα του ναού μάλιστα δια

λύθηκε κατά τη διαδικασία απόσπασης των αγαλμάτων. Η με

ταφορά των «μαρμάρων» κράτησε αρκετό καιρό. Το 1810 εί

χε ήδη μεταφερθεί το μεγαλύτερο μέρος, ένα μικρό υπόλοιπο 
όμως, του οποίου τη μεταφορά ο Fauvel εμπόδιζε για πολλά χρό

νια, βρισκόταν κατά την άφιξη των επισκεπτών μας στο λιμάνι 
του Πειραιά. 

Ο Haller και οι φίλοι του έμειναν άναυδοι με τον απαράδε

κτο τρόπο που ο Lusieri κατ' εντολή του λόρδου Έλγιν είχε με

ταχειριστεί τον Παρθενώνα. Ο Stackelberg έγραφε σχετικά: 
«Τώρα η Ακρόπολη μοιάζει μ' έναν πελώριο σωρό ερειπίων, που 
τα μικρά τουρκόπουλα έχουν κάνει παιδότοπο και που θρασυ

τατα αποτελειώνουν τα ωραία θραύσματα που έχουν απομείνει. 
Μοιάζει απίστευτο που τα μεγάλα μαρμάρινα κομμάτια που βρί

σκονται πεταμένα εκεί, δεν έχουν τελειώσει ακόμα, αφού αυτή 
η λεπτόκοκκη πέτρα χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια για ασβέ

στης. Στη θέα αυτής της καταστροφής μάς κυριεύει όλους με

λαγχολία και θλίψη».24 Παρόμοιο θέαμα αντίκρισαν και σε άλ

λα μέρη: Πολλές αρχαιότητες καταστράφηκαν τότε από την άγνοια 
του κόσμου και κομμάτια τους πουλήθηκαν στους περαστικούς 
επισκέπτες για ενθύμιο. Μερικά μάλιστα κομμάτια χρησιμοποι

ήθηκαν ως μυλόπετρες ή για παχνιά ζώων. Κινδύνεψαν πολύτι

μα κτίσματα. Στο Ερεχθείο βρισκόταν μια πυριτιδαποθήκη των 
Τούρκων, ενώ πολύ κοντά βρισκόταν μια συστοιχία κανονιών. 
Αν κάποιο αρχαίο μνημείο τύχαινε να βρεθεί πεσμένο κάτω, 
όδευε συχνά την εποχή εκείνη στην ασβεστοκάμινο. Σε πολλά 
οδοιπορικά εκφράζονται διαμαρτυρίες για όλα αυτά. 

Εκείνη την εποχή δέσποζαν στην Ελλάδα οι Άγγλοι ταξι

Εικ. 3. Charles Robert Cockerell, σχέδιο με μολύβι του Otto Magnus von 
Stackelberg, Μόναχο, Εθνική Συλλογή Αρχαιοτήτων. 

146 



δευτές. Η πολιτική κατάσταση της Ευρώπης είχε κατά πολύ συμ

βάλει σε αυτό: οι πόλεμοι του Ναπολέοντα και, τέλος, ο ηπει

ρωτικός αποκλεισμός που επέβαλε στην Αγγλία δεν επέτρεπε 
πια στους Άγγλους ευγενείς την «κλασική περιοδεία» στην Ιτα

λία και έτσι επισκέπτονταν την Ελλάδα. Εκεί με την «Υψηλή 
Πύλη» ήταν ιδιαίτερα ευμενείς οι Άγγλοι μετά την εκστρατεία 
του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο. Αυτές ακριβώς οι πολιτικές προ

ϋποθέσεις ήταν που κατέστησαν δυνατή την απομάκρυνση 
των «ελγινείων μαρμάρων» καθώς και πολλές άλλες δραστη

ριότητες των Άγγλων στην Ελλάδα. 
Δεν βρίσκονταν όμως μόνο η ομάδα του λόρδου Έλγιν και 

οι περιπετειώδεις Άγγλοι ευγενείς την Ελλάδα. Εργάζονταν 
εκεί και σοβαροί μελετητές της αρχαιότητας, όπως οι Άγγλοι 
αρχιτέκτονες Charles Robert Cockerell (Εικ. 3) και John Foster, 
οι οποίοι προσπαθούσαν να διαδώσουν και να βελτιώσουν 
την περίφημη έκδοση Antiquities of Athens. Ο Haller γνώρισε 
τον Cockerell στη δουλειά αυτή και έγινε στενός του φίλος. 
Μιλούσαν στα γαλλικά, γιατί κανείς από τους δύο τους δεν κα

ταλάβαινε τη γλώσσα του άλλου. Σχεδίαζαν και μελετούσαν μα

ζί στην Ακρόπολη και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. 
Το όλο εγχείρημα δεν κόστιζε λίγο. Ο ενθουσιασμός των φι

λελλήνων για την αρχαιότητα δεν τους διευκόλυνε σε τίποτε. Πα

ντού  είτε ήθελαν να επισκεφθούν την Ακρόπολη είτε να αναπο

δογυρίσουν κάπου αλλού μια πέτρα για να τη ζωγραφίσουν 
χρειαζόταν ειδική άδεια, την οποία μπορούσαν να αποκτήσουν 
μόνο έναντι δυσβάστακτων τελών. Ο Haller, ο οποίος βρισκόταν 
πάντα σε οικονομική στενότητα, εξασφάλιζε έσοδα ζωγραφίζο

ντας τοπία  με τη μεσολάβηση του Cockerell  για τους Άγγλους 
που επισκέπτονταν την Ελλάδα, μεταξύ άλλων και για τον Λόρ

δο Μπάιρον. 
Αλλά ακόμα κι αυτό συχνά δεν ήταν τόσο απλό, όπως ση

μειώνει ο Stackelberg στο ημερολόγιο του κατά τη διάρκεια της 
παραμονής του στην Κόρινθο: «Μόνο στα κλεφτά και συχνά με 
κίνδυνο της ζωής μας τολμούσαμε να σχεδιάζουμε την όμορφη 
τοποθεσία. Αιφνιδιασμένοι από τους Τούρκους, μας έδιωχναν 
με φωνές και βρισιές. Οι πιο ανυπόφορες ήταν οι Μαυριτανές 
σκλάβες, από τις οποίες μάλιστα υπήρχαν και πολλές. Ούρ

λιαζαν τρομερά, ξεσήκωναν τα παιδιά να μας κυνηγούν κι έπει

τα μας πλησίαζαν χαμογελώντας και μας έκαναν τα γλυκά μά

τια σαν διαβολοθήλυκα. Ο Haller δεν κατάφερε τελικά να ξεφύγει, 
του πετούσαν κοπριά και πέτρες και κάθε βράδυ τον ακολου

θούσε ένα ολόκληρο τσούρμο από αλητόπαιδα».25 Ακόμα πε

ρισσότερο όμως η συντροφιά φοβόταν τις επιθέσεις ληστών 
σε απομονωμένες περιοχές, ενώ στη θάλασσα υπήρχε ο φό

βος των πειρατών. Τέτοιες έγνοιες δεν είχαν οι ευγενείς ταξι

διώτες, όπως, π.χ. ο λόρδος Μπάιρον, τον οποίο ο Haller και οι 
φίλοι του συνόδεψαν κάποτε στο ναό του Ποσειδώνα στο ακρω

τήριο Σούνιο: ταξίδευε με στρατιωτική συνοδεία και απέτιε φό

ρο τιμής στους αρχαιολογικούς χώρους τριγυρισμένος από υπη

ρέτες και μεγάλη ακολουθία. 

Η ανακάλυψη των γλυπτών της Αφαίας στην Αίγινα. 
Την άνοιξη του 1811 η ομάδα διασπάστηκε. Ενώ οι άλλοι 

πήγαν στην Τουρκία, οι Haller, Cockerell, Foster και Linkh απο

φάσισαν να πάνε στην Αίγινα για να μελετήσουν τον προ πολ

λού γνωστό ναό της Αφαίας που βρισκόταν εκεί και που τότε 

πιστεύετο ότι ήταν ο ναός του Πανελλήνιου Δία. Η σημερινή % 
Αίγινα τότε είχε ελάχιστους κατοίκους. Μόνο δύο κίονες στο < 
λιμάνι ήταν τα τελευταία απομεινάρια, μαρτυρίες του μέγα ω 

λείου που κάποτε είχε γνωρίσει η αρχαία πόλη. Ο ναός απεί a 
χε λιγότερο από δύο ώρες. Δεκατέσσερις κίονες στην ανατο Τ 
λική πλευρά και λίγοι στη δυτική πρόσοψη ήταν τα μόνα μέρη % 
του ναού που είχαν απομείνει όρθια, τα υπόλοιπα είχαν πέσει Ι 
πριν από καιρό από τους σεισμούς. Δέντρα και θάμνοι είχαν Ξ 
φυτρώσει μέσα στα ερείπια. Στον περίβολο του ιερού υπήρχε < 
ένας μικρός σιταγρός. Οι φίλοι στρατολόγησαν εργάτες από τα % 
γύρω χωριά για να καθαρίσουν το ναό, πράγμα καθόλου δύ § 
σκολο, αφού οι φτωχοί αγρότες ήταν πολλοί. Το δύσκολο όμως a 
ήταν να προστατευτούν από τους ληστές που παραμόνευαν πα £ 
ντου. Οι «Μυλόρδοι» είχαν μαζί τους έναν Τούρκο χωροφύλα ° 
κα (Γενίτσαρο) για να τους προστατεύει, και τις νύχτες φυ

λούσαν εναλλάξ σκοπιά. 
Ο Haller και ο Foster προσπαθούσαν να ξεκαθαρίσουν 

τα θεμέλια του ναού. Ο Cockerell μελετούσε τη δομή του να

ού (Εικ. 4) και ο Linkh ζωγράφιζε. Για να γίνει η αποτύπωση 
χρειαζόταν συχνά να μετακινηθούν τμήματα που είχαν γκρε

μιστεί. Εντελώς τυχαία έπεσαν πάνω σε ένα κομμάτι μάρμα

ρο, που τους κίνησε αμέσως την περιέργεια, μια και ο ναός εί

ναι κατασκευασμένος από τον ασβεστόλιθο του νησιού. Όταν 
σήκωσαν το μάρμαρο, αναγνώρισαν την κεφαλή ενός πολεμι

στή με περικεφαλαία. 
Η αξία του ευρήματος αναγνωρίστηκε αμέσως από τους ερευ

νητές. Από τη στιγμή εκείνη τους κυρίευσε ο πυρετός της ανα

σκαφής. Για τον Linkh, τον οποίο όπως θα γράψει αργότερα

μια «εσωτερική φωνή» τον απέτρεπε από το να πεθάνει ως 
ταβερνιάρης στο Cannstatt, είχε φτάσει η μεγάλη στιγμή. Αν και 
ως ζωγράφος είχε ελάχιστη εξοικείωση σε θέματα αρχιτεκτο

νικής, ανέλαβε την οργάνωση της ανασκαφής. Το ημερολόγιο 
του έχει διασωθεί. Ήδη την τέταρτη μέρα μετά την άφιξη τους 
στην Αίγινα γράφει: «Οι ανασκαφές μας είναι τεράστιες. Εκτός 
από ένα μεγάλο αριθμό σπασμένων σε αγάλματα βρήκαμε 
και τρεις ξιφομάχους πολεμιστές. Φαίνεται να είναι μορφές του 
αετώματος».26 Μέσα σε λίγες μέρες ήρθαν στο φως κορμοί, κε

φαλές και, όπως γράφει ο Linkh, «ένας πολύ μεγάλος αριθμός 
από βραχίονες, πόδια, χέρια κλπ.» 

Τα ευρήματα δεν πέρασαν απαρατήρητα στο νησί και οι γη

ραιότεροι του χωριού παρουσιάστηκαν για να απαιτήσουν χρή

ματα προκειμένου να δώσουν άδεια για την ανασκαφή. Στην 
αρχή ζήτησαν 10.000 τουρκικά γρόσια. Ο Linkh πρόσφερε 
500 και τελικά συμφώνησαν στα 800, τιμή που αντιστοιχούσε 
περίπου στην αξία των αγαλμάτων σε ασβέστη. Όταν ο Linkh 
ζήτησε για το ποσό αυτό μια απόδειξη σε τέσσερα αντίτυπα, ένα 
για τον καθένα, άρχισαν πάλι τα παζαρέματα. Με 20 γρόσια ο 
γραφέας πείστηκε να αρχίσει τη δουλειά, και μιας κι έγραφε 
πολύ αργά, ο Linkh χρησιμοποίησε το χρόνο αυτό για να προ

γευματίσει. Θα το μετάνιωνε όμως το διάλειμμα αυτό. Όταν γύ

ρισε στο σπίτι του γραφέα, δεν τον βρήκε πια εκεί. Οι γηραιό

τεροι του χωριού είχαν πάει μαζί του σε ένα «μικρό εξοχικό 
σπίτι, για να διασκεδάσουν με τα χρήματα που τόσο εύκολα εί

χαν κερδίσει». Ο Linkh έψαξε να τους βρει και «τους βρήκε με 
δύο Τούρκους σ' έναν κήπο. Ήταν σχεδόν όλοι μεθυσμένοι». 

Ο Linkh όμως δεν είχε καθόλου κέφι για γλέντια. Οι πιέσεις 
του να πάρει επιτέλους στα χέρια του τις αποδείξεις που ζη
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Εικ. 4. Άποψη του ναού της Αίγινας. Χαρακτικό σε ατσάλι του Robert Brandard κατά τον William Turner, 1835. 

τούσε δεν εισακούστηκαν. Άρχισαν πάλι τα παζαρέματα. Ο γρα

φέας απαιτούσε άλλα 150 γρόσια. Τελικά συμφώνησαν να πλη

ρώσει 30 γρόσια ακόμα και η αγορά είχε ολοκληρωθεί. 
Τις επόμενες ημέρες ασχολήθηκαν κυρίως με το να σχεδιά

ζουν. Ο Haller, ο Cockerell και ο Foster ήταν φιλότιμοι μελε

τητές. Τα γλυπτά ευρήματα δεν έπαιζαν, όπως φαίνεται από τις 
επιστολές του Haller, το σημαντικότερο ρόλο στο εγχείρημα 
τους. Οι αρχιτέκτονες ήθελαν να επιτύχουν την τέλεια αποτύ

πωση του κτίσματος. Μετά από δυόμισι εβδομάδες η έρευνα 
στο ναό της Αφαίας, η μεγάλη ανασκαφή στην Ελλάδα, είχε ολο

κληρωθεί. Οι φίλοι μετέφεραν τα ευρήματα στην Αθήνα (Εικ. 
5). Μια θύελλα που τους έσπρωχνε στα βράχια της Σαλαμίνας 
λίγο έλειψε να τα καταστρέψει όλα. Ανησυχία τους δημιουρ

γούσαν και τα πειρατικά γαλλικά πλοία. Στην Αθήνα τα αρ

χαιολογικά ευρήματα τακτοποιήθηκαν και τοποθετήθηκαν σε 
ένα σπίτι κάτι σαν μουσείο το οποίο νοίκιασαν οι ίδιοι. Εδώ 
αναγνώρισαν ο Haller και ο Fauvel το θέμα της παράστασης: ο 
πόλεμος των Ελλήνων κατά των Τρώων. 

Με την εργασία αυτή έγραφε ο Haller τότε στον αδελφό 
του μάθαμε «να αναγνωρίζουμε όλο και περισσότερο τη μεγά

λη αξία τους, κι ακόμα πειστήκαμε ότι αν διασπαστούν, αυτή 
ακριβώς η αξία τους θα μίκραινε: συμφωνήσαμε λοιπόν μεταξύ 
μας να τα προσφέρουμε σε κάποιον λάτρη του είδους, ο οποίος 
θα μας προσφέρει ένα αξιοπρεπές ποσό [...]». Με την προτρο

πή του Fauvel συντάχθηκε μια συμφωνία, σύμφωνα με την οποία 
είχαν όλοι την υποχρέωση να πουλήσουν τα αγάλματα ως σύ

νολο. Το ερώτημα που ετίθετο λοιπόν ήταν πώς και σε ποιον. 
Στη συνέχεια ειδοποίησαν τις κυβερνήσεις των χωροίν 

τους. Ο Haller έγραψε στοπ Λουδοβίκο. Όμως προτού οι επι

στολές φτάσουν στον προορισμό τους, κατέφθασαν οι πρώτες 
προσφορές από Άγγλους ταξιδιώτες. Οι προσφορές αυτές απορ

ρίφθηκαν, προκειμένου, όπως έλεγε ο Linkh, «να δοθεί και σε 
άλλους ο χρόνος, ώστε να μπορέσουν να κάνουν κι εκείνοι τις 
δικές τους προσφορές». Η αναμονή ήταν μάλλον δύσκολη για 
τους δύο Γερμανούς, αφού και οι δύο ήταν πολύ χρεωμένοι. Και 
στους Έλληνες τοκιστές επικρατούσαν τότε σκληρά ήθη: το επι

τόκιο ανερχόταν σε 30%, και το ποσοστό αυτό αφαιρείτο αμέ

σως από το πληρωτέο ποσό. Ακόμα χειρότερες ήταν οι συνθή

κες στα ταχυδρομεία: οι επιστολές έπρεπε να μεταφέρονται από 
την Αθήνα στην Κωνσταντινούπολη από έναν έφιππο Τάταρο, 
ο οποίος πληρωνόταν από τον αποστολέα, και στη συνέχεια με

ταφερόταν από εμπόρους στο Μόναχο. Συχνά χρειάζονταν μή

νες ολόκληροι, ακόμα και χρόνος, έως ότου φτάσει μια επιστο

λή στον προορισμό της. Στο μεταξύ ο Gropius, ο οποίος γνώριζε 
καλά τις αβέβαιες συνθήκες τις οθωμανικής Ελλάδας, έπεισε τη 
συντροφιά των φίλων να μην περιμένουν τον επόμενο πλειοδό

τη, αλλά να βγάλουν τα αγάλματα από τη χώρα και να τα προ

σφέρουν σε ανοιχτή δημοπρασία. Τόπος: Η Ζάκυνθος. Το υπό 
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αγγλική κατοχή νησί προσφερόταν για να ξεφύγουν από τις επι

πλε'ον απαιτήσεις των Τούρκων. Ημερομηνία: 1η Νοεμβρίου 
1812. Τιμή εκκίνησης: 70.000 φιορίνια. Καθορίστηκε ρητώς ότι 
μπορούσαν να έρθουν και να φύγουν από το νησί εκπρόσωποι 
όλων των εθνών, ότι μπορούσαν να εξαγάγουν τα αγάλματα ελεύ

θερα και ότι μπορούσαν να πληρώσουν σε οποιοδήποτε νόμι

σμα. Με ένα πραγματικό δίκτυο συμφωνιών ήλπιζαν ότι, παρά 
την τότε εμπόλεμη κατάσταση της Ευρώπης, θα μπορούσαν να 
έχουν μια εντελώς «ουδέτερη» δημοπρασία, η οποία είχε ανα

κοινωθεί σε διάφορες μεγάλες ευρωπαϊκές εφημερίδες. 
Ο Λουδοβίκος την πληροφορήθηκε από την εφημερίδα 

Allgemeine Zeitungxov Άουγκσμπουργκ. Στο άρθρο που είχε συ

ντάξει, ο Haller έγραφε σχετικά με τα αγάλματα: «Το γυμνό ξε

περνά και τις πιο δύστροπες απαιτήσεις. Είναι σε κάθε του 
σημείο υψίστης ομορφιάς και εκτέλεσης [...]. Ιδιαίτερα ωστό

σο ξεχωρίζουν τα κεφάλια. Έχουν ελάχιστη ή και ανύπαρκτη 
έκφραση και σε όλα τα χαρακτηριστικά τους κυριαρχεί μια κά

ποια τραχύτητα, η οποία δεν φαίνεται να ταιριάζει στο ύφος που 
έχουν τα υπόλοιπα μέρη των αγαλμάτων. Κάθε γνώστης και φί

λος της Τέχνης, αν δεν τα έβλεπε μαζί με τους κορμούς και δεν 
καταλάβαινε ότι έχουν σμιλευτεί από ένα και το αυτό κομμάτι 
μάρμαρο, θα τα θεωρούσε κατά μερικούς αιώνες αρχαιότερα. 
Εξίσου εκπλήσσεται κανείς και με τη σχολαστική και παράξε

νη διάταξη που έχουν τα μαλλιά και τα γένια, ενώ τα χείλη και 
τα μάτια έχουν πολύ σκληρό περίγραμμα. Τα τελευταία μάλιστα 
έχουν κάτι το αιγυπτιακό ως προς τον τρόπο που είναι τοποθε

τημένα, με αποτέλεσμα να μην ξέρει κανείς τι να πει και να υφί

σταται σύγχυση για τα όσα γνωρίζει για την Ιστορία της Τέχνης». 
Λίγο καιρό μετά έλαβε ο Λουδοβίκος δύο επιστολές του 

Haller, στις οποίες περιέγραφε τις έρευνες του στην Αίγινα και 
παρέθετε και σχέδια των αγαλμάτων. Ο διάδοχος του θρόνου 
είχε, συνεπώς, ενημερωθεί καλά σχετικά με τα ευρήματα. Οι 

ερωτήσεις που απηύθυνε στον Haller γύρω από τις δυνατότητες 
αγοράς έφθασαν, ωστόσο, στον τελευταίο μετά τη δημοπρασία. 

Παρά τις δυσχερείς συνθήκες πληροφόρησης και τη δύ

σκολη πολιτική κατάσταση στρατεύματα της Βαυαρίας στην εκ

στρατεία του Ναπολέοντα στη Ρωσία και εν όψει της παρου

σίας στην Ελλάδα των τόσο ισχυρών Γάλλων και Άγγλων, ο 
Λουδοβίκος αποφάσισε να αποκτήσει τα αρχαία γλυπτά. Ωστό

σο για εκείνον το σημαντικότερο ήταν να κρατήσει μακριά από 
τη δημοσιότητα την αγορά των γλυπτών, των οποίων η τιμή ανα

φερόταν άλλωστε στις εφημερίδες: «Εφόσον βρισκόμαστε σε 
τέτοιους καιρούς πολεμικής ανησυχίας, οι άνθρωποι σίγουρα 
θα φώναζαν, και με το δίκιο τους, χωρίς να σκέφτονται ότι 
όλα γίνονται με δικές μου δαπάνες, σε ειρήνη ή σε πόλεμο τα 
έσοδα μου είναι τα ίδια», έγραφε ο Λουδοβίκος με τα ιδιόρ

ρυθμα, σε στακάτο τόνο γερμανικά του στον Georg von Dillis, 
τον οποίο είχε διορίσει εκπρόσωπο του για τη δημοπρασία. Όμως 
ο Dillis, που πρόσφατα είχε αποδείξει τις ικανότητες του με την 
αγορά της συλλογής αρχαιοτήτων Bevilacqua, δίσταζε. Δεν αι

σθανόταν αντάξιος της μεγάλης αποστολής που του είχε ανατε

θεί: «[...] για την εκτίμηση γλυπτών έχω πολύ λίγες αρχαιολογι

κές γνώσεις [...] δεν είναι μικρό πράγμα να είναι κανείς υπεύθυνος 
για 60.000 έως 70.000 φιορίνια». Και παραπονιόταν: «[...] όλοι 
οι καλλιτέχνες θα έπεφταν επάνω μου και θα υπονόμευαν αυ

τήν την λίγη εμπιστοσύνη που έχω κερδίσει, και ο Giorgio της 
Βαυαρίας θα θέσει από θλίψη σύντομα τέλος στην κοπιαστική 
ζωή του και έτσι θα στερήσει από την οικογένεια του την υπο

στήριξη που πρόσφερε μέχρι τώρα [...]». Ο θρήνος του Dillis 
έπιασε τόπο. Ο Λουδοβίκος επέλεξε πάλι τον Wagner. Αλλά κι 
αυτός δεν αισθανόταν «καθόλου κατάλληλος για μια τέτοια πα

ραγγελία». Προφασίστηκε κάθε δυνατό λόγο: ελλιπείς γνώσεις 
της γλώσσας, κλονισμένη υγεία, ότι η επιτυχία στην Ελλάδα ήταν 
αβέβαιη και ότι τα αρχαία εκεί λόγω της μεγάλης αγοραστικής 
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Εικ. 5. Ελληνικό ιστιοφόρο μπρο

στά στην Αίγινα με το φορτίο των 
Αιγινητείοιν (;). Σκίτσο του Charles 
Robert Cockerell, 1811. Λονδίνο, 
Βρετανικό Μουσείο 
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g διάθεσης των Άγγλων ήταν πολύ ακριβά. Τίποτα δεν ωφέλησε 
w όμως. Ο Wagner ήξερε πολύ καλά ότι ήταν πολύ δύσκολο να 
| αποτρέψει κανείς τον Λουδοβίκο από κάτι που είχε ήδη απο

g φασίσει. Έτσι έκλεισε την επιστολή του με τα εξής λόγια: «Αφή

< νω την τωρινή καθώς και τη μελλοντική μου τύχη στα χέρια της 
χ Αυτού Υψηλότητος και κλείνω με τα λόγια του Χριστού στο Όρος 
| των Ελαίων: «Κύριε, απελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, όχι 
0· κατά το θέλημα μου αλλά κατά το δικό σου». Και το θέλημα του 
* Λουδοβίκου ήταν ν' αποκτήσει τα γλυπτά. Έτσι έδωσε στον 
ο Wagner λεπτομερείς οδηγίες και έκλεισε την εντολή αγοράς με 

τα λόγια: «Εμπρός, Wagner, εμπρός για την πατρίδα της Ιστο

Β ρίας και της Τέχνης, την Ελλάδα, εσένα μπορούσα να στείλω 
% χωρίς αναβολή και να σας παρακολουθώ με το όνειρο μου». 

Έρευνες στις Βάσσες 

λών, ενώ ολόκληρη η εσωτερική ζωφόρος είχε διασωθεί και φυ

λασσόταν. Σύμφωνα με το συμβόλαιο που είχε υπογραφεί, τα μι

σά ευρήματα μεταφέρθηκαν μέσα από τα δύσβατα βουνά στην 
κοιλάδα που οδηγούσε στην Τρίπολη, στον Πασά, ο οποίος πε

ρίμενε ανάγλυφες παραστάσεις από καθαρό ασήμι και όταν εί

δε τα καφετιά διαβρωμένα ανάγλυφα, απογοητεύτηκε. Έναντι 
400 λιρών δέχτηκε να τα παραχωρήσει στους «Μυλόρδους». Με 
τρομερές δυσκολίες οι ανάγλυφες παραστάσεις μεταφέρθηκαν 
στους ώμους 150 αχθοφόρων μέσα από δύσβατα μονοπάτια στο 
λιμάνι, όπου και φορτώθηκαν στο πλοίο για τη Ζάκυνθο. 

Η ομάδα των ερευνητών είχε μείνει καταγοητευμένη από τη 
ζωφόρο. Αποτελείτο από 23 πλάκες σπασμένες σε πολλά κομ

μάτια, οι οποίες απεικόνιζαν σε δύο ενότητες τη μάχη των 
Ελλήνων κατά των Αμαζόνων και τη φιλονικία Λαπίθων και 
Κενταύρων. Ο Bronsted είχε ενθουσιαστεί τόσο πολύ, που στη 
συνέχεια η ημερομηνία που έβαζε στις επιστολές του ήταν: «Το 
Ιο έτος μετά την ανάσταση των Αμαζόνων και των Κενταύρων». 
Εφόσον ο ναός στις Βάσσες είχε, σύμφωνα με τους συγγραφείς 
της αρχαιότητας, κατασκευαστεί από τον Ικτίνο, τον αρχιτέ

κτονα του Παρθενώνα, πίστευαν τότε ακράδαντα ότι και οι ανά

γλυφες παραστάσεις ήταν δημιούργημα του περίφημου γλύ

πτη του Παρθενώνα, του Φειδία. Ανάλογη λοιπόν ήταν και η 
τιμή. Ζητούσαν τουλάχιστον 60.000 ισπανικά τάλληρα (δηλαδή 
περίπου 60.000 σκούδα), το τριπλάσιο συνεπώς του αντιτίμου 
που απαιτούσαν για τα γλυπτά της Αφαίας. Η τιμή, ωστόσο,δεν 
φαίνεται τόσο υψηλή, αν σκεφτεί κανείς το μεγάλο κόστος της 
ανασκαφής, της αγοράς και της μεταφοράς. 'Οταν ο Stackelberg 
συνελήφθη αργότερα από ληστές, ο Haller μπόρεσε να τον απε

λευθερώσει προσφέροντας λύτρα 11.000 γρόσια, ποσό που αντι

στοιχεί περίπου στο ένα πέμπτο της τιμής που είχαν ορίσει για 
τη ζωφόρο των Βασσών. 

Η δημοπρασία της ζωφόρου των Βασσών ορίστηκε για την 
1η Μαΐου 1814,18 μήνες δηλαδή μετά τη δημοπρασία των γλυ

πτών της Αφαίας, και ανακοινώθηκε και πάλι στις μεγάλες ευ

ρωπαϊκές εφημερίδες. 

Ο Wagner στην Ελλάδα 
Μετά από ένα επικίνδυνο ταξίδι δύο μηνών ο Wagner κα

τέφθασε πανευτυχής στη Ζάκυνθο στις 28 Οκτωβρίου 1812, δύο 
ημέρες δηλαδή πριν από τη δημοπρασία. Η χαρά του όμως σύ

ντομα σκιάστηκε, όταν τον έστειλαν σε ένα λοιμοκαθαρτήριο 
όπου όπως γράφει στο οδοιπορικό του «με κλείδωσαν με άλ

λους τέσσερις σ' ένα είδος στάβλου, χωρίς φως, χωρίς ξύλα, χω

ρίς φαγητό και χωρίς νερό, μας καληνύχτισαν και έκλεισαν το 
στάβλο. Σύντομα ήμασταν μέχρι τ' αυτιά γεμάτοι από ζωύφια 
κάθε λογής». Την επόμενη ημέρα έμαθε ότι κανείς δεν θα μπο

ρούσε να δει τα γλυπτά της Αφαίας, διότι μετά από πιέσεις των 
Άγγλων, οι οποίοι φοβούνταν μια ενδεχόμενη επίθεση ληστών 
στη Ζάκυνθο, είχαν μεταφερθεί στη Μάλτα. Ο Wagner αισθα

νόταν «εξαπατημένος και παραπλανημένος» και εκτίμησε τε

λείως λανθασμένα την κατάσταση. Γιατί τα πράγματα δεν θα 
μπορούσαν να ήταν καλύτερα: όπως κι εκείνος δεν είχε μάθει 
πριν την αναχώρηση του για τη Ζάκυνθο ότι τα αγάλματα είχαν 
μεταφερθεί στη Μάλτα, έτσι δεν είχε φτάσει στ' αυτιά των Άγγλων 
αγοραστών ότι η δημοπρασία θα γινόταν στη Ζάκυνθο, όπως 
είχε προγραμματιστεί. Παρόντες ήταν, εκτός από τον εξου

Αμέσως μετά τις ανασκαφές στην Αίγινα, το φθινόπωρο του 
1811, ο Haller και οι φίλοι του ξεκίνησαν για μια νέα περιπέ

τεια στην Πελοπόννησο. Στο ταξίδι συμμετείχε και ο βαρόνος 
Stackelberg. Προορισμός τους ήταν ο ναός του Επικούριου Απόλ

λωνα στις Βάσσες, τον οποίο είχαν σκοπό να καταμετρήσουν. 
Ο Stackelberg περιγράφει επακριβώς τις εργασίες αυτές σε μια 
μετέπειτα δημοσίευση του. Κατά την καταμέτρηση «[...] την προ

σοχή των αρχιτεκτόνων τράβηξε ένα κυνηγημένο ζώο κάπου 
ανάμεσα στις πέτρες [...] μια αλεπού είχε επιλέξει τον κρυψώ

να αυτό για κατοικία της». Τη φωλιά της αλεπούς κάλυπτε μια 
ανάγλυφη πλάκα. Χωρίς όμως επίσημη άδεια δεν ήταν δυνατό 
να αρχίσουν τις ανασκαφές. Η επιχείρηση διεκόπη. Ο Gropius 
κατάφερε, ωστόσο, τους επόμενους μήνες να αποκτήσει την 
άδεια από τον Πασά, ο οποίος προσφέρθηκε μάλιστα να ανα

λάβει τα μισά από τα έξοδα της ανασκαφής έναντι εκχώρησης 
ενός μέρους των ευρημάτων. Το Δεκέμβριο του 1811 ο Haller 
ενημέρωσε το διάδοχο του θρόνου για το νέο εγχείρημα, το 
οποίο θα ξεκινούσε εκ νέου το καλοκαίρι του 1812. Η επιστο

λή έφτασε στον Λουδοβίκο στις 21 Απριλίου 1812, ο οποίος απά

ντησε την επομένη κιόλας ημέρα και διέθετε 3.000 γρόσια για 
την ανασκαφή, υπό την «προϋπόθεση να μην αποσπάσουν κα

τά την επιχείρηση αυτή [...] καμία ανάγλυφη παράσταση, πράγ

μα που θα ήταν βαρβαρότητα». Η εντολή αυτή δείχνει πόσο πο

λύ διέφερε ο θαυμασμός που έτρεφε ο Λουδοβίκος για την 
αρχαιότητα από αυτόν του Έλγιν. Ωστόσο εδώ, στις Βάσσες, η 
εντολή ήταν περιττή, αφού το εσωτερικό του ναού, στο οποίο 
βρισκόταν κάποτε οι ανάγλυφες παραστάσεις, είχε καταρρεύ

σει προ πολλού. Αλλά και η οικονομική υποστήριξη του Λου

δοβίκου δεν ωφέλησε τον Haller, αφού την έλαβε ένα χρόνο αρ

γότερα. 
Έτσι λοιπόν ο Haller και οι φίλοι του έπρεπε να δανειστούν 

χρήματα από Άγγλους ταξιδιώτες. Οι έρευνες στις Βάσσες έγι

ναν σε μεγάλη κλίμακα. Περίπου 120 βοσκοί της περιοχής 
βοήθησαν για να ανασκαφεί ο ναός (Εικ. 6). Ο Stackelberg πε

ριγράφει στο βιβλίο του τις ανασκαφές αυτές με έντονα χρώ

ματα: Τα μέρη του ναού μετακινούνταν υπό τους ήχους αυλών 
και τυμπανοκρουσιών. Μια ολόκληρη «πολιτεία» από καλύβια 
και αντίσκηνα περιέβαλλε το ναό. Οι ντόπιοι ονόμαζαν τώρα 
τον τόπο «Φραγκόπολη». Μετά από δύο μήνες ανασκαφών ο να

ός είχε αποκαλυφθεί, η μορφή του είχε μελετηθεί, είχαν σχε

διαστεί οι ακριβείς τοποθεσίες εύρεσης των αρχιτεκτονικών με
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Εικ. 6. Η ανασκαφή στο Ναό (1812). Χαρακτικό σε ατσάλι σύμφωνα με το σκίτσο του Otto Magnus von Stackelberg 

σιοδοτημένο πωλητή Gropius, και οι Haller και Linkh. Όρκι

σαν τον Wagner να αγοράσει τα αγάλματα, και ήταν μάλιστα 
πρόθυμοι να επιστρέψουν τα χρήματα στον Λουδοβίκο σε πε

ρίπτωση που τα αγάλματα δεν του άρεσαν. Ο Wagner όμως 
δίσταζε για ευνόητους λόγους. Ήταν, ωστόσο, αναγκασμένος 
να αποφασίσει την ημέρα της δημοπρασίας και έπρεπε να πλει

οδοτήσει με ψηλότερη τιμή από αυτή της γραπτής προσφοράς, 
την οποία είχε υποβάλει ο Fauvel με εντολή της Γαλλίας. Στη 
δύσκολη αυτή θέση ο Wagner θυμήθηκε ότι ο Fauvel είχε στην 
Αθήνα κάποια γύψινα ομοιώματα των γλυπτών, τα οποία ο 
λόγιος αλλά και επιδέξιος διπλωμάτης είχε κατασκευάσει με τα 
ίδια του τα χέρια για τη «συλλογή ομοιωμάτων» του. Αυτή ήταν 
η λύση. Την ημέρα της δημοπρασίας ο Wagner διαπραγματεύ

τηκε με πονηριά ένα συμβόλαιο, σύμφωνα με το οποίο υπο

χρεωνόταν να καταβάλει 135.000 φράγκα, υπερβαίνοντας 
έτσι κατά 5.000 φράγκα την προσφορά του Fauvel. Σε ένα επι

μέρους άρθρο οριζόταν ότι το συμβόλαιο θα ετίθετο σε ισχύ αν 
ο Wagner πειθόταν για την αξία των αγαλμάτων βάσει των 
γύψινων εκμαγείων στην Αθήνα. Αν δεν του άρεσαν, θα μπο

ρούσε να παραιτηθεί από την αγορά. Ο Gropius δεν ξεπέρα

σε τις αρμοδιότητες του με την παραχώρηση της ρήτρας αυτής 
και οΰτε θα μεροληπτούσε, εφόσον εξήγησε ρητώς στον Wagner 
ότι θα εξετάζονταν και οι άλλες γραπτές προσφορές οι οποίες 

θα έφταναν στην Αθήνα πριν από την 1η Νοεμβρίου, κι αν αυ

τές ήταν μεγαλύτερες, θα κατοχυρωνόταν η αγορά σε αυτές. 
Ο Wagner στάθηκε και πάλι τυχερός γιατί δεν υπήρξε άλλη 

γραπτή προσφορά. Αλλά και ο Fauvel αποδείχτηκε τίμιος συ

νεταίρος και φιλικότατα του έδειξε τα εκμαγεία του. Ο Wagner 
αναγνώρισε αμέσως την αξία των γλυπτών. Σε μια επιστολή 
προς τον Λουδοβίκο περιγράφει εύστοχα τη μοναδικότητα της 
τέχνης τους και κλείνει επαινώντας τα ως εξής: «Αν είχε δει ο 
Winckelmann τα έργα, θα είχε αφιερώσει σε αυτά τουλάχιστον 
δυο τόμους μεγάλου μεγέθους». 

Αφού ο Haller, ο Foster και ο Gropius διαβεβαίωσαν στο 
«λόγο της τιμής τους» ότι τα υπόλοιπα γλυπτά βρίσκονταν στην 
ίδια κατάσταση και είχαν την ίδια όψη, το συμβόλαιο αγοράς 
οριστικά έκλεισε στις 30 Ιανουαρίου 1813. Ο προσεκτικός Gropius 
σκέφτηκε τώρα ότι στην αναγγελία της δημοπρασίας αναφε

ρόταν ως ελάχιστη τιμή τα 10.000 τσεκίνια (=140.000 φράγκα= 
70.000 φιορίνια) και έτσι «πίεσε» τον Wagner όπως το διατύ

πωσε ο ίδιος να αυξήσει την προσφορά του από 135.000 σε 
140.000 φράγκα. 

Θα σκεφτόταν κανείς ότι η πώληση είχε πια ολοκληρωθεί. 
Οι δυσκολίες όμως τώρα άρχιζαν. Τους επόμενους μήνες υπήρ

ξαν έντονες διαμάχες, πολλές διαμαρτυρίες και τελικά η κατά

σταση κατέληξε σε δίκη. Σε αυτή την άσχημη έκβαση είχε συ
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g ντελέσει σημαντικά ο Wagner. Διότι ο διαπραγματευτής του 
Ι Λουδοβίκου μπορεί στη Ρώμη να είχε αποδειχτεί ικανότατος, 
Ι δεν μπορούσε όμως να τα βγάλει πέρα με την εξαντλητική 
| ζωή στην Ελλάδα. Δεν προσπάθησε μάλιστα ποτέ να αποκρΰ

< ψει πόσο δύσκολο ήταν γι' αυτόν το ταξίδι και γενικά ολόκλη

ι ρο το εγχείρημα. Σε όλες τις επιστολές του στο διάδοχο του θρό

I νου δεν παρέλειπε να παραπονεθεί για τις ανυπόφορες συνθήκες 
p. ζωής στην Ελλάδα: «Δεν μπορώ να εκφράσω στην Υψηλότητά 
* Σας πόσο βαριεστημένος και απαυδισμένος είμαι από αυτό το 
ο κουραστικό και μακροχρόνιο ταξίδι και νοσταλγώ ολόψυχα να 

επιστρέψω στην Ιταλία. Η Ελλάδα είναι ωραία, έχει πολλά θέλ

ξ γητρα για την Ιστορία και την Τέχνη, οι ατελείωτες όμως δυ

| σκόλιες αυτού του κοπιαστικού ταξιδιού και η πραγματικά σκυ

λίσια ζωή που διάγει κανείς σ' αυτά τα τουρκικά κράτη είναι 
αρκετά για να εξαφανίσουν κάθε γοητεία. Είναι με μια λέξη 
μια πραγματική χώρα τσιγγάνων, στην οποία δεν μπορεί κανείς 
να ζει παρά μόνο σαν τσιγγάνος. Πρέπει να κουβαλάει κανείς 
μαζί του στρώμα, κουβέρτες, τρόφιμα, ακόμα και σερβίτσιο κου

ζίνας, αν δεν θέλει να πεθάνει μέσα στη νύχτα! Για τη δια

φθορά των Ελλήνων δεν θέλω να μιλήσω, εξαπατούν τους πά

ντες, ό,τι και να κάνει κανείς». Η παραμονή στην Ελλάδα γινόταν 
για τον Wagner, ο οποίος είχε συνηθίσει την όμορφη Ρώμη, μέ

ρα με τη μέρα όλο και πιο ανυπόφορη. «Υψηλότατε», έλεγε στον 
Λουδοβίκο, «μπορείτε να είστε βέβαιος ότι με κανένα αντάλ

λαγμα στον κόσμο δεν θα αναλάμβανα μία παρόμοια αποστο

λή. Το ταξίδι αυτό θα μου κοστίσει τουλάχιστον 5 χρόνια από 
τη ζωή μου». 

Εξαντλημένος από τις ταλαιπωρίες του ταξιδιού ο Wagner 
έχασε στην Αθήνα την ψυχραιμία και τον έλεγχο της κατάστα

σης. Νευρίαζε υπερβολικά που έπρεπε να καταβάλει 5.000 φρά

γκα επιπλέον και δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί ο Haller και 
ο Gropius δεν δέχονταν να διαπραγματευτούν. Τους θεωρούσε 
αντιπάλους του και εκτιμούσε την κατάσταση εντελώς λανθα

σμένα, αφού η εμπειρία του Gropius στις επαφές με τις τουρ

κικές αρχές και η ορθότητα του κατά τη σύναψη του συμβολαί

ου και κυρίως η ανιδιοτελής και ιδεαλιστική συμπεριφορά του 
Haller ήταν αυτά που κατέστησαν την απόκτηση των γλυπτών 
δυνατή. Ο Wagner, αντίθετα, προσπαθούσε να καταστρέφει οι

κονομικά τους πωλητές: γεμάτος περηφάνια ανέφερε αργότε

ρα στον Λουδοβίκο: «[...] μόνο εγώ προσπάθησα να παρατείνω 
την ημερομηνία πληρωμής όσο το δυνατόν περισσότερο, αλλά 
η παράταση που δέχτηκε να παραχωρήσει ο Gropius δεν υπε

ρέβαινε το ένα έτος, γιατί όπως έλεγε όλοι αυτοί οι κύριοι, και 
όπως νομίζω και ο ίδιος, είχαν πολλά χρέη και χρειάζονταν τα 
χρήματα». Ο Wagner επέβαλε στους Gropius και Haller «να εκ

δώσουν μια εγγύηση στην οποία δεσμεύονταν μαζί με την περι

ουσία τους να επιστρέψουν αυτό το προκαταβληθέν ποσό σε έξι 
μήνες στην Κωνσταντινούπολη με τις αντίστοιχες αποζημιώσεις, 
καθώς και τις ζημιές και τα έξοδα, σε περίπτωση που τα αρχαία 
αγάλματα που βρίσκονταν στη Μάλτα δεν παραδίδονταν από 
την Αίγινα με ακρίβεια ή σε περίπτωση που κατά τη μεταφορά 
τους τα άρπαζαν στη θάλασσα Εγγλέζοι ή Άγγλοι κουρσάροι» 
 μια αδιάντροπη απαίτηση. 

Τα πνεύματα ανάμεσα στον Wagner και τους πωλητές είχαν 
αρχίσει να «παγώνουν». Και ακριβώς τη στιγμή εκείνη έλαβε 
ο Wagner ένα γράμμα του Λουδοβίκου: είχε στο μεταξύ μά

θει για τα ευρήματα και την επικείμενη δημοπρασία της ζω

φόρου των Βασσών. Δεν ήξερε όμως ακόμη τίποτε για την επι

τυχή αγορά των γλυπτών της Αφαίας. Καμιά επιστολή του Wagner 
ή του Haller δεν είχε καταφέρει να φτάσει ως τη Βαυαρία 
από τότε. Παρ' όλα αυτά, ο Λουδοβίκος είχε αποφασίσει να 
αγοράσει τη ζωφόρο των Βασσών με οποιοδήποτε αντίτιμο. 
Στην προσπάθεια του να αποκτήσει αυθεντικά ελληνικά έργα 
της κλασικής εποχής, διακινδύνευε τώρα τεράστια ποσά και 
έδινε στο μεσολαβητή του απεριόριστη ελευθερία κινήσεων: 
«Επειδή το ανάγλυφο αυτό, που αναπαριστά τη μάχη Κενταύ

ρων και Λαπίθων ανήκει στην τέχνη της εποχής με τη μεγαλύ

τερη ακμή, σας αναθέτω να προσπαθήσετε να μην πέσουν τα 
ευρήματα στα χέρια των υπολοίπων συμμετεχόντων, προσφέ

ροντας 60.000 ισπανικά τάληρα». Κι έπειτα συνεχίζει: «Αν δεν 
μπορέσετε να αποκτήσετε αμέσως τη ζωφόρο έναντι 60.000 
ισπανικών ταλλήρων κατά τη δημοπρασία της 1ης Μαΐου 1814, 
προσφέρετε, αν δεν γίνεται διαφορετικά, μέχρι 90.000 ισπα

νικά τάλληρα, ακόμα και 100.000». 
Ο Λουδοβίκος ήταν ενθουσιασμένος με την ιδέα ότι εκτός 

από τον Haller, τον ερευνητή και ανασκαφέα, βρισκόταν στην 
Ελλάδα και ο δοκιμασμένος μεσολαβητής των αγορών του: «Το 
θεωρώ μεγάλη τύχη που έχω στην Ελλάδα έναν άνθρωπο σαν 
κι εσάς, Wagner, μείνετε εκεί μέχρι να γίνει η δημοπρασία 
την 1η Μαΐου 1814. Ανασκάψετε μέχρι τότε τόσο στην ηπει

ρωτική χώρα όσο και στα νησιά, όπου η πιθανότητα τυχερών 
ευρημάτων είναι μεγαλύτερη. Ότι η βεβαιότητα είναι αδύνατη, 
ότι τα πράγματα είναι πάντα παρακινδυνευμένα, το ξέρω. Ανα

σκαφές, ακόμα και ταυτόχρονα, μπορείτε να διενεργείτε όσες 
θεωρείτε καλό να διενεργείτε, πράγμα για το οποίο σας δίνω 
εκ των προτέρων την άδεια μου, το να απαντώ σε ερωτήσεις σας 
θα απαιτούσε πολύ χρόνο, και η παραμονή σας εκεί πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο [...]. Προ

σπαθήστε να εμποδίσετε να αναφερθεί στις εφημερίδες κάποια 
είδηση για τις νέες ανασκαφές ή τίποτε σχετικό με το όνομα 
μου, ακόμα περισσότερο ότι θα αποκτήσω τη ζωφόρο και,φυ

σικά, πόσα προσφέρω γι' αυτήν». 
Η υψηλή ποιότητα των αρχαιοτήτων και η απόκρυψη της 

αγοράς από τον Τύπο, από την Αυλή του Μονάχου και από τους 
ομοεθνούς του ήταν οι μόνοι όροι τους οποίους έθεσε ο Λου

δοβίκος τώρα στον πράκτορα του. Με την ελπίδα ότι θα απο

κτούσε αυθεντικά ελληνικά έργα τέχνης της κλασικής εποχής 
παραιτήθηκε από τις προηγούμενες απαιτήσεις του. Για έργα 
που του ήταν εντελώς άγνωστα, ο Λουδοβίκος ήταν τώρα πρό

θυμος να δώσει 100.000 σκούδα  ποσό πολύ μεγαλύτερο απ' 
όσα είχε ξοδέψει για όλες τις μέχρι τώρα αγορές του στη Ρώμη. 
Ο Λουδοβίκος το ήξερε αυτό: «Η επιστολή αυτή αποτελεί νέα 
απόδειξη της μεγάλης μου εμπιστοσύνης σ' εσάς, εντιμότατε και 
ικανότατε Wagner. Σε κανέναν άλλο δεν έχω αναθέσει ποτέ συ

ναλλαγή τέτοιου ύψους. Σε περιπτώσεις για τις οποίες δεν έχε

τε συγκεκριμένες οδηγίες, μπορείτε να πράξετε κατά βούληση, 
εφόσον γνωρίζετε καλά τις απόψεις μου σχετικά με την Τέχνη. 
Τις υπηρεσίες που προσφέρετε στο διάδοχο του θρόνου, ο τε

λευταίος θα τις θυμάται και ως βασιλιάς». 
Όλη η προσοχή του Λουδοβίκου ήταν τώρα στραμμένη στην 

Ελλάδα. Δεν μπορεί κανείς να φανταστεί πόσο πολλά θα μπο

ρούσαν να είχαν συμβεί, αν οι σχέσεις των Wagner και Haller 
ήταν αρμονικές και διενεργούσαν μαζί τις ανασκαφές και τις 
έρευνες στην Ελλάδα. Ο Haller είχε μάλιστα πολύ ενδιαφέρο
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ντα σχέδια. Ήθελε να διενεργήσει ανασκαφε'ς στους Δελφούς, 
την Ολυμπία, το Σούνιο, ακόμα και την Πέργαμο. 

Για τον Wagner η επιστολή ήταν πολύ δυσάρεστη. Δεν ήθε

λε να μείνει ούτε μία μέρα παραπάνω στην τόσο «φρικτή» Ελλά

δα. Η συνεργασία με τον Haller, μετά από τις προαναφερθείσες 
εντάσεις, ήταν αδιανόητη. Ο Λουδοβίκος, από την άλλη πλευρά 
υπολόγιζε πολύ στην αγορά της ζωφόρου των Βασσών. 

Ο Wagner, έφυγε, ωστόσο από την Ελλάδα αρκετούς μήνες 
πριν τη δημοπρασία. Όταν έφτασε στην Ιταλία, έπρεπε να δι

καιολογήσει αυτή του την ενέργεια στον Λουδοβίκο, πράγμα 
που έκανε με μια επιστολή στην οποία περιέγραφε λεπτομερώς 
τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά την αγορά των γλυπτών 
της Αφαίας. Δεν παρέλειψε να τονίσει τα κατορθώματα του, όχι 
με τον πιο ευπρεπή τρόπο, και ταυτόχρονα να κατηγορήσει τους 
πωλητές των αγαλμάτων, κυρίως μάλιστα τον Gropius. Στον ιδε

αλιστή Haller δεν μπόρεσε, παρ' όλη την οργή του, να βρει τί

ποτε το μεμπτό: όμως ήταν γι' αυτόν «ένας πραγματικός αγα

θούλης». 
Ο Wagner πρέπει πραγματικά να υπέφερε από τις συνθήκες 

που υπήρχαν στην Ελλάδα. Δεν ήθελε να ξαναβρεθεί εκεί ποτέ. 
Από αυτή την άποψη, είναι κατανοητή και η αρνητική του στά

ση σχετικά με τη ζωφόρο του ναού των Βασσών. 
Μερικές πλάκες του φάνηκαν «πολύ μέτριες, τετριμμένες», 

η δε ποιότητα των ανάγλυφων παραστάσεων δεν συγκρίνο

νταν σε καμία περίπτωση με τη ζωφόρο του Παρθενώνα. Αναμ

φισβήτητα η άμεση σύγκριση με τη ζωφόρο του Παρθενώνα ακό

μα και σήμερα δεν ευνοεί την εκτίμηση της ανάγλυφης παράστασης 
των Βασσών. Και από την άποψη αυτήν είναι κατανοητή η εκτί

μηση του Wagner. Και επειδή επιπλέον ο Wagner βρήκε την τι

μή πώλησης υπερβολικά υψηλή και διαβεβαίωσε τον Λουδοβί

κο ότι οι αγορές στην Ιταλία ήταν πολύ πιο συμφέρουσες, ο 
Λουδοβίκος αναίρεσε την αίτηση αγοράς. Μάταια προσπάθη

σε ο Haller να τον μεταπείσει και να ενεχυριάσει το μερίδιο του, 
για να πιέσει έτσι την τιμή αγοράς. Όταν την ημέρα της δημο

πρασίας το σβήσιμο ενός κεριού σηματοδότησε το τέλος του πλει

στηριασμού, το Βρετανικό Μουσείο είχε πλέον αποκτήσει τη ζω

φόρο, σε τιμή πολύ χαμηλότερη από αυτή που ήταν πρόθυμος να 
προσφέρει ο Λουδοβίκος. 

«Η βαρβαρότητα του λόρδου Έλγιν» 

Ο Λουδοβίκος ποτέ δεν είδε το πρωτότυπο της ζωφόρου των 
Βασσών. Τα γλυπτά της Αφαίας μπόρεσε να τα θαυμάσει το 
1818 στη Ρώμη, όταν είχαν ήδη συμπληρωθεί από τον Thorval

dsen. Πρωτότυπα ελληνικών έργων της κλασικής εποχής συνά

ντησε ο Λουδοβίκος για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 1814 στο 
Λονδίνο. Γεμάτος περηφάνια, έγραφε στον Wagner: «Εσείς εί

δατε τον Παρθενώνα, εγώ όμως είδα τα ανάγλυφα του, που η 
βαρβαρότητα του λόρδου Έλγιν απέσπασε από τη φυσική τους 
θέση [...]. Πιο λεπτά περιγράμματα δεν έχω ξαναδεί σε κανένα 
τέτοιο έργο. Πρέπει να τα δει κανείς από κάποια απόσταση. 
Δυστυχώς έχουν επηρεαστεί πολύ από τη διάβρωση, καλύτε

ρα να σωθούν παρά να σβήνουν στον Παρθενώνα, αλλά δεν 
ήταν αυτό που μάλλον συγκίνησε τον Έλγιν [,..]».27 Όπως συ

χνά έκανε ο Λουδοβίκος όταν κάτι τον συγκινούσε βαθιά, προ

σπάθησε και τώρα να εκφραστεί με στίχους. Κατά την παρα

μονή του στο Λονδίνο έγραψε το οκτάστροφο ποίημα:28 

ΤΑ ΓΛΥΠΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ % 
< 
< 

Ό,τι διατηρήθηκε για αιώνες 
Κι άντεξε και στη βαρβαρότητα των Τούρκων g 
Υπέροχες, ευγενείς μορφές f 
Όπως συνηθιζόταν τότε § 
Λαξεμένες σε μάρμαρο § 
Εσείς, που στον Παρθενώνα ανήκετε 5 
Θείες εικόνες, είστε πια κομματιασμένες < 
Κι έτσι είναι πια κατεστραμμένο το ωραιότερο έργο! ° 

| 
Αχ! Και τ' ομορφότερο ο χρόνος το γερνά, S 
Λαμπρός στεκόταν ο Παρθενώνας παρ' όλ' αυτά. 1 

ο 
Ο διάκοσμος του παρέμεινε, 
Κι όμως όσα ο χρόνος κι η ωμότητα δεν έκαναν 
Εγίνηκε απ' τους μορφωμένους, 
Αυτή την ύβρη είδαν τα μάτια μου. 
Σας οδήγησαν στο νησί, 
Όπου ξημερώνει θολή κατάντια, 
Στο λαό που του αξίζει κάθε φήμη, 
Εκτός απ' αυτήν που του αρνείται η Τέχνη. 

Έργα εκείνων των χαρούμενων ημερών της ακμής, 
Μάρτυρες της ύπαρξης ενός όμορφου κόσμου 
Κρατά για πάντα ο θρήνος της μελαγχολίας. 
Αχ! Ποτέ δεν θα σας οδηγήσει πίσω. 
Δεν θα ξαναρθεί ποτέ, χαμένο για πάντα 
Μένει το εξαίσιο παρελθόν, 
Μονάχα πια στις αναμνήσεις 
Θα ζει εκείνη η αλησμόνητη εποχή. 

Στο Λονδίνο ο Λουδοβίκος είδε πως ο Έλγιν είχε αποσπά

σει από το Ερεχθείο και μία Καρυάτιδα. Εντελώς αφελής, και 
μη γνωρίζοντας την κατάσταση του κτίσματος στην Ακρόπολη, 
έγραφε στον Haller: «Αν μπορούσατε να αποκτήσετε από το 
Πανδρόσιο (Ερεχθείο) μία Καρυάτιδα, ακόμα καλύτερα δύο, 
αν αυτό μπορεί να γίνει χωρίς να προκληθούν ζημιές στο κτίσμα, 
θα χαιρόμουν ιδιαιτέρως».29 Δικαιολογούσε την επιθυμία του αυ

τή λέγοντας ότι το κτίσμα ούτως ή άλλως δεν ήταν πια άρτιο. Ο 
Haller, όμως ήταν το πιο ακατάλληλο πρόσωπο για να εκφράσει 
ο Λουδοβίκος μια τέτοια απαίτηση: επεσήμανε στον Λουδοβί

κο ότι δεν επρόκειτο να πειράξει κανένα από τα αρχαία μνη

μεία, πόσο μάλλον το Ερεχθείο, γιατί «ανήκει στα λιγοστά, τα 
οποία ακόμα κι ο χρόνος δεν κατάφερε να καταστρέψει, και θα 
στεκόταν άρτιο ακόμα και σήμερα, αν δεν υπήρχε ο λόρδος 
Έλγιν, που σε ένα σύντομο διάστημα έκανε περισσότερα απ' 
όσα έγιναν σε μια περίοδο αιώνων ολόκληρων, αλλοιώνοντας 
κάποια από τα πιο θεσπέσια μνημεία της Αθήνας, όχι μόνο απο

σπώντας τα διακοσμητικά τους στοιχεία, αλλά και καταστρέφο

ντας τα, μ' αυτόν τον τρόπο [...]». Κι έπειτα προσθέτει: «Η 
αγάπη με την οποία η Μεγαλειότητα Σας προστατεύει την τέχνη 
και τα έργα της μου εμφυσά την πεποίθηση ότι η παρρησία με 
την οποία εκλιπαρώ για την προστασία ακόμα και αυτού του κει

μηλίου ελληνικής τέχνης θα εισακουστεί με επιείκεια από τη 
Μεγαλειότητα Σας, λαμβάνοντας υπόψη Σας τα κίνητρα μου».30 

Ο Λουδοβίκος ντρεπόταν τώρα ολοφάνερα που είχε εκδηλώσει 
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Εικ. 7. Ο Ludwig Michael Schwanthaler με τη μακέτα της Bavaria. Arnold 
Hermann Lossow, σύμφωνα με το μοντέλο του Friedrich Brugger, 1859. Γλυπτό 
σε κόγχη του εξωτερικού τοίχους της ανατολικής πλευράς της Γλυπτοθήκης 

αυτήν την επιθυμία και διαβεβαίωσε τον Haller: «Αναλαμβάνε

τε τη διατήρηση του Πανδρόσιου με τέτοια θέρμη, που παραι

τούμαι απ' όσα σας είπα σχετικά με τις Καρυάτιδες».31 

Ο Haller διαμαρτυρόταν για τη θλιβερή κατάσταση των 
αρχαίων μνημείων, «στην οποία έφτασαν περισσότερο λόγω της 
βαρβαρότητας των ανθρώπων παρά λόγω του περάσματος του 
χρόνου». Το μεγαλύτερο σύνθημα του ήταν «να μην αποσπαστεί 
τίποτε, να μην καταστραφεί τίποτε» και «να μην μιμηθούμε το 
παράδειγμα του Έλγιν».32 Στον Λουδοβίκο άρεσε η αγάπη του 
Haller γι' αυτά τα αρχαία έργα: το 1816 ο Haller έκανε με εντο

λή του ανασκαφές στη Μήλο. Έφερε έτσι στην επιφάνεια τα 
σκαλοπάτια ενός αρχαίου θεάτρου, τα οποία μάλιστα βρίσκο

νταν σε καλή κατάσταση. Αγάλματα δεν βρήκε. Για να προ

στατεύσει τα ερείπια από τους ληστές, ο Haller ζήτησε να κτι

στεί στο αρχαίο θέατρο μια εκκλησία. Ο Λουδοβίκος συμφώνησε 
θέτοντας ως προϋπόθεση «ότι δε θα καταστραφεί τίποτε για να 
χτιστεί η εκκλησία και αν πρέπει να προστεθεί κάτι, δεν θα γί

νει με τρόπο που να τροποποιεί το χώρο. Ότι οι παπάδες δεν 
πρέπει να πιστεύουν πως έχουν το δικαίωμα να φέρονται με αυ

θαιρεσία. Γενικά ότι το θέατρο θα πρέπει να διασφαλιστεί ένα

ντι κάθε φθοράς από πλευράς Τούρκων, Ελλήνων και Φρά
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γκων».33 Οι προτάσεις αυτές καταμαρτυρούν ότι τώρα σκοπός 
του Λουδοβίκου δεν είναι μόνο η κατοχή, αλλά και η διαφύλα

ξη της αρχαίας τέχνης στην Ελλάδα. Ο Haller δεν μπόρεσε να 
τον βοηθήσει στην εκπλήρωση του σκοπού του. Πέθανε λίγο αρ

γότερα στα Αμπελάκια, ένα χωριό στους πρόποδες του Ολύ

μπου, από ελονοσία. Ο Λουδοβίκος αναγνώρισε αργά την αξία 
αυτού του σεμνού άντρα, ο οποίος ήταν ένας πραγματικός φι

λέλληνας κι επίσης ένας από τους σημαντικότερους ερευνητές 
στα πρώτα χρόνια της αρχαιολογίας στην Ελλάδα. 

Η Ελλάδα στο Μόναχο. 
Όταν ο Λουδοβίκος αποφάσισε να δημιουργήσει ένα κα

τάλληλο κτίριο για τη νεοαποκτηθείσα συλλογή αρχαίων γλυ

πτών, προκήρυξε το 1814 ένα διαγωνισμό. Προϋπόθεση για τους 
αρχιτέκτονες ήταν να δημιουργήσουν ένα κτίριο «σε καθαρά αρ

χαιοπρεπές στυλ». Το διαγωνισμό κέρδισε ο Leo von Klenze. 
Είχε, όπως και ο Λουδοβίκος, ανεπτυγμένο το αίσθημα της απο

στολής του και δημιούργησε μια αρχιτεκτονική άποψη, η οποία 
ενθουσίασε τον Λουδοβίκο: «Υπήρχε και υπάρχει μόνο Μία αρ

χιτεκτονική και θα υπάρχει μόνο Μία αρχιτεκτονική, εκείνη της 
ελληνικής ιστορίας και παιδείας».34 Ο Klenze δεν ήθελε να εί

ναι ένας απλός αντιγραφέας της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Σε 
μια επιστολή του στον Λουδοβίκο γράφει: «Με τον ίδιο εμπνευ

σμένο τρόπο που μεταφέρθηκε το Παλλάδιο στη ρωμαϊκή Αρχι

τεκτονική και έγινε μεγάλο και αθάνατο για την εποχή του και 
για τις ανάγκες της χώρας του, επιθυμώ κι εγώ να φιλοτεχνή

σω τα ελληνικά έργα  αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος να δη

μιουργήσω κάτι περισσότερο από λογοκλοπή».35 

Ο Λουδοβίκος και ο Klenze ενθουσιάζονταν με την ιδέα να 
ιδρύσουν στη Βαυαρία μια νέα «κλασική» εποχή στην τέχνη. Η 
Γλυπτοθήκη ήταν το πρώτο και ίσως το γνησιότερο δημιούργη

μα αυτού του «Νέου Αιώνα». Η θέα της ενέπνευσε στον Λου

δοβίκο τους ακόλουθους στίχους:36 

Εξέχουσα, ιδεώδης, εκθαμβωτική, 
Στο βαθύ γαλάζιο του ελληνικού ουρανού, 
Γεμάτη αξιοπρέπεια, με αξία μεγαλειώδη, 
Και η Ελλάς ξαναζεί. 

Ο Klenze κατάφερε στη μορφή του οικοδομήματος, στον εξο

πλισμό και στην τοποθέτηση των αρχαιοτήτων να συνδέσει 
την ιδέα της αναγέννησης της αρχαίας τέχνης στο Μόναχο με 
την ανάγκη του Λουδοβίκου για προβολή. Δημιουργεί ένα συ

νολικό έργο τέχνης, το οποίο αποτελούσε κάτι εντελώς μονα

δικό και μέχρι τώρα εντελώς νέο. Ακόμα και το όνομα του μου

σείου ήταν καινούργιο. Η λέξη «Γλυπτοθήκη» είναι κομψό 
γλωσσικό δημιούργημα με αρχαιοελληνικές επιρροές (σε ανα

λογία με τα Βιβλιοθήκη, Πινακοθήκη κτλ.) και χαρακτηρίζει το 
κτίσμα ως τόπο φύλαξης έργων γλυπτικής. 

Με τις καταστροφές του τελευταίου πολέμου χάθηκε ο πο

λύτιμος εσωτερικός διάκοσμος της Γλυπτοθήκης (Εικ. 8). Οι αί

θουσες έχουν διαμορφωθεί εκ νέου και ο αρχικός στόχος δεν 
είναι πια εμφανής. Για το λόγο αυτό θα προβούμε σε μία σύ

ντομη περιγραφή της: εισερχόμενος στις αίθουσες, οι οποίες 
περιβάλλουν μια εσωτερική αυλή, ο επισκέπτης δεν αντίκριζε 
τα μνημεία τοποθετημένα σύμφωνα με το θέμα τους, όπως συ
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Εικ. 8. Η αίθουσα των γλυπτοίν της Αφαίας στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου πριν από την καταστροφή του πολέμου. Φωτογραφία γύρω στο 1900 

νηθιζόταν τότε σε πολλές συλλογές. Τα αγάλματα είχαν τοπο

θετηθεί πολύ περισσότερο με βάση το πνεύμα του Winckelmann, 
έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτες η προέλευση, η εξέλιξη, η πα

ρακμή και η αναγέννηση της αρχαιότητας. 
Η διάταξη των έργων στις αίθουσες ξεκινούσε από την αι

γυπτιακή τέχνη, περνούσε στην πρώιμη ελληνική περίοδο και 
κατέληγε στα έργα της περιόδου της ακμής της τέχνης, της κλα

σικής εποχής, τα οποία και καταλάμβαναν τις περισσότερες αί

θουσες. Στη συνέχεια ακολουθούσαν τρεις αίθουσες εορταστι

κών εκδηλώσεων, τις οποίες ο Λουδοβίκος ήθελε να χρησιμοποιήσει 
για λόγους προβολής, πράγμα που όμως δεν συνέβη. Τους τοί

χους και τις οροφές των αιθουσών αυτών διακοσμούσαν νωπο

γραφίες του Peter Cornelius, με σκηνές από ελληνικούς μύθους 
θεών και ηρώων. 

Στόχος της Γλυπτοθήκης ήταν να δείξει ότι η αρχαιότητα 
έπρεπε να αποτελεί πρότυπο. Στην ανάγλυφη παράσταση 
μιας αίθουσας απεικονίζονταν Ρωμαίοι που έφερναν στην πρω

τεύουσα τους ελληνικά έργα τέχνης, ενώ ένας Ρωμαίος πολίτης 
δίόριζε στην αγαπημένη του ελληνικά αγάλματα και αγγεία. 

Έτσι, όπως τότε άνθησε και πάλι η τέχνη, με την εντύπωση 
και την επιρροή των ελληνικών γλυπτών που μεταφέρθηκαν στη 
Ρώμη, έτσι και τώρα ο Λουδοβίκος αγόρασε από την Ελλάδα 
και τη Ρώμη αριστουργήματα της αρχαιότητας και τα έφερε στο 
Μόναχο με σκοπό να συντελέσει σε μια νέα άνθηση της τέχνης. 
Στην τελευταία αίθουσα του μουσείου μπορούσε κανείς να δει 
τη μορφή της αναγεννημένης, νέας, πραγματικής τέχνης. Εκεί, 
στην αίθουσα των νεότερων χρόνων, δέσποζε ο προστάτης 
και ανακαινιστής της τέχνης, ο Λουδοβίκος ο Α' μια προτομή 
σμιλεμένη από το χέρι του Thorvaldsen ανάμεσα σε αρι

στουργήματα σύγχρονων καλλιτεχνών, δηλαδή τον «Λδωνη» 
του Thorvaldsen και τον «Πάρη» του Canova. 

Το σχέδιο αυτό είχε υψηλές αξιώσεις. Έπρεπε να δημι

ουργηθεί μια νέα άνθηση της τέχνης ανάλογη με αυτή του Πε

ρικλή. Οι χαρακτηρισμοί «Λουδοβίκος, ο νέος Περικλής», 
«Thorvaldsen, ο νέος Φειδίας» και «Μόναχο, η Αθήνα του Τζαρ» 
ήταν τότε πολύ συνηθισμένοι. Ποτέ πιο πριν αλλά ούτε και αρ

γότερα δεν είχε συντελεστεί σε κάποιο μουσείο ένα τόσο ολο

κληρωμένο πρόγραμμα με τόση συνέπεια. Και δεν παρουσια
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B a r o n de T"rokescliOsteii , 
Intern omee Imp .Roy: a Coiistairtinople, 

Εικ. 9. Anton Prokesch von Osten του Carl Mayer. Βιέννη, Εθνική Βιβλιοθήκη 
της Αυστρίας. 

ήταν ο Ludwig von Schwanthaler (Εικ. 7), δημιουργός της «Bavaria», 
του μεγαλύτερου έως τότε χάλκινου αγάλματος από την εποχή 
της αρχαιότητας. Το πρόγραμμα είναι ξεκάθαρο: ο «Κολοσσός 
της Ρόδου» (ύψος 32μ.) ο «Κολοσσός του Νέρωνα» στη Ρώμη 
(ύψος 34μ.)  η «Bavaria» (ύψος 18μ. με τη βάση). Παραπέμπει 
στην από τον Λουδοβίκο συνειδητά προπαγανδισμένη γραμμή 
Αθήνα  Ρώμη  Μόναχο. 

Το 1850, στα επίσημα αποκαλυπτήρια του κολοσσιαίου αγάλ

ματος της «Bavaria», ο Λουδοβίκος είχε χάσει το θρόνο του ήδη 
προ δύο ετών. Ο νεότερος γιος του όμως, ο Όθων, είχε γίνει στο 
μεταξύ βασιλιάς της Ελλάδας. Με την επιλογή αυτή οι Μεγάλες 
Δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία είχαν ανταμείψει το με

γαλύτερο φιλέλληνα των ηγεμόνων της Ευρο3πης για τη στρα

τευμένη του δράση προς όφελος των Ελλήνων. Ο Λουδοβίκος 
πίστευε ακράδαντα στο αίσιο πέρας του απελευθερωτικού αγώ

να και στην «αναγέννηση της Ελλάδας», ήδη από τις πρώτες 
εβδομάδες της έναρξης της Επανάστασης του 1821. Εκτός από 
την «Αθήνα του Ίζαρ» υπήρχε τώρα και η «Νέα Ελλάς». Και 
δεν στερείτο μιας συγκεκριμένης ιστορικής λογικής το ότι τώρα 
στην Ελλάδα βασίλευε ένας Βαυαρός, γιατί ήδη το 1839 ο 
Γάλλος συγγραφέας Gerard de Nerval, μετά από επίσκεψη του 
στο Μόναχο, γράφει αστειευόμενος: «Στο Μόναχο τα πράγμα

τα είναι τόσο ελληνικά, ώστε στην Αθήνα αναγκαστικά πρέπει 
να είναι βαυαρικά [...]»." 

Το 1835 ο Λουδοβίκος ήρθε για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 
Επισκεπτόταν την Ακρόπολη σχεδόν καθημερινά. Ενθουσια

σμένος από την παραμονή του στην Αθήνα, έγραφε στον Wagner 
στη Ριόμη: «Δεν θέλω να βρίσκομαι στην Αθήνα χωρίς να γρά

ψω μερικές γραμμές στον αγαπητό μου Wagner, που κάποτε ήρ

θε εδώ αποκλειστικά για να αποκτήσει για λογαριασμό μου τα 
γλυπτά του ναού της Αφαίας. Σήμερα θα επισκεφθώ τον τόπο 
που βρέθηκαν. Ούτε ένα συννεφάκι δεν υπάρχει στον ουρανό, 
το ροδοκόκκινο φως της αυγής φωτίζει ήδη τον Παρθενώνα που 
περιμένει τον ήλιο, ο οποίος από στιγμή σε στιγμή θα υψωθεί 
πίσω από τον Υμηττό [...]. Όπως οι πίνακες του Ραφαήλ, που 
όσο τους κοιτάζει κανείς τόσο περισσότερο του αρέσουν, έτσι 
αισθάνομαι κι εγώ με την μπροστινή πλευρά του Παρθενώνα, 
την πλευρά με τους οκτώ κίονες, η οποία με συγκινεί κάθε φο

ρά που τη βλέπω στην Ακρόπολη».38 

Ο Λουδοβίκος δεν στάθηκε μόνο στη συγκίνηση του για τη 
«Νέα Ελλάδα», αλλά έκανε και πολλά για τη χοόρα. Το 1834 
έστειλε στην Αθήνα τον Klenze, αυτόν το «φανατικό φιλέλλη

να», για να φροντίσει μεταξύ άλλων και για τις αρχαιότητες 
πράγμα που ο Klenze κατάφερε να κάνει: επέβαλε μια αυστη

ρή νομοθεσία σχετικά με τα μνημεία και όρισε τη φύλαξη των 
ερειπίων. Τελικά ξεκίνησε παρουσία του νεαρού βασιλιά Όθω

να την αναστήλωση της Ακρόπολης. Στην επίσημη ομιλία του 
δήλωσε: «Τα ίχνη μιας εποχής βαρβάρων, τα σκουπίδια και τα 
άμορφα χαλάσματα θα εξαφανιστούν, όπως θα γίνει και σε όλη 
την Ελλάδα, και τα απομεινάρια της ένδοξης εποχής θα απο

τελέσουν τις ασφαλέστερες βάσεις ενός λαμπρού παρόντος και 
ενός μέλλοντος με καινούργια λάμψη».35 

Τέσσερα χρόνια νωρίτερα είχε εγκαινιαστεί η Γλυπτοθήκη 
του Μονάχου, της οποίας οι αρχαιότητες όπως μπορεί κανείς 
να διαβάσει στον πρώτο κατάλογο θεωρούνταν «οι μοναδικές 
πραγματικές και ασφαλείς βάσεις για την υψηλότερη καλλι

τεχνική παιδεία στο Μόναχο».40 Στο μουσείο όμως υπήρχαν. 

ζόταν κρυπτογραφημένο, ούτε προοριζόταν για κάποιους λίγους 
μυημένους. Πολύ περισσότερο δε το πρόγραμμα αυτό μπορού

σε να διαβαστεί ήδη στις γωνιακές φιγούρες της εξωτερικής 
πλευράς του κτίσματος: στην κύρια πρόσοψη στέκουν ο ένας 
απέναντι στον άλλον, σε αισθητή σχέση μεταξύ τους: ο Ήφαι

στος, ο θεός των σιδηρουργών, και ο Δαίδαλος, ένας Έλληνας 
καλλιτέχνης της πρώιμης περιόδου περιβεβλημένος από πολ

λούς μύθους, ενώ στη συνέχεια βρίσκονται ο Προμηθέας και ο 
Φειδίας, ο δημιουργός της ανθρώπινης εικόνας, και ο δημιουρ

γός της κλασικής μορφής των θεών αντίστοιχα. Πλαισιώνουν τον 
Περικλή (το άγαλμα του οποίου καταστράφηκε στον πόλεμο) 
και τον Αδριανό, τους δύο μεγάλους μαικήνες της τέχνης στην 
αρχαιότητα. Όλες αυτές όμως οι «θείες» μορφές διακοσμούν 
κυρίως το δημιούργημα εκείνου του «νέου Περικλή», όπως ο 
ίδιος ο Λουδοβίκος θεωρούσε τον εαυτό του. Στις κόγχες του 
τοίχου της δυτικής πλευράς υπάρχουν τα γλυπτά έξι περίφημων 
δημιουργών της Αναγέννησης, ανάμεσα σε αυτούς ο Donatello 
και ο Michelangelo. Το φως του ανατέλλοντος ηλίου, η ανατο

λική δηλαδή πλευρά, ανήκε στους καλλιτέχνες οι οποίοι είχαν 
συντελέσει στην αναβίωση της αρχαίας τέχνης ως της μόνης 
πραγματικής, έτσι όπως αυτό εννοείτο τότε. Πρώτοι στη σειρά 
ήταν ο Antonio Canova και ο Bertel Thorvaldsen. Τελευταίος 
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όπως διαπίστωσε ο Klenze, προς μεγάλη λΰπη του Λουδοβίκου, 
«φρικτά κενά». Προσπάθησαν σπασμωδικά να τα καλύψουν με 
αγορε'ς. Καμία στιγμή όμως δεν σκέφτηκε ο Λουδοβίκος να απο

κτήσει κι άλλα γλυπτά από την Ελλάδα. Το σχε'διο που είχε το 
1818, να συνεχίσει δηλαδή τις ανασκαφε'ς στην Αίγινα, για να 
βρει τα γλυπτά του αετώματος που έλειπαν, το εγκατέλειψε ήδη 
με το ξεκίνημα του απελευθερωτικού αγώνα. 

Κι ωστόσο, για να «καλύψει» τα κενά, απέκτησε ένα από τα 
ομορφότερα ελληνικά έργα: τον «Απόλλωνα της Τενέας» (Εικ. 
10). Κάτοχος του αγάλματος ήταν ο Αυστριακός διπλωμάτης 
Anton von Prokesch  Osten, ένας ιδιαίτερα μορφωμένος άν

δρας (Εικ. 9). Από το 1833 έως το 1848 ο Prokesch ήταν επιτε

τραμμένος υπουργός Αυστρίας στην Αθήνα και ανήκε στους λι

γοστούς εκπροσώπους των μεγάλων δυνάμεων που υποστήριζαν 
το νεαρό βασιλιά Όθωνα και ενδιαφερόταν για την επαναφο

ρά της σταθερότητας στην Ελλάδα. Τον «Απόλλωνα» τον αγό

ρασε το 1846 στο μικρό ορεινό χωριό Τενέατης Κορινθίας, σχε

δόν αμέσως μόλις βρέθηκε. Ο Prokesch πήρε μαζί του το άγαλμα 
το 1849 στη νέα του θέση ως απεσταλμένος στην πρεσβεία του 
Βερολίνου. Σε επιστολή του προς τον Λουδοβίκο μιλά γεμά

τος ενθουσιασμό για τον «Απόλλωνα» του: «Είναι αδύνατο να 
συνδυαστεί περισσότερο φως και αξιοπρέπεια στην έκφραση 
με περισσότερη ελευθερία των άκρων, σε μία στάση σκόπιμης 
δέσμευσης και ηρεμίας. Πρόκειται για το αιγυπτιακό ύφος στην 
ελληνική του εκδοχή. Δεν έχω δει κανένα αρχαϊκό άγαλμα πα

ρόμοιας τελειότητας σε κανένα ευρωπαϊκό μουσείο».4' 
Όταν ο Prokesch έγινε μέλος της εθνοσυνέλευσης στη Φραν

κφούρτη, τον επισκέφθηκε ο Klenze και είδε για πρώτη φορά 
το γλυπτό, που έγινε πλέον παγκόσμια γνωστό, με το οποίο 
ενθουσιάστηκε αμέσως. Δεν ήταν δύσκολο για τον Klenze να 
πείσει τον πρέσβη να πουλήσει το γλυπτό στη Γλυπτοθήκη, για

τί ο Prokesch, που δεν αισθάνθηκε ποτέ καλά στη Φρανκφούρ

τη, όπως και πρωτύτερα στο Βερολίνο, «στις παραμεθόριες πε

ριοχές», συγκαταλεγόταν στους ένθερμους θαυμαστές των 
φιλότεχνων προσπαθειών του Λουδοβίκου και συχνά λυπόταν 
που δεν τον «είχε φέρει η μοίρα στο Μόναχο». 

Χρειάστηκε ωστόσο πολύς κόπος για να πεισθεί ο Λουδο

βίκος να αγοράσει το άγαλμα. Ο Prokesch είχε βεβαιώσει τον 
Klenze ότι μόνο με την πεποίθηση «μιας τόσο μεγαλόπρεπης έκ

θεσης, όπως αυτή που είχε επιτευχθεί στη Γλυπτοθήκη» ήταν 
πρόθυμος «να αποχωριστεί το έργο αυτό και θα το έδινε στην 
τιμή την οποία θα όριζαν οι ίδιοι γι' αυτό». Ο Klenze το βρήκε 
ιδιαίτερα συμφέρον. Ο Λουδοβίκος, αντίθετα, θεώρησε «δύ

σκολο πράγμα» το να καθορίσει την τιμή ο ίδιος. Ο Klenze 
του πρότεινε να προσφέρει τουλάχιστον 2.000 σκούδα  ποσό 
εντελώς αστείο. Όμοος ο Λουδοβίκος, ο οποίος έπρεπε να σκέ

φτεται καλά και το παραμικρό έξοδο για να ολοκληρωθούν τα 
τόσα κτίσματα που είχαν ξεκινήσει, εξακολουθούσε να διστά

ζει. Ο Klenze προκειμένου να εξαλείψει κάθε αμφιβολία του 
Λουδοβίκου, του ζήτησε πράγμα σπάνιο να του «επιτρέψει 
προσωπική εισήγηση». Η εισήγηση του Klenze είχε επιτυχία. 

Είναι πραγματικά απορίας άξιο γιατί ο Λουδοβίκος πεί

σθηκε τόσο δύσκολα για τη μοναδικότητα και την αξία του γλυ

πτού αυτού. Πιθανώς να μην του άρεσε το «άκαμπτο, αντιδαι

δαλώδες» ύφος του. Το γεγονός ότι ο «Απόλλωνας» ήρθε στο 
Μόναχο, είναι προσφορά του Klenze. 

Εικ. 10. Κούρος, ο λεγόμενος «Απόλλων της Τενε'ας». 
Μάρμαρο, γύρω στα 560 π.Χ. Μόναχο, Γλυπτοθήκη 
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Εικ. 11. Αττι,κός κρατήρας με παράσταση του Αλκαίου και της Σαπφούς, πρώην 
κομμάτι της συλλογής του Panitteri. Περί τα 470 π.Χ. Μόναχο, Κρατική 
Συλλογή Αρχαιοτήτων 

Ίδρυση της συλλογής αγγείων 
Ο Klenze ήταν αυτός ο οποίος υπογράμμισε πρώτος στον 

Λουδοβίκο την ομορφιά των ελληνικών αγγείων. Αν και ο 
Winckelmann είχε τονίσει τη σημασία αυτού του είδους της τέ

χνης και είχε αναγνωρίσει ότι τα πολυάριθμα αγγεία, τα οποία 
είχαν βρεθεί στην Ιταλία και ήταν διακοσμημένα με ελληνικούς 
μύθους, δεν ήταν ετρουσκικά, όπως πίστευαν για πολύ καιρό, 
αλλά ελληνικά, το ενδιαφέρον του Λουδοβίκου για την κερα

μεική ήταν μικρό. Μόνο ο Klenze κατάφερε να του αλλάξει γνώ

μη: το χειμώνα του 18231824 συνόδευσε το διάδοχο του θρόνου 
στη Σικελία. Στο Παλέρμο άφησε τον Λουδοβίκο και πήγε στον 
Ακράγαντα, για να επισκεφθεί τους ναούς που βρίσκονταν εκεί. 
Έμεινε στο κτισμένο σε ειδυλλιακή τοποθεσία σπίτι του διευ

θυντή της εκκλησιαστικής χορωδίας (ιταλικά: Ciantro) Panitteri, 
ο οποίος του πρότεινε να αγοράσει τη μεγάλη συλλογή αγγείων 
την οποία διέθετε. 

Ο Klenze έγραψε στο Λουδοβίκο στο Παλέρμο: «Έμαθα εδώ 
ότι ο διευθυντής της εκκλησιαστική χορωδίας Panitteri θέλει να 
πουλήσει τη συλλογή των ελληνικών αγγείων, την οποία διαθέ

τει, και πιστεύω πως καμία άλλη συλλογή σικελικών αγγείων εί
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ναι ωραιότερη. Εκτιμήθηκε γύρω στις 1.800 ουγκιές (χρυσές), 
μου είπαν όμως ότι μπορεί η τιμή να πέσει γύρω στις 1.600 ου

γκιές, δηλαδή στα 10.000 φιορίνια. Δεν πιστεύει η Υψηλότητά 
Σας ότι η αγορά θα έπρεπε να επιχειρηθεί από την κυβέρνηση, 
ίσως και από την Αυτού Μεγαλειότητα, το βασιλιά; Αυτό που 
έλεγα πάντα στην Υψηλότητά Σας, ήταν ότι η πλήρης έλλειψη 
τέτοιων έργων είναι ένα πραγματικό κενό στο γεμάτο τέχνη 
Μόναχο  και τι είναι 10.000 φιορίνια; Πίστευα ότι το λιγότερο 
που έπρεπε να κάνω ήταν να ενημερώσω σχετικά τη Υψηλότη

τά Σας».42 

Ο Klenze δεν περίμενε την απάντηση του Λουδοβίκου. Προ

έβη αμέσως σε μια συμβολαιογραφικά επικυρωμένη πράξη δι

καιώματος αγοράς στο όνομα του με τον Panitteri και προφα

νώς ήταν πρόθυμος σε περίπτωση άρνησης του Λουδοβίκου να 
αποκτήσει ο ίδιος τη συλλογή, πράγμα που με ένα μισθό της 
τάξεως των 250 φρ. μηνιαίως θα σήμαινε μεγάλη δέσμευση. Αυτό 
πρέπει να έκανε εντύπωση στον Λουδοβίκο. Επηρεάστηκε πο

λύ από τον ενθουσιασμό του Klenze για την ελληνική κεραμική 
και προέβη αμέσως στην αγορά. Στην Ιταλία ευρισκόμενος ακό

μα ο διάδοχος του θρόνου ζήτησε από τον πατέρα του να αγο

ράσει τα αγγεία. Εκείνος όμως αρνήθηκε. Έτσι λοιπόν δεν έμε

νε τίποτε άλλο στον Λουδοβίκο από το να πληρώσει ο ίδιος. Στις 
23 Ιουνίου ανέθεσε στον Klenze να διευθετήσει την τελική σύ

ναψη της αγοράς και τον όρκισε: «Το ότι κανένα μέλος του υπουρ

γείου, το ότι όλοι όσοι δεν χρειάζεται, δεν πρέπει να μάθουν για 
όλα αυτά, είναι εύλογο. Γνωρίζετε καλά το Μόναχο». 

Η αγορά και η μεταφορά της συλλογής ήταν πολύ δυσκο

λότερη απ' όσο αναμενόταν. Ο Panitteri ήταν ικανότατος στις 
εμπορικές συναλλαγές και ήθελε να αυξήσει πάλι στα 1.200 φιο

ρίνια την τιμή, την οποία ο Klenze είχε μειώσει στα 8.600 φιο

ρίνια. Στη συνέχεια υπήρξαν δυσκολίες με την εξαγωγή: ήδη κα

τά τη μεταφορά των αγγείων από το μικρό λιμάνι του Ακράγαντα 
στη Μεσσήνη τους ζητήθηκε ειδικός φόρος εξαγωγής της τάξε

ως των 540 φρ., ο οποίος μάλιστα, εκτός του ότι δεν αποτελού

σε μέρος κάποιας διάταξης, ανερχόταν στο δεκαπλάσιο των συ

νήθων φόρων εξαγωγής. Αποτέλεσμα ήταν η διεξοδική 
αλληλογραφία. Ο Klenze είχε εξοργιστεί και ζητούσε να λη

φθούν ριζικά μέτρα. Παρενέβη ο Λουδοβίκος και έδωσε στον 
Klenze τη ρητή εντολή «η εξαγωγή (των αγγείων) να γίνει με τον 
εντελώς νόμιμο τρόπο, γιατί η παρανομία αντίκειται στις αρχές 
μου». Τα αγγεία μεταφέρθηκαν από ξηράς στο Παλέρμο και στη 
συνέχεια με ένα αυστριακό πλοίο στην Τεργέστη. Στις αρχές 
του 1825 έφθασαν στο Μόναχο. 

Ο Klenze εκτιμούσε ιδιαίτερα τη νεοαποκτηθείσα συλλογή 
των αγγείων: ήταν γι' αυτόν «μεταξύ των αγγείων ό,τι ήταν και 
γλυπτά του ναού της Αφαίας μεταξύ των γλυπτών» (Εικ. 11). 

Για την επόμενη αγορά ο αρχιτέκτονας δεν χρειάστηκε να 
κάνει τόσο μεγάλο ταξίδι. Το Μάρτιο του 1826 μπόρεσε να 
συνάψει στο Troschdorf της Βαυαρίας με το βαρόνο von Gayl, 
τον εντεταλμένο της κόμισσας Lipona, ένα συμβόλαιο αγοράς 
για 250 αγγεία, κυρίως της Κάτω Ιταλίας, καθώς και για ένα με

γάλο αριθμό έργων από ορείχαλκο και τερακότα. Τα επόμενα 
χρόνια λίγα έργα προστέθηκαν στη συλλογή αρχαιοτήτων: τέσ

σερα μεγάλα αγγεία έφθασαν ως δώρο του Πάπα Πίου 8ου, ενώ 
15 αγγεία αγόρασε ο ίδιος ο Λουδοβίκος στη σημαντική τιμή 
των 10.000 φρ. Ο Λουδοβίκος αρνήθηκε την απόκτηση δύο ση

μαντικών ιταλικών ιδιωτικών συλλογών και προπάντων της 



περίφημης συλλογής του Wilhelm Dorow, για τις οποίες ο Klenze 
επε'μενε ιδιαίτερα. Η τελευταία αναφερθείσα συλλογή έφθα

σε το 1830 έναντι 57.500 φρ. στο Βερολίνο. 
Η αγορά της συλλογής Dorow από την Πρωσία κέντρισε και 

πάλι το πάθος του Λουδοβίκου. Το επόμενο ε'τος ο Wagner 
κατόρθωσε να αποκτήσει τη μοναδική συλλογή αγγείων των 
αδελφών Candelori, για την οποία εκτός από τον Λουδοβίκο 
προσπαθούσε για πολΰ καιρό και ο Πάπας. Αυτή η μεγάλη και 
πολύτιμη συλλογή κόστισε στους Βαυαρούς 37.500 φιορίνια. 

Μετά τις αγορές αυτές ο Λουδοβίκος κατείχε πλέον μία από 
τις ωραιότερες και μεγαλύτερες συλλογές αγγείων στον κόσμο. 
Ωστόσο δεν παρουσιάστηκαν σε κάποιο μουσείο αρχαιοτήτων 
όπως η Γλυπτοθήκη, αλλά σε μια πινακοθήκη: οι εικόνες των 
αγγείων αποτέλεσαν την εισαγωγή στη δυτική ζωγραφική 
στην Παλαιά Πινακοθήκη του Μονάχου. 

«Ο σύγχρονος Περικλής» 
Ο αυτοχαρακτηρισμός του Λουδοβίκου ως «συγχρόνου Πε

ρικλή» ήταν γνωστός στην εποχή του, και ο Klenze ομολογεί στα 
Memorabilien του ότι κάποτε ήλπιζε κι εκείνος «να υπηρετήσει 
κάποιον Περικλή».43 Όμως ο Λουδοβίκος έβλεπε ότι οι δυνα

τότητες που είχε να κατασκευάσει την «Αθήνα του ποταμού 
Ίζαρ» ήταν περιορισμένες. Ο Klenze, αντίθετα, εξέφρασε τις 
εκτιμήσεις του για την κατάσταση στο Μόναχο με τους εξής αδέ

ξιους στίχους: 

Έτσι όπως κάποτε ο Περικλής 
ομόρφυνε την πόλη του Κέκροπος 
πιστεύεις, φίλε, ότι θα κάνω 
κι εγώ κάποτε με το Μόναχο; 
Α εν σκέφτηκες όμως 
ότι ζούσε με Αθηναίους 
και στη Βοιωτία! 
Δύσκολα ολοκληρώνεται κάτι τόσο μεγάλοι 

Οι κάτοικοι του Μονάχου δεν ήταν «κλασικοί» Αθηναίοι και 
ούτε θα γίνονταν ποτέ. Οι πολίτες είχαν άλλα προβλήματα και 
γρήγορα βαρέθηκαν τους κίονες και τα «κλασικά» γλυπτά. Ήδη 
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ΑΝΤΡΙΑΝ ΦΟΝ ΜΠΟΥΤΛΑΡ 

Klenze εναντίον Schinkel: Σχέδια για το παλάτι της Αθήνας 

Η μελέτη του Karl Friedrich Schinkel για το παλάτι της Ακρό

πολης, η οποία εκπονήθηκε την άνοιξη του 1834, αξιολογήθη

κε επανειλημμένως ως ένα από τα ωραιότερα σχέδια του ρο

μαντικού κλασικισμού  για τελευταία φορά με κάθε λεπτομέρεια 
από τη Margarete Kiihn (1989), καθώς και από τον Αλέξανδρο 
ΠαπαγεωργίουΒενέτα (1994) στο κείμενο για την πολεοδομία 
της Αθήνας.1 Πολύ λιγότερη προσοχή προσέλκυσε η μελέτη του 
Leo von Klenze, η οποία από αρχιτεκτονικοπολιτικής και καλ

λιτεχνικής απόψεως είναι αντίθετη με το έργο του Schinkel και 
η οποία τελικά παραμερίστηκε το 1836 λόγω του πραγματιστι

κού σχεδίου του Friedrich Gartner.2 Η ιστορία των σχεδίων, η 
οποία επανερμηνεΰεται βάσει νέων πηγών, αποκαλύπτει τη λαν

θάνουσα απώλεια ενός ιδεαλιστικού πνευματικού ορίζοντα και 
χαρακτηρίζεται από την αποτυχία των διασημότερων Γερμα

νών αρχιτεκτόνων του κλασικισμού λόγω της πεζής πραγματι

κότητας, των μηχανορραφιών και της πίεσης των καταστάσεων 
του νέου κράτους. 

Όπως ο σχεδιασμός της πρωτεύουσας της Αθήνας έπρεπε 
να σηματοδοτεί τη νέα έννοια του κράτους, έτσι και το σχέδιο 
του παλατιού έπρεπε αναπόφευκτα να σηματοδοτεί τον τρόπο 
αυτοθεώρησης της πρόσφατα εγκατεστημένης μοναρχίας. Η θέ

ση του νέου παλατιού, η σχέση του με την πόλη και τους πολί

τες, αλλά και με τα ιστορικά μνημεία είχαν τόσο πραγματιστι

κή όσο και συμβολική σημασία. Οι Eduard Schaubert και Σταμάτης 
Κλεάνθης στο χάρτη τον οποίο διαμόρφωσαν για τη νέα πόλη 
των Αθηνιόν, και ο οποίος εγκρίθηκε το 1833, κινήθηκαν και το

ποθέτησαν σύμφωνα με τα πρότυπα των τελευταίων απολυταρ

χικών πόλεων τη βασιλική κατοικία στη βόρεια κορυφή των 
τριών κυρίως αξόνων, οι οποίοι διαπερνούν την πολεοδομική 
διάταξη υπό την έννοια μιας patte d' oie και προσφέρουν θέα 
προς τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μνημεία και τοπογρα

φικά σύμβολα της αρχαίας πόλης. Έτσι θα μπορούσε κανείς να 
βλέπει «από το μπαλκόνι του βασιλικού ανακτόρου ταυτόχρο

να τον όμορφο Λυκαβηττό, το παναθηναϊκό στάδιο του Ηρώ

δου του Αττικού, τη γεμάτη σημαντικές αναμνήσεις Ακρόπολη, 
τα πολεμικά και εμπορικά πλοία στο λιμάνι του Πειραιά».3 'Οταν 
ο Βαυαρός αυλικός αρχιτεκτονικός διευθυντής Leo von Klenze 
ήρθε τον Ιούλιο του 1834 στην Ελλάδα για τον έλεγχο του εν λό

γω πολεοδομικού σχεδίου, είχε ήδη τεθεί ο θεμέλιος λίθος του 
παλατιού.4 Ο Klenze χαρακτήρισε την εκκεντρική θέση ως «α

πατηλή γοητεία του σχεδίου», ισχυριζόμενος ότι παρουσιάζει 
υπερβολικά μειονεκτήματα για τη μελλοντική ανάπτυξη της πό

λης, εφόσον στην πραγματικότητα δεν μπορούσε κανείς να 

δει αληθινά χα points de vue, τα οποία ορίζονταν στο σχέδιο.5 

Προτού όμως ασχοληθεί με κάποιο εναλλακτικό σχέδιο, έπρε

πε να παραμερίσει ένα εμπόδιο το οποίο ξεκινούσε από τους 
υψηλά ιστάμενους στο Βερολίνο. 

Το ερέθισμα για ένα παλάτι με συμβολικές αναφορές 
στην Ακρόπολη ξεκίνησε από το διάδοχο του πρωσικού θρό

νου, Φρειδερίκο Γουλιέλμο, ο οποίος ήδη από το 1829, όταν 
ακόμα συζητιόταν ως υποψήφιος του θρόνου ο πρίγκιπας Ιωάν

νης της Σαξονίας, ονειρευόταν ένα «παλάτι σαν την Ακρόπο

λη» (Εικ. Ι).6 Ο Ιωάννης εξήγησε μεν το Νοέμβριο του ίδιου 
έτους στον «αγαπητό Dicki» γιατί απέρριψε με βαριά καρδία 
την πρόταση,7 ο Φρειδερίκος Γουλιέλμος όμως δεν παραιτήθη

κε από την ιδέα του αυτή. Ο Klenze βεβαιώνει το 1834 στα 
μυστικά του ημερολόγια: «Όταν το Δεκέμβριο του προηγού

μενου έτους επέστρεψα από το Βερολίνο στο Μόναχο και συ

νάντησα εδώ το διάδοχο του θρόνου της Πρωσίας, κατά τη 
συζήτηση που είχα μαζί του, μου είπε ότι είχε κάνει κάποια με

λέτη, να χτίσει ο βασιλιάς Όθωνας ένα παλάτι στο βράχο της 
Ακρόπολης των Αθηνών και όταν θα επέστρεφε στο Βερολίνο, 
θα ζητούσε από τον Schinkel να επεξεργαστεί αυτό του το σχέ

διο8.» Από το ένα μέρος ο διάδοχος του θρόνου της Βαυαρίας 
Μαξιμιλιανός, αμέσως μετά την ανακήρυξη του αδελφού του, 
Όθωνα, σε υποψήφιο για το θρόνο της Ελλάδας (1832), ρώ

τησε το Schinkel ένα «ιδεώδες της Αρχιτεκτονικής» για την πε

ρίπτωση της Ελλάδας,9 από την άλλη όμως τον προβλημάτισε η 
επιλογή της Αθήνας ως πρωτεύουσας. Έτσι αυτός που πραγ

ματικά έδωσε την εντολή στον Schinkel ήταν ο θείος του Φρει

δερίκος Γουλιέλμος, όταν επέστρεψε από το Μόναχο. Στις 9 
Ιουνίου 1834 εστάλησαν από τον Φρειδερίκο Γουλιέλμο στον 
Μαξιμιλιανό, στο Μόναχο, τα σχέδια του Schinkel, τα οποία εί

χαν γίνει σε μεγάλα φύλλα και με εξαιρετική επιμέλεια10 

(Εικ. 26). Στην επεξηγηματική συνοδευτική επιστολή του, ο 
Schinkel αναφέρεται τόσο στα πλεονεκτήματα όσο και στις τε

ράστιες δυσκολίες, οι οποίες χαρακτήριζαν αυτό το χώρο οι

κοδομήσεως, τον οποίο ο Φρειδερίκος Γουλιέλμος χαρακτήρι

σε αποφασιστικά ως «τον καταλληλότερο τόπο για τη νέα βασιλική 
κατοικία». Στα πλεονεκτήματα, εκτός από την απαιτούμενη ιδα

νική αμυντική θέση, ανήκε κυρίως η ιστορικοσυμβολική ση

μασία της τοποθεσίας: «Με την Ακρόπολη, η οποία αποτελεί 
ένα από τα πιο φωτεινά σημεία στην παγκόσμια ιστορία, συν

δέονται ατέλειωτες σκέψεις που πρέπει να εξακολουθήσουν να 
είναι για ολόκληρο το γένος σημαντικές και πολύτιμες [...]». Αν 
ο Όθωνας εγκαθίστατο «στο αρχαίο κάστρο του Κέκροπος», 
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του πρώτου μυθικού βασιλιά της Αττικής και ιδρυτή της πρώ

της Ακρόπολης, ο ιστορικός κύκλος θα έκλεινε μετά από αιώ

νες και η Ελλάδα θα αναγεννιόταν. Ως μειονεκτήματα ανέ

φερε την κοπιαστική ανάβαση, την έλλειψη νερού και την 
εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες θέση, καθώς και το τε

ράστιο κόστος της άρσης αυτών των εμποδίων. Ευτυχώς όμως 
η σύγχρονη επιστήμη και τέχνη ήταν ικανές να ξεπεράσουν τέ

τοιου είδους δυσκολίες, με την κατασκευή, λόγου χάρη, μιας 
σκιερής και ελαφρά ανηφορικής αμαξωτής οδού, με την εγκα

τάσταση υπόγειων αγωγών πίεσης και ατμομηχανών για την 

υδροδότηση, με τη διαμόρφωση σκιερών προαυλίων και κή

πων, καθώς και με την κατάλληλη διάρθρωση του παλατιού.11 

Πραγματικά, ο αρχαιολόγος Κυριάκος Πιττάκης, κατά την πε

ρίοδο της ελληνικής κατοχής της Ακρόπολης (18221827), έφε

ρε στο φως το αρχαίο πηγάδι Κλεψύδρα, το οποίο βρισκόταν 
στη βορειοδυτική πλευρά των Προπυλαίων. Αν σκεφτεί κανείς 
ότι η Ακρόπολη κατοικείτο αδιαλείπτως από το Μεσαίωνα μέ

χρι το 1835 ως βασιλική κατοικία, κάστρο και φρούριο,12 και 
αναλογιστεί το ρόλο που έπαιξαν οι ιστορικές μνήμες για 
την επιλογή της Αθήνας ως πρωτεύουσας του νεοελληνικού 

162 



κράτους το 1833, τότε το σχέδιο του Schinkel παύει να θεω

ρείται εντελώς ουτοπικό. 
Το σχέδιο του Schinkel ήταν τολμηρό για έναν ακόμα λόγο: 

προέβλεπε την κάλυψη των ελευθέρων επιφανειών της Ακρό

πολης, κάτι που σήμαινε ότι η σύγχρονη αρχιτεκτονική θα ερ

χόταν άμεσα αντιμέτωπη με ιερά έργα τέχνης της αρχαιότητας. 
Λόγω της ενσωμάτωσης των αρχαίων μνημείων στο συγκρότη

μα του βασιλικού κτίσματος, το σχέδιο παρουσιάζει μία ασύμ

μετρηγραφική σύνθεση του αρχαίου με το σύγχρονο στοι

χείο, η οποία ήταν πλήρως αντίθετη με τις συμβατικότητες του 
ακαδημαϊκού κλασικισμού. Βέβαια, ο Schinkel με την αρχιτε

κτονική του δεν επεδίωκε ούτε την αντίθεση ούτε την εναρμό

νιση, αλλά μια διεύρυνση σύμφωνη με το ελληνικό πνεύμα. «Από 
ευλάβεια στα υπάρχοντα αρχαία μνημεία του τόπου» κανένα 
τμήμα του νέου παλατιού δεν θα ξεπερνούσε «το ύψος του Παρ

θενώνα», διαβεβαίωνε ο Schinkel, παραβλέποντας όμως το γε

γονός ότι από μακριά τα νέα κτίσματα θα κάλυπταν κατά πο

λύ τα αρχαία μνημεία. Ο Schinkel κράτησε μεν τις αποστάσεις 
και έλαβε υπόψη του τα πιο πρόσφατα αρχαιολογικά δεδομέ

να,13 η πραγματοποίηση ωστόσο του σχεδίου του λόγω της ισο

πέδωσης του λόφου από καλλιτεχνικής πλευράς "  θα συνεπα

γόταν, με βάση τα σημερινά κριτήρια, αμετάκλητες παρεμβάσεις 
στην ιστορική τοπογραφία. 

Το γεγονός ότι το σχέδιο του Schinkel αποτελούσε ένα πραγ

ματικό αρχιτεκτονικό αριστούργημα εκφράστηκε επανειλημ

μένα τόσο από τους συγχρόνους του όσο και στα συγγράμμα

τα της ιστορίας της τέχνης.14 Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει στην 
προκειμένη περίπτωση η εξαιρετική καλλιτεχνική ποιότητα των 
αρχιτεκτονικών σχεδίων όσο και η νέα ρομαντικήποιητική θε

ώρηση καθώς και η σύγχρονη προσέγγιση της αρχαιότητας: 
αν υπήρξε ποτέ ένας αρχιτέκτονας, ο οποίος να εκτέλεσε το έρ

γο του υπό το πραγματικό πνεύμα της ελληνικής αρχιτεκτονι

κής, «σχεδιάζοντας με τον τρόπο που θα έκαναν οι καλύτεροι 
καλλιτέχνες, αν ζούσαν στην εποχή μας», τότε αυτός ήταν ο 
Schinkel με το σχέδιο του αυτό, βεβαιώνει η Foreign Quarterly 
Review το 1836.15 Ένας φαρδύς δρόμος με πολλές στροφές οδη

γεί στη νότια πλευρά της Ακρόπολης, είσοδο των Προπυλαίων, 
στην πίσω πλευρά των οποίων έχουν προστεθεί οι στάβλοι. Η 
πανοραμική θέα την οποία αντικρίζει στη συνέχεια ο επισκέ

πτης είναι μεγαλειώδης: αριστερά και μπροστά στο Ερεχθείο 
προβλέπει ο Schinkel την ελεύθερη μνημειώδη εκδοχή του γλυ

πτού της Αθηνάς Προμάχου του Φειδία, ως συμβόλου της Αθή

νας, ενώ δεξιά βρίσκεται ο Παρθενώνας. Η είσοδος στο πα

λάτι γίνεται μέσα από ένα ιπποδρόμιο περιτριγυρισμένο από 
κήπους, το οποίο καταλήγει στα Νέα Προπύλαια του ανακτό

ρου με θέα σε μια τετράγωνη εσωτερική αυλή. Από το σημείο 
αυτό υπάρχει πρόσβαση στην πτέρυγα με τα διαμερίσματα των 
ηγεμόνων. Τρία επιπλέον περιστύλια περιβάλλουν τη βασιλική 
αίθουσα, η οποία έχει κατεύθυνση προς νότον και αποτελείτο 
πιο μνημειώδες νεόκτιστο κτίριο στο ύψος του αετώματος του 
Παρθενώνα. Ένας κυκλικός πύργος με κωνική οροφή χαρα

κτηρίζει τη νοτιοανατολική πλευρά του παλατιού, στον οποίο 
οδηγούν από τη βασιλική εκκλησία στα δυτικά, καθώς και από 
τα βορειοανατολικά οι πτέρυγες των ιδιωτικών διαμερισμά

των στο μπροστινό μέρος τους υπάρχει μια στοά με θέα στη θά

λασσα. Η αραιή σύνθεση των κτισμάτων, καθώς και οι εναλ

λαγές του οριζόντιου και του φειδωλά χρησιμοποιούμενου 

κάθετου στοιχείου υπογραμμίζονται από συγκρατημένη πολύ | 
χρωμία και την πλούσια υφή των επιφανειών. Πολυάριθμες λε | 
πτομέρειες, όπως η όμορφη κατασκευή των γείσων στον πύρ § 
γο, τα γλυπτά με την έντονη πλαστικότητα και βέβαια η άφθονη § 
βλάστηση στην αυλή και στους κήπους, προσδίδουν μια εύθυ | 
μη, μεσογειακή γοητεία στο «πομπηιανό» παλάτι, η οποία κα z 
θιστά την Ακρόπολη, σύμφωνα με τα λόγια του Schinkel, «τον ω 
πιο γοητευτικό και ευάρεστο, ταυτόχρονα τον πιο ενδιαφέρο | 
ντα από ιστορικής και αισθητικής απόψεως [...] τόπο κατοικίας Η 
στον κόσμο».16 

Η ελεύθερη ανάπτυξη των κατόψεων και η γραφική σύνθε

ση καθορίζονταν από τις περιοριστικές προδιαγραφές τού χώ

ρου, αλλά και ο Schinkel τους είχε προσδώσει προ πολλού έναν 
προγραμματικό χαρακτήρα. Στα τέλη του 18ου αιώνα η ανά

πτυξη μιας αισθητικής διαμάχης ξεκίνησε από την αγγλική «ε

πανάσταση των κήπων» σχετικά με το γραφικό στοιχείο,17 η 
οποία επέδρασε στο γερμανικό ρομαντισμό, καθώς και με ανα

φορές στο κλίμα και τις συνήθειες ζωής του Νότου οδήγησε στην 
εκτίμηση του «άτακτου» και γραφικού στοιχείου στην αρχαία 
αρχιτεκτονική και πολεοδομία. Η αυτονομία των κτισμάτων και 
η ελεύθερη σύνθεση στο χώρο θα μπορούσαν να ιδωθούν κάλ

λιστα ως έκφραση πολιτικής ελευθερίας έναντι των εξαναγκα

σμών του συγκεντρωτικού συστήματος, η οποία σύμφωνα με τον 
Winckelmann αποτελούσε το θεμέλιο λίθο της άνθησης της τέ

χνης στην Ελλάδα.18 Από το όραμα των ελληνικών πόλεων του 
Joseph Anton Koch στα ηρωικά τοπία του (18041824)" ο δρό

μος οδηγεί μέσα από την εικόνα του Schinkel περί των ελληνι

κών πόλεων20, στο μνημειώδη του πίνακα «Ματιές στην ακμή 
της Ελλάδας» (1825), ο οποίος με υπόβαθρο τους ελληνικούς 
και γερμανικούς απελευθερωτικούς αγώνες αποτελεί μοναδική 
εικόνα ενός φιλελεύθερου διαφωτισμού.21 

Ο Schinkel θα πρέπει να θεωρούσε απαραίτητη την απόρ

ριψη των υστεροαπολυταρχικών και ακαδημαϊκών κατηγοριών 
στην αρχιτεκτονική και την πολεοδομία στην απελευθερωμέ

νη Ελλάδα. Οι βασικές αρχές για ένα Ιδεώδες στην Αρχιτε

κτονική, που απέστειλε τον Ιανουάριο του 1833 στο Βαυαρό 
διάδοχο του θρόνου Μαξιμιλιανό, περιγράφουν την επιδίωξη 
μιας ελεύθερης οργανικής εξέλιξης της αρχιτεκτονικής. Η αρ

χιτεκτονική, λαμβάνοντας υπόψη το «βασιζόμενο στα ήθη και 
τις ανάγκες της χώρας τρόπο ζωής του βασιλιά», έπρεπε να ξε

περάσει τις «προ πολλού φθαρμένες νεοϊταλικές και νεογαλλι

κές αρχές», οι οποίες με «την εκεί κυριαρχούσα παρεξήγηση 
της έννοιας της συμμετρίας δημιούργησαν τόση υποκρισία και 
ανία».22 

Η αποτυχία της ιδέας του Schinkel, εκτός από τα κατα

σκευαστικάτεχνικά προβλήματα, το τεράστιο κόστος και το 
ερώτημα του κατά πόσον η απομόνωση της βασιλικής κατοικίας 
από την πόλη θα ευνοούσε τη δημιουργία ενός σύγχρονου κρά

τους, σχετιζόταν με το αίτημα διατήρησης των μνημείων: ο Λου

δοβίκος Α, ο οποίος σε αντίθεση με το διάδοχο του θρόνου, 
Μαξιμιλιανό, ήταν τοποθετημένος ξεκάθαρα υπέρ της εκλογής 
της Αθήνας ως πρωτεύουσας,23 όταν άκουσε για τη μελέτη του 
Schinkel, αξίωσε στις 3 Απριλίου 1834 από τον Όθωνα το εξής: 
«Μην χτίσεις στην Ακρόπολη το παλάτι σου, κατ' εμέ δεν πρέ

πει να χτιστεί τίποτε εκεί». Το ευφυές επιχείρημα του, ότι δη

λαδή η ανάμειξη των αξιοσέβαστων μνημείων της αρχαιότητας 
με τα νέα κτίσματα θα ήταν ζημιογόνος και για τα δύο,24 οφεί
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Εικ. 2. Σχέδιο της βασιλικής κατοικίας στην Ακρόπολη. Άποψη από τα δυτικά. Πένα και ακουαρέλα. Karl Friedrich Schinkel, 1834. Κρατική Συλλογή Σχεδίων 
του Μονάχου. 
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Εικ. 3. Σχέδιο της βασιλικής κατοικίας στην Ακρόπολη. Άποψη από τα νότια. Πένα και ακουαρέλα. Karl Friedrich Schinkel, 1834. Κρατική Συλλογή Σχεδίων 
του Μονάχου. 

λεται ίσως στην επιρροή του Klenze. Οπωσδήποτε όμως η 
ιδέα της αρχαιολογικής αναστήλωσης της Ακρόπολης προϋπέ

θετε ότι το σχέδιο της κατασκευής του παλατιού στην Ακρό

πολη έπρεπε να θεωρηθεί παρελθούσα ως εξής: «[...] αναπό

φευκτα απαραίτητη μου φαίνεται η διατήρηση των αρχαίων 
μνημείων επάνω και γΰρω από την Ακρόπολη και η απελευθέ

ρωση της από σύγχρονα κτίρια και ερείπια που την περιβάλ

λουν», διατύπωνε ο Klenze ήδη από την αρχή του ταξιδιού του.25 

Είναι βέβαιο ότι ο βασιλιάς Λουδοβίκος είχε αναθέσει στον 
Klenze πριν την αναχώρηση του για την Ελλάδα την εντολή εκ

πόνησης μιας μελέτης, την οποία, ωστόσο, στη συνέχεια αναί

ρεσε: Στις ταξιδιωτικές οδηγίες της 24ης Ιουνίου ζητούσε από 
τον Klenze «να επεξεργαστεί επιτόπου ένα καλά μελετημένο 
σχέδιο για την ίδρυση και εκτέλεση βασιλικού πύργου για το 
νέο ηγεμόνα, ο οποίος θα βρισκόταν κοντά στην αρχαία Αθή

να, και να το υποβάλει αμέσως προς εκτίμηση». Το γεγονός ότι 
αυτό ήταν το κύριο μέλημα του φαίνεται από το ότι δεν γίνε

ται καθόλου λόγος για το πολεοδομικό σχέδιο.26 Η εντολή αυτή 
φάνηκε προφανώς ως ένδειξη κηδεμονίας του βασιλιά Όθωνα 
και της Αντιβασιλείας, όπως υπονοείται στην επιστολή του Klenze 
της 11ης Ιουλίου: «[...] εφόσον η Μεγαλειότητα Σας, πράγμα 
που καταλαβαίνω απόλυτα, ακύρωσε την εντολή του σχεδίου 
για τη βασιλική κατοικία, θα αναμένω τώρα τι επιθυμούν από 
εμένα ο Βασιλιάς και η Αντιβασιλεία».27 Πόσο λεπτό ήταν το 
θέμα αυτό, όχι μόνο από πλευράς του Πρώσου γαμπρού του, 
αλλά και εξαιτίας της κερδοσκοπίας, η οποία είχε ήδη ξεκινή

σει όσον αφορά τα οικόπεδα, επιβεβαιώνεται από τη διπλωμα

τική διατύπωση στο προμνημόνιο της 5ης Αυγούστου στο Ναύ

πλιο: «Παρ' όλα όσα έχουν ειπωθεί σχετικά με την κατασκευή 
ενός σχεδίου στις οδηγίες οι οποίες μου εδόθησαν στο Μόνα

χο, δεν αισθάνομαι έτοιμος να παρέμβω σε ένα τέτοιο σχέδιο 
χωρίς ειδική πρόσκληση, όσο κι αν η κεντρική ιδέα θα μπορούσε 
να αναπτυχθεί εύκολα και ξεκάθαρα από τις υπάρχουσες 
συνθήκες».28 Η προσδοκώμενη πρόσκληση έφτασε με την 
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Εικ. 4. Σχέδιο της βασιλικής κατοικίας στην Ακρόπολη. Τομή με θέα προς τα νότια. Πένα και ακουαρέλα. Karl Friedrich Schinkel, 1834 Κρατική Συλλογή Σγεδία 
τοιι Μονάχου. Λ 
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Εικ. 5. Σχέδιο της βασιλικής κατοικίας στην Ακρόπολη. Τομή με θέα προς τα βόρεια. Πένα και ακουαρέλα. Karl Friedrich Schinkel, 1834. Κρατική Συλλογή Σχεδία 
του Μονάχου. 
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Εικ. 6. Σχέδιο της βασιλικής κατοικίας στην Ακρόπολη. Τομή με θέα προς τα ανατολικά. Πένα και ακουαρέλα. Karl Friedrich Schinkel, 1834. Κρατική Συλλογή 
Σχεδίων του Μονάχου . 
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ο απάντηση της Αντιβασιλείας την 12η Αυγούστου.29 Στο πολεο

| δομικό σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε το Σεπτέμβριο στην Αθήνα, 
% καθορίζεται η μελέτη του Klenze σχετικά με το παλάτι ως προς 
1 τη θέση και τη μορφή του.30 Αυτές διέφεραν μόνο σε κάποιες λε

< πτομέρειες από τα σχέδια τα οποία είχαν εκπονηθεί το 1835 στο 
| Μόναχο.31 

Ι Ο Klenze στα Memorabilien του αναφέρεται λεπτομερώς στο 
ο σχέδιο του Schinkel: «Ο Schinkel μου είχε γράψει σχετικά με 
< το θέμα αυτό επανειλημμένως και με είχε παρακαλέσει να του 
| δώσω [...] τη γνώμη μου για τα σχέδια [...]. Αναγνώρισα σ' αυ

' τά τη μεγαλοφυία του έξοχου αρχιτέκτονα, αλλά επίσης και την 
Χ αδυναμία πραγματοποίησης και εκτέλεσης τους [...]. Ο ρυθμός, 
% οι λεπτομέρειες, η γραφική και άκρως καλόγουστη διάταξη ήταν 

αντάξια της πιο γνήσιας αρχαιότητας και εξαιρετικά όμορφα. 
Ωστόσο δεν είναι δυνατό να παραγνωριστεί από την πρώτη κιό

λας ματιά η ακαταλληλότητα της όλης σύλληψης, και αυτή ήταν 
και η γνώμη του βασιλιά Λουδοβίκου και του διαδόχου Μαξι

μιλιανού».32 Τα πράγματα όμως δεν ήταν ακριβώς έτσι. Ο Μαξι

μιλιανός σε μία έως τώρα αδημοσίευτη επιστολή του στο διά

δοχο του πρωσικοΰ θρόνου, Φρειδερίκο Γουλιέλμο, αναφέρεται 
μόνο στους δισταγμούς του Klenze: «Φύλαξα με μεγάλη προ

σοχή το σχέδιο του Schinkel, το έστειλα με τον Klenze στην 
Ελλάδα και έγραψα στον αδελφό μου επί λέξει όσα μου είχες 
πει. Ανακοίνωσα στον Klenze την επιθυμία του Schinkel σχε

τικά με το σχέδιο, ο οποίος ναι μεν γοητεύτηκε, εξέφρασε όμως 
κάποιες επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά την τοποθεσία  όσο εξαί

σια κι αν είναι η επιλογή του σημείου, πιστεύει πως θα πα

ρουσιαστούν κατά την εκτέλεση κάποιες δυσκολίες. Ωστόσο 
δεν μίλησα γι' αυτές στον Όθωνα  ένα πραγματικά κλασικό 
πνεύμα χαρακτηρίζει αυτά τα υπέροχα σχέδια κι είμαι βέβαι

ος ότι θα αρέσουν πολύ του Όθωνα».33 Ο Klenze ήταν εκείνος 
που μετέφερε τα σχέδια του Schinkel στην Ελλάδα και τα πα

ρουσίασε στο βασιλιά Όθωνα: «[...] έπρεπε να τα εξηγήσω στον 
ίδιο το βασιλιά επάνω στην Ακρόπολη και το έκανα με το ίδιο 
πνεύμα με το οποίο μίλησα προηγουμένως σχετικά με το θέμα 
αυτό». Ο Klenze ήταν επίσης εκείνος που τελικά ανέτρεψε κα

τά την επιθεώρηση τη μελέτη, καλύπτοντας τη φιλοδοξία του να 
αναλάβει την πνευματικά σαφώς σημαντικότερη εντολή της κα

ριέρας του. Χαρακτήρισε τα σχέδια του Schinkel ως «[...] εντε

λώς ανάρμοστα για τα ευρωπαϊκά ήθη του βασιλιά και της Αυλής, 
εντελώς μη πραγματοποιήσιμα λόγω του ύψους του βράχου, της 
δυσκολίας στην ανάβαση, εξαιτίας της έλλειψης νερού, της εκτε

θειμένης θέσης [...]. Κατά τα λοιπά το σχέδιο αυτό ήταν ένα 
υπέροχο και γοητευτικό όνειρο θερινής νυκτός ενός μεγάλου 
αρχιτέκτονα [...]. Ο βασιλιάς Όθωνας ούτε καν σκέφτηκε πο

τέ την πιθανότητα πραγματοποίησης, αν και ήταν δίκαιος στην 
κρίση του ως προς την εργασία».34 Από τον Ludwig Ross μα

θαίνουμε, ωστόσο, ότι ο Όθωνας είχε την επιθυμία «να δει 
πραγματοποιημένες τις γοητευτικές εικόνες με τους αρμονικούς 
χρωματισμούς» και ταλαντεύτηκε για αρκετό καιρό, έως ότου 
πεισθεί για την αδυναμία πραγματοποίησης τους.35 Ενάμιση 
χρόνο αργότερα, το Μάρτιο του 1836, ο πρίγκιπας Piickler

Moskau ευρισκόμενος στην Αθήνα, ανέφερε για τον ενθου

σιασμό του Όθωνα στον Schinkel, ο οποίος στο μεταξύ δεν 
είχε λάβει ούτε ένα ευχαριστώ: «Είναι ξετρελαμένος τόσο με 
εσάς, όσο και με την υπέροχη ιδέα σας. Ήταν σχεδόν το πρώ

το που μου είπε».36 

Ωστόσο τα επιχειρήματα του Klenze φαίνονταν δεσμευτικά. 
Ο Schinkel, δύο εβδομάδες μετά την επιστροφή του Klenze από 
την Αθήνα, αναγκάστηκε να αναγνωρίσει τουλάχιστον τυπικά 
τις αντικειμενικές δυσκολίες: «Από την τελευταία μου επιστο

λή θα καταλάβατε ξεκάθαρα ότι το σχέδιο μου για το βασιλικό 
ανάκτορο στην Αθήνα δεν το θεωρούσα παρά χατήρι για το διά

δοχο του θρόνου και σας είπα και ο ίδιος ότι η όλη σκέψη δεν 
ήταν παρά ένα όμορφο όνειρο. Έτσι δεν με εκπλήσσουν τα διά

φορα πειστικά επιχειρήματα εναντίον μιας τέτοιας εγκατάστα

σης στον τόπο αυτό, τα οποία μου ανακοινώσατε τόσο ευγενι

κά και ολοκληρωμένα,37 ενώ είμαι βέβαιος ότι θα ήμουν απολύτως 
σύμφωνος με την επιλογή μιας άλλης θέσης ανέγερσης του 
παλατιού. Ούτε κατά διάνοια θα είχα την πρόθεση να κατα

στρέψω [...] ακόμα και ένα τόσο δα κομματάκι αρχαίων μνη

μείων. Οποιαδήποτε, από την άποψη αυτή, αλλαγή του σχεδίου 
μου θα ήταν απαραίτητη γιατί, ο Θεός να φυλάει, αν γίνει κα

νείς υπαίτιος τέτοιας αμαρτίας». Παρά τη μείωση της σημασίας, 
δεν μπορεί να κρύψει μια κάποια ζήλια που αισθάνεται για την 
πιο ευνοϊκή θέση εκκίνησης του Klenze: «[...] αν θα μπορούσα 
να εκτελέσω αυτή τη γρήγορη και ευτυχή αποστολή από κοινού 
με εσάς, θα ήμουν ήσυχος για όλη μου τη ζωή, ενώ τώρα μου 
απομένει μια διαρκής λαχτάρα. Το δικό σας πεπρωμένο είναι 
καλύτερο, αφού θα διατηρήσετε μόνιμη και γόνιμη σχέση με την 
Αθήνα [„.]».38 Διαφαίνεται εδώ κάποια παραίτηση, η οποία υπο

δηλώνει ότι ο Schinkel είχε υπολογίσει σοβαρά την περίπτωση 
εκτέλεσης του σχεδίου του. 

Ο διάδοχος του πρωσικού θρόνου, Φρειδερίκος Γουλιέλ

μος, ο οποίος γνώριζε τη φιλοδοξία του Klenze και του γαμπρού 
του, του Λουδοβίκου, προσπάθησε ήδη από την αρχή να ασκή

σει από το Βερολίνο πίεση στον Όθωνα προς όφελος του Schinkel. 
Με την αποστολή των σχεδίων του Schinkel του διεβίβασε μέ

σω του Μαξιμιλιανού ότι αυτά θα δημοσιεύονταν οπωσδήπο

τε και έτσι στο μέλλον θα αποτελούσε αποδεικτικό στοιχείο 
εναντίον του αν «δεχόταν για κατοικία του κάποιο ορθογώ

νιο 'κουτί' από το Βορρά ή κάτι άλλο άνευ αξίας».39 Πραγμα

τικά ο μαθητής του Schinkel, Ferdinand von Quast, παρου

σίασε τον Ιούλιο του 1834 σε ένα ξεχωριστό τεύχος του περιοδικού 
Museum, με τον τίτλο Mittheilungen uberAlt und Neu Athen, τη 
μελέτη του Schinkel για το παλάτι. Με μια ενθουσιώδη περι

γραφή αναφέρεται στη γραφικότητα του, που χαρακτήριζε και 
τη σύλληψη της νέας πόλης των Αθηνών, βάσει της οποίας 
δεν θα κτιζόταν η βόρεια επίπεδη περιοχή, αλλά η κοιλάδα και 
ο λόφος στη δυτική πλευρά γύρω από τον Άρειο Πάγο και 
την Πνύκα σε εξίσου άτακτηγραφική μορφή.40 Το κατά πόσον 
πίσω από αυτή την πρόταση βρισκόταν ο ίδιος ο Schinkel πα

ραμένει υπό συζήτηση. Ωστόσο η έκθεση του Quast θα μπο

ρούσε να έχει επηρεάσει τον Klenze στην επιλογή του τόπου 
κατασκευής του παλατιού, στο λόφο του Αθανάσιου, ο οποίος 
βρίσκεται δυτικά. Πάντως ο Klenze προσπάθησε το 1835 να 
κατευνάσει το διάδοχο του πρωσικού θρόνου ιος εμπνευστή του 
σχεδίου της Ακρόπολης αποκρούοντας τις φήμες οι οποίες απο

δοκίμαζαν τα δικά του σχέδια για το παλάτι. Μια «εντελώς ακα

τανόητη παρεξήγηση» έχει «δημιουργήσει στη Μεγαλειότητα 
Σας τη γνώμη ότι σκοπεύω ή επιθυμώ να κτίσω στην Αθήνα ένα 
παλάτι στο στιλ του Λουδοβίκου του ΙΔ' ή του Λουδοβίκου του 
ΙΕ . Πρόκειται όμως για μια τόσο σκανδαλώδη υποψία, την 
οποία πρέπει [...] να ξεκαθαρίσω στην Υψηλότητά σας».41 Όταν 
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Εικ. 7. Σχέδιο της νέας πόλης των Αθηνών (λεπτομέρεια προς βορράν). Λιθογραφία. Leo von Klenze, 1834. Μουσείο του βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας, 
κοινότητα Ottobrunn. 

στη συνέχεια απέτυχε και η δική του μελέτη, ο Klenze απέ

στειλε, το Μάιο του 1836, για απόδειξη στον Φρειδερίκο 
Γουλιέλμο ένα αντίτυπο του πολεοδομικού σχεδίου της Αθή

νας και μια άποψη της αίθουσας εκδηλώσεων, ενώ αργότερα 
ακολούθησε και ένα χαρακτικό ολόκληρης της μελέτης: «Το 
γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε το σχέδιο, παρά την τόσο 
μεγάλη επιδοκιμασία και τις πιο βέβαιες υποσχέσεις, θα μπο

ρούσα να το είχα προβλέψει στην Βασιλική Μεγαλειότητα από 
τον προηγούμενο χρόνο. Κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποι

ηθεί στην Ελλάδα τόσο δύσκολα, όσο και η εξαιρετική δουλειά 
του Schinkel!»42 YxiqAphonstische Bemerkungen (1838) ζητά δη

μόσια συγγνώμη από τον Schinkel για την πρωτοβουλία που εί

χε σχετικά με τα σχέδια: «Ένα τέλειο δείγμα πνευματώδους 
επεξεργασίας αυτού του αντικειμένου υπό το αρχαιοελληνι

κό πνεύμα δημιούργησε ο εξαίρετος φίλος μου Schinkel στη με

λέτη του για το παλάτι, την οποία απέστειλε και στην ίδια την 
Αυτού Μεγαλειότητα το βασιλιά της Ελλάδας. Αν η μελέτη αυ

τή δεν είχε εκπονηθεί χωρίς αναφορά στις ανάγκες και χωρίς 
εποπτεία της τοποθεσίας, δεν θα αναλάμβανα ποτέ να εκπο

νήσω ένα άλλο σχέδιο. Δυστυχώς όμως η όλη αρχαιοπρεπής 
σύλληψη του σχεδίου δεν επαρκούσε σε μια Αυλή η οποία εί

ναι διαμορφωμένη σύμφωνα με τις νέοευρωπαϊκές αντιλήψεις 
και ο τόπος κατασκευής του παλατιού, για τον οποίο επιλέ

χθη ο βράχος της Ακρόπολης, δεν θα κρινόταν άνευ λόγου ακα

τάλληλος [,..]».43 

Ο Klenze επέκρινε όπως ήδη ελέχθη και την πρόταση των 
Schaubert και Κλεάνθη να κατασκευαστεί το παλάτι στα βό

ρεια, ωςροιηί de vue και κέντρο του νέου συστήματος αξόνων. 
Επέλεξε ως θέση του παλατιού τα νοτιοδυτικά άκρα της νέας 
πόλης κοντά στον Κεραμεικό, σε ένα ύψωμα το οποίο ονομα
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Εικ. 8. Σχέδι,ο βασιλικής κατοικίας στην Αθήνα: Προσόψεις. Leo von Klenze, 1838. Μουσείο του βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας, κοινότητα Ottobrunn. 

ζόταν λόφος του Αθανάσιου (Εικ. 7). Ως εναλλακτική είχε λά

βει υπόψη του και τη βορειοανατολική πλευρά κάτω από το Λυ

καβηττό.45 Και στις δύο περιπτώσεις η βασιλική κατοικία εγκα

τέλειπε το κέντρο της πόλης και μεταφερόταν στην περιφέρεια. 
Από τη μια πλευρά συμβολιζόταν με αυτό τον τρόπο η απο

στασιοποίηση από τις απολυταρχικές αξιώσεις προβολής, από 
την άλλη όμως ο βασιλιάς απομακρυνόταν από τους πολίτες. 
Ενσωματομένο κατά κύριο λόγο σε ένα κυβερνητικό τετράγω

νο, το συγκρότημα ήταν απομονωμένο και ταυτόχρονα δικτυω

μένο, μέσω των τριών αξόνων πρόσβασης, με τις κύριες κυκλο

φοριακές οδούς και με το σχεδιάγραμμα της πόλης. Ως 
αποφασιστικό παράγοντα για την επιλογή της συγκεκριμένης 
θέσης επισήμανε ο Klenze την πανοραμική θέα προς όλα τα ση

μεία του ορίζοντα, τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης, την 
Πνύκα, τον Άρειο Πάγο και το λόφο του Μουσείου, σε ολό

κληρη τη νέα και την παλιά πόλη, καθώς και τον Σαρωνικό κόλ

πο. Η θέα της Ακρόπολης στο βάθος από πολύ καλή οπτική γω

νία, ως απαραίτητο στοιχείο του σχεδίου, προερχόταν από την 
κεντρική ιδέα του πολεοδομικού σχεδίου των Schaubert και Κλε

άνθη, την οποία ο Klenze συνέδεσε με το γραφικό στυλ του 
Schinkel και την άποψη του Quast να είναι ο λόφος το κύριο ση

μείο αναφοράς της πόλης. Ανάλογα με την πρόθεση του Schinkel 
αναφορικά με τους ναούς της Ακρόπολης, ήθελε ο Klenze να 
συμπεριλάβει το Θησείο στους εκτεταμένους κήπους του.46 Αυτό 
το τελευταίο εκπλήσσει, εφόσον ο Klenze ήταν πάντα ένας 

αυστηρός πολέμιος του «άνοστου γούστου» των αγγλικών κή

πων, το οποίο περιόριζε κατά τη γνώμη του την αρχιτεκτονική 
σαν να ήταν ένα δισδιάστατο σκηνικό.47 Πράγματι, στην προ

κειμένη περίπτωση δεν επρόκειτο για έναν πλήρως διαμορφω

μένο αγγλικό κήπο, αλλά για έναν «όντως κήπο του Νότου», ο 
οποίος συμπληρώνει τη φυσική σύνθεση του τοπίου μόνο με συ

στάδες φυλλοβόλων δέντρων και «αειθαλών φυτών του Νότου», 
όπως φαίνεται ξεκάθαρα και από τον προοπτικό πίνακα του ίδι

ου του Klenze. Αν και ο Klenze προσέφερε τόσα πολλά για τη 
διατήρηση των αρχαίων μνημείων στην Αθήνα, ωστόσο τοπο

θέτησε το παλάτι και τα κτίρια της κυβέρνησης στο χώρο του 
αρχαίου νεκροταφείου, ο οποίος ήταν ήδη γνωστός για την αρ

χαιολογική του σημασία.48 

Αναμφίβολα το σχέδιο του Klenze (Εικ. 89)49 ήταν λει

τουργικότερο και συμβατικότερο από το ποιητικό όνειρο του 
Schinkel να κτίσει το παλάτι στην Ακρόπολη. Προσπάθησε, 
ωστόσο, να μεταφέρει, μέχρι και στον τρόπο παρουσίασης του 
σχεδίου του, τη μεσογειακή ατμόσφαιρα, η οποία είχε γοητεύ

σει τόσο πολύ τον Όθωνα. Και εδώ τα κτίσματα στη συνολική 
τους σύνθεση, παρά την ορθογώνια διάταξη, είναι απελευθε

ρωμένα από τη συνήθη ανάγκη συμμετρίας, έτσι ώστε από διά

φορες οπτικές γωνίες να υπάρχει μια συνολικά γραφική σύν

θεση, στρωματοποίηση και διασταύρωση των διαφόρων κτισμάτων. 
Όπως και στα σχέδια του Schinkel, συνδέονται με κεκλιμένα 
επίπεδα, βεράντες και πολλούς κήπους  εντολή του πρίγκιπα 
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Μαξιμιλιανού, ο οποίος το προηγούμενο βράδυ της αναχώρη

σης του Klenze του διαμήνυσε: «[...] αν το παλάτι του βασιλιά 
Όθωνα δεν χτιστεί στην Κόρινθο ή στην Ακρόπολη, τότε θα 
φροντίσω να υπάρχουν εκεί πολλά φυτά και δέντρα».50 Το αρ

χιτεκτονικό ύφος προσπαθεί να προσαρμοστεί στην τάση του 
Schinkel να ενώνει με τρόπο ελεύθερο τα κτίσματα μεταξύ τους. 
Ακόμα και η από τον Schinkel αναπαριστώμενη Αθηνά Πρό

μαχος επανεμφανίζεται στο σχέδιο του Klenze με τροποποιη

μένη μορφή: με το σπαθί και το σταυρό μετατρέπεται τώρα σε 
ένα κολοσσιαίο σύμβολο του κράτους της νικηφόρου χριστια

νικής Ελλάδας. Αυτή η χριστιανική ερμηνεία, η οποία αντιτάσ

σεται επιδεικτικά στο μωαμεθανισμό, ξεκινά και από την πα

ρακίνηση του πρίγκιπα Μαξιμιλιανού, ο οποίος είχε φανταστεί 
να τοποθετηθεί στην Ακρόπολη, αντί για την Αθηνά του Schinkel, 
ένας «κολοσσιαίος Χριστός του Thorvaldsen».51 Η συμφιλίω

ση της αρχαιότητας με το χριστιανισμό ήταν το κύριο μέλημα 
της αρχιτεκτονικής του Klenze.52 

Η κατασκευή του παλατιού ξεκινά από ένα ορθογώνιο και 
εκτεινόμενο στο συγκεκριμένο λόφο επίπεδο, το οποίο στα άκρα 
του απέχει από το έδαφος περίπου δέκα μέτρα και στο οποίο 
υπάρχει πρόσβαση και από τις τέσσερις πλευρές με κεκλιμένο 
κλιμακοστάσιο. Εκτός από την αρχοντική θέση και την εκπλη

κτική θέα είχε ληφθεί υπόψη, όπως και στη μελέτη του Schinkel, 
και η «άμυνα στην απίθανη περίπτωση πολεμικών ταραχών».53 

Προς την πλευρά της νέας πόλης, στο κεκλιμένο έδαφος της βο

ρειοδυτικής πλευράς, έχουν τοποθετηθεί τα παραρτήματα. Στο 
μισό ύψος βρίσκονται η αίθουσα ιππασίας, οι στάβλοι και το 
ημικυκλικό αμαξοστάσιο, πίσω από το οποίο υπάρχει η ημικυ

κλική σκάλα που οδηγεί στην ταράτσα του παλατιού. Από την 
ταράτσα του στάβλου, η οποία είναι διακοσμημένη με αγάλ

ματα των έφιππων βασιλέων της Βαυαρίας, της Γαλλίας, της 
Αγγλίας και της Ρωσίας, των προστάτιδων δυνάμεων της νέας 
μοναρχίας, αμφίπλευρα συμμετρικά κεκλιμένα επίπεδα στα 
οποία υπάρχουν αγάλματα των Ελλήνων αγωνιστών οδηγούν 

Εικ. 9. Σχέδιο βασιλικής κατοικίας στην Αθήνα: Κατόψεις. Leo von Klenze, 1838. Μουσείο του βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας, κοινότητα Ottobrunn. 
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ο με τριπλή αλλαγή κατεύθυνσης στο χώρο του παλατιού, δίπλα 
| στον οποίο βρίσκονται δύο υπουργικά κτίρια.54 Απέναντι τους 
% προς την πλευρά της οδού Πειραιώς βρίσκεται το Νομισματο

α κοπείο. Από την παλιά πόλη στο τε'λος της οδού Ερμού ξεκι

< νούσε ένας δεντρόφυτος πεζόδρομος και μια εξέδρα με σκάλες 
| που οδηγούσε στην κύρια βεράντα. Η εικονογραφική πρόταση 
Ι του Klenze δείχνει τη φιλελληνική του στάση. Ναι μεν ανέφε

ο ρε μεταξύ των Ελλήνων αγωνιστών μόνο τους μη αμφιλεγόμε

νε νους, όπως το στρατηγό Κωνσταντίνο Μπότσαρη και το ναύαρ

| χο Αντρέα Μιαούλη, οι οποίοι ανήκαν στην αντιπροσωπεία που 
* ήρθε στο Μόναχο για τον Όθωνα το 1832, ωστόσο οι συμπά

| θειες του αυτές ξεπερνούσαν αυτές της κυβέρνησης, η οποία 
< αγωνιζόταν να πειθαρχίσει τους άτακτους. Ο Klenze, ο οποίος 

είχε σχολιάσει με σκεπτικισμό τον εκβαυαρισμό της Ελλάδας 
και πολλές φόρες τον επέκρινε έντονα μεροληπτώντας με εκ

πληκτική ειλικρίνεια, ευαισθησία και συμπάθεια υπέρ των ελ

ληνικών εθνικών παραδόσεων, θεωρούσε τους κλέφτες ως τη 
συνέχιση της «πραγματικής δύναμης και αξιοπρέπειας του ελ

ληνικού έθνους».55 

Την περιοχή του παλατιού διαπερνούν δύο άξονες. Από τον 
Πειραιά φτάνει κανείς στη νέα πόλη περνώντας από την πύλη 
στο παλάτι, στα υπουργεία και κρατικά κτίρια κατά μήκος της 
οδού Πειραιώς, η οποία οδηγεί στη σχεδιασμένη για το παλάτι 
του Όθωνα εκκλησία του Σωτήρος. Από τα βορειοδυτικά, 
περνώντας από τους στρατώνες στα όρια της πόλης και ακο

λουθώντας ένα φαρδύ άξονα, ο οποίος είναι προσανατολισμέ

νος προς το μνημειώδες άγαλμα της Ελλάδας, φτάνει κανείς στο 
παλάτι. Σε αυτή την κύρια άποψη, την οποία ο Klenze παραθέ

τει στο μεγάλο πανόραμα του σχεδίου εκτέλεσης, τονίζεται 
ιδιαίτερα η γραφική ασυμμετρία: «Πιστεύουμε δηλαδή ότι για 
τις νότιες εγκαταστάσεις η μεγάλη άκαμπτη και με ευθείες θε

ωρία point de vue του βορρά δεν ταιριάζει καθόλου».56 Τα κτί

ρια, που είναι κατασκευασμένα από ωχροκίτρινη πέτρα από την 
Μουνιχία, τα Μέγαρα ή το Αγκίστρι,57 δημιουργούν μία πόλη σε 
τεχνητό λόφο, όπως τα ήθελε ο Quast. Δυτικότερα διακρίνονται 
η πειραϊκή πεδιάδα και η θάλασσα. Το ίδιο το παλάτι υψώνεται 
σε λευκό γυαλιστερό μάρμαρο Πεντέλης, ακριβώς σαν μια «κο

ρωνίδα της πόλης» πάνω από το σύμπλεγμα των κτιρίων. Η βλά

στηση του Νότου, ο εύθυμος και γραφικός χαρακτήρας, ακόμα 
και το μεγάλο εύρος θέας ακολουθούν τα πρότυπα του σχεδίου 
του Schinkel για το παλάτι της Ακρόπολης, αλλά εδώ τα κτίσματα 
και η λειτουργικότητα τους χαρακτηρίζονται από το σύγχρονο 
ύφος της Αυλής και της κυβέρνησης, σύμφωνα με τα βορειοευ

ρωπαϊκά πρότυπα. 
Ο πίνακας του Klenze του 1835,58 ο οποίος παρουσιάζει 

την άποψη του παλατιού από τα νοτιοδυτικά, αγνοείτο για πο

λύ καιρό, ενώ στην αντίστοιχη λιθογραφία του Carl Heinzmann 
(Εικ. ΙΟ)5' το παλάτι παρουσιάζεται ως μνημειώδης αρμονική 
τετραπτέρυγη κατασκευή. Ο Klenze, ωστόσο, έχει αλλάξει την 
τοπογραφική άποψη της Αθήνας: ερχόμενοι από τον Πειραιά 
βλέπουμε τη νοτιοδυτική πλευρά του κήπου και τη νοτιοανατο

λική κατά μήκος πλευρά του παλατιού, πίσω από το οποίο είναι 
ορατά το Θησείο και στο βάθος η Ακρόπολη. Στην πραγματι

κότητα η Ακρόπολη από το σημείο αυτό θα έπρεπε να βρίσκε

ται στα δεξιά εκτός του οπτικού πεδίου. Για το λόγο αυτό ο 
Klenze κατέφυγε σε ένα παλιό τέχνασμα της τοπογραφικής πα

ρουσίασης προς όφελος της προγραμματικής συνύπαρξης πα

λιάς και νέας πόλης. Ταυτόχρονα προσέδωσε στα κατασκευα

σμένα με αυστηρή συμμετρικότητα κτίρια, μέσω της διαγώ

νιας άποψης, μια γραφική νότα. Με τη διατήρηση της αρχιτε

κτονικής συμμετρίας των μεμονωμένων κτιρίων, ο Klenze 
διαφοροποιείται από τον Schinkel: προκειμένου να αποφύγει 
τις «μοντέρνες συνθέσεις των αγγλικών εξοχικών σπιτιών», κα

τάφερε να δημιουργήσει μια κατάλληλη για εγκαταστάσεις του 
Νότου σύνθεση «μέσω της γραφικής παράθεσης των μεμονω

μένων κτιρίων (εκ των οποίων το καθένα αποτελεί καθεαυτό 
ένα συμμετρικό όγκο)».60 

Το παλάτι, το οποίο θα έπρεπε να συνδυάζει τις λειτουργίες 
των ανακτόρων της πόλης με τις ανέσεις μιας καλοκαιρινής έπαυ

λης, αποτελεί ως προς το σχέδιο του συνδυασμό τριπτέρυγου και 
τετραπτέρυγου συγκροτήματος, του οποίου η νοτιοανατολική 
πλευρά καταλήγει, μέσω μιας στοάς δωρικών κιόνων, στην εσω

τερική αυλή που διακοσμούνταν από ένα σιντριβάνι και αρκε

τούς φοίνικες. Οι τέσσερις γωνίες είναι διαμορφωμένες σύμ

φωνα με τα πρότυπα της αίθουσας εκδηλώσεων της βασιλικής 
κατοικίας του Μονάχου, οι οποίες, ωστόσο, είναι προς την πλευ

ρά της πόλης επίπεδα προσαρμοσμένες στην πρόσοψη. Μία φαρ

διά κάθετη πτέρυγα διαιρεί το χώρο του προαυλίου. Το βορειο

ανατολικό εσωτερικό προαύλιο διαιρείται μέσω μιας μακρόστενης 
πτέρυγας, η οποία περιλαμβάνει τις μεγάλες αίθουσες εκδηλώ

σεων, σε δύο στενά προαύλια: στα νότια έχουν σχεδιαστεί τα 
βασιλικά ιδιωτικά διαμερίσματα, το δε βόρειο χρησιμεύει για 
το νοικοκυριό. Η κύρια είσοδος βρίσκεται στα βορειοδυτικά με 
θέα στην πόλη. Δύο εγκάρσια τοποθετημένοι πρόστυλοι ναοί, 
οι οποίοι θυμίζουν το σχέδιο της Γλυπτοθήκης του Carl Haller 
von Hallerstein (18141815),61 θα στέγαζαν τη φρουρά και την 
εκκλησία της Αυλής. Περνώντας μέσα από στοά δωρικών κιό

νων φτάνει κανείς σε έναν ευρύχωρο προθάλαμο, στα δεξιά του 
οποίου υπάρχει η κύρια σκάλα, καθώς και οι χώροι της κουζί

νας και του νοικοκυριού στη βορειοανατολική πτέρυγα. Στα αρι

στερά ο επισκέπτης συναντά, περνώντας από τους προθαλάμους, 
τις μεγάλες αίθουσες υποδοχής και τα προσωπικά διαμερίσμα

τα του βασιλιά, τα οποία βρίσκονται στη νοτιοδυτική πτέρυγα. 
Με τη διαμόρφωση χώρων εργασίας, υπνοδωματίων, χώρων ιμα

τισμού και μπάνιου (στο οποίο, ωστόσο, υπήρχε πρόσβαση μό

νο μέσω μιας βιβλιοθήκης), ο Klenze ήθελε να ανταποκριθεί στις 
ανάγκες της σύγχρονης Αυλής του 19ου αιώνα. Όπως και στη 
βασιλική κατοικία του Μονάχου, έτσι και εδώ υπάρχει ένας εν

διάμεσος όροφος από την πλευρά της αυλής για το υπηρετικό 
προσωπικό. Ξεχωριστά κλιμακοστάσια συνδέουν τα διαμερί

σματα του βασιλιά αυτά μιας (μέλλουσας) βασίλισσας, τα οποία 
βρίσκονται ακριβώς από πάνω.62 Λόγω της νότιας θέσης με θέα 
στην Ακρόπολη και τη θάλασσα αναλογεί, παρόμοια με το σχέ

διο του Schinkel, στα πρώτα μια μεγάλη ταράτσα και στη δεύ

τερη μία ανοιχτή βεράντα η οποία προστατεύεται από τον ήλιο 
με τέντα σε χαρούμενα χρώματα  και αυτό είναι ένα χαρακτη

ριστικό στοιχείο του Schinkel. Οι υπόλοιποι χώροι του επάνω 
ορόφου, και κυρίως οι δύο νοτιοδυτικές πτέρυγες του παλατι

ού, δεν έχουν καθοριστεί λεπτομερέστερα στο σχέδιο του Klenze 
ως προς τη λειτουργικότητα τους. 

Ο άξονας της κυρίας εισόδου οδηγεί τον επισκέπτη από το 
βεστιάριο σε δύο τεράστιες αίθουσες εκδηλώσεων, οι οποίες 
βλέπουν στο νοτιοδυτικό κήπο. Ενώ η πίσω αίθουσα, στη συ

νέχεια της αίθουσας του θρόνου, είχε τη μορφή μιας διώροφης 
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Εικ. 10. Σχέδιο βασιλικής κατοικίας στην Αθήνα. Άποψη από τα νοτιοδυτικά. Λιθογραφία. Leo von Klenze, 1835. Μουσείο του βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας, 
κοινότητα Ottobrunn. 

περίστυλης αίθουσας περιβαλλόμενης από υπερώα, ο Klenze δι

καιολογημένα έστρεψε την προσοχή του στη μεγάλη μεγαλό

πρεπη αίθουσα στο κέντρο του συγκροτήματος: για τη βασιλική 
αίθουσα του παλατιού της Ακρόπολης ο Schinkel υπέβαλε ένα 
εντυπωσιακό σχέδιο,63 του οποίου τα χαρακτηριστικά διαφορο

ποίησε ο Klenze. Πρόκειται, πρώτον, για έναν από τους μονο

λιθικούς κίονες οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί ανά δύο μπροστά 
στον τοίχο ως στήριγμα του υπερώου. Δεύτερον, τα μνημειώδη 
αγάλματα, τα οποία θα τοποθετούνταν στο δεύτερο όροφο και 
στα οποία ο Klenze, στηριζόμενος στις κόρες του Ερεχθείου, 
έχει προσδώσει μια τεκτονική λειτουργικότητα. Τρίτον, το άνοιγ

μα του μετωπικού τείχους, το οποίο ξεπερνά σε ύψος τους δύο 
ορόφους απελευθερώνοντας τη θέα στον κατάφυτο κήπο, τον 
οποίο ο Klenze είχε μεταφέρει μέσω της δεύτερης επίσημης αί

θουσας και τελικά η δήθεν αρχαιοελληνική ιδέα ανοιχτού σκε

λετού στέγης,64 ακολουθώντας φυσικά τις προτάσεις του Schinkel. 
Ο Schinkel παρεμπιπτόντως ήταν της άποψης «να μην καλύ

πτονται οι δομικές κατασκευές αλλά, όντας όμορφα διαμορ

φωμένες, να προβάλλουν ως έχουν»,65 ενώ ο Quast υπογραμμί

ζει στις περιγραφές του μάλλον την «αληθινή μεγαλοπρέπεια 
της Ανατολής»,66 την οποία αναφέρει και ο Klenze στη μέλετη 
του: Η στέγη θα είναι «από κέδρινα δοκάρια [...] και θα είναι 

διακοσμημένη με πλούσια, άλλοτε επιχρυσωμένα άλλοτε ζω

γραφιστά, διακοσμήματα. Οι κρεμαστοί κίονες θα είναι κατα

σκευασμένοι από στρογγυλεμένες και διακοσμημένες, επιχρυ

σωμένες σιδηρένιες ράβδους».67 

Γιατί όμως απέτυχε το σχέδιο αυτό; Η έγκριση του χώρου οι

κοδόμησης δόθηκε με το βασιλικό διάταγμα της 30ής Σεπτεμ

βρίου 1834 στα άρθρα 4 και 16.68 Το σχέδιο ολοκληρώθηκε τον 
Απρίλιο του 1835, αφού διορθώθηκε μετά από επιθυμία του 
Όθωνα,69 και θα μεταφερόταν στην Αθήνα από τον μηχανικό 
von Hermann, ο οποίος είχε συμμετάσχει στην αντιγραφή και 
το σχεδιασμό. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος, αφού το εξέτασε προ

σεκτικά, εξέφρασε μεγάλη ευχαρίστηση, όπως αναφέρει ο 
Klenze.™ Εκτός αυτού ο Klenze επεξεργαζόταν τότε, κατ' 
εντολήν του κρατικού συμβούλου von Kobell, ένα από τα δύο 
υπουργικά κτίρια και το εξηγεί σύντομα (Εικ. 2).71 Όταν ο 
von Hermann παρουσίασε στις αρχές Ιουλίου τα σχέδια στο βα

σιλιά και στον Kobell,72 γεννήθηκαν κάποιες επιφυλάξεις. Ναι 
μεν «[...] χαράχτηκαν τα σχέδια του παλατιού και της γειτονικής 
συνοικίας, σύμφωνα με το νέο σχέδιο, αγοράστηκε από ιδιώτες 
σε υψηλή τιμή η απαραίτητη γη, εκδόθηκαν άδειες οικοδόμησης 
και εν μέρει χτίστηκαν κάποια μεγαλοπρεπή κτίρια»,73 ωστόσο 
στο περιβάλλον του Όθωνα παρουσιάστηκαν κάποιες εναλλα
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ο κτικές προτάσεις για το παλάτι, μεταξύ αυτών και του Βαυαρού 
| απεσταλμένου Franz Olivier Jenison, κόμη του Wallworth, ο 
Ζ οποίος συνηγορούσε υπέρ της κατασκευής μιας νέας πτέρυγας 
Η στο σεμνό παλάτι του βασιλιά.74 Από τις τελευταίες συζητήσεις 
< σχετικά με τα σχέδια του παλατιού το Σεπτέμβριο του 1835 προ

g έκυψε μια τέτοια πληθώρα τόσο μορφολογικών όσο και θεμε

α λιωδών σημείων κριτικής, ώστε η ιδέα πραγματοποίησης του 
ο σχεδίου του Klenze τελικά αποκλείστηκε.75 

Έτσι λοιπόν το σχέδιο του Klenze είχε την ίδια μοίρα με αυ

ο τήν του σχεδίου του Schinkel για την κατασκευή του παλατιού 
' στην Ακρόπολη. Ένας από τους λόγους οι οποίοι συντέλεσαν 
| στην αποτυχία αυτή ήταν, βεβαίως, το «τεράστιο κόστος της βα

< σιλικής κατοικίας με την απαραίτητη υποδομή, την τεράστια επι

φάνεια που καταλάμβαναν τα κεκλιμένα επίπεδα και οι ελεύ

θερες σκάλες, τα οποία θα έπρεπε να κατασκευαστούν αναλόγως 
της μεγαλοπρέπειας του παλατιού, φυσικά από το καλύτερο υλι

κό της Ελλάδας, από πεντελικό μάρμαρο», αναφέρει ο Friedrich 
Stauffert το 1844.76 Γνώριζε άραγε ο Klenze εξαρχής ότι η κα

τασκευή, λόγω της τεράστιας υποδομής, θα κόστιζε ένα τέτοιο 
ποσό το οποίο υπερέβαινε τις δυνατότητες του νέου κράτους; 
Στις εξηγήσεις, που δημοσίευσε κατόπιν εορτής και προφανώς 
προέκυψαν υπό το πνεύμα της νέας κατασκευαστικής φιλοσο

φίας του Gartner, η οποία είχε ως κύριο γνώμονα της τη σε

μνότητα, ο Klenze δημιουργεί την εντύπωση ότι θα έπρεπε να 
είχε διαμορφώσει την κατασκευή του παλατιού σε διαφορετι

κά στάδια. Οι βεράντες και τα κεκλιμένα επίπεδα, εφόσον 
δεν ήταν απαραίτητα κατά τη θεμελίωση, θα μπορούσαν προ

σωρινά να παραμεριστούν. Θα αρκούσε αν η κατασκευή ξεκι

νούσε με τις τρεις πτέρυγες  το μνημειώδες άγαλμα της Ελλά

δας, οι ανδριάντες των ιππέων και τα αγάλματα των αγωνιστών 
θα μπορούσαν να αναβληθούν. Και αντί για πεντελικό μάρμα

ρο θα μπορούσε να κτιστεί το παλάτι από απλή λαξευτή πέτρα 
και να σοβαντιστεί άσπρο.77 Οι μεταγενέστεροι προφανώς δεν 
θα έπρεπε να σκεφτούν ότι τα χρήματα ήταν η βασική αιτία για 
την αποτυχία του Klenze. 

Εξίσου σημαντικός λόγος ήταν το αυξανόμενο εχθρικό κλί

μα κατά του Klenze στο Μόναχο και την Αθήνα, με αποτέλεσμα 
να εκφράζονται λίγο ως πολύ αντικειμενικές αιτίες κατά του τό

που κατασκευής του παλατιού. Το Νοέμβριο του 1835 ο Klenze 
γράφει στον «πληροφοριοδότη» του Ludwig Ross ότι είχε ακού

σει «πως χρησιμοποιήθηκε η τελευταία επιδημία της Αθήνας 
προκειμένου να επικριθεί η θέση του παλατιού, την οποία επέ

λεξε ο ίδιος ο βασιλιάς μεταξύ των δύο που του είχα προτείνει 
[...]». Μόνο για όσο καιρό δεν ανοιγόταν η αποχέτευση του 
Κηφισού θα μπορούσαν να υπάρχουν αντιρρήσεις ως προς 
την υγιεινή.78 Ο βασιλιάς Λουδοβίκος εμφανιζόταν όλο και πιο 
ανήσυχος σχετικά με την «ανθυγιεινή θέση την οποία επιλέ

ξατε για τη βασιλική κατοικία, κάτι που δεν ήταν δυνατό να γνω

ρίζετε εκ των προτέρων». Πίεσε τον Klenze να σκεφτεί «ποιες 
θα ήταν οι ενδεδειγμένες ενέργειες, ώστε να εκτελεστεί το σχέ

διο σας περί των βασιλικών ανακτόρων των Αθηνών και μάλι

στα στη θέση την οποία εσείς προτείνατε».79 Κατά τη διάρκεια 
αυτών των συζητήσεων ήρθαν στο προσκήνιο οι δύο μελέτες οι 
οποίες προφανώς έγιναν χωρίς να έχει δοθεί προηγουμένως η 
αντίστοιχη εντολή, του ζωγράφου και αρχιτέκτονα Ludwig Lange, 
φίλου του Karl Rottmann, ο οποίος εργαζόταν την εποχή εκεί

νη ως καθηγητής σχεδίου στο «Σχολείο των Τεχνών» και είχε 

φιλοτεχνήσει μια εντυπωσιακή σειρά τοπογραφικών σχεδίων 
της Ελλάδας. Ο νέος τόπος ανέγερσης του παλατιού, στην ανα

τολική πλευρά της πόλης, κάτω από το Λυκαβηττό, επιλέχθη

κε αφού ελήφθησαν υπόψη οι συζητήσεις περί υγιεινής. Οι 
βεράντες με τα δύο υπουργικά κτίρια, τα κεκλιμένα επίπεδα και 
ο πλούσιος κήπος θυμίζουν τη μελέτη του Klenze, το κύριο κτί

σμα θυμίζει μάλλον τα μοτίβα του Schinkel, ενώ η σχηματική 
συμμετρία της διάταξης ανάγεται στο γαλλικό παραδοσιακό 
σχεδιασμό. Η καλλιτεχνική χροιά της κατασκευής αντικατα

στάθηκε από κομψή έπαυλη χαμηλών τόνων.80 

Εν τω μεταξύ γύρω στα μέσα Δεκεμβρίου έφτασαν στην Αθή

να ο βασιλιάς Λουδοβίκος Α' με τον Friedrich von Gartner. Ο 
Klenze είχε κάθε λόγο να είναι δύσπιστος ως προς το γεγονός 
αυτό και γράφει στο μεσολαβητή του Ludwig Ross με ειρωνική 
διάθεση: «Ο καθηγητής Gartner, τον οποίο εγκάρδια καλωσο

ρίζω, θα ξέρετε ότι πρόκειται για έναν εξαιρετικό καλλιτέχνη, 
στον οποίο το θέαμα των ελληνικών μνημείων θα επιδράσει 
με πολύ ευνοϊκό τρόπο. Εννοώ ότι τα μνημεία για κάποιον πραγ

ματικά ικανό θα πρέπει να αποτελούν τον αντίποδα του σύγ

χρονου ρομαντισμού».81 Ο Gartner μετά την επίσκεψη του στην 
Ακρόπολη μαζί με το βασιλιά Λουδοβίκο αναφέρει στη σύζυγο 
του: «Έχει στην καρδιά του την άποψη του Klenze σε ό,τι αφο

ρά το σχέδιο του και τον τόπο ανέγερσης του παλατιού. Ωστό

σο ο τόπος δεν είναι σε καμία περίπτωση κατάλληλος, αφού εί

ναι πολύ βλαβερός για την υγεία  και για τα οικονομικά του 
κράτους είναι ακόμα πιο ακατάλληλος, εφόσον θα κοστίσει πε

ρί τα 25 εκατομμύρια δραχμές. Αν πραγματοποιηθεί το θέλημα 
του βασιλιά Λουδοβίκου να κατασκευαστεί η δική μου έπαυ

λη για το βασιλιά Όθωνα στον τόπο που εγώ επέλεξα, πραγ

ματικά δεν ξέρω τι θα κάνει ο Klenze μαζί μου. Έγραψε στον 
Kobell ότι όλη του η πανευρωπαϊκή φήμη κινδυνεύει αν δεν επι

κρατήσει το δικό του σχέδιο [...]».82 Κατά τη διάρκεια της πα

ραμονής του στην Ελλάδα ο Λουδοβίκος, χωρίς να λάβει υπό

ψη του τον Όθωνα και βάσει της πραγματογνωμοσύνης νέων 
τόπων ανέγερσης,83 αποφάσισε να αναθέσει στον Gartner το 
νέο σχέδιο του παλατιού για την περιοχή στους πρόποδες του 
Λυκαβηττού (Πλατεία Συντάγματος). «Ο Gartner [...] εκπονεί 
μελέτες οι οποίες δεν αποτελούν παρά σύνθεση και αφαίρεση 
του παλατιού μου για τον πρίγκιπα Max στο Μόναχο και της με

λέτης μου για τα ανάκτορα των Αθηνών  κι εγώ παραμερί

στηκα», διαμαρτύρεται ο Klenze.84 Ο βασιλιάς Όθωνας ναι μεν 
λυπόταν που δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει το σχέδιο του 
και τον αποζημίωσε με ένα πολυτελές δώρο,83 ο παραμερι

σμός του όμως, ειδικά στην Αθήνα, άφησε μια βαθιά πληγή στον 
Klenze, κυρίως γιατί ο βασιλιάς τον είχε διαβεβαιώσει ότι θα 
εκτελούσε το σχέδιο ακόμα κι αν άλλαξε η χωροθέτηση.86 

Στις 6 Φεβρουαρίου 1836, παρουσία των δύο βασιλέων, 
και του αρχιτέκτονα Friedrich von Gartner ετέθη ο θεμέλιος λί

θος των αθηναϊκών ανακτόρων. «Δεν ακούστηκε καμία φωνή 
διαμαρτυρίας, εκτός από την ομάδα του Klenze», διατύπωνε με 
αγαλλίαση ο Gartner.87 Το κτίσμα ολοκληρώθηκε το 1843 και 
ξεχώρισε αμέσως με την απλότητα του. Επιπλέον δεν ήταν σε 
καμία περίπτωση μικρότερο από αυτό του Klenze, αφού η επι

φάνεια που κάλυπτε ανερχόταν σε 17.000 τ.μ. Ο Gartner είχε 
πράγματι υιοθετήσει κάποιες από τις ιδέες του Klenze, όπως, 
για παράδειγμα, τα πρόστυλα με κίονες δωρικού ρυθμού ή τις 
χαρακτηριστικές διώροφες αψίδες των προτεταμένων προσό
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Εικ. 11. Υπουργικό κτίριο στην Αθήνα: Πρόσοψη. Μολύβι και πένα, ακουαρέλα. Leo von Klenze. Κρατική Συλλογή Σχεδίων του Μονάχου. 

ψεων, κάτι που αργότερα χρησιμοποίησε και ο Friedrich August 
Stiiler στο Νέο Μουσείο του Βερολίνου. Ωστόσο το συνολικό 
γραφικό συγκρότημα αντικαταστάθηκε από ένα αυστηρό ορ

θογώνιο κτίσμα με τέσσερις πτέρυγες. Η μεσαία πτέρυγα, η 
οποία συμφωνά με το πρότυπο του Klenze περιλαμβάνει τις διώ

ροφες αίθουσες του θρόνου, διασπά την κύρια πρόσοψη και δι

αιρεί το χώρο της αυλής. Επίσης η διάταξη των ιδιωτικών δια

μερισμάτων της νότιας πτέρυγας μαζί με την κιονωτή στοά και 
τη νότια βεράντα προέρχονται από το σχέδιο του Klenze. 

Η επιλογή μιας κατασκευής σε κλασικιστικό ρυθμό είχε πλέ

ον αποκλειστεί και η τυπολογία του Gartner καταμαρτυρεί 
την προτίμηση του για λιτά κτίσματα σημαντικού όγκου. Ασχο

λήθηκε με το έργο όπως δείχνει ο ΠαπαγεωργίουΒενετάς 

χωρίς να έχει επηρεαστεί από τη γνωριμία του με την Ελλάδα 
και χωρίς ιδιαίτερη έλξη προς το ιδεώδες της ελληνικής αρχι

τεκτονικής, αντιθέτως έγινε με ανεπτυγμένη την αίσθηση για τις 
περιορισμένες δυνατότητες της αθηναϊκής Αυλής, η οποία θα 
έπρεπε να μοιραστεί τις δαπάνες για την κατασκευή με την κυ

βέρνηση. Τα ζωντανά περιγράμματα και η εσωτερική διάρθρωση 
του Klenze εγκαταλείπονται, εκτός από την οριζόντια θέση των 
γείσων των παράθυρων και τη λεπτή υφή του που θυμίζουν 
λαξευτή πέτρα. Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα ορατό από μα

κριά. Το παλάτι, το οποίο είναι κτισμένο σε ανοιχτό χοίρο, απο

κτά μία κύρια πρόσοψη ως point du vue της οδού Ερμού, που 
απλώνεται σε μια μεγάλη πλατεία. Λίγο ψηλότερα υπάρχει το 
τεράστιο για τα τότε δεδομένα κύριο σώμα του κτίσματος υπε

ρυψωμένο, στο οποίο φτάνει κανείς από κεκλιμένη σκάλα και 
αντανακλά αναμφισβήτητα ηρεμία και μεγαλοπρέπεια. Ιδιαί

τερα από τα νοτιοδυτικά είναι σαφής ο τρόπος με τον οποίο ο 

Gartner καταφέρνει να «σπάσει» την ομοιομορφία του συ

γκροτήματος με την αυτονομία της κάθετης και οριζόντιας πτέ

ρυγας και την εναλλαγή κιονωτών στοών και μάλιστα με λιγο

στά μέσα. Η αρχαία κληρονομιά δεν τονίστηκε ιδιαίτερα ούτε 
ως προς το ρυθμό ούτε ως προς τις πολεοδομικές αναφορές. 
Από τη σύγχρονη άποψη του less is more, ο μινιμαλισμός του 
Gartner παρουσιάζεται σήμερα ως αρχιτεκτονική αρετή.88 

Ο Stauffert υπογραμμίζει το 1844 την καλλιτεχνική υπερο

χή του σχεδίου του Klenze: «Η μελέτη για το παλάτι θα αντα

ποκρινόταν στο σκοπό της και η διαμόρφωση του κτίσματος με 
τα ευάερα προαύλια, τα περίπτερα, τις βεράντες και τα σι

ντριβάνια θα ταίριαζαν πολύ καλύτερα στο ελληνικό κλίμα απ' 
όσο το παλάτι του Gartner, το οποίο με τα κλειστά προαύλια 
και τους τρομακτικούς διαδρόμους στο εσωτερικό θα μπορού

σε να ήταν μάλλον η κατοικία ενός βασιλιά στη χώρα του οποί

ου είναι πάντα χειμώνας [...]». Μοιάζει μάλλον με «ισχυρό φρού

ριο, κατασκευασμένο να δεσπόζει στη χώρα, παρά με βασιλική 
κατοικία». Μόνο το μεγάλο πάρκο, το οποίο είναι γύρω στα 90 
εκτάρια και δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της νεαρής βασί

λισσας Αμαλίας σε ελεύθερο ύφος, ενώ δεν το είχε προβλέψει 
ο Gartner, θα δώσει αργότερα μια μεγαλόπρεπη εικόνα.89 Ο 
Klenze, ο οποίος το 1837 χρειάστηκε να συνομολογήσει στο 
Όλντενμπουργκ το γάμο του βασιλιά Όθωνα με την πριγκίπισσα 
SchleswigHolsteinGlucksburgSonderburg, ήταν πολύ απο

γοητευμένος από την επιτυχία του Gartner: «Πόσο βαθειά είχα 
[...] ενθουσιαστεί, εγώ ο τρελός, με τους Έλληνες για το ζήτη

μα αυτό; Και τι βγήκε; Ο βασιλιάς της Βαυαρίας, ο βασιλιάς 
Όθωνας και όλοι όσοι εστάλησαν στην Ελλάδα έχουν πια ανα

λωθεί, έχουν εκτεθεί, προκάλεσαν αναστάτωση στη χώρα, κι 
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ο εγώ ως καλλιτέχνης με όλη μου τη δραστηριότητα στην Ελλάδα 
ϋ θυσιάστηκα [...] εν ονόματι μιας κάποιας οικονομίας».90 Με χαι

< ρεκακία άκουγε την κριτική που ασκείτο στο δημιούργημα 
α του Gartner: «Είναι πραγματικά ο κόσμος στην Αθήνα τόσο δυ

^ σαρεστημένος όσο ακούγεται;»91 Αλλά και ο βασιλιάς Φρειδε

| ρίκος Γουλιέλμος Δ' μάθαινε για το βαθμιαίο καταποντισμό 
| της ιδέας του. Ο Πρώσος απεσταλμένος προσπάθησε το Μάρ

ο τιο του 1841 να κατευνάσει τη δυσθυμία του: «Τώρα που το όλο 
< θέμα είναι κοντά στην ολοκλήρωση του, τώρα αρχίζουν να ύπερ

ο νικώνται οι προκαταλήψεις».92 

' Τα σχέδια των Schinkel και Klenze για τα ανάκτορα σημα

Χ τοδοτούν, παρά την αποτυχία τους, ένα σημείο καμπής στην αρ

< χιτεκτονική αισθητική του γερμανικού κλασικισμού: την εισα

γωγή της ελεύθερης, γραφικής αρχιτεκτονικής σύνθεσης, τα ίχνη 
της οποίας φτάνουν έως και τη σύγχρονη εποχή. Πρώτη η Δη

μοσθενοπούλου παρατήρησε ότι ο Klenze αναθεώρησε την άπο

ψη του περί αρχιτεκτονικής αφού έφτασε στην Ελλάδα. Ο νέος 
του καλλιτεχνικός προσανατολισμός ανάγεται στο γεγονός ότι 
βίωσε τη σχέση του ελληνικού τοπίου με την αρχαία αρχιτε

κτονική. Μέσω της αντιπαράθεσης με την ελληνική πραγματι

κότητα θα καταλήξει σύντομα σε απόψεις οι οποίες θα τον απο

μακρύνουν κατά πολύ από τις κυρίαρχες αρχές του κλασικισμού.'3 

Είναι αναμφισβήτητο ότι ο Klenze μέσω της προσεκτικής και 
επιτόπου παρατήρησης απέκτησε βαθύτερη και ζωηρότερη ει

κόνα της ελληνικής αρχαιότητας, στην οποία μάλιστα συγκε

κριμενοποιούνται και τα χαρακτηριστικά του Νότου έναντι 
αυτών του Βορρά. Αυτό όμως που του άνοιξε κυριολεκτικά τα 
μάτια ήταν το σχέδιο του Schinkel για την κατασκευή του πα

λατιού στο βράχο της Ακρόπολης, καθώς και οι απόψεις του πε

ρί ενός Ιδεώδους στην Αρχιτεκτονική, τις οποίες παρουσίασε στο 
βασιλικό διάδοχο Μαξιμιλιανό (18331834). Η κριτική του Klenze 
περί «μονοτονίας», «κουραστικής εντύπωσης» και «ανίας» των 
«ακαδημαϊκώς υπολογισμένων», συμμετρικώς σχεδιασμένων 
πόλεων του Βορρά έναντι των «πολλών γραφικών ομάδων χω

ρίς γεωμετρικούς κανόνες» των πόλεων του μεσογειακού κό

σμου,94 δείχνει μέχρι και με την επιλογή των λέξεων την επιρ

ροή που είχε δεχθεί από την ανάπτυξη του σχεδίου του Schinkel 
και τις ερμηνείες του Ferdinand von Quast περί της ιδέας για 
την ανάπτυξη της πόλης στο βράχο της Ακρόπολης.95 Διατυπώ

θηκε κυρίως cragAphoristischeBemerkungen, έργο το οποίο εκ

δόθηκε στο Βερολίνο το 1838 και στο οποίο ο Klenze, χωρίς να 
αναφέρει τον Quast, παρουσιάζει τη γραφική πόλη γύρω από το 
βράχο ως «τη μεγαλύτερη επιθυμία του» για τη Νέα Αθήνα, αν 
ήταν βέβαια ελεύθερος να αποφασίσει για το σχεδιασμό της.96 

Ήδη το πολεοδομικό σχέδιο του Klenze για την πόλη του Μονά

χου στις αρχές της δεκαετίας του 1820 φανερώνει κάποια 
πρώτα βήματα για μια γραφική διαμόρφωση της πόλης. Μετά 
την κριτική για τη φορμαλιστική συμμετρία του Odeonsplatz (= 
Πλατεία του Ωδείου), ο Klenze χρησιμοποίησε στη διαμόρφω

ση του Wittelsbacher Platz (= Πλατεία των Wittelsbach) και του 
MaxJoseph Platz (= Πλατεία Μαξιμιλιανού Ιωσήφ) τον τύπο 
της «πλατείαςαίθουσας», της οποίας οι «τοίχοι» δημιουργού

νταν από τα γύρω ανεξάρτητα κτίρια  στηριζόμενος στην κα

λυμμένη κριτική του Jean Nicolas Louis Durands σχετικά με την 
απολυταρχική πολεοδομία, στην οποία αντιπαρατίθεται το πρό

τυπο των «ασαφών» αρχαίων πόλεων.97 Σε καμία περίπτωση δεν 
υπονοείται η άρση της συμμετρίας, πόσο μάλλον η υιοθέτηση της 

ασυμμετρίας. Είναι πολύ πιθανό ο Klenze, ο οποίος γνώριζε από 
τα νεανικά του χρόνια τις γραφικές πόλεις της Ιταλίας, να βελ

τίωσε τις φιλοσοφία του περί γραφικότητας αφότου τον ειρω

νεύτηκε ο Gottfried Semper το 1834 στο σύγγραμμα του Vorlaufige 
Bemerkunge iiber bemalte Architektur und Skulptur bei den Alien.9S 

Ο Klenze είχε αρχίσει προ πολλού να προσπαθεί να αποδε

σμευτεί από το νεογαλλικό σχεδιαστικό δόγμα των αυθεντιών 
του Παρισιού και να αναπτύξει μια ελεύθερη «οργανική» αρχι

τεκτονική κατά τα πρότυπα των Ελλήνων, ωστόσο δεν ήταν 
παρά μόνο το καλοκαίρι του 1834 που ο Schinkel, με την ασυ

νήθιστα γραφική του σύνθεση, του άνοιξε ένα νέο δρόμο, ενώ 
επιβεβαίωσε την ενστικτώδη κλίση του όταν αντίκρισε τα ίδια 
τα αρχαία μνημεία. Επιπλέον, το σχέδιο του Schinkel και η πραγ

ματεία του Semper επηρέασαν την αρχιτεκτονική άποψη του 
Klenze και από μια άλλη πλευρά: για πρώτη φορά εφαρμόζει 
στη μελέτη του για το παλάτι των Αθηνών ένα είδος αρχαίας πο

λυχρωμίας, η οποία έως τότε τον ενδιέφερε μόνο από την άπο

ψη της αρχαιολογικής ιστορίας της αρχιτεκτονικής.99 

Στις εξηγήσεις του για το σχέδιο του Αθηναϊκού Εθνικού 
Μουσείου, του «Παντεχνείου», ο Klenze επεκτείνει την πολεμι

κή του έναντι του παραδοσιακού κλασικισμού ακόμα περισσό

τερο και στρέφεται εναντίον της ταύτισης της «στεγνής μηχανο

ποιημένης τέχνης των σύγχρονων σχολών» με την «άγνωστη ή 
μη αναγνωρισμένη ελληνική αρχιτεκτονική». Δεν είναι στους ρο

μαντικούς ρυθμούς, όσο στην ελληνική αρχιτεκτονική «την οποία 
πραγματώνεται χωρίς εξαίρεση η αρχή της γραφικότητας με τον 
πιο συνεπή και τον πιο ευτυχή τρόπο».100 Το σχέδιο του μουσεί

ου, το οποίο εκπονήθηκε το 1839, παρουσιάζει έντονες επιρ

ροές από το σχέδιο του Schinkel για το παλάτι, από το οποίο μά

λιστα έχει υιοθετήσει και κάποια στοιχεία, κάτι που πρόσεξε ο 
Ernst Kopp ήδη το 1853: «Θα είχε ενδιαφέρον να συγκρίνουμε 
και αναφορικά στο χρόνο τους προηγούμενους ή επόμενους στο

χασμούς τους, πράγμα για το οποίο δεν διαθέτω τα απαραίτητα 
χρονολογικά στοιχεία. Μια πλησιέστερη προσέγγιση αυτής της 
αμφισβητούμενης περιόδου, η οποία δεν περιλαμβάνεται από 
τον Klenze, είναι άκρως απαραίτητη ώστε να μπορέσει να γί

νει σύγκριση των ιδεών [...] και των προτεραιοτήτων τους».101 

Αρχικά ο Klenze είχε προτείνει το 1834 να ανεγερθεί ένα 
μουσείο στο ανατολικό άκρο της Ακρόπολης  εκεί όπου κατά 
τα έτη 186574 κτίστηκε το Μουσείο της Ακρόπολης.102 Μας έρ

χεται στο νου ο Schinkel όταν διαβάζουμε τα εξής: «Θα έπρε

πε τότε η κορυφή του λόφου να κατανεμηθεί αρμονικά και γρα

φικά μεταξύ των μνημείων, να φυτευτούν φοίνικες και ελαιόδεντρα, 
έτσι ώστε το όλο να αποκτήσει ιδιαιτέρως γοητευτική μορφή και 
να δημιουργηθεί για την υπέροχη Αττική ένα σημαντικό, γρα

φικό χαρακτηριστικό σημείο».103 Ο Ludwig Ross πρότεινε να 
χρηματοδοτηθεί το μουσείο από τη Βαυαρία με δωρεές και ο 
Klenze υποσχέθηκε να ασχοληθεί με το θέμα αυτό μετά την ολο

κλήρωση των σχεδίων του παλατιού, τον Απρίλιο του 1835.104 

Ωστόσο ο βασιλιάς Όθωνας είχε τις αμφιβολίες του ως προς 
την επιλογή της Ακρόπολης.105 Ο Λουδοβίκος Α , υπό την επή

ρεια του Gartner, θα πρέπει να είχε αντιταχθεί στην ανέγερ

ση του μουσείου στο χώρο αυτό. Ο Klenze είχε λοιπόν την ιδέα 
να χτιστεί το μουσείο στον Άρειο Πάγο.106 Τρία χρόνια αργό

τερα μετέτρεψε την ιδέα του σε σχέδιο, το οποίο χαρακτήρισε 
ως «ίσως την πιο ελεύθερη και καλύτερη» εργασία την οποία 
είχε κάνει ποτέ.107 Το φθινόπωρο του 1839 ανέφερε στον Ross 
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την «όλο και αυξανόμενη προτίμηση μου για μια γραφική 
ομαδοποίηση των κτισμάτων. [...] Ίσως να δείτε στην Αθήνα 
ένα μικρό δείγμα αυτής της γραφικής αρχιτεκτονικής μου τά

σης».108 Πραγματικά το Παντεχνείον συμπεριελήφθη τον ίδιο 
χρόνο στο σχέδιο επέκτασης της πόλης του Λύσανδρου Καυ

τατζόγλου και συγκεκριμένα στο λόφο των Νυμφών.109 

Ο Klenze, ο οποίος, παρά τις άσχημες εμπειρίες του, διατη

ρούσε τη φιλοδοξία να κτίσει οπωσδήποτε κάτι στην Αθήνα, με 
μία σχεδόν ικετευτική επιστολή της 15ης Ιουνίου 1840 παρα

κάλεσε το βασιλιά Όθωνα να πραγματοποιήσει τη μελέτη του. 
Το κόστος δεν θα αποτελούσε εμπόδιο, εφόσον η ανέγερση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές ανασκαφές, θα γινόταν σε 
διάφορα στάδια, θα επρόκειτο δηλαδή για κάτι σαν «αναπτυσ

σόμενο μουσείο».110 Ο Klenze είχε ασχοληθεί σοβαρά και πα

λιότερα με τη σκέψη ενός ανοιχτού αναπτυσσόμενου σχεδίου, 
το οποίο θα ήταν αποδεσμευμένο από την ακαδημαϊκή απαίτη

ση για συμμετρία, και το 1854 τη χρησιμοποίησε στις προτάσεις 
του για το Βρετανικό Εθνικό Μουσείο στο HydePark.111 
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LOPENTZ ΣΕΛΙΓΚ 

Τα βασιλικά εμβλήματα του Όθωνα 

Το ζήτημα των εμβλημάτων, τα οποία από την αρχαιότητα 
αποτελούσαν σύμβολα κυριαρχίας, επαναποκτά το 19ο αιώνα 
ιδιαίτερη σημασία. Αυτό ισχύει κυρίως για τις μοναρχίες του 
Γερμανικού Έθνους, οι οποίες δημιουργήθηκαν μετά τη διά

λυση του Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και προπάντων για 
τα ομόσπονδα κρατίδια της «Ένωσης του Ρήνου», τα οποία απο

τελούσαν προτεκτοράτο του Ναπολέοντα, όπως, για παράδειγ

μα, τα κατά τα έτη 18051807 ιδρυθέντα βασίλεια της Βαυαρίας, 
Βυρτεμβέργης και Βεστφαλίας, τα οποία έχριζαν των αντίστοι

χων εμβλημάτων για την προβολή του νεοαποκτηθέντος βασι

λικού τίτλου. Στο εκάστοτε έμβλημα αντικατοπτρίζεται «το αυ

τονόητο» του μονάρχη και του βασιλείου του. Επίσης καθίστανται 
σαφείς οι εκάστοτε σχέσεις με την κατά τόπους παράδοση κα

θώς και οι σχέσεις με άλλες επικράτειες. Μεταξύ των κατά τις 
δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα δημιουργηθέντων εμ

βλημάτων του θρόνου για τα γερμανικά κράτη, την πρώτη θέση 
καταλαμβάνουν αναμφισβήτητα, ως προς το σχέδιο και το πρό

γραμμα, τα εμβλήματα του βασιλείου της Βαυαρίας,1 τα οποία 
σύμφωνα με τα στοιχεία του Charles Perciers δημιουργήθη

καν κυρίως από τον MartinGuillaume Biennais. Στα εμβλή

ματα αυτά ιδιαίτερα στις λατινικές επιγραφές τονίζονταν τα 
καθήκοντα του ηγεμόνα, τα οποία θα αφορούσαν στην προ

στασία και τη μέριμνα των πολιτών,2 κάτι που μέχρι την εποχή 
εκείνη συνήθως δεν συνέβαινε (Εικ. 13). Λιγότερο σημαντι

κά από καλλιτεχνικής απόψεως είναι τα εμβλήματα του βασι

λείου της Βυρτεμβέργης3 και του μεγάλου δουκάτου του Μπά

ντεν,4 τα οποία αποτελούν, εν μέρει, μετασκευές παλαιότερων 
εργασιών της χρυσοχοΐας, στη δε περίπτωση του εμβλήματος 
του Μπάντεν δεν σχηματίζουν καν ενιαίο σύνολο. Τη μεγαλύ

τερη συνέπεια ως προς τα ναπολεόντεια πρότυπα παρουσιά

ζουν τα μη διασωθέντα εμβλήματα του βασιλείου της Βεστφα

λίας,5 τα οποία παρουσιάζουν την main de justice, πράγμα που 
αποτελείτο κύριο χαρακτηριστικό των βασιλικών εμβλημά

των των Γαλλίας.6 

Στην περίπτωση της ίδρυσης κρατών κατά τα πρώτα χρόνια 
της δεκαετίας του '30 του 19ου αιώνα εμφανίζονται διάφορες 
ιδέες. Στο βασίλειο του Βελγίου, του οποίου η ανακήρυξη έγι

νε το 1831 και το οποίο αποτελούσε συνταγματική μοναρχία με 
φιλελεύθερη μορφή, δεν υπήρχαν βασιλικά εμβλήματα και 
συνεπώς ούτε και τελετή στέψης.7 Με τον τρόπο αυτό το Βέλγιο 
ανταποκρινόταν πλήρως στη Γαλλία του «βασιλιά των πολιτών» 
LouisPhilippe ο οποίος, σε αντίθεση με τους Βουρβώνους προ

κατόχους του καθώς και με τον Ναπολέοντα, αποποιείτο τη στέ

ψη και γι' αυτό το λόγο δεν χρησιμοποίησε τα βασιλικά εμ

βλήματα, τα οποία είχαν χρησιμοποιήσει ο Λουδοβίκος 18ος 
και ο Κάρολος 10ος.8 

Αντίθετα, στην περίπτωση της Ελλάδας δόθηκε εξαιρετική 
σημασία στα εμβλήματα, τουλάχιστον κατά τα πρώτα χρόνια 
της μοναρχίας  ήδη υπό την Αντιβασιλεία. Αυτό ισχύει ιδιαί

τερα για την κορόνα, η οποία αποτελεί την κυριότερη έκφρα

ση του βασιλείου. Έτσι τα ιστορικά τάληρα, τα οποία κυκλο

φόρησαν το 1832/33 επ' ευκαιρία της ανακήρυξης του πρίγκιπα 
Όθωνα σε βασιλιά της Ελλάδας (από τη σειρά των ιστορικών 
τάληρων του Λουδοβίκου Α ) παρουσιάζουν την Ελλάδα να πα

ραδίδει στον πρίγκιπα τη βασιλική κορόνα9 (Εικ. 7). Επίσης, 
κατά τα τέλη του 1832 εστάλησαν από το Μόναχο στην Ελλά

δα τα μπρούντζινα βασιλικά εμβλήματα, κορόνα, σκήπτρο 
και ξίφος10, τα οποία προορίζονταν για τη διακόσμηση της βε

λούδινης επίστεψης του θρόνου. Εν όψει της επικείμενης εν

θρόνησης και ταυτόχρονα της σχεδιαζόμενης στέψης του Όθω

να (κατά τη χρονική στιγμή της ενηλικίωσης του), παραγγέλθηκαν 
το 1835 τα βασιλικά εμβλήματα του ελληνικού βασιλείου." 
Βεβαίως, η στέψη και το χρίσμα, ιδίως λόγω του επίμαχου θρη

σκευτικού ζητήματος, δεν έγιναν από κάποιο μητροπολίτη.12 

Έτσι ο σύγχρονος παρατηρητής των γεγονότων της 1ης Ιου

νίου 1835, Ludwig Ross, γράφει: «Η ενθρόνηση έγινε όσο το 
δυνατό πιο αθόρυβα, ούτε που την κατάλαβε κανείς [...]. Αρχι

κά είχε προγραμματιστεί η επίσημη στέψη του βασιλιά, με 
την οποία ασχολείτο με μεγάλο ζήλο ιδιαίτερα ο κύριος von 
Kobell [ο Βαυαρός πρεσβευτής στην Ελλάδα]. Η κορόνα λέ

γεται ότι είχε παραγγελθεί στο Παρίσι. Αν έχει φθάσει ή όχι, 
δεν το γνωρίζω».13 

Το κατά πόσον τα βασιλικά εμβλήματα, τα οποία δεν χρη

σιμοποιήθηκαν βέβαια για τη στέψη, χρησιμοποιούνταν τουλά

χιστον σε εκδηλώσεις τελετουργικού χαρακτήρα δεν είναι γνω

στό. Ως σχετικά πρέπει να αναφερθούν στα βασιλικά εμβλήματα 
της Βαυαρίας, τα οποία αρχικά προορίζονταν για τη στέψη η 
οποία δεν έγινε ποτέ και αργότερα χρησιμοποιήθηκαν κατά 
την έναρξη της λειτουργίας του τοπικού Κοινοβουλίου. Σε ανά

λογες περιστάσεις η κορόνα, το σκήπτρο και το ξίφος παρου

σιάζονταν επάνω σε ένα μαξιλάρι.14 Τα ελληνικά βασιλικά εμ

βλήματα σε αντίθεση με αυτά του βασιλείου της Βαυαρίας

γενικά δεν παρουσιάζονταν δημόσια κατά την περίοδο της 
βασιλείας του Όθωνα. Για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν επίση

μα πορτρέτα του βασιλιά Όθωνα με το μανδύα της στέψης, όπως 
τα βρίσκουμε στη Βαυαρία σε πολυάριθμες εκτελέσεις.15 

179 



Εικ. 1. Η κορόνα του βασιλείου της Βαυαρίας, MartinGuillaume Biennais και 
εργαστηρίου, Παρίσι 1806, Θησαυροφυλάκιο των Ανακτόρων του Μονάχου. 

Η παραγγελία των βασιλικών εμβλημάτων16 (Εικ. 46), η 
οποία έγινε με μεγάλη σπουδή τον Απρίλιο του 1835, δεν είχε 
ως αποδέκτες τους χρυσοχόους του Μονάχου, αλλά δόθηκε 
σε καλλιτέχνες του Παρισιού (ο παρισινός προσανατολισμός 
στα είδη χρυσοχοίας αποδεικνύεται και με την αγορά του αρ

γυρού σερβίτσιου, του οποίου βασικά κομμάτια" κατασκευά

στηκαν στο Παρίσι μεταξύ 1832 και 1838, πιθανότατα όμως το 
1832, χρονιά της ανακήρυξης του Όθωνα σε βασιλιά της Ελλά

δας). Την κατασκευή της κορόνας και του σκήπτρου ανέλαβε 
το ατελιέ χρυσοχοΐας Fossin et Fils,18 το οποίο ασχολείτο και με 
τη δημιουργία κοσμημάτων. Οι JeanBaptiste και Jules Jean

Frangois Fossin, των οποίων οι πρόδρομοι Etienne (και Frangois

Regnault) Nitot είχαν κατασκευάσει τα εμβλήματα του αυτο

κράτορα Ναπολέοντα Α', συγκαταλέγονταν στους σημαντικότερους 
χρυσοχόους του Παρισιού, ιδιαίτερα την περίοδο του Louis

Philippe. Έτσι έφεραν τον τίτλο Joallier du Roi (βασιλικοί χρυ

σοχόοι). Κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Αυτοκρατορίας του 
αυτοκράτορα Ναπολέοντα Γ', η οποία χαρακτηριζόταν από 
εχθρική στάση προς τον οίκο Orleans, ο οίκος Fossin δεν 
έχαιρε πλέον κατά τον ίδιο τρόπο της εύνοιας του μονάρχη. 
Αργότερα το εργαστήριο άνοιξε στον οίκο Chaumet και συνέ

χισε να δημιουργεί υπέροχα βασιλικά κοσμήματα. Το βασιλικό 
ξίφος του Όθωνα κατασκευάστηκε," ωστόσο, από τον, χαρα

κτηριζόμενο ως προμηθευτή όπλων του Όθωνα,20 ξιφοποιό και 
κατασκευαστή όπλων πολυτελείας, Jules (?) Manceaux, πρώ

ην συνεργάτη του κορυφαίου κατασκευαστή κυνηγητικών όπλων 
του Παρισιού NoelNicolas Boutet.21 

Τα βασιλικά εμβλήματα του Όθωνα, τα οποία ήταν κατα

σκευασμένα το 1835 από ευγενές μέταλλο, χρυσό και ίσως εν 
μέρει άργυρο,22 ακολουθούσαν τυπικά, τουλάχιστον σε κάποιο 
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βαθμό, εκείνα του βασιλείου της Βαυαρίας  με δύο βασικές 
διαφορές: δεν υπήρχε η σφαίρα του κόσμου23 και στο σύνολο 
των εμβλημάτων δεν συγκαταλέγεται κορόνα της βασίλισσας 
(το 1835 ο Όθωνας ήταν ακόμη άγαμος, νυμφεύτηκε την Αμα

λία φον Όλντενμπουργκ μόλις το 1836). Ιδιαίτερα το ελληνικό 
βασιλικό σκήπτρο (Εικ. 4) αποτελούσε παραλλαγή του σκή

πτρου το οποίο είχε κατασκευάσει ο MartinGuillaume Biennais. 
Έτσι η βασική μορφή τους είναι ταυτόσημη, πράγμα που δεν 
ισχύει μόνο για τη συνολική διάρθρωση, αλλά και για τη μορ

φή της λαβής, του στελέχους και της κορυφής. Μόνο που η 
γενική μορφή του  σε αντιστοιχία με τη χρονολογία δημι

ουργίας, δηλαδή σχεδόν κατά ένα τέταρτο του αιώνα αργότε

ρα  είναι λιγότερο αυστηρή, υπάρχει μεγαλύτερη πλαστικό

τητα και είναι πιο ανάγλυφα διακοσμημένο. Επίσης λείπει η 
επιγραφή, η οποία εγγραφόταν γύρω από το στέλεχος. Τα ανά

Εικ. 23. Σκήπτρο, βασιλικό ξίφος και κόλπος του βασιλείου της Βαυαρίας, 
MartinGuillaume Biennais και εργαστηρίου, Παρίσι, 1806, 
Θησαυροφυλάκιο των Ανακτόρων του Μονάχου. 



γλυφά είναι εντονότερα και σε σχέση με το σύνολο διαμορ

φωμε'να μεγαλύτερα μεμονωμένα στοιχεία, όπως τα φύλλα και 
η κορόνα, τονίστηκαν ιδιαίτερα. Επίσης, σε μεμονωμένα μοτί

βα του σκήπτρου γίνεται αναφορά στην Ελλάδα με χαρακτη

ριστικό τρόπο: στη μέση του στελέχους υπάρχει αντί του βαυ

αρικού θυρεού ο τονισμένος με επισμάλτωση24 ελληνικός σταυρός, 
του οποίου «το σημείο τομής ή κεντρικό σημείο» είναι καλυμ

μένο με ρόμβους, από «τα άλλα βασιλικά εμβλήματα».25 Ο σταυ

ρός συναντάται και πάλι στο επάνω μέρος, κάτω από την κο

ρόνα (το σκήπτρο του βασιλείου της Βαυαρίας φέρει στο σημείο 
αυτό μόνο μία εικόνα που θυμίζει κάλυκες λουλουδιών). Η πιο 
σημαντική διαφορά είναι όμως ότι το σκήπτρο, όπως και τα 
υπόλοιπα ελληνικά βασιλικά εμβλήματα, δεν είναι διακοσμη

μένο με πολύτιμους λίθους, κάτι που αντίθετα συμβαίνει με 
τα βαυαρικά εμβλήματα και γενικά με τα βασιλικά διακριτικά 

Εικ. 4. Ελληνικό βασιλικό σκήπτρο. Fossin et fils, Παρίσι, 1835. 
Εικ. 5. Ελληνικό βασιλικό ξίφος, Jules (?) Manceaux, Παρίσι, 1835. 
Τόπος φύλαξης άγνωστος. 

Εικ. 6. Ελληνική βασιλική κορόνα, Fossin et fils, Παρίσι, 1835. 
Τόπος φύλαξης άγνωστος. 

των ευρωπαϊκών βασιλείων. Έτσι η συνολική εμφάνιση των ελ

ληνικών εμβλημάτων παραπέμπει λιγότερο σε έργο χρυσοχοΐας, 
ενώ ταυτόχρονα η βασική μορφή τους είναι ιδιαίτερα χαρα

κτηριστική. 
Σε σύγκριση με το σκήπτρο του βασιλιά στο ξίφος (Εικ. 

5), το οποίο επίσης δεν είναι διακοσμημένο με πολύτιμους λί

θους, η μίμηση των βαυαρικών βασιλικών εμβλημάτων είναι λι

γότερο φανερή. Εδώ εκφράζεται ξεκάθαρα η ελληνική μο

ναρχία: σε αντίθεση με το βασιλικό ξίφος της Βαυαρίας, το 
σφαίρωμα της λαβής έχει το σχήμα της βασιλικής κορόνας. Στο 
επάνω μέρος της θήκης υπάρχουν το μονόγραμμα του βασι

λιά Όθωνα καθώς και το ελληνικό βασιλικό οικόσημο. Αξιο

πρόσεκτη είναι και η πολυτελής διακόσμηση του κάτω μέ

ρους της θήκης, που διαφέρει κατά πολύ από τη θήκη του 
βαυαρικού βασιλικού ξίφους, η οποία φέρει ενιαία και εκτε

ταμένη διακόσμηση: πάνω από τρίαινα, γύρω από την οποία 
περιστρέφονται δύο δελφίνια, υπάρχει γυναικεία μορφή  προ

φανώς η Νίκη με κλαδί φοίνικα  μπροστά σε ένα πολεμικό 
τρόπαιο. 

Ακόμα περισσότερο απομακρύνεται από τα πρότυπα των 
βαυαρικών βασιλικών εμβλημάτων η κορόνα,26 η οποία είναι 
συγκριτικά λιτή τόσο ως προς τη βασική μορφή, όσο και ως 
προς τη διακόσμηση της, ενώ διατηρεί το συνηθισμένο τύπο της 
ανοιχτής τοξωτής κορόνας (Εικ. 6): πάνω από το στεφάνι υψώ

νονται τέσσερα τόξα (αντίστοιχα οκτώ τοξωτοί ράβδοι), τα 
οποία έχουν προς το κέντρο  κάτω από την υδρόγειο σφαίρα 
της κορυφής  μια έντονη κλίση προς τα κάτω, και αποκτούν 
έτσι ένα ιδιαίτερα θολωτό σχήμα. Τόσο το στεφάνι όσο και 
τα τόξα φέρουν ως κύριο διακοσμητικό μοτίβο απλούς σχημα

τισμούς φύλλων: το στεφάνι διακοσμούν φύλλα δάφνης, τα τό

ξα διακοσμούν φοινικόφυλλα. Και οι δύο μορφές διακόσμη

σης έχουν αναμφισβήτητα σαφείς αναφορές στην Ελλάδα. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για τα φύλλα δάφνης, τα οποία  με τη μορ
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Εικ. 7. Ιστορικό τάληρο με την ανακήρυξη του πρίγκιπα Όθωνα σε βασιλιά της 
Ελλάδας. Μόναχο, 1832/33, Μουσείο του βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας, 
κοινότητα Ottobrunn. 

ναι πιθανό να υπάρχει εδώ κάποια συνάφεια, εφόσον ο Όθω

νας, παρά το γεγονός ότι είχε παραμείνει οπαδός του καθολι

κού δόγματος, ήταν υπό την έννοια του δημοσίου δικαίου ο 
εν ενεργεία αρχηγός της από την Κωνσταντινούπολη εξαρτώ

μενης, ελληνορθόδοξης εκκλησίας). 
Γενικά διαπιστώνεται ότι ο σχεδιασμός των βασιλικών εμ

βλημάτων της Ελλάδας είναι πιο αυστηρός και πιο συγκρατη

μένος σε σχέση με το πρότυπο των αντίστοιχων βαυαρικών, τα 
οποία κυρίως λόγω της σχεδίασης τους από τον αρχιτέκτονα 
Charles Percier φέρουν έντονα τα στοιχεία της παραδοσιακής 
αρχιτεκτονικής μορφής. Αυτό ανταποκρίνεται στην προσπά

θεια του βασιλιά Όθωνα, όπως αναφέρει σε μια επιστολή 
του στον αρχιτέκτονα Friedrich von Gartner ενόψει της κατα

σκευής του βασιλικού ανακτόρου στην Αθήνα, να «αποφευχθεί 
η μεγαλοπρέπεια και να δοθεί προσοχή μόνο στο να συνδε

θεί [...] η ευγενής ευπρέπεια με την επιδιωκόμενη απλότητα».30 

Για το λόγο αυτό είναι λογική η εικασία ότι ο σχεδιασμός των 
ελληνικών βασιλικών εμβλημάτων έγινε από έναν αρχιτέκτο

να (του Μονάχου;). 
Καθοριστική ήταν επιπλέον και η αντίληψη του Λουδοβίκου 

Α , ο οποίος επηρέαζε αποφασιστικά τις προθέσεις του Όθω

να και, «πεπεισμένος από τις αρχές της μοναρχίας βαυαρικού 
τύπου»,31 παρενέβη, φυσικά, και στη μορφή των βασιλικών εμ

βλημάτων. Έτσι, σε μία επιστολή της 5ης Απριλίου 1835, την 
οποία έστειλε στον Όθωνα και αφορούσε τα βασιλικά εμβλή

ματα, ο Λουδοβίκος παρουσίαζε ως πρότυπο τους βασιλείς τιον 
Λομβαρδών, οι οποίοι «στέφθηκαν απλώς με μία σιδερένια κο

ρόνα».32 (Ο Λουδοβίκος αναφέρεται σε κάποια λογοτεχνική πα

ράδοση, που ωστόσο δεν επιβεβαιώθηκε από την κριτική εξέ

ταση των αντίστοιχων πηγών. Σύμφωνα με αυτήν οι βασιλείς 
των Λομβαρδών στέφονταν με μία σιδερένια κορώνα,33 ενώ η 
Corona ferrea του 9ου αιώνα,34 η οποία σήμερα βρίσκεται στον 
καθεδρικό ναό της Monza, έχει διάμετρο 15 εκ. και αποτελεί

ται μεν από ένα λεπτό σιδερένιο στεφάνι, κατά τα άλλα όμως η 
επεξεργασία της έχει γίνει σε χρυσό με πολύτιμους λίθους και 
σμάλτο.) Ως πιο χαρακτηριστικό στοιχείο των ελληνικών βα

σιλικών εμβλημάτων μπορεί να θεωρηθεί η διακόσμηση με φύλ

λα, η οποία παραπέμπει στο διάκοσμο των κτισμάτων της αρ

χαιότητας και αντιπροσωπεύει την τάση να ανάγεται σε κύριο 
θέμα του νεοελληνικού βασιλείου η αποδοχή της αρχαιότητας.33 

Σε γενικές γραμμές τα ελληνικά βασιλικά εμβλήματα, με τη χα

ρακτηριστική απλούστευση στη μορφή καθώς και με την έλ

λειψη πολύτιμων λίθων, παρουσιάζουν ομοιότητα με τα εμ

βλήματα των Κάτω Χωρών, τα οποία κατασκευάστηκαν μεταξύ 
του 1815 και του 1840.36 Βεβαίως, αυτό δεν ισχύει για την 
εντελώς ιδιότυπη τεχνοτροπία τους: για τα ελληνικά βασιλικά 
εμβλήματα το βασιλικό αξίωμα θεωρείται το βασικότερο χα

ρακτηριστικό κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν τη ναπο

λεόντεια εποχή  με την αξίωση ενός συμβολισμού του κράτους. 
ο οποίος να αντιπροσωπεύει τη νέα μοναρχία με έγκυρο τρό

πο, όπως και τα οικόσημα. 
Με τα ηγεμονικά σύμβολα, και ιδιαίτερα με την κορόνα, άρ

ρηκτα συνδεδεμένο είναι το μεταξωτό μαξιλάρι, το οποίο χρη

σιμοποιείτο για την επίδειξη των εμβλημάτων, έτσι όπως είχε 
κληροδοτηθεί για τα βασιλικά εμβλήματα της Βαυαρίας.37 Έτσι 
βρίσκουμε το μαξιλάρι με την κορόνα (και άλλα εμβλήματα) σε 
ένα σχέδιο,38 το οποίο διασώζεται σε ιδιαιτέρως άσχημη κατά

φή δύο κλαδιών  αποτελούν και το μικρό οικόσημο του ελ

ληνικού βασιλείου.27 Τα μεγάλα φύλλα, τα οποία ξεκινούν από 
το στεφάνι, θυμίζουν τη βαυαρική βασιλική κορόνα. Στο ψη

λότερο σημείο της κορόνας υπάρχει, σύμφωνα με την παρά

δοση, η βασιλική σφαίρα και ο σταυρός, ο οποίος εδώ αποτε

λείται από τρεις απολήξεις  με τη μορφή σταυρού σε σχήμα 
τριφυλλιού ή σταυρού του Αγίου Μαυρικίου (ακριβώς αυτός ο 
σταυρός, τον οποίο σπάνια συναντούμε σε βασιλικά εμβλή

ματα,28 υπάρχει και στα σκεύη της ορθόδοξης εκκλησίας.29 Εί

Εικ. 8. Ο βασιλιάς Όθων της Ελλάδας με την τήβεννο της στε'ψης. Πιθανόν 
Μόναχο, 19ος αι. Ακουαρέλα. Μόναχο, Εθνικό Μουσείο της Βαυαρίας. 
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στάση και παρουσιάζει το βασιλιά Όθωνα με την περιβολή 
της στέψης (Εικ. 8). Στο σκίτσο αυτό το βάθρο, στο οποίο είναι 
τοποθετημένο το μαξιλάρι, είναι καλυμμένος με το σταυρό του 
ελληνικού εμβλήματος. Βέβαια, το μαξιλάρι, το οποίο προορί

ζεται για τα ελληνικά ηγεμονικά εμβλήματα, είναι πολΰ πιο απλό 
απ' ό,τι το αντίστοιχο μαξιλάρι για τα εμβλήματα του βασιλείου 
της Βαυαρίας. Ταυτόχρονα όμως ενισχύεται η αναφορά στα σύμ

βολα κυριαρχίας, εφόσον στο μαξιλάρι, το οποίο κατασκευά

στηκε το 1835, δεν υπάρχει μόνο το ελληνικό έμβλημα, αλλά στο 
κέντρο του είναι κεντημένη και η βασιλική κορόνα. 

Πολΰ βαρύτερα και αισθητά λιγότερο κομψά είναι τα εμ

βλήματα από επιχρυσωμένο ορείχαλκο, τα οποία φυλάσσονται 
στο Εθνικό Μουσείο της Βαυαρίας. Στην περίπτωση των δυο 
αυτών αντικειμένων δεν είναι δυνατό να πρόκειται για τα προ

αναφερθέντα βασιλικά εμβλήματα, που εστάλησαν στα τέλη του 
1832 από το Μόναχο στην Αθήνα για τη διακόσμηση του άνω 
μέρους του θρόνου, εφόσον συμφωνά με την υπογραφή Math 
Wimmer inAtene κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα μετά το 1832— 
και προϋποθέτουν τη γνώση των δειγμάτων τα οποία κατα

σκευάστηκαν στο Παρίσι το 1835. Αντίθετα από τα βασιλικά εμ

βλήματα του Παρισιού, οι δημιουργίες του Matthias Wimmer 
από ορείχαλκο είναι περισσότερο ογκώδεις και διακοσμημέ

νες με φύλλα μεγάλης πλαστικότητας. Το σκήπτρο, αισθητά κο

ντύτερο και πλατύτερο, αποκτά τη μορφή του σκήπτρου του 
Fossin, όμως η διακόσμηση με φύλλα είναι περισσότερο τονι

σμένη, ενώ ταυτόχρονα έχουν παραλειφθεί τα στοιχεία του ελ

ληνικού εμβλήματος. Στο ξίφος διακρίνονται μάλλον ιδιότυπες 
τάσεις. Έτσι το σφαίρωμα της λαβής δεν έχει πλέον τη μορφή 
της βασιλικής κορόνας, αλλά μιας σφαίρας με διακόσμηση φύλ

λων, η οποία είναι εναρμονισμένη με το σφαίρωμα του σκή

πτρου. Το μονόγραμμα Ο καταλαμβάνει εδώ το ορθογώνιο με

σαίο τμήμα της ράβδου. 
Η λειτουργικότητα των δύο ορειχάλκινων εμβλημάτων δεν 

είναι γνωστή. Σίγουρα δεν προορίζονταν για χρήση, εφόσον 
το ξίφος δεν έχει ξιφοθήκη και προφανώς ποτέ δεν είχε. Ενδε

χομένως να είχαν και τα δύο αυτά αντικείμενα διακοσμητική 
χρήση, ίσως προορίζονταν για τη διακόσμηση κάποιου τεχνητού 
ουρανού (σύμφωνα με την είδηση του 1832 ότι αποστάλθηκαν 
μπρούντζινα βασιλικά εμβλήματα για τον ουρανό του θρόνου). 
Έτσι θα μπορούσαν να συγκριθούν με τα εμβλήματα, τα οποία 
υπήρχαν στη Δεύτερη Βασιλική Άμαξα της Στέψης του βασι

λιά Μαξιμιλανού Ιωσήφ Α κατά το 18183' (τα εμβλήματα είναι 
τοποθετημένα σε ένα μαξιλάρι, το οποίο αντιγράφει σε ορεί

χαλκο το υφασμάτινο μαξιλάρι των εμβλημάτων της στέψης). 
Ιδιαίτερης σημασίας είναι και τα στοιχεία του γλυπτικού οι

κόσημου, αφού το ελληνικό βασιλικό οικόσημο παρουσιάζει 
αναφορές και από τα δύο βασιλικά σύμβολα.40 Εδώ εκφράζε

ται η πραγματική σημασία του σκήπτρου και του ξίφους, τα 
οποία τελικά ανάγονται στα βαυαρικά βασιλικά οικόσημα 
του έτους 1806 και χαρακτηρίζονται από τη λιτή μορφή τους: 
παρεκκλίνοντας από την παράδοση που ήθελε να συνδυάζονται 
στο οικόσημο «τα σύμβολα των εδαφών τα οποία βρίσκονταν 
υπό την κυριαρχία ενός βασιλιά»,41 απαντούν εδώ μπροστά 
από τον θυρεό, ο οποίος αντιπροσωπεύει ολόκληρο το βασί

λε ιο στο κέντρο του εμβλήματος το σκήπτρο και το ξίφος ως 
«σύμβολα της άσκησης εξουσίας». Ενδεχομένως τα δύο σύμ

βολα να παραπέμπουν ταυτόχρονα τόσο στην ειρηνική όσο και 

στην πολεμική πλευρά της εξουσίας, το ιδεώδες του «ex utroque t. 
Caesar». Η συμβολική γλώσσα των σχημάτων έχει, συνεπώς, τις Ι 
ρίζες της σε χρονική περίοδο, η οποία προηγείται κατά πολύ ►< 
της συνταγματικής μοναρχίας  στη δεκαετία του '30 του 19ου Η 

αιώνα δεν ήταν απαραίτητο να εκλαμβάνεται με τέτοια αντί % 
λήψη ως σύγχρονη. 3 

Ενώ η κορόνα, το σκήπτρο και το ξίφος παρέχουν μεγάλες g 
δυνατότητες ποικιλίας μέσα σε προκαθορισμένα, βεβαίως, πλαί ω 

σια, στην περίπτωση των περιβολών, οι οποίες επίσης ανήκουν Ι 
στα σύμβολα εξουσίας, τα περιθώρια είναι στενότερα. Εφόσον | 
και από υλικής απόψεως η περιβολή εξαρτάται από το παρελ ra 

θόν, δεν έχει ως κρατικό σύμβολο την ίδια σημασία με τα αρ Η 

γυρά ή χρυσά εμβλήματα. Η τήβεννος του βασιλιά Όθωνα δη

μιουργήθηκε, βέβαια, ενόψει της προγραμματισμένης για το 
έτος 1835 στέψης του, ωστόσο ο μονάρχης δεν τη χρησιμοποίη

σε ποτέ. Προφανώς, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Birgitt 
Borkopp, η κατασκευή της δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Η περι

βολή για τις διάφορες τελετουργικές εμφανίσεις αποτελείται 
σήμερα κυρίως από τη χλαμύδα, τη ζώνη για το ξίφος και το μαν

δύα.42 Η αρχική, ή τουλάχιστον η προγραμματισμένη, μορφή του 
ενδύματος της στέψης αποκαλύπτεται στην αναφερθείσα υδα

τογραφία (αν το φύλλο συνδέεται με κάποιο προγραμματι

σμένο είσημο πορτρέτο, προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι εδώ, 
σε αντίθεση με τα κρατικά πορτραίτα του Μαξιμιλανού Ιω

σήφ Α και του Λουδοβίκου Α, δεν υπάρχει συνταγματικό έγ

γραφο στο οποίο να στηρίζονται οι μονάρχες  στην περίπτω

ση της Ελλάδας, η οποία απέκτησε σύνταγμα μόλις το 1844,43 

μια τέτοια παραπομπή δεν είχε δοθεί). 
Από την εικαστική παρουσίαση της περιβολής στέψης του

λάχιστον σύμφωνα με την εικαστική της αποδεικνύεται ότι όχι 
μόνο είχε επένδυση ερμίνας, αλλά ότι είχε κι ένα μεγάλο για

κά από το ίδιο υλικό, ο οποίος κάλυπτε τους ώμους και τις μαν

σέτες.44 Από τον γιακά αυτόν κρεμόταν και μία αλυσίδα για πα

ράσημο.45 Γύρω από το λαιμό υπήρχε ένας δαντελένιος γιακάς. 
Εδώ γίνεται σαφής η αναφορά στην περιβολή στέψης των Βαυ

αρών βασιλέων, η οποία περιλαμβάνει επίσης το γιακά από ερ

μίνα και το δαντελένιο γιακά (τουλάχιστον στην περίπτωση του 
Μαξιμιλανού Ιωσήφ Α , ενώ ο Λουδοβίκος Α' προτιμούσε τον 
επίπεδο, παραδοσιακό γερμανικό γιακά, ο οποίος από το πρώ

το μισό του 19ου αιώνα σπάνια συναντάται στη βασιλική εν

δυμασία). 
Ωστόσο υπάρχει μια σημαντική διαφορά στην περιβολή στέ

ψης των Βαυαρών βασιλέων, η οποία, παρόμοια με την περι

βολή άλλων Ευρωπαίων μοναρχών, χαρακτηρίζεται47 από το 
μανδύα που πέφτει από τον αριστερό ώμο, θυμίζοντας έτσι 
την αρχαία χλαμύδα:46 στην ελληνική τήβεννο στέψης το πα

νωφόρι πέφτει σχεδόν συμμετρικά και από τους δύο ώμους και 
ανοίγει πάνω από γιλέκο και κατ' αυτόν τον τρόπο το αφήνει 
να φαίνεται. Αυτή την, τόσο για τη Βαυαρία όσο και για τη Γαλ

λία, ασυνήθιστη τάση παρουσιάζει και το πανωφόρι στην αυ

τοκρατορική περιβολή της Αυστρίας, η οποία κατασκευάστηκε 
σύμφωνα με τα σχέδια του ενδυματολόγου του θεάτρου της 
Αυλής, Philipp von Stubenrauch.48 Το αν και κατά πόσον υπάρ

χει εδώ άμεση σχέση παραμένει προς το παρόν αναιρεί. 
Το κέντημα στο μανδύα ακολουθεί κατ' αρχάς το βαυαρικό 

βασιλικό μανδύα, το οποίο κατασκευάστηκε το 1860/1807 στη 
Λιόν, στο ατελιέ του Blanchon Cortet.49 Στις άκρες του υπάρ
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Εικ. 9. Παράδοση των 
ελληνικών βασιλικών 
εμβλημάτων στο βασιλιά 
Παΰλο της Ελλάδας από τον 
πρίγκιπα Μαξιμιλιανό 
Εμανουήλτης Βαυαρίας, 
κατοπινό δούκα Μαξιμιλιανό 
στη Βαυαρία, στις 
20 Δεκεμβρίου 1959 στο 
πρώην αθηναϊκό παλάτι. 
Φωτογραφία, Μόναχο, 
Κεντρικό Κρατικό Αρχείο της 
Βαυαρίας, Μυστικό αρχείο 
του οίκου των Βίτελσμπαχ. 

χουν πολύ ζωντανά ελικοειδή σχήματα. Η όλη διακόσμηση κι

νείται προς μία κατεύθυνση, ενώ στη βαυαρική βασιλική περι

βολή οι δύο έλικες, οι οποίοι περιβάλλουν σαν λαβίδες ένα με

γάλο άνθος, εναλλάσσονται κάθε φορά με δύο μικρότερους 
έλικες. Αλλά και σε ό,τι αφορά το μανδύα στέψης του βασιλιά 
Όθωνα, η παραπομπή στο ελληνικό βασίλειο είναι χαρακτηρι

στική: στους έλικες απαντούν εναλλάξ η βασιλική κορόνα και 
το βασιλικό οικόσημο, τα οποία είναι σχετικά μεγάλα, προφα

νώς λόγω της χρησιμοποίησης έντυπων μεταλλικών στοιχείων 
για τους λέοντες, την κορόνα και τους έλικες του οικόσημου και 
ξεχωρίζουν πολύ πιο έντονα από τους κυανόλευκους έλικες, οι 
οποίοι υπάρχουν στο παλτό στέψης και συγκεκριμένα στο κά

τω μέρος του. Τα μοτίβα της βασιλικής κορόνας και του βασι

λικού οικόσημου τα συναντάμε και στη χλαμύδα, η οποία κατ' 
αυτόν τον τρόπο συνδέεται ως προς τα μοτίβα με τη συνολική 
διακόσμηση. Στο μανδύα οι υπόλοιπες επιφάνειες είναι κα

λυμμένες με μικρότερα κλαδιά σε ελικοειδές σχήμα αντί για τον 
θυρεό του βαυαρικού βασιλείου.50 

Η χλαμύδα αποτελείτο κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο της 
ελληνικής περιβολής στέψης. Οι Βαυαροί βασιλείς φορούσαν 
κάτω από το μανδύα στέψης ένα λευκό μεταξωτό ένδυμα το οποίο 
έφτανε έως τα πόδια, όπως όριζε η παράδοση για την ευρωπαϊ

κή περιβολή στέψης. Οι ενδεχόμενες αποκλίσεις, όπως, π.χ. φαί

νονται σε πορτρέτα διαφόρων Γάλλων βασιλέων, μεταξύ των 
οποίων ο βασιλιάς των Βουρβώνων Λουδοβίκος 13ος, ο Λου

δοβίκος 14ος και ο Λουδοβίκος ο 16ος, εξαρτώνται από τις εκά

στοτε επικρατούσες τάσεις ένδυσης ή πρέπει να αποδοθούν στην 
εικαστική αντίληψη του εκάστοτε ζωγράφου". Αντίθετα ο Κάρο

λος 10ος, ως αντιπρόσωπος της παλινόρθωσης των Βουρβώνων, 
προσηλωμένος στην ιδέα της αυθεντικότητας, κατά τη στέψη στο 
Reims52 το έτος 1825 φορά κάτω από το μανδύα μακρύ, λευκό, 
μεταξωτό ένδυμα. Ως άμεσο παράδειγμα για την περιβολή των 
Βαυαρών βασιλέων πρέπει να θεωρηθεί η περιβολή στέψης του 
αυτοκράτορα Ναπολέοντα Α ' . Είχε με μακρύ εσωτερικό μέρος, 
που είχε σχεδιαστεί από τον JeanBaptiste Isabey το έτος 1804 
και παρουσίαζε μεγάλες ομοιότητες με τη βαυαρική και από 
πλευράς κεντημάτων.53 Ενώ ο Jerome, ο βασιλιάς της Βεστφα

λίας, επέλεξε μια τήβεννο, η οποία ακολουθούσε τα ναπολεό

ντεια πρότυπα,54 ο αδελφός του Joseph, βασιλιάς της Ισπανίας, 
φορά στην προσωπογραφία του Frangois Gerard" ένα ένδυμα 
το οποίο αποκλίνει κατά πολύ από τα παραδοσιακά: στην προ

κειμένη περίπτωση ο μπλε βελούδινος μανδύας πέφτει από το 
δεξιό και όχι τον αριστερό ώμο. Η λευκή μεταξωτή χλαμύδα δια

τηρείται κοντή και φτάνει μόνο έως τα γόνατα, αφήνοντας έτσι 
να φαίνονται οι λευκές μεταξωτές κάλτσες. Επίσης η μακριά 
χλαμύδα, η οποία φτάνει έως τα γόνατα, συμπεριλαμβάνεται 
στην περιβολή στέψης του βασιλιά Κάρολου Ιωάννη Μου του 
οίκου Barnadotte (πρώην στρατάρχη του Ναπολέοντα), ο οποί

ος στέφθηκε το 1818 βασιλιάς της Σουηδίας.56 

Αλλά και η αυστριακή αυτοκρατορική περιβολή του 1830, 
τουλάχιστον στις εμπνεύσεις του Philipp von Stubenrauch, πε

ριλαμβάνει μια, εν προκειμένω πολύ κοντή, λευκή χλαμύδα με 
διαφορετικό σχεδιασμό57 (ανάλογο σχέδιο υιοθετείται και στην 
περιβολή στέψης του βασιλείου της Λομβαρδίας, η οποία δη

μιουργήθηκε το 1838 και ο μανδύας της οποίας είναι επίσης πο

λύ ανοιχτός μπροστά58). Ωστόσο δεν θα πρέπει να αποκλει
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στεί και το γεγονός ότι κατά το σχεδιασμό της ελληνικής περι

βολής στέψης, εκτός από τη βαυαρική3'' ενδυμασία, σημαντικό 
ρόλο έπαιξε και η αντίστοιχη αυστριακή, εφόσον στην περί

πτωση αυτή πρόκειται για τη χρονικά νεότερη ενδυμασία μιας 
κληρονομικής μοναρχίας (και στην Αυστρία είχε προγραμμα

τιστεί μία στέψη, η οποία, ωστόσο, δεν έλαβε χώρα ποτέ60). 
Βεβαίως, η χλαμύδα της περιβολής στέψης του βασιλιά Όθω

να διαφέρει από τα προαναφερθέντα παραδείγματα σε διά

φορα σημεία, κυρίως στη φαρδιά κεντητή ζώνη με την αντί

στοιχη θέση για το κρέμασμα του ξίφους και στην τόσο 
χαρακτηριστική θέση του στους ώμους και στο πάνω μέρος των 
βραχιόνων.61 Η περιβολή φαίνεται να ακολουθεί σε αυτά τα ση

μεία τα πρότυπα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ιδιαίτερης 
προσοχής χρήζει η αγκράφα της ζώνης, η οποία αποτελεί το μο

ναδικό μεταλλικό αντικείμενο της ελληνικής βασιλικής περι

βολής και σήμερα είναι δημόσια ιδιοκτησία, άρα και άμεσα 
προσβάσιμη. Παρόμοια με την κορόνα τονίζεται ο αρχαιοπρε

πής χαρακτήρας της διακόσμησης. Ένας μαίανδρος, ένα κλα

δί δάφνης και ένα κλαδί φοίνικα αποτελούν την αυστηρή δια

κόσμηση των κουμπωμάτων. Ο σταυρός με τους ρόμβους του 
βαυαρικού οικοσήμου στο κέντρο είναι κατασκευασμένος από 

Σημειώσεις 

1. Hans Ottomeyer, Die Kroninsignien des Konigreiches Bayern, Μόνα

χο, 1979. 
2.Ό.π.,σσ. 1113. 
3. Κατ. έκθ. Baden und Wurttembergim ZeitalterNapoleons, Στουτγκάρδη 
1987, τμ Ι/ι,σσ. 228229, αρ. 363364. 
4. Στο ίδιο, 9496, αρ. 213215. Badisches Landesmuseum Karlsruhe. Die 
Karlsruher Turkenbeute, Μόναχο 1991, εικ. σ. 208 (Reinhart Sanger). 
5. Βλ. σχετικά την προσιοπογραφία του βασιλιά Jerome, η οποία απο

δίδεται στον FrangoisJoseph Kinson και η οποία παρουσιάζει καθα

ρά τα εμβλήματα (Hans Ottomeyer / Lorenz Seeling, «Das Silber und 
Vermeil Service Konig Jeromes von Westfalen in der Munchner 
Residenz», Munchner Jahrbuch der bildenden Kunst, 3. F, 34,1983, σ. 
141, εικ. 36). 
6. Στο γερμανόφοΛΌ χοίρο η main de justice δεν ήταν αναγνωρισμένη 
(Lord Twining, European Regalia, Λονδίνο 1967, πιν. 61). 
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κου SchleswigHolsteinSonderburgGliicksburg, ο οποίος βα

σίλευε εκείνη την εποχή, κι έτσι έφτασαν για μια δεύτερη φο
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Zeitung» (Augsburg) 18321862, Φρανκφούρτη Βέρνη Ν. ΥόρκηΠα
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16. Για τα ελληνικά βασιλικά εμβλήματα βλ. Twining, Crown Jewels, 
1960 (βλ. σημ. 7), σ. 359361, εικ. 109 ac και Twining, European Regalia, 
1967 (βλ. σημ. 6), σ. 112, πίν. 38b, σ. 193, πίν. 65d, σσ. 239240, πίν. 80a.
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ΑΡΙςΤΕΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥΚΡΙςΤΕΝςΕΝ 

Σελίδες από τα γραπτά της Χριστιάνας Λυτ 

«Πίσω μας βρίσκεται ό,τι είναι γνώριμο και μπροστά μας το 
μακρινό, το άγνωστο, το ξένο που δεν ξε'ρουμε τι μας επιφυ

λάσσει!» γράφει στο ταξιδιωτικό της σημειωματάριο η Χρι

στιάνα Λυτ την 1η Σεπτεμβρίου του 1839 πάνω στο ατμόπλοιο 
«Baron Eichhoff», καθώς αυτό ξεμάκραινε από το λιμάνι της 
Τεργε'στης. 

Η Χριστιάνα Λυτ, Fischer το πατρικό της, είχε γεννηθεί στη 
Δανία τον Ιούνιο του 1817. Στο σπίτι ενός Γερμανού γεωκτή

μονα στο Holstein, όπου εργαζόταν ως δασκάλα της μικρής κό

ρης της οικογένειας, γνωρίστηκε με το Γερμανό θεολόγο, δι

δάκτορα της φιλοσοφίας, AsmusHeinrichFriedrich Liith και 
δάσκαλο των τεσσάρων αγοριών της ίδιας οικογένειας. Ο γά

μος τους έγινε το Σεπτέμβριο του 1838 στη Δανία και στη συ

νέχεια η Χριστιάνα ακολούθησε τον άντρα της στη νέα του 
θέση, αυτήν του ιερέα της ενορίας του Neuenbrook, στο Μεγά

λο Δουκάτο του Oldenburg. Πριν συμπληρωθεί ένας χρόνος, ο 
Λυτ δέχτηκε την πρόταση να διοριστεί ιερέας της Αμαλίας, πρι

γκίπισσας του Oldenburg, και από το 1837 βασίλισσας της Ελλά

δος. Ήταν επόμενο η βασίλισσα ως διαμαρτυρόμενη, να ζητή

σει έναν δικό της, προσωπικό ιερέα, σε μια χώρα όπου ο λαός 
ήταν ορθόδοξος και ο βασιλιάς καθολικός. 

Έτσι η Χριστιάνα πριν προφτάσει να εγκλιματιστεί στη Γερ

μανία και στα καθήκοντα που απαιτούσε η θέση του συζύγου 
της, νιώθει ενθουσιασμό για την Ελλάδα, έναν τόπο εξωτικό για 
μια κοπέλα μεγαλωμένη στο Βορρά και που για πρώτη φορά 
ταξίδευε τόσο μακριά. Στις ταξιδιωτικές της σημειώσεις ανα

φέρει ως πρώτο, σύντομο σταθμό την Κέρκυρα και στη συνέ

χεια την Πάτρα. Όσο το ατμόπλοιο παρέμενε στο λιμάνι, «ο Λυτ 
βγήκε έξω και άρχισε να μιλάει στον κόσμο στα αρχαία ελλη

νικά με ερασμιακή προφορά. Κανείς, βέβαια, δεν καταλάβαι

νε λέξη επειδή τα ελληνικά σήμερα προφέρονται διαφορετικά. 
Αυτός θύμωσε με τους Έλληνες που νομίζουν ότι ξέρουν να μι

λάνε ελληνικά!» Η ίδια η Χριστιάνα, με πολύ λιγότερη μόρφω

ση από αυτήν του συζύγου της είχε μια εικόνα για τους Έλλη

νες που ήταν σίγουρα πιο κοντά στην πραγματικότητα από το 
όνειρο της ελληνικής αρχαιότητας των σπουδασμένων Γερμα

νιών. Και παράλληλα με την παραπάνω παρατήρηση σημειώνει 
απλά: «Ο αγώνας που έκαναν οι Έλληνες για να ελευθερωθούν 
από τον καταπιεστικό τουρκικό ζυγό μου είχε κινήσει το εν

διαφέρον από την παιδική μου ηλικία. Η γιαγιά διάβαζε στις 
εφημερίδες για τις προσπάθειες τους να κερδίσουν την ελευ

θερία και διηγόταν στο μικρό της κοινό, μέσα στο παιδικό μας 

δωμάτιο, συμβάντα από τον πόλεμο. Αυτές οι ιστορίες, καθώς 
και οι ικανότητες που είχαν οι Έλληνες για όλα, στα αρχαία 
χρόνια, έβαλαν στο Έθνος ένα φωτοστέφανο που τίποτα δεν 
μπορούσε να το σκιάσει». 

Φτάνοντας στο λιμάνι του Πειραιά οι ταξιδιώτες διέκριναν 
στο βάθος, μακριά, μέσα στο τρεμάμενο φως του ήλιου την Αθή

να ν' αγκαλιάζει σφιχτά την Ακρόπολη. Στην πόλη αυτή έμελλε 
να μείνει η Χριστιάνα με τον άντρα της και τη συντροφιά της μι

κρότερης της αδελφής Χάνε για δεκατρία συνεχή χρόνια. Η οι

κογένεια νοίκιασε ένα μικρό σπίτι διαγωνίως απέναντι στη βα

σιλική κατοικία, στη σημερινή πλατεία Κλαυθμώνος. Οι Λυτ δεν 
απέκτησαν ποτέ δικό τους σπίτι στην Ελλάδα, κάτι που φαινό

ταν παράξενο στους Έλληνες επειδή όλοι σχεδόν οι Βαυαροί 
έμεναν σε ιδιόκτητες κατοικίες. Αυτός ήταν και ο λόγος που με

τακόμιζαν σχεδόν κάθε χρόνο σε διάφορες συνοικίες. Στις με

Εικ. 1. Το πορτρέτο της Χριστιάνας Λυτ, ελαιογραφία στη συλλογή της 
απογόνου της. Kirsten Hoick, Hersholm, Δανία. 
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Σχέδια της Χάννε αδελφής της Χριστιάνας, σε τετράδιο με δεκαέξι σελίδες, από τη ζωή της οικογένειας Λυτ στην Αθήνα και με βασικά πρόσωπα τη Χριστιάνα και 
τα παιδιά της, τη Δάμαρι, το Νικολάκη και τη νεογέννητη Γιοΰττα. Μελάνι, συλλογή της Kirsten Hoick. 

τακινήσεις αυτές που κούραζαν φοβερά τη Χριστιάνα, έρχο

νταν να προστεθούν οι μετακομίσεις τους καλοκαιρινούς μήνες 
στην εξοχή και η συχνή παραμονή στη Μονή Καισαριανής, 
την οποία επιστατούσε ένας καλόγερος και εκεί κατέφευγαν οι 
κάτοικοι της Αθήνας για να αναρρώσουν μετά από κάποια ασθέ

νεια. Στην Αθήνα γεννήθηκαν και τα τέσσερα παιδιά τους, η 
Δάμαρις, ο Νικόλαος και δύο ακόμη που πέθαναν σε πολύ μι

κρή ηλικία. Νονά της Δάμαρης ήταν η βασίλισσα Αμαλία και 
νονός του Νικόλαου, ο φίλος των Λυτ, κόμης Νικόλαος Λού

ντζης από τη Ζάκυνθο. Τα παιδιά έμαθαν να μιλούν θαυμάσια 
ελληνικά και συμπεριφέρονταν σαν ελληνόπουλα. Τραγουδού

σαν μάλιστα και «ελληνικά τραγούδια με όλους τους ένρινους 
τόνους». Ο Νικόλαος έγινε πολύ γρήγορα «Νικολάκης» κι έτσι 
τον φώναζαν όλοι στην οικογένεια του. 

Η καθημερινή απασχόληση της Χριστιάνας ήταν το νοικο

κυριό, τα παιδιά της και η βοήθεια που πρόσφερε στο σύζυγο 
της σε θέματα σχετικά με την ενορία των διαμαρτυρομένων λό

γω του ότι γνώριζε καλά τη γερμανική γλώσσα. Δεν έτρεφε όμως 
ιδιαίτερη εκτίμηση στην ενορία αυτή, η οποία «ήταν αρκετά με

γάλη και τα μέλη της προέρχονταν από όλες τις περιοχές της 
Γερμανίας. Ανάμεσα τους ήταν και κάτι απαίσια υποκείμενα 
που είχαν έρθει εδώ για να κάνουν την τύχη τους, γιατί η χώ

ρα από τα αρχαία χρόνια είχε το όνομα ενός τόπου όπου το γά

λα και το μέλι τρέχουν στους δρόμους, και επειδή η Βαυαρία 
είχε δώσει στη χώρα ένα βασιλιά, θεωρούσαν εύλογο να τους 
προσφέρει η Ελλάδα μια ζωή όσο το δυνατόν πιο άνετη! Οι πε

ρισσότεροι κατάφεραν να βρουν αυτό που ήθελαν. Εκείνοι που 
δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα έβριζαν τη χώρα και το λαό, 
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Σχέδια της Χάννε σε ένα δεύτερο τετράδιο με οκτώ σελίδες, από την καθημερινή ζωή των Λυτ στην Αθήνα και με κΰρια πρόσωπα τα δύο παιδιά τη Δάμαρι, και το 
Νικολάκη και τη νεογέννητη Γιούττα. Μελάνι, συλλογή της Kirsten Hoick. 

δεν έφευγαν όμως, γιατί εδώ μπορούσαν να κινούνται πιο ελεύ

θερα από τη Βαυαρία όπου έπρεπε να υποταχτούν σε αυστη

ρούς νόμους». Όσο για τα παιδιά τους, τριγύριζαν στους δρό

μους επειδή στην Αθήνα δεν υπήρχε γερμανικό σχολείο και «οι 
γονείς δεν ασχολούνταν μαζί τους και ούτε ήθελαν να τα στεί

λουν στα ελληνικά σχολεία». Το 1843 συστήθηκε ένα σχολείο 
με τη συνδρομή μερικών πλούσιων Γερμανών και δάσκαλος 
διορίστηκε ένας απολυμένος από το στρατό Βαυαρός σαλπι

γκτής, πρώην δάσκαλος, ονόματι Scherzer, ο οποίος τον επό

μενο χρόνο «άδειασε το σχολικό ταμείο κι έτσι διαλύθηκε το 
γερμανικό σχολείο της Αθήνας». Ο Λυτ έπρεπε επίσης να φρο

ντίζει και τους διαμαρτυρόμενους της γερμανικής παροικίας 
στο Ηράκλειο, έξω από την Αθήνα. «Όλοι αυτοί προέρχονταν 
από διαφορετικές περιοχές της Γερμανίας κι ήταν έντονη η δι

χόνοια και το μίσος μεταξύ τους». Οι παρατηρήσεις της Χρι

στιανός για την προκλητική συμπεριφορά των Γερμανών αποί

κων δεν έχουν τελειωμό και γράφει χαρακτηριστικά: «Αν κα

νείς δεν είχε τίποτα άλλο να κάνει από το να ασχολείται με τους 
Γερμανούς στην Αθήνα, θα του ερχόταν τρέλα»! Μετά το 1843 
και την εφαρμογή του νόμου που απαγόρευε σε ξένους να κα

τέχουν δημόσιες θέσεις, πολλοί Βαυαροί έφυγαν αναγκαστικά 
για την πατρίδα τους. «Οι συμπατριώτες τους όμως τους απο

φεύγουν σαν χολεριασμένους και τους ζηλεύουν πολύ. Ξέρου

με όλοι ότι οι περισσότεροι από αυτούς που είχαν έρθει τότε 
στην Ελλάδα ήταν αποτυχημένοι φοιτητές, τυχοδιώκτες και απο

βράσματα της κοινωνίας. Αυτοί γύρισαν πίσω σαν άγρια θηρία. 
Κι αυτά τα υποκείμενα βρίσκονται τώρα στην ίδια σειρά, μερι

κά μάλιστα ακόμα ψηλότερα από εκείνους που έμειναν και μό
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Εικ. 3. Σκηνή από την παλιά Αγορά της Αθήνας το 1836, με τους Βαυαρούς στρατιώτες οτον εξώστη του τζαμιού του Τζισδαράκη. Στο βάθος η Βιβλιοθήκη του 
Αδριανού και η βυζαντινή εκκλησία των Αγίων Ασωμάτων στα Σκαλιά, που κατεδαφίστηκε το 1842. Σχε'διο με μολύβι και μελάνι του Martinus Rort>ye, 27,5 x 43 εκ. 
Συλλογή Ny Carlsberg Fondet, Κοπεγχάγη. 

χθησαν στην πατρίδα τους. Είναι φυσικό να προκαλούν ζήλια». 
Οι παραπάνω παρατηρήσεις της Χριστιάνας αφορούν το σύ

νολο των Γερμανών. Η οικογένεια της ήταν επόμενο να δημι

ουργήσει φιλικές σχέσεις στους κύκλους των ξένων κυρίως των 
Βαυαρών που έμεναν στην Ελλάδα, όπως με το γιατρό της Αυλής 
von Lindermayer, τον Ολλανδό λοχαγό Steinhauer και τη σύ

ζυγο του, στο Ναύπλιο, το γιατρό Wild στη Σκιάθο, την οικογέ

νεια του επιστάτη του ανθρακωρυχείου Waurlisch, στην Εύβοια. 
Με την οικογένεια του αρχιτέκτονα του βασιλιά Riedel η Χρι

στιάνα διατηρούσε χάριν του συζύγου της κοινωνικές σχέσεις, 
γιατί «η γυναίκα του ήταν ένα περίεργο, παρεξηγιάρικο πλά

σμα» και αυτός πάλι μαζί με τον πατριώτη του, γλύπτη Siegel 
«έλεγαν ένα σωρό για τους αδελφούς Χάνσεν και τους απο

καλούσαν 'παραμορφωτές της ελληνικής ιστορίας και τίποτ' άλ

λο'. Ήταν βέβαια, ο καλλιτεχνικός ανταγωνισμός που μιλούσε. 
Εγώ όμως σημειώνο) τα λόγια του Riedel». 

Ο Λυτ ήταν ένας ιερωμένος με αναμφισβήτητα πολλές ικα

νότητες, αλλά από τη φύση του απότομος και απαιτητικός, γε

γονός που ορισμένες φορές είχε επιπτώσεις στις κοινωνικές του 
σχέσεις. Η συμπεριφορά του αυτή στενοχωρούσε τη Χριστιάνα 

κυρίους, όταν επηρέαζε την οικογενειακή γαλήνη και την ηρε

μία των παιδιών. Με την Αυλή είχε καθημερινή επαφή, κάθε 
Τετάρτη είχε ακρόαση στη βασίλισσα και τις Κυριακές λει

τουργούσε στο παρεκκλήσι των Ανακτόρων. Στα μάτια του απλού 
κόσμου, τόσο των Ελλήνων όσο και των Βαυαρών ήταν ο άν

θρωπος που μπορούσε να μεσιτεύει στη βασίλισσα κυρίως για 
την καταβολή οικονομικών βοηθημάτων. Και είναι αλήθεια ότι 
στις περιπτώσεις που ήταν πεπεισμένος πως υπήρχε πραγματι

κή ανάγκη βοήθειας έκανε ό,τι μπορούσε για να υποστηρίξει 
τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων. 

Μέσα στις πρώτες κιόλας εβδομάδες της εγκατάστασης της 
στην Αθήνα, αποφάσισε η Χριστιάνα, μαζί με την αδελφή της, 
ότι έπρεπε να ασχοληθεί σοβαρά με την εκμάθηση της ελληνι

κής γλώσσας. Πρώτος δάσκαλος των δύο αδελφών υπήρξε ένας 
φοιτητής τον οποίο τους συνέστησε ο καθηγητής της Φιλοσο

φίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Φίλιππος Ιιοάννου, από τους 
καλύτερους φίλους των Λυτ. Ο Ιωάννου τις συμβούλευσε μάλι

στα να διαβάζουν παράλληλα την Καινή Διαθήκη, στα ελληνι

κά. Το αποτέλεσμα ήταν, μέσα σε λίγο χρόνο, να έχουν μάθει 
αρκετά για να καταλαβαίνουν μια συνηθισμένη κουβέντα και 
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Εικ. 2. Η βόρεια πλευρά του Λυκαβηττού, όπως φαίνεται από τα Τουρκοβούνια, 
Bibliotek Samlingen af Arkitekturtegninger, αρ. ευρ. 18231. 

να κάνουν μία απλή συζήτηση. Η θέληση της Χριστιάνας να μά

θει καλά ελληνικά είχε ως αποτέλεσμα την άμεση πρόσβαση της 
σε οτιδήποτε είχε σχέση με την Ελλάδα και τους ντόπιους. Έτσι, 
στους περιπάτους και στις περιηγήσεις της ήταν παντού καλο

δεχούμενη, από τα ταπεινά χωριατόσπιτα και τα φτωχικά 
πανδοχεία έως τα πλούσια αρχοντικά. 

Η Χριστιάνα έμεινε στην Ελλάδα από το 1839 έως το 1852, 
έτος που ο σύζυγος της παίρνει μετάθεση για την ενορία του 
Liibeck, στη Γερμανία, και το διάστημα αυτό καταγράφει με 
οξεία παρατηρητικότητα στις σημειώσεις και το ημερολόγιο της, 
το κάθετι που συμβαίνει στην καθημερινή της ζωή. Αρκετά χρό

νια αργότερα, το 1891, χήρα πια, έκανε ένα σύντομο ταξίδι στην 
Αθήνα μαζί με την κόρη της και την αδελφή της. Τα γραπτά της, 
δημοσιευμένα σε τρεις τόμους, μόνο στα ελληνικά, σε μετά

φραση από μια περιορισμένη έκδοση στη δανική και από το 
πρωτότυπο δανικό χειρόγραφο, αναφέρονται στις προσωπικές 
της ασχολίες, στα έξοδα του νοικοκυριού της, σε πρόσωπα και 
πράγματα από την κοινωνική, πολιτική, οικονομική και θρη

σκευτική ζωή στην Ελλάδα. Η έφεση για μάθηση, η περιέργεια 
και το ενδιαφέρον για τα τοπικά ήθη κι έθιμα κάνουν πλούσια 

'.. Υδατογραφία του Α. L. Winstrup, 19x13 εκ., Κοπεγχάγη. Kunstakadetniets 

την καθημερινότητα της νεαρής αυτής νοικοκυράς. Παράλληλα 
έχει τη δυνατότητα να κινηθεί με μεγάλη άνεση μέσα στους κύ

κλους της βαυαρικής Αυλής, κυρίως λόγω της γνωριμίας της με 
τις κυρίες των τιμών και τα μέλη της βαυαρικής κοινότητας, κά

τι όμως που δεν μοιάζει να επιδιώκει ιδιαίτερα. Στα γραπτά της 
μεταφέρει το γενικό πνεύμα που επικρατούσε στους χώρους αυ

τούς, για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Εδώ πρέπει να υπο

γραμμιστεί και το γεγονός ότι μέσω του συζύγου της είχε άμε

ση πληροφόρηση σχετικά με τη στάση, τη συμπεριφορά και την 
αντιμετώπιση που είχε για τα ελληνικά πράγματα το ίδιο το βα

σιλικό ζεύγος. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι παρατηρήσεις της 
για την πολιτική κατάσταση της χώρας, ο φόβος για τις εξελί

ξεις μετά την εξέγερση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 και οι ανη

συχίες της για τη συνύπαρξη της βασιλείας με το θεσμό του Συ

ντάγματος είναι απόρροια αυτής της πληροφόρησης. Ίσως η 
ίδια να μην ήταν τόσο καλά ενημερωμένη για την πολιτική κα

τάσταση της χώρας και να μη γνώριζε ότι το πρώτο μέλημα των 
Ελλήνων μετά τον Αγώνα του 1821 ήταν η σύνταξη και η ψή

φιση Συντάγματος από την Α' Εθνοσυνέλευση το 1822, και 
ότι ο λαός είδε την κατάκτηση του αυτή να παραγκωνίζεται πρώ
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Εικ. 4. Έγχρωμη λιθογραφία του Σωτήρη Χρηστίδη, 
από ελαιογραφία του 1847, με τα με'λη της Αυλής των 
οποίων την προσοχή επικεντρώνει ο Όθων στο κΰριο 
θε'μα, τη καθιστή σε θρόνο μορφή της βασίλισσας. 
Η λεζάντα της λιθογραφίας δεν έχει σχέση με το 
εικονιζόμενο θέμα. Λιθογραφείο της Βασιλικής 
Αυλής, Γ. Στάγγελ και Σας. Συλλογή Ιδρύματος 
ΔεκόζηΒοΰρου, αρ. ευρ. 568, 51 x 67 εκ. 
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τα από τη βαυαρική Αντιβασιλεία και μετά από τον ίδιο το 
βασιλιά του. Βλέπει όμως ότι «η όλη κατάσταση εξελίσσεται ει

ρηνικά» και χαίρεται ιδιαίτερα γι' αυτό. 
Με τη σιγουριά του απόρρητου των γραπτών ενός ημερο

λογίου, η Χριστιάνα δεν περιορίζεται από κοινωνικούς και πο

λιτικούς φραγμούς και δεν διστάζει να κάνει πολύ καυστικά 
σχόλια, ακόμα και για το βασιλικό ζεύγος. Πιστεύει ότι «ο Όθων 
γενικά ήταν ένας αξιαγάπητος άνθρωπος, λίγο βαρύκοος, τον 
χαρακτήριζε όμως μια φοβερή νωθρότητα. Και αυτή η έλλει

ψη δυναμικότητας δεν τον βοηθούσε να επιβληθεί σε έναν τό

σο ανήσυχο λαό όπως οι Έλληνες. Όταν του έδιναν διάφορα 
έγγραφα που έπρεπε να διεκπεραιωθούν, αυτός άρχιζε να διορ

θο3νει τα γραμματικά λάθη, γιατί ήταν πολύ καλός στα ελληνι

κά. Με αυτό τον τρόπο πολλές επείγουσες καταστάσεις παρέ

μεναν ανεπίλυτες». Χαρακτηρίζει την αναποφασιστικότητα του 
καθαρή δειλία και αποκαλεί το βασιλιά «ο κεφάλας με τα πε

σμένα αυτιά». Στη διάρκεια των εργασιών της αποπεράτωσης 
των Ανακτόρων, τον Απρίλιο του 1845, ο αρχιτέκτων Gartner 
«είναι βαθιά απελπισμένος με την αναποφάσιστηκότητα του 
Όθωνος» και λέει: «Πιο εύκολα κάνεις έναν ψόφιο γάιδαρο να 
κλάσει από το να πάρει αυτός ο βασιλιάς μια απόφαση. Βέβαια, 
δεν είναι πολύ λεπτή αυτή η έκφραση, αλλά είναι πέρα για πέ

ρα αληθινή και γι' αυτό τη γράφω εδώ». 
Θεωρεί ότι η Αμαλία είναι «όμορφη, με θαυμάσιο παρου

σιαστικό. Συμπεριφερόταν όμως με τόσο πολλή ζωντάνια, που 
καταντούσε υπερβολική». Αγαπούσε πολύ «το χορό και προ

παντός την ιππασία». Ο λαός πίστευε ότι αυτοί οι μακρινοί 
περίπατοι με το άλογο ήταν η κύρια αιτία της ατεκνίας του 
βασιλικού ζεύγους. Πολλοί πρότειναν διάφορα γιατροσόφια 
σχετικά με το θέμα της ατεκνίας και οι γιατροί της Αυλής επέ

μεναν στις θεραπευτικές ιδιότητες των ιαματικών λουτρών, στη 

Γερμανία. Η ίδια πάλι ισχυριζόταν ότι κανένα από τα παιδιά 
του βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α' και πατέρα του Ό θ ω 

να «δεν θα μπορούσε να αποκτήσει παιδιά επειδή ήταν διε

φθαρμένος». Η Αμαλία ενδιαφερόταν να μαθαίνει τα πάντα για 
τους πάντες, με καλύτερους πληροφοριοδότες το υπηρετικό της 
προσωπικό. «Στο κουτσομπολιό είναι άφθαστη και αυτό απο

τελούσε την καλύτερη της διασκέδαση». Βέβαια, δεν είναι κά

τι «που ταιριάζει σε μια τόσο υψηλά ιστάμενη και έξυπνη κυ

ρία». Είναι «πολύ προληπτική και δεν κάθεται ποτέ σε τραπέζι 
με δεκατρείς». Επίσης «πιστεύει με πάθος στη μετεμψύχωση και 
ισχυρίζεται πως θυμάται πολύ καλά ότι, πριν γεννηθεί, ήταν ένα 
μικρό σκυλάκι που πηδούσε γαβγίζοντας μπροστά σε μία άμα

ξα. Ο βασιλιάς και η κυρία Pluskow προσπαθούν να την κάνουν 
να αλλάξει αυτές τις ιδέες». Η Χριστιάνα δεν συγχωρεί στη βα

σίλισσα την αντιπάθεια που δείχνει για τους Δανούς, τους οποί

ους αποκαλεί προσβλητικά «βόρειους χοντράνθρωπους, που 
δεν φτάνουν σε μόρφωση τους νότιους λαούς» και τα ειρωνι

κά της σχόλια για το ότι είναι «ξεπλυμένοι ξανθοί με δέρμα ξέ

θωρο». Ο βασιλιάς δεν μιλούσε ποτέ κατ' αυτόν τον τρόπο και 
όσον αφορά τους Δανούς «επαινούσε τους αδελφούς Χάνσεν 
για τις ικανότητες τους». Όσο για τα συναισθήματα του λαού 
για τους βασιλιάδες του, ήταν ανάμεικτα και αυτό η Χριστιάνα 
το αντιλαμβάνεται από τις σχέσεις της με τους απλούς ανθρώ

πους. 
Η επαφή της με τους Έλληνες είναι σε καθημερινή βάση. 

Το υπηρετικό της προσωπικό, οι παραμάνες, οι νταντάδες, εκτός 
από ελάχιστες εξαιρέσεις, ήταν ντόπιοι και η πόρτα του σπιτι

ού της ανοιχτή στους γείτονες. Όσο περνάει ο καιρός, κατανο

εί όλο και περισσότερο το πνεύμα και τις ανάγκες ενός ταλαι

πωρημένου λαού. Παράλληλα με τη συμπόνοια της και στην 
προσπάθεια της να είναι αντικειμενική στην κρίση της, εκδη

194 



λώνει εκρηκτικά, κριτικά σχόλια, απόρροια του ενδιαφε'ροντος 
που τρέφει για την τύχη ενός κόσμου με τον οποίο μοιράζεται 
την καθημερινή της ζωή. Δεν ανέχεται την πονηριά, την τε

μπελιά, την κακομοιριά, την αθλιότητα, γιατί πιστεύει ότι απο

τελούν εμπόδια στην ανάπτυξη της χώρας. Εξίσου ανασταλτι

κό στοιχείο θεωρούσε το ζωηρό ενδιαφέρον του κόσμου για την 
πολ ι τ ική , το οποίο κατά τη γνώμη της έφτανε τα όρια της 
υπερβολής και ήταν επιζήμιο για την Κυβέρνηση και το βασι

λιά. Με πολλούς Έλληνες, με τους οποίους βρίσκει κοινά ση

μεία αλληλοκατανόησης, δημιουργεί φιλικούς δεσμούς και δεν 
κρύβει το θαυμασμό της για τη φιλοξενία, την ευφράδεια, την 
καλοσύνη, την περηφάνια, ακόμα και την ομορφιά που τους χα

ρακτηρίζουν. Η μόρφωση, η πολυμάθεια και η ευμάρεια ορι

σμένων από αυτούς δίνουν το έναυσμα για πολύ επαινετικά σχό

λια εκ μέρους της. Τα θεολογικά ενδιαφέροντα του συζύγου της 
την έφερναν συχνά δίπλα στους καθηγητές της Θεολογίας, Θε

όκλητο Φαρμακίδη, Μισαήλ Αποστολίδη, Κωνσταντίνο Κοντο

γόνη καθώς και τον Κωνσταντίνο Οικονόμου τον οποίο απο

καλεί ως τον «πιο σοφό Έλληνα κληρικό». Η στάση της απέναντι 
στην ορθόδοξη εκκλησία είναι διαλλακτική και δεν ενοχλείται 
από το γεγονός ότι τα παιδιά της, στις μεγάλες γιορτές της Ορθο

δοξίας, μεταλάμβαναν, ακολουθώντας τα ελληνόπουλα στην εκ

κλησία. Δεν χάνει όμως ευκαιρία να καυτηριάζει και να ειρω

νεύεται τη ρωμαιοκαθολική εκκλησία. Ο σύζυγος της είναι της 
ίδιας γνώμης, αλλά ως ιερέας και θεολόγος ακολουθεί τις αρ

χές του προτεσταντισμού με περισσότερη αυστηρότητα. Οι κοι

νωνικές γνωριμίες της οικογένειας επεκτείνονται γρήγορα σε 
πολιτικά πρόσωπα και σε πολλά μέλη της συνεχώς ανερχόμε

νης ελληνικής αστικής τάξης, στην πρωτεύουσα και στην επαρ

χία. 
Η κύρια διασκέδαση της οικογένειας Λυτ ήταν οι επισκέ

ψε ι ς σε φιλικά σπίτια. Παρακολουθούσαν ακόμα τις παρα

στάσεις του νεοσύστατου θεάτρου της πρωτεύουσας, στη διάρ

κεια των οποίων ο ενθουσιασμός του θεατρόφιλου αθηναϊκού 
κοινού εκφραζόταν με ζωηρές επευφημίες και με την προσφο

ρά δώρων στους πρωταγωνιστές, ραίνοντας τη σκηνή, κατά πε

ρίπτωση, με άνθη, μεταξωτά υφάσματα, περιλαίμια, βραχιό

λ ια , ακόμα και με αδαμαντοστόλιστα δαχτυλίδια! Στις 
χοροεσπερίδες των Ανακτόρων το ζεύγος Λυτ ήταν πάντα προ

σκεκλημένο μαζί με τα μέλη της Αυλής, τους ξένους διπλωμά

τες, τους Έλληνες πολιτικούς και γενικά όλες τις προσωπικό

τητες της αθηναϊκής κοινωνίας. Στη σελίδα του ημερολογίου της 
με ημερομηνία 1η Μαρτίου 1845, διαβάζουμε μια χαρακτηρι

στική περιγραφή βασιλικής χοροεσπερίδας: «Βάλαμε τα καλά 
μας και πήγαμε στο παλάτι. Η μεγάλη κυρία της τιμής κυρία 
Pluskow, ήρθε ντυμένη στα μαύρα σαν κοράκι. Αμέσως μετά 
ήρθε και το βασιλικό ζευγάρι. Θεέ μου, τι αξιοθρήνητος βασι

λιάς! Πώς είναι έτσι αδύνατος και σουφρωμένος! Καιρός είναι 
να του κολλάρουν λίγο τα πουκάμισα του! Είναι η πρώτη φο

ρά που τον βλέπω από κοντά με φουστανέλα. Δεν του πάει 
καθόλου! Στους χορούς φοράει πάντα στολή που είναι παρα

φουσκωμένη με βάτες. Οι βασιλιάδες συζήτησαν με τους προ

σκεκλημένους και είπαν τα ίδια που λένε πάντα στους χορούς. 
Ό τ α ν περάσαμε όλοι στην αίθουσα των συναυλιών, καθίσαμε 
και οι τραγουδιστές άρχισαν το πρόγραμμα. Οι Έλληνες χα

σμουριόνταν χωρίς να το κρύβουν και οι Ελληνίδες παραπο

νιόνταν για τη ζέστη. Σε κάθε παύση ακουγόταν η βασίλισσα 

Εικ. 5. Τμήμα του εσωτερικού χώρου της Μονής του Οσίου Λουκά, στη 
Φωκίδα, 1850, με την κρήνη, το καθολικό της Μονής και τα κελιά των μοναχών. 
Υδατογραφία του L. Α. Winstrup. 42x38 εκ. Κοπεγχάγη. Kunstakademiets 
Bibliotek Samlingen af Arkitekturtegninger. 

που έλεγε στο βασιλιά: «πολύ ωραίο» κι ο Όθων απαντούσε συ

γκαταβατικά: «ναι, πολύ ωραίο». Στα διαλείμματα πρόσφε

ραν γλυκά, σουμάδα, λεμονάδα και νερό. Αυτό το κέρασμα δεν 
ικανοποιεί καθόλου τους Γερμανούς κυρίους. Παλαιότερα στους 
χορούς της Αυλής κερνούσαν παντς και κρασί, αλλά κάποτε με

ρικοί Βαυαροί αξιωματικοί μέθυσαν, μπήκαν στην αίθουσα του 
χορού κι έκαναν επεισόδια μπροστά στους βασιλιάδες κι έτσι 
καταργήθηκε αυτή η συνήθεια». Δεν ήταν όμως μόνο οι αξιω

ματικοί που αγαπούσαν το ποτό. Η μεγάλη κυρία της τιμής, η 
κυρία von Willis, την οποίαν αντικατέστησε η κυρία von Pluskow, 
«έπινε πολύ και στα επίσημα γεύματα δεν μπορούσε να στα

θεί στα πόδια της»! 
Η οικογένεια Λυτ κάνει συχνά μακρινούς περιπάτους στα 

περίχωρα της Αθήνας για να επισκεφθεί αρχαία μνημεία και 
ιστορικούς χώρους, απολαμβάνοντας συγχρόνως την αρμονία 
του αττικού τοπίου. Με αφετηρία την πρωτεύουσα επισκέπτε

ται την Πελοπόννησο, την Εύβοια, το Πήλιο, τα περισσότερα 
νησιά του Αιγαίου, πόλεις και ακτές της Μικράς Ασίας. Ο Λυτ, 
ως μέλος της βασιλικής Αυλής, μπορεί να χρησιμοποιεί στις υπη

ρεσιακές του μετακινήσεις και για λόγους αναψυχής, τα βασι

λικά κότερα. Η οικογένεια τον ακολουθεί σε όλες του τις με

τακινήσεις. Η Χριστιάνα αγαπάει πολύ τα ταξίδια και απολαμβάνει 
τις θαλάσσιες περιηγήσεις καταγράφοντας τις εντυπώσεις της 
με περισσότερη ηρεμία και μεγαλύτερη άνεση χρόνου από όσο 
της επέτρεπαν τα καθήκοντα της στο σπιτικό της στην Αθήνα. 
Προσαρμόζεται εύκολα στη ζωή ενός σκάφους και στη συμ

βίωση με το πλήρωμα. 'Οταν αρμενίζει με το «Κάστωρ» ή το «Ο 
Λέων», ο χρόνος κυλάει ήρεμα χωρίς τις φροντίδες του νοικο
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ο κυρίου, επισκέπτεται νέους τόπους, γνωρίζει ενδιαφέροντες αν

Η θρώπους και νιώθει σιγουριά στα χέρια των θαλασσόλυκων κα

< πετάνιων που όργωναν το πέλαγος, χωρίς τη βοήθεια ναυτικού 
α χάρτη. Παρόλο που οι καιρικές συνθήκες μπορούσαν να δημι

jj ουργήσουν δυσάρεστες στιγμές και η πειρατεία ήταν τότε ένα 
| σύνηθες φαινόμενο στο Αιγαίο, τα δυο μικρά παιδιά των Λυτ 
Ν ακολουθούσαν πάντα τους γονείς τους και απορεί κανείς με την 
0 αντοχή τους και το κουράγιο των γονιών τους. 
< Νοσταλγεί την αγαπημένη της πατρίδα όπου και τελικά 
° άφησε την τελευταία της πνοή, σε ηλικία 83 ετών. Δεν είναι 
* όμως μεμψίμοιρη, δεν παραπονιέται και απολαμβάνει τόσο 
| τη συντροφιά με τους συμπατριώτες της, κυρίως με τους δύο 
< αρχιτέκτονες αδελφούς Χριστιανό και Θεόφιλο Χάνσεν και 

τους φίλους τους, τον καθηγητή της αρχαιολογίας Ludwig Ross 
και τον αρχιτέκτονα Eduard Schaubert, όσο και το καθετί που 
μπορούσε να τη φέρει νοερά κοντά στους δικούς της και στο 
περιβάλλον των νεανικών της χρόνων, στη Δανία. Στο σπιτικό 
της βρίσκουν πάντα την οικογενειακή θαλπωρή όλοι οι πε

ραστικοί από την Αθήνα συμπατριώτες της. Μεταξύ αυτών ο 
αρχιτέκτων L. Α. Winstrup, ο φιλόλογος Chr. Listov και ο αγα

πητός παραμυθάς Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Η Χριστιάνα βάλ

θηκε μάλιστα, με μεγάλο ενθουσιασμό, μετά από παρότρυνση 
του γραμματέα της αυστριακής πρεσβείας von Sonneleitner, 
να μεταφράσει στα γερμανικά μερικά από τα παραμύθια του. 
Επενέβη όμως ο σύζυγος της, ο οποίος θέλησε να ασχοληθεί 
ο ίδιος με το θέμα αυτό και τελικά η μετάφραση δεν προχώ

ρησε. Είναι λάτρης της φύσης και όταν βρίσκεται σε δάσος, 
που τόσο σπάνια συναντούσε στην Ελλάδα το απολαμβάνει με 
όλες της τις αισθήσεις γιατί την οδηγεί μέσα από τους αιθέρες 
στην πατρίδα της. Ένα τοπίο στεγνό και άνυδρο της προκα

λούσε απογοήτευση και θλίψη. Τα ηλιοβασιλέματα τη γοη

τεύουν και βρίσκει τις φεγγαρόλουστες νύχτες γεμάτες μαγεία. 
Λυπάται αφάνταστα που δεν έχει την ικανότητα να σκιτσάρει, 
γιατί είναι πολλές οι φορές που θα ήθελε να μεταφέρει στο 
χαρτί πρόσωπα, σκηνές από τη ζωή των ντόπιων και όμορφα 
τοπία. Την αδυναμία της αυτή αναπληρώνει με το γλαφυρό 
τρόπο της γραφής της, που κατευθύνει τη γραφίδα της εύστο

χα και επιμελημένα, χωρίς να της ξεφύγει καμία λεπτομέρεια 
από αυτές που θα ήθελε να είχαν τα σκίτσα της. Συμπληρώνει 
με αγάπη και φροντίδα τις σελίδες του σημειωματάριου και 
του ημερολογίου της. Σκυμμένη δίπλα στο θαμπό φως του 
λαμπόγυαλου, συνθέτει παράλληλα μια έξοχη μαρτυρία για τη 
νεότερη Ελλάδα. 
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ΣΙΓΚΡΙΝΤ ΣΑΝΓΚΛ 

«Τα φυτά, το νερό και τα δρομάκια είναι το βασίλειο μου...» 
Το παλατάκι Tour la Reine 

και το κτήμα Επτάλοφος της βασίλισσας Αμαλίας 

Εκεί που τελείωναν τα σπίτια της Αθήνας υπήρχε το άλλο

τε απομακρυσμένο από την πόλη κτήμα της βασίλισσας 
Αμαλίας με το μικρό παλάτι Tour la Reine νεογοτθικοΰ ρυθ

μού (Εικ.1 και 2), του οποίου η γοητεία αιχμαλωτίζει τον επι

σκέπτη και τον κάνει να ξεχνά αμέσως τους γρήγορους ρυθ

μούς της πόλης. Το πάρκο εξακολουθεί, αν και κάπως μικρό

τερο ως προς τις αρχικές διαστάσεις του, να παρουσιάζει την 
αρχική σύλληψη της βασίλισσας, της οποίας επιθυμία ήταν να 
δημιουργήσει μία με την κυριολεκτική έννοια της λέξεως

ανθηρή πρωτεύουσα με μεγάλη πανευρωπαϊκή σημασία. 
Στο πάρκο, το οποίο βρισκόταν έξω από τα όρια της 

πόλης, το βασιλικό ζεύγος έβρισκε ηρεμία και ξεκούραση 
από τα καθήκοντα και τις μηχανορραφίες της Αυλής. Εδώ, η 
βασίλισσα χαιρόταν με «[...] ένα ζευγάρι καμηλοπαρδάλεις, 
οι οποίες βρίσκονται στο κτήμα και καλπάζουν προς το μέρος 
μας κάθε φορά που ακούν ότι ερχόμαστε [...]»', εδώ στεκόταν 
και η τεράστια μουριά, από το κάθισμα της οποίας, ψηλά 
πάνω στα κλαδιά της, έβλεπε μαζί με τον βασιλιά «το φεγγάρι 
να ανατέλλει από τον Υμηττό»2. 

Το κυβικό κτίσμα του μικρού διώροφου παλατιού με τα 
οξυκόρυφα αψιδωτά παράθυρα, τους ενισχυμένους με κασσί

τερο πυργίσκους και βεράντες με γλυπτική διακόσμηση γοτθι

κού ρυθμού δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα που δημιουργεί 
το όνομα του. Ναι μεν η βασίλισσα στις επιστολές της μιλούσε 
πάντα για τον «πύργο»1 της, ωστόσο το πιο πιθανό είναι να 
πρόκειται για μια έκφραση του ρομαντισμού της, η οποία 
αναφέρεται τόσο στα μεσαιωνικά στοιχεία όσο και στην ησυ

χία της συγκεκριμένης τοποθεσίας.4 

Ακολουθώντας πλήρως την παράδοση των maisons de 
plaisance του 18ου αιώνα το κτίσμα, το οποίο κατασκευάστη

κε μεταξύ του 1851 και 1854, δεν περιελάμβανε κανενός 
είδους βοηθητικούς χώρους. Στο ισόγειο συνδέονται με την 
αίθουσα υποδοχής μόνο τρία μικρά σαλόνια. Από μία απλή 
περιστροφική σκάλα, η οποία βρισκόταν σε έναν πύργο της 
νότιας πλευράς έφθανε κανείς στον πρώτο όροφο με τον 
κύριο χώρο: μία αίθουσα με παράθυρα και στις τρεις πλευ

ρές, η οποία χρησιμοποιείτο για γεύματα, υποδοχές και άλλες 
κοινωνικές εκδηλώσεις (Εικ.4). Η αίθουσα καταλαμβάνει 
σχεδόν ολόκληρο τον όροφο  υπήρχαν ακόμα μόνο δύο 
στενά δωμάτια (Εικ. 3 και 5). 

Η σημαντικότητα του χώρου αυτού τονίζεται με τοιχογρα

φίες, οι οποίες απεικονίζουν σε μεγάλες διαστάσεις και έντο

νο μπλε φόντο τα εμβλήματα της Ελλάδας, της Βαυαρίας και 
του Όλντενμπουργκ. Αλλά και στη χρυσή γλυπτική διακόσμη

ση της επίσης μπλε οροφής περιλαμβάνονται εικόνες εμβλη

μάτων. Ο συσχετισμός της αίθουσας αυτής μέ ένα χώρο προ

βολής, διαφαίνονται από μία περιγραφή της βασίλισσας, την 
οποία παραθέτει στον πεθερό της, το βασιλιά Λουδοβίκο Α', 
σε μια από τις πολλές επιστολές που αντάλλαζαν μεταξύ τους: 
«Στον πύργο έχουμε τα αγάλματα της αίθουσας του θρόνου 
του Μονάχου και το έμβλημα μας.»5 Αλλά και άλλες λεπτομέ

ρειες πρόδιδαν μια συσχέτιση με το άνισα μεγαλύτερο και 
λαμπρότερο παλάτι του Μονάχου, του οποίου η εσωτερική 
διαμόρφωση άρχισε να γίνεται από το 1837 σύμφωνα με τα 
σχέδια του Leo von Klenze. Έτσι το έμβλημα με την ερμίνα 
και την κορώνα στη μεγάλη σάλα του Tour la Reine ακολου

θεί τα πρότυπα του Μονάχου, ενώ οι μπλε και διακοσμημένες 
με χρυσό τοιχογραφίες, οι οποίες ήταν διαιρεμένες σε επιφά

νειες, θυμίζουν τον ουρανό του θρόνου στο Μόναχο. 
Το τόσο ασυνήθιστο για την Ελλάδα ξύλινο πάτωμα από 

είδη ξύλου, τα οποία δημιουργούν μεγάλη αντίθεση οξιά, 
παλίσσανδρο, μαόνι και άλλα πρέπει να δημιουργήθηκε επί

σης ακολουθώντας τα πρότυπα του Μονάχου. Τόσο στο βασι

λικό κτίσμα όσο και στην αίθουσα δεξιώσεων υπήρχαν ξύλινα 
πατώματα με γεωμετρική τοποθέτηση, εφόσον ο Klenze συνέ

στησε στο βασιλιά αντί για το αρχικά προτεινόμενο πέτρινο 
μωσαϊκό πάτωμα να χρησιμοποιηθεί ξύλινο πάτωμα που να 
θυμίζει την Πομπηία. Ο Leonhard Glink, ένας ξυλουργός από 
το Μόναχο, ο οποίος είχε λάβει μέρος στη διακόσμηση της 
πτέρυγας της βασιλικής κατοικίας που είχε δημιουργηθεί υπό 
τον Λουδοβίκο Α', είχε εκδώσει το 1846 ένα σχέδιο σχετικά 
με τα καινούργια ξύλινα πατώματα, το οποίο απετέλεσε και 
την έμπνευση για τη διακόσμηση της ελληνικής αίθουσας.6 

Κατά τα άλλα κυριαρχούσε στο Tour la Reine το γοτθικό 
στοιχείο. Έτσι τα ξυλόγλυπτα πλαίσια στις πόρτες είναι 
παραλλαγές των εξωτερικών μαρμάρινων δοκών των παραθύ

ρων με γλυπτική διακόσμηση σε οξυκόρυφα τόξα. Επίσης ο 
χρυσοδουλεμένος διάκοσμος πάνω από τις πόρτες σε κόκκινο 
φόντο, το διάζωμα κάτω από τη στέγη καθώς και η διάταξη 
τους σε μπλε, κόκκινες και χρυσές ζώνες προέρχονται από το 
γοτθικό ρυθμό. Τα φωτιστικά σώματα από ορείχαλκο  ένας 
τετράφωτος πολυέλαιος και τα τέσσερα μπρούντζινα καντη

λέρια, τα οποία ήταν τοποθετημένα σε ξύλινες βάσεις στις 
γωνίες της αίθουσας (Εικ. 6)  ακολουθούν ένα είδος ευφά
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Εικ. 1. Το παλάτι Tour la Reine. Αποψη από τα νότια. 

νταστου νεογοτθικού ρυθμού, έτσι όπως τον συναντάμε στα 
σχεδιασμένα από τον Domenico Quaglio φωτιστικά σώματα 
του παλατιού Hohenschwangau (Εικ. 7). 

To Hohenschwangau, το παλάτι, το οποίο χτίστηκε για τον 
διάδοχο Μαξιμιλιανό υπό τη διεύθυνση του καθηγητή του 
στην Τε'χνη, τον Quaglio, στο Schwanstein πάνω από το 
Alpsee, φαίνεται να απετέλεσε από πολλές απόψεις πρότυπο 
για το Tour la Reine. Αυτό επιβεβαιώνεται ήδη από την εξω

τερική μορφή των κτισμάτων: και τα δύο ανάκτορα με τους 
χαρακτηριστικούς γωνιακούς, ενισχυμένους με επάλξεις πύρ

γους τους, θυμίζουν την αρχιτεκτονική των μεσαιωνικών 
κάστρων (Εικ. 8). Είναι πολύ πιθανό ότι η βασίλισσα της 
Ελλάδας, η οποία διατηρούσε τακτική αλληλογραφία με τον 
κουνιάδο της, τον Μαξιμιλιανό, να είχε επηρεαστεί από τα 
έργα του, ιδιαίτερα μάλιστα εφόσον κατά τη διάρκεια των 
επισκέψεων της στη Βαυαρία7 είχε την ευκαιρία να δει από 
κοντά το Hohenschwangau, αν και δεν έχει διασωθεί κάποια 
προσωπική της άποψη σχετικά με το παλάτι. Μία άλλη αιτία 
ενδέχεται να είναι και το γεγονός ότι ο πεθερός της και 
«ακριβός πατέρας», ο Λουδοβίκος Α' , ήταν φανατικός πολέ

μιος κάθε τάσης νεογοτθικού ρυθμού. Κατά περίεργο τρόπο η 
βασίλισσα στις εκατοντάδες επιστολές της δεν περιέγραψε 
ποτέ το ρυθμό του Tour la Reine και τα πιθανά πρότυπα του8, 
ενώ αναφερόταν λεπτομερώς σε άλλες δραστηριότητες της. 
Δημιουργείται, λοιπόν, η εντύπωση ότι η βασίλισσα Αμαλία 
συνειδητά δεν πληροφορούσε τον βασιλιά, ο οποίος κατά και

ρούς την προσφωνούσε ως την προέκταση της καλλιτεχνικής 
του πολιτικής στην Αθήνα, σχετικά με τη διαμόρφωση του 
παλατιού σε ένα ρυθμό, για τον οποίο ο Λουδοβίκος είχε 
εκφράσει τη μεγάλη αποδοκιμασία του ήδη στα έργα του γιου 
του Μαξιμιλιανού. 

Αλλά και στη διαμόρφωση των εσωτερικών τους χώρων τα 
ανάκτορα του Hohenschwangau και του Tour la Reine παρου

σιάζουν αρκετές ομοιότητες: τόσο στο ένα όσο και στο άλλο 
κυριαρχούν οι τοιχογραφίες σε έντονα χρώματα, όπου βέβαια 
στην Ελλάδα λόγω έλλειψης των κατάλληλων καλλιτεχνών 
δεν δημιουργήθηκαν παραστατικές παραστάσεις. Τα έπιπλα 
και των δύο ανακτόρων με την μείξη των βασικών μορφών 
του ύστερου ρυθμού Μπιντερμάιερ, της ποικίλης γοτθικής 
διακόσμησης των παραθύρων και της τοποθέτησης των κιό
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νων φαίνεται να διέπονται από την ίδια αντίληψη ενός ρομα
ντικού Ιστορισμού (Εικ. 1013). Δυστυχώς, λόγω των χαμε'νων 
λογαριασμών του συνόλου των εξόδων της ελληνικής Αυλής, 
δεν μπορεί να αποδειχθεί αν ο Franz Xaver Fortner, ο οποίος 
διατηρούσε μία επιτυχημένη βιοτεχνία επίπλων στο Μόναχο, 
είχε ενδεχομένως στείλει στην Αθήνα τα έπιπλα.' 

Στο ανατολικό δωμάτιο του Hohenschwangau η σχέση 
Ελλάδας και Βαυαρίας γίνεται τελικά σαφέστατη, μόνο που 
εδώ η Ανατολή επηρεάζει τη Δύση (Εικ. 9). Στο δωμάτιο, 
όπου η διακόσμηση χαρακτηρίζεται από τη χρήση αραβουρ
γημάτων, παρουσιάζονται στις τοιχογραφίες σκηνές από το 
ταξίδι του διαδόχου Μαξιμιλιανού, το οποίο τον έφερε το 
1833 στην Ελλάδα, στον αδελφό του Όθωνα, και στην Αυλή 
του σουλτάνου Μωάμεθ Β', στην Κωνσταντινούπολη.10 Η 
στενή σχέση των δύο αδελφών, οι οποίοι το 1829 σε μια κοινή 
τους επίσκεψη ανακάλυψαν στα ερείπια του Hohenschwan

Εικ. 2. Παλάτι Tour la Reine. Πύλη μεταξύ του πάρκου και των στάβλων. 

gau τον τόπο ανέγερσης ενός ρομαντικού παλατιού, είχε ως 
αποτέλεσμα τόσο ο βασιλιάς Όθωνας όσο και ο διάδοχος 
Μαξιμιλιανός εντελώς αντίθετα με τον πατέρα τους, ο οποίος 
ήταν λάτρης του αυστηρού κλασικισμού θεωρούσαν ως ιδανι
κό για τη θαλπωρή της κατοικίας τους το νεογοτθικό ρυθμό. 

To Tour la Reine ωστόσο δεν ήταν μόνο η όμορφη κατοι
κία μιας βασίλισσας, αλλά με τη ρομαντική νεογοτθική του 
διαμόρφωση αποτελούσε παράδειγμα της σύγκρουσης για την 
ταυτότητα της αρχιτεκτονικής στη νέα Ελλάδα. Έτσι η σημα
σία του ξεπερνά την τόσο πρωτότυπη βέβαια διαμόρφωση 
ενός πάρκου. Αντίθετα με τη Βαυαρία, όπου το 1850 ο βασι
λιάς Μαξιμιλιανός Β' σε διαγωνισμό που προκήρυξε για την 
Maximilianstrasse έθεσε την ερώτησηπρόκληση «Σε ποιο 
ρυθμό να χτίζουμε;», προσπαθώντας να δημιουργήσει τα πρό
τυπα μιας νέας και «τυπικά βαυαρικής» αρχιτεκτονικής στο 
Μόναχο11, στην Αθήνα κατά τα πρώτα χρόνια υπό τον Όθωνα 

■>■·■ 
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Εικ. 3. Το παλάτι Tour la Reine. Άποψη από την αίθουσα του επάνω ορόφου σε ένα από τα δύο μικρά δωμάτια. 
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Εικ. 4. Το παλάτι Tour la Reine. Αίθουσα πρώτου ορόφου. 
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Εικ. 5. Παλάτι Tour la Reine. Δωμάτιο του ισογείου, τραπέζι με καθρέφτη και 
σκαμνί. Μόναχο (;) πριν το 1854. 

ο στόχος ήταν σαφής: πρότυπο αποτελούσαν οι αρχαίες αρχι

τεκτονικές τάσεις με το κλασικό ιδεώδες, το οποίο ενσωμάτω

ναν και στο οποίο μπορούσε να στηριχθεί η ελληνική εθνική 
συνείδηση που μόλις είχε αφυπνισθεί. 

Μέχρι και σήμερα παραμένει άγνωστος ο δημιουργός του 
σχεδίου του νεογοτθικού μικρού παλατιού Tour la Reine. 
Μαζί με την αγγλικανική εκκλησία του Αγ. Παύλου του 1840

42, η οποία αποδίδεται στο Δανό αρχιτέκτονα Christian 
Hansen, αποτελούσε για πολύ καιρό το μοναδικό κτίσμα νεο

γοτθικού ρυθμού στην Αθήνα. Η κρίση ενός Άγγλου ταξιδιώ

τη το 1853 σχετικά με την εκκλησία αυτή μπορεί να χαρακτη

ρίσει εξίσου το Tour la Reine: « [...] it looks a little strange in 
classical Athens, though God knows here are many things 
which are far less classical [,..]».12 

Ούτε ο βασιλιάς ούτε η βασίλισσα ήταν φανατικοί υπέρ

μαχοι του μοναδικού προτύπου της αρχαιότητας. Ναι μεν δεν 
διασώζονται προγραμματικές δηλώσεις κανενός εκ των δύο 
για τον αρχιτεκτονικό ρυθμό των νέων κτισμάτων στην πρω

τεύουσα, ωστόσο τα σχόλια τους για την κατασκευή του αθη

ναϊκού παλατιού δείχνουν την επιθυμία τους για την άνεση 
των χώρων, η οποία μάλιστα χαρακτηριζόταν από την έλλειψη 
διάθεσης προβολής. Έτσι, ο βασιλιάς Όθωνας με την ευκαι

ρία του σχεδιασμού του παλατιού το 1836 έδωσε σαφείς υπο

δείξεις στον αρχιτέκτονα Gartner «να αποφευχθεί η μεγαλο

πρέπεια και να δοθεί προσοχή μόνο στη συσχέτιση της επι

διωκόμενης απλότητας με την ευγενή ευπρέπεια, τον καλό 
αρχιτεκτονικό ρυθμό, έναν φιλικό χαρακτήρα και προ πάντων 
με την τερπνότητα όσον αφορά την κατοίκηση».'3 Η βασίλισ

σα εκτιμούσε μεν τη διαμόρφωση των προσωπικών της χώρων 
σε «καθαρό πομπηιανό» η «ρωμαιοελληνικό ρυθμό», ωστόσο 
φοβόταν προφανώς ότι οι προσωπικές της ανάγκες θα περιο

ρίζονταν από το σχεδιασμό, τον οποίο έλεγχε ο Λουδοβίκος 
Α'. «Αν ο Gartner κάνει τα δικά μου δωμάτια πραγματικά 
άνετα, τα υπόλοιπα μπορούν να είναι όσο μεγαλοπρεπή 
θέλει», έγραφε το 1840 στον πεθερό της14 κι έπειτα, το 1841, 
του ανακοίνωνε ικανοποιημένη: «Κρίμα που ο Gartner δεν 
μπορούσε να μείνει περισσότερο, το παλάτι τον χρειαζόταν 
ακόμη. Όσα έγιναν υπό την δική του καθοδήγηση είναι πανέ

μορφα και διεξήχθησαν με μεγάλο ζήλο και με μεγάλη ακρί

βεια μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια. Πολύ όμορφα 
έγιναν η τουαλέτα μου και το υπνοδωμάτιο μου [,..]».15 

Σε αντίθεση με τα κλασικιστικά κτίσματα του Μονάχου, 
στα οποία τόσο η επίπλωση όσο και η εσωτερική διακόσμηση 
αποτελούσαν ένα ενιαίο σχέδιο, η Αμαλία παρήγγειλε την 
επίπλωση του παλατιού της στο Παρίσι. «Δεν μπορώ να σας 
πω με πόση ευγνωμοσύνη απολαμβάνω την ευεργεσία μιας 
δικής μου και τόσο όμορφης, υγιεινής κατοικίας, είμαι μάλι

στα πολύ χαρούμενη για όλα αυτά. [...] Τα έπιπλα από το 
Παρίσι, για τα οποία χρειάστηκε να περιμένω τόσο πολύ 
καιρό, είναι όμορφα αλλά και άνετα. Είχα βαρεθεί να περι

μένω!»16 Οι δηλώσεις αυτές αφήνουν να εννοηθεί ότι η βασί

Εικ. 6. Παλάτι Tour la Reine, Κηροπήγιο, μεγάλη σάλα. Μόναχο ή Αθήνα, 
περ. 1854. 
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λισσα ήταν απολύτως ανοιχτή και σε άλλους ρυθμούς και 
ακολουθούσε τη σύγχρονη αισθητική, η οποία επικρατούσε 
στις ευρωπαϊκές Αυλές και η οποία ήταν έντονα επηρεασμένη 
από ιστοριστικές τάσεις. Επίσης ήταν επηρεασμένη από ανά

λογα κτίσματα της Βαυαρίας, όπου βέβαια η διαμόρφωση του 
Hohenschwangau θα πρέπει να της είχε κάνει την μεγαλύτερη 
εντύπωση. 

Η δραστηριοποίηση των Δανών αρχιτεκτόνων Christian 
και Theophil Hansen στην Αθήνα είχε ως συνέπεια την εμφά

νιση περί τα μέσα του αιώνα περαιτέρω επιρροών στην αρχι

τεκτονική. Ο Christian Hansen είχε επισκεφθεί το 1831 στη 
Νυρεμβέργη τον αρχιτέκτονα και μεγάλο πρωταγωνιστή του 
ρομαντικού νεογοτθικού ρυθμού στη Βαυαρία, Alexander von 
Heideloff, και κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στις μεσαι

ωνικές πόλεις της Γερμανίας δημιούργησε πολυάριθμα σκί

τσα.17 Ή τ α ν λοιπόν πολύ καλός γνώστης του νεογοτθικού 
ρυθμού. 

Αφού ο Hansen σχεδίασε και υλοποίησε στην Αθήνα 
κάποιες επαύλεις και κήπους, στα επόμενα κτίσματα του, 
όπως στο κτίριο για τους Lloyd Austria στην Τεργέστη, χρησι

μοποίησε κυρίως το μοτίβο του ενισχυμένου με κασσίτερο 
τελειώματος της οροφής καθώς και στοιχεία ενός οχυρωματι

κού τύπου ρυθμού όπως εμφανίζεται και στο Tour la Reine. 
Το αρχιτεκτονικό γραφείο Hansen θα πρέπει συνεπώς να 
είχε προμηθεύσει τους βασιλείς με τα σχέδια του Tour la 
Reine, χωρίς αυτό να μπορεί να αποδειχθεί με έγγραφα 
αρχείου. Η νεογοτθική διαμόρφωση του μικρού παλατιού 
μπορεί ως εκ τούτου να εκτιμηθεί ως μία σπάνια και εξαιρετι

κά χαρακτηριστική έκφραση των ρομαντικών τάσεων της νεό

τερης ελληνικής αρχιτεκτονικής, η οποία εκτός από την κλα

σική κληρονομιά της επηρεαζόταν και από τις συνολικές 
ευρωπαϊκές εξελίξεις. 

To Tour la Reine με το μεγάλο κτήμα, το οποίο το περιέ

βαλλε και του οποίου τα οικόπεδα είχαν αγοραστεί από το 
1848, προσφέρει ακόμα και σήμερα ένα εντυπωσιακό παρά

δειγμα για την επιθυμία της Αμαλίας να ασχοληθεί με τη δια

μόρφωση του κήπου. Η βασίλισσα ήταν κατά τη διάρκεια της 
διακυβέρνησης του συζύγου της πολύ περισσότερο υπεύθυνη 
για την εικόνα της πόλης και των περιχώρων της Αθήνας, απ' 
όσο μπορούμε να συμπεράνουμε σήμερα. Δεν φρόντιζε μόνο, 
παρακινούμενη από τον πεθερό της, για τις ανασκαφές στην 
πόλη και τη ζωγραφική διακόσμηση των εκκλησιών18  η μεγά

λη της προσφορά ήταν η κατασκευή πάρκων, αλέων και 
κήποον (Εικ. 15). Με δική της πρωτοβουλία δημιουργήθηκε ο 
μεγαλοπρεπής βασιλικός κήπος, ο οποίος περιείχε πολύ σπά

νια δέντρα και φυτά, ιδρύθηκε ο βοτανικός κήπος, ο οποίος 
από την πλευρά του, ως δεντροκομείο, προμήθευε τα δέντρα 
για την δεντροφύτευση των αλέων, και επιπλέον χρησιμοποι

ήθηκαν 20.000 φιντάνια από φοίνικα για τον στολισμό των 
δρόμων και μόνο το 1857 φυτεύτηκαν στην πόλη 30.000 μου

ριές. Μία βαυαρική εφημερίδα εκτιμούσε το ίδιο έτος ότι η 
βασίλισσα εκτός από τα δέντρα του βασιλικού κήπου και του 
κτήματος του Tour la Reine είχε φυτέψει στην Αθήνα πάνω 
από ένα εκατομμύριο δέντρα.19 

Το πάθος της βασίλισσας για τα φυτά και τους κήπους 
ήταν παγκοσμίως γνωστό: έτσι ο Μωάμεθ Άλη έστειλε από 

Εικ. 7. Παλάτι, Hohenschwangau, κηροπήγιο από την αίθουσα Schwanenrittersaal. 
Σχέδιο του Domenico Quaglio, εκτέλεση του Sauter, περ. 1837. 

την Αίγυπτο φοίνικες, η βασίλισσα της Ισπανίας τριανταφυλ

λιές από τη Γρανάδα, η αυτοκράτειρα της Βραζιλίας διάφορα 
σπάνια είδη δέντρων, αλλά και από τον Τούρκο σουλτάνο 
έφθασαν φυτά από το Λίβανο για τη διακόσμηση των 
κήπων.20 Η βασίλισσα ικανοποιημένη διαπίστωνε: «Ο κήπος 
μου είναι ένας παράδεισος, για τον οποίο έχουν καταβάλειτα 
τέλη τους όλα τα μέρη του κόσμου [,..]».21 Κλήθηκαν ονομα

στοί βοτανολόγοι και αρχιτέκτονες τοπίων. Ο Louis Pierre 
Bareaud από τη Vendee έκανε αρχικά τα σχέδια για το βασι

λικό κήπο της Αθήνας, ο οποίος εμφανίζεται στα σχέδια του 
Gartner για τη διαμόρφωση του βασιλικού λόφου μόνο σχη

ματικά. Δημιουργήθηκε μια Βασιλική Επιτροπή Κήπων υπό 
τη διεύθυνση του Nikolaus Karl Fraas, καθηγητή της Βοτανο

λογίας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, ενώ δύο κηπουροί, ο 
Friedrich Schmidt από το Ντέσαου και ο Matthaus Bayer, 
φρόντιζαν για την πρακτική εφαρμογή των ιδεών της βασίλισ

σας Αμαλίας.22 

Το αποκορύφωμα των προσπαθειών τους ήταν λοιπόν το 
κτήμα, στο οποίο βρίσκεται το Tour la Reine και το οποίο η 
βασίλισσα ονόμασε «Επτάλοφο», κατ' αντιστοιχία με τη 
«Μεγάλη Ιδέα» της δημιουργίας της Μεγάλης Ελλάδας μετά 
την επανάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Επίσης, σε κάθε 
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Εικ. 8. Παλάτι Hohenschwangau. Κτισμένο κατά τα έτη 183337 σύμφωνα με 
σχέδια του Domenico Quaglio. Οι επάλξεις και οι πύργοι το 1838. 

έναν από τους septa λόφους έξι φυσικοί και ένας τεχνητός

έδωσε το όνομα ενός φημισμένου Αργοναύτη.23 

Το πάθος της βασίλισσας να γεμίσει την Αθήνα με πράσι

νο δεν ήταν τυχαίο. Με το οξύ της βλέμμα η δεκαεννιάχρονη 
Αμαλία διαπίστωσε κατά την άφιξη της στην Αθήνα ότι η 
πρωτεύουσα υπό δημιουργία, η οποία πρωτύτερα δεν ήταν 
παρά ένα τεράστιο εργοτάξιο γεμάτο ερείπια, είχε άμεση 
ανάγκη από χώρους πρασίνου και δεντροφυτεύσεις. Την 
άποψη αυτή είχε εκφράσει νωρίτερα από τη βασίλισσα και ο 
Hermann Fiirst PucklerMuskau, ο δόγης της γερμανικής 
τέχνης κήπων και πάρκων. Το 1836 είχε έρθει στην Ελλάδα 
και απογοητευμένος έγραφε για την Αθήνα: «Μία συνοικία 
αρχαία, μια άλλη τούρκικη, μία νεοελληνική και η τελευταία 
βαυαρική. Ερείπια χιλιάδων ετών και σημερινά αναμεμειγμέ

να, δίπλα τους ολοκαίνουργια πράσινα, κίτρινα και άσπρα 
σπίτια, φτιαγμένα με το γούστο των παιχνιδιών της Νυρεμ

βέργης. Παλιοί, κατεστραμμένοι δρόμοι σε φρικτό χάος. 
Φαρδείς νέοι δρόμοι, οι οποίοι όμως λόγω έλλειψης σπιτιών 
χαρακτηρίζονται συνήθως από σανίδες, και επιπλέον είναι 
γεμάτοι απορρίμματα και συχνά έχουν στη μέση ένα βαθύ 
χαντάκι που μυρίζει φρικτά [,..]».24 

Ο βασιλιάς ενθουσιασμένος υιοθέτησε την ιδέα του 
Ludwig Graf Armansberg, σύμφωνα με την οποία η ελληνική 
κυβέρνηση έπρεπε να χαρίσει στον Piickler ένα μεγάλο οικό

πεδο προκειμένου να δημιουργήσει εκεί έναν ελληνοαγγλι

κό κήπο ως αντίστοιχο στο Νότο του διεθνούς φήμης ανα

κτορικού πάρκου της Μόσχας.25 Δεν είναι γνωστό αν στον 
βασιλιά Λουδοβίκο Α', στον οποίο συστήθηκε στην Αθήνα ο 
πρίγκηπας PucklerMuskau που τόσο πολύ αγαπούσε την 
περιπέτεια, άρεσε η ιδέα αυτή. Όταν ο Armansberg ανακλή

θηκε λόγω πολιτικών διαφορών, ο Piickler διέκοψε όλες τις 
προετοιμασίες για το πάρκο και εγκατέλειψε την Αθήνα. 
Αλλά και ο αρχιτέκτονας Ludwig Lange σε μία επιστολή του 
στον Friedrich Gartner αναφερόταν στην «ανάγκη, η οποία 
υπήρχε προ πολλού» να περιβληθεί το παλάτι και η πόλη με 
κήπους.26 

Όμως μόνο ο πραγματισμός και η δύναμη επιβολής της 
βασίλισσας οδήγησαν τελικά στην πραγματοποίηση των προ

θέσεων αυτών. Η σημαντικότερη προϋπόθεση για την υλο

ποίηση του έργου ήταν η ύδρευση, η οποία και αποτελούσε 
τη λύση ενός προβλήματος, που η βασίλισσα γνώριζε πολύ 
καλά. «[...] γιατί το νερό είναι εδώ το σημαντικότερο [,..]».27 

Ωστόσο τα αρτεσιανά φρέατα, τα οποία εγκαταστάθηκαν 
στους κήπους, και η επανακατασκευή των υδραγωγών δεν 
ωφέλησε τον πληθυσμό της Αθήνας. «Έδωσα εντολή να 
καθαριστεί ο παλιός υδραγωγός μέσα σε 5 μήνες και τώρα η 
Αθήνα είναι πια πλούσια σε νερό, είναι κυριολεκτικά ένας 
χείμαρρος [...]»* Το νερό όμως χυνόταν κυρίως στα φυτά 
της βασίλισσας, πράγμα που οι Έλληνες λιβελογράφοι ερμή

νευσαν ως μια ακόμα απόδειξη του εγωκεντρισμού του βασι

λικού ζεύγους.29 

Το πάθος της βασίλισσας για τα φυτά και την καλλιέρ

γεια της γης ήταν χαρακτηριστικό της οικογένειας της. Ο 
παππούς της βασίλισσας, ο δούκας Peter Friedrich Ludwig 
του Όλντενμπουργκ, από το 1816 είχε μεταμορφώσει τον 
κήπο του παλατιού του με διάφορες εισαγωγές σπάνιων 
φυτών σε έναν πολύ σημαντικό βοτανικό κήπο, ο οποίος είχε 
γίνει μάλιστα πασίγνωστος. Ο μέχρι το 1856 εκεί αρμόδιος 
Julius Friedhelm Bosse της γνωστής οικογενείας κηπουρών 
εξέδωσε ένα σημαντικό πεντάτομο έργο με τίτλο 
Vollstandiges Handbuch der Blumengartnerei [Πλήρες εγχειρί

διο της ανθοκομίας κήπων]. Αλλά και ο πατέρας της βασίλισ

σας, ο μέγας δούκας Paul Friedrich του Όλντενμπουργκ, 
συμμεριζόταν το οικογενειακό πάθος για την κηπουρική και 
τη βοτανική. Έτσι μεταμόρφωσε πλήρως τον κήπο της καλο

καιρινής κατοικίας της οικογένειας στο Rastede καθώς και 
εκείνον του παλατιού Eutin. Στο επίκεντρο του ενδιαφέρο

ντος αυτής της αλλαγής δεν βρισκόταν ούτε η επιθυμία για 
προβολή ούτε η υπογράμμιση μιας μεγαλοπρεπούς αρχιτε

κτονικής, αλλά ο συνδυασμός της προτεσταντικής ηθικής και 
του διαφωτισμένου εκπαιδευτικού ιδεώδους.30 

Η πριγκίπισσα Αμαλία, η οποία ήταν πολύ στενά συνδεδε

μένη με την οικογένεια της, ασχολιόταν με τεχνικά ζητήματα 
της κηπουρικής και με προβλήματα της φυτοκαλλιέργειας από 
τα νεανικά της χρόνια και αναφερόταν πάντα σε αυτά και 
μετά το γάμο της στην συχνή αλληλογραφία της με την οικο

γένεια της.31 Ο μέγας δούκας είχε αρχίσει από πολύ νωρίς να 
καλλιεργεί τα ταλέντα των παιδιών του του πρίγκιπα Πέτρου 
και των δύο πριγκιπισσών, της Αμαλίας και της Φρειδερίκης

έχοντας ως δάσκαλο τους τον μαθητή τού Pestalozzi, τον 
Johannes Ramsauer. Έτσι η Αμαλία δεν απέκτησε μόνο στέ

ρεες γνώσεις στα μαθηματικά και σε άλλους κλάδους της 
φυσικής επιστήμης32, αλλά με τα διαρκή μαθήματα γυμναστι
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Εικ. 9. Παλάτι Hohenschwangau. Ανατολικοί τύπου δωμάτιο με τοιχογραφίες των Wilhelm Scheuchzer και Dietrich Monten: Το ταξίδι του διαδόχου του θρόνου 
Μαξιμιλιανοΰ οτην Ελλάδα και την Κωνσταντινούπολη το 1833. 
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Εικ. 10. Τραπέζι με καθρέφτη και σκαμνί από το παλάτι Hohenschwangau. 
Franz Xaver Fortner ή Franz Xaver Glink. Μόναχο, μετά το 1842. 

σώπους των μεγάλων δυνάμεων, οι οποίοι προσπαθούσαν ν α 
ασκήσουν επιρροή στο βασιλικό ζεύγος. Έτσι ο Βρετανός 
πρεσβευτής Lyons σε μία επιστολή του στον λ ό ρ δ ο 
Palmerston το 1837 σχολίαζε: «The Queen is very pretty and 
her contenance and manners are engaging. She is, I am told, 
sharp and clever, with a quick temper. She is ex t r eme ly 
tenacious of etiquette, and very proud of her connection with 
the reigning family of Russia.»34 Ο πρεσβευτής Thomas Wyse 
διαμαρτυρόταν το 1857 στην αγγλική κυβε'ρνηση ότι ο βασι

λιάς βρισκόταν «under the control of the strong will a n d 
vehement predelections of the Queen.»35 To 1826 ένας άλλος 
Άγγλος ειδικός απεσταλμένος περιέγραφε τις διαφορές του 
βασιλικού ζεύγους ως εξής: «[...] the King r e a d s all 
documents placed before him but signs none, whereas the 
Queen, when Regent, reads none, but signs all [.,.]».36 

Ο Βαυαρός βασιλιάς Λουδοβίκος Α' είχε αναγνωρίσει 
από πολύ νωρίς αυτά τα χαρακτηριστικά της νύφης του, την 
οποία εκτιμούσε ιδιαιτέρως, και στα χρόνια που ακολούθη

σαν προσπαθούσε μέσα από τη συχνή αλληλογραφία τους ν α 
καθοδηγήσει τη βασίλισσα σε όλα τα θέματα της πολιτικής, 
της ζωής στην Αυλή και της διαμόρφωσης της Αθήνας. Για 
πολλές δεκαετίες οι ειδήσεις σχετικά με την πορε ία τ ω ν 
δεντροφυτεύσεων αποτελούσαν μόνιμο συστατικό στοιχε ίο 
των επιστολών μεταξύ του Λουδοβίκου Α' και της Αμαλίας . 
Ήδη το 1838 ο πεθερός της την συμβούλευε από το Μ ό ν α χ ο 
για τα ζητήματα αυτά: «Σκιά, πολύ σκιά χρειάζεται η Αθήνα, 
σε αντίθεση με την Αγγλία, όπου η λιακάδα δεν είναι π α ρ ά 
εξαίρεση και ως εκ τούτου οι κήποι τους πρέπει να είναι δια

φορετικοί. Εγώ φροντίζω να φυτεύω προτού χτίσω [...] Εύχο

μαι το πάρκο να μην διαμορφωθεί σύμφωνα με τον αγγλικό 
τρόπο, ο οποίος στερείται σκιάς, αλλά σύμφωνα με τον τρόπο 
που συναντά κανείς στις ιταλικές επαύλεις, οι οποίες δεν 
είναι άκαμπτες όπως οι παλιές γαλλικές, αλλά περ ιέχουν 
πολλά σκιερά δρομάκια.»37 

Εικ. 11. Παλάτι Tour la Reine, κονσόλα. Μόναχο ή Αθήνα, περ. 1854. κής απέκτησε και έναν γερό οργανισμό, ο οποίος θα την βοη

θούσε αργότερα να αντεπεξέλθει στις συχνά δύσκολες συν

θήκες ζωής στην Ελλάδα. Αλλά και στην περίπτωση της αδελ

φής της Αμαλίας, της Φρειδερίκης, με την οποία είτε αντάλ

λαζαν επισκέψεις είτε αλληλογραφούσαν διατηρώντας έτσι 
μια πολύ στενή σχέση, η εκπαίδευση της σε θέματα φυσικής 
ιστορίας θα την οδηγούσε σε ένα μεγάλο πάθος για τους 
κήπους και τη γεωργία, το οποίο θα διαρκούσε για όλη της τη 
ζωή: η Φρειδερίκη παντρεύτηκε το 1855 τον Βαυαρό βαρόνο 
Maximilian von Washington και δημιούργησε μαζί του ένα 
μεγάλο κτήμα στο Steiermark, όπου και πέρασε στα χρονικά 
της εκεί ιστορίας της γεωργίας ως η «προστάτιδα του πρώτου 
συλλόγου ορνιθοτρόφων του Steiermark».33 

Για την Αμαλία η προοπτική της ίδρυσης ενός κράτους και 
μιας χώρας στο πλευρό του Όθωνα πρέπει να ήταν μια μεγά

λη πρόκληση. Ο χαρακτήρας του βασιλιά Όθωνα, ο οποίος 
περιγραφόταν ήδη από τους συγχρόνους του ως αδύναμος 
και συγκρατημένος, καθώς επίσης η ιδιαίτερα επώδυνη ατε

κνία του ζεύγους, έδωσαν στη βασίλισσα ακόμα μεγαλύτερη 
ώθηση για ακατάπαυστα σχέδια και έργα. Η διαφορά των 
δύο ταμπεραμέντων έγινε γρήγορα αντιληπτή στους εκπρο
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Ήδη το καλοκαίρι του 1839 η βασίλισσα έδωσε τις πρώτες 
ειδήσεις σχετικά με τις δεντροφυτεύσεις στο αθηναϊκό παλά

τι: «Πόση χαρά θα σας ε'δινε τώρα η θέα του παλατιού [...] 
Δείχνει τόσο μεγαλοπρεπές, το βλέπει κανείς ήδη από 
μακριά, από όποια πλευρά κι αν πλησιάζει την Αθήνα [...] 
Φέτος διαμορφώθηκε και ο κήπος [...] πόσο ευτυχισμένη θα 
είμαι όταν θα βρείτε την Αθήνα τόσο εξωραϊσμένη και θα 
χαρείτε με τις προόδους που έκανε η χώρα [...] δεν υπάρχει 
δρόμος ή πέτρα που να μην την ξέρω [...]».3S Η βασίλισσα δια

μαρτυρόταν μεν για τη φοβερή ζέστη στους περιπάτους που 
έκανε με το άλογο, με τους οποίους αποκτούσε ακριβή γνώση 
της χώρας, αλλά κατά τα άλλα έβρισκε την Αθήνα «υπέροχη, 
όλα είναι καταπράσινα, ο ουρανός γαλάζιος ».39 

Κατά τις απαραίτητες για την δεντροφύτευση εκσκαφές 
συναντούσαν διαρκώς αρχαία ευρήματα, όπως το θεμέλιο τεί

χος του παλιού γυμνασίου κοντά στο παλάτι ή ένα πολύτιμο 
μωσαϊκό στον κήπο του παλατιού4", πάνω από το οποίο η 
βασίλισσα τοποθέτησε ένα κιόσκι, όπου γευμάτιζε το βασιλι

κό ζεύγος. Οι απόψεις της για τα αρχιτεκτονικά στοιχεία των 
κήπων ήταν πέρα για πέρα ρομαντικές: όταν το 1852 μια 
δυνατή θύελλα ρήμαξε το βασιλικό κήπο και έριξε έναν κίονα 
από το ναό του Διός, συμμεριζόταν την άποψη των επισκε

πτών, να αφήσει δηλαδή τον κίονα κάτω.41 Τα σπιτάκια των 
κηπουρών, τα οποία κατασκευάστηκαν με δική της εντολή 
στους εφτά λόφους του Επτάλοφου, δεν παρουσιάζουν αρχι

τεκτονικές αναφορές στην αρχαιότητα, αλλά θυμίζουν ελβετι

κά πέτρινα αγροτόσπιτα, έχουν και ξύλινη τριγωνική οροφή 
και σκαλιστά κάγκελα (Εικ. 14). 

Η βασίλισσα ήταν ιδιαίτερα περήφανη για τις αγροτικές 
επιτυχίες, οι οποίες σημειώθηκαν στο κτήμα του Επταλόφου. 
Η Αμαλία είχε μεταφέρει στο κτήμα έναντι τεράστιου 
κόστους 400 γαλακτοφόρες αγελάδες από την Αγγλία, την 
Ελβετία και το Όλντενμπουργκ. Επιπλέον υπήρχαν γουρού

νια, πρόβατα ράτσας μερινός και διάφορα πουλερικά. Όσο 
αφελής κι αν ήταν η σχέση της βασίλισσας με τα αγροτικά 
ζώα τα λυπόταν που ήταν αναγκασμένα να στέκουν στη 
βροχή και όσο σημαντική κι αν ήταν η τροφοδοσία της βασι

λικής κουζίνας ως η πραγματική χρησιμότητα αυτού του 
εκτροφείου, τόσο σημαντικός ήταν και ο παραδειγματικός 
ρόλος της εκτροφής ζώων από πλευράς της βασίλισσας. 
Αγοράστηκαν τα πιο σύγχρονα γεωργικά μηχανήματα και 
συσκευές για την καλλιέργεια δημητριακών και βαμβακιού, 
μεταξύ αυτών και μια θεριστική μηχανή της αμερικανικής 
εταιρείας McCormick. 'Οταν το 1859 απονεμήθηκε στη βασί

λισσα από την Επιτροπή Αγροτικής Έκθεσης το χρυσό μετάλ

λιο για την καλλιέργεια του βασιλικού κήπου καθώς και άλλα 
μετάλλια για την καλλιέργεια πατάτας, φασολιού καθώς και 
την εκτροφή ζώων στο κτήμα του Επτάλοφου, έγραφε ευχαρι

στημένη στον πεθερό της στο Μόναχο: «Με χαροποίησε και 
με διασκέδασε ιδιαίτερα. Το κτήμα μας θα αποτελέσει παρά

δειγμα και για τους χωρικούς.»42 

Για τις μουριές που άνθιζαν τον Ιανουάριο, για τα αειθαλή 
φυτά και τους φοίνικες στο κάτω μέρος του βασιλικού κήπου, 
για το ύψος που είχαν οι πορτοκαλιές, για τις οποίες έτρεμε 
κάθε χειμώνα, για όλες αυτές τις λεπτομέρειες έγραφε η 
βασίλισσα στον ήδη παραιτηθέντα βασιλιά Λουδοβίκο. Μία 
επιστολή της 30ης Μαΐου/ 11ης Ιουνίου 1857 περιγράφει 
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ELK. 12. Παλάτι Tour la Reine. Σύνολο καρεκλών. Μόναχο ή Αθήνα, περ. 1854. 

λεπτομερέστατα τις δεντροφυτεύσεις της Αμαλίας στην 
Αθήνα: «Με ρωτάτε για τα είδη των δέντρων που φυτεύω και 
αν υπάρχουν και πλατάνια μεταξύ αυτών. Πλατάνια υπάρ

χουν [...] στην Ελλάδα, αλλά στην [...] άνυδρη Αθήνα μόνο 
λίγα, έχω όμως σκοπό να φυτέψω κάποια στην όχθη του υπό

γειου ποταμού. Μπροστά στο παλάτι έχουμε μια αλέα από 

Εικ. 13 Παλάτι Tour la Reine. Δύο καθιστοί λέοντες. Μόναχο (;), περ. 1854. 
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Εικ. 14. Το κτήμα του Επταλόφου με το παλάτι Tour la Reine και τα σπίτια των > 
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη. 

πιπεριές [...], μουριές οδηγούν στον κήπο [...], φοίνικες στολί

ζουν το παλάτι. [...] Στο κτήμα [Επτάλοφος] φυτέψαμε και 
πάλι ελαιόδεντρα και μουριές, οι οποίες αναπτύσσονται πολύ 
καλά. Το κτήμα είναι ταυτόχρονα πάρκο αλλά και χρήσιμο με 
[...] θαυμάσιες προοπτικές. Με τον καιρό θα γίνει πραγματι

κά μοναδικό στο είδος του [...] Τώρα διανοίγεται ένα αρτε

σιανό φρέαρ, το οποίο όμως προς το παρόν, στα 127 μέτρα 
βάθους του, δεν έχει νερό, ωστόσο υπάρχουν ελπίδες σύμφω

να με τα λεγόμενα των ειδικών. Σχεδόν καθημερινά πηγαί

νουμε με τα άλογα στο κτήμα και τώρα τρώμε μόνο φρούτα, 
αφού ο κήπος είναι γεμάτος οπωροφόρα δέντρα. Σε μία τερά

στια μουριά έχει κατασκευαστεί ένα είδος βεράντας ή καθί

σματος στα κλαδιά της, όπου υπάρχει χώρος για 20 και περισ

σότερα άτομα, καθόμαστε εκεί και βλέπουμε μέσα από τα 
κλαδιά το φεγγάρι να ανατέλλει από τον Υμηττό.»43 

Το πόσο σημαντικές για το καλό της χώρας θεωρούσε η 
βασίλισσα τις εγκαταστάσεις, τις οποίες δημιούργησε, απο

δεικνύεται από μία περήφανη δήλωση της το 1853 εν όψει της 
κατάκτησης των ελληνικών λιμανιών και της Αθήνας από τις 
συμμαχικές δυνάμεις της Γαλλίας και της Αγγλίας και της 
τελεσιγραφικής απαίτησης προς την ελληνική κυβέρνηση να 
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σταματήσει την υποστήριξη των θεσσαλικών επαναστάσεων 
εναντίον των Τούρκων. Λέγεται πως είπε σαρκαστικά στον 
Αυστριακό απεσταλμένο ότι κατά την εισβολή των Συμμάχων 
θα παρέδιδε το παλάτι και τους κήπους προς ανάμνηση των 
όσων είχε κάνει για τη χώρα.44 

Με γενναιότητα και σε πείσμα κάθε πραγματικότητας 
έγραφε το 1855 στον Λουδοβίκο Α': «Δε φοβάμαι, βλέπω το 
μέλλον της Ελλάδας και του βασιλιά της να διαγράφεται 
όμορφο και υπέροχο [...] Ο κήπος μου, το αγρόκτημα μου με 
απασχολούν. Τα φυτά είναι για μένα μεγάλη χαρά [...]»45. Με 
την βιαστική αναχώρηση της για την βαυαρική εξορία έγιναν 
όλα παρελθόν. Παραιτημένη και με πληγωμένη περηφάνια 
σχολιάζει λακωνικά την κατάσταση στην πρώτη της επιστολή 
από το Μόναχο στο βασιλιά Λουδοβίκο: «Ελλάδα [...] Καημέ

νη χώρα».46 

Μετά την αναχώρηση του βασιλικού ζεύγους τη διοίκηση 
του Βασιλικού Κήπου47, του κτήματος του Επτάλοφου και του 
Tour la Reine ανέλαβε το ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών 
και τα παρέδωσε στη συνέχεια όλα στο νέο βασιλιά της 
Ελλάδας, το Δανό πρίγκιπα Γεώργιο. Ο δεκαοχτάχρονος πρί

γκιπας επιχείρησε να προσφέρει στη βασίλισσα, η οποία βρι



Εικ. 15. Ο βασιλικός κήπος της Αθήνας. Λιθογραφία: Marino P. Vreto, Athenes modernes, Παρίσι 1861, Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη 

σκόταν σε εξορία στο Μπάμπεργκ, ένα δώρο από τον κήπο 
της, όμως το μόνο που κατάφερε ήταν να εξοργίσει την 
Αμαλία. «Σκεφτείτε, αγαπητέ πατέρα, με ποια ανατροφή 
μεγάλωσε ο πρίγκιπας στη Δανία [...] μου έστειλε ένα μπου

κέτο από τον κήπο μου και ήθελε να μου χαρίσει ένα από τα 
άλογα που έκλεψαν οι αξιωματικοί. Είναι να μην εκπλήσσε

ται κανείς με την ανοησία του, την απροσεξία του, την αλαζο

νεία του; Είναι ακατανόητο», έγραφε η Αμαλία προφανώς 
υποφέροντας στην ανάμνηση της Ελλάδας αγανακτισμένη 
στον πεθερό της.48 

Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια να πουληθεί το κτήμα 
ως αντάλλαγμα για την εσωτερική διακόσμηση των ανακτό

ρων της Αθήνας, η οποία είχε γίνει με πόρους του βασιλιά 
Λουδοβίκου Α , ο Όθωνας και η Αμαλία εκμίσθωσαν τον 
Επτάλοφο σε μία ελληνική οικογένεια, οι σχέσεις τους όμως 
επιβαρύνθηκαν από τις συνεχείς διαφωνίες σχετικά με τα 
έσοδα, τα οποία θα έπρεπε να αποφέρει το κτήμα, και σχετι

κά με τη φροντίδα των εγκαταστάσεων. Όταν το 1867 πέθανε 
ο βασιλιάς Όθωνας, όρισε στη διαθήκη του να πωληθεί το 
κτήμα και τα κέρδη να μοιραστούν σε εκείνους, οι οποίοι τον 
υπηρέτησαν μέχρι το τέλος. 

Εικ. 16. Παλάτι και πάρκο Miramar στην Τεργέστη. Αρχισε να χτίζεται από το 
1856 για τον αρχιδούκα Μαξιμιλιανό της Αυστρίας, αυτοκράτορα του Μεξικού 
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ο Εφόσον το νέο βασιλικό ζεύγος, ο Γεώργιος και η Όλγα, 
w δεν έδειξαν καμία πρόθεση να αγοράσουν τον Επτάλοφο, 
< διότι έβρισκαν το Tour la Reine πολύ μικρό για καλοκαιρινή 
α κατοικία, και εφόσον το ποσό που απαιτούσε η βασίλισσα δεν 
g θα κινούσε το ενδιαφέρον κάποιου ιδιώτη, η Αμαλία παρέδω

| σε τελικά την πώληση στον βαρόνο Σίμωνα Σίνα, τον Έλληνα 
| πρέσβη της Βαυαρίας, της Αυστρίας και της Πρωσίας και 
ο μεγάλο γαιοκτήμονα στην Ουγγαρία, ο οποίος και αγόρασε 
< το κτήμα το 1870 μετά από μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις, 
° χωρίς ωστόσο να το έχει επισκεφθεί ποτέ.49 Αφού παραμελή

< θηκε για πολλά χρόνια, τελικά το Tour la Reine πωλήθηκε το 
| 1878 σε μια οικογένεια Ελλήνων επιχειρηματιών, της οποίας 
< ιδιοκτησία αποτελεί έως και σήμερα. 

Η ακούραστη βασίλισσα Αμαλία το 1873 σε ηλικία 55 
ετών αγόρασε ένα οικόπεδο στο Bad Briickenau, προκειμέ

νου να δημιουργήσει έναν νέο Επτάλοφο. Ο θάνατος της στις 

Σημειώσεις 

Οι επιστολές της βασίλισσας Αμαλίας, αν δεν αναφέρεται κάτι δια
φορετικό, προέρχονται από το τμήμα: Μόναχο, Κεντρικό Εθνικό 
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λίας της Ελλάδας στο βασιλιά Λουδοβίκο τον Α' και στη βασίλισσα 
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κό αρχείο. 
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αρχείο: «Σήμερα προς τιμήν της ημέρας [γενέθλια του βασιλιά Λου
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ται από την αρχιτεκτονική των πάρκων του 18συ αιώνα. Πρβλ. Albrecht 
Graf von Egloffstein, «Adel und Schlossbau in Bayern in der estern 
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σε σμίκρυνση των μνημειωδών αγαλμάτων, τα οποία δημιούργησε 
ο Ludwig Schwanthaler πριν από το 1842 για την αίθουσα του θρό
νου στο χώρο δεξιιύσεων της βασιλικής κατοικίας του Μονάχου, η 
οποία καταστράφηκε κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η βασί
λισσα αγόρασε τον κύκλο αυτόν κατά τα έτη 184548 από το βασιλι
κό χυτήριο του Midler στο Μόναχο. (Σύμφωνα με το κατάστιχο του 
βασιλικού χυτηρίου το 184472 σημειώνεται στα «Έσοδα»: «Δεκ. 
1845 δύο επίχρυσα αγαλματίδια για τη βασίλισσα της Ελλάδας 448 
φρν.», «Δεκ. 1846 για 3 αγαλματίδια προγόνων της βασίλισσας της 

20 Μαΐου του 1878 έθεσε τέλος και στο έργο αυτό. Οι ιδέες 
της συνέχιζαν να επιδρούν στις περιοχές του Νότου. Ιδιαίτε

ρα ο Αυστριακός αρχιδούκας Μαξιμιλιανός και μετέπειτα 
αυτοκράτορας του Μεξικού, ο οποίος επισκέφθηκε την 
Αθήνα το 1850, εμπνεύστηκε από το Tour la Reine50: ενθου

σιασμένος υιοθέτησε τις ιδέες της βασίλισσας, για να αρχίσει 
από το 1856 να κατασκευάζει στην Τεργέστη ένα εξίσου 
μεγάλο πάρκο με σπάνια δέντρα και τμήμα Βοτανικής. Το 
ιστορικό παλάτι του Miramare, το οποίο ήταν πολύ μεγαλύτε

ρο από το Tour la Reine, παρουσιάζει επίσης τα τόσο ασυνή

θιστα στο Νότο μοτίβα των πύργων και των επάλξεων (Εικ. 
16). Στην Αθήνα η δημιουργία της βασίλισσας Αμαλίας, το 
Tour la Reine, που βρίσκεται στο κέντρο του μαγευτικού 
κήπου είναι σήμερα το μοναδικό κτίσμα αυτού του ρυθμού 
και ταυτόχρονα μια ευγενική ανάμνηση της πρώτης βασίλισ

σας της Ελλάδας. 

Ελλάδας 672 φρν.», «Ιαν. 1848 για ένα επίχρυσο αγαλματίδιο της βα
σίλισσας της Ελλάδας 224 φρν.» Φιλική υπόδειξη του Δρα Peter Volk.) 
Το κατά πόσο τα αγαλματίδια, τα οποία βρίσκονταν τότε στην Αθή
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(852VII) διασώζονται 110 επιστολές στη βασίλισσα Αμαλία και δύο 
επιστολές της βασίλισσας Θηρεσίας στη βασίλισσα Αμαλία. 

Στο κρατικό αρχείο του Όλντενμπουργκ της Κάτω Σαξονίας δια

σώζονται 29 ακόμη επιστολές του βασιλιά Λουδοβίκου Α ' στη βα

σίλισσα Αμαλία (τμ. 6Μ, Tit. 26), οι οποίες προέρχονται σχεδόν απο

κλειστικά από την εποχή της εξορίας της βασίλισσας στο Μπάμπεργκ 
γύρω στο 1867. Το τμήμα 101, αρ. 2527 (Αυλαρχείο της βασίλισσας 
Αμαλίας της Ελλάδας) δεν μπόρεσε να διαβαστεί για το προκείμε

νο άρθρο. Στο κρατικό αρχείο του Όλντενμπουργκ της Κάτω Σαξο

νίας φυλάσσονται στο τμήμα 6Μ πολλές εκατοντάδες επιστολές από 
την εποχή μεταξύ 18361843 (αρ. 912) και 184453 (αρ. 1321) ανά

μεσα στη βασίλισσα και την οικογένεια της. Οχτώ επιπλέον επιστο

λές βρίσκονται στο κληροδότημα του μέγα δούκα Paul Friedrich August 
(τμ. 6Μ, αρ. 131). Φιλική υπόδειξη του Δρα Reimann, Όλντενμπουργκ. 

Στο τμήμα Αντίγραφα, Εκτυπώσεις, Πίνακες από το μυστικό οικογε

νειακό αρχείο του οίκου Wittelsbach, Μόναχο, αρ. 604605, βρίσκο

νται αντίγραφα των περ. 200 επιστολών της Αμαλίας του κρατικού 
αρχείου του Όλντενμπουργκ της Κάτω Σαξονίας προς τη μητριά της, 
τη μεγάλη δούκισσα Cacilie και των περ. 100 επιστολών στην αδελφή 
της Φρειδερίκη καθώς και επιστολές στον μέγα δούκα Paul Friedrich 
August. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και αντίγραφα της αλληλογραφίας 
ανάμεσα στον βασιλιά Όθωνα και τον τσάρο της Ρωσίας. 

9. Η ποιότητα της επεξεργασίας και τα υλικά δεν ήταν ακριβά στην 
Αθήνα, έτσι ώστε τα έπιπλα πιθανώς να κατασκευάστηκαν στην Ελλά

δα σύμφωνα με τα πρότυπα του Μονάχου. Στην αίθουσα δεξιώσε

ων του Tour la Reine υπάρχει ένα σύνολο από δώδεκα καρέκλες από 
ξύλο καρυδιάς , οι οποίες σχημάτιζαν σύνολο με τον καναπέ, ο 
οποίος βρισκόταν κάτω από το έμβλημα της συμμαχίας του βασιλι

κού ζεύγους. Η διακόσμηση των επίπλων χαρακτηρίζεται από ξυλο

γλυπτική, τορνευτούς κίονες και σταυρωτά λουλούδια. Τρεις ακόμα 
καρέκλες με ανάλογα διακοσμητικά μοτίβα, οι οποίες κάποτε απο

τελούσαν μέρος ενός μεγαλύτερου συνόλου, είναι κατασκευασμένες 
από βερνικοομένη οξυά. Από τα υπόλοιπα έπιπλα της εποχής των 
Wittelsbach διασώζονται σήμερα στο Tour la Reine: μία κονσόλα ανά

μεσα στα παράθυρα της αίθουσας δεξιώσεων, ένα ανάκλιντρο μαζί 
με ένα τραπέζι με καθρέφτη από πάνω του και ένα σκαμνί στο δω

μάτιο πίσω από την αίθουσα δεξιώσεων, μία ακόμα κονσόλα δίπλα 
στο τελείωμα της περιστροφικής σκάλας από μασίφ καρυδιά, τέσ

σερις καρέκλες από ένα άλλο σύνολο με οξείες απολήξεις και ψά

θινο πλέγμα στο ισόγειο. 

10. Τα τοπία προέρχονταν από τον Wilhelm Scheuchzer, οι άλλες σκη

νές από τον Dietrich Monten, προφανώς κατά τα σχέδια του Johann 
Michael Wittmer, ο οποίος είχε συνοδεύσει τον διάδοχο του θρό

νου στο ταξίδι του. 
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τοίκων των ορειναίν περιοχοίν είναι διαφορετικός από αυτόν των κα

τοίκων των πεδινών περιοχών.» Απόσπ. από August Hahn, «Der 
Maximiliansstil», Festschrift 100 Jahre Maximilianum, επιμ. του 
Heinz Gollwitzer, Μόναχο 1952, σ. 105. 

12. Απόσπ. από Haugsted, Dream and Reality, 1996, σ. 187. 

13. Απόσπ. από Hering, «Der Hof Ottos von Griechenland», 1994, σ. 
262 
14. Επιστολή της 14ης/26ης Αυγούστου 1840, Απόρρητο οικογενεια

κό αρχείο. 
15. Επιστολή της 14ης/26ης Μαρτίου 1841, Απόρρητο οικογενειακό 
αρχείο. 

16. Επιστολή της 12ης/25ης Αυγούστου 1843, Απόρρητο οικογένεια < 
κό αρχείο. < 

17. Πρβλ. Haugsted, Dream and Reality, 1996, σ. 184. 

18. Πρόκειται για τη ρωσοορθόδοξη εκκλησία της Αθήνας, η οποία g 
περιγράφεται στην επιστολή της 19ης Φεβρουαρίου/Ιης Μαρτίου < 
1855, Απόρρητο οικογενειακό αρχείο «Δίπλα στο παλάτι ανακαίνι < 
σε ο αυτοκράτορας της Ρωσίας την παλιά βυζαντινή εκκλησία [...], ο Ν 
νεαρός Thiersch τη ζωγράφισε [...] Η συνολική εντύπωση είναι πο *

λύ καλή. Δυστυχώς έχτισαν εδώ κοντά ένα τεράστιο καμπαναριό, το § 
οποίο πιέζει την όλη εικόνα και κατά την άποψη μου προεξέχει [...] 9 
έχω κι εγώ το μερίδιο μου στην εκκλησία, αφού φρόντισα να χρησι g 
μοποιηθεί το χρυσαφί φόντο.» ω 

< 
19. Allgemeine Zeitung του Άουγκσμπουργκ, αρ. 104 της 14ης Απρι | 
λίου 1857. U 

ο 
20. George Laios, Tour la Reine, Αθήνα 1977, σ. 53. μ 

< 
21. Επιστολή στον βασιλιά Λουδοβίκο Α'της 30ης Μαΐου / 11ης Ιου JJ 
νίου 1857, Απόρρητο οικογενειακό αρχείο. | 
22. Ο Fraas ήταν ο επιθεωρητής του Βοτανικού Κήπου, τον οποίο < 
είχε ιδρύσει η βασίλισσα και στον οποίο δεν καλλιεργούνταν μόνο a 
ελληνικά λουλούδια, αλλά είχε δημιουργηθεί και ένα πειραματικό ο 
κέντρο καλλιέργειας χρήσιμων φυτών με στόχο την οικονομική βελ 5 
τίωση της γεωργίας στην Ελλάδα. Προωθήθηκε κυρίως η καλλιέρ ί 
γεια της μουριάς. Κατά το έτος 1834 υπήρχαν 380.000 μουριές, το 1858 < 
είχαν αυξηθεί σε 1.500.000 σε όλη την Ελλάδα. Από: Ritter Friedrich e 
von Zentner, Gesammelte Notizen iiber die Industrie und Landwirtschaft Η 
im Konigreiche Griechenland, Μανχάϊμ 1860, σ. 71. Η παράδοση των 
Γερμανών βοτανολόγων ανεξάρτητα από τις αλλαγές της αντιβασι

λείας συνεχίστηκε με τον καθηγητή Theodor Heinrich von Heldreich 
από τη Δρέσδη, ο οποίος διηύθυνε τον Βοτανικό Κήπο της Αθήνας 
από το 1851 έως το 1902. Πρβλ Erinnerungsblatt der Deutschen Botanischen 
Monatsschrift, 20ο έτ., 1902, αρ. 3, σ. 34. 

23. Επιστολή στο βασιλιά Λουδοβίκο Α ' της 30ης Μαΐου/11 Ιουνίου 
1857, Απόρρητο οικογενειακό αρχείο. «Μιας και έχει επτά λόφους, 
το ονόμασα Επτάλοφο, όπως ονομάζεται και η Πόλη. Σε κάθε λόφο 
δώσαμε το όνομα ενός Αργοναύτη [...]». 

24. Hermann PiicklerMuskau, Sudostlicher Bildersaal. Griechische 
Leiden, ανατύπωση Φρακφούρτη 1981, σ. 116. 

25. Πρβλ. Heinz Ohff, Dergriine Fiirst, Μόναχο 1993, σσ. 207επ. 

26. Βλ. PapageorgiouVenetas, «Gartner in Griechenland», 1993, σ. 
151. Αλλά και ο Δανός ποιητής Hans Christian Andersen κατά την 
επίσκεψη του στην Αθήνα το 184041 διαπίστωσε με μεγάλη λύπη την 
εξαφάνιση των κήπων στα σπίτια καθώς και των πολυάριθμων δέ

ντρων. Πρβλ. Haugsted, Dream and Reality, 1996, σ. 238. 

27. Επιστολή της 15ης/24ης Δεκεμβρίου 1856, Απόρρητο οικογενει

ακό αρχείο. 
28. Επιστολή της 10ης/22ης Μαΐου 1856, Απόρρητο οικογενειακό αρ

χείο.27 
29. Leonard Bower/Gordon Bolitho, Otto Konig von Griechenland, με

ταφ. έκδ. με συμπληροίσεις του lakobus Puckett, Αουτενρίντ 1977, σ. 
118. 
30. Πρβλ. Dieter Hennedo, «Der Oldenburger Schlossgarten. Ein 
Gartendenkmal in unserer Zeit», Der Schlossgarten zu Oldenburg, με 
άρθρα του Horst Darnel, Dieter Hennebo και Heinrich Schmidt, 
Όλντενμπουργκ 1984, σ. 20. Επίσης: Margarete Bosse (Roosink), 
Geschichtliche Entwicklung des Schlossgartens in Rastede, Κρατικό 
Αρχείο του Όλντενμπουργκ της Κάτω Σαξονίας, τμ. 297, Β49. 
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ο 31. Από την εποχή μετά το γάμο στην Ελλάδα φυλάσσονται στο Κρα
I τικό Αρχείο του Όλντενμπουργκ της Κάτω Σαξονίας στο τμήμα 6
Β Μ πολλές εκατοντάδες επιστολές από τα έτη 18361843 (αρ. 912) 
g και 18441853 (αρ. 1321) ανάμεσα στη βασίλισσα και την οικογέ
5 νειά της. Οχτώ επιπλέον επιστολές βρίσκονται στην κληρονομιά του 
^ μέγα δούκα Paul Friedrich August (τμ. 6Μ, αρ. 131). Φιλική υπό
| δειξη του Δρα Reimann, Όλντενμπουργκ. Στο τμήμα Αντίγραφα, 
Η Εκτυπώσεις, Πίνακες από το απόρρητο οικογενειακό αρχείο του οί
ο κου Wittelsbach, Μόναχο, αρ. 604605, βρίσκονται αντίγραφα των 
| περ. 200 επιστολών του κρατικού αρχείου του Όλντενμπουργκ της 
| Κάτω Σαξονίας προς τη μητριά της, τη μεγάλη δούκισσα Cacilie, και 
\ των περ. 100 επιστολών στην αδελφή της Φρειδερίκη καθώς και οι 
| α.α. επιστολές στον μέγα δούκα Paul Friedrich August. Μεταξύ αυ
® τών υπάρχουν και αντίγραφα της αλληλογραφίας ανάμεσα στον βα

σιλιά Όθωνα και τον τσάρο της Ρωσίας. 
32. Ένα παράδειγμα των πολύ ρεαλιστικών καθηκόντων της βασί
λισσας: «[...] ένας κηπουρός έχει δύο τετράγωνους κήπους, κάθε 
πλευρά του μικρού έχει μήκος 880 πόδια, κάθε πλευρά του μεγάλου 
1550 πόδια [...] πόσο μήκος πρέπει να έχει η πλευρά ενός τρίτου τε
τράγωνου κήπου, τον οποίο θα ήθελε να ανταλλάξει με τους δι
κούς του; β) Πώς μπορεί ο κηπουρός να υπολογίσει το μήκος του τρί
του κήπου χωρίς μηχανικές μετρήσεις; γ) Πώς μπορεί να σχεδιαστεί 
με τον συντομότερο τρόπο ο τρίτος κήπος, όταν δίνονται μία πλευ
ρά του μικρού και μία πλευρά του μεγάλου; δ) Πώς μπορεί να σχε
διαστεί μηχανικά ο τρίτος κήπος με μοιρογνωμόνιο και κανόνα;» 
Johannes Ramsauer, Kurze Skizze meines padagogischen Lebens. Mit 
besonderer BeriicksicMgung aufPestalozzi und seine Anstalten, Όλντεν
μπουργ 1838. Απόσπ. από: Gisela Niemoller, Die Engelinnen im 
Schloss. Eine Annaherung am Cacilie, Amalie und Friederike von 
Oldenburg, έκδ. του [Κέντρου ιστορίας των γυναικών],Όλντενμπουργκ 
1997, σ. 55κ.ε. 

33. Niemoller, Die Engelinnen,1997 (βλ. σημ 32), σ. 146. 
34. Ο θείος της βασίλισσας, ο πρίγκιπας Peter von Oldenburg, 
ήταν παντρεμένος με τη μεγάλη πριγκίπισσα της Ρωσίας Αικατερί
νη και διηύθυνε μέχρι το θάνατο του το κυβερνείο στο Nowgorod, 
Twer και Jaroslaw (πρβλ. Biographisches Handbuch zur Geschichte 
des Landes Oldenburg, επιμ. του Hans Friedl, Όλντενμπουργκ 1992, 
σ. 559). Στους Άγγλους η σχέση της βασίλισσας της Ελλάδας με 
τον τσαρικό οίκο φαινόταν ύποπτη και προσπάθησαν να δημιουρ
γήσουν καλές σχέσεις με την Τουρκική Αυτοκρατορία, στην οποία 
η Ρωσία είχε κηρύξει πόλεμο το 1828, ως προπύργιο έναντι των επε
κτατικών ρωσικών σχεδίων. Οι επιφυλάξεις των Άγγλων δεν ήταν 
αδικαιολόγητες. Η εξέγερση στη Θεσσαλονίκη εναντίον των Τούρ
κων για την πραγματοποίηση της «Μεγάλης Ιδέας» υποστηρίχτηκε 
από τη βασίλισσα, η οποία έλαβε τους ανάλογους πόρους από τη 
Ρωσία. 

35. Bower/Bolitho, Otto, 1997 (βλ. σημ 29), σ. 117. 
36. Ομοίως, σ. 124. 
37. Απόσπ. από Konig Ludwig I. von Bayern in seinen Brief en an seinen 
Sohn den Konig Otto von Griechenland, έκδ. του Ludwig Trost, Μπά
μπεργκ 1891, σ. 41. 
38. Επιστολή της 13ης/25ης Αυγούστου 1839, Απόρρητο οικογενει
ακό αρχείο. 
39. Επιστολή της 12ης/24ης Δεκεμβρίου1839, Απόρρητο οικογενει
ακό αρχείο. 
40. Το μωσαϊκό έχει εν μέρει απεικονιστεί από στο Laios, Tour la 
Reine, 1977 (βλ. σημ. 20), εικ. 20. Η βασίλισσα γράφει σχετικά στις 
7/18 Σεπτεμβρίου 1848, απόρρητο οικογενειακό αρχείο: «Σήμερα 

θα γευματίσουμε στην αίθουσα μου στον κήπο, η οποία είναι χτι
σμένη πάνω από ένα παλιό, πολύ ενδιαφέρον μωσαϊκό.» 
41. «Μεγαλοπρεπής κείται μπροστά μας ο κίονας του Διός, μόνο τώ
ρα καταλαβαίνει κανείς τις μνημειώδεις διαστάσεις [...] είναι τόσο 
ωραία έτσι όπως βρίσκεται πεσμένος κάτω, που οι περισσότεροι εί
ναι αντίθετοι με την επανατοποθέτηση του [...]». Επιστολή της 8ης/20ης 
Σεπτεμβρίου 1852, Απόρρητο οικογενειακό αρχείο. 
42. Επιστολή της 10ης/22ας Δεκεμβρίου 1859, Απόρρητο οικογενει
ακό αρχείο. Τα μεμονωμένα μετάλλια παρουσιάζονται από στο Laios, 
Tour la Reine, 1977 (βλ. σημ. 20), σ. 69. 
43. Επιστολή της 30ης Μαΐου /11ης Ιουνίου 1857, Απόρρητο οικο
γενειακό αρχείο. 
44. Bower/Gordon Bolitho, Konig Otto, 1997 (βλ. σημ 29), σ. 112. 
45. Επιστολή της 15ης/27ης Ιουνίου 1855, Απόρρητο οικογενειακό 
αρχείο. 
46. Επιστολή της 15ης/27ης Δεκεμβρίου 1862, Απόρρητο οικογενει

ακό αρχείο. 
47. Το 1877 ο κήπος των ανακτόρων της Αθήνας έδωσε την αφορμή 
σε κάποιον επισκέπτη για μια εξυμνητική περιγραφή: «[...] ο υπέ
ροχος βασιλικός κήπος, ένα έργο Γερμανών καλλιτεχνών κηπουρών. 
Είναι μια όαση μέσα σε μια έρημο, ένα εξωτικό νησί γεμάτο φυτά, 
όπου απλώνονται βαλσαμικές μυρωδιές και που στον ίσκιο του τρα
γουδούν αηδόνια. Στα γεμάτα φύλλα δρομάκια του τρεμοπαίζει το 
φως του ήλιου και ο γαλάζιος ουρανός τρυπώνει μέσα από τα φύλ
λα, ο Υμηττός διακρίνεται υπέροχος, το ίδιο και οι τεράστιοι κίονες 
του ναού του Διός και η θάλασσα. Οικεία δρομάκια μας καλωσο
ρίζουν και μας παρασύρουν να αφεθούμε στη μαγεία της Αττι
κής.» Από: Armand Freiherr von SchweigerLerchenfeld, Griechenland 
in Wort und Bild. Eine Schilderung des hellenischen Konigreiches, ανατ. 
της έκδ., Λειψία 1877, Κέτβινγκ 1992, σ. 20. 

48. Επιστολή της 10ης/23ης Δεκεμβρίου 1863, Απόρρητο οικογενει
ακό αρχείο. Η Αμαλία, σε αντίθεση με κάποιους άλλους Δυτικο
ευρωπαίους, φαίνεται να αγαπά το ελληνικό κλίμα και τον ήλιο. Στις 
20 Ιανουαρίου/1 Φεβρουαρίου γράφει με αποστροφή: «Ο γερμανι
κός χειμώνας είναι απελπιστικός. 14 βαθμοί κρύο κατά την ανατο
λή του ήλιου, φρικτό! Και πότε ανατέλει η ήλιος: μετά τις 8 η ώρα, 
τρομερό!» Απόρρητο οικογενειακό αρχείο. 
49. Οι μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις πώλησης περιγράφονται λε
πτομερώς από στο Laios, Tour la Reine, 1977 (βλ. σημ. 20), σσ. 76
102. Τα έγγραφα αρχείου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με τον 
βαρόνο Σίνα φυλάσσονται στο κρατικό αρχείο του Όλντενμπουργκ 
της Κάτω Σαξονίας. Τμ. 6Μ αρ. 60 και αρ. 77. Αλληλογραφία με το 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα Σίνα της Βιέννης και τον πρεσβευτή Σί
μωνα Σίνα στο Παρίσι. 
50. Erzherzog Maximilian von Osterreich, Mein ersterAusflug.Wanderungen 
in Griechenland, Λειψία 1868. 
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ΚΛΑΟΥς ΦΙΤςΕΝ 

Αρχαιολογικές έρευνες στην Ελλάδα στην Εποχή του βασιλιά Όθωνα 
(18321862) 

Από την ανασκόπηση στα χρόνια αυτά προκύπτει ότι οι 
αρχαιολογικές έρευνες στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της 
βαυαρικής εποχής δεν εξελίχθηκαν στο βαθμό που θα περίμε

νε κανείς ενόψει του ενδιαφέροντος των πρωταγωνιστών της 
πολιτικής σκηνής και της μεγάλης αύξησης των αρχαιολογι

κών γνώσεων των δυο προηγούμενων γενεών.1 Για το γεγονός 
αυτό υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Αποφασιστική ήταν η διαρ

κώς δυσχερής οικονομική κατάσταση του νέου κράτους, η 
οποία δεν επέτρεπε να εξασφαλιστούν τα απαραίτητα μέσα 
που θα βοηθούσαν την αρχαιολογία.2 Οι προσφορές από 
ιδιώτες δεν μπόρεσαν την εποχή εκείνη να εξισορροπήσουν 
το έλλειμμα: Οι Έλληνες πολίτες δεν είχαν τη δυνατότητα 
μιας τέτοιας γενναιοδωρίας,3 ενώ οι εκκλήσεις στο ευρωπαϊ

κό κοινό δεν είχαν, όπως φάνηκε, επαρκή απήχηση.4 Μόλις τη 
δεκαετία του '60 του 19ου αιώνα εισέρευσαν μεγαλύτερα 
εθνικά και διεθνή κονδύλια, πράγμα που εισήγαγε την άνθη

ση της αρχαιολογίας στην Ελλάδα (μεγάλες ανασκαφές των 
Ελλήνων στον Κεραμεικό, την Ακρόπολη, την Ελευσίνα και 
την Επίδαυρο, των Γερμανών στην Ολυμπία, των Γάλλων 
στους Δελφούς και τη Δήλο, των Αμερικανών στην Κόρινθο, 
των Άγγλων και των Ιταλών στην Κρήτη). Άλλωστε περί το 
1832 υπήρχε για μεγάλο διάστημα έλλειψη κατηρτισμένου 
προσωπικού τόσο για την επιστημονική συντήρηση των μνη

μείων όσο και για τη διεξαγωγή συστηματικών ανασκαφών 
και τη δημοσίευση τους.5 Ακόμα και η τακτική φύλαξη των 
πολυάριθμων αρχαιολογικών χώρων σε ολόκληρη τη χώρα 
αρχικά δημιούργησε προβλήματα.6 

Αλλά ως προς το βασικό ερώτημα του ρόλου τα αρχαίων 
μνημείων στο νέο κράτος δεν υπήρχε πλήρης συμφωνία μετα

ξύ Ελλήνων και Γερμανών τον ενθουσιασμό των τελευταίων 
για την αρχαιότητα δεν τον συμμερίζονταν όλοι οι Έλληνες. 
Έτσι , ο Ιωάννης Καποδίστριας, κυβερνήτης του ελληνικού 
κράτους στη μεταβατική περίοδο πριν τη' βαυαρική 
Αντιβασιλεία, παρόλο που είχε ιδρύσει στην Αίγινα το 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,7 το 1828 έγραφε στον Κυριά

κο Πιττάκη, ο οποίος την εποχή εκείνη ζητούσε να διοριστεί, 
ενώ αργότερα έγινε γενικός διευθυντής της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας8: «Επιπλέον άκουσα ότι καταλαβαίνετε αρχαία 
ελληνικά, αγαπάτε την αρχαιότητα και ασχολείστε με αυτήν. 
Αυτές είναι εσφαλμένες ιδέες, τις οποίες πρέπει να εγκατα

λείψετε. Εκτιμάτε, όπως και οι περισσότεροι άνθρωποι, τους 
αρχαίους εντελώς εσφαλμένα. Ήταν ανήσυχα πνεύματα, από 

τα οποία εμείς οι Νεοέλληνες δεν μπορούμε να μάθουμε τίπο

τα το πρακτικό.» Και από τον Ανδρέα Μουστοξύδη9, το διά

σημο μελετητή της αρχαιότητας από την Κέρκυρα, συνιδρυτή 
του Ινστιτούτου di Corrispondenza Archeologica της Ρώμης, 
συγγραφέα της πρώτης μελέτης για ένα Νόμο περί Αρχαιοτή

των10 και πρώτο διευθυντή του προαναφερθέντος μουσείου 
της Αίγινας, διασώθηκε η ακόλουθη ρήση: «Ο διάβολος να 
πάρει τους Τούρκους που παράτησαν στην Αθήνα τη μια 
πέτρα πάνω στην άλλη· διαφορετικά δεν θα χρειαζόταν να 
ακούμε διαρκώς για τις παλιές αναμνήσεις!»11 

Η εκτίμηση της κλασικής αρχαιότητας έπαιξε αποφασιστι

κό ρόλο στο ζήτημα επιλογής της πρωτεύουσας. Ενώ η γερμα

νική πλευρά δεν φανταζόταν τη νέα Ελλάδα παρά μόνο σαν 
τη συνέχεια του αττικού κράτους στην κλασική του περίοδο, 
και για το λόγο αυτό ως νέα πρωτεύουσα του παρά μόνο την 
Αθήνα, οι ελπίδες πολλών Ελλήνων στρέφονταν στην επανά

κτηση της βυζαντινής αυτοκρατορίας με πρωτεύουσα την 
Κωνσταντινούπολη.12 Η πραγματοποίηση της «Μεγάλης 
Ιδέας» απέτυχε ως γνωστό, εξαιτίας της ιστορικής πραγματι

κότητας. Οι Έλληνες χρειάστηκαν περισσότερο από έναν 
αιώνα για να εγκαταλείψουν την ιδέα αυτή, και η όλη διαδι

κασία ήταν γι' αυτούς άκρως οδυνηρή. Στο βαθμό που οι 
Έλληνες έπρεπε να εγκαταλείψουν τις προσδοκίες τους σχε

τικά με την Κωνσταντινούπολη, η επαναφορά στη μνήμη της 
κλασικής κληρονομιάς απέκτησε μεγαλύτερη σημασία. Αυτή 
η εξέλιξη, την οποία είχαν ξεκινήσει οι Βαυαροί με τις κλασι

κιστικές τους ιδέες και η οποία αποτέλεσε συγχρόνως έναν 
από τους λόγους της αποτυχίας τους, ολοκληρώθηκε οριστικά 
μόλις αυτό τον αιώνα. 

Η όχι και τόσο αδικαιολόγητη εντύπωση, από πλευράς των 
Ελλήνων, ότι με τους Βαυαρούς αντικαταστάθηκε μια κατοχή 
από μια άλλη ήταν εκείνη που τελικά δυσκόλεψε την ανάπτυ

ξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης και σταθερής συνεργασίας 
μεταξύ των τόσο διαφορετικών λαών τους οποίους είχαν 
φέρει κοντά οι ιστορικές δυνάμεις. Για το λόγο αυτό δεν επι

τεύχθηκε, λ.χ., στον τομέα της μελέτης της αρχαιότητας η υιο

θέτηση των εξελιγμένων κεντροευρωπαϊκών επιστημονικών 
μεθόδων και γνώσεων, η οποία θα ήταν δυνατή με μια συνεχή 
γυμνασιακή και πανεπιστημιακή εκπαίδευση ήδη στην πρώτη 
γενιά της απελευθερωμένης Ελλάδας. 

Και όμως, όλα ήταν τόσο ευοίωνα, χάρη σε τρεις άνδρες 
οι οποίοι επικράτησαν σε όλα τα ζητήματα της αρχαιολογίας 
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Επιγραφή: κάπως μεγάλος, και το μούσι πολύ μικρό. Ιδιωτική συλλογή 

κατά τα πρώτα χρόνια της βαυαρικής περιόδου: ο Eduard 
Schaubert (18041860), ο Leo von Klenze (17841864) και ο 
Ludwig Ross (18061859) (εικ. 1). 

Ο Eduard Schaubert και το αρχαιολογικό πάρκο 
στην Αθήνα 

Ο αρχιτέκτονας Schaubert ήρθε στην Ελλάδα το 1830 μαζί 
με το Θεσσαλό φίλο του, Σταμάτη Κλεάνθη (18021862), μετά 
από κοινή τους φοίτηση κοντά στον Schinkel στο Βερολίνο. 
Εργάστηκε αρχικά στην Αίγινα υπό τον Καποδίστρια, αλλά 
το 1831 έφυγε για την Αθήνα, όπου ως ιδιώτης άρχισε να 
εκπονεί μια πολεοδομική μελέτη για την Αθήνα, η οποία είχε 
καταστραφεί ολοσχερώς κατά τους απελευθερωτικούς πολέ

μους. Το Μάρτιο του 1832 ανετέθη επίσημα από την 
Αντιβασιλεία στους δύο φίλους ο σχεδιασμός της ανοικοδό

μησης της.13 Όταν στις 11 Ιουλίου 1833 η Αθήνα επιλέχθηκε 
ως νέα πρωτεύουσα, εγκρίθηκε συγχρόνως και το εν τω μετα

ξύ εκπονηθέν σχέδιο των δύο αρχιτεκτόνων. Το σχέδιο αυτό 
όχι μόνο λάμβανε υπόψη του την προστασία των αρχαίων 
μνημείων, αλλά πολύ περισσότερο, προέβλεπε να μην ανοικο

δομηθούν οι περιοχές της αρχαίας πόλης βόρεια και ανατολι

κά της Ακρόπολης, έτσι ώστε να είναι δυνατές οι άμεσες ή 
μελλοντικές ανασκαφές. Στο υπόμνημα,14 το οποίο συνόδευε 
το σχέδιο, οι δύο συγγραφείς τονίζουν καταρχάς ότι στο σχέ

διο τους είχαν καταγράψει όλα τα αρχαία κτίσματα και τα 
ονόματα όλων των εκκλησιών, ακόμη και των κατεστραμμέ

νων, πιστεύοντας ότι από τα ονόματα τους θα μπορούσαν να 
εξαχθούν συμπεράσματα για παλιότερα αρχαία κτίσματα. 

Έπειτα παραθέτουν: «Τελικά η μεταφορά της πόλης προς τα 
βόρεια, στο πεδινό μέρος, παρέχει και το πλεονέκτημα ότι η 
περιοχή των παλαιών πόλεων του Θησέα και του Αδριανού 
θα παραμείνει ανοικοδόμητη και επιπλέον έτσι παρέχεται 
χώρος για μελλοντικές ανασκαφές. Εάν η τωρινή κατάσταση 
της Ελλάδας δεν επιτρέπει την άμεση διεξαγωγή ανασκαφών, 
οι κατοπινές γενιές θα μπορούσαν να επικρίνουν τη σημερινή 
έλλειψη προνοητικότητας, αν όλα αυτά δεν ληφθούν σοβαρά 
υπόψη. Εξαιρετικά επιθυμητό θα ήταν αν η βόρεια πλευρά 
της Ακρόπολης με τα αρχαία μνημεία της απελευθερωνόταν 
βαθμιαία από τη μάζα των ερειπίων, τα οποία έχουν συσσω

ρευτεί με το πέρασμα των χιλιετιών και έχουν ύψος παντού 
από 8 έως 12 πόδια, ενώ σε πολλά σημεία φτάνουν τα 18». 

Αφού τονίζεται το προσδοκώμενο «απίστευτα μεγάλο κέρ

δος τόσο σε καλλιτεχνικούς θησαυρούς όσο και σε ιστορικά 
σημαντικές επιγραφές» ή τουλάχιστον το κέρδος μιας ωραίας 
προβολής των αρχαίων κτισμάτων που θα έρχονταν στο φως, 
ακολουθεί το εξής: «Από τα μνημεία αυτά θα πρέπει να απο

μακρυνθεί το χώμα μέχρι να αποκαλυφθεί το έδαφος της 
αρχαίας πόλης, όπου θα είναι ευδιάκριτη η κατεύθυνση των 
αρχαίων οδών και πλατειών. Ενίοτε θα μπορούσε να διατηρη

θεί κάποιο από τα μικρά γραφικά λείψανα των εκκλησιών του 
βυζαντινού Μεσαίωνα, δημιουργώντας μια ευχάριστη αντίθε

ση με τα έργα της Αρχαιότητας. Ο χώρος μεταξύ αυτών των 
μνημείων θα μπορούσε να γεμίσει με δενδροστοιχίες, πρα

σιές και κήπους, και η θέση των δενδροστοιχιών θα σηματο

δοτούσε ταυτόχρονα τα καλύτερα σημεία για την παρατήρηση 
των μνημείων. Το σύνολο θα σχημάτιζε ένα μουσείο αρχαίας 
αρχιτεκτονικής, που όμοιο του δεν θα υπάρχει πουθενά». Η 
προβλεπόμενη περιοχή των ανασκαφών είναι σημειωμένη 
πάνω στο σχέδιο με άλλο χρώμα. Τα σύνορα περνάνε νότια 
της οδού Ερμού και συμπεριλαμβάνουν τη βιβλιοθήκη του 
Αδριανού. Ένα «όμορφο κομμάτι», που αποτελείται από 
εκκλησίες, τζαμιά και τουρκικά σχολεία, ήταν ήδη «δημόσια 
περιουσία». «Αλλά αν δεν αρχίσουν σύντομα οι ανασκαφές ή 
αν τουλάχιστον, η γη πάνω στην οποία θα διεξαχθούν, δεν 
μετατρέπουν αμέσως σε δημόσια ιδιοκτησία, τότε θα πρέπει 
να φοβόμαστε ότι αργότερα τόσο οι δυσκολίες όσο και τα 
έξοδα θα είναι πολύ μεγαλύτερα, όπως μας έχει αποδείξει η 
εμπειρία μας στη Ρώμη». Τα ευρήματα από τα βόρεια τμήμα

τα της αρχαίας πόλης θα μπορούσαν να διασωθούν, αν όλα τα 
σπίτια κτίζονταν με υπόγειες αποθήκες. 

Ο Ludwig Ross, ο οποίος ήταν στενός φίλος του Schaubert,15 

είχε υπερασπιστεί με ενθουσιασμό το διορατικό αυτό πρό

γραμμα. Στις 12 Οκτωβρίου 1832 γράφει σε ένα Γερμανό 
φίλο του,16 με αφορμή μεταξύ άλλων τα σημαντικά ευρήματα 
που είχαν έρθει στο φως στους Αέρηδες: «Μπορεί ο αναγεν

νημένος ελληνικός λαός, μπορεί η μορφωμένη και φιλική 
Ευρώπη να δεχθεί ότι αυτό το ιερό έδαφος θα καλυφθεί πάλι 
με κτίρια, τα οποία, όπως και στη Ρώμη, είτε θα καταστήσουν 
αδύνατη κάθε μελλοντική έρευνα είτε θα την δυσκολέψουν σε 
πολύ μεγάλο βαθμό;» Είχε και αυτός ενθουσιαστεί με την 
ιδέα της εκπληκτικής εντύπωσης που θα δημιουργούσε ένα 
αρχαιολογικό πάρκο ανάμεσα στην Ακρόπολη και τη σχεδια

σμένη νέα πόλη και υπολόγισε ότι το κόστος της απόκτησης 
του χώρου θα ανερχόταν προφανώς σε λιγότερο από 1 εκατ. 
τουρκικές πιάστρες, αφού ο Schaubert και ο Κλεάνθης είχαν 
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Εικ. 2. Ο οικισμός των Τούρκων στην Ακρόπολη, γύρω στα 1805, όπως φαίνεται από το βόρειο τείχος των Προπυλαίων. Η πρόσβαση είναι καλυμμένη με χώμα. 
Έγχρωμη οξυγραφία του Edward Dodwell. Views in Greece in Drawings, Λονδίνο 1830. 

καταφέρει να αποτρέψουν πολλούς κατοίκους από την ιδέα 
οικοδόμησης μέσα σ' αυτή την περιοχή. Μετά την αξίωση να 
συμπεριληφθεί στην περιοχή των ανασκαφών και η νότια 
πλευρά της Ακρόπολης με τα δυο της θέατρα, τα οποία τώρα 
χρησίμευαν ως «χωράφια δημητριακών», συνεχίζει:17 

«Βέβαια, τα έξοδα αυτών των ανασκαφών θα είναι πολύ 
σημαντικά. Μπορούν να προϋλογιστούν εκ των προτέρων 
μόνο πολΰ γενικά. Αλλά όταν το νέο ελληνικό κράτος, το 
οποίο χάρη στις πλούσιες φυσικές πηγές βοήθειας θα βρίσκε

ται σε λίγα χρόνια σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση, 
καθορίσει ετησίως για το σκοπό αυτό ένα όχι ευκαταφρόνητο 
ποσό, τότε θα μπορέσει να ολοκληρώσει το μεγάλο έργο πολύ 
εύκολα σε λιγότερο από μισή γενιά. Και γιατί δεν θα έπρεπε 
να συμβάλουν στο σκοπό αυτό οι πολυάριθμοι φίλοι της 
Αρχαιότητας στην Ευρώπη; Πιστεύω ότι αν ένας από τους 
κορυφαίους επιστήμονες της Αρχαιότητας στη Γερμανία18 

υψώσει τη φωνή του για το ζήτημα αυτό και τεθεί επικεφαλής 
ενός συλλόγου για την υποστήριξη των ανασκαφών στην 
Αθήνα, σύντομα θα συγκεντρωθεί ένα σεβαστό ποσό.19 Η 
ελληνική κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να απορρίψει μια τέτοι

ου είδους επιχορήγηση, εφόσον επρόκειτο για ένα σκοπό ο 
οποίος θα σήμαινε πολλά για κάθε μορφωμένο άνθρωπο θα 
έπρεπε να το θεωρεί σαν ένα μικρό φόρο ευγνωμοσύνης, ένα

ντι στη μητέρα των τεχνών και των επιστημών». 

Ως γνωστό, αυτό το «αρχαιολογικό όνειρο» δεν εκπληρώ

θηκε. Η αντίσταση των ιδιοκτητών γης αποδείχθηκε ισχυρό

τερη.20 Ο Ross απέδωσε την ευθύνη στη βαυαρική κυβέρνη

ση, η οποία δεν φρόντισε να αποκτήσει εγκαίρως τη γη ένα

ντι «μιας ελάχιστης χρηματικής θυσίας».21 

Η απραγματοποίητη ιδέα του Schaubert για το αρχαιολο

γικό πάρκο παρουσιάστηκε εδώ αναλυτικά, γιατί εξακολου

θεί να υφίσταται έως και σήμερα. Οι αρχαιολόγοι δεν εγκα

τέλειψαν ποτέ το όνειρο αυτό. Μετά από μακρές διαπραγμα

τεύσεις η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε το 1930 να απαλ

λοτριώσει με πόρους του ιδρύματος Rockefeller και να κατε

δαφίσει ένα μέρος της παλιάς πόλης, ενώ παραχώρησε το 
δικαίωμα στους Αμερικανούς αρχαιολόγους να κάνουν ανα

σκαφές στο κέντρο της αρχαίας πόλης, στην Αγορά. Εδώ εν 
τω μεταξύ έγινε κάτι το οποίο προσεγγίζει το όραμα του 
Schaubert και του Ross. 

Αλλά δεν πρέπει να μείνουμε σε αυτό. Το σχέδιο το οποίο 
οι αρχαιολόγοι (και οι πολεοδόμοι) επαναφέρουν ξανά και 
ξανά, να συνδεθούν δηλαδή στενότερα μεταξύ τους οι διάφο

ρες κατάφυτες ανασκαφικές ζώνες της Αθήνας (Ολυμπιείο, 
Ακρόπολη, Αγορά, Κεραμεικός) και να δημιουργηθεί κατ' 
αυτόν τον τρόπο ένα αρχαιολογικό πάρκο, από το 1997 και 
χάρη στους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πλέον 
επίκαιρο. 
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Ι Ο Leo Von Klenze και η διάσωση της Ακρόπολης. 
W 

Το πολεοδομικό σχέδιο των Schaubert και Κλεάνθη εγκρί

g θηκε από την Αντιβασιλεία στις 11 Ιουλίου 1833, όμως σύντο

< μα οι δυσκολίες πραγματοποίησης του αποδείχθηκαν ανυπέρ

χ βλητες. Για το λόγο αυτό κλήθηκε ο αρχιτέκτονας της Αυλής 
Ι του βασιλέα Λουδοβίκου Α , ο Leo von Klenze, ως ανώτατος 
n. πραγματογνώμονας. Ο Klenze όμως δεν μπορούσε πια να 
| αλλάξει τίποτα στα βασικά χαρακτηριστικά του σχεδίου, που 
ο ούτως ή άλλως δεν του άρεσε καθόλου, διότι οι οικοδομικές 

ενέργειες είχαν ήδη αρχίσει. Επίσης, σε ό,τι αφορά τη ζώνη 
ζ των προστατευόμενων αρχαιοτήτων, βόρεια και ανατολικά 
ϊ της Ακρόπολης, ο Klenze αναγκάστηκε να συμβιβαστεί: τα 

όρια της περιοχής ανοικοδόμησης μετατοπίστηκαν νοτιότερα 
ξεπερνώντας τη Βιβλιοθήκη του Αδριανού. Τα νεότερα κτίρια 
της προστατευμένης ζώνης χωρίστηκαν σε διάφορες κατηγο

ρίες, σύμφωνα με τις οποίες θα ρυθμιζόταν η άμεση ή η μελ

λοντική κατεδάφιση τους.22 Αυτός ο συμβιβασμός όμως όχι 
μόνο δεν μπόρεσε να εμποδίσει τη σύγχρονη ανοικοδόμηση 
αυτής της ζώνης, αλλά ίσως και να την ευνόησε. Η σημαντικό

τατη, ωστόσο, συμβολή του Klenze στο αθηναϊκό πολεοδομι

κό σχέδιο, η μεταφορά δηλαδή του παλατιού από τα βόρεια 
στα δυτικά της νέας πόλης, δεν εφαρμόστηκε. Αυτό πρέπει να 

Εικ. 3. Κάτοψη της Ακρόπολης πριν τον Αγώνα με τον οικισμό των Τούρκων 
και τις εγκαταστάσεις του φρουρίου στη δυτική πλευρά (κάτω). Σχέδιο του 
Ιωάννη Τραυλού. 

Εικ. 4. Η δυτική στοά των Προπυλαίων με τη μέση πύλη προς την Ακρόπολη 
(αριστερά), μεταξύ του 1801 και 1804, υπερυψωμένη για τον προμαχιώνα πυρο

βολικού, μέσα από τον οποίο χρειάστηκε το 1834 να διανοιχτεί ένα πέρασμα 
για την επίσκεψη του βασιλιά Όθωνα. Σχέδιο με μολύβι του William Gell. 
Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο. 

ευχαρίστησε τους αρχαιολόγους, όπως επίσης και το γεγονός 
ότι το μεγαλειώδες σχέδιο του Schinkel για την κατασκευή 
του παλατιού στην Ακρόπολη δεν πραγματοποιήθηκε : 
Βέβαια, το παλάτι του Klenze δεν θα είχε κτιστεί ακριβώς 
επάνω στον τόσο ευαίσθητο και πλούσιο σε ευρήματα Κερα

μεικό, θα είχε όμως υποστεί ζημιές από τους κήπους και τους 
δρόμους. 

Ωστόσο, η παραμονή του Klenze στην Αθήνα είχε πολύ 
ευνοϊκές συνέπειες για την αρχαιολογία. Η εξαιρετική του 
ισχύς, την οποία απολάμβανε ως ανώτατος πραγματογνώμο

νας, του έδινε τη δυνατότητα να υποβάλλει αιτήματα στην 
Αντιβασιλεία και να μπορεί να τα επιβάλλει κιόλας. Έχοντας 
δει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Αθήνα, τον Ιούλιο 
του 1834, πόσο ελλιπώς προστατεύονταν τα αρχαία μνημεία, 
ακόμα και υπό τις νέες πολιτικές συνθήκες, επέβαλε να τοπο

θετηθούν φύλακες στους σημαντικότερους αρχαιολογικούς 
χώρους.23 (Βέβαια, κατά την αναχώρηση του, περί τα τέλη 
Σεπτεμβρίου, δεν βρήκε κανένα τέτοιο φύλακα στις Μυκή

νες24, ποιος ξέρει λοιπόν τι πραγματικά έγινε με το βασιλικό 
διάταγμα της 18ης Σεπτεμβρίου 1834). 

Σημαντικότερες και αποτελεσματικότερες ήταν οι πρωτο

βουλίες του Klenze για την Ακρόπολη. Μετά από εντατικές 
διπλωματικές προκαταρκτικές συζητήσεις κατόρθωσε να πεί

σει το βασιλιά να ορίσει στο διάταγμα της 30ής Σεπτεμβρίου 
1834, στο άρθρο 5, τα εξής25: «Η Ακρόπολη παύει να είναι 
φρούριο και στο εξής δε θα χρησιμοποιηθεί ποτέ σαν τέτοιο»· 
επίσης ότι θα απομακρυνόταν από την Ακρόπολη τα ερείπια 
του παρελθόντος και ότι ο Παρθενώνας θα αναστηλωνόταν, 
πράγμα για το οποίο εγκρίθηκαν 70.000 δρχ., κατανεμημένες 
σε τέσσερα χρόνια. Οι εργασίες θα διευθύνονταν από τον 
Ross σε συνεργασία με τον Schaubert και τον Κλεάνθη. Το 
πόσο επείγον ήταν πραγματικά το πρώτο σημείο φαίνεται 
από το ότι οι ένοπλες δυνάμεις προσπαθούσαν στο διάστημα 
εκείνο να διαμορφώσουν και πάλι την Ακρόπολη ως 
φρούριο.26 Ο Ross ανέφερε αργότερα ποια τεχνάσματα χρει
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Εικ. 5. Ο Παρθενώνας με τα υπολείμματα των τουρκικών σπιτιιόν μετά τις δύο 
πολιορκίες της Ακρόπολης κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα. 
Ακουαρε'λα του Leo von Klenze, 1834, Πρίνοτον, Μουσείο Τεχνών. 

άστηκε να χρησιμοποιήσει για να επισπεύσει τελικά την 
πραγματική αποχώρηση των βαυαρικών στρατευμάτων.27 Η 
Ακρόπολη εκείνη την εποχή έδινε την εικόνα ενός χώρου 
ερειπίων. Κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας είχε αναπτυ

χθεί μεταξύ και εντός των αρχαίων κτισμάτων ένας οικισμός 
ο οποίος είχε γίνει στάχτη με τη διπλή πολιορκία του κάστρου 
κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα. Μόνο τα ίδια 
τα οχυρωματικά έργα παρέμειναν ακέραια (Εικ. 25). 

Τα πρώτα μέτρα για την Ακρόπολη εισήχθησαν από τον 
ίδιο τον Klenze. Αφού του γνωστοποιήθηκε, στις 18 Αυγού

στου 1834, η σύμφωνη γνώμη του υπουργού Πολιτισμού, άρχι

σε αμέσως τις ανασκαφές στη βόρεια πλευρά του Παρθενώνα 
και την προετοιμασία της αναστήλωσης, η οποία ολοκληρώ

θηκε με την επίσκεψη του βασιλιά στην Ακρόπολη στις 10 
Σεπτεμβρίου.28 Για να μπορέσει ο βασιλιάς να εισέλθει στην 
Ακρόπολη από τον αρχαίο δρόμο, έπρεπε πολύ βιαστικά να 
διανοιχτεί προσωρινά το μεσαίο τμήμα των εσωτερικών κιό

νων των Προπυλαίων, στο οποίο βρισκόταν ακόμα ένας προ

μαχώνας των Τούρκων.2' Ο Klenze θα χαρακτήριζε αργότερα 
την ημέρα εκείνη, κατά την οποία εκφώνησε έναν πανηγυρικό 
λόγο υποδοχής30 στο σηκό του Παρθενώνα, ως την πιο ευχάρι

στη μέρα της ζωής του, εκτός από τη μέρα θεμελίωσης της 
Βαλχάλα [του γερμανικού «Πανθέου»].31 

Ο Ludwig Ross και οι ανασκαφές στην Ακρόπολη 

Οι εργασίες στην Ακρόπολη αφέθηκαν κατ' αρχήν στα 
χέρια του Ludwig Ross, ο οποίος είχε συντάξει σχετικά λεπτο

μερείς εκθέσεις. Στο πλευρό του βρίσκονταν ως αρχιτέκτονες 
όπως είχε προβλεφθεί ο Eduard Schaubert και στη θέση του 
Κλεάνθη, ο οποίος είχε αποχωρήσει, ο Δανός αρχιτέκτονας 
Christian Hansen (18031883),32 ο οποίος ήταν επίσης μαθητής 
του Schinkel. Ο συνδυασμός ενός αρχαιολόγου με δυο πολύ 
προικισμένους ερευνητές της αρχιτεκτονικής αποτέλεσε ευτύ

χημα για την αρχαιολογική έρευνα, το οποίο θα επαναλαμβα

νόταν στις ανασκαφές της Ολυμπίας (από το 1875). 

Ο Ross είχε αποκτήσει την κλασική του παιδεία στο | 
Κίελο και στην Κοπεγχάγη και είχε επισκεφθεί με υποτρο S 
φία της Δανίας πρώτα τη Λειψία και στη συνέχεια, τον < 
Ιούλιο του 1832, την Ελλάδα. Στο Ναύπλιο είχε ζήσει από « 
κοντά τη συμφωνία της Ελληνικής Εθνοσυνέλευσης για την ί 
εκλογή του βασιλιά Όθωνα,33 και λίγο αργότερα επισκέφθη ο 
κε υπό τη συνοδεία του Πιττάκη για πρώτη φορά την Ακρο χ 
πόλη, πάνω στην οποία ήταν εγκατεστημένη (και θα εξακο g 
λούθησε να είναι για περισσότερο από μισό χρόνο) μια τουρ * 
κική φρουρά.34 |5 

Τη θέση στην αρχαιολογική υπηρεσία, η οποία του είχε < 
προταθεί από την Αντιβασιλεία, την είχε αρχικά απορρίψει, 3 
επειδή δεν ήθελε να εργαστεί υπό το γενικό έφορο Weis m 
senborn, ένα Γερμανό αρχιτέκτονα, που είχε ζήσει καιρό στη χ 
Ρώμη, «χωρίς φιλολογικές γνώσεις και γλωσσομάθεια».35 * 
Επειδή όμως η υποτροφία του έληξε, αποφάσισε τον Ιούλιο z 
του 1833 τελικά να δεχθεί τη θέση του συντηρητή για την £ 
Πελοπόννησο με υπηρεσιακή έδρα στο Ναύπλιο.36 Ο Ross » 
ήταν αυτοδίδακτος ως αρχαιολόγος, είχε όμως αποκομίσει Η 
γρήγορα τις απαραίτητες γνώσεις για την πρακτική εργασία ° 
της ανασκαφής και τις είχε αναπτύξει μόνος του. Τις πρώτες 2 
ανασκαφές του τις έκανε στο πλαίσιο των πολλών υπηρεσία * 
κών του ταξιδιών στην Πελοπόννησο, στην περιοχή της 
Τεγέας, της Σπάρτης (τάφοι του Μενέλαου και του 
Λεωνίδα), του Γυθείου και της Μεγαλόπολης, σχετικά με τις 
οποίες δημοσίευσε μάλιστα και ανακοινώσεις.37 Το καλοκαί

ρι του 1834 πήρε μετάθεση για την Αθήνα, όπου συμμετείχε 
στην επιτροπή για την αναδιοργάνωση της πόλης. Το 
Σεπτέμβριο διορίστηκε γενικός έφορος μετά την παραίτηση 
του Weissenborn, διατήρησε όμως το αξίωμα του εφόρου για 
την Πελοπόννησο και ανέλαβε και την εφορία των Νήσων, 
αφού ο έως τότε έφορος Ιωάννης Κοκκώνης χρειάστηκε να 
αντικατασταθεί.38 

Μέσα σε όλη αυτή την πληθώρα αξιωμάτων ανέλαβε πριν 
το τέλος του 1834, και τις εργασίες στην Ακρόπολη, που 
είχαν αρχίσει από τον Πιττάκη (βλ. σημ. 64) και τον Klenze, 
τις οποίες συνέχισε μέχρι την αποχώρηση του από την αρχαι

ολογική υπηρεσία το Σεπτέμβριο του 1836. Το πρώτο μέτρο 
αφορούσε με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο την ίδρυση ενός 
φυλακίου έξι αντρών πάνω από το θέατρο του Ηρώδου του 
Αττικού.39 Οι εργασίες διεξήχθησαν σύμφωνα με το σχέδιο 
το οποίο είχε καταρτίσει ο Klenze και στη συνέχεια εξελί

χθηκε από τον Ross.40 Στόχος ήταν να απομακρυνθούν όλα τα 
μεταγενέστερα υπολείμματα και να εντοπιστούν όσο το 
δυνατόν περισσότερα αρχαία γλυπτά και αρχιτεκτονήματα, 
ώστε στη συνέχεια να ξεκινήσει η αναστήλωση. Ο σωρός 
χώματος, που προέκυψε από τις εργασίες εκκαθάρισης 
απλώθηκε στο νότιο τείχος της Ακρόπολης, ανάμεσα στα δύο 
θέατρα όπου υπέθεταν ότι δεν υπήρχαν σημαντικά αρχαία 
κτίσματα.41 Έτσι δημιουργήθηκαν οι άσχημοι χωμάτινοι 
σωροί, οι οποίοι διακρίνονται στις παλιές φωτογραφίες (Εικ. 
12). Οι πέτρες οι οποίες δεν έφεραν στην επιφάνεια τους 
ευδιάκριτα σημάδια αρχαίας καταγωγής πουλήθηκαν, σύμ

φωνα με μια ιδέα του Klenze, η οποία εφαρμόστηκε και 
αργότερα, για να κερδίσουν με αυτό τον τρόπο τα πρώτα 
χρήματα για τις εργασίες.42 

Αρχικά ήρθαν στην επιφάνεια τα θεμέλια του Παρθενώνα 
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Εικ. 6. Σχέδια του Schaubert από τις ανασκαφές στα θεμέλια του Παρθενώνα 
1835/36. Επάνω στο κέντρο η τομή κοντά στη νοτιοανατολική γωνία. 
Ludwig Ross, Archaologische Aufsatze, τόμος 1, Λειψία 1855, πίν. 5. 

στη δυτική, νότια και ανατολική πλευρά. Επειδή ο Ross ως 
πραγματικός επιστήμονας ήθελε να γνωρίζει πόσο βαθιά 
φτάνουν τα θεμέλια του Παρθενώνα και πότε δημιουργήθη

καν, έδωσε εντολή να ανασκάψουν στη νοτιοδυτική γωνία 
καθώς και στα νοτιοανατολικά. Περιέγραψε επακριβώς δια

φορετικά στρωματολογικά επίπεδα και σε μια περίπτωση τα 
σχεδίασε, γεγονός που αποτελεί το πρώτο παράδειγμα 
αρχαιολογικού σχεδιασμού με τομές43 (Εικ. 6). Παρόλο που η 
τεκμηρίωση των ευρημάτων σε αυτές τις ανακτορικές τομές 
δεν είναι ακόμα επαρκής και θα ευχόταν κανείς να είχε 
συγκρατήσει ο Ross την περιέργεια του και να είχε αφήσει 
τη μεγάλη ανασκαφή για μια μετέπειτα και καλύτερα προε

τοιμασμενη εποχή, με την παρατήρηση του όμως, οτι κάτω 
από το σημερινό Παρθενώνα υπήρχε προηγουμένως ένας 
άλλος ναός, ο οποίος κατεστράφη κατά τη διάρκεια των 
Περσικών Πολέμων,43 έδωσε το έναυσμα για έντονη συζήτη

ση, η οποία διαρκεί μέχρι σήμερα. 
Όταν τελικά στις 31 Μαρτίου 1835 τα βαυαρικά στρατεύ

ματα αποχώρησαν από την Ακρόπολη, άρχισαν οι εργασίες 
κατεδάφισης στα Προπύλαια46, κατά τις οποίες οι ανασκα

φείς προσέκρουσαν στα αναχώματα για την τοποθέτηση των 
πυροβόλων που βρίσκονταν μπροστά από την ανατολική 
πρόσοψη των Προπυλαίων. Αμέσως μετά συνάντησαν τα 
καλοδιατηρημένα και σχεδόν πλήρη τμήματα του ναού της 
Απτέρου Νίκης, ο οποίος ήταν γνωστός από τις περιγραφές 
του Παυσανία, αλλά τον είχαν δει και οι ταξιδιώτες J. Spon 
και G.Wheler (16751676). Ο ναός είχε κατεδαφιστεί από 
τους Τούρκους, πιθανόν στην αρχή του πολέμου με τη Βενε

τία (από το 1684) και είχε μετατραπεί στο μεγάλο προμαχώ

να για την ενίσχυση τους, ευτυχώς πρέπει να πούμε, διότι το 
κομψό κτίσμα δεν θα είχε αντέξει στον κανονιοβολισμό της 
Ακρόπολης στις 26 Σεπτεμβρίου 1687. Αφού λοιπόν βρέθηκε 
στον πύργο του ναού της Απτέρου Νίκης, ο οποίος ερχόταν 
σιγάσιγά στο φως, η σχεδόν ακέραιη βάση του ναού (οι 
Τούρκοι είχαν κατασκευάσει στο κέντρο του ένα υπόγειο για 
την παραγωγή πυρίτιδας), αποτολμήθηκε η ανοικοδόμηση 

του ναού. Οι εργασίες ανατέθηκαν στον αρχιτέκτονα Eduard 
Laurent,47 από τη Δρέσδη. 

Η σύνθεση του κτίσματος προχωρούσε γρήγορα και 
τελείωσε ήδη το 1836. Εντούτοις το καλοκαίρι του 1835 ο 
Ross βρήκε χρόνο για να επιχειρήσει μαζί με τον Schaubert 
ένα ταξίδι επιθεώρησης στην εφορία νήσων (τον ίδιο καιρό 
είχαν σταλεί ο Laurent και ο σχεδιαστής της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας Α. Ιατρίδης48 στην αντίθετη κατεύθυνση, στη 
Θήβα, στους Δελφούς και τη Ναύπακτο, ενώ ο Πιττάκης 
«φύλαγε» την Αθήνα49). Το Φεβρουάριο του 1836 ο Ross 
έπρεπε να διακόψει τις εργασίες του για μία φορά ακόμη και 
να συνοδεύσει το βασιλιά Λουδοβίκο Α σε περιοδεία του 
στα νησιά. Ο Λουδοβίκος είχε αποκτήσει ήδη το 1820 την 
περιοχή του αρχαίου θεάτρου στη Μήλο. Οι ανασκαφές οι 
οποίες διεξήχθησαν εκεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του 
δεν έφεραν στο φως το προσδοκώμενο συμπλήρωμα της 
Αφροδίτης  το μόνο που φάνηκε ήταν ότι το σκηνικό είχε 
αναμορφωθεί κατά τη ρωμαϊκή εποχή.50 

Η επανάκτηση του ναού της Απτέρου Νίκης είναι σίγου

ρα το σημαντικότερο κατόρθωμα του Ross και η γνωστή 
περιγραφή του Christian Hansen αποδίδει την αισιοδοξία 
και τη χαρούμενη διάθεση εκείνων των ευτυχισμένων 
μηνών.51 Οι δύο τελικές δημοσιεύσεις παρουσιάστηκαν από 
τον Ross και τους δύο αρχιτέκτονες του τρία χρόνια αργότε

ρα.52 Θα αποτελούσαν την αρχή ενός πολύτομου έργου σχετι

κά με τις εργασίες στην Ακρόπολη.53 Αυτό, βέβαια, δεν έγινε 
ποτέ. 

Το καλοκαίρι του 1836 ξέσπασε κάποιο σκάνδαλο, εξαι

τίας του οποίου την 1η Σεπτεμβρίου 1836 καθαιρέθηκε ο 
Ross από το αξίωμα του γενικού εφόρου. Αντικείμενο της 
διένεξης με την προϊστάμενη αρχή του, το Υπουργείο 
Παιδείας,54 ήταν το ζήτημα της χρησιμοποίησης των επιστη

μονικών αποτελεσμάτων των εργασιών, οι οποίες διεξήχθη

σαν με εντολή του Υπουργείου, και συγκεκριμένα για τα 
αντίγραφα των πρόσφατων επιγραφών που είχαν βρεθεί. 
Ενώ το Υπουργείο επέμενε ότι επρόκειτο για ιδιοκτησία των 
αρχών και γι' αυτό έπρεπε να παραδοθούν, ο Ross ενέμενε 
στο δικαίωμα του να γνωστοποιήσει στο επιστημονικό κοινό 
γρήγορα και απρόσκοπτα τα αποτελέσματα των ερευνών 
του. Σε αυτή την τόσο σημαντική διένεξη είχαν συμφωνήσει 
πολλοί με τον Ross, όχι μόνο στη Γερμανία.55 Ωστόσο, μέχρι 
και πρόσφατα υπήρχε επίσης η άποψη ότι ο Ross είχε 
άδικο.56 Αλλά και ο ίδιος ο Ross είχε παραδεχτεί ότι η διένε

ξη θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν συμπεριφέρονταν 
κάπως πιο συμβιβαστικά.57 Πιθανόν το όλο θέμα να μην 
κατέληγε σε σύγκρουση αν το ζήτημα των δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων δημοσίευσης ρυθμιζόταν με τους νέους νόμους 
περί αρχαιοτήτων (βλ. κατωτέρω), αλλά κάτι τέτοιο δεν έχει 
γίνει μέχρι σήμερα. 

Ο Ross ήταν τώρα πια ιδιώτης, ο οποίος αναγκαζόταν να 
εξασφαλίζει τα προς το ζην κάνοντας ιδιαίτερα μαθήματα, 
ώσπου ο βασιλιάς Όθων του απένειμε την πανεπιστημιακή 
έδρα της Αρχαιολογίας στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο, την 
οποία αποδέχθηκε το 1837 και κατείχε μέχρι την απόλυση 
όλων των αλλοδαπών κρατικών λειτουργών λόγω της στρα

τιωτικής εξέγερσης του 1843. 
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Εικ. 7. Κάτοψη των Προπυλαίων του Μνησικλέους, στα δεξιά και στο μέσο 
πέρασμα με σκούρο χρώμα τα υπολείμματα των προπερσικών Προπυλαίων τα 
οποία αναγνωρίστηκαν από τον Ross. Ludwig Ross, Archaologische Aufsatze, 
τόμος 1, Λειψία 1855, πίν. 4. 

ανασκαφές τις είχε «διδαχθεί» από το Γάλλο ιχνογράφο, ανα

σκαφέα και πράκτορα αρχαιοτήτων, Fauvel (17531838). Ο 
Πιττάκης είχε συμμετάσχει στο ξεκίνημα του απελευθερωτι

κού αγώνα στην Αθήνα. Ήταν πατριώτης και αγαπούσε την 
αρχαιότητα. Σχετικά με το θέμα αυτό υπάρχουν πολυάριθμες 
ιστορίες, εκ των οποίων η πιο συγκινητική είναι εκείνη όπου, 
κατά την πολιορκία της Ακρόπολης από τους Έλληνες το 
1822, ο Πιττάκης κατάφερε να επιβάλει τον ανεφοδιασμό των 
πολιορκοΰμένων Τούρκων με μολύβι, ώστε αυτοί να μην προ

μηθευτούν το περιζήτητο μέταλλο από τα αρχαία κτίσματα.66 

Ο Πιττάκης είχε διοριστεί από το 1832 επιστάτης αρχαιοτή

των της Αθήνας, αφού είχε εργαστεί εκεί ήδη ως ξεναγός.67 

Έτσι είχε γνωρίσει και τον Ross, με τον οποίο διορίστηκε 
ταυτόχρονα έφορος αρχαιοτήτων. Ο τομέας αρμοδιότητας 
του εκτεινόταν στην ηπειρωτική Ελλάδα, δηλαδή από τη νότια 
άκρη της Αττικής μέχρι τη μακρινή Αιτωλία και Ακαρνανία.68 

Ήδη προηγουμένως, αμέσως μετά την αποχώρηση του 
τουρκικού στρατεύματος από την Ακρόπολη (1 Απριλίου 
1833), είχε ξεκινήσει τις ανασκαφές στη βόρεια πλευρά του 
Παρθενώνα, οι οποίες έδωσαν αμέσως πλούσια ευρήματα: 
πλάκες από τη βόρεια ζωφόρο του Παρθενώνα, ενώ στη 
συνέχεια βρέθηκαν οι χαμένες επιγραφές του ναού Roma

Augustus, τις οποίες είχε αντιγράψει ο Cyriacus από την 

Εικ. 8. Ο Κυριάκος Πιττάκης ως γενικός έφορος αρχαιοτήτων. Φωτογραφία 

Μετά την απόλυση του από την Αρχαιολογική Υπηρεσία 
του αρνήθηκαν αρχικά ακόμα και αυτή την επίσκεψη στην 
Ακρόπολη.58 Όμως φαίνεται ότι η σχέση του με το διάδοχο 
του, Πιττάκη, είχε βελτιωθεί τόσο πολύ, που μπορούσε να 
συνεχίζει να ενημερώνεται59 για την εξέλιξη των εργασιών 
στην Ακρόπολη και ταυτόχρονα να δημοσιεύει τις σημαντικές 
του παρατηρήσεις για το προγενέστερο κτίσμα των Προ

πυλαίων (Εικ. 7).60 

Υπό τη νέα του αρμοδιότητα, έκανε ταξίδια μεγάλης δει

άρκειας, στα οποία συγκέντρωνε επιγραφές και δημοσίευε 
ευσύνοπτες ταξιδιωτικές ανακοινώσεις, που τον έκαναν γνω

στό σε ένα ευρύ κοινό και είναι ακόμα και σήμερα άξιες να 
διαβαστούν.61 Στα ταξίδια αυτά συγκαταλέγονται και τα 
«βασιλικά ταξίδια».62Ο Όθων είχε γνωρίσει τον Ross ως 
ειδήμονα ξεναγό στις 23 Μαίου 1833, στην πρώτη του επίσκε

ψη στην Αθήνα63 και μετά από αυτό του ήταν αδύνατο να 
φανταστεί κάποιο από τα πολυάριθμα ταξίδια στο βασίλειο 
του χωρίς τη συνοδεία του. Ο Ross ήταν, στην εποχή του, 
σίγουρα ο καλύτερος γνώστης της Ελλάδας. 

Ο Κυριάκος Πιττάκης και οι εργασίες 
στην Ακρόπολη 

Οι επόμενες εργασίες στην Ακρόπολη μέχρι και το τέλος 
της βαυαρικής περιόδου, διεξήχθησαν από τον Κυριάκο 
Πιττάκη (17981863, Εικ. 8),64 αρχικά με την ιδιότητα του 
«εφόρου του κεντρικού μουσείου» και από το Δεκέμβριο του 
1848 με αυτή του γενικού εφόρου αρχαιοτήτων.65 Ο Πιττάκης 
ήταν και αυτός αυτοδίδακτος, αλλά, σε αντίθεση με τον Ross, 
δεν διέθετε κανενός είδους πανεπιστημιακή μόρφωση· τις 
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Εικ. 9. Ο Παρθενώνας γύρο) στα 1839. Frederic Martens σύμφωνα με δαγερο

τυπία του Joly de Lotbiniere. 

Εικ. 10. Ο Παρθενώνας μετά την κατεδάφιση του τουρκικού τζαμιού (1842). 
Έγχρωμη οξυγραφία, Leon de Labord, Le Parthenon, τόμ. 1, Παρίσι 1848, πίν. 31. 

Εικ. 11. Η Ακρόπολη μεταξύ του 1850 και 1855. Πίσω από το τείχος με τις στοι

βαγμένες πε'τρες μια από τις στέρνες, που χρησίμευε ως αποθήκη. 
Φωτογραφία 

Ανκόνα το 15ο αιώνα.6' Οι εργασίες αυτές μπόρεσαν να διε

ξαχθούν με πόρους από τη Φιλόμουσο Εταιρεία, πρόδρομου 
της μετέπειτα Αρχαιολογικής Εταιρείας (βλ. παρακάτω), η 
οποία είχε ιδρυθεί ήδη κατά τους χρόνους της Τουρκοκρατίας 
και της οποίας μέλος ήταν και ο Πιττάκης. Αρχικά δεν συμμε

τείχε στο μεγάλο πρόγραμμα που είχε εκπονήσει ο Klenze. 
Θα πρέπει να είχε εκλάβει το διορισμό του Ross ως διευθυ

ντή του προγράμματος της Ακρόπολης σαν υποβιβασμό, 
πράγμα που φαίνεται από τη διένεξη που είχε μαζί του με 
ευκαιρία την απόλυση του.70 Το 1835 έγραψε ένα βιβλίο σχε

τικά με την τοπογραφία της Αθήνας και των περιχώρων της,71 

το οποίο αφιέρωσε στο βασιλιά Όθωνα. Εδώ πραγματεύεται 
τα μνημεία, τα οποία ήδη υπάρχουν είτε δεν έχουν βρεθεί 
ακόμα, όπως ακριβώς κάνει και ο Παυσανίας. Η πραγματική 
αξία του βιβλίου έγκειται στις αμέτρητες επιγραφές τις οποί

ες ο Πιττάκης παρουσίασε για πρώτη φορά, με τη διάταξη 
ωστόσο μη κατοχυρωμένης ακόμα τοπογραφίας. Σε σχέση με 
τις δημοσιεύσεις του Ross, που ασχολούνται με ζητήματα 
προς επίλυση, δε θα μπορούσε να φανταστεί κανείς μεγαλύ

τερη αντίθεση. 
Οι εργασίες συνεχίζονταν από τον Πιττάκη σύμφωνα με 

το δεδομένο πρόγραμμα (Εικ. 912).η Τώρα προχωρούσαν 
πιο αργά, πράγμα το οποίο οφειλόταν, προφανώς, στα λιγο

στά μέσα. Εν μέρει υποστηρίχθηκε από την Αρχαιολογική 
Εταιρεία, η οποία είχε ιδρυθεί το 1837. Αφού ελευθερώθηκαν 
τα Προπύλαια από τα μεταγενέστερα κτίσματα,73 ο Πιττάκης 
στράφηκε στο Ερεχθείο, το οποίο είχε υποστεί μεγάλες 
ζημιές από τις πολιορκίες κατά τη διάρκεια του απελευθερω

τικού αγώνα.74 Εδώ ελήφθησαν πιο συστηματικά μέτρα ανα

στήλωσης, τα οποία αφορούσαν κυρίως τις ζημιές που είχαν 
προκληθεί από την αρπαγή του Έλγιν (στο χώρο των 
Καρυάτιδων).73 Το 1842 κατεδαφίστηκε τελικά και το ήδη 
ετοιμόρροπο τζαμί στο εσωτερικό του Παρθενώνα.76 

Ο Πιττάκης υπηρέτησε πιστά το κράτος έως το θάνατο 
του.77 Στο τέλος της ζωής του είδε την Ακρόπολη τακτοποιημέ

νη: οι επιχωματώσεις είχαν απομακρυνθεί, οι πέτρες, όσες 
δεν πουλήθηκαν, τακτοποιήθηκαν με επιμέλεια. Ο Πιττάκης, 
ευτυχώς, δεν είχε πραγματοποιήσει μεγάλες ανασκαφές. Τα 
πραγματικά αρχαιολογικά ζητήματα δεν τον ενδιέφεραν, κι 
έτσι το 1843 έληξε και η συνεργασία με τους δυο αρχιτέκτο

νες Schaubert και Hansen78  πράγμα που έδωσε τώρα νέες 
ευκαιρίες σε άλλους, κυρίως σε Γάλλους (βλ. παρακάτω). 

Το 1837 ιδρύθηκε το περιοδικό Εφημερίς Αρχαιολογική 
ως όργανο δημοσιεύσεων της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, το 
οποίο αργότερα, μετά από μεγάλες διακοπές, συνέχισε να 
εκδίδεται από την Αρχαιολογική Εταιρεία ως Αρχαιολογική 
Εφημερίς.19 Τα περισσότερα άρθρα προέρχονταν από τον ίδιο 
τον Πιττάκη και αφορούσαν σχεδόν αποκλειστικά τις επιγρα

φές. Μνημεία γλυπτικής παρουσιάζονται σπάνια, ενώ η αρχι

τεκτονική δεν αναφέρεται καθόλου. Επίσης λείπουν άρθρα 
σχετικά με την πρόοδο των εργασιών, όπως τις είχε σχεδιάσει 
ο Ross. Σαφέστερες πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό 
δίνουν ζωγραφικοί πίνακες και φωτογραφίες. Η επιστημονι

κή προσφορά του Πιττάκη αφορά λοιπόν, κυρίως, τον τομέα 
της επιγραφικής. Η προτίμηση του αυτή δεν ήταν μεμονωμέ

νη: το ενδιαφέρον όλων σχεδόν των ερευνητών της αρχαιότη

τας από τότε που ξεκίνησαν οι μεγάλες ανασκαφές επικε
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ντρώνεται στη συλλογή, τακτοποίηση και δημοσίευση των επι

γραφών. Στο θέμα αυτό ο Ross και ο Πιττάκης ταυτίζονταν. 

Ο ελληνικός Νόμος περί Αρχαιοτήτων του 1834 
και η Αρχαιολογική Υπηρεσία 

Στις 22 Μαΐου 1834 ο «νόμος περί επιστημονικών και καλ

λιτεχνικών συλλογών του κράτους, επιπλέον περί της εύρεσης 
και διατήρησης των αρχαιοτήτων, όπως και περί της χρησιμο

ποίησης τους» υπογράφηκε από την Αντιβασιλεία εν ονόματι 
του βασιλιά και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυ

βερνήσεως, όπως συνηθιζόταν τότε, στα ελληνικά και στα 
γερμανικά.80 Συντάχθηκε από τον Maurer, ο οποίος αποτε

λούσε μέλος της Αντιβασιλείας, και στηριζόταν σε έναν αντί

στοιχο νόμο του Βατικανού. Παρέμεινε σε ισχύ έως το 1899. 
Ένας ανάλογος νόμος είχε ήδη, υπό τον Καποδίστρια, προτα

θεί από τον Μουστοξύδη, δεν ψηφίστηκε όμως από την Ελλη

νική Εθνοσυνέλευση και συνεπώς δεν ίσχυσε. Με το νέο νόμο 
παρουσίαζε ελάχιστα κοινά σημεία.81 

Ο νέος νόμος περί αρχαιοτήτων πραγματεύεται σε τρεις 
παραγράφους τα εθνικά μουσεία και τις συλλογές, την υπηρε

σία επιτήρησης (δηλαδή την Αρχαιολογική Υπηρεσία) και 
«ειδικότερα το αρχαιολογικό σύστημα». 

Είναι εύλογο ότι ένα κράτος, όπως η Ελλάδα, που διαθέ

τει μια σπουδαία αρχαία κληρονομιά, χρειάζεται ένα τέτοιο 
νόμο. Περιλαμβάνει μια ολόκληρη σειρά σκόπιμων ρυθμίσε

ων, ωστόσο η ποιότητα ενός νόμου καθορίζεται από την επι

τυχία του και τη δυνατότητα επιβολής του. 
Το άρθρο 61 αρχικά καθιστά αρχικά σαφές ότι: «Όλες οι 

αρχαιότητες, οι οποίες βρέθηκαν στην Ελλάδα, πρέπει να 
θεωρούνται προερχόμενες από τους Έλληνες προγόνους και 
κοινό εθνικό αγαθό όλων των Ελλήνων». Σύμφωνα με το 
άρθρο 62, όλες οι αρχαιότητες, οι οποίες βρέθηκαν σε κρατι

κό έδαφος, αποτελούν περιουσία του κράτους. Στο άρθρο 64 
καθορίζεται στη συνέχεια ότι όλα τα αρχαία τα οποία βρέθη

καν σε ιδιόκτητο έδαφος ανήκουν κατά το ήμισυ στο κράτος, 
το οποίο διατηρεί και το δικαίωμα πρώτης αγοράς για τα 
άλλα μισά (άρθρο 80). Από τη ρύθμιση αυτή είχε ενοχληθεί 
ιδιαίτερα ο Ross, ο οποίος από τη μια έπρεπε ως έφορος να 
την τηρεί, από την άλλη όμως αυτή δεν μπορούσε να εφαρμο

στεί λόγω της φτώχειας ή της μεμψιμοιρίας του δημοσίου. 82 

Το ότι σύμφωνα με το άρθρο 76, δεν επιτρεπόταν η εξαγωγή 
στο εξωτερικό αρχαιοτήτων «χωρίς την έγκριση της κυβέρνη

σης του κράτους», αυτό θα το ενέκρινε ο καθένας· ο νομάρ

χης όμως ο οποίος δώρισε στο βασιλιά Λουδοβίκο Α ένα 
βωμό από τερακότα που βρέθηκε το 1836 στην περιοχή Κρόμ

μυον, είχε πάρει άραγε τέτοια έγκριση;83 Το ότι σύμφωνα με 
το άρθρο 84 δεν επιτρέπονταν στους ιδιοκτήτες να βλάπτουν 
ή να καταστρέφουν αρχαιότητες οι οποίες βρέθηκαν σε οικό

πεδα τους, ήταν μία πολύ εύστοχη ρύθμιση, όπως επίσης το 
ότι απαγορεύονταν χωρίς άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 83, να 
αποσπώνται πέτρες από τα μνημεία που είχουν καταρρεύσει, 
να τοποθετούνται ασβεστοκάμινοι κοντά σε αρχαία ερείπια ή 
να χρησιμοποιούνται αρχαία αντικείμενα για λόγους οικιακής 
οικονομίας (π.χ., σαν γούρνες για τα ζώα), ή το ότι, σύμφωνα 
με το άρθρο 100 δεν επιτρέπονταν να διεξάγονται ανασκαφές 

Εικ. 12. Η νοτιοδυτική πλευρά της Ακρόπολης με τις εκχωματώσεις των ανα α 
σκαφών του Ross και του Πιττάκη. Φωτογραφία του Δημητρίου Κωνσταντίνου S 
γύρω στα 1861. S 

Εικ. 13. Η ανάβαση της Ακρόπολης από τα δυτικά μετά τις ανασκαφές του 
Ernest Beule. Μπροστά η πύλη, απελευθερωμένη από το μεσαιωνικό τουρκικό 
οχυρό, ανάμεσα στους πύργους του τείχους της πόλης του 3 αιώνα π.Χ. 
Ακουαρέλα του Louis Francois Philippe Boitte, Παρίσι. Σχολή Καλών Τεχνών. 

σε ιδοκτησίες χωρίς άδεια: το ελληνικό κράτος δεν κατάφερε 
βέβαια, να επιβάλει τις ρυθμίσεις αυτές, ούτε τότε ούτε αργό

τερα. Ιδιαίτερα τα λιγότερο εντυπωσιακά αρχαία μνημεία, οι 
τάφοι, συνέχιζαν να λεηλατούνται με απίθανους τρόπους84, 
ενώ οι πέτρες έπαψαν πια να αρπάζονται μόνο όταν άρχισε 
να χρησιμοποιείται το μπετόν και δεν χρειάζονταν πια 
πέτρες. Τα κείμενα των ταξιδιωτικών περιγραφών δείχνουν 
το μέγεθος των καταστροφών που έγιναν στην Ελλάδα ακόμα 
και μετά την ανακοίνωση του νόμου αυτού. Αυτά που προ

σπαθούσε να επιβάλει ο νόμος με τις διάφορες διατάξεις του 
επιτυγχάνονται σε περίπτωση που αυτό βέβαια ήταν δυνα

τόν μόνο με την εκπαίδευση και την ενημέρωση. Ωστόσο, 
αυτό που τελικά προκύπτει, δεν είναι παρά οι καλές προθέ

σεις της κυβέρνησης. 
Ως εποπτικές αρχές ορίστηκαν οι συντηρητές (έφοροι), οι 

οποίοι όφειλαν να ασκούν τα καθήκοντα τους κατά κανόνα 
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ο αμισθί. Προϊστάμενος τους ήταν ο Γενικός Έφορος. Όλοι 
Η ήταν υπόλογοι έναντι των Αρχων και τους παρέχονται οδη

5 γίες από τοπικές και κεντρικές επιτροπές. Συμφωνά με το 
Β νόμο, υπήρχαν μόνο τρεις έφοροι: ένας για την Πελοπόννησο, 
g ένας για την ηπειρωτική Ελλάδα και ένας για τα νησιά. Αν 
Β σκεφτεί κανείς το μέγεθος της χώρας και τις τότε δυνατότητες 
α μετακίνησης, ο κανονισμός αυτός φαίνεται αδιανόητος. Θα 
ο έπρεπε να είχε δημιουργηθεί από την αρχή ένα πολύ πυκνο

ί τερο δίκτυο συντηρητών μνημείων. 
§ Το γεγονός ότι για τη διατήρηση των αρχαίων μνημείων 
^ χρειάζονται και φύλακες δεν είχε ληφθεί υπόψη στο νόμο 
| αυτό γιατί προφανώς δεν το είχαν σκεφτεί οι υπεύθυνοι (βλ. 
< σημ. 23). Και το ερώτημα αν οι συντηρητές έχουν το δικαίωμα 

ή ακόμα και την υποχρέωση επιστημονικών δημοσιεύσεων 
σχετικών με τα νέα ευρήματα και αν θα μπορούσαν να μετα

βιβάζουν τα δικαιώματα, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να αποτε

λεί για το νομοθέτη πρόβλημα το οποίο χρήζει ρυθμίσεως. Η 
άμεση δημοσίευση των νέων ευρημάτων, ανεξάρτητα από 
ποιον, αποτελούσε ήδη από την εποχή του Winckelmann 
βασική προϋπόθεση της επιστήμης της Αρχαιολογίας. 

Σε κανέναν άλλο τομέα δεν ήταν πιο αισθητές οι δυσκο

λίες τις οποίες είχε να αντιμετωπίσει η νεοϊδρυθείσα Αρχαιο

λογική Υπηρεσία στα πρώτα 30 χρόνια της ύπαρξης της, από 
όσο στο ζήτημα του μουσείου.85 Στο νόμο περί αρχαιοτήτων 
προβλεπόταν η δημιουργία πολλών μουσείων. Εκτός από το 
Κεντρικό Μουσείο της πρωτεύουσας με τη θεματική ειδίκευ

ση (Άρθρο 1) προβλέφθηκαν επίσης περιφερειακά, κοινοτικά 
και δημοτικά μουσεία (Άρθρο 8). Ποια ήταν όμως η πραγμα

τικότητα; 
Οι συστηματικές ανασκαφές και οι εργασίες εκκαθάρισης 

κυρίως στην Ακρόπολη, καθώς και η αυξημένη οικοδομική 
δραστηριότητα στην Αθήνα και την ύπαιθρο έφεραν στο φως 
έναν αφάνταστα μεγάλο αριθμό μνημείων κάθε είδους, τα 
οποία έχρηζαν άμεσης και κατάλληλης στέγασης. Στην Ακρό

πολη μόλις το 186566 κτίστηκε ένα μουσείο το οποίο, αν και 
πολύ μικρό, χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα. Η κατα

σκευή ενός Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου για ιδιαίτερα 
σημαντικά μνημεία από ολόκληρη τη χώρα, για το οποίο 
υπήρχαν μάλιστα διαφωνίες για περισσότερο από 30 χρόνια, 
άρχισε μόλις το 1866. Ήδη κατά τη διάρκεια της ανέγερσης 
αυτού του μουσείου, η οποία ξεπέρασε τα 23 χρόνια, ξεκίνη

σε η μεταφορά των ευρημάτων από τις διάφορες υπερπλήρεις 
αποθήκες. Μέχρι τότε έπρεπε να εξυπηρετηθούν με πρόχει

ρες λύσεις. Ως στέγη ανάγκης χρησιμοποιήθηκαν τα αρχαία 
κτίσματα, των οποίων είτε είχε διασωθεί η αρχαία σκεπή κι 
έτσι δεν κινδύνευαν από τις βροχές, όπως στους Αέρηδες, 
είτε έπρεπε να γίνουν επιδιορθώσεις, όπως στο Θησείο. 
Πολλές φορές τα μνημεία χρειάστηκε να τοποθετηθούν 
ακόμα και στο ύπαιθρο, όπως ανάμεσα στους κίονες της εισό

δου της βιβλιοθήκης του Αδριανού. Ιδιαιτέρως κρίσιμη ήταν η 
κατάσταση στην Ακρόπολη, όπου οι εργασίες κατεδάφισης 
και εκκαθάρισης είχαν ως συνέπεια τη συνεχή εξαφάνιση 
επιστεγασμένων χώρων. Έτσι, μέχρι την απομάκρυνση του το 
1842, είχε χρησιμοποιηθεί το τζαμί στο εσωτερικό του 
Παρθενώνα ως χώρος αποθήκευσης των ευρημάτων. Τα μνη

μεία έπρεπε να μετακινούνται διαρκώς, κάτι που σίγουρα δεν 
τα ωφελούσε. Ο Πιττάκης σκέφτηκε τελικά να αποθηκευτούν 

τα αρχαία στις στέρνες οι οποίες υπήρχαν ακόμα στην Ακρό

πολη. Εκεί όμως όχι μόνο δεν προστατεύονταν από τις καιρι

κές συνθήκες και τους τουρίστες (πράγμα για το οποίο 
εκφράζονταν παράπονα σε όλες τις αναφορές), αλλά δεν 
μπορούσαν να τα δουν ούτε οι επισκέπτες  κάτι για το οποίο 
επανειλημμένως κατηγορήθηκε ο Πιττάκης: ότι δηλαδή έκρυ

βε τα ευρήματα σκόπιμα. Στην επαρχία η κατάσταση δεν ήταν 
καλύτερη. Τα πρώτα μουσεία ανεγέρθησαν και εδώ μόλις στο 
τελευταίο τρίτο του 19ου αιώνα (το πρώτο στη Σπάρτη το 
1872). Οι συλλογές που υπήρχαν παντού συγκεντρώνονταν 
αναγκαστικά στις εκκλησίες, τα σχολεία ή τα δημαρχεία. Σε 
όλες αυτές τις συλλογές τα αρχαία μνημεία ήταν, βέβαια, 
κατά κανόνα προσιτά, αλλά δεν είχαν τη σωστή διάταξη, με 
συνέπεια να μην επιτελούν διδακτικό ρόλο και να μη συμβάλ

λουν στην αφύπνιση του ενδιαφέροντος του λαού για τις 
αρχαιότητες και στην ενίσχυση της διάθεσης για την καλύτε

ρη προστασία τους. 
Ο Klenze είχε, βέβαια εκπονήσει ήδη ένα εντυπωσιακό 

σχέδιο για το Εθνικό Μουσείο (αρ, κατ. 417)86 και επίσης είχε 
προβλέψει την κατασκευή μουσείου στην Ακρόπολη,87 τα 
οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκαν: η κατασκευή ενός 
μεγάλου παλατιού ήταν μάλλον σημαντικότερη. 

Ο Αλέξανδρος Ραγκαβής και η ίδρυση 
της Ελληνικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 

Τον Ιανουάριο του 1837 ιδρύθηκε η Αρχαιολογική Εται

ρεία με πρωτοβουλία του πλούσιου Έλληνα ομογενούς 
Κωνσταντίνου Μπέλλιου (17721838) και με τη συμμετοχή του 
Πιττάκη και του Αλέξανδρου Ραγκαβή (18091892), τότε συμ

βούλου του Υπουργείου Παιδείας.88 Σκοπός αυτής της εταιρεί

ας θα είναι «η υποστήριξη κατά την εύρεση, την ανόρθωση 
και συμπλήρωση των αρχαιοτήτων στην Ελλάδα» (άρθρο 2 
της συνεδρίασης του 1837).89 Μέλος μπορούσε να γίνει ο 
καθένας, Έλληνας ή ξένος. Πρόκειται λοιπόν για μια ένωση 
πολιτών οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις αρχαιότητες και 
θέλουν με τη συνδρμή τους ως μέλη και με τις δωρεές τους να 
υποστηρίξουν τις εργασίες των κρατικών οργάνων (Αρχαιο

λογική Υπηρεσία). 
Οι εργασίες του ηλικίας ήδη 150 χρόνων θεσμού αποτε

λούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της Κλασικής Αρχαιολογίας. 
Ωστόσο η ακμή του τοποθετείται μόλις στη δεκαετία του 1860. 
Το ξεκίνημα της Αρχαιολογικής Εταιρείας αποδείχθηκε πολύ 
δυσκολότερο από ό,τι περίμεναν οι ιδρυτές της. Η εισροή κον

δυλίων δεν επέτρεπε μεγαλόπνοα σχέδια, οι δε σχέσεις των 
αντιπροσώπων της εταιρείας δεν ήταν ιδιαίτερα αρμονικές. 
Αυτό ισχύει κυρίως για τα δύο ιδρυτικά μέλη, τον Πιττάκη και 
τον Ραγκαβή. Ο τελευταίος ήταν από το 1837 έως το 1851 
Γραμματέας της Εταιρείας και από ελληνικής πλευράς αποτε

λούσε αναμφίβολα την κυρίαρχη προσωπικότητα στο χώρο 
της αρχαιολογίας. Ούτε ο Ραγκαβής90 είχε σπουδάσει αρχαιο

λογία, ωστόσο με υποτροφία του βασιλιά Λουδοβίκου Α' είχε 
καταφέρει να σπουδάσει Στρατιωτικές Επιστήμες στο 
Μόναχο και άρχισε την καριέρα του στην Ελλάδα ως ανθυπο

λοχαγός του πυροβολικού. Εξαιτίας της εξαιρετικής του μόρ

φωσης μπόρεσε να εξοικειωθεί γρήγορα με τα ζητήματα της 
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Αρχαιολογίας. Έτσι δεν ήταν παράξενο όταν το 1844 ανέλα

βε ως διάδοχος του Ross την πανεπιστημιακή ε'δρα της Αρχαι

ολογίας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, όπου και συνέγραψε 
ε'να από τα κυριότερα ε'ργα του, το «Antiquites Helleniques 
ou Repertoire d' Inscriptions et α" autres Antiquites 
decouvertes depuis Γ affranchissement de la Grece», του οποί

ου τον πρώτο τόμο (1842) αφιέρωσε στον Φρειδερίκο Θείρσιο 
και το δεύτερο (1855) στο βασιλιά Όθωνα. Προσπάθησε 

ερχόμενος σε αντίθεση με τον Πιττάκη να δείξει πώς πρέπει 
να συντηρούνται τα αρχαία μνημεία.51 

Στη βαυαρική περίοδο η Εταιρεία δεν μπορούσε να εκτε

λέσει μεγάλα σχέδια. Ξεκίνησε πολλές φορές η προσπάθεια 
να γίνουν ανασκαφές στο Θέατρο του Διονύσου, ο στόχος 
αυτός παρέμεινε όμως μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1860 
ανέφικτος. Πιο επιτυχημένες ήταν οι ανασκαφές στους Αέρη

δες (από το 1838), στο Θέατρο Ηρώδου του Αττικού (από το 
1848), στο Ωδείο του Αγρίππα (από το 1858) και στη Στοά του 
Αττάλου (από το 1859), που βρίσκονταν και τα δυο ακόμα στο 
κέντρο της παλιάς πόλης. Η προσφορά της Εταιρείας επικε

ντρωνόταν κυρίως στην υποστήριξη των εργασιών στην Ακρό

πολη. Εδώ διοργανώθηκε, με πρωτοβουλία και με οικονομικά 
μέσα του Φρειδερίκου Θείρσιου, ανασκαφή στο Ερεχθείο, η 
οποία και δημοσιεύθηκε.92 

Παρόλο που η Εταιρεία έχει την έδρα της στην Αθήνα, 
θεωρεί τον εαυτό της αρμόδιο για ολόκληρη τη χώρα. Για το 
λόγο αυτό έγιναν προσπάθειες να δραστηριοποιηθεί και 
εκτός Αθηνών. Σε αυτό επέμενε ιδιαίτερα ο Ραγκαβής. Στόχοι 
ήταν αφενός οι Δελφοί, όπου μόλις είχε αρχίσει να ξανακτίζε

ται πάνω στα αρχαία ερείπια το χωριό Καστρί, που είχε κατα

στραφεί κατά τον Απελευθερωτικό Αγώνα και έπρεπε να 
βρεθεί επειγόντως μια λύση σύμφωνη με τις αξιώσεις του 
νόμου περί Αρχαιοτήτων, και αφετέρου η Ελευσίνα, όπου η 
κατάσταση ήταν παρόμοια.93 Τα δύο σχέδια απέτυχαν λόγω 
έλλειψης χρημάτων και λόγω αντίστασης από πλευράς των 
κατοίκων. Αλλά ούτε και η ανόρθωση του Λέοντος της 
Χαιρώνειας, για τον οποίον ενδιαφερόταν και ο βασιλιάς 
Όθωνας για τη συμβολική αξία που είχε στην ελληνική ιδέα 
της ελευθερίας, μπόρεσε να πραγματοποιηθεί.94 

Το μέγεθος του κωλύματος, το οποίο προκαλούσε η έλλει

ψη οικονομικών πόρων, αποκαλύπτει το εξής συμβάν: Ο 
Ludwig Ross είχε ξεκινήσει το 1853 στη Γερμανία έναν έρανο 
για την ανασκαφή στην Ολυμπία, για την οποία είχε ήδη 
εκφράσει ενδιαφέρον ο Winckelmann.95 Οι συνεισφορές ήταν 
τόσο πενιχρές, που ήταν αδύνατο να ξεκινήσει ένα τόσο μεγά

λο πρόγραμμα.96 Ο Ross έστειλε στη συνέχεια τα χρήματα στο 
φίλο του Ραγκαβή για να διεξαγάγει τις ανασκαφές στις 
Μυκήνες.97 Αλλά και γι' αυτή την ανασκαφή τα χρήματα ήταν 
ελάχιστα. Επαρκούσαν τελικά μόνο για μια ανασκαφή στο 
Ηραίο του Αργούς, όπου και βρέθηκε ο ναός του 5ου αιώνα.98 

Η Ελλάδα και οι Γερμανοί μελετητές 
της Αρχαιότητας 

Στην εξερεύνηση της Ελλάδας το 17ο και το 18ο αιώνα 
δεν συμμετείχαν σχεδόν καθόλου Γερμανοί. Οι περισσότεροι 
περιηγητές οι οποίοι έφεραν στην Ευρώπη τις πρώτες λεπτο

μερείς αναφορές για την Ελλάδα και τα μνημεία της ήταν | 
Άγγλοι και Γάλλοι.99 Μόνο όταν ξεκίνησε η βαυαρική περίο S 
δος έφτασε το πρώτο κύμα επισκεπτών από τη Γερμανία  < 
και ήταν μάλιστα πολύ μεγάλο. Ανάμεσα τους υπήρχαν, εκτός 1 
από ζωγράφους και αρχιτέκτονες, πάρα πολλοί γνώστες της 3 
αρχαιότητας. ξ 

Πρώτος πρέπει να αναφερθεί ο Φρειδερίκος Θείρσιος χ 
(17841860),™ ο οποίος παρέμεινε στην Ελλάδα από το 1831 ° 
έως το 1832 και ξαναήρθε το 1852."η Το πρώτο του ταξίδι | 
εντάσσεται στη βαυαρική περίοδο. Από ελληνικής πλευράς | 
έχαιρε μεγάλης εκτίμησης επειδή συμμετείχε ενεργά στην < 
απελευθέρωση της Ελλάδας. Τα πολυάριθμα ταξίδια του στην ^ 
επαρχία διακόπτονταν συνεχώς από διπλωματικές αποστο Ι 
λές, για τις οποίες αισθανόταν αρμόδιος. Στα ταξίδια αυτά χ 
είχε πραγματοποιήσει πολλές μικρές ανασκαφές, πράγμα που * 
τότε δεν ήταν ασυνήθιστο. Από τα δημοσιευμένα γράμματα 1 
προς τη γυναίκα του γνωρίζουμε ότι είχε κάνει ανασκαφές £ 
στις Μυκήνες (Θησαυρός του Ατρέα), την Τίρυνθα, τη Νεμέα, » 
την Αίγινα (ναός της Αφαίας) και τους Δελφούς.102 Μόνο για 'ύ 
τις εργασίες του στους Δελφούς παρουσίασε μια ανακοίνωση, ° 
η οποία, όμως δημοσιεύτηκε μόλις το 1840.103 Η καταγραφή § 
των δεδομένων που για πρώτη φορά παρουσίαζαν μια κάπως £ 
αξιόπιστη εικόνα της τοπογραφίας, σύντομα βελτιώθηκε με 
βάση τη δημοσίευση Ulrichs (βλ. σημ. 112), που μπόρεσε με 
τη σειρά της να ολοκληρωθεί με τις καταμετρήσεις του 
Eduard Laurent (βλ. σημ. 47). 

Το 1837 επισκέφθηκε την Ελλάδα ο αρχαιολόγος Eduard 
Gerhard (17951867) από το Βερολίνο104 και το 1842 ο αρχαιο

γνώστης Friedrich Gottlieb Welcker (17841868) από τη 
Βιέννη.105 Ο πρώτος δημοσίευσε αμέσως μία έκθεση (φυσικά 
χωρίς απεικονίσεις) σχετικά με τα νέα ευρήματα (γλυπτά, 
ανάγλυφα, αγγεία, τερακότες)106, ο τελευταίος πολύ αργότερα 
ένα λεπτομερές ημερολόγιο ταξιδιού.107 

Σημαντικότερα είναι τα ταξίδια που έκανε ο Karl Otfried 
Muller (17971840) σε ολόκληρη την Ελλάδα το 1840,108 που 
στόχο είχε, μεταξύ άλλων, να καταστήσει προσιτά στον επι

στημονικό κόσμο τα νέα μνημεία. Για το λόγο αυτό τον συνό

δευσε ο σχεδιαστής Friedrich Neise. Καρπός της εργασίας 
του αυτής είναι ο τόμος «Archaologische Mitteilungen aus 
Griechenland. I. Athen, Antikensammlung», το οποίο εκδόθη

κε το 1843, μετά το θάνατο του Muller από το μαθητή και 
συνοδό του στα ταξίδια Adolf Scholl. Εδώ, όχι μόνο περιγρά

φονται, αλλά για πρώτη φορά απεικονίζονται πολλά από τα 
μνημεία που είχαν βρεθεί στην Ελλάδα και λίγα χρόνια νωρί

τερα ήταν συγκεντρωμένα στην Αθήνα και που δεν περιγρά

φονταν μόνο.109 Ο Muller πραγματοποίησε στους Δελφούς 
πολυήμερες ανασκαφές σε διάφορα σημεία, μεταξύ άλλων 
στο ναό του Απόλλωνα, ο οποίος είχε ταυτιστεί λίγο πιο πριν 
από τον Ulrichs. Τα συμπεράσματα των ανασκαφών αυτών 
παρέμειναν αδημοσίευτα λόγω του ξαφνικού θανάτου του 
Muller.110 Ο τάφος του στο λόφο του Κολωνού, μέσα στην 
πολύβουη Αθήνα, θυμίζει ακόμα και σήμερα το βαρύ φόρο 
αίματος που πλήρωσαν οι βόρειοι επισκέπτες εξαιτίας του 
ασυνήθιστου κλίματος και των αφάνταστα δύσκολων συνθη

κών διαβίωσης.111 

Το ίδιο ισχύει και για τον Heinrich Nikolaus Ulrichs 
(18071843).112 Ήρθε στην Ελλάδα το 1833 ως ακόλουθος της 
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ο βαυαρικής Αντιβασιλείας, αρχικά κατείχε τη θέση του καθη

| γητή Λατινικών στο νέο γυμνάσιο της Αίγινας και μετά τη 
< μεταφορά της σχολής στην Αθήνα ανέλαβε και την έδρα των 
α Λατινικών στο «Οθώνειον Πανεπιστήμιον». Εδώ συνέγραψε 
gj το πρώτο νεοελληνικόλατινικό λεξικό. Σε ένα από τα μεγάλα 
| ταξίδια του αρρώστησε σοβαρά όπως και ο Muller και 
α πέθανε προτού αναγκαστεί να εγκαταλείψει τη χώρα μετά τη 
ο στρατιωτική εξέγερση του 1843. Για την αρχαιολογική έρευ

< να, οι μελέτες του για την τοπογραφία (Πειραιάς, Θήβα, 
2 Δελφοί) είναι πολύτιμες λόγω της πληθώρας του υλικού και 
' της σαφήνειας τους."3 

Χ Ως τελευταίος από τους καθηγητές πρέπει να αναφερθεί 
< και ο δικηγόρος και αρχαιοδίφης, Johann Jacob Bachofen 

(18151887)114 από την Βασιλεία, ο οποίος το 1851 επισκέφθη

κε μερικά μέρη της Ελλάδας.115 Οι δημοσιεύσεις του δεν είναι 
τόσο σημαντικές για την αρχαιολογική έρευνα όσο οι προη

γούμενες, γιατί ο Bachofen δεν ενδιαφερόταν πραγματικά για 
τα θέματα της τοπογραφίας και την κατάσταση των μνημείων, 
απηχούν όμως ένα συγκεκριμένο κλίμα της εποχής. 

Υπήρχαν όμως και οι νεαροί επιστήμονες, οι οποίοι αργό

τερα απέκτησαν το τίτλο του καθηγητή, για τον οποίο είχαν 
θέσει τα θεμέλια στην Ελλάδα: Ο Peter Forchhammer (1801

1894)116 και ο Ernst Curtius (18141896)117. 
Ο Forchhammer, μετά τις σπουδές του στο Κίελο, στη 

Λειψία και την Κοπεγχάγη, έκανε μεγάλα ταξίδια στην 
Ελλάδα και δημοσίευσε σχετικά ενδιαφέρουσες ανακοινώ

σεις (πεδιάδα της Κωπαίδας, Θήβα, Πελοπόννησος ). Η 
σημαντικότερη προσφορά του στην Αρχαιολογία είναι με την 
συνεργασία του Κ. Ο. Muller η ορθή ταύτιση του Λυκα

βηττού118, η οποία επικράτησε αμέσως, όπως π.χ. μπορεί 
κανείς να διαιστώσει και από το πολεοδομικό σχέδιο των 
Schaubert και Κλεάνθη. Αργότερα ο Forchhammer έγινε 
ένας από τους πρωτοπόρους για την ίδρυση του Γερμανικού 
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου στην Αθήνα, που ολοκληρώθηκε 
αργότερα από τον Ernst Curtius.119 

Ο Ernst Curtius, πριν ακόμα ολοκληρώσει τις σπουδές του 
στη Βόννη, το Γκέτινγκεν και το Βερολίνο, ήρθε στην Ελλάδα 
το 1837 ως οικοδιδάσκαλος της οικογένειας του Christian 
August Brandis, καθηγητή φιλοσοφίας από τη Βόννη, ο οποί

ος είχε διοριστεί στην Αθήνα ως σύμβουλος του Όθωνα (με 
το αξίωμα ενός Συμβούλου της Κυβέρνησης), όπου και παρέ

μεινε για δυόμισι χρόνια.120 Ο Curtius εγκατέλειψε τη χώρα 
μόλις το 1840. Συνόδευσε το δάσκαλο του Κ. Ο. Muller στα 
ταξίδια του στην Ελλάδα και ήταν παρών στο θάνατο του.121 

Στα χρόνια αυτά συνέλεξε πληροφορίες για το δίτομο έργο 
του σχετικά με την Πελοπόννησο (185152), το οποίο ακόμα 
και σήμερα αποτελεί το θεμέλιο λίθο για όλα τα τοπογραφικά 
θέματα αυτής της περιοχής της Ελλάδας. Τότε γεννήθηκε και 
η ιδέα για ανασκαφές στην Ολυμπία. Ο Curtius είχε επισκε

φθεί την Ολυμπία για πρώτη φορά το 1838 και ξανά το 1840 
με τον Κ. Ο. Muller. Σε διάλεξη του122 στο Βερολίνο το 1852, 
την οποία παρακολούθησε και η βασιλική οικογένεια, κατά

φερε να ενθουσιάσει με αυτή την ιδέα του τους ακροατές του 
σε τέτοιο βαθμό, ώστε αποφάσισε να υποβάλει το 1853 μία 
κανονική αίτηση  τον ίδιο χρόνο δηλαδή που ο Ross είχε 
προκηρύξει δημόσια εκείνο τον ανεπιτυχή έρανο (βλ. σημ. 
95). Την αίτηση συνυπέγραψε και ο διάσημος γεωγράφος 

Carl Ritter (17791859), ο οποίος το 1837/38 είχε ταξιδέψει 
στην Ελλάδα, με πολύ σημαντικά οφέλη για την αρχαιολο

γία.123 Η αίτηση βρήκε ανταπόκριση. Ο Πρώσος βασιλιάς 
Φρειδερίκος Γουλιέλμος Λ ενέκρινε το ποσό, όμως ο πόλε

μος στην Κριμαία (185456) ακύρωσε όλες τις προετοιμασίες. 
Οι ανασκαφές πραγματοποιήθηκαν 20 χρόνια αργότερα. 

OL Γάλλοι αρχιτέκτονες και η ίδρυση 
του Γαλλικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου 

Η αποκάλυψη των κτισμάτων στην Ακρόπολη και η τόσο 
εύκολη πλέον πρόσβαση προσέλκυσε αρχιτέκτονες από όλη 
την Ευρώπη, οι οποίοι έβρισκαν στην εποχή των ιστορικών 
κτισμάτων ιδανικά αντικείμενα για μελέτη. Ιδιαίτερο ενδια

φέρον προκαλούσαν τότε, όπως ήταν φυσικό, η πολυχρωμία 
της αρχιτεκτονικής της κλασικής εποχής. 

Στην εκπαίδευση των Γάλλων αρχιτεκτόνων συμπεριλαμ

βανόταν από παλιά ένα μεγάλο διάστημα παραμονής στη 
Ρώμη για σπουδές. Από τη δεκαετία του 1840 δόθηκε στους 
υπότροφους η δυνατότητα επιλογής ενός μεγάλου διαστήμα

τος παραμονής τους στην Αθήνα.124 Αυτοί οι υπότροφοι της 
Αρχιτεκτονικής αφοσιώνονταν σε μεμονωμένα εξαιρετικά 
κτίσματα, τα οποία τεκμηρίωναν και σχεδιαστικά. Η πραγμα

τική τους άσκηση ήταν η χρωματική αναπαράσταση του εξω

τερικού και του εσωτερικού αυτών των κτισμάτων με υδατο

γραφίες. Στο χρονικό διάστημα αυτό δημιουργήθηκαν εντυ

πωσιακές ζωγραφικές αναπαραστάσεις του Ερεχθείου (Th. 
Ballu, 1845 και J. Tetaz, 1847), του Παρθενώνα (Α. Paccard, 
1846 ), των Προπυλαίων (P. Α. Titeux και L.A. Chaudet, 
1846  P. Desbuisson, 1848), του Θησείου (L. J. Andre, 1851) 
και του ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο (L. V. Lourvet, 
1855), οι οποίες συναρπάζουν ακόμα και σήμερα.125 Επειδή 
όμως οι αρχιτέκτονες αυτοί κατά κανόνα δεν είχαν αρχαιο

λογική παιδεία, είναι οι αναπαραστάσεις τους γεμάτες 
φαντασία και κατά συνέπεια δεν παίζουν σήμερα σχεδόν 
κανένα ρόλο στην αρχιτεκτονική έρευνα. Εντελώς διαφορε

τική έχουν τα πράγματα με τις έρευνες, που διεξήγαγε την 
ίδια εποχή, το 1845 και 1846, ο Άγγλος αρχιτέκτονας F. C. 
Penrose για την κύρτωση στο σηκό του Παρθενώνα. Το έργο 
του «An Investigation of the Principles of Athenian 
Architecture», το οποίο κυκλοφόρησε το 1851, αποτελεί 
ακόμα και σήμερα θεμελιώδες έργο της αρχιτεκτονικής 
έρευνας. 

Από το 1846 οι Γάλλοι αρχιτέκτονες γίνονταν δεκτοί στο 
Γαλλικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, το οποίο ιδρύθηκε τον 
ίδιο χρόνο (Ecole Franchise d' Athenes).126 Έργο του ιδρύμα

τος αυτού, του οποίου τη χρηματοδότηση είχε αναλάβει το 
γαλλικό κράτος, ενώ την επιμέλεια είχε η Academie des 
Inscriptions et BellesLettres, ήταν να προσφέρει, με διετείς 
υποτροφίες, στους αποφοίτους της Ecole normale superieure 
τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη γλώσσα, την ιστορία και τα 
μνημεία της Ελλάδας. Αρχικά οι αρχαιολογικές ανασκαφές 
δεν ανήκαν στα καθήκοντα του Ινστιτούτου, στη συνέχεια 
όμως διεξάγονταν κάποιες μεμονωμένες: για πρώτη φορά το 
1846, σε συνεργασία με την Ελληνική Αρχαιολογική Εται

ρεία στη στήλη του Αγρίππα μπροστά στα Προπύλαια.127 Η 
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μεγαλύτερη επιτυχία σημείωσε ο Ernest Beule, ο οποίος το 
1852 ανακάλυψε μια αρχαία πύλη στο μεσαιωνικότουρκικό 
τείχος στους πρόποδες της Ακρόπολης, η οποία για πολλά 
χρόνια (και εδώ και μερικά χρόνια πάλι) αποτελούσε τη 
μοναδική είσοδο της Ακρόπολης (Εικ. 13). Πρόκειται για μια 
πύλη, η οποία κατασκευάστηκε από αρχιτεκτονιά θραύσματα 
ενός κτίσματος της ύστερης κλασικής εποχής που θυμίζει 
ναό. Το κτίσμα αυτό ανήκε στο αμυντικό τείχος της Αθήνας, 
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ΜΑΝΩΛΗς ΚΟΡΡΕς 

Οι κλασικιστές στα αθηναϊκά μνημεία, 18311841* 

[Χάριν ευκολίας, η σύντομη αυτή μελέτη χωρίζεται σε 
μέρη ως εξής: εισαγωγή (Α), οι αρχιτέκτονες (Β), η πολυχρω

μία (Γ), οι οριζόντιες καμπύλες (Δ), οικοδομικές λεπτομέρει

ες (Ε), κατάλοιπα Schaubert (ΣΤ), Ε. Metzger  L. v. Klenze 
(Ζ), φατνωματικές οροφές (Η), γραπτή κόσμηση οροφών (Θ) 

(Α) 

Το αντικείμενο της σύντομης αυτής ανακοίνωσης ορίζεται 
από θεματικά και χρονολογικά όρια, τα οποία είναι σε ένα 
βαθμό συμβατικά, χωρίς όμως να είναι τελείως αυθαίρετα. Οι 
επισκέψεις αρχιτεκτόνων στους ελληνικούς τόπους, κατά τους 
νεωτέρους χρόνους, με κύριο σκοπό τη σπουδή της αρχαίας 
αρχιτεκτονικής, είχαν αρχίσει ακριβώς 80 έτη πριν από το 
1831 και δεν είχαν ως μόνο ταξιδιωτικό προορισμό την 
Αθήνα. Οι πρώτες εκείνες επισκέψεις ήσαν και παρέμειναν 
επί μισό αιώνα αραιές,1 ενώ κατά τς ακόλουθες δύο πρώτες 
δεκαετίες του 19ου αι. έγιναν πολλές και συχνές2 για να δια

κοπούν, όμως, κατά την τρίτη δεκαετία τελείως, λόγω των 
γεγονότων του ελληνικού εθνικοαπελευθερωτικού αγώνος. 
Έτσι οι επισκέψεις και οι μελέτες των αρχιτεκτόνων αρχί

ζουν και πάλι μόνον προς το τέλος της τρίτης δεκαετίας στην 
Πελοπόννησο με τον Abel Blouet(1828)3 και στην Αθήνα 
ακόμη αργότερα, από το 1831 κ. ε., με τους Semper, Κλεάνθη, 
Schaubert, Hansen και άλλους. Η πολεοδομική κατάσταση 
στην Αθήνα εκείνων των ετών είναι καλά γνωστή χάρις στο 
πλούσιο διαθέσιμο ιστορικό υλικό4. Στις αρχές της δεκαετίας 
του 1830, μετά από δύο μακροχρόνιες πολιορκίες της 
Ακροπόλεως και άλλες πολεμικές επιχειρήσεις, η μικρή πόλη 
απέμενε σχεδόν έρημη και πλήρως κατεστραμμένη.5 Ο ελλη

νικός πληθυσμός της είχε καταφύγει προσωρινά στα νησιά 
του Σαρωνικού και την Πελοπόννησο, όπου η ζωή ήταν 
κάπως καλύτερα υποφερτή. Η επιστροφή των Αθηναίων στα 
πάτρια άρχισε κυρίως μετά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
του Λονδίνου της 14ης Φεβρουαρίου 1830, με το οποίο οι 
ενδιαφερόμενες δυνάμεις ανεγνώριζαν το νεοσύστατο 
Ελληνικό κράτος. Έτσι από τα μέσα του 1830 κ.ε., εκτός από 
τους εκπατρισμένους Αθηναίους, φθάνουν στην πόλη και οι 
εμποδιζόμενοι από την πριν κατάσταση επισκέπτες, μεταξύ 
των οποίων φυσικά και αρχιτέκτονες, με κύριο, αλλά όχι και 
μόνο, σκοπό τη σπουδή των αρχαίων μνημείων της. Πάντως η 
ίδια η Ακρόπολη παρέμεινε για τρία ακόμη έτη υπό τουρκική 
φρουρά,6 από την οποία παραδόθηκε σε μια ελληνική, αποτε

λούμενη από Βαυαρούς με επί κεφαλής το Χριστόφορο 
Νέζερ, μόλις την 30η Απρ. 1833. Η καθυστερημένη αυτή 
παράδοση έκανε επί τέλους δυνατή και πάλιν, μετά από τόσα 
χρόνια, την εύκολη επίσκεψη των καλλίστων μνημείων από 
τους φιλομαθείς, τους επιστήμονες, τους καλλιτέχνες και 
φυσικά τους αρχιτέκτονες.7 Πάντως όλοι αυτοί δεν είχαν 
χάσει το χρόνο τους απλώς περιμένοντας έξω από την 
Ακρόπολη το πολυπόθητο άνοιγμα των πυλών της. Γύρω από 
το αγέρωχο κάστρο υπήρχαν, όπως και σήμερα, πολλά άλλα 
αρχαία, άξια κάθε προσοχής και πρώτο μεταξύ αυτών ασφα

λώς το λεγόμενο Θησείον (=ναός του Ηφαίστου). Επομένως 
δεν είναι τυχαίο το γεγονός, ότι εκείνη η νέα περίοδος αθη

ναϊκών μελετών, που άρχισε το 183031 είχε ως πρώτο και 
κύριο θέμα της το ναό του Ηφαίστου και όχι τον Παρθενώνα. 
Το πέρας της υπό εξέταση περιόδου είναι περισσότερο συμ

βατικό. Είναι το έτος 1841, με το οποίο συμπληρώνεται μια 
δεκαετία από την αρχή της. Κατά τη δεκαετίαν αυτή, η παρα

γωγή αθηναϊκών αρχιτεκτονικών μελετών κυριαρχείται από 
τους Γερμανούς, σε αντίθεση προς εκείνη των παλαιοτέρων 
περιόδων, όπου η υπεροχή ανήκε σαφώς σε Άγγλους αρχιτέ

κτονες ή και προς την αμέσως επόμενη δεκαετία 18411851, 
κατά την οποία η παραγωγή δεν οφείλεται μόνον σε 
Γερμανούς, αλλά και σε Άγγλους, Γάλλους και άλλους, φαι

νόμενο συνδεόμενο σε κάποιο βαθμό με την πολιτική αλλαγή 
της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, με την αποστολή και στην Ελλάδα8 

των υποτρόφων της Ecole des BeauxArts, από το 1844 κ.ε., με 
την ανανέωση του αγγλικού διπλωματικού ενδιαφέροντος και 
από επιστημονικής πλευράς με τη μεγάλη απήχηση των ακόμη 
νέων θεωριών περί πολυχρωμίας και περί οπτικών διορθώσε

ων ή περί εκλεπτύνσεων (βλ. κατωτ. Γ και Δ) 
Η δεκαετία 18311841 έκλεισε με τις λαμπρές δημοσιεύ

σεις του Hoffer9 ( βλ. κατωτ. Δ και Ε). Η επόμενη με το μνη

μειώδες έργο του Penrose ( 29.10.181715.2.1903), το οποίο 
θεμελιώθηκε στην Αθήνα το 1847 και κυκλοφόρησε στο 
Λονδίνο το 1851,10 τόσο έγκαιρα όσο και τέλεια τυπωμένο, 
ώστε να αποτελέσει ένα από τα εκθέματα, ασφαλώς το σπου

δαιότερο του είδους του, στη μεγάλη διεθνή έκθεση του 
Crystal Palace, η οποία μαζί με το κτήριο εγκαινιάσθηκε το 
ίδιο εκείνο έτος. 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, τα κυριότερα και πλέον επίκαιρα 
θέματα της μελέτης της αρχαιοελληνικής αρχιτεκτονικής για 
τη δεκαετία 183141 ήταν η Πολυχρωμία και οι εκλεπτύνσεις 
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ο (βλ. κατωτ.). Βεβαίως η εξέταση των δεν είναι δυνατή στα 
Β στενά πλαίσια του παρόντος, άλλωστε τούτο έχει γίνει από 
< άλλους, μάλιστα σε βαθμό τόσο αναλυτικό, ώστε να γεννάται 
Β και η εντύπωση κάποιας σχετικής εξαντλήσεως του θέματος. 
| Αρκεί μόνον να αναφερθούν οι σπουδαίες εργασίες της 
| MarieFrangoise Billot και του David van Zanten.11 Επομένως, 
Λ η παρούσα αναφορά στα ίδια θέματα θα είναι αναγκαστικά 
d επιλεκτική, αλλά πάντως όχι και χωρίς πρωτοτυπία, καθόσον 
Ι το κύριο μέρος της αποτελείται από νέες διαπιστώσεις. 
§ Προηγουμένως όμως ας γίνει μια σύντομη αναδρομή στην 
«. ιστορία της σχετικής με την Πολυχρωμία και τα αθηναϊκά 
1 μνημεία έρευνας. 
< 

(Β) 
Οι αρχιτέκτονες Σταμάτιος Κλεάνθης (18021862)12 και 

GustavEduard Schaubert (18041860),13 σπουδαστές (1826, 
18251828) και οι δύο της Bauakademie του Βερολίνου, όπου 
είχαν δασκάλους τον Κ. F. Schinkel και τον Wilhelm Stier, 
είναι γνωστότεροι για την μετά το 1832 δράση των, ως μελετη

τές του πρώτου πολεοδομικού σχεδίου της νεώτερης 
Αθήνας,14 όμως χρονολογικώς είναι οι πρώτοι15 που έφθασαν 
στην Ελλάδα, όταν ακόμη κυβερνούσε ο Καποδίστριας. Ο 
πρώτος σταθμός των το 1830 ήταν η Αίγινα, όπου με κυβερνη

τικό διάταγμα από 15ης Ιούν. ονομάσθηκαν κρατικοί αρχιτέ

κτονες.16 Στην Αθήνα έφθασαν το θέρος 1831." Η συνεργασία 
των, αρμονική στην αρχή, κόπηκε λίγο μετά την περάτωση του 
πολεοδομικού σχεδίου.18 Ο ίδιος ο Κλεάνθης δεν θα μας απα

σχολήσει περισσότερο, επειδή ποτέ δεν ασχολήθηκε, τουλάχι

στον σοβαρά, με αρχαιολογικές μελέτες. Αντιθέτως ο 
Schaubert θά πρέπει να μείνει στο κέντρον του αρχαιολογι

κού ενδιαφέροντος. Το έργο του για την τεκμηρίωση των 
εντός των τότε ελληνικών συνόρων αρχαίων μνημείων πρέπει 
να αναγνωρισθεί για την έκταση του ως το μεγαλύτερο και 
για την ποιότητα του ως ένα από τα καλύτερα για όλη τη 
διάρκεια του 19ου αι." Δυστυχώς, μια σειρά από διάφορες 
ατυχίες είχε ως αποτέλεσμα την αχρήστευση, αν όχι και την 
οριστική εξαφάνιση, του μέγιστου μέρους αυτού του έργου.20 

Έτσι, στην εποχή μας το έργο αυτό παραγνωρίζεται σχεδόν 
πλήρως. Όμως αν δεν είχε τόσο άδικα αποσιωπηθεί και εν 
τέλει χαθεί, ή αν κατ' ελπίδαν σώζεται ακόμη κάπου, από 
όπου θα ήταν δυνατόν να γίνει κάποτε γνωστό και προσιτό σε 
όλους, είναι πιθανόν, ότι ποσοτικώς μεν θα επεσκίαζε άπαντα 
τα αρχαιολογικά έργα των αρχιτεκτόνων του περασμένου 
αιώνος στην Ελλάδα ποιοτικώς δε σχεδόν όλα πλην βεβαίως 
εκείνου του Penrose, του Dorpfeld και του Koldewey. Καθ' 
όσον αφορά σε επιστημονική σοβαρότητα και τιμιότητα, εκεί

να τα μέρη του έργου του που ακόμη σώζονται21 ή είναι δημο

σιευμένα22 (βλ. κατωτ. ΣΤ), αρκούν για να αποδείξουν την 
τεράστια απόσταση του από τα αντίστοιχα αρχαιολογικά 
έργα διασημοτήτων εκείνης της εποχής, όπως του Hittorff, 
του Semper, των αποφοίτων της BeauxArts και πολλών 
άλλων. Οι παράγοντες που οδήγησαν στην πλήρη σχεδόν 
αγνόηση του αρχαιολογικού έργου του Schaubert, αντιθέτως 
δε στην πολύ μεγάλη προβολή του αντίστοιχου αρχαιολογικού 
έργου των αναφερθέντων άλλων αρχιτεκτόνων είναι ποικίλοι 
και συνδυασμένοι. Ίσως ο σπουδαιότερος έγκειται στη δια

φορετική ιδιοσυγκρασία των συγκρινόμενων ατόμων. Για τον 
Schaubert η ορθή αρχαιολογική τεκμηρίωση και γνώση ήταν 
αυτοτελής επιστημονικός σκοπός. Για τους άλλους ήταν, 
περισσότερο ή λιγότερο, ένας ενδιάμεσος σκοπός ελκυστικός 
βεβαίως καθ' αυτός, αλλά και μέσον για την εξυπηρέτηση 
άλλων απώτερων σκοπών, μεταξύ των οποίων η διαμόρφωση 
θεωριών ολικής κατά το δυνατόν ερμηνείας της αρχαίας 
τέχνης και η κατά κάποιον επιστημονικό τρόπο νομοθέτηση 
της τέχνης εν γένει. Προφανώς η επιδίωξη τέτοιων σκοπών 
είναι πράξη κατ' εξοχήν βουλητική.23 Όμως αν η σύλληψη και 
διαμόρφωση καταστατικών θεωριών προϋποθέτει ανεπτυγμέ

νο βουλητικό μέρος, η επιτυχής διάδοση των απαιτεί κυρίως 
ένα γραπτό λόγο πλούσιο σε πειστικά επιχειρήματα, λογοτε

χνικά και ψυχολογικά επεξεργασμένα. Ο Schaubert, όπως 
φανερώνουν τα ολίγα γραπτά του, μάλλον δεν είχε και αυτήν 
τη δεξιότητα. Αντιθέτως ο Semper. Ο δεύτερος λόγος της 
αφάνειας του Schaubert έγκειται στη μακρά απομόνωση του 
στη μικρή Αθήνα. Οι επαφές του με τους εκδότες ή τους 
κοσμικούς και πανεπιστημιακούς κύκλους της πατρίδος του 
ήσαν περίπου ανύπαρκτες. Ο ίδιος ήταν μέσα στον τόπο της 
"παραγωγής" περισσότερο από κάθε άλλον, συγχρόνως όμως 
ήταν εντελώς αποκομένος από την "αγορά". Οι μικρές επι

στημονικού περιεχομένου επιστολές του δημοσιεύονταν από 
τον Alexander Ferdinand von Quast σε διάφορες εβδομαδιαί

ες συνέχειες του οκτασέλιδου Museum του Kugler στο 
Βερολίνο το 1833 24 και τα σχέδια του από άλλους αρχιτέκτο

νες, όπως και πάλιν από τον von Quast ή τον Landron, το 
συνεργάτη του Le Bas, ή τον Poppe και άλλους.25 Ο ίδιος 
δημοσίευσε ελάχιστα. 

Ο Gottfried Semper (18031879), περίπου συνομήλικος 
του Schaubert, είναι πασίγνωστος για τη μετά το 1834 πολύ

πλευρη δράση του.26 Η άμεση επαφή του με την ελληνική 
αρχιτεκτονική αρχίζει το 1831 στη Σικελία και συμπληρώνε

ται με μια σύντομη επίσκεψη του στην Αθήνα προς το τέλος 
του ιδίου έτους, όπου εντός των μηνών Νοεμβρίου και 
Δεκεμβρίου μελετά εντατικώς την Πολυχρωμία του ναού του 
Ηφαίστου,27 δηλαδή τον ίδιο ακριβώς καιρό που φθάνουν 
στην πόλη οι Κλεάνθης και Schaubert. Ο Semper είχε σπου

δάσει αρχιτεκτονική κυρίως στο Μόναχο με τον Gartner και 
δευτερευόντως στο Παρίσι με τους Gau και Hittorff. Στο Ιαξί

δι του μέχρι την Αθήνα είχε ως συνοδό το συνομήλικο του 
Γάλλο αρχιτέκτονα Jules Goury (18031834), ένα λαμπρό 
ακουαρελλίστα, του οποίου ο πρόωρος θάνατος από χολέρα 
στη Γρανάδα και η εξαφάνιση πλήθους σχεδίων του από 
ταξείδια του στην Ελλάδα, την Αίγυπτο και τη Συρία υπήρξαν 
ασφαλώς πολύ μεγάλες απώλειες. Μαζί τους ήταν και ο κατό

πιν περίφημος Άγγλος αρχιτέκτων Owen Jones (18071874),2* 
ο οποίος συχνά μελετούσε τα μνημεία μαζί με τον Ludwing 
Ross.29 Από τη συνεργασία SemperGoury σώζονται ακόμη 42 
σχέδια του πρώτου στη Δρέσδη. Περίπου συγχρόνως με τους 
αναφερθέντες έφθασε στην Αθήνα μέσω Ιταλίας και ο νεώτα

τος Eduard Metzger (γεν. 1807), συμφοιτητής του Semper 
στην Bauakademie του Μονάχου, στην οποία έγινε και ο ίδιος 
καθηγητής ήδη το 1833.30 Ο Metzger (βλ. κατωτ. Ζ, Θ), όχι 
μόνον βοήθησε τον Semper,31 αλλά συνέταξε και δικά του 
σχέδια με τελικό προϊόν περίπου 20 πίνακες, οι οποίοι, όπως 
αναφέρεται, ήσαν στο ατελιέ του στο Μόναχο.32 Το κύριο 
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ενδιαφέρον του Metzger ήταν στραμμένο στην Πολυχρωμία 
και τη μορφή των κυματίων. Η σύγχρονη άφιξη πέντε τουλά

χιστον νέων αρχιτεκτόνων στην Αθήνα το χειμώνα του 1831 
ήταν ένα αρχιτεκτονικό γεγονός, χωρίς όμοιο του πριν ή μετά 
από εκείνο το έτος. Όμως η παραμονή του Semper και των 
παλαιών συμφοιτητών του στην Αθήνα ήταν σύντομη και το 
επόμενο έτος ο Schaubert ήταν και πάλι σχεδόν μόνος. Το 
σύντομο πέρασμα του Semper από το ναό του Ηφαίστου θα 
του άφηνε αργότερα μια δυσαρέσκεια, όταν αυτός θα τον 
κατηγορούσε ως αντιγραφέα του.33 

Στις 20 Αυγ. 1832 έφθασε στην Αθήνα ο Η. L. Ross (1806

1859)34 από το Holstein, πολυμαθέστατος αρχαιολόγος με 
σπάνια πνευματικά χαρίσματα και τα πράγματα έγιναν πιο 
ευχάριστα, όταν άρχισε η φιλία του με τον Schaubert, με τον 
οποίον ήταν σχεδόν συνομήλικος. Από τα απομνημονεύματα 
του Ross πληροφορούμεθα, ότι το Σεπτέμβριο του 1832 ο 
Owen Jones, που ήδη αναφέραμε, ήταν ακόμη στην Αθήνα.35 

Ο Goury και ο Jones ήσαν φίλοι και συνταξιδιώτες. 
Δυστυχώς, από τις μελέτες του Goury για την αρχιτεκτονική 
Πολυχρωμία σώθηκαν και δημοσιεύθηκαν αργότερα από τον 
Jones μόνον οι σχετικές με τα αραβικά μνημεία της Ισπανίας. 
Ο Άγγλος John Pennethorne (18081888),35 γνωστός για τις 
παρατηρήσεις που έκανε το 1837 επι των καμπυλοτήτων του 
Παρθενώνος,37 ήταν και αυτός, κατά το Ross, ήδη από το 1832 
στην Αθήνα, όπου ανήκε στο στενό κύκλο του Hill. Το 1833 
έφθασαν στην Αθήνα και άλλοι αρχιτέκτονες, ο G. Luders 
από τη Σαξονία,38 ο Ch. Hansen από τη Δανία (βλ. κατωτ. Δ, 
ΣΤ, Η), μαθητής του περίφημου Frederik Hansen, περίπου 
συνομήλικος και αυτός του Schaubert, ο Ε. Laurent3' από τη 
Δρέσδη και ο Fr. Stauffert40 από την Αυστρία. Στις 23 Μαΐου 
1833 μαζί με την αντιβασιλεία του 'Οθωνος, έφθασαν στην 
Αθήνα, ο Βαυαρός αρχιτέκτων J. G. Gutensohn (1792

1844)41, ο οποίος επρότεινε την οικοδόμηση το)ν ανακτόρων 
στον Πειραιά, ο Βαυαρός αρχιτέκτων Johann Erlacher (γεν. 
1807),42 ο οποίος όμως πολύ σύντομα ανέλαβε υπηρεσία στην 
Ερμούπολη, από όπου επέστρεψε στην Αθήνα μόνον για λίγο 
το 1836, ο αρχιτέκτων Wilhelm von Weiler,43 υπολοχαγός του 
μηχανικού, ο επίσης υπολοχαγός του μηχανικού L. Weber44 

και ο αρχιτέκτων Roser, ο οποίος προσέθεσε τη μεγάλη οκτα

γωνική ξύλινη αίθουσα στο προσωρινό βασιλικό ενδιαίτημα, 
που δεν ήταν άλλο από την οικία Κοντόσταυλου. Η αίθουσα 
αυτή ήταν έτοιμη ως την 1η Ιούν. 1835, ημέρα της ενηλικιώσε

ως του βασιλέως45. Μεγίστης σημασίας όχι μόνον για το χρόνο 
στον οποίο έγινε, αλλά και για όσον ακολούθησε μέχρι σήμε

ρα, υπήρξε ασφαλώς η τετράμηνη επίσκεψη του Leo von 
Klenze (17841864)46 στην Αθήνα, από 12 Αυγ. μέχρι 15 Σεπτ. 
1834. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μελέτη μας παρουσιάζει 
ένα σχέδιο του Klenze με οικοδομικές λεπτομέρειες του 
Παρθενώνος (βλ. κατωτ. Ζ). 

Έ ν α ς από τους σπουδαιότερους σε δράση αρχιτέκτονες 
ήταν και ο Josef Hoffer, για τον οποίο, όμως, οι πληροφορίες 
είναι ελάχιστες.47 Καθώς το όνομα του συνδέεται με δύο από 
τις παλαιότερες οικοδομές48 της νεοσύστατης πρωτεύουσας, 
δύναται να θεωρηθεί βέβαιον ότι το 1834 αυτός πρέπει να 
ήταν ήδη στην Αθήνα. Ο Hoffer θα πρέπει να μας απασχολή

σει ιδιαιτέρως (βλ. κατωτ. Δ, Ε), επειδή το αρχαιολογικό του 
έργο, ή μάλλον οι δύο δημοσιεύσεις του στην Allgemeine 

Bauzeitung του 1838 και 1841, αποτελούν έναν αληθινό σταθ j 
μό για τη μελέτη των μνημείων της Ακροπόλεως.49 | 

Στις 30 Μαρτ.1835 η στρατιωτική φρουρά απεχώρησε από s 

την Ακρόπολη.50 | 
Στα τέλη του Ιανουαρίου 1835 έφθασαν μαζί στην Αθήνα, | 

ο περίφημος τοπιογράφος Carl Rottmann (17971850)51 και ο 1 
μαθητής του, αρχιτέκτων Ludwig Lange (18081868).52 Ο | 
Rottmann έμεινε στην Αθήνα για δύο μήνες, ο Lange πολύ Ι 
περισσότερο (το 1838 επέστρεψε μέσω Ιταλίας στο Μόναχο). | 
Τον ίδιο καιρό ο Ferdinand Stademann ετοίμασε το περίφημο < 
Πανόραμα της Αθήνας." Στις αρχές του θέρους του 1835 5 
έφθασε στην Αθήνα ο Βαυαρός κρατικός αρχιτέκτων | 
Hermann Herrmann και εργάστηκε επί τρεις μήνες στα σπου | 
δαιότερα μνημεία της πόλεως με κύριο θέμα την αρχαία < 
Πολυχρωμία. Η εργασία του αυτή ήταν και παραμένει μια „ 
από τις καλύτερες γι' αυτό το θέμα.54 Μετά τα μέσα του 1835 
πέρασε από την Αθήνα ο Ρώσος κόμης Wladimir Davydov, 
συνοδευόμενος από το Γερμανό φιλόλογο Gustav Cramer και 
τους συμπατριώτες του Karl Pavlovitch Bruellov (17991852), 
ζωγράφο, και τον αρχιτέκτονα Efimov, οι οποίοι μελετούσαν 
και σχεδίαζαν αρχαιότητες και τοπία για το μεγάλο περιηγη

τικό Opus του Davidov. Το τρίτομο αυτό έργο τυπώθηκε στην 
Πετρούπολη στα ρωσικά και κυκλοφόρησε το 18391840.55 Το 
έργο περιλαμβάνει και δέκα πίνακες με σχέδια από τον 
Παρθενώνα, τα οποία κατά μια διευκρινιστική σημείωση του 
Davidov, αν και υπογράφονται από τον Bruellov, στην πραγ

ματικότητα ανήκουν στον Ε. Metzger.56 Τα σχέδια αυτά θα 
μας απασχολήσουν αργότερα (βλ. κατωτ. Ζ, Θ). 

Στις 25 Οκτωβρίου του 1835 έφθασε και ο Gottlieb 
Bindesboll (18001856, βλ. κατωτ. Η), αρχιτέκτων από την 
Κοπεγχάγη συνοδευόμενος από το Νορβηγό ζωγράφο 
Martinus Roerby. Παρέμεινε με διακοπές για έξι περίπου 
μήνες, εργαζόμενος κυρίως δίπλα στο συμπατριώτη του 
Χριστιανό Χάνσεν.57 Σήμερα είναι διάσημος, κυρίως για το 
μουσείο Thorvaldsen58. Προς τα τέλη του 1835 έφθασε στην 
Αθήνα, όπου παρέμεινε έως τον επόμενο Μάρτιο, ο πατέρας 
του Όθωνος Λουδοβίκος, βασιλεύς της Βαυαρίας. Μαζί του 
ήταν ο καθηγητής αρχιτέκτων Friedrich von Gartner (1792

1847)59 για να προσφέρει και αυτός τις υπηρεσίες του στη σχε

δίαση και χωροθέτηση της οικοδομής των ανακτόρων. Το 
μεγάλο αυτό έργο θεμελιώθηκε στις 8 Φεβρ. 1836 και περα

τώθηκε το 1843. Πρώτοι επιβλέποντες μηχανικοί ήσαν οι 
αρχιτέκτονες Stark και Hoch.60 

Ένας από τους διασημότερους αρχιτέκτονες επισκέπτες 
της πόλεως ήταν και ο Desire RaoulRochette. Κατά τη 
σύντομη επίσκεψη του ασχολήθηκε και αυτός με την 
Πολυχρωμία και γνώρισε μέσω του Hoffer61 τα σχετικά με τις 
εκλεπτύνσεις. 

Το 1838 έφθασε στην Αθήνα, ο αρχιτέκτων Theophil 
Hansen (18131891),62 νεώτερος αδελφός του Christian. Το 
ίδιο έτος έφθασε ο αρχιτέκτων Λύσανδρος Καυταντζόγλου 
(18111885).63 Μία από τις πρώτες πράξεις του ήταν και η 
έκθεση των σχεδίων του στο ναό του Ηφαίστου, που ήδη από 
τριετίας λειτουργούσε ως αρχαιολογικό μουσείο. 

Από τον Απρίλιο μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 1840, ένας 
νέος αρχιτέκτων από τη Βρέμη, ο Carl Poppe (18131891), 
μελετά τα μνημεία των Αθηνών, και άλλων ελληνικών τόπων 
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ο μέσα στα πλαίσια μιας τριετούς επιστημονικής περιήγησης 
1 της Ελλάδος, της Ιταλίας και της Σικελίας. Μεγάλη θέση στο 
| έργο αυτό, που εκδόθηκε το 1845 στο Βερολίνο, κατέχουν τα 
Ι σωζόμενα δείγματα της αρχαίας Πολυχρωμίας.64 

g Τότε περίπου έφθασε από το Μόναχο, όπου είχε σπουδά

| σει αρχιτεκτονική (1837 κ.ε.), ο Παναγής Κάλκος (1818

ϊ 1875), ο οποίος αργότερα θα είχε αξιόλογη αρχιτεκτονική 
ο" δράση.65 Στις 21 Νοεμ. 1840 ο Gartner επισκέπτεται για δεύ

< τερη φορά την Αθήνα για να επιβλέψει τις συνεχιζόμενες στο 
| παλάτι εργασίες . Συνοδεύεται από τους αρχιτέκτονες 
κ Klumpp, Burklein, Beyschlag, Langenmantel και Ed. Riedel. 
x Στις 24 Μάρτ. 1841 αναχωρεί πάλι για το Μόναχο, ενώ στην 
< επίβλεψη του έργου παραμένει ο Riedel.66 

Το 1841 ο Ferdinand Aldenhofen επισκέπτεται πάλιν την 
Αθήνα67. 

Μετά την ως άνω απαρίθμηση των εντός της δεκαετίας 
18311841 αφίξεων αρχιτεκτόνων στην Αθήνα, με κύριο 
σκοπό τη μελέτη των μνημείων της, αξίζει να αναφερθεί, ότι 
προς το τέλος της δεκαετίας έγιναν οι περισσότερες δημοσι

εύσεις, αλλά καμία νέα ανακάλυψη. 

(Γ) 

Η Πολυχρωμία είναι ασφαλώς ένα από τα σπουδαιότερα 
στοιχεία της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής, έμεινε όμως 
αγνοημένη μέχρι το τέλος του πρώτου τετάρτου του 19ου αι., 
για να γίνει αμέσως μετά πολύ επίκαιρη, μάλιστα μέχρι υπερ

βολής, και να προβληθεί ως νέα ανακάλυψη χωρίς να είναι. 
Υποστηρίχθηκε ή και ανακρούσθηκε μάλιστα ως επαναστατι

κή στάση απέναντι στον έως τότε γενικώς μαρμαρόλευκο 
ελληνικό κλασικισμό από τους οπαδούς ή τους αρνητές της 
αντιστοίχως. Πρώτο κέντρο αυτού του φαινομένου ήταν το 
Παρίσι και αρχικός πρωταγωνιστής του ο Quatremere de 
Quincy, στον οποίο οφείλεται και ο νεογενής όρος 
Πολυχρωμία και μια εκτενής θεωρητική πραγμάτευση ήδη 
από το 1815, στο περίφημο έργο του για το χρυσελεφάντινο 
Δία της Ολυμπίας.68 Πάντως η πλήρης ανάπτυξη του φαινομέ

νου σημειώνεται από το 1824 με τις έρευνες και τις πρώτες 
σχετικές ανακοινώσεις του Jakob Ignaz Hittorff (17921867),69 

που ως κύριο πεδίον είχαν το συμβατικώς ονομαζόμενο 
Tempio di Empedocle, ένα από τα επουσιωδέστερα αρχιτε

κτονικά μνημεία του Σελινούντος.70 Η πολυχρωματική πρότα

ση του Hittorff ήταν σχεδόν τελείως στερημένη ορθής γνώσε

ως, αλλά πλήρης βουλήσεως για εντυπωσιακή καινοτομία, 
πράγμα που δεν διέφυγε την αυστηρή, αλλά δίκαια κριτική 
του RaoulRochette, η οποία αποκρυσταλλώθηκε με διάφορα 
έγκυρα κείμενα του από το 1830 κ. ε., εναλλασσόμενα με 
αντίστοιχες ανταπαντήσεις του ιδίου του Hittorff.71 Έτσι, 
όπως και άλλες φορές, σχηματίσθηκε ένας όγκος αρχαιολογι

κών και θεωρητικών κειμένων, τα οποία παρά την απουσία 
επιστημονικής βάσεως, υπήρξαν σημαντικά για την τότε θεω

ρία της αρχιτεκτονικής. Τα επιστημονικά ατοπήματα του 
Hittorff αποκαλύφθηκα, ακριβώς τον ίδιο καιρό στην 
Ελλάδα, με τις πρώτες αυστηρά επιστημονικές παρατηρήσεις 
των αρχιτεκτόνων, από το 1831 κ. ε., οι οποίες οδηγούσαν για 
πρώτη φορά σε ουσιώδεις ανακαλύψεις για την Πολυχρωμία. 
Πάντως, χάριν της αληθείας πρέπει να αναφερθεί, ότι η 

Εικ. 1. Αθήνα, ναός Ηφαίστου: αριστερά, ίχνη γραπτού διακόσμου σε δοκό της 
οροφής (σχέδιο Ch. Hansen) δεξιά, τα αυτά ίχνη, (σχέδιον Ε. Schaubert). 
Kunstakademiet 14961g, και Koch 1955, εικ. 83. 

πρώτη ανακάλυψη είχε γίνει ...ακριβώς ογδόντα χρόνια πριν 
από τους Stuart (17131788) και Revett (17201804), στο ναό 
του Ηφαίστου72. Αλλά και μετά τον Stuart αρκετοί άλλοι επα

νέλαβαν τις πρώτες παρατηρήσεις και προσέθεσαν πολλές 
νέες. Μεταξύ αυτών ο L. F. S. Fauvel (17531838),73 ο W. 
Wilkins (17781833),74 ο Η v. Hallerstein (17741817)," 
Εύλογη είναι λοιπόν η απορία για την τόση καθυστερημένη 
εμφάνιση του ενδιαφέροντος για την Πολυχρωμία, αλλά και 
για τη μεγάλη θέση της στην καλλιτεχνική επικαιρότητα των 
μετά το 1820 δεκαετιών. Γενικώς υπάρχει η τάση για την εξή

γηση τέτοιων φαινομένων με έννοιες όπως Πνεύματος εποχής 
(Zeitgeist), αλλά και με αναπόφευκτα αξιολογικές διακρίσεις 
των πρωταγωνιστών. Πιστεύω, ότι και στην παρούσα περί

πτωση οι έννοιες αυτές και οι αξιολογικές διακρίσεις των 
διαφόρων καλλιτεχνικών προσωπικοτήτων εξηγούν πολλά 
σημεία του ζητήματος. Ωστόσο υπάρχει ένας ακόμη παράγων, 
ο οποίος, αν και παραγνωρισμένος, είναι, ειδικώς στην 
παρούσα περίπτωση, ιδιαιτέρως σοβαρός. Πρόκειται για την 
τελειοποίηση της έγχρωμης εκτύπωσης από χαλκογραφικές 
πλάκες, αποτέλεσμα της οποίας ήσαν οι έγχρωμοι πίνακες 
των έργων φυσικής ιστορίας και ιδιαίτερα εκείνοι της 
Description de Γ Egypte (1809, 1822) και ακόμη περισσότερο 
της εφεύρεσης της χρωμολιθογραφίας (Alois Senefelder 1771

1834),76 ενός μέσου που για πρώτη φορά έκανε δυνατή την 
εύκολη και πιστή έγχρωμη εκτύπωση πολύ μεγάλου αριθμού 
αντιτύπων. Πρέπει να τονισθεί, ότι από τα μέσα του 18ου αι. 
κ.ε. η ανάπτυξη των συστηματικών σπουδών της αρχιτεκτονι

κής είχε ως αποτέλεσμα έναν ακαδημαϊσμό, κύριο όργανο 
του οποίου ήσαν τα μεγάλα συγγράμματα σπουδαίων αρχιτε

κτόνων καθηγητών. Τα συγγράμματα αυτά με κυκλοφορία 
μερικών εκατοντάδων αντιτύπων, που τα καθιστούσε παρό

ντα στο περιβάλλον κάθε επιτυχημένου αρχιτέκτονα ή φιλότε

χνου πελάτη, αποτελούσαν το στερεότερο ίσως μέσον για την 
καταξίωση των συγγραφέων των και τη διάδοση των ιδεών 
των. Κάθε φιλόδοξος δημιουργός, συντηρητικός ή καινοτό

μος, επιθυμούσε πρωτίστως να επιτύχει και ως ακαδημαϊκός 
οδηγός των συγχρόνων και των νεωτέρων του. Αλλά μέχρι τις 
αρχές του 19ου αι. κανένα αρχιτεκτονικό σύγγραμμα δεν 
ήταν και δεν θα ήταν δυνατόν να είναι τυπογραφικώς έγχρω

μο. Επομένως, δεν θα ήταν μέχρι τότε δυνατόν να έχει εκτι
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Εικ. 2. Παρθενών, οροφή δυτικού πτερού 
και δυτικής προστάσεως: 
κάτοψηάνοψη (Fig. 1), γενική τομή (Fig. 2) 
Ε. Metzger, Allg. Bauz. 2,1837, πίν. 127 
(απόσπασμα) 
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μηθεί η Πολυχρωμία ως εικονογραφικό και ως ουσιαστικό 
περιεχόμενο εκείνων των βιβλίων, βιβλίων που οι συγγραφείς 
των τα ήθελαν ως ολικές κατά το δυνατόν θεωρήσεις και ως 
μόνες κατά το δυνατόν πηγε'ς της αρχιτεκτονικής. Από την 
άλλη πλευρά η εμφάνιση αποτελεσματικών τεχνικών έγχρω

μης τυπογραφίας κατά τις πρώτες δεκαετίες του 19ου αι. προ

σέφερε μια ευκαιρία για την επικερδέστερη εκμετάλλευση 
των εικαστικών θέλγητρων ενός αρχιτεκτονικού είδους, το 

οποίο αν και οχι άγνωστο, είχε μέχρι τότε παραμείνει για την 
έντυπη διδασκαλία της αρχιτεκτονικής ανεκμετάλλευτο, ως 
μη επιδεκτικόν έντυπης αναπαραγωγής. 

Ένα σοβαρό ζήτημα για την αρχαιολογική επιστήμη του 
19ου αι. ήταν και αυτό της αξιοπιστίας των αναπαραστάσεων 
της Πολυχρωμίας. Τούτο συνέβαινε επειδή, σχεδόν κατά 
κανόνα, για ένα και το αυτό μνημείο να προτείνονται τελείως 
αντιδιϊστάμενες αναπαραστάσεις της Πολυχρωμίας του. 

Εικ. 3. Παρθενών, οροφή δυτικού πτερού 
και δυτικής προστάσεως: 
κάτοψηάνοψη (Fig.l), γενική τομή (Fig. 2) 
Karl Bruellov (=Ε. Metzger), 1835(7), από 
το έργο του W. Davydov 184041, πίν. Χ 
(απόσπασμα, Bibliotheque Nationale) 
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Εικ. 4. Παρθενών: Κατακόρυφη τομή θριγκσιί και αετώματος της δυτικής όψεως 
(Fig. 1), θριγκός δυτικής προστάσεως (Fig. 2), άνω όψη θριγκοΰ νότιας πλευράς 
(Fig. 3), σχεδιαστική τομή εντορμίας με τον εντός αυτής σιδηρά σύνδεσμο (Fig. 
4), τυπική ε'δρα σπονδύλου (Fig. 5) Ε. Metzger, Allg. Bauz. 2,1837, πίν. 128 

δεν είχαν πραγματικές αποδείξεις. Μια ακόμη συνέπεια του 
προηγουμένου είναι και η υποκατάσταση του πραγματικού 
συστήματος Πολυχρωμίας από καλλιτεχνικά κατασκευάσμα

τα των διαφόρων θεωρητικών της Πολυχρωμίας, οι οποίοι 
παρά τις μεγάλες διαφορές των προτάσεων των διεκδικούσαν 
κάθε ένας για τον εαυτό του τον τίτλο της αυθεντίας. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των εγχρώμων αναπα

ραστάσεων του κιονόκρανου του ναού της Α θ η ν ά ς 
Σουνιάδος,77 της παλαιάς συλλογής του Εθνικού Μουσείου78, 
του οποίου υπάρχουν σχέδια από τον Η. Herrmann,79 τον J. Ι. 
Hittorff,80 τον Ch. Hansen,81 τον Ε. Landron,82 τον L. Α. 
Winstrup,83 τον Η. C. Stilling84 και τον Ε. Ziller.85 Τα σχέδια 
αυτά συμφωνούν ως προς τα θέματα των κοσμημάτων, διαφέ

ρουν όμως κατά πολύ, ως προς τα χρώματα. Μόνον τα δύο 
πρώτα συμφωνούν καλά, και τούτο ακριβώς επειδή το σχέδιο 
του Hittorff είναι βασισμένο σε εκείνο του Herrmann. 

Τα δεδομένα για μια πληρέστερη και ακριβέστερη γνώση 
της Πολυχρωμίας βελτιώθηκαν ιδιαιτέρως με τα ανασκαφικά 
ευρήματα του τέλους του 19ου αι. στην Ακρόπολη και αργότε

ρα με την αποκάλυψη των μακεδόνικων τάφων. Δυστυχώς 
όμως το ενδιαφέρον για τα ζητήματα της Πολυχρωμίας δεν 
είναι πια τόσο μεγάλο, όσο ήταν πριν από ενάμισυ αιώνα και 
οι ευκαιρίες που μας δίνουν τα νέα δεδομένα για τέτοιες 
μελέτες απομένουν ουσιαστικώς αναξιοποίητες. 

(Δ) 
Κάπως διαφορετικό ήταν βεβαίως το ζήτημα της καθυστε

ρημένης ανακαλύψεως των πολύ γνωστών σήμερα οριζοντίων 
καμπυλών των κλασικών αθηναϊκών μνημείων. Είναι καλά 

Εικ. 5. Παρθενών: Κατακόρυφη τομή θριγκοΰ δυτικής πλευράς 
Ε. Metzger, Allg. Bauz. 2, 1837, πίν. 129 (Απόσπασμα) 

Στα ιστάμενα μέρη των μεγάλων μνημείων, η μακραίωνη 
έκθεση των στα καιρικά φαινόμενα είχε προκαλέσει την, 
εξαιρουμένων ελαχίστων χρωματικών λειψάνων, εξαφάνιση 
των γραπτών κοσμημάτων. Πάντως από τα ίδια τα σχήματα 
των κοσμημάτων το γεγονός ότι είχαν απομείνει και ακόμη 
απομένουν διάφορα αναγνωρίσιμα ίχνη των, οφείλεται σε 
διαφορές του βάθους και του είδους της διαβρώσεως του 
μαρμάρου, ανάλογα με τις αντίστοιχες διαφορές των ιδιοτή

των των υλών προετοιμασίας και χρωματισμού, με τις οποίες 
είχε γίνει κάποτε η γραπτή κόσμηση. Όμως, στην καλύτερη 
περίπτωση, βάσει αυτών των ιχνών μόνον τα θέματα ήταν 
δυνατόν να ανακαλυφθούν και όχι τα χρώματα, άν από αυτά 
δεν απέμεναν ικανά κατάλοιπα. Ωστόσο η επιθυμία των κλα

σικιστών για την πληρότητα, τους παρέσυρε συχνά σε ολοκλή

ρωση των αναπαραστάσεων των με χρώματα, για τα οποία 
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Εικ. 6. Παρθενών: Κατακόρυφη τομή θριγκοΰ 
δυτικής πλευράς (ii, κατοπτρική απεικόνιση), 
θριγπός και αέτωμα της δυτικής όψεως (i), θρι

γκός δυτικής προστάσεως (iv); άνω όψη θρι

γκοΰ νότιας πλευράς (iii), ΝΔ γωνία της στε'γης 
(ν, με κατοπτρική σχεδίαση της νότιας όψης), 
συνάντηση δοκών κατ' ορθή γωνία (viii) το 
υπέρ τη θΰρα τμήμα του δυτικού τοίχου (vii); 
τυπική ε'δρα σπονδύλου (ix) τυπική διάταξη 
αρμών στην έσω όψη του θριγκού της περιστά

σεως και στον θριγκό της δυτικής προστάσεως 
(vi). Karl Bruellov (=Ε. Metzger), 1835(;), από 
το έργο του W. Davydov 184041, πίν. IX 
(Bibliotheque Nationale) 
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γνωστόν, ότι οι οριζόντιες καμπύλες του Παρθενώνος διέφυ

γαν της προσοχής όλων εκείνων των λαμπρών μελετητών του 
μνημείου από την εποχή του Stuart έως τα μεσάτης δεκαετίας 
του 1830. Η αδυναμία ενός Stuart, ή ενός Cockerell, ή ενός 
Hallerstein, ή ενός Hiibsch να τις παρατηρήσει δεν πρέπει να 
αποδίδεται σε μειωμένη προσοχή ή σε αντιληπτικές αναστο

λές υπαγορευόμενες από ένα ορισμένο πνεύμα εποχής ανέ

τοιμο τάχα για μια τέτοια θεώρηση. Τα πράγματα στην προ

κειμένη περίπτωση είναι, ευτυχώς για την εξήγηση των, πιο 
απλά: μέχρι το 1835 υπήρχαν ακόμη σε όλες τις πλευρές του 
ερειπωμένου Παρθενώνος μεγάλοι σωροί από την κατάρρευ

ση των μεσαιωνικών και άλλων προκτισμάτων, οι οποίοι δια

σπούσαν δραματικά την οπτική συνέχεια των αναβαθμών και 
ως εκ τούτου καθιστούσαν περίπου αδύνατη την δι' απλής 
παρατήρησης ανακάλυψη των καμπυλών των. Κάπως πιο 
περίπλοκο παρουσιάζεται το ζήτημα της πατρότητος αυτής 
της ανακάλυψης: επισήμως ανήκει στον Josef Hoffer, αφού 
αυτός υπογράφει την πρώτη δημοσίευση των, το 1838,86 συχνά 
όμως αποδίδεται στον John Pennethorn, παρ' ότι οι σχετικές 
δημοσιεύσεις του Άγγλου αρχιτέκτονος και μαθηματικού 
είναι πολύ μεταγενέστερες.87 Το 1851, ο Penrose επικαλείται 
προφορική μαρτυρία του Hill, κατά την οποία ο Pennethorne 
είχε μιλήσει για την ύπαρξη καμπυλών ήδη από το 1837.88 

Φυσικά κανείς δεν αμφισβητεί την αλήθεια μιας τέτοιας μαρ

τυρίας, όμως καθώς η ανακοίνωση του Hoffer τυπώθηκε τον 
Ιούνιο του 1838, εύλογη είναι η σκέψη ότι τα πολυάριθμα σχέ

δια και οι μετρήσεις του θα έπρεπε να είχαν εκτελεσθεί 
αρκετόν καιρό πριν, κατά τον ίδιο, πριν από την επίσκεψη του 
RaoulRochette.89 Άλλωστε, ο Hoffer ήταν στην Αθήνα τουλά

χιστον από το 1834. Ωστόσο, ενώ είναι εύλογο ότι ο Hoffer 
προηγείται του Pennethorne, δεν είναι, τουλάχιστον προς το 
παρόν, σαφές πόσο μέρος από το θαυμαστό περιεχόμενο των 
δημοσιεύσεων του είναι πραγματικά δικό του έργο90 και πόσο 
ανήκει σε άλλους και σε ποίους. Σε ένα μόνο σημείο αναφέ

ρει ότι είχε τη συνεργασία δύο συναδέλφων του, χωρίς όμως 
να τους ονομάζει.91 Ο Penrose, πάντως, αναφέρει ότι ο Hoffer 
εργάσθηκε μαζί με τον Schaubert.92 

Λίαν ενδιαφέρον στοιχείο για τούτο το ζήτημα είναι και 
ένα εκ των σχεδίων του Ch. Hansen με μετρήσεις της ανατολι

κής πλευράς του Παρθενώνος ("Parthenon, ost siden"), το 
οποίο περιλαμβάνεται στα κατάλοιπα του της Kunsta

kademiet της Κοπεγχάγης93 με αριθμό 14969. Προσεκτική 
σύγκριση αυτού του σχεδίου με το αντίστοιχο της δημοσιεύσε

ως του Hoffer, (πίν. 238), αποκαλύπτει αμέσως την τέλεια 
αντιστοιχία των μετρημένων ή μη μετρημένων μερών του ενός 
και του άλλου σχεδίου, ως και την τέλεια ταύτιση των ανα

γραφομένων σε αμφότερα διαστάσεων μέχρις χιλιοστομέ

τρου! Ένα αντίστοιχο σχέδιο του Schaubert στα αγνοούμενα 
μετά τον πόλεμο κατάλοιπα του στη Breslau της Σιλεσίας, 
πρέπει να ήταν ακριβώς όμοιο με εκείνο το Hansen. Ο λόγος 
θα δειχθεί πιο κάτω (βλ. ΣΤ). Κατά τον Hoffer,94 όπως αργό

τερα κατά τον Penrose95 και τον Ziller,96 συστηματικό ελεγκτή 
της γνησιότητος των καμπυλών του Παρθενώνος, αξιοπιστό

τερο στοιχείο υπέρ αυτής είναι η σταθερή διαφορά ύψους 
μεταξύ του προσθίου και οπισθίου μέρους εκάστου κατωτά

του σπονδύλου και η μεταβλητή διαφορά ύψους μεταξύ του 
δεξιού και του αριστερού μέρους. Μετρήσεις αυτού του 
είδους σε τέσσερις αντίθετες πλευρές εκάστου κατωτάτου 
σπονδύλου των κιόνων της ανατολικής πλευράς του 
Παρθενώνος αποτελούν ένα από τα μεθοδολογικώς σπουδαι

ότερα στοιχεία της θαυμάσιας δημοσίευσης του Hoffer και 
ασφαλώς το πιο πρωτότυπο. Όμως μετρήσεις αυτού ακριβώς 
του είδους, οι οποίες απλώς έμειναν αδημοσίευτες, έγιναν 
από τους Schaubert και Hansen στο Θησείο, ήδη το 1835.97 

Συνεπώς, αυτοί προηγούνται όχι μόνον του Pennethorne, 
αλλά και του Hoffer. 

Αλλά ας θυμηθούμε τις σκέψεις του Hoffer για τις λεγόμε

νες οπτικές διορθώσεις: 
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Εικ. 7. Παρθενών, Πρόναος: Σχεδιαστική αποκατάσταση (απόσπασμα. Μ.Κ. 
1987) 

"...Πλήρης μεγαλοπρέπειας ο Παρθενών παρέχει στο 
θεατή του μίαν εξόχως εντυπωσιακή και συναρπαστική όψη. 
Ο υπολογισμός δεν εξηγεί τι ακριβώς δύναται να είναι εκεί

νο που κατακτά τις αισθήσεις και μας αιχμαλωτίζει σ' αυτό 
το ερείπιο, το οποίο μάλιστα μόνον πενιχρή αναγωγή επιτρέ

πει σε ό,τι τούτο κάποτε υπήρξε. 
Σε νεότερους χρόνους υψώθηκαν επίσης κιονοστοιχίες με 

τουλάχιστον όμοια μνημειακή κλίμακα, χωρίς ωστόσο να επι

τευχθεί τόσον επιτυχές οπτικό αποτέλεσμα. Ο λόγος γίνεται 
φανερός μόνον μετά από ακριβή μελέτη των αρχαίων ερει

πίων. Τότε ανακαλύπτομεν ότι οι Έλληνες δεν ικανοποιούντο 
με τη χρήση πολύ περιοριστικών κανόνων ή ενός «κανόνος» 
όπως τον εννοούσε ο Βιτρούβιος και όπως επιθυμούν να επι

βάλουν οι σύγχρονοι αρχιτέκτονες. Για κείνους το έργον ήταν 
στο σύνολο του ζήτημα του αισθήματος. Είχαν την αντίληψη, 
και σ' αυτό τους ευνοούσε η ανώτερη παιδεία των και το ήπιο 
κλίμα, ότι οι ευθείες γραμμές προκαλούν μια καταπιεσμένη 
και άκαμπτη εντύπωση, έβλεπαν ότι η φύση αποφεύγει κάθε 
τι το ευθύγραμμο και ότι με ωραίους κυματισμούς αναπτύσσει 
τις τερπνότερες μορφές, γι' αυτό και προσπαθούσαν να 
συνταιριάζουν το δομικόν των κτισμάτων προς τη φύση και να 
μετεμφυτεύουν σ' αυτά τις παλόμενες μορφές του φυσικού 
περιβάλλοντος των και κατ' αυτόν τον τρόπο να εμφυσούν 
στα νεκρά μέτρα της τέχνης τη ζωή της φύσεως..."98 

(Ε) 
Η αξία των δημοσιεύσεων του Hoffer έγκειται όχι μόνον 

στο αναλυτικό περιεχόμενο των σχεδίων που τις συνοδεύουν, 
αλλά και στη σπάνια ποιότητα των κειμένων. Σε μερικές 
δεκάδες σελίδων προσφέρονται πάμπολες νέες, πολύ ουσιώ

δεις πληροφορίες, προϊόντα συστηματικής μελέτης και αναλυ

τικών παρατηρήσεων. Πιθανότερον φαίνεται, πάντως, ότι το 
έργο αυτό σε κάποιο μέρος του οφείλεται στους άλλους 
συνεργάτες και ίσως περισσότερο στον Schaubert. 

Εκτός από το κύριο θέμα των σχεδιασμένων εκλεπτύνσε

ων, πολύ ενδιαφέροντα είναι και τα σχετικά με την κατα

σκευή των κιόνων, των τοίχων, των θριγκών, των αετωμάτων 
και των στεγών. Η αναζήτηση της σκοπιμότητος διαφόρων 
ειδικών οικοδομικών τρόπων είναι κατά κανόνα λίαν επιτυ

χής. Αξίζει να αναφερθούν τα σχετικά με τη λειτουργία αντί

βαρου των βάθρων των ακρωτηρίων του Παρθενώνος," ή τα 
σχετικά με την ανακουφιστική στατική λειτουργία των μονολι

θικώς συνεχόμενων τριγλύφων και μετοπών των 
Προπυλαίων.100 Αξιέπαινη είναι η διαπίστωση, ότι, ενώ η 
βάση των προσόψεων των Προπυλαίων δεν διαθέτει καμπύ

λες, οι θριγκοί των διέθεταν.101 Αξίζει επίσης να αναφερθεί, 
ότι οι εν λόγω θριγκοί ήσαν τότε ήδη κατεστραμένοι και ότι η 
διαπίστωση έγινε δυνατή με μέτρηση του ύψους των κιόνων, 
καθενός ιδιαιτέρως. 

Άξιες μνείας είναι επίσης οι παρατηρήσεις του Hoffer 
αναφορικώς προς τους στενούς παράπλευρους χώρους τους 
σχηματιζόμενους μεταξύ του κεντρικού κτηρίου των 
Προπυλαίων και των εκατέρωθεν αυτού πτερύγων: "...Αλλά 
υπάρχουν επί του κίονος της εξάστυλης προσόψεως και στην 
παραστάδα σαφή ίχνη δηλούντα ότι αυτός ο χώρος διέθετε 
μια ιδιαίτερη οροφή (πίν. 390, εικ. 1, opqr)..."102 "...Στο 
σημείο m υπήρχε μεταξύ εξαστύλου προσόψεως και πτέρυγος 
ιδιαίτερη οροφή. Διακρίνεται τόσο στην παραστάδα όσο και 
στον κίονα p του κεντρικού κτηρίου η εσοχή για τη στήριξη 
μιας οριζόντιας πλάκας..."103 Η οροφή αυτή αναπαραστάθηκε 
για πρώτη μάλλον φορά το 1908 ως ειδικής μορφής κέραμος 
~4.3 χ 2m από τον Η. D. Woods, συνεργάτη του W.B. 
Dinsmoor,104 τελευταία δε από τον Τ. Τανούλα.105 

Εντυπωσιακή είναι η χαλκογραφική εκτύπωση των αρχιτε

κτονικών μορφών των Προπυλαίων σε μεγάλες κλίμακες και 
του ιωνικού κιονόκρανου έως τον άξονα συμμετρίας του σε 
φυσικό μέγεθος, σε διπλωμένο φύλλο δέκα τεταγωνικών 
ποδών, πράγμα όχι άσχετο και προς τις εξαιρετικές δυνατότη

τες του εν Βιέννη τυπογραφείου του L. Forster. Ωστόσο ο 
υπολογισμός του ύψους των ιωνικών κιόνων είναι εσφαλμέ

νος (πίν. §317, εικ.3). 

(ΣΤ) 

Η απώλεια των εν Breslau καταλοίπων του Schaubert, 
προς το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, υπήρξε δυνάμει 
ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα για την ελληνική αρχαιολο

γία  δυνάμει, επειδή γενικώς αγνοείται η πραγματική έκταση 
και επιστημονική αξιοπιστία αυτού του υλικού. Η συνοπτική 
καταγραφή του από τον F. Koepp, δεν αρκεί καθαυτή για την 
αξιολόγηση του, ούτε καν την ποσοτική. Μια καλή ιδέα ωστό

σο, για ό,τι έχει χαθεί, μας δίνουν μερικά δημοσιευμένα από 
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τον Η. Koch σχέδια του Schaubert από το ναό του Ηφαίστου, 
τα οποία φωτογραφήθηκαν γι' αυτό το σκοπό λίγο πριν από 
τον πόλεμο. Τα σχέδια αυτά, όπως και κάποια άλλα μας επι
τρέπουν μια πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά και μερικώς παρηγο
ρητική διαπίστωση. Είναι όμοια προς αντίστοιχα σχέδια του 
Ch. Hansen, της Kunstakademiet της Κοπεγχάγης. Μια σχη
ματική όψη με βασικές διαστάσεις της ανατολικής πλευράς 
του Θησείου σχεδιασμένη από τον Bundgaard106 βάσει του 
αντίστοιχου σχεδίου Hansen συμφωνεί προς το δημοσιευμένο 
αντίστοιχο σχέδιο Schaubert107, ακριβώς αφ' ενός προς τα 
μετρημένα και προς τα μη μετρημένα διαστήματα και αφ' ετέ
ρου προς τις τιμές των μετρήσεων μέχρις χιλιοστομέτρου. Η 
συμφωνία και των άλλων δημοσιευμένων σχεδίων του 
Schaubert, προς αντίστοιχα σχέδια του Hansen βεβαιώνεται 
εύκολα με μια προσεκτική σύγκριση σημείου προς σημείο, 
κάτι που ήδη επράξαμε, η Κ. Κορρέ και ο γράφων, κατά τις 
τελευταίες ημέρες του 1990.108 Η επισχεδίαση σε φυσικό μέγε
θος των ιχνών των γραπτών κοσμημάτων μιας δοκού του ναού 
του Ηφαίστου από τον Ch. Hansen (Kunstakademiet, 
14961 )̂,109(εικ. 1 αριστ.) ταυτίζεται προς αντίστοιχο δημοσιευ
μένο σχέδιο του Schaubert.110 (εικ. 1 δεξ.). Τούτο είναι εξηγή
σιμο μόνο εάν το ένα από τα σχέδια αντιγράφει το άλλο. Εν 
προκειμένω το σχέδιο Schaubert αντιγράφει εκείνο του 
Hansen, το οποίο είναι και το πρωτότυπο, όπως δείχνουν οι 
διάφορες αναθεωρητικές επισχεδιαστικές προσεγγίσεις των 
δυσδιάκριτων ιχνών του αρχαίου κοσμήματος. 

Καλά δείγματα του ως άνω φαινομένου χειροποίητης ανα
παραγωγής, μάλιστα ακόμη και εγχρώμων σχεδίων, είναι τα 
σχέδια του ιωνικού κιονόκρανου που κατά τον Raubitschek, 
έφερε κάποτε τη Νίκη  Μ. Α. 690, ανάθημα του μαραθωνομά
χου ήρωος Καλλιμάχου.111 

Το μεγαλύτερο τεμάχιο αυτού του κιονόκρανου είχε βρε
θεί με πλήρη την Πολυχρωμία του στις πρώτες ανασκαφές του 
L. Ross"2 και από το 1836 ήταν φυλαγμένο στον χρησιμοποι
ούμενο ως μουσείο, ναό του Ηφαίστου. Ένα πρόχειρο πρώτο 

σχέδιο αυτού του κιονόκρανου, που δόθηκε από τον αρχιτέ
κτονα Μ. Hochstetter στον Hittorff χρησίμευσε σε μια καλο
σχεδιασμένη, αλλά εσφαλμένη αναπαράσταση του από τον 
τελευταίο,113 αναδημοσιευθείσα αργότερα από τον Ο. 
Puchstein.114 Προς το γύρισμα του αιώνος το κιονόκρανο επε
στράφη στην Ακρόπολη, δυστυχώς όμως, ελλείψει χώρου, απε
τέθη σε σωρό μαρμάρων στο λεγόμενο Μπελβεντέρε της 
Ακροπόλεως, όπου η αρχαία Πολυχρωμία του εξαφανίσθηκε 
τελείως. Εκεί το ανεκάλυψε το 1927 ο Hans Mobius,115 χωρίς 
όμως να γνωρίζει ότι από αυτόν τον εξευτελισμένο ευγενή 
υπήρχαν ήδη τρία λαμπρής τέχνης έγχρωμα σχέδια, το ένα στη 
Γερμανία και τα άλλα στην Κοπεγχάγη. Το γερμανικό, έργο 
του Schaubert, ταυτίσθηκε και πρωτοδημοσιεύθηκε από τον 
Zuchner το 1936, αποκείμενο τότε στο αρχείο του Γερμανικού 
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του Βερολίνου.116 Το αντίστοιχο 
σχέδιο Hansen, δημοσιεύθηκε από την Ida Haugsted το 1982117 

και αργότερα από την Μ. Bendtsen.118 

Άλλες απεικονίσεις του ιδίου κιονόκρανου, σχέδια του G. 
Bindesboll, επίσης στην Kunstakademiet, είναι μια υδατογρα
φία όψεως του προσκεφαλαίου (Αρ. Μητρ. 16013) και ένα σχέ
διο με μολύβι της μιας εκ των δύο όψεων (Αρ. Μητρ. 16008). 

Η προσεκτική, σημείο προς σημείο, σύγκριση των δύο 
δημοσιευμένων σχεδίων, αποκαλύπτει και πάλιν ότι ένα εκ 
των δύο είναι ακριβές χειροποίητο αντίγραφον του άλλου. 

Από τα ως άνω εξάγεται ως πιθανότερον το εξής συμπέρα
σμα: οι δύο αρχιτέκτονες, μετά από μια μακροχρόνια συνεργα
σία, κατά την οποία η φιλία των διατηρήθηκε άφθαρτη, φαινό
μενο και αυτό πολύ σπάνιο, όχι μόνον για εκείνα τα ανήσυχα 
χρόνια, αποφάσισαν για πρακτικούς λόγους και για περισσό
τερη ασφάλεια να αναπαράγουν όσα σχέδια ήσαν έργα και 
των δύο. 'Οταν πια έπρεπε ο ένας μετά τον άλλον να εγκατα
λείψουν τον τόπο που τόσο αγάπησαν, και να ακολουθήσουν 
τελείως διαφορετικούς δρόμους, θα είχε καθένας το κοινό 
έργο τους ακέραιο σε πρωτότυπα ή ισότιμα χειροποίητα αντί
γραφα. 

Εικ. 8 Παρθενών: οροφή δυτικοί) πτερού, απόσπα

σμα από το έργο του Alma Tadema "Pheidias and 
the Frieze of the Parthenon", Opus LX, 1868 
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Εικ. 9. Παρθενών, δυτικό πτερόν: Κατακόρυφη τομή κατά την κυρία όψη (i), 
τη βόρεια όψη (ii, με μερική άποψη της παραοτάδος) και του υποδοκίου (iv) ■ 
με μερική άποψη του επικράνου της παραστάδος (iii) και του θριγκοΰ (vii) ■ 
ραβδώσεις κίονος (ν) και λεπτομέρειες του επιστυλίου (vi) 
Karl Bruellov (=Ε. Metzger), 1835(;), από το έργο του W. Davidov 184041, 
πίν. VI (Bibliotheque Nationale) 

Το απώτερο θεωρητικό κίνητρον αυτής της πράξεως, ο 
φόβος για μια απώλεια, απεδείχθη δυστυχώς προφητικό. 
Μας παρηγορεί όμως η σκέψη, ότι στα ευρισκόμενα του 
Hansen εμπεριέχονται και εκείνα εκ των απωλεσθέντων του 
Schaubert, όσα είχαν σχέση με κοινά για τους δυο αντικείμε

να μελέτης. Δεν πρέπει, ωστόσο, να μας διαφεύγει, ότι το 
έργο του Schaubert υπήρξε πολΰ ευρύτερο από εκείνο του 

Εικ. 10. Αθήνα, ναός Ηφαίστου: Γραπτός διάκοσμος επικράνου παραστάδος 
G . Semper {DerStil, 18782τ.Ι, πιν. 1) 

Hansen, αφ' ενός λόγω της αποκλειστικότερης αφοσιιόσεωςς 
του σ' αυτό και αφ' ετέρου λόγω της πολύ μεγαλύτερης γεω

γραφικής και χρονικής του εκτάσεως119. Η θλίψη μας για την 
απώλεια μοναδικών τεκμηρίων μνημείων της Αθήνας, της 
Αττικής και άλλων ελληνικών τόπων, πλείστα των οποίων δεν 
σώζονται, θα είναι πάντοτε μεγάλη, εκτός εάν αγαθή τύχη 
αποδείξει ότι τα απωλεσθέντα σχέδια του Schaubert δεν 
έχουν καταστραφεί. 

(Ζ) 
Προηγουμένως αναφέραμε τα σχετικά με την επίσκεψη του 

κόμητος Davidov και των συνοδών του αρχιτεκτόνων και 
ζωγράφων. Άξια προσοχής εν προκειμένω είναι όχι μόνον η 
μαρτυρία του ίδιου του Davidov, ότι οι 10 πίνακες με θέμα τον 
Παρθενώνα120, ενώ υπογράφονται από τον Bruellov, είναι 
πραγματικώς έργα του Metzger, αλλά, και ίσως ακόμη περισ

σότερο, η ετερογένεια αυτών των έργων. Το πρώτο, μια προο

πτική άποψη της ΝΑ γωνίας του Παρθενώνος, παρά την εντυ

πωσιακή εμφάνιση του και την καλή εκτύπωση του από τον 
Louis Letronne, είναι πραγματικώς έργον ενός τελείως αδα

ούς. Κίονες με 24 ιωνικές ραβδώσεις, κενταυρομαχία αντί 
γιγαντομαχίας στις μετόπες121 και πολλές άλλες χονδροειδείς 
αυθαιρεσίες, αλλά και πλείστες σχεδιαστικές ατέλειες είναι τα 
βασικά του γνωρίσματα. Αυτό δύναται ασφαλώς να είναι 
έργον του Bruellov, ποτέ όμως του Metzger! Τούτο καθιστούν 
σαφές οι πέντε πίνακες που περιέχονται σε μελέτη του Metzger 
στην Allgemeine Bauzeitung του 1837122, δύο εκ των οποίων 
(πίν. 130131) αφορούν στο ναό του Ηφαίστου, ενώ οι τρεις 
άλλοι (πίν. 127129) στον Παρθενώνα. Η σύγκριση των τελευ

ταίων με αντίστοιχους πίνακες του έργου του Davidov, αποδει

κνύει ότι οι δύο σειρές παρουσιάζουν πλήρη αντιστοιχία ως 
προς τα πλείστα των περιεχομένων θεμάτων και λεπτομερειών, 
αλλά και ως προς τον τρόπο παραστάσεως των. Ο πίν. 127 της 
Allgemeine Bauzeitung (εικ. 2) ταυτίζεται πρακτικώς προς τον 
πίνακα Χ του έργου του Davidov (εικ. 3). Οι πίνακες 128 και 
129 της Allg. Bauz. (εικ. 4 και 5) αντιστοιχούν προς τον πίνακα 
IX του έργου του Davidov (εικ. 6) κατά το πλείστον του περιε

χομένου, παρουσιάζουν όμως διαφορετική σχεδιαστική διάτα

ξη των κοινών θεμάτων των. Είναι επομένως σαφές, ότι οι εν 
λόγω πίνακες του έργου του Davidov, πλην του πίν. Χ, προέρ

χονται από τον Metzger. Τούτο άλλωστε δηλώνεται και από τον 
ίδιο στην εισαγωγή της δημοσίευσης του στην Allemeine. 
Bauzeitung : «... ένα μέρος των σχεδίων σε ρωσική δημοσίευ

ση, ένα άλλο ευρύτερο θα εκδοθεί στη Βιένη...»123 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πίνακες IX του 
έργου του Davidov (εικ. 6) και 128 και 129 της Allgemeine 
Bauzeitung (εικ. 4 και 5) για τον πρόσθετο λόγο ότι πλην της 
μεταξύ αυτών ομοιότητος, που ήδη σχολιάσθηκε, παρουσιά

ζουν κοινότητα περιεχομένου και με έναν χαλκογραφικό πίνα

κα του Leo von Klenze,124 χωρίς να είναι προφανές ποιος αντι

γράφει ποιόν. Στην αναζήτηση μιας απάντησης χρήσιμο φαίνε

ται ένα σχεδίασμα του Klenze με μολύβι (ευρίσκεται στα εν 
Μονάχω κατάλοιπα του και έχει δημοσιευθεί από τον 
Hamdorf),125 το οποίο χωρίς αμφιβολία υπήρξε το προσχέδιο 
για τον προαναφερθέντα χαλκογραφικό πίνακα του. Οι δύο 
κατακόρυφες σχεδιαστικές τομές στον χαλκογραφικό πίνακα 
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Εικ. 11. Μουσείον Ακροπόλεως: Θραύσματα δοκών των Προπυλαίων με ίχνη 
γραπτοί) διακόσμου 

είναι ορθές, ενώ crto προσχέδιο του εικονίζονται κατοπτρικές: 
ο μέγας σίδηρος σύνδεσμος στο μέσον του τύμπανου του δυτι

κού αετώματος είναι στην πραγματικότητα ορατός από τα 
νότια, από την πλευρά δηλαδή που έγινε δυνατή και η τοποθέ

τηση του κατά την αρχαιότητα.126 Στην άνω επιφάνεια του κατα

ετίου γείσου, τόσο στο σχεδίασμα και τον πίνακα του Klenze, 
όσο και στα αντίστοιχα σχέδια του Metzger (Allgemeine 
Bauzeitung πίν. 129.3 [εικ. 4 του παρόντος] και Davidov, πίν. 
ΙΧ.ΙΙΙ [εικ. 6 του παρόντος]), εμφανίζονται η μια δίπλα στην 
άλλη τρεις εγκοπές. Στην πραγματικότητα οι εγκοπές αυτές 
είναι τέσσερις και σε πολύ αραιότερη διάταξη από εκείνην που 
δηλώνουν τα ως άνω σχέδια. Αυτή είναι και η απόδειξη της δι' 
αντιγραφής καταγωγής αυτών των σχεδίων από ένα μόνον 
εσφαλμένο αρχικό. Οι αναφερθείσες τέσσερις εγκοπές δεν 
αποτελούν τυπικό στοιχείο της κατασκευής, αλλά σχετίζονται 
με μια ορισμένη ιδιαιτερότητα του πρώτου από τη ΝΔ γωνία 
λίθου του καταετίου γείσου και μόνον αυτού σε όλον τον 
Παρθενώνα.127 Το σχεδίασμα, λοιπόν, του Klenze δεν έγινε εκ 
του φυσικού και επομένως πρέπει να αντιγράφει το αντίστοιχο 
σχέδιο του Ε. Metzger. 

Στο κέντρο του χαλκογραφικού πίνακος του Klenze εξηγεί

ται, για πρώτη ίσως φορά, η διά σπονδύλων τέλεια δομή ενός 
κίονος.128 

(Η) 

Οι μαρμάρινες οροφές υπήρξαν κεντρικό θέμα για τους 
κλασικιστές για δύο διαφορετικούς λόγους. Πρώτον για την 
καλή γνώση των μορφοτν και των σχετικών ρυθμολογικών 

Εικ. 12. Προπύλαια: Σχεδιαστική αποκατάσταση του γραπτού διακόσμου μιας 
δοκού 

Εικ. (13). Προπύλαια: Σχεδιαστική αποκατάσταση του γραπτού διακόσμου 
μιας δοκού 

κανόνων και δεύτερον για τη μελέτη της Πολυχρωμίας. Τα 
πρώτα κατά χρονική σειρά δείγματα οροφών είχαν μελετηθεί 
παλαιότερα σε άλλα μνημεία εκτός Ακροπόλεως. Στο ναό του 
Ηφαίστου από τους J. Stuart και Ν. Revett, στον Ραμνούντα 
από τον J. P. Gandy (17871850), στο ναό του Επικουρίου 
Απόλλωνος από τον Haller v. Hallerstein.129 Οι αντίστοιχες 
μελέτες στην Ακρόπολη έφθασαν στο ίδιο σημείο μόνον μετά 
από δεκαετίες, σύντομα όμως το ξεπέρασαν. Στις πρωϊμότε

ρες προσπάθειες ανήκουν και μερικά από τα αναφερθέντα 
σχέδια του Ed. Metzger. Στον δικής του συνθέσεως πίνακα Χ 
του έργου του Davidov (βλ. εικ. 9), όλες σχεδόν οι δοκοί των 
οροφών και τα φατνώματα της προστάσεως συμφωνούν προς 
την πραγματικότητα, όχι όμως και τα φατνώματα της οροφής 
της περιστάσεως. Η πρώτη ουσιωδώς ορθή σχεδιαστική απο

κατάσταση του συνόλου δημοσιεύθηκε μόλις το 1851 από τον 
Penrose.130 

Αξιολογότερο όλων των σχετικών προς το θέμα σχεδίων 
είναι ασφαλώς μια γενική αναπαράσταση της διάταξης των 
οροφών του Παρθενώνος, σχεδιασμένη από τον G. Bindesboll 
το 1836.131 Στο σχέδιο αυτό έχει επιτευχθεί η ορθή αποκατά

σταση της κατόψεως των οροφών του δυτικού πτερού, των 
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ο πλευρικών πτερών και εκείνης του οπισθονάου, βάσει των 
| κατά χώραν κατασκευαστικών λεπτομερειών, κυρίως εντορ

5j μιών γόμφων και βάσει των σωζόμενων θραυσμάτων μαρμά

c ρινών γραπτών φατνωμάτων, τα οποία λόγω των διαφορετι

ί κών μετρικών στοιχείων των αποδίδονται σε οροφές των 
H πλευρικών πτερών, σε οροφές προσθίου και οπισθίου πτερού 
Ι και τέλος σε οροφές των προστάσεων. Τα αποτελέσματα 
ο" αυτής της μελέτης συνοψίζονται σε σχέδια των φατνωματικών 
Ι πλακών (σε κλίμακα 1:12) με τα οποία τεκμηριώνονται οι δια

§ στάσεις και το είδος των γραπτών διακοσμήσεων ενός εκά

< στον τύπου.132 Οι τύποι αυτοί των φατνωμάτων, εκ των οποίων 
£ σώζονται ακόμη πολλές δεκάδες θραυσμάτων, έχουν ονομα

< σθεί από τον Α. Ορλάνδο, κύριο μελετητή των οροφών, 
"τύπος Α", "τύπος Β" και "τύπος Γ".133 

Το 1986 συνελλέγησαν εκτός των γνωστών και τρία παρό

μοια θραύσματα παρθενώνειων φατνωμάτων μη ανήκοντα 
στους τύπους Α, Β και Γ. Τα θραύσματα αυτά, ως ανήκοντα 
σε έναν τέταρτο, τελείως άγνωστο έως τότε τύπο, τον οποίο 
τότε ονομάσαμε "τύπο Δ"134 απετέλεσαν τη βάση για την 
πρώτη ορθή γραφική αποκατάσταση της οροφής του 
Προνόου (εικ. 7).135 

Άξια προσοχής στο παλαιό εκείνο σχέδιο του Bindesboll 
είναι η αποκατάσταση ως μαρμάρινης και της οροφής του 
δυτικού διαμερίσματος. Πριν από μερικά χρόνια θα ήταν 
εύλογη η γνώμη, ότι αυτό το μέρος του σχεδίου είναι τελείως 
υποθετικό. Σήμερα όμως αποδεικνύεται, ότι τουλάχιστον ο 
τύπος φατνώματος που χρησιμοποίησε ο Bindesboll136, έστω 
και σε εσφαλμένη θέση, είναι υπαρκτός. Ο Bindesboll θα 
πρέπει να είχε υπ' όψιν του κάποιο από τα σπανιότατα θραύ

σματα των φατνωμάτων του τύπου Δ, το οποίον έκτοτε περιέ

πεσε σε αφάνεια και παρέμεινε άγνωστο για όλους τους 
μελετητές συμπεριλαμβανομένου και του Ορλάνδου. Στην 
Kunstakademiet της Κοπεγχάγης εκτός από τα σχετικά σχέ

δια του Bindesboll υπάρχουν επίσης άλλα σχεδιασμένα από 
τον Hansen137. Η τέλεια ομοιότης των σχεδίων των δύο αρχιτε

κτόνων δείχνει ότι η μία εκ των δύο σειρών έχει παραχθεί δι' 
αντιγραφής από την άλλη. 

(θ) 
Στο περίφημο ζωγραφικό έργο Pheidias and the Frieze of 

the Parthenon Athens, Opus LX, «Ο Φειδίας και η ζωοφόρος 
του Παρθενώνα στην Αθήνα (έργο 60)» 1868, του Lawrence 
AlmaTadema (εικ. 8), η γλυπτική Πολυχρωμία είναι εντονό

τερη της αρχιτεκτονικής Πολυχρωμίας. Η τελευταία φαίνεται 
να συμφωνεί πολύ καλά προς ό,τι σήμερα θεωρείται επιστη

μονικώς ορθόν, προς μια σύνθεση, δηλαδή, ελαφρών χρωματι

σμών και ζωηρών γραμμικών κοσμημάτων, της οποίας μια 
καλή ιδέα δίνουν οι αναπαραστάσεις του Fenger138. Ως προς 
το είδος της Πολυχρωμίας οι διαφορές μεταξύ AlmaTadema 
και Fenger αφ' ενός και των πλείστων συγχρόνων των, μαθη

τών επί το πλείστον ή οπαδών της BeauxArts, αφ' ετέρου, 
είναι μάλλον έντονες. 

Ωστόσο οι δύο πρώτες, αν και είναι του αυτού είδους, 
παρουσιάζουν μια σπουδαία διαφορά: γραπτές συνθέσεις 
λωτών, ανθεμίων και άλλων κλασικών θεμάτων σε συνεχείς 
ζώνες κοσμούν τις δοκούς στο έργο του AlmaTadema. Στο 

έργο του Fenger, που σήμερα θεωρείται ως το επιστημονικώς 
ορθότερον, μόνον το κυμάτιο των δοκών είναι κοσμημένο, οι 
άλλες επιφάνειες των είναι ακόσμητες. 

Στο προαναφερθέν σχέδιο μου του προνόου του 
Παρθενώνος, η κόσμηση των δοκών της οροφής είναι περίπου 
στο πνεύμα του AlmaTadema και όχι σε εκείνο του Fenger. 
Είναι επομένως πιθανόν η ως άνω ασυμφωνία να προκαλεί 
κάποιες απορίες για το υποθετικόν ή το αληθές των κοσμήσε

ων αυτών των δοκών. Κατ' αρχάς πρέπει να λεχθεί, ότι η ιδέα 
του AlmaTadema είναι αυθόρμητη. Η κόσμηση των δοκών 
που επέλεξε ο διάσημος καλλιτέχνης δεν ανταποκρίνεται σε 
κανένα από τα επί της Ακροπόλεως ευρήματα: αντιγράφει 
απλώς ένα από εκείνα με τα οποία ο Hittorff είχε κοσμήσει 
τον ναό του Empedocle. Ωστόσο άν και αυθόρμητη η ιδέα 
αυτή δεν είναι πρωτότυπη. Μια ματιά στον πίνακα VI του 
Davidov (εικ. 9) μας πείθει ότι τριάντα έτη πριν από το έργο 
του AlmaTadema, οι δοκοί της οροφής του δυτικού πτερού 
του Παρθενώνος είχαν αναπαρασταθεί με γραπτές κοσμήσεις 
σε όλο το ύψος της παράπλευρης επιφανείας των. Η άμεση 
σύνδεση του υπογραφόμενου από τον Bruellov σχεδίου του Ε. 
Metzger με τις επιτόπιες έρευνες τις δεκαετίας 18311841, θα 
δικαιολογούσε κατ' αρχάς την υπόθεση ότι η αναπαράσταση 
αυτή ίσως βασίζεται σε αληθινά υλικά κατάλοιπα, τα οποία, 
επομένως, θα έπρεπε να αναζητηθούν και να ελεγχθούν. Η 
αναζήτηση αυτή επί των δοκών του Παρθενώνος ήταν άγονη. 
Η επιφανειακή διάβρωση των είναι απαγορευτική για τέτοια 
ευρήματα. Είναι λοιπόν το υπογραφόμενο από τον Bruellov 
σχέδιο του Metzger φανταστικό, ή μήπως στηρίζεται σε μη 
σωζόμενα πραγματικά στοιχεία; Την απάντηση έδωσε μια δια 
πολλοστή φοράν αναδρομή σε όλες τις παραλλαγές των δημο

σιευμένων σύνθετων κοσμημάτων, πραγματικών ή και φαντα

στικών. Ένα από αυτά, εν μέρει φανταστικό, απεδείχθει ότι 
υπήρξε το πρότυπο για το σχέδιο Metzger. Δεν είναι άλλο από 
το κατά Semper κόσμημα του επικράνου μιας παραστάδος του 
Θησείου! (εικ. ΙΟ).139 

Αν όμως στις ως άνω περιπτώσεις η κόσμηση των δοκών 
του Παρθενώνος είναι υποθετική και αναπόδεικτη, τι απομέ

νει τελικώς για να κριθεί; Ασφαλώς μια καλή ιδέα, η οποία, 
αν και γεννήθηκε από ένα ορισμένο νεοκλασικό πνεύμα και 
όχι από αυστηρή αρχαιολογική τεκμηρίωση, αποδεικνύεται, 
όπως θα δειχθεί στη συνέχεια, ορθή! 

Στις αρχές της προτελευταίας δεκαετίας, κατά τη μελέτη 
πλείστων θραυσμάτων των φατνωμάτων του Παρθενώνος, 
εντόπισε ο γράφων και κάποια θραύσματα στις αποθήκες του 
Μουσείου Ακροπόλεως, εκ των οποίων ένα είχε παλαιότερα 
συγκαταταγεί με ορισμένα πολύ παρόμοια θραύσματα του 
σχεδόν επίπεδου ουρανίσκου των φατνωμάτων, ενώ τρία άλλα 
ήσαν μαζί με πολύ παρόμοια θραύσματα του επίπεδου μέρους 
της όψεως της επαετίδος του αρχαίου ναού. Τα θραύσματα 
αυτά, στα οποία ακόμη διακρίνονται ίχνη γραπτών φυτικών 
κοσμημάτων (εικ. 11) αποδεικνύεται τελικώς ότι προέρχονται 
από τις δοκούς των Προπυλαίων! Σε ένα από αυτά άλλωστε 
σώζεται και μέρος ιωνικού κυματίου, το οποίο ταυτίζεται προς 
εκείνα των δοκών του μνησίκλειου έργου: διαθέτει την αυτή 
ακριβώς κατατομή και γραπτή κόσμηση (ιωνικά ωάφύλλα, 
εναλλασσόμενα σταθερώς με λογχόσχημα φύλλα), ενώ βεβαί

ως ουδεμία σχέση έχει προς τα κυμάτια των φατνωμάτων. Η 
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εύρεση της σχετικής θέσεως των θραυσμάτων βασίσθηκε στη 
μελέτη των διακοσμητικών θεμάτων (ελίκων, ανθεμίων και 
ανθέων λωτοΰ) και του τρόπου συνθέσεως των, διευκολύνθη

κε δε ιδιαιτέρως από την καλώς ορατή φορά των "νερών" του 
μαρμάρου των, δηλωτική της εννοίας του μήκους της δοκοΰ 
και επομένως του οριζοντίου άξονος του συστήματος των γρα

πτών κοσμημάτων (εικ. 12 και 13). Η σύγκριση αυτής της ανα

παραστάσεως με τις προ πολλού γνωστές κοσμήσεις των 
δοκών του ναού του Ηφαίστου 14° αποδεικνύει πλήρη ομοιότη

τα: και στις δύο περιπτώσεις ανθέμια και άνθη προς τα άνω 
και προς τα κάτω, αντισυμμετρικές έλικες σε συμμετρικές 
προς αλλήλας διατάξεις κπλ. Από τα νέα ευρήματα προκύπτει 
ότι οι δοκοί με φυτικές γραπτές διακοσμήσεις δεν αποτελούν 
μεμονωμένη ιδιοτυπία του ναού του Ηφαίστου, αλλά μάλλον 
ένα γενικότερο γνώρισμα περισσότερων κτηρίων αυτής της 
ιστορικής περιόδου.141 Τα παλαιότερα αυτά ευρήματα του 
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είναι εύλογη. 
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ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΑΙΟΥ 

Η λογοτεχνία της οθωνικής εποχής 

Το ξεκίνημα του ρομαντισμού στον τόπο μας συμπίπτει με την 
αρχή της τέταρτης δεκαετίας του 19ου αι. Οι συμβατικές χρονο

λογίες αρχής και τέλους του ελληνικού ρομαντισμού, όπως αυτές 
καθορίσθηκαν από τον Παλαμά, είναι αντίστοιχα το 1831, με τη 
δημοσίευση του Οδοιπόρου του Παναγιώτη Σούτσου, και το 1881 
με το ποίημα προς τον Βύρωνα του Αχιλλέα Παράσχου, που απήγ

γειλε ο ίδιος στο Μεσολόγγι κατά τα αποκαλυπτήρια του αν

δριάντα του Άγγλου ποιητή. Είναι απαραίτητο να σημειωθεί εξαρ

χής ότι η οθωνική λογοτεχνία για την οποία γίνεται λόγος εδώ, 
εντάσσεται στο ευρύτερο σχήμα του ελληνικού ρομαντισμού, του 
γνωστού και ως αθηναϊκού ρομαντισμού, ο οποίος διακρίνεται 
σε τρεις περιόδους: α) της εξόρμησης 18301850 έχει ήδη προη

γηθεί η δεκαετία του Αγώνα, που ήταν ο χρόνος της προπαρα

σκευής  β) της ακμής 18501870 και γ) της πτώσης 18701880. 
Συστηματικές και ειδικές αναζητήσεις και μελέτες έχουν 

αποδείξει ότι αν και έλειπαν από τον τόπο μας γραμματολογι

κές προϋποθέσεις, ο ρομαντισμός ανταποκρίθηκε στις παρορ

μήσεις της νεοελληνικής ψυχής, όπως στην απαισιόδοξη διάθε

ση, τη μελαγχολία, την ερωτική θλίψη, το φιλελευθερισμό και 
τη νοσταλγία του παρελθόντος και παρουσιάσθηκε ύστερα από 
μακρά και εντατική αφομοιωτική ενέργεια. 

Οι νέες καταστάσεις που διαμορφώθηκαν στο νεοσύστατο μι

κρό κράτος ευνόησαν το νέο κίνημα. Οι βασικότεροι λόγοι που 
βοήθησαν στη δεξίωση του, πέραν από κάποιο βαθμό μίμησης των 
δυτικών προτύπων, είναι οι εξής: Τα περιορισμένα εδαφικά όρια 
του νέου κράτους στην αρχαία ελληνική κοιτίδα του διέψευσαν 
τις ελπίδες των αγωνιστών του '21. Ο πολιτικός παρεμβατισμός 
των ξένων δυνάμεων και ο καθορισμός της τύχης του ελληνικού 
λαού από τις αποφάσεις τους προκάλεσε συχνά την αγανάκτηση 
του. Ο φιλελληνισμός είχε εκπνεύσει, ενώ αντίθετα οι δυτικές δυ

νάμεις υποστήριζαν την ακεραιότητα της Οθωμανικής αυτοκρα

τορίας. Η θεωρία του Fallmerayer, διατυπωμένη στα 1830 και 1836, 
με ελατήρια καθαρά πολιτικά, προσέβαλε τη φυλετική βάση της 
ελληνικής εθνικής συνείδησης και απείλησε τον ελληνισμό. Η βαυ

αροκρατία απέκλεισε το ντόπιο στοιχείο από τις κρατικές θέσεις, 
προκαλώντας την έντονη δυσφορία του. Παράλληλα η οικονομι

κοκοινωνική κατάσταση του λαού δεν ήταν καθόλου καλή. Η κοι

νωνική δομή του νέου κράτους ήταν σχεδόν ίδια με την προαπε

λευθερωτική, παρά την εμφάνιση κάποιων νεοαστικών κατηγοριών, 
και η κατάσταση της οικονομίας ήταν πολύ άσχημη. Έκφραση 
κοινωνικής διαμαρτυρίας αποτελούν οι τοπικές στάσεις και συ

γκρούσεις της Μάνης, (1834), της Μεσσηνίας (1834), της Ακαρ

νανίας (1836), οι μυστικές εταιρείες και οι ληστείες. 

Μέσα σ' αυτό το ζοφερό κλίμα διαμορφώθηκε το ελληνικό 
ρομαντικό κίνημα με βάση βεβαίως τα κύρια γνωρίσματα του 
ευρωπαϊκού ρομαντισμού, όπως είναι η στροφή προς κάθε μορ

φή εθνικής παράδοσης, η έξαρση του Μεσαίωνα και του ιππο

τικού στοιχείου, όπως και του Χριστιανισμού, η αναγνώριση της 
υπεροχής του θεάτρου του Σαίξπηρ απέναντι στις κλασικές εκ

δηλώσεις της ευρωπαϊκής δραματουργίας, η προβολή του απρο

σάρμοστου ποιητή με την επικράτηση του βυρωνισμού, του οποί

ου η θεματογραφία δεν ήταν μόνο ρομαντική, αλλά και 
επαναστατική και πολιτική. Έτσι από τη λογοτεχνία ο ρομα

ντισμός εισέβαλε και στην καθημερινή ζωή. 
Όλα σχεδόν τα γνωρίσματα του ρομαντισμού έχουν κάμει 

την εμφάνιση τους μέσα στη νεοελληνική λογοτεχνία της δεκα

ετίας του 1830, όπου σημειώνεται μία πορεία από τον ακραίο 
κλασικισμό στον αχαλίνωτο βυρωνισμό. Στα επόμενα σαράντα 
χρόνια το ρομαντικό πάθος θα κυριαρχήσει στη ζωή του ελλη

νικού λαού και θα εκδηλωθεί με ποικίλους τρόπους. 
Καθοριστικό παράγοντα για την εδραίωση και ανάπτυξη του 

ρομαντισμού στον τόπο μας έπαιξαν τα ιστορικά γεγονότα της 
οθωνικής περιόδου, με τα ερεθίσματα που αυτά προκάλεσαν. 
Πολύ επιγραμματικά σημειώνονται η άφιξη του Όθωνα (Ιαν. 
1833) και οι τελετές ενθρόνισης του (1835), η Επανάσταση της 
3^ Σεπτεμβρίου 1843 και η παραχώρηση συντάγματος το 1844, 
η εμφάνιση της Μεγάλης Ιδέας (14 Ιουλίου 1844) με εθνική ση

μασία ως μήνυμα και πολιτικό σύνθημα, το ελληνικό 1848, τα 
Παρκερικά (1850), η συμμετοχή της Ελλάδας στον Κριμαϊκό 
πόλεμο με τα γνωστά αποτελέσματα της αγγλογαλλικής κατο

χής του Πειραιά (18541857) και η έξωση του Όθωνα το 1862. 
Είναι αξιοσημείωτο ότι σε πολλές λογοτεχνικές δημιουργίες, 
που ήταν αποτέλεσμα των ιστορικών αυτών γεγονότων, διατυ

πώνεται άμεσα ή έμμεσα η διαμαρτύρηση για όσα συνέβαιναν 
στον τόπο και επιχειρείται να τονωθεί το πατριωτικό στοιχείο. 

Μέσα στις άσχημες αυτές καταστάσεις που περνούσε η χώ

ρα εθνικοπολιτικά και κοινωνικοοικονομικά, οι Έλληνες ζού

σαν έντονα την πτώση του ιδανικού της Επανάστασης, λίγα μό

λις χρόνια μετά από αυτή και καθ' όλη τη διάρκεια του ρομαντισμού. 
Το φαινόμενο αυτό επισημαίνεται στα λογοτεχνικά κείμενα των 
σπουδαιότερων εκπροσώπων του ρομαντισμού από το 1835 και 
μετά, όπου με λεκτικά κυρίως σχήματα προβάλλεται η διαφο

ρά των δύο γενεών, εκείνης του Αγώνα, που ήταν εμπνευσμένη 
από το υψηλό ιδανικό του πατριωτισμού, από εκείνη των μετε

παναστατικών χρόνων, που ήταν απογυμνωμένη από ανάλογους 
ύψιστους στόχους. Πολύ εύγλωττα είναι τα παραδείγματα: 
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«Και τους γίγαντες πυγμαίων διαδέχεται φυλή» 
Π. Σούτσου, Η Κιθάρα (1831) 

«Έπεσαν οι γίγαντες μας... Φυλή σήμερον πυγμαίων 
εις τα ιερά ιδρύθη λείψανα των ημιθέων». 

Α. Σούτσου, Περιπλανώμενος (1839) 
κ.λπ. 

Το φαινόμενο της αντιπαράθεσης των γενεών εντάσσεται 
στο λεκτικό σχήμα των αντιθέσεων, που χρησιμοποιούνται κά

θε φορά που είναι ανάγκη να τονισθεί κάτι που πρέπει να προ

βληθεί ή να υποδηλωθεί. 
Η μεγάλη επίσης επίδραση ξένων στοιχείων στη λογοτεχνι

κή παραγωγή της εποχής, που έχει επισημανθεί, είναι ένα δείγ

μα της άσχημης πνευματικής κατάστασης του τόπου. Και τού

το γιατί ο ελληνικός λαός, του οποίου το μορφωτικό επίπεδο 
ήταν πολύ χαμηλό, εξαιτίας της μακραίωνης δουλείας, αδυνα

τούσε να αξιοποιήσει την κλασική του παράδοση κι έτσι ήταν 
ευάλωτος στις ξένες επιδράσεις. Οι σχετικές μάλιστα μελέτες 
συχνά επισημαίνουν ως πρότυπα των ελληνικών δημιουργιών 
έργα του Byron, Lamartine, Hugo, Beranger. Ακόμη, έχει επι

σημανθεί ότι ένα αρκετά μεγάλο μέρος της λογοτεχνίας της επο

χής αποτελείται από μεταφράσεις έργων της ευρωπαϊκής λο

γοτεχνίας. Αν και πολλά από τα έργα που μεταφράσθηκαν, σε 
πεζό ή έμμετρο λόγο, ήταν μέτριες ή και κάτω του μετρίου λο

γοτεχνικές δημιουργίες, όμως στο σύνολο τους οι μεταφρά

σεις των ξένων κειμένων συνέβαλαν στον εμπλουτισμό της νε

αρής νεοελληνικής λογοτεχνίας. Είχε γίνει συνείδηση ότι η 
επικοινωνία των πνευματικών ανθρώπων με τα μεγάλα έργα 
της κλασικής αρχαιότητας ή της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας θα εν

δυνάμωνε την πρωτότυπη δημιουργία και θα συντελούσε στην 
καλλιέργεια των εκφραστικών μέσων με τη «δοκιμασία» της 
απόδοσης ιδεών και συναισθημάτων στα νεοελληνικά. Έτσι 
εξάλλου δικαιολογείται και ο μεγάλος αριθμός των μεταφρά

σεων ή παραφράσεων κειμένων διαφόρων ειδών του λόγου. 
Ως προς τη γλωσσική μορφή των ρομαντικών έργων αυτή 

παρουσίασε πολύ νωρίς τροπή προς την καθαρεύουσα. Οι λό

γιοι θεωρούσαν την καθαρεύουσα ως συνέχεια της γλώσσας του 
Βυζαντίου και της κλασικής αρχαιότητας και πίστευαν ότι με τη 
χρήση της προβαλλόταν ως αψευδής μάρτυρας η συνέχεια της 
φυλής, που εκείνη την εποχή είχε δεχθεί την ισχυρότατη επίθε

ση του Fallmerayer. Για λόγους λοιπόν πατριωτικούς, η δημο

τική, με την οποία είχε ξεκινήσει ο ελληνικός ρομαντισμός στην 
αρχή της τέταρτης δεκαετίας του 19ου αι., άλλαξε στο τέλος της 
ίδιας δεκαετίας σε καθαρεύουσα. Στα κείμενα της τριακοντα

ετίας 18311862 παρακολουθούμε την πορεία της γλώσσας, η 
οποία παρουσίασε μία κλιμάκωση από τη δημοτική στην καθα

ρεύουσα, στη συνέχεια στην αυστηρή καθαρεύουσα και λίγα 
χρόνια αργότερα στον εξαρχάίσμό. 

Οι γλωσσικοί αγώνες, που συχνά έφθασαν σε παροξυσμούς, 
όπως διατυπώθηκαν σε μια σειρά άρθρων στις αθηναϊκές εφη

μερίδες, έλαβαν την τελική τους διατύπωση το 1853, στο έργο 
του Παναγιώτη Σούτσου (Εικ. 1) Η Νέα Σχολή τον γραφομένον 
λόγου ή Ανάστασις της αρχαίας Ελληνικής γλώσσης εννοούμε

νης υπό πάντων και στο απαντητικό έργο του Κωνσταντίνου 
Ασωπίου (Εικ. 2) και των περί αυτόν, που δημοσιεύθηκε ανώ

νυμα, με τίτλο «Τα Σούτσεια». Στη Νέα Σχολή του Σούτσου δια

βάζουμε μεταξύ άλλων ότι «Η γλώσσα των αρχαίοιν Ελλήνων 
και ημών των νεωτέρων έσεται μία και η αυτή. Η Γραμματική 
εκείνων και ημών έσεται μία και η αυτή». Πρόκειται για την προ

βολή της αρχαϊκής γλώσσας σε συνάρτηση με τον μεγαλοϊδεα

τισμό, την πιστοποίηση της συνέχειας της ελληνικής παράδοσης 
και φυλής και την εξουδετέρωση του αντιδυτικού και αντιδια

φωτιστικού πνεύματος, που αντιπροσώπευαν ο κοράίσμός και 
ο σολωμισμός. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η εξελικτική πο

ρεία της γλώσσας προς τον εξαρχαϊσμό ήταν ραγδαία σε βαθ

μό μάλιστα που το 1860 ο Ελληνογάλλος Ε. Yemenis έγραψε ότι 
η μορφή των έργων γλωσσικά είναι «σχεδόν αρχαία». 

Κατά τη ρομαντική εποχή η Αθήνα, η νέα μετά το Ναύπλιο 
πρωτεύουσα του μικρού βασιλείου, έγινε το πνευματικό κέντρο, 
στο οποίο συνέρρευσαν οι λόγιοι της εποχής από τα διάφορα 
μέρη του ελεύθερου, αλλά και του αλύτρωτου ελληνισμού και 
από αυτήν έλαβε το όνομα της η Παλαιά Αθηναϊκή ή Ρομαντι

κή Σχολή, που κυριάρχησε στα πνευματικά κέντρα του ελληνι

σμού εντός και εκτός της Ελλάδας. Η πνευματική κίνηση που 
αναπτύχθηκε τότε προήλθε από τους Φαναριώτες, που κυριάρ

χησαν για πολλά χρόνια στα γράμματα και έδωσαν στην Αθή

να τη φαναριώτικη ταυτότητα. 
Κύρια χαρακτηριστικά της φαναριώτικης παράδοσης είναι 

η προσήλωση στην καθαρεύουσα, η λατρεία της αρχαιότητας 
(αφήνοντας έξω το Βυζάντιο), η ρομαντική τάση, η μεγαληγο

ρία. Οι Φαναριώτες ως ηγετική πνευματική τάξη, που είχε ευ

ρωπαϊκή παιδεία, επηρέασε τους μορφωμένους Έλληνες, με τη 
μετάδοση σ' αυτούς πολιτιστικών στοιχείων της Δύσης και του 
ρομαντισμού, αλλά έμειναν ξένοι προς τον ελληνικό λαό, που 
ήταν απαίδευτος και είχε ανάγκη γενικής συμβατικής παιδείας 
και πνευματικής χειραγώγησης. Οι αυτόχθονες, όντας αγράμ
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ματοι, ήταν εξ αντικειμένου πάλι ανίκανοι να πλησιάσουν μία 
πνευματικά πειθαρχημένη κοινωνία, όπως οι Φαναριώτες, και 
τους είδαν ως ξένο σώμα. Αλλά η διάσταση αυτή έβλαψε τελι

κά τη λογοτεχνία και την πνευματική ζωή. 
Οι βασικές εκδηλώσεις του λογοτεχνικού ρομαντισμού της 

οθωνικής εποχής, που εξετάζονται εδώ  αφήνοντας έξω την 
επτανησιακή λογοτεχνία, λόγω της αγγλικής κατοχής της Επτα

νήσου,  είναι η ποίηση, η πεζογραφία (μυθιστόρημα και διή

γημα), η κριτική και το θέατρο. 

Ποίηση 
Η σημαντικότερη εκδήλωση της Αθηναϊκής Σχολής στη συ

γκεκριμένη οθωνική περίοδο είναι η ποίηση, η οποία με βάση 
τα ιδιαίτερα στοιχεία μορφής και περιεχομένου χωρίζεται σε 
δύο περιόδους. Στην πρώτη περίοδο, που εκτείνεται από το 1830 
ώς το 1850, καλλιεργείται γενικά η λυρική και αφηγηματική ή 
επικολυρική ποίηση, με χρήση της δημοτικής και της καθα

ρεύουσας. Στη δεύτερη περίοδο, που συμπίπτει με την περίοδο 
της ακμής του ρομαντισμού, καθιερώνονται οι ποιητικοί δια

γωνισμοί, που διενεργούσε το Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι γνω

στοί ως Ράλλειοι και Βουτσιναίοι διαγωνισμοί από το όνομα 
των χορηγών τους Αμβροσίου Ράλλη και Ιωάννη Βουτσινά αντί

στοιχα. Οι Ράλλειοι ποιητικοί διαγωνισμοί, που πραγματοποι

ούνταν κάθε χρόνο από το 1851 ώς το 1860, με κριτές πανεπι

στημιακούς δασκάλους, εντάσσονται στην περίοδο που εξετάζουμε 

εδώ, ενώ για τους Βουτσιναίους, που έγιναν μετά την οθωνική 
περίοδο, από το 1862 ώς το 1877, δεν θα γίνει λόγος. 

Κύρια γνωρίσματα της ποιητικής δημιουργίας είναι: α) η 
πατριδολατρεία, που εκδηλώνεται με την προβολή όλων των 
ιστορικών περιόδων του ελληνισμού, β) η θρησκευτική ευλά

βεια, που εκδηλώνεται με την προσήλωση στην ορθοδοξία και 
στη σύζευξη του Χριστιανισμού με τον Ελληνισμό, γ) η ελευθε

ροφροσύνη, που εκδηλώνεται με τη σατιρική ποίηση και θεω

ρείται ως η αξιολογότερη προσφορά του ρομαντισμού, δ) ο έρω

τας, που είναι από τις κυριότερες πηγές έμπνευσης και ποικίλλει 
από την πιο απλή συγκίνηση ως το πιο δυνατό πάθος ε) ο πεσ

σιμισμός, που εκδηλώνεται με τη μελαγχολία, την απελπισία, 
τον πόνο, και τη μισανθρωπία, στ) ο διδακτισμός, που προ

βάλλεται στις πρωτότυπες συνθέσεις, αλλά και στις μεταφρά

σεις των μύθων της αρχαιότητας ή των ποικίλων έργων της ευ

ρωπαϊκής λογοτεχνίας και ζ) η φυσιολατρία με την οποία εξυμνείται 
η φύση και η αναγνώριση της ως πηγής δημιουργίας. 

Στα θεματικά αυτά γνωρίσματα θα προσθέσουμε το στι

χουργικό σχολαστικισμό, που υπέταξε τα περιεχόμενα στη μορ

φή των ποιητικών δημιουργιών. 
Οφείλουμε να σημειώσουμε εδώ ότι σχετικές έρευνες 

έδειξαν πως ο ελληνικός ρομαντισμός ξεκίνησε με σύμβολα βυ

ρωνικά. Ο βυρωνισμός, ως παρακλάδι του ρομαντισμού, ση

μείωσε ιδιαίτερη παρουσία στην Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια 
του ελληνικού ρομαντικού κινήματος, διότι ο Byron λειτουρ

γούσε στον ελληνικό χώρο ως ιερό σύμβολο για την προσφο

ρά του στον Αγώνα, που έφθασε ως τη θυσία του στο βωμό 
της ελευθερίας, καθώς και εξαιτίας του γεγονότος ότι η ποίηση 
του ήταν αντιπροσωπευτική των καιρών. Από τα πρώτα κιό

λας χρόνια του νεοελληνικού ρομαντισμού εμφανίσθηκαν στις 
ελληνικές ποιητικές δημιουργίες τα περισσότερα ιδιαίτερα γνω

ρίσματα του βυρωνισμού, όπως η φυγή σε ένδοξους τόπους του 
παρελθόντος, η αθεΐα, η αιμομιξία, ο σαρκασμός και ο ριζο

σπαστικός φιλελευθερισμός. 
Ο βυρωνικός ποιητής είναι ποιητής ρομαντικός, αλλά εκ

φράζει βιαιότερα αισθήματα, όπως ο Byron. Έχει τη δύναμη 
να ζει μέσα στη ρέμβη και το πάθος, όπως και τη δύναμη να αντι

κρύζει τη ζωή κατάματα, να τη σαρκάζει, να επαναστατεί και 
να πολεμά τις αδυναμίες και τα ελαττώματα της, με οποιοδή

ποτε τίμημα, με την ελπίδα να επιτύχει κάποια βελτίωση. Είναι 
δηλαδή ο πολιτικός αρθρογράφος, ο ηθικός κατήγορος και ο 
άνθρωπος της δράσης, που εκφράζεται έμμετρα. 

Από τα μέσα του 19ου αι. και μετά, οι νέες ιδεολογικές πραγ

ματικότητες επέβαλαν την αναθεώρηση της θέσης του ποιητή 
μέσα στη νεοελληνική κοινωνία. Η καθιέρωση του θεσμού 
των ποιητικών διαγωνισμών, που αγωνοθέτησε για μια δεκαε

τία ο Αμβρόσιος Ράλλης, κατηύθυνε την ποίηση στην εξυπη

ρέτηση μιας υψηλής χρησιμοθηρίας και επέβαλε τον ποιητή ως 
κεντρικό πρόσωπο μέσα στην Πολιτεία. Προς την κατεύθυνση 
αυτή βοηθούσε και η ετήσια στεφανηφορία του νικητή ποιητή 
των διαγωνισμών αυτών, για την οποίαν ο Yemenis μας έδωσε 
τη χαρακτηριστική περιγραφή: «την ημέρα αυτήν όλη η Αθήνα 
βρίσκεται σε κίνηση, όλες οι κοινωνικές τάξεις δείχνουν το ίδιο 
ενδιαφέρον. Τα καφενεία και τα μαγαζιά είναι έρημα, στις πλα

τείες συνωστίζεται το πλήθος που χειρονομεί, φωνάζει, συζη

τεί, με την έξαψη που χαρακτηρίζει τον λαό αυτόν. Αφού ανα

γνωσθεί μία έκθεση σχετικά με τα έργα που υποβλήθηκαν στο 
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διαγωνισμό, ο πρόεδρος ανακυρΰσσει τον νικητή, τον συγχαί

ρει στ' όνομα του ε'θνους, απαγγέλλει υψηλόφωνα τους στίχους 
του και τον στεφανώνει με δάφνη. Το πλήθος δέχεται με ευ

φημίες τον εστεμμένο ποιητή όταν βγαίνει από την τελετή, και 
τον συνοδεύει σχεδόν θριαμβευτικά ως το σπίτι του». 

Στα περιεχόμενα επίσης της έκθεσης του πρώτου ποιητικού 
διαγωνισμού κατά το 1851, τονίζεται ιδιαίτερα η ωφέλεια που 
παρέχει η ποίηση σε ένα αρτισύστατο κράτος: «Αυτή αναφλέ

γει τον έρωτα της τιμής και της δόξης, αναθερμαίνει την ψυ

χρανθείσαν φιλογένειαν, καταστέλλει τα αγενή πάθη, κατασι

γάζει την δύσηχον φιλαυτίαν και κινεί τον άνθρωπον εις πράξεις 
κοινωφελείς και ηρωϊκάς, δι' άς και ζών τιμάται επί της γής και 
θαυμάζεται και θανών υμνείται και μακαρίζεται». 

Με στόχο την αναγέννηση του ελληνισμού, η ακαδημαϊκή 
κριτική κατηύθυνε τότε την εξέλιξη της ποίησης, με τη διατύ

πωση την διαφόρων απόψεων της. Κατ' αρχήν έθεσε ως όρο 
τυπικό για τη βράβευση τη γλώσσα, η οποία έπρεπε να είναι 
«κατάλληλος προς την υπόθεσιν, πάντοτε όμως κοσμία και ευ

φράδης». Δηλαδή όφειλε να ακολουθήσει τον εξαρχαϊσμό και 
να ευθυγραμμισθεί και αυτή με τις άλλες εκδηλώσεις της ελ

ληνικής λογιοσύνης. Επίσης, οι κριτές προσπάθησαν να ανα

χαιτίσουν την εξάπλωση του ρομαντισμού και χαρακτήρισαν 
τη νέα ποίηση «οθνεία, ξένη, ουχί ελληνική». Το 1860 μάλιστα 
ο Αλ. Ρ. Ραγκαβής (Εικ. 3) ως εισηγητής του διαγωνισμού κα

τηγόρησε έμμεσα τον Byron ως υπαίτιο για την κατάχρηση των 
παθών και των συμφορών από τους νέους ποιητές, ενώ ο Δ. 
Βερναρδάκης με περιφρόνηση εκφράσθηκε εκτός των άλλων 
και για την «οσσιανοβυρωνολαμαρτινική σπληνολογία». Από 
το 1862 και μετά, η ποίηση άλλαξε κατεύθυνση με τους Βου

τσιναίους ποιητικούς διαγωνισμούς. Επιχειρήθηκε τότε η ανά
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σχέση του ρομαντισμού στο όνομα του κλασικισμού και της 
"raison d' etat". 

Στους κυριότερους εκπροσώπους της Αθηναϊκής Σχολής με 
τις σπουδαιότερες ποιητικές τους δημιουργίες στη συγκεκριμέ

νη τριακονταετία, που καλλιέργησαν την ποίηση είναι οι Φα

ναριώτες: 
Αλέξανδρος Σούτσος (18031863), ο κατ' εξοχήν «ατίθασος 

ποιητής», ο «πολιτικός ποιητής» των χρόνων του, ο αποκαλού

μενος «Βύρων της Ελλάδος», με αλλεπάλληλες ποιητικές συλ

λογές, όπως Πανόραμα της Ελλάδος (1833), Ελληνική Πλάστιγξ 
(1836), Περιπλανώμενος (1839), Η μεταβολή της Τρίτης Σε

πτεμβρίου (1844), Η Τονρκομάχος Ελλάς(1850) κ.λπ. 
Παναγιώτης Σούτσος (18061868) με τις λυρικές συλλογές 

Ποιήσεις (1831), και Κιθάρα (1835). Το έργο του Ο Οδοιπόρος 
(1831) είναι το αντιπροσωπευτικότερο κείμενο του αθηναϊκού 
ρομαντισμού. 

Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής (18091892), ο «Πατριάρχης της 
εν Ελλάδι φαναριώτικης ποιήσεως», που έγραψε, κατά το χρό

Γελοιογραφία του Αλεξάνδρου Σούτζου, του "περιπλανωμένου" ποιητοΰ που 
καταδιώκεται για τις ιδέες του 
("Τρακατρούκα" Α', αρ. 15, 5 Μαρτίου 1849, σ. 4) 

νο της θητείας του στο ρομαντισμό, τα ποιήματα Δήμος κ' Ελέ

νη (1831), η Φροσύνη (1837), Ο Λαοπλάνος (1840) και 
Ηλίας Τανταλίδης (18181876) με τις ποιητικές συλλογές 77α/

γνια ή ποιήματα διάφορα (1839) και Ιδιωτικά στιχονργήματα 
(1860). 

Άλλοι ρομαντικοί ποιητές είναι επίσης οι επόμενοι: 
Θεόδωρος Ορφανίδης (18171886) με τα επικολυρικά του 

ποιήματα^πατρίς (1854), Χίος δούλη (1858), Άγιος Μηνάς (1860) 
και τις σατιρικές συνθέσεις Ο Μένιππος (1837) και Ο Τοξότης 
(18401,1844). 

Ιωάννης Καρασούτσας (18241873) γνωστός κυρίως ως με

ταφραστής της αγγλικής και γαλλικής λογοτεχνίας, δημοσίευ

σε στη συλλογή ΗΒάρβιτος (1860) μία ανθολογία της ποίησης 
του. 

Άγγελος Βλάχος (18381920) ο οποίος περιέλαβε τα πρω

τόλεια του, πρωτότυπα και μεταφράσεις, στις συλλογές του Η 
Ηώς (1857) και Ώραι: Ποιήσεις (1860) και 

Γεώργιος Παράσχος (18201886) με ποιητικό έργο εθνικού 



περιεχομένου και ιδιαίτερα επιτυχείς συνθέσεις σε τΰπο εμβα

τηρίου. 
Οι ποιητές αυτοί συνέχισαν το έργο τους και στα επόμενα 

χρόνια του ρομαντικού λυρισμού, αλλά ορισμένοι διαφοροποι

ήθηκαν στην πορεία ή έγιναν ακόμη και επικριτές του κινήμα

τος. Το έτος 1862, που χρησιμοποιούμε εδώ ως όριο, είναι απλώς 
συμβατική χρονολογία, καθ' όσον η ακμή και πτώση του ρο

μαντισμού ώς το 1880 συνεχίσθηκε όχι μόνο με αυτούς, αλλά 
και με τη νέα γενιά των ρομαντικών ποιητών, από τους οποίους 
οι σημαντικότεροι ήταν ο Αχιλλέας Παράσχος (18381895), ο 
Δημήτριος Παπαρηγόπουλος (18431873) και ο Σπυρίδων Βασι

λειάδης (18451874). Σ' όλες τις φάσεις του ρομαντισμού τους 
βασικούς εκπροσώπους του πλαισίωσε ένας σεβαστός αριθμός 
από «ήσσονες» ποιητές, όπως λ.χ. ήταν οι Ιακωβάκης Ρίζος 
Νερουλός (17781850), Ιάκωβος Ρίζος Ραγκαβής (17791855), 
Νικόλαος Σαλτέλης (18151850), Στέφανος Κουμανούδης (1818

1899), Ιωάννης ΙσιδωρίδηςΣκυλίτσης (18191890), Δημοσθένης 
Βαλαβάνης (18291854), Χρήστος ΑναστασιάδηςΠαρμενίδης 
( +1869), Σοφοκλής Καρύδης (18321839) κ.ά. 

Στην πρώτη περίοδο του ρομαντισμού ανήκει χρονολογικά 
και ο ποιητής Γεώργιος Ζαλοκώστας (18051858), ο οποίος όμως 
διχάζεται μεταξύ τις ρομαντικής και επτανησιακής σχολής. 
Έγραψε λυρική και επικολυρική ποίηση, που τον κατατάσσει 
στους προπομπούς της Νέας Αθηναϊκής Σχολής. 

Μυθιστόρημα 

Η πεζογραφία καλλιεργήθηκε στα χρόνια της οθωνικής επο

χής, όπως και καθ' όλη τη διάρκεια της Αθηναϊκής Σχολής, 
αλλά δεν έφθασε την ανάπτυξη της ποίησης της αντίστοιχης πε

ριόδου. Σημαντικότερη έκφραση της είναι το μυθιστόρημα. Τού

το εμφανίσθηκε στα μέσα της τέταρτης δεκαετίας του ΙΘ ' αι

ώνα συνδεμένο με δυτικά πρότυπα. Στα μυθιστορήματα που 
κυκλοφόρησαν τότε και ώς τα μέσα του αιώνα διακρίνονται 
στοιχεία κλασικιστικά, όπως είναι το επιστολικό μυθιστόρημα, 
η σάτιρα, η αρχαιολατρεία, ο ρεαλισμός, μαζί με στοιχεία ρο

μαντικά, που επισημαίνονται ιδιαίτερα στα έργα των αδελ

φών Αλέξανδρου και Παναγιώτη Σούτσου, όπως είναι η με

λαγχολική διάθεση, η απελπισία, ο έρωτας, η απάρνηση της 
ζωής, η πίστη, η πατρίδα, το φιλελεύθερο, ο έρωτας της αρετής. 

Μετά το 1850, άρχισε να καλλιεργείται και στον τόπο μας 
το νέο είδος που ευημερούσε στην Ευρώπη, το ιστορικό μυθι

στόρημα. Και τούτο, διότι υπήρχαν πολιτικές και ιδεολογικές 
προϋποθέσεις, όπως π.χ. με την επικράτηση της Μεγάλης Ιδέ

ας και τη στροφή στο Βυζάντιο, όπως και πολιτιστικές με το ρο

μαντικό κίνημα, που ήκμαζε τότε, και τη μεγάλη διάδοση του 
μυθιστορήματος του Scott. 

Το μυθιστόρημα κυριάρχησε στον ελληνικό χώρο, διότι οι 
ξένες, κυρίως γαλλικές μυθιστορηματικές μεταφράσεις, που κυ

κλοφορούσαν σε μεγάλο αριθμό, άρεσαν στις λαϊκές μάζες. Στη 
δεκαετία του 1840 και μάλιστα γύρω στο 1845, παρατηρείται 
έκρηξη των μεταφράσεων του νέου λογοτεχνικού είδους σε βαθ

μό που προκάλεσε την αντίδραση των λογίων για τα νέα ήθη 
που αυτά μετέφεραν στην αρτισύστατη νεοελληνική κοινωνία. 
Θεωρούσαν τα κείμενα των ξένων έργων ως ηθικά επιλήψιμα. 
Είναι χαρακτηριστική η διαμάχη που ξέσπασε το 1856 μεταξύ 

της έγκριτης εφημερίδας Αθηνά και του Ν. Δραγούμη, (Εικ. 5) 
υπεύθυνου της έκδοσης του πιο αξιόλογου περιοδικού της επο

χής Πανδώρα, στις στήλες της οποίας δημοσιεύονταν συχνά με

ταφράσεις ξένων μυθιστορημάτων, για τα οποία η εφημερίδα 
γράφει τα εξής: «οι μεταφράσεις μυθιστορημάτων και μάλιστα 
τοιούτων οποία τα προσβάλλοντα την ηθικήν και διαδίδοντα την 
διαφθοράν είναι έργον αξιοκατάκριτον». 

Το ξενόφερτο μυθιστόρημα επηρέασε, όπως ήταν επόμενο, 
τους Έλληνες συγγραφείς και γρήγορα μεταφυτεύθηκε και καλ

λιεργήθηκε στην Ελλάδα. Ως πρότυπα των Ελλήνων μυθιστο

ριογράφων έχουν επισημανθεί ο Βέρθερος του Goethe, ο Ιβα

νόης του Scott, Οι τελευταίες επιστολές του Ιάκωβου Όρτις 
του Foscolo, η Κορίννα της Mme de Stael, ο Τσάϊλντ Χάρολντ 
του Byron κ.λπ. 

Μετά το 1860 το κύριο αίτημα των λογίων ήταν η αντικα

τάσταση του ξένου, δηλαδή του μεταφρασμένου μυθιστορή

ματος, από τα εθνικά ή ελληνικά μυθιστορήματα, προκειμέ

νου αυτά να συμβάλουν ως μέσα γλωσσικής και πνευματικής 
προόδου, όπως χαρακτηριστικά υποστηρίζει ο Αλέξανδρος Σ. 
Βυζάντιος σε κριτική του, δημοσιευμένη στο περιοδικό Χρυ

σαλλίς, το 1863. 
Κυριότεροι εκπρόσωποι του μυθιστορήματος της οθωνικής 

εποχής θεωρούνται οι συγγραφείς: 
Παναγιώτης Σούτσος με το μυθιστόρημα του Ο Λέανδρος 

(1834), που κατέχει την πρωτοπορία στο νέο είδος και ο ήρωας 
του είναι ο πρώτος Νεοέλληνας αυτόχειρας στα γράμματα. 

Αλέξανδρος Σούτσος με τον Εξόριστο του 1831: ήτοι κωμι
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κοτραγικον ιστόρημα (1835), το οποίο είναι στην πραγματικό

τητα πολιτικορομαντικό μυθιστόρημα, που αναφέρεται σε γε

γονότα των χρόνων 18311832. 
Ιάκωβος Πιτζιπιός (18031863) με το ευρύτατα διαδομένο 

αν και μέτριο λογοτεχνικά μυθιστόρημα Η Ορφανή της Χίου 
(1861). 

Επαμεινώνδας Φραγκούδης ( + 1892) με το μυθιστόρημα του 
σε επιστολική μορφή Ο Θέρσανδρος (1839), που είναι δουλική 
μίμηση τον Λέανδρου. 

Γρηγόριος Παλαιολόγος με τον Ζωγράφο (1842) όπου σατι

ρίζει την κοινωνική και πολιτική ζωή της Αθήνας των πρώτων 
οθωνικών χρόνων. 

Το ιστορικό μυθιστόρημα καλλιέργησαν οι συγγραφείς: 
Στέφανος Ξένος (18211894, εικ. 6) με τα έργα του Ο Διά

βολος εν Τουρκία (αγγλικά 1851, ελληνικά 1862), όπου εξει

κονίζει την κατάπτωση και την παρακμή της Οθωμανικής Αυτο

κρατορίας και Η Ηρωίς της Ελληνικής Επαναστάσεως (1861) 
στο οποίο ζωντανεύει γεγονότα του Αγώνα. 

Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής με τον Ανθέντη του Μορέως 
(185051), που αναφέρεται σε γεγονότα της Φραγκοκρατίας 
στην Πελοπόννησο στις αρχές του ΙΓ' αιώνα. 

Κωνσταντίνος Ράμφος (17761871) με το έργο τον Αι τελευ

ταίαι ημέραι τουΑλή Πασά (1862), όπου εκθέτει το τέλος μιας 
ιστορικής προσωπικότητας μέσα στον περιορισμένο χρόνο δύο 
μηνών (Δεκέμβριος 1821  Ιανουάριος 1822). 

Εξαίρεση από τις τάσεις των προηγούμενων μυθιστορημάτων 
αποτελεί Ο Θάνος Βλέκας (1855) του Παύλου Καλλιγά (1814

1896). Το έργο, αναφέρεται στη ληστοκρατία και στην ελληνική 
κοινωνία της σύγχρονης του συγγραφέα εποχής γενικότερα, σα

τιρίζει καυστικά την κοινωνική κατάσταση της Ελλάδας και θε

ωρείται μακρινός πρόγονος του ηθογραφικού μυθιστορήματος. 
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Διήγημα 

Το διήγημα κατά την οθωνική περίοδο είναι ακόμη αδια

μόρφωτο και καλλιεργείται γενικά σε πολύ περιορισμένη έκτα

ση. Στα κείμενα της εποχής διατυπώνονται απόψεις για την 
απουσία των ελληνικών «διηγημάτων πρωτοτύπων και εγχω

ρίων» με «γνήσιας εικόνας του κατ' οίκον ελληνικού βίου». Στα 
σπουδαιότερα διηγήματα με γνωρίσματα ρομαντικά κατατάσ

σονται τα Διηγήματα (1845) του Ι. Δελιγιάννη, (18171876), τα 
Διάφορα Διηγήματα (σε 3τ. 1855,1857,1859) του Αλ. Ρ. Ραγκα

βή, που αποτελούν σταθμό στην καλλιέργεια του είδους στην 
Ελλάδα, καθώς και τα Διηγήματα του Κ. Ράμφου, δημοσιευ

μένα στην Πανδώρα στους τόμους των ετών 18591861. 

Κριτική 

Η κριτική ως πνευματικό φαινόμενο μέσα στη μεταβαλλό

μενη νεοελληνική κοινωνία σημειώνει έντονη παρουσία από 
τα μέσα του 19ου αιώνα, με τη λειτουργία των ποιητικών δια

γωνισμών, για τους οποίους γίνεται εδώ λόγος στο κεφάλαιο της 
Ποίησης. Στην πρώτη φάση του θεσμού με τους Ράλλειους ποι

ητικούς διαγωνισμούς (18511860), οι εισηγητές καθηγητές Α.Ρ. 
Ραγκαβής, Φ. Ιωάννου, Στ. Κουμανούδης, Κ. Παπαρρηγόπου

λος και Ευθ. Καστόρχης συνέβαλαν θετικά στην καλλιέργεια της 
λογοτεχνικής κριτικής με το θεωρητικό στοχασμό τους, που ανέ

πτυξαν στις εκθέσεις των ετήσιων κρίσεων για τα ποιητικά έρ

γα που υποβάλλονταν στους διαγωνισμούς. Το ίδιο έγινε και με 
τις αντιδράσεις στις εισηγήσεις των κριτών, που δημοσιεύονταν 
στον τύπο της εποχής από εκείνους που δεν βραβεύθηκαν. 

Η πανεπιστημιακή κοινότητα προσανατολισμένη στον 
κλασικισμό ήταν η καταλληλότερη να απαντήσει στο ρομαντι

σμό, τα θέματα του οποίου ήταν ξένα προς την ελληνική πα

ράδοση και το χαρακτήρα του Έλληνα. Ο Στ. Κουμανούδης 
στον ποιητικό διαγωνισμό του 1857 καταδίκασε την ξενόφερτη 
ποίηση από τη μια κι τίμησε τον Ρήγα, τον Σολωμό και το δη

μοτικό τραγούδι από την άλλη. 
Οι πανεπιστημιακοί κριτές ενεπλάκησαν επίσης και στο 

γλωσσικό ζήτημα, καθ' όσον η χρήση της καθαρεύουσας 
στην ποίηση ήταν τυπικός όρος του διαγωνισμού. Με πρώτο 
εισηγητή τον Α. Ρ. Ραγκαβή αποκλείσθηκε από τους ποιητι

κούς διαγωνισμούς η δημοτική υπέρ του εξαρχαϊσμού της γλώσ

σας. Την ίδια περίπου εποχή ο Π. Σούτσος δημοσίευσε τη Νέα 
Σχολή τον γραφομένου λόγου (1853), για τον εξαρχα'ίσμό της 
γλώσσας, την κάθαρση από του ξενισμούς, την απόρριψη 
των γλωσσικών απόψεων του Κοραή, την προβολή των κα

θαρολόγων ποιητών κ.λπ. 
Απάντηση στο έργο αυτό δόθηκε με Τα Σούτσεια του Κ. Ασω

πίου και των περί αυτόν με δάνεια επιχειρηματολογία από τους 
αρχαίους και από σύγχρονους ξένους. Ο τρόπος με τον οποίο 
ασκήθηκε ο έλεγχος καθιέρωσε το έργο αυτό ως σταθμό στη νε

οελληνική κριτική. 
Οι γλωσσικές αυτές διενέξεις προκάλεσαν νέα δημοσιεύ

ματα, με αντιπαραθέσεις των Η. Σταθοπούλου (1853), Γ. Χρυ

σοβέργη (1853), Δ. Βερναρδάκη (1855), Σκαρλάτου Βυζαντίου 
(1856), που εντάσσονται επίσης στο χώρο της νεοελληνικής κρι

τικής. 
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Θέατρο 

Η θεατρική δημιουργία της οθωνικής περιόδου, επηρεα

σμένη από κλασικιστικά και ρομαντικά πρότυπα, ακολουθεί 
ε'ναν ιδιότυπο νεοκλασικιστικό ρομαντισμό. 

Τα είδη του δραματικού λόγου που καλλιεργήθηκαν τότε εί

ναι η τραγωδία, η κωμωδία και το ιστορικό ή μυθιστορηματι

κό δράμα. 
Οι ιδεολογικε'ς σκοπιμότητες κατηύθυναν τη θεατρική πα

ραγωγή για τη δημιουργία κλασικότροπων δραμάτων με αρχαία 
θε'ματα, όπως και ιστορικών με εθνικά. Και τούτο γιατί τα έρ

γα αυτά θύμιζαν το ένδοξο παρελθόν, λειτουργούσαν ως συν

δετικοί κρίκοι με το παρόν και προκαλούσαν την αγάπη προς 
την πατρίδα, ευαισθητοποιώντας το κοινό στα εθνικά θέματα. 
«Η προσέγγισις του παρελθόντος και του παρόντος, ιδού το έρ

γον και η εντολή του Έλληνος δραματικού ποιητού» κατά τον 
Δ. Βερναρδάκη. Η συγγραφή ή η μετάφραση αρχαίων τραγω

διών είχε ως σκοπό να τονίσει τα ιδανικά της αρχαίας δημο

κρατικής πολιτείας, της ελευθερίας, της πατριωτικής και πολι

τικής αρετής, ενώ το ιστορικό θέατρο να προβάλλει προς μίμηση 
τον ηρωισμό των προγόνων. Ακόμη, η σατιρική, πολιτική και 
κοινωνική κωμωδία απέβλεπε στο να καυτηριάσει τα κακώς κεί

μενα της σύγχρονης εποχής, όπως τα ξενόφερτα ήθη, τη βαυα

ροκρατία, το απολυταρχικό καθεστώς κ.λπ. 
Στους κυριότερους εκπροσώπους της θεατρικής παραγωγής 

ανήκουν οι συγγραφείς: 
Θεόδωρος Αλκαίος (1780/1783  1833) με τις τραγωδίες του 

Ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη (1841), Η άλωσις των Ψα

ρών (1853) κ.λπ. 
Αλ. Σούτσος με τις κωμωδίες Ο Ατίθασος ποιητής (1843), Ο 

Πρωθυπουργός (1843), Το συνταγματικόν σχολείον (1851). 
Π. Σούτσος με τα έργα του Γεώργιος Καραϊσκάκης (1842), 

Βιβλιογραφία 

Κ. Δημαρά, Ποιηταίτου ΙΘ αιώνα Αθήναι, 1954 [Βασική Βιβλιο
θήκη, 12].  Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, «Ο Νεοελληνικός ρομαντι
σμός» στο βιβλίο Τα πρόσωπα και τα Κείμενα, [Αθήναι 1956], τ. 
στ', σ. 5992.  Λ. Πολίτης, «Ελληνικός ρομαντισμός (18301880)», 
στο βιβλίο Δώδεκα Διαλέξεις, Αθήναι 1962 [Σειρά Β' ], σ. 158180. 
 Γλ. ΠρωτοπαπάΜπουμπουλίδου, Η Αθηναϊκή Σχολή: Γραμμα
τολογικό διάγραμμα. Ιωάννινα 1976.  Α. Σαχίνη, Το ιστορικό μυ
θιστόρημα : Ιστορία και Κριτική, Αθήνα Ί980.  «Τα εκατόν πενή
ντα χρόνια του ελληνικού ρομαντισμού», Ν. Εστία, 110(1981) 
αφιέρωμα στο τχ. των Χριστουγέννων αρ.1307.  Κ. Θ. Δημαρά, 
Ελληνικός ρομαντισμός, Αθήνα 1982.  Φαίδωνος και Γλυκερίας 
Μπουμπούλίδου, «Η Αθηναϊκή Σχολή» στο βιβλίο Η νεωτέρα ελ
ληνική λογοτεχνία : Γραμματολογικό διάγραμμα, Αθήναι 1984, τ.1, 

Ευθύμιος Βλαχάβας (1851), Μεσσίας (1851). Χ 

Μ. Χουρμούζης (18041822) με τις σάτιρες ηθών και χαρά ο 
κτήρων στις οποίες απαντούν συχνά πολιτικές προεκτάσεις, ω 

όπως ήταν ΟΛεπρέντης(1835), Ο Τυχοδιώκτης (1835), Ο Υπάλ | 
ληλος (1836), Ο Χαρτοπαίκτης (1839). | 

Δ ημήτριος ΧατζήΚωνσταντής Ασλάνης γνωστός ως Βυζά % 
ντιος με το έργο του Η Βαβυλωνία (1836), που είναι σάτιρα γλωσ a 
σικών νεοελληνικών ιδιωμάτων. < 

Αλ. Ρ. Ραγκαβής με τα θεατρικά του έργα Οι Τριάκοντα που * 
αναφέρονται στην αρχαία Ελλάδα, Δούκας στο Βυζάντιο και | 
Φροσύνη στην Τουρκοκρατία, καθώς και με τη σάτιρα του των ο 
μεταπελευθερωτικών χρόνων Του Κουτρούλη ο γάμος και χ 

Δημήτριος Βερναρδάκης (18331907) με τις τραγωδίες του 
Μαρία Δοξαπατρή (1858) καιΚυψελίδαι (1860). 

Η εστίαση στη λογοτεχνία της οθωνικής εποχής δεν επέ

τρεψε την παρακολούθηση της εξέλιξης και της ολοκλήρωσης 
του ρομαντικού κινήματος στον τόπο μας και την εξαγωγή συ

μπερασμάτων. Πάντως πρέπει να παρατηρηθεί ότι η νεαρή 
νεοελληνική λογοτεχνία αναπτύχθηκε μέσα σε πολύ άσχημες 
συνθήκες, ακολουθώντας την τύχη και τις περιπέτειες ενός μι

κρού κράτους, που δημιουργήθηκε μετά από μία μακραίωνη 
δουλεία. Γι αυτό η καλλιέργεια και η προβολή των διαφόρων 
μορφών του λόγου και ιδιαίτερα της ποίησης, στο βαθμό που 
αυτές αναπτύχθηκαν, απέβλεπαν στην ανάπτυξη της εθνικής συ

νείδησης και στη συνέχεια της φυλής. Η λογοτεχνική παραγω

γή ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας, αλ

λά η καθαρεύουσα της οποίας η ιδεολογική χρήση εξυπηρετούσε 
επίσης πατριωτικούς σκοπούς, στάθηκε εμπόδιο στην ευρεία 
κυκλοφορία των εντύπων στο ελληνικό κοινό, διότι το μορφω

τικό του επίπεδο ήταν πολύ χαμηλό. Τέλος, είναι φανερή η έλ

λειψη υψηλής έμπνευσης λογοτεχνικών δημιουργιών κατά την 
οθωνική περίοδο. 

σ. 231371.  Δ. Σπάθη, Ο Διαφωτισμός και το Νεοελληνικό θέατρο, 
Θεσσαλονίκη 1986.  P. Moullas, Le concourspoetiques de I'Universite 
d'Athenes, 18511887, (Doctorat d'Etat), Athenes 1989.  Γ . Σιδε
ρή, Ιστορία του Νέου Ελληνικού Θεάτρου. τ.Α ': 17941944, Αθήνα 
1990.  Π. Δ. Μαστροδημήτρη, Πρόλογοι νεοελληνικών μυθιστορη
μάτων (18301930). Αθήνα 31992.  Ευγενία Κεφαλληναίου, Ο Lord 
Byron στην Ελλάδα : Η παρουσία του στη νεοελληνική πνευματική 
ζωή κατά τον ΙΘ' αιώνα, (Διδακτορική διατριβή), Αθήνα 1995. 
Π. Μουλλά, Η παλαιότερη πεζογραφία μας. τ.Α': Εισαγωγή, Αθή
να 1998. 

Οι φωτογραφίες προέρχονται από το αρχείο του Εθνικού Ιστορι

κού Μουσείου. 
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ΒΙΝΦΡΙΝΤ ΝΕΡΝΤΙΝΓΚΕΡ 

«Μια εικόνα καθαρού ελληνισμού μεταφυτεύεται στο δικό μας κόσμο» 
Τα κτίσματα του Leo von Klenze για την Αθήνα του ποταμού Ίζαρ 

Στις 4 Φεβρουαρίου 1814 η Ακαδημία Καλαίν Τεχνών του 
Μονάχου ε'στειλε το κείμενο για ε'να διαγωνισμό ο οποίος έγι
νε κατόπιν πρωτοβουλίας του διαδόχου του θρόνου Λουδοβί
κου, για ένα ίδρυμα βετεράνοι, ένα «Πάνθεον» των μεγάλων 
ανδρών της Γερμανίας (Βαλχάλα) και ένα «κτίσμα για έκθε
ση έργων της γλυπτικής».1 Για το τελευταίο θα έπρεπε: η 
πρόσοψη του κτιρίου «να βλέπει σε μία δημόσια πλατεία» και 
αφηνόταν στην κρίση του καλλιτέχνη το αν θα το σχεδίαζε με 
ή χωρίς κιονοστοιχίες, αλλά «το σύνολο, όπως και τα μέρη, 
απαιτείται να έχουν καθαρά αρχαιοπρεπές στυλ». Αυτή η απαί
τηση δεν αποτελεί μόνο άμεση έκφραση του ενθουσιασμού του 
Λουδοβίκου για την αρχαιότητα και το φιλελληνισμό του, αλ
λά χαρακτηρίζει επίσης την αξίωση του για ιστορική αυθεντι
κότητα. 

Ο Λουδοβίκος είχε μείνει στην Ιταλία ένα χρόνο (1804/1805) 
και είχε αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες ως προς την τέχνη. 
Την επίσκεψη του στο ναό του Ποσειδώνα, στην Ποσειδώνια, 
τη χαρακτήρισε αργότερα ως την πιο μεγάλη αρχιτεκτονική 
εμπειρία της ζωής του, μαζί με εκείνην του καθεδρικού ναού" 
της Κολωνίας.2 Ήδη από την Ιταλία είχε αρχίσει να αγοράζει 
αρχαία γλυπτά και το 1810 ο Martin von Wagner έγινε ο καλ
λιτεχνικός του πράκτορας στη Ρώμη, στον οποίο ο Λουδοβίκος 
τόνιζε ακατάπαυστα, όπως και σε όλους όσοι αγόραζαν έργα 
τέχνης για λογαριασμό του, να «αναζητεί το κλασικό»1. Από το 
1811 ο Λουδοβίκος είχε αρχίσει να αλληλογραφεί με τον αρ
χιτέκτονα και ερευνητή Karl Haller von Hallerstein ο οποίος 
δεν είχε επιτύχει μόνο την αγορά γλυπτών του ναοΰ της Αφαί
ας στην Αίγινα για λογαριασμό του Λουδοβίκου, αλλά ερευ
νούσε επιτόπου, έκανε μετρήσεις και του έδινε πληροφορίες 
για αρχαία ελληνικά κτίσματα με πολύ μεγάλη ακρίβεια.4 

Όταν άρχισε να κτίζεται στο Μόναχο υπό τις εντολές του 
Λουδοβίκου ένα μουσείο σε ελληνικό στυλ για τη συλλογή των 
αρχαίων του γλυπτών, ο ενθουσιασμός του για την «αυθεντι
κή» Ελλάδα θα πρέπει να ήταν μεγαλύτερος από εκείνον όλων 
των αρχιτεκτόνων της Βαυαρίας μαζί. Η αναζήτηση του για αυ
θεντικότητα ήταν τόσο έντονη, που ήδη το 1811 απαίτησε: 
«αφού ο Παρθενώνας έχει τους θαυμαστότερους κίονες δω
ρικού ρυθμού, πρέπει και εκείνοι που θα γίνουν για τη Βαλ
χάλα να είναι ίδιοι ως προς το ύψος και τη διάμετρο».5 Πα
ρομοίως ζήτησε το 1813 από τον Haller ένα σχέδιο για μία 
Βαλχάλα, «αντίγραφο του Παρθενώνα»,6 «σε καθαρά ελληνι
κό στυλ [...] τόσο απ' έξω όσο και από μέσα».7 Επιπλέον ο Λου

δοβίκος σημείωνε ότι τα σχέδια «θα ήθελα να προετοιμαστούν 
από εσάς στην Ελλάδα», για να δοθεί στην αντιγραφή ακόμη 
περισσότερο η αύρα της αυθεντικότητας.8 Και όταν ο Klenze 
πρότεινε τα Προπύλαια να έχουν εξωτερικά δωρικό και εσω
τερικά ιονικό ρυθμό, χρειάστηκε να το τεκμηριώσει «αρχαιο
λογικά» με πολλά παραδείγματα από την Ελλάδα, και τότε μό
νο ο Λουδοβίκος του έδωσε τη συγκατάθεση του.9 

Πίσω από την επιθυμία του Λουδοβίκου να μεταφυτεύσει 
στο Μόναχο αυθεντική ελληνική αρχιτεκτονική και μάλιστα 
ως αντίγραφο, βρίσκεται η γνωστή αντίληψη, που εκτείνεται 
από το παρεκκλήσιο του Ανακτόρου στο Άαχεν και τα αντί
γραφα του Πανάγιου Τάφου μέχρι τα παρεκκλήσια του Loreto, 
σύμφωνα με την οποία η αντιγραφή ενός κτίσματος ή μερών 
του θα μπορούσε να επιφέρει αποτελεσματικά και την «ιστο
ρική του αύρα».10 Αλλά, από την άλλη πλευρά διατυπώνεται 
εδώ μια νέα ιστορική συνείδηση, η οποία απαιτεί να επιλέξει 
ελεύθερα την ιστορικότητα της. Η ακριβής αντιγραφή ιστορι
κών προτύπων ήταν για τους αρχιτέκτονες γύρω στο 1800 κα
τά κανόνα ακόμη ασυνήθιστη. Αποτελούσε, βέβαια, μέρος των 
αξιώσεων της επίσημης Αρχιτεκτονικής να τηρεί τους παρα
δοσιακούς κανόνες της αρχαιότητας, οι οποίοι όμως σήμαιναν 
συνήθως ένα σύστημα σχημάτων, δομής και αναλογιών και μπο
ρούσαν να εφαρμόζονται εκ νέου για κάθε νέα αρχιτεκτονική 
πρόκληση. Η στάση του Λουδοβίκου βρισκόταν λοιπόν σε αντί
θεση με την αρχιτεκτονική της εποχής του, και έτσι εξηγούνται 
και ορισμένες από τις αρχιτεκτονικές διενέξεις, που είχε ειδι
κά με τον Klenze. 

Όταν το 1814 ο Λουδοβίκος συνάντησε τον Klenze και του 
ανέθεσε να συμμετάσχει στο διαγωνισμό του Μονάχου, εκεί
νος μόλις είχε εγκαταλείψει το Κάσελ μαζί με το βασιλιά της 
Βεστφαλίας Jerome Bonaparte. Ως δεύτερος αρχιτέκτονας της 
Αυλής, είχε ασχοληθεί εκεί με όλες σχεδόν τις αρχιτεκτονικές 
εργασίες για πεντέμισι χρόνια. Ο ήδη τριαντάχρονος Klenze 
ήταν ένας αρκετά έμπειρος αρχιτέκτονας, αλλά τίποτε από 
τη συνολική του δραστηριότητα δεν πρόδιδε μια ιδιαίτερη κλί
ση στην κλασική αρχιτεκτονική. Αντιθέτως, στο Κάσελ είχε 
προσαρμοστεί πλήρως στη γαλλική αισθητική της Αυλής που 
επικρατούσε, πράγμα που φυσικά έπρεπε να αποκρύψει από 
τον πολέμιο των Γάλλων, το Λουδοβίκο. 

Επειδή αντιλαμβανότανε γρήγορα τις επιθυμίες του Λου
δοβίκου και κατά περιπτώσεις του εξήγησε ο ίδιος τις αντι
λήψεις του, ο άνεργος τότε Klenze, ο οποίος είχε τη διορατι
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ο κότητα να διακρίνει τη μεγάλη ευκαιρία που του προσφερό

»j ταν, προσπαθούσε να προσαρμοστεί ανάλογα· δεν τα κατά

5 φέρε όμως αμέσως. Ο Klenze κατά τη διάρκεια των σπουδών 
c του στην Ακαδημία Αρχιτεκτονικής του Βερολίνου κοντά στον 
< Aloys Hirt, είχε μάθει πολλά για την αρχιτεκτονική της αρ

| χαιότητας και ενεργοποίησε ξανά τις ιδέες του τελευταίου πε

* ρί της «τελειότητας της ελληνικής τέχνης»11 για το διάδοχο του 
ο θρόνου, ωστόσο, τα τρία εναλλακτικά σχέδια για τη Γλυπτο

< θήκη, τα οποία εκπόνησε στο Παρίσι μεταξύ Ιουλίου και Νοεμ

| βρίου 1815 σε ελληνικό, ρωμαϊκό και αναγεννησιακό ρυθμό, 
< αποδεικνύουν ότι δεν είχε αναπτύξει ούτε κάποια ιδιαίτερη 
| κλίση για μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, ούτε μπορούσε ή ήθε

< λε να επεξεργαστεί ένα από τα τρία σχέδια σε κάποιο συγκε

κριμένο ρυθμό. Είναι πολύ πιθανό ότι στο Παρίσι δεν είχε κα

ταλάβει ακόμη τι μπορεί να σήμαινε η αξίωση για έναν 
«καθαρότατο αρχαιοπρεπή ρυθμό». 

Τα εναλλακτικά σχέδια του Klenze δέχτηκαν σκληρή κρι

τική από την Επιτροπή της Ακαδημίας του Μονάχου υπό την 
προεδρία του Carl von Fischer. Φυσικά, ο Fischer μπορεί να 
εναντιώθηκε στον ανταγωνισμό που θα γεννούσε ο νέος ευ

νοούμενος του διαδόχου του θρόνου, αλλά η κριτική του, ότι 
τα σχέδια του Klenze ήταν γεμάτα «λάθη»,12 ότι δηλαδή δεν 
ανταποκρίνονταν στο ελληνικό ιδεώδες και στους ελληνικούς 
κανόνες, ήταν απολύτως δικαιολογημένη. Αλλά και ο διάδο

χος του θρόνου δεν ήταν καθόλου ικανοποιημένος από τις προ

τάσεις του Klenze. Παρ' όλα αυτά μοίρασε το βραβείο στον 
Klenze και τον Haller. Στη συνέχεια ανέθεσε στο διακεκρι

μένο αρχιτέκτονα του πατέρα του, Carl von Fischer, να υπο

βάλει ο ίδιος ένα σχέδιο, για το οποίο ο Klenze, που εν τω 
μεταξύ είχε εγκατασταθεί στο Μόναχο, έπρεπε να προτείνει 
ένα άλλο εκ νέου επεξεργασμένο σχέδιο. Στην αναμέτρηση 
που ακολούθησε μεταξύ του Fischer και του Klenze, την ανά

θεση έλαβε ο ευνοούμενος του Λουδοβίκου και μπόρεσε έτσι 
να ξεκινήσει το πρώτο του κτίσμα στο Μόναχο, του οποίου η 
ολοκλήρωση διήρκεσε μέχρι τον Οκτώβριο του 1830. 

Βαθμιαία ο Λουδοβίκος τοποθέτησε επιδέξια τον Klenze 
στην πολυπόθητη θέση του νέου αρχιτέκτονα της Αυλής, αν και 
ο Klenze δεν είχε παρουσιάσει κάποιο μεγαλόπνοο σχέδιο, ού

τε μπορούσε να ανταποκριθεί ακριβώς στις αρχιτεκτονικές 
απόψεις του διαδόχου του θρόνου. Έτσι, όπως το 1816 ζητή

θηκε από τον Klenze να υιοθετήσει στοιχεία του σχεδίου του 
Fischer, θα μπορούσε και αντιστρόφως να είχε ανατεθεί και 
στον Fischer ή τον Haller, ο οποίος ήταν, ωστόσο, στην Ελλά

δα, να επεξεργαστούν κάποια στοιχεία από το σχέδιο του 
Klenze. Και οι δυο θα ήταν αναμφίβολα τόσο πρόθυμοι όσο 
και ικανοί. Σε αρχιτεκτονική ικανότητα δεν υστερούσαν κα

θόλου έναντι του Klenze, ο οποίος στο ξεκίνημα της σταδιο

δρομίας του στο Μόναχο δεν είχε καταφέρει να πείσει για μια 
ώριμη «κλασική» αρχιτεκτονική. 

Η αιτία της ανόδου του Klenze βρίσκεται αναμφισβήτητα 
στο γεγονός ότι ο Λουδοβίκος, ο οποίος από το 1815 είχε αρ

χίσει συστηματικά να συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες της Βαυ

αρίας στο πρόσωπο του, επάνδρωσε εκ νέου τις σημαντικές θέ

σεις του βασιλείου με πρόσωπα της εμπιστοσύνης του.13 Για τον 
τομέα της Αρχιτεκτονικής ο Λουδοβίκος προφανώς θεωρού

σε ότι ο ικανός και ευπροσάρμοστος Klenze ήταν η κατάλλη

λη προσωπικότητα προκειμένου να πραγματοποιήσει τις από

ψεις του για τη μεταμόρφωση της πρώην εκλεκτορικής πόλης 
της βασιλικής κατοικίας σε βασιλική πρωτεύουσα. 

Όταν στις αρχές του 1816 ο Klenze εγκαταστάθηκε στο 
Μόναχο και διαφαινόταν ότι θα σταδιοδρομούσε στις κτηριο

λογικές υποθέσεις της Βαυαρίας έχοντας τη σταθερή υπο

στήριξη του διαδόχου του θρόνου, προσαρμόστηκε στη γραμ

μή του Λουδοβίκου και του έγραφε, κάθε φορά και με διαφορετικό 
τρόπο, ότι τώρα το «πιστεύω» του ήταν «να υιοθετήσει τον ελ

ληνικό τρόπο σκέψης και να εργάζεται στο εξής εφαρμόζοντας 
τα υψηλά νοήματα της».14 Ωστόσο στην περίοδο αυτή ο Λου

δοβίκος ήταν εκείνος που πίεζε τον Klenze ώστε τα σχέδια του 
για τη Γλυπτοθήκη να κινηθούν προς την κατεύθυνση της αρ

χιτεκτονικής του «Περικλή»: «Ακόμα μερικές λέξεις για το [...] 
σχέδιο σας. Πλουσιότερη είναι αναμφίβολα η Αρχιτεκτονική 
του απ' ό,τι του προηγούμενου, αλλά για ελληνική, για καθα

ρά ελληνική, της υπέροχης εκείνης εποχής του Περικλή δεν 
μου φαίνεται η Γλυπτοθήκη [...]. Η πρώτη εντύπωση των πα

ραπάνω διακοσμήσεων στις γωνίες μού θυμίζει τον 16ο αιώνα 
μου φαίνονται σαν ρωμαϊκά και όχι σαν ελληνικά, κι όμως αυ

τό που επιθυμώ να δω στη Γλυπτοθήκη είναι ο ρυθμός εκείνος 
που επικράτησε στην Αθήνα, όταν η τέχνη βρισκόταν στη με

γαλύτερη της άνθηση».13 Ο άρρητος παραλληλισμός μεταξύ 
Λουδοβίκου και Περικλή, του οποίου η περίοδος ακμής επρό

κειτο να επαναληφθεί στο Μόναχο, είναι προφανής. 
Ο Klenze δέχτηκε τον πρώτο καιρό στο Μόναχο, αν όχι 

όλες, τις περισσότερες από τις απόψεις του Λουδοβίκου με 
προσαρμοστικότητα χαμαιλέοντα και κατάφερνε επιπλέον να 
κάμπτει με μεγάλη επιδεξιότητα τις συχνά ασαφείς και εναλ

λασσόμενες επιθυμίες του, με αποτέλεσμα να του ανατίθενται 
σχέδια και για άλλα κτίσματα. Έτσι αρχικά ενσωμάτωσε στο 
σχέδιο της Γλυπτοθήκης κατόπιν επιθυμίας του Λουδοβίκου 
μερικά στοιχεία από το σχέδιο του Fischer, όπως την κάτοψη 
a la Durand και την ρυθμολογία της κύριας πρόσοψης. Όταν 
έπειτα ο Λουδοβίκος θέλησε τη Γλυπτοθήκη σε δωρικό ρυθμό 
με μια αίθουσα υποδοχής, η οποία να βλέπει σε μια εσωτερι

κή αυλή, σύμφωνα με το πρότυπο των Stuart και Revett για την 
αναμόρφωση των Προπυλαίων," ο Klenze αντελήφθη ότι θα 
προέκυπταν προβλήματα για το σύνολο καθώς και την αναλο

γικότητα του οικοδομήματος.17 Και από τα δύο αυτά προβλή

ματα διέφυγε, με την βοήθεια του Martin von Wagner18, με ένα 
νέο σχέδιο, που παρουσίασε με τέτοια επιδεξιότητα, ώστε, να 
αποκτήσει η αγάπη του Λουδοβίκου για την Ελλάδα έναν ιδα

νικό στόχο. 
Ήδη το 1816 ο Λουδοβίκος είχε κατά νου να κτίσει μια πύ

λη στα δυτικά της πόλης, για να ολοκληρώσει την επέκταση του 
Μονάχου και να σηματοδοτήσει έτσι την είσοδο στη νέα βα

σιλική πόλη. Αυτό αποτέλεσε για τον Klenze την αφορμή για 
να σχεδιάσει μια πλατεία με τρία κτίσματα στους τρεις κλασι

κούς ρυθμούς. Απέναντι από τη Γλυπτοθήκη θα γινόταν μια 
εκκλησία των Αποστόλων σε κορινθιακό ρυθμό και την είσο

δο στην πόλη θα συμβόλιζε μια «ελληνική πύλη».1' Η ιδέα ήταν 
μεγαλοφυής, γιατί έτσι μπορούσαν να λυθούν ταυτόχρονα πολ

λά προβλήματα. Με την πύλη της πόλης, όπως έγραφε ο Klenze 
στο Λουδοβίκο, θα «γεννιόταν μια εικόνα παρόμοια με εκεί

νη της Piazza del popolo στη Ρώμη, της Barriere du Throne στο 
Παρίσι, της πύλης του Βραδεμβούργου και του Πότσνταμ στο 
Βερολίνο. Δηλαδή ο νεοεισερχόμενος στην πόλη θα αποκτού
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σε την πλήρη εικόνα της δύναμης και της ομορφιάς της. Η το

ποθέτηση κιόνων σε αυτή την πύλη θα είχε το πιο ταιριαστό, 
φυσικό και όμορφο αποτέλεσμα και η θέα μέσα από τις κο

λώνες θα παρείχε μια πολύ πλουσιότερη εικόνα από εκείνη της 
εσωτερικής αυλής της Γλυπτοθήκης».20 

Ο Klenze αποδέχθηκε λοιπόν την επιθυμία του Λουδοβί

κου για θέα μέσα από κολώνες και τη μετέφερε σε μια τερά

στια πύλη με μεγάλες πολεοδομικές προοπτικές. Έτσι κατά

φερε να αποφύγει και μια κιονοστοιχία στη Γλυπτοθήκη και 
τη χρήση δωρικού ρυθμού, αφού η πύλη θα κατασκευαζόταν 
φυσικά, σύμφωνα με το πρότυπο των Προπυλαίων της Ακρό

πολης. «Μια και στο έργο αυτό ο δωρικός ρυθμός θα ήταν απα

ραίτητος, η ίδια η πλατεία θα αποτελούσε την προσωποποίη

ση της ελληνικής αρχιτεκτονικής με τους τρεις ρυθμούς κιόνων». 
Ο συνολικός σχεδιασμός για το Konigsplatz ήταν πάρα πολύ 
επιδέξια προσανατολισμένος στην αγάπη του Λουδοβίκου για 
την Ελλάδα και συγχρόνως σε νέες εργασίες για τον Klenze: 
«Η ιονική Γλυπτοθήκη, η κορινθιακή εκκλησία και η δωρική 
πύλη της πόλης θα πρόσφεραν μια εικόνα καθαρού ελληνισμού, 
μεταφυτευμένης στο δικό μας κόσμο».21 

Προσαρμόστηκε άραγε ο Klenze, φέρθηκε έτσι για λόγους 
τακτικής ή μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έγινε 
τόσο ένθερμος εκπρόσωπος της ελληνικής αρχιτεκτονικής, που 
ξεπέρασε ακόμα και τον Λουδοβίκο; Στη σχετική βιβλιο

γραφία γενικά είναι αποδεκτό ότι το 1816/17 ο Klenze μετε

τράπη σε ένθερμο υπέρμαχο της ελληνικής αρχιτεκτονικής κι 
από τότε, και μέχρι το τέλος της ζωής του, την υπερασπιζόταν 
ως το υψηλότερο ιδεώδες, ακόμη και στον αμφιταλαντευό

μενο Λουδοβίκο. Επειδή ο Λουδοβίκος από το 1818 στρά

φηκε στους «Νεογερμανούς», τους ρομαντικούς Ναζαρηνούς 
και τους θαυμαστές της γοτθικής τέχνης και από τότε αμφι

ταλαντευόταν ανάμεσα στους διάφορους ρυθμούς και εποχές, 
ανάλογα με τις επιρροές ή τις εμπειρίες που είχε στα ταξί

δια του22, ο Klenze ήταν «αναγκασμένος»23 να γίνεται πιο διαλ

λακτικός σε σχέση με το ιδανικό του και να χτίζει σε βυζα

ντινό ή ιταλικό ρυθμό. 
Στα Memorabilien, τα απομνημονεύματα του Klenze, υπάρ

χουν αμέτρητες μαρτυρίες, στις οποίες με πολλή πικρία παρα

πονιέται πως ήταν συνεχώς αναγκασμένος να κτίζει αντίθετα 
με τις πεποιθήσεις του, σύμφωνα με τις τάσεις του Λουδοβί

κου, οι οποίες άλλαζαν «σαν πέταγμα από πεταλούδες»,24 και 
τα «γοτθικογερμανικά γαργαλητά» του. Από τα Memorabilien 
δημιουργείται η εικόνα ενός καλλιτέχνη ο οποίος πίστευε ακρά

δαντα στην ελληνική τέχνη μέχρι το τέλος της ζωής του, και 
αγωνιζόταν με κάθε μέσο για το υψηλό αρχιτεκτονικό ιδεώδες 
του. Η άποψη ότι ο Klenze είχε «σφοδρές αντιπαραθέσεις»25 

με τον Λουδοβίκο δημιουργεί υποψίες: Με έναν αυτάρεσκο 
ηγεμόνα, όπως ο Λουδοβίκος, δεν υπήρχαν ελεύθερες συζη

τήσεις, στην καλύτερη περίπτωση ο αρχιτέκτονας θα μπορού

σε να εκφράσει διαφορετικές απόψεις με πολλή προσοχή. Και 
το απλό γεγονός ότι ο Klenze, π.χ., επέλεξε για την Πινακο

θήκη, για την οποία υπερηφανευόταν και που τον είχε κάνει 
γνωστό στην Ευρώπη, ρωμαϊκοφλωρεντινό ρυθμό, χωρίς συ

ζήτηση, θα έπρεπε να μας κάνει καχύποπτους απέναντι σε 
τέτοιου είδους ερμηνείες. 

Το πρόβλημα σε μια τέτοια ανάγνωση εντοπίζεται στο ότι 
βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις αναμνήσεις του Klenze 

και στο ότι αυτές εκλαμβάνονται ως αυθεντική αλήθεια. Από < 
φιλολογικής απόψεως, αυτό θα αποτελούσε το ισοδύναμο με ~ 
εκείνο που κάνουν οι μελετητές της λογοτεχνίας, όταν στηρί § 
ζονται στις Confessions του Rousseau και στο Dichtung und Β 
Wahrheit του Goethe, θεωρώντας τα ως έγκυρες πηγές για τη c 

ζωή τους. Ο Klenze «συνέταξε» τη σημερινή τελική μορφή των g 
Απομνημονευμάτων2'' του μετά την ανάληψη της κυβέρνησης | 
από τον Μαξιμιλιανό Β', όταν, χωρίς αναθέσεις αρχιτεκτονι S 
κών έργων και στην έβδομη και όγδοη δεκαετία της ζωής z 
του, έκανε μια ανασκόπηση της ζωής του και κυριολεκτικά την Η 

τακτοποίησε για τους μεταγενέστερους. Στην αναδρομή του Ε 
ο Klenze όχι μόνο ωραιοποίησε τα πάντα, αλλά στήριξε όπως | 
πολλοί συγγραφείς απομνημονευμάτων τη ζωή και το έργο του | 
σε μια συνεχή ενιαία ευθεία, στην ακλόνητη δηλαδή πίστη του * 
στο υψηλό καλλιτεχνικό ιδεώδες της ελληνικής τέχνης. 

Στην σαφώς ναρκισιστική αυτοβιογραφία του ο Klenze, ο g 
οποίος διέθετε όχι μόνο εξαιρετική μόρφωση, αλλά γνώριζε ^ 
και όλα τα διπλωματικά και ρητορικά τεχνάσματα, κινήθηκε Η 
πολύ έξυπνα, φροντίζοντας να δημιουργεί μονίμως την εντύ g 
πωση ότι αναφερόταν μόνο σε παλιές ημερολογιακές κατά | 
γραφές, σημειώσεις και γράμματα. Οι πηγές αυτές όμως είναι | 
σε πολύ μικρό βαθμό πραγματικά χειροπιαστές, γιατί ο Klenze ί 
αναμείγνυε πολύ επιδέξια τις αποδείξιμες πηγές των επιστο

λών με καθαρές επινοήσεις, ενώ παραμέριζε άλλες, πολυά

ριθμες πηγές. Είναι εκπληκτικό ότι η ανάμειξη ποίησης και 
αλήθειας εμφανής για κάθε κριτικό μάτι  αντιμετωπίστηκε 
από πολλούς ιστορικούς της αρχιτεκτονικής ως αντικειμενική 
πηγή και θεωρήθηκε ως η πραγματική αρχιτεκτονική άποψη 
του Klenze, αν και σε πολλά σημεία των Memorabilien είναι 
ολοφάνερο ότι ο Klenze παραποιούσε, διαστρέβλωνε ή εψεύ

δετο: η παρουσίαση της εποχής στο Κάσελ ή της δήθεν σύ

μπνοιας με τον Carl von Fischer είναι, π.χ., αποδεδειγμένα πα

ραποιήσεις της αλήθειας με σκοπό τη βελτίωση της εικόνας 
του. Κάθε απόσπασμα από τα Memorabilien θα πρέπει ως εκ 
τούτου να εξετάζεται λεπτομερέστατα ή να τεκμηριώνεται από 
άλλες πηγές της εποχής. 

Παράλληλα με τη «σύνταξη» των Memorabilien, ο Klenze 
συνέταξε ένα προγραμματικό αναλυτικό σύγγραμμα για τη θε

ωρία της αρχιτεκτονικής: Architektonische Erwiderungen und 
Erdrterungen uber Griechisches und Nichtgriechisches von einem 
Architekten.21 Και τα δυο κείμενα πρέπει να ιδωθούν από κοι

νού σαν το αλληλοσυμπληρούμενο και εναρμονισμένο κατά

λοιπο για τη ζωή (Memorabilien) και το έργο του (Erwiederungen). 
Όπως ο Klenze συνέγραψε ως αρχιτεκτονικό του κληροδότη

μα ένα είδος φιλοσοφίας της τέχνης, στο οποίο η συνολική πα

γκόσμια αρχιτεκτονική συσχετίζεται με την Ελλάδα, έτσι και 
στα Memorabilien περιγράφει τη ζωή του σαν έναν ακούραστο 
αγώνα για το ιδεώδες αυτό, το οποίο ο Λουδοβίκος είχε επα

νειλημμένως προδώσει. 
Σε όλες τις αναμνήσεις κυριαρχεί ένα απολογητικό, αν και 

μερικές φορές μεμψίμοιρο ύφος, υπό την έννοια ότι ο Klenze 
θα μπορούσε να είχε δημιουργήσει τελικά κάτι πολύ μεγαλύ

τερο όπως ο Schinkel! εάν δεν ήταν αναγκασμένος διαρκώς 
να συμβιβάζεται. Για κάθε κριτική ανάλυση με χρήση των αντί

στοιχων πηγών αυτή η εκτίμηση του έργου του είναι εκ των 
υστέρων προφανής. Η προσπάθεια να ιδωθεί από τη θετική της 
πλευρά η απατηλή εικόνα της ιστορίας, την οποία κατασκεύ
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ο ασε ο Klenze, ότι δηλαδή η αρχιτεκτονική του μπορεί να ιδω

| θεί από την πλευρά της «γόνιμης ε'ντασης μεταξύ των πολύ

< μορφών αρχιτεκτονικών επιθυμιών του Λουδοβίκου και της 
Ε οπισθοδρομικής αρχιτεκτονικής άποψης του Klenze»,28 βασί

g ζεται σε λανθασμε'να δεδομένα. Κατά τα άλλα ο Klenze προ

| σέφερε με το Νέο Ερμιτάζ, απόντος του Λουδοβίκου, ένα 
« κτίριο υψηλής ευρωπαϊκής τέχνης. 
ο Εξαιτίας του κατασκευασμένου χαρακτήρα των Memorabilkn 
< είναι σχεδόν αδύνατο να αποκτήσει κανείς μια ιστορικά δια

| σφαλισμένη άποψη για την πραγματική στάση του Klenze. Η 
i προσωπικότητα του κρύβεται πίσω από πολλές μάσκες. Ερευ

Χ νώντας κανείς τη ζωή και το έργο του Klenze, αναγνωρίζει 
< ως βασικό χαρακτηριστικό του μια έντονη τάση για απόκτηση 

δύναμης και για άσκηση της αρχιτεκτονικής παρά μια συνεπή 
αρχιτεκτονική στάση. Ο Klenze ανήκει τελικά στον πολύ γνω

στό από την ιστορία τύπο του ευέλικτου και ευφυούς αρχιτέ

κτονα, ο οποίος χρησιμοποιεί κάθε μέσο προκειμένου να του 
ανατεθεί ένα έργο. 

Δεν πρέπει, ωστόσο, να παραγνωρίζεται το γεγονός ότι στα 
συγγράμματα του ο Klenze τίθεται σαφώς υπέρ της ελληνικής 
αρχιτεκτονικής, της οποίας την τελειότητα ορίζει ως αρχιτε

κτονική αποκάλυψη της θείας αλήθειας.29 Το θέμα είναι να ανα

γνωρίσουμε τις ερμηνείες οι οποίες υπάρχουν στις αναμνήσεις 
του Klenze ως προς το σκοπό τους, και να αναλύσουμε τις πρά

ξεις του ως αρχιτέκτονα με τα δεδομένα της εποχής του. Αντί 
να ακολουθήσουμε την αυτάρεσκη αυτοβιογραφία του και να 
εξετάσουμε τη ζωή και το έργο του από την οπτική γωνία 
μιας δήθεν σταθεράς, φαίνεται λογικότερο να δούμε την ευέ

λικτη δράση του ως αρχιτέκτονα, διπλωμάτη και θεωρητικού 
σύμφωνα με τα δεδομένα των αυλικών αντιπαραθέσεων, στη 
μόνιμη προσπάθεια για ανάληψη έργων και για την εξασφά

λιση της εύνοιας του Λουδοβίκου.30 

Έτσι από το 1816 ο Klenze βασιζόταν ξεκάθαρα στο «ελ

ληνικό ατού», προκειμένου να ανέβει στα μάτια του Λουδο

βίκου, να εξουδετερώσει τους ανταγωνιστές του και βαθμι

αία να εξασφαλίσει μια θέση ισχύος στη βαυαρική αρχιτεκτονική. 
Υπολόγισε προφανώς ότι η άποψη του θα γινόταν πιο σαφής 
και η θέση του πιο σίγουρη, όσο πιο ξεκάθαρα θα παρουσια

ζόταν ως ο αρχιτεκτονικός εκπρόσωπος του «καθαρού Ελλη

νισμού». Για το λόγο αυτό αφενός αντιδρούσε σφοδρότατα στις 
άλλες κατευθύνσεις, οι οποίες προτείνονταν στον Λουδοβί

κο, και αφετέρου προσπαθούσε να καθιερώσει και θεωρητικά 
«τον ελληνικό ρυθμό» με πολλά συγγράμματα για κάθε αρχι

τεκτονική κατασκευή, προκειμένου να ελέγχει τη συνολική αρ

χιτεκτονική δραστηριότητα.31 

Ήδη όταν το 1817 ο Klenze πρότεινε να διαμορφωθεί κα

τά τέτοιο τρόπο το Ανάκτορο του Μονάχου, ώστε να προσφέ

ρει μια «εικόνα του καθαρού Ελληνισμού», ανέπτυξε τη θεω

ρία πως η ελληνική αρχιτεκτονική θα έπρεπε να προσαρμοστεί 
στις απαιτήσεις του παρόντος και «στο βαυαρικό ουρανό και 
αέρα και ήλιο»32: «[...] αλλά αυτά τα ελληνικά έργα δεν πρέπει 
να φαίνεται ότι έχουν αποκτήσει δίά της βίας αυτό το ύφος. 
Πρέπει να έχουν ανάλογο χαρακτήρα με εκείνους που, όντας 
εξαιρετικά καλλιεργημένοι, αφιερώνουν με μεγάλη προθυμία 
την υψηλή τους μόρφωση και την υπεροχή τους στο Καλό του 
λαού που τους περιβάλλει, και έτσι γίνονται αγαπητοί, σημα

ντικοί και οικείοι.»33 Με αυτή την αναπροσαρμογή της ελλη

νικής αρχιτεκτονικής ο Klenze αισθανόταν, με υγιή αυτοεκτί

μηση, σαν ένας νέος Palladio: «Όπως ο Palladio έγινε μεγάλος 
και αξιώθηκε την αθανασία με την έντεχνη αναβίωση της ρω

μαϊκής αρχιτεκτονικής στην εποχή του και την προσαρμογή του 
στις ανάγκες της χώρας του, το ίδιο θα ήθελα να κάνω κι εγώ 
με τα ελληνικά έργα. Αυτός πρέπει να είναι ο μόνος κατά το 
δυνατόν τρόπος να γίνει κανείς κάτι περισσότερο από ένας λο

γοκλόπος».34 

Όταν ο Klenze συνέχιζε να προτείνει, αντί για την αντι

γραφή, τη δημιουργία «ενός σύγχρονου νέου ρυθμού διά της 
γνήσιας αρχαιοπρέπειας»35, αυτό που στην πραγματικότητα 
έκανε ήταν να προσπαθεί με πλάγιο τρόπο να επιβάλει στο 
Λουδοβίκο το επιχείρημα ότι με την προσαρμογή της ελληνι

κής αρχιτεκτονικής θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα είδος 
νέου γερμανικού εθνικού ρυθμού στη Βαυαρία. Αυτή του η προ

σπάθεια έμοιαζε, ωστόσο, ανίσχυρη, διότι οι Νεογερμανοί καλ

λιτέχνες του περιβάλλοντος του Λουδοβίκου προσπαθούσαν 
διαρκώς να τον μυήσουν στην ιδέα του γοτθικού ρυθμού ως της 
κατ' εξοχήν «γερμανικής» τέχνης. 

Παρ' όλη την προσαρμοστικότητα του, ο Klenze υπερασπί

στηκε επίμονα μερικές από τις βασικές θέσεις της αρχιτεκτο

νικής και αντιτέθηκε στην κακόγουστη αντιγραφή. Έτσι το 1817 
έγραψε στον Λουδοβίκο: « [...] τίποτε όμως δεν είναι πιο αξιο

κατάκριτο από την αυστηρή και απόλυτη μίμηση και την ελ

ληνική αυστηρότητα. Τολμώ να θυμίσω στην Αυτού βασιλική 
Υψηλότητα το τεράστιο λάθος των σχεδίων του Haller von 
Hallerstein για τη Βαλχάλα και τη Γλυπτοθήκη, τα οποία παρ' 
όλη τη γνώση της αρχαιότητας που εμπεριέχουν, θα τα θεω

ρούσε κανείς τυπικά παραδείγματα προς αποφυγή.»36 

Ο Klenze επικαλείται εδώ έναν όρο ο οποίος προεξοφλεί 
την καταστρεπτική κριτική του Ιστορισμού του Nietzsche37, αλ

λά στην περίπτωση της Βαλχάλα τελικά εκπλήρωσε την επιθυ

μία του Λουδοβίκου για αντιγραφή. Ήδη στις 17 Φεβρουαρί

ου του 1816 ο διάδοχος του θρόνου σημειώνει στο ημερολόγιο 
του ότι ήθελε να τονίσει στον Klenze: «η πρόσοψη της Βαλχά

λα να έχει την ίδια απολύτως μορφή με αυτήν του Παρθενώ

να.»38 Η Βαλχάλα αποτελούσε για τον Λουδοβίκο κατά την πε

ρίοδο της κυριαρχίας του Ναπολέοντα, το σημαντικότερο σχέδιο 
για την εξύμνηση του γερμανικού πνεύματος, μετά όμως την 
κατάρρευση του Ναπολέοντα είχε χάσει την ιδιαίτερη σημα

σία της. Η συζήτηση για το εάν ένα μνημείο το οποίο θα αντι

προσώπευε το γερμανικό μεγαλείο θα μπορούσε να κατα

σκευαστεί σύμφωνα με τον ελληνικό ρυθμό διήρκεσε πολλά 
χρόνια και παρουσιάστηκε ποικιλοτρόπως· έτσι εδώ δεν εί

ναι απαραίτητη παρά η παραπομπή σε ορισμένα προβλήματα. 
Λόγω των ταλαντευόμενων ιδεών του Λουδοβίκου, οι οποί

ες διαμορφώνονταν ανάλογα με τη διάθεση του και τις ταξι

διωτικές του εντυπώσεις, και των ελισσόμενων σχεδίων του 
Klenze δημιουργήθηκαν ποικίλα σχέδια για τη Βαλχάλα.39 Έτσι 
ο Λουδοβίκος προτίμησε περί τα τέλη του 181819 να χρησι

μοποιηθεί ως πρότυπο ο ναός του Ποσειδώνα στην Ποσειδώ

νια και απευθύνθηκε στον Klenze ρωτώντας τον, πώς «είχε σκο

πό να πράξει, ώστε να δώσει στο κτίριο της Βαλχάλα την 
ερειπωμένη μορφή του ναού του Ποσειδώνα, κάτι που είχε συμ

βάλει αποφασιστικά στην έντονη επίδραση που είχε ασκήσει 
επάνω του το μνημείο αυτό».40 Το καλοκαίρι του 1819 ο Λου

δοβίκος ανέθεσε στον Klenze την εκπόνηση μελέτης ενός κυ
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κλικού ναού, για τον οποίο του όρισε ως «αναπόφευκτη προϋ

πόθεση τον αρχαίο δωρικό ρυθμό».41 

Όταν ο Λουδοβίκος, το χειμώνα του 181920, διέμενε στη 
Ρώμη, ζήτησε από τον Klenze ένα νέο σχέδιο, το οποίο θα στη

ριζόταν στο Castello Sant' Angelo, αλλά θα είχε δωρικούς κίο

νες. Τελικά όμως κατέληξε στην ιδέα μιας θολωτής κατασκευής 
που να θυμίζει τον Παρθενώνα, με δωρική περιστύλια στοά 
σύμφωνα με το πρότυπο του Tempio Canoviano στο Possagno. 
Ο Klenze παρότι παρέθεσε τις απόψεις του σχετικά με τις προ

τάσεις αυτές, τελικά όμως τα δέχθηκε όλα, επειδή είχε κατα

λάβει ότι ο καλύτερος τρόπος να μεταπείσει τον αμφιταλα

ντευόμενο Λουδοβίκο ήταν η υποχώρηση και στη συνέχεια 
οι βαθμιαίες τροποποιήσεις και η δύναμη της πειθούς. Εν τω 
μεταξύ όμως ακόμα κι ο Klenze κυριεύτηκε από αμφιβολίες 
σχετικά με το αν ένας ελληνικός ναός θα ήταν κατάλληλος 
«προκειμένου να φαίνεται με την πρώτη ματιά ο σκοπός και η 
σημασία μιας Βαλχάλα, ενός γερμανικού «Ιλισίου Πεδίου».42 

Όταν μετά το 1826 συγκεκριμενοποιήθηκε η κατασκευή 
της Βαλχάλα στο Ντόναουσταουφ, ο Λουδοβίκος είχε κυρι

ευθεί και πάλι από την παλαιά ιδέα του Παρθενώνα και ο 
Klenze, προς μεγάλη του ικανοποίηση, την εκπλήρωσε. Το πό

σο προβληματικό είναι να κρίνει κανείς τον Klenze σύμφω

να με τις αναμνήσεις του φαίνεται αφενός από το ότι έγραφε 
πως «ήταν αναγκασμένος»43 να κτίσει ένα αντίγραφο του Παρ

θενώνα, ότι επρόκειτο για μια «νεκρογενή δημιουργία» και 
ότι εκτός αυτού δεν είχε αντιγράψει τον Παρθενώνα, αλλά «α

ντιθέτως ως προς τη διαμόρφωση των μεμονωμένων μερών αυ

τού του οικοδομήματος είχα την πεποίθηση ότι η τοποθεσία, ο 
ουρανός, τα υλικά και το περιβάλλον απαιτούν μια εντελώς 
ξεχωριστή αντιμετώπιση, και είχε ακολουθηθεί πολύ περισ

σότερο ο δωρικός παρά ο αττικός, ο αρχιτεκτονικός ρυθμός 
της Ελλάδας».44 Αφετέρου ανέφερε, γεμάτος περηφάνια, στα 
Memorabilien του ότι ο Λουδοβίκος επιστρέφοντας από την 
Ελλάδα είχε αρχικά αμφιβολίες «εάν τώρα που είδε τον Παρ

θενώνα και τον είχε αποδεχτεί, θα τον ικανοποιούσε και η 
Βαλχάλα», στη συνέχεια όμως, μετά τη νέα του επίσκεψη το 
1836, είχε εκφραστεί για τον Παρθενώνα με τα πιο εξυμνητι

κά λόγια. 
Ήδη την εποχή της έναρξης των εργασιών κατασκευής της 

Βαλχάλα ο Friedrich von Gartner είχε αρχίσει να αποκτά όλο 
και περισσότερο την εύνοια του Λουδοβίκου.45 Αφού ο Klenze 
είχε επικρατήσει για μια ολόκληρη δεκαετία στις αρχιτεκτο

νικές δραστηριότητες της Βαυαρίας, ο Λουδοβίκος άρχισε να 
ξεσηκώνει τους άλλους αρχιτέκτονες εναντίον του μεταξύ αυ

τών καλλιεργούσε ωστόσο μια έντονη ανταγωνιστική διάθε

ση, έτσι ώστε να μπορεί να εξουσιάζει και να ελέγχει όλους 
τους αρχιτέκτονες κατά βούληση. Ενώ ο Λουδοβίκος κατήρ

γησε το 1816 τη διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης των σχε

δίων από την Ακαδημία και από τότε ο Klenze αποφάσιζε μό

νος του, έστειλε στις 26 Φεβρουαρίου 1833 στους Gartner, 
Klenze, Ohlmuller και Ziebland το πρόγραμμα ενός διαγωνι

σμού για την κατασκευή ενός βαυαρικού Πανθέου, το οποίο 
είχε αρχίσει να τον απασχολεί ήδη από το 1809. Ο Klenze έπρε

πε λοιπόν να μπει για άλλη μια φορά στη διαδικασία του αντα

γωνισμού. Επιπλέον ορίστηκε κατηγορηματικά ότι εκτός 
από τον ελληνικό ρυθμό ήταν δεκτοί και η οξυκόρυφη και η 
τοξοειδής αψίδα. 

Ο Klenze, του οποίου η θέση είχε κλονιστεί λόγω των προ < 
βλημάτων στην κατασκευή της Γλυπτοθήκης και λόγω των «καλ ~ 
λιτεχνικών αντιπαραθέσεων του Μονάχου»,46 υπέβαλε μαζί 1 
με το ελληνικό σχέδιο και τρία εναλλακτικά σε άλλους ρυθμούς. ί 
Αυτό σημαίνει ή ότι αμφιταλαντευόταν ως προς το αρχιτεκτο s 

νικό του ιδεώδες ή, κάτι που είναι πιθανότερο, προσπαθούσε Ρ 
να διακριθεί και στους αρχιτεκτονικούς ρυθμούς των ανταγω | 
νιστών του και να δείξει ότι διαθέτει όλες τις απαιτούμενες γνώ ® 
σεις. Επειδή για την εκπόνηση αυτών των εναλλακτικών σχε z 
δίων δεν πιέστηκε από τον Λουδοβίκο, όπως επανειλημμένως <

αναφέρει στις αναμνήσεις του, δείχνει για μια ακόμη φορά ότι Β 
επρόκειτο για έργα τα οποία τοποθετούσε πάνω από το πραγ 1 
ματικό ή το υποτιθέμενο αρχιτεκτονικό του ιδεώδες. Ι 

Τελικά το 1834 ο Klenze πήρε την εντολή για την ελληνική Μ 

του πρόταση, αν και εν τω μεταξύ είχε επεξεργαστεί ένα πέ SJ 
μπτο σχέδιο σε «μεσαιωνικό ρυθμό». Στα Memorabilien του προ ° 
σπάθησε αργότερα να δικαιολογήσει αυτή την ταλάντευση με £ 
το ότι είχε κάνει, βέβαια, ένα σχέδιο σε μεσαιωνικό αλλά όχι ° 
όμως σε ρυθμό οξυκόρυφης αψίδας, ο οποίος ανήκει στην επο ί 
χή «της χριστιανικής απελπισίας και της αυταπάρνησης»47 και jjj 
γι' αυτό δεν θα ταίριαζε σε ένα Πάνθεον. Το δωρικό ρυθμό του £ 
Πανθέου τον αιτιολόγησε με το ότι ο χαρακτηρισμός αίθουσα* ί 
«οδηγεί απολύτως φυσιολογικά στην ιδέα ενός σχεδίου σύμ

φωνου με τα αρχαία περιστύλια ή στοές, και αυτός θα έπρεπε 
να είναι ο τρόπος προσέγγισης του αντικειμένου, ο οποίος 
και θα συμφωνούσε περισσότερο με την εσωτερική του φύση 
και το πνεύμα της κλασικής αρχαιότητας».48 

Μόλις το 1843 μπήκαν τα θεμέλια για το Πάνθεο και το 1853 
έγιναν τα εγκαίνια. Με μια σκάλα σε κεκλιμένο επίπεδο το κτί

σμα αποκτά θέα στο Theresienwiese και θυμίζει έτσι τη Βαλ

χάλα, η οποία αρχικά είχε προγραμματιστεί να κτιστεί επίσης 
στο Μόναχο, στον Αγγλικό Κήπο. Ενώ στη Βαλχάλα διατηρή

θηκε αυστηρά η ελληνική σκέψη, στο Πάνθεο η μνημειώδης φι

γούρα, η οποία βρίσκεται στο μπροστινό του μέρος και η οποία 
κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού άλλαξε από Αθηνά σε μια 
εκγερμανισμένη αλληγορική μορφή της Bavaria, προσδίδει μια 
χροιά μεταξύ ενός ελληνικού μνημείου και ενός βαυαρικού 
ηρώου.49 

Ήδη όταν ο Klenze ασχολείτο με την κατασκευή του Παν

θέου, έλαβε την εντολή κατασκευής των Προπυλαίων. Σύμφω

να με το επαγγελματικό σημειωματάριο του Klenze, ο Λουδο

βίκος απευθύνθηκε σε αυτόν επ' ευκαιρία ενός χορού της Αυλής, 
το Φεβρουάριο του 1846: «Klenze, μου είχατε πει κάποτε ότι 
θεωρείτε το βαυαρικό Πάνθεο ως ένα αρχιτεκτονικό κύκνειο 
άσμα, αλλά όσον αφορά εμένα δεν υπάρχει περίπτωση να γί

νει κάτι τέτοιο, δεν έχω την πρόθεση να αφήσω ανεκμετάλ

λευτο ένα καλλιτεχνικό ταλέντο σαν το δικό σας. Θέλω λοιπόν 
να σας αναθέσω την κατασκευή των Προπυλαίων, τα οποία θα 
διακοσμούν τα άκρα της «βασιλικής πλατείας» (Konigsplatz) 
και για τα οποία, χωρίς να θέλω κάποιο αντίγραφο, θα ήθελα 
να δω να διατηρείται η ιδέαεικόνα των υπέροχων και αγα

πημένων μου Προπυλαίων της Αθήνας».50 

Στον Klenze δημιουργήθηκαν αμέσως, δήθεν, ενδοιασμοί 
λόγω «της πλήρους ακαταλληλότητας του συγκεκριμένου προ

τύπου για τον υπάρχοντα χώρο» και διερωτάτο πώς ένα οικο

δόμημα, το οποίο ήταν σχεδιασμένο για μια «βραχώδη τοπο

θεσία μεγάλου ύψους», θα μπορούσε να αποδοθεί «χωρίς 
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ο ελάττωμα» σε έναν επίπεδο χώρο. Το γεγονός ότι και ο ίδιος 
« είχε την ίδια ιδέα πριν από 30 χρόνια του είχε εν τω μεταξύ μάλ

| λον διαφύγει . Το τέχνασμα του Klenze είχε επιτυχία και έτσι 
Ε κατάφερε να δημιουργήσει με τα Προπύλαια, στων οποίων τα 
§ αετώματα παρουσιάζονται εικόνες από τον ελληνικό απελευ

| θερωτικό αγώνα, το πιο σημαντικό μνημείο του φιλελληνισμού. 
Αν ο φιλελληνισμός του Λουδοβίκου ως διαδόχου του θρό

ο νου τον οδηγούσε σε εντολές αρχιτεκτονικών κατασκευών 
< τύπου «σε καθαρά αρχαιοπρεπή ρυθμό», τότε τον Λουδοβίκο 
| ως βασιλιά τον διέκρινε η πρόθεση να διαμορφώσει την πόλη 

< 
Ζ 
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Φ 
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Η Γλυπτοθήκη του Μονάχου στο Konigsplatz. Κτίστηκε το 1816-30 από τον Leo von Klenze. 
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Τα Προπύλαια του Μονάχου στο Konigsplatz. Άποψη από δυτικά. 
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Προπύλαια του Μονάχου στο Konigsplatz. Ανάγλυφα στη δυτική πλευρά. 
Επάνω: Όρκος των Ελλήνων στον Αγώνα για την Ελευθερία. Κάτω: Μάχη των Ελλήνων κατά των Τούρκων. 
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Προπύλαια του Μονάχου στο Konigsplatz. Ανάγλυφα στην ανατολική πλευρά. 
Επάνω: Αγώνες των Ελλήνων στη θάλασσα. Κάτω: Το τέλος του αλληλοσπαραγμού των Ελλήνων και η ε'λευση της μοναρχίας. 
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Το πρώην εκθεσιακό κτίριο (νυν Κρατική Συλλογή Αρχαιοτήτων) στο Konigsplatz του Μονάχου. Κτίστηκε το 1838-45 από τον Georg Friedrich Ziebland. 
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Μακέτα της πόλης του Μονάχου του Johann Baptist Seitz, 184668. Λεπτομέρεια «της πόλης του Μαξιμιλιανοΰ» και του Konigsplatz 
Μόναχο, Εθνικό Μουσείο της Βαυαρίας. 
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Το εσοπερικό της Βαλχάλα, του γερμανικού «Πανθέου» 
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Η Βαλχάλα πάνω από το Δούναβη στο Ντόναουσταουφ. Κτίστηκε χο 1830-42 από τον Leo von Klenze. 
Άποψη από θυτικά. 
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Ο στύλος του Όθωνα στο 'Οττομπρούν του Μονάχου. Ανεγέρθηκε το 1833-34 από τον Anton Ripfel. 
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Το μνημείο της Μαρίας Θηρεσίας στο Μπαντ - Άιμπλινγκ. Ανεγέρθηκε το 1833-35 από τον Georg Friedrich Ziebland. 

271 



Το παρεκκλήσι του Όθωνα στο Κιφερσφέλντεν. Κτίστηκε το 1834-36 από τον Joseph Daniel Ohlmuller. 
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Κατάλογος 







Α'. Ο διάδοχος Λουδοβίκος της Βαυαρίας και η Αρχαιότητα 

Από τον Λουδοβίκο ποτέ δεν έλειψε ο 
ενθουσιασμός. Σε όλη του τη ζωή λάτρευε 
καθετί ωραίο. Ήταν ένας αιώνιος τροβα

δούρος, ο οποίος μάλιστα υμνούσε με αδέ

ξιους στίχους οτιδήποτε τον συγκινούσε: 
την αγάπη του για τις ωραίες γυναίκες, τη 
μεγαλοφυία των μεγάλων καλλιτεχνών και 
τα εξαίσια έργα τέχνης. «Πατρίδα της Ιστο

ρίας και της Τέχνης» ήταν για 'κείνον η 
«αρχαία Ελλάς», της οποίας την αναγέν

νηση έλπιζε ότι θα έβλεπε στο Μόναχο και 
αργότερα στην Αθήνα (Wurzburg, αρ

χείο Martin von Wagner, ο Λουδοβίκος 
στον Wagner, επιστολή αρ. 75 της 7ης Ιου

λίου 1812). 
Σήμερα χαμογελούμε με τα ποιήματα του 
Λουδοβίκου, χαμογελούμε με τα ενθου

σιώδη λόγια, με τα οποία εξυμνούσε τις 
ωραίες γυναίκες, τους καλλιτέχνες και τα 
έργα τέχνης. Ο Λουδοβίκος, όμως, δεν μπο

ρούσε να ζήσει χωρίς αυτές τις «αφροδι

σιακές» και «καλλιτεχνικές» ερωτικές 
περιπέτειες. Χωρίς αυτές ένιωθε απεριό

ριστη «μοναξιά στην ψυχή του» (Klenze, 
Απομνημονεύματα VI, 31). 
Η αγάπη του Λουδοβίκου για την τέχνη 
αφυπνίστηκε σε ένα ταξίδι του στην Ιτα

λία. Ήταν ένα «σύγχρονο άγαλμα», η Ήβη 
του Canova, την οποία είδε στη Βενετία και 
η οποία του τον μύησε στην ομορφιά της τέ

χνης. Πέρασε πολύ καιρό ο Λουδοβίκος 
στη Ρώμη. Η συνάντηση του με τον Πάπα 
Πιο τον 7ο τον εντυπωσίασε προφανώς λιγό

τερο απ' όσο η γνωριμία του με τους καλλι

τέχνες, οι οποίοι ζούσαν στη Ρώμη. π.χ. με 
τον γλύπτη Antonio Canova, με τους ζωγρά

φους Joseph Anton Koch, Friedrich Miil

ler, Johann Christian Reinhart και Angelika 
Kauffmann. Οι καλλιτέχνες έδειξαν στο 
πρίγκιπα της δυναστείας των Wittelsbach 
τους «θησαυρούς» της Ρώμης. Ο Λουδοβί

κος ενθουσιάστηκε από τις συλλογές των 
αρχαίων αγαλμάτων και επιθυμούσε να 

αποκτήσει κι ο ίδιος κάτι ανάλογο. Η κα

τάσταση της εποχής ευνοούσε τέτοιου εί

δους σχέδια. Κάποιες από τις λαμπρές συλ

λογές της Ρώμης, τις οποίες λίγες δεκαετίες 
νωρίτερα είχε θαυμάσει και είχε περιγρά

ψει ο Johann Joachim Winckelmann, μετά 
την κατάκτηση της Ρώμης από τα στρατεύ

ματα του Ναπολέοντα (1798) είχαν πλέον 
διαλυθεί. Δεν ήταν λίγα τα έργα τέχνης, τα 
οποία μεταφέρθηκαν στο Παρίσι και απε

τέλεσαν εκεί τα πιο σημαντικά εκθέματα 
του νεοϊδρυθέντος Musee Napoleon στο 
Λούβρο. Επιπλέον, πολλοί αριστοκρατικοί 
οίκοι της Ρώμης κατά τη διάρκεια των με

γάλων ταραχών είχαν χάσει σημαντικά πο

σά λόγω των εισφορών στον Ναπολέοντα 
και ήταν τώρα αναγκασμένοι να εκποιή

σουν τους θησαυρούς της τέχνης, τους οποί

ους διέθεταν. Η προσφορά ήταν μεγάλη. 
Οι περιουσίες ανακατανεμήθηκαν. Ένα

ντι πενιχρού αντιτίμου ο πρίγκιπας κατά

φερε τότε να αποκτήσει κάποια αρχαία έρ

γα τέχνης και ανέθεσε στους ανθρώπους 
της εμπιστοσύνης του να φροντίζουν για τα 
συμφέροντα του στη Ρώμη. Αμέσως μετά 
την άφιξη του στο Μόναχο ο Λουδοβίκος 
διατύπωσε το πρόγραμμα του με μεγάλη 
ακρίβεια: «Θέλω να γίνω ο ιδρυτής μιας 
συλλογής αρχαίων έργων γλυπτικής» (Μόνα

χο, Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυαρίας, τμή

μα χειρογράφων 1/46, ο Λουδοβίκος στον 
Miiller, επιστολή αρ. 2 της 2ας Απριλίου 
1806). 
Γνωρίζοντας τις περιορισμένες οικονομι

κές του δυνατότητες γράφει λίγο αργότε

ρα: «Σε αριθμό τα μεγάλα μουσεία θα ξε

περνούν το δικό μου, στην ποσότητα δεν 
θα τα καταφέρω, ως προς την ποιότητα 
όμως θα ξεχωρίζει η δική μου συλλογή» 
(Wurzburg, αρχείο Martin von Wagner, ο 
Λουδοβίκος στον Wagner, επιστολή αρ. 86 
της 8ης Οκτωβρίου 1813). Και για να το 
επιτύχει ο Λουδοβίκος χρησιμοποίησε κα

τάλληλους συμβούλους, οι οποίοι δεν ήταν 
αρχαιοπώλες, φιλόλογοι ή λόγιοι φιλότε

χνοι, αλλά γλύπτες  πραγματικά η αφρό

κρεμα της τότε σύγχρονης εποχής: ο Antonio 
Canova, ο Christian Daniel Rauch και κυ

ρίως ο Bertel Thorvaldsen. Χρησίμευαν 
στον Λουδοβίκο ως πραγματογνώμονες, ο 
τελευταίος συμπλήρωνε μάλιστα τα αρχαία 
έργα τέχνης. Η ψυχή και η κινητήριος δύ

ναμη του όλου εγχειρήματος ήταν ωστό

σο ο ζωγράφος και γλύπτης Johann Martin 
von Wagner από το Wurzburg. Το ποιοτι

κό του κριτήριο, το οποίο ήταν εκπληκτικά 
ασφαλές και ανεξάρτητο από την εποχή 
του, διαμόρφωσε τη συλλογή του Μονάχου. 
Από το 1810 έως και το θάνατο του, το 1858, 
ο Wagner ήταν ο σύμβουλος του Λουδοβί

κου αναφορικά με τα έργα τέχνης. Έχουν 
διασωθεί 1.500 επιστολές τους, οι οποίες 
και αποδεικνύουν πόσο προσεκτικός ήταν 
ο Λουδοβίκος στις αγορές του, λάμβανε υπ' 
όψιν του ακόμα και την παραμικρή λεπτο

μέρεια: ήταν και ο ίδιος λάτρης της τέχνης 
και συλλέκτης, δεν ήθελε απλώς να μαζεύει 
έργα τέχνης. 
Βέβαια, εξ ιδίας πείρας γνώριζε λίγα μό

νο αρχαία αγάλματα. Κατά την επιλογή των 
προσφερόμενων έργων ήταν αναγκασμέ

νος να βασίζεται στην κρίση των συμβού

λων του. Ο οδηγός του Λουδοβίκου ήταν 
τα συγγράματα του Winckelmann, του πα

τέρα της Αρχαιολογίας. Έτσι, λοιπόν, τό

νισε στους συμβούλους του «να αναζητούν 
το κλασικό» (ο Λουδοβίκος στον Konrad 
Eberhard, επιστολή αρ. 8 της 1ης Νοεμ

βρίου 1810· η αλληλογραφία δημοσιεύεται 
στο Christian Arnold, Konrad Eberhard 
(17681759), Bildhauer und Maler, Άου

γκσμπουργκ 1964, σσ. 83 κ.ε). Τα αγάλμα

τα έπρεπε να είναι όσο το δυνατό «αυθε

ντικά ελληνικά» εκ των οποίων στη Ρώμη 
δεν υπήρχαν παρά μόνον λίγα. Επιπλέον, 
για πολλά έργα, τα οποία θεωρούνταν τό
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τε ελληνικά πρωτότυπα έργα, αποδείχθη

κε στη συνέχεια ότι δεν ήταν παρά αντι

γραφές από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική 
Εποχή. 
Η πρώτη ωστόσο εντολή αγοράς, την οποία 
έδωσε στη Ρώμη ο Λουδοβίκος στον καλ

λιτεχνικό του πράκτορα, τον Wagner, ήταν 
ένα αναμφισβήτητα ελληνικό πρωτότυπο, 
ο περίφημος Σάτυρος Μπαρμπερίνι. Ο 
Λουδοβίκος παρακινούσε διαρκώς τον 
Wagner: «Μετά σπουδής, μετά σπουδής, 
αγαπητέ Wagner [...] Ο Σάτυρος πρέπει, 
αν δεν είναι απολύτως αδύνατο, να γίνει 
δικός μου [...] Μην αφήσετε το Σάτυρο να 
σας ξεφύγει, βιαστείτε όμως, γιατί δια

φορετικά θα είμαι απαρηγόρητος.» 
(Wurzburg, αρχείο Martin von Wagner, ο 
Λουδοβίκος στον Wagner, επιστολή της 
10ης Οκτωβρίου 1811). Οι επικλήσεις του 
Λουδοβίκου, όμως, δεν έφεραν αποτέλε

σμα: ο πρίγκιπας έπρεπε να περιμένει σχε

δόν δέκα χρόνια έως ότου αποκτήσει τε

λικά το Σάτυρο. Άλλα έργα τέχνης κατά

φερε να τα αποκτήσει γρηγορότερα. Ένα 
από τα πρώτα ήταν το άγαλμα μιας μού

σας. Απετέλεσε την απαρχή μιας ολόκλη

ρης σειράς επιτυχών αγορών στη Ρώμη, τη 
Βερόνα, τη Νάπολη, τη Βιέννη και τελικά, 
μετά την πτώση του Ναπολέοντα, ακόμα 
και στο Παρίσι, με τις οποίες ο Λουδοβί

κος μπόρεσε μέσα σε λίγα χρόνια να δη

μιουργήσει μια συλλογή αρχαίων αγαλ

μάτων εξαιρετικής ποιότητας. 
Εκείνη την εποχή η προσοχή του στρά

φηκε εντελώς τυχαία στην Ελλάδα. Από 
την εφημερίδα Allgemeine Zeitung* του 
Augsburg ο Λουδοβίκος πληροφορήθηκε 
στις 20 Ιουλίου 1811 σχετικά με τα αγάλ

ματα, τα οποία βρέθηκαν στις μεγάλες 
ανασκαφές της Αίγινας. Στην ομάδα των 
τυχερών, οι οποίοι ανακάλυψαν τα γλυ

πτά, ανήκαν ο βαρόνος Carl Haller von 
Hallerstein και ο Άγγλος Charles Robert 
Cockerell, δύο αρχιτέκτονες, οι οποίοι εί

Ο Ηρακλής τοξοβόλος. Ανατολικό αέτωμα. Υψος 81 εκ., Μόναχο, Γλυπτοθήκη 

χαν επισκεφθεί την τότε τουρκοκρατού

μενη Ελλάδα προκειμένου να μελετήσουν 
τα αρχαία κτίσματα. Κατά την καταμέ

τρηση των τμημάτων των ερειπίων ενός 
ναού ανακάλυψαν τα γλυπτά του αετώ

ματος, τα αγόρασαν από τις τοπικές αρ

χές και τα μετέφεραν κατ' αρχάς στην Αθή

να και έπειτα στο Τζάντε (Ζάκυνθος). 
Αποφάσισαν να εκπλειστηριάσουν τα ευ

ρήματα ως όλο. Παρά τη δύσκολη πολι

τική κατάσταση (ο Ναπολέων είχε κηρύ

ξει πόλεμο στη Ρωσία και στην Αγγλία) η 
δημοπρασία ανακοινώθηκε σε διάφορες 
ευρωπαϊκές εφημερίδες. Τόπος: το νησί 
Ζάκυνθος, χρόνος: 1η Νοεμβρίου 1812, τι

μή πώλησης: 70. 000 φιορίνια. 
Ο Λουδοβίκος που είχε ενημερωθεί καλά 
από τον Haller, έστειλε στη δημοπρασία 
τον ικανότατο πράκτορα του, τον Wagner, 
στον οποίο είχε παράσχει σχεδόν απε

ριόριστες δικαιοδοσίες. Τον εξουσιοδότη

σε σχεδόν εν λευκώ. Ο Wagner, μετά από 
ένα περιπετειώδες ταξίδι, κατέφθασε στη 
Ζάκυνθο εγκαίρως. Δεν βρήκε όμως ούτε 
ανταγωνιστές αλλά ούτε και γλυπτά, διό

τι υπό την πίεση του Cockerell, ο οποίος 
φοβόταν μια ενδεχόμενη γαλλική επίθε

ση στη Ζάκυνθο, είχαν μεταφερθεί λίγο 
νωρίτερα στη Μάλτα, όπου είχε μεταβεί 
και ο πράκτορας του Βρετανικού Μου

σείου. Η δημοπρασία, ωστόσο, έλαβε χώ

ρα, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, στη Ζά

κυνθο και ο Wagner αναγκάστηκε, όπως 
είπε, να αγοράσει «γουρούνι στο σακί» 
(Ημερολόγιο του Wagner, έκδ. Reinhart 
Herbig, Wurzburger Studien zur Altertums

wissenschaft, τεύχ. 13,1938, σ. 21). Η αγο

ρά επιτεύχθηκε μέσω ενός ευφυέστατου 
συμβολαίου, το οποίο τέθηκε σε ισχύ, αφό

του ο Wagner είδε στην Αθήνα κάποια 
ομοιώματα των γλυπτών. Οι διαμαρτυρίες 
από πλευράς της Αγγλίας και της Γαλλίας 
παρέμειναν χωρίς επιτυχία, η δε αγγλική 
κυβέρνηση, για δύο ολόκληρα χρόνια αρ

νιόταν να διατάξει την έκδοση των γλυ

πτών, τα οποία φυλάσσονταν στη Μάλ

τα. Μόλις τον Αύγουστο του 1815 και μετά 
από προσωπική παρέμβαση του ίδιου του 
Λουδοβίκου στο Λονδίνο, κατάφερε ο 
Wagner να τα φέρει στη Ρώμη, όπου και 
συμπληρώθηκαν από τον Thorvaldsen και 
το συνεργείο του. (Οι συμπληρώσεις αυ

τές διεξήχθησαν κατά τα έτη 186368 και 
στη συνέχεια τα γλυπτά εξετέθησαν στη 
Γλυπτοθήκη του Μονάχου με την αρχική 
τους σύνθεση σύμφωνα με τα δεδομένα 
της αρχαιολογικής έρευνας). 
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Την ίδια εποχή, και ενόσο ο πρίγκιπας ασχο

λείτο με την αγορά των Αιγινητείων, ο Haller, 
ο Cockerell και ο Λιβονός βαρόνος Otto 
Magnus von Stackelberg είχαν κάνει μια 
μεγάλη ανακάλυψη: την κλασική ανάγλυ

φη ζωφόρο των Βασσών. Ο Λουδοβίκος, 
μην γνωρίζοντας ότι ήδη του ανήκαν τα 
Αιγινήτεια και κατόπιν των επίμονων συ

στάσεων του Haller, αποφάσισε να απο

κτήσει και αυτές τις ανάγλυφες παραστά

σεις. Η δημοπρασία είχε οριστεί για την 1η 
Μαΐου 1814. Ωστόσο ο Wagner, ο οποίος 
είχε δει στη Ζάκυνθο την ανάγλυφη πα

ράσταση, προσπάθησε να αποτρέψει τον 
Λουδοβίκο από την αγορά αυτή. Θεωρού

σε την τιμή πολύ υψηλή, κάτι που σε σύ

γκριση με τα Αιγινήτεια ήταν γεγονός. Αυτό 
όμως δεν ικανό να αποτρέψει τον Λουδο

βίκο. Μόνον επειδή ο Wagner θεωρούσε 
τις ανάγλυφες παραστάσεις των Βασσών 
(οι οποίες σήμερα βρίσκονται στο Βρετα

νικό Μουσείο) κακοδιατηρημένες και όχι 
εξαιρετικής ποιότητας, ο Λουδοβίκος απέ

συρε τελικά την εντολή αγοράς. Ο Haller, 
ο οποίος είχε συμμετάσχει στις ανασκαφές 
των Βασσών, λυπήθηκε πολύ, γιατί διαι

σθανόταν ότι οι λόγοι της αρνητικής άπο

ψης του Wagner ήταν περισσότερο προ

σωπικοί παρά λόγοι αισθητικής, δεν 
μπορούσε να εξοικειωθεί με τις εξαντλη

τικές και αβέβαιες συνθήκες ζωής στην 
Ελλάδα και ήθελε να επιστρέψει στη Ρώμη 
όσο το δυνατό γρηγορότερα. Πραγματικά, 
όσοι επισκέπτονταν την Ελλάδα ζούσαν με 
κίνδυνο της ζωής τους, ζούσαν με τη διαρ

κή απειλή των ληστών και των κουρσάρων. 
Κάποιους μάλιστα ιδεαλιστές επισκέπτες 
τους είχε σκοτώσει η ελονοσία. Αυτή ήταν 
και η αιτία του θανάτου του Haller von 
Hallerstein στις 5 Νοεμβρίου 1817. 
Με το θάνατο του Haller το κεφάλαιο «αρ

χαιότητες από την Ελλάδα» έκλεισε για τον 
Λουδοβίκο. Ο ίδιος ποτέ δεν είδε την αυ

θεντική ανάγλυφη παράσταση των Βασ

σών, τα δε Αιγινήτεια κατάφερε να τα δει 
μόλις το 1817 στη Ρώμη. Ωστόσο, ήδη το 
1814, μπόρεσε να θαυμάσει στο Λονδίνο 
τα γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία είχε 
μεταφέρει εκεί ο Έλγιν. Ο απερίγραπτος 
ενθουσιασμός το Λουδοβίκου για τα έργα 
αυτά αποτελεί απόδειξη για το ανεπτυγ

μένο καλλιτεχνικό του αισθητήριο. 
Ανάλογη εντύπωση του προκάλεσαν και 
οι ελληνικοί ναοί στη Ποσειδώνια της 
Κάτω Ιταλίας. Ο Λουδοβίκος είχε την ευ

καιρία να θαυμάσει τους ναούς στην Ελλά

Κεφαλή πολεμιστή από το δυτικό αέτωμα του ναού της Αφαίας στην Αίγινα, περί τα 500 π.Χ., 
Μόναχο, Γλυπτοθήκη 

δα ως βασιλιάς πια το 1835/36, διότι το τα

ξίδι στη χώρα των ονείρων του, το οποίο 
είχε προγραμματιστεί για την άνοιξη του 
1818, ματαιώθηκε λόγω της ξαφνικής ανά

κλησης του πρίγκιπα στο Μόναχο εν όψει 
της επίσημης επικύρωσης του βαυαρικού 
συντάγματος. Συνοδός του σ' αυτό το πρώ

το του ταξίδι στην Ελλάδα επρόκειτο να 
είναι ο Leo von Klenze, ο νέος «καλλιτε

χνικός έρωτας» του Λουδοβίκου. Ο εν λό

γω αρχιτέκτονας είχε επιφορτιστεί το 1816 
με την κατασκευή του κτίσματος για τη 
συλλογή των αρχαιοτήτων του Λουδοβί

κου, τη Γλυπτοθήκη του Μονάχου. 
Ο Klenze και ο πρίγκιπας μοιράζονταν 
την άποψη ότι οι αρχαιότητες έχρηζαν 
ενός μεγαλόπρεπου περιβάλλοντος. Έτσι 
δαπανήθηκαν σημαντικά ποσά για τα 
μαρμάρινα πατώματα, τους ανάγλυφους 
θόλους και τη ζωγραφική στους τοίχους. 
Τόσο για την αγορά των αρχαιοτήτων 
όσο και για την ανέγερση της Γλυπτο

θήκης ο Λουδοβίκος δεν πλήρωσε με χρή

ματα του κράτους  η δαπάνη επιβάρυνε 
εξ ολοκλήρου το προσωπικό του βαλά

ντιο, το οποίο σύντομα καταπονήθηκε 
σημαντικά και έτσι η εποχή των μεγάλων 

αγορών έργων τέχνης έγινε πια παρελ

θόν. 
Επιπλέον ο Klenze έστρεψε το ενδιαφέρον 
του Λουδοβίκου σ' ένα νέο τομέα συλλο

γής: το 1824 αγόρασε στη Σικελία μια σει

ρά εξαιρετικά όμορφων ελληνικών αγ

γείων, τα οποία απετέλεσαν τη βάση μιας 
συλλογής ελληνικής κεραμικής, την οποία 
ο Λουδοβίκος ανέπτυξε στα χρόνια που 
ακολούθησαν, δημιουργώντας την πιο ποι

οτική συλλογή της εποχής εκείνης  πράγ

μα που ισχύει σχεδόν ακόμα και σήμερα. 
Η Γλυπτοθήκη, το μεγαλοπρεπές αυτό κλα

σικιστικό έργο τέχνης, δεν ολοκληρώθηκε 
παρά μόνο το 1830. Ωστόσο το πρωταρχι

κό σύνολο του κτίσματος και της συλλογής 
δεν διασώθηκε. Η πολυτελής εσωτερική 
διακόσμηση, το «ακριβό περίβλημα», κα

ταστράφηκε στον πόλεμο. Το «περιεχόμε

νο» όμως, δηλαδή τα αρχαία αγάλματα, τα 
οποία κατά τη διάρκεια του πολέμου με

ταφέρθηκαν και φυλάχτηκαν σε ασφαλές 
μέρος, εξετέθησαν υπό νέες συνθήκες με 
τρόπο αντάξιο τους. Αποτελούν περίτρα

νη απόδειξη της αγάπης του Λουδοβίκου 
για την αρχαία τέχνη. Τις ωραιότερες λέ

ξεις γι' αυτή του την αγάπη χρησιμοποίη
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σε ο Charles Robert Cockerell, ο οποίος εί

χε συμμετάσχει στις ανασκαφές της Αίγι

νας και είχε νικηθεί στη δημοπρασία της 
Ζακύνθου (1812): ήταν για εκείνον, παρά 
τη μεγάλη θλίψη που ένιωθε για το ότι τα 
γλυπτά δεν είχαν μεταφερθεί στην Αγγλία, 
παρήγορο το γεγονός ότι γνώριζε πως βρί

σκονταν στο Μόναχο, «στα χέρια ενός πρί

γκιπα, του οποίου την πεφωτισμένη υπο

στήριξη των Καλών Τεχνών δεν ξεπερνά 
κανείς, και ειδικά για τα αριστουργήματα 
της ελληνικής δεξιότητας, σε μια χώρα φη

μισμένη για την αφοσίωση της σε τέτοιες 
λαμπρές και εξυψωτικές σπουδές» {Charles 
Robert Cockerell, The Temples of Jupiter 
Panhellenius atAegina, and of Apollo Epicurius 
at Bassae near Phigaleia in Arcadia, Λονδί

νο 1860, σ. Χ). 
P. Β. 

1. Ο διάδοχος Λουδοβίκος 
της Βαυαρίας 
Bertel Thorvaldsen, π. 1829 
Μάρμαρο, ύψος 68 εκ. 
Κοπεγχάγη, Μουσείο Thorvaldsen, 
αρ.ευρ. 232 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του πρί

γκιπα στη Ρώμη το 1818, ο Thorvaldsen δη

μιούργησε το πρότυπο για την εν λόγω προ

τομή. Μία πρώτη εκδοχή σε μάρμαρο, την 
οποία αγόρασε ο Λουδοβίκος (Μόναχο, 
Γλυπτοθήκη), φέρει στην βάση της την ημε

ρομηνία 21η Απριλίου 1821. Την ημέρα εκεί

νη ο Thorvaldsen παρέθεσε μια μεγάλη απο

χαιρετιστήρια δεξίωση προς τιμήν του 
Λουδοβίκου. Ο Johann Baptist Stiglmaier 
κατασκεύασε το ίδιο έτος ένα ομοίωμα της 
προτομής από ορείχαλκο (Μόναχο, Δημο

τική Πινακοθήκη στο Lenbachhaus). 
Ο Thorvaldsen άρχισε να δουλεύει την προ

τομή στην Κοπεγχάγη, όταν το 1828 ο Λου

δοβίκος  που εν τω μεταξύ είχε γίνει βα

σιλιάς της Βαυαρίας παρήγγειλε μία προτομή 
της μαρκησίας Marianna Florenzi. Ο Λου

δοβίκος είχε γνωρίσει την τότε ήδη έγγα

μη μαρκησία το 1818 στο ρωμαϊκό καρνα

βάλι και παρέμεινε η μεγάλη του αγάπη για 
ολόκληρη τη ζωή του. Η προτομή του Λου

δοβίκου είχε προγραμματιστεί να είναι το 
αντίστοιχο του πορτραίτου της μαρκησίας. 
Ο Λουδοβίκος ήθελε να τα δωρίσει και 
τα δύο στη μαρκησία, έτσι ώστε οι δύο τους 
να είναι τουλάχιστον ενωμένοι στα πορ

τραίτα, αφού οι γάμοι και των δύο ανά

γκαζαν τους δύο αυτούς «αχώριστους» να 
ζουν χωριστά. Προφανώς όμως η προτομή 
της μαρκησίας δεν ικανοποίησε τον Λου

δοβίκο, και επομένως και τα δύο πορτραί

τα παρέμειναν στην κατοχή του Thorvaldsen. 
Η προτομή παρουσιάζει το 32χρονο πρί

γκιπα με τη μορφή των πορτραίτων των 
Ρωμαίων στρατηγών. Πάνω από τους ώμους 
του γυμνού άνω κορμού είναι ριγμένο το 
παλτό των στρατηγών ανοιχτό, αφήνο

ντας έτσι να φαίνεται στο στήθος η ζώνη 
του ξίφους. 
Κατά τη διαμόρφωση του πορτραίτου ο 

Thorvaldsen βρήκε ωστόσο έναν δικό τρό

πο, ο οποίος δεν ακολουθούσε τα αρχαία 
πρότυπα. Η κόμμωση της εποχής καθώς 
και τα γένια είναι αντίθετα με τη «βασι

λική μορφή» της «αρχαίας»ρωμαϊκής προ

τομής, ενώ τα χαρακτηριστικά του προ

σώπου φέρουν έντονη μια ουδέτερη εκδοχή. 
Ωστόσο ο Thorvaldsen κατάφερε να συ

μπυκνώσει το τυχαίο και ουσιαστικά χα

ρακτηριστικό στοιχείο της φυσιογνωμίας 
σε «ιδανικατυπικό» κι έτσι από τα διά

φορα στοιχεία να συνθέσει ένα ενιαίο σύ

νολο. Κατά την επιλογή αυτού του τρόπου 
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παρουσίασης εκφράζονται προγραμματι

κά τόσο οι κυριαρχικές αξιώσεις όσο και 
τα ανθρωπιστικά ιδεώδη. 

Ρ. Β. 

Else Kai Sass, Thorvaldsens Portraetbuster, τόμ. 
3, Κοπεγχάγη 1965, σ. 79, αρ. 92. Κατάλ. έκθ. 
Bertel ThotvaMsen, Skulpturen, Modelle, Bozzetti, 
Handzeichnungen. Gemalde aus Thorvaldsens 
Sammlungen, Κολωνία 1977, αρ. κατ. 23. Κατάλ. 
έκθ. Ktinstlerleben in Rom, Bertel Thorvaldsen 
(17701844). Der danische Bildhauer und seine 
deutschen Freunde, Νυρεμβέργη 1991, σ. 652, 
αρ. κατάλ. 8.1. 

2. Johann Joachim Winckelmann 
Salvatore de Carlis, 1808 
Μάρμαρο, ύψος 66 εκ 
Επιγρ. κάτω: Johann Winckelmann· στην 
πίσω πλευρά: JOHANN WINCKELMANN
SALVATOR DE CARLIS. BILDHAUER 
/VON TRIENTAUSE TIRROL /GEMACHT 
IN ROM, IMJAHR. 1808. 
Ιδιωτική συλλογή 

Στο σεβασμό του Λουδοβίκου του Α' για 
τον Winckelmann οφείλεται μια ολόκληρη 
σειρά πορτρέτων. Σύμφωνα με μία έκθε

ση του Βαυαρού απεσταλμένου Kasimir 
Haeffelin, ένα πορτρέτο του εν λόγω αρ

χαιολόγου επρόκειτο να τοποθετηθεί στο 
βαυαρικό Πάνθεον, τη Βαλχάλα, η οποία 
βρισκόταν στην περιοχή Donaustauf. Στον 
Salvatore de Carlis, έναν γλύπτη της Σχολής 
του Canova, ο οποίος καταγόταν από το Τρέ

ντο της Ιταλίας και τον οποίο υποστήριζε 
ο βασιλιάς Μαξιμιλιανός ο Α', έδωσε το 
1807 ο Λουδοβίκος την εντολή για μία προ

τομή, η οποία εστάλη μεν το 1812 στο Μόνα

χο, αλλά δεν τοποθετήθηκε ποτέ στο Πάν

θεον. Αντ' αυτού τοποθετήθηκε η προτομή 
του Rudolf Schadow, ενώ το πορτρέτο του 
Carlis τοποθετήθηκε στη Γλυπτοθήκη. 
Ο Johann Heinrich Fiissli, ένας μεταγενέ

στερος ιστοριογράφος και εκδότης μιας 
συλλογής με βιογραφίες καλλιτεχνών, ο 
οποίος καταγόταν από τη Ζυρίχη, περι

γράφει τον Winckelmann, μετά τη συνά

ντηση τους στη Ρώμη, ως εξής: «Το πρό

σωπο του ήταν μελαχροινό, τα σκούρα του 
μαλλιά είχαν αρχίσει το 1756 να αραιώνουν. 
Είχε μικρό μέτωπο, κάπως γαμψή μύτη, μαύ

ρα μάτια χωμένα βαθιά στις κόγχες τους, 
που με την πρώτη ματιά του προσέδιδαν μια 
σκοτεινή έκφραση. Γύρω από το στόμα του 
όμως, παρά τα κάπως παχειά χείλη, πλα

νιόταν μια γοητευτική έκφραση. 'Οταν το 
πρόσωπο του ζωντάνευε από μια ενδιαφέ

ρουσα συζήτηση ή από τη χαρούμενη διά

θεση του, τότε η έκφραση του ήταν ευχά

ριστη και αρμονική.» (Απόσπ. από την 
Claudia Tutsch, «Πρέπει κανείς να γνωρι

ζόταν μαζί τους, καθώς και με το φίλο τον...» 
[«Man muss mit ihnen, wie mit seinem Freund, 
bekannt gworden seyn...»] Zum Bildnis Johann 
Joachim Wvnckebrnanns von Anion von Moron, 
Μάιντς 1995, σ. 47). 
Ως υπόδειγμα για το πορτραίτο του de Carlis 
χρησίμευσε ένα σχέδιο σε προφίλ του 
Giovanni Battista Casanova από το 1764, το 
οποίο αργότερα κυκλοφόρησε και σε χαλ

κογραφία. Ο de Carlis προφανώς δεν διέ

θετε κάποιο υπόδειγμα κατά μέτωπο η δε 
εκδοχή σεπροφίλ κυριαρχούσε στις τρέ

χουσες τάσεις του κλασικισμού. 
Ρ. Β. 

Arthur Schulz, Die Bildnisse Johann Joachim 
Winckelmann, Βερολίνο 1953, σσ. 37 κ.ε., σ. 64 
και εικ. 3233. Κατάλ. έκθ. Glyptothek Munchen, 
1980, σ. 637 κ.ε. Κατάλ. έκθ. Ein griechischer 
Traum, 1985, σ. 87, εικ. 66. 

3. Ο Ναός της Αφαίας στην Αίγινα, 
π. 1845 
Carl Rottman (17971850) 
Λάδι σε μουσαμά, 53 x 53 εκ. 
Στο ξύλινο τελάρο του πίνακα υπάρχει 
παλιό σημείωμα με την επιγραφή:[/1ι>Γ0 το 
ελληνικό τοπίο τον Carl Rottman από το 
Μόναχο αγοράστηκε από τον ...von Bohr το 
Φεβρουάριο I860]. 

Μόναχο, Γλυπτοθήκη. 
Αγοράστηκε από τη συλλογή Georg 
Schafer. 

Οι ακτίνες του δύοντος ήλιου φωτίζουν 
τα ερείπια του ναού της Αφαίας που βρί

σκονται στην ψηλότερη κορφή ενός βου

νού, ενώ πίσω από αυτόν μόλις έχει ανα

τείλει η πανσέληνος. Το φαλακρό ερημικό 
τοπίο είναι λουσμένο σέ ένα ροδινό φως. 
Μόνο το πρώτο πλάνο που βρίσκεται ήδη 
στη σκιά ζωντανεύει κάπως με την πα

ρουσία αραιής βλάστησης δέντρων και 
θάμνων, που προσφέρουν προστασία σε 
ένα ελάφι. Στο βάθος διακρίνεται η ακτή 
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της Αττικής με τους λόφους της. Το λευ

κό πανί μιας βάρκας φωτίζει τη θάλασ

σα. 
Ο πίνακας αυτός εντάσσεται στο πλαίσιο 
ενός μεγάλου κύκλου με θέματα από την 
Ελλάδα, που φιλοτέχνησε ο Rottman για 
λογαριασμό του Λουδοβίκου Α'. Για το 
σκοπό αυτό περιηγήθηκε το 183435 την 
Ελλάδα και έκανε ένα πλήθος από το

πιογραφικά σχέδια. Ανάμεσα σε περί

φημες για τα αρχαιολογικά τους ερείπια 
περιοχές όπως οι Δελφοί, η Κόρινθος, η 
Σπάρτη ή η πεδιάδα του Μαραθώνα, επέ

λεξε και την Αίγινα, δεδομένου ότι ο Λου

δοβίκος αγόρασε το 1812 τα γλυπτά του 
ναού της Αφαίας, τα οποία από τότε απο

τελούσαν τον πολυτιμότερο θησαυρό της 
Γλυπτοθήκης του Μονάχου. 
Καταρχήν είχε προγραμματιστεί η φι

λοτέχνηση ενός κύκλου 38 πινάκων με

γάλων διαστάσεων με τη μέθοδο της 
εγκαυστικής, ο οποίος θα τοποθετούνταν 

στις στοές του βασιλικού κήπου του Μο

νάχου. Τελικά όμως, τα έργα που στο με

ταξύ είχαν ελλατωθεί σε 23, τοποθετή

θηκαν σε έναν ειδικό χώρο στη Νέα 
Πινακοθήκη. Ανάμεσα σε αυτούς τους 
πίνακες μεγάλων διαστάσεων ανήκει και 
ο πίνακας με τον ναό της Αφαίας που 
βρίσκεται ως σήμερα στη Νέα Πινακο

θήκη. 
Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής, η οποία 
τον απασχόλησε ως το τέλος της ζωής του, 
ο Rottman ζωγράφισε και παραλλαγές 
του ίδιου θέματος σε μικρότερες δια

στάσεις. Από τις τρεις αρχικά μικρού με

γέθους επαναλήψεις του πίνακα της Αί

γινας σώζονται σήμερα μόνο δύο: εκτός 
από αυτό της συλλογής Georg Schafer 
υπάρχει και άλλο παρόμοιο στο Stadelsches 
Kunstinstitut στη Φρανκφούρτη. 
Ο πίνακας με τον ναό της Αφαίας εκπέ

μπει μια ελεγειακή διάθεση. Με τους κίο

νες του ναού που ακτινοβολούν, ο Rottman 

εξορκίζει την χαμένη λάμψη του αρ

χαίου κόσμου. Η πρόθεση του ζωγράφου 
γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στη Γλυπτο

θήκη όπου το έργο εκτίθεται σε έναν χώ

ρο που βρίσκεται κοντά στην αίθουσα 
των γλυπτών της Αφαίας. 

Ρ. Β. 

Η. Decker, Carl Rottman, Βερολίνο 1957, σ. 
79, αρ. 445. Κατ. έκθ. Von Tischbein bis Spitzweg, 
(MunchenKunstverein) I960, αρ. 95. Ε. Diem, 
Von derRomantikzu ImpressionismusDeutsche 
Malerei des 19. Jahrhunderts, στο: Speculum 
Artis, 14. Deutschland 18001850  Πίνακες 
από τη συλλογή του Georg Schafer, Σβάϊνφσυρτ 
(Νυρεμβέργη, Γερμανικό Εθνικό Μουσείο) 
1966, σ. 90, αρ. 142. Ε. BierhausRodiger, Carl 
Rottman Monographie una kritischer Werk
katalog, a. 406, αρ. 664, Κατάλογος οίκου δη
μοπρασιών Neumeistex, αρ. 27, Μόναχο 1999, 
σ. 137. 
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Τα γλυπτά των αετωμάτων 
του ναοΰ της Αφαίας 
στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου 

Το ιερό της Αφαίας στην Αίγινα έχει, λό

γω της θέσης του πάνω στο λόφο, διατη

ρηθεί σε σχετικά καλή κατάσταση. Είχε 
μεν υποστεί σοβαρές καταστροφές στη με

τακλασική εποχή κυρίως λόγω των ληστών 
που και σε αυτό το μνημείο, όπως και σε 
τόσα άλλα αρχαία κτίσματα, αφαιρούσαν 
τους μεταλλικούς συνδέσμους των αρχι

τεκτονικών στοιχείων, αλλά συγκριτικά 
με άλλες περιπτώσεις μόνο ελάχιστα δο

μικά του στοιχεία απομακρύνθηκαν και 
ξαναχρησιμοποιήθηκαν για άλλα κτίσματα. 
Αυτό εξηγείται από τη θέση του ναού που 
βρίσκεται μακρυά από μεγάλους οικι

σμούς, αλλά και από το υλικό κατασκευ

ής του, έναν τοπικό ασβεστόλιθο, στον 
οποίο δεν προσδίδονταν ιδιαίτερη αξία. 

Αντίθετα ένα περιζήτητο υλικό για τη δη

μιουργία υψηλής ποιότητας ασβέστη ήταν 
και είναι το μάρμαρο. Έτσι οι περίοικοι 
χρησιμοποιούσαν για αυτό το σκοπό πολ

λά από τα θαυμάσια μαρμάρινα λείψα

να του ναού και του βωμού και τα έκαναν 
ασβέστη. 
Αρχικά η μαρμάρινη διακόσμηση του να

ού περιλάμβανε, εκτός από τα δύο πολυ

πρόσωπα συμπλέγματα των αετωμάτων 
τις μαρμάρινες πλάκες της σκεπής και τα 
ακρωτήρια του ναού, και δύο μεγάλες πο

λυάριθμες ομάδες από μορφές που ήταν 
κάποτε τοποθετημένες στο χώρο του βω

μού. Πολλά, ωστόσο, θραύσματα που έχουν 
βρεθεί οδηγούν στο συμπέρασμα ότι θα 
υπήρχαν και άλλα ακόμα γλυπτά εντός και 
εκτός του ναού. Το 1811 οι Η. v. Hallerstein, 
Ch. R. Cockerell και οι συνεργάτες τους, 
κατά την πρώτη τους επιστημονική έρευ

να του ιερού κατάφεραν να διασώσουν 

έναν σημαντικό αριθμό των πεσμένων και 
κατεστραμμένων μορφών του ανατολικού 
και δυτικού αετώματος, τα οποία στη συ

νέχεια αγόρασαν από τους «προεστούς» 
του νησιού. Την 1η Νοεμβρίου 1812 τα ευ

ρήματα πουλήθηκαν στον Λουδοβίκο Α ' 
σε δημοπρασία που έγινε στη Ζάκυνθο. 
Η αγορά συμπεριελάμβανε 10 κορμούς, 
συχνά χωρίς χέρια και πόδια, και 6 κε

φάλια από τις 13 φιγούρες που είχε αρχι

κά το δυτικό αέτωμα, όπως και 5 κορμούς 
και 6 κεφαλές από τα 11 γλυπτά του ανα

τολικού αετώματος. Ακόμη αγοράστηκαν 
τμήματα των ακρωτηρίων των αετωμάτων 
και από τα γλυπτά που βρίσκονταν στην 
περιοχή του βωμού. 
Κατά περίεργο τρόπο, πολύ σύντομα με

τά την εύρεση των γλυπτών αναγνωρί

στηκαν σωστά τα θέματα των αετωμάτων. 
Στο ανατολικό αέτωμα εικονίζεται ο πό

λεμος των Ελλήνων και των Τρώων. Στο 

4α 4γ 
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ο ανατολικό αναπαρίσταται μια πρωιμό

Η τερη κατάκτηση της Τροίας, γνωστή μόνο 
< από σπαράγματα μύθων, στην οποία είχε 
c λάβει μέρος και ο Ηρακλής. Η αποκα

£ τάσταση της αποσπασματικής αυτής ομά

| δας της αρχαίας σύνθεσης, ήταν ήδη από 
ω παλιά ένα μεγάλο πρόβλημα που είχε απα

ο σχολήσει αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες και 
< φιλολόγους. Η λύση του ήταν για την πρω

ί ιμη εποχή της αρχαιολογίας ουσιαστικά 
< ανέφικτη. Μόνο μεταγενέστερες έρευνες 
Χ μπόρεσαν να την επιφέρουν. 
< Το 1901 ο Adolph Furtwangler (διευθυ

ντής της Γλυπτοθήκης Μονάχου) έκανε 
ανασκαφές στο ιερό της Αφαίας. Πλάι σε 
πολυάριθμα μικρά θραύσματα βρήκε δύο 
κεφάλια από το ανατολικό αέτωμα και πέ

ντε κεφάλια από τις ομάδες με γλυπτά της 
περιοχής του βωμού (σήμερα στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας). Βα

σισμένος στις νέες του έρευνες και στα 
σχέδια των πρώτων ανασκαφέων Hallerstein 
και Cockerell που είχαν εκπληκτική ακρί

βεια, κατάφερε ο Furtwangler να ερμη

νεύσει την αρχική διάταξη του ανατολι

κού αετώματος, ενώ για τη σύνθεση του 
δυτικού βρήκε σημαντικές ενδείξεις. Το 
γεγονός ότι υπήρχαν ομάδες γλυπτών και 
στην περιοχή του βωμού επιβεβαιώθηκε 
για πρώτη φορά από αυτόν. Κατά τις νέ

ες ανασκαφικές έρευνες στο ναού, που 
πραγματοποιήθηκαν από το 196678 από 
τον Dieter Only (διευθυντής της Γλυπτο

θήκης), βρέθηκαν ακόμα περισσότερα 
θραύσματα γλυπτών απο τα δύο αετώμα

τα (σήμερα στο Μουσείο της Αίγινας) αλ

λά και σημαντικές ενδείξεις ούτως ώστε 
μετά από 150 χρόνια έρευνας, να έχει κα

ταστεί εφικτή η αρχαία διάταξη των γλυ

πτών στη Γλυπτοθήκη του Μονάχου. 
Μετά από πολύχρονες ανασκαφές στο ιε

ρό οι οποίες επεκτάθηκαν και πέρα από 
τα τείχη του τεμένους, γνωρίζουμε πλέον, 
δυστυχώς με βεβαιότητα, ότι δεν πρό

κειται να βρεθεί τίποτε πια από τα κομ

μάτια που λείπουν. Οι απώλειες είναι με

γάλες: Δεν έχει διασωθεί λ.χ. κανένας 
κορμός από τα πάνω από 20 γλυπτά της 
περιοχής του βωμού. Αυτοί προφανώς έπε

σαν θύματα της ασβετοποιίας. Αλλά ακό

μη και μετά τις πρώτες ανασκαφές (1811) 
δεν σταμάτησαν οι καταστροφές: Έτσι 
ο Haller άφησε πίσω του το μεγάλο μαρ

μάρινο ακρωτήριο του δυτικού αετώμα

τος, του οποίου οι σπείρες και ο λέων εί

χαν διατηρηθεί σε άψογη κατάσταση, γιατί 
το θεώρησε βαρύ για τη μεταφορά. Είκο

σι χρόνια αργότερα ήταν κατεστραμμένο. 
Σήμερα διασώζεται μόνο ένα σχέδιο του 
Haller. 

4. Γύψινα αντίγραφα του δυτικού 
και ανατολικού αετώματος 
του ναού της Αφαίας στην Αίγινα. 
Μόναχο, Γλυπτοθήκη 
π. 500490 π.Χ. Αγνώστου καλλιτέχνη 

4α. Η Αθηνά ως καθοδηγός της μάχης 
με κράνος ασπίδα και δόρυ 
Από το μέσον του δυτικού αετώματος. 
Ύψος 153 εκ. 

4β. Τοξότης με στενή δερμάτινη 
πανοπλία, πιθανώς ο Τρώος Πάρης. 
Δυτικό αέτωμα 
Ύψος 102 εκ. 

4γ. Θνήσκων πολεμιστής 
Από το δεξί άκρο του δυτικού αετώματος 
Μήκος 156 εκ. 

4δ. Θνήσκων πολεμιστής 
Από το αριστερό άκρο του δυτικού αετώμα
τος 
Μήκος 103 εκ. 

5. Otto Magnus von Stackelberg 
Carl Haller von Hallerstein, 1814 
Μολύβι, 16X11,5 εκ. 
κ.δ.: "Zakynthos, 2. Marz 1814" 
Μόναχο, Κρατική Συλλογή Αρχαιοτήτων 
Αρ. ευρ. 15016, 2. 

Ο Haller von Hallerstein (17741817) που 
καταγόταν από τη Νυρεμβέργη ανήκει στους 
πρώτους Γερμανούς αρχιτέκτονες και ερευ

νητές της αρχαιότητας του πρώιμου 19ου 
αι., οι οποίοι εξερεύνησαν επιστημονικά 
την κλασική Ελλάδα. Αφού ολοκλήρωσε 
τις σπουδές αρχιτεκτονικής κοντά στον 
Friedrich Gilly στο Βερολίνο (17991803), 
πήρε υποτροφία από τη βαυαρική κυβέρ

νηση για τη Ρώμη (18081810). Το καλο

καίρι του 1810 ξεκίνησε με τους Jakob Linckh, 
Otto Magnus von Stackelberg και τους δύο 
Δανούς Peter Oluf Brondsted και Georg 
Koes ένα ταξίδι από τη Ρώμη στην Ελλά

δα. Ο Haller γνώρισε το Σεπτέμβριο 1810 
στην Αθήνα τους Άγγλους αρχιτέκτονες 
Charles Robert Cockerell και John Foster. 

Κατά την καταμέτρηση του ναού της Αφαί

ας στην Αίγινα οι Haller και Cockerell εντό

πισαν εντελώς συμπτωματικά τα γλυπτά των 
αετωμάτων του ναού της Αφαίας, που αρ

γότερα θα αγοράζονταν από τον Βαυαρό 
βασιλιά. Το καλοκαίρι 1812 εξερεύνησαν 
τον ναό του Απόλλωνα στις Βάσσες Φιγα

λείας και κατά την ανασκαφή ανακάλυψαν 
το γλυπτό διάκοσμο της ζωφόρου, την οποία 
και αγόρασαν (σήμερα στο Λονδίνο, Βρε

τανικό Μουσείο). Το 1816 ο Haller έκανε 
ανασκαφές στη Μήλο. Τον Οκτώβριο 1817 
ταξίδεψε στη Λάρισα και στη συνέχεια στην 
κοιλάδα των Τεμπών, όπου εργάστηκε στις 
προετοιμασίες για την οικοδόμηση μιας γέ

φυρας. Στις 5 Νοεμβρίου 1817 πέθανε στα 
Αμπελάκια από ελονοσία. 

Ρ. Β. 

Κ. FraBle, Carl Haller von Hallerstein, 1774
1817, διδ. διατ., Φράιμπουργκ 1971. 
Η. Bankel (επιμ.), Carl Haller von Hallerstein 
in Griechenland, 181017, Κατ.έκβ. Miinchen
NurnbergBerlin, Βερολίνο 1986 

6. Εύρεση και μεταφορά 
των Αιγινητείων. 

α. Κατασκήνωση στο ναό 
της Αφαίας στην Αίγινα. 
Carl Haller von Hallerstein, 1811 
Πέννα, 19,3 x 28,3 εκ. 
Επιγρ. κάτω: Ο καταυλισμός μας στο ναό 
του Διός στην Αίγινα, όπου μαζί με τον 
Linckh, τον Cockerell και τον Foster έζησα 
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14 ημέρες απολαμβάνοντας τη φύση και την 
Τέχνη. / Ο Haller τον Μάιο του 1811. 
[Unsere Behausung am Jupiter Tempel zu 
Aegina wo ich mit m. J. Linckh, Cockerell u. 
Foster 14 Tage im Genuss der schonen Natur 
u. Kunst verlebte. I Haller im Mai 1811] 

β. Μεταφορά των Αιγινητείων από την 
Αθήνα στο Πόρτο Γερμένο 
Carl Haller von Hallerstein 
Πέννα και ακουαρέλα, 13,1 χ 20,1 εκ. 
Επιγρ. (από άλλον): Στην αγαπημένη μου 
αδελφή Nanette από τον πιοτό της Carl ν. 
Haller. [Meiner lieben Schwester Nanette von 
Ihrem tr. Carl v. Haller] Πίσω πλευρά: Στην 
αγαπημένη μου αδελφή Nanette από τον 
πιοτό της Carl Haller.[Meiner lieben 
Schwester Nanette von Ihrem tr. Carl Haller]. 
ΝυρεμβέργηGrossgrundlach, Οικογενεια
κό Ίδρυμα Hallerstein, 
Αίγινα 1082 και 2213. 

Αφοΰ βρήκαν και αγόρασαν από τις τουρ

κικές αρχές τα Αιγινήτεια, οι νόμιμοι ιδιο

κτήτες προκειμένου να αποφύγουν πρό

σθετες οικονομικές απαιτήσεις από 
τουρκικής πλευράς αποφάσισαν να μετα

φέρουν τα γλυπτά στη Ζάκυνθο του δυτι

κού Ιονίου, όπου την 1η Νοεμβρίου 1812 
επρόκειτο να λάβει χώρα η ανοιχτή δη

μοπρασία. 
Το ολοζώντανο σκίτσο του Haller πα

ρουσιάζει τη στιγμή της μεταφοράς από 
την Αθήνα στην Κόρινθο, καθώς η πομπή 
κατευθύνεται από τον Κιθαιρώνα στο 
λιμάνι του Πόρτο Γερμένο, στον κοριν

θιακό κόλπο. Τα γλυπτά είναι συσκευα

σμένα σε καλάθια, η δε πομπή συνοδεύ

εται από ένοπλους ιππείς. 
Ρ. Β. 

Κατάλ. έκθ. Glyptothek Munchen, 1980, σσ. 
59. 424, άρ. καταλ. 45. Hans Haller von 
Hallerstein, «... und die Erde gebar ein Lacheln», 
Μόναχο 1983, σσ. ΙΙΟκ.ε. Κατάλ. έκθ. Carl 
Haller von Hallerstein, 1986, σ. 126, αρ. 4.4., σ. 
131, αρ. 4.10.1. 

7. «Παρατηρήσεις σχετικά με το ναό 
του Πανελλήνιου Διός στην Αίγινα 
και σχετικά με τα γλυπτά 
που βρέθηκαν εκεί» 
Συνημμένο στην επιστολή του Carl Haller 
von Hallerstein στο διάδοχο Λουδοβίκο της 
23ης Δεκεμβρίου 1811. 

α. Σχέδιο αναπαράστασης των δύο 
αετωμάτων του ναού της Αφαίας 
στην Αίγινα 
Μολύβι, 10,1 χ 18,6 εκ. 
Επιγρ. επάνω: Αέτωμα της κύριας πρόσο
ψης (ανατολικό αέτωμα) [Giebel der Haupt 
Fronte] κάτω: Αέτωμα της πίσω πρόσοψης 
(δυτικό αέτωμα) [Giebel der Hinter Fronte] 

β. Κεφαλές των Αιγινητείων 
Μολύβι, 9,9 χ 18,1 εκ. 
Επιγρ. κάτω: Απεικόνιση των εξαιρετικότε
ρων κεφαλών των αγαλμάτων στα αετώμα
τα του ναού. [Abbildung der vorziiglichsten 

6α 

Kopje der Statuen in den Giebeln des 
Tempels] 
Μόναχο, Κεντρικό Κρατικό Αρχείο της 
Βαυαρίας, κληροδότημα του βασιλιά 
Λουδοβίκου του Α, ΙΑ 37 

Σε μία επιστολή του στον Λουδοβίκο στις 
23 Δεκεμβρίου 1811 ο Haller για πρώτη 
φορά εφιστά την προσοχή του πρίγκιπα 
στα Αιγινήτεια: «[...] θα μου επιτρέψετε 
να σας ενημερώσω μέσω των συνημμένων 
σχεδίων και των γραπτών παρατηρήσεων 
σχετικά με την επιτυχή εξέλιξη του εγ

χειρήματος μου στο ναό του Πανελληνί

ου Διός στην Αίγινα [...]». Τα συνημμέ



να σχέδια (16) συνοδεύονται από ένα κεί

μενο έντεκα σελίδων, στο οποίο ο Haller 
εξηγεί λεπτομερέστατα την αναπαράσταση 
του ναού και παραθέτει κάτι, το οποίο για 
την εποχή εκείνη αποτελούσε επανά

σταση στη θεώρηση της ελληνικής αρχι

τεκτονικής και το οποίο σίγουρα θα εξέ

πληξε τον Λουδοβίκο: «Τα διάφορα μέρη 
του κτίσματος ήταν βαμμένα με πολλά χρώ

ματα: π.χ. το τρίγλυφο φαίνεται να ήταν 
γαλάζιο, η πλάκα πάνω από την κάθετη 
δοκό κόκκινη, η κάθετη δοκός άσπρη, οι 
δε σταγόνες με τους μικρούς δίσκους 
της δοκού μπλε. Στη ζωφόρο των εσωτε

ρικών τοιχωμάτων του πρόναου ο διά

κοσμος ήταν ζωγραφισμένος σε μπλε, κόκ

κινο και πράσινο». Σχετικά με τις 
αετωματικές παραστάσεις παρατηρεί: «Η 
δουλειά αυτών των έργων τέχνης είναι 
εξαιρετική· στις γυμνές μορφές εκφράζε

ται η αληθινή φύση, όπως και στην κίνη

ση τους η αληθινή ζωή: έτσι μπορούν να 
συγκαταλεχθούν αναμφισβήτητα στα τε

λειότερα αρχαία έργα τέχνης που έχουν 
βρεθεί ποτέ. Εντυπωσιακό είναι ότι οι κε

φαλές δεν μοιάζουν με τους κορμούς, τό

σο ως προς το σχεδιασμό τους όσο και ως 
προς την επεξεργασία που έχει γίνει, αν 
και η επεξεργασία και των δύο έχει γίνει 
από ένα και το αυτό μάρμαρο.» Ο Haller, 
όπως και πολλοί άλλοι μελετητές των Αιγι

νητείων, παραξενεύεται με την αντιφατι

κότητα μεταξύ της ολοζώντανης απεικό

νισης των κορμών και του στυλιζαρισμένου 
τρόπου διαμόρφωσης του προσώπου των 
παραστάσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονταν 
από την τραβηγμένη γωνία του στόματος, 
το λεγόμενο αρχαϊκό χαμόγελο. Στη συ

νέχεια γράφει: «Εξαιρετική αξία τους 
προσδίδει, εκτός από την απόλυτα καλλι

τεχνική τους ομορφιά, και η αναμφίβο

λα μεγάλη ηλικία τους: για το λόγο αυτό 

θα πρέπει να έχουν μεγάλο ενδιαφέρον 
για τους αρχαιολόγους και τους εμπόρους 
έργων τέχνης. Ευκταίο θα ήταν, λοιπόν, 
προκειμένου να αποκτήσουν όσο το δυ

νατό μεγαλύτερη κοινωφέλεια, να απο

τελέσουν ιδιοκτησία ενός δημόσιου μου

σείου, για το οποίο θα αποτελέσουν από 
κάθε άποψη έναν πολύτιμο θησαυρό, 
ενδεχομένως ως τα μοναδικά στο είδος 
τους έργα γλυπτικής.» 
Από τα έξι συνημμένα σχέδια τα τέσσε

ρα αναπαριστούν την αρχιτεκτονική του 
ναού και μονάχα δύο αναπαριστούν τα 
γλυπτά, τα οποία βρέθηκαν εκεί: το ένα 
σχέδιο αναπαριστά δώδεκα κεφαλές από 
τα δύο αετώματα και το άλλο την μορ

φή της Αθηνάς, η οποία βρέθηκε στο δυ

τικό αέτωμα. Ο ναός της Αφαίας ονομα

ζόταν τότε  λόγω εσφαλμένων στοιχείων 
του αρχαίου συγγραφέα Παυσανία «Ναός 
του Πανελλήνιου Διός». 
Σύμφωνα με τη θέση, στην οποία βρέθη

καν οι μεμονωμένες μορφές κάτω από τα 
αετώματα, ο Haller επιχείρησε την πρώ

τη αναπαράσταση των αετωμάτων, η οποία 
είναι ως προς την κατανομή των μορφών 
κατά πολύ ορθότερη από όλες τις επό

μενες κλασικιστικές προσπάθειες ανα

παράστασης και προσέφερε πολύτιμη 
βοήθεια για την επανατοποθέτηση των 
μορφών στην εποχή μας. 

Ρ. Β. 

Κατάλ. έκθ. Glyptothek Munchen, 1980, σσ. 
424 κ.ε., αρ. κατ.49/4· Hans Haller von Haller
stein, «... und die Erde gebar ein Ldcheln», Μό

ναχο 1983, σα 170 κ.ε. 

8. Επιστολή του διαδόχου Λουδοβίκου 
στον Martin von Wagner με την 
εντολή για την αγορά των Αιγινητείων. 
28η Ιουλίου 1812 
Μουσείο Martin von Wagner του Πανεπι
στημίου Wurzburg, επιστολές του Λουδοβί
κου Α' στον Martin von Wagner, Αρ. 75 

Με την επιστολή αυτή ο Λουδοβίκος δί

νει στον Wagner την πληρεξουσιότητα 
σχετικά με το ποσό, το οποίο θα έπρε

πε να καταβληθεί για την αγορά των Αιγι

νητείων. Στο σημείο 4 αναφέρεται: «Θέ

λω με όλη μου την καρδιά να τα αποκτήσω 
κι αν ακόμα η τιμή τους ανέρχεται στο 
ποσό της πιστωτικής επιστολής ή και πε

ρισσότερο, ακόμα κι αν είναι πολύ ακρι

βά, θα ήθελα να μου αγοράσετε τη συλ
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λογή αυτή  ας είναι η τιμή ακόμα και 
υπερβολική, όχι όμως γελοία υπερβολι

κή. Να θυμάστε ότι η θέση μου είναι δια

φορετική από αυτήν ενός εμπόρου ή ενός 
άλλου ιδιώτη, ο οποίος θα ήθελε αν όχι 
να κερδίσει, τουλάχιστον να ανταποκρί

νεται στην αξία τους το ποσό, το οποίο 
διέθεσε για την αγορά τους. Εγώ όμως, 
προκειμένου να αποκτήσω τα έργα τέ

χνης θα προσέφερα ευχαρίστως περισ

σότερα απ' όσα αξίζουν. Τέτοιες ευκαι

ρίες δεν μας δίνονται πια, θα το μετάνιωνα 
αργότερα πολύ, αν την άφηνα να περά

σει ανεκμετάλλευτη. Η αγορά αυτή με

τατρέπει τη συλλογή μου στο πιο αξιό

λογο μουσείο, το οποίο δημιουργήθηκε, 
χάρη στο δικό σας ζήλο» (Απόσπ. από 
κατάλ. έκθ. Glyptothek Munchen, 1980, 
σσ. 5658 με το ακριβές κείμενο της επι

στολής). 
Στα υπόλοιπα 20 σημεία ο Λουδοβίκος 
καθορίζει στον έμπειρο πράκτορα του 
επακριβώς τον τρόπο κάθε συναλλαγής 
του. Έτσι, λοιπόν, αναφέρει σχετικά με 
τον τρόπο πληρωμής τα εξής: «Να πλη

ρώσετε αμέσως με μετρητά, όσο το δυ

νατό λιγότερα, διότι έτσι θα είναι πολύ 
λιγότερα απ' όσα θα έπρεπε να κατα

βληθούν λόγω των τόκων ορίστε ένα πα

ράδειγμα. Οι αργυραμοιβοί υπολογίζουν 
του τόκους της ημέρας πληρωμής της συ

ναλλαγματικής ως πίστωση στους ιδιο

κτήτες όμως δεν πρόκειται να καταβάλ

λω τόκους, καλύτερα αμέσως ολόκληρο 
το ποσό.» Στη συνέχεια ακολουθούν τέσ

σερα λεπτομερέστατα υποδείγματα πλη

ρωμής, οδηγίες σχετικά με τα πιο συμ

φέροντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, 
σχετικά με τις δυνατότητες μεταφοράς 
δια θαλάσσης και από ξηράς και τέλος 
οι παρατηρήσεις σχετικά με τα γλυπτά: 
«Εφόσον λείπουν πολλά τμήματα και συ

νεπώς πρέπει να συμπληρωθούν με το 
(δω μάρμαρο, κοιτάξτε αμέσως αν μπο

ρείτε να βρείτε εκεί κάτι φτηνό ή να με

ταφερθεί από την Ελλάδα στο Μόναχο, 

όπου θα φροντίσω να συμπληρωθούν [τα 
γλυπτά] από τον Rauch. Αν στην Ελλά

δα η αγορά είναι πιο συμφέρουσα, φέρ

τε το μάρμαρο, το οποίο απαιτείται για 
τις συμπληρώσεις, μαζί σας.» Η σημείω

ση του Λουδοβίκου στον Wagner, η οποία 
τον προέτρεπε «να διαβάσει επανειλημ

μένως» τις οδηγίες του, ήταν περιττή, διό

τι ο Wagner ήταν αναγκασμένος να το 
κάνει προκειμένου να καταλάβει την ιδιό

τυπη συντομογραφική γλώσσα του Λου

δοβίκου. 
Ρ. Β. 

9. Αναπαράσταση του δυτικού 
αετώματος του ναού της Αφαίας 
στην Αίγινα 
Martin von Wagner 
Δύο φύλλα, μολύβι και πέννα, υδατόχρω
μα, 33,5 x 87,0 εκ. 
Μουσείο Martin von Wagmer, Πανεπιστή
μιο Βίρτσμπουργκ, αρ.ευρ. ΗΖ 46194620 

Ο Wagner ξεκίνησε στη Ρώμη τη συ

μπλήρωση των Αιγινητείων. Συνέθεσε τις 
μορφές, οι οποίες ήταν σπασμένες σε πο

λυάριθμα κομμάτια, και διαπίστωσε ότι 
οι μορφές του δυτικού αετώματος διέ

φεραν μορφολογικά από εκείνες του ανα

τολικού, καθώς επίσης ότι οι πλίνθοι του 
ανατολικού αετώματος ήταν κατά 1,5 εκ. 
παχύτεροι από τους πλίνθους των μορ

φών του δυτικού. 
Σύμφωνα με τη μέθοδο που ακολούθησε 
συμπέρανε ότι ο αριθμός όλ(ον των μορ

φών ανερχόταν σε τουλάχιστον 30. Από 
αυτές είχαν διατηρηθεί δέκα μορφές του 
δυτικού αετώματος με τους κορμούς τους, 
ενώ από το ανατολικό αέτωμα μόνο πέ

ντε κορμοί. Από αυτό συνήγαγε το συ

μπέρασμα ότι τα αετώματα δεν είχαν δια

σωθεί ακέραια. Δεν μπορούσε να φανταστεί 
κανείς τότε ότι ένα τμήμα των μερών, τα 
οποία είχαν διασωθεί, δεν ανήκε στα αε

τώματα, αλλά ήταν τοποθετημένα στο χώ

ρο του βωμού, μπροστά από το ναό. 
Έτσι, λοιπόν, ο Wagner προσπάθησε να 
παρατάξει τις μορφές την μία πίσω από 
την άλλη, πράγμα που λόγω του δεδο

μένου βάθους του αετώματος δεν ήταν 
δυνατό. 
Από τις 15 μορφές έχουν συμπληρωθεί 
σχεδιαστικά οι πέντε με ελεύθερο τρόπο 
(στο σχέδιο σημειώνονται με σταυρό). Οι 
θέσεις των δύο θνησκόντων Ρ και Ο ανα

γνωρίστηκαν ωστόσο για πρώτη φορά 
σωστά. Επίσης η θέση των δύο πολεμι

στών με τα δόρατα, των Ε και Ν, αντα

ποκρίνεται πολύ περισσότερο στην ορθή 
σύνθεση των μορφών απ' ό,τι η κλασι

κιστική τοποθέτηση, όπως αυτή προτά

θηκε από τον Cockerell και πραγματο

ποιήθηκε από τον Wagner και τον 
Thorvaldsen. 

Ρ. Β. 

Κατάλ. έκθ. Glyptothek Munchen, 1980, σ. 
427, αρ. καταλ. 57. 
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Β'. Αθήνα, η νέα πρωτεύουσα 

Ο καθορισμός της Αθήνας ως πρωτεύου

σας του νέου Ελληνικού Κράτους ανάγε

ται στο βασιλιά Λουδοβίκο Α' της Βαυα

ρίας, ο οποίος εξάσκησε ισχυρή πίεση στην 
Αντιβασιλεία στο Ναύπλιο, για να επιτύ

χει αυτή την απόφαση. Ο στενός δεσμός 
του βασιλιά με την πολιτιστική κληρονο

μιά αυτής της πόλης και λιγότερο κάποι

ες πρακτικές σκέψεις βρίσκονται πίσω από 
την ίδρυση αυτής της τελευταίας πρω

τεύουσας του κλασικισμού. 
Ο Leo von Klenze, Σύμβουλος της Αυλής 
για αρχιτεκτονικά ζητήματα και απε

σταλμένος του βασιλιά Λουδοβίκου στην 
Αθήνα, κατάφερε το καλοκαίρι του 1834 
να δικαιολογήσει την απόφαση με τον πιο 
εύστοχο τρόπο: «Πραγματικά, μου φαί

νεται ότι δε χρειάζονται πολλές άλλες θε

τικές και υλικές αιτίες για να απομακρύ

νουν κάθε άλλη σκέψη για άλλη 
πρωτεύουσα της Ελλάδας, όπως είναι σή

μερα. Το όνομα της Αθήνας μόνο του ξα

ναχτίζει την Αθήνα και της δίνει την τέ

ταρτη εποχή της. Και η Αθήνα θα παραμένει 
πρωτεύουσα της Ελλάδας για όλο τον κό

σμο, ακόμα και αν επρόκειτο να ανακη

ρυχθεί πρωτεύουσα κάποια άλλη». 
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκα

ετίας της κυριαρχίας των Οθωμανών στην 
Ελλάδα, η Αθήνα είχε αναλάβει από την 
προηγούμενη παρακμή της και είχε ανα

πτυχθεί σε μια μικρή επαρχιακή πόλη με 
8.000 κατοίκους περίπου. Επιζούσε ακό

μα από τους αιώνες και ένας μεγάλος αριθ

μός αρχαίων και μεσαιωνικών κτιρίων, 
πνιγμένων ανάμεσα σε ελληνικά, τούρκι

κα και αλβανικά σπίτια, σε πυκνή διάτα

ξη, με αυλές και μικρούς κήπους. Τόσο η 
Ακρόπολη  που ήταν εκείνο τον καιρό μια 
οχυρωμένη και κατοικημένη Άνω Πόλη 
όσο και η Κάτω Πόλη στην ανατολική και 
στη βόρεια πλευρά της Ακρόπολης, ήταν 
περιοχές με πυκνή δόμηση. Μέσα στο τεί

χος της πόλης που οικοδομήθηκε το 1778 
δεν υπήρχε κανένας δημόσιος κήπος ή άλ

σος. Η έλλειψη πρασίνου και η ορατή δια

σπορά των αρχαίων ερειπίων σε ολό

κληρη την περιοχή της πόλης ήταν τα κύρια 
χαρακτηριστικά τη Αθήνας εκείνο τον και

ρό. Δυτικά της πόλης εκτεινόταν ο φημι

σμένος Ελαιώνας. Αυτή η ζώνη πρασίνου 
με περισσότερα από 200.000 ελαιόδενδρα 
εκάλυπτε όλη την κοιλάδα του Κηφισού. 
Κατά τη διάρκεια του Αγώνα και ιδιαίτε

ρα τον καιρό της δεύτερης πολιορκίας της 
Ακρόπολης το 1826, η πόλη καταστράφη

κε σχεδόν τελείως. Πολλοί περιηγητές πε

ριέγραψαν την κατάσταση της Αθήνας, 
την παραμονή της προαγωγής της σε πρω

τεύουσα, με μελαγχολικά λόγια. Έτσι, στον 
αρχαιολόγο Ludwig Ross έδωσε την αί

σθηση μιας «άμορφης, μονότονης, στα

χτιάς μάζας χαλασμάτων και σκόνης». 
Μόνο η Ακρόπολη και το Θησείο μαρτυ

ρούσαν ακόμα το αρχαίο παρελθόν. 
Ο σχεδιασμός της νέας Αθήνας θα όφει

λε όχι μόνο να μην παραβλέψει τις απαι

τήσεις μιας «σύγχρονης» πρωτεύουσας, 
αλλά και να εντάξει στους επιδιωκόμε

νους στόχους την προστασία και ανάδει

ξη της υψηλής πολιτιστικής αξίας της αρ

χαίας οικοδομικής της κληρονομιάς. Το 
πρόβλημα έδωσε φτερά σε διάφορα πνεύ

ματα και γέννησε μιά ζωηρή πολεοδομι

κή φιλονικία για το μέλλον της πόλης. Έτσι 
και τα διάφορα προσχέδια που εκπονή

θηκαν για την Αθήνα παρουσιάζουν έναν 
κοινό σχεδιαστικό στόχο: έπρεπε να το

ποθετήσουν τη νέα πόλη σε μια όσο το δυ

νατόν πιο εύλογη σχέση με τα παλαιά τμή

ματα της πόλης και με τα ιστορικά της 
μνημεία. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας 
της Αντιβασιλείας, εκπονήθηκε μια σειρά 
πολεοδομικών σχεδίίον, μεταξύ των οποί

ων και εκείνο που αποτέλεσε τη βάση για 

την περαιτέρω ανοικοδόμηση της Αθήνας, 
το σχέδιο του Σταμάτη Κλεάνθη και του 
Eduard Schaubert, των οποίων η ιδέα θα 
άλλαζε, αργότερα, μέσω της επεμβάσεως 
του Leo von Klenze, σε αποφασιστικά ση

μεία. Επιπλέον, υπήρξαν κι άλλα σχέ

δια, τα οποία εντούτοις πρέπει να κριθούν 
σαν καλλιτεχνικές θεωρήσεις και δεν εί

χαν κανένα πρακτικό αποτέλεσμα στον 
πραγματικό σχεδιασμό. Σ' αυτά εντάσσε

ται και το σχέδιο του Karl Friedrich Schinkel 
για ένα βασιλικό ανάκτορο πάνω στην 
Ακρόπολη, που εμπεριείχε μια αποφασι

στική άποψη για τη θέση της πόλης επί λό

φων με την ταυτόχρονη συμβίωση με την 
αρχαία κληρονομιά. 
Η πραγματική πολεοδομική εξέλιξη της 
Αθήνας ακολούθησε  όπως συμβαίνει συ

νήθως  το δικό της, απρόβλεπτο δρόμο. 
Ούτε το αρχικό σχέδιο του Κλεάνθη και 
του Schaubert, ούτε η αναθεωρημένη εκ

δοχή του από τον von Klenze εφαρμόστη

καν, τελικά, πιστά. Αυτό που έμεινε από 
την αρχική πρόταση, ήταν το τριγωνικό 
βασικό σχέδιο των κεντρικών αρτηριών, 
που και σήμερα ακόμα διαμορφώνει το 
κέντρο της πόλης, η άμεση γειτνίαση της 
νέας και της παλιάς πόλης και η ιδέα με

ρικών 
σημαντικών διανοίξεων δρόμων μέσα από 
την παλιά πόλη. Η επέμβαση του Klenze 
προσδίδει στο σχέδιο έναν συμβιβαστικό 
χαρακτήρα, περιορισμένες συνολικές δια

στάσεις, στενούς δρόμους καθώς και συ

νεχές σύστημα οικοδόμησης. Σ' αυτόν χρω

στάμε, εν τέλει, και το ότι οι παλιές συνοικίες 
της Πλάκας και του Ψυρρή με το λαβυ

ρινθώδη τους χαρακτήρα έχουν παραμεί

νει σχεδόν αναλλοίωτες. 

Α. Π.  Β. 

Το σχέδιο του μελλοντικού ανακτόρου για 
το βασιλιά Όθωνα εξελίχθηκε, σε συνάρ
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τηση με το νέο σχέδιο της πόλης, σε σπου

δαίο αρχιτεκτονικό ζήτημα. Η θέση και 
η μορφή της βασιλικής κατοικίας, η σχέση 
της με την πόλη και τους πολίτες, αλλά και 
με τα ιστορικά μνημεία είχαν τόσο πραγ

ματιστική όσο και συμβολική σημασία, και 
σ' αυτό το οικοδόμημα εκφράζονταν ο 
αυτονόητος συμβολισμός της μοναρχίας. 
Ο Schaubert και ο Κλεάνθης, το 1833, εί

χαν σχεδιάσει το ανάκτορο, σύμφωνα με 
την παράδοση των πρωτευουσών της απο

λυταρχίας, στο δεσπόζον βορινό κορυφαίο 
σημείο των τριών κυρίων αξόνων, που κα

θόριζαν το οδικό δίκτυο της νέας πόλης 
και που έπρεπε να ανοίγουν τη θέα στις 
σπουδαιότερες αρχαιότητες και τα σπου

δαιότερα τοπογραφικά σημεία αναφοράς. 
Με τη συναίσθηση ότι η νέα διαμόρφωση 
της Αθήνας ήταν «μία υπόθεση ευρωπαϊ

κή» (Leo von Klenze ), ο βασιλιάς Λου

δοβίκος επιφόρτισε, το 1834, τον Klenze, 
σε συνάρτηση με τη διόρθωση των σχεδίων 
της πόλης, να εκπονήσει ένα νέο σχέδιο. 
Πριν, όμως, ο Klenze μπορέσει να προ

χωρήσει στην πραγμάτωση του έργου του, 
έπρεπε να εξουδετερώσει διακριτικά ένα 
σχέδιο, το οποίο είχε προταθεί από τον 
γαμπρό του Λουδοβίκου, το διάδοχο Φρει

δερίκο Γουλιέλμο της Πρωσίας και με την 
εξαιρετική του καλλιτεχνική ποιότητα εί

χε προκαλέσει βαθιά εντύπωση στον Klenze: 
επρόκειτο το σχέδιο του Karl Friedrich 
Schinkel για ένα βασιλικό ανάκτορο πά

νω στην Ακρόπολη, που συγκαταλεγόταν 
ανάμεσα στα σημαντικότερα επιτεύγματα 
του γερμανικού κλασικισμού. 

Ο Klenze κατάφερε να πείσει το βασιλιά 
Όθωνα για το απραγματοποίητο του σχε

δίου του Schinkel, του συμφοιτητή του που 
εκτιμούσε ειλικρινά, και με αυτό να δημι

ουργήσει τις προϋποθέσεις για τη σημα

ντικότατη συνεισφορά του στην ανάπτυξη 
της Αθήνας: την αναστύλωση των Μνη

μείων της Ακρόπολης και την ταυτόχρονη 
προστασία τους. Στο δικό του το σχέδιο το 
ανάκτορο βρισκόταν πάνω στο Λόφο του 
Αγίου Αθανασίου, στο νοτιοδυτικό τμήμα 
της πόλης. Το κτίριο ακολουθεί την γρα

φικότητα του Schinkel, με τον τρόπο απει

κόνισης, και την μεσογειακή αντίληψη του 
ανταγωνιστή του. Έτσι προέκυψε ένα ορι

στικό σχέδιο για ένα, βάσει των σύγχρο

νων απαιτήσεων κατάλληλο κυβερνητικό 
κτιριακό σύνολο, που σαν μικρή «πόλη σε 
λόφο», τοποθετήθηκε προς την περιφέ

ρεια, και που θα ήταν διαδικτυωμένο με 
τις οδικές αρτηρίες και την παλιά και νέα 
πόλη. Αλλά και το σχέδιο του Klenze δεν 
πραγματοποιήθηκε εξαιτίας του υψηλού 
κόστους και των ενδοιασμών για το ποια 
θα ήταν από άποψη κλίματος η καλύτερη 
θέση για τα Ανάκτορα. 
Τον Klenze διαδέχθηκε ο σφοδρότερος 
ανταγωνιστής του, ο Friedrich von Gartner, 
ο οποίος ήρθε το Δεκέμβριο του 1835 με 
το βασιλιά Λουδοβίκο στην Αθήνα. Ο 
Gartner μετατόπισε το ανάκτορο στην ανα

τολική περιφέρεια, κάτω από το Λυκα

βηττό. Κατά τα πρότυπα των υψηλών ιδε

αλιστικών στόχων του Schinkel και του 
Klenze ανήγειρε τα έτη 183643 ένα επι

βλητικό, αλλά σχετικά άχαρο κτίριο με τέσ

σερεις πτέρυγες σε νηφάλιο κλασικιστικό % 
ύφος, που όμως προσανατολιζόταν ξανά ο 
προς το λειτουργικό σχέδιο του Klenze και £ 
δε θα χρησίμευε μόνο σαν κατοικία του g 
βασιλιά, αλλά και σαν κυβερνητικό κτίριο. < 
Ο Gartner ούτε πολεοδομικά ούτε καλ * 
λιτεχνικά έλαβε ιδιαίτερα υπόψη του την < 
αντιπαράθεση με την ιστορική κληρονο Η 
μιά. Το ναυάγιο των φιλόδοξων σχεδίων < 
των δύο εξεχόντων Γερμανών αρχιτε " 
κτόνων του κλασικισμού, οι οποίοι με στην 
ουμανιστική τους αντίληψη ήθελαν να ανα

βιώσουν το πνεύμα της αρχαίας Αρχιτε

κτονικής, είναι σύμπτωμα της άχαρης πραγ

ματικότητας, των μηχανορραφιών και των 
εγγενών δυσκολιών του νεαρού ελληνικού 
κράτους. 

Α. φ. Μπ. 

Η εικόνα της πόλης 
και η πολεοδομία 

10. Η Αθήνα και η Ακρόπολη 
από τα βορειοανατολικά 
LouisFrangois Cassas, περί τα 1785 
Έγχρωμη χαλκογραφία (με τεχνοτροπία 
μιμούμενη το αισθητικό αποτέλεσμα 
ζωγραφικής με μελάνη) 
62,5 χ 144,0 εκ. 
Επιγρ.: Vue generate de la ville a" Athenes 
prise du cote du chemin de Marathon 
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη 
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Ο LouisFrancois Cassas (17561827), ένας 
Γάλλος ζωγράφος ο οποίος ασχολείτο κυ

ρίως με την τοπιογραφία, παρέμεινε κα

τά τη διάρκεια των ετών 178487 στην Ελλά

δα και την Κωνσταντινούπολη και 
εργάστηκε με τον κόμη ChoiseulGouffier 
οτο έργο του Voyagepittoresque de la Grece. 
To 1813 ο Cassas εξέδωσε μαζί με τον 
J.M.S. Bence το έργο Grandes vues 
pittoresques desprineipaux sites et monuments 
de la Grece et de la Sicile et des sept Collines 
de Rome. 
To φύλλο παρουσιάζει μια πανοραμική 
άποψη της πόλης των Αθηνών. Το προ

σχέδιο προφανώς σχεδιάστηκε επί τόπου 
το 1785. Το σημείο, το οποίο προσέφερε 
τη συγκεκριμένη άποψη της πόλης, ήταν 
η μονή Πετράκη, η οποία βρίσκεται πε

ρίπου δύο χιλιόμετρα βορειοανατολικά 
της Ακρόπολης στην νοτιοανατολική πλα

γιά του Λυκαβηττού. Λίγα χρόνια πριν, το 
1778, ο Τούρκος βοεβόδας της Αθήνας 
Χατζή Αλής Χασεκής είχε δώσει εντο

λή να χτιστεί μέσα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα το αργότερα μισοκατεστραμ

μένο τείχος της πόλης, το οποίο διακρί

νεται ξεκάθαρα στο έργο. 
Ο Cassas απέδωσε με καθαρές γραμμές 
και μεγάλη ακρίβεια τόσο τα περιγράμ

ματα του τοπίου όσο και τα περιγράμμα

τα των μεμονωμένων κτισμάτων και μνη

μείων. Μέσα στην πυκνή δόμηση των 
ελληνικών, τουρκικών και αλβανικών σπι

τιών διακρίνεται η Πύλη του Αδριανού, η 
Πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτιδας, το Φετι

χέ Τζαμί (του κατακτητή) και το Ηφαί

στειο. Ο βράχος της Ακρόπολης που υψώ

νεται απόκρημνος πάνω από την πόλη έχει 
αποδοθεί ελαφρώς ψηλότερος απ' ό,τι εί

ναι στην πραγματικότητα. Ξεκάθαρα δι

ακρίνονται ο Παρθενώνας καθώς και 
μνημεία, τα οποία εν τω μεταξύ έχουν κα

τεδαφιστεί όπως ο λεγόμενος «Πύργος 
Φράγκικος» κοντά στα Προπύλαια, ο οποί

ος κατεδαφίστηκε το 1875 με έξοδα του 
Heinrich Schliemann. Το προσκήνιο ζω

ντανεύουν ομάδες ταξιδιωτών με οθωμα

νικές ή ευρωπαϊκές φορεσιές καθώς και 
κοπάδια που βόσκουν μαζί με το βοσκό 
τους. 
Η πανοραμική άποψη του Cassas είναι η 
πρώτη προσπάθεια μιας ακριβούς συνο

λικής απεικόνισης της παλιάς πόλης. Οι 
παλιότερες παρουσιάσεις περιείχαν πά

ντα και υποθετικά στοιχεία. 

Α. Π.Β. 

PapageorgiouVenetas, Haupstadt Athen, 
1994, α 2, εικ. I. PapageorgiouVenetas, Athens: 
The Ancient Heritage, 1994, σ. 4, εικ. I 

11. Η Αθήνα και η Ακρόπολη 
από βορειοανατολικά 
Carl Ferdinand von Kuegelgen, περ. 1820 
Λάδι σε μουσαμά 47,3 x 68,5 εκ. 
Βόννη, Μουσείο της Ρηνανίας, 
αρ. ευρ. 87.0044 

Ο τοπιογράφος Carl von Kuegelgen (1772

1832) γεννήθηκε στο Bacharach, στη Ρη

νανία. Επιχείρησε μακρινά ταξίδια, με

ταξύ των οποίων στην Ιταλία, τη Φιλανδία 
και τη Ρωσία, όπου υπήρξε ζωγράφος της 
Αυλής του τσάρου Αλεξάνδρου. Όμως, ο 
Kuegelgen δεν επισκέφτηκε ποτέ την Ελλά

δα. Ο πίνακας δείχνει ένα εξιδανικευ

μένο ιστορικό τοπίο, το οποίο μέσω ενός 
δραματικού υπερτονισμού των χαρακτη

ριστικών του  η υπερυψωμένη Ακρόπο

λη, φανταστικά περιγράμματα βουνών στο 
βάθος και το «ηρωικό» αττικό τοπίο με τα 
ποτάμια του  δημιουργεί μια αρχετυπική 
παρουσίαση του θέματος «η πόλη γύρω 
από το κάστρο της». 
Πιθανώς, ξεκινώντας από τη μελέτη των 
απόψεων της Αθήνας από παραπλήσιες 
θέσεις, οι οποίες ήταν ήδη διαθέσιμες εκεί

νο τον καιρό (του Cassas το 1785, του 
Dodwell το 1801 και του Huebsch το 1819), 
κατάφερε ο Kuegelgen να αναπαραγάγει 
μια κατά προσέγγιση ρεαλιστική διάταξη 

των οικοδομημάτων στην άνω και κάτω 
πόλη. Εντούτοις, ο πίνακας δεν έχει την 
αξία μαρτυρίας και δεν διακρίνονται από 
τοπογραφική ακρίβεια. Παρουσιάζει μάλ

λον με γραφικό και πολύ υποβλητικό τρό

πο την παλιά Αθήνα και την Ακρόπολη 
πριν από τον απελευθερωτικό αγώνα με 
ζωηρά και ατμοσφαιρικά χαρακτηριστι

κά, διατυπωμένα με υψηλή ευκρίνεια. 

Α. Π.  Β. 

Das Rheinische Landesmuseum, Βόννη, 
σ. 1987 σ. 8286· Κατ. Έκθ. Glanz derRuinen, 
Βόννη 1995 σσ. 42 κ.ε. αρ. κατ. 4 

12. Η Αθήνα και η Ακρόπολη 
από βορειοδυτικά 
Ludwig Lange, 1836 
Πεννάκι και ακουαρέλα, 38,4 x 52,6 εκ. 
Κάτω δεξιά: [Ludwig Lange fecit, την 18η 
Μαρτίου 1836]. 
Κάτω αριστερά: Λάνγε 
Από το κληροδότημα του Λουδοβίκου Α' 
Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων, 
αρ. ευρ. 21845 

Η άποψη του Lange έχει ζωγραφιστεί από 
το κοίλωμα του Ηριδανού, βορειοδυτικά 
του Ηφαιστείου και προσφέρει ένα πα

νόραμα της πόλης προς τα νοτιοανατολι

κά. Σε πλήρη αντίθεση με απόψεις από το 
Ολύμπιε ίο, το Λυκαβηττό και την Πνύκα, 
αυτή η άποψη της πόλης είναι σπάνια. 
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Το φύλλο του Lange περιέχει πολυάριθ

μες ακριβείς τοπογραφικές, οικοδομικές 
και λαογραφικές πληροφορίες. Η θέση ερ

γασίας που επέλεξε ο ζωγράφος είναι το 
μικρό ύψωμα της εκκλησίας της Αγίας 
Τριάδας στην περιοχή των σημερινών ανα

σκαφών του Κεραμεικού. Το πρώτο πλά

νο ορίζει μια ασυνήθιστα ακριβής απει

κόνιση της ερημωμένης, βαλτώδους περιοχής 
της κοιλάδας του Ηριδανού, πάνω στην 
οποία κατά τη διάρκεια των πολλών αιώ

νων της Τουρκοκρατίας αποθηκεύονταν 
μεγάλες ποσότητες στάχτης, που συσσω

ρεύονταν λόγω της παραγωγής σαπουνι

ού. Η περιοχή του Κεραμεικού και ση

μαντικότατη κατά την αρχαιότητα, πύλη 
του Δίπυλου, είχαν καλυφθεί από στάχτη 
και αποκαλύφθηκαν ξανά στη διάρκεια 
του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα από 
την Αρχαιολογική Εταιρεία «εν Αθήναις». 
Ατραποί διασχίζουν την περιοχή και οδη

γούν προς τα δυτικά, προς την Ιερά Οδό, 

προς την Ελευσίνα και προς την νέα κα

τασκευαζόμενη οδό που οδηγεί προς τον 
Πειραιά.Διακρίνονται ιππείς και οδοι

πόρουι καθώς επίσης και μερικές καμή

λες ως υποζύγια. Αυτά τα ζώα που φαί

νονται εξωτικά στο αθηναϊκό τοπίο, 
εισήχθησαν στον καιρό της Τουρκοκρα

τίας από τη Μικρά Ασία και εξαφανί

στηκαν σιγά  σιγά από τους δρόμους κα

τά τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του 
Όθωνα. Στη μέση του πρώτου πλάνου, πί

σω από μία βαλτώδη περιοχή εκτείνονται 
τα ερείπια του πρόσφατου αμυντικού τεί

χους της Αθήνας, το οποίο είχε χτιστεί το 
1778 με διαταγή του Τούρκου βοεβόδα, 
Χατζή Αλή Χασεκή. 
Στο μεσαίο πλάνο της εικόνας ξεδιπλώ

νεται το πανόραμα του νότιου τμήματος 
της παλιάς πόλης της Αθήνας στη βορινή 
πλευρά της Ακρόπολης. Δεν πρόκειται για 
κάποιο ατμοσφαιρικό αισθαντικό έργο, 
αλλά για ένα έργο ζωγραφισμένο με την 

απεικονιστική ακρίβεια ενός ασκημένου 
αρχιτέκτονα, που ήταν συγχρόνως και ένας 
προικισμένος τοπιογράφος. 
Στο μεσαίο πλάνο επίσης βρίσκεται και η 
μικρή εκκλησία των Αγίων Ασωμάτων του 
12ου αιώνα, η οποία εξακολουθεί να δια

τηρείται μέχρι σήμερα στην οδό Ερμού. 
Στο βάθος μπορεί κανείς να διακρίνει, 
από τα αριστερά προς τα δεξιά: τον πύρ

γο που έχτισε η Δημογεροντίατο 1814, 
στον οποίο τοποθετήθηκε το Ρολόι της Πό

λης, δωρεά του λόρδου Elgin, το ορθο

γώνιο κτίριο του Τούρκου βοεβόδα στην 
περιοχή της Βιβλιοθήκης του Αδριανού, 
το αρχαίο ωρολόγιο του Κυρρήστου και, 
το Φατιχέ τζαμί με τους πολυάριθμους 
τρούλους του. Στη μέση των σπιτιών δια

κρίνονται επίσης, το αέτωμα της Πύλης 
της Ρωμαϊκής Αγοράς και στην επάνω 
άκρη της πόλης, αμέσως κάτω από την 
πλαγιά της Ακρόπολης, η επιβλητική κα

τοικία των Κλεάνθη και Schaubert. 
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αυτής της άποψης της Αθήνας που εκτέλε

σε με ιδιαίτερη λεπτολογία. 
Είναι η μοναδική ακουαρέλα, που, εκτός 
από τη χρονολογία φέρει το όνομα του 
γραμμένο στα ελληνικά. 

Α. Π.  Β. 

Κατ. Έκθ. Miinchner Landschaftmalerei, 1979, 
σ. 334, αρ. κατ. 319. Blegl, «Carl Rottmann und 
Ludwig Lange» 1983 σ 192, εικ. 17. 

13. Η πύλη της Αθηνάς Αρχηγέτιδος 
στην Αθήνα και η Ρωμαϊκή Αγορά από 
τα δυτικά 
Ludwig Lange, περ. 1836 
Μολύβι, πεννάκι και ακουαρέλα, 
39,4 χ 55,7 εκ. 
Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων, 
αρ. ευρ. 35872 

Ο Lange απεικόνισε με μεγάλη ακρίβεια 
το νότιο τμήμα της περιοχής της Ρωμαϊκής 
Αγοράς, που εκείνο τον καιρό δεν είχε ακό

μα ανασκαφεί, πάνω στην οποία, κατά τη 
διάρκεια της Τουρκοκρατίας, εγκαταστά

θηκε το σιτοπάζαρο. Στη μέση ενός τοπί

ου ερειπίων, διακρίνουμε από αριστερά 
προς τα δεξιά: τον ονομαζόμενο Πύργο του 
Ελγίνου με το Ρολόι του, τις βυζαντινές εκ

κλησίες του Προφήτη Ηλία (κατεδαφι

σμένη) και των Ταξιαρχών (σήμερα πλή

ρως παραλλαγμένη). Στη μέση του πίνακα 
υψώνεται σε πρώτο πλάνο το Πρόπυλο της 
Αθηνάς Αρχηγέτιδος, το οποίο στην αρ

χαιότητα είχε χρησιμεύσει ως δυτική πύλη 

Στη δεξιά άκρη του μεσαίου πλάνου φαί

νεται το Ηφαίστειο. Εδώ εψάλη η δοξο

λογία για την πανηγυρική υποδοχή στην 
Αθήνα του βασιλιά Όθωνα, την 1η Δε

κεμβρίου του 1834. Αφού χρησιμοποιή

θηκε για μεγάλο διάστημα σαν εκκλησία 
και αφιερώθηκε στον Άγιο Γεώργιο, ο να

ός ανακηρύχθηκε στις 13 Νοεμβρίου του 
1834 ως το πρώτο «Κεντρικό Αρχαιολο

γικό Μουσείο» και χρειάστηκε έναν ολό

κληρο αιώνα ως μουσειακός χώρος. Πί

σω από το Ηφαίστειο υψώνεται η γυμνή 
ράχη του Αρείου Πάγου. 

Στο βάθος υψώνεται, σαν στέψη της πό

λης η Ακρόπολη, με τη μορφή που είχε στο 
τέλος του Μεσαίωνα. Διακρίνουμε με

ταξύ της πόλης και του κάστρου το με

σαιωνικό τείχος, τον ονομαζόμενο «Σερ

πεντζέ», και τα Προπύλαια με τις προσθήκες 
της Φραγκοκρατίας και το μετέπειτα 

το 1842  κατεδαφισμένο μικρό τζαμί μέ

σα στον Παρθενώνα, καθώς και τον ακό

μα ανέπαφο «Φράγκικο Πύργο», και τε

λικά τον αναστηλωμένο τα έτη 18351837 
ναό της Απτέρου Νίκης. 
Ο Lange ήξερε να εκτιμήσει τη σημασία 
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εισόδου για τη Ρωμαϊκή Αγορά και το 19ο 
αιώνα ονομαζόταν «πύλη του παζαριού». 
Πίσω του διακρίνεται το Φετιχέ τζαμί, ο 
Πύργος των Αέρηδων, καθώς και το τούρ

κικο λουτρό (χαμάμ) του Oula  Bey, που 
γκρεμίστηκε λόγω μετέπειτα ανασκαφών. 
Απεικονίζεται ο πυρήνας της παλιάς πό

λης, την οποία τόσο ο Κλεάνθης και ο 
Schaubert, όσο και Ludwig Ross, ήθελαν 
να κατεδαφίσουν πλήρως, με το σκοπό να 
διενεργηθούν αρχαιολογικές ανασκαφές: 
στον ενάμιση αιώνα που επακολούθησε, 
αυτό το όραμα πραγματοποιήθηκε μερι

κώς. Ναι μεν αποκαλύφθηκαν και αποκα

ταστάθηκαν επιμελώς τα υπάρχοντα ακό

μα μνημεία από την αρχαιότητα και από 
τον καιρό του Βυζαντίου και της Τουρκο

κρατίας, και ανασκάφτηκε ένα τμήμα της 
Ρωμαϊκής Αγοράς και η αρχαία Αγορά, 
αλλά η ιδέα γενικευμένων ανασκαφών μέ

σα στην πόλη, οι οποίες θα είχαν ως προ

ϋπόθεση την κατεδάφιση όλης της παλιάς 
πόλης, δεν πραγματοποιήθηκε. 

Α. Π.  Β. 

14. Το «Κάτω Παζάρι» με τη 
Βιβλιοθήκη του Αδριανού και το τζαμί 
Τσισδαράκη 
Karl Wilhelm von Heideck 
Πεννάκι, ακουαρέλα, 41,0 x 98,8 εκ. 
Μόναχο, Δημοτική Πινακοθήκη στο 
Lenbachhaus, αρ. ευρ. G 11983 

Το φύλλο του Heideck δείχνει το βόρειο 
κέντρο της παλιάς Αθήνας, την περιοχή 
του ονομαζόμενου «Κάτω Παζαριού» στο 
«Κάτω Σιντριβάνι». 
Ο Heideck, ακολουθώντας τον Ludwig 
Ross, άσκησε κριτική στους «αρχαιο

λόγους», οι οποίοι, όπως νόμιζε, «με τον 
ζήλο τους, να αποκαλύψουν ξανά τα πα

λιά μνημεία και να τα καθαρίσουν, θα κα

τέστρεφαν όλες τις γραφικές προσθήκες 
του Μεσαίωνα, όπως στη Ρώμη» (Ross, 
Απομνημονεύματα, 1863, σελ. 84). 
Πάνω στο μεγάλο φύλλο του «Κάτω Πα

ζαριού», ο Heideck απεικόνισε με ακρί

βεια τα μνημεία των διαφόρων εποχών, 
μερικά από τα οποία έχουν σήμερα, πραγ

ματικά, χαθεί από αυτό που φοβόταν, τον 

«αρχαιολογικό ζήλο»: το εντωμεταξύ κα

τεδαφισθέν «Κάτω Σιντριβάνι», το τζαμί 
Τσισδαράκη (το σημερινό Μουσείο Λαϊ

κής Τέχνης), τη δυτική πλευρά της Βιβλιο

θήκης του Αδριανού με γείσα και κοριν

θιακούς κίονες, το βυζαντινό εκκλησάκι 
των Αγίων Ασωμάτων στα σκαλιά, το οποίο 
εντωμεταξύ κατεδαφίστηκε κι αυτό, για 
να αποκαλύψει το Πρόπυλον της Βιβλιο

θήκης, καθώς επίσης, πίσω από τον τοίχο 
της Βιβλιοθήκης, τον τυφλό δυτικό τοίχο 
του Βοδαϊλικιού, ενός επιβλητικού κτι

ρίου, που ήταν η κατοικία του Τούρκου 
βοεβόδα των Αθηνώνκαι από το οποίο, 
σήμερα, διατηρείται μόνο η μαρμάρινη 
σκάλα που ανέβαινε στον πάλαι ποτέ πρώ

το όροφο. Ιδιαίτερα πολύτιμες είναι οι οι

κοδομοτεχνικές λεπτομέρειες, που έχουν 
καταγραφεί στο φύλλο με μεγάλη ακρί

βεια. 
Το βόρειο τμήμα του «Κάτω Παζαριού» 
έχει απεικονιστεί κι από άλλους καλλιτέ

χνες: την ίδια θέση εργασίας επέλεξαν ο 
Lange (Κρατική Συλλογή Σχεδίων, Μόνα

χο, αρ. ευρ. 35784) και ο Du Moncel (1843), 
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την αντίθετη οπτική γωνία (με κατεύ

θυνση νοτιοανατολικά) ο Dodwell (1806) 
κι ακόμα μια φορά ο Heideck (1830). 

Α. Π.  Β. 

Κατ. Έκθ. Ideal und Natur, 1993, αρ. κατ. 61. 

15. Η πλατεία «Κάτω Σιντριβάνι» 
μπροστά στο τζαμί Τσισδαράκη 
Martinus Rorbye 
Μολύβι και πεννάκι, 27,5 χ 43,0 εκ. 
Κοπεγχάγη, Ny Carlsberg Fondet, 
ερ. ευρ. No 897 

Την 1η Δεκεμβρίου του 1834, η έδρα της 
Αντιβασιλείας και όλων των Υπουργεί

ων μεταφέρθηκε από το Ναύπλιο στην 
Αθήνα. Στη νέα πρωτεύουσα εγκατα

στάθηκαν επίσης τα πιο σημαντικά ιδρύ

ματα και αρχές του νεαρού κράτους. Η 
πόλη έγινε έδρα «των Κρατικών Συμ

βουλίων, του Αρείου Πάγου και του Εφε

τείου, της Ιεράς Συνόδου, των Διπλωμα

τικών Σωμάτων, του Γενικού Επιτελείου, 
των επαρχιακών διοικητικών αρχών, των 
δικαστηρίων πρώτου βαθμού και δύο Ειρη

νοδικείων». (Neigebauer/ Aldenhoven, 
Handbuch, 1842, 2ος τόμος, σελ. 71). Η 
πόλη καταστράφηκε, κατά μεγάλο μέρος, 
από δύο πολιορκίες κατά τη διάρκεια του 

Αγώνα και αριθμούσε, στα μέσα του έτους 
1830 μόλις 6.000 κατοίκους. Υπήρχε με

γάλη έλλειψη στέγης και έπρεπε ακόμα 
να στεγαστεί ο στρατός σε προσωρινά κα

ταλύμματα. «Τα περισσότερα παλιά τουρ

κιά τζαμιά και λουτρά» εξιστορεί ο 
Friedrich Stauffert, «τα οποία, εκτός από 
τους κυρτωμένους σε ημικύκλιο τρούλους 
τους, δεν είχαν καμιά αρχιτεκτονική αξία, 
μετατράπηκαν σε δεσμωτήρια και στρα

τώνες» (Stauffert, «Die Anlage von Athen», 
1844, σελ. 21). 
To σχέδιο του Δανού Martinus Rorbye 
δείχνει ένα από τα κέντρα της παλιάς Αθή

νας κοντά στο Παζάρι, στην περιοχή της 
Ρωμαϊκής Αγοράς. Το αριστερό μισό του 
φύλλου απεικονίζει την άποψη του τζα

μιού του Τσισδαράκη με πολυάριθμα μα

γαζιά στο ισόγειο, στα οποία βασιλεύει 
ζωηρή εμπορική κίνηση. Στη βεράντα του 
επάνω ορόφου κάθονται φαντάροι του 
Ελληνικού Βασιλικού Στρατού, που έχουν 
καταλύσει στο τζαμί. Πιο πέρα, στο πίσω 
πλάνο, διακρίνονται η Βιβλιοθήκη του 
Αδριανού και η εκκλησία Άγιοι Ασώ

ματοι. Προς τα δυτικά, η άποψη της πό

λης τελειώνει στο βράχο της Ακρόπολης. 
Το με μεγάλη σαφήνεια και ακρίβεια εκτε

λεσθέν σχέδιο του Rorbye δίνει μια αί

σθηση των σχέσεων στη νέα πρωτεύου

σα, λίγους μήνες μετά τη μεταφορά της 

Αντιβασιλείας σ' αυτήν. Στη συνηθισμέ

νη εικόνα του παλιού εμφανίζονται οι 
πρώτοι αγγελιοφόροι του καινούργιου. 
Η παλιά Αθήνα και η βαθμηδόν γεννώ

μενη νέα πόλη, όμως, δεν ήσαν μόνο εδα

φικά διαχωρισμένες, αλλά έχουν επίσης, 
κάθε φορά, μια ιδιαίτερη κοινωνική διάρ

θρωση, επειδή «ο Αθηναίος νιώθει υπο

χρεωμένος να παραχωρεί ακούσια τα πο

λιτικά του δικαιώματα σε τόσο πολλούς 
ξένους και ξένος είναι ο καθένας που δεν 
έχει γεννηθεί στην Αθήνα, ακόμα και αν 
έρχεται από τις πλησιέστερες ελληνικές 
πόλεις, από τη Θήβα ή από την Κόρινθο. 
Οι αυτόχθονες, όπως τους αρέσει να ονο

μάζονται, [...] βρίσκονται περισσότερο 
στα τμήματα της πόλης γύρω από την αγο

ρά και τη Στοά του Αδριανού, εξασκώ

ντας το επάγγελμα τους και απολαμβά

νοντας τα οφέλη από τα ενοίκια και το 
εμπόριο. Οι μέτοικοι, η Αυλή, οι αξιω

ματούχοι, οι ξένοι υπουργοί κυκλοφορούν 
περισσότερο στις νέες οδούς της βόρει

ας πλευράς της πόλης. Γύρω από την πα

λιά αγορά βλέπει κανείς σκηνές και ακού

ει μια γλώσσα, που ενθυμίζουν με 
εκπληκτική ομοιότητα τις ζωηρότατες και 
πνευματωδέστατες περιγραφές της αθη

ναϊκής συναναστροφής στους παλιούς κω

μωδιογράφους». (Neigebaur / Aldenhoven, 
Handbuch, 1842,2ος τόμος, σελ. 69 επομ.). 

Χ. Β. Ρ. 
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ΠαπανικολάουChristensen, Αθήνα 18181853 
Αθήνα 1985, σ. 173 κ.ε. 

16. Σχέδιο της πόλης των Αθηνών 
(το «Σχέδιο Bessan») 
J. F. Bessan, 1826 
Λιθογραφία, 52,5 x 67,2 εκ. 
Σημείωση: Plan I d'Athenes ILeve en 1826 
parordre I du I General Gourrhas, I Par J. F. 
BESSAN, I Aden Adjudant de la vieille armee. 
I Chevalier de la Legion d'honneur, I donnant 
I 'emplacementprecis des ndnes antiques / 
existantes a cette epoque et les constructions 
nouvelles I qui ont etefaites pour sa defence. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 

Το σχέδιο έγινε κατά τη διάρκεια της δεύ

τερης πολιορκίας της Ακρόπολης από τους 
Τούρκους το 1826 με εντολή του διοικη

τή του φρουρίου στρατηγού Γκούρα. Βασί

ζεται στις παλιότερες απεικονίσεις του 
μηχανικού Coubault (1800) και του Γάλ
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λου πρόξενου Fauvel (1812 ), που και οι 
δύο είχαν επιχειρήσει μια προσεγγιστι

κή αποτύπωση της πόλης και της Ακρό

πολης (χωρίς χωρομέτρηση). Όπως και 
τα δύο αυτά σχέδια, και το σχέδιο του 
Bessan δείχνει τη διάρθρωση της πόλης 
σα σχηματική παρουσίαση των χαρακτη

ριστικών γνωρισμάτων της (δηλ. των δρό

μων και των οικοδομικών τετραγώνων). 
Η περίμετρος της Ακρόπολης και η χά

ραξη των δρόμων παρουσιάζονται ακό

μα ανακριβώς όπως και στα δύο παλιό

τερα σχέδια. Απεναντίας, σημειώνονται 
πάνω στο σχέδιο ένας αξιόλογος αριθμός 
εκκλησιών και τζαμιών και όλες οι πύλες 
της πόλης του Τείχους Χασεκή καθώς και 
οι θέσεις των κανονιών. Άσπρεςεκτάσεις 
στο εσωτερικό μερικών οικοδομικών 
τετραγώνων χαρακτηρίζουν τα τμήματα 
της πόλης που καταστράφηκαν στον πό

λεμο. Οι άκτιστες επιφάνειες στο εσωτε

ρικό του τείχους της πόλης διαφορίζονται 
γραφικά, ως βραχώδεις επιφάνειες, επι

φάνειες γεωργικών καλλιεργειών, είτε 
ως χέρσο έδαφος. 
Πέντε χρόνια αργότερα, ο Σταμάτιος Κλε

άνθης και ο Eduard Schaubert εκπόνη

σαν την τοπογραφική τους αποτύπωση της 
Αθήνας και της Ακρόπολης σε κλίμακα 1 
: 2000 και έδωσαν έτσι το πρώτο σχέδιο 
με ακριβή χωρομέτρηση, που χρησίμευ

σε σα βάση για το σχέδιο τους της νέας 
πόλης. 

Α. Π.  Β. 

Αλέξανδρος Παπαγεωργίου Βενετάς, Εδου
άρδος Σάουμπερτ (18041860) Αθήνα 1999 

17. Το δωμάτιο εργασίας του Eduard 
Schaubert στο σπίτι του Σταμάτιου 
Κλεάνθη στην Αθήνα 
Christian Hansen, 1834 
Μολύβι, 10,5 Χ 17,5 εκ. 
Δεξιά άκρη: Schauberts Kammer i Athenen. 
Februar 134 
Κοπεγχάγη, Kunstakademiets Bibliotek, 
Samlingen af Arkitekturegninger, αρ. ευρ. 
18534 (Σημειωματάριο σχεδίων 51, f. 25 ) 

Τον Απρίλιο του 1831, ο Eduard Schaubert 
και ο Σταμάτιος Κλεάνθης εγκαταστά

θηκαν στην Αθήνα, όπου αγόρασαν ένα 
ερειπωμένο σπίτι στη βόρεια πλευρά της 
Ακρόπολης, το οποίο ανοικοδόμησαν και 
έκαναν κατοικία τους. Σ' αυτό το κτίριο 
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στεγάστηκε το νεοσύστατο Αθηναϊκό Πα

νεπιστήμιο το έτος 1837. Σήμερα, είναι 
έδρα του Μουσείου του Πανεπιστημίου. 
Αν και δεν ήταν αποφασισμένο ακόμα 
πως η Αθήνα θα γινόταν η πρωτεύουσα 
του νέου βασιλείου, και χωρίς εντολή, οι 
δύο αρχιτέκτονες απασχολήθηκαν από το 
1831 με την σύνταξη ενός σχεδίου της Αθή

νας και των περιχώρων της. Το Μάιο του 
1832, τους εμπιστεύθηκε η προσωρινή 

Κυβέρνηση να εκπονήσουν το σχέδιο της 
πόλης της Αθήνας «μην ξεχνώντας τη δό

ξα και την ομορφιά της αρχαίας». 
Το πρώτο σχέδιο της νέας Αθήνας εκπο

νήθηκε σ' αυτό το σπίτι, στην οδό Θόλου. 
Στο υπερυψωμένο ισόγειο του σπιτιού 
υπάρχουν τρία μεγάλα δωμάτια, προσα

νατολισμένα προς βορράν, από τα οποία 
το μεσαίο, με μεγάλα τζαμωτά ανοίγμα

τα ήταν το αρχικό εργαστήριο. Το σχέδιο 
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τα κύρια χαρακτηριστικά του προσχεδί

ου της νέας Αθήνας. Ο ίδιος ο Schaubert 
εργάζεται με εντατική συγκέντρωση: η μα

τιά του είναι στραμμένη στο διαβήτη, με 
τον οποίο ελέγχει τη χάραξη των γραμ

μών πάνω στο σχέδιο. Εδώ έχει κατα

γραφεί, για τους μεταγενέστερους, ένα 
ιστορικό γεγονός γενεσιουργό του μέλ

λοντος της Αθήνας. 
Στο βάθος του πίνακα, ο ζωγράφος εκθέ

τει τα σύμβολα της πολύπλευρης δραστη

ριότητας του Schaubert: ταυ, τρίγωνο και 
ρολά χαρτιών που παραπέμπουν στον αρ

χιτέκτονα και τον πολεοδόμο, ενώ δια

κρίνονται, ακουμπισμένα στη γωνία, τα 
εργαλεία καταμέτρησης στην τοπογραφι

κή αποτύπωση της παλιάς Αθήνας. Βιβλία 
και αρχαία ευρήματα μαρτυρούν το αρ

χαιολογικό ενδιαφέρον του Schaubert. 
Η Αριστέα Παπανικολάου  Christensen 
αποδίδει τον πίνακα στον Christian Hansen. 

αυτό του Hansen απεικονίζει με απλού

στατα μέσα το εσωτερικό αυτού του χώ

ρου. Διακρίνονται γύψινα εκμαγεία, πί

νακες και αρχιτεκτονικά θραύσματα στους 
τοίχους, το μεγάλο σχεδιαστήριο μπρο

στά στο βορινό παράθυρο και μια όρθια 
μορφή, ίσως ο ίδιος ο Schaubert, μπρο

στά στο τζάκι που σπινθηροβολεί, με φέ

σι, ελληνική βράκα και τσιμπούκι. Το σχε

δίασμα είναι η μοναδική γνωστή απεικόνιση 
γι' αυτό το γεμάτο ιστορικότητα χώρο από 
τις πρώτες φάσεις του σχεδιασμού της νέ

ας πόλης. 
Α. Π.  Β. 

ΠαπανικολάουΚρίστενσεν, Χριστιανός Hansen 
Επιστολές και σχέδια του στην Ελλάδα, Αθή
να 1993, σσ. 189 

18. Ο Eduard Schaubert σχεδιάζει 
to σχέδιο της νέας πόλης της Αθήνας 
Αποδίδεται στον Christian Hansen, 
γύρω στο 1834 
Λάδι σε καμβά, 36,0 x 43,0 εκ. 
Χίλερεντ, Frederiksborgmuseet, 
αρ.ευρ. No Α 4802 

Το μικρό αυτό πορτρέτο κρύβει ένα προ

γραμματισμένο περιεχόμενο: τεκμηριώ

νει το ιστορικό της γέννησης του πρώτου 
σχεδίου για τη νέα Αθήνα και είναι επί

σης το σύμβολο της δραστηριότητας του 
Eduard Schaubert στην Ελλάδα. 
Με μεγάλη ακρίβεια και επιμέλεια απει

κονίζονται όχι μόνο η φορεσιά του 
Schaubert και το βαυαρικό τσιμπούκι του, 
αλλά και τα όργανα σχεδίασης πάνω στο 
γραφείο του. Πάνω στο μόλις τελειωμένο 
φύλλο, διακρίνονται καθαρά ακόμα και 
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Αυτό το συσχετίζει με ένα γράμμα του Δα

νού Αρχιτέκτονα στον αδερφό του Theophil, 
στις 15 Ιανουαρίου 1859, στο οποίο ανα

φέρει αυτό το έργο σαν δικό του. Η βα

θιά φιλία του Chrisian Hansen με το Στα

μάτιο Κλεάνθη και το Schaubert και το 
γεγονός ότι έμενε, κάποτε, στο σπίτι τους, 
στηρίζουν αυτή την υπόθεση. 

Α. Π.  Β. 

19. Σχέδιο της νέας πόλης της Αθήνας 
Σταμάτιος Κλεάνθης και Eduard Schaubert, 
1833 
Μολύβι και πεννάκι, 46,8 x 61,1 εκ. 
Σημείωση: ΣΧΕΔΙΟΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝΙ 
ΤΩΙ1833, ΙΟΥΛΙΟΥ 291II 
κάτω αριστερά: ΔΙΑΓΡΑΦΕΝ ΥΠΟ 
ΚΛΕΑΝΘΟΥς ΚΑΙςΧΑΟΥΒΕΡΤ 
Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων, 
αρ. ευρ. 27119 

Το σχέδιο είναι το πρωτότυπο της λιθο

γραφημένης  στο Μόναχο από το Georges 
Jaquet και στην Αθήνα από το Β. Ritz 
επίσημης εκδοχής του αρχικού σχεδίου 
της νέας Αθήνας. Το αρχικό σχέδιο πλαι

σιώνουν πανοραμικές απόψεις των ση

μαντικότερων αρχαίων και μεσαιωνικών 
μνημείων. Το υπόμνημα απαριθμεί δη

μόσια οικοδομήματα της νέας πόλης, με 
την ένδειξη Ι  XXXIX αρχαία μνημεία 
και με την ένδειξη 192 εκκλησίες και 
τζαμιά. 
Ο Κλεάνθης και ο Schaubert ήδη από τα 
έτη 18311832 είχαν εκτελέσει μια λε

πτομερή αποτύπωση της πόλης της Αθή

νας, που έγινε η βάση για το σχέδιο τους. 
Με ιδιαίτερη επιμέλεια είχαν χαρτο

γραφήσει την υπάρχουσα παλιά πόλη και 
τα μνημεία της, το τούρκικο τείχος που 
την περιέβαλε καθώς και τα περίχωρα 
με τους εξοχικούς δρόμους. Η εντολή να 
υποβάλλουν ένα προσχέδιο για τη νέα 
πόλη της Αθήνας, ελήφθη από την προ

σωρινή Κυβέρνηση το Μάιο του έτους 
1832. Τον Ιούλιο του έτους 1833 εγκρί

θηκε από το βασιλιά Όθωνα. 
Το σχέδιο των Κλεάνθη  Schaubert εί

ναι ένα πρωτότυπο σχεδίασμα για μια 
«καταπράσινη» κλασικιστική πόλη. Προ

σαρμοσμένο προς το νότιο κλίμα, προ

σπαθεί να συνδέσει μεσοευρωπαϊκές γε

ωμετρικές διατάξεις δρόμων, οπτικούς 
άξονες και τρόπους δόμησης με πατρο

παράδοτες διατάξεις του νότου  όπως 
πανταχόθεν ελεύθερες μονοκατοικίες με 
κήπους και παρόδιες στοές γύρω από δη

μόσιους χώρους. Το σχέδιο επιχειρεί, να 
συνδέσει την παλιά πόλη μέσω οδικών 
αξόνων με τη νέα πόλη και να προσαρ

μόσει την τελευταία στο βορρά. Σε αντί

θεση με την αυστηρά γεωμετρική διάτα

ξη της νέας πόλης, η νότια περιοχή με την 
Ακρόπολη, τους παρακείμενους ιστορι

κούς λόφους και την όχθη του Ιλισού 
είχε προβλεφθεί στο σχέδιο ως μη οι

κοδομήσιμη για να διαμορφωθεί μια με

γάλη περιοχή αρχαιολογικών ανασκα

φών. 
Ο Έλληνας Σταμάτιος Κλεάνθης (1802

1862) από το Βελβενδό της Μακεδονίας 
είχε πάρει, παρά τα δύσκολα νεανικά του 
χρόνια, με προσωπική του πρωτοβουλία, 
με τις σπουδές του την Αρχιτεκτονική 
Σχολή του Βερολίνου, την καλύτερη αρ

χιτεκτονική παιδεία της εποχής του. Ήταν 
ένας εριστικός και προσγειωμένος άν

θρωπος, που ήθελε να επιβάλλει τα επαγ

γελματικά του συμφέροντα. Αργότερα, 
σε σχέση με την κερδοσκοπία της γης 
στην Αθήνα, έγινε θύμα συκοφαντικής 
δυσφήμησης, χωρίς εντούτοις αυτές οι 
κατηγορίες να μπορέσουν να αποδει

χτούν. Μετά τα πρώτα κοινά σχέδια με 
τον Schaubert, εργάστηκε δύο δεκαετίες 
σαν αρχιτέκτονας, στην Αθήνα. Στα τε

λευταία δέκα χρόνια της ζωής του, μό

χθησε σαν επιχειρηματίας εξόρυξης και 
εξαγωγής στο εξωτερικό μαρμάρων της 
Πάρου. 
Ο Eduard Schaubert (18041860 ), που 
είχε επίσης σπουδάσει στην Αρχιτεκτο

νική Σχολή του Βερολίνου, φαίνεται πως 
ήταν ένας άνθρωπος με συνείδηση του 
καθήκοντος και ακεραιότητα. Στενά δε

μένος με την Ελλάδα την θετή πατρίδα 
του, υπηρέτησε από το 1830 έως το 1843 
το ελληνικό κράτος. Πήρε μέρος στην 
αναστύλωση του Ναού της Νίκης στην 
Ακρόπολη, και τα γραπτά και σχεδια

στικά του κατάλοιπα φανερώνουν ένα 
ασυνήθιστο ενδιαφέρον για την αρχαιο

λογική έρευνα και την ιστορία της αρ

χαίας αρχιτεκτονικής. Στον τομέα της πο

λεοδομίας δεν εκπόνησε μόνο, μαζί με 
τον Κλεάνθη, το σχέδιο της Αθήνας και 
του Πειραιά, αλλά και χωρίς εκείνον το 
σχέδιο της Ερέτριας, των Μεγάρων και 
της Κορίνθου. Ο ίδιος δεν σχεδίασε πολ

λά κτίσματα, ήταν όμως υπεύθυνος για 
τον συντονισμό της ανέγερσης δημοσίων 
κτιρίων ως διευθυντής της αρχιτεκτονι

κής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτε

ρικών για όλη την Ελλάδα. Ο πρώτος ελ

ληνικός Πολεοδομικός Νόμος του 1834 
φέρει σαφή τα χαρακτηριστικά της δικής 
του συμβολής. 

Α. Π.  Β. 
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20. Σχέδιο της νέας πόλης της Αθήνας 
Σταμάτιος Κλεάνθης και Eduard Schaubert, 
1833 
Μολύβι, πεννάκι και ακουαρέλα, 
68,5 χ 94,0 εκ. 
Αθήνα, Γερμανικό Αρχαιολογικό 
Ινστιτούτο 
Συλλογή σχεδίων, Ath. Varia 983 

Το αποκαλούμενο «Σχέδιο DAI [Deutsches 
Archaologishes Institut]» είναι μια ελα

φρώς αποκλίνουσα παραλλαγή του σχε

δίου των Κλεάνθη και Schaubert, που 
εγκρίθηκε από την Αντιβασιλεία στις 19 
Ιουνίου / 11 Ιουλίου του 1833. Το προ

κείμενο σχεδίασμα είναι η πιο επιμελώς 
σχεδιασμένη παραλλαγή αυτού του σχε

δίου. Σε σχέση με την πρώτη εκδοχή του 
σχεδίου, στην οδό Ερμού, δεν υπάρχει 
εδώ η συνοικιακή αγορά. Αντί γι' αυτό 
έχουν προβλεφθεί μια τετράγωνη πλα

τεία δυτικά των Υπουργείων καθοίς και 
ακόμα μια άλλη τετράγωνη πλατεία στο 
νότιο άκρο της οδού Αθηνάς. 

Α. Π.  Β. 

21. Αναθεώρηση του σχεδίου 
της νέας πόλης της Αθήνας 
Leo von Klenze, 1834 
Πεννάκι και ακουαρέλα, 56,0 x 91,0 εκ. 
Πάνω αριστερά: Σχέδιο της νέας πόλης των 
Αθηνών σύμφωνα με διατήρηση πολλαπλώς 
καθορισμένη των προηγούμενα 
υπολογισμένων χαρακτηριστικών των 
δρόμων, των διαστάσεων και των ήδη 
χτισμένων σπιτιών, σχεδιασμένο από τον 
Leo von Klenze, Αθήνα 7Σεπ. 1834 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. G157 

Αυτό το σχέδιο είναι η πιο παλιά σχε

διαστική εκδοχή του αναθεωρημένου σχε

δίου πόλης της Αθήνας από τον Leo von 
Klenze. Επειδή εκείνο τον καιρό δεν εί

χε παρουσιαστεί ακόμα η αποτύπωση της 
παλιάς πόλης του Wilhelm von Weiler, 
ο Klenze, στηρίχτηκε στο τοπογραφικό 
υπόβαθρο της παραλλαγής DAI του σχε

δίου των Κλεάνθη  Schaubert αποδίδο

ντας το πιστά. 
Οι διορθώσεις του Klenze, που εκτελέ

στηκαν με σαφή επιθυμία της Αντιβασι

λείας, ελάμβαναν υπ' όψιν τις περιορι

σμένες οικονομικές δυνατότητες του νε

αρού κράτους. 
Το ποσοστό των δημόσιων χώρων έχει μει

ωθεί, το ίδιο και η έκταση της οικοδο

μούμενης περιοχής. Μια περαιτέρω αλ

λαγή αφορούσε την πυκνότητα και το 
σύστημα της δόμησης: αντί του προβλε

πόμενου από τους Schaubert και Κλεάν

θη πανταχόθεν ελεύθερου συστήματος δό

μησης, ο Klenze προέβλεψε για το 
μεγαλύτερο μέρος της νέας πόλης μία συ

νεχή δόμηση. 

Α. Π.  Β. 

22. Αναθεώρηση του σχεδίου 
της νέας πόλης της Αθήνας 
Leo von Klenze, 1834 
Πεννάκι και ακουαρέλα, 61,4 x 93,4 εκ. 
Σημείωση επάνω δεξιά: Σχέόιον της νέας 
πόλεως των Αθηνών, Σχέδιο της νέας 
πόλης της Αθήνας Οθωνόπολις, σύμφωνα 
με διατήρηση πολλαπλώς καθορισμένη 
των προηγούμενα υπολογισμένων 
χαρακτηριστικών των δρόμων, των 
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όίαστάσεων και των ήδη χτισμένων σπιτιών, 
σχεδιασμένο από το L. v. Klenze, 
Αθήνα 7Σεπ. 1834 
Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. Μ II1628 

Το σχέδιο χρησίμευσε ως πρότυπο για τη 
λιθογραφία που τυπώθηκε το 1838 στο Μόνα

χο. Μόνο η ημικυκλική ράμπα τροχοφόρων 
μπροστά στο ανάκτορο εμφανίζεται στη λι

θογραφία με άλλη μορφή. Η παρουσίαση 
της παλιάς πόλης ακολουθεί τώρα την απο

τύπωση που εκτελέστηκε το καλοκαίρι του 
1834 από τον πρώτο μηχανικό του Δήμου 
Wilhelm von Weiler. 

Α. Π.  Β. 

23. Χάρτης ΐης Αθήνας 
και των περιχώρων 
Johann Adolph Sommer, 1841 
Λιθογραφία, 58,0 x 71,4 εκ. (Φύλλο) 
Σημείωση επάνω: ATHENESΕΤSESENVI

RONS I par Jean Adolphe Sommer, ingenieur
geographe au bureau topographique de I'etat 
major de sa Majeste 
le Roi de Baviere. La gravure du detail par Jos. 
Schleich, de Vecriture par Jean Loehle, 
du tenain par Fred. Kappel, dessinateuret 
graveurs au bureau topographique du meme 
etat major. Κάτω: Imprime par Jean Minsinger 
a Munich. 
Μόναχο, Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυαρίας, 
Χαρτοφύλακας XVIII 28h 

301 



Ο χάρτης του Sommer είναι η πρώτη λε

πτομερής τοπογραφική απογραφή λεκα

νοπεδίου της Αθήνας που εκτελέστηκε με 
επιστημονικά όργανα μέτρησης. Αυτή έγι

νε κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου 
της διακυβέρνησης του βασιλιά Όθωνα. 
Στην παρουσίαση της πόλης διακρίνονται 
οι σπουδαιότερες διαδρομές των δρόμων 
και οι διανοίξεις των οδών Αθηνάς και 
Ερμου. Οι γεωγραφικές ονομασίες κατα

χωρούνται με μεγάλη επιμέλεια. 119 μνη

μεία και αξιοθέατα είναι αριθμημένα πά

νω στο χάρτη και καταγράφονται σε 
κατάλογο στην κάτω άκρη του. Μπορεί κα

νείς να διακρίνει τα μεμονωμένα χωριά, 
το πυκνό δίκτυο των δρόμων που διασχί

ζουν την πεδιάδα καθώς και την κοίτη του 
Κηφισού, του Ιλισού και ενός μεγάλου αριθ

μού ξεροπόταμων. Τα υψώματα υποδη

λώνονται με λεπτή διαγράμμιση. Εκτός τού

του, είναι καταχωρησμένα με ακρίβεια, η 
επιφάνεια του Ελαιώνα, καθώς και η πε

ριοχή βαλτώδης στον Κόλπο του Φαλήρου 
και τελικά η χάραξη των αρχαίων Μακρών 
Τειχών. 

Ο χάρτης του Sommer υπήρξε για περισ

σότερο από τέσσερεις δεκαετίες το ακρι

βέστερο τοπογραφικό εργαλείο για την 
αναγνώριση της αθηναϊκής λεκάνης. Σχέ

δια της πόλης της Αθήνας εμφανίστηκαν 
με γοργή σειρά και σε σημαντικό αριθμό: 
μεταξύ άλλων το σχέδιο Chenavard (1843), 
το Σχέδιο Αθηνών στη Allgemeine 
Bauzeitung (1846), το λεγόμενο «Σχέδιο 
της Επιτροπής του έτους 1847», το Σχέδιο 
Αθηνών του γαλλικού Γενικού Επιτελείου 
(1854) και το σχέδιο του C. von Strantz 
(1862). Οι αμέσους επόμενες επιστημονι

κές χαρτογραφήσεις του λεκανοπεδίου 
Αθηνών, έγιναν αργότερα: ο «Άτλας της 
Αθήνας» των Ernst Curtius και J. A Kaupert 
(1878) και οι Χάρτες της Αττικής που δη

μοσίευσε το Γερμανικό Αυτοκρατορικό 
Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, οι οποίοι για 
πρώτη φορά αφορούσαν ολόκληρη την Αττι

κή (18811903). 
Σαν επεξήγηση στους χάρτες, ο Sommer 
είχε παρουσιάσει επιπλέον ένα τοπογρα

φικό λεξικό, το οποίο εκτός από αρχαιο

λογικούς τόπους, πραγματευόταν επίσης 

τη μεσαιωνική και νεώτερη οικοδόμηση 
του λεκανοπεδίου (Repertoire analytique et 
descriptifpour la carte d'Athenes et de ses 
environs, publie en 1841, Μόναχο 1841). Στο 
χάρτη του Sommer επισυνάπτονταν επι

πλέον το Πανόραμα της Αθήνας (1841), του 
Ferdinand Stademann, για προσανατολι

σμό. 

Α. Π.  Β. 

Η αναστήλωση της Ακρόπολης 

24. Η Αθήνα και η Ακρόπολη 
από το λόφο του Φιλοπάππου 
Leon von Klenze, 1834 (?) 
Μολύβι, πέννα, υδατογραφία 48,1 x 65,5 εκ. 
Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυαρίας 
Klenzeana XX, Ι 

Με την ίδρυση του νέου Ελληνικού κρά

τους δεν ήταν τελείως αυτονόητο ότι η 
Ακρόπολις έπρεπε να είναι επισκέψιμος 
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αρχαιολογικός χώρος: οι μεσαιωνικές οχυ

ρώσεις της, η πρόσφατη πολεμική ιστορία 
της και η εγκατεστημένη εντός των τειχών 
της στρατιωτική δύναμη ήσαν παράγοντες 
που συντηρούσαν την ιδέα της στρατιωτι

κής χρήσεως. Με δεδομένη αυτή την κα

τάσταση η πρόταση του Schinkel (από το 
1832, σχεδίαση έως το Μάρτιο 1834, βλ. 
F. v. Quasi, Museum 2, 1834, σ.187190 
[16. Ιουνίου], σ. 22731 [21 Ιουλίου]), για 
την καθαίρεση όλων των μεταγενεστέρων 
κτισμάτων και για την οικοδόμηση ενός 
ανακτόρου ανάμεσα στα αρχαία μνημεία 
χώρο. Τα πράγματα έλαβαν την τελική 
τους τροπή με την άφιξη του Klenze στις 
14 Αυγούστου και την άμεση πρόταση του 
για απαγόρευση κάθε άλλης χρήσεως πλην 
της αρχαιολογικής. Εντός ημερών μόνον, 
βασιλικό διάταγμα (18 Αυγ. 1834) απα

γόρευε την στρατιωτική χρήση και λίγο 
αργότερα (31 Αυγ. 1834) άλλο Β. Δ. όρι

ζε τον τρόπο εφαρμογής των προτάσεων 
του Klenze για την αποκατάσταση της 
Ακροπόλεως και του Παρθενώνος. Λίγο 
αργότερα, κατόπιν άλλης προτάσεως του 
από 28 Αυγούστου 1834, θεσμοθετούνται 
και οι θέσεις των πρώτων αρχαιοφυλά

κων. Στις 29 Αυγ. αρχίζουν οι πρώτες αρ

χαιολογικές εργασίες στην Ακρόπολη υπό 
την άμεση εποπτεία του Klenze με φρο

ντίδα του οποίου οργανώνεται στις 10 Σε

πτεμβρίου πανηγυρικός εορτασμός (εορ

ταστική έναρξη των αναστηλωτικών 
έργων), στον οποίο πρώτος συμμετέχει 
ο βασιλεύς Όθων (Kunstblatt 15, 1834, 
σ. 353354, 35758, όπου και ο εκφωνη

θείς από τον Klenze πανηγυρικός λόγος 
βλ. επίσης Aphoristische Bemerkungen σ. 
380387 και PapageorgiouVenetas 1994, σ. 
352254). Τότε συντελείται και η πρώτη 
συμβολικής μάλλον σημασίας εργασία 
στον Παρθενώνα, κατά την οποία ανατο

ποθετούνται κάποιοι πεσμένοι σπόνδυλοι 
της βόρειας πλευράς. Παρά τη μικρή τους 
έκταση, οι ολιγόμηνες εργασίες του Klenze 
δεν είχαν ευκαιριακό χαρακτήρα, αλλά 
αποτελούσαν μέρος ενός ευρύτατου, κα

λώς προμελετημένου προγράμματος, το 
οποίο ο ίδιος είχε αρκετές φορές διατυ

πώσει κατά την εν Αθήναις παραμονή του: 
«...Ο λόφος ούτος, δυνάμει της επισή

μου κηρύξεως συμφώνως προς την οποία 
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ή να θεω

ρήται ως φρούριον, δέον όπως κατά το συ

ντομώτερον δυνατόν απαλλαγή των ερει

πωμένων και άσχημων κτισμάτων των 
βαρβαρικών εποχών. Άξια διατηρήσεως 

θα απομένουν άπαντα τα αρχαία τείχη, 
αλλά καί τινά γραφικά τμή ματα των νεω

τέρων οχυρώσεων, όπως, λ.χ. ο πύργος 
των φλωρεντινών Acciajuoli, ενετικός τις 
προμαχών παρά τα Προπύλαια κττ. Η άμε

σος κατεδάφισις των λοιπών τοίχων είναι 
τόσον προτιμητέα καθ' όσον μεγάλη πο

σότης καλών δομησίμων λίθων θά ήτο κα

τάλληλος δια την ανοικοδόμησιν της πό

λεως, ... Θεωρώ δε ότι δι' αυτήν την 
εργασίαν έν χρονικόν διάστημα 56 ετών 
θα ήτο το πλέον αρμόζον. Δύο ακόμη έτη 
θα ήρκουν δια την αναστύλωσιν των Προ

πυλαίων, των ανεκτίμητων ερειπίων του 
Ερεχθείου κττ. και δια την οικοδόμησιν 
εθνικού μουσείου επί του δυτικού άκρου 
του βράχου, απαρτιζόμενου εκ τίνων αι

θουσών και στοών, καθ' αυτών αρκούντως 
αξιόλογων, αλλ' όμως ουχί λίαν υψηλών, 
δια να μη ζημιώνουν τα κατάλοιπα του πα

ρελθόντος. Αίθουσαι τινές θα ήσαν δια 
νομίσματα, σφραγιδολίθους, χαλκά έργα, 
αγγεία και άλλα αρχαία, ενώ διά τα πλεί

στα μαρμάρινα γλυπτά η ωραιότης του ελ

ληνικού ουρανού επιτρέπει να ιδρυθούν 
εις στοάς με ανοικτός κιονοστοιχίας, όπου 
χάριν επαυξήσεως της γοητείας των θα 
προβάλλωνται εν συνδυασμώ προς την πε

ριβάλλουσαν ωραίαν φύσιν..." (Klenze, 
Zum Stadtplan, από το Καββαδίας/Kawerau 
1907, στηλ. 6, μτφ. Μ. Κ). 
"...Κατά την εμήν γνώμην, ήν επανει

λημμένως και επιτόπου εξήγησα εις τους 
προαναφερθέντας κυρίους (σημ. τ. μτφ: 
ενν. τον Ross και τον Schaubert), ο τρό

πος και η σειρά εκτελέσεως αυτών των ερ

γασιών θα έχουν ούτως: πρώτη εργασία 
θα είναι η απομάκρυνσις εκείνων των οχυ

ρωμάτων, άτινα ουδέν αρχαιολογικόν, δο

μικόν ή αισθητικόν ενδιαφέρον παρου

σιάζουν...Κατόπιν θα αποκαλυφθή και 
αποκατασταθή ο Παρθενών και δι' αυτόν 
τον σκοπόν αι υπ' εμού τριετούς κατανο

μής προϋπολογισθείσαι δαπάναι είναι 
όντως, ως μοι ανεκοινώθη, εγκεκριμένοι. 
Η παρά τον Παρθενώνα αρξαμένη ανα

σκαφή θέλει εκταθεί και περατωθεί επί 
πλάτους 20 ποδών από των βαθμίδων, κα

τά μήκος πρώτον της βορείου πλευράς, 
κατόπιν της δυτικής και νοτίου, καταλη

κτικώς δε της ανατολικής και τούτον δια 
την διευκόλυνσιν τόσον της αναστηλώσε

ως όσον και της αποκομιδής των εκσκα

πτομένων, ήτις μόνον προς τα δυτικά εί

ναι δυνατή..." 
"...Ευρήματα ανήκοντα εις καλλιτεχνή

ματα της πλαστικής θα παραδίδονται πά

ραυτα εις τον έφορον των αρχαιοτήτων..." « 
"...Το Θησείον θα ήτο επίσης λίαν κα ο 
τάλληλον και δια την πρόσκαιρον στέ [2 
γασιν των θραυσμάτων της αρχαίας πλα h 
στικής. < 
Απαντα τα δια την αναστήλωσιν αναγκαία 5 
και εισέτι κατάλληλα μέλη δέον όπως κα < 
τά την ανασκαφήν μεταφέρωνται εις τον g 
τόπον, όπου θα έδει να αναστηλωθώσιν < 

και αναχρησιμοποιηθώσιν ή εις το κατά a 

το δυνατόν εγγύτερον προς αυτόν ση

μείον. 
Τεμάχια μη χρησιμεύοντα εις την αναστή

λωσιν, προσφέροντα όμως δια της διατη

ρήσεως αρχιτεκτονικών μορφών, κυματίων, 
κορωνίδων, εγγλύπτων ή γραπτών κοσμη

μάτων, ορισμένον ενδιαφέρον, δέον όπως 
επίσης φυλάσσωνται καταλλήλως και γρα

φικώς εντός των ερειπίων και περί αυτά συ

ντασσόμενα, ούτως ώστε να διασώζηται ο 
προσήκων χαρακτήρ γραφικού ερειπίου, ο 
επ' αυτών υπό του χρόνου εντυπωθείς. 
Άπαντα τα θραύσματα λίθων και μαρ

μάρων, τα μη εμπίπτοντα εις τας τρεις ταύ

τας κατηγορίας, δέον όπως μεταφέρωνται 
κάτω και πέραν του βράχου..." 
"...Η αναστήλωσις δέον όπως εκτελείται 
κατά τοιούτον τρόπον ίνα κατά πρώτον 
χρησιμοποιηθώσιν άπαντες οι σπόνδυλοι 
προς πλήρη ανέγερσιν των κιόνων της βο

ρείου όψεως του ναού, διότι αύτη εκ τε 
της πόλεως και του ανακτόρου, δηλαδή εκ 
των κυρίων πλευρών, θεάται. 
Εάν, προκειμένης της ανεγέρσεως κίονος, 
ελλείπουν έν ή δύο τεμάχια δέον, όπως γί

γνωνται νέα εξ υπαρχόντων μαρμάρων 
και πάντως άνευ ηθελημένης και προ

σποιητής αποκρύψεως της τοιαύτης συ

μπληρώσεως και άνευ επιθυμίας να μή εί

ναι η συμπλήρωσις αναγνωρίσιμος. 
Όσα εκ των επιστυλίων, τριγλύφων, με

τοπών και γείσων τεμάχια διασώζονται, 
δέον όπως ανατοποθετωνται επί των κιό

νων, εν τω μέτρω του δυνατού και μετά 
γραφικότητος ανταποκρινόμενης προς τον 
του ερειπίου χαρακτήρα και ομοίως, ίνα 
όλον το κτήριον συμπληρούται, δέον όπως 
ανεγερθώσιν και οι τοίχοι, εις όν βαθμόν 
οι υπάρχοντες λίθοι επιτρέπουν. 
Κατά την νότιον πλευράν θα ελλείπωσιν 
μερικοί κίονες, οίτινες δυνατόν να παρα

λειφθώσιν, άνευ βλάβης της γενικής εντυ

πώσεως κατά τ' άλλα η μεταχείρισις θα 
είναι ως και εις την βόρειον πλευράν. 
Το μεταξύ κιόνων και παραστάδος του δυ

τικού μέρους πρόσκτισμα του κοχλιού δέ

ον όπως απομακρυνθή..." 
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"...Μετά τον Παρθενώνα και κατά τον 
ως ανωτε'ρω εκτεθέντα τρόπον δε'ον 
όπως αποκατασταθή η προς δυσμάς 
επιφάνεια, όπου ήθελεν κτισθή το μου

σείον, κατόπιν το Ερε'χθειον και κατα

ληκτικώς το κτήριον των Προπυλαίων 
μετά του περιβάλλοντος αυτού. 
Αυτονόητον είναι ότι το αρχίον έδαφος, 
ως θα αποκαλύπτεται κατά τας εργα

σίας ταύτας, μετά πασών δηλαδή των 
εγκοπών, επιπέδων διαξέσεων, βάσεων 
και υποθεμελιώσεων, θέλει διατηρηθή 
πλήρους..." (επιστολή Klenze προς την 
Αντιβασιλείαν, 18 Σεπτεμβρίου 1834, 
μτφ. Μ. Κ.) 
Μετά την αναχώρηση του Klenze οι ερ

γασίες θα συνεχισθούν από τον L. 
Ross. Πάντως το Βασιλικό Διάταγμα 
για την απομάκρυνση των στρατιωτικών 
από την Ακρόπολη δεν εφαρμόσθηκε 
αμέσως με αποτέλεσμα την παρεμπόδι

ση της απρόσκοπτης διεξαγωγής του 

αρχαιολογικού έργου. Με την καθυστε

ρημένη απομάκρυνση των στρατιωτι

κών, στις 30 Μαρτίου 1835, μάλιστα 
μετά από ιδιαιτέρως επίμονες προσπά

θειες του Ross (έξωση της βαυαρικής 
φρουράς, Ross 1863, σ. 80), έγινε πλέον 
δυνατή η κανονική ανάπτυξη των σκα

πτικών εργασιών. Οι θέσεις των εργα

σιών του Ross δεν ήσαν τυχαίες, αλλά 
σύμφωνες προς τους στόχους που είχε 
ορίσει ο Klenze: αρχαιολογικές τομές 
κατά μήκος του Παρθενώνος για επι

στημονικούς κυρίως σκοπούς και εκτε

ταμένες κατεδαφίσεις οχυρώσεων έξω 
από τα Προπύλαια για την de facto και 
στο μέτρο του δυνατού κατάργηση της 
φρουριακής αξίας της Ακροπόλεως. 
Μόνον έτσι θα εξέλειπαν οι πιθανότη

τες επανόδου σε κάποια στρατωτική 
χρήση και σε κινδύνους άλλων πολεμι

κών καταστροφών. 
Σήμερα και ενώ η δεύτερη χιλιετία εί

ναι σχεδόν στο τέλος της, δύναται να 
λεχθεί ότι η δραστικότατη ανάμειξη του 
Klenze υπήρξε σπουδαιότατος, αν όχι ο 
πρώτιστος, παράγων για τη διαμόρφωση 
της νεώτερης ιστορίας της Ακροπόλεως. 
Αν αντί του δικού του προγράμματος εί

χαν επικρατήσει, έστω και για μία μόνο 
δεκαετία, άλλες πρακτικότερες απόψεις 
για τη χρήση της Ακροπόλεως, αρχαιο

λογικές έρευνες όπως του Ross ή του 
Πιττάκη δεν θα είχαν καταστεί δυνατές, 
ούτε και αρχιτεκτονικές μελέτες ή καλ

λιτεχικότατες σχεδιάσεις, όπως του 
Hansen, του Schaubert και του Landron, 
ή του Tetaz, του Paccard και των άλλων 
αποφοίτων της Ecole de BeauxArts 
(επομένως ούτε και τα αντικείμενα αυ

τής της εκθετικής ενότητος θα υπήρχαν) 
και ίσως οι αναστηλώσεις των μνημεί

ων, αν είχαν γίνει, να μη ακολουθούσαν 
την ίδια σειρά ή τις ίδιες αρχές. Ως 
προς το τελευταίο αξίζει να λεχθεί ότι 
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παρά την πολλαπλότητα και την μεγάλη 
εξειδίκευση των, τα ακόμη εκτελούμε

να στην Ακρόπολη έργα είναι, σε τελι

κή τουλάχιστον ανάλυση, μέρος του 
ευρύτατου προγράμματος που πρώτη 
φορά προωθήθηκε από τον Klenze. Το 
τελικό μέρος αυτοΰ του προγράμματος, 
η κατάλληλη διαμόρφωση της επιφά

νειας της Ακροπόλεως μετά την περά

τωση των άλλων έργων (όπως πίστευε 
και ο Klenze) θα πρέπει να είναι το 
πρώτο ίσως θέμα στο αρχαιολογικό 
πρόγραμμα της νέας χιλιετίας. 

Μ.Κ. 

L. v. }L\QTiZQ,AphoristischeBemerkungen 
gesammelt aufseiner Reise nach Griechenland, 
Berlin 1838. Καββαδίας/Kawerau 1907. 
N. Lieb F. Hufnagl, Leo von Klenze, Gemalde 
und Zeichnungen, (Κατάλογος της εκθέσε
ως Leo von Klenze ah Maler und Zeichner), 
Munchen 1979, Glyptothek 1985, M. Kiihn, 
K. F. Schinkel, Lebenswerk, Ausland, Munchen 
1989, σ. 145 PapageorgiouVenetas 1994 
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25. Ludwig Lange, Εσωτερική άποψη 
της Ακροπόλεως από τα ανατολικά, 
1835 
Ακουαρέλα προσχεδιασμένη με μολυβί, 
39,3 χ 56,2 εκ. 
Μόναχο, Κρατική Σχολή Σχεδίων, 
αρ. ευρ. 35778 

Όπως θα δειχθεί στο τέλος αυτού του 
σημειώματος, το σχέδιο πρέπει να έχει 
γίνει το 1835, έτος κατά το οποίο εφαρ

μόζεται ήδη το πρώτο στάδιο του εκπο

νηθέντος από τον Klenze προγράμματος 
(1834) για την μεταχείρηση της Ακρο

πόλεως ως αρχαιολογικού χώρου. Τα 
πολυάριθμα σπίτια, κτίσματα κυρίως 
του 18ου αι., τα οποία έως το 1822 ή 
1826 έστεκαν ακέραια γΰρω από τα αρ

χαία μνημεία, ενώ μετά το 1827 απέμε

ναν επί το πλείστον ημιερειπωμένα, 
έχουν πλέον κατεδαφισθεί και μόνον 
άμορφοι σωροί τα ενθυμίζουν ακόμη. 
Άλλα κτίσματα που ήσαν προσκολλημέ

να στην πρόσσψη του Παρθενώνος 
έχουν και αυτά κατεδαφισθεί και το 
μόνο που τα ενθυμίζει, στο σχέδιο του 
Lange, είναι η ανοικτότερη απόχρωση 
έως το μέσον του ύψους των κιόνων. 
Στο αριστερό άκρον της εικόνας και με

ρικά μέτρα ανατολικότερα του 
Παρθενώνος, ο μεγάλος αρράβδωτος 

σπόνδυλος είναι ένας από εκείνους που 
απεκάλυψε ο L. Ross (θέρος 1835). Όχι 
μακριά από τον σπόνδυλο εργάτες του 
Ross σκάβουν ακόμη. Πλησιέστερα 
προς το μέσον, μερικοί άλλοι εργάζο

νται με σκαπάνη, φτυάρι και καροτσάκι. 
Στο εσωτερικό του Παρθενώνος οι κίο

νες του Πρόναου, πλην του νοτιότερου, 
είναι σωριασμένοι στο πτερόν μαζί με 
τα επιστύλια και τα άλλα τμήματα του 
θριγκού. Στο βάθος, μέσα από το ανα

τολικότερο μεταξόνιο της προσόψεως, 
φαίνεται η μεταποιημένη τον 4ο αι. μ.Χ. 
και ήδη λίαν ερειπωμένη δυτική θύρα 
του ναού, με τα επικινδύνως ετοιμόρρο

πα ανώφλιά της, ενώ πιο πίσω και πιο 
ψηλά διακρίνεται ένα μεγάλο τοξωτό 
άνοιγμα οψιμότερης κατασκευής, το 
οποίο παρατηρείται και στα αντίστοιχα 
σχέδια παλαιοτέρων, όπως του Stuart, 
του Pars του Thurmer και άλλων, ενώ 
στο σχέδιο του Hansen που έγινε το 
1836 η νότια πλευρά αυτού του κατα

σκευάσματος εμφανίζεται κατεδαφισμέ

νη. 

Μ.Κ. 

Κόκκου 1977 

26. Ludwig Lange, Λατομείον 
στο Πεντελικόν, 1836 
Ακουαρέλα προσχεδιασμένη με μολύβι, 
54,0 χ 69εκ. 
Τίτλος κάτω δεξιά: "Steinbruch zu Pentelil im 
Juny 18361L. Lange". 
Μόναχο, Κρατική Σχολή Σχεδίων, 
αρ. ευρ. 35763 

«...Το μέγιστον και εξ απόψεως γρα

φικότητος το κάλλιστον λατομείον κεί

ται σχεδόν επί του μέσου του ύψους. Ανοι

γόμενον δυσμικώς προς την πεδιάδαν, 
περιορίζεται κατά τας λοιπάς αυτού πλευ

ράς υπό ορθίων, ύψος οικοδομής εχό

ντων, μαρμάρινων τοιχωμάτων επί των 
οποίων διδακτικώς αναγνωρίζεται ο επι

μελής και καθαρός τρόπος των αρχαίων, 
καθ' όν ούτοι δεν απέσπον, αλλά, τομήν 
προς τομήν, απεχώριζον τους όγκους δια 
των λιθουργικών εργαλείων. Τα τοιχώ

ματα ταύτα επιστέφονται υπό πευκών 
και χαμαικερασεών, από των άκρων των 
επικρέμονται θάμνοι και αναρρηχιτικά 
φυτά' επί του προς τα αριστερά (τοιχώ

ματος) προσκεκολλημένα τα χαλάσμα

τα ενός ασκητηρίου προσβασίμου μόνον 
δια ριψοκίνδυνου αναρριχήσεως ή δια 
της βοηθείας σχοινιών και κλιμάκων. 
Εις το τοίχωμα του βάθους, όμως, επι

σκιαζομένη υπό αγρίων ακμών (του βρά
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χου), ανοίγεται η είσοδος εις μέγα σπή

λαιον σταλακτιτών, εις την διεύρυνσιν 
του οποίου πρέπει να συνέβαλε ο άν

θρωπος, δια της αποκοπής και κατα

κρημνίσεως λίθων εκ της οροφής. Επί 
ενός άλλου τοιχώματος είναι ορατόν, δια 
χειρός αρχαίου εργάτου χαραχθέν, να

ού αδρόν σχεδίασμα και εις πλειοτέρας 
θέσεις αναγιγνώσκεται η λέξις ΟΡΟΣ 
(σύνορον), η οποία επανειλημμένως ευ

ρίσκεται και εν τοις επί του Υμηττού λα

τομείοις, ενίοτε συνοδευομένη υπό κυ

ρίου τινός ονόματος. Συνεπώς καθίσταται 
πιθανόν, ότι και τα υπό του Ξενοφώντος 
κατατασσόμενα, ως πηγαί δημοσίων εσό

δων λατομεία, κτήματα κρατικά ήσαν. 
Εκ των υψηλότερον κειμένων λατομεί

ων, τινά σχεδόν ισούνται κατά το μέγε

θος προς το ήδη περιγραφέν, και ίσως 
εν ήθελεν είναι έτι μεγαλύτερον, κατά 
το κάλλος, όμως, της γραφικότητος υπο

λείπονται εκείνου άπαντα...». 
«... Αι ογκώδεις αύται μάζαι προωθού

ντο δι' αμαξών, ως αποδεικνύουν αι 
εις την επιφάνειαν του βράχου ανεωγ

μέναι αμαξοτροχιαί, τας οποίας παρα

τηρεί τις επί του όρους κατά διαφόρους 

θέσεις, πλησίον αυτών τούτων των λα

τομείων. Από τους πόδας του Πεντελι

κού, οδηγούσε μία τεχνητή οδός προς 
την πόλιν, την κατεύθυνσιν της οποίας 
δύναται τις να παρακολούθηση μέσω λει

ψάνων καθ' όλην την έκτασιν της πε

διάδος...». 
«...Κατά βασιλικήν διαταγήν τα πεντε

λικά λατομεία ετέθησαν υπό την διεύ

θυνσιν ικανών αξιωματικών του μηχα

νικού και πάλιν εν λειτουργία, κατ' αρχάς 
δια τας ανάγκας της κατασκευής του ανα

κτόρου. Αμαξιτή οδός κατεσκευάσθη 
έως τους πόδας του όρους, σχεδόν ακρι

βώς επί της αυτής, ως και η αρχαία, γραμ

μής και αι εργασίαι ήρχισαν εντός του 
περιγραφέντος αρχαίου λατομείου...» 
(L. Ross, Kunstblatt 18, 1837, σ. 1011, 
16, μτφ. Μ. Κ.). 
Το εικονιζόμενο εδώ λατομείο, γνωστό 
και ως λατομείο στη Σπηλιά, είναι ακρι

βώς εκείνο που περιγράφει ο Ross. Ευρί

σκεται σε υψόμετρο 700 μ και είναι με 
απόσταση το διασημότερο μεταξύ των 
πεντελικών λατομείων. Από αυτό άλλω

στε προέρχονται τα περισσότερα μάρ

μαρα του Παρθενώνος. Πάντοτε γνωστό 

και προσιτό μέσω της αρχαίας οδού κα

ταγωγής, είναι έως τον 16ο αι. κέντρο 
μοναστικής ζωής και από τον 17ο αι. τό

πος επισκέψεως για πολυάριθμους πε

ριηγητές, όπως δείχνουν και τα γραμ

μένα σε τοιχώματα του σπηλαίου ονόματα. 
Από τότε άλλωστε αρχίζουν και οι ανα

φορές ή περιγραφές και παράγονται οι 
πρώτες απεικονίσεις (Evlijia Celebi, J. 
Spon, R. Chandler, L.S. Fauvel, E. 
Dodwell, O.M.v. Stackelberg, S. Pomardi, 
H. v. Hallerstein, Prokesch von Osten 
κ. α.). 
Με τον ορισμό της Αθήνας ως πρωτεύ

ουσας του νέου Ελληνικού Κράτους, οι 
αρχιτέκτονες των πρώτων μεγάλων έρ

γων και ο L. Ross εξερευνούν τα αρχαία 
λατομεία, εντοπίζουν τις οδούς κατα

γωγής και ανακαλύπτουν την αρχαία 
προς Αθήνας οδό. Το λατομείο των μαρ

μάρων του Παρθενώνος είναι τότε εκεί

νο στο οποίο αναζητούνται μάρμαρα για 
το, σχεδιασμένο από τον Gartner, βασι

λικό παλάτι (1836 κ.ε.) και για το πολυ

τελές ενδιαίτημα της Sophie de Marbois 
Duchese de Plaisance, με έξοδα της οποί

ας επισκευάζεται η αρχαία οδός μετα
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φοράς των μαρμάρων και κτίζεται η πε

ντάτοξη γέφυρα της στα βορειοανατο

λικά του Χαλανδρίου (183435), βάσει 
σχεδίων του μηχανικού Αλεξάνδρου 
Γεωργαντά. 
Το σχέδιο του L. Lange παρουσιάζει 
τη δράση μέσα στο αρχαίο λατομείο με

ρικούς μήνες από την επαναναλειτουρ

γία του, η οποία, όπως ακόμη δηλώνουν 
τα σχετικά ίχνη, περιορίζεται σε μικρό 
μάλλον μέρος του, εκεί όπου αρχίζει η 
αρχαία οδός καταγωγής (προς την οποία 
σύρεται ένα μαρμαροφορτωμένο έλκη

θρο από πολυπληθή ομάδα εργατών, αρι

στερότερα από το μέσον της εικόνας). 
Στο μέσον σχεδόν της εικόνας το νεόδ

μητο τότε κτήριο για τη φύλαξη των ερ

γαλείων και τη διοίκηση του λατομείου. 
Στην άλλη πλευρά αυτού του κτίσματος 
η στέγη προεξείχε τρία μέτρα στηριζό

μενη από σειρά τεσσάρων ξυλίνων στύ

λων. Τρεις από τις απλές λίθινες βάσεις 
αυτών των στύλων σώζονται ακόμη. Το 
τοπίο στο βάθος αποδίδεται με εξαιρετι

κή μετρητική ακρίβεια. Αριστερά ο Υμητ

τός, στο μέσον ο Λυκαβητός, δεξιότε

ρα τα άλλα κεντρικά υψώματα του 
Αθηναϊκού Λεκανοπεδίου (Αγχεσμός) 
και μετά ο Αιγάλεως. Στο μέσον της θά

λασσας (Σαρωνικός Κόλπος) η Αίγινα 
και δεξιότερα η Σαλαμίς, ενώ στο απώ

τερο βάθος διακρίνονται τα βουνά της 
Πελοποννήσου. Η ορατότης την ώρα που 
σχεδιάζει ο Lange είναι τουλάχιστον 100 
χιλιόμετρα, πράγμα που και σήμερα ακό

μη δεν είναι τελείως σπάνιο για τους επι

σκέπτες του λατομείου του Παρθενώνος. 
Ο ίδιος ο Παρθενών, όμως, σε απόστα

ση 17 μόνον χιλιομέτρων δεν είναι ορα

τός, λόγω της παρεμβολής του Λυκα

βητού στην ίδια ακριβώς οπτική γωνία. 

Μ. Κ. 

Ludwig Lange, Δύο υδατογραφίες: Steinbmch 
zu Penteli, Ιούν. 1836, (Graphishe Sammlung, 
Miinchen αρ. μητρ. 35763 & 35764 ). 
J. Spon, Voyage d'ltalie, de Dalmatie, de Grece 
et du Levant, II, Lyon 1678, 124. 
Stuart/Revett, I, 1762, Ch. Π, α 7, σημ. b; 
L.S. Fauvel, 1781, Vue des Carrieres du 
Pentelique, ακουαρέλαΐ, Bibl. Nat. Paris, 
C.48095 
R. Chandler, Travels in Greece, Οξφόρδη 
1776,170. Ο. Μ. v. Stackelberg, 1810, Latomies 
du Pentelique (Lithographie), Vuespittoresques 
et topographiques de la Grece, Παρίσι, 1829
38. Ε. Dodwell,j4 classical and topographical 

Tour through Greece during the Years 1801, 
18056,1, Λονδίνο 1819, σ. 499 S. Pomardi, 
Viaggio nella Grecia II, Ρώμη 1819, σ. 6667. 
Prokesch von Osten, Denkwurdigkeiten und 
Erinnerungen an den Orient, τόμ. 2, Στουτ
γάρδη 1836, σ. 424429. L. Ross, "Das 
Pentelikon bei Athen und seine 
Marmorbruche", Kunstblatt 18, Στουτγάρδη 
και Τίμπιγκεν 1837, σ. 56, 1011, 16. F. 
Aldenhoven, Itineraire descriptifde I'Attique 
et du Peloponese, Αθήνα 1841, σ. 4647. R. 
Lepsius, Griechische Marmorstudien, Βερο
λίνο 1890, σ. 1123, τ. ιδ. Geologie vonAttika, 
Βερολίνο 1893, σ. 5560,151153 Α. Milchhofer, 
Erldutender Text zu den Karten vonAttika, 
Heft IIIVI, Βερολίνο 1889, σ. 3235. Γ. Σω
τηρίου, »Η σπηλιά της Πεντέλης», Ημερο
λόγιον της Μεγάλης Ελλάδος, 1927, σ. 45
59. Γ.Γ. Λαδάς, «Η σπηληά της Πεντέλης», 
Συλλέκτης Α', 1950,137168, πρβλ. και Συλ
λέκτης Β', 1957, σ. 119. "Haller von Hallerstein 
in Griechenland" (Κατάλογος εκθέσεως) επι
μέλ. HG. Bankel, Βερολίνο 1986, σ. 108109 
J. Travlos, Bildlexikon zur Topographie des 
antiken Attika, Τίμπιγκεν 1988, σ. 329334. 
Μ. Κορρές, Από την Πεντέλη στον Παρθε
νώνα, Αθήνα 1994 σ. 6266, 69, 7888, 9293, 
96100. 

27. Christian Hansen, Ο Παρθενών 
από τα βορειοανατολικά, 1836 
Μολύβι και ακουαρέλα, 43,5 x 58,0 εκ. 
Κοπεγχάγη, Kunstakademiets Bibliotek, 
αρ. ευρ. 14989 

Η ερείπωση και φθορά του Παρθενώνος 
οφείλεται κατ' ελάχιστον στη φύση και 
κατά μέγιστον σε ανθρώπινη δράση. Το 
267 μ.Χ. ο ναός πυρπολήθηκε από τους 
Ερούλους με αποτέλεσμα την καταστροφή 
αφ' ενός όλων των ξυλίνων ή μαρμάρι

νων μερών των οροφών και της στέγης, 
αφ ετέρου την αποσάθρωση τοίχων και 
κιόνων στο εσωτερικό του κτιρίου. Η επι

σκευή, έναν σχεδόν αιώνα μετά την κα

ταστροφή, ήταν στο εσωτερικό του ναού 
γενική. 
Νέοι κίονες, προερχόμενοι από τη διά

λυση μιας ελληνιστικής εποχής στοάς και 
νέα στέγη. Οι θύρες επισκευάσθηκαν πα

ρομοίως. Στο σχέδιο φαίνεται αρκετά 
καλά ο τρόπος επισκευής της δυτικής θύ

ρας: νέοι παραστάτες προσκολλημένοι 
στους αρχικούς, κτισμένοι με παλαιότε

ρα μάρμαρα και νέα ανιυφλια από πα

λαιότερα επίσης μάρμαρα, τοποθετημέ

να κάτω από τα πολυρρηγματωμένα 
αρχαία ανώφλια. 

Στις 26 Σεπτεμβρίου 1687, μετά από αδυ w 
σώπητο τετραήμερο βομβαρδισμό, ενε ° 
τική βόμβα ανέφλεξε την αποθηκευμέ $ 
νη στον Παρθενώνα τουρκική πυρίτιδα g 
και το μέσον του κτηρίου ανατινάχθη 2j 
κε βίαια. Σήμερα οι μη τελείως ενήμε χ 
ροι συχνά νομίζουν ότι η πριν από τις < 
αναστηλώσεις ερείπωση των τοίχων του jjj 
κτιρίου, που τόσο πιστά απεικονίζεται <

από τον Hansen, ήταν απλώς το αποτέ

λεσμα της ανατίναξης. Στην πραγματι

κότητα η έκρηξη είχε καταρρίψει και μά

λιστα όχι τελείως εκείνα μόνον τα μέρη 
των πλευρικών τοίχων που αντιστοιχού

σαν στον κυρίως ναό, ενώ δυτικότερα 
του μεσοτοίχου οι εν λόγω τοίχοι είχαν 
διατηρηθεί σε όλο το ύψος των (Σχέδια 
Dalton, 1748, Pars 1763, Gell 1802). Η 
καταστροφή αυτών των μερών συντε

λέσθηκε πολύ αργότερα. Το 1801 οι υπάλ

ληλοι του Elgin κατέρριψαν επίτοιχες 
δοκούς συνολικού μήκους 25 μέτρων και 
ισοδύναμη ποσότητα υποδοκίων λίθων, 
ώστε να γίνη δυνατή η αφαίρεση με

ρών της ζωφόρου, ολικού μήκους 27 μ 
που ήσαν ακόμη στη θέση των. 
Η διάλυση των τοίχων επί μήκους δεκα

τεσσάρων μέτρων σε κάθε πλευρά, κα

τά την οποία κατερρίφθησαν και εθραύ

σθησαν επτακόσιες περίπου λιθόπλινθοι, 
έγινε το 1822 από τους Τούρκους μόνον 
για τον προσπορισμό του μολύβδου των 
αρχαίων συνδέσμων. 
Το τζαμί στο εσωτερικό του Παρθενώ

νος μετά από σοβαρές δομικές βλάβες 
από βομβαρδισμούς (κυρίως το 182627) 
και ανεπαρκείς επισκευές καθαιρέθηκε 
τελείως το 1843 (Kunstblatt 24,1843, 52). 
Το έτος κατασκευής του δεν είναι γνω

στό. Τα σχέδια του Dalton (1748) δεί

χνουν τον Παρθενώνα με σωρούς πε

σμένων μαρμάρων, αλλά όχι το τζαμί, το 
οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά στα 
σχέδια των Stuart και Revett (175153). 
στα αριστερά, σε πρώτο επίπεδο φαίνε

ται μέρος της δυτικής πλευράς του προ

σωρινού μουσείου της Ακροπόλεως (1835

1877). 

Μ. Κ. 

Haugsted 1982, σ. 63, αρ. κατ. 68 
Παπανικολάου Christensen, εικ. 13 
Bendtsen 1993, σ. 177 (Chr. Η. 015) 
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28. Christian Hansen, Ο θριγκός κατά 
τη νοτιοδυτική γωνία του Παρθενώνος 
Μολυβί, πεννάκι και ακουαρέλα, 
69,2 χ 49,8 εκ. 
τίτλος "Det sydwestlige Hjorne af I 
PARTHENONSI Gesims i dets nuvoerende 
Tilstand" 
Κοπεγχάγη, Kunstakademiets Bibliotek, αρ. 
ευρ.14975 

To θέμα αυτού του σχεδίου είναι ένα από 
τα κοινότερα: περιλαμβάνεται σχεδόν 
απαράλλακτο στο έργο του Stuart (Π, 1 
Taf. 6, αλλά με τη μετόπη S27 αντί της 
S1!), ή του Alexis Paccard. Ο ίδιος ο Hansen 
το έχει σχεδιάσει δυο φορές με ελάχιστες 
διαφορές: στο έτερον (Bendtsen, Sketsches 
and Measurings, 1993, σ. 179. Chr. Η. 026) 
η προτελευταία τρίγλυφος φαίνεται ολό

κληρη. Αμφότερα τα σχέδια είναι σε κλί

μακα 1 : 10 και συνδέονται με ένα ακό

μη σχέδιο κατόψεως και τομής του ιδίου 
μέρους του θριγκου, επίσης σε κλίμακα 
1: 10 (Bendtsen, ό.π. 178, Chr. Η. 021). 
Προσεκτικότερη παρατήρηση αμφοτέ

ρων των σχεδίων του Hansen δείχνει ότι 
δεν αποδίδουν ούτε την προς τα έσω κλί

ση κίονος, γωνιαίας τριγλύφου κτλ, ούτε 
την προς τα έξω κλίση των οριζοντίων 
γραμμών του κιονόκρανου και του θρι

γκου. Εκτός αυτού το ανθεμωτό ακρο

κέραμο επάνω από την προτελευταία τρί

γλυφο είναι σχεδιασμένο αριστερότερα 
από την κανονική του θέση. Άξιον προ

σοχής είναι ότι τις ίδιες ακριβώς ιδιαι

τερότητες παρουσιάζει και το αντίστοι

χο σχέδιο του Alexis Paccard (1845). 
Οι διαστάσεις: πλάτος κιονόκρανου 2.04,7, 
τριγλύφου. 0,84,5 ακροκεράμου 0.35, βά

θρου ακρωτηρίου 1,43. Ύψ. κιονόκρα

νου 0,87, επιστυλίου 1,35, τριγλύφου, 1,35, 
γείσου 0,60, ακροκεράμου 0,52. 

Μ. Κ. 
ParisRomeAthenes 
Penrose 1851 
Ορλάνδος 1978, εικ. 389 
Bendtsen 1993, σ. 180 (Chr. Η. 029) 
I. Haugsted, Dream and Reality, 1996, σ. 103 
(εικ.) 

29. Christian Hansen, Ψευδοϋδρορράη 
του Παρθενώνος, 1836 
Μολυβί και υδατοχρώματα, 27 x 30,8 εκ 
Κοπεγχάγη, Kunstakademiets Bibliotek, 
αρ. μητρ. 3823 

Το σχέδιο, σε κλίμακα 1 : 2, απεικονίζει 
τη λεοντοκεφαλή της βορειοδυτικής γω

νίας του Παρθενώνος ως εκμαγείο μάλ

λον, τοποθετημένο σε ένα τραπέζι, παρά 
ως μαρμάρινη, τοποθετημένη σε μεγάλο 
ύψος και ισχυρώς προβάλλουσα αρχιτε

κτονική μορφή. 
Η πλάγια όψη της ίδιας λεοντοκεφαλής 
εικονισμένη σε κλίμακα 1 : 4 περιέχεται 
σε ένα άλλο σχέδιο του καλλιτέχνη 
(Bendtsen, Sketches and Measurings, 1993, 
σ. 182, Chr. Η. 035) 

Μ. Κ. 

Ορλάνδος III, 1978, σ. 55154 
Μ. MertensHorn, Die LownkopfWasserspeier 
desgriechischen Western im 6.und.5. Jahrhundert 
v. Chr., Μάιντς 1988, πίν. 1516 
Παπανικολάου Christensen, εικ. 16 
Μ. Bendtsen 1993, σ. 182 (Chr. Η. 034) 

30. Christian Hansen, To Ερέχθειον 
από τα νοτιοδυτικά (1845) 
Μολύβι και υδατάχρωμα, 35,5 x 54,2 εκ. 
Κοπεγχάγη, Kunstakademiets Bibliotek, 
αρ. μητρ. 14974 

Το έξοχο και μάλλον διάσημο αυτό σχέ

διο του Hansen δημοσιεύθηκε πρώτη φο

ρά, ως χαλκογραφία (χαράκτης ο G. 
Reifferstein) στην Allgemeine Bauzeitung 
16,1851, πίν. 429 (με προσθήκη τριών επι

σκεπτών στο πρώτο επίπεδο), η οποία με 
τη σειρά της αναδημοσιεύεύθηκε στο Paton 
κ.α., Erechtheum, 1927, εικ. 228) 
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Η κατάσταση του Ερεχθείου, όπως με φω

τογραφική πιστότητα τεκμηριώνεται από 
τον Hansen, είναι αποτέλεσμα των εξής 
διαδοχικών συμβάντων: 
3ος αι. πυρπόληση, 4ος αι. επισκευή εσω

τερικού, έως τον 17ο αι κλείσιμο των με

τακιονίων της βόρειας προστάσεως με τοί

χους, 1687, θολωτή πυριτιδαποθήκη στο 
εσωτερικό της βόρειας προστάσεως, 1705, 
μεγάλη πυριτιδαποθήκη στα ανατολικά του 
Ερεχθείου (δεξιά στο σχέδιο). Κατεδαφί

σθηκε το 1887, 1803, Ελγίνος, αφαίρεση 
πέμπτης καρυάτιδος, αναπλήρωση του κε

νού με λιθόδμητο πεσσό. Αφαίρεση Ιου 
από Β κίονος της ανατολικής πλευράς μα

ζί με τα υπερκείμενα επιστυλια και το αντί

στοιχο επίκρανον, 18045, αφαίρεση και 
αναχρησιμοποίηση νοτιότερου επιστυλίου 
της δυτικής πλευράς, 1808, μερική διάλυ

ση και 1822, ολική διάλυση των τοίχων έως 
τον ορθοστάτη για προσπορισμό μολύβδου, 
182627, κανονιοβολισμός, κατάρρευση της 
3ης καρυάτιδος και κιόνων της δυτικής 
πλευράς, Ιαν. 1827, κανονιοβολισμός, 
κατάρρευση μέρους της βόρειας προστά

σεως, 1837, συντήρηση από τον Κυριάκο 
Πιττάκη, ανατοποθέτηση ανωτέρου σπον

δύλου και κιονόκρανου στον μεσαίο κίο

να της δυτικής πλευράς της βόρειας προ

στάσεως και ασφάλιση σπονδύλων με 
σιδηρές στεφάνες. Ανατοποθέτηση της 3ης 
καρυάτιδος. Μερική αναστήλωση των κιό

νων της δυτικής πλευράς και των εικονιι

ζομένων δύο επιστυλίων. Οι κίονες αυτοί 
κατερρίφθησαν αργότερα (26 Οκτ. 1852, 
όπως και ο κίων του Ολυμπιείου) από σφο

δρό τυφώνα, 183740 ανατοποθέτηση των 
αφαιρεθέντων το 1822 λίθων του νοτίου 
τοίχου έως την 7η στρώση επάνω από τον 
ορθοστάτη, Άνοιξη 1845, αποστολή από το 
Βρετανικό Μουσείο αντιγράφου της 4ης 
καρυάτιδος, σε δύο τμήματα εκ τεχνητού 
λίθου (φαίνονται στο μέσον της εικόνας. 
Τοποθετήθηκαν στη θέση των το 1846, κα

τά την αποκατάσταση της προστάσεως από 
τον αρχιτέκτονα Alexis Paccard και τον γλύ

πτη Andreoli, η οποία περατώθηκε την 
Άνοιξη 1847), 1845 περάτωση της αφαί

ρεσης των νεωτερικών τοίχων από τα με

τακιόνια της βόρειας προστάσεως (μέρος 
τους φαίνεται ακόμη στην εικόνα). 
Εξ αιτίας της θέσεως του σημείου οράσε

ως της εικόνας η διάταξη των καρυάτιδων 
είναι σαν μαγική εικόνα: η τρίτη χωρίς υπερ

κείμενο επίθημα και επιστύλιο (όπως σα

φούς προδίδεται από την έντονη σκιά. Το 
επίθημα τοποθετήθηκε το 1945), προβάλ

λεται ακριβώς έμπροσθεν της πρώτης, στη 
θέση της οποίας θα έπρεπε άλλως να φαί

νεται ο προσωρινός πεσσός. 
Η προοπτική απόδοση της φωτοσκίασης 
αντιστοιχεί περίπου σε θέση Ηλίου 28° 
ανατολικώς της μεσημβρίας και σε κλίση 
εκλειπτικής 36°, δηλαδή σε μια χρονική 
στιγμή λίγα λεπτά μετά την 10η πρωινή κά

ποιας από τις τελευταίες ημέρες του Μαρ

τίου ή τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου: 
εκ των δύο αυτών πιθανοτήτων μόνον η 
δεύτερη είναι ρεαλιστική, επειδή τα μετα

ξύ των λίθων χόρτα εικονίζονται σχεδόν 
αποξηραμένα. 

Μ. Κ. 

J. Paton κ.α., Erechtheum, 1927, σ. 528570 
Παπανικολάου Christensen, εικ. 15 
Μ. Bendtsen 1993, σ. 198 (Chr. Η. 095) 

31. Christian Hansen, Ακρόπολη, 
θραύσματα σίμης, 1836 
Μολύβι και υδατοχρώματα, 58,6 x 47,2 εκ. 
τίτλος άνω: TAGRENDEAF 
TERRACOTTA/ Naturlig Storrelse, στο 
μέσον: 1/2 af den handel Storrelse; unten 
Naturlig Storrelse; κάτω δεξιά: Akropolis 
1836 
Κοπεγχάγη, Kunstakademiets Bibliotek, 
Inv.Nr. 14887 

Κατά τις πρώτες ανασκαφές στην Ακρο « 
πόλη (1835 κ.ε.) και κατά τη μεγάλη ανα ο 
σκαφή των ετών 18851890 ήρθαν στο φως £ 
πολυάριθμα τεμάχια ή θραύσματα πήλι | 
νων διακοσμημένων κεραμώσεων. Το υλι < 
κό αυτό απετέλεσε εξ αρχής αντικείμενο | 
ζωηρού επιστημονικού και καλλιτεχνικού < 
ενδιαφέροντος. Μερικά από τα καλύτε | 
ρα δείγματα του έγιναν αμέσως γνωστά κ 

με τις πρώτες ανακοινώσεις του Ludwig ™ 
Ross, και σχεδιάσθηκαν από αρχιτέκτο

νες όπως ο Schaubert και ο Hansen ή ο 
Landron και ο Poppe. 
Ο πίνακας του Hansen, όπως και μερικοί 
άγνωστοι πίνακες του Eduard Schaubert, 
αποτελεί μέρος μιας απραγματοποίητης 
έκδοσης: του δεύτερου τόμου (Zweite 
Abtheilung) της προγραμματισθείσας από 
τον Ross σειράς: Die Akropolis vonAthen 
nach den neuesten Ausgrabungen [η Ακρό

πολις των Αθηνών βάσει των νεωτέρων αρ

χαιολογικών ανασκαφών]. Οι λόγοι που 
ο δεύτερος αυτός τόμος δεν έφθασε πο

τέ στο τυπογραφείο έχουν εξηγηθεί ήδη 
από τον ίδιο τον Ross (Archdologische 
Aufsdtze, I, 73): 

«...αφ' ενός ο εκδότης διεπίστωσε, μετά 
την εκτύπωση του πρώτου τόμου, ότι στή 
Γερμανία μια τόσο δαπανηρή έκδοση 
με χαλκογραφικούς πίνακες...δεν καλύ

πτει τα έξοδα της, αφ' ετέρου πολλά εκ 
των περιεχομένων του δευτέρου τόμου 
έχασαν την πρωτοτυπία τους καθόσον ο 
εκ Βρέμης αρχιτέκτων Poppe, όστις εφι

λοξενήθη υπ' εμού και εις τον οποίον οι 
φίλοι μου (ενν. τους Schaubert και Hansen) 
και εγώ, προς διευκόλυνση των σπουδών 
του εδείξαμε τους ήδη σχεδιασθέντες πί

νακες, εδημοσίευσε ήδη μαζί με τα εξ Ιτα

λίας σχέδια του και εικόνες πλείστων εκ 
των θραυσμάτων πολύχρωμου αρχιτε

κτονική ς... που κατά ένα μέρος των συ

μπίπτουν ακριβώς, τόσον κατά την μορ

φήν όσον και κατά τα μέτρα, προς τα 
σχέδια των κυρίων Schaubert και 
Hansen...» 
Ο πίνακας περιέχει θραύσματα κεραμώ

σεων της πρώιμης κλασικής εποχής, ως 
εξής: 
1. πήλινη σίμη κοσμημένη με ανθέμια εναλ

λασσόμενα με λωτούς, σχεδιασμένη σε 
φυσικό μέγεθος (ύψος 10,2 εκ.  η μικρό

τερη σίμη του Μουσείου Ακροπόλεως), 
2. ηγεμών στρωτήρ (κύρια όψη σε φυσι

κό μέγεθος, κάτω πλευρά και αριστερή 
πλευρά σε κλίμακα 1:2), 
3. θραύσμα στρωτήρος όμοιου προς τον 
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προηγούμενο (κάτω πλευρά σε φυσικό μέ

γεθος). 

Μ. Κ. 

DAI, Berlin, Archiv, Mappe SchaubertHansen: 
ΗII Taf. 16 (Schaubert), πήλινα αρχιτεκτο
νικά στοιχεία με γραπτή διακόσμηση (ανα
παράσταση του υπ' αρ. 1). Lebas/Landron 
1847, Taf. ΙΙ,Ι,ϋ (θραυσμ. 1), Hi (θραύσμα συ
νανήκον με το 2). 
Poppe 1845. Wiegand 1904, σ. 184, εικ. 194 
(συνανήκει με το υπ' αρ. 2); 186, εικ. 197 (συ
νανήκει με το υπ' αρ. 1). J. Durm, Zeitschrift 
fur Bauwesen 29,1879, σ. 52527, πίν. 63 (κά
τω σειρά, μέσον, συνανήκει με το υπ' αρ. 2). 
Buschor 1929, Sima XII κ. α., Π, 17, εικ. 21, 
24,25 (θραυσμ. 2.). Κ. Stahler, "Architektur
zeichnungen aus dem Athen von 1840 als Quelle 
fur die bauhistorische Forschung", Boreas 13, 
1990, σ. 136, εικ. 1 (σχέδιοντου θραύσμα
τος υπ' αρ. 1 από τον Carl Poppe). 
Haugsted 1982, σ. 73 (όλος ο πίνακας) 
Μ. Bendtsen 1993, σ. 216 (αρ. κατ. Chr. Η. 
146, όλος ο πίνακας) πρβλ. επίσης σ. 339, 
LAW.073 (Winstrup) και σ. 374, HCS.025 
(Stilling) 
G. Hiibner, "Zur Forschungsgeschichte 

griechischer Dachziegel aus gebranntem Ton: 
Leitvorstellungen und Annaherungen",^4p^ai
ολογική Εφημερίς 1995, σ. 116161, ιδ. 135
136 
Κ. Junker, Ludwig Ross und die Publikation 
seiner AusgrabungenaufderAthenerAkropolis, 
AA1995, a. 755762 
Vlassopoulou 1990, αρ. κατ. 5153. 
Χ. Βλασσοπούλου, Πήλινες διακοσμημένες 
κεραμώσεις από την αρχαϊκή Ακρόπολη, 1989, 
αρ. κατ. 5153 (συνανήκει με το υπ' αρ. 1), αρ. 
κατ. 58 (συνανήκει με το υπ' αρ. 2). 

32. Christian Hansen, Ακροκέραμος 
από την Ακρόπολη, 1836 
Μολυβί, σινική μελάνη (πεννάκι) και 
υδατοχρώματα, 54,4 x 42,0 εκ. 
τίτλος: Stirnsigel af Terracotta I fundetpaa 
Akropolis i Januar 1836 
Κοπεγχάγη, Kunstakademiets Bibliotek, 
Inv.Nr. 14828 

Η θαυμάσια αυτή ακροκέραμος (από

ληξη ενός ανθεμωτού ηγεμώνος καλυ

πτήρος) προέρχεται, μαζί με άλλες όμοι

ες της (Wiegand, εικ. 205209, Buschor, 

■ B m n 

Stirnziegel XII) από μια κορινθιακού τύ

που κεράμωση του τέλους του 6ου ή των 
αρχών του 5ου αι, της οποίας σώζονται 
πλείστα άλλα τμήματα ή θραύσματα, όπως: 
Επαετίς σίμη (Μουσ. Ακρ. 9482, 76,113 
κ.α., Wiegand, εικ. 195 και πέντε άλλα 
θραύσματα, της στέγης του καταλόγου 
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του Ε. Buschor με αριθμόΐθ), θραύσμα

τα της οποίας είναι σχεδιασμένα από τον 
Hansen και τον Landron (Μ. Bendtsen, 
αρ. κατ. Chr. Η. 143, ταυτίζεται προς τη 
σχεδιασθείσα υπό των P. Lebas, Ε. 
Landron, 1847, πίν. II, 2, ii, και από τον 
Chr. Hansen, Μ. Bendtsen, αρ. κατ. Chr. 
Η. 144, άνω) Αναπαράσταση της ίδιας 
σίμης περιέχεται σε σωζόμενο σχέδιο του 
Schaubert (DAI, Berlin, Archiv, Φάκ. 
SchaubertHansen: H2 πίν. 16, άνω δε

ξιά) 
 Κορυφαίοι αμφικλινείς ανθεμωτοί κα

λυπτήρες (Μουσ. Ακρ. 105,10233, Buschor, 
II, σ. 6365), ένας εκ των οποίων είναι επί

σης σχεδιασμένος δυο φορές από τον 
Hansen (Μ. Bendtsen, αρ. κατ. Chr. Η. 
142 και DAI, Berlin, Archiv, Φάκ. Schau

bertHansen: πίν. 17, εικ. 1, 2, 3). 
Συγκρίνοντας τα διακοσμητικά θέματα 
αυτών των ακροκεράμων γίνεται φανερή 
η ποικιλία τους ως προς τον αριθμό των 
φύλλων των μικρών ανθεμίων, ή ως προς 
την μορφή των ελίκων κτλ. 

Μ. Κ. 

Lebas/Landron 1847, πίν. ΙΙ,Ι,ίν (όμοιοι ακρο

κέραμοι). 
J. Durm, Zeitschrift fur Bauwesen 29, 1879, 
σ. 52527, πίν. 63 (κάτω σειρά δεξιά). Wiegand 
1904, α 189191, εικ. 204 209 (όμοιοι ακρο
κέραμοι). Buschor 1933, ακροκέραμος XII. 
Haugsted 1982, σ. 7172. Μ. Bendtsen 1993, 
σ. 213, αρ. κατ. Chr. Η. 136 und 137. πρβλ. 
επίσης σ. 301, GB.050 (G. Bindesboll) και σ. 
339 LAW 070 (Winstrup). Vlassopoulou 1990, 
τ. ιδ. Πήλινες διακοσμημένες κεραμώσεις 
από την αρχαϊκή Ακρόπολη, 1989, αρ. κατ. 
Nr. 46, 47, 47 και 41, 42, 43 (συνανήκουσαι 
σίμες) und 49,50 (συνανήκοντες ακροκέρα
μοι). 

33. Martinus Christian Roerbye, 
Ανασκαφικές εργασίες 
προ των Προπυλαίων, 1835 
Μολύβι και σέπια, 27,2 x 42,4 εκ. 
κάτω δεξιά: Athen 1835 
Κοπεγχάγη, Koberstiksamlingen, 
αρ. ευρ. Td 645,1 

Οι εργασίες προ και εντός των Προπυ

λαίων άρχισαν μετά τον Μάρτιο 1835 και 
είχαν ως σκοπό την καθαίρεση ενός προ

μαχώνος κτισμένου το 1687, είκοσι μέ

τρα δυτικά του κεντρικού κτιρίου, την 
ανασκαφική έρευνα και απομάκρυνση 
των διαφόρων επιχώσεων και την απε

λευθέρωση του κλασικού κτιρίου από τις 
εντός αυτού και τις μεταξύ των κιόνων 
του μεταγενέστερες κατασκευές. Κατά 
την καθαίρεση του προμαχώνος ήλθαν 
στο φώς τα κατάλοιπα του κατεδαφι

σθέντος το 1687 ναού της Αθηνάς Νίκης: 
η τρίβαθμη κρηπίς, διατηρημένη κατά χω

ράν και οι πλείστοι των λοιπών λίθων, 
αρχιτεκτονικά μέλη και γλυπτά, ανα

χρησιμοποιημένοι στον προμαχώνα. Κατό

πιν αυτού οι Ross, Schaubert και Hansen 
άρχισαν τον Δεκ. 1835 την αναστήλωση 
του μικρού ναού, την οποία και έφεραν 
εις πέρας προ του τέλους του επομένου 
έτους. 
Το σχέδιο του Roerbye έγινε, ως προ

σχέδιο για μια όμοια ελαιογραφία του 
ιδίου, σε μια στιγμή κατά την οποία είχε 
ήδη αρχίσει η επισκευή της κρηπίδος του 
Ναού της Αθηνάς Νίκης: οι δύο τεχνίτες 
στο αριστερό άκρον λαξεύουν τον ΒΑ 
γωνιαίο λίθο του στυλοβάτου αυτού του 
ναού, ενώ δίπλα τους έχουν μια σιδερο

γωνιά και έναν διαβήτη (Στην ελαιο

γραφία τα πρόσωπα αυτά απουσιάζουν). 
Πιο πέρα εργάτες συνεχίζουν τη διάλυ

ση του προμαχώνα, ενώ στο απώτερο βά

θος διακρίνεται ο ναός του Ηφαίστου. 
Στο δεξιό άκρον της εικόνας διακρίνε

ται η ΒΔ γωνία του Μεσαιωνικού πύρ

γου. 
Οι μεταγενέστεροι τοίχοι έχουν ήδη αφαι

ρεθεί από το μεσαίο μετακιόνιο του κε

ντρικού κτιρίου των Προπυλαίων (στην 
ελαιογραφία δηλώνεται η αμέσως επό

μενη φάση κατά την οποία έχει ελευθε

ρωθεί και το έδαφος της κεντρικής διό

δου) και από τα δύο μεσαία μετακιόνια 
της Πινακοθήκης, όπου η εργασία απο

μάκρυνσης των μπάζων συνεχίζεται. 
Επάνω από τον αρχαίο θριγκό εικονίζε

ται νεώτερος τοίχος με ορθογώνια διπλά 
παράθυρα, μέρος των φραγκικών επι

κτισμάτων του 13ου αι., (καθαιρέθηκαν 
το 1837). Ο ορθογώνιος λίθος με τις έξι 
τετράγωνες οπές, σχεδιασμένος κάπως 
μεγαλύτερος του κανονικού, είναι φατ

νωματική πλάκα του ναού της Αθηνάς 
Νίκης. 
Οι ιωνικοί σπόνδυλοι πιο πίσω ανήκουν 
στα Προπύλαια, το δωρικό κιονόκρανο, 
όμως, σχεδιασμένο κάπως μεγαλύτερο 
του κανονικού, πρέπει μάλλον να προ

έρχεται από το μνημείο του Νικίου. 
Μ. Κ. 

L. Ross, Ε. Schaubert und Ch. Hansen, Die 
Akropolis von Athen nach den neuesten 
Ausgrabungen. ErsteAbth., Βερολίνο 1839. 
J. A. Bundgaard, The Excavation of the 
Athenian Acropolis, Κοπεγχάγη, 1974. 
Haugstedt 1982, σ. 61 
Παπανικολάου Christernsen, εικ. 198 
Τ. Tanulas, Τα Προπύλαια της Αθηναϊκής 
Ακρόπολης κατά τον Μεσαίωνα, Αθήνα 1997 
ΜαλλούχουTufano 1998 

34. Ludwig Ross, Eduard Schaubert 
Christian Hansen. Η Ακρόπολη των 
Αθηνών μετά τις νεότερες ανασκαφές. 
Βερολίνο, 1839 
Τόμος με σκληρά εξώφυλλα, 
48,5 χ 36,5 χ 1,2 εκ. 
Εκτίθεται ανοιγμένος ώστε να φαίνεται η 
προμετωπίδα, λιθογραφική άποψη του ναού 
της Αθηνάς Νίκης κατά Christian Hansen 
και η σελίδα με τους τίτλους. 
Μόναχον, Κρατική Βιβλιοθήκη της 
Βαυαρίας αρ. μητρ. 2 Arch 2 m 

Με την ανακάλυψη των θεμελίων και των 
διάσπαρτων λίθων του ναού της Αθηνάς 
Νίκης (βλ. προηγούμενο) ο Ross και οι 
συνεργάτες του δεν συνέλαβαν μόνον την 
ιδέα της αναστήλωσης του ναού, αλλά 
αποφάσισαν και την άμεση επιστημονι

κή δημοσίευση του. Το ότι οι τρεις συνά

δελφοι συνέγραψαν το μόνο τους βιβλίο 
για ένα τόσο μικρό ναό, ενώ είχαν όλη 
την Ακρόπολη στην επιστημονική τους 
διάθεση, φαίνεται κάπως παράξενο χω

ρίς όμως και να είναι: κατ' αρχάς πρόθε

ση των δεν ήταν να γράψουν ένα μόνον 
βιβλίο, αλλά πολλά, για περισσότερα δη

λαδή μνημεία ή θέματα, και μόνον λό

γοι ανώτεροι της θελήσεως των τους εμπό

δισαν (βλ. σχολ. στο σχέδιο θραυσμάτων 
σιμών). Έτσι απομένει μόνον το ζήτημα 
των προτεραιοτήτων, αλλά και αυτές εί

ναι κατανοητές: 
Ο Παρθενών και το Ερεχθείο ή τα Προ

πύλαια είναι έργα πολύ μεγαλύτερα και 
σπουδαιότερα από το μικρό ναό, όμως 
ακόμη και το 1835 υπήρχαν για αυτά αρ

κετά μελετήματα ή και μονογραφίες (Stuart

Revett, Inwood, κ.α.), ενώ ο ναός της Αθη

νάς Νίκης ήταν ακόμη τελείως άγνωστος. 
Εκτός αυτού, για την κατά προτεραιότη

τα δημοσίευση αυτού του μνημείου συνέ

τρεχε και ο εξής πρόσθετος λόγος: η ανά

γκη επιστημονικής αποδείξεως της μορφής 
που αποκτούσε ο ναός με την αναστήλω

ση, έναν αιώνα σχεδόν πριν από την ορι
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στική διαμόρφωση της αρχής της επιστη

μονικής τεκμηρίωσης των αποκαθιστώ

μενων μορφών, η δημοσίευση από τον 
Ross και τους συνεργάτες του της επι

στημονικής τεκμηρίωσης της αρχικής μορ

φής του ναού της Αθηνάς Νίκης ήταν 
εταξύ άλλων ένα καλό παράδειγμα ανα

στηλωτικής δεοντολογίας. 
Μ. Κ. 

L. Ross, Kunstblatt 16,1836, σ. 9394, 234. 
Ε. C. Forster, Kunstblatt 20,1840, σ. 42123 
(βιβλιοκρισία) 

35. Άδεια εισόδου στην Ακρόπολη, 
24 Μαρτίου 1835 
Έντυπον σε ελληνική και γαλλική γλώσσα, 
12,6 χ 9,4 εκ. 
Εκδοθείσα και υπογραφείσα από τον 
Ludwig Ross. 

Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. 

Το ζήτημα της λειτουργίας της Ακροπό

λεως ως οργανωμένου επισκέψιμου χώ

ρου ήταν ένα από τα σοβαρότερα που 
έπρεπε να αντιμετωπισθούν από τον L. ν. 
Klenze, τον Κ. Πιττάκη και τον L. Ross. 
Όπως αναφέρει ο τελευταίος, κάποιοι επι

σκέπτες δεν είχαν διόλου καλούς τρόπους. 
Οι περιπτώσεις κλοπής αρχαίων από τις 
υπαίθριες συλλογές ήσαν πολλές, όπως 
και οι περιπτώσεις σκόπιμου ακρωτηρι

σμού των ακμιόν διαφόρων αρχιτεκτονι

κών μορφών για την απόκτηση των θραυ

σμάτων. Πίστευε λοιπόν ο Ross, ότι θα 
έπρεπε οι επισκέπτες να μη κινούνται ελεύ

θερα στον χώρο, αλλά μόνον συνοδευό

μενοι από αρχαιοφύλακες, ότι η πληρω

μή εισιτηρίου θα συνέβαλε στον καλύτερο 
έλεγχο, ότι τα μικρότερα αντικείμενα πρέ

πει να είναι ασφαλισμένα σε κατάλληλες 
προθήκες και ότι θα έπρεπε να καταπο

λεμηθεί η παλαιότερη παράδοση κατά την 
οποία ορισμένοι εκλεκτοί επισκέπτες ελάμ

βαναν από τους αρχαιολόγους κάποια μι

κρά αρχαία ως δώρα: 
«...Δια την φύλαξιν της Ακροπόλεως και 
την συνοδείαν και επιτήρησιν των επι

σκεπτών των αρχαιοτήτων, μοι εστάλη

σαν δώδεκα άνδρες εκ του εν Μονεμβα

σία σώματος των απομάχων, εξόχως 
εγκρατείς, τακτικοί, και ευσυνείδητοι άν

θρωποι, δια τους οποίους ποτέ δεν χρει

άστηκε να παραπονεθώ...». 
«...Την Άνοιξη του 1835 κατέφθασε επί

σης ισχυρός αγγλικός στόλος...δεν ήτο 
δυνατόν να επιτηρώμε τόσους επισκέ

πτας επαρκώς...και δια να μειωθεί κά

πως η συρροή, αλλά και δια την αύξησιν 
των εισοδημάτων της Υπηρεσίας μας, εί

χον την έμπνευσιν να εκδώσω λιθογρα

φικούς κοσμημένα εισιτήρια, τα οποία 
έπρεπε, έναντι μερικών δραχμών, να αγο

ράζωνται εις την πόλιν.,.Και ούτως μοι 
έγινε δυνατή η καλύτερα προφύλαξις των 
αρχαίων ...». 
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«...Μια όμορφη ανοιξιάτικη ημέρα ήταν 
εκεί (ο πρίγκιψ PiicklerMuskau) με τις 
χαριτωμένες κόρες του Άρμανσμπεργκ 
και άλλες κυρίες και δεσποινίδες και τους 
παρουσίασα την συλλογήν των έξοχων 
αρχαίων μου εκ των οποίων τα μικρότε

ρα: αγγεία, κέραμοι, χάλκινα αντικείμε

να, θραύσματα αρχιτεκτονικής με ίχνη 
πολυχρωμίας και άλλα συναφή τα είχα 
φυλαγμένα εις υαλοφράκτους προθήκας· 
μόνον μικράς αξίας αντικείμενα...ήσαν 
εκτεθειμένα εις ακάλυπτους τράπεζας. 
Οι νεαρές δεσποινίδες παρεκάλεσαν να 
ταις δωρίσω αρχαία αντικείμενα και όταν 
ηρνήθην παρεπονέθησαν δια την "τσι

γκουνιά" μου. Αλλ' εγώ κρατούσα τας 
προθήκας καλά κλεισμένες και παρό

τρυνα τας δεσποινίδας να αρκεσθούν στο 
κοίταγμα μέσα από τα τζάμια...» (μτφ. 
Μ.Κ.) Η έκδοση των πρώτων εισιτηρίων 
από τον Ross, δείγμα των οποίων είναι 
και το εκτιθέμενο, δημιούργησε παρά

δοση η οποία συνεχίσθηκε και μετά την 
αποχώρηση του Ross από την Υπηρεσία. 
Εκτός των εισιτηρίων πάντως ο έφορος 
της Ακροπόλεως είχε και την αρμοδιό

τητα της εκδόσεως σχετικών αδειών. Μια 
άδεια αυτού του είδους, τώρα σε ιδιωτι

κή συλλογή, έχει ως εξής: 
Αριθ. 627 
Ο κύριος Φίλιππος [m. Philippo] έχει μιας 
εβδομάδος άδειαν δια την Ακρόπολιν, 
δια να ίδη τας αρχαιότητας των Αθηνών, 

την 9 Οκτωβρ. 1839, 
ο έφορος του Μουσείου 
Κ. Σ. Πιττάκης. 

Μ.Κ. 

Ross 1863, Κεφ. 8 και 9. 
L. Beschi, "Acropoli diAtene" 1835, AAA 
15,1982, σ. 215227 

36. Ιδανική αναπαράσταση της 
Ακροπόλεως κατά την Αρχαιότητα* 
Ludwig Lange, 
Μολύβι και υδατοχρώματα, 24,0 x 39,3 εκ. 
Μάναχον, Κρατική Συλλογή Σχεδίων, 
αρ. ευρ. 35780 

Το σημείο οράσεως της εικόνας, όπως και 
εκείνο της προηγούμενης, ευρίσκεται στο 
υψωμένο ανατολικό άκρον της Ακροπό

λεως. Το άκρον αυτό, μέρος του οποίου 
φαίνεται στο πρώτο επίπεδο, αναπαρί

σταται από τον Lange ως θεωρείο με κλι

μακωτή πρόσβαση, ευχάριστη φύτευση 
και ιδιαίτερη αρχιτεκτονική ανάδειξη. 
Όμως, η αρχιτεκτονική αυτή διαμόρφω

ση είναι πολύ αντίθετη προς τις σωζόμε
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νες υλικές ενδείξεις ή προς τις αρχές χει

ρισμού του ελεύθερου χώρου κατά την 
κλασική Αρχαιότητα. Η υπάρχουσα και 
σήμερα υπερύψωση, από την οποία μάλ

λον εμπνέεται ο καλλιτέχνης, είναι το κα

τάλοιπο ενός μεσαιωνικού, οκταγωνικής 
κατόψεως, κτίσματος, το οποίο κάποτε 
χρησίμευσε ως πυροβολείο. Το κτίσμα αυ

τό διμορφώθηκε σε κανονικό τόπο θέα

σης (εξ ου και οι κοινές ονομασίες του 
Εξέδρα ή Belvedere) το 1865, τριάντα έτη 
μετά από την αναπαράσταση του Lange. 
Σε ένα κάπως παλαιότερο υδατογραφη

μένο σχέδιο του Gottfried Semper, με το 
αυτό ακριβώς θέμα ειδωμένο από την ίδια 
θέση (Ζυρίχη, Semperarchiv), το σημείο 
οράσεως είναι επίσης υψωμένο, στον αέ

ρα όμως και όχι σε ένα belvedere. Αλλά 
αυτή είναι η μόνη ουσιώδης διαφορά των 
δύο σχεδίων, ενώ κατά τ' άλλα παρατη

ρούνται μόνον ομοιότητες. 
Η αναπαράσταση υψηλού ποδίου κατά 
μήκος της βόρειας και της ανατολικής πλευ

ράς του Παρθενώνος, τόσο από τον Lange 

όσο και από τον Semper διαφωνεί τελεί

ως προς την πραγματικότητα, επειδή στις 
πλευρές αυτές το νοητό σχήμα ενός τέ

τοιου ποδίου εξαφανίζεται αναποφεύκτως 
κάτω από την επιφάνεια του βράχου. Η 
αναπαράσταση αυτή, εξόχως ενδιαφέ

ρουσα για πολλούς λόγους, προϋποθέτει: 
πρώτον, γνώση του κατά μήκος της νό

τιας πλευράς του ναού ποδίου, το οποίο 
όμως έγινε καλά γνωστόν μόνον την Άνοι

ξη του 1835 με τις ανασκαφές του Ludwig 
Ross, δεύτερον, άγνοια της αληθινής στάθ

μης του βράχου προ της ανατολικής και 
της βόρειας πλευράς ή (τρίτον) την υπό

θεση ότι οι οικοδόμοι του Παρθενώνος 
πρέπει να είχαν την πρόθεση να αφαι

ρέσουν τον βράχο έως σχεδόν τη στάθμη 
του Ερεχθείου και ότι τούτο δεν έγινε εξ 
αιτίας του Πελοποννησιακού Πολέμου και 
της συνακόλουθης διακοπής των εργα

σιών. Στο σημείο αυτό αξίζει να προστε

θούν τα εξής: πρώτον, το σχέδιο του 
Semper, ο οποίος διέμεινε στην Αθήνα 
στα τέλη του 1831, χρονολογείται συνή

θως στο 1834, δηλαδή πριν από τη γνω

στοποίηση των εργασιών του Ross, δεύ

τερον, μικρά τμήματα του ποδίου ήσαν 
ορατά κατά μήκος της νότιας πλευράς και 
πριν από τις εργασίες του Ross, τρίτον, 
ο Lange έφθασε στην Αθήνα τον Ιανουά

ριο του 1835 και επομένως υπήρξε άμε

σος παρατηρητής των εργασιών αυτών και 
κοινωνός των σχετικών προβληματισμών 
του Ross και του Schaubert. 
Η ιδέα περί βραχότμητου ποδίου επανήλθε 
ανανεωμένη το 1892, το 1902 και το 1935 
από τον W. Dorpfeld, όμως όχι για τον 
Παρθενώνα, αλλά για τον Προπαρθε

νώνα. 
Η σύντομη συγκριτική θεώρηση του σχε

δίου του Lange (και του Semper) κλείνει 
με τις εξής παρατηρήσεις: 
Τα Προπύλαια αποκαθίστανται με την 
υποθετική τελική μορφή, με δύο, δηλαδή, 
ισομεγέθεις και συμμετρικές πτέρυγες 
εκατέρωθεν του κεντρικού κτιρίου. Η ιδέα 
ακόμη και τότε δεν ήταν νέα, αφού είχε 
ήδη διατυπωθεί σχεδιαστικώς από τους 
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Stuart και Revett, τον Leroy και τον 
Hallerstein. 
Η ύπαρξη ενός ναού στο Βραυρώνειον, 
όπως αυτός που υποθέτει ο Lange, είναι 
σήμερα βεβαία. 
Η Αθηνά Πρόμαχος είναι υπερβολικά 
μεγάλη στο σχέδιο του Lange (ενώ απου

σιάζει από εκείνο του Semper). 
Το αστικό περιβάλλον, παρόν μόνον στο 
σχέδιο του Lange, περιέχει μεταξύ άλλων 
και σχηματικές υποδηλώσεις της Βιβλιο

θήκης του Αδριανού και του Ωρολογίου 
του Κυρρήστου. 

Μ. Κ. 

Κατάλογος εκθέσεως "Munchner Land
schaftsmalerei", 1979, σ. 334, αρ. 318 
Glyptothek 1985, σ. 331, αρ. κατ. 96 
Gottfried Semper, Ζυρίχη, Semperarchiv, Institut 
fur Geschichte und Theorie der Architektur, 
Eidgenossische Technische Hochschule. 
Π. Τουρνικιώτης (επιμέλ), Ο Παρθενών και η 
ακτινοβολία του..., Αθήνα 1994, α 265, εικ. 8 
Κ. Korres, "Wilhelm Dorpfelds Forschungen 
zum Vorparthenon und Parthenon", AM 108, 
1993, o. 5978 
Συλλογή Χαρακτικής της Ιονικής Τράπεζας, 
(Κατάλογος εκθέσεως, επιμέλ. Ε. Οράτη, Αθή
να 1995, αρ. κατ. 32 [μια λιθογραφική αναπα
ραγωγή (1859,24,0 χ 39,3) του ιδίου έργου 

37. Ιδανική άποψη της πόλης 
της Αθήνας με την Ακρόπολη 
και τον Άρειο Πάγο 
Leo von Klenze, 1846 
Λάδι σε μουσαμά, 102,8 x 147,7 εκ. 
Σημείωση κάτω αριστερά: Lvk 46 
Μόναχο, Κρατική Βαυαρική Συλλογή 
Πινάκων, Νέα Πινακοθήκη, αρ. ευρ. 9463 

Ο Leo von Klenze, ακολουθώντας το πα

ράδειγμα του Schinkel, από τα μέσα του 
έτους 1820, εμφανίστηκε και σαν ζωγρά

φος και συμμετείχε, συχνά, στις εκθέσεις 
της Ακαδημίας του Βερολίνου. Οι πίνα

κες του δείχνουν κατά κύριο λόγο «ι

στορικά»τοπία και αρχιτεκτονικές όψεις, 
τα οποία όχι σπάνια περιέχουν ένα κρυ

πτογραφημένο μήνυμα στο πνεύμα των 
φιλοσοφικών του αντιλήψεων για την τέ

χνη. 
Την ιδανική άποψη της Αθήνας στην αρ

χαιότητα, συνεπώς, δεν πρέπει να την κα

ταλαβαίνουμε μόνο σαν αρχαιολογική 
ανοικοδόμηση, αλλά  όπως στον πίνα

κα του Schinkel Άποψη της άνθισης της 

Ελλάδας  και σαν αντιπροσωπευτική ει

κόνα του κλασικισμού. Η γνωριμία του με 
την Ελλάδα στο ταξίδι που έκανε το 1834 
και το σχέδιο του Schinkel για το νέο βα

σιλικό ανάκτορο πάνω στην Ακρόπολη 
ενίσχυσαν την αντίληψη του Klenze για 
την αυτονομία και την ελεύθερη ανάπτυ

ξη των κτιρίων στο χώρο, για την πολλα

πλότητα της τυπολογίας τους και την ατο

μικότητα της μορφής τους  ιδιότητες, οι 
οποίες έκαναν εφικτή την άποψη του για 
μια σύγχρονη περαιτέρω ανάπτυξη της 
ελληνικής Αρχιτεκτονικής. Ο πίνακας δεί

χνει τη θέα από το λόφο της Πνύκας στη 
δυτική πλευρά της Ακρόπολης, την ενί

σχυση και αναστήλωση της οποίας είχε 
προετοιμάσει ο Klenze κατά τη διάρκεια 
ακόμα της παραμονής του στην Αθήνα, το 
1834. 
Στο κέντρο, βλέπουμε τα Προπύλαια (κα

τά τους Stuart και Revett, 1787) και τον 
ανοικοδομημένο, λίγο καιρό πριν, από 
τον Ludwig Ross, Ναό της Απτέρου Νίκης, 
πίσω, το κολοσσιαίο άγαλμα της Αθη

νάς Προμάχου του Φειδία, αριστερά το 
Ερέχθειον και δεξιά τον Παρθενώνα. Ο 
Klenze συνένωσε το ιστορικό εύρημα με 
την ελεύθερη φαντασία. Η πύλη της πό

λης στο μεσαίο πλάνο μοιάζει με το προ

ταθέν σχέδιο, το ίδιο έτος 1843 για τα Προ

πύλαια του Μονάχου στην Koenigsplatz. 

Ο πίνακας δεν αποδίδει τελικά μέσω της 
σκηνοθεσίας του με φως και χρώμα τη 
«ζωγραφική» αίσθηση των Ελλήνων για 
το χώρο, θεμελιωδώς διαφορετική από 
την επικρατούσα ακαδημαϊκή παράδοση 
σχεδιασμού, στην οποία είχε εκπαιδευτεί 
και ο Klenze στο Παρίσι. Η πολυχρωμία 
των αρχαίων οικοδομημάτων, την οποία 
για πρώτη φορά είχε χρησιμοποιήσει, στη 
Γερμανία, στο Μονόπτερο του Αγγλικού 
Κήπου, το 183637, παρουσιάζει ομοίως 
μια αναβίωση της αρχαιότητας, η οποία 
συμβάδιζε πλήρως με τις σύγχρονες αντι

λήψεις. 
Στο πρώτο πλάνο του πίνακα απεικονί

ζεται το κήρυγμα του Παύλου προς τους 
Αθηναίους: Αυτή η σκηνή  κλειδί μας θυ

μίζει τον εκχριστιανισμό του αρχαίου κό

σμου, του οποίου η πλατωνική διδασκα

λία και τα Μυστήρια προετοίμασαν τη 
χριστιανική αποκάλυψη. Το μήνυμα για 
το σύγχρονο οραματιστή φαινόταν πως 
ήταν, ότι η αποκαλούμενη πολυθεϊστική 
Αρχιτεκτονική της αρχαιότητας ήταν προ

ορισμένη για μια αναγέννηση (παλιγγε

νεσία) στη χριστιανική Δύση. 
Ο πίνακας, που εκτέθηκε το 1851 στο Βερο

λίνο, περιήλθε το 1852 στη συλλογή του 
βασιλιά Λουδοβίκου του Α', κατά πρό

ταση του Klenze, με ανταλλαγή ενός πα

λιότερου, λιγότερο αντιπροσωπευτικού 
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ο έργου. Μερικά προσχέδια βρίσκονται 
a στην Κρατική Συλλογή Γραφικών Τεχνών 
< στο Μόναχο. 
Ξ Α. φ. Μπ. 

χ 
ζ 

ω 38. Η ιδανική άποψη της πόλης των 
ο Αθηνών στην εποχή της αρχαιότητας 
χ 

ζ Leo von Klenze, 1862 
ο 
2 Λάδι σε μουσαμά, 104,5 x 131,5 εκ. 
<? 

ζ Έργο δανεισμένο από την Ομοσπονδιακή 
© Δημοκρατία της Γερμανίας στην Βαυαρική 

Διοίκηση κρατικών ανακτόρων, κήπων και 
λιμνών, Μόναχο 
Ένας από τους τελευταίους πίνακες του 
Klenze παρουσιάζει την Αθήνα κατά την 
εποχή της ρωμαϊκής αναδόμησης της από 
τον αυτοκράτορα Αδριανό. Και στην πε

ρίπτωση αυτή δεν πρόκειται για ιστορική 
αναπαράσταση της πόλης αλλά για έναν 
προγραμματικό πίνακαδημιούργημα της 
φαντασίας, ο οποίος καθορίζει τελικά τις 
προσωπικές αρχιτεκτονικές απόψεις του 
Klenze. Η Ακρόπολη δίνεται από τα βό

ρεια και στην πλαγιά της διακρίνονται σπο

ραδικά κάποια σπίτια της αρχαίας πόλης. 
Σε πρώτο πλάνο απλώνεται η θέα του πλού

σιου, γραφικού τοπίου της πόλης, της οποί

ας τα κτίσματα δεν σχετίζονται ούτε αξο

νικώς ούτε ορθογωνίως, πράγμα που 

ανταποκρίνεται στην αντίληψη του Klenze 
περί της ιδεώδους, «γραφικής» πόλης του 
Νότου  αντίληψη, την οποία είχε σχημα

τίσει από την εποχή του ταξιδιού του στην 
Ελλάδα το 1834. Το ρεπερτόριο των αρ

χαίων μορφών ανασυντίθεται εκ νέου υπό 
την έννοια του αρχιτεκτονικοθεωρητικού 
ορισμού της εξελίξιμης «σύνταξης» του 
Klenze. Κάποια μοτίβα, ιδιαίτερα μάλιστα 
ο μεγαλοπρεπής πύργος πυλώνων κατά τα 
πρότυπα των προπυλαίων του Μονάχου, 
θυμίζουν τα έργα που ο ίδιος είχε κατα

σκευάσει. Τους τελαμώνες, τους οποίους 
είχε θαυμάσει στο ναό του Διός στον Ακρά

γαντα όπως οι κόρες του Ερεχθείου πα

ρατίθενται σε πολλές μελέτες του Klenze

μπόρεσε να τις χρησιμοποιήσει στη στοά 
του Νέου Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη 
(18391853). Αλλά και την πολυχρωμία της 
αρχαιότητας ανέδειξε ο Klenze στο Μόνα

χο, ωστόσο λόγω των καιρικών συνθη

κών χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. 
Το εικονογραφικό αισθητικό επίπεδο πα

ρέχει τη δυνατότητα αναγνώρισης των μορ

φών που βρίσκονται στο προσκήνιο, στο 
μέσο των οποίων διακρίνονται ο αυτο

κράτορας Αδριανός με τον ευνοούμενο του, 
τον Αντίνοο, ενώ στα αριστερά τους ο αρ

χιτέκτονας Απολλόδωρος δείχνει με το σχέ

διο προς το έργο του, το οποίο μόλις έχει 
ξεκινήσει, την Πύλη του Αδριανού, ενώ ο 

συνοδός του που έχει κοκκινίσει από την 
πεζοπορία, δείχνει προς τα Προπύλαια του 
Περικλή. Ο Αδριανός και ο Απολλόδωρος 
παρουσιάζονται συνεπώς εδώ ως οι ανα

καινιστές της ελληνικής αρχιτεκτονικής. 
Ιδιαίτερα παράξενο: για τον Klenze ο Ρωμαί

ος αυτοκράτορας ήταν μεν ένας από τους 
μεγάλους «προστάτες της Τέχνης», όπως 
φαίνεται από το πρόγραμμα των αγαλμά

των της πρόσοψης της Γλυπτοθήκης το 1816

17, και δεύτερος ερχόταν ο Περικλής. Ωστό

σο το 1818 ταπείνωνε τον «επιτηδευμένο 
Αδριανό με την άνοστη τέχνη του» ως έναν 
πρωτοπόρο και ταυτόχρονα παράδειγμα 
προς αποφυγή για το σύγχρονο εκλεκτικι

σμό του βασιλιά Λουδοβίκου του Α και 
παραπονιόταν που η μοίρα δεν του όρισε 
να παίξει το ρόλο ενός Ικτίνου στην υπη

ρεσία ενός Περικλή, αλλά αυτόν ενός Απολ

λόδωρου οτο πλευρό ενός Αδριανού. Μόνο 
στα γηρατειά του ο Klenze, επηρεασμένος 
από τις μεγαλύτερες ελευθερίες που του 
δόθηκαν στα τελευταία του κτίσματα, έκρι

νε με ηπιότερο τρόπο την ταλάντευση του 
Λουδοβίκου μεταξύ των προτύπων διαφό

ρων ιστορικών εποχών και συμβιβάστηκε 
με το ρόλο του Απολλόδωρου. Όπως και 
ο Ρωμαίος προκάτοχος του παρέκαμψε με 
την προσφυγή του στις φόρμες και στις αρ

χές της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας τον 
Ιστορισμό που μόλις ξεκινούσε και θεω

ρούσε τον εαυτό του ως έναν αμετανόητο 
κλασικιστή, ο οποίος παρά τις κάποιες πα

ραχωρήσεις στις επιθυμίες του εντολοδό

τη του έμεινε πιστός στα ιδεώδη του. 

Αφ.Μπ. 

Lieb/ Hufnagl, Leo von Klenze, 1979, σσ.67επ., 
140επ. G 73. Buttlar, Leo von Klenze, 1999, σ. 
105. 

Σχέδια για την ανέγερση 
των Ανακτόρων 

39. Το δωμάτιο του Λουδοβίκου Α' 
στην πρώτη προσωρινή κατοικία 
του βασιλιά 
Ludwig Lange, 1836 
Μολύβι, 27,4 χ 34,3 
Σημείωση κάτω: Το δωμάτιο του βασιλιά 
Λουδοβίκου οτο οποίο κατοικούσε στο σπίτι 
του γιου του Όθωνα στην Αθήνα 
Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων, 
αρ. ευρ. 35795 "'.. .■ ■ —~ζ—*?—*—:—■£.■—...ν:^.~—L; ·_υ'__'"—■ ■■ ■..—* ~~~~J^""'^ΪΤΖ"' "" "————'——* ~_'■....... . . . ...".■::...'... ... ._ . . 

έργου. Μερικά προσχέδια βρίσκονται 
στην Κρατική Συλλογή Γραφικών Τεχνών 
στο Μόναχο. 

Α φ. Μπ. 
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Το σχέδιο απεικονίζει το εσωτερικό του 
δωματίου του πρώτου ορόφου στη νοτιο

δυτική γωνία της οικίας του Κοντόστα

βλου. Εδώ κατέλυσε ο βασιλιάς Λουδο

βίκος ο Α' κατά τη διάρκεια της τετράμηνης 
παραμονής του στην Αθήνα, από το Δε

κέμβριο του 1835 έως το Μάρτιο του 1836. 
Από το παράθυρο δεξιά φαίνεται η παλιά 
πόλη και η Ακρόπολη, από το αριστερό 
παράθυρο η θάλασσα και το περίγραμμα 
της νήσου Αίγινας. 
Το δωμάτιο είναι ευρύχωρο και επιπλω

μένο με μεγάλη λιτότητα στο ρυθμό του 
Biedermeier. Λείπουν κάθε είδους γύ

ψινες διακοσμήσεις, ταπετσαρίες και τά

πητες. Παρ' όλα αυτά, το σπίτι έχει τζά

μια στα παράθυρα, ένα σημαντικό βήμα 
προόδου σε σύγκριση με τις συνηθισμέ

νες κατοικίες της χώρας, τις οποίες ο αρ

χιτέκτων του Δήμου της Αθήνας εκείνης 
της εποχής Friedrich Stauffert περιέ

γραψε ως εξής: «Σ' αυτά τα σπίτια δε βλέ

πει κανείς παράθυρα με τζάμια, όπως δεν 
έβλεπε πριν από το 1833 ούτε στα σπίτια 
και των πιο διακεκριμένων ανθρώπων. 
Όπως του κόμη Καποδίστρια, που ήρθε 
στην Ελλάδα σαν Κυβερνήτης και κα

τοίκησε στον Πόρο στο καλύτερο σπίτι 
εκείνου του καιρού και ήταν υποχρεωμέ

νος να κλείνει με λινάτσα τα ανοίγματα 
των παραθύρων της κατοικίας του για να 
εμποδίζει τη βροχή και τον αέρα να μπαί

νουν μέσα και έτσι να μπορεί να εργάζε

ται». (Stauffert, «Die Anlage von Athen...», 
1844, σελ. 5). 

Α. Π.  Β. 

40. Σχέδιο των βασιλικών Ανακτόρων 
πάνω στην Ακρόπολη 
Karl Friedrich Schinkel, 1834 

α. Κάτοψη 
Πέννα και ακουαρέλα, 59,8 x 94,8 εκ. 
Επιγραφή κάτω αριστερά: Βασιλικό 
Ανάκτορο πάνω στην Ακρόπολη στην 
Αθήνα, κάτω δεξιά: Schinkel, 1834. 

β. Όψεις από δυτικά και νότια 
Πέννα και ακουαρέλα, 55,8 χ 99,5 εκ. 
Επιγραφή επάνω: Τομή προς την 
κατεύθυνση Α Β ιδωμένη προς τα 
ανατολικά, κάτω: Όψη προς την 
κατεύθυνση Β C ιδωμένη προς τα βόρεια. 

γ. Τέσσερις τομές 
Πέννα και ακουαρέλα, 59,5 χ 95,3 εκ. 

Επιγραφή επάνω αριστερά: Τομή τον 
παλατιού προς την κατεύθυνση Κ. L. C. 
ιδωμένη προς τα βόρεια, επάνω δεξιά: 
Τομή του παλατιού προς την κατεύθυνση Ε. 
D. ιδωμένη προς τα ανατολικά, κάτω 
αριστερά: Τομή τον παλατιού προς την 
κατεύθυνση Η. Ι. ιδωμένη προς τα 
ανατολικά, κάτω δεξιά: Τομή του παλατιού 
προς την κατεύθυνση F. G. ιδωμένη προς τα 
νότια, Schinkel. 1834. 
Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων, 
αρ. ευρ. 2507125073 

Την εντολή να σχεδιάσει ένα παλάτι επά

νω στην Ακρόπολη για το βασιλιά Όθω

να της Ελλάδας οφείλει ο Schinkel στο 
διάδοχο Φρειδερίκο Γουλιέλμο της Πρω

σίας και στο μεγαλύτερο αδερφό του Όθο> 
να, διάδοχο Μαξιμιλιανό της Βαυαρίας. 
Πίσω από αυτήν βρισκόταν η επιθυμία 
σαν έμβλημα αναγέννησης της Ελλάδας

να συνδεθεί το κτίσμα αυτό με το μυθικό 
βασιλιά Κέκροπα και το κάστρο του επά

νω στην Ακρόπολη. Την άνοιξη του 1834, 
ο Schinkel επεξεργάστηκε το σχέδιο, το 
οποίο συγκαταλέγεται στα ωραιότερα έρ

γα τέχνης του ρομαντικού κλασικισμού. 
Όταν ο διάδοχος Μαξιμιλιανός, το Δε

κέμβρη του 1832 ζήτησε από τον Schinkel 
μια άποψη για ένα «ιδεώδες της Αρχιτε
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κτονικής», ειδικά για τη σύγχρονη Ελλά

δα, η απόφαση για την Αθήνα ως πρω

τεύουσα δεν είχε ακόμα ληφθεί. Ο Schinkel 
ανταποκρίθηκε με θεμελιακές σκέψεις για 
μια ελεύθερη και οργανική ανάπτυξη της 
Αρχιτεκτονικής, η οποία δεν θα «επανα

λάμβανε ολοκληρωμένα ιστορικά γεγο

νότα», αλλά θα επέτρεπε μια πραγματική 
«συνέχιση της Ιστορίας». Από τον καιρό 
εκείνο ήδη, εκφράστηκε κατηγορηματικά 
κατά της κυρίαρχης σχηματικότητας προ

γραμματικής πολεοδομίας, γαλλικής προ

έλευσης, της οποίας η «παρεξήγηση της 
έννοιας της συμμετρίας είχε γεννήσει τό

ση ανία και υποκρισία». 
Λαμβάνοντας υπόψη τις νεότερες αρχαι

ολογικές αντιλήψεις, ο Schinkel τοποθε

τεί το κτίριο στο ανατολικό άκρο του υψι

πέδου, σαν γραφική σύνθεση, ανάμεσα 
και πίσω από τα αρχαία μνημεία. Το αρι

στοτεχνικά σχεδιασμένο σχέδιο δείχνει 
ένα νέο αμαξητό δρόμο, που οδηγεί μέσα 
από τα αναστηλωμένα Προπύλαια σε ένα 
πλάτωμα, διαμορφωμένο με κήπους, εξώ

στες σκάλες και συντριβάνια. Μπροστά 
από το Ερεχθείο διακρίνεται το αναστη

λωμένο κολοσσιαίο άγαλμα της Αθηνάς 
Προμάχου του Φειδία, το έμβλημα της 
Αθήνας. Ο Παρθενώνας γίνεται περί

βλεπτος. Ένας ιππόδρομος οδηγεί στα 
«Νέα Προπύλαια» του Ανακτόρου, το 
οποίο, σύμφωνα με την τέχνη των μονώ

ροφων «οίκων της Πομπηίας», αναπτύσ

σεται ελεύθερα κατά πτέρυγες γύρω από 
τέσσερις αυλές με περιστύλια. Η νοτιοα

νατολική απόληξη αποτελείται από έναν 
πύργο σε σχήμα θόλου, το νοτιοδυτικό, 
από το παρεκκλήσι των Ανακτόρων. Ανά

μεσα τους εκτείνεται η διαδοχή των ιδιω

τικών διαμερισμάτων, με μια στοά με κο

λόνες και μια εξέδρα με θέα στο Σαρωνικό 
κόλπο. 
Στα σχόλια του, ο Schinkel τόνισε τα πλεο

νεκτήματατου ασυνήθιστου χώρου οι

κοδομής — την απαιτούμενη «οχυρωμα

τικότητα» και κυρίως την ιστορικόπολιτική 
σημασία του χώρου ως «ενός από τα λα

μπρότερα μέρη της παγκόσμιας Ιστορίας» 
—, δεν παρασιώπησε όμως και τα μειο

νεκτήματα, όπως τη δύσκολη προσπέλα

ση, την έλλειψη νερού και την έκθεση της 
τοποθεσίας στις καιρικές συνθήκες. Αυ

τά όμως θα όφειλαν να υπερνικηθούν με 
τη βοήθεια της τέχνης και της σύγχρονης 
τεχνικής. Με έμφαση παραπέμπει στη δυ

νατότητα πραγματοποίησης του σχεδί

ου, το οποίο, οι μεταγενέστεροι, εξέλα

βαν μάλλον ως «γοητευτικό όνειρο καλο

καιρινής νύχτας». 
Τα πρωτότυπα σχέδια, κατέληξαν από τα 
κατάλοιπα του βασιλιά Όθωνα στην Κρα

τική Συλλογή Σχεδίων του Μονάχου. Μια 
δεύτερη σειρά σχεδίων, που χρησίμευσε 
ως πρότυπο για τη δημοσίευση του προ

γράμματος του Schinkel (1840 κ.ε.), είχε 
κατατεθεί στο Μουσείο του Schinkel, αλ

λά η κάτοψη και οι όψεις των εσωτερικών 
χώρων χάθηκαν στον πόλεμο. 
Και οι δύο πολύ υποβλητικές όψεις του 
Ανακτόρου στην Ακρόπολη προκάλε

σαν το βασιλιά Όθωνα, να δει τις «ελ

κυστικές και χρωματικά πανέμορφες ει

κόνες να πραγματοποιούνται και στην 
πραγματικότητα», ώστε ταλαντεύτηκε αρ

κετές ημέρες, πριν πειστεί ότι η πραγμα

τοποίηση τους ήταν αδύνατη (Ludwig Ross). 
Οι παραστάσεις επιβεβαιώνουν τη δήλω

ση του Schinkel, ότι κανένα από τα νέα 
κτίσματα  από «ευλάβεια» απέναντι προς 
τα αρχαία μνημεία  δε θα ξεπερνούσε το 
ύψος του Παρθενώνα. Ο Schinkel δεν επε

δίωξε την αντιθετικότητα, αλλά αναζήτη

σε συνειδητά μια σύγχρονη, σύμφωνα 
με το ελληνικό πνεύμα ολοκλήρωση. Με 
σημερινή ματιά «η οικοδόμηση σε αρχαι

ολογικούς χώρους» είναι ξανά ένα επί

καιρο θέμα, αλλά την εποχή εκείνη έπρε

πε να εξασφαλιστεί ότι η Ακρόπολη, που 
χρησιμοποιείτο ακόμα σαν οχυρό, θα πα

ρέμενε μνημείο, πράγμα που κατορθώ

θηκεμε τις πρωτοβουλίες του Klenze. 
Οι όψεις δείχνουν σαφώς ότι το μαγευ

τικό κτίριο του Schinkel παρ' όλη την αί

σθηση του ίδιου για την ουσία της ελλη

νικής Αρχιτεκτονικής, θα κάλυπτε μόνο 
εν μέρει τα ιστορικά μνημεία όταν τα βλέ

πε κανείς προοπτικά και αποτελούσε μια 
αμετάκλητη επέμβαση στην ιστορική το

πογραφία. Το φυσικό υψίπεδο έπρεπε να 
ισοπεδωθεί, τεχνητά. Η άποψη από τα δυ

τικά δείχνει τη γραφική συγχορδία του να

ού με τα νέα κτίσματα, τις εξέδρες και τους 
πλούσιους μεσογειακούς κήπους: από αρι

στερά, το Ερεχθείο, το κολοσσιαίο άγαλ

μα της Αθηνάς και η πρόσοψη του παλα

τιού, στο μέσον ο Παρθενώνας στηριγμένος 
σε μια νέα βάση και πίσω διαγωνίως η 
Βασιλική Αίθουσα. Στα δεξιά, η πρόσο

ψη του παρεκκλησίου, μπροστά από τον 
ανορθωμένο πύργο  κατοικία της βασί

λισσας. Η άποψη από τα νότια γοητεύει 
με την ελεύθερη και πλούσια σε ένταση 
σύνθεση από εξαιρετικά ποικίλα κτίσμα

τα και με την πλούσια σε εναλλαγές αρ

χιτεκτονική των στοών με τους κάθετους Η 
ορθοστάτες και τις κολόνες, των οποίων ο 
η οριζόντια γραμμή αντιτίθεται στην πο " 
λύχρωμη κατάτμηση σε λωρίδες. Μικρό t 
κτίσματα, παγκάκια και αγάλματα δίνουν < 
την εικόνα μιας αρχαίας έπαυλης, που θυ S 
μίζει περιγραφές επαύλεων του Πλίνι < 
ου. Με την απομάκρυνση από τη σχήμα | 
τική αναγκαιότητα της συμμετρίας που < 

δίδασκε η Αρχιτεκτονική της εποχής, ο 
Schinkel θεμελίωσε σ' αυτό το σχέδιο την 
ελεύθερη, «ζωγραφική» αρχιτεκτονική 
σύνθεση. 
Το σχέδιο του Schinkel ήταν λειτουργικά, 
κλιματικά και αισθητικά μελετημένο με 
συνέπεια. Οι τέσσερις τομές δε δίνουν μό

νο τη μεταβλητή πολλαπλότητα των σε 
ύψος, έκταση και κατεύθυνση εναλλασ

σόμενων χώρων, αλλά και την προσαρ

μογή της διάταξης των χώρων στον τρόπο 
ζωής του νότου μέσω της ενσωμάτωσης 
σκιερών περίστυλων αυλών και περι

φραγμένων κήπων. Γίνεται επίσης αντι

ληπτή η διαφάνεια των κτισμάτων μέσα 
από οπτικούς άξονες, οι οποίοι διαμέσου 
των κτιρίων δίνουν μια μεγαλειώδη θέα 
του τοπίου. Τα ιδιωτικά διαμερίσματα και 
οι χώροι υποδοχής βρίσκονται πάνω από 
ένα υπερυψωμένο ισόγειο, το οποίο θα 
περιελάμβανε τους χώρους οικονομίας 
και τα δωμάτια του υπηρετικού προσωπι

κού. 
Η τομή με κατεύθυνση προς το βορρά δεί

χνει από τις δύο πλευρές της διώροφης με

γάλης αίθουσας τις δύο νότιες περίστυλες 
αυλές οι οποίες κλείνουν με το ιδιωτικό 
κηπάριο της βασίλισσας. Τη ροτόντα με 
το θόλο μαζί με την Αίθουσα της Βασί

λισσας, η οποία αρχικά βρισκόταν μπρο

στά από τη γραμμή τομής, περιέλαβε ο 
Schinkel στο σχέδιο, για να τονίσει την ιδι

αίτερη σημασία της. Περικλείνεται από 
μια εξέδρα σκιασμένη από μια τέντα, η 
οποία, κατά το πρότυπο της «Βίλα Λαου

ρεντίνουμ» του Πλίνιου παρείχε μια πα

νοραμική θέα στη θάλασσα και στα ορει

νά της Αττικής. 
Ο Schinkel τοποθέτησε σε εξέχουσα θέ

ση το σχέδιο, δηλαδή πέρα από το πρώ

το αίθριο, στον άξονα εισόδου των Νέων 
Προπυλαίων, την αίθουσα του Συμβου

λίου Επικρατείας, το οποίο, όπως είναι 
γνωστό, δεν σχηματίστηκε. Η τομή προς 
ανατολάς περιλαμβάνει προς τα αριστε

ρά την Αίθουσα των Αντιπροσώπων με 
την επιβλητική της αψίδα. Ο μικρός, ιδι

αίτερα συμπαγής κυκλικός χώρος είναι, 

319 



v \ l 

^A^ijis^^mpsTa^^T. ψΑ&6. .'-,, JJ/.i i 
41 

320 



κατά το πρότυπο των μυκηναϊκών βασι

λικών τάφων, καλυμμένος με ένα κωνικό 
θόλο και είχε προβλεφθεί για το Αρχείο. 
Η κεντρική μεγαλοπρεπής αυλή μπροστά 
από τη Μεγάλη Αίθουσα θα χρησίμευε 
για την έκθεση των αρχαίων αγαλμάτων 
που θα εύρισκαν στις ανασκαφές. Αρι

στερά, περιλαμβάνει μια εξέδρα με πά

γκο, της οποίας ο οπτικός άξονας προ

σφέρε ι θέα προς νότον διαμέσου της 
Μεγάλης Αίθουσας, των συνεχόμενων 
βασιλικών δωμάτων και της μπροστινής 
στοάς προς τη θάλασσα. 
Η επόμενη απεικόνιση, με την ίδια οπτι

κή γωνία, δείχνει τη διαδοχή των χώρων 
σε ένα επίπεδο τομής προς τα δυτικά: την 
αίθουσα για τους ξένους πρεσβευτές, το 
πρώτο αίθριο με την πρόσοψη του ναού 
της Αίθουσας των Αντιπροσώπων, το διά

δρομο του βασιλιά που διατρέχει το σχέ

διο από βορρά προς νότο στο κέντρο, που 
βρίσκεται η Αίθουσα Δεξιώσεων στην αυ

λή τη δυτικά της Μεγάλης Αίθουσας και 
το δωμάτιο υποδοχής για τα ιδιαίτερα δια

μερίσματα του βασιλιά. Η τέταρτη τομή 
έχει κατεύθυνση προς τα νότια και απο

δίδει την άποψη του θόλου με την Καλο

καιρινή Αίθουσα, που είναι στραμμένη 
προς το βορρά, το ιδιωτικό κηπάριο της 
βασίλισσας, τους χώρους κατοικίας των 
κυριών της Αυλής καθιός και τη μεγαλο

πρεπή αυλή με την κύρια πρόσοψη της 
Μεγάλης Αίθουσας και το εσωτερικό της 
Αίθουσας Δεξιώσεων. 

Α. φ. Μπ. 

41. Σχέδιο για τα βασιλικά Ανάκτορα 
επάνω στην Ακρόπολη: 
Άποψη της Μεγάλης Αίθουσας 
Karl Friedrich Schinkel 1834 
Πέννα και ακουαρέλα, 56,4 x 42,6 εκ. 
Επιγραφή κάτω αριστερά: [Για τα Ανάκτο
ρα πάνω στην Ακρόπολη της Αθήνας] 
Δεξιά: Schinkel, Απρίλιος 1834 
Από κάτω: [Παρατήρηση. Στο προοπτικό 
αυτό σχέδιο δεν προσδιορίζονται οι 
πλάγιες αίθουσες, αλλά η αρχιτεκτονική 
της αίθουσας έχει δοθεί σαν να φαίνεται 
από βορρά προς νότο. Για τη ζωγραφικότη
τα της παράστασης όμως, έχει συμπεριλη
φθεί η θέα προς τη βορεινή αυλή με τις 
πρασινάδες της]. 

Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, Συλλογή 
Χαρακτικών, Αρχείο Schinkel XXXVb/44. 

42. Μακέτα για τα βασιλικά Ανάκτορα 
επάνω στην Ακρόπολη σύμφωνα με 
σχέδια του Karl Friedrich Schinkel 
Εργαστήριο μακετών Hoenigschmid, 
Μόναχο, 1999 
Κλίμακα 1:2000 
Ξύλο κλήθρας, φιλύρας, κερασιάς και 
σημύδας, 207 x 114,5 εκ. 
Μόναχο, Εθνικό Μουσείο της Βαυαρίας 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκα

ετιών της ζωής του, ο Schinkel ασχολή

θηκε επανειλημμένα το θέμα «ηγεμονική 
κατοικία για έναν πρίγκιπα». Αυτό το ζή

τημα φαίνεται πως τον είχε συναρπάσει 
ιδιαίτερα. Έτσι γεννήθηκαν τα δύο με

γάλα αρχιτεκτονικά οράματα για την κα

τοικία του βασιλιά επάνω στην Ακρόπο

λη της Αθήνας (1834) και για ένα θερινό 
ανάκτορο της τσαρίνας Αλεξάνδρας Φε

οντόροβνα στην Οριάντα της Κριμαίας 
(1838), τα οποία επρόκειτο να κατα

σκευαστούν, αλλά τελικά δεν πραγματο

ποιήθηκαν. Το 1835, ο Schinkel είχε ερευ

νήσει επανειλημμένα το θέμα αυτό, και 
σχεδίασε εκ νέου την «Έπαυλη Λαου

ρεντίνουμ» του Πλίνιου. 
Σε όλα αυτά τα σχέδια ενυπήρχε η αύρα 
του «ιδεατού σχεδίου». Υπάρχει βεβαίως 
η νύξη ότι εδώ πρόκειται μόνο  για να πα

ραφράσουμε μια ρήση του Klenze  για 
«ένα μεγαλοπρεπές και γοητευτικό όνει

ρο καλοκαιρινής νύχτας ενός μεγάλου αρ

χιτέκτονα». Με την κατασκευή ενός τρισ

διάστατου προπλάσματος της Ακρόπολης 
της Αθήνας με τα προγραμματισμένα βα

σιλικά Ανάκτορα έγινε δυνατόν, για πρώ

τη φορά  μετά από 165 χρόνια από τη γέν

νηση αυτής της ιδέας  να δοθεί η 
ογκομετρική οντότητα του σχεδίου αυτού 
και να ελεγχθεί η δυνατότητα πραγμα

τοποίησης του. Η μέση κλίμακα 1 : 200, 
που επελέγη για το πρόπλασμα, είναι αφε

νός, αρκετά μεγάλη, ώστε να είναι δυνα

τή η εκτέλεση των αρχιτεκτονικών στοι

χείων και λεπτομερειών, αφετέρου είναι 
τόσο εποπτική, ώστε να καθιστά, με μια 
ματιά, δυνατή την αντίληψη της ποικιλίας 
και των κτιριακών όγκων. Ιδιαίτερα, εί

ναι δυνατόν, να αποδοθούν παραστατικά, 
η περίπλοκη διαπλοκή και η συνεξάρτη

ση των διαφόρων πτερύγων καθώς και η 
αλληλουχία των οικοδομικών μερών και 
η ανάπτυξη των στεγών «σε Πομπή ιανές 
αναλογίες» (Schinkel). 
Το τριδιάστατο πρόπλασμα επέτρεψε και 

την αντικειμενικά θεμελιωμένη απάντηση » 
για ένα σπουδαίο, αν και μέχρι σήμερα ο 
αμφιλεγόμενο ζήτημα. Ο διακηρυγμένος g 
σκοπός του Schinkel ήταν να δείξει με το g 
σχέδιο του μια «παραίτηση» (δηλαδή μια g 
ένταξη) των νέων κτισμάτων στον ιστορι jj! 
κό χώρο και μάλιστα από «ευλάβεια» απέ <" 
ναντι στα υπάρχοντα αρχαιολογικά ευρή § 
ματα. «Κανένα σημείο του νέου σχεδίου κ. 
του παλατιού δεν υπερβαίνει το ύψος των 
ερειπίων του Παρθενώνα [...] και εκείνα 
τα τμήματα, τα οποία έχουν το ίδιο ύψος, 
λόγω της απομακρυσμένης θέσης τους, 
αφήνουν αλώβητο το κύρος της σεβα

στής αρχαιότητας» δηλώνει ο Schinkel. Το 
ερώτημα είναι: κατά πόσον πέτυχε αυτή η 
«παραίτηση» του μεγάλου αρχιτέκτονα; 
Η καλλιτεχνική διακριτικότητα σε ιστο

ρικά σημαντικούς τόπους είναι το κριτή

ριο, βάσει του οποίου θα έπρεπε να γίνει 
η αποτίμηση του σχεδίου του Schinkel για 
την Ακρόπολη. Έτσι μόνο μια στο χώρο 
παράσταση μας επιτρέπει σήμερα μια αντι

κειμενική κριτική γι' αυτό το πρώιμο πεί

ραμα για «νέα κτίσματα σε ιστορικό πε

ριβάλλον», για ένα ζήτημα, που δεν έχει 
χάσει την επικαιρότητα του. 
Κατά την κατασκευή του προπλάσματος, 
για λόγους πιστότητας στο πρωτότυπο, 
διατηρήθηκαν οι συχνά όχι απολύτως ορ

θές διατάξεις του Schinkel όπως φαίνο

νται από τα σχέδια του: έτσι, για παρά

δειγμα, δεν υπάρχει η παράλληλη διάταξη 
των αρχαίων κτισμάτων επάνω στην Ακρό

πολη (την οποία πήρε από τους Stuart και 
Revett), καθώς επίσης η αυστηρά κάθετη 
μορφή των τειχών του φρουρίου, ή ακόμα 
η ρυθμική σειρά των αντιρίδων στο νότιο 
τοίχο, η οποία στην πραγματικότητα ήταν 
ασύμμετρη. Επίσης, όπως είναι φανερό 
από τα σχέδια του Schinkel, στη μακέτα 
αποδόθηκε αναλλοίωτη η ερειπωμένη κα

τάσταση των αρχαίων κτισμάτων όπως 
ήταν εκείνο τον καιρό. Εξαίρεση αποτε

λεί ο Ναός της Απτέρου Νίκης. Τον και

ρό της εκπόνησης του σχεδίου του Schinkel 
(1834), ο ναός δεν είχε ακόμα αναστη

λωθεί, αλλά υπήρχε η πρόθεση επανέ

γερσής του και ο Schinkel συμπεριέλαβε 
το ναό στο σχέδιο του. 
Για την κατασκευή του προπλάσματος 
έπρεπε να επανασχεδιαστεί το σχέδιο του 
Schinkel, μέχρι την τελευταία λεπτομέ

ρεια, για να εξασφαλιστεί η σωστή εκτέ

λεση του. Για το σκοπό αυτό σαρώθηκαν 
με scanner οι χρωμολιθογραφίες του σχε

δίου του Schinkel (κάτοψη, πρόσοψη, το
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μες) και εκπονήθηκαν σχεδιογραφήματα 
σε κλίμακα 1 : 200. Αυτά χρησίμευσαν 
σαν βάση για την εκπόνηση νέων αρχιτε

κτονικών σχεδίων από τον κατασκευαστή 
του προπλάσματος. 
Σαν υλικό για την κατασκευή του προ

πλάσματος χρησιμοποιήθηκε αποκλειστι

κά το ευγενε'ς υλικό του ξύλου, που 
ακτινοβολεί απλότητα, σαφήνεια και 
σοβαρότητα. Έγινε επεξεργασία ξύλων 
του μεσογειακού χώρου, που ήταν απο

θηκευμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα είδη ξύλου. 
Το δάπεδο, το φρούριο καθώς και τα αρ

χαία ερείπια έγιναν από σκλήθρα. Το τεί

χος του φρουρίου, για καλύτερη διάκρι

ση από το δάπεδο, αποτελείται από 
καπλαμά σκλήθρας πάχους 2,5 χιλιοστών, 
κολλημένων μαζί, για να υποδηλώσουν 
τους δόμους. Τα νέα κτίσματα του Schinkel, 
δηλ. το σχέδιο του Ανακτόρου καθώς και 
το νεοδιευθετημένο της Ακρόπολης, έχουν 
κατασκευαστεί από ξύλο φιλύρας και ση

μύδας. Η προβλεπόμενη από το Schinkel 
άφθονη δεντροφύτευση έχει αποτυπωθεί 
με ρινίσματα ξύλου που διαφέρουν κατά 
το σχήμα και την υφή. 
Η αποκλειστική χρησιμοποίηση του ευ

γενούς υλικού του ξύλου δίνει ένα βαθμό 
αφαίρεσης, που κάνει εμφανή, κατά τον 
καλύτερο τρόπο, τη διάταξη όλων των κτι

σμάτων. Επιπλέον, μ' αυτόν τον τρόπο 
αφήνεται να υπογραμμιστεί εντυπωσια

κά το μεγαλείο του χώρου. 
Αντίθετα προς την έγχροομη επεξεργασία 
της πρόσοψης του ανακτόρου, την οποία 
είχε αποδόσει σχεδιαστικά ο Schinkel, το 
πρόπλασμα παρέμεινε ολοκληρωτικά άχρω

μο. Μια πολύχρωμη διατύπωση κατά μί

μηση της πλούσιας χριοματικής κλίμα

κας των σχεδίων του Schinkel θα έδινε 
πολύ εύκολα την αρνητική αίσθηση μιας 

κατασκευής  παιχνιδιού και γι' αυτό θε

ωρήθηκε ως ελάχιστα πρόσφορη. Η πο

λυχρωμία μεμονωμένων αρχαίων τμημά

των της οικοδομής υποδεικνύεται, εντούτοις, 
με ένθετα από ξύλο κερασιάς. 

Α. Π.  Β. 

43. Σχέδιο μιας βασιλικής κατοικίας 
στην περιοχή Κεραμεικού: Προοπτική 
άποψη 
Leo von Klenze, 1834 
Μολύβι, σινική και ακουαρέλα, 
34,0 χ 134,0 εκ. 
Σημείωση κάτω, στο κέντρο: [Γενική άποψη 
της βόρειας πλευράς του βασιλικού 
ανακτόρου στην Αθήνα μαζί με τη γύρω 
περιοχή. Σχεδιάστηκε το 1834 από τον 
L. v. Klenze] 
Από τα κατάλοιπα του βασιλιά Όθωνα της 
Ελλάδας 
Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων 
Αρ. ευρ. 25050 

Το 1834 ο Leo von Klenze έφερε τα σχέ

δια του Schinkel στην Αθήνα και τα ερ

μήνευσε στον βασιλιά Όθωνα πάνω στην 
Ακρόπολη υποβάλλοντας τα σε αυστηρή 
κριτική για το αν θα μπορούσαν να πραγ

ματοποιηθούν. Ο Klenze αναχιόρησε από 
το Μόναχο με δύο εντολές του βασιλιά 
Λουδοβίκου Α': να ελευθερώσει την Ακρό

πολη από τα νέα κτίσματα και να σχεδιά

σει για το γιο του ένα νέο βασιλικό Ανά

κτορο σε μια κατάλληλη θέση. Για το λόγο 
αυτό έπρεπε να αναθεοορήσει το ήδη από 
το 1834 εγκεκριμένο σχέδιο πόλης του 
Eduard Schaubert και του Σταμάτιου Κλε

άνθη, οι οποίοι είχαν προβλέψει τα Ανά

κτορα ως σημείο αφετηρίας του τριαξο

νικού τους συστήματος, στο απώτατο βόρειο 
σημείο του νέου σχεδίου πόλης. 

Ο Klenze ως χωροθέτηση επέλεξε το λό

φο του Αθανασίου κοντά στον Κεραμει

κό, στη νοτιοδυτική Αθήνα, από τον οποίο 
άνοιγε μια επιβλητική πανοραμική θέα 
της νέας διάταξης της πόλης προς βορ

ράν, της παλιάς πόλης προς ανατολάς, της 
Ακρόπολης, του ιστορικού λόφου του Αρεί

ου Πάγου, του Μουσείου και της Πνύκας 
προς τα νοτιοανατολικά, καθώς και προς 
το Σαρωνικό στα νοτιοδυτικά. Την ιδέα, 
να κάνει την Ακρόπολη ένα κεντρικό ση

μείο αναφοράς του Ανακτόρου, την πή

ρε από το σχέδιο των Schaubert και Κλε

άνθη, τη ζωγραφικότητα της συνολικής 
αντίληψης από το σχέδιο του ανακτό

ρου του Schinkel και την πρόταση του 
Ferdinand von Quast, να διαμορφώσει 
την επέκταση της Αθήνας σαν μιας γρα

φική «πόλη σε λόφο». Η κατοικία του βα

σιλιά έχασε βέβαια με τη μετάθεση στην 
περιφέρεια το χαρακτήρα της όψιμης απο

λυταρχικής πόλης, αλλά μέ τις τρεις δια

φορετικές ανόδους και άξονες προσπέ

λασης εξαρτήθηκε από το σχέδιο της πόλης. 
Ο Klenze αγωνίστηκε, δίνοντας μια πλα

τιά πανοραμική μορφή και ευχάριστο τρό

πο παρουσίασης να μεταφέρει στο σχέ

διο του τη μεσογειακή μαγεία, που τόσο 
είχε ενθουσιάσει το βασιλιά Όθωνα στα 
πολύχρωμα σχέδια του Schinkel. Έτσι 
σχεδίασε μια ελεύθερη ανάπτυξη συμμε

τρικών όγκων που όλα μαζί αποδίδουν 
μια σύνθετη ζωγραφικότητα που κλιμα

κώνονται με τα κυβερνητικά κτίρια σε 
πρώτο πλάνο με τη βοήθεια από ράμπες, 
σκάλες, εξέδρες και τροπικούς κήπους 
ανεβαίνοντας σε ύψος. Αυτή την ανά

βαση ακολουθεί επίσης και το σχέδιο, το 
υλικό και το χρώμα, ώστε, κατά κάποι

ον τρόπο, το λαμπρό κτίριο του Ανακτό

ρου να αποκτά το χαρακτήρα μιας «κο

ρωνίδας της πόλης». 

322 



Stauffert, «Die Anlage von Athen, 1844, σσ. 
28. Ernst Kopp, «Leo von Klenzes 
architektonische Werke», Kritische Blatter 
besonders uberdas Bauwesen 2,1853, σσ. 211
220. Russack, Deutsche bauen in Athen, 1942, 
σσ. 7073. Demosthenopoulou, Oeffentliche 
Bauten unter Konig Otto in Athen, 1970, σσ. 59
65. Buttlar, «Klenzes Beitrag fur Polychromie 
Frage», 1985, σ. 215. Του ίδιου «Einerstes 
feuriges Wollen Klenzes Verholtnis zu Schinkel», 
Festschrift fur Hemtann Bauer zum 60. Geburtstag 
επιμ. από τους Andreas Prater και Karl 
Moseneder, Χίλντεσχάϊμ, Ζυρίχη, Νέα Υόρ
κη 1991, σσ. 309312. Papageorgiou  Venetas, 
«Gartner in Griechenland», 1992, a. 141. Του 
ίδιου, Haupstadt Athen, 1994, σσ. 153,359 επ., 
εικ. 78,79. Του ίδιου, «Bauen in Athen», 1997, 
σα 177184. Buttlar, Leo von Klenze, 1999, κεφ. 
12, σο. 238263. 

44. Σχέδιο μιας βασιλικής κατοικίας 
στην Αθήνα 
Έξι λιθογραφίες από το ταξίδι του Leo von 
Klenze στην Ελλάδα, Βερολίνο 1838 

α. Κάτοψη 
Leo von Klenze, 1838 
Λιθογραφία, 53,0 x 65,5 εκ. 

β. Άποψη της μεγάλης αίθουσας 
Leo von Klenze, 1838 
Λιθογραφία, 53,0 χ 66,7 εκ. 
Ottobrunn, Μουσείο του βασιλιά Όθωνα 
της Ελλάδας κοινότητας 

Ο άτλας ανήκει στο βιβλίο του Klenze 
Aphoristische Bemerkungen, gesammelt auf 
seiner Reise nach Griechenland, το οποίο 
εκδόθηκε το 1838 στο Βερολίνο καταρχήν 
σε 350 αντίτυπα, από τον Georg Reimer. 
Ο νεότερος αδερφός του Klenze, καθη

γητής Clemens August Carl Klenze και 
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Η άποψη από βορειοδυτικά δείχνει κατά 
μήκος της οδού Πειραιώς, τα δύο αντί

στοιχα υπουργικά κτίρια σε πρώτο πλά

νο, στο μισό ύψος τους βασιλικούς στά

βλους και το αμαξοστάσιο στην πλάγια 
όψη και πιο πέρα τη βόρεια, μεγάλη πλευ

ρά του Ανακτόρου, που θεωρείται η κύ

ρια πρόσοψη. Ο οπτικός άξονας του πα

ρατηρητή αντιστοιχεί στην κύρια οδό 
εισόδου που έρχεται από τα βορειοδυτι

κά στη νέα πόλη και οδηγεί στο κολοσσι

αίο άγαλμα μιας Ελλάδας με σταυρό και 
ξίφος. Αυτή η διαφορετική ερμηνεία της 
σχεδιασμένης από τον Schinkel ανακα

τασκευής της Αθηνάς Προμάχου επάνω 
στην Ακρόπολη, δείχνει την προσπάθεια 
του Klenze να συμβιβάσει την αρχαιότη

τα με το Χριστιανισμό και να αντιπαρα

θέσει στο Ισλάμ το σύμβολο της αναγέν

νησης του χριστιανικού έθνους σαν 
διακριτικό γνώρισμα της Αθήνας. 

Α. φ. Μπ. 

Klenze, Aphoristische Bemerkungen, 1838, 
σσ. 476498 με πίνακες «Sechs Lithographien 
zu Leo von Klenzes griechischer Reise» (Πε
ρίληψη επίσης του κειμένου στον Papageorgiou
Veneras, Haupstadt Athen, 1994, σσ. 359 επ. 



ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Humboldt 
Η του Βερολίνου, είχε κλείσει στις 6 Δε

5 κεμβρίου 1836 τη συμφωνία και είχε πα

α ραδώσει τις πλάκες. Οι λιθογραφίες του 
g σχεδίου του ανακτόρου, οι οποίες επεξη

| γοΰνται στο κείμενο, δείχνουν το σχέδιο 
ω της πόλης του Klenze, τη διάταξη και κά

ο τσψη, τρία σχέδια της πρόσοψης, την προ

< οπτική όψη από τα νοτιοδυτικά, που αντί

ο στοιχεί στον πίνακα του 1835 και την εδώ 
ι αναπτυσσόμενη όψη της Αίθουσας Δε

Χ ξιώσεων. Ο πίνακας 1 είναι αφιερωμένος 
'< στις οικοδομικοτεχνικές λεπτομέρειες του 

Παρθενώνα. 
Ο Klenze δεν προσανατολίζεται προς τον 
Schinkel μόνο στη ζωγραφική αντίληψη 
του συνόλου και των μεμονωμένων λε

πτομερειών, αλλά και στη διακόσμηση της 
μεγάλης Αίθουσας Δεξιώσεων. Η αίθου

σα βρίσκεται επάνω στον άξονα της κύ

ριας εισόδου και πλαισιώνεται και από 
τις δύο πλευρές από αυλές. Ο Klenze 
πήρε την ιδέα για αίθουσα με άνοιγμα πε

ρίπου ίσο με την προς τα έξω ανοιχτή 
αίθουσα, της οποίας ο τοίχος της πρόσο

ψης καταλήγει σε μια διώροφη κιονο

στοιχία και οδηγεί το βλέμμα, μέσω της 
συνεχόμενης δεύτερης αίθουσας, στη με

γάλη νότια αυλή. Επειδή αυτή απομονώ

νεται πάλι με μια δωρική κιονοστοιχία, 
θα αιχμαλώτιζε τη θέα του σκηνικού του 
ο Σαρωνικός κόλπου. Στη θέση των πεσ

σών, ο Klenze τοποθέτησε σε ζευγαρωτή 
διάταξη κίονες ιωνικού ρυθμού, οι οποί

οι υποβάσταζαν μια περιτρέχουσα στοά. 
Πάνω μια διάταξη από Κόρες σε ζευγά

ρια υποστηρίζουν τα ορθογώνια δοκάρια, 
πάνω στα οποία εδράζονται οι φορείς του 
επιβλητικού, ανοιχτού ψαλιδωτού ζευ

κτού της στέγης. Αυτό αποτελείται, όπως 
και στον Schinkel, από πολλές ανοιχτές 
κρεμαστές κατασκευές «από ξύλο κέδρου» 
και «είναι διακοσμημένη με πλούσια, εν 
μέρει ζωγραφισμένα, εν μέρει επιχρυσω

μένα στολίδια. Οι κρεμαστές κολόνες του 
ζευκτού καλύπτονται από στρογγυλές τορ

νευμένες, διακοσμημένες και επιχρυσω

μένες σιδερένιες ράβδους». Η διαμόρ

φωση της αίθουσας συνδέεται στενά με 
την αλλαγή του σχεδίου της υπό κατα

σκευήν «Βαλχάλα»: Μετά από μία πα

ρέμβαση από το Βερολίνο, ο μέχρι τότε 
σχεδιασμένος μνημειώδης ημικυλινδρι

κός θόλος αντικαταστάθηκε το ίδιο έτος 
1836 με ένα ανοιχτό ψαλιδωτό ζευκτό στέ

γης από σιδηροκατασκευή, που ανέτρεχε 
στη Μεγάλη Αίθουσα του σχεδίου για την 

Ακρόπολη του Schinkel, αλλά δείχνει επί

σης και τα χαρακτηριστικά για τον Klenze 
ζεύγη Κορών. 

Α. φ. Μπ. 

Klenze, Aphoristische Bemerkungen, 1838, 
σσ. 476498. Ernst Kopp, «Leo von Klenzes 
architektorische Werke», Kritische Blatter 
besonders tiberdas Bauwesen 2, 1853, σσ. 169
177. Russack, Deutsche Bauen inAthen, 1942, 
σσ. 70 73. Demosthenopoulou, Offentliche 
Bauten unter Konig Otto in Athen, 1970, σσ. 
5965. Lieb / Hufnagl, Leo von Klenze, 1979, 
σα 103, G 41. Papageorgiou  Venetas, «Bauen 
in Athen», 1997, σσ. 177184. Buttlar, Leo von 
Klenze, 1999, Κεφ. 12, σα 238263. 

45. Σχέδιο για μια βασιλική κατοικία 
στην Αθήνα: 
Πρόσοψη από νοτιοδυτικά 
Ludwig Lange, 1835 
Μολύβι, πεννάκι και ακουαρέλα, 
55,2 χ 81,6 εκ. 
Σημείωση κάτω δεξιά: [Εκπονήθηκε και 
σχεδιάστηκε από τον Ludwig Lange Ι Αθήνα 
Οκτώβριος 1835] 
Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων, 
Αριθ. ευρ. 35769 

Ο αρχιτέκτων και τοπιογράφος Ludwig 
Lange, με τους πίνακες του των ελληνικών 
πόλεων και τοπίων, αποδείχτηκε όχι μό

νο ένας εμπνευσμένος παρατηρητής και 
εικονογράφος του ιστορικού χώρου, αλ

λά εξεπόνησε και πολλά αρχιτεκτονικά 
σχέδια στην Ελλάδα, τα οποία όμως έμει

ναν όλα ανεκτέλεστα. Έτσι έκανε σχέδια 
για τη Μητρόπολη (1837), για την Αγγλι

κανική Εκκλησία (1837) και το 1835 έκα

νε δύο ολοκληρωμένα σχέδια για μια πα

ραθαλάσσια βασιλική έπαυλη (στον Πει

ραιά) και για τα βασιλικά Ανάκτορα στην 
Αθήνα. 
Το σχέδιο για τα αθηναϊκά Ανάκτορα το 
σχεδίασε ο Lange τον Οκτώβριο του 1835, 
τοποθετείται δηλαδή μεταξύ του σχεδίου 
του Klenze και της ανάθεσης της εντολής 
στον Friedrich von Gartner για το ίδιο θέ

μα. Το ερώτημα εάν ο Lange είχε γι' αυ

τό επίσημη εντολή δεν μπορεί να αποδει

χτεί. 
Ο Lange χωροθέτησε το κτήριο του  πε

ρίπου το μισό (γύρω στα 8.000 τ.μ. συνο

λική ωφέλιμη επιφάνεια) από το σχέδιο 
του Klenze  στη νοτιοδυτική πλαγιά του 
Λυκαβηττού, επιλέγοντας πριν από τον 
Gartner τη χωροθέτηση αυτή. Το κτιρια

κό συγκρότημα είναι εμφανώς διαμορ

φωμένο, σύμφωνα με το πρότυπο του 
Klenze: τα δύο υπουργικά κτίρια που βρί

σκονται μπροστά στο παλάτι, οι κλιμα

κωτές ράμπες και οι επιβλητικές σκά

λες, ακόμα και η διάταξη της αλληλουχίας 
των επίσημων χώρων (εδώ, όμως, μόνο 
στον πρώτο όροφο) στηρίζονται στο σχέ

διο του Klenze. 
Ο Lange σχεδίασε επίσης μία πτέρυγα 
στον δεύτερο όροφο, την οποία κάλυπτε 
μια δίρριχτη στέγη. Αυτό βέβαια φαίνε

ται από πίσω και από το πλάι, ενώ στην 
πρόσοψη κρύβεται από ένα στηθαίο. 
Η κύρια όψη αποκλίνει στη διάρθρωση 
της σαφώς από την πενταμερή πίσω όψη 
που ήταν στραμμένη προς το Λυκαβηττό. 
Ο συνδυασμός ιωνικού και δωρικού ρυθ

μού καθώς και η τοιχοποιία με ακατέρ

γαστες πέτρες της πρόσοψης του ισογεί

ου είναι ενδεικτικά της απειρίας του νέου 
ακόμα αρχιτέκτονα. 
Τα σχέδια και των δύο σειρών μελετητών 

-
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46 α 
του Ludwig Lange για βασιλικές κατοι

κίες φυλάσσονται στην Κρατική Συλλογή 
Σχεδίων στο Μόναχο: πέντε πίνακες για 
μια βασιλική έπαυλη σε κλίμακα 1: 600 
(αρ. ευρ. 25056  25060) και τρεις πίνακες 
για το βασιλικό ανάκτορο σε κλίμακα 1: 
500 (αρ. ευρ. 35769  35771). 

Α. Π.  Β. 

Κατάλ. Εκθ.  Kat. Friedrich von Gartner, 1992, 
σ. 142. 

46. Προτάσεις για το βασιλικό 
ανάκτορο της Αθήνας 
Friedrich Gartner, 1836 

α. Κυρία πρόσοψη 
Μολυβί και πέννα, 33,7 x 60,0 εκ. 

β. Νοτιοδυτική γωνία προς τον κήπο 
Μολύβι, πέννα και ακουαρέλα, 
42,0 χ 28,4 εκ. 
Μόναχο, Αρχιτεκτονικό Μουσείο του 
Πολυτεχνείου, αρ. Gs 1850 και GS 1853. 

Ο Gartner ήταν μετά τον Schinkel, τον 
Klenze και τον Lange ο τέταρτος αρχιτέ

κτων που υπέβαλε μία πρόταση για τα βα

σιλικά ανάκτορα. Σύμφωνα με τα σχέ

δια του το κτίσμα χωροθετήθηκε τελικά 
στην ανατολική παρυφή της πόλης. 
Ο Gartner επεξεργάστηκε την πρώτη πρό

ταση του μετά την ανάθεση της σχετικής 
εντολής στις 24 Ιανουαρίου του 1836 μέ

σα σε λίγες μόνο εβδομάδες. Για την τε

λετή της κατάθεσης του θεμελίου λίθου 
διαμόρφωσε μια ξύλινη εξέδρα τριάντα 
μέτρων και απέναντι της μία επίσημη σκη

νή για τους μονάρχες. Αυτή η μέχρι τότε 
άγνωστη στην Ελλάδα εορταστική σκη

νοθεσία πρέπει να εντυπωσίασε το λαό 
και να εξέφρασε επιτυχώς τη πρόθεση της 
κρατικής εξουσίας να δημιουργήσει μία 
κατοικία αντάξια του μονάρχη. 
Το παλάτι ως το πιο σημαντικό εργοτάξιο 
του νέου ελληνικού κράτους ήταν ενδε

δειγμένο για την εισαγωγή δυτικοευρω

παϊκών κατασκευαστικών τεχνικών και 
ταυτόχρονα τόπος πρακτικής εκπαίδευ

σης για τους ντόπιους ξυλουργούς, γυψο

τεχνίτες και μαρμαράδες. Στρατιωτικοί 
και πολίτες, Έλληνες και Γερμανοί, όλοι 
συμμετείχαν στην κατασκευή: «Το βασι

λικό ανάκτορο είναι εξαιρετικά στέρεα 
κατασκευασμένο από Γερμανούς αρχιτέ

κτονες και, με εξαίρεση τις συνηθισμένες 
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οικοδομικές κατασκευές, κυρίως από Γερ

μανούς τεχνίτες· οι λιθοξόοι και οι σοβα

τζήδες ήταν κυρίως Ιταλοί και Έλληνες 
από τα νησιά του Ιονίου, ενώ οι ξυλουρ

γοί, οι κλειδαράδες και οι σιδηρουργοί 
κλπ. ήταν κατά μεγάλο μέρος Γερμανοί, 
και οι πολύτιμες ζωγραφιές και ο εσω

τερικός διάκοσμος έγινε τόσο από Γερ

μανούς όσο και από Ιταλούς τεχνίτες. 
Οι εξαιρετικά χοντροί τοίχοι του κτίσμα

τος είναι κατασκευασμένοι κυρίως από 
πέτρες του Υμηττού και σοβατίστηκαν 
εξωτερικά και εσωτερικά με γυψοκο

νίαμα και όσον αφορά την εξωτερική πλευ

ρά, αυτή έχει βαφτεί με τέτοιο τρόπο που 
δεν διαφέρει πολύ από πεντελικό μάρ

μαρο. Η επένδυση και το επιστέγασμα στις 
πόρτες και στα παράθυρα, όλα τα γείσα, 
οι πύλες στην κύρια είσοδο του κτίσμα

τος, το πρόπυλο με τους δεκαοκτώ κίονες, 
το οποίο βρίσκεται στην νότια πρόσοψη, 
τα ακροκέραμα που περιέβαλλαν το γεί

σο της κύριας πρόσοψης, οι εσωτερικές 
και εξωτερικές σκάλες, όλα αυτά είναι 
κατασκευασμένα από όμορφο λευκό πε

ντελικό μάρμαρο σύμφωνα με τα σχέδια 
που είχε στείλει στην Αθήνα σε φυσικό 
μέγεθος ο κύριος von Gartner, όπως άλ

λωστε και στο εσωτερικό του κτίσματος 
οι κίονες και οι ορθοστάτες στον προθά

λαμο, στην αίθουσα δεξιώσεων καθώς και 
πολλά άλλα τμήματα του κτίσματος είναι 
κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό. Η 
επένδυση σε πολλές πόρτες και τζάκια 
έχει εκτελεστεί εξαιρετικά από Ιταλούς 
με ανάγλυφα μάρμαρα». (Stauffert, «Die 
Anlage von Athen», 1844, σ. 20). 
Για την κατασκευή του παλατιού άνοιξαν 
και πάλι τα λατομεία του Πεντελικού, ενώ 
έγινε βατός ο δρόμος που οδηγούσε εκεί. 
Προμηθευτής του πεντελικού μαρμάρου 
ήταν ο Σταμάτιος Κλεάνθης. Η εκτέλεση 
των εργασιών διήρκεσε περίπου εφτά χρό

νια (18361843), πράγμα που με τις δεδο

μένες τεχνικές και οικονομικές δυνατό

τητες του νεοσύστατου κράτους πρέπει να 
θεωρηθεί ως υψίστη απόδοση. Η διακό

σμηση της βασιλικής κατοικίας διήρκεσε, 
ωστόσο, μέχρι το τέλος του 1848. 
Το παλάτι των Αθηνών του Gartner δέ

χθηκε κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
170 χρόνων συχνά αρνητική κριτική. Χα

ρακτηρίστηκε ως «πεζή κατασκευή σκο

πιμοτήτων», «άσχημο» ή «αφιλόξενο», 
χωρίς όμως να γίνει μια σοβαρή αρχιτε
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ο κτονική και ιστορική αξιολόγηση. Ωστό

| σο το κτίσμα παρουσιάζει κάποιες ση

< μαντικε'ς μορφολογικές αρετε'ς, οι οποί

c ες το αναδεικνύουν σε σύμβολο της 
3 σύγχρονης Αθήνας. 
§ Η μορφολογική λύση ενός κλειστού, λιτού 
Ι κύβου δεν πρέπει να αποδοθεί σε λό

ο γους οικονομίας. Πολύ περισσότερο συ

< νέβαλαν ουσιαστικά δύο αλληλοσυμπλη

° ρούμενες μορφολογικές αρχές: αφενός 
< χρησίμευσε ως ιδεώδες η αυστηρή αρχι

Χ τεκτονική του δωρικού ναού με την πλα

< στικότητά του, του οποίου το πνεύμα και 
τηρήθηκε σε καμία περίπτωση ωστόσο 
ως προς τις μορφολογικές του λεπτομέ

ρειες. Αφετέρου ο Gartner θεώρησε και 
σε αυτό του το έργο το κτίσμα ως ένα αρ

χιτεκτονικό όγκο με σωστές αναλογίες, 
στον οποίο ο διάκοσμος θα χρησίμευε φει

δωλά ως «ιδίωμα του ρυθμού». 
Οι τέσσερεις προσόψεις διαιρούνται ορι

ζόντια από λεπτές μαρμάρινες ζώνες. Τα 
στενά παράθυρα σε αναλογία 1 : 2 ανα

πτύσσονται σε μια σταθερή, ρυθμική ακο

λουθία, ωστόσο οι κλειστές επιφάνειες των 
τοίχων υπερέχουν έναντι των ανοιγμά

των σε αναλογία 1: 4. Τα αβαθή πλαίσια 
σε πόρτες και παράθυρα, τα οποία είναι 
κατασκευασμένα από λευκό πεντελικό μάρ

μαρο κατά το πρότυπο του Ερεχθείου, δια

κοσμούν τα ανοίγματα με πολύ λιτό τρόπο. 
Τα παράθυρα είναι τοποθετημένα στον τοί

χο σχεδόν στο εξωτερικό επίπεδο και με 
μικρή εσοχή στον τοίχο, και καθορίζουν 
κατ' αυτόν τον τρόπο την επίπεδη εξωτε

ρική «επιδερμική» επιφάνεια του κτιρίου, 
η οποία αντισταθμίζει τον μεγάλο όγκο του 
κτίσματος. Φωτοσκιάσεις επιτυγχάνονται 
μόνο με τις στοές δωρικού ρυθμού που βρί

σκονται μπροστά στο κτίσμα δηλαδή με τα 
πρόπυλα και τη μεγάλη νότια στοά. 
Η οριζόντια διάρθρωση της πρόσοψης, η 
έλλειψη κάθετων ρυθμικών στοιχείων όπως 
οι ορθοστάτες ή παραστάδες στους τοί

χους, και ο λείος χαρακτήρας της εξωτε

ρικής επιφάνειας προσδίδουν στο κτήριο 
ηρεμία και αυστηρή μεγαλοπρέπεια. Η 
απλότητα και η αυστηρότητα της βασιλι

κής κατοικίας βρίσκονταν σε πλήρη αρ

μονία με την απέριττη, λιτή εικόνα των νέ

ων Αθηνών. 

Ο Gartner έκανε εξαιρετικά φειδωλή χρή

ση του λεξιλογίου της μορφολογίας του κλα

σικισμού: δωρικές κιονοστοιχίες στη δυτι

κή, ανατολική και νότια πλευρά, ένα δωρικό 
γείσο με ακροκέραμα, δύο κομψά ιωνικά 
δίστυλα πρόπυλα για τις πλαϊνές εισό

δους της νότιας πλευράς· και όλα αυτά από 
πεντελικό μάρμαρο. Αλλά και η διαμόρ

φωση του επιχρίσματος των τοίχων με τους 
χαραγμένους αρμούς που μιμούνται τους 
ισοδομικό σύστημα μια καινοτομία του 
κλασικισμού στην Ελλάδα καθώς και το 
αέτωμα με μια κλίση 1 : 4 πρέπει να θεω

ρηθούν ως αναφορές στα κλασικά πρότυ

πα. Η ανοιχτή και στο χρώμα της ώχρας 
απόχρωση της πρόσοψης, η οποία προέ

κυψε από την ανάμιξη γαιωδών χρωμάτων 
στο επίχρισμα δένει αρμονικά το κτήριο με 
τον περιβάλλοντα χώρο. 

Α.Π.Β. 

Αικατερίνη ΔεμενεγήΒιριράκη, Παλαιά Ανά
κτορα Αθηνών, Αθήνα 1994, σ. 38, εικ. 25α. 
Hederer, Friedrich von Gartner, 1976. Κατ. Έκθ. 
Friedrich von Gartner, 1992, σσ. 237 επ., αρ. 
κατ. 8.25 και σ. 146, αρ. κατ. 8.30. 

47. Ο Gartner εργάζεται στο δωμάτιο 
του στην Αθήνα 
Friedrich von Gartner, 1836 
Μολύβι, 29,1 x 41,4 εκ. 
Επιγρ. κάτω δεξιά: Athen d. 18ten Maerz 
1836 [Αθήνα την 18η Μαρτίου 1836] 
Μόναχο, Αρχιτεκτονικό Μουσείο του 
Πολυτεχνείου, αρ. GS 8 

Κατά την περίοδο της πρώτης παραμονής 
του στην Αθήνα, η οποία διήρκησε από τις 

7 Δεκεμβρίου 1835 έως τις 16 Μαρτίου 
1836, ο Gartner διέμενε στο πρώτο ξενο

δοχείο της πόλης, στο λεγόμενο «Casa 
Casalis». Ο Ludwi g Ross αναφέρει ότι 
γνώριζε αυτό το λιτό κατάλυμα ήδη από 
το 1832: «... Υπήρχε ένα είδος πανδοχεί

ου στην Αθήνα, που είχε χτίσει ένας Ιτα

λός Φιλέλληνας που λεγόταν Casalis. [...] 
Άγγλοι ταξιδιώτες, αλλά και διπλωμάτες 
και Πρόξενοι που είχαν έρθει από το Ναύ

πλιο, οι αξιωματικοί των πολεμικών τους 
πλοίων κ.λπ. κατέλυαν στο πανδοχείο του 
Casalis. Βρήκαμε εκεί κάπως αργά ένα πο

λύ μέτριο μεσημεριανό, στο οποίο λάμβα

ναν μέρος συνήθως γύρω στα δώδεκα άτο

μα» (Ross, Erinnerungen, 1863, σ. 40). 
Το αρκετά υπερφορτωμένο αυτό δωμά

τιο ο Gartner το απέδωσε με κάθε λε

πτομέρεια. Μία παράγραφος της πρώτης 
επιστολής του από την Αθήνα στις 7 Δε

κεμβρίου 1835 προς τη σύζυγο του 
Lambertine στο Μόναχο περιγράφει την 
άφιξη και την παραμονή του εκεί: «Μέσα 
από πολλά στενά, βρώμικα και ανώμαλα 
δρομάκια έφτασα τελικά στο Casa Casalis, 
στο πρώτο πανδοχείο των Αθηνών. Το 
δωμάτιο μου ήταν μεν αρκετά κακό, αλ

λά για την Αθήνα εξαιρετικό. Συμβιβά

στηκα με τη μοίρα μου όσο καλύτερα γι

νόταν, αλλά όταν είδα το κρεβάτι, το 
πλησίασα χωρίς φόβο με τη λάμπα στο 
χέρι. Ένας παλιός ουρανός με λουλού

δια και ακριβώς οι ίδιες κουρτίνες το κά

λυπταν». 
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Ο Gartner ήθελε με το σχέδιο αυτό να 
κρατήσει την ανάμνηση των ευτυχισμένων 
δημιουργικών ωρών, όταν επεξεργαζό

ταν στο δωμάτιο αυτό τις πρώτες μελέ

τες του για τα Ανάκτορα των Αθηνών. Με 
ένα τουρκικό φέσι και ένα γοΰνινο παλ

τό κάθεται στο σχεδιαστήριο του, με το 
διαβήτη στο χέρι. Η πρωτόγονη σόμπα 
από λαμαρίνα φαίνεται ότι ζέσταινε μό

νο υποτυπωδώς το χώρο. Πάνω στο τρα

πέζι περιμένει ένα λιτό γεύμα. Δίπλα υπάρ

χει το βαυαρέζικο τσιμπούκι του. Στις 28 
Ιανουαρίου 1836 ο Gartner περιγράφει 
σε μία επιστολή του στον Johann Martin 
Wagner στη Ρώμη τις συναρπαστικές ημέ

ρες που πέρασε στην Αθήνα: «[...] μια και 
ξέρω ότι συμμερίζεσαι τη ευτυχία μου, σου 
λέω ότι στις 24 του τρέχοντος μηνός έλα

βα από την Α Μ. του βασιλιά Όθωνα την 
εντολή να κάνω τα σχέδια για το παλάτι, 
του οποίου τα θεμέλια θα τεθούν στις 6 
Φεβρουαρίου. Μπορείς να φανταστείς τι 
θα πει, τι θα σκεφτεί ο Klenze γι' αυτό. 
Πόσο πολύ με πιέζει ο χρόνος δεν χρειά

ζεται να στο πω, ούτε σ' εσένα ούτε και 
σε κανέναν άλλον. Τα έχω χαμένα από 
την πολλή δουλειά». (Απόσπ. από τον κατ. 
έκθ. Friedrich von Gartner, 1992, σ. 332). 

Α. Π.Β. 

Seidl, Bayern in Griechenland, 1981, σ. 223, εικ. 
55. ΠαπαγεωργίουΒενετάς, «Gartner in 
Griechenland»,άρθρο στο Κατ. Έκθ. Friedrich 
von Gartner 1992, σ. 139· Κατ. Έκθ. 8.2. 

48. Άποψη των βασιλικών Ανακτόρων 
από τα νοτιοδυτικά 
Marino P. Vreto, Athenes moderne, Παρίσι 
1861 
Λιθογραφία, 56,0 x 39,5 εκ. 
Επιγρ. LE CHATEAU ROYAL Ι ΤΑ 
ΑΝΑΚΤΟΡΑ I Tirpenne lith. 
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη 

Η λιθογραφία αυτή παρέχει τη συνολική 
εικόνα της βασιλικής κατοικίας της Αθή

νας στα τέλη της περιόδου διακυβέρνη

σης του βασιλιά Όθωνα. Το αυστηρό κτή

ριο που βρισκόταν σε ένα μικρό ύψωμα 
στην ανατολική παρυφή των νέων Αθη

νών κυριαρχεί στην πόλη και είναι ορατό 
από όλες τις πλευρές ως ελεύθερα ιστά

μενο πλαστικό κτίσμα. Η εντύπωση που 
δημιουργεί γίνεται εντονότερη επειδή εί

ναι κτισμένο σε ελαφρά υπερυψωμένο 



επίπεδο. Κατά την αναμόρφωση του χώ

ρου προ των ανακτόρων για την ανέγερ

ση του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώ

τη (193032, αρχιτέκτων Εμμανουήλ 
Λαζαρίδης) αυτή η κυρίαρχη και μεγα

λόπρεπη θέση της βασιλικής κατοικίας πά

νω από την πόλη παραβιάστηκε αισθητά. 

Α.Π.Β. 

49. Διακοσμητικά σχέδια για τους 
εσωτερικούς χώρους των Ανακτόρων 
της Αθήνας 

α. Τομή κατά μήκος της μεγάλης 
αίθουσας δεξιώσεων 
Friedrich von Gartner, 1844 
Μολυβί, πέννα και ακουαρέλα, 
35,9 χ 42,8 εκ. 
Επιγρ. επάνω στο κέντρο: 
Querdurchschnitt des groBen Festsaales. / 
In welchem der bereits bestehende / Thron 
aufgestellt werden kann. [Τομή Ι της 
μεγάλης αίθουσας δεξιώσεων. Ι Στην οποία 
ο ήδη υπάρχων θρόνος Ι μπορεί Ι να 
τοποθετηθεί]. 

Επιγρ. κάτω δεξιά: F.v. Gartner 1144. 

β. Τομή κατά μήκος της αίθουσας 
χορού 
Friedrich von Gartner, 1842 
Μολυβί, πέννα και ακουαρέλα, 
36,1 χ 53,0 εκ. 

Επιγρ. επάνω στο κέντρο: Εγκάρσια τομή Ι 
της / αίθουσας χορού. Κάτω δεξιά: F. ν. 
Gartner 1012/42. 

γ. Τομή κατά μήκος της αίθουσας 
ψυχαγωγίας 
Friedrich von Gartner, 1843 
Μολυβί, πέννα και ακουαρέλα, 
31,6 χ 42,6 εκ. 
Επιγρ. κάτω δεξιά: F.v. Gartner 7/43. 

y„*M.,;,,.,:/,·., M.i.:*t. 

δ. Διακόσμηση τοίχου για το δωμάτιο 
εργασίας του βασιλιά 
Friedrich von Gartner 
Μολύβι, ακουαρέλα και τέμπερα, 
25,4x24,2 εκ. 

ε. Διακόσμηση τοίχου για το 
υπνοδωμάτιο της βασίλισσας 
Friedrich von Gartner, 1840 
Μολύβι, ακουαρέλα και τέμπερα, 
42,0x28,4 εκ. 
Μόναχο, Αρχιτεκτονικό Μουσείο του 
Πολυτεχνείου, αρ. ευρ. GS 2019, GS 2017, 
GS 2018, GS 2022 και GS 2027 

Το φθινόπωρο του 1840 το κτίσιμο της βα

σιλικής κατοικίας είχε προχωρήσει τόσο 
ώστε να μπορούν να ξεκινήσουν οι ερ

γασίες για τη διακόσμηση των εσωτερι

κών του χώρων. Στις 23 Νοεμβρίου ο 
Gartner ήρθε για δεύτερη φορά οτην Αθή

να ως επικεφαλής μιας ομάδας αρχιτε

κτόνων και ζωγράφων από το Μόναχο. 
Στην αποστολή αυτή ανήκαν εκτός από 
τον Gartner νεαροί αρχιτέκτονες από τον 
κύκλο των μαθητών του, μεταξύ αυτών οι 
Karl Klumpp, Friedrich Burklein, Franz 
Xaver Beyschlag, Otto von Langenmantel 
και Eduard Riedel, οι οποίοι αργότερα 
θα σταδιοδρομούσαν στις κρατικές υπη

ρεσίες. 
Τη διακόσμηση των εσωτερικών χώρων 
ο Gartner την ανέπτυξε με αναφορές σε 
διακοσμητικά σχήματα από την Πομπη
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ία, που είχαν δημοσιευθεί μεταξΰ άλ

λων σε γερμανικές εκδόσεις. 

50. Προσχέδια για τη ζωοφόρο της 
Αίθουσας των Τροπαίων στα βασιλικά 
Ανάκτορα 
Ludwig von Schwanthaler, 1840 

α. Ο Παπαφλέσσας ορκίζει 
τους αγωνιστές. 
Μολύβι, και πέννα, 29,8 x 39,0 εκ. 
Επιγρ. επάνω στο κέντρο: 
Germanos?/Verschworung der Hetdristen in 
Vostizza unter Papa Flessas und den ubrigen 
Bischoffen [Συνωμοσία των Φιλικών 
στη Βοστίτσα από τον Παπαφλέσσα και 
τους υπόλοιπους Επισκόπους] 

β. Αλληγορία της νίκης 
Μολύβι, και πέννα, 30,6 χ 54,4 εκ. 
Επιγρ. επάνω: Siege zu Wasser & zu Land 
Κάτω δεξιά: Schraudolph {Νίκες στη 
θάλασσα και τη στεριά] 

γ. Ο Μάρκος Μπότσαρης 
στο Καρπενήσι 
Μολύβι, και πέννα, 29,8 χ 48,2 εκ. 
Επιγρ. επάνω κέντρο: Bozzaris im 'Lager 
der Tiirken bey Karpenizzi [Ο Μπότσαρης 
στο στρατόπεδο των Τούρκων στο 
Καρπενήσι]. 

δ. Το Συνέδριο του Λονδίνου 
Μολύβι, και πέννα, 30,0 χ 37,2 εκ. 
Επιγρ. επάνω αριστερά: Untergang 

Missolunghis (allegorisch); 
[Η πτώση του Μεσολογγίου] 
επάνω δεξιά: Londoner 
CongreBDudleyPotignanLieven 
[Το Συνέδριο του Λονδίνου  Ντάντλεϊ 
Πότιγκαν Λίβεν] 
Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων 
Αρ. ευρ. 1919:216,1919:220,1919:224 
και 1919:226 

Το κτίριο των Ανακτόρων του Όθωνα θε

μελιώθηκε στις 25 Ιανουαρίου 1836 και 
υπήρξε κατοικία του Όθωνα της Αμαλίας 
και της Αυλής τους μέχρι την έξωση, το 

1862. Το κτίριο υπέστη πολλές καταστρο

φές, μεταξύ των οποίων δύο πυρκαϊές, 
το 1884 και 1909. Μέχρι σήμερα σώζονται 
τμήματα τοιχογραφιών με θέματα από την 
νεότερη ελληνική ιστορία και που κατα

λήγουν με την έλευση του Όθωνα στην 
Αθήνα άγνωστα στο ευρύ κοινό. Απεικο

νίζονται τμήματα των τοιχογραφιών της 
Αίθουσας των Τροπαίων και της παρά

πλευρης Αίθουσας των Ανακτόρων. Από 
το έτος 1935 στεγάζει, ύστερα από πολλές 
μετατροπές, το Ελληνικό Κοινοβούλιο. 
Ο σχεδιασμός της ζωφόρου στη μεγάλη αί

θουσα των Ανακτόρων ανατέθηκε στον 
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Ludwig von Schwanthaler (18021848), έναν 
αξιόλογο καλλιτέχνη, Καθηγητή της Γλυ

πτικής στο Μόναχο. Όπως και ο Friedrich 
von Gartner, ο αρχιτέκτονας των Ανα

κτόρων, έτσι και ο Schwanthaler σχεδία

σε τις τοιχογραφίες αυτές οτο εργαστήριο 
του στο Μόναχο, στα τέλη της δεκαετίας 
του 1830. Οι τοιχογραφίες που εκτελέ

στηκαν τελικά από τους Βαυαρούς ζω

γράφους στα Ανάκτορα είχαν διαφορο

ποιηθεί σε σχέση με τα αρχικά προσχέδια. 

Μ.Ζ.Κ. 

Frank Otten, Ludwig Michael Schwanthaler 
18021848. Ein Bildhauer unter Konig Ludwig 
I. von Bayern, επιμ. από τον Karl Eidlinger, 
Μόναχο 1970 (Studien zur Kunst des 19. 
Jarhunderts, 12), σ. 120. Μίλτος Παπανικο

λάου, Η Εικονογράφηση του Μεγάρου της 
Βουλής, Αθήνα 1998. 

51. Τοιχογραφίες με θέματα 
από τον Αγώνα στην Αίθουσα των 
Τροπαίων στα Ανάκτορα 

α. Η Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου 

β. Ο Μπότσαρης στη μάχη 
του Καρπενησίου 

γ. Ο Κανάρης πυρπολεί την τουρκική 
ναυαρχίδα στη Χίο 

δ. Η ίδρυση του «Πανελληνίου» 
από τον Καποδίστρια 
(Αντικατέστησε το θέμα: Ο Όθων 
υπογράφει το έγγραφο αποδοχής της 
βασιλείας του) 

Το 1836 ανατέθηκε στον γλύπτη Ludwig 
Schanthaler η εκπόνηση της μεγάλης τοι
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ο χογραφίας στην Αίθουσα των Τροπαίων 
Ι (σημερινή Αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέ

5 λου) με θέματα από τη σύγχρονη ελληνι

n κή ιστορία. Ο Schwanthaler ξεκινά τη ζω

ί φόρο του με τον «Όρκο των Επαναστατών 
| στη Βοστίτσα» και καταλήγει με την άφι

ω ξη του Όθωνα στο Ναύπλιο. Στο Μου

d σείο της Πόλης του Μονάχου είναι κατα

< τεθημένα 17 ιδιόχειρα πρσχέδια της 
| ζωφόρου, αυτής που είχε μήκος 59μ. και 
< ύψος 1,20 μ., και άρχιζαν από τη βόρεια 
ι στενή πλευρά της Αίθουσας που δυστυ

< χώς σήμερα είναι κατεστραμμένη. Η εκτέ

λεση της τοιχογραφίας αυτής ανατέθηκε 
σε ειδικευμένους χειρώνακτες ζωγράφους 
ειδικευμένους στη τεχνική της τοιχογρα

φίας και ειδικά εδώ της τέμπερας και 
εγκαυστικής πάνω σε επίχρισμα. Ασχο

λήθηκαν μεταξύ άλλων οι ζωγράφοι Joseph 
Schever, Thomas Guggenbeyer και Franz 
Joseph Wurm. Ο Schwanthaler σχεδίασε 
τα σημαντικότερα γεγονότασταθμούς της 
πρόσφατης ιστορίας για την αίθουσα αυ

τή, ενώ οι υπόλοιπες θα αντανακλούσαν 
τον ειδυλλιακό κόσμο της αρχαιότητας 
ιδωμένο κάτω απο το πρίσμα του ρομα

ντισμού. 

Μ. Ζ. Κ. 

332 

52. Η Αίθουσα των Υπασπιστών 

α. Αλέξανδρος Υψηλάντης 

β. Παλαιών Πατρών Γερμανός 

γ. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

δ. Γεώργιος Καραϊσκάκης 

ε. Π. Μαυρομιχάλης 

στ. Ανδρέας Μιαούλης 

Τα πορτραίτα δεκατεσσάρων ιστορικών 
προτύπων που συνδέονταν με τον Αγώνα 
13 Έλληνες και ο Αστιγξ ζωγραφίστη

καν σε στρογγυλούς πίνακες σε επίχριμα 
και τοποθετήθηκαν στους τέσσερις τοί

χους της παράπλευρης Αίθουσας των Τρο

παίων αίθουσα. Δεν είναι πια σε καλή κα

τάσταση και πολλά είχαν υποστεί κακό

τεχνες επιζωγραφίσεις. Είναι πιθανό να 
έγιναν εκ του φυσικού. Εξαιρετικά εν

διαφέρουσα είναι η κατά μέτωπο απει

κόνιση του Κολοκοτρώνη. Η σημασία των 
πορτραίτων έγκειται στο ότι, μαζί με τα 
σχέδια του Krazeisen και του Hess δια

φύλαξαν τις φυσιογνωμίες των αγωνιστών 

και διαμόρφωναν την εθνική συνείδηση 
των Νεοελλήνων κατά τον 19ο20ο αιώ

να. Η πιθανότητα μάλιστα να συμμετεί

χαν στη συνεργασία των ζωγράφων οι 
αδελφοί Γεώργιος και Φίλιππος Μαρ

γαρίτης, εντάσσει ορισμένα από τα πορ

τρέτα αυτά στις πρωιμότερες προσπάθει

ες ελλήνων ζωγράφων λίγο μετά την ίδρυση 
του νέου κράτους που επιθυμούν την συ

μπόρευσή της με τη δυτικοευρωπαϊκή. 

Μ. Ζ. Κ. 

Μιλτιάδης Παπανικολάου Η εικονογράφηση 
του Μεγάρου της Βουλής, Αθήνα 1998 

Δημόσια κτίρια 

53. Σχέδιο για το Παντεχνείο: 
Προοπτική άποψη 
Leo von Klenze, 1839 
Μολύβι και πέννα, 51,7 Χ 71,0 εκ. 
Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων 
Αρ. ευρ. 27125 

Το 1839, ο Klenze πρότεινε ένα σχέδιο 
για το «Παντεχνείο» στην Αθήνα, που θα 



συνδύαζε τις λειτουργίες ενός Μουσεί

ου για τη στέγαση αρχαιοτήτων και μιας 
Σχολής Καλών Τεχνών. Ο Klenze τοπο

θέτησε το κτίριο στη θέση που είχε προ

βλεφθεί σε προηγουμένη μελέτη του για 
τα βασιλικά ανάκτορα, στα υψώματα του 
Αγίου Αθανασίου, στην δυτική πλευρά 
του λόφου των Νυμφών. Ο αρχιτέκτων 
δεν έτρεφε ψευδαισθήσεις αναφορικά 
με τις πιθανότητες πραγματοποίησης και 
αυτής της μελέτης του. Όπως έγραφε στις 
26 Νοεμβρίου 1839 στον Ludwig Ross: 
«Κατόπιν προγενέστερης παραγγελίας 
της Αυτού Μεγαλειότητος του βασιλιά 
που με προέτρεψε να προχωρήσω στη 
μελέτη για ένα Μουσείο με αρχιτεκτο

νικά σχέόια, απέστειλα τη δουλειά μου 
πριν από μερικές μέρες (στην Αθήνα). 
Ακόμα και αν τα σχέδια μου έχουν κα

κή κατάληξη, όπως συνέβη και με τα αντί

στοιχα για τα Ανάκτορα, διασκέδασα 
δουλεύοντας». Αφού πλέον είχε περιμέ

νει μάταια για μια απάντηση απο την 
Αθήνα, προσθέτει με ύφος παραίτησης: 
«Φαίνεται να συντελείται μια συνωμο

σία ώστε να παραμένω απληροφόρητος 
σχετικά με την πορεία του Μουσείου. 
Είμαι βέβαιος ότι δεν υπάρχει αντίστοι

χη περίπτωση στην ιστορία της τέχνης, 
όπου ένας βασιλιάς αναθέτει εγγράφως 
και προφορικώς σε έναν καλλιτέχνη, όπως 
είμαι εγώ, την εκπόνηση σχεδίων και με

τά από 13 μήνες δεν τον ενημερώνει για 
την τύχη τους», (αδημοσίευτη αλληλο

γραφία KlenzeRoss, Kiel, Schleswig

Holsteinische Landesbibliothek, Φάκελ

λος Cb 42/55 Κατάλοιπα Ross, τχ. 53). 
To Παντεχνείο μπορεί να θεωρηθεί ως 
η πλέον πρωτότυπη πρόταση του Klenze 
για κτίριο στην Ελλάδα. Ο ίδιος έτρεφε 
μεγάλη εκτίμηση για αυτό του το έργο. 
Στις 15 Μαρτίου 1840 έγραφε στον Ludwig 
Ross: «Θα επιθυμούσα πολύ να βλέπα

τε τα σχέδια μου και να μπορούσα να 

ακούσω ευμενείς κριτικές για το έργο 
μου αυτό, που το θεωρώ ως την άριστη 
και πιο ελεύθερη μελέτη που έχω πραγ

ματοποιήσει». 
Στην πραγματικότητα, με το κτίριο αυτό 
ο Klenze επιχείρησε να απελευθερωθεί 
σχεδιαστικά από τις συμβάσεις των επι

βλητικών αξονικών λύσεων για τα δη

μόσια κτίρια του κλασικισμού. Συνέλα

βε την ιδέα ενός οργανικού, πολυεπίπεδου, 
ασύμμετρου συνόλου κτιριακών όγκων, 
όπου εύκολα συνάγεται ο λειτουργικός 
σκοπός του κτιρίου. 
Οι τρείς επάλληλες ενότητες, παρατε

ταγμένες η μια δίπλα στην άλλη διαφέ

ρουν ριζικά: Το διώροφο οκταγωνικό κύ

ριο κτίσμα προβλεπόταν για την έκθεση 
ταφικών μνημείων, επιγραφών και κε

ραμεικών. Η συνδεόμενη τριόροφη επι

μήκης πτέρυγα με αέτωμα και πρόπυλο 
θα αποτελούσε την έδρα της Σχολής Κα

λών Τεχνών. Δίπλα της προσάρτησε μια 
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μονώροφη πτέρυγα γύρω από ένα αίθριο 
που θα φιλοξενούσε την καθαυτό «Αγαλ

ματοθήκη» (συλλογή γλυπτών). Το κα

θένα από τα τρία μέρη του κτίσματος έχει 
τη δική του είσοδο. Σύμφωνα με τις σα

φείς υποδείξεις του Klenze, η εκτέλεση 
του έργου θα γινόταν τμηματικά, λαμ

βάνοντας υπόψη τις περιορισμένες οι

κονομικές δυνατότητες του νεοσύστατου 
κράτους. 
Και αυτό το σχέδιο του Klenze έμεινε 
ανεκτέλεστο από τις μηχανορραφίες της 
αυλής του Όθωνα και την αναποφασι

στικότητα του νεαρού βασιλιά. Έτσι η 
Αθήνα στερήθηκε ενός κτίσματος που αν 
ολοκληρωνόταν, με τον πλούτο της αρχι

κής του σύλληψης, θα αποτελούσε μια 
πειστική μαρτυρία της δημιουργικής εξέ

λιξης του κλασικισμού (δηλ. χωρίς ανα

φορές σε προσόψεις αρχαίων ναών). 
Α.Π.Β. 

Russack, Deutsche Bauen in Athen, 1942, σσ. 
7679· Hederer, Leo von Klenze, 1981, σσ. 361
365" Κατ. Έκθ. Ein griechischer Traum, 1985, 
σ. 333, αρ. κατ.. 105 

54. Μελέτες για την καθολική εκκλησία 
του Αγίου Διονυσίου στην Αθήνα 
Leo von Klenze 

μετεξέλιξη της μορφής δημόσιων κτιρίων, 
που είχε ήδη χρησιμοποιηθεί κατά την αρ

χαιότητα. 
Κατά την πορεία της μακρόχρονης μελέ

της, ο Klenze σχεδίασε κατ' αρχήν ένα με

γαλοπρεπές κτίσμα ιταλικής τεχνοτροπίας. 
Το έργο όμως λόγω της έλλειψης οικονο

μικών πόρων δεν είχε καμιά προοπτική να 
πραγματοποιηθεί και ο Klenze δεν δού

λεψε περισσότερο τα σχέδια. Το 1851 ο 

α. Πρόσοψη 
Μολύβι, πέννα και Ακουαρέλα, 
46,8 χ 63,1 εκ. 

β. Πρόσοψη 
Μολύβι και πέννα, 58,5 x 46,9 εκ. 
Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδύον, 
αρ. ευρ. 27126 & 27097 

Το μοναδικό κτίσμα που μελέτησε και 
που εκτελέστηκε από τον Klenze στην 
Αθήνα ήταν η Καθολική Επισκοπή του 
Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου σε πε

ρίοπτο στην οδό Πανεπιστημίου δίπλα 
στο Οφθαλμιατρείο του Christian Hansen. 
Σύμφωνα με την παραγγελία που διαβί

βασε ο ίδιος ο βασιλιάς Όθων, ο Klenze 
θα σχεδίαζε μια εκκλησία κατά τα πρό

τυπα μιας χριστιανικής Βασιλικής. Αυτή 
η λύση ανταποκρίνονταν και στην πε

ποίθηση του Klenze, που θεωρούσε άστο

χο το δανεισμό στοιχείων από τους αρ

χαίους ναούς ή την υιοθέτηση περίκεντρου 
κτίσματος για εκκλησίες. Αντίθετα, θεω

ρούσε ότι ο τύπος της Βασιλικής ήταν η 
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Klenze υπέβαλε μια ακόμα μελέτη, που 
ανταποκρινόταν στην τελική μορφή του 
κτιρίου σε απλούστερη μορφή. Η μελέτη 
προέβλεπε ένα τρίκλιτο κτίσμα, μήκους 70 
μέτρων και πλάτους 32 μέτρων. Σύμφωνα 
με τα σχέδια υπήρχαν δυο σειρές από εφτά 
παράθυρα στις πλευρές και τρία παράθυ

ρα στην πρόσοψη του κεντρικού κλίτους. 
Για τα ανοίγματα των παραθύρων προ

βλέπονταν τοξωτά υπέρθυρα. Το ίδιο ίσχυε 
και για την στοά της προσόψεως με πέντε 
ζευγάρια από διπλούς παραστάτες και κο

ρινθιακούς κίονες. Πλούσιος διάκοσμος 
από γλυπτά στόλιζε την πρόσοψη. 
Το κτίριο θεμελιώθηκε το 1853, αλλά οι 
εργασίες του μεγαλοπρεπούς κτίσματος 
προχιόρησαν με αργούς ρυθμούς. Μετά 
από επανειλημμένες τροποποιήσεις από 
τον Klenze και τον έλληνα αρχιτέκτονα 
Λύσανδρο Καυταντζόγλου, στον οποίο 
είχε ανατεθεί η επίβλεψη της κατασκευής, 
ο κύριος όγκος της εκκλησίας ολοκλη

ρώθηκε κατά τα έτη 186064. Η εκκλη

σία εγκαινιάστηκε το έτος 1887, ανε

γέρθη η στοά, που απλοποιήθηκε χωρίς 
την διάταξη των παραστατών. 

Α.Π.Β. 

Leo von Klenze, Die neue katholische Kirche 
des heiligen Dionysios zu Athen, Βιέννη 1854 
σσ. 129131 και πίν. 617 6618· Russack, Deutsche 
bauen in Athen, 1942, σσ. 8082· Κωνσταντί
νος Μπίρης, Αϊ Αθήναι από του 19ου εις τον 
20ον αιώνα, Αθήναι 1966, σσ. 143145 

55. Μελέτη της επονομαζόμενης 
«Αθηναϊκής Τριλογίας»: Όψη με to 
Οφθαλμιατρείο και την καθολική 
εκκλησία 
Theophil Hansen, 1859 
Μολύβι και ακουαρέλα, 
17,0 χ 87,5 εκ. 
Επιγραφή κάτω δεξιά: 
Athen im April 18591 Th. Hansen 
Αθήνα, Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων 

Δίπλα στο οικοδομικό τετράγωνο των 
Ανακτόρων στην περιοχή του Κεραμει

κού (μιας μελέτης που παρέμεινε απραγ

ματοποίητη) προβάλλει ένα ακόμα σύ

μπλεγμα δημόσιων κτιρίων. Το ανα

θεωρημένο σχέδιο που εκπόνησε Klenze 
για τη νέα Αθήνα, δηλαδή το σύνολο πο

λιτιστικών κτιρίων στις βορειοανατολι

κές παρυφές της πόλης. Ο Klenze πρό

τεινε εδώ την ανέγερση τριών κτιρίων: 
του Πανεπιστημίου, της Ακαδημίας και 
της Βιβλιοθήκης. Τα τρία κτίρια ήταν 
διατεταγμένα στο χώρο το ένα δίπλα στο 
άλλο και σχήμα Π, παραπέμποντας στο 
υπόδειγμα του Konigsplatz, στο Μόνα

χο. Αν όμως στο Μόναχο, το αρχιτεκτο

νικό σύνολο αποτελεί την επιβλητική 
είσοδο στη νέα πόλη (Maxvorstadt), η 
επονομαζόμενη «Αθηναϊκή Τριλογία» 
θα ήταν ένα έκκεντρο χωροθετημένο σύ

νολο πολιτιστικών κτιρίων στις παρυφές 
της πόλης. Τελικά εγκαταλείφθηκε η διά

ταξη των τριών κτισμάτων σε σχήμα Π 
για να υιοθετηθεί μια μετωπική διάταξη 
«επί προσόψεως οδού». Ωστόσο, η Αθη

ναϊκή Τριλογία αποτελείτο μοναδικό 
σύμπλεγμα δημοσίων κτιρίων στο πνεύ

μα του σχεδίου πόλης που πρότεινε ο 
Klenze και χωροθετήθηκε στον αρχικά 
προβλεπόμενο χώρο. Ο Theophil Hansen 
επρότεινε τον χαρακτηρισμό «Αθηναϊ

κή Τριλογία». 
Μετά την ανέγερση της πρόσθιας πτέ

ρυγας του Πανεπιστημίου στο «Βουλε

βάριο» (δηλ. στην οδό Πανεπιστημίου) 
(184246), ο υπόλοιπος χώρος παρέμει

νε άκτιστος για ένα μεγάλο χρονικό διά

στημα. Η ονομασία της οδού προήλθε 
από τη θέση αυτού του βασικού άξονα 
στο σχέδιο του Klenze που την προέβλε

πε ως εξωτερικό όριο της πόλης προς 
το Λυκαβηττό και ως μέρος της πιο ακραί

ας δενδρόφυτης λεωφόρου (βουλεβάρι

ου) της πόλης. 
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης παραμο

νής του στην Αθήνα το 1859 ο Theophil 

Hansen, που είχε ως αποστολή τη μελέ

τη της Ακαδημίας Αθηνών, επαναδια

τύπωσε την ιδέα για ένα αθηναϊκό σύ

νολο πολιτιστικών κτιρίων. Για την 
αποπεράτωση του μνημειώδους συ

μπλέγματος, πρότεινε αρχικά την ανέ

γερση Εθνικού Μουσείου (της μεταγε

νέστερης Εθνικής Βιβλιοθήκης) στην 
αριστερή πλευρά του κτιρίου του Πανε

πιστημίου και την οικοδόμηση της Ακα

δημίας στην δεξιά πλευρά του Πανεπι

στημίου. Ακόμα οραματιζόταν την 
ανέγερση της Καθολικής Επισκοπικής 
Εκκλησίας σε ρομανικόβυζαντινό ρυθ

μό (ο ίδιος είχε ολοκληρώσει την μελέτη 
που δεν προχώρησε στην εκτέλεση της), 
στον ίδιο δρόμο, στην ίδια σειρά, δίπλα 
στο Οφθαλμιατρείο, που τότε κτιζόταν. 
Στο ίδιο όμως σημείο είχαν αρχίσει οι 
εργασίες για την ανέγερση της Βασιλι

κής του Αγίου Διονυσίου, σύμφωνα με 
τα σχέδια του Klenze. 
Λόγω του σημαντικού κόστους, οι εργα

σίες στα τρία κτίρια προχώρησαν με αρ

γό ρυθμό. Το Πανεπιστήμιο κατασκευά

στηκε σύμφωνα με τα σχέδια του Christian 
Hansen από το 1839 ως το 1864. Σύμφω

να με τα σχέδια του Theophil Hansen κα

τασκευάστηκαν: η Ακαδημία μεταξύ των 
ετών 1859 και 1885 και η Εθνική Βιβλιο

θήκη από το 1884 μέχρι το 1902. Μέχρι 
τις μέρες μας, τα κτίρια αυτά χαρακτη

ρίζουν το κέντρο της Αθήνας. Ο Theophil 
Hansen προσπάθησε με τη συνολική διά

ταξη να επιτύχει τόσο την ισορροπία των 
όγκων των τριών οικοδομών όσο και ένα 
περίπου ενιαίο ύψος τους. Τα μεταγενέ

στερα κτίσματα του Theophil Hansen, 
που ακολουθούν τα πρότυπα του αυ

στηρού ακαδημαϊκού κλασικισμού, πα

ρά την τέλεια εκτέλεση τους δεν μπορούν 
να φτάσουν τη δημιουργική πρωτοτυ

πία ενός εντελώς καινούργιου έργου όπως 
το εξαιρετικό κτίριο του Πανεπιστημίου 
του Christian Hansen. 

Α. Π. Β. 
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Russack, Deutsche Bauen inAthen, 1942, σ. 
145. Bendsten, Sketches and Measurings, 1993, 
a, 316 (ThH. 069) 

56. Μελέτη του κτιρίου του 
Πανεπιστημίου στην Αθήνα 
Christian Hansen, 1842 

α. Πρόσοψη 
Μολύβι, πέννα και ακουαρέλα, 
49,0 χ 107,5 εκ. 

Επιγρ. στο μέσο: FACADE AF 
UNIVERSITETIATHEN, 
κάτω δεξιά: Chr. Hansen 11842 

γ. Τομή κατά μήκος 
Μολύβι, πέννα και ακουαρέλα, 
49,0 χ 107,6 εκ. 
Επιγρ. στο μέσο: PROFIL AF 
UNIVERSITET ΙΑ THEN, 
κάτω δεξιά: Chr. Hansen 11842 
Κοπεγχάγη, Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας 
Τεχνών, Συλλογή Αρχιτεκτονικοί Σχεδίων 
αρ. ευρ. 2494c, 2494a 

Δυο χρόνια μετά την ίδρυση του πρώτου 
Πανεπιστημίου της Ελλάδας στην Αθήνα, 
που ονομάστηκε «Οθώνειο Πανεπιστή

μιο», στις 2 Ιουλίου 1839, τέθηκε ο θεμέ

λιος λίθος για την κατασκευή ενός Πανε

πιστημίου σύμφωνα με τα σχέδια του 
Christian Hansen. Μετά τα Ανάκτορα, το 
Πανεπιστήμιο αποτελούσε το πιο σημα

ντικό δημόσιο κτίριο της νέας πόλης. Ακό

μα και στις μέρες μας, η αίθουσα τελετών 
του Πανεπιστημίου είναι η αξιολογότερη 
αίθουσα τελετών της Αθήνας. 
Το Πανεπιστήμιο αποτελεί το κεντρικό 
κτίσμα της επονομαζόμενης «Αθηναϊκής 
Τριλογίας» που αποπερατώθηκε βαθμι

αία κατά τον 19ο αιώνα. Το μνημειώδες 
αυτό σύνολο πολιτιστικών κτιρίων της 
νέας Αθήνας περιλαμβάνει, εκτός από 
το Πανεπιστήμιο, την Εθνική Βιβλιο

θήκη και την Ακαδημία. Η πρόσοψη της 
οδού Πανεπιστημίου είχε προσανατολι

σμό προς το λόφο των Νυμφών και το 
Αστεροσκοπείο του Theophil Hansen 
που κατασκευαζόταν την ίδια ακριβώς 
εποχή. Η μπροστινή πτέρυγα λειτούρ

γησε ήδη από το 1846 αλλά η αποπερά

τωση του κτιρίου καθυστέρησε μέχρι 
το 1864. 
Η πρόσοψη του Πανεπιστημίου έθεσε 
νέα πρότυπα για τον αθηναϊκό κλασικι

σμό. Ο Christian Hansen συνέλαβε μια 
σύνθεση με τα πιο απλά μέσα των κανό

νων του κλασικισμού, χωρίς να επιχει

ρήσει να αντιγράψει τυφλά τα αρχαία 
πρότυπα. Αντίθετα, το έργο του συνιστά 
μια μοναδική πρόσοψη ύψους ίσης με το 
συνολικό ύψος του κτιρίου. Στην πραγ

ματικότητα χρησιμοποίησε την ιδέα του 
Schinkel που είχε εφαρμόσει στο «Πα

λαιό Μουσείο» στο Lustgarten του Βερο

λίνου. Η διάταξη αυτή παρέχει στο Πα

νεπιστήμιο των Αθηνών απέριττη 

μεγαλοπρέπεια. Διαφορετικά όμως από 
τον Schinkel, ο Hansen διαιρεί συμμε

τρικά την πρόσοψη γύρω από ένα πρό

πυλο, που αποτελείται από δυο μεγάλους 
μονολιθικούς ιωνικούς κίονες, ύψους δέ

κα μέτρων, από πεντελικό μάρμαρο, σε 
απομίμηση των κιόνων του Ερεχθείου. 
Οι δυο πτέρυγες της στοάς της πρόσο

ψης έχουν προς το δρόμο πέντε ανοίγ

ματα ανάμεσα σε τετράγωνους πεσσούς 
που ορθώνονται πάνω σε ένα χαμηλό τοί

χο που διατρέχει τις πτέρυγες. Επειδή 
το πρόπυλο σχεδιάστηκε ως στεγασμέ

νος ανοιχτός χώρος προς νότον, ο χαμη

λός τοίχος χρησίμευε για να δημιουργεί 
σκιά. Στο εσωτερικό υπάρχουν πάγκοι. 
Οι τοίχοι της πρόσοψης του πρόπυλου 
έχει επίχρισμα που διαρθρώνεται με εγ

χάρακτους ορθογωνικούς αρμούς. 
Η ιδέα της ανοιχτής στοάς με πεσσούς 
αποτελεί μια καινοτομία, καθώς η κλα

σικιστική ρυθμολογία εμπλουτίζεται με 
στοιχεία από την τοπική αρχιτεκτονική 
παράδοση. Αργότερα, κατά την τροποποί

ηση των αρχικών σχεδίων του Εθνικού 
Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών από 
τον Ludwig Lange, η ιδέα αυτή θα χρη

σιμοποιηθεί κατά τον ίδιο τρόπο για τη 
διαμόρφωση της στοάς της προσόψεοος. 
Η μεγαλόπρεπη αλλά και ταυτόχρονα λι

τή πρόσοψη του Πανεπιστημίου δε δίνει 
στον παρατηρητή την εντύπωση της «πρό

σοψης ενός αρχαίου ναού». Αντιπρο

σωπεύει την ιδέα ενός κτιρίου ανοιχτού 
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προς τον άνθρωπο που επιζητεί την παι

δεία και που όπως είπε ο παλιός αγωνι

στής Θεόδωρος Κολοκοτρώνης: «Τούτο 
το σπίτι θα φάει τ' άλλο, [...] και θα δώ

σει περισσότερα στη πατρίδα από αυτά 
που μπορέσαμε να δώσουμε εμείς οι φτω

χοί και αγράμματοι κλέφτες με τα κα

ριοφύλια και τις σπάθες» (απόσπασμα 
από Seidl, Bayern in Griechenland, 1981, 
σ. 238. Πρβλ. και άρθρο του Θανάση 
Χρήστου). 
Το κτίριο έχει μια σαφή, λειτουργική κά

τοψη σε σχήμα διπλού Τ, εγεγραμμένου 
σε τετράγωνο πλευράς 60 μ. Τα δυο πλευ

ρικά αίθρια, διαστάσεων 20 x 28 μ., προ

στατεύονται από το δρόμο με ένα χαμη

λό τοίχο με κιγκίδωμα από χυτοσίδηρο. 
Στις τρεις πλευρές πλαισιώνονται από 
ανοιχτή στοά με 19 πεσσούς. Τα αίθρια 
αυτά λειτουργούσαν ως περιφραγμένος 
υπαίθριος χώρος διαλειμμάτων. 
Στο ισόγειο βρίσκονταν οι χώροι διδα

σκαλίας. Περιελάμβαναν έξι απλές αί

θουσες διαλέξεων, τρία αμφιθέατρα, αλ

λά και ένα γραφείο για τους καθηγητές, 
τρία δωμάτια υπηρεσίας και δυο επι

βλητικούς προθαλάμους με κλιμακο

στάσια. Η μπροστινή πτέρυγα του πρώ

του ορόφου είχε προβλεφθεί για την 
βιβλιοθήκη, ενώ στο πίσω μέρος βρι

σκόταν το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 
Στη μεσαία πτέρυγα στο κέντρο του ορό

φου είχε σχεδιαστεί η μεγάλη αίθουσα 
τελετών. 

Η περιεκτικότητα και το κλειστό σχή

μα του κτηρίου που αντικατοπτρίζει την 
ιδιαιτερότητα της ζωής μιας ακαδημαϊ

κής κοινότητας, συνδυάζεται στο υπο

δειγματικό αυτό κτίριο, με ανοικτά αί

θρια και ανοικτούς διαδρόμους που 
αντιστοιχούν στις συνθήκες του Νότου. 
Η κατά μήκος τομή του μεσαίου άξονα 
του Πανεπιστημίου παρουσιάζει όπως 
φαίνεται σε αυτό το έγχρωμο σχέδιο μια 
σημαντική διαφορά αν συγκριθεί με το 
αντίστοιχο λιθογραφημένο σχέδιο σε άρ

θρο του 1851, οτην βιεννέζικη Allgemeinen 
Bauzeitung, που υπογράφει ο Friedrich 
Stauffert για το «Οθώνειο Πανεπιστή

μιο Αθηνών». Η λιθογραφία αυτή απο

τυπώνει την διαρρύθμιση των χώρων, 
όπως διαμορφώθηκαν τελικά. 
Αρχικά ο Hansen προέβλεπε για τη με

σαία πτέρυγα του κτιρίου την κατασκευή 
ενός ορθογωνικού διώροφου επιμήκους 
χώρου πλάτους μόνο 9 μ. με 16 σειρές 
βαθμιδωτά διατεταγμένων καθισμάτων 
που θα λειτουργούσε συγχρόνως ως αμ

φιθέατρο και ως αίθουσα τελετών. Το 
ύψος του χώρου πάνω από το αναλόγιο 
του ομιλητή έφτανε τα 10,5 μ.. Έξι πα

ράθυρα που είχαν τοποθετηθεί ψηλά φώ

τιζαν από τις δύο πλευρές τον χώρο. Μετα

ξύ των ανοιγμάτων των παραθύρων 
προβλέπονταν τοιχογραφίες με παρα

στάσεις που είχαν για θέμα τις Μούσες 
και τις Ώ ρ ε ς σύμφωνα με πομπηιανά 
πρότυπα. Ακριβώς από κάτω θα υπήρχε 

ένα επιβλητικό διάζωμα με παραστάσεις 
σκηνών από μάχες. Παρά τον προβλε

πόμενο πλούσιο διάκοσμο στους τοίχους, 
ο χώρος με το συνολικό ύψος των δυο 
ορόφων θα φαινόταν στενός και άχαρος. 
Η λύση που πραγματοποιήθηκε αργότε

ρα είναι καλύτερη από πολλές απόψεις. 
Η αίθουσα τελετών διαμορφώθηκε τε

λικά στον πρώτο όροφο. Για να αποκτή

σει ο χώρος το επιθυμητό ύψος, υποβι

βάστηκε το δάπεδο του κεντρικού κλίτους 
κατά 1,5 μ. Πλευρικά διετάχθησαν δύο 
υπερυψωμένα κλίτη πλάτους 3,5 μ. σε 
μορφή εξώστη που χωρίζονται με κι

γκλιδώματα από το κεντρικό κλίτος. Δύο 
σειρές από έξι πεσσούς χωρίζουν τα κλί

τη μεταξύ τους. Στους τοίχους επτά πα

ράθυρα φωτίζουν το χώρο και από τις 
δύο πλευρές που κερδίζει σε επισημό

τητα μέσω του διπλασιασμού του πλά

τους και της διπλής σειράς των παρα

στατών. 

Α. Π. Β. 

Russack, Deutsche bauen inAthen, 1942, 
σ. 115' Κωνσταντίνος Μπίρης, Αι Αθήναι από 
τον 190υ εις τον 20ον αιώνα, Αθήναι 1966, 
σ. 129· ΠαπανικολάουΚρίστενσεν, Αθήνα 
18181853, Αθήνα 1995, σ 33, σσ. 34 κ.ε., εικ. 
6, 7· Lisbet BaslevJoTgansen και Demetri 
Porphyrios, «Neoclassical Architecture in 
Copenhagen and Athens», Architectural 
Design. Profile 66, 1987, σ. 68· Bendsten, 
«Sketches and Measurings», 1993, σ. 76, εικ. 
2, σ. 259 (Chr. Η. 300, 298, 299)· Αριστέα 
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ΠαπανικολάουΚρίστενσεν, Χριστιανός Χάν
σεν. Επιστολές και σχέδια από την Ελλάδα, 
Αθήνα 1993, σσ. 143, εικ. 189,189 α, 189. 

57. Μελέτη της οικίας Δημητρίου 
στην Αθήνα 
Theophil Hansen, 1842 

α. Πρόσοψη 
Μολύβι και ακουαρέλα, 40 χ 55,5 εκ. 

β. Πρόσοψη των τριών μεσαίων τόξων 
Μολυβί και ακουαρε'λα, 45,7 χ 60,4 εκ. 
Βιέννη, Συλλογή Χαρακτικών της Ακαδη
μίας των Τεχνών, αρ. ευρ. 20905 και 20904 

Το πρωτόλειο του νεαρού Theophil 
Hansen είναι το πρώτο σημαντικό ιδιω

τικό κτίριο στην Αθήνα, που είχε χτιστεί 
σε περίοπτη θέση, στην γωνία της πλα

τείας των Ανακτόρων προς την οδό Πα

νεπιστημίου. Ο πλούσιος, εγκατεστημέ

νος στην Τεργέστη ιδιοκτήτης του κτιρίου 
Αντώνιος Δημητρίου επιθυμούσε ένα συν

δυασμό από επαγγελματικούς χώρους 
και κατοικίες.Στους δύο ορόφους πάνω 
από το ισόγειο θα διατάσσονταν οι χώ

ροι διαμονής και υποδοχής δύο μεγαλο

αστικών κατοικιιόν για τα παιδιά του ιδιο

κτήτη. Η απαίτηση για διαφορετικές 
λειτουργίες των χώρων δεν εμπόδισε τον 
αρχιτέκτονα να σχεδιάσει ένα κτίριο με 
ενιαία μορφολογία που χαρακτηρίζε

ται από μια ανάλαφρη διώροφη, τοξωτή 
στοά στην πρόσοψη. 
Παρά την πρόσοψη με τα τοξωτά υπέρ

θυρα που αναφέρονται στον αναγεννη

σιακό ρυθμό, ο Hansen επέμεινε σε μία 
αξονική σύνθεση με συμμετρικά ανοίγ

ματα και ιδιαιτέρως στην πλαισίωση των 
ανοιγμάτων αυτών με άσπρο μάρμαρο, 
την αυστηρή αρχαιοπρεπή διακοσμητι

κή ζωγραφική των ημικυκλικών τύμπα

νων και τη συγκρατημένη και διακριτι

κή διαμόρφιοση των τοίχων των 
προσόψεων. 
Η κατασκευή του κτιρίου δεν αποκλί

νει από τα δυτικά πρότυπα. Στην Ελλά

δα ήταν διαδεδομένοι οι κυλινδρωτοί θό

λοι και τα λοφία που προέρχονταν από 
τη ρωμαϊκή και βυζαντινή παράδοση, αλ

λά και τα σφαιρικά τρίγωνα για την στή

ριξη των τρούλιον και οι χθαμαλοί θόλοι 
(«σκάφες») που προέρχονται από τη βε

νετσιάνικη μπαρόκ παράδοση. Εκτός από 
τη νησιώτικη λαϊκή αρχιτεκτονική ήταν 
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ξένη προς την υπόλοιπη ελληνική παρά

δοση και κατά συνέπεια αποτέλεσε και

νοτομία για την Αθήνα του 1842. 
Το κτίριο αποτελεί υπόδειγμα για τον αρ

χιτεκτονικό τύπο του αστικού μεγάρου 
αν συγκριθεί με τις αυστηρά κλασικιστι

κές αστικές κατοικίες της πρώτης οθω

νικής περιόδου. Στην Αθήνα υπάρχουν 
ελάχιστα παραδείγματα τέτοιων αστικών 
μεγάρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 
μέγαρα για λόγους επίδειξης μεγαλο

πρέπειας των ιδιοκτητών τους προέκυ

ψαν από την εκλεκτική ανάμειξη μοτί

βων που ακολοθούσαν κλασικιστικά και 
αναγεννησιακά πρότυπα. Σε αυτά εντάσ

σονται το μέγαρο τιον Ιλισίων της Sophie 
de Marbois, δούκισσας της Πλακεντίας, 
που οικοδόμησε ο Σταμάτιος Κλεάνθης 
την περίοδο 184048. Στην ίδια κατηγο

ρία ανήκουν και το Ιλίου Μέλαθρον, κα

τοικία του Ερρίκου Σλήμαν, σχεδιασμέ

νο από το Ernst Ziller, και η οικία της 
οικογένειας Μελά (Παλιό Ταχυδρομείο), 
ένα ακόμα έργο του Ernst Ziller στο τέ

λος του 19ου αιώνα. 
Η οικία Δημητρίου υπήρξε από το 1856 
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μέχρι το 1873 έδρα του Γαλλικού Αρχαι

ολογικού Ινστιτούτου. Το 1874 ανακαι

νίστηκε για να αποτελέσει το Ξενοδο

χείο Μεγάλη Βρετανία. Το αρχικό κτίριο 
κατεδαφίστηκε το 1960 για να αντικα

τασταθεί από ένα πολυόροφο «αντίγρα

φο» του με στοιχεία από την αρχική πρό

σοψη. 

Α. Π. Β 

Theophil Hansen, «Ein Privatgebaude in 
Athen. Entworfen und ausgefuhrt von 
Theophilos Hansen», Allgemeine Bauzeitung, 
Βιέννη 1846, σσ.287ί., πιν. 6268 des Atlas· 
Russack, Deutsche Bauen in Athen, 1942, σ. 
115· Κωνσταντίνος Μπίρης, Αι Αθήναι από 
του 19ου εις τον 20ον αιώνα, Αθήναι 1966, 
σ. 129 Lisbet BaslevJorgansen και Demetri 
Porphyrios, «Neoclassical Architecture in 
Copenhagen and Athens», Architectural Design. 
Profile 66, 1987, σσ. 34κ.ε, 56· Κατ. Έκθ. To 
πνεύμα και το σώμα, έκδ.Υπουργείου Πο
λιτισμού και Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 
1989, σ. 6· Bendsten, Sketches and Measurings, 
1993, σ. 310 f. (Th Η. 023,025)· Haugsted, 
Dream and Reality, 1996, σσ. 275κ.ε.. 

58. To Πανόραμα των Αθηνών 
Σχεδιασμένο εκ του φυσικού από τον 
Ferdinand Stademann, Μόναχο 1841 
«Φάκελλος με προμετωπίδα με κατάλογο 
συνδρομητών για την απόκτηση των 
λιθογραφίων, επεξηγηματικά σχόλια σε 
οκτώ πίνακες στα γερμανικά και στα 
γαλλικά, 17 λιθογραφίες (Βινιέττες ΙVI, 
Πανόραμα πιν. ΙΧ, συμπληρωματικό 
φύλλο), κάθε ένα 58,7 χ 71,3 εκ.» 
Σειρά δέκα εγχρώμων λιθογραφίων 
Αθήνα, Συλλογή Μανώλη Μαυράκη 

Το Πανόραμα Αθηνών, όπως γράφει ο 
ίδιος ο Stademann, αποτελείται από μια 
σειρά από δέκα σχέδια, που δημιούργη

σε το καλοκαίρι του 1853, «κατά τη διάρ

κεια του πιο αφόρητου καύσωνα». Σχε

διάστηκε καθισμένος στο λόφο των 
Νυμφών, βορειοδυτικά της Ακρόπολης. 
Το 1841, ο Stademann παρέδωσε τα σχέ

δια στον Carl August Lebschee στο Μόνα

χο, για να λιθογραφηθούν με δικά του 
έξοδα, να τα τυπώσει και να τα εκδό

σει σε μορφή φακέλλου συμπληρωμένα 
από βινιέττες και επεξηματικά σχόλια. 
Ο βασιλιάς Όθωνας ανήκε και αυτός 
στους πρώτους συνδρομητές της έκδοσης 
και απέκτησε το Πανόραμα σε έξι αντί

τυπα. Συνολικά τα έσοδα κάλυψαν απλώς 

και μόνο τα έξοδα και έτσι ο Stademann 
έμεινε με «την ανταμοιβή [...] και την πε

ποίθηση [...] ότι ολοκληρώθηκε και δη

μιουργήθηκε κάτι χρήσιμο και επιτυχη

μένο» (Μόναχο, Γενικά Κρατικά Αρχεία 
της Βαυαρίας, Φάκελλος Βαυαρικής Πρε

σβείας Αθηνών 841). 
Ο August Ferdinard Stademann γεννή

θηκε στο Βερολίνο και έζησε από το 1810 
στην Βαυαρία. Το 1816 έκανε αίτηση για 
να πολιτογραφηθεί ως Βαυαρός. Στην 
αίτηση του τόνισε την ιδιαίτερη ικανό

τητα του για εργασίες γραμματείας και 
γνώσεις ξένων γλωσσών (Μόναχο, Γε

νικά Κρατικά Αρχεία της Βαυαρίας, Πρω

τόκολλα του Συμβουλίου του Κράτους, 
362). Το 1832 έφθασε στην Ελλάδα ως 
διοικητικό σύμβουλος της Αντιβασιλεί

ας. Το 1835 ή το 1836 επέστρεψε στη Βαυ

αρία. Τερμάτισε τη σταδιοδρομία του το 
1872 ως Κυβερνητικός Σύμβουλος και 
γενικός γραμματέας του Συμβουλίου του 
Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών. 
Το 1873 πέθανε σε ηλικία 82 ετών. Δια

κρίθηκε με τρία παράσημα, μεταξύ αυ

τών και με το «Παράσημο Ιππότου Α' Τά

ξεως του Τάγματος του Αρχαγγέλου 
Μιχαήλ». 
Η δημιουργία πανοραμικών απόψεων 
πόλεων αρχίζει στο τέλος του 18ου αι

ώνα και μεταβλήθηκε σε μαζικό φαινό

μενο το 19ο αιώνα και σε πολύ διαδεδο

μένη μορφή αναπαράστασης γεωγραφικών 
περιοχών για ένα πλατύ κοινό. Βασι

κός στόχος ήταν να δώσει στον παρα

τηρητή όχι την εικόνα του ίδιου του το

πίου αλλά τη πραγματική φυσιογνωμία 
της φύσης. Για να επιτευχθεί η πλήρης 
οφθαλμαπάτη, έπρεπε ολόκληρη η εικό

να να περιβάλλει και αρχιτεκτονικά το 
θεατή. Η εικόνα ήτανε κολλημένη σε μια 
καμπύλη επιφάνεια του εκθεσειακού χώ

ρου που παρουσιαζόταν έτσι ώστε να επι

τευχθεί μια ενιαία αίσθηση του χώρου. 
Υπήρχαν μάλιστα κυρίως σε λαϊκές γιορ

τές ειδικοί χώροι «Πανοραμάτων» (βλ. 
Oettermann, Das Panorama, 1980, σσ. 
41κ.ε.). Τα μικρά πανοράματα  χαρα

κτικά ή λιθογραφίες, όπως αυτό του 
Stademann  είναι μετεξελίξεις των με

γάλων πανοραμάτων που δημιουργήθη

καν ως αναμνηστικά συλλεκτικά έργα τέ

χνης σε χαρτί. Μετά τα πρώτα τυπώματα 
«του εφευρέτη των πανοραμάτων», Robert 
Barker, αυτές οι σειρές έβγαιναν πια σε 
μεγάλο αριθμό, μια και υπήρχε μεγάλη 
ζήτηση από τα μεσαία και χαμηλά αστι

κά στρώματα, (βλ. Oettermann, Das w 
Panorama, 1980, σσ. 52κ.ε.). 
Ο Stademann δεν ήταν ούτε ο πρώτος αλ ™ 
λά ούτε και ο μοναδικός καλλιτέχνης που | 
αφιέρωσε στην Αθήνα και στα περίχω | 
ρά της ένα πανόραμα. Ήδη από το 1810 j£j 
είχαν προηγηθεί τα σχέδια του Magnus < 
von Stackelberg, που αργότερα συμπε £ 
ριελήφθησαν στο βιβλίο του με θέματα * 
από την Ελλάδα. Την ίδια εποχή ο Carl 
Haller von Hallerstein δημιούργησε μια 
σειρά από αθηναϊκές απόψεις, που δεν 
αποτελούσαν όμως άρτια πανοράματα. 
Ο Haller επέλεξε το λόφο των Νυμφών 
όπως και ο Stademann για το Πανόρα

μα του. Το 1821, ο γάλλος ζωγράφος Pierre 
Prevost φιλοτέχνησε μια πανοραμική άπο

ψη της Αθήνας ιδωμένη από το Φράγκι

κο Πύργο της Ακρόπολης. Ο Prevost ήταν 
διάσημος για τα ατμοσφαιρικά και αι

σθησιακά τοπία του. Το έργο αυτό επαι

νέθηκε επανειλημμένως για την «ψευ

δαισθιακή του φυσικότητα» («Das 
Panorama von Athen zu Paris», Schorns 
Kunstblatt 2, 1821, σσ. 341343. Πρβλ. 
Oettermann, Das Panorama, 1980, σ. 122). 
To Μάιο του 1836 η αγγλίδα Selina 
Bracebridge έκανε μια ακόμα πανορα

μική άποψη της Αθήνας. Εκδόθηκε ως 
λιθογραφία το 1839 στο Λονδίνο. Ο 
Stademann δείχνει την Αθήνα φωτισμέ

νη από το νότο, πλαισιωμένη από το ναό 
του Ηφαίστου προς βορράν (αριστερά) 
και από την Ακρόπολη προς νότον (δε

ξιά). Ο βράχος της Ακρόπολης με τα μνη

μεία είναι αποδοσμένος με έντονη πλα

στικότητα καθώς φωτίζεται από πλάγιο 
φως. Φαντάζει ψεύτικος σαν το «βαυα

ρικό Παρθενώνα», τη Βαλχάλα στο 
Regensburg, στις όχθες του Δούναβη. Η 
ίδια η πόλη καταλαμβάνει μόνο δύο φύλ

λα από τα δέκα συνολικά σχέδια. Τα υπό

λοιπα φύλλα απεικονίζουν την απογυ

μνωμένη και ξερή γη καθώς και τους 
γυμνούς λόφους χρησιμοποιώντας γκρί

ζες αποχρώσεις. 
Η πόλη, τα μνημεία και η φύση φαίνο

νται απόμακρα για το θεατή, μια και δεν 
υπάρχει πραγματικό πρώτο πλάνο ούτε 
χρησιμοποιούνται τεχνικές κλιμάκωσης 
του χώρου με μορφές ζώα ή μέρη της φύ

σης έτσι ώστε να τοποθετηθεί ο θεατής 
νοερά στο χώρο. Ο Stademann δε σχε

διάζει δέντρα ή θάμνους, που θα συνέ

βαλαν στην ελάφρυνση της συνολικής ει

κόνας και που θα μπορούσαν να τονώσουν 
τα σχεδιάσματα. Το «Ιερόν Άλσος», ο 

339 



αρχαίος «Ελαιώνας» ο Stademann τον 
αποτυπώνει ως έναν απόμακρο όγκο από 
σφαιρικά στοιχεία. Υπάρχει μια φανερή 
αντίθεση ανάμεσα στα τοπία με τους σκο

τεινούς λόφους και τη φωτεινή επιφάνεια 
του ουρανού. Η διαχωριστική γραμμή 
ορίζεται με μια μοναδική καμπύλη τρα

βηγμένη πέρα για πέρα. Οι δυο ενότητες 
στέκουν η μια απέναντι από την άλλη κά

πως ασύνδετες μεταξύ τους. Ο Stademann 
φαίνεται να έχει επηρεαστεί από τα έρ

γα των αδερφών Olivier που ζούσαν στο 
Μόναχο από το 1827 και ίσως το 1828. Ο 
«σκληρός» ορίζοντας που ορίζεται χωρίς 
τη χρήση στοιχείων που θα του έδιναν 
μια προοπτική διάσταση, ο αδόμητος χω

ρίς σύννεφα ουρανός και η μονοτονία της 
φύσης αποτελούν στοιχεία που παραπέ

μπουν στην αντίληψη ενός τοπίου του 
Caspar David Friedrich. Οι σύχρονοι του 
Stademann αντιμετώπισαν την προσπά

θεια του μάλλον με κριτική διάθεση. Ο 
Ludwig Ross γράφει: «Τους ίδιους μήνες 
ο Dr. Stademann ζωγράφισε με αγχώδη 
επιμέλεια το Μεγάλο Πανόραμα της Αθή

νας, [...]. Αλλά ο κύριος von Heydek δεν 

έμεινε ευχαριστημένος με το έργο αυτό 
που με υπερβολικά δουλικό τρόπο θέλη

σε να αποδώσει μια πιστή αντιγραφή του 
τοπίου. Ο Stademann απλώς στραγγίζει 
τη φύση». (Ross, Erinnerungen, 1863, σ. 
85) Γεγονός είναι ότι το Πανόραμα του 
Stademann αποτελεί την ακριβέστερη 
αναπαράσταση της πόλης και του λεκα

νοπεδίου των Αθηνών κατά τα πρώτα 
χρόνια της περιόδου της βασιλείας του 
Όθωνα. Συνιστά μια μοναδική μαρτυρία 
για την οικιστική και πολεοδομική εξέ

λιξη της νέας πρωτεύουσας και των πε

ριχώρων της. 

Χ. Σ. 

Για την ιστορία των πανοραμάτων πρβλ 
Germain Bapst, Essai sur I'histoire des panoramas 
et des dioramas, 189 Γ Stephan Oettermann, 
Das Panorama. Die Geschichte eines 
Massenmediums, Φρανκφούρτη 1980· Silvia 
Boldini, Storia di Panorama. La visione totale 
nellapittura delXIXsecolo, Ρώμη 1984 
Κατ. Έκθ. Sehnsucht. Das Panorama als 
Massenunterhaltung des 19. Jahrhunderts, Βόν
νη 1993. 
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Γ'. Μόναχο: «Η Αθήνα του ποταμού Ίζαρ» 

Ο ενθουσιασμός του για την Ελλάδα ώθη

σε το διάδοχο Λουδοβίκο στο να συλλέγει 
αρχαία γλυπτά. Όταν μετά το 18091810 
προγραμμάτισε ένα κτίριο για τη συλλογή 
του, επιθυμούσε να μεταφυτεύσει μια γνή

σια έκφραση της ελληνικής αρχιτεκτονι

κής στο Μόναχο. Μετά από προτάσεις δια

φόρων αρχιτεκτόνων που δεν τον έπεισαν, 
ο Λουδοβίκος, προκήρυξε διαγωνισμό για 
την οικοδόμηση ενός μουσείου και μιας 
Βαλχάλα, ενός «Πανθέου» «σε γνήσιο ελ

ληνικό ύφος». Στο πρόσωπο του Leo von 
Klenze ο διάδοχος Λουδοβίκος βρήκε έναν 
αρχιτέκτονα που όχι μόνο καταλάβαινε τις 
επιθυμίες του, αλλά μπορούσε και ήθελε 
να σχεδιάζει τα οικήματα ακολουθώντας 
την αρχαία ελληνική τεχνοτροπία. 
Με τη Γλυπτοθήκη του Klenze, τα αετώ

ματα και τα κιονόκρανα της οποίας απο

τελούν αντίγραφα του ναού της Αθηνάς 
στη Πριήνη, έχουμε το πρώτο κτίριο του 
Μονάχου «σε ελληνικό ύφος» από την πε

ρίοδο 181630, παρότι οι κόγχες με τα αγάλ

ματα είναι εμπνευσμένες από την Ανα

γέννηση και στο εσωτερικό του κτιρίου, 
αντίθετα με τα ελληνικά πρότυπα, υπάρ

χουν θολωτοί χώροι. 

Το 1817 ο Klenze πρότεινε την ανέγερση 
της εκκλησίας των Αποστόλων σε κοριν

θιακό ρυθμό απέναντι από την ιωνική Γλυ

πτοθήκη, και δυτικά μια «ελληνική πύλη» 
με δωρικούς κίονες έχοντας ως πρότυπο 
τα Προπύλαια του Παρθενώνα. Έτσι στο 
Konigsplatz θα συναθροίζονταν οι τρεις 
διαφορετικοί ελληνικοί ρυθμοί ιος μια «ει

κόνα γνήσιας Ελληνικότητας». Μέσα από 
έναν συνειδητό παραλληλισμό του με τον 
Περικλή, ο Λουδοβίκος ήθελε να ανθήσει 
η ελληνική τέχνη στην πρωτεύουσα του και 
να μετατραπεί το Μόναχο, από πόλη με 
μπαρόκ χαρακτήρα στην «Αθήνα του πο

ταμού Ίζαρ». 

Ως αρχιτέκτονας αυτού του ελληνικού ορά

ματος, ο Klenze επιχείρησε να προσαρ

μόσει τις αρχαίες μορφές «στο βαυαρι

κό ουρανό, αέρα και ήλιο». 
Ωστόσο, από το 1818 ο Λουδοβίκος στρά

φηκε και σε άλλες τάσεις της τέχνης και 
έτσι το αρχικό όνειρο καθυστέρησε να 
πραγματοποιηθεί. Την περίοδο 183845 ο 
Georg Friedrich Ziebland δημιούργησε το 
κτίριο που προοριζόταν για τη στέγαση 
εκθέσεων. Αργότερα, κατά την περίοδο 
185462 ο Klenze ολοκλήρωσε το τελευ

ταίο του αρχιτεκτόνημα, τα Προπύλαια, 
τα αετώματα των οποίων έφεραν σκηνές 
από τον ελληνικό απελευθερωτικό αγώ

να, προς τιμή του βασιλιά Λουδοβίκου, 
που είχε ήδη παραιτηθεί από το θρόνο. 
To Konigsplatz του Μονάχου δεν συμπε

ριελάμβανε μόνο τη σημαντικότερη συ

γκέντρωση στοιχείων της νεοελληνικής 
αρχιτεκτονικής στη Γερμανία, αλλά απο

τελούσε και ένα μνημείο του ευρωπαϊκού 
φιλελληνισμού. 

Παράλληλα με την ανέγερση της Γλυπτο

θήκης, ο Λουδοβίκος επεδίωξε την κατα

σκευή ενός μνημείου «μεγάλων ανδρών», 
μιας Βαλχάλας ηρώων, που προοριζό

ταν αρχικά για τον Αγγλικό Κήπο. Από 
την αρχή ο Λουδοβίκος ήθελε να χρησι

μεύσει ως πρότυπο για το κτίριο αυτό ο 
Παρθενώνας. Η ιδέα αυτή υπερίσχυσε με

τά από πολλές συζητήσεις σχετικά με τον 
προβληματισμό εάν η δωρική αρχιτεκτονι

κή ήταν κατάλληλη για να τιμήσει τους 
γερμανούς ήρωες. Ο Leo von Klenze έκτι

σε το 183042 τον επιβλητικό ναό, το εσω

τερικό του οποίου στεγάζεται με ένα σι

δερένιο σκελετό οροφής, και τον 
τοποθέτησε πάνω σε μια θεόρατη σκάλα 
στα υψώματα της όχθης του Δούναβη στο 
Ντόναουσταουφ κοντά στο Ρέγκεν

σμπουργκ. 

Το τελευταίο «ελληνικό» μνημείο του Λου

δοβίκου ήταν το «Βαυαρικό Μέγαρο Δό

ξης» που κατασκευάστηκε την περίοδο 
18331853 στο Μόναχο, στην περιοχή 
Theresienwiese. 
Παρά τις αντιδράσεις και τις προτάσεις 
για διαφορετικούς ρυθμούς, τελικά ανα

τέθηκε στον Klenze να δημιουργήσει ένα 
δωρικό κτίσμα με πρότυπο την αρχαιο

ελληνική στοά. Η αρχική ιδέα για την κα

τασκευή ενός γλυπτού της Αθηνάς, που 
θα εντασσόταν στο πλαίσιο του μνημεί

ου, άλλαξε σε μεταγενέστερο στάδιο και 
έτσι τοποθετήθηκε ένα άγαλμα της Βαυ

αρίας με Λέοντες. Η σύνθεση αυτή απο

τελεί τη συμβολική σύνδεση Ελλάδας και 
Βαυαρίας. 

Β. Ν. 

59. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος 
και τα οικοδομήματα του 
Gottlieb Bodmer, 1835 
Λιθογραφία, 76 x 51,8 εκ. 
Οττομπρούν, Μουσείο του βασιλιά Όθωνα 
της Ελλάδας, αρ. ευρ. Μ 11/569 

Στο έργο αυτό, που αποτελεί έκφραση σε

βασμού, ο Λουδοβίκος παρουσιάζεται πά

νω από τα οικοδομήματα που πραγματο

ποίησε κατά τις πρώτες δεκαετίες της 
κυριαρχίας του. Πάνω, εμφανίζονται στη 
μέση ενός φωτοστέφανου, όμοιο με το μά

τι του Θεού, δυο αστέρια με πέντε αχτίδες 
με τα ονόματα «THER[ESE]» και 
«LUDWIG». Οκτώ ακόμα αστέρια με πέ

ντε ακτίνες με τα ονόματα των παιδιών του 
ζεύγους περιβάλλονται με ένα ποίημα: 
«Οκτώ αστέρια σε περιβάλλουν 
Φωτίζουν την ωραία σου ζωή, 
Ο Βαυαρός τα κοιτάζει καταγοητευμένος 
Τερέζα, Λουδοβίκε 

346 



Sfflrra ftfoiwrA tour ttetoBtvame^itutti fitfym, ς£§& $tmt krs-|Ptitoiit frntbtg ju bfbrerwtt, 

'-X&9 »irl bteS&thonm tft ϊιηχίι<?Βκ| gefflsfijcit suBecli tofrat itc r̂getUDart ratfrtpttltSftt tft 
t?t& mtt^fwunjimnuj fitijt mtfiuHdj ilk 3Sfit. SSHrt itft Μ/ΐΛιφκΙί$lkf} imt@w|iwt tieititen. * 1 i 

347 



Μα μόνο ένα αστέρι ακτινοβολεί στο πλευ

ρό Σου, 
Ας σε συνοδεύει αιώνια! 
Ας φέρνει ευτυχία, τόσο σε Εσένα όσο 
και στο λαό σου» 
Το αστέρι με τις πέντε ακτίνες ανήκει από 
τον 18ο αιώνα στα μασονικά σύμβολα μα

ζί με το γνώμονα, το μυστρί, το σφυρί και 
την ποδιά. Το άστρο παραπέμπει στον 
ήλιο που φωτίζει με τις ακτίνες του τη γη 
 στην περίπτωση αυτή τα κτίσματα του 
βασιλιά. Ακολουθώντας τους μασονικούς 

συμβολισμούς, τα κτίρια μιας ιδανικής 
πόλης βρίσκονται σε συμμετρική διάτα

ξη και σε ορθή γωνία. Οι δυο ναοί Ludwig

skirche και Mariahilfkirche περιβάλλουν 
τα Ανάκτορα, ενώ πιο πίσω βρίσκεται η 
Γλυπτοθήκη σε ένα χώρο που λούζεται 
από φως. Τοποθετημένη στο κέντρο των 
αξόνων, δεσπόζει η Βαλχάλα μέσα στις 
ακτίνες του ανατέλλοντος ηλίου και υπε

ρέχει όλων των κτιρίων. 
Στο στεφάνι αναγράφονται τα επιτεύγ

ματα του βασιλιά με επιγραφές και ει

κόνες. Κάτω αριστερά παραπέμπει μια 
πρόταση στο γιο του Λουδοβίκου, το βα

σιλιά της Ελλάδας, Όθωνα. 
«Ένας βασιλικός γόνος από το Wittelsbach, 
ανέβηκε στο θρόνο σε μια μακρινή χώ

ρα, συνένωσε τον ελληνικό λαό και διέ

λυσε τα βάσανα του». 
Στο πρώτο πλάνο ο βαυαρικός λέοντας 
φρουρεί τα εμβλήματα του βασιλείου. Πε

ριστοιχίζεται από λάβαρα με τα ονόμα

τα και τις ημερομηνές των μεγάλων μα

χών. Κάτω από το φύλλο παρατίθενται οι 
ακόλουθοι στίχοι: 
«Καθώς στεκόμαστε μπροστά από τα έρ

γα σου, κατάπληκτοι, 
ξυπνά στην καρδιά μας περηφάνεια και 
ευγνωμοσύνη, 
τόσο που εσύ μας φροντίζεις, 
και ο χρόνος σε προσέχει με θαυμασμό, 
ταιριάζει να αναγνωρίζουν οι σύγχρονοι 
σου με χαρά, 
τι σημαντικός που είσαι, ω βασιλιά, για το 
λαό σου. 
Ακόμα και όταν εξαφανιστεί το παρόν, οι 
επόμενες γενιές θα σε αποκαλούν Μεγάλο.» 

Μπ.Β. Κ. 

Jorg Traeger, Der Weg nach Walhalla, Denk
mallandschaft und Bildungsreise im 19. Jahr
hundert, Ρέγκενσμπουργκ 1987, σσ. 212 κ.ε. 

60. Leo von Klenze 
Johann von Halbig, 1846 
Μπρούντζος, Ύψ. 68 εκ. 
Επιγ.: LEO V. KLENZE 
Μόναχο, Βαυαρικές Κρατικές Συλλογές, 
Νέα Πινακοθήκη, αρ. ευρ. Β 415 

Ο Leo von Klenze γεννήθηκε στις 29 Φε

βρουαρίου 1784 στο Μπόκενεμ, κοντά 
στο Χίλντεσχαϊμ. Μετά τις σπουδές του 
στο Βερολίνο και στο Παρίσι δούλεψε 
σαν αρχιτέκτονας της αυλής του Jerome 
του Βοναπάρτη στο Κάσελ. Το 1816 ο διά

δοχος Λουδοβίκος τον κάλεσε στο Μόνα

χο, όπου και εργάστηκε μέχρι και το θά

νατο του, το 1864. Υπήρξε ο ιθύνων 
αρχιτέκτονας της πολεοδομικής ανοικο

δόμησης του Μονάχου και της μεταμόρ

φωσης του από έδρα του Βαυαρού Εκλέ

κτορα σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Με 
τα κτίρια του στο Konigsplatz, τη νέα πτέ

ρυγα των Ανακτόρων, το Υπουργείο Πο

λέμου, τα αστικά παλάτια στην πλατεία 
Wittelsbach, το Ωδείο και το Μέγαρο των 
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Ηρώων στην περιοχή Theresienhohe, ο 
Klenze διαμόρφωσε αποφασιστικά την 
εικόνα του Μονάχου. Στα άλλα κύρια έρ

γα του εκτός Μονάχου προστίθενται: η 
Βαλχάλα, το Ερμιτάζ στην Αγία Πετρού

πολη και η Αίθουσα της Απελευθέρωσης 
στο Kelheim. 
Στην προτομή από μπρούντζο παρουσιά

ζεται ο τότε 62χρονος αρχιτέκτονας με 
δάφνινο στεφάνι, που από την αρχαιότη

τα ήταν σύμβολο δόξης και τιμής. Ο Johann 
von Halbig, καθηγητής στην Πολυτεχνι

κή Σχολή του Μονάχου από το 1864, συμ

μετείχε ως γλύπτης σε πολυάριθμα έρ

γα του Klenze. Ανάμεσα στα άλλα, 
φιλοτέχνησε τα δυο λεοντάρια στην εί

σοδο της Παλαιάς Πινακοθήκης, τη μα

κέτα για τους Άτλαντες στον προθάλαμο 
του Ερμιτάζ, τις Νίκες στον εξωτερικό 
τοίχο της Αίθουσας της Απελευθέρωσης 
στο Kelheim, όπως και πολλές προτο

μές για την Βαλχάλα και το Μέγαρο των 
Ηρώων στο Μόναχο. 

Μπ.Β. Κ. 

Η Γλυπτοθήκη 

«Θα ήθελα να γίνω ο ιδρυτής μιας συλλογής 
αρχαίων γλυπτών», έγραφε ο διάδοχος Λου

δοβίκος στις 2 Απριλίου 1806 στο ζωγράφο 
και ποιητή Friedrich Miiller (Κατ. Έκθ. 
GlyptothekMunchen, 1980, ο. 25, σημ. 16). 
Χρειαζόταν όμως ένα ανάλογο κτίριο για να 
στεγάσει τη συλλογή αυτή. 
Το σχέδιο του Ιταλού Giacomo Quarenghi 
αποτελεί την πρώτη ένδειξη για την κα

τασκευή ενός «Museo per Busti e Statue 
Del Principe Ereditario di Baviera». To 
σχέδιο πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια 
του ταξιδιού του από το Μόναχο με προ

ορισμό την Αγία Πετρούπολη, όπου ερ

γαζόταν για την Αικατερίνη Β'. Αλλά και 
ο Carl von Fischer, που κατά την περίοδο 
18101811 είχε μελετήσει το θέμα «Μου

σείο» στο Παρίσι, παρουσίασε το 1813 
στο διάδοχο κάποια προσχέδια. Το 1812, 
η απόκτηση των αετωμάτων του ναού της 
Αφαίας από την Αίγινα υπήρξε η σημα

ντικότερη αγορά εκείνης της εποχής, και 
η ανάγκη κατασκευής ενός μουσείου κα

τέστη επιτακτικότερη. 
Στις 4 Φεβρουαρίου 1814, η Βαυαρική 
Αρχιτεκτονική Ακαδημία προκήρυξε δια

γωνισμό για την ανέγερση ενός ιδρύμα

τος βετεράνων, για ένα «Πάνθεον» προς 
τιμήν των μεγάλων ανδρών της Γερμανίας 
και ενός «χώρου για τη στέγαση αρχαιο

τήτων». Οι προδιαγραφές για το τελευ

ταίο κτίριο ήταν οι ακόλουθες: 
«Η πρόσοψη του κτιρίου πρέπει να συ

νορεύει με μια δημόσια πλατεία και να 
έχει μήκος λιγότερο αλλά όχι περισσότε

ρο από 300 βαυαρικά πόδια. Αφήνεται 
στη διάθεση του καλλιτέχνη ο σχεδιασμός 
ή όχι, στοάς. Όμως, τόσο τα επιμέρους 
τμήματα όσο και η συνολική του εικόνα 
πρέπει να χαρακτηρίζονται από γνησιό

τατο αρχαιοελληνικό ρυθμό. Το βάθος 
του κτιρίου να είναι κατά βούληση. Το 
κτίσμα θα είναι μονώροφο, υπερυψωμέ

νο με μερικά σκαλοπάτια και χωρισμένο 
σε πολλούς χώρους. Τα παράθυρα θα το

ποθετηθούν στο πίσω μέρος του κτιρίου 
για να μην ενοχλείται η απλότητα της πρό

σοψης. Ο καλλιτέχνης μπορεί να δια

μορφώσει το πίσω μέρος του κτιρίου ανά

λογα με την προσωπική του καλαισθησία. 
Πρέπει να προβλεφθούν δωμάτια για τον 
επόπτη. Συγχρόνως, το σχέδιο να δια

μορφωθεί έτσι ώστε να μπορεί να προ

στεθεί αργότερα μια πτέρυγα στο πίσω 
μέρος. Η στέγη, στο εσωτερικό του κτι

ρίου, πρέπει να είναι αρκετά υψηλή ώστε 
να επιτρέπει την έκθεση κολοσσιαίων 
αγαλμάτων» (αναλυτικά στο: Κατ. Έκθ. 
Gllyptothek Munchen, 1980, σ. 98). 
«Στο διαγωνισμό καλούνται να λάβουν 
μέρος κυρίως οι καλύτεροι Γερμανοί αρ

χιτέκτονες, αλλά και αρχιτέκτονες άλλων 
χωρών». Ως ημερομηνία λήξης της υπο

βολής προτάσεων ορίστηκε η 1η Ιανουα

ρίου 1815, αλλά λόγω του Haller που ήταν 
άρρωστος δόθηκε παράταση έως την 1η 
Ιουλίου 1816. Συγχρόνως, οι καλλιτέχνες 
ήταν ελεύθεροι «να διαμορφώσουν σχέ

δια διαφορετικής τεχνοτροπίας από την 
προδιαγραφόμενη, με την προϋπόθεση να 
υπηρετούν το σκοπό» [...]. (αναλυτικά: 
Reidelbach, Konig Ludwig Ι., 1888, σ. 54) 
Όμως στις 2 Απριλίου 1816 έγραφε ο Λου

δοβίκος στο Wagner: «Καθώς δεν με ικα

νοποίησαν τα διαγωνιζόμενα σχέδια για 
τη Γλυπτοθήκη, ζήτησα από δυο καλλιτέ

χνες να τα ξανασχεδιάσουν ώστε να επι

λέξω αυτό που μου αρέσει [...].» (Βίρ

τσμπουργκ Αρχείο του Martin von 
Wagner). Σ' αυτό το γράμμα, για πρώτη 
φορά, το μουσείο αποκτά όνομα: («Γλυ

πτοθήκη ονομάζω το νέο κτίριο που θα 
στεγάσει αρχαία έργα τέχνης και γλυπτά»). 
Στη συνέχεια, ο Λουδοβίκος ζήτησε πάλι 

από τον Carl von Fischer να του φτιάξει £ 
μια δεύτερη σειρά από σχέδια, μια και ως S3 
μέλος της επιτροπής αξιολόγησης δεν μπο ο 
ρούσε να λάβει μέρος στον διαγωνισμό. < 
Όμως και αυτά δεν ανταποκρίνονταν στην | 
αρχική ιδέα και ο Λουδοβίκος ζήτησε από S 
το Leo von Klenze να ξαναεπεξεργα < 
στει τα σχέδια που είχαν ξεχωρίσει. Τη g 
βάση θα αποτελούσε η πρόσοψη που εί * 
χε σχεδιάσει ο Klenze σε ελληνική τε

χνοτροπία. Από τα σχέδια του Fischer θα *ί 
δανείζονταν τη γενική ιδέα της κάτοψης. 1 
Από τα σχέδια του Haller, ο διάδοχος επι

θυμούσε να διατηρηθεί η στοά με τους 
οκτώ κίονες ενώ ήθελε την ελεύθερη θέα 
ανάμεσα στους κίονες, όπως στα Προπύ

λαια. Στην πρόσοψη του Klenze δεν υπάρ

χουν κόγχες αλλά μια στοά με οκτώ ιωνι

κούς κίονες με ραβδώσεις, και ανάμεσα 
από τα τρία τόξα δημιουργείται μια ελεύ

θερη θέα προς την αυλή. Η πίσω όψη του 
κτιρίου, εκτός από τα παράθυρα και κά

ποιες λεπτομέρειες, προεξοφλεί την τε

λική μορφή. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, 
στις 23 Απριλίου 1816 τέθηκαν τα θεμέ

λια. Μετά και από άλλα προσχέδια, στις 
18 Σεπτεμβρίου 1817, ο Λουδοβίκος ενέ

κρινε την πρόσοψη της Γλυπτοθήκης. Το 
μουσείο εγκαινιάστηκε στις 30 Οκτωβρί

ου 1830 χωρίς επισημότητες. 

Μπ.Β. Κ. 

Κατ. Έκθ. Glyptothek Munchen, 1980, σσ. 90
18Γ Κατ. Έκθ. Kkssizismus in Bayem, Schwaben 
und Franken, 1980, σσ. 229242 

Ο αρχιτέκτονας Carl Haller von 
Hallerstein από τη Νυρεμβέργη, κατά 
την παραμονή του στην Ελλάδα, συμμε

τείχε σε επιστημονικές έρευνες. Το 1812 
μπόρεσε να αποκτήσει για λογαριασμό 
του διαδόχου τα αρχαία γλυπτά από το 
ναό της Αφαίας στην Αίγινα. Από το 
Salzburg, ο Λουδοβίκος του έγραφε στις 
27 Ιουνίου 1813 (Μόναχο, Βαυαρικό 

61. Σχέδιο για τη Γλυπτοθήκη 
Carl Haller von Hallerstein, 1815 
Πέννα και ακουαρέλα, 44,5 x 119,0 εκ. 
Επιγρ. κάτω αρ.: 34. Ideale Situation eines 
Gebdudes zu Aufstellung von Bildhauerwerken 
[Ιδανική εικόνα ενός κτιρίου για την έκθεση 
έργων της γλυπτικής]. 
Μόναχο, Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυαρίας, 
Cod. icon. 207n, 1,12 
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Κεντρικό Κρατικό Αρχείο, μυστικό 
αρχείο, Ι Α 37α): «Για ένα οικοδόμημα 
κατάλληλο για την έκθεση έργων τέτοι

ας πλαστικότητας επιθυμώ από τους 
καλυτέρους αρχιτέκτονες την κατα

σκευή δυο σχεδίων για μία πρόσοψη 
300 βαυαρικών ποδιών. Το κτίσμα θα 
αποτελείται από έναν όροφο, χωρισμέ

νο σε διαφορετικές αίθουσες, μια εκ 
των οποίων θα στεγάσει τη ζωφόρο του 
ναοΰ του Επικούρειου Απόλλωνα της 
Φιγαλείας, εφόσον πραγματοποιηθεί η 
απόκτηση της και γίνει τμήμα της συλλο

γής. Το βάθος του κτιρίου να σχεδιαστεί 
κατά βούληση, όπως και η υπόλοιπη ταξι

νόμηση χώρων, ο φωτισμός των χώρων 
κ.ο.κ. Και τα δυο σχέδια πρέπει να ακο

λουθούν πιστά τα αρχαιοελληνικά αρχι

τεκτονικά πρότυπα ενώ απαραίτητη πρϋ

πόθεση είναι να παρέχεται από οποιοδή

ποτε σημείο άριστη θέα στο σύνολο των 
μνημείων. Η μια πλευρά θα περιλαμβάνει 
προθάλαμο με κίονες. Θα απονεμηθεί 
φυσικά βραβείο για το καλύτερο σχέδιο 
που θα υλοποιηθεί ... [...] (Reidelbach, 
KonigLudwigL, 1888, σ. 52). 
Στις 11 Αυγούστου ο διάδοχος συμπλή

ρωνε: «Επιθυμώ σαφώς τα σχέδια να 
εκτελεστούν στην Ελλάδα. Όσο για το 
κτίσμα που θα στεγάσει τις αρχαιότητες, 
αυτό πρέπει να διαθέτει: 
α) Μια αίθουσα με μήκος αντίστοιχο με 
αυτό της ζωφόρου του ναού του Απόλλω

να στην Φιγαλεία, σε περίπτωση που θα 
πραγματοποιηθεί η αγορά της, κάτι που 
όπως είπα είναι πολύ (λίγο) πιθανό. 
Αλλά δεν θα έβλαπτε να έχει η αίθουσα 
αυτό το μήκος, γιατί έτσι θα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και για άλλα εκθέματα, 
β) Κάθε αίθουσα, κάθε δωμάτιο θα χωρί

ζεται από τους υπόλοιπους χώρους με 
τοίχο, ενώ θα προβλεφθούν δυο δωμάτια 
για τον επόπτη, γ) Επιθυμώ το σχέδιο για 
τη στέγαση των αρχαιοτήτων να διαμορ

φωθεί έτσι, ώστε να είναι δυνατή αργότε

ρα η επέκταση του κτίσματος. Όπως προ

ανέφερα, ειδικά για το κτίριο που θα στε

γάσει τις αρχαιότητες επιθυμώ δυο σχε

διαστικές προτάσεις, ενώ για τη Βαλχάλα 
μία. Και οι τρεις αυτές προτάσεις να 
είναι έγχρωμες.» (Reidelbach, Konig 
LudwigL, 1888, σ. 53). 
Στις 16 Σεπτεμβρίου τόνιζε για μια ακόμα 
φορά ότι: «Θέλω μια αίθουσα διαμορφω

μένη αποκλειστικά για την έκθεση των γλυ

πτών από την Αίγινα. Θα τοποθετηθούν σε 
δυο σειρές, όπως ήταν στο ναό.» Στις 3 
Ιανουαρίου ο Λουδοβίκος γράφει: «Εμπι

στεύομαι τις γνώσεις σας στον κλασικι

σμό και πιστεύω ότι οι προσδοκίες μου θα 
εκπληρωθούν» (Reidelbach, Konig Ludwig 
Ι, 1888, σ. 53). 
34 χρωματιστά σχέδια αποτελούσαν την 
αρχική πρόταση του Haller von 
Hallerstein, με χρονολογία σύνταξης την 
27η Ιανουαρίου 1815 στην Κωνσταντι

νούπολη. Ο Haller απεικόνιζε την 
«ιδεατή μορφή ενός κτίσματος που προ

ορίζεται για την έκθεση γλυπτών», ενώ 
είχε εντάξει το κτίσμα αυτό σε ένα ιδεα

τό τοπίο. Για το κτίριο αυτό ακολούθησε 
για μια ακόμα φορά το πρότυπο του 
ΜουσείουΒιβλιοθήκης από το διαγωνι

σμό που είχε προκηρύξει η Γαλλική 
Ακαδημία. Εκεί αποτυπώνεται η ισορ

ροπία της δωρικής και της αιγυπτιακής 
αρχιτεκτονικής, που γνώρισε από το 
δάσκαλο του Friedrich Gilly. Το μονώ

ροφο οικοδομικό σύμπλεγμα εδράζεται 
πάνω σε μια επίπεδη εξέδρα, ενώ το 

κτίσμα εξυπηρετείται από σκάλα που 
έχει προβλεφθεί και για τις τέσσερις 
πλευρές. Στις δυο πλευρές τη κύριας 
πρόσοψης, που περιλαμβάνει μια οκτά

στηλη στοά, βρίσκονται δυο μικρότεροι 
ναοί που θα στεγάσουν τη βιβλιοθήκη, 
τη συλλογή νομισμάτων και τη συλλογή 
αγγείων. Η στοά αποτελεί αντιγραφή 
της κύριας πρόσοψης του Παρθενώνα 
με τους δωρικούς κίονες. Πίσω από τη 
στοά υψώνεται ο ψηλός τοίχος του 
μεσαίου κτίσματος με το εσωτερικό 
αίθριο. Όπως σημείωσε και ο ίδιος ο 
Haller, σχεδίασε την κλίση των πυλώ

νων και τη διαβάθμιση των γείσων, που 
παραπέμπουν στην αιγυπτιακή αρχιτε

κτονική, «αφού μετά από την εξέταση 
των καλύτερων ελληνικών μνημείων 
παρατήρησε, ότι οι αρχαίοι Έλληνες 
είχαν ως αρχή κατά την κατασκευή 
όλων των κτιρίων και μνημείων τη στέ

νωση των όγκων προς τα π ά ν ω » . 
(Απόσπασμα από τον Κατ. Έ κ θ . 
Glyptothek Munchen, 1980, σ. 129). Η 
εντατική μελέτη των ρωμαϊκών λουτρών 
ώθησε τον Haller σε μια δεύτερη σειρά 
σχεδίων για «την έκθεση των γλυπτών». 
Τα σχέδια αυτά δείχνουν σε εγκάρσια 
τομή τέσσερα αίθρια και μια σειρά από 
κίονες. Τον Απρίλιο του 1816 ο διάδοχος 
σχολίασε τη συμμετοχή του Haller με τον 
ακόλουθο τρόπο: «Τα σχέδια σας είναι 
πάρα πολύ όμορφα αλλά δεν θα μπορού

σα να βραβεύσω κάποιο από αυτά [...]» 
(Μόναχο, Βαυαρικό Κεντρικό Κρατικό 
Αρχείο, μυστικό αρχείο, I A 37a). Τα 
σχέδια του Haller όμως είχαν έντονο μνη

μειακό χαρακτήρα και δεν ταίριαζαν 
στο ύφος της υπόλοιπης πόλης. Ωστόσο, 
ο Haller επηρέασε το έργο του Klenze σε 
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θέματα αρχιτεκτονικής, εικονολογικού 
προγραμματισμού και λειτουργικότητας. 

Μπ.Β. Κ. 

Κατ. Έκθ. Glyptothek Miinchen, 1980, σσ. 
122133,440469· Κατ. Έκθεσης Klassizismus 
in Bayern, Schwaben und Franken, 1980, σσ. 
229242. 

62. Γλυπτοθήκη και Βαλχάλα 
[Πάνθεον] σε ιδεατό συνδυασμό 
Δεύτερη παραλλαγή 

Carl Haller von Hallerstein, 1815 
Μολυβί και πέννα, 20,1 x 32,0 εκ. 

..y l:;,fA.U. ■'.'■ , */ /„.'*]. Λή«Λ< ]„. J.tfUravi.t , . „ , ~k,JM*,.,. AW™ 

Επιγρ.: Entwurfzur Verbindung Walhalla's 
mit dem Gebaude zu Aufstelllung von 
Bildhauer Werken. 
Μόναχο, Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυαρίας, 
Cod. icon. 207n, II, 23 (33) 

Αυτή η ιδεατή άποψη, που έστειλε ο Haller 
von Hallerstein μαζί με τα σχέδια της Γλυ

πτοθήκης και της Βαλχάλα στο διάδοχο, 
στηρίζεται στο συγκερασμό δυο κτισμά

των που προορίζονται για διαφορετικές 
λειτουργίες: της Γλυπτοθήκης που λει

τουργούσε ως μουσειακός χώρος για έκ

θεση αρχαίων αγαλμάτων, και της Βαλ

χάλα, μιας αίθουσας για την έκθεση 
προτομών σπουδαίων Γερμανών. Στην 

πρόταση του αυτή ο Hallerstein αντικα

θιστά την περιοχή της εισόδου, που σε 
προηγούμενα σχέδια είχε τη διαρρύθμι

ση ενός πρόπυλου, με τη Γλυπτοθήκη. Στο 
βάθος, η Βαλχάλα υψώνεται ως περίπτε

ρος ναός δωρικού ρυθμού. Η τοποθέτη

ση των Προπυλαίων σε σχέση με τη θέση 
της Βαλχάλα, που έχει μετακινηθεί προς 
τα πίσω και έχει υπερυψωθεί, είναι πα

ρόμοια με μια προηγούμενη ιδεατή πρό

ταση του Haller, το 1811, για το ιερό της 
Θεάς Δήμητρας στην Ελευσίνα. Σε αντί

θεση όμως με τα παραπάνω, εδώ τα σχέ

δια δεν αποτυπώνουν ένα τέμενος, έναν 
ιερό χώρο και το κτίσμα δεν χαρακτηρί

ζεται ως ναός σε μια κλειστή περιοχή. 
Ωστόσο, αν και το σχέδιο του Haller δεν 
απεικονίζει αρχαίο ελληνικό ναό, κινεί

ται πολύ κοντά σ' αυτή την ιδέα. Η κατα

σκευή της Βαλχάλα ως ιερού με εξωτερι

κούς χώρους και με σχετικά ψηλούς 
πλευρικούς τοίχους παραπέμπει στις ιδέ

ες που διαμόρφωσε ο Haller από τη με

λέτη του ναού της Αφαίας στην Αίγινα.Ο 
Haller υπερβαίνοντας τις οδηγίες του Λου

δοβίκου και παραβλέποντας τις αρχές του 
κλασικισμού, πρότειν τη δημιουργία με

γάλου «λατρευτικού χώρου». 

Μπ.Β. Κ. 

Κατ. Έκθ., Carl Haller von Hallerstein, 1986, 
σσ. 4771 

63. Πρώτο σχέδιο για τη Γλυπτοθήκη: 
Η κύρια όψη προς το Konigsplatz 
Carl von Fischer, 1816 
Πέννα και ακουαρέλα, 48,0 x 83,0 εκ. 
Μόναχο, Αρχιτεκτονικό Μουσείο του 
Πολυτεχνείου, Sign. 35.3 

Πριν την προκήρυξη για του διαγωνι

σμού το 1814, ο Carl von Fischer είχε 
προτείνει στο διάδοχο κάποια σχέδια 
για την κατασκευή ενός μουσείου 
αρχαιοτήτων. Η εργασία αυτή του είχε 
ανατεθεί διότι είχε ασχοληθεί κατά τη 
διάρκεια των σπουδών του στο Παρίσι, 
την περίοδο 18061807, ειδικά με το 
θέμα «Μουσείο». Η πρώτη του πρόταση 
(1812) είχε άμεση σχέση με το στρατιω

τικό μνημείο στο νότιο τμήμα του 
Konigsplatz. Απεικονίζει ένα κτίριο με 
τέσσερις πτέρυγες γύρω από μια υπερυ

ψωμένη θόλο και την πρόσοψη ενός 
ελληνικού ναού. Η μονοκόμματη, λιτή 
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πρόσοψη φέρει γωνιακές με παραστά

δες. Τονίζεται ιδιαίτερα η κιονοστοιχία 
της πρόσοψης που αποτελείται από 
οκτώ κίονες κορινθιακού ρυθμού. Η 
κάτοψη του κτίσματος ακολουθεί το 
σχήμα μιας αυστηρής αξονικής δομής 
μέσα σε τετράγωνο. 
Ο Fischer αποτελούσε μέλος της Επι

τροπής του διαγωνισμού και επομένως δεν 
μπορούσε να λάβει μέρος στε αυτόν. Μετά 
την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια, ο 
διάδοχος του ζήτησε το 1816 μια δεύτερη 
σειρά σχεδίων, που θα αποτελούσαν πα

ραλλαγή των πρώτων. Κατά την υποβολή 
των σχεδίων στις 6 Μαρτίου 1816, ο Fischer 
σημείωνε ότι δεν είχε αρκετό χρόνο να 
επεξεργαστεί όλες τις λεπτομέρειες, αφού 
είχαν μείνει μόνο 14 έως και 18 μέρες. 
Αυτή τη φορά, ο Fischer έσπασε την αυ

στηρή δομή της κάτοψης (που είναι επη

ρεασμένη από τον Durand) με μια αίθουσα 
προσαρμοσμένη στον άξονα, που οδηγεί 

στην πίσω όψη του κτιρίου. Δίπλα στον 
κεντρικό, μικρό θόλο πρόσθεσε πτέρυγες 
για μικρά κομψά αίθρια. Ούτε η δεύτε

ρη απόπειρα του Fischer ικανοποίησε τις 
προσδοκίες του διαδόχου, που για αυτό 
το λόγο ζήτησε από τον von Klenze την πε

ραιτέρω επεξεργασία όλων των σχεδίων 
που είχαν ξεχωρίσει μέχρι τότε. 

Μπ.Β. Κ. 

Κατ. Έκθ. Glyptothek Munchen, 1980, σσ. 
432439· Κατ. Έκθ. Carl von Fischer, 1982, 
σα. 160167 

64. Ανταγωνιστικό σχέδιο 
για τη Γλυπτοθήκη σε αρχαιοελληνικό 
ρυθμό. Προοπτική άποψη 
Leo von Klenze, 1815 
Πέννα και ακουαρέλα, 27,8 x 37,7εκ. 
Επιγρ. πίσω όψη: L. v. Klenze 

Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων, 
αρ. ευρ. 1920: 49 

Επειδή η συλλογή γλυπτών του διαδόχου 
περιελάμβανε ελληνικά, ρωμαϊκά και σύγ

χρονα έργα, ο Klenze απέστειλε από το 
Παρίσι, το Νοέμβριο του 1815, τρεις δια

φορετικές προτάσεις προς την Ακαδημία 
του Μονάχου για ένα κτίριο «που προο

ριζόταν για την έκθεση γλυπτών». Γράφει 
ο Klenze: «Οι τρεις αυτές προτάσεις απο

τυπώνουν τις τρεις κύριες περιόδους της 
νεότερης Αρχιτεκτονικής: την ελληνική, 
τη ρωμαϊκή και την ιταλική του 15ου και 
16ου αιώνα». Και στα τρία σχέδια ακο

λουθείται η ίδια δομή για το κύριο κτίσμα, 
αλλά παρουσιάζονται διαφορετικέςς προ

τάσεις για τις προσόψεις. 
Σύμφωνα με την πρόταση που ακολουθεί 
την αρχαιοελληνική τεχνοτροπία, το κτί

σμα, όπως OL αρχαιοελληνικοί ναοί, υψώ

νεται σε βάθρο που αποτελείται από τρία 
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επίπεδα. Η κύρια πρόσοψη, με τις πλευ

ρικές χαμηλές πτέρυγες, αποτελεί μια εξά

στηλη ιωνική στοά με αέτωμα. Τέσσερις 
ορθογώνιες κόγχες, χωρίς πλαίσιο, δια

κόπτουν την ενιαία επιφάνεια των τοίχων 
κάθε πλευράς. Μια σειρά από κεράμους 
καλύπτε ι τ ο ε π ά ν ω μέρος των πλευρ ι 

κών τμημάτων του κτιρίου. 
Ο διάδοχος γράφει στις 2 Απριλίου 1816 
στον Martin von Wagner στη Ρώμη (Βίρ

τσμπουργκ, Αρχείο του Martin von Wagner): 
«Καθώς δεν με ικανοποίησαν τα σχέδια 
από το δ ι α γ ω ν ι σ μ ό για τη Γλυπτοθήκη 
(έτσι ονόμασα το νέο κτίριο που θα στε

γάσει αρχαία έργα τέχνης και γλυπτά) [...] 
ζήτησα από δύο καλλιτέχνες να τα ξανα

σχεδιάσουν, ώστε να επιλέξω αυτό που 
μου αρέσει [...]». 
Οι δύο αρχιτέκτονες που καλούνταν να 
ε π α ν α λ ά β ο υ ν την π ρ ο σ π ά θ ε ι α ήταν ο 
Fischer και ο Klenze. Επειδή ούτε η δεύ

τερη α π ό π ε ι ρ α του Fischer ικανοποίησε 
τις προσδοκίες του διαδόχου, ζήτησε από 
τον von Klenze την επεξεργασία όλων των 
σχεδίων που είχαν ξεχωρίσει μέχρι τότε. 
Οι νέες προτάσες του Klenze για τη Γλυ

πτοθήκη βασίστηκαν στην αρχική του ιδέα 
που ακολουθούσε την αρχαιοελληνική τε

χνοτροπία. 

Μπ.Β. Κ. 

Κατ. Έκθ . Klassizismus in Bayern, Schwaben 
undFranken, 1980, σα. 229242 Κατ. Έ κ θ . 
Glyptothek Munchen, 1980, σα 474483. 

65. Ανταγωνιστικό σχέδιο για τη 
Γλυπτοθήκη σε αρχαιοελληνικό ρυθμό: 
Τομές ιωνικού κιονόκρανου 

Leo von Klenze, 1815 

Πέννα και ακουαρέλα, 27,2 x 42,5 εκ. 

Επιγρ. κάτω κεντρ.: No VI 

Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων, 
αρ. ευρ. 27308 

Το σχέδιο αυτό με την απεικόνιση ενός 
ιων ικού κ ι ο ν ό κ ρ α ν ο υ , α ν ή κ ε ι στην 
ο μ ά δ α των σχεδ ίων που υπέβαλε στο 
διαγωνισμό ο Klenze υποστηρίζοντας την 
αρχαιοελληνική τεχνοτροπία. Πρόκειται 
για ένα από τα κιονόκρανα της κύριας 
στοάς του κτίσματος στο Konigsplatz. 
Έ χ ο υ ν σχεδιαστεί οι δυο κύριες όψεις 
του κιονόκρανου αλλά συμπεριλαμβάνο

νται και οι λεπτομέρε ι ε ς σε τομή. Σε 
αντίθεση με τα π ρ ο ο π τ ι κ ά σχέδια της 
Γλυπτοθήκης, στο σχέδιο αυτό οι κίονες 
δεν έχουν ραβδώσεις. Μοιάζουν με τους 
αντίστοιχους του ναού που είναι αφιε

ρωμένος στην Π α λ λ ά δ α Αθηνά , στην 
Πριήνη, μόνο που αυτοί παρουσιάζουν 
ραβδώσεις και από τις έλικες απουσιά

ζει το ανθέμιο. 

Μπ.Β. Κ. 

Κατ. Έκθ . Glyptothek Munchen, 1980, σσ. 
478 κ.ε. 

66. Μακέτα για τη Γλυπτοθήκη 
σε σχέδια του Leo von Klenze, π. 1823 

Χαρτόνι και ξύλο, επιχρωματισμένα, 
13,0 χ 52,5 χ 18,4 εκ. 

Μόναχο, Βαυαρικές Κρατικές Συλλογές, 
αρ. ευρ. Β 624 

«Επειδή προβλέπω, ότι υπό τις παρού

σες συνθήκες η Γλυπτοθήκη πιθανώς να 
είναι αρκετά μικρή σε σχέση με την πλα

τεία στην οποία θα βρίσκεται, αποφάσισα 
σήμερα (23 Φεβρουαρίου 1816) μετά από 
μια περιήγηση μου στην πλατεία να ετοι

μάσω για το διάδοχο μια μακέτα του κτιρί

ου από ξύλο και λινό πανί σε φυσικό μέγε

θος. Εάν ο διάδοχος ωστόσο πιστεύει ότι 
κάτι τέτοιο θα αποτελούσε άσκοπη σπατά

λη, μπορεί και από τα σχέδια μου να κρίνει 
την εντύπωση που θα προκαλεί το σύνο

λο. [..]»(Klenze, MemoraMien, 1,1, fol. 24r.). 
Η μακέτα που κατασκευάστηκε κατόπιν 
δείχνει τη νότια πλευρά της Γλυπτοθή

κης με την κύρια πρόσοψη στο Konigsplatz. 
Η οκτάστηλη στοά με τους ιωνικούς κίο

νες χωρίς ραβδώσεις και τα αετώματα, το

νίζει το κεντρικό τμήμα του κτίσματος που 
μοιάζει με πρόσοψη ναού. Στις έξι κόγχες 
στις πτέρυγες έχουν τοποθετηθεί τα γλυ

πτά. Λείπουν οι γυάλινοι φανοί στις γω

νιακές ροτόντες και τα ακρωτήρια στα αε

τώματα. Τα γλυπτά στις κόγχες του τοίχου 
και τα αετώματα απουσίαζαν και κατά τα 
εγκαίνια, το 1830. Ο Klenze δεν ασχολή

θηκε με την πίσω πλευρά του κτιρίου. Εδώ 
παρουσιάζεται μόνο η κύρια πρόσοψη της 
βασικής πτέρυγας. Από την στοά της ει

σόδου αποτυπώνονται τα αετώματα και η 
σκάλα προς το αίθριο. Επίσης διευκρινί

ζονται τα τμήματα του κτιρίου που θα κα

τασκευαστούν από μάρμαρο. Πλευρικά 
υπάρχουν μόνο δυο άξονες με κόγχες. 
Η κύρια πρόσοψη κατασκευάστηκε τον 
Αύγουστο του 1823. Η μακέτα μάλλον δεν 
φαίνεται να δημιουργήθηκε για να απο

τελέσει πρότυπο για την κατασκευή. Πιθα

νότατα, βάσει της μακέτας αυτής, ο Klenze 
να επιθυμούσε να εξετάσει την τοποθέτη

ση των γλυπτών στις κόγχες του τοίχου και 
στα αετώματα. 

Μπ.Β. Κ. 

Κατ. Έκθ. Bayern. Kunst und Kultur, Μόνα

χο 1972, αρ. κατ. 1719· Κατ. Έκθ . Glyptothek 
Munchen, 1980, a. 540· Κατ. Έκθ. Wittelsbach 
und Bayern, τμ. ΠΙ/2,1980, αρ. κατ. 1110, εικ. 
σ.585 
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67. Ο ζωγραφικός διάκοσμος 
της Γλυπτοθήκης του Μονάχου 

α. Ο Γάμος της Ελένης 

Joseph Schlotthauer, σύμφωνα με σχέδια 
του Peter Cornelius, 1826 

Τέμπερα με επιχρύσωση σε χαρτόνι, 
32.7 χ 40,9 εκ. (φύλλο) 
Επιγρ. πίσω: Aus der Glyptothek nach 
Cornelius von Professor Schlothauer copirt 

β. Η Απαγωγή της Ελένης 

Joseph Schlotthauer σύμφωνα με σχέδιο 
του Peter Cornelius, 1826 

Τέμπερα με επιχρύσωση σε χαρτόνι, 
32.8 χ 41,2 εκ. 

Επιγρ. niau>:Aus der Glyptotheque nach 
Cornelius von Professor Schlotthauer copirt. 

Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων, 
αρ. ευρ. 1908:30 και 1908:29 

Στη βόρεια πλευρά της Γλυπτοθήκης 
υπάρχουν δυο αίθουσες εκδηλώσεων που 
συνδέονται με τον προθάλαμο. Χρησι

μεύουν ως χώροι ανάπαυσης μεταξύ των 
διαφορετικών τμημάτων της έκθεσης, αλ

λά και «σαν χώροι συνάθροισης του κοι

νού με εσωτερικό φωτισμό», ενώ τα βρά

δια μπορούσαν να στεγάσουν δεξιώσεις 
υπό το φως των πυρσών. (Κατ. Έ κ θ . 
Glyptothek Munchen, 1980, σ. 215). Το 
1818 ο Peter Cornelius ανέλαβε το έργο 
της διακόσμησης των χώρων αυτών με 
τοιχογραφίες που απεικόνιζαν παρα

στάσεις με τους θεούς και τους ήρωες 
των αρχαίων Ελλήνων. Στην αίθουσα των 
θεών οι τοιχογραφίες αντλούσαν θέμα

τα από τα τρία βασίλεια των γιων του 
Πατέρα των Θεών Κρόνου (Όλυμπος, 
κόσμος της θάλασσας και Άδης), ενώ το 
1824 ο Cornelius καθόρισε ως θέμα για 
την αίθουσα της Τροίας τα επεισόδια της 
τρωικής μυθολογίας. 
Στο κέντρο του θόλου της οροφής ο 

Cornelius ζωγράφισε το γάμο του Πηλέα 
και της Θέτιδας, που περιβάλλονταν από 
ανάγλυφα με τους θεούς του Ολύμπου. 
Οι επόμενοι τέσσερις μονοχρωματικοί 
πίνακες σε χρυσό φόντο απεικονίζουν 
τις βασικές θεματικές ενότητες του Τρω

ικού Πολέμου: την εκλογή του Πάρη, τον 
όρκο των ηρώων, το γάμο της Ελένης και 
του Μενελάου, την απαγωγή της Ελένης 
και τη θυσία της Ιφιγένειας. 
Στον πίνακα «Ο Γάμος της Ελένης» ο 
Cornelius πραγματεύεται δυο διαφορε

τικά θέματα. Η Ελένη, η κόρη του Δία 
και της Λήδας ήταν πάρα πολύ όμορφη. 
Επειδή την διεκδικούσαν πολλοί μνη

στήρες, ο Οδυσσέας για να προλάβει την 
μεταξύ τους προστριβή, τους κάλεσε 
να ορκιστούν ότι θα βοηθούσαν το μελ

λοντικό σύζυγο της Ελένης, εάν κάποι

ος αργότερα αμφισβητούσε την επιλογή 
της. Σε αντιστοιχία με το έργο του Jacques

Louis David «Ο Όρκος των Ορατίων», 
ο καλλιτέχνης βάζει τους ήρωες που διεκ
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g δικούν την Ελένη να σηκώνουν τα χέρια 
| ψηλά, δίνοντας όρκο. Τους τοποθετεί σε 
a δυο ομάδες γύρω από τα βασικά πρό

g σωπα. Στην αριστερή γωνία θυσιάζεται 
< ένα άλογο. Συμφωνά με το μΰθο οι ήρω

χ εςδιεκδικητές έδωσαν όρκο πάνω του. 
| Στο κέντρο του πίνακα, η Ελένη πα
Η ντρεύεται το Μενέλαο, το βασιλιά της 
5j Σπάρτης, μπροστά στο βωμό. 
ο Στο δεύτερο πίνακα έχουμε την «Απα

γωγή της Ελένης» από τον Πάρη. Ο Πά

| ρις ήταν γιος του Πριάμου, του βασιλιά 
% της Τροίας (αναγνωρίζεται από τον φρυ

γικό σκούφο). Κατά την φιλονικία με

ταξύ της Ήρας, της Αθηνάς και της Αφρο

δίτης, προτίμησε την θεά του έρωτα 
Αφροδίτη, δίνοντας της το μήλο της Έρι

δας. Αυτή τον βοήθησε στην απαγωγή 
της Ελένης. Ο Cornelius δεν αντιμετω

πίζει το θέμα ως μια αρπαγή, αλλά ως 
τον θρίαμβο του Έρωτα και της Αφρο

δίτης. Ζωγραφίζει την Ελένη και τον Πά

ρη να ταξιδεύουν μονιασμένοι σε πλοίο 
που οδηγούν θαλάσσια φίδια και Έρω

τες. Μια Εριννύα ανάβει το δαυλό της 
από τον δαυλό του τελευταίου Έρωτα. 
Μια άλλη τραβάει με τα δυο της χέρια 
τα κουπιά για να αλλάξει την πορεία του 
πλοίου. 
Με την απεικόνιση των Ερώτων και των 
Εριννυών ο καλλιτέχνης παραπέμπει στο 
θέμα του κεντρικού θόλου. Οι τοιχο

γραφίες στην αίθουσα των Ηρώων ζω

γραφίστηκαν την περίοδο 18261828. Με 
αυτές ασχολήθηκαν και οι μαθητές του 
Peter Cornelius, κυρίως ο Joseph Schlot

thauer, ο Clemens Zimmermann, ο Hein

rich Hess και ο Eugen Neureuther. Στο 
βιβλίο παρουσιάζονται τα αντίγραφα των 
σχεδίων του Cornelius από τον Schlot

thauer. 
Οι τοιχογραφίες της αίθουσας των Ηρώ

ων παραπέμπουν τόσο στα αετώματα από 
την Αίγινα, που αποτελούσαν το στολίδι 
της Γλυπτοθήκης, όσο και στις άλλες αί

θουσες που περιείχαν ελληνικά και ρω

μαϊκά έργα τέχνης. 
Μπ.Β. Κ 

Frank Biittner, Peter Cornelius. Freshen una 
Freskenprojekte, χμ. Ι, Βισμπάντεν 1980, σσ. 
175183, 199203· Κατ. Έκθ. Glyptothek 
Munchen, 1980, σσ. 214233, 587593 
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Η διαρρύθμιση του Konigsplatz 

Με την ανακήρυξη της Βαυαρίας σε βα

σίλειο το 1806, ξεκίνησε η ανοικοδόμηση 
του Μονάχου για να μεταβληθεί σε πρω

τεύουσα του βασιλείου. Σύμφωνα με τα 
πολεοδομικά σχέδια του Ludwig Sckell και 
του Carl von Fischer, η Konigsstrasse 
(Briennerstrasse) θα αποτελούσε το βα

σικό άξονα που θα συνέδεε τα Ανάκτορα 
με τη θερινή κατοικία. Στον ίδιο άξονα, 
δίπλα στην κυκλική Karolinenplatz, βρι

σκόταν η τετράγωνη πλατεία Konigsplatz, 
που αποτελούσε πια το νέο σύνορο της πό

λης προς δυσμάς, γι' αυτό και έπρεπε να 
κατασκευστεί εκεί μια πύλη εισόδου. Από 
το 1812, ο διάδοχος προγραμμάτιζε τη 
διαρρύθμιση της πλατείας, ενώ είχε κρα

τήσει το βόρειο τμήμα της για την ανέγερση 
της Γλυπτοθήκης. Απέναντι της, στο κέ

ντρο της πλατείας, ο Fischer φανταζόταν 
τόσο ένα μνημείο προς τιμήν των νεκρών 
Βαυαρών στρατιωτών κατά τους ναπολε

όντιους πολέμους, όσο και μιας εκκλησίας 
με τρούλο προς τιμήν της φρουράς. 
Όταν ο Klenze ανέλαβε παράλληλα με 
την κατασκευή της Γλυπτοθήκης και το 
έργο της διαρρύθμισης της πλατείας, έλα

βε υπόψη του τις ιδέες του Sckell, του 
Fischer αλλά και τις επιθυμίες του δια

δόχου. «Ο διάδοχος, στις 2 Απριλίου (1816) 
μου δήλωσε ότι σκεφτόταν να χτίσει τη 
Γλυπτοθήκη απέναντι από ένα ναό. Πρό

τεινα να κλείσουμε την πλατεία από την 
πλευρά που οδηγεί στο Nymphenburg με 
μια πύλη. Η πύλη θα είναι δωρικού ρυθ

μού, ο ναός κορινθιακού ρυθμού και η 
Γλυπτοθήκη θα κατασκευαστεί ακολου

θώντας ελληνική τεχνοτροπία. Η πρότα

ση μου ικανοποίησε τη Μεγαλειότητα Του 
[..]» (Μόναχο, Βαυαρική Κρατική Βιβλιο

θήκη, Klenzeana 1/1, p. 26V). Έτσι δια

τυπώθηκε η διαμόρφωση των τριών τμη

μάτων της πλατείας. 
Ο Klenze σχεδίασε απέναντι από τη Γλυ

πτοθήκη (που αποτελούσε ναό της Τέχνης) 
την εκκλησία των Αποστόλων. Με την εν

θρόνιση του Λουδοβίκου, ξαναβγήκαν 
στην επιφάνεια τα σχέδια για τη δημι

ουργία του «Πανελληνίου» μιας κατοι

κίας για τριάντα νέους Έλληνες στην νο

τιοανατολική πλευρά της πλατείας. Τον 
ίδιο χρόνο, ο Friedrich von Gartner σχε

δίασε τη Βασιλική και Δημόσια Βιβλιο

θήκη στη νότια πλευρά της πλατείας. Το 
1829, ο Georg Friedrich Ziebland κατα

σκεύασε, μετά από επιθυμία του βασιλιά, 
σχέδια για την εκκλησία των Αποστόλων 
στη θέση αυτή. Το 1830 προτάθηκε το σχέ

διο για την δημιουργία κτιρίου, όπου θα 
στεγάζονταν οι «συλλογές αρχαιοτήτων 
και έργων τέχνης». Τέσσερα χρόνια αρ

γότερα, αποφάσισε τελικά η Ακαδημία 
των Εικαστικών Τεχνών να κατασκευά

σει στη νότια πλευρά της πλατείας ένα 
μεγαλοπρεπές κτίριο σύμφωνα με τα σχέ

δια του Friedrich Ziebland, «για να εξυ

πηρετεί εκθέσεις τέχνης, αλλά και άλλους 
παρόμοιους σκοπούς». Το 1838 τέθηκε ο 
θεμέλιος λίθος για την κατασκευή του κτι

ρίου, ενώ το 1845 εγκαινιάστηκε η πρώ

τη έκθεση. Έτσι κατασκευάστηκε απέ

ναντι απο τη Γλυπτοθήκη κτίριο με 
κορινθιακό περίστοον και κλειστές πλά

γιες πτέρυγες με παραστάδες. Η περί

στηλη αίθουσα στέφεται με γλυπτικό αέ

τωμα, στο οποίο ο Ludwig von Schwanthaler 
φιλοτέχνησε τη Βαυαρία να παραδίδει 
στεφάνια στους εκπροσώπους των δια

φόρων τεχνών. 
Με την αποπεράτωση της Ludwigsstrasse 
το κέντρο των προαστίων του Μαξιμι

λιανού έχασε σε σημασία. To Konigsplatz, 
που σύμφωνα με τις αρχικές επιθυμίες 
του διαδόχου θα αποτελούσε την αντι

προσωπευτική είσοδο για το νέο Μόνα

χο, όμοια με τις πλατείες με πύλη στο Πα

ρίσι, το Βερολίνο ή τη Ρώμη, έκλεισε τελικά 
από τα δυτικά με τα Προπύλαια που χτί

στηκαν μεταξύ των ετών 1854 και 1862. 

Μπ.Β. Κ. 

Κατ. Έκθ. Klassizismus in Bayern, Schwaben 
und Franken, 1980, σα 226228· Κατ. Έκθ. 
Romantik und Restauration, 1987, σσ. 126133 

68. Πρόσοψη των Προπυλαίων στο 
Μονάχο, από δυτικά 
Leo von Klenze, 1848 
Λάδι σε καμβά, επικολημμένο σε ξύλο, 
87,5 χ 130,2 εκ. 
Επιγρ. κάτω αριστ.: L. ν. Κ. 1848 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. Ρ 13682 

Στις 14 Ιανουαρίου 1846 ο Λουδοβίκος 
Α' απαίτησε γραπτώς από τον Klenze το 
πρότυπο τη «απεικόνισης των Προπυ

λαίων», με το οποίο πιθανώς εννοούσε 
κάποιο σχέδιο. Στις 29 Δεκεμβρίου ο 
Klenze ανέφερε στο βασιλιά ότι ολοκλή



ρώσε το έργο του. Στις 17 Ιουνίου 1849 ο 
Klenze ζήτησε την άδεια να δείξει στο 
βασιλιά Μαξιμιλιανό Β' την ολοκληρω

με'νη εικόνα των Προπυλαίων. (Lieb / 
Hufnagl, Leo von Klenze, 1979, ο. 122) 
Ο πίνακας παρουσιάζει την ολοκληρω

μένη μορφή των Προπυλαίων, σύμφωνα 
με τη μελέτη του Leo von Klenze, κατά 
την περίοδο 184662. Ελάχιστα αποκλί

νει ο πίνακας από την τελική κατασκευή. 
Ο απογευματινός ήλιος φωτίζει τα Προ

πύλαια και χρωματίζει τα καθαρά μάρ

μαρα. Στο βάθος αριστερά φαίνεται η 
Γλυπτοθήκη του Klenze στο Konigsplatz, 
ενώ δεξιά φαίνεται το κτίριο για την πα

ρουσίαση εκθέσεων του Ziebland. 
Και τα δυο κτίσματα σκιάζονται παρό

μοια, καθώς προχωρά το δειλινό. Στον 
κεντρικό άξονα των Προπυλαίων, σαν 
σημείο προοπτικής φυγής, προβάλλει ο 
οβελίσκος της Karolinenplatz. Τα Προ

πύλαια έπρεπε να κλείνουν την έξοδο της 
πόλης προς το Nymphenburg και παράλ

ληλα να αποτελούν το δυτικό σύνορο της 

Konigsplatz. Κατά τη διάρκεια περαιτέ

ρω πολεοδομικών μελετών, η πύλη θεω

ρήθηκε ως μη λειτουργική. Έτσι ο Λου

δοβίκος την χαρακτήρισε ως μνημείο προς 
τιμήν του απελευθερωτικού αγώνα των 
Ελλήνων και ως σημείο αναφοράς της εν

θρόνισης του πρίγκηπα από τον Οίκο 
Wittelsbach, που έγινε ο πρώτος βασιλιάς 
των Ελλήνων. Στα αετώματα στις πλευ

ρές του κτιρίου εξυμνείται ο ελληνικός 
απελευθερωτικός αγώνας, σύμφωνα με 
τα σχέδια του Ludwig von Schwanthaler. 

Μπ.Β. Κ. 

Κατ. Έκθ. Bayern. Kunst undKultur, Μόναχο 
1972, σ. 486. αρ. 1718· Lieb/Hufnagl, Leo von 
Klenze, 1979, σ. 122 και πίν. IX· Κατ. Έκθ. 
Glyptothek Munchen, 1980, σσ. 532 κ.ε., αρ. 
κατ. 198' Κατ. Έκθ. Romantik unci Restaumtion, 
1987, σ. 126, αρ. κατ. 3.10. 

Τα κτίρια γύρω από τα Ανάκτορα 

69. Σχέδια για Εθνικό Θέατρο 
του Μονάχου 
Carl von Fischer, 1809 

Μολύβι και πέννα, 89,0 x 192,0 εκ. 
Μόναχο, Αρχιτεκτονικό Μουσείο του 
Πολυτεχνείου, Sign 1.9 

Μετά τη διακοπή της κατασκευής του θεά

τρου στο Salvatorplatz το 1654, δεν υπήρ

χε ένα θέατρο στην πρωτεύουσα του δια

δόχου που να ανταποκρίνεται στη μοντέρνα 
αρχιτεκτονική, αλλά και στις κοινωνικές 
απαιτήσεις της εποχής. Το θέατρο που κα

τασκεύασε ο Frangois Cuvillies ο πρε

σβύτερος το 1752 στην πλευρική πτέρυγα 
των ανακτόρων εξυπηρετούσε αποκλει

στικά την αυλή, ενώ παρουσιάζονταν μό

νο έργα ιταλικής όπερας. Ο αρχιτέκτονας 
της αυλής Maximilian Verschaffelt και ο 
αρχιτέκτονας θεάτρων Lorenzo Quaglio 
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είχαν κάνει σχέδια για την κατασκευή θε

άτρου στο Μόναχο, αλλά μόνο τα σχέδια 
του Carl von Fischer, 20χρονου τότε μα

θητή του Verschaffelt, ελήφθησαν το 1802 
πιο σοβαρά υπόψη. Ο νεαρός αρχιτέκτο

νας συνέλαβε την ιδέα της κατασκευής 
ενός θεάτρου νότια των Ανακτόρων, στην 
πλατεία όπου βρισκόταν η Μονή του τάγ

ματος του Φραγκίσκου της Ασίζης, που τό

τε είχε διαλυθεί. Η πρόσοψη του κτιρίου 
στην ανατολική πλευρά της πλατείας θα 
δέσποζε στο χώρο. Το πιο χαρακτηριστι

κό στοιχείο της πρόσοψης είναι η εξά

οτηλη στοά που εκτεινόταν στους δύο πρώ

τους ορόφους και κατέληγε σε τριγωνικό 
αέτωμα. Στο εσωτερικό, με την κατάργη

ση του συστήματος των θεωρείων και την 
αναδιοργάνωση των θέσεων των θεατών, 
ο Fischer προσέφερε την πιο ριζοσπα

στική και μοντέρνα λύση στο πνεύμα της 
αναμόρφωσης του θεάτρου, περ. το 1800. 
Με την ενοποίηση της σκηνής με το χώ

ρο των θεατών επιχείρησε την ανανέωση 
του αρχαίου θεάτρου. Έτσι και η πρό

σοψη παρέμεινε συνεπής προς τα αρχαία 
πρότυπα. 
Ο τύπος της εισόδου αρχαίου ναού σε υψη

λό κρηπίδωμα παρέμεινε και στα επόμε

να σχέδια. Το αντίστοιχο σχέδιο της πε

ριόδου 1809 δείχνει μια οκτάστηλη 
κορινθιακή στοά με τριγωνικό αέτωμα, η 
οποία υψώνεται με πολλές βαθμίδες και 
πλαϊνές ράμπες, ενώ καλύπτει δύο ορό

φους. Το γεγονός ότι προεξείχε το κτίσμα 

της σκηνής και έφερε ξεχωριστή στέγη 
αποτελούσε καινοτομία, η οποία στη συ

νέχεια χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον. 
Το Σεπτέμβριο του 1810 ο βασιλιάς Μαξι

μιλιανός Β' τελικά ανέθεσε από το Παρί

σι την κατασκευή ενός Εθνικού Θεάτρου 
«για το οποίο θα λειτουργούσε ως πρότυ

πο το παρισινό Ωδείο». (Απόσπασμα από 
Hederer, Karl von Fischer, 1960, σ. 78). Ο 
Fischer αντίθετα χρησιμοποίησε σαν πρό

τυπο μάλλον το θέατρο της Αγίας Πε

τρούπολης του Thomas de Thomons (1805). 
Το κτίριο κατασκευάστηκε με μικρές αλ

λαγές στα σχέδια του Fischer και εγκαι

νιάστηκε το 1818. Μετά από την πυρκαγιά 
του 1823, που κατέστρεψε το θέατρο σχε

δόν ολοσχερώς, ο βασιλιάς ζήτησε από το 
Leo von Klenze την ανακατασκευή του. Ο 
Klenze ακολούθησε τα σχέδια του Fischer 
και η ανακατασκευή ολοκληρώθηκε το 
1825. Ο Klenze αντικατέστησε την κεκλι

μένη στέγη πάνω από τα θεωρεία με τρι

γωνικό αέτωμα, όμοιο με αυτό της στοάς 
της πρόσοψης. Πιθανώς εμπνεύστηκε από 
το θέατρο που κατασκεύασε ο Schinkel 
στην Gendarmenmarkt, στο Βερολίνο. Η 
άποψη που είχε ο βασιλιάς για την διακό

σμηση των αετωμάτων με ανάγλυφα σύμ

φωνα με τα αρχαιοελληνικά πρότυπα δεν 
πραγματοποιήθηκε για τεχνικούς λόγους. 
Ο Schwanthaler είχε ήδη ετοιμάσει αντί

στοιχα σχέδια. Τελικά την περίοδο 1837

38, και μετά από επιθυμία του βασιλιά τα 
δυο αετώματα διακοσμήθηκαν με εικό

νες, που παρουσίαζαν τον Πήγασο με 
τις Ώρες και τον Απόλλωνα με τις Μού

σες. Οι εικόνες ωστόσο, δέχθηκαν φθο

ρές από τις καιρικές συνθήκες και έτσι 
αντικαταστάθηκαν το 1887 από γυάλινα 
μωσαϊκά. 

Μπ.Β. Κ. 

Use Wankmiiller, Das Milnchner National
theater, Μόναχο 1958, σ. 52 Oswald Hederer, 
Karl von Fischer, Μόναχο 1960, σσ. 7485· Κατ. 
Έκθ. Karl von Fischer, 1982, σσ. 5069 

70. Σχέδια των σκηνικών 
για την παράσταση της «Αντιγόνης» 
του Σοφοκλή 
Simon Quaglio, 1851 
Μολύβι, πέννα και ακουαρέλα, 
34,0 χ 30,2 εκ. 
Μόναχο, Γερμανικό Θεατρικό Μουσείο, 
Slg. Quaglio 203 

Η τραγωδία «Αντιγόνη» του Σοφοκλή ανέ

βηκε στο Μόναχο για πρώτη φορά στα γε

νέθλια του Μαξιμιλιανού Β' , την 28η 
Νοεμβρίου 1851, σε μουσική του Felix 
MendelsohnBartholdy και σε σκηνοθεσία 
του Franz Dingelstedt. Τα σκηνικά δημι

ούργησε ο Simon Quaglio, ο σκηνογράφος 
του θεάτρου της αυλής του Μονάχου. Στο 
σχέδιο του ακολουθεί την κλασσική αρ

χαιοελληνική αρχιτεκτονική και αναφέ

ρεται έτσι στην εποχή εκείν, κατά την οποία 
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γράφτηκε η τραγωδία. «Η σκηνή ντύνεται 
αρχιτεκτονικά. Στο βάθος φαίνεται ένα 
κτίριο που μοιάζει με ναό και είναι το πα

λάτι της Θήβας. Το κτίσμα φέρει αέτωμα 
και στηρίζεται σε δύο γωνιακούς ορθο

στάτες και σε δυο κεντρικούς κίονες. Στο 
μέσον του παλατιού, ορθάνοιχτη, βρίσκε

ται η κεντρική πύλη ενώ στο εσωτερικό ξε

χωρίζει ο βωμός της Εστίας. Στα πλάγια 
υπάρχουν δυο πύλες που χρησιμεύουν για 
την είσοδο και έξοδο των ηθοποιών [...]. 
Στο κέντρο της σκηνής βρίσκεται ο βωμός 
του Διονύσου, γύρω από το οποίο συγκε

ντρώνεται ο χορός. Το μπροστινό άνοιγ

μα της σκηνής πλαισιώνεται από δωρικούς 
κίονες/ορθοστάτες. Ανά τέσσερις, οι μαρ

μάρινοι ορθοστάτες σε κάθε πλευρά φέ

ρουν επιστήλιο και επάνω σε αυτό είναι 
τοποθετημένη ανάγλυφη ζωφόρος. Λείπει 
εντελώς η κύρια αυλαία. Από την αρχή κυ

ριάρχησε η ιδέα να κατεβάζουν μισή αυ

λαία, ώστε να κρύβεται το παλάτι μέχρι το 
πάνω μέρος της σκηνής. Εκεί είχαν ζω

γραφίσει τον καταγάλανο ελληνικό ου

ρανό, ενώ στο κάτω μέρος φαίνονταν προ

σωπίδες σε ένα κόκκινο φόντο» (Flashar, 
InszenkrungderAntike, 1991, σημ. 36) Όπως 
περιγράφει ένας σύγχρονος, ήταν τέτοια 
η αίσθηση που προκαλούσαν τα σκηνι

κά, που το έργο είχε την μεγαλύτερη επι

τυχία από κάθε άλλη παράσταση στο Μόνα

χο (ο.π., ο. 92). 

Μπ.Β. Κ. 

Brigitte Trost, Domenico Quaglio 17871837, 
Μόναχο 1973, σσ. 91 κ.ε., σημ. 16· Hellmut 
Flashar, Inszenierung derAntike. Das griechische 
Drama aufderBuhne derNeuzeit 15851990, 
Μόναχο 1999, σσ. 92 κ.ε. 

71. Η Αίθουσα Συναυλιών του Ωδείου 
στο Μόναχο 
Leo von Klenze, 1826 

α. Πρόσοψη του δυτικού και του 
ανατολικού τοίχου 
Πέννα και ακουαρέλα, 40,8 x 61,4 εκ. 

β. Πρόσοψη του βόρειου τοίχου 
Πέννα και ακουαρέλα, 40,6 x 44,6 εκ. 
Κρατικό Αρχείο του Μονάχου και της Άνω 
Βαυαρίας, Συλλογή σχεδίων 3307 και 3920 

Το Ωδείο στην αρχαία Ελλάδα ήταν ένα 
κτίριο για μουσικές και ρητορικές εκ
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δηλώσεις. Από τη ρωμαϊκή περίοδο δια

σώζονται τα ερείπια του Ωδείου Ηρώδου 
του Αττικού στην περιοχή της Ακρόπολης 
και το Μικρό Θέατρο στην Πομπηία. Κατά 
τους μεταγενέστερους χρόνους ως Ωδείο 
ορίζεται ένας μεγαλύτερος χώρος όπου στε

γάζονται μουσικές, θεατρικές και χορευτι

κές παραστάσεις. 
Ο Λουδοβίκος έδωσε αυτό το όνομα στη 
νέα αίθουσα συναυλιών που κατασκεύασε 
ο Leo von Klenze στο Μόναχο την περίο

δο 182628. Καθώς προοριζόταν να απο

τελέσει ανάλογο κτίριο με το μικρό Ανά

κτορο στο Leuchtenberg που είχε χτίσει το 
1817 ο Klenze, ήταν ήδη από την αρχή εξα

σφαλισμένες η χωροθέτηση, η μορφή και 
οι διαστάσεις του Ωδείου, ως τετράγωνου 
οικοδομικού συγκροτήματος με τρεις κλει

στές πλευρές. Το μεγαλύτερο χώρο στο εσω

τερικό του κτιρίου καταλαμβάνει η διώρο

φη αίθουσα συναυλιών και χορού, 
ορθογωνικής κάτοψης με εμβαδόν 36 x 16, 
5 μ. και ύψος 16,5 μ. που καταλήγει σε ημι

κυκλική εξέδρα με χώρο για την ορχήστρα. 
Η αίθουσα θα μπορούσε να χρησιμοποιη

θεί και ως σκηνή για παραστάσεις με σκη

νικά. Τα τρία χρωματιστά σχέδια των τοί

χων της αίθουσας αποτελούν τμήματα μιας 
μακέτας από χαρτόνι που ζήτησε ο Λου

δοβίκος από τον Klenze στις 11 Νοεμβρί

ου 1826 και δείχνουν τα αρχικά χρώματα 
του εσωτερικού χώρου. Υπάρχει και το έγ

χρωμο σχέδιο της φατνωτής οροφής. 
Ο Klenze δεν ανέτρεξε στην αρχαία Ελλά

δα μόνο για να βρει όνομα για το κτίριο, 
αλλά χρησιμοποίησε και λεπτομέρειες της 
ελληνικής αρχιτεκτονικής για να διακο

σμήσει τους εσωτερικούς χώρους του Ωδεί

ου. Γύρω από τους τρεις τοίχους έχουν το

ποθετηθεί συνολικά 24 κίονες Τοσκανικού 
ρυθμού στο κάτω επίπεδο και 36 ιωνικού 
στο πάνω επίπεδο. Οι τοσκανικοί κίονες 
λεπταίνουν στο πάνω μέρος τους και στη

ρίζονται σε τετράγωνες πλίνθους και σε 
αττική βάση. Το επιστήλιο είναι κατα

σκευασμένο από γκρίζο μάρμαρο, ενώ τα 
κιονόκρανα φέρουν χρυσή διακόσμηση. 
Ο θριγκός, και αυτός με χρυσό διάκοσμο, 
καταλήγει σε κιγκλιδώματα και στην επά

νω κιονοστοιχία. Οι κίονες που λεπταί

νουν στο πάνω μέρος τους, είναι βαμμέ

νοι με λευκή λαδομπογιά, ενώ τα 
κιονόκρανα είναι λευκά και έχουν επι

χρυσωθεί. Ο θριγκός που οδηγεί στην ορο

φή φέρει επίσης επιχρυσωμένο διάκοσμο 
σε λευκό φόντο. 
Πίσω από την εξέδρα της ορχήστρας ο τοί

χος είναι κλειστός για λόγους ακουστικής. 
Σε δέκα κυκλικές εσωχές κόκκινου χρώ

ματος (κόκκινο της Πομπηίας) τοποθετή

θηκαν δέκα λευκές γύψινες προτομές διά

σημων μουσουργών, εργάτου Johann Leeb. 
Το κατασκευαστικό πρότυπο για την με

γαλειώδη, πλούσια διακοσμημένη κεντρική 
πύλη του Ωδείου ήταν η βόρεια πύλη του 
Ερεχθείου της Ακροπόλεως. 
Το Ωδείο υπήρξε μια ξακουστή αίθουσα 
συναυλιών λόγω της εξέχουσας ακου

στικής και της εξαιρετικής δομής του κτι

ρίου. Κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πό

λεμο καταστράφηκε και μετατράπηκε από 
τον Josef Wiedemann σε τμήμα του υπουρ

γείου Εσωτερικών. 
Μπ.Β. Κ. 

Heinrich Habel, Das Odeon in Miinchen und 
die Friihzeit des offentlichen Konzertsaalbaus, 
Βερολίνο 1967 

72. Η Αίθουσα του Θρόνου στην νέα 
πτέρυγα του Ανακτόρου του Μονάχου 
Leo von Klenze (;), 1834 
Μολύβι, πέννα και ακουαρέλα 
12,3 χ 18,3 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. ΜΙΙ/101 

Μεταξύ των ετών 1835 και 1842 ο Λουδο

βίκος Α' ζήτησε από το Leo von Klenze 
να επεκτείνει τα Ανάκτορα με την κατα

σκευή μιας πτέρυγας τελετών από την 
πλευρά του κήπου. Στην διώροφη κεντρική 
πτέρυγα, δίπλα στις αίθουσες του Θρό

νου, του Χορού και του Θριάμβου βρι

σκόταν σειρά από αίθουσες διακοσμη

μένες με τοιχογραφίες που είχαν το ρόλο 
προβολής του νέου βασιλείου. 
Η διώροφη Αίθουσα του Θρόνου ξεπερ

νούσε τόσο στο μέγεθος (36 x 21 μ.) όσο 
και στο υψηλό κόστος του εξοπλισμού της 
όλες τις άλλες αίθουσες της πτέρυγας. Η 
αρχιτεκτονική διαρρύθμιση και το σύ

στημα διακόσμησης θυμίζουν τις πρώι

μες χριστιανικές εκκλησίες της Ρώμης σε 
ρυθμό Βασιλικής (Wasem, Die Munchener 
Residenz, 1981, σ. 199). Με αυτόν τον τρό

πο τονιζόταν η ιερότητα της αίθουσας, 
ενώ με την κλασικιστική διαρρύθμιση 
προβαλλόταν επιπλέον ο ρόλος της αί

θουσας, ως χώρου για βασιλικές τελετές 
και εκδηλώσεις. Οι στοές κατά μήκος των 
τοίχων έφεραν κάθε μια δέκα κορινθια

κούς κίονες και γωνιακές παραστάδες. 
Ανάμεσα στους κίονες, πάνω σε μαρμά

ρινες βάσεις είχαν τοποθετηθεί δώδεκα 
επιχρυσωμένα μπρούνζινα γλυπτά, με

γάλων διαστάσεων, με τις σημαντικότε

ρες προσωπικότητες του οίκου των 
Wittelsbach. Τα γλυπτά αυτά αποτελού

σαν μια πρόταση του Klenze, ο οποίος εί

χε επηρεαστεί από τα γλυπτά στον τύμβο 
του αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού Α στην 
Εκκλησία της Αυλής στο Innsbruck, όπου 
είχε ζήσει ο Λουδοβίκος την περίοδο που 
ήταν αρμοστής του Τυρόλου. Τα πρότυπα 
για τα γλυπτά τα κατασκεύασε ο Ludwig 
von Schwanthaler, ενώ ο Johann Baptist 
Stiglmaier ασχολήθηκε με τις εργασίες χύ

τευσης και επιχρύσωσης. Στη δυτική μι

κρότερη πλευρά ανάμεσα στις δύο με

γαλοπρεπείς πύλες, και πάνω σε βάση 
πολλών βαθμίδων, έχει τοποθετηθεί η πο

λυθρόνα του θρόνου, που έφερε και επι

στέγαση. 

Όλες οι διακοσμητικές αρχιτεκτονικές λε

πτομέρειες κατασκευάστηκαν από επι

χρυσωμένο μπρούντζο: τα κιονόκρανα, ο 
διάκοσμος των επιστηλίων, των κιγκλι

δωμάτων και των φατνωμάτων της ορο

φής, καθώς και τα διακοσμητικά εμβλή

ματα στο δυτικό τοίχο πάνω από το θρόνο, 
που μεταξύ των βαυαρικών οικοσήμων 
έφεραν τις επιχρυσωμένες ανάγλυφες αλ
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ληγορίες της Δικαιοσύνης, της Σοφίας και 
της Επιμονής. 

Μπ.Β. Κ. 

Residenz Miinchen, Amtlicher Fiihrer der 
Bayerischen Verwaltung der Staatlichen 
Schlosser, Garten und Seen, Μόναχο 1937, 
σσ. 70 κ.ε.· Wasem, Die MiinchenerResidenz, 
1981, σο. 198205 Κατ. Έκθ. Romantik und 
Restauration, 1984, σ. 223, αρ. κατ. 36.4 

73. Η Αίθουσα Χορού στη νέα πτέρυγα 
του Ανακτόρου του Μονάχου 
Leo von Klenze, 1838 
Μολύβι, πέννα και ακουαρέλα 
40,4 χ 61,7 εκ. 
Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων, 
αρ. ευρ. 26535 

Η διώροφη Αίθουσα Χορού ήταν σχεδόν 
τόσο μεγάλη όσο η Αίθουσα του Θρόνου. 
Στη βόρεια πλευρά της προς τους βασι

λικούς κήπους, είχαν τοποθετηθεί επτά 
παράθυρα. Για τη διαρρύθμιση ακολου

θήθηκαν τα σχέδια του Leo von Klenze το 
1838. Μετά από επιθυμία του Λουδοβί

κου, ο Klenze προέβλεψε στοές για τους 
θεατές στις δυο μικρότερες πλευρές. Και 
εδώ χρησιμοποίησε ο Klenze αρχαιο

ελληνικές λεπτομέρειες. Αντικατέστησε

τον κορμό έξι ιωνικών μαρμάρινων κιό

νων,με επιζωγραφισμένες γύψινες 
Καρυάτιδες του Ernst Mayer. 
Οι κάτω τοίχοι περιελάμβαναν σε ανοι

χτό μπλεγκρι φόντο ανάγλυφα με αρχαίες 
χορευτικές σκηνές, του Ludwig von 
Schwanthaler. Αποτελούσαν τον κύριο διά

κοσμο της αίθουσας και δικαιολογούσαν 
την ονομασία της. Τα ανάγλυφα περιέ

βαλλαν κωμικά διακοσμητικά στοιχεία σε 
πομπηιανή τεχνοτροπία. Τέλος, στους τοί

χους υπήρχαν φωτιστικά κατασκευα

σμένα από τον Johann Baptist Stiglmaier. 
Η ακουαρέλα στον επάνω τοίχο, που χωρί

ζεται σε ζώνες με διπλές ερμαϊκές παρα

στάδες, απεικονίζει σε γαλάζιο βάθος πο

λύχρωμες αρχαιοπρεπείς παραστάσεις με 
χορευτές και χορεύτριες σε τεχνοτροπία 
πομπηιανή. Σε αντίθεση με την επίσημη 
εορταστική ατμόσφαιρα της Αίθουσας του 
Θρόνου, η Αίθουσα του Χορού χαρακτη

ρίζεται από μια πιο ελαφριά διάθεση. 

Μπ.Β.Κ. 

Residenz Miinchen, Amtlicher Fiihrer der 
Bayerischen Verwaltung der Staatlichen 
Schlosser, Garten und Seen, Μόναχο 1937, 
σσ. 74 κ.ε.· Wasem, Die Miinchener Residenz, 
1981, σα 170172, 322 

74. Η Αίθουσα του Θριάμβου ή των 
Μαχών από τη νέα πτέρυγα του 
Ανακτόρου του Μονάχου 
Leo von Klenze, 1830 
Πέννα και ακουαρέλα, 40,6 x 55,6 εκ. 
Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων, 
αρ. ευρ. 26539 
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Επειδή η αίθουσα θα φιλοξενούσε τις επί

σημες εορτές των Βαυαρών αξιωματικών, 
ο Λουδοβίκος ζήτησε από τον Klenze 
να διακοσμήσει την αίθουσα με «μνημει

ακό» τρόπο, χρησιμοποιώντας σκηνές από 
μεγάλες μάχες. Από το 1807, ο Λουδοβί

κος ανέθεσε στους Peter von Hess, Wilhelm 
Kobell, Albrecht Adam, Karl Wilhelm von 
Heideck και Dietrich Monten να μετα

φέρουν στον καμβά τα σχέδια των σημα

ντικών γεγονότων της νεότερης στρατιω

τικής ιστορίας της Βαυαρίας, τα οποία 
είχαν φιλοτεχνηθεί επί τόπου στα πεδία 
των μαχών. Η ιδέα της διακόσμησης μιας 
τελετουργικής αίθουσας με σκηνές από 
μάχες ανήκει στο διευθυντή της Πινα

κοθήκης Johann Georg von Dillis, ο οποί

ος μάλιστα επιθυμούσε μια ακόμα με

γαλύτερη Αίθουσα Θριάμβου και από την 
αντίστοιχη στο ανάκτορο του Schleissheim. 
Έτσι διακοσμήθηκαν οι τοίχοι της αί

θουσας έως το ύψος των παραθύρων με 
14 πίνακες μεγέθους 2 x 3 μ., οι οποίοι εί

χαν την δυνατότητα να μετακινηθούν και 
να αντικατασταθούν. Επειδή έμενε ακά

λυπτη μια μεγάλη ζώνη στο πάνω μέρος 

των τοίχων, ο Klenze την διακόσμησε με 
μια πλατιά ζωφόρο. Λευκές παραστάδες 
με Νίκες, καθώς και ανάγλυφα τρόπαια 
κοσμούσαν την επιφάνεια αυτή, η οποία 
οδηγούσε στη φατνωτή οροφή. Οι πίνα

κες έδεναν με το σκούρο κόκκινο του μαρ

μάρου των τοίχων που πρόσδιδε επιβλη

τικότητα και μεγαλοπρέπεια στην αίθουσα. 

Μπ.Β. Κ. 

Residenz Miinchen, Amtlicher Fiihrer der 
Bayerischen Verwaltung der Staatlichen 
Schlosser, Garten und Seen, Μόναχο 1937, 
σσ. 77 κ.ε.· Wasem, Die MunchenerResidenz, 
1981, σσ. 176180,324326 

75. Σχέδιο για to Πάνθεον 
με το άγαλμα της Βαυαρίας 
Leo von Klenze, 1834 
Πε'ννα και ακουαρέλα, 48,9 x 82,1 εκ. 
Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων, 
αρ. ευρ. 26667 

Ο Λουδοβίκος συνέλαβε την ιδέα της ανέ

γερσης ενός λατρευτικού χώρου για διά

σημους Βαυαρούς το 1809, όταν ανέθε

σε στον ιστορικό Lorenz Westenrieder να 
ετοιμάσει «ένα αρχείο με όλους τους ση

μαντικούς Βαυαρούς των ιστορικών χρό

νων, προερχόμενους από όλες τις τάξεις 
των ηγεμόνων και του λαού» (Buttlar, 
«Leo von Klenzes Entwurfe», 1985, σ. 13). 
To 1828 ο Georg Friedrich Ziebland ανέ

λαβε τα σχέδια για μια πεντάκλιτο Βασι

λική, ένα φυλάκιο της βασιλικής φρου

ράς και ένα Πάνθεον. Αλλά και ο Leo 
von Klenze σχεδίασε το 1830 ένα Πάν

θεον, ως κορινθιακό κτίσμα με θόλο πά

νω σε υψηλό κρηπίδωμα. 
Την άνοιξη του 1833 ο Λουδοβίκος προ

κήρυξε διαγωνισμό μεταξύ των αρχιτε

κτόνων Friedrich Ziebland, Friedrich von 
Gartner, Joseph Daniel Ohlmuller και 
Leo von Klenze. Ως τόπος κατασκευής 
ορίστηκε η θέση στο ύψωμα Sendling, ενώ 
οι 200 περίπου προτομές που θα εκτί

θονταν στο Πάνθεον ήταν ήδη έτοιμες. 
Εκτός από την αρχαιοελληνική τεχνο

τροπία, ο Λουδοβίκος επεσήμανε σαφώς 
ότι επιθυμούσε και την ύπαρξη του ρο

μανικού και γοτθικού ρυθμού στο έργο, 
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αλλά σε καμιά περίπτωση «δεν έπρεπε 
το κτίσμα αυτό να αποτελέσει αντιγρα

φή της Βαλχάλα». 
Ο Klenze άργησε να υποβάλει τις προ

τάσεις του, τις οποίες παρουσίασε το 1834 
αφοΰ είδε τα σχέδια των αντιπάλων του. 
Πρότεινε μια στοά σε δωρικό ρυθμό, η 
οποία συνδέει το κτίριο με έναν ανδριά

ντα, στοιχείο που απουσιάζει από τις άλ

λες προτάσεις. Ο Klenze είχε επισκεφτεί 
στο παρελθόν τον Schinkel στο Βερολί

νο, ο οποίος ετοίμαζε έναν ανδριάντα για 
τον Φρειδερίκο το Μέγα. Επηρεασμένος 
από αυτόν σκέφτηκε αντί για τη μορφή 
του βασιλιά να παρουσιάσει το μνημει

ακές γλυπτό της Βαυαρίας σε συνδυασμό 
με μια δωρική στοά. Στην προκειμένη ει

κόνα έχουμε ένα πολύ πρώιμο σχέδιο, πι

θανώς αυτό που έστειλε στις 21 Φεβρου

αρίου 1834 στο Λουδοβίκο. Τελικά αυτό, 
αποτέλεσε με μικρές αλλαγές τη βάση για 
την εκτέλεση του έργου κατά την περίο

δο 18431853. 

Ο Klenze με την αρχιτεκτονική σύνθεση 
 ένα κολοσσιαίο άγαλμα που κυριαρ

χεί στο κέντρο ενός κτίσματος με τρεις 
πτέρυγες δανείστηκε στοιχεία τόσο από 
την ιδέα του Schinkel, όσο και από την 
αρχαία Ελλάδα. Τα πρότυπα για τέτοιου 
είδους κτίσματα βρίσκονται στους βω

μούς της αρχαιότητας, που ήταν πλαι

σιωμένοι από αρχιτεκτονικά έργα, όπως 
είναι το Ηραίο της Σάμου και ο βωμός 
του Ποσειδώνα στο Μονοδένδρι της Μι

λήτου. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα 
απ' όλα είναι ο βωμός του Δία στην Πέρ

γαμο. 
Τα δομικά υλικά του Πανθέου προήλθαν 
από το Untersberg στο Salzburg. Οι ανα

λογίες των κιόνων είναι αντίστοιχες με 
αυτών του ναού στην Αίγινα, με ύψος 
6,95μ. και διάμετρο 1,25 μ. 

Μπ.Β. Κ. 

Adrian von Buttlar, «Leo von Klenzes Entwurfe 
zur Bayerischen Ruhmeshalle», Architectura 

I, 1985, σσ. 1332· Manfred Fischer/Sabine 
Heym, Ruhmeshalle und Bavaria, Μόναχο 
1997. 

76. Γύψινη μακέτα 
για τον ανδριάντα της Βαυαρίας 
Ludwig von Schwanthaler, π. 183839 
Γύψος, εκμαγείο μιας χαμένης πήλινης 
μορφής, ύψ. 71 εκ. 
Μόναχο, Βαυαρικό Εθνικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. ΝΝ 1303 

Η μακέτα μοιάζει αρκετά με το κολοσ

σιαίο γλυπτό στην Theresienhohe στο 
Μόναχο, με τη διαφορά ότι σε αυτό η αν

θρώπινη μορφή και το λιοντάρι είναι πιο 
κοντά το ένα στο άλλο, ενώ τα μαλλιά της 
Βαυαρίας είναι δεμένα ψηλά στο κεφά

λι της. 
Το 1834 ο Klenze είχε κατά νου ένα κολοσ

σιαίο άγαλμα της Βαυαρίας σε μπρού

ντζο. Στο πρώτο του σχέδιο η Βαυαρία 
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φορούσε κοντό χιτώνα και έστεφε με ενα 
στεφάνι μια στήλη με την προτομή του 
Λουδοβίκου. Ένα δεύτερο στεφάνι προ

σέφερε σε ένδοξες προσωπικότητες, που 
βρίσκονταν πίσω της στο Πάνθεον. Επει

δή όμως ο Λουδοβίκος δεν επιθυμούσε 
να απεικονιστεί ο ίδιος, ο Klenze αντι

κατέστησε την προτομή του με τέσσερα 
αλληγορικά κεφάλια. 
'Οταν την άνοιξη του 1837 ο Ludwig Schwa

nthaler άρχισε να ασχολείται με το θέ

μα, πειραματίστηκε με πιο απλές φόρμες 
και με μια μορφή με μακρύ χιτώνα. Μέχρι 
το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου πρότει

νε μια «γερμανική λύση», επηρεασμένος 
από την Βαλκυρία  Καρυάτιδα στη Βαλ

χάλα στο Regensburg. Μόνο κάποιες 
λεπτομέρειες της πρότασης αυτής άλ

λαξαν αργότερα. Το δάφνινο στεφάνι 
αντικαταστάθηκε με ένα γερμανικό από 
φύλλα δρυός, η περικεφαλαία καταργή

θηκε και το ξίφος ήταν τώρα τοποθετη

μένο με την κόψη προς τα πλάγια και όχι 
προς τα πάνω. 
Η μακέτα αντιπροσωπεύει την κατάστα

ση πριν από την ολοκλήρωση του συμ

φωνημένου σχεδίου μακέτας, το οποίο 
έπρεπε να εγκρίνει ο βασιλιάς. Μετά την 

επιδοκιμασία του βασιλιά, ο καλλιτέχνης 
ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 1840 την κα

τασκευή του γιγαντιαίου γλυπτού σε κλί

μακα 1 : 1, το οποίο ολοκληρώθηκε το 
φθινόπωρο του 1843. Η χύτευση που γι

νόταν για κάθε τμήμα του αγάλματος χω

ριστά, ακολούθησε μεταξύ του 1844 και 
του 1849. Τα αποκαλυπτήρια έγιναν στις 
9 Οκτωβρίου 1850, παρουσία του βασι

λιά. Οι εορταστικές αυτές εκδηλώσεις 
που απετέλεσαν το ωραιότερο δώρο προς 
το Λουδοβίκο, πραγματοποιήθηκαν δυο 
χρόνια μετά την αποχώρηση του από το 
θρόνο. 
Το κολοσσιαίο άγαλμα (18,5 μ.), ένα από 
τα εμβλήματα της πόλης του Μονάχου, 
αποτελεί ένα μνημειώδες επίτευγμα όλων 
των εποχών σε ό,τι αφορά την κατασκευή 
χυτών μπρούντζινων γλυπτών. Ο Ferdinand 
von Miller χύτευσε το μεγάλο αυτό άγαλ

μα στα βασιλικά χυτήρια στο Μόναχο, 
που απέκτησαν στις επόμενες δεκαετίες 
παγκόσμια φήμη. 
Η μακέτα αυτή αποτελείτο μοναδικό προ

παρασκευαστικό γλυπτό του Schwanthaler 
για το άγαλμα της Βαυαρίας, που έχει 
διασωθεί. Η Sofie Klessing το γένος 
Schwanthaler (18351908) τη δώρησε το 

1888 στο Εθνικό Μουσείο της Βαυαρίας. 
Ήταν η κόρη του Xaver Schwanthaler, 
εξαδέλφου, συνεργάτη και βασικού κλη

ρονόμου του Ludwig Schwanthaler. 
Π. Φ. 

Κατ. Έκθ. Bayern. Kunst und Kultur,zn\,\x. 
Martha Dreesbach και Michael Petzet, 
Μόναχο 1972, αρ. 1807 (Peter Bottger)· 
Manfred F. Fischer, Ruhmeshalle und Bavaria. 
Amtlicher Fiihrer, Μόναχο 1972, σ. 26· Κατ. 
Έκθ. Die Bttdhauerfamilie Schwanthaler (1633
1848), επιμ. Otto Wutzl, Ράιχεσμπεργκ αμ Iw 
1978, αρ. 398 (Karl Eidlinger)· Peter Volk, 
«Schwanthalers Bavaria», Pantheon 57, 1999 
(υπό έκδ.) 
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Δ'. Ο ενθουσιασμός για την Ελλάδα και ο φιλελληνισμός 

Καμία άλλη χώρα και κανένας άλλος λα

ός δεν είχε προκαλέσει ένα τέτοιο ρεύμα 
συμπάθειας, το οποίο να διέτρεξε τόσο 
πολλά πολιτικά, πνευματικά και κοινωνι

κά όρια, όσα ο ενθουσιασμός για την Ελλά

δα και για τους κατοίκους της, οι οποίοι 
το 1821 είχαν εξεγερθεί κατά των Τούρ

κων. Στρατιώτες και φοιτητές ήταν έτοι

μοι να τραβήξουν τα ξίφη τους για να υπε

ρασπιστούν την Ελλάδα, ενώ γιατροί τους 
συνόδευαν για να φροντίσουν τους τραυ

ματίες. Σύλλογοι ελληνικής βοήθειας συ

νέλεγαν χρήματα για να απελευθερώσουν 
σκλαβωμένους Έλληνες, για να υποστη

ρίξουν τους Έλληνες που επέστρεφαν στην 
πατρίδα καθώς και τους άτακτους εμπό

λεμους, να εξοικονομήσουν όπλα, πυρο

μαχικά, τρόφιμα καθώς και μια θέση σε 
ένα πλοίο. 
Οι ποιητές σέλωναν τον Πήγασο τους για 
να αφυπνίσουν με στίχους, δράματα και 
μυθιστορήματα τη συμπάθεια για τον μα

χόμενο και πονεμένο ελληνικό λαό, ιερείς 

77. «T'is living Greece no more» 
Joseph Mallord William Turner, 1822 
Ακουαρέλα, 18,7 x 12,7 εκ. 
Μουσείο της Πόλης των Αθηνών, 
αρ.ευρ. W 1055. 

Παρόλο που ο Turner και ο λόρδος Μπάι

ρον δεν γνωρίζονταν προσωπικά, αν και 
ο ζωγράφος ήταν φίλος με τον λογοτεχνικό 
μέντορα του ποιητή, μεταξύ των έργων 
τους αναπτύχθηκαν σχέσεις. Η συγκε

κριμένη ακουαρέλα αποτελεί από την πλευ

ρά του Turner την πρώτη ζωγραφική πα

ρουσίαση ποιημάτων του Μπάιρον. 
Δημιουργήθηκε κατ' εντολή του μεγά

λου θαυμαστή του Μπάιρον, του Walter 
Fawkes, και δεν προοριζόταν για δημο

όλων των θρησκευμάτων προσεύχονταν 
δημοσία για τους κατατρεγμένους χρι

στιανούς αδελφούς της Ανατολής, δημο

σιογράφοι επεξεργάζονταν τις συχνά φει

δωλές ανακοινώσεις για τις μάχες, 
μεταμορφώνοντας τις σε πύρινους λόγους 
υπεράσπισης της ελληνικής ψυχής, ζω

γράφοι και ιχνογράφοι έστηναν σκηνές 
πολέμου και καταδίωξης μετατρέποντας 
τις σε συγκινητικές εκκλήσεις, μουσικοί 
μελοποιούσαν τους συχνά αδύναμους στί

χους προσδίδοντας τους ένα έντονο χρώ

μα, επιστήμονες του Διεθνούς Δικαίου, φι

λόσοφοι και ιστορικοί αμφισβητούσαν τη 
νομιμότητα της τουρκικής κυριαρχίας και 
υπερασπίζονταν το δικαίωμα των Ελλή

νων να εξεγερθούν έναντι της ανομίας και 
της αυθαιρεσίας. Μέσα από τους συλλό

γους ελληνικής βοήθειας διαμορφώθηκε 
ένα ολόκληρο δίκτυο φιλελλήνων πέρα 
από κρατικά σύνορα. Και όλα αυτά συνέ

βαιναν ενάντια στην πολιτική σχεδόν όλων 
των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, οι οποίες 

σίευση, αλλά απετέλεσε στη συνέχεια τη 
βάση για την παρουσίαση της Ακρόπολης 
στην εικονογραφημένη έκδοση του Μπάι

ρον του 183233. (Finden's Landscape 
Illustrations to Mr. Murray's First and Complete 
and Uniform Edition of the Life and WorL· 
of Lord Byron). 
Ο Turner κατάφερε σε αυτήν την ακουα

ρέλα όπως σε καμιά άλλη, να μετατρέψει 
κατάλληλα το περιεχόμενο και το ύφος του 
κειμένου του Μπάιρον σε εικόνα. Η πα

ρουσίαση αναφέρεται στο εξής σημείο του 
έμμετρου διηγήματος του Μπάιρον, το 
οποίο κυκλοφόρησε το 1813 στο Λονδί

νο με τίτλο: «Ο Γκιαούρης. Ένα απόσπα

σμα από ένα τούρκικο διήγημα» {The 
Giaour. A Fragment of a Turkish Tate) 

θεωρούσαν την εξέγερση των Ελλήνων ως 
εσωτερική υπόθεση του σουλτάνου και 
προσπαθούσαν να αποτρέψουν τους υπη

κόους τους από το να χύσουν το αίμα τους 
σε μία ξένη χώρα. 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται κά

ποιες ηγετικές μορφές του φιλελληνισμού 
καθώς και πράξεις της κινητοποίησης τους 
υπέρ της Ελλάδας. Εκφράζονται όμως και 
απόψεις πολιτικών και πολιτών, οι οποίοι 
αντιτάχθηκαν στο κύμα του φιλελληνισμού. 
Με τα διαδραματικά γεγονότα των δέκα 
ετών της εξέγερσης χάθηκαν οι αντιδρα

στικές φωνές κατά της εξέγερσης μέσα στη 
δίνη του ενθουσιασμού, ενώ η πολιτική της 
κυβέρνησης της Βιέννης με την καθόλου 
ενθαρρυντική στάσης της απέναντι στους 
Έλληνες άρχισε από το 1823 να απομο

νώνεται όλο και περισσότερο από την αρ

χικά κοινή γραμμή της Αγίας Πετρούπο

λης, του Λονδίνου και του Παρισιού. 

Γκ.Γκ. 

«He still might doubt the tyrant's power, 
So fair  so calm  so softly seal'd 
The first  last look  by death reveal'd! 
Such is the aspect of this shore 
T' is Greece  but living Greece no more» 
(Απόσπ. από: Λόρδος Μπάιρον, The Complete 
Poetical WorL· έκδ. Jerome J. McGann, τόμ. 
3, Οξφόρδη 1981, σ. 42, στ. 8791). 
Μπροστά από το βάθος της Ακρόπολης, η 
οποία υψώνεται επιβλητική στη κορυφή 
του βράχου, βρίσκονται δύο αλυσοδεμέ

νες Ελληνίδες σκλάβες, οι οποίες φρου

ρούνται από έναν Τούρκο. Η σκηνή αυτή, 
η οποία αποδεσμευθεί από την όλη συνά

φεια του έργου, θα γίνει το σύμβολο του 
καταπιεσμένου ελληνικού λαού. Ο Turner, 
ο οποίος δεν είχε βρεθεί ποτέ στην Ελλά
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δα, παρουσιάζει εδώ μία από τις πρώτες 
απόψεις του για τη σύγχρονη Αθήνα σύμ

φωνα με τα σχέδια της εποχής: για τη δη

μιουργία της ακουαρέλας αυτής βασίστη

κε σε ένα σχέδιο του αρχιτέκτονα και 
καλλιτέχνη Thomas Allason, όπως προ

κύπτει από το υπόμνημα της έκδοσης του 
John Cousen, η οποία κυκλοφόρησε το 
183233 και αφορούσε τον λόρδο Μπάι

ρον και για την οποία χαράχθηκε και η 
άπσψη του Turner για την Ακρόπολη. Αλλά 
και τα σχέδια του Η. Gaily Knight, τα οποία 
αποδεδειγμένα ετέθησαν από τον ίδιο τον 
καλλιτέχνη στη διάθεση του Turner, απε

τέλεσαν μία από τις πηγές που χρησι

μοποιήθηκαν για το έργο αυτό. Είχαν ήδη 
χρησιμοποιηθεί από τον Turner το 1816 
ως πρότυπο για τον πίνακα που παρου

σιάστηκε στην έκθεση της Βασιλικής Ακα

δημίας του Λονδίνου το 1816 με τίτλο «Ο 
ναός του Πανελλήνιου Δία στο νησί της 
Αίγινας, με τον ρωμαίικο εθνικό χορό των 
Ελλήνων: στο βάθος η Ακρόπολη των Αθη

νών» [Temple of Jupiter Panhellenios, in the 
island ofAegina, with the Greek National 
Dance ofRomaika: The Acropolis of Athens 
in the Distance], στον οποίο συνένωσε για 
πρώτη φορά σε έναν πίνακα την αρχαία 

και την σύγχρονη Ελλάδα. Επιπλέον είχε 
γοητευθεί, όπως και οι σύγχρονοι του, από 
τα γλυπτά του Παρθενώνα, τα οποία με

ταφέρθηκαν το 1812 στην Αγγλία και το 
1816 αποτελούσαν πλέον ιδιοκτησία του 
Βρετανικού Μουσείου. Παρουσιάζονταν 
στην ακουαρέλα του Turner ως «σκηνικό» 
της ομάδας που βρίσκεται στο πρώτο πλά

νο: η μία από τις μαρμάρινες πλάκες πα

ρουσιάζει ένα τμήμα της ζωφόρου, η οποία 
αναπαριστά τη μάχη των Λαπίθων με τους 
Κενταύρους που θαύμαζε πολύ ο Turner. 

Ε. Π. Β. 

Κατάλ. έκθ. Turner and Byron, επιμ. David 
Blayney Brown, Λονδίνο 1992, σσ. 96 κ.ε. 

78. Wilhelm Miiller: Lieder der 
Griechen [Τραγούδια των Ελλήνων] 
Dessau 1821 
Μόναχο, Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυαρίας, 
P.O. germ. 965 hbc 

Το εντυπωσιακά μικρό τετράδιο αποτελεί 
μία από τις πρώτες και πιο επιτυχείς δη

λώσεις του φιλελληνισμού στο γερμανό

φωνο χώρο. Τα δέκα ποιήματα με τις δε

κάοτιχες ομοιοκατάληκτες στροφές δίνουν 
την εντύπωση ότι είναι εκφράσεις Ελλή

νων (ο Φαναριώτης, η Μανιάτισσα, ο γέ

ροντας της Ύδρας, ο Ιερός Λόχος Αλέ

ξανδρος Υψηλάντης  μια φωνή των 
πνευμάτων, τα ερείπια της Αθήνας στην 
Αγγλία κ.λπ.). Οι Έλληνες απευθύνονται 
δια στόματος του ποιητή με το λογοπαίγνιο 
«στάση» και στον «αυστριακό πρεσβευτή, 
ο οποίος τους θεωρούσε στασιαστές. Ο 
Miiller υπενθυμίζει ταυτόχρονα στους 
Έλληνες να μην εναποθέτουν τις ελπίδες 
τους στην ξένη βοήθεια: «Ησυχία, ειρή

νη θέλει η Ευρώπη, γιατί την τάραξες εσύ;» 
Το 1822 ο Miiller κυκλοφορεί ένα δεύ

τερο τετράδιο με τραγούδια των Ελλήνων 
και η μούσα του θα συνόδευε από μακριά 
τα επόμενα χρόνια τους αγωνιζόμενους 
Έλληνες. Σημαντικότερη από το δημι

ούργημα του ήταν η μετάφραση των νεο

ελληνικών δημοτικών τραγουδιών για τη 
συλλογή του Claude Charles Fauriel (πρβλ. 
αρ. καταλ. 81). Μερικά από τα ποιήματα 
του δημοσιεύτηκαν και σε περιοδικά, όπως 
το Der Gesellschafterx\ σε εφημερίδες, όπως 
η Morgenblatt fur Gebildeten Stdnde, και 
έτσι οι στοίχοι του έγιναν γνωστοί σε ένα 
ευρύ αναγνωστικό κοινό. 
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ο Ο Miiller, ο οποίος γεννήθηκε στο Dessau 
2 το 1749, είχε αποκτήσει κλασική παι

5 δεία στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, εί

§ χε λάβει με'ρος στους απελευθερωτικούς 
g αγώνες και στην συνέχεια κέρδιζε τα προς 
| το ζειν ως δάσκαλος του γυμνασίου, βί

α βλιοθηκάριος αλλά και ως συντάκτης του 
ο μνημειώδους λεξικού ErschGruber. Στα 
< 20 του χρόνια εξέδωσε το Blumenlese aus 
I den Minnesangern, αργότερα μετέφρασε 
' τον Δ ρ Φάουστ (Dr. Faustus) του Christopher 
x Marlow. Στην γενέτειρα του πόλη, όπου 
< και πέθανε πολύ νέος, ήταν το σημείο ανα

φοράς ενός κύκλου Φιλελλήνων. 
Γκ. Γκ. 

Gastone Caminade, Les chants de Grecs et le 
philhellenisme du Wilhelm Miiller, Παρίσι 1913. 
Johannes Irmscher, «Der Dessauer Dichter 
Willhelm Miiller und der deutsche Philhel
lenismus», Hellenika 21,1968, σσ. 4874. 

Brigitte Sgoff, Claude Fauriel und dieAnfdnge 
der romanischen Sprachwissenschaft, Διδ. δια
τρ., Μόναχο 1999. 

80. Johann Leutbecher: Bozzaris und 
Theone. Roman aus dem griechischen 
FreiheitsKampfe. 
[Μπότσαρης και Θεώνη. Μυθιστόρη

μα από την Ελληνική Επανάσταση] 
Σμαλκάλντεν 1824 
Μόναχο, Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυα
ρίας, Ρ. ο. germ. 841 h 

Το μυθιστόρημα αυτό ανήκει σε μια αρ

κετά σημαντική κατηγορία λογοτεχνικών 
έργων που γράφτηκαν από το 1821 ως το 
1830 με κεντρικό άξονα την Επανάστα

ση και που συνοδεύονταν από πολλές συ

γκινητικές περιπέτειες για ένα όχι πολύ 
απαιτητικό κοινό. Ο Leutbecher γεννή

θηκε το 1801 στη Σαξονία και σπούδα

σε στο Erlangen Θεολογία, Γλώσσες και 
Ιστορία. Δίδαξε για δέκα χρόνια στο εκεί 
Πανεπιστήμιο και τελείωσε τη ζωή του 
στην ίδια πόλη, ως διευθυντής ενός εκ

παιδευτηρίου. 
Το πρωτόλειο του εικοσιτριάχρονου φοι

τητή αφηγείται τα γεγονότα του έτους 1822 
σχετικά με την φανταστική οικογένεια 
του πυργοδεσπότη Παρμενίδη και της γυ

ναίκας του Ευρυάλης, που ήταν ευεργέ

τες των Τούρκων και των Ελλήνων και 
ζούσαν κοντά στις Θερμοπύλες. Ο γιος 
τους Μπότσαρης, που σπούδαζε στη Νεά

πολη, διακόπτει τις σπουδές του για να 
πάρει μέρος στον Αγώνα και ερωτεύεται 
την ορφανή Θεώνη από τη Χίο, που οι γο

νείς του είχαν κάνει ψυχοκόρη τους ύστε

ρα απο την καταστροφή. Αφού πέτυχαν 
την απώθηση τουρκικής επίθεσης στο κά

στρο τους, οι ερωτευμένοι νέοι παίρνουν 
την ευχή του πατέρα του Μπότσαρη για 
να παντρευτούν. Μια ομάδα φιλελλήνων, 
υπό την καθοδήγηση του κόμη Normann, 
καταφέρνει, μέσω ενός αγγελιαφόρου, 
να επικοινωνήσει με τον Μπότσαρη, που, 
με τη Θεώνη ντυμένη άντρα, σχεδιάζει να 
συγκρατήσει τα στρατεύματα του Χουρ

σήτΠασά στις Θερμπύλες. Η μάχη κερ

δίζεται, ο Μπότσαρης όμως τραυματίζε

ται θανάσιμα. Η Θεώνη πεθαίνει με 
ραγισμένη καρδιά πάνω στον τάφο του 
αγαπημένου της άντρα στην Κόρινθο. 
Η δράση είναι διανθισμένη με σκέψεις 
γύρω από τη φύση του ανθρώπου και τη 
θλιβερή ζωή των Ελλήνων. Η ρομαντική 

γλώσσα δεν μπορεί να κρύψει ότι σχεδόν 
όλα τα κύρια ονόματα και οι τοποθεσίες 
δεν αντανακλούν τη νεοελληνική πραγ

ματικότητα, αλλά την κλασική παιδεία του 
συγγραφέα. Είναι βέβαιο ότι ο συγγρα

φέας δεν ανήκε στην κατηγορία των με

γάλων συγγραφέων ή ποιητών, είναι όμως 
επίσης βέβαιο ότι το μυθιστόρημα του 
ήταν εμπνευσμένο από τον ενθουσιασμό 
για την Ελλάδα και τους Έλληνες και πυ

ροδότησε την αγωνιστικότητα των Φι

λελλήνων. 
Γκ. Γκ. 

Wilhelm Kosch, Deutsches LiteraturLexikon, 
3η έκδ., τμ. 9, Βέρνη 1984, σσ. 1323 κ.ε. 

81. [Karl August von Hase:] 
Der griechische Robinson. Ein Lesebuch 
fur die deutsche Jugend.[0 Έλληνας 
Ροβινσώνας. Ένα αναγνωστικό για την 
γερμανική νεολαία] 
2 τόμοι, Λειψία 1828 
Μόναχο, Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυαρίας, 
Paed. Pr. 1422 

Ο «Έλληνας Ροβινσώνας» αποτελεί του
λάχιστον για το γερμανόφωνο χώρο το 
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79. C[laude Charles] Fauriel: 
Chants populaires de la Grece 
moderne, recueillis et publies, 
avec une traduction frangaise et des 
eclaircissements et des notes 
2 τόμοι, Παρίσι 182425. 
Παρουσιάζεται ο τόμος Ι, 
Ιστορικά τραγούδια [Chants historiques] 
Μόναχο, Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυαρίας, 
P.O. rel. 1740. 

Το βιβλίο αυτό ήταν ίσως το πιο σημαντι

κό φιλελληνικό έργο, το οποίο τυπώθη

κε στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της ελ

ληνικής επανάστασης και μεταφράστηκε 
από τον Wilhelm Miiller στα γερμανικά, 
από τον C.B. Sheridan στα αγγλικά και 
μερικά επιλεγμένα μέρη του ακόμα και 
στα πολωνικά (1827). Ο πρώτος τόμος πε

ριλαμβάνει 25 κλέφτικα και 10 ιστορικά 
τραγούδια, ενώ ο δεύτερος 7 ακόμα ιστο

ρικά τραγούδια, 27 τραγούδια με προσω

πικές αναφορές (μεταξύ αυτών και 1 μοι

ρολόι) και επιπλέον ένα συμπλήρωμα με 
18 τραγούδια (μεταξύ αυτών ένας διθύ

ραμβος προς την ελευθερία). Ο εκδότης 
συνέλεξε τα τραγούδια εν μέρει από το 
φιλικό του κύκλο στο Παρίσι (μεταξύ άλ

λων από τον Αδαμάντιο Κοραή) και εν μέ

ρει από Έλληνες της Βενετίας και της Τερ

γέστης, τους οποίους αναζήτησε μάλιστα 
ο ίδιος, μερικούς και δια αλληλογραφίας. 

Γκ. Γκ. 
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μοναδικό φιλελληνικό κείμενο, το οποίο 
απευθύνεται αποκλειστικά στη νεολαία. 
Συγγραφέας του έργου, το οποίο κυκλο

φόρησε ανώνυμα, ήταν ο Karl August 
Hase (18011900), ο οποίος αργότερα απέ

κτησε την έδρα του τακτικού καθηγητή 
Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ιένας. 
Ο Ροβινσώνας του έχει πολύ λίγη σχέση 
με το βιβλίο του Daniel Defoe. 
Σε 22 λογοτεχνικές βραδιές και μπροστά 
σε μία ομάδα παιδιών, στην οποία ανήκε 
και η ορφανή Έλενα από τη Χίο, πα

ρουσιάζεται η τύχη δύο κλεφτών (του 
Ροβινσώνα και του Παρασκευά) στη χώ

ρα των Ελλήνων, ενώ τα παιδιά με τις ερω

τήσεις τους έδιναν την ευκαιρία στον ομι

λητή να τους εξηγήσει λεπτομερώς τη 
σύγχρονη ελληνική ιστορία (από τη δο

λοφονία του Πατριάρχη έως την Έξοδο 
του Μεσολογγίου, από τη μοίρα των Σου

λιωτισσών έως την ιστορία του Αλή Πα

σά των Ιωαννίνων). 
Γκ. Γκ. 

Neue Deutsche Biographie, τμ. 8, Βερολίνο 
1969, σσ. 19 κ.ε. 

82. Wilhelm Traugott Krug: 
Griechenlands Wiedergeburt. Eine 
Programm zum Auferstehungsfeste 
[Η αναγέννηση της Ελλάδας. 
Ένα πρόγραμμα για τη γιορτή 
της Ανάστασης] 
Λειψία 1821 
Μόναχο, Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυαρίας 
Η. gr. 648 

Αυτό το φυλλάδιο της Κυριακής των Βαΐων 
1821 ήταν το πρώτο ανεξάρτητο έντυπο 
κείμενο σε ολόκληρη την Ευρώπη, το οποίο 
υπερασπιζόταν το δικαίωμα των Ελλήνων 
να εξεγερθούν εναντίον των Τούρκων. Ο 
συγγραφέας του κειμένου, ο οποίος κα

ταγόταν από την Σαξονία, διαδέχθηκε το 
1804 τον Kant στην έδρα του καθηγητή της 
Φιλοσοφίας στο Konigsberg και το 1809 
μετατέθηκε στο Πανεπιστήμιο της Λει

ψίας. Το 1813 έλαβε μέρος ως έφιππος ξι

φομάχος στους απελευθερωτικούς αγώ

νες, στο δε ακροατήριο του είχε και 
Έλληνες, οι οποίοι τον πληροφορούσαν 
από πρώτο χέρι για τη μοίρα της πατρί

δας τους. Ζήτησε από τις Μεγάλες Δυνά

μεις να δώσουν τέλος «στη μιαρή και ωμή 
βαρβαρότητα των Οθωμανών» επί «ε

νός εκ των ωραιότερων τμημάτων της Ευρώ

πης και ενός εκ των πιο προικισμένων λα
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ών του Χριστιανισμού». Ζήτησε επίσης να 
αναγκάσουν τους Τούρκους να εγκατα

λείψουν την Ελλάδα, δεδομένου ότι ο σουλ

τάνος είχε σφετεριστεί την εξουσία στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη και δεν την εί

χε αποκτήσει με νόμιμα μέσα. Από την κυ

βέρνηση του έλειπε η βάση της δίκαιης νο

μοθεσίας και η εξουσία του εξασθενούσε 
από τις προσπάθειες ανεξαρτησίας των 
περιφερειακών δυναστών και από την αυ

θαιρεσία των Γενίτσαρων. Γεμάτος αι

σιοδοξία για τους εξεγερμένους, ο συγ

γραφέας ήδη τους βλέπει να εισέρχονται 
νικητές με το σταυρό στο ναό της Αγίας 
Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. 

Urceus [Ψευδώνυμο για Krug], Meine 
Lebensreise in 6 Stazionen, Λειψία 1825, 2η 
έκδ. 1842. A[lfred Max] Fiedler, Die staatswis
senschaftlichen Anschauungen und die politisch
publizistische Tatigkeit des Nachkantianers W.T. 
Krug, Διδ. διατρ., Λειψία 1933. 

83. Jean Gabriel Eynard 
Λιθογραφία, π. 35 x 25 εκ. 
Επιγρ.: Der durch seinen Philhellenismus I 
bekannte MITER EYNARD zu Genf. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
Αρ. ευρ. G216 

Ο Ελβετός τραπεζίτης Jean Gabriel Eynard 
κατείχε μεταξύ των Ελβετών Φιλελλήνων 

περίοπτη θέση. Γεννήθηκε το 1775 στη ο 
Λυών, όπου ο πατέρας του είχε ιδρύσει α 
έναν εμπορικό οίκο. Μετά την εμπλοκή ι 
του στην υπεράσπιση της γενέτειρας του | 
πόλης εναντίον των στρατευμάτων της | 
Εθνοσυνέλευσης (1793) διέφυγε στην Ελβε ° 
τία. Μαζί με τον αδελφό του ίδρυσαν αρ Μ 
γότερα στη Γένουα έναν νέο εμπορικό οί < 
κο, ο οποίος σύντομα του απέφερε μια < 
αξιοσέβαστη περιουσία. Το 1814 μετοί Ζ 
κησε στη Γενεύη και στη συνέχεια απε Β 
στάλη ως διπλωματικός εκπρόσωπος της Ι 
πόλης στις διαπραγματεύσεις του Συνε ο 
δρίου της Βιέννης. Εδώ γνωρίστηκε με τον Η 
τότε Ρώσο υφυπουργό και μετέπειτα πρώ £ 
το κυβερνήτη των απελευθερωμένων Ελλή $ 
νων, τον κόμη Ιωάννη Καποδίστρια, και ω 

επιπλέον είχε πολυάριθμες επαφές με πο

λιτικούς διαφόρων χωρών, γνωρίζοντας 
έτσι τις συνθήκες, οι οποίες επικρατού

σαν στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα. Το 
1816 εξυγίανε τα οικονομικά του Μεγά

λου Δουκάτου της Τοσκάνης και εκπρο

σώπησε τη χώρα αυτή στο Συνέδριο του 
Άαχεν (1818). Από το ξεκίνημα ήδη της 
Ελληνικής Επανάστασης τάχθηκε στο πλευ

ρό των Ελλήνων. Οι πρώτες δραστηριό

τητες των Φιλελλήνων της Γενεύης στρά

φηκαν στην οικονομική υποστήριξη των 
Ελλήνων, οι οποίοι ταξίδευαν από τις Ηγε

μονίες του Δούναβη προς την Ελλάδα, κα

θώς και των εθελοντών, οι οποίοι ταξί

δευαν προς τη Μασαλία μέσω Γενεύης, οι 
δραστηριότητες αυτές δεν βρήκαν όμως 
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πάρα μικρή απήχηση στους κάτοικους της 
πόλης. Έτσι εντατικοποιήθηκαν, όταν βρέ

θηκαν στη Γενεύη ο Καποδίστριας και οι 
Οσποδάροι της Μολδαβίας και της Βλα

χίας. Το 1825 ο Eynard βρέθηκε στο Πα

ρίσι, συμμετείχε ενεργά στην εκεί «Ελλη

νική Επιτροπή», το 1827 ταξίδεψε στο 
Λονδίνο για να ζητήσει μάταια όμως τη 
χορήγηση δανείου στην επαναστατική κυ

βέρνηση. Όταν το 1829 απέτυχαν και οι 
προσπάθειες του στο Παρίσι για το ίδιο 
ζήτημα, διέθεσε από δικούς του πόρους 
750.000 φράγκα για τις ανάγκες του Καπο

δίστρια. Το 1826 φρόντισε ώστε να στα

λούν από το Παρίσι στην Ελλάδα δύο ει

δικοί απεσταλμένοι, προκειμένου να 
συλλέξουν ακριβείς πληροφορίες. Η πο

λύπλευρη οργανωτική και διαμεσολαβη

τική προσφορά του συνέβαλε σημαντικά 
ώστε από το 1826 ο ενθουσιασμός για την 
Ελλάδα να αναπτυχθεί σε κίνημα ολό

κληρης της Ευρώπης. Όταν, χρόνια με

τά την συγκρότηση μιας ελεύθερης αν και 
περιορισμένης ως προς τα σύνορα της 
Ελλάδας, ξέσπασε το 1841 στην τουρκο

κρατούμενη Κρήτη επανάσταση των Ελλή

νων, προσπάθησε χωρίς επιτυχία να πα

ρακινήσει τους παλαιότερους συλλόγους 
Ελλήνων να την υποστηρίξουν εκ νέου. 
Αμετακίνητος καθώς ήταν ως προς την συ

μπάθεια του για τους Έλληνες, ανεξάρ

τητος μέσω της περιουσίας του, στηριζό

μενος από την μεγάλη υπόληψη, της οποίας 
έχαιρε στη Γενεύη, απετέλεσε το πρότυ

πο Φιλέλληνα. 
Γκ. Γκ. 

Michelle BouvierBron, Jean Gabriel Eynard 
(17751863) et le philhsllenisme Genevois, Γε
νεύη 1963. 

84. Perlen [Μαργαριτάρια]. Eine 
Sammlung religioser und moralischer 
gedichte zum Besten der griechen 
herausgegeben von Ludvig von Pigenot 
[Μια συλλογή θρησκευτικών και 
ηθικών ποιημάτων για to όφελος των 
Ελλήνων από τον Ludwig von Pigenot. 
Βίρτσμπουργκ 1828 
Μπλε μεταξωτό εξώφυλλο με δύο 
προσωπογραφίες λαξευμένες σε σιντέφι: 
Στην μπροστινή όψη ο βασιλιάς Λουδοβίκος 
της Βαυαρίας, στην πίσω όψη ο ναύαρχος 
Edward Codrington. 
Μόναχο, Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυα
ρίας, Ε. Slg. P.O. germ 1080 s 

To βιβλιαράκι αυτό αποτελεί ένα από τα 
πολυάριθμα παραδείγματα για το ότι ο 
συγγραφέας ή ο εκδότης συνόδευαν τις 
διάφορες εκδόσεις τους, χωρίς να κάνουν 
άμεση αναφορά στον απελευθερωτικό 
αγώνα των Ελλήνων, με την παρατήρηση 
«προς όφελος των Ελλήνων», προκειμέ

νου να συμβάλλουν κατ' αυτόν τον τρόπο 
στην οικονομική υποστήριξης του μαχό

μενου και καταδυναστευόμενου ελληνι

κού πληθυσμού. 
Ο εκδότης Ludwig von Pigenot (18331841;) 
υπηρέτησε αρχικά ως αξιωματικός μηχα

νικού του βαυαρικού στρατού και πέθανε 
ως αξιωματικός στην υπηρεσία των Ρώσων 
στις αρχές της δεκαετίας του '40 στον Καύ

κασο. Στο βιβλίο του είχε συγκεντρώσει 
περισσότερα από τριάντα έξι ποιήματα 
γνωστών ποιητών, όπως ο Albrecht von 
Haller, ο Friedrich von Schiller, ο Ludwig 
Uhland, ο Friedrich Gottlieb Klopstock, ο 
Christoph Martin Wieland, ο Johann 
Gottfried Herder και ο Johann Gottfried 
Seume. Η πολύχρωμη αυτή παλέτα εκτεί

νεται από το «Το φεγγάρι ανέτειλε» του 
Matthias Claudius έως και «Ο πατήρ μας» 
του Christian August Tiedge. 
Δεν παραλείπει να αναφερθεί και στη νε

ολαία της Γερμανίας, όπως δεν παραλεί

πει από τη συλλογή του και την προσευ

χή ενός νέου στα γενέθλια του ή έναν πρωινό 

ψαλμό. Μεταξύ των συγγραφέων συμπε

ριλαμβάνονται εκπρόσωπος του φιλελλη

νισμού, όπως ο μεταφραστής του Όμηρου 
Johann Heinrich Voss, ο Harro Harring 
από τη Φρισλάνδη με έναν ύμνο της Πε

ντηκοστής, αλλά και συγγραφείς, οι οποί

οι δεν συμμερίζονταν την φιλελληνική διά

θεση, όπως ο Johann Christoph Friedrich 
Haug. 

Γκ. Γκ. 

Wilhelm Kosch, Deutsches LiteraturLexikon, 
3η έκδ., τμ. II, ΒέρνηΣτουτγάρδη 1989, σ. 
1298. 

85. Η απελευθέρωση της Ελλάδας 
από τον τουρκικό ζυγό. 
Harro Harring 
Οξυγραφία, επιζωγραφισμένη 
33,2 χ 22,5 εκ. (φύλλο) 
Νυρεμβέργη, Εθνικό Γερμανικό Μουσείο, 
Αρ. ευρ. ΗΒ 27361, θυρίδα 1212 

Από τα πολυάριθμα μονόφυλλα χαρακτι

κά έργα της εποχής του ελληνικού απε

λευθερωτικού αγώνα διασώζονται μονά

χα λίγα. Το συγκεκριμένο φύλλο, το οποίο 
συνδυάζει εικόνα και ποίημα, αποδίδεται 
στον Φρισλανδό Harro Harring, πράγμα 
για το οποίο συνηγορεί το γεγονός ότι ο 
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νέος αυτός αρχικά προσπάθησε να στα

διοδρομήσει ως ζωγράφος, στη συνέχεια 
όμως ενθουσιάστηκε από τις ιδέες της γερ

μανικής ενότητας σε φοιτητικούς κύκλους 
του Κιέλου και κατά την περίοδο της κα

ταπίεσης των φοιτητικών συλλόγων ακο

λούθησε το κίνημα Φιλελλήνων και ήρθε 
στην Ελλάδα. Μετά από ένα μικρό διά

στημα παραμονής του στη χώρα, στη διάρ

κεια του οποίου βίωσε μεγάλες απογοη

τεύσεις και ταλαιπωρήθηκε από εξαντλητική 
ασθένεια, έφυγε για την Ιταλία, όπου και 
συναντήθηκε με τον Thorvaldsen και τον 
λόρδο Μπάιρον. Εκτός από τη ζωγραφική 
ασχολήθηκε σε όλη του τη ζωή με τη λο

γοτεχνία, συνέγραψε δραματικά και λυρι

κά ποιήματα και χρησιμοποίησε κάθε 

ευκαιρία για να συμμετάσχει ενεργά σε 
πολιτικές κινητοποιήσεις φιλελεύθερου 
προσανατολισμού. Εξέφρασε τη συμπά

θεια του για την πολωνική Επανάσταση 
του Νοεμβρίου (1830) και συναντήθηκε 
επανειλημμένως με τον Giuseppe Mazzini, 
τον πνευματικό πατέρα της «Νεαρής Ευρώ

πης» και πρόδρομο της ιταλικής ενοποίη

σης. Κατά τη διάρκεια των ετών 184849 
προσπάθησε να ιδρύσει στην πατρίδα του 
μία «δημοκρατία των Βόρειων Φρεισικών 
Νήσων» και τάχθηκε υπέρ της ελευθερίας 
των νέγρων σκλάβων στη Βραζιλία. Τις 
εμπειρίες του στην Ελλάδα τις περιέγρα

ψε αρκετά ελεύθερα ως Rhonghar Jarr 
(αναγραμματισμός του ονόματος του) στο 
έργο του «Τα ταξίδια ενός κατοίκου των 

Φρεισικών Νήσων στη Δανία, τη Γερμα

νία, την Ουγγαρία, την Ολλανδία, την Ελλά

δα και την Ελβετία» (τέσσερις τόμοι, Μόνα

χο 1828) (Die Fahrten eines Friesen in 
Danemark, Deutschland, Ungarn, Holland, 
Frankreich, Griechenland und der Schweiz). 
To εν λόγω φύλλο, ενδεχομένως, προέρ

χεται από το ταξίδι του στην Ελλάδα. 
Γκ. Γκ. 

Ulrich SchulteWiilwer, «Die literarische 
Verarbeitung des griechischen Freiheitskampfes. 
Harro Hairing als Theaterdichter 18221828», 
Mitteilungen der HarroHarringGesellschaft, H. 
4/5,198586, σ. 540. Κατάλ. ivSs.Fragen an die 
deutsche Geschichte  Ideen, Krafle, Entscheidungen 
von 1800 bis zur Gegenwart, 13η έκδ., Βόννη 
1988, σ. 94. 

86. Ευρωπαίοι αξιωματικοί 
στην Ελλάδα 
Α. Cheyere, Παρίσι 1822 
Λιθογραφία, 23,0 x 31,0 εκ. (φύλλο) 
Επιγρ.: UneAssemblee d' Officiers Europeens, 
accounts au secours de la Grece en 1822. 
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, Αρ. ευρ. 29864 

Με τη συγκρότηση σώματος εθελοντών ο 
Φιλελληνισμός απέκτησε ήδη κατά τους 
πρώτους μήνες της επανάστασης χαρα

κτήρα κινήματος. Ο απελευθερωτικός αγώ

νας βρήκε μεταξύ των Ευρωπαίων επαγ

γελματιών στρατιωτών, πολλοί από τους 
οποίους είχαν μείνει άνεργοι μετά το τέ

λος των ναπολεόντιων πολέμων, πρόθυ

μους βοηθούς. Επιπλέον, την περίοδο εκεί

νη πολλοί από τους φιλελεύθερους 
Ευρωπαίους ήταν πρόθυμοι να υπερασπι

στούν εμπράκτως την Ελλάδα, παρ' όλο 
που λόγω της φιλελεύθερης στάσης τους 
ήταν στη χώρα τους συχνά ανεπιθύμητοι. 
Έτσι, λοιπόν, εκτιμάται ότι στην ελληνική 
επανάσταση έλαβαν μέρος γύρω στους 
200.000 ξένους στρατιώτες διαφόρων εθνι

κοτήτων, όπου βέβαια οι Γερμανοί κα

τείχαν σαφώς το μεγαλύτερο ποσοστό, ακο

λουθούσαν οι Γάλλοι και οι Ιταλοί, ενώ 
αντίθετα οι Πολωνοί, οι Ελβετοί, οι Άγγλοι 
και οι Αμερικάνοι ήταν ελάχιστοι. Μεγά

λες διαφορές υπήρχαν επίσης στην κοι

νωνική θέση των εθελοντών, ακόμα κι αν 
συμφωνούσαν ως προς το φιλελεύθερο 
πνεύμα, τον ενθουσιασμό και την όρεξη 
για περιπέτεια. Οι εθνικές καθώς και οι 
ταξικές διαφορές των εθελοντών καθώς 
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και η παντελής έλλειψη συντονισμού του 
ελληνικού αγώνα και η αβέβαιη καταβο

λή του στρατιωτικού μισθού οδήγησαν συ

χνά σε καυγάδες και συμπλοκές. Τον Μάιο 
του 1822 ανακοινώθηκε η επίσημη συ

γκρότηση του φιλελληνικού στρατιωτικού 
τάγματος, το οποίο αποτελείτο ως επί το 
πλείστον από Γάλλους, Ιταλούς, Γερμα

νούς και Πολωνούς και το οποίο ήταν δι

αιρεμένο σε δύο λόχους. Περί τα τέλη του 
1822 οι φιλελληνικές επιτροπές της Ελβε

τίας και της Γερμανίας έπαψαν να οργα

νώνουν νέες αποστολές εθελοντών, ενώ η 
εμφάνιση του λόρδου Μπάιρον στην ελ

ληνική σκηνή σηματοδότησε μία νέα φά

ση του φιλελληνισμού στην Ελλάδα. 
Οι πολύ λίγο κολακευτικές φυσιογνωμίες 
των εθελοντών προσδίδουν στην απεικό

νιση χαρακτήρα γελοιογραφίας, ο οποίος 
συμφωνεί με τον υποτιμητικό χαρακτηρι

σμό πολλών εκ των υποτιθεμένων «σω

τήρων» της Ελλάδας. Η συγκεκριμένη 
λιθογραφία εντάσσεται στη μακρά σειρά 
μεμονωμένων φύλλων, τα οποία εκδόθη

καν από φιλελληνικές επιτροπές με την 
πρόθεση να διαδώσουν στη δημοσιότητα 
τους σκοπούς και τις επιτυχίες τους. Παρ' 
όλο που πολλές παρόμοιες απεικονίσεις 
χαρακτηρίζονταν από τη λιτή έκφραση 
τους, συντέλεσαν αναμφισβήτητα στο να 
γίνουν ευρέως γνωστά στο ευρύ κοινό τα 
αποτελέσματα της ελληνικής επανάστα

σης και στο να εδραιωθούν οι Έλληνες 
στη σκηνή της κοινής γνώμης, γεγονός που 
συντέλεσε στη επιτυχία του αγώνα. 

Φ.  Μ. Τ. 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμος 12 «Η 
Ελληνική Επανάσταση και Ίδρυση του Ελλη
νικού Κράτους 18211832», Αθήναι 1975, σ. 
319. William St. Clair, That Greece might still 
be free, Λονδίνο 1972, πίν. 11β. 

87. Κρεβάτι εκστρατείας 
του λόρδου Μπάιρον 
Μέταλλο, ύφασμα, ξύλο 
Διαστάσεις κρεβατιού: 2,20 x 0,63 χ 0,24 μ. 
Διαστάσεις κιβωτίου: 0,72 χ 0,40 χ 0,42 μ. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
αρ. εισ.: 3580 

Ο λόρδος Μπάιρον, σημαντικός Άγγλος 
σατιρικός και λυρικός ποιητής με πολυτά

ραχο βίο, υπήρξε θερμός Φιλέλληνας που 
βρήκε στον ελληνικό απελευθερωτικό αγώ

να μια ευγενική διέξοδο για τη ρομαντική 
και μελαγχολική, φιλελεύθερη και επα

ναστατική φύση του. Ως επίσημος εκπρό

σωπος του Φιλελληνικού Κομιτάτου του 
Λονδίνου, ο Μπάιρον έφτασε στην Κεφα

λονιά των αγγλοκρατούμενων Επτανήσων 
τον Αύγουστο 1823 μεταφέροντας όπλα, 
τρόφιμα και φαρμακευτικό υλικό. Εκεί πα
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ρεμεινε για πε'ντε μήνες ενισχύοντας τους 
αγωνιζόμενους Έλληνες, επικοινωνώντας 
με πολιτικούς και οπλαρχηγούς αλλά μέ

νοντας μακριά από τις πολιτικε'ς έριδες 
των διαφόρων φατριών που προσπαθού

σαν να τον προσεγγίσουν. Στις αρχές Ιανου

αρίου 1824 αποβιβάστηκε στο Μεσολόγ

γι, πόλη που τον υποδέχτηκε με ασυγκράτητο 
ενθουσιασμό και σύντομα τον ανακήρυξε 
πολίτη και ευεργέτη της. 
Ο Μπάιρον επιχείρησε να οχυρώσει το 
Μεσολόγγι και να οργανώσει στρατιωτι

κό σώμα από Σουλιώτες. Οι πολλαπλές 
δραστηριότητες αλλά και οι αναπόφευκτες 
απογοητεύσεις που δοκίμασε, σε συνδυα

σμό με το ανθυγιεινό κλίμα της περιο

χής, επιβάρυναν την ήδη κλονισμένη υγεία 
του. Προσεβλήθη από ελονοσία που γρή

γορα επιδεινώθηκε. Ο φιλέλληνας L. 
Stanhope τού έγραφε: «Για άλλη μια φο

ρά σας ικετεύω να εγκαταλείψετε το Μεσο

λόγγι και να μην θυσιάσετε την υγεία σας, 
και ίσως και τη ζωή σας, σ' αυτό το λα

σπότοπο». 
Ο Μπάιρον πέθανε στις 19 Απριλίου 1824 
σε ηλικία μόλις 36 ετών, συγκλονίζοντας 
τον ελληνικό λαό που «όλος θλίψη και κα

τήφεια καταβρέχει το νεκρικό του κρεβά

τι με πικρότατα δάκρυα και οδύρεται απα

ρηγόρητα», όπως αναφέρει στον μνημειώδη 
επικήδειο λόγο του ο πολιτικός και δι

πλωμάτης Σπ. Τρικούπης, πολιτικός και 
διπλωμάτης. Ο θάνατος του Μπάιρον ενέ

πνευσε και ενίσχυσε σημαντικά το φι

λελληνικό κίνημα στην Ευρώπη. 
Ο Μπάιρον άφησε την τελευταία του πνοή 
στο ασκητικό κρεβάτι εκστρατείας που 
χρησιμοποιούσε στα ταξίδια του, ένα λε

πτό υφασμάτινο στρώμα σε σιδερένια πτυσ

σόμενη βάση. Το κιβώτιο μέσα στο οποίο 
συσκευαζόταν το κρεβάτι χρησίμευε και 
για προσκέφαλο. 

Ι. Β. 

Τρικούπης Σπ., Οι Σωζόμενοι Λόγοι, Παρίσι 
1836. Byron's Life and Works, εκδ. J. Murray, 
2 τόμ., Λονδίνο 1873, Sanesi R., «Byron», / 
Protagonisti della Storia Universale, 78,17.1.1967., 
Woodhouse, CM., The Philhellenes, Λονδίνο 
1969, σσ. 94119., St. Clair, W., That Greece 
Might Still Be Free, Λονδίνο 1972, σσ. 164184, 
Dakin, D., Ο Αγώνας των Ελλήνων για την Ανε
ξαρτησία 18211833, Αθήνα 1983, σσ. 139156., 
Κεφαλληναίου, Ε., Ο Lord Byron στην Ελλά
δα, Αθήνα 1995. 

88. Ο θάνατος του λόρδου Μπάιρον 
JosephDenis Odevaere, 1826 
Λάδι σε μουσαμά, 166 x 234,5 εκ. 
Επιγρ. κάτω: /. ODEVAERE BRUXELLES 

Μπρύζ, Μουσείο Groeningen, αρ. ευρ. 350 

Η σορός του ποιητή και μεγάλου Αγγλου 
φιλέλληνα έχει τοποθετηθεί σε μία αρ

χαιοπρεπή κλίνη, περιτριγυρισμένη από 
σύμβολα για την τελευταία του αποστολή, 
η οποία απέτυχε με τραγικό τρόπο. Πίσω 
από το κεφάλι του νεκρού διακρίνεται ένα 
άγαλμα, το οποίο φέρει την επιγραφή 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ. Κάτω από αυτό το προ

γραμματικό σύνολο βρίσκεται κρεμασμέ

νο στο προσκέφαλο της κλίνης το ξίφος 
του Άγγλου Φιλέλληνα, το οποίο το έφε

ρε στη χώρα της αναγεννημένης ελευθε

ρίας, έτοιμος να πολεμήσει τη σκλαβιά και 
να υπερασπιστεί μια νέα Ελλάδα, γεννη

μένη από τα ερείπια της αρχαίου της πο

λιτισμού. Αφιέρωσε την τελευταία του πνοή 
σ' αυτή τη χώρα, την οποία είχε αγαπήσει 
τόσο και για την οποία παραδίδεται ως 
αποχαιρετισμός η ιταλική φράση «Ιο lascio 

qualque cosa di caro nel mondo» [«Αφήνω 
κάτι αγαπητό στον κόσμο»]. Τώρα πια το 
ξίφος είναι στη θήκη του και μπροστά από 
το νεκρό φιλέλληνα βρίσκεται ανοιχτό 
το φέρετρο για να μεταφέρει το νεκρό και 
πάλι στην πατρίδα του. Το γεγονός ότι 
με το θάνατο του λόρδου Μπάιρον σώπα

σε μια φωνή, η οποία ακουγόταν σε ολό

κληρη την Ευρώπη, σηματοδοτείται από 
τις σπασμένες χορδές μιας λύρας, πάνω 
από την οποία είναι πεσμένο το αριστερό 
χέρι του νεκρού, ενώ στη βάση της κλίνης 
οι τίτλοι κάποιων από τους στίχους του δη

λώνουν την αθάνατη φήμη του συγγραφέα 
τους: Ode to Napoleon, The Bride ofAbydos, 
Childe Harold's Pilgrimage, The Corsair, The 
Siege of Corinth, Lara, The Giaour, The 
Lament of Tasso. Όπως και γύρω από το 
κεφάλι του ποιητή, έτσι και γύρω από κά

θε έναν από τους τίτλους αυτούς υπάρχει 
ένα δάφνινο στεφάνι. Το κάτω μέρος του 
σώματος καλύπτεται από ένα σάβανο και 
κρύβει την παραμόρφωση της ραιβοπο

δίας, την οποία ο Μπάιρον φρόντιζε να 
καλύπτει με μεγάλη επιμέλεια από τα νε

ανικά του ακόμα χρόνια. Στο τεχνητό φο ς̂ 
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της λάμπας απαντά το φεγγαρόφωτο που 
τρυπώνει μέσα από τα σύννεφα και που 
χύνεται σε ολόκληρη τη χώρα με τους 
ναούς, τα δάση και τα βουνά της και κα

θρεφτίζεται ασημένιο στη θάλασσα. Στη 
«χώρα του ήλιου», αυτή που με τόση έμ

φαση είχε υμνήσει ο λόρδος Μπάιρον, 
απλώθηκε η νύχτα. Ένας ήρωας αναπαύ

θηκε στην αιώνια γαλήνη. 
Σε μία κριτική για τον πίνακα, η οποία δη

μοσιεύτηκε στην εφημερίδα «U Oracle» 
την 9η Μαίου 1826, υποστηρίζεται ότι ο ζω

γράφος συνέθεσε τη σκηνή σύμφωνα με τις 
περιγραφές ενός αυτόπτη μάρτυρα. Αυτό, 
ωστόσο, μπορεί να αληθεύει μόνον σε ό,τι 
αφορά την έκφραση του προσώπου του νε

κρού, η οποία έγινε σύμφωνα με ένα σχέ

διο που έγινε πλάι στην επιθανάτια κλίνη. 
Διότι σε αντίθεση με το γεμάτο πάθος σκη

νικό και τον τόσο έντονο ηρωισμό του νε

κροστολισμού, ο οποίος παρουσιάζεται 
στον πίνακα, ο λόρδος Μπάιρον πέθανε 

σε εντελώς άθλιες συνθήκες και πέρασε 
τις τελευταίες του στιγμές κάθε άλλο πα

ρά σαν ήρωας. Κατά τη διάρκεια της σύ

ντομης, μόλις τετράμηνης παραμονής του 
στο Μεσολόγγι έζησε μεγάλες απογοη

τεύσεις. Η ελλιπής οργάνωση, κυρίως όμως 
η διχόνοια των Ελλήνων, του διέλυσαν κά

θε φαντασίωση. Όντας ήδη στις 15 Φε

βρουαρίου του 1824 εξασθενημένος από 
μια πολύ απειλητική ασθένεια, ξέσπασε 
στις 9 Απριλίου ο πυρετός μιας μόλυνσης 
από ελονοσία. Μετά από μία δεκαήμερη, 
βασανιστική μάχη με το θάνατο, που γινό

ταν ακόμα πιο δύσκολη εξαιτίας της έλ

λειψης επαρκών ιατρικών μέσων, ο λόρ

δος Μπάιρον υπέκυψε στις 19 Απριλίου. 
Αναφέρεται ότι τη στιγμή του θανάτου του 
ακούστηκαν οι δυνατές βροντές μιας κα

ταιγίδας που πλησίαζε, ενώ ο ουρανός σκο

τείνιασε προτού καλά καλά δύσει ο ήλιος. 
Το πρωτόγονο κατάλυμμα του Φιλέλληνα 
στην παραλία του Μεσολογγίου, στο οποίο 

έπρεπε να στριμωχτεί η συνοδεία του, δεν 
θα μπορούσε να είναι το κατάλληλο πε

ριβάλλον για έναν αξιοπρεπή και ειρηνι

κό θανάτο, και φυσικά ήταν αδιανόητο να 
αποτελούν μέρος του διακόσμου του δω

ματίου τα αναφερόμενα αγάλματα και αρ

χαιοπρεπή έπιπλα και λάμπες. Πάντως 
το Μεσολόγγι και το εκεί ελληνικό στρά

τευμα αποχαιρέτησαν την επόμενη ημέ

ρα τον λόρδο Μπάιρον με κανονιοβολι

σμούς. Τελικά, ο λόρδος Μπάιρον είχε 
συντελέσει με το θάνατο του, πολύ περισ

σότερο στο ζήτημα της Ελληνικής Επα

νάστασης, από ό,τι θα μπορούσε να είχε 
κάνει στη ζωή του: η νέα Ελλάς κέρδισε 
έναν ιερομάρτυρα, ο οποίος δοξασμέ

νος από την Ευρώπη με το να είναι αδεύ

σμευτος, με την εμψυχωτική δύναμη των 
στίχων του και βέβαια με το τραγικό του 
τέλος στο Μεσολόγγι, απετέλεσε ορόσημο 
για την ελευθερία των Ελλήνων. 
Ο Βέλγος ζωγράφος JosephDenis Odevaere 
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γκαταλέγεται και ο λόρδος Μπάιρον, ο ο 
οποίος τιμάται στον πίνακα αυτόν. w 
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Κατάλ έκθ. 17701830 Autour duNeoClassicisme g 
en Belgique, Βρυξέλλες 1985, σσ. 175176, αρ. ° 
132. AthanassoglouKallmyer, French Images, 3 
1989, α 87, εικ. 51. Dominique Marechal, «Brugge % 
und die europaische Malerei von Manierismus < 
bis Symblismus», Brugge und Europa, έκδ. Valentin a 
Vermeersch, Αμβέρσα 1992, σα 373374. Martial χ 
Guerdon, «Suvee, Odevaere, Kinsoen et Ducq: < 
Quatre peintres brugeois a Paris au temps du jj 
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89. «Ο Λοχαγός Heideck § 
ευεργέτης των Ελλήνων» 
Georg Ε. Opiz (17751841) 
Υδατογραφία σε χαρτί, 45 x 35 εκ. 
Επιγραφές: Oberst Leutenant Heidegger in 
Mitten seines edeln Wirkensfiir der Griechen 
Wohl 

Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, Αρ. ευρ. 25174 

(17751830), ο οποίος ζωγράφισε τον πί

νακα δυο χρόνια μετά το θάνατο του Μπάι

ρον, είχε μαθητεύσει κατά τα έτη 1801 έως 
1804 στο Παρίσι πλάι στον JacquesLouis 
David, παρέμεινε στη Ρώμη από το 1805 
έως το 1812 και από το 1815 ήταν επίση

μος ζωγράφος της Αυλής των Βρυξελλών. 
Εκεί επανασυνδέθηκε με τον πρώην δά

σκαλο του David, όταν ο τελευταίος απο

σύρθηκε το 1816 στις Βρυξέλλες και δη

μιούργησε εκεί τα τελευταία του έργα. Ο 
Odevaere προσχώρησε αμέσως μετά το ξέ

σπασμα της Ελληνικής Επανάστασης στις 
φιλελληνικές επιτροπές του Βελγίου και 
αγωνίστηκε ακούραστα για το ζήτημα των 
Ελλήνων. Μεταξύ του 1825 και 1829 δη

μιούργησε οχτώ έργα μεγάλων διαστάσε

ων με θέμα τον ελληνικό απελευθερωτικό 
αγώνα μεγάλων διατάσεων, μεταξύ αυτών 
και αρκετούς ιστορικούς πίνακες, τους 
οποίους παρουσίασε σε διάφορες εκθέ

σεις με σκοπό να επηρεάσει την κοινή γνώ

μη υπέρ μιας ελεύθερης Ελλάδας. Τα έσο

δα από τις εκθέσεις αυτές τα προσέφερε 
στους φιλέλληνες. Η υποστήριξη της ελευ

θερίας αυτού του καταπιεσμένου λαού 
έκρυβε κατά βάθος κι ένα μήνυμα για τη 
δική του πατρίδα, η οποία προσπαθούσε 
τα χρόνια εκείνα να κερδίσει την ανε

ξαρτησία της, πράγμα που τελικά κατά

φερε με την επανάσταση του Σεπτεμβρί

ου 1830. 
Ο Odavaere, με τον πίνακα της σορού του 
λόρδου Μπάιρον, ακολουθεί μια παρά

δοση, η οποία έχει τις ρίζες της πολύ πα

λιά και εκφράστηκε σε πολλά έργα: Ξεκι

νώντας από τον πίνακα του Nicolas Poussin 
με τίτλο «Ο θάνατος του Γερμανικού», ο 
οποίος δημιουργήθηκε γύρω στα 1672, το 
θέμα του ηρωικού θανάτου και του θρή

νου για τη σορό ενός ήρωα, εξελίχθηκε σε 
ένα από τα πιο συχνά θέματα της γαλλι

κής ιστορικής ζωγραφικής. Στην 
προεπαναστατική ζωγραφική οι παρα

στάσεις σκηνών θανάτου απέκτησαν μια 
ανατρεπτική δυνατότητα ερμηνείας και 
ήταν κυρίως ο JacqueLouis David, ο δά

σκαλος του Odevaere, εκείνος που ανα

κάλυψε και εκμεταλλεύτηκε με αυτό το θέ

μα το δυναμικό για την απόδοση της 
επαναστατικής αρετής. Έτσι δεν είναι πα

ράξενο που ο Odevaere το Δεκέμβριο του 
1825, αμέσως μετά το θάνατο του David, 
με τη σκηνή της σορού ενός φιλέλληνα 
ήρ(οα επεδίωξε την άμεση αντιπαράθεση 
με τα διακεκριμένα πρότυπα του δασκά

λου του, διεκδικώντας έτσι τον τίτλο του 

διαδόχου του David, πράγμα που ποτέ δεν 
κατάφερε. Αφετηρία για την παρουσίαση 
του λόρδου Μπάιρον στη νεκρική κλίνη 
είναι ο πίνακας του David, ο οποίος δημι

ουργήθηκε το 1783 και παρουσιάζει το νε

κρό Έκτορα με την Ανδρομάχη και τον 
Αστυάνακα να τον πενθούν. Η παράλλη

λη προς τον πίνακα θέση της νεκρικής κλί

νης, το δαφνοστεφανωμένο και πεσμένο 
προς τα πίσω κεφάλι του νεκρού, το ξίφος, 
το οποίο κρέμεται στο προσκέφαλο και 
βέβαια ο φωτισμός της όλης σκηνής από 
ένα λυχνοστάτη είναι τα κοινά στοιχεία 
των δύο πινάκων. Ωστόσο, στο David ο 
θρήνος για το νεκρό δεν αποτελεί παρά 
μέρος της όλης πράξης, ενώ στον Odevaere 
παίζει κυρίαρχο ρόλο. Αυτό το υιοθέτησε 
άμεσα από τον πιο γνωστό πίνακα του 
David, το «Θάνατο του Μαρά», από τα πιο 
χαρακτηριστικά έργα της Γαλλικής Επα

νάστασης, το οποίο συνόδεψε το δάσκα

λο στην εξορία του στις Βρυξέλλες· και 
έτσι ο μαθητής είχε τη δυνατότητανα το 
βλέπει συχνά. 
Το μοτίβο του άψυχα πεσμένου χεριού με

ταφέρθηκε απαράλλαχτο στη σορό του Φι

λέλληνα, παρουσιάζοντας ωστόσο μια ση

μαντική διαφορά: ενώ ο αρχηγός του 
γαλλικού λαού ακόμα και στο θάνατο του 
κρατά την πένα για να υπογράψει τη δρα

στηριοποίηση του για το καλό του λαού, 
το χέρι του νεκρού ποιητή αγγίζει τη λύρα 
και τις σπασμένες χορδές. Στον πίνακα αυ

τό γίνεται προσπάθεια οι ρόζοι στο φέρε

τρο να παρουσιάσουν ανάλογο αισθητικό 
αποτέλεσμα με το ξύλινο κιβώτιο, το οποίο 
ο Μαρά χρησιμοποιούσε ως γραφείο. Επί

σης η παρουσίαση της παροδικότητας με 
τη μορφή νεκράς φύσης και η ακρίβεια της 
απεικόνισης αποτελούν ακόμα κι αν δεν 
χαρακτηρίζονται από την ίδια δεινότητα

κληρονομιά της ζωγραφικής του David. 
Το γεγονός ότι ο Odavaere ανέπτυξε την 
απεικόνιση του νεκρού λόρδου Μπάιρον 
χρησιμοποιώντας πηγές από επαναστατι

κές εικόνες, υπογραμμίζει το μήνυμα του 
πίνακα αυτού ως έκκληση για τον αγώνα 
υπέρ της ελευθερίας, η οποία για την τό

τε νέα Ελλάδα, καθώς και για άλλα κρά

τη της Ευρώπης ήταν δυνατή μόνο με εξέ

γερση και επανάσταση. 
Με το νυχτερινό σκηνικό και το φωτισμέ

νο από το χαμηλό φως της λάμπας και του 
φεγγαριού μοναχικό νεκρικό ύπνο του 
ήρωα, ο πίνακας εντάσσεται σε μία νέα 
εποχή με ρομαντικά αισθήματα, στους λο

γοτεχνικούς εκπροσώπους της οποίας συ

Ο υπολοχαγός Carl Wilhelm Freiherr von 
Heideck ή Heidegger (17881861) ήρθε στην 
Ελλάδα το 1826 ως αρχηγός της βαυαρικής 
αποστολής που έστειλε ο Λουδοβίκος. Το 
1828 έγινε διοικητής του Ναυπλίου με εντο

λή του Κυβερνήτη Καποδίστρια ο οποίος 
τον έπεισε να παραμείνει στην Ελλάδα. Με 
την ιδιότητα του αυτή εργάσθηκε για τη δό

μηση στρατιωτικής ιεραρχίας και την επι

σκευή κατεστραμένων φρουρίων. Το 1829 
παραιτήθηκε από τον ελληνικό στρατό επει

δή ανακλήθηκε από τον Λουδοβίκο στο 
Μόναχο. Επανήλθε στην Ελλάδα μαζί με 
τον Όθωνα το 1833 με το βαθμό του υπο

στρατήγου ως μέλος της Αντιβασιλείας, 
υπεύθυνος για στρατιωτικά και ναυτικά θέ

ματα. Μετά την ενθρόνιση του Όθωνα, το 
1835, εγκατέλειψε την Ελλάδα και αφιε

ρώθηκε στην αγαπημένη του ασχολία, τη 
ζωγραφική. Φιλοτέχνησε μία μεγάλη σει

ρά ελληνικών σχεδίων με ενδυμασίες και 
τοπία και συνέγραψε πλήθος σημειώσεων 
και παρατηρήσεων για την Ελλάδα, τις οποί

ες δημοσίευσε στο Κ v. Heideck "Die Bayeri

sche Philhellenenfahxt 18261829" δημοσι

ευμένο το: Darstellungen aus der Bayerischen 
Kriegsund Heeresgeschichte, επιμ. του Βασ. 
Βαυαρικού Πολεμικού Αρχείου, τόμ. 6,1

62/7 σσ. 6293, Μόναχο, 18971898. 
Ελάχιστες πληροφορίες έχουμε για τον 
τσέχο ζωγράφο και χαράκτη Georg Ema
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nuel Opiz (17751841). Στο Μουσείο 
Μπενάκη υπάρχει μία μοναδική σειρά 10 
υδατογραφιών του καλλιτέχνη που αναπα

ριστάνουν τις σκηνές από τον Αγώνα. 
Πρόκειται για δείγματα σπάνιας δεξιοτε

χνίας από σχεδιαστικής απόψεως, το οποίο 
πιθανότατα ο καλλιτέχνης προόριζε για έκ

δοση σε χαλκογραφίες. Παραθέτουμε εδώ 
τους τίτλους δεδομένου ότι πρόκειται για 
ένα σύνολο αδημοσίευτο. 
«Griechen und Turken. Die Griechen werden 
von Reschid Pascha in Athen geschlagen» 
(25173). «Oberst Leutnant Heidegger in Mitten 
seines edeln Wirkens fiir der Griechen Wohl 
(25174). «Griechen und Turken. Die Griechen 
Ziehen aus derAkropolis welche an Reschid 
Pascha durch Kapitulation iibergeht» (25175). 
«Griechen and Turken, Achtzehn in derSchkcht 
inAttika gefangenne Philhellenen werden vor 
Reschid Pascha gebracht» (25176). «Griechen. 
Abzug der Turken aus dem durch Kapitulation 
an die Griechen ubergangenen Klosters des H. 
Spyridion im Piraus». (25177). «Der Tod 
Bozaris» (25178). «Griechen. Karaiskakis Todt 
in dem Gefechte am Olivenwaldchen bei Athen» 
(25179). «Griechen. TodderGattin Gurasin 
Athen in derMitte ihrerPallikaren" (25180). 
«Griechen. Ruckkehr eines Ausfalls der 
Belagerten in Athen. Freiheitskdmpfer. 
Philhellenen gefangene Turken» (25181). 
«Griechen. Der Branderfuhrer» (25182). 
Παριστάνεται εδώ ο Heideck να επισκέ

πτεται ένα στρατόπεδο Ελλήνων προσφύ

γων. Τον συνοδεύουν ένας κληρικός και 
ένας προύχοντας, που τον αναγνωρίζου

με από το ψηλό του καπέλο. Μια γυναίκα, 
ένα παιδί κι ένας γέροντας γονατίζουν μπρο

στά στα πόδια του σε ένδειξη ευγνωμοσύ

νης. Δύο παιδάκια πλάι του ανοίγουν τα βι

βλία που μόλις τους χάρισε ο ευεργέτης, 
ενώ στο βάθος Βαυαροί στρατιώτες μοι

ράζουν καρβέλια στους Έλληνες. Η πρό

θεση του καλλιτέχνη είναι εμφανής: Αυτό 
που τον απασχολεί δεν είναι η απεικόνι

ση ενός συγκεκριμένου γεγονότος αλλά η 
εξύμνηση του πρωταγωνιστή. Πέρα από την 
ωραιοποίηση των προσώπων, το έργο δια

κρίνεται για την καθαρή σχεδίαση της λε

πτομέρειας και τις κομψές γραμμές και τους 
απαλούς χρωματισμούς. 

Φιλελληνισμός στη Βαυαρία. 

90. Φρειδερίκος Θείρσιος 
Philipp Schmitt, 1830 
Λιθογραφία, 46,3 x 33,3 εκ. (φύλλο) 
Επιγρ. κάτω: Dr. FRIEDRICH THIERSCH 
I d. Ζ. Rector Magnificus der Ludovico 
Maximilianea in Munchen I nach derNatur 
und auf Stein gezeichnet von Ph. Schmitt, auf 
Veranlassungseiner Schiiller 1830 [Δρ 
FRIEDRICH THIERSCH /Μέγας Πρύτανης 
τον Ludovico Maximilianea στο Μόναχο / 
σχεδιασμένο πιστά και πάνω σε πέτρα από 
τον Ph. Schmitt κατόπιν προτροπής των 
μαθητών τον 1830]. 

Μουσείο της Πόλεως του Μονάχου, 
Αρ. ευρ. Μ II 670 

91. [Friedrich Thiersch:] Bemerkungen 
und Nachrichten iiber die neuesten 
Begebenheiten im eigentlichen 
Griechenland [Παρατηρήσεις και 
ειδήσεις σχετικά με τα τρέχοντα 
γεγονότα στην πραγματική Ελλάδα] 
[Augsburger] Allgemeine Zeitung, ένθετο 90 
(2 Ιουνίου 1821), συνέχεια στα ένθετα 91, 
116,122,130,131,133,154 και 155 (20 
Σεπτεμβρίου 1821) 
Μόναχο, Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυαρίας, 
4ο Eph. pol. 50 c1821 
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Φ.  Μ. Τ. 

Α. Δεληβορριάς Δ. Φωτόπουλος, Η Ελλάδα 
το Μονσείον Μπενάκη, Αθήνα, 1997, σ. 510, 
εικ. 903, Hans lorg Kriiz, «Georg Emanuel 
Opiz» (17751841)", Philobiblon, 14 (1972). 
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ο Τα συνολικά εννέα ανώνυμα άρθρα της 
Η Allgemeine Zeitung του Άουγκσμπουργκ 
< κυκλοφόρησαν σε ένθετα μεταξύ Ιουνίου 
Ε και Σεπτεμβρίου 1821 και είναι αφενός 
g περιγραφές και αξιολογήσεις των γεγο

| νότων της εποχής με τον χαρακτηρισμό 
ω «von der Isar» («από τον Ίζαρ») και αφε

d τέρου αποσπάσματα επιστολών από την 
Ι Τεργέστη, το Κρόνστατ (στη Τρανσυλβα

| νία), από τα τουρκικά σύνορα, την Κέρ

< κυρα κ.λπ. Η συλλογή και η επεξεργασία 
χ τους έγινε από τον Φρειδερίκο Θείρσιο, 
< καθηγητή γυμνασίου από το Μόναχο, ο 

οποίος προσέφερε κατ' αυτόν τον τρόπο 
το πιο περιεκτικό ένθετο του φιλελληνι

σμού, αποτελούμενο από 25 τυπωμένες 
σελίδες. Η έκδοση αυτή ήταν δυνατή, διό

τι υπήρχε μια στενή σχέση εμπιστοσύνης 
με τον εκδότη της εφημερίδας, Γιόχαν Γκέ

οργκ Κόττα, έως και το Σεπτέμβριο, όπου 
οι βαυαρικές αρχές αποδοκίμασαν ανοι

χτά το Θείρσιο. 
Ο Θείρσιος προσπαθούσε αφενός να δια

φωτίσει τους λιγότερο ενημερωμένους συ

μπατριώτες του σχετικά με την προϊστο

ρία της Ελληνικής Επανάστασης και 
ταυτόχρονα, σχετικά με την πνευματική 
και υλική αναγέννηση των Ελλήνων, αφε

τέρου να αιτιολογήσει τη νομιμότητα της 
εξέγερσης λαμβάνοντας υπ' όψιν τη βαρ

βαρότητα του σουλτάνου. Προκειμένου 
να υποστηρίξει την άποψη του χρησιμο

ποίησε θέσεις άλλων εφημερίδων, όπως 
π.χ. της Maimer Zeitung, και προσέφερε 
στο αναγνωστικό κοινό πολλές λεπτομέ

ρειες από την αλληλογραφία του με Έλλη

νες και μη, παρέθετε πηγές, όπως η επι

στολή του αρχηγού των Μανιατών Πέτρου 
Μαυρομιχάλη προς τις Αυλές της Ευρώ

πης στο νεοελληνικό πρωτότυπο και σε 
γερμανική μετάφραση και δεν δίστασε να 
εκφράσει την πολεμική του έναντι των άρ

θρων του Φρειδερίκου φον Γκέντς στην 
εφημερίδα Osterreichischer Botschafter, το 
φερέφωνο της εξωτερικής πολιτικής του 
Μέτερνιχ. Έκανε έκκληση στις δυνάμεις 
της Ιεράς Συμμαχίας: «Πρέπει και τώρα 
να προστατευτεί ένας Άγιος Τάφος με το 
λάβαρο του σταυρού». Είχε πλήρη συνεί

δηση σχετικά με το αμφίβολο ποιόν κά

ποιων από τους κύριους μάρτυρες του, 
παρ' όλα αυτά τα άρθρα του σ' αυτήν 
την τόσο σημαντική εφημερίδα της επο

χής ακόμα κι ο πρίγκιπας Λουδοβίκος 
την διάβαζε τακτικά συνετέλεσαν απο

φασιστικά στην αύξηση των οπαδών του 

φιλελληνισμού και στη διαμόρφωση της 
κοινής γνώμης. 

Γκ. Γκ. 

Ιωάννης Δημάκης, OsterreichischerBeobachter 
της Βιέννης και η Ελληνική Επανάστασις, Αθή
να 1978. Gunter Miichler, Wie ein treuer Spiegel. 
Die Geschichte der Cotta' schen Allgemeinen 
Zeitung, Ντάρμσταντ 1998. 

92. Friedrich Thiersch: Vorschlag 
zur Errichtung einer Deutschen Legion 
in Griechenland 
[Πρόταση για τη συγκρότηση 
Γερμανικής Λεγεώνας στην Ελλάδα] 
Μόναχο 1821 
Κρατικό αρχείο του Μονάχου και της Άνω 
Βαυαρίας, RA 1165, αρ. 17, fol. 1521 

Ως εκδότης της επιστολής αυτής για την 
ίδρυση μιας Επιτροπής Ελληνικής Βοή

θειας στο Μόναχο, ο Φρειδερίκος Θείρ

σιος αναλαμβάνει μεν την ευθύνη για το 
κείμενο και για επιστολές σε κλασικά ελ

ληνικά με γερμανική μετάφραση προς «το 
εν Πελοποννήσω συγκεντρωθέν Γενικό 
Συμβούλιο των Ελλήνων» και προς το 
«Ναυαρχείο της Ύδρας», εξηγεί όμως 
ταυτόχρονα ότι η επεξεργασία του υπο

βληθέντος σχεδίου είχε γίνει από τους κύ

κλους στρατιωτικών ειδικών καθώς και 
Ελλήνων που γνώριζαν καλά τη χώρα. Συ

νεπώς οι Έλληνες αρχηγοί της Επανά

στασης θα έπρεπε να συμφωνήσουν με 
τους προτεινόμενους όρους για τη συ

γκρότηση ομάδας εθελοντών και στη συ

νέχεια ο Γερμανικός Σύλλογος θα ήταν 
σε θέση να επεξεργαστεί την τελεσίδικη 
συμφωνία με άλλους γερμανικούς συλλό

γους. Η λεγεώνα θα επέλεγε η ίδια τον 
αρχηγό της και θα είχε δικό της πολεμικό 
δίκαιο. Οι αξιωματικοί και οι υπαξιω

ματικοί των διαφόρων περιοχών της Γερ

μανίας θα έπαιρναν ανά ομάδες το δρό

μο για την Ελλάδα, ενώ ανάλογα με την 
προσέλευση και τους διαθέσιμους οικο

νομικούς πόρους θα εκπαίδευαν τους 
Έλληνες «υπόχρεους στράτευσης» στην 
ευρωπαϊκή στρατιωτική τακτική και θα 
συγκεντρώνονταν στο Βόλο, έτσι ώστε την 
επόμενη άνοιξη, ενωμένοι με όλες τις ελ

ληνικές δυνάμεις, να ξεκινήσουν την εκ

στρατεία για την απελευθέρωση της χώ

ρας. Οι επαναστάτες θα έπρεπε να 
εφοδιάσουν τους λεγεωνάριους με όπλα, 

άλογα, ένδυση και διατροφή, να καταβά

λουν σε κάθε λεγεωνάριο στρατιωτικό μι

σθό, ο οποίος να επαρκεί για τις ανάγκες 
του, να περιθάλπουν ανάλογα τους αρ

ρώστους, τους τραυματίες και τους ακρω

τηριασμένους και να επιτρέπουν σε οποι

ονδήποτε επιθυμεί να επιστρέψει στην 
πατρίδα του, ανά πάσα στιγμή την έξοδο 
από τη χώρα. Τους πόρους για το ταξίδι 
του τάγματος των Φιλελλήνων θα έπρεπε 
να τους διαθέσουν οι γερμανικοί σύλλο

γοι ή οι ίδιοι οι λεγεωνάριοι. Στην πα

ρούσα όπως και σε δύο παρόμοιες άλ

λες εκκλήσεις στο Αμβούργο και στο 
Ασάφενμπουργκ δεν είχε ληφθεί υπ' όψιν 
ο τρόπος με τον οποίο οι επαναστατημέ

νοι Έλληνες θα εξοικονομούσαν τα μέσα 
για να πληρώσουν τους αλλοδαπούς στρα

τιωτικούς συμβούλους. Μετά την απελευ

θέρωση της χώρας οι επιζήσαντες Φιλέλ

ληνες θα αποζημιώνονταν με την απονομή 
των ελληνικών πολιτικών δικαιωμάτων 
και με τη διανομή της γαιοκτησίας. Ο Θείρ

σιος πίστευε ότι θα μπορούσε να υπερ

πηδήσει την αναμενόμενη αρνητική στά

ση των ευρωπαϊκών δυνάμεων με το να 
γίνονται δεκτοί ως λεγεωνάριοι μόνον όσο 
στην πατρίδα τους δεν είχαν διαπράξει 
κάποια αξιόποινη πράξη. 
Εξαιτίας της διπλωματικής παρέμβασης 
από πλευράς της Βιέννης χρειάστηκε 
να υποβληθεί ο Θείρσιος σε μια δυσά

ρεστη ανάκριση και τελικά να αποστα

σιοποιηθεί δημοσίως από την «πρόταση» 
του. 

Γκ. Γκ. 

Gerhard Grimm, Studien zum Philhellenismus, 
Μόναχο 1965, σσ. 2026. 

93. Τηλεγράφημα του πρίγκιπα 
Μέττερνιχ στον Αυστριακό 
απεσταλμένο στο Μόναχο, 
κόμη von Trauttmannsdorff. 
Σεπτέμβριος 1821 
Μόναχο, Κεντρικό Κρατικό Αρχείο της 
Βαυαρίας, ΜΑ 78 

Το διπλωματικό αυτό έγγραφο αποτελεί 
ένα από τα πολυάριθμα του είδους, τα 
οποία απηύθυνε ο Αυστριακός καγκελά

ριος (αλλά και ο υπουργός Εξωτερικών 
της Πρωσίας) στις κυβερνήσεις των μι

κρών κρατών της Γερμανικής Ομοσπον

δίας προκειμένου να τους παρακινήσει 
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να αντισταθούν στη φιλελληνική προπα

γάνδα και ιδιαίτερα στη στρατολόγηση 
εθελοντών στο ε'δαφός τους. Άμεσο κί

νητρο για το βήμα αυτό ήταν η έκκληση 
του φιλολόγου Φρειδερίκου Θείρσιου από 
το Μόναχο για τη συγκρότηση μιας γερ

μανικής λεγεώνας στην επαναστατημένη 
Ελλάδα. Ο Μέττερνιχ χαρακτηρίζει την 
κίνηση του ως «μια νέα δοκιμασία της τρέ

λας, η οποία κυριεύσει το νου των περισ

σοτέρων Γερμανών λογίων». Ήταν λοι

πόν καθήκον της βαυαρικής κυβέρνησης 
να αναχαιτίσει με σοβαρότητα και επι

μονή «αυτή την επιχείρηση, η οποία αντι

βαίνει στους νόμους και την τάξη». Ο Βιεν

νέζος κυβερνήτης εξηγεί λεπτομερώς πού 
έγκειται το παράπτωμα του Θείρσιου: πα

ραβιάζει τα κυριαρχικά δικαιώματα του 
Βαυαρού μονάρχη και προκαλεί «ανα

στάτωση και αταξία παντός είδους» στα 
γερμανικά ομόσπονδα κρατίδια, όταν στο 
έδαφος τους στρατολογούνται εθελοντές. 
Μια τέτοια στρατολόγηση είναι απαγο

ρευμένη, εξηγεί ο Μέττερνιχ, και παρα

σύρει τους τακτικούς στρατιώτες σε λι

ποταξία. Δεν είναι δυνατό να επιτρέπεται 
σε κάποιον υπήκοο να συναλλάσσεται με 
φορείς της επανάστασης σε μια χώρα, της 
οποίας ο ηγεμόνας δεν βρίσκεται σε εμπό

λεμη κατάσταση με τη χώρα του προπα

γανδιστή. Τελικά δεν είναι καθόλου ανε

κτό να συναθροίζονται οι εκπρόσωποι 
ελληνικών επιτροπών στη Γερμανία για 
περαιτέρω συμφωνίες. Η βαυαρική κυ

βέρνηση το όφειλε στην αξιοπρέπεια και 
στο πραγματικό συμφέρον της «να ενερ

γήσει εναντίον αυτού του εγκλήματος με 
αδυσώπητη αυστηρότητα». Σε περίπτωση 
που έχουν κυριευθεί από την προπαγάν

δα αυτή και Αυστριακοί υπήκοοι, η Βιέν

νη επαφίεται άμεσα στην κυβέρνηση του 
Μονάχου. Ο Μέτερνιχ κλείνοντας παρα

πέμπει στο κατά τη γνώμη του σημαντι

κότερο επιχείρημα: η διατήρηση της προ

σωπικής υπόληψης και της νόμιμης τάξης, 
ετίθετο σε κίνδυνο με τη «μανία για την 
Ελλάδα». Το επιχείρημα αυτό δεν ήταν 
παρά ένα πρόσχημα και είχε «πολύ συ

γκεκριμένη σχέση» με όλα τα επανα

στατικά κινήματα της Ευρώπης κάτι που 
σε καμία περίπτωση δεν αλήθευε. Αν μια 
ποινική δίκη του Θείρσιου δεν κρινόταν 
σκόπιμη, τότε θα έπρεπε τουλάχιστον 
να του επιβληθεί να ανακαλέσει δημο

σίως αυτήν την προπαγάνδα  πράγμα που 
έκανε η βαυαρική κυβέρνηση: στις 4 Νοεμ

βρίου δημοσιεύτηκε στην Allgemeine Zeitung 
(αρ. 308, σελ. 1232) μια κάπως αόριστη 
δήλωση του Γερμανού λογίου. 

Γκ. Γκ. 

Gerhard Grimm, Studien zum Philhelle
nismus, Μόναχο 1965, σσ. 1926, Paul W. 
Schroeder, Metternich's diplomacy at its zenith 
18201823, Ωστιν 1962, «Alan Shed, Metternich's 
enemies or the threat from below», Europe's 
balance of power 18151848, επιμ. Alan Shed, 
Λονδίνο 1979, σ α 164189. 

94. Ludovici Bavarorum Regis 
Carmina ad Graecos in linguam 
Graecam convertit Dr. Joannes 
Franzius 
[Ποιήματα του Λουδοβίκου, βασιλέως 
των Βαυαρών για τους Ελληνες σε 
γλώσσα ελληνική, μεταφρασμένα από 
τον Δρα Ιωάννη Φράντσιους] 
Στουτγάρδη 1830 

ΛΟΔΟΙΚΟΥΙ ΤΟΥ ΚΛΕΙΝΟΤΑΤΟΥ 
ΒΑΥΑΡΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ / ΕΛΕΓΕΙΑ ΤΕ ΚΑΙ 
ΜΕΛΗ Ι ΕΙΣ / ΕΛΛΗΝΑΣ 
Μόναχο, Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυα
ρίας, 4ο P.O. gem. 130 h 

Το δημοσίευμα αυτό είναι μια παράξενη 
απόδειξη του «κρατικού Φιλελληνισμού 
του Λουδοβίκου», πρόκειται δηλαδή για 
τη μετάφραση 22 ποιημάτων του Λου

δοβίκου Α ' , τα οποία αφορούν την Ελλά

δα και δημοσιεύτηκαν το 1829 στην κλα

σική ελληνική γλώσσα του 5ου π.Χ. αιώνα. 
Ο μεταφραστής Δρ. Johannes Franz (1804

1851) ήταν καλά προετοιμασμένος για το 
έργο που του ανατέθηκε. Είχε σπουδά

σει Αρχαία και Νέα Ελληνικά στο Πα

νεπιστήμιο του Μονάχου και το 1828 ανα

γορεύτηκε σε διδάκτορα με την εργασία 
του σχετικά με τον αττικό ρήτορα Λυσία, 
την οποία μάλιστα είχε συγγράψει σε αρ

χαία Ελληνικά. Δύο χρόνια αργότερα έγι

νε υφηγητής υπό τον καθηγητή Φρειδε

ρίκο Θείρσιο και το επόμενο έτος εξέδωσε 
μια κριτική μελέτη κειμένων του Λυσία. 
Δεν έχει επιβεβαιωθεί το κατά πόσο ο 
καθηγητής παρακίνησε το μαθητή του να 
ασχοληθεί με τη μετάφραση των βασιλι

κών ποιημάτων. Όταν το 1832 ο Franz 
εξέδωσε το «Kurze praktische Anweisung 
zur Erlernung der neugriechischen Sprache» 
δεν ήταν καθόλου παράξενο που ο Φι

λέλληνας βασιλιάς επέλεξε το νεαρό 
λόγιο ως διερμηνέα του γιου του Όθωνα, 
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όταν ο τελευταίος αναχώρησε για την 
Ελλάδα. Στην Αθήνα ο Franz τάχθηκε 
απροκάλυπτα στο πλευρό του προέδρου 
της Αντιβασιλείας, κόμη Αρμανσμπεργκ, 
κι έτσι κάθε άλλο παρά φιλικές ήταν οι 
σχέσεις του με τα δύο άλλα μέλη της Αντι

βασιλείας, τα οποία κατόρθωσαν να δια

ταχθεί η απέλαση του λόγω μιας υποτι

θέμενης συνωμοσίας. Ο ίδιος ποτέ δεν 
εκφράστηκε δημόσίια για αυτό το συμ

βάν. Μετά από την πενταετή παραμονή 
του στην Ιταλία, κατά τη διάρκεια της 
οποίας εξέδωσε μια γραμματική των αρ

χαίων ελληνικών στην ιταλική γλώσσα, 
μία γραμματική των νέων Ελληνικών στην 
λατινική και ένα δίτομο γερμανοελληνι

κό λεξικό, κλήθηκε το 1839 από την Ακα

δημία Επιστημών του Βερολίνου να υπο

στηρίξει τον August Boeckhs στη συγγραφή 
του «Corpus inscriptionum Graecarum», 
του οποίου τον τρίτο τόμο επεξεργάστη

κε μόνος του. Από το 1840 εργάστηκε ως 
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Βερο

λίνου. Ο Franz συγκαταλέγεται στην σχε

τικά μεγάλη ομάδα των Γερμανών λο

γίων, οι οποίοι ήρθαν στην Ελλάδα κατά 
τη διάρκεια της πρώτης φάσης της κυ

ριαρχίας του Όθωνα προκειμένου να 
αφιερώσουν την υπόλοιπη ζωή τους σε 
ελληνικά θέματα. 

Γκ. Γκ. 

Allgemeine Deutsche Biographie, τόμ. 7,1877, 
σο. 317 κ.ε. 
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95. Σημείωμα του προγράμματος για 
ένα φιλανθρωπικό κοντσέρτο «προς 
όφελος των Ελλήνων» 

Μόναχο, Βασιλικό Αυλικό και Εθνικό 
Θέατρο, 18 Οκτωβρίου 1826 

Μόναχο, Γερμανικό Θεατρικό Μουσείο 

Στην προπαγανδιστική εκστρατεία του βαυ

αρικού κρατικού φιλελληνισμού, τον οποίο 
ο Λουδοβίκος Α ' προωθούσε με μεγάλη 
ενεργητικότητα, ανήκε και το φιλανθρω

πικό κοντσέρτο, το οποίο διοργανώθηκε 
υπό τη διεύθυνση της Μουσικής Ακαδημίας 

στο βασιλικό Αυλικό και Εθνικό Θέατρο. 
Για τη συγκεκριμένη βραδιά η ελεύθερη εί

σοδος είχε αρθεί και έτσι η συνολική εί

σπραξη δεν γνωρίζουμε το κόστος όλης 
της διοργάνωσης και ποιος το κάλυψε θα 
μπορούσε να διατεθεί στα κεφάλαια της ελ

ληνικής βοήθειας. 
Το πρόγραμμα, το οποίο διήρκησε περισ

σότερο από δυόμισι ώρες, αποτελείτο από 
την εισαγωγή της όπερας «Ολυμπία» του 
Gaspare Spontini, από δύο κοντσέρτα για 
βιολί και φλάουτο και δύο άριες, ερμηνευ

μένα από βασιλικό θεατρικό συγκρότημα. 

$33»«ri!**£. 

S Koiiigliches Hof und National  Theater. 
Mit allergnddigster Erlaubniss 

w i r d 

Mittwoch den 18. Oktober 1826 

um Medten der ^riechen 
ein g r o s s e s 

Vokal und Instrumental Konzert 
gegeben werden. 

Ε r s t e A b t h e i l u n g . 
Ouverture zur 4)per Olympia, von Spontini. 

Arie von Paccini, gesungen won Herrn Bayer. 
Concertino fur das Violoncell, von Doltauer, vorgetragen von Herrn Sigl. 
Arie mit ooligater Fioline, von Lafont, vorgetragen von 
Concertino fur die Plate, componirt und vorgetragen von 

\Dem. Sigl. 
\Herrn Taglichsbeck. 
Herrn Bohm. 

Ζ w e γ t e A b t h e i l u n g . 
Zum ersten Male: 

R a m p f u n d S i e 
Κ a η t a t e. 

Gedichtet von WohlbrucL· 
In Musik gesetzt von Carl Maria von Weber. 

g> 

Die SoloParthien werden vorgetragen von S Mad. F'espennanrt. 
Mad. Pellegrini. 
Herrn Bayer. 
Herrn Pellegrini 

Das Gedicht ist an der Kassa u r n 6 hr. zu haben. 

r e ι s e 
{£me ganze Loge im I. Rang Ζ β. — kr. 
Ein Logenplatz . . . , χ β, \% kr. 
Eine ganze Loge im II. Rang Q β. — fir. 
Ein Logenplatz . . , . \ β, \% kr. 
Eine ganzeLogeim III.Rang ι β, — kr. 
Ein Logenplatz . . . . , \ β. — hr. 

der Ρ I a t ζ e: 
Eine ganze Loge im IK Rang 5 β. — kr. 
Ein Logenplatz . . . . — β, 36 kr. 
EinSperrsitz aufderI.Gallerie t fl. 12 kr. 
Ein SpcrrsitzaujdemParterre 1 fi. — kr. 
Parterre — β. 36 kr. 
Gallerie — β . 15 kr. 

Die Kasse mird um 5 Uhr geoffnet. 

Anfang halb 7 Uhr, Ende nach QjJhr. 
Per freie Eintritt ist ohne Ausnahme aufgehoben. 

Auf die gefil l ige Bestellung der Ti l l . Herren LogenAbomie i i t en vrird 
bis 10 Uhr an der Kassa im konigl. Hof u n d National  Theater oevrarEctj 
dann aher wie gewohnlich von Seite di f Kassa disponirt. 

Die Direktion der musikal. Akademie· 
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Μετά το διάλειμμα παρουσιάστηκε η κα

ντάτα «Πόλεμος και Νίκη» (των Ελλήνων), 
η οποία έως τώρα δεν έχει γ ίνε ι γνωστή 
στην έρευνα και η οποία ερμηνεύτηκε από 
τον Carl Maria von Weber. Οι θεατές μπο

ρούσαν να αγοράσουν το κείμενο α π ό το 
ταμείο με έξι πεντάρες. 
Η ηρωική όπερα του Spontinil7941851), 
επηρεασμένη από τους Mozart και Gluck, 
γνώρισε στο Παρίσι μεγάλη αποδοχή . Η 
«Ολυμπία» του Spontini πραγματεύετα ι 
τους αγώνες για την εξουσία μετά το θά

νατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου . Ή τ α ν 
σε γερμανική μετάφραση του Ε . Τ . Α . 
Hoffmann και σημείωσε και στο Βερολίνο, 
όπου ο Spontini έφθασε το 1820, μεγάλη 
επιτυχία. Ο Wohlbriick (17931849), ο οποί

ος καταγόταν από οικογένεια ηθοποιών και 
ήταν ο ίδιος καρατερίστας και κωμικός, εί

χε γράψει μια κωμωδία και είχε διασκευ

άσει την κωμωδία του August Wilhelm Iffland 
με τίτλο «Η Ανάμνηση». 
Όσον αφορά τους συνθέτες και τους ποιη

τές και ιδιαίτερα τον Weber, δεν γνωρί

ζουμε πότε ακριβώς άρχισαν να ενδιαφέ

ρονται για την τύχη των Ελλήνων, πράγμα 
που θα εξηγούσε και το ενδιαφέρον του, 
για τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Αλλά 
και το ποσό, το οποίο συνελέχθη από τη φι

λανθρο:>πική συναυλία, μας είναι έως τώρα 
άγνωστο. 

Γκ. Γκ. 

Wilhelm Kosch, Deutsches LitemturLacikon, 2η 
έκδ., τόμ.4, Βέρνη 1958, σ. 3432. 

96. Gustav Joseph Krahe: Der Fall von 
Missolunghi. Drama in drey Akten. 
Frei bearbeitet nach der Geschichte des 
griechischen Freiheitskampfes von 
1826. [Η πτώση του Μεσολογγίου. 
Δράμα σε τρεις πράξεις. Ελεύθερη 
διασκευή σύμφωνα με την ιστορία της 
ελληνικού απελευθερωτικού πολέμου 
του 1826] 

Μόναχο 1828 

Μόναχο. Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυαρίας 
P.O. germ. 769 ko 

Ο δημιουργός του δράματος αυτού, το οποίο 
βασίζεται στον ελληνικό απελευθεροΛίκό 
αγώνα, ήταν δάσκαλος Μαθηματικών, Γαλ

λικών και Σχεδίου και κυκλοφόρησε το 
1826 ένα οικογενειακό δράμα του Π ο υ αι

cova. Στη σχετική βιβλιογραφία δεν ανα
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φέρεται τίποτε περισσότερο για τον Gustav 
Joseph Krahe. 
Το μικρό αυτό βιβλίο αντιπροσωπεύει μια 
σειρά θεατρικών έργιον, τα οποία αντλούν 
τη θεματογραφία τους από τα γεγονότα της 
εποχής μεταξύ του 1821 και του 1827 και 
μεταμορφώνουν ποιητική αδεία τα λίγα 
γνωστά γεγονότων σε συγκινητικά θεα

τρικά έργα. Το αν το έργο ανεβάστηκε πο

τέ σε κάποιο θέατρο δεν είναι γνωστό. 
Στην πρώτη πράξη οι υπερασπιστές της πα

ραλιακής πόλης του Μεσολογγίου αρνού

νται τις ψεύτικες προτάσεις των πολιορ

κητών και ο νεαρός αξιωματικός Μάρκος 
Καραϊσκάκης αρραβωνιάζεται την κόρη 
του Νότη Μπότσαρη, διοικητή του οχυρού, 
ενώ αντιμετωπίζεται με επιτυχία μια πρώ

τη τουρκική επίθεση. Στη δεύτερη πράξη 

οι πολιορκητές στέλνουν έναν αιχμάλωτο 
Έλληνα επίσκοπο ως διαπραγματευτή για 
τη συνθηκολόγηση, εκείνος ωστόσο εκ

φράζεται στο οχυρό κατά της συνθηκολό

γησης. Ο νεαρός Μάρκος ορίζεται να έρ

θει σε επαφή με το στράτευμα του πατέρα 
του, περνώντας μέσα από το μέτωπο των 
πολιορκητών, για να τον παρακαλέσει να 
βοηθήσει το Μεσολόγγι, ενώ ταυτόχρονα 
προετοιμάζεται η έξοδος από την πόλη. 
Στην τρίτη πράξη ο Μάρκος πέφτει στα χέ

ρια των Τούρκων, βασανίζεται, οι δε επι

στολές που έχει μαζί του αποκαλύπτουν 
στους πολιορκητές τα σχέδια των πολιορ

κημένων. Μετά τις αρχικές επιτυχίες της 
εξόδου η Έλενα πολεμά ντυμένη άντρας

η επιχείρηση αποτυγχάνει, οι Τούρκοι ει

σβάλλαν στην πόλη, ο διοικητής σκοτώνει 

όπως είχε υποσχεθεί στον γαμπρό του με 
τα ίδια του τα χέρια την κόρη του και στη 
συνέχεια μαζί με όσους είχαν επιζήσει ανα

τινάζει τον τελευταίο προμαχώνα. 
Εκτός από τις μονόπλευρες ασπρόμαυρες 
περιγραφές επιτιθέμενων και αμυνόμενων, 
η γλώσσα και η περιγραφή του χώρου δεν 
είναι κάτι το εξαιρετικό, πράγμα που σε 
καμιά περίπτωση δεν αποδεικνύει ότι το 
έργο δεν εκτιμήθηκε ως ανάγνωσμα από 
τους συγχρόνους τους. 

Γκ. Γκ.. 

Robert Franz Arnold, «Der deutsche Philhel
\emsmas»,Euphorion, 2o συμπληρωματικό τεύ
χος, Βιέννη 1896, σ. 159. 

97. Ο εσωτερικός χώρος 
της ελληνικής εκκλησίας 
του Αγίου Σωτήρα του Μονάχου 
π. 1850 
Μολύβι και ακουαρέλα, 55,0 x 42,7 εκ. 
Μουσείο της Πόλεως του Μονάχου, 
Αρ. ευρ. 30/1585 

Με πρόσκληση του Λουδοβίκου Α' παρέ

στησαν στη δεξίωση, την οποία παρέθεσε 
ο μονάρχης επ' ευκαιρία της Πρωτοχρο

νιάς του 1828, και οι προστατευόμενοι του 
Έλληνες, οι οποίοι διέμεναν στο Μόναχο 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Μετά την πα

ρουσίαση των νεαρών από το Φρειδερίκο 
Θείρσιο, ο βασιλιάς υποσχέθηκε να θέ

σει στη διάθεση των Ελλήνων του Μονά

χου έναν κατάλληλο εκκλησιαστικό χώρο, 
έτσι ώστε να τελείται τακτικά η λειτουργία 
σύμφωνα με το ελληνορθόδοξο τελετουρ

γικό. Τον Μάιο του ίδιου έτους φρόντισε 
να κληθεί ο Έλληνας κληρικός, Γρηγόριος 
Καλαγάνης, ο οποίος μέχρι τότε ζούσε στη 
Βιέννη, για να αναλάβει τη σωτηρία της ψυ

χής και τη διδασκαλία των Θρησκευτι

κών στους νεαρούς Έλληνες του Μονάχου. 
Μετά από προσεκτική προετοιμασία ο Λου

δοβίκος Α ' , με δύο διατάγματα της 22ας 
και 30ης Σεπτεμβρίου, 1828 διέταξε να πα

ραχωρηθεί στην ελληνορθόδοξη κοινότη

τα άμισθα και απεριόριστα η «λειτουργι

κή επικαρπία» της εκκλησίας του «Αγίου 
Σωτήρα» (St. Salvator), η οποία προερχό

ταν από δήμευση εκκλησιαστικής περιου

σίας. Ταυτόχρονα διετάχθη η πλήρης ανα

καίνιση του κτιρίου, η οποία θα 
πραγματοποιείτο δημοσία δαπάνη. Συ

μπληρωματικές νομικές πράξεις κατέστη

σαν δυνατή την επίσημη ανακήρυξη της ελ
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ληνορθόδοξης κοινότητας του Μονάχου σε 
νομικό πρόσωπο με τη μορφή «ιδιωτικής 
εκκλησιαστικής εταιρείας». 
Ή δ η από τον Ιανουάριο του 1828 ο μο

νάρχης και οι συνεργάτες του είχαν ανα

πτύξει αλληλογραφία με την Αυλή της δού

κισσας της Βαϊμάρης, προκειμένου να 
ενημερώσουν τη δούκισσα Maria Pavlovna, 
αδελφή του τσάρου Νικόλαου του Α ' , σχε

τικά με τον απαραίτητο για την Ορθόδοξη 
λειτουργία εκκλησιαστικό εξοπλισμό και 
να βολιδοσκοπήσουν έτσι τις δυνατότητες 
αγοράς του. Με τη συμβουλή να μετα

φερθούν τα εκκλησιαστικά αντικείμενα 
από την Αγία Πετρούπολη, ο ηγούμενος 
Jasnovskij της Αυλής της Βάίμάρης υπέβα

λε στον τσάρο την πρόταση του Λουδοβί

κου, ο οποίος ανταποκρίθηκε αμε'σως. Έτσι, 
με τον ρωσικό «βασικό εξοπλισμό» έλα

βε χώρα στις 18 Δεκεμβρίου 1829, την ημέ

ρα της ονομαστικής εορτής του τσάρου (στις 
6 Δεκεμβρίου σύμφωνα με το ιουλιανό ημε

ρολόγιο), ο καθαγιασμός της εκκλησίας του 
St. Salvator σύμφωνα με το ελληνορθόδο

ξο τελετουργικό. 

Η εκκλησία είχε κτισθεί κατά τα έτη 1493

94 με έξοδα του δούκα Αλβέρτου Δ' (1467

1508), του επονομαζόμενου «Σοφού», στο 
τότε εξωτερικό νεκροταφείο της εκκλησίας 
της Παναγίας του Μονάχου, στη θέση ενός 
παλαιότερου παρεκκλησίου. Σχετικά με 
τον αρχιτέκτονα του κτιρίου δεν υπάρχουν 
πληροφορίες. Ο καθαγιασμός της εκκλη

σίας έγινε στις 15 Αυγούστου 1494. 
Η ακουαρέλα παρουσιάζει τον εσωτερικό 
χώρο της εκκλησίας από τα δυτικά με το ει

κονοστάσιο, το οποίο διαμορφώθηκε το 
1829 σύμφωνα με σχέδιο του Leo von Klenze. 
Οι αγιογραφίες έγιναν από τον αγιογρά

φο Ευθύμιο Δημητρίου, ο οποίος καταγό

ταν από την Πάτρα. 

Β. Σ. 

Έλλη Ν. Ζαχαροπούλου, Η ελληνική παρου
σία στο Μόναχο με ειδική αναφορά στην κοι
νότητα της Salvatorkirche, διδ. διατριβή, Θεσ
σαλονίκη 1998, σα 4159,6470,7491. Konstantin 
Kotsowilis, Die giiechische Kirche in Miinchen, 
σσ. 915,3942,48κ.ε. [προς εκτύποχτη]. 

98. Το Ελληνικό Λύκειο του Μονάχου 

α. Διδακτικό πρόγραμμα 
Μόναχο 1831 

β. Πρόσκληση στις δημόσιες εξετάσεις 
Μόναχο, Αύγουστος 1835 

γ. «Αγγελία περί της εν Μοναχίω της 
Βαυαρίας αδεία βασιλικής αναθείσης 
Σχολής χάριν των Ελλήνων» 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, Αρχείο 
εγγράφων 

Στα στοιχεία της φιλελληνικής πολιτικής 
του βασιλιά Λουδοβίκου Α ' , η οποία χα

ρακτηρίζεται από τους μακροπρόθεσμους 
στόχους της, συγκαταλέγεται και η εγγρα

φή νεαρών Ελλήνων σε εκπαιδευτικά ιδρύ

ματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Βαυ

αρίας. Με αυτόν τον τρόπο άνοιξαν οι πύλες 

της Βασιλικής Βαυαρικής Σχολής Ευελπί

δων και της Σχολής Δοκίμων, οι οποίες 
θα προετοίμαζαν τους κατάλληλους υπο

ψηφίους για μία σταδιοδρομία στις μελ

λοντικές ένοπλες δυνάμεις της Ελλάδας. 
Ταυτόχρονα οι προσπάθειες εστράφησαν 
στη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Ludwig

Maximilian του Μονάχου καθώς και του 
Αγροτικού Ινστιτούτου και της Ακαδημίας 
Καλών Τεχνιόν στην εκπαίδευση της νέας 
ηγέτιδας τάξης των Ελλήνων. Εφόσον μέ

χρι τότε σης επαναστατημένες περιοχές και 
μετά το μακροχρόνιο πόλεμο, το σύστημα 

ΰίηίαΐ ΐ ι ι n g 
Λ μι i f» »n ri.:,, r« "|fs ιβ ι ι f l« safe -.ut y * tifrnrri!*rtam$ 

;> .o l u | ( Xi 5—V Bill λ ι -pr· !!> .li-'JsViJ, Hit 'i — l·'. *»i *t*.^Ufi 

^ i A j r * 2ka Hi****™ 
VH|ailtil» *M 3— Η «* #r»V·^ S*< *>·~: ·« Η"

1
"» Φ· * * ή 

Mnuigg 9m ai. Sbgiut wrfcm'ftK JMfeqpa w p tot* Jt*U 

[ΐ: 

' · ■ 

' ■ ' " ; ■ * ' 

Si 
■ II m β*ϊ<·

lagt exigrttli, 

i i * » | i l t * i * 1*· S—111 β.Μ Bf><4e *> Xlr^rimtf, 4#i j 
mmk #4 ,tl»»*ii' *m i 1 "* 12 8V JfceieMt» 1» tUat. 

Been/Ta{f l | it a. 2.T, Au.guft. 

Β»·Βί1*Ι« M * 4 t " 9 i HMf SjKwrt im *!«*?; « n 91;«"» 11 *%ι ΙΓ»*>Ί| 

* f r | B » i l * | * · » 3'·» ί j B.b inns 4c t/mtft, m i t ™ . 4 | *ΐ> *··»<%«Λ 
Mi .ItaHMj H I i f ·■»# Λ * CUM 3*! MtfMiL· 

I» f ;»·.!. M t ^ . i si|t jmni.i.ht iw &«»« la Jklpikg|: w i - t W ι 
fans» tar Cutt j i 

flanoJig i t s g& 3 l i f i f l . 
l n _ , l l · ! , KM: * — Β |; »$»*»·#( « » 9 | — i l 4tw^MR t n 1» —» i ί Wf< 

384 



βασικής εκπαίδευσης, το οποίο βρισκό

ταν υπό την προστασία της εκκλησίας και 
διευθύνετο από τις τοπικές αρχές, ήταν σε 
πολύ χαμηλό επίπεδο, θεωρήθηκε απαραί

τητο για εκείνους τους υποψηφίους, οι οποί

οι δεν διέθεταν επαρκή σχολική εκπαίδευ

ση, ένα μάθημα προετοιμασίας, προκειμένου 
να μπορούν να παρακολουθήσουν τις πα

ραδόσεις στις βαυαρικές Ανώτερες Σχο

λές. Αλλά και εδώ ο Φρειδερίκος Θείρσιος, 
ο οποίος από το 1815 είχε δραστηριοποιη

θεί σε ανάλογα θέματα, φαίνεται να είναι 
ο πρόδρομος της όλης προσπάθειας. 
Αρχικά χρησιμοποιήθηκε για τα μαθήμα

τα προετοιμασίας των αγοριών το ιδιωτικό 
εκπαιδευτικό ινστιτούτο, το οποίο λει

τουργούσε ως οικοτροφείο και το οποίο 
διατηρούσε στο Μόναχο ο Constant 
Desjardins από το Στρασβούργο. Από τον 
Νοέμβριο του 1826, ο Desjardin είχε στη 
διάθεση του ένα μισθωτήριο το οποίο του 
παρείχε το δικαίωμα στέγασης του ιδρύ

ματος του σε ένα κτίριο της βασιλικής ιδιο

κτησίας στην Arcisstrasse. Το ίδρυμα αυ

τό διέθετε θέσεις για 35 μαθητές και 
απασχολούσε διδακτικό προσωπικό της τά

ξεως των 15 ατόμων. Η διδασκαλία στο 
Ινστιτούτο Desjardins έριχνε το κέντρο βά

ρους σε μια συνολικά ευρεία προσφορά 
γλωσσικών και μουσικών μαθημάτων, παρ' 
όλα αυτά υπήρχαν και μαθήματα ξιφομα

χίας. Αντίθετα, το πρόγραμμα διδασκαλίας 
αρχικά δεν προέβλεπε το μάθημα των ελ

ληνορθόδοξων Θρησκευτικών. Ήδη το 1829 
οι Έλληνες οικότροφοι θα πρέπει να απο

τελούσαν την πλειοψηφία του Ινστιτούτου, 
αφού ο Desjardin υπέβαλε το ίδιο έτος την 
πρόταση στον κυβερνήτη της Ελλάδας, 
Καποδίστρια, να μεταφέρει το ίδρυμα εξο

λοκλήρου στην Ελλάδα. Ο Φρειδερίκος 
Θείρσιος συμμετείχε ευθύς εξ αρχής ενερ

γά στα όσα συνέβαιναν στο Ινστιτούτο 
Desjardins και συχνά υποστήριξε τους Έλλη

νες μαθητές. 
Μία αίτηση, με την οποία κάποιοι γονείς 
ζητούσαν την διαρκή εποπτεία των παιοιών 
τους από έναν ελληνορθόδοξο κληρικό, 
έδωσε την αφορμή στον βασιλιά Λουδο

βίκο να αναθέσει στο Φρειδερίκο Θείρ

σιο την πρόσκληση της κατάλληλης προ

σωπικότητας. Έτσι κλήθηκε ο 
Αρχιμανδρίτης, Μισαήλ Αποστολίδης (1789

1862), τον οποίον είχε προτείνει ο Καπο

δίστριας και ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα 
ιερέα και καθηγητή Θρησκευτικών των νε

αρών Ελλήνων στο Μόναχο, αντικαθι

στώντας τον Γρηγόριο Καλαγάνη, που εί

χε επιστρέψει στη Βιέννη. Η παρουσία και 
η μεγάλη μόρφωση του Αποστολίδη κα

τέστησαν δυνατή τον Οκτώβριο του 1831 
τη γενική αναμόρφωση της προπαρα

σκευαστικής διδασκαλίας των Ελλήνων μα

θητών για τα ανώτατα ιδρύματα. Ο 
Desjardins παρακινήθηκε να συνεχίσει και 
αλλού, μαζί με ένα τμήμα του διδακτικού 
προσωπικού, τις δραστηριότητες του με μα

θητές που κατοικούσαν στο Μόναχο, ενώ 
στον ήδη υπάρχοντα χώρο δημιουργήθηκε 
ένα νέο ίδρυμα αποκλειστικά για Έλλη

νες μαθητές με την ονομασία «Ελληνικό 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο», του οποίου τη 
διεύθυνση ανέλαβε ο Αρχιμανδρίτης Απο

στολίδης. 'Οταν ο Αποστολίδης, ο οποίος 
από το 1837 θα διηύθυνε ως κοσμήτορας 
τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Αθηνών και στη συνέχεια θα αναλάμβανε 
το αξίωμα του πρώτου Πρυτάνεως, επέ

στρεψε στα τέλη του 1832 στην Ελλάδα ως 
ακόλουθος του βασιλιά Όθωνα και της 
Αντιβασιλείας, τη διεύθυνση του κολεγίου 
του Μονάχου ανέλαβε ο δάσκαλος Δη

μήτριος Παρρησιάδης, ο οποίος καταγό

ταν από το Ιάσιο της Μολδαβίας και ο οποί

ος προτάθηκε από τον ίδιο τον Αρχιμανδρίτη 
ως αντικαταστάτης του. Κατ' εντολή της 
Αντιβασιλείας ο Φρειδερίκος Θείρσιος συ

νέταξε ένα νέο διδακτικό πρόγραμμα, το 
οποίο ανταποκρινόταν στα ελληνικά δε

δομένα και στις ελληνικές απαιτήσεις και 
το οποίο θα αποτελούσε στο εξής τη βάση 
της διδασκαλίας. 

98 γ 

Το Νοέμβριο του 1833 ο Λουδοβίκος Α ' 
μεταβίβασε στον αρχηγό του Βασιλικού Η 
Σώματος Ευελπίδων της Βαυαρίας, τον 1 
υποστράτηγο Georg von Tausch, την τυπι < 
κή επίβλεψη του Ιδρύματος Παρρησιάδη. | 
Ένα χρόνο αργότερα η Αντιβασιλεία ανέ ο 
θέσε το καθήκον αυτό σε ένα επταμελές | 
επιτελείο, το οποίο απαρτιζόταν εκτός από % 
τον στρατηγό Georg von Tausch και τον | 
Φρειδερίκο Θείρσιο μεταξύ άλλων και ϊ 
από τον Έλληνα πολιτικό Αλέξανδρο Μαυ | 
ροκορδάτο, ο οποίος κατείχε τότε το αξίω ~ 
μα του Έλληνα πρεσβευτή στο Μόναχο. g 
Ταυτόχρονα, με διεύρυνση κυρίως της ύλης | 
των μαθημάτων της Φυσικής Επιστήμης, το | 
ίδρυμα μετονομάστηκε σε «Βασιλικό Ελλη ° 
νικό Λύκειο». Οι μαθητές του Ινστιτούτου § 
έπρεπε να καταβάλουν τα ετήσια τροφεία, ° 
υπήρχαν όμως, προ πάντων για τα ορφα < 

νά του πολέμου, δέκα υποτροφίες από πό

ρους του βασιλιά Λουδοβίκου και του 
Γενικού Συλλόγου Φιλελλήνων της Βαυ

αρίας, στις οποίες μάλιστα από το 1833 
προσετέθησαν από την ελληνική Αντιβα

σιλεία ακόμα εικοσιτέσσερις. Το Μάιο του 
1835 το Λύκειο παρουσίασε 51 ακόμα οι

κοτρόφους ηλικίας δέκα έως δεκαεπτά 
ετών. Το ίδιο έτος ξέσπασε μια δημόσια 
διαμάχη μεταξύ του Θείρσιου και του Παρ

ρησιάδη, η οποία προκάλεσε την έντονη 
κριτική σχετικά με την αδιαφάνεια της δο

μής του Ιδρύματος ως ιδιωτικής επιχείρη

σης, η οποία λειτουργούσε κατά βασιλική 
βαυαρική ή βασιλική ελληνική εντολή. 
Το επόμενο έτος, στις 10/22 Ιουλίου 1836, 
ο βασιλιάς Όθωνας έδωσε διαταγή να κλεί

σει το Ίδρυμα. Ο γενικός ισολογισμός εκ

κρεμεί ακόμη, ωστόσο οι μαθητές του ήταν 
γνωστά ονόματα. 

Β. Σ. 

Konstantin Kotsowilis, Die griechischen Studenten 
in Miinchen unter Konig Ludwig I. von Bayern. 
Werdegangundspateres Wirken bam Wiedermiftxiu 
Griechenlands, Μόναχο 1995, σσ. 2152. Έλλη 
Ν. Ζαχαροπούλου, Η ελληνική παρουσία στο 
Μόναχο με ειδική αναφορά στην κοινότητα της 
Salvatorkirche, Διδ. διατριβή, Θεσσαλονίκη 
1998, σα 4174. 

99. Ο Δημήτριος Μπότσαρης 
σε παιδική ηλικία 
Albert Riegel, 1829 
Λάδι σε μουσαμά, 45,2 x 36,9 εκ. 
Επιγρ. στην πίσω πλευρά: Demetrios 
Botsaris, Sohn von Marco BotsarislGeboren 
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in Suli in Epints am 4/16 Mi 1815 
[Δημήτριος Μπότσαρης, γιος του Μάρκου 
Μπότσαρη Ι Γεννηθείς στο Σούλι της 
Ηπείρου στις 4/16 Ιουλίου 1815]. 
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, Αρ. ευρ. 8983 

Σύμφωνα με τον «ονομαστικό κατάλογο 
όλων των εν Μονάχω ευρισκομένων Ελλή

νων» ο Δημήτριος Μπότσαρης γεννήθηκε 
το 1815 στο Σούλι της Ηπείρου, τον τόπο 
καταγωγής της οικογένειας Μπότσαρη. 
Ήταν γιος του Μάρκου Μπότσαρη, ο οποί

ος το 1823 είχε πέσει στον απελευθερωτι

κό αγώνα στην Αιτωλία, και αδελφός της 
Κατερίνας Μπότσαρη, η οποία αργότερα 
έγινε κυρία της Αυλής της βασίλισσας Αμα

λίας. Όταν το 1829 ο Φρειδερίκος Θείρ

σιος κατήρτισε τον ονομαστικό κατάλογο, 
ο Δημήτριος Μπότσαρης, ο οποίος ήταν 
στον κατάλογο τρίτος κατά σειρά, πρέπει 
μόλις να είχε φτάσει στο Μόναχο. Συγκα

ταλεγόταν σε εκείνους τους νεαρούς ορ

φανούς από τον ένα ή και τους δύο γονείς, 
πτωχεύσαντες ή πρόσφυγες Έλληνες, οι 
οποίοι θα αποκτούσαν στο Μόναχο παι

δεία, εφόσον λόγω των ταραχών της Επα

νάστασης η λειτουργία των σχολείων στην 
Ελλάδα είχε διακοπεί. Αυτά τα νεαρά Ελλη

νόπουλα  που ανάμεσα τους υπήρχαν αρ

κετά εννιάχρονα παιδιά ζούσαν από ερά

νους του «Γενικού Συλλόγου Φιλελλήνων 
του Μονάχου», τον οποίο συντηρούσε ο 
πληθυσμός του Μονάχου, ή από τις μεγά

λες δωρεές και υποτροφίες του βασιλιά 
Λουδοβίκου Α' και αργότερα του βασιλιά 
Όθωνα της Ελλάδας. 
Σε έναν κατάλογο των τάξεων του Δεκεμ

βρίου 1834 του «Ελληνικού Εκπαιδευτικού 
Ινστιτούτου», το οποίο στεγαζόταν σε μια 
έπαυλη του βασιλιά Λουδοβίκου, ο Δημή

τριος Μπότσαρης ήταν καταχωρημένος ως 
μαθητής της τετάρτης τάξης. Στις συνολικά 
έξι τάξεις του Ιδρύματος φοιτούσαν 51 μα

θητές. Από τους πίνακες προκύπτει ότι δι

δάχθηκε την ελληνική, τη γερμανική, τη λα

τινική και τη γαλλική γλώσσα και επιπλέον 
μαθηματικά, γεωγραφία, καλλιγραφία, σχέ

διο, μουσική και χορό. 
'Οταν τελείωσε το σχολείο ο Μπότσαρης 
εισήχθη στο Βαυαρικό Σώμα Ευελπίδων 
υπό τον διοικητή, αντιστράτηγο Georg von 
Tausch. Τελικά το 1857 συναντούμε τον Δη

μήτριο Μπότσαρη με το βαθμό του Συ

νταγματάρχη στην ακολουθία της βασίλισ

σας Αμαλίας της Ελλάδας. «[...]Στην πρώτη 
άμαξα βρίσκονταν η βασίλισσα με [...] και 
τον συνταγματάρχη Μπότσαρη, ο οποίος 

εκτελεί στην Αθήνα, όπου δεν υπάρχουν 
ιδιαίτεροι υπάλληλοι της Αυλής, χρέη βα

σιλικού θεράποντος και ταξιδιωτικού στρα

τάρχη [...]»(Karl Franz Nikolaus Bucholtz, 
«Erinnerungen aus dem Eutiner Hofleben», 
Oldenburgisches Jahrbuch II, 1902, σ. 5). 
Ο ζωγράφος Albert Riegel γεννήθηκε λίγο 
μετά το 1800 και σπούδασε περί το 1827 
στην Ακαδημία του Μονάχου. Την εποχή 
αυτή δημιούργησε διάφορα πορτρέτα για 
το βασιλικό οίκο της Βαυαρίας σε λάδι και 
παστέλ. Το 1829 δημιουργήθηκε το τόσο 
συγκινητικό πορτρέτο του δεκατετράχρο

νου Δημήτριου με την ελληνική εθνική εν

δυμασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μου

σείου Μπενάκη, το πορτρέτο αρχικά ανήκε 
στην ιδιωτική συλλογή του βασιλιά Λου

δοβίκου Α' . Απ' όσα προκύπτουν από τα 
στοιχεία των αρχείων της δυναστείας 
Wittelsbach, ένα πορτρέτο του Δημήτριου 
Μπότσαρη φιλοτέχνησε και ο Joseph Stieler. 

Ουλ. φ. Χ. Σ. 

Κατάλ. έκθ. Glanz derRuinen, 1995, σσ. 176 
κ.ε., αρ. κατ. 68. Konstantin Kotsowilis, Die 
griechischen Studenten in Munchen, Μόναχο 
1995. Greece at the Benaki Museum, 1997, σ. 577, 
εικ. 1012. 

100. Jakob Philipp Fallmerayer: 
Geschichte der Halbinsel Morea 
wahrend des Mittelalters 
[Η ιστορία της χερσονήσου του Μορέα 
κατά τον Μεσαίωνα] 
2 τόμοι, Στουτγάρδη  Τύμπιγκεν, 183036 
Μόναχο, Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυαρίας, 
Bibl. Mont. 1989 

Το βιβλίο αυτό ήταν η δεύτερη επιστημο

νική δημοσίευση ενός λογίου με ασυνήθι

στη ζωή. Ο Jakop Philipp Fallmerayer γεν

νήθηκε το 1790 στην επαρχία του νότιου 
Τιρόλου, προοριζόταν για ιερέας και απέ

κτησε εμπεριστατωμένες γνώσεις των κλα

σικών γλωσσών, ενώ σπούδασε για σύντο

μο χρονικό διάστημα Θεολογία στο 
Σάλτσμπουργκ και στη συνέχεια Νομικά 
στο Λάντσχουτ της Βαυαρίας. Σύντομα όμως 
το ενδιαφέρον του στράφηκε στην Ιστορία 
και στις κλασικές γλώσσες, αλλά και στις 
γλώσσες της Ανατολής. Από το 1813 έως το 
1818 ήταν αξιωματικός του βαυαρικού στρα

τού και για όσο διάστημα ήταν στη φρου

ρά έμαθε Ισπανικά, νέα Ελληνικά, Τουρ

κικά και Περσικά, ενώ από το 1818 έως το 
1831 ήταν γυμνασιακός δάσκαλος στο Άου

γκσμπουργκ και στο Λάντσχουτ. Εκείνα τα § 
χρόνια κέρδισε σε ένα διαγωνισμό της Βασι w 
λικής Επιστημονικής Εταιρείας της Δανίας, a 
που είχε σαν αποτέλεσμα την έκδοση της 1 
«Ιστορίας της αυτοκρατορίας της Τραπε | 
ζούντας το 1827». Ακολούθησαν οι δύο τό ° 
μοι για την Πελοπόννησο κατά τη βυζαντι 3 
νή εποχή. Από τη μελέτη των χρονικών, < 
κυρίως όμως από τα τοπωνύμια, αποκόμι < 
σε την εντύπωση ότι ο εθνικός χαρακτήρας ™ 
της Ελλάδας είχε αλλοιωθεί εντελώς κα ί 
τά τις περιόδους σλαβικής και αλβανικής ~ 
κατοχής, κάτι που τον οδήγησε να εκφρά g 
σει με το δικό οξύ τρόπο τη θέση, η οποία | 
αναστάτωνε ή εξόργιζε τους Φιλέλληνες: Ι 
ότι δηλαδή στις φλέβες των σημερινών Ελλή g 
νων δεν κυλούσε ούτε σταγόνα από το αί 1 
μα των αρχαίων Ελλήνων. 
Από το 1831 έως το 1835 ο Fallmerayer τα * 
ξίδεψε στην Ανατολή ως συνοδός του Ρώσου 
κόμη OstermannTolstoj. Το 1834 έχασε τη 
θέση του γυμνασιακού δασκάλου, αλλά ένα 
χρόνο αργότερα έγινε δεκτός στις τάξεις 
της Βαυαρικής Ακαδημίας Επιστημών. Το 
184042 ακολούθησε ένα ακόμα ταξίδι στην 
Αν. Μεσόγειο και το 1847 ένα τρίτο, στα 
οποία επιβεβαίωσε τις απόψεις του και έγι

νε έτσι πολέμιος των Φιλελλήνων, η δράση 
των οποίων στήριζε, κατά τη γνώμη του, την 
προώθηση της ρωσικής αυτοκρατορίας στην 
Ανατολική Μεσόγειο και συνεπώς το βά

ρος της Ρωσίας στην Κεντρική Ευρώπη. Το 
1848 ήταν ριζοσπαστικός βουλευτής στην 
Εθνοσυνέλευση της Φρανκφούρτης, μετά 
την αποτυχία της οποίας κατέφυγε ως πο

λιτικός πρόσφυγας στην Ελβετία. Από το 
1850 μέχρι το θάνατο του (1861) έζησε ως 
συνταξιούχος στο Μόναχο. 
Ως λαμπρός χειριστής του λόγου, ενθου

σίασε τους συγχρόνους του με τις εκθέσεις 
του στην Allgemeine Zeitungxov Cotta και 
με το Fragmente aus dem Orient [Αποσπά

σματα από την Ανατολή] (1845) τους με

ταγενέστερους του. Το φλογερό του τα

μπεραμέντο και οι ριζοσπαστικές του απόψεις 
δεν διευκόλυναν τη ζωή και τη δημόσια ει

κόνα του. Στην Ελλάδα θεωρείται έως 
και σήμερα η προσωποποίηση του ανθελ

ληνισμού. 

Γκ. Γκ.. 

Jakob Philipp Fallmerayer, Wissenschaftler, 
Politiker, Schriftsteller, επιμ. Eugen Thurnherr, 
Ινσμπρουγκ 1993. Thomas Leeb, Jakob Philipp 
Fallmerayer. Publizist und Politiker zwischen 
Revolution undReaktion (18351861), Μόνα
χο 1996. 
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Ε'. Εξέγερση για την ελευθερία: Η Ελλάδα πριν από το 1821 

Δεκαετίες ακόμα προτού ο διορισμε'νος 
στο Μόναχο κλασικός φιλόλογος Φρει

δερίκος Θείρσιος σε μία εντυπωσιακή 
διάλεξη του ενώπιον των μελών της Βαυ

αρικής Ακαδημίας Επιστημών το 1821 
προέβλεπε την επανεμφάνιση των Ελλή

νων στην πολιτική σκηνή της Ευρώπης, 
είχε πραγματοποιηθεί στον ελληνόφωνο 
χώρο, ο οποίος τελούσε υπό τουρκική κυ

ριαρχία, μια σημαντική κοινωνική αλλα

γή. Με την ανάληψη της εμπορικής κί

νησης μεταξύ των αγορών της Μέσης 
Ανατολής και των Βαλκανίων αφ' ενός 
και των αγορών της Κεντρικής και της 
Βόρειας Ευρώπης αφ' ετέρου, δημιουρ

γήθηκαν κατά μήκος των εμπορικών οδών 
πολυάριθμα παραρτήματα ελληνόφωνων 
Ελλήνων εμπόρων. Ως γέφυρες για την 
εμπορικές συναλλαγές με τα γερμανικά 
κράτη χρησιμοποιήθηκαν κυρίως οι κω

μοπόλεις και οι μεγαλύτερες πόλεις των 
ηγεμονιών της Μολδαβίας και της Βλα

χίας, όπου από τον 18ο αιώνα βρισκόταν 
υπό οθωμανοελληνική συγκυριαρχία. 
Στις βασιλικές αυλές των Φαναριωτών 
στο Βουκουρέστι και στο Ιάσιο είχαν ιδρυ

θεί ελληνικά σχολεία, που ονομάζονταν 
Ακαδημίες, και τα οποία σύντομα απέ

κτησαν πολύ καλή φήμη και διατηρού

σαν επαφές με τα πανεπιστήμια του γερ

μανόφωνου χώρου και της Ιταλίας. 
Ελληνικές κοινότητες και πανδοχεία για 
καραβάνια δημιουργήθηκαν επίσης ανά

μεσα στο Βελιγράδι, το Semlin, το Ofen

Pest και τη Βιέννη. Οι εκλεγμένοι προ

καθήμενοι αυτών των εμπορικών κέντρων 
φρόντιζαν για το διορισμό κληρικών και 
δασκάλων από τις κοινότητες της πατρί

δας τους. Στους γιους και τους νεώτερους 
αδελφούς των μεγάλων εμπόρων είχε επι

τραπεί η είσοδος στα πανεπιστήμια της 
Λειψίας, της Χάλης, της Ιένας και του 

Γκέτινγκεν ή ακόμα και της Βιέννης, του 
Λάντσχουτ και του Ίνγκολστατ, όπου ήρ

θαν σε επαφή με τα πνευματικά ρεύμα

τα του μετριοπαθούς Διαφωτισμού αλλά 
και με τις κοινότητες των λογίων και το 
τελετουργικό των μασονικών στοών. 
Λόγω της μεγάλης οικονομικής ανάπτυ

ξης και των ιδρυμάτων αυτοδιοίκησης 
των κοσμικών και εκκλησιαστικών κοι

νοτήτων δημιουργήθηκε η επιθυμία αλ

λαγής του νομικού και κοινωνικού συ

στήματος στον ελληνόφωνο χώρο, ο οποίος 
συμπεριελάμβανε μεγάλα τμήματα της 
Μ. Ασίας και της νοτιοανατολικής Ευρώ

πης. Από την αρχή της οθωμανικής κυ

ριαρχίας οι χριστιανοί των περιοχών αυ

τών υποβιβάστηκαν σε μία στερούμενη 
δικαιωμάτων «αγέλη» (ραγιάδες), η οποία 
ενώπιον της οθωμανικής εξουσίας δεν εί

χε καθόλου δικαιώματα παρά μόνο υπο

χρεώσεις. Οι επαφές με την μεσαία και 
ανώτερη τάξη, οι οποίες χαρακτηρίζο

νταν για την κλασική τους παιδεία, ενί

σχυσαν την ελληνική διανόηση στην ανα

ζήτηση της για τα μέσα και τους τρόπους 
εκείνους, οι οποίοι θα τους βοηθούσαν 
να απελευθερωθούν από την καθυστέ

ρηση σε τεχνικοπολιτιστικό επίπεδο, για 
την οποία μάλιστα δεν ευθύνονταν κα

θόλου. Η πνευματική τους κινητικότητα 
και η δίψα τους για μάθηση έφεραν τους 
νέους Έλληνες στη θέση να διεκδικούν 
ίσα δικαιώματα με τους άλλους πολιτι

σμένους λαούς της Ευρώπης. Από το δεύ

τερο μισό του 18ου αιώνα δεν αυξήθηκε 
μόνο η ελληνική παραγωγή βιβλίων, αλ

λά άρχισε και μία έντονη αναζήτηση της 
ιστορικής τους ταυτότητας. Έτσι η επι

δίωξη της ενσωμάτωσης στην κοινότητα 
των ευρωπαϊκών εθνών έφτασε σε μία 
πρώτη κορύφωση της. 
Ο Αδαμάντιος Κοραής, ένας εξέχων εκ

πρόσωπος της γενιάς αυτής, καθώς και 
άλλοι λόγιοι και γιοι εύπορων Ελλήνων 
θαύμαζαν τα εκπαιδευτικά πρότυπα της 
Δυτικής Ευρώπης, η οποία κατά τη γνώ

μη τους είχε χρησιμοποιήσει προς όφε

λος της την πολιτιστική μεταφορά, η οποία 
είχε παρατηρηθεί μετά την έξοδο από τη 
διαλυμένη βυζαντινή αυτοκρατορία και 
είχε αποδειχθεί ωφέλιμη για τους πολι

τισμούς της Ευρώπης. Τώρα λοιπόν έπρε

πε οι μούσες να επιστρέψουν στον τόπο 
καταγωγής τους. Η Αθηναϊκή Εταιρεία 
Φιλόμουσων και προ πάντων η «Εταιρεία 
των Φιλόμουσων», η οποία είχε ιδρυθεί 
στη Βιέννη το 1814, απαιτούσαν να φοι

τούν οι προικισμένοι νεαροί Έλληνες σε 
σχολεία και ανώτατα ιδρύματα, πρό

σφεραν υποτροφίες και κατέστησαν δυ

νατή την παραμονή τους στα προανα

φερθέντα πανεπιστήμια, στα οποία 
πρωτύτερα οι γιοι των εύπορων εμπόρων 
από τα Βαλκάνια και οι μοναχοί σερβι

κών και ελληνικών μοναστηριών είχαν 
κάνει θετικές ή ανθρωπιστικέςθεολογι

κές σπουδές. 
Τότε αναπτύχθηκε μία φιλονικία μεταξύ 
των λογίων σχετικά με ένα ερώτημα, το 
οποίο εγείρει τα πνεύματα έως και σή

μερα: έπρεπε να τηρηθεί η «καθαρότη

τα» της ελληνικής γλώσσας, η οποία σχε

τιζόταν στενά με την κλασική Ελληνική, 
πράγμα που επιθυμούσαν ο Κοραής και 
ο Θείρσιος, ή έπρεπε να χρησιμοποιηθεί 
η κοινώς κατανοητή γλώσσα του λαού, η 
οποία είχε διαμορφωθεί στο πέρασμα 
των αιώνων, πράγμα που επιθυμούσαν 
οι ριζοσπαστικοί, συχνά πολέμιοι των 
κληρικών, οπαδοί του γαλλικού Διαφω

τισμού και προ πάντων οι επαναστάτες 
μασόνοι και οι Ιακωβίνοι που υπήρχαν 
μεταξύ των Νεοελλήνων στην επικράτεια 
των Αψβούργων. 
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Ένα ευρύ στρώμα Ελλήνων της διασπο

ράς, οι οποίοι ευημερούσαν από το εμπό

ριο και τη βιοτεχνία, αναζητούσε τρό

πους απελευθε'ρωσης της πατρίδας τους 
από την μουσουλμανοτουρκική ξενο

κρατία και το 179697 ξεκίνησαν μαζί με 
τον Ρήγα Βελεστινλή τις προσπάθειες 
τους για την ίδρυση μιας επαναστατι

κής μυστικής εταιρείας. Μετά τη σύλλη

ψη των ηγετικών στελεχών αυτού του κύ

κλου με τον φιλανθρωπικό  συνταγματικό 
χαρακτήρα, ξεκίνησε το 1814 στην κοι

νότητα της ελληνικής διασποράς της Οδησ

σού τις δραστηριότητες του ένα απε

λευθερωτικό κίνημα, με αυστηρή οργάνωση 
και χριστιανομασονικό τελετουργικό, το 
οποίο υιοθε'τησε την στολή των εθελο

ντών του Liitzow, εντυπωσιασμε'νο από 
τις στρατιωτικές τους επιτυχίες εναντίον 
της ναπολεόντειας κυριαρχίας, και προ

ετοιμάστηκε για ανταρτοπόλεμο. Αυτή η 
«Φιλική Εταιρεία» απέστειλε ανθρώπους 
της εμπιστοσύνης της σε όλες τις επαρ

χίες, στις οποίες κατοικούσαν Έλληνες, 
και προετοίμασε με τη βοήθεια τους τον 
απελευθερωτικό αγώνα, ο οποίος κη

ρύχθηκε στις 6 Μαρτίου 1821. Αν και η 
προσδοκία τους για τη συμμετοχή πο

λυάριθμων τμημάτων από τις ηγεμονίες 
του Δούναβη δεν εκπληρώθηκε, προ

σήλθαν πολλοί εθελοντές από τα κράτη 
της γερμανικής ομοσπονδίας, οι οποίοι 
επηρεασμένοι από τις ιδέες του Νεοφι

λελευθερισμού και του Φιλελληνισμού

ήταν πρόθυμοι να αγωνιστούν για την 
επανίδρυση της χριστιανικής Ελλάδας. 

Ε. Τ. 

101. Ρήγας Βελεστινλής 
Ιωάννης Κόσσος, 1867 
Μάρμαρο, ΰψος 87 εκ. 
Αθήνα, Φιλολογικός Σύλλογος 
«Παρνασσός» 

Ο Ρήγας Βελεστινλής δεν ανήκει μόνο 
στους γνωστότερους προδρόμους του ελ

ληνικού απελευθερωτικού κινήματος, αλ

λά και σε εκείνη τη μικρή ομάδα των στο

χαστών με το ευρύ πνεύμα, οι οποίοι πριν 
από περισσότερα από 200 χρόνια εκπο

νούσαν σχέδια για μια ειρηνική συνύ

παρξη των απελευθερωμένων λαών των 
Βαλκανίων και της Μ. Ασίας, σχηματί

ζοντας έτσι ένα πολυεθνικό ελεύθερο 
κράτος. 

Ο Ρήγας, γιος ενός εύπορου γαιοκτή

μονα από το θεσσαλικό χωριό Βελεστί

νο, αφού ολοκλήρωσε την πρωτοβάθ

μια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του 
και αναζητώντας μια σφαίρα δραστη

ριοτήτων ανάλογη των γλωσσικών του 
ικανοτήτων, πήγε το 1777 στην Κων

σταντινούπολη, όπου και διορίστηκε Γραμ

ματεύς του Δραγουμάνου της Πύλης και 
πρώην ηγεμόνα της Βλαχίας, Αλέξανδρο 
Υψηλάντη. Αργότερα, όντας στην υπη

ρεσία του ηγεμόνα Νικόλαου Μαυρογέ

νη, μετατέθηκε στο Βουκουρέστι, απ' όπου 
εντυπωσιασμένος από τις ιδέες περί ελευ

θερίας της φιλοσοφίας του Διαφωτισμού 
της Γαλλικής Επανάστασης ταξίδεψε 
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επανειλημμένως στη Βιέννη, προκειμέ

νου να τυπώσει μεταφράσεις διαφόρων 
συγγραμμάτων του Διαφωτισμού στα 
Ελληνικά. Εκεί συνέγραψε το 1796 μία 
προκήρυξη για την απελευθέρωση των 
λαών της νοτιοανατολικής Ευρώπης από 
την οθωμανική κυριαρχία και δημιούρ

γησε τη Χάρτα, στην οποία σημείωσε όλες 
τις περιοχές που είχαν επικοισθεί από 
τους Έλληνες από την εποχή της αρ

χαιότητας. 
Εκτός αυτού σχεδίασε ένα δημοκρατι

κό σύνταγμα για τις περιοχές των Βαλ

κανίων και της Μ. Ασίας, οι οποίες έπρε

πε να απελευθερωθούν από την οθωμανική 
κυριαρχία, του οποίου τα 124 άρθρα στη

ρίζονταν αφ' ενός στο γαλλικό σύνταγμα 
του 179395 και αφ' ετέρου στις αυστριακές 
διατάξεις του 1774 για το σύστημα στοι

χειώδους εκπαίδευσης. 
Στο κείμενο αυτό, καθώς και σε δύο άλ

λα συγγράμματα, το «Επαναστατικό Μανι

φέστο» και μια λεπτομερή διακήρυξη των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανέπτυξε ο 
Ρήγας την έννοια ενός κράτους με δημο

κρατικό σύνταγμα, το οποίο θα εξασφά

λιζε την ισόνομη συνύπαρξη όλων των 
κοινωνικόπολιτιστικών και θρησκευτι

κών ομάδων αυτής της μεγάλης περιοχής. 
Για την ελληνική γλώσσα ήθελε να δια

τηρήσει το ρόλο της ως επικοινωνιακής 
και υπηρεσιακής γλώσσας. 
Η ιδέα για απελευθέρωση, που διέδωσε 
ο Ρήγας με επαναστατικά τραγούδια, προ

κηρύξεις και βέβαια με τη Χάρτα της 
Μεγάλης Ελλάδας, επιβίωσε και μετά το 
βίαιο θάνατο του εμπνευστή της, το 1798 
και οδήγησε το 1814 στην ίδρυση της επα

ναστατικής Φιλικής Εταιρείας στην Οδησ

σό, μιας ελληνικής εμπορικής αποικίας, 
η οποία ήκμαζε την εποχή εκείνη. 
Το γλυπτό δημιουργήθηκε το 1867 ήταν 
γαμήλιο δώρο του Γεώργιου Αβέρωφ προς 
το βασιλιά Γεώργιο Α' της Ελλάδας, και 
έγινε τέσσερα χρόνια πριν τον μεγάλο 
ανδριάντα του Ρήγα μπροστά στο κτήριο 
του Πανεπιστημίου των Αθηνών. 

Ε. Τ. 

Οδηγός έκθεσης, Ρήγας ΦεραίοςΒελεστιν

λής. 200χρόνια από το θάνατο τον. Διονύ

σιος Σολωμός. 200 χρόνια από τη γέννηση τον, 
έκδοση Βουλής των Ελλήνων, Αθήνα 1998, 
σ.23. 
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102. Η Ελλάδα με to Ρήγα Βελεστινλή 
και τον Αδαμάντιο Κοραή 
π. 1840 
Εκδότης: Αδάμ (π. 1810β' μισό 19ου αι.) 
Λιθογραφία, 71 χ 53 εκ. 
Επιγραφές: «Μετά το πεπρωμένον ανίστα
μαι και εκ τον ολισθήματος ισχνροτέρα»
Λεωνίδας, Μιλτιάδης, Θεμιστοκλής  1821 
Ρήγας, Κοραής, Αναγεννηθείσα Ελλάς κ.ά.» 
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, Αρ. ευρ. 26405 

Στη λαϊκή αυτή αφίσα απεικονίζεται στο 
κέντρο μία ρακένδυτη γυναίκα με πο

νεμένη έκφραση, που σ' αυτήν αναγνω

ρίζεται η Ελλάδα: οι στίχοι που αναγρά

φονται στο κάτω μέρος της εικόνας μας 
βοηθούν σ' αυτήν την αναγνώριση. Τη γυ

ναίκα βαστούν βοηθώντας την στην προ

σπάθεια ανέγερσης δύο άνδρες: αριστε

ρά ο Ρήγας Βελεστινλής ή Φεραίος 
(17571798) και δεξιά ο Αδαμάντιος 
Κοραής (17481833). Ο Ρήγας εμφανί

ζεται φορώντας άσπρη πουκαμίσα και 
κάπα, από αυτές που φορούσαν οι έμπο

ροι την εποχή εκείνη στον ελλαδικό αλ

λά και τον ευρύτερο βαλκανικό χώρο αντί

στοιχα ο Κοραής είναι ντυμένος με 
ευρωπαϊκά δυτικά ρούχα. Η Ελλάδα ανα

σύρεται μέσα από ένα σωρό αρχαίων 
ερειπίων με σπασμένες κολώνες και διά
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σπάρτα κιονόκρανα. Στα δεξιά της ει

κόνας, πάνω σε βάθρο, αναγνωρίζουμε 
το άγαλμα της θεάς της σοφίας Αθηνάς, 
σαφή αναφορά στην αρχαία, φιλοσοφι

κή κι επιστημονική παράδοση των Ελλή

νων, για την αναγε'ννηση της οποίας ερ

γάζονται όλοι οι προοδευτικοί έλληνες 
λόγιοι της εποχής. Για του οπαδούς του 
Διαφωτισμού η θεά Αθηνά συμβολίζει 
εκείνη τη δύναμη που διώχνει από τους 
ανθρώπους το σκοτάδι οδηγώντας τους 
στις οδούς της αρετής και ελευθερίας. 
Επιπλέον, η παρουσία της θεάς δίπλα στο 
Ρήγα έρχεται ίσως να θυμίσει εδώ, τη 
συμβολή της ελεύθερης τυπογραφίας στη 
διάδοση των δημοκρατικών ιδεών, δε

δομένου ότι η Παλλάς Αθηνά ήταν το έμ

βλημα της «Εφημερίδος» των αδελφών 
Πουλιού, η οποία κυκλοφορούσε στη δε

καετία του 1790 και διακρινόταν για το 
άκρως φιλελεύθερο πνεύμα της. 
Για τους θεατές της εποχής τα διάφορα 
εικονογραφικά δεδομένα ήταν φορτι

σμένα με μια σειρά από συμβολισμούς: 
Στο κάτω μέρος της σύνθεσης ο Φοίνικας 
ή ο μονοκέφαλος αετός που φαίνεται 
να ξεπετιέται από τη φλεγόμενη φωλιά 
του  δηλαδή να αναγεννάται από τις στά

χτες του  συμβολίζει την αναγέννηση και 
την αθανασία του ελληνικού έθνους. Η 
σκηνή φωτίζεται από ένα σύννεφο  στο 
πάνω μέρος της σύνθεσης  με το Χριστό 
και Αγγέλους. Σ' αυτό το φως του ελλη

νικού διαφωτισμού, παραπέμπουν επίσης 
πολλές στροφές του (αδέξιου) ποιήματος 
που υπάρχει στο κάτω μέρος της παρά

στασης σε τέσσερις στήλες, υπό τον τίτ

λο «Αναγεννηθείσα Ελλάς». Ο Διάλογος 
της Ελλάδας με τους δύο άνδρες απο

δεικνύει την ταύτιση που οι σύγχρονοι 
θεατές έκαναν αυτόματα ανάμεσα στους 
επαναστατικούς αγώνες του Ρήγα και 
στους πνευματικούς του Κοραή για την 
αναγέννηση της Ελλάδας. Αυτός ο ει

κονογραφικός τύπος ήταν ευρύτατα δια

δεδομένος, όπως αποδεικνύει μία σει

ρά παρόμοιων λιθογραφίων που 
κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα στη δεκαε

τία του 1840 και 1850. 

Φ. Μ.Τ. 

Α. Δεληβορριάς  Δ.Φωτόπουλος, Η Ελλάδα 
του Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997, σ. 504, 
εικ. 894. Κατάλογος έκθεσης, Εικόνες τον 
Ρήγα, Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών, Δελφοί 
1999. 

103. Ύμνος εις την Ελευθερίαν = Inno 
alia Liberia 
Διονύσιος Σολωμός 
Μεσολόγγι, εκ της τυπογραφίας 
Δ. Μεσθενέως, 1825 
Σχ. 8ο, ο. 67 
Διαστάσεις : 19 x 12 εκ. 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο  Βιβλιοθήκη 
Ι.Ε.Ε.Ε. 

Ο Διονύσιος Σολωμός, ο σημαντικότερος 
εκπρόσωπος της νεοελληνικής ποιητικής 
δημιουργίας κατά τον 19ο αι., γεννήθη

κε στη Ζάκυνθο το 1798 και πέθανε στην 
Κέρκυρα το 1857. Με την πολύχρονη μα

θητεία του στην Ιταλία απέκτησε μια γε

ρή φιλολογική και κλασική παιδεία, την 
οποία πλούτισε, έχοντας μόνιμη έγνοια 
την αρτιότερη θεωρητική του κατάρτι

ση και τη μελέτη της γερμανικής ιδεαλι

στικής φιλοσοφίας και ρομαντικής ποίη

σης. 
Ο Σολωμός αφοσιώθηκε αποκλειστικά 
στην ποίηση (έγραψε μόνο δύο πεζά). Με 
τη μετουσίωση του στοχασμού σε μορφή 
λυρική πραγμάτωσε τις ανώτερες αντι

λήψεις που έθεσε για την ποιητική του 
τέχνη. Μέσα από το σολωμικό έργο, που 
συνέβαλε στη διαμόρφωση της νεοελλη

νικής πνευματικότητας, προβάλλει η υπε

ράσπιση της ζωντανής γλώσσας του λα

ού, της λαϊκής παράδοσης, η εκτίμηση για 
τις πολιτισμικές αξίες, η ανάδειξη της 
ελευθερίας ως πρώτιστου αγαθού. 
Το ξέσπασμα της Επανάστασης του 1821, 
συγκλόνισε τον ποιητή. Η εθνική υπόθε

ση έγινε αντικείμενο αναφοράς στις ση

μαντικότερες συνθέσεις της πιο δημι

ουργικής του περιόδου (182333). Το 1823, 
το μήνα Μάϊο, διακατεχόμενος από συ

νεχή λυρικό οίστρο, έγραψε τον «Ύμνο 
εις την Ελευθερίαν» στον οποίο προβάλλει 
τον Αγώνα των Ελλήνων για ελευθερία. 
Μέσα στις 158 ρυθμικές, κάποτε επικές 
, άλλοτε δραματικές τετράστιχες στρο

φές του, ο Σολωμός με εναλλαγές εικό

νων, ζωντανές αναπαραστάσεις γεγονό

των, ειδυλλιακές περιγραφές, σηματοδοτεί 
ποιητικά την ηρωική πράξη. Υμνεί τη δύ

ναμη της Ελευθερίας, μορφής αλληγορι

κής που ταυτίζεται με την Ελλάδα, περι

γράφει σημαντικά γεγονότα του Αγώνα, 
καταγγέλει το δόλιο ρόλο των Μεγάλων 
Δυνάμεων, προς τις οποίες απευθύνει έκ

κληση για την ελευθερία των Ελλήνων, 

υποδεικνύοντας τη νομιμότητα και ιερό g 
τητα του ελληνικού αγώνα, απευθύνεται ο 
στους επαναστατημένους Έλληνες για 2 
να τους εμψυχώσει και νουθετήσει και ^ 
διακηρύσσει την πίστη του Ελληνισμού § 
στα πεπρωμένα του. % 
Ο Ύμνος τυπώθηκε το 1825, σχεδόν ταυ < 
τόχρονα στο Παρίσι, στο Λονδίνο και στο % 
Μεσολόγγι με μεταφράσεις πεζές ή έμ < 
μετρες στα γαλλικά, αγγλικά και ιταλι 8 
κά. Είχε ωστόσο προηγηθεί (1824) απο ω 
σπασματική πεζή μετάφραση (στροφές ω 

151158) στα αγγλικά. Έτσι το ποίημα | 
περιελήφθηκε στο Β' τόμο της συλλογής ~ 
των δημοτικών τραγουδιών του C. Fauriel S 

α. 

με το ελληνικό κείμενο και γαλλική πε | 
ζή μετάφραση του Stanislas Julien και κυ gj 
κλοφόρησε συγχρόνως σε χωριστή έκ h 
δόση. Εκδόθηκε επίσης η έμμετρη 
μετάφραση του στα αγγλικά από τον 
Charles Sheridan. Στο Μεσολόγγι δημο

σιεύτηκε το ελληνικό κείμενο με πεζή με

τάφραση στα ιταλικά του Gaetano Grassetti 
(17781836), στενά συνδεδεμένου με το 
Σολωμό. Ακολούθησαν από τότε (1825) 
μέχρι σήμερα 79 μεταφράσεις του έργου, 
ολοκληρωμένες ή αποσπασματικές σε 16 
γλώσσες, γεγονός που αποδεικνύει τη ση

μασία που έχει το ποίημα μέσα στον πα

γκόσμιο ποιητικό χώρο. 
Ο Ύμνος, με την ευρύτατη διάδοση του 
συνέβαλε στην ανάπτυξη του φιλελλη

νικού κινήματος στην Ευρώπη. Το 1864, 
οπότε πραγματοποιήθηκε η ένωση της 
Επτανήσου με την Ελλάδα, ο «Ύμνος εις 
την Ελευθερίαν» καθιερώθηκε ως εθνι

κός ύμνος του ελληνικού κράτους σε με

λοποίηση του Κερκυραίου συνθέτη και 
φίλου του ποιητή Νικόλαου Μάντζαρου. 

Α. Σ.Π. 

Λίνος Πολίτης (Διονυσίου Σολωμού Άπα

ντα, τομ. Α': (Ποιήματα Αθήνα 1948). Ο 
Ύμνος εις την Ελευθερίαν του Δ ιονυσίον Σο

λωμού και οι ξενόγλωσσες μεταφράσεις του 
(Κέντρο Ελληνικής γλώσσας. Επιμέλεια Κατ. 
Τικτοπούλου), Θεσσαλονίκη 1998. Ο Ύμνος 
εις την Ελευθερίαν του Διονυσίου Σολωμού 
και οι τρεις πρώτες μεταφράσεις του 1825 
(Έκδοση της Βουλής των Ελλήνων και του 
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας με αγγλική με

τάφραση), Αθήνα 1999. 
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104. Ύμνος στην Ελευθερία. 
Διονυσίου Σολωμού, μελοποίηση Νικολάου 
Μάντζαρου. 
Χειρόγραφο με δερμάτινη στάχωση και 
έκτυπη χρυσή διακόσμηση, σ. 262. 
Διαστ. Ύψος: 26 εκ. μήκος (κλειστό): 32 εκ. 
Μουσείο Μπενάκη, Ιστορικά αρχεία 
Αρ. ευρ. 504. 

Ο Εθνικός Ύμνος γράφτηκε το Μάϊο του 
1823 και μελοποιήθηκε από τον Νικόλαο 
Μάντζαρο για πρώτη φορά στα 18281830, 
με τη συνεργασία του ίδιου του Σολωμού, 
ο οποίος συγκινήθηκε βαθύτατα ακούγο

ντας για πρώτη φορά τη μελωδία. 
Ο Μάντζαρος ασχολήθηκε επανειλημ

μένα με τη μουσική απόδοση του Ύμνου 
και έδωσε τρεις διαφορετικές μορφές 
του, σε διαφορετικές περιόδους της ζω

ής του. Η συγκεκριμένη σύνθεση είναι 
βελτιωμένη εκδοχή της πρώτης και θεω

ρείται η πιο άρτια ολοκληρώθηκε τον 
Απρίλιο του 1843. 
Λέγεται ότι ο Μάντζαρος δεν έμεινε ικα

νοποιημένος από την πρώτη μελοποίη

ση, την οποία άφησε ημιτελή και με πολ

λά κενά. « αισθανόμενος ο ημέτερος 
Μάντζαρος ότι το ποίημα εκείνο έχρη

ζεν ανωτέρας και τελειωτέρας έτι μου

σικής, επεχείρησεν όλον νέαν αυτοΰ με

λοποίησιν, συνέθεσε δε μετ'όλιγον έργον 
όλως διάφορον του πρώτου, μεγαλούρ

γημα κολοσσαίον, εν ω ανέπτυξε την υψη

λήν αυτού φαντασίαν ηνωμένην μετβεευ

ρυτάτης μαθήσεως ». 
Το έργο είναι γραμμένο για τετράφωνη 
ανδρική χορωδία με συνοδεία πιάνου, 
βασισμένο εν μέρει σε μοτίβα της εθνι

κής παραδοσιακής μουσικής και εν μέ

ρει σε δικές του συνθέσεις. 
Ο Ύμνος παρουσιάστηκε στα Ανάκτο

ρα στις αρχές Απριλίου του 1849 και οι 
βασιλείς όπως και οι άλλοι προσκεκλη

μένοι, εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίη

ση τους. Τη δεύτερη αυτή μελοποίηση, ο 
συνθέτης αφιέρωσε στο βασιλιά Όθω

να, ο οποίος έστειλε την παρτιτούρα για 
να κριθεί από ειδικούς τεχνοκριτικούς, 
από τους οποίους χαρακτηρίστηκε ως 
αξιόλογη. Αποδεχόμενος την αφιέρωση, 
ευχαρίστησε τον Μάντζαρο με προσω

πική επιστολή και του απένειμε τον αρ

γυρού σταυρό του Τάγματος του Σωτή

ρος. 
Πολύ αργότερα, το 1865 οι πρώτες στρο

φές της πρώτης μελοποίησης καθιερώ

θηκαν ως Εθνικός Ύμνος της Ελλάδος. 
Το χειρόγραφο δωρίθηκε από τον ίδιο 
το Βασιλιά στον προσωπικό του γιατρό 
βαρώνο Αντώνιο ντε Λιντερμάγιερ και 
αργότερα πέρασε στην κατοχή του εγ

γονού του, Μαξιμιλιανού Χρηστομάνου. 
Β. Τ. 

Φάνης Μιχαλόπουλος, Εκδόσεις και μελο
ποιήαεις.του Εθνικού μας Ύμνου, Αθήναι 
1941. Σπύρος Μοτσενίγος Νεοελληνική Μου
σική. Συμβολή εις την ιστορίαν της, Αθήνα 
1958. Ντίνος Κονόμος, Ο Νικόλαος Χαλικιό
πουλος Μάντζαρος κι ο Εθνικός μας Ύμνος, 
Αθήνα 1958. Φιλ. Παραμυθιώτης, Νικόλαος 
Μάντζαρος, «Ο μουσικός παιδαγωγός του 
έθνους, Κερκυραϊκά Νέα», ΙΓ, περ. β, 501
510. 
Γεώργιος Λεωτσάκος, «Νικόλαος Χαλικιό
πουλος (17951872)», Μουσικολογία 56,1987, 
σο. 228271. Κατάλογος έκθεσης. Νικόλαος 
Χαλικιόπουλος Μάντζαρος (17951872), 200 
χρόνια από τη γέννηση του, Ιόνιο Πανεπι
στήμιο, Κέρκυρα 1995. Διονυσίου Φωτόπου
λουΆγγελου Δεληβορριά, Η Ελλάδα του 
Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1997, σσ. 582
583. 

105. Σημαία του Γεωργίου Σισίνη με τα 
σύμβολα της Φιλικής Εταιρείας 
Ύφασμα 
185 χ 200 εκ. 
ΗΕΑ ΗΘΣ 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. 
Αρ. ευρ. 4146. 

Οι αρχιερείς και οι πρόκριτοι της Αχαΐας 
που είχαν συγκεντρωθεί στα Καλάβρυτα 
στις αρχές Μαρτίου του 1821 αποφάσι

σαν την κήρυξη της Ελληνικής Επανά

στασης και στις 25 Μαρτίου ακο

λουθούμενοι από μεγάλο αριθμό ενόπλων 
έφθασαν στην Πάτρα, όπου στην πλατεία 
του Αγίου Γεωργίου, ο Παλαιών Πατρών 
Γερμανός έστησε μεγάλο σταυρό και όλοι 
ορκίστηκαν «ελευθερία ή θάνατο». Αμέ

σως συγκρότησαν το πρώτο στρατόπεδο 
και αποφάσισαν την πολιορκία των Τούρ

κων που είχαν κλειστεί στο κάστρο. Για 
την αντιμετώπιση των πολεμικών αναγκών 
και το συντονισμό του Αγώνα συνέστησαν 
Επαναστατική Επιτροπή που ονόμασαν 
«Αχάίκόν Διευθυντήριον» και συνέταξαν 
«διακοίνωσιν προς τους αντιπροσώπους 
των ξένων κυβερνήσεων» με την οποία 
γνωστοποιούσαν την αμετάκλητη απόφα

ση τους να ελευθερωθούν ή να πεθάνουν 
και ζητούσαν τη συνδρομή της Ευρώπης. 
Το Διευθυντήριο φρόντισε «δια των εν 
Πάτραις ιστοτύπων» να κατασκευάσει 
επαναστατικές σημαίες και να τις διανεί

μει στα στρατόπεδα της Πελοποννήσου 
και της Στερεάς Ελλάδας. Οι σημαίες ήταν 
λευκές και έφεραν τα σύμβολα της Φιλι
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κής Εταιρείας: τον ιερό δεσμό με τις δε

κάξι στήλες συνδεδεμένες μεταξύ τους με 
ταινία χιαστί, ερυθρό σταυρό μέσα σε κλά

δους ελαίας και λογχοφόρες σημαίες 
δεξιά και αριστερά με τα γράμματα ΗΕΑ 
ΗΘΣ (ή ελευθερία ή θάνατος). 
Η σημαία του Γεωργίου Σισίνη, προεστού 
της Γαστούνης και από τους πρωτεργάτες 
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της Επανάστασης στην Πελοπόννησο, εί

ναι εκείνη που υψώθηκε στο στρατόπεδο 
της Ήλιδας τον Μάρτιο 1821. 

Τ. Δ. 

Φιλήμων Ι., Αοκίμιον Ιστορικόν περί της Ελλη
νικής Επαναστάσεως, τόμος Γ', Αθήνα 1865, 
σσ. 1823. Γερμανός, Μητροπολίτης Π.Πα
τρών, Υπομνήματα περί της επαναστάσεως 
της Ελλάδος από το 1821 μέχρι το 1823, Αθή
να 1837, σ. 18. Βακαλόπουλος Α., Τα Ελλη
νικά στρατεύματα του 1821, Θεσσαλονίκη 
1991, σα 2022. 

106. Εφοδιαστικά Φιλικής Εταιρείας 

α) Εφοδιαστικό «Ιερέως» 
του Νικ. Δημητρίου από τις Σπέτσες 
24 χ 18 εκ. 
Εθνικό Ιστορικό ΜουσείοΑρχείο 
εγγρ. 85296 

β) Εφοδιαστικό «Ποιμένος» 
του Εμμ. Παπά από τις Σέρρες 
της Μακεδονίας 
Πέννα και υδατογραφία 
24,5 χ 19 εκ. 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
Αρχείο εγγρ. 85296, 20150α 

Η Φιλική Εταιρεία ιδρύθηκε στην Οδησ

σό στις 14 Σεπτεμβρίου 1814 (ημέρα υψώ

σεως του Τιμίου Σταυρού). Οι τρεις ιδρυ

τές της, ο Νικόλαος Σκουφάς, ο Εμμανουήλ 
Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλωφ ήταν 
μικροέμποροι, αλλά με υψηλό πατριωτι

κό και επαναστατικό φρόνημα. Η οργά

νωση της Φιλικής Εταιρείας δεν έγινε 
αμέσως με την ίδρυση της, αλλά στα τέλη 
του 1817, στην Κωνσταντινούπολη, όπου 
μεταφέρθηκε η έδρα της. Τότε τελειο

ποιήθηκε η σύνταξη της «διδασκαλίας» 
των Φιλικών, με την πολύπλοκη τελε

τουργία κατηχήσεως των μελών, τους όρ

κους, τους βαθμούς και τα σημεία ανα

γνωρίσεως. 
Η Φιλική Εταιρεία παρουσιαζόταν ως να

ός, στον οποίο με θρησκευτική κατάνυξη 
γινόταν η εισδοχή νέων μελών για την πί

στη και την πατρίδα. Η δύναμη της Εται

ρείας βασιζόταν στη μυστικότητα της 
«Αόρατης ή Κινητικής Αρχής». 
Η Εταιρεία είχε πέντε βαθμίδες αρχικά: 
των αδελφοποιητών, των συστημένων, των 
ιερέων, των ποιμένων, και των αρχιποι

μένων. Αργότερα προστέθηκαν δύο ακό

μα βαθμίδες: των αφιερωμένων και των 
αρχηγών των αφιερωμένων για τους στρα

τιωτικούς. 
Η επιλογή νέων μελών γινόταν με αυστη

ρά κριτήρια και ύστερα από λεπτομερή 
έλεγχο και δοκιμασίες. Ο νέος Φιλικός 
έπρεπε να είναι «Έλλην το γένος και ερα

στής της Ελευθερίας και της Πατρίδος», 
να μην ανήκει σε άλλη μυστική οργάνω

ση, να επιθυμεί να κατηχηθεί και να έχει 
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στοχαστεί καλά αν είναι ικανός να κρα

τήσει το μυστικό ακόμα και με κίνδυνο της 
ζιυής του, αφού από όσα θα μάθαινε από 
τον ιερε'α κατηχητή του κρεμόταν η τύχη 
του Έθνους. 
Η διαδικασία της μύησης διαρκούσε αρ

κετε'ς ημε'ρες, ώστε να δοθεί ο χρόνος στο 
μυούμενο να σκεφθεί σοβαρά τις υπο

χρεώσεις που αναλάμβανε. Στην πρώτη 
συνάντηση ο μυούμένος ορκιζόταν στο 
όνομα της Αλήθειας, της Δικαιοσύνης και 
της Πατρίδας. Ακολουθούσε η εξομολό

γηση για να πιστοποιηθεί αν ο υποψήφιος 
ήταν ικανός να φυλάξει το μυστικό σκο

πό της Εταιρείας. 
Την επαύριο ο κατηχούμενος έπρεπε να 
συναντηθεί με τον κατηχητή του, σε τό

πο ασφαλή και να φε'ρει μαζί του ένα κί

τρινο μικρό κερί που συμβόλιζε το «δι' αί

ματος αποκτώμενο φως της ελευθερίας». 
Τότε γινόταν η κατήχηση και αποκαλυ

πτόταν ο σκοπός της Εταιρείας που ήταν 
η απελευθέρωση του Γένους. 
Στο σημείο αυτό της τελετουργίας ο μυ

ούμενος, αν δεν αισθανόταν απόλυτα βέ

βαιος, μπορούσε ακόμα να παραιτηθεί 
χωρίς συνέπειες, πριν δώσει το «Μεγάλο 
Όρκο». 
Το επόμενο βράδυ δινόταν ο «Μεγάλος 
Όρκος». Ο δόκιμος γονυπετής στο δεξί 
πόδι μπροστά σε μια εικόνα, κρατούσε με 
το αριστερό του χέρι το μικρό κερί αναμ

μένο και με το δεξί πάνω στην εικόνα επα

ναλάμβανε το «Μεγάλο Όρκο» που διά

βαζε ο κατηχητής. 
Ακολουθούσε η «καθιέρωση», δηλ. η απο

δοχή του νέου φιλικού ως μέλους της Εται

ρείας. Το κερί έσβηνε και φυλαγόταν ευ

λαβικά ως ο μοναδικός μάρτυρας των 
ένορκων υποσχέσεων. Ύστερα γινόταν η 
γνωστοποίηση των σημείων αναγνωρίσε

ως και της μυστικής κλείδας με συμβολι

κά γράμματα και αριθμούς. Ο νέος φιλι

κός πρόσφερε ένα χρηματικό ποσό με 
το «αφιερωτικό» γράμμα του που έφερε 
στο επάνω μέρος το σημείο αφιερώσεως 
και κάτω το σημείο καθιερώσεως, με τα 
οποία στο εξής θα αναγνωριζόταν και θα 
επικοινωνούσε με την «Αρχή». 
Ο κατηχητής έδινε στο μυημένο κάθε βαθ

μού ένα «εφοδιαστικό» γράμμα. Για τους 
αδελφοποιητούς ήταν ένα χαρτί με σταυ

ρό. Για τους συστημένους έφερε σταυρό 
μέσα σε κλάδους ελαίας και λεγόταν «συ

στατικό». Το εφοδιαστικό των ιερέων ονο

μαζόταν «γράμμα υπεροχής» και έφερε 
τον ιερό δεσμό με τις 16 στήλες, σταυρό 
περιβαλλόμενο από κλάδους ελαίας και 
δύο λογχοφόρες σημαίες με τα γράμματα 
ΗΕΑΗΘΣ (ή Ελευθερία ή Θάνατος). 
Κάτω από την παράσταση ήταν γραμμέ

νη η «καθιέρωση» του νέου Φιλικού με το 
μυστικό κώδικα. Το εφοδιαστικό του Ποι

μένος είχε παράσταση με σταυρό επάνω 
σε ανεστραμμένη ημισέληνο, δεξιά λογ

χοφόρα σημαία με τους «ακοίμητους οφθαλ

μούς» και αριστερά άγκυρα, με φίδι πε

ριελισσόμενο και γλαύκα. Τα εφοδιαστι

κό των αφιερωμένων και των αρχηγών 
των αφιερωμένων έφεραν κάθετο ξίφος 
και τη συνθηματική γραφή. 

Τ. Τ.Δ. 

Φιλήμων Ι., Δοκίμιον Ιστορικόν περί της Φι
λικής Εταιρείας, Ναύπλιο 1834,σ.142177. 
Γερμανός Μητροπολίτης Παλαιών Πατρών, 
Υπομνήματα περί της Επανάστασης της Ελλά
δος από το 1820 μέχρι το 1823, Αθήναι 1837, 
σ. 34. Ξάνθος Εμμ., Απομνημονεύματα περί 
της Φιλικής Εταιρείας, Αθήναι 1845. Κανδη
λώρος Τάκης, Η Φιλική Εταιρεία 18141821, 
Αθήναι 1926. IEEE, Αρχείο Παν. Σέκερη. 
IEEE, Αρχείο Εμμ. Ξάνθον. 

107.0 όρκος του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη ως Φιλικού 
Διονύσιος Τσόκος, 1849 
Λάδι σε χαρτόνι, 24,0 x 31,0 εκ. 
Επιγρ. Ο φίλος Α. Τσόκος, 18491 Όρκος 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
Αρ. ευρ. 1593 

Κατά τη διάρκεια του έτους 1818 τα ηγε

τικά στελέχη της Φιλικής Εταιρείας, τα 
οποία εν τω μεταξύ δρούσαν στην Κων

σταντινούπολη, σημείωσαν με την προ

σέλκυση νέων μελών αλματώδη πρόοδο. 
Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το γεγονός ότι 
κατάφεραν να πείσουν για την ιδέα της 
επανάστασης ονομαστούς οπλαρχηγούς 
των αρματολών και επιπλέον να θέσουν 
στις τάξεις των πλοιοκτητών τις βάσεις 
μιας ευρείας υποστήριξης. Ανάλογα με 
τον αριθμό και την σπουδαιότητα τους, 
τα νέα μέλη προσέδωσαν στο κίνημα μία 
νέα δυναμική, η οποία, χωρίς να λαμβά

νει υπ' όψιν της τη διεθνή πολιτική κα

τάσταση ή και άλλες προϋποθέσεις, κα

τευθυνόταν με μεγάλη ταχύτητα προς το 
αποκορύφωμα της, εφόσον δεν μπορού

σαν να εξακολουθούν να παραμένουν 
κρυφές οι προετοιμασίες της από τις οθω

μανικές αρχές και υπήρχε κίνδυνος, αν 
περίμεναν περισσότερο, να υπονομευό

ταν το ηθικό εκείνων που ήταν πρόθυμοι 
να λάβουν μέρος στην επανάσταση. 
Ιδιαίτερα σημαντικό ήταν το γεγονός ότι 
με τη μεσολάβηση του καπετάνιου Ανα

γνώστη Παπαγεωργίου, του λεγόμενου 
Αναγνωσταρά, κατέστη δυνατή η προ

σέλκυση των αρματολών, οι οποίοι μέχρι 
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τότε υπηρετούσαν στο ελληνικό προστα

τευτικό στρατευμάτων Ιονίων Νήσων. 
Στη Ζάκυνθο ο Αναγνωσταράς επέτυχε 
το εξής σημαντικό: την είσοδο του αρχη

γού των αρματολών, Θεόδωρου Κολο

κοτρώνη, ο οποίος καταγόταν από τη Μεσ

σηνία, με το αξίωμα ενός «ιερε'α» της 
Φιλικής Εταιρείας με ηγετικά καθήκο

ντα, ο οποίος ε'δωσε την 1η Δεκεμβρίου 
1818 τον προκαθορισμένο όρκο. Ο Κολο

κοτρώνης, χάρη στη μεγάλη του εμπειρία 
και ικανότητα, ασκούσε μεγάλη επιρροή 
στους αρματολούς της Πελοποννήσου, 
την οποία στο εξής χρησιμοποίησε προς 
όφελος της μυστικής εταιρείας. 
Ο Διονύσιος Τσόκος που είχε γεννηθεί 
στη Ζάκυνθο και ήταν γνώστης του τό

που, παρουσιάζει στον πίνακα του την 
τελετή της ορκωμοσίας, που τελέστηκε 
στο σκευοφυλάκιο της καθολικής εκ

κλησίας του Αγίου Γεωργίου στη Ζάκυν

θο ενώπιον των μαρτύρων Αναγνωστα

ρά και Άνθιμου Αργυρόπουλου, ο οποίος 
ήταν καλόγερος και ενεργό μέλος της 
Φιλικής Εταιρείας. 

Β.Σ. 

Βαλέριος Μέξας, Οι Φιλικοί, Αθήναι 1937, 
σ. 27. Ντίνος Κονόμος, Ζακυνθινοί Φιλικοί, 
Αθήναι 1966, σσ. 1516. Ιωάννης Γ. Μυκο
νιάτης, Το Εικοσιένα στη Ζωγραφική, Θεσ
σαλονίκη 1979, σσ. 8384. Κατάλ. έκθ. 
Risorgimento greco 1986, σ. 227, αρ. κατ. Α 
50. Ιωάννης Κ. ΜαζαράκηςΑινιάν, Η Φιλι

κή Εταιρεία. Ανάτυπο από τον πρώτο τόμο 
του Αρχείου Εμμανουήλ Ξάνθου, Αθήνα 
(Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλά
δος) 1997, σο. 1824. 

108. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
ορκίζει tov γιο του Πάνο 
Διονύσιος Τσόκος 
Λάδι σε χαρτόνι, 27,4 x 31,7 εκ 
Αθήνα, Συλλογή Κουτλίδη, Αρ. ευρ. 794 

Είναι γνωστό ότι ο Θεόδωρος Κολοκο

τρώνης στις 20 Δεκεμβρίου 1818 έκανε 
μέλος της Φιλικής Εταιρείας και το μι

κτότερο γιο του Πάνο, ο οποίος διέμενε 
επίσης στη Ζάκυνθο. Ήταν κι εκείνος 
αρματολός, όπως και ο πατέρας του, τα 
αδέλφια του και οι υπόλοιποι συγγε

νείς του. Όπως φαίνεται από την αμέσως 
προηγούμενη παρουσίαση, ο Τσόκος εί

χε πρόθεση, να απαθανατίσει με τον πί

νακα αυτόν και τη στιγμή εκείνη, η οποία 
προσέφερε την ευκαιρία να παρουσια

στεί ο Κολοκοτρώνης, μία από τις κε

ντρικές μορφές του ελληνικού απελευ

θερωτικού αγώνα, μετά την παθητική 
σκηνή της δικής του ορκωμοσίας, και σε 
ενεργητικό ρόλο. Εχει εκτελεστεί, ωστό

σο, μόνο η φιγούρα στο κέντρο, της οποί

ας τα χαρακτηριστικά παραπέμπουν αναμ

φισβήτητα στον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. 
Η όλη σύνθεση, η οποία έχει τη μορφή 
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ελαιογραφικού σχεδίου, δημιουργεί μο

λοταύτα ερωτηματικά, τα οποία παρα

μένουν αναπάντητα έως και σήμερα. Έτσι 
δεν είναι βέβαιο αν η ορκωμοσία του Πά

νου Κολοκοτρώνη έλαβε χώρα στον ίδιο 
τόπο με αυτήν του πατέρα του. Το ξί

φος στο χέρι του και το όπλο στο ανολο

κλήρωτο δεξιό τμήμα του πίνακα μάλλον 
αποκλείουν την περίπτωση εκκλησίας. 
Λείπουν επίσης οι μάρτυρες και τα αναμ

μένα κεριά, τα οποία αποτελούσαν αμ

φότερα ουσιαστικά συστατικά μέρη της 
καθορισμένης τελετής. 

Β. Σ.  Μ. Ζ. Κ. 

Ντίνος Κονόμος, Ζακυνθινοί Φιλικοί, Αθή
ναι 1966, σσ 1516. Κατάλ. έκθ. Risorgimento 
greco, 1986, σ. 227, αρ. καταλ. Α 51. Ιωάννης 
Κ. ΜαζαράκηςΑινιάν, Η Φιλική Εταιρεία. 
Ανάτυπο από τον πριότο τόμο του Αρχείου 
Εμμανουήλ Ξάνθου, Αθήνα (Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος) 1997, σσ. 
32κ.ε. 

109. Προκήρυξη του Αλέξανδρου 
Υψηλάντη, «Μάχου υπέρ πίστεως 
και πατρίδος». 
Γενικό στρατόπεδο Ιασίου, 
24 Φεβρουαρίου 1821 
Χειρόγραφο, δίφυλλο 
Διαστ. 35 x 23,5 εκ. 
Ιστορικά αρχεία Μουσείου Μπενάκη, 
Αρ. ευρ. 114/2 
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ο Η προκήρυξη αυτή αποτελεί την επίσημη 
Η κήρυξη της ελληνικής επανάστασης που 
5 ξεκίνησε από τις Παραδουνάβιες Ηγε

° μονίες το Φεβρουάριο του 1821 και είναι 
3 ένα προσκλητήριο κάλεσμα για όλους τους 
§ Έλληνες να πάρουν τα όπλα κατά των 
α Οθωμανών τυράννων. 
ο Η ανάληψη της γενικής αρχηγίας της Φι

< λικής Εταιρείας τον Απρίλιο του 1820 από 
° τον Αλέξανδρο Υψηλάντη, αξιωματικό 
' του ρωσικού στρατού, ενέπνευσε μάταιες 
| ελπίδες για πιθανή υποστήριξη της Ρωσίας 
< και ταυτόχρονη επανάσταση των Σέρβων, 

γεγονότα που δεν πραγματοποιήθηκαν. 
Η αποστολή του Υψηλάντη προέβλεπε την 
κήρυξη της επανάστασης στο έδαφος των 
ηγεμονιών και τη συγκρότηση ελληνικού 
στρατού, το οποίο ο Υψηλάντης θα οδη

γούσε στην Ελλάδα. Το σχέδιο αυτό απο

σκοπούσε στην απόσπαση των κύριων 
στρατιωτικών δυνάμεων της Τουρκίας από 
τον ελληνικό χώρο, ώστε να δοθεί η δυ

νατότητα της έναρξης και επικράτησης της 
επανάστασης στην Πελοπόννησο. 
Ο Υψηλάντης κατόρθωσε να στρατολο

γήσει 2.000 άνδρες και να συγκροτήσει το 
επίλεκτο σώμα των Ιερολοχιτών το οποίο 
αποτελούνταν από εθελοντές σπουδαστές 
και μαθητές, οι οποίοι έπεσαν μέχρις ενός 
στην μάχη του Δραγατσανίου. 
Σχετικά με τις προκηρύξεις του Υψηλά

ντη πολλά προβλήματα έχουν ανακύψει, 
όσον αφορά τους συντάκτες τους, το πε

ριεχόμενο τους, τη μορφή τους, καθώς και 
τον τόπο της σύνταξης τους. Η συγκε

κριμένη προκήρυξη συντάχτηκε στο Κισ

νόβιο της Βεσσαραβίας από τον Γεώργιο 
Κοζάκη Τυπάλδο, με τη συνεργασία του 
Υψηλάντη και των συνεργατών του και τυ

πώθηκε στο Ιάσιο, όπου είχε εγκατα

σταθεί το στρατόπεδο του επαναστατικού 
στρατού του Αλέξανδρου Υψηλάντη. 

Β. Τ. 

Δ. Π. Καλογερόπουλος, «Αι προκηρύξεις του 
Αλ. Υψηλάντη και η γνησιότης της υπογρα
φής του», Ελληνικά 5 (1932), σσ. 293305. 
Μονόφυλλα τον Αγώνος, ΠροκηρύξειςΘε
σπίσματαΔιατάγματα (18211827), Αθήναι 
1973, τόμος Ι, Α  2. Ιστορία του Ελληνικού 
Έθνους, τόμ. IB. Κ. Κ. Χατζόπουλος, «Οι 
επαναστατικές προκηρύξεις του Αλέξανδρου 
Υψηλάντη. Προβλήματα σχετικά με την εκτύ
πωση τους», Ελληνικά, τόμ.33 (1981) τεύχος 
2, σσ. 320373. Διονυσίου ΦωτόπουλουΆγγε
λου Δεληβορριά, Η Ελλάδα τον Μονσείον 
Μπενάκη, Αθήνα 1997, σ. 512. 
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ΣΤ'. Ο Αγώνας για την Ελευθερία 

Ο Καρλ Κρατσάιζεν στην Ελλάδα. 
Αγωνιστές του εικοσιένα. 
Σχέδια με μολύβι 

Ο Καρλ Κρατσάιζεν, Βαυαρός αξιωματι

κός του πεζικού και ερασιτέχνης ζωγρά

φος, γεννήθηκε στις 27 Οκτωβρίου 1794 
στο Castellaum κοντά στο Trarbach (Πα

λατινάτο) και πέθανε στις 25 Ιανουαρί

ου 1878 στο Μόναχο, όπου κηδεύθηκε με 
τις τιμές που ανήκαν στο βαθμό του υπο

στρατήγου όπου είχε φθάσει. Εκπαιδεύ

θηκε στη Στρατιωτική Σχολή του Μονά

χου και κατατάχθηκε στο βαυαρικό στρατό 
στα 1812. Στα 181314 έλαβε μέρος στις 
στρατιωτικές επιχειρήσεις της πατρίδας 
του κατά του Ναπολέοντος. Τα αμέσως 
επόμενα χρόνια ασχολήθηκε κατά τις ελεύ

θερες ώρες του με τη ζωγραφική (τοπία, 
ρωπογραφίες, προσωπογραφίες, στρα

τιωτικές στολές), εφαρμόζοντας σχεδόν 
αποκλειστικώς την τεχνική του σχεδίου 
και της υδατογραφίας. 
Το φθινόπωρο του 1826, ο υπολοχαγός στο 
Σύνταγμα του Βασιλέως της Βαυαρίας 
Καρλ Κρατσάιζεν, υπακούοντας στις ρο

μαντικές παρορμήσεις της εποχής του και 
ακολουθώντας το φιλελληνικό ρεύμα, ήρ

θε στην αγωνιζόμενη Ελλάδα, μαζί με με

ρικούς άλλους Βαυαρούς αξιωματικούς, 
να πολεμήση για την ελληνική ανεξαρτη

σία. Ηγετική μορφή στην εθελοντική αυ

τή κάθοδο ήταν ο έμπειρος συνταγμα

τάρχης του πυροβολικού Karl Wilhelm von 
Heidek (17881861), απόφοιτος και αυτός 
της Στρατιωτικής Σχολής του Μονάχου και 
ερασιτέχνης ζωγράφος (και μετέπειτα μέ

λος της Αντιβασιλείας επί Όθωνος). 
Ο Κρατσάιζεν φαίνεται να συνέπραξε στις 
προσπάθειες του Χέιντεκ για την απε

λευθέρωση της Αττικής έως τη στιγμή που 
τούτος αναγνώρισε από τη δική του πείρα 

και από των άλλων πως με τις αντιλή

ψεις των Ελλήνων και με τον τρόπο που 
πολεμούσαν υπήρχε πολύ μικρή ελπίδα 
πραγματικής επιτυχίας για τους Ευρω

παίους αξιωματικούς καθώς γράφει ο ίδιος 
ο Κρατσάιζεν. Εύγλωττη υπόμνηση της σύ

ντομης πολεμικής δραστηριότητας τόσο 
του Χέιντεκ όσο και του Κρατσάιζεν απο

τελεί η κατά είκοσι περίπου χρόνια μετα

γενέστερη ελαιογραφία του Θεόδωρου 
Βρυζάκη (18141878) Το εν Πειραιεί στρα

τόπεδον του Καραϊσκάκη κατά το έτος 
1827 (Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών), που 
έχει γίνει ευρύτερα γνωστή από την ομώ

νυμη λιθογραφία της παρισινής τυπογρα

φίας Lemercier. Ο Βρυζάκης, βασιζόμε

νος σε αξιόπιστες πληροφορίες, έχει 
περιλάβει στη σύνθεση του τους πρωτα

γωνιστές Έλληνες και Φιλέλληνες του 
ιστορικού δράματος που έμελλε να κορυ

φωθή με το θάνατο του Καραϊσκάκη και 
τη καταστροφή του Αναλάτου (24 Απρι

λίου 1827). Στην κάτω αριστερή γωνία του 
πίνακα, ο ξένος αξιωματικός με την πο

λεμική εξάρτυση που στέκεται ανάμεσα 
στους φουστανελοφόρους, λυγίζοντας το 
δεξί του σκέλος και δείχνοντας με το αρι

στερό του χέρι την πολιορκημένη Ακρό

πολη, είναι ο Κάρλ Κρατσάιζεν. Ο Βρυ

ζάκης τον τοποθετεί εκεί όχι μονάχα για 
την ιστορική ακρίβεια αλλά και για να του 
αποδώση μια τιμή που του οφείλει ο ίδιος, 
επειδή πολλοί επώνυμοι αγωνιστές, ντό

πιοι και ξένοι, του «Εν Πειραιεί στρατο

πέδου» είναι παραστημένοι σύμφωνα με 
τις λιθογραφίες που ο Βαυαρός ζωγράφος 
είχε δημοσιεύσει στο Μόναχο(182831) 
με τον γενικό τίτλο «Προσωπογραφίες των 
διασημότερων Ελλήνων και Φιλελλήνων», 
μαζί με μερικές απόψεις και ενδυμασίες. 
Οι περιώνυμες αυτές προσωπογραφίες, 
που μας επέτρεψαν να γνωρίσουμε τόσες 

σεπτές μορφές, είχαν αρχικώς σχεδιασθή 
εκ του φυσικού από τον Κρατσάιζεν κατά 
την παραμονή του στην Ελλάδα. Σύντομες 
αναγραφές σε γερμανική γλώσσα σε όλα 
σχεδόν τα σχεδιάσματα (στην πάνω άκρη 
του κάθε φύλλου) δείχνουν τον Κρατσάι

ζεν να περιέρχεται τους τόπους όπου, κα

τά τις περιστάσεις της ιστορικής ώρας, εί

χαν συγκεντρωθεί οι αγωνιστέςτο Ναύπλιο, 
την Αίγινα, τον Πόρο, το Δαμαλά (Τροι

ζήνα) και να τους προσωπογραφεί έναν

ένα με την αιχμή του μολυβιού του, χωρίς 
να παραλείπει να σημειώνει και την ακρι

βή χρονολογία, κατά το ημερολόγιο που 
ίσχυε στη Δύση.(Η χρονολόγηση αυτή 
προσδιόρισε τη σειρά με την οποία έχουν 
καταταχθεί τα σχεδιάσματα στην παρού

σα έκδοση). Μονάχα τρεις προσωπογρα

φίες Ελλήνων αγωνιστών  του Κώστα 
Μπότσαρη, του Δημητρίου Κ. Πλαπούτα 
και του Γεωργίου Καραϊσκάκη  δεν φέ

ρουν αναγραφή για τον τόπο και τον και

ρό, μπορεί όμως κανείς να εικάση βασί

μως πως έχουν φιλοτεχνηθή στο Στρατόπεδο 
του Πειραιώς  Φαλήρου την άνοιξη του 
1827. Κάθε σχεδίασμα φέρει επίσης την 
ιδιόχειρη υπογραφή (ή το όνομα) του ει

κονιζόμενου, με μόνη εξαίρεση την προ

σωπογραφία  ατελείωτη αυτή  του Γε

ωργίου Καραϊσκάκη. Είναι φανερό πως 
το έργο του ζωγράφου το ανέκοψε ο ξαφ

νικός θάνατος του ήρωα. Όλες οι προ

σωπογραφίες έχουν σχεδιασθή με μαύρο 
μολύβι πάνω σε μικρά φύλλα χαρτί. Οι άν

δρες εικονίζονται από τη μέση και πάνω, 
με γοργή ένδειξη των ενδυμάτων και, κά

που  κάπου, των όπλων. 
Ο Κρατσάιζεν είχε δίχως άλλο συναίσθη

ση της ιστορικής, αν όχι και της καλλιτε

χνικής, αξίας των ιχνογραφημάτων του. 
Ευθύς μετά την επιστροφή του στο Μόνα

χο (1827), παρακινημένος από το ενδια
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φέρσν που έδειξαν οι συμπολίτες του, ασχο

λήθηκε με τη μεταφορά των σχεδίων του 
σε λιθογραφικές πλάκες, υπό την εποπτεία 
του, και την έκδοση του γνωστού Λευ

κώματος «Bildnisse ausgezeichneter 
Griechen und Philhellenen, nebst einigen 
Ansichten und Trachten». Nach der Natur 
gezeichnet und herausgegeben von Karl 
Krazeisen. (Και κατά τον γαλλικό τίτλο 
που υπόκειται στον γερμανικό : «Portraits 
des Grecs et des Philhellenes les plus celebres, 
suivis de quelques vues et costumes. Dessines 
d' arpes nature et publies par Charles 
Krazeisen».) 
Η έκδοση αποτελείται από επτά τεύχη 
(φυλλάδια) που τυπώθηκαν στο Μόναχο, 
στο ονομαστό Λιθογραφείο του F. 
Hanfstaengl, από το 1828 έως το 1831. Το 
κάθε τεύχος, διαστάσεων 51 x 40 εκ., πε

ριλαμβάνει τέσσερεις λιθογραφίες (τρεις 
προσωπογραφίες και μιαν «άποψη» τό

που ή «ενδυμασίες») και σύντομον υπο

μνηματισμό των εικόνων σε γερμανική και 
γαλλική γλώσσα, επομένως το συνολικό 
έργο περιέχει είκοσι οκτώ λιθογραφίες 
και τα σχετικά κείμενα. Οι προσωπογρα

φίες έχουν γραφεί στη λιθογραφική πλά

κα από τον F. Hanfstaengl, και οι απόψεις 
και ενδυμασίες από τους Fr. Hohe, P. Hess 
και J. Steingrubel. Τα περιεχόμενα του 
Λευκώματος έχουν αναλυτικότερα ως εξής: 
1° τεύχος, Μόναχο 1828: Θεόδωρος Κολο

κοτρώνης, Γιακουμάκης Τομπάζης, Thomas 
Gordon, και μια άποψη του Παλαμηδιού 
και τμήματος του Ναυπλίου. 
2° τεύχος, Μόναχο 1828: Νικηταράς, Γε

ώργιος Κουντουριοπης, Hastings, και μια 
άποψη του θαλασσίου φρουρίου Μπούρ

τζι (Ναύπλιο). 
3° τεύχος, Μόναχο 1828: Αλέξανδρος Μαυ

ροκορδάτος, Μακρυγιάννης, Κωνσταντί

νος Νικόδημος, και μια άποψη της Αίγι

νας. 
4° τεύχος, Μόναχο 1828: Γεώργιος Καραϊ

σκάκης, Ι. Μαρκής Μιλαΐτης, Ανδρέας 
Ζαΐμης, και μια άποψη της Ακρόπολης 
των Αθηνών. 
5° τεύχος, Μόναχο 1829: Ανδρέας Μια

ούλης, Γεώργιος Μαυρομιχάλης, Γιατρός 
Bailly, και μια άποψη του Πειραιά με το 
μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνος. 
6° τεύχος, Μόναχο 1829: Κωνσταντίνος 
Κανάρης, Γεώργιος Σισίνης, Α. Schilcher, 
και ένας «Καπετάνιος που πολεμά μαζί 
με τα παλικάρια του». 
7° τεύχος, Μόναχο 1831: Karl von Heideck, 
Συνταγματάρχης Fabvier, Κίτσος Τζαβέ

λας, και η φρεγάτα «Ελλάς» με την ατμή

λατη «Καρτερία». Στο εξώφυλλο (προτε

λευταία σελίδα) του τεύχους τούτου υπάρ

χει και ένα «σχεδιάγραμμα του πεδίου της 
μάχης της 6ης Μαρτίου 1827 (ν.ή) στα πε

ρίχωρα των Αθηνών» της οποίας αυτόπτης 
μάρτυς υπήρξε προφανώς ο Κρατσάιζεν. 
Η έκδοση του Μονάχου έκαμε να περι

πέσουν σε αφάνεια τα αρχικά σχεδιά

σματα. Ο ζωγράφος τα είχε αφήσει μετά 
θάνατο στην κόρη του Μαρία, κι από εκεί

νην τα κληρονόμησε ο Ρώσος σύζυγος της 
Ιωάννης Φετώφ, καθηγητής στο Βερολί

νο, που εγκαταστάθηκε ακολούθως στη 
Ρουμανία. Από εκεί τα μετέφερε στην 
Ελλάδα το 1926 ένας Έλληνας του εξω

τερικού με το επώνυμο Αντύπας και τα 
πρόσφερε προς αγορά στο Ελληνικό Κρά

110 

τος κατεε εντολή του κατόχου τους. Ο αεί

μνηστος Ζαχαρίας Παπαντωνίου, που εί

χε την ευκαιρία να τα γνωρίση πρώτος, 
έσπευσε να εισηγηθεί με παρρησία την 
αγορά τους, σε ένα του άρθρο στην αθη

ναϊκή εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα» (23 
Μαίου 1926), όπου και καταγράφει κε

φαλαιωδώς τη συλλογή: «40 πορτραίτα 
αγωνιστών και Φιλελλήνων, 22 υδατο

γραφήματα τοπίων μαχών και προσώπων, 
21 μικρά σχέδια, και η κασετίνα με τα νε

ροχρώματα και τα πινέλα του ζωγράφου». 
Το Ελληνικό Κράτος διέθετε 200.000 δραχ

μές για την απόκτηση των κειμηλίων. Μια 
καλή επιλογή από τούτα παρουσιάσθη

κε στην «Έκθεσιν έργων με θέματα από 
τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας» (Οκτώ

βριοςΔεκέμβριος 1971) που η Εθνική Πι
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ο νακοθήκη οργάνωσε για την 150η επέτειο 
8 της Εθνεγερσίας. 
5 Εμπνευσμένη από την ίδια αφορμή, η Ανω

α τάτη Σχολή των Καλών Τεχνών αποφάσι

2 σε να εκδώσει  με την πρόθυμη συναινε

ί ση της Εθνικής Πινακοθήκης  όσα ιχνο

| γραφήματα με μορφές Ελλήνων αγωνι

d στων διασώζονται σήμερα. (Υπήρξαν και 
Ι άλλα ιχνογραφήματα; Η προσωπογραφία 
| λ.χ. του Κίτσου Τζαβέλα συναντάται στις 
< λιθογραφίες του Μονάχου, αλλ' όχι στη 
= συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης). Η έκ
< δόση αυτή ήταν επιβεβλημένη. Πρώτο, 

επειδή τα αρχικά σχεδιάσματα είναι πε

ρισσότερα από τα λιθογραφήματα του 
Μονάχου, όπου δεν συγκαταλέγονται οι 
Κ. Αξιώτης, Ι. Πέτας, Ι. Φιλήμων, Ι. Μαυ

ρομιχάλης, Κ. Μπότσαρης και Δ. Πλα

ποΰπας. Το νεοελληνικό Πάνθεο όφειλε 
να περιλάβη και αυτές τις μορφές! Δεύ

τερο, επειδή οι λιθογραφίες του Μονάχου 
έχουν ψιμυθιώσει τα αρχικά σχεδιάσμα

τα. «Η λιθογραφίαπαρατηρούσε ήδη ο 
Ζαχαρίας Παπαντωνίου στο άρθρο που 
αναφέραμεδεν ήτο δυνατόν παρά να δώ

σει στα σχέδια του Κρατσάιζεν την σημα

ντικήν υπερβολήν που δεν έχουν εις το 
πρωτότυπον. Διότι η λιθογραφία απέδω

σε την κοινήν γνώμην της Ευρώπης. Με 
τας πολλάς φωτοσκιάσεις και τα διακο

σμήσεις (των ενδυμάτων και των όπλων), 
με την πολλή ν χρήσιν των τόνων, με το «α

τμώδες» και το κάπως φαντασμαγορικόν

χαρακτηριστικά όλα της ρομαντικής αυ

τής τέχνης που εγεννήθη εις τας αρχάς του 
19ου αιώνοςη λιθογραφία μας έδωσε τους 
ήρωας μέσα εις την ελαφράν εκείνην ομί

χλην εις την οποίαν τους έβλεπεν η κοινή 
φαντασία». 
Η συλλογή περιλαμβάνει, φυσικά, μονά

χα όσους αγωνιστές επιζούσαν ύστερα από 
έξι χρόνια πολέμου, και από τούτους μο

νάχα εκείνους που ο Κρατσάιζεν αξιώθη

κε να πλησιάσει. Ο Αθανάσιος Διάκος, ο 
Μάρκος Μπότσαρης, ο Παπαφλέσσας και 
άλλοι λείπουν από το προσκλητήριο. Αλλά 
οι προσωπογραφίες που έφθασαν ως εμάς 
είναι αρκετές για να συνθέσουν την αρ

χέτυπη εικόνα του Εθνικού Αγωνιστή που 
αναζητεί το ομαδικό υποσυνείδητο. Ιδω

μένη από την ιστορική και ψυχολογική 
πλευρά, η κάθε προσωπογραφία αποτελεί 
μίαν ανεκτίμητη μαρτυρία για τη φυλή, το 
χαρακτήρα, την κοινωνική κατάσταση του 
εικονιζόμενου. Οπλαρχηγοί, πυρπολητές, 
πολιτικοί, προεστοί, λόγιοι παρελαύνουν 

μπρος στα μάτια μας. Ο ζωγράφος, χώρια 
από την καλλιτεχνική του δεξιότητα, είχε 
το προνόμιο να επικοινωνήσει ψυχικώς με 
τα πρότυπα του, χάρη στις κοινές εμπει

ρίες τους. Η στρατιωτική αγωγή του, εξ 
άλλου, και το ρομαντικό πνεύμα τον είχαν 
προετοιμάσει να θαυμάζει τους ήρωες. Γι' 
αυτό οι απεικονίσεις του επιβάλλονται με 
απαράμιλλη αξιοπιστία. Ενώ η καθεμιά 
τους εκφράζει την ατομικότητα του προ

σώπου, όλες μαζί έχουν διαφυλάξει το ήθος 
μιας εποχής, και μάλιστα μιας ιστορικής 
στιγμής, οπόταν το Έθνος έβλεπε να δια

κυβεύεται η έκβαση των αγώνων του. Η 
χρονική περίοδος από Δεκέμβριο 1826 έως 
Απρίλιο 1827, κατά την οποία ο Κρατσάι

ζεν φιλοτέχνησε τις προσωπογραφίες του, 
υπήρξε πράγματι από τις πιο κρίσιμες. Το 
Μεσολόγγι είχε πέσει ο Ιμπραήμ αλώνι

ζε τη ρημαγμένη χώρα οι Έλληνες αρχη

γοί σπαράσσονταν από τις εμφύλιες έρι

δες, ο λαός είχε απηυδήσει. Κανένας δεν 
μπορούσε να πρόβλεψη την αίσια τροπή 
που θα έπαιρναν τα ελληνικά πράγματα 
με τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου (8/20 Οκτω

βρίου 1827). Το κλίμα αυτό της αγωνίας 
διακρίνεται στην έκφραση των προσώπων. 
Αυτό δίνει μιαν ψυχική συνοχή στη συλ

λογή, ωσάν οι άνδρες αυτοί να μην είχαν 
προσωπογραφηθεί ξεχωριστά, αλλά γύρω 
από το καθημαγμένο σώμα της πατρίδας. 

Πρόλογος του Παντελή Πρεβελάκη (1907
1984) για το Λεύκωμα Ο Καρλ Κρατσάιζεν 
στην Ελλάδα. 
20 Αγωνιστές του εικοσιένα. Σχέδια με μο
λύβι, Αθήνα 1971 

110. «Ενας καπετάνιος 
και τα παλληκάρια του στον αγώνα» 
Peter von Hess βασισμένο σε σχέδιο 
του Karl Krazeisen, 1829 
Λιθογραφία, 51,5 x 39,5 εκ. (φύλλο) 
Επιγρ.: ΕΙΝ KAPITAEN MIT SEINEN 
PALHKARENΙΜ GEFECHTE., 
κάτω.αρ.: Nach derNaturgert. v. Krazeisen., 
δεξ.: Auf Stein gez. von P. Hess. 
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη 

Ο Krazeisen απεικονίζει έναν καπετάνιο 
με τα παλληκάρια του σε έντονη πολεμι

κή επιχείρηση. Βρίσκονται κρυμμένοι πί

σω από αρχαία ερείπια, ενώ οι Τούρκοι 
πλησιάζουν μέσα από ένα σύννεφο σκό

νης στο βάθος του έργου. Ο καπετάνιος 
έχει αρπάξει τη σημαία της ελευθερίας 

του σκοτωμένου σημαιοφόρου, ενο') ταυ

τόχρονα πυροβολεί με την πιστόλα του τον 
εχθρό. Η σκηνή δεν μπορεί να προσδιο

ριστεί ιστορικά αλλά κατά πάσα πιθανό

τητα σχετίζεται με τις μάχες γύρω από την 
Κόρινθο στα έτη 1821 και 1822. Ο Peter 
von Hess φιλοτέχνησε αυτή τη λιθογρα

φία ακολουθώντας ένα σχέδιο του Karl 
Krazeisen που είχε δημοσιευτεί το 1829 
στο έκτο τετράδιο του με θέμα: «Bildnisse 
ausgezeichneter Griechen und Philhellenen» 
(«Προσωπογραφίες εξεχόντων Ελλή

νων και Φιλελλήνων»). Στις διευκρινιστι

κές παρατηρήσεις του κειμένου ο Krazeisen 
αναφέρεται στην διαφορετικού τύπου πο

λεμική πρακτική των Ελλήνων η οποία συ

χνά δέχτηκε αρνητική κριτική. Οι ταξιαρχίες 
των Φιλελλήνων που είχαν κατεβεί στην 
Ελλάδα για υποστήριξη του Αγώνα γνώ

ριζαν τον πόλεμο του πεδίου των μαχών 
και ήταν συνηθισμένοι σε τακτικές δια

τάξεις μάχης. Οι Έλληνες όμως διεξήγα

γαν έναν πόλεμο άτακτων εναντίον ενός 
εχθρού που υπερέβαλε σαφώς αριθμητι

κά. Η τακτική τους ήταν κατ' ανάγκη το 
ξαφνικό, απροσδόκητο χτύπημα από την 
ενέδρα. Τα οχυρά, στα οποία είχαν κλει

στεί οι Τούρκοι από την αρχή της επα

νάστασης, καταλαμβάνονταν συνήθως με 
αποκλεισμό του επισιτισμού και όχι με 
έμεση επίθεση. Ενώ οι Φιλέλληνες θεω

ρούσαν τον τρόπο αυτό διεξαγωγής πο

λέμου δειλό και άνανδρο, ο Krazeisen πα

ρουσιάζει τους αγωνιστές ως ατρόμητους 
ήρωες. 

Σ. Φ. 

Κατ.έκθ. Risorgimento greco, 1986, σ. 304, αρ. 
κατ. C 36. Die ertraumte Nation, 1993, σ. 77. 

Φιλέλληνες και Αγωνιστές: 
Η σειρά σχεδίων του Karl 
Krazeisen και λιθογραφίων 
του Franz Hanfstaengl 

111. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 
Karl Krazeisen, σχέδιο με μολύβι, 
π.δ. «Damala 18 April·! 1827» 16,5 x 12,1εκ, 
αρ. ευρ. 1325Α/11 
Franz Hanfstaengl / Karl Krazeisen, 1828 

Λιθογραφία, 51,5 χ 39,5 εκ. 
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη, 
Αρ. ευρ. 1325 Π/α 
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ο Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης γεννήθηκε 
Η στις 3 Απριλίου 1770 στο Ραμαβούνι της 
5 Μεσσηνίας ως γόνος μιας γνωστής οικο

c γένειας, η οποία συμμετείχε στην παρά

| δόση των αρματολών και των κλεφτών. Ως 
| παιδί έζησε την προσπάθεια των Ελλήνων 
Ι για επανάσταση κατά τη διάρκεια του ρω

ο σοτουρκικού πολέμου, όταν μία μονάδα 
< του ρωσικού στόλου προωθήθηκε οτο Αιγαίο 
| υπό τον ναύαρχο Orlov. Γνωρίζοντας ήδη 
' από νέος την τέχνη των όπλων, μπήκε κι 
Χ εκείνος, όπως πολλοί αρματολοί της Πε

< λοποννήσου και της Κεντρικής Ελλάδας, 
στο προστατευτικό στράτευμα των Ιονίων 
Νήσων, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι διά

φοροι κυρίαρχοι του αρχιπελάγους στα 
χρόνια των ναπολεόντειων πολέμων. Όταν 
η βρετανική διοίκηση διέλυσε το στράτευ

μα, αφού απέκτησε την σύμφωνη με τα αν

θρώπινα δικαιώματα κυριαρχία το 1817, ο 
Κολοκοτρώνης είχε το αξίωμα του ταγμα

τάρχη. 
Λόγω της μεγάλης εμπειρίας του ήταν 
πεπεισμένος ότι η απελευθέρωση των Ελλή

νων από την τουρκική κυριαρχία θα ήταν 
εφικτή μόνο με προσωπική πρωτοβουλία 
και έτσι την 1η Δεκεμβρίου του 1818 στη 
Ζάκυνθο προσχώρησε στη Φιλική Εται

ρεία. Στη φάση της προετοιμασίας της Επα

νάστασης ο Κολοκοτρώνης λόγω του κύ

ρους του, όχι μόνο συνέβαλε σημαντικά 
στο να συγκεντρωθούν για το σκοπό αυ

τό αρματολοί από όλη την Ελλάδα, αλλά 
βοήθησε και στο βρεθεί το απαραίτητο πο

λεμικό υλικό. 
Μετά την έναρξη της Επανάστασης δια

κρίθηκε σύντομα ως ένας από τους σημα

ντικότερους ηγέτες από ελληνικής πλευ

ράς. Η πτώση της Τρίπολης (Τριπολιτσά) 
στις 23 Σεπτεμβρίου 1821 οφείλεται τόσο 
στην ικανότητα του όσον αφορά την τα

κτική και την στρατηγική όσο και το γεγο

νός ότι ένα χρόνο αργότερα το στράτευμα 
του πασά Δράμαλη στην προσπάθεια του 
να εισβάλει στην Πελοπόννησο κατα

στράφηκε ολοκληρωτικά. 
Οι διαμάχες των διαφόρων παρατάξεων, 
οι οποίες ξέσπασαν μετά τις πρώτες επι

τυχίες, οδήγησαν στη σύλληψη του Κολο

κοτρώνη στο Ναύπλιο το 1824. 'Οταν, ωστό

σο, ο Πασάς Ιμπραήμ το 1825 έφτασε στην 
Πελοπόννησο με τον αιγυπτιακό οτόλο και 
ένα εκστρατευτικό σώμα, οι πολιτικές επι

τροπές των επαναστατών αναγκάστηκαν 
να καταφύγουν και πάλι στο ταλέντο του 
«γέρου του Μοριά» και να του αναθέσουν 
την αρχηγία με εκτεταμένες αρμοδιότητες. 

Λόγω των σημαντικών ελλείψεων στα απα

ραίτητα μέσα δεν μπόρεσε ούτε κι εκείνος 
να σημειώσει τις προηγούμενες επιτυχίες. 
Αργότερα ο Κολοκοτρώνης ήταν ένας από 
εκείνους που υποστήριζαν τη λύση της ανά

θεσης της ηγεσίας του ελληνικού κράτους, 
το οποίο δεν είχε ακόμα αναγνωριστεί διε

θνώς, στον Ιωάννη Καποδίστρια. Η σύγ

χυση που ακολούθησε τη δολοφονία του 
Κυβερνήτη το 1831 οδήγησε τον Κολοκο

τρώνη να υποστηρίξει την διορισμό του 
Όθωνα και το 1833 να λάβει μέρος στην 
εγκάρδια υποδοχή του νεαρού βασιλιά. Με 
την Αντιβασιλεία ωστόσο ήρθε σύντομα σε 
μεγάλη ρήξη. Ο Κολοκοτρώνης κατηγο

ρήθηκε για συνωμοσία, φυλακίστηκε στο 
κάστρο του Παλαμηδίου και στις 24 Μαΐου 
καταδικάστηκε σε θάνατο μετά από μία 
αμφίβολη δίκη, η οποία δυσφήμησε τη νο

μολογία του νέου καθεστώτος. Ο βασιλιάς 
Όθωνας μετέτρεψε την απόφαση σε ποι

νή φυλάκισης και απένειμε χάρη στον Κολο

κοτρώνη, όταν ενηλικιώθηκε. Τελικά ο 
Όθωνας απένειμε στον Κολοκοτρώνη το 
βαθμό του στρατηγού και τον διόρισε κρα

τικό σύμβουλο. Τιμούμενος απ' όλες τις 
πλευρές πέθανε στην Αθήνα στις 3 Φε

βρουαρίου 1843. Το εκμαγείο από το πρό

σωπο του φυλάσσεται στο Εθνικό Ιστορι

κό Μουσείο της Αθήνας. 
Στα τελευταία χρόνια της ζωής του υπα

γόρευσε στον πολιτικό και συγγραφέα Γε

ώργιο Τερτσέτη τα απομνημονεύματα του, 
τα οποία εκδόθηκαν στην Αθήνα μετά το 
θάνατο του το 1843 και αποτελούν σημα

ντική πηγή για την ελληνική ιστορία της 
εποχής εκείνης. Ως πολύ σημαντική στρα

τιωτική μορφή της Ελληνικής Επανάστα

σης του 1821 είχε αποκτήσει ιδιαίτερη φή

μη σε ολόκληρη την Ευρώπη. 
Φ. Μ.Α. 

112. Γεώργιος Καραϊσκάκης 
Karl Krazeisen, σχέδιο με μολύβι, 
χωρίς υπογραφή, χωρίς επιγραφή, 
16,5 χ 12,2 εκ., αρ. ευρ. 1325 Α/6 
Franz Hanfstaengl / Karl Krazeisen, 1828 
Λιθογραφία, 51,5 x 39,5 εκ. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 

Από τους σημαντικότερους αγωνιστές της 
Ελληνικής Επανάστασης, γεννήθηκε το 
1780 στην Δυτική Ελλάδα και από 15 ετών 
πήρε τα όπλα. Η πολεμική δράση του 
είναι έκτοτε συνεχής: εμφανίζεται άλλο

τε συνεργαζόμενος με τον Αλή Πασά των 
Ιωαννίνων, και άλλοτε με τους εχθρούς 
του. Όπως συνέβαινε συχνά την εποχή 
εκείνη, άλλοτε ενεργεί ως κλέφτης (ένο

πλοι που ζούσαν στην παρανομία αρνού

μενοι να υποταχθούν στην οθωμανική δι

οίκηση), άλλοτε ως αρματολός (ένοπλοι 
ταγμένοι από την οθωμανική διοίκηση 
στην καταπολέμηση των κλεφτών) στην 
ορεινή περιοχή των Αγράφων. Στην πραγ

ματικότητα, όπως στην περίπτωση του 
Καραϊσκάκη, η διάκριση των σωμάτων 
αυτών ήταν συγκεχυμένη. Αποτέλεσαν 
όμως τον πυρήνα των πολεμιστών της 
Ελληνικής Επανάστασης. 
Με την έναρξη της Επανάστασης, υπήρ

ξε αρχιστράτηγος των δυνάμεων της Στε

ρεάς Ελλάδας και από τους ικανότερους 
ηγέτες. Η συμμετοχή του στον Αγώνα 
υπήρξε ενεργός και πολυτάραχη, και συ

χνά παρερμηνεύτηκε λόγω της έντεχνης 
χρήσης διπλωματίας και δόλου, που τον 
έφερε να εμφανίζεται σε κρίσιμες στιγ

μές συνδιαλεγόμενος με τον εχθρό. 
Από την πλούσια δράση του επί του πε

δίου της μάχης, αναφέρουμε την επα

νειλημμένη ενίσχυση των πολιορκημένων 
του Μεσολογγίου και την παρενόχληση 
των Τούρκων πολιορκητών (Α' πολιορ

κία, 1822; Β' πολιορκία, 18251826). Μετά 
την πτώση της πόλης που σφράγισε η ηρω

ική «Εξοδος» (10 Απριλίου 1826), ορί

στηκε αρχηγός των στρατευμάτων της 
Ανατολικής Στερεάς και συγκέντρωσε τις 
προσπάθειες του στην ανακούφιση της 
πολιορκημένης Αθήνας. Κατά την διάρ

κεια των επιχειρήσεων αυτών, στις 2223 
Απριλίου 1827, τραυματίστηκε θανάσιμα. 
Ο θάνατος του ήταν μεγάλο πλήγμα για 
την εξέλιξη των επιχειρήσεων στην Αττι

κή, οι οποίες κατέληξαν σε αποτυχία και 
στην παράδοση της Ακρόπολης στους 
Τούρκους. 

Φ. Μ.Α. 

113. Ιάκωβος Τομπάζης 
Karl Krazeisen, σχέδιο με μολύβι, 
π.κ. «An land der Fregata Hellas, d.S» 
κ.κ. «Giacomachi Tompasi Marz 27» 
16,5 x 12,1 εκ., αρ. ευρ. 1325 A/4 
Franz Hanfstaengl / Karl Krazeisen, 1828 
Λιθογραφία, 51,5 x 39,5 εκ. 
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη, 
αρ. ευρ. 1325 ΓΙ/γ 
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Γεννήθηκε στην Ύδρα το 1782, και από 
πολύ νεαρή ηλικία επιδόθηκε στη ναυτι

λία. Δεν άργησε να γίνει ο ίδιος πλοιο

κτήτης, συνεταιρικά με τον αδερφό του 
και να αποκτήσει μεγάλη περιουσία. Μυή

θηκε στην Φιλική Εταιρεία το 1818 στην 
Κωνσταντινούπολη, και ανέπτυξε σημα

ντική δράση για την προετοιμασία της 
Ελληνικής Επανάστασης. Με την επίση

μη κήρυξη της Επανάστασης στην Ύδρα 
(17 Απριλίου 1821), διέθεσε τα πλοία του 
στον Αγώνα, και ο ίδιος ορίστηκε ναύ

αρχος της ναυτικής μοίρας της νήσου κα

τά τη διάρκεια της πρώτης επιχείρησης 
στη Χίο και τα Ψαρά, λίγες μέρες αργό

τερα. 
Από το μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων του 
κατά τη διάρκεια του πρώτου χρόνου της 
Επανάστασης, αναφέρουμε τη διοίκηση 
της πυρπόλησης από τον Παπανικολή ενός 
τουρκικού δίκροτου στην Ερεσσό. Υπο

στηρίζεται μάλιστα από πολλούς ιστορι

κούς ότι ο Τομπάζης ήταν που πρότεινε 
την χρήση των πυρπολικών, για την αντι

μετώπιση των ισχυρότερων Τουρκικών 
ναυτικών δυνάμεων. Η μέθοδος αυτή τρο

μοκράτησε τον τουρκικό στόλο και επέ

φερε την αναστολή των τουρκικών επι

χειρήσεων, δίνοντας την ευκαιρία στους 
Έλληνες να δρουν πιο ελεύθερα. 
Στα τέλη του 1821 ο Τομπάζης αποσύρ

θηκε από την ενεργό δράση. Δέν έπαψε 
ωστόσο να ενδιαφέρεται για την έκβα

ση της Επανάστασης, για την οποία διέ

θεσε και ολόκληρη την περιουσία του. Πέ

θανε στην Ύδρα το 1829. 

Φ. Μ.Α 

114. Ανδρέας Μιαούλης 
Karl Krazeisen, σχέδιο με μολύβι, 
π.κ. "An Land der Hellas d. 8 May" 
κ.α. "ανδρέας μιαούλης" 
16,5 x 12,1 εκ., 
αρ. ευρ. 1325 Α/15 
Franz Hanfstaengl / Karl Krazeisen, 1828 
Λιθογραφία, 51,5 x 39,5 εκ. 
Εθνική Πινακοθήκη, αρ. ευρ.1325 ΓΙΙ/β 

Ναυτικός αγωνιστής γεννημένος στην 
Ύδρα ή την Εύβοια, απ'όπου και η κα
ταγωγή του, περί το 1769. Η εμπορική ναυ
τική δράση του επισημαίνεται απο τα τέ
λη 18ου αι. Σημαντικά κέρδη αποκόμισε 
παραβιάζοντας τον αποκλεισμό της Ισπα
νίας από τον Νέλσωνα κατά τους Ναπο
λεόντοιυς Πολέμους (18041805). 

Λίγους μήνες μετά την έναρξη της Επα

νάστασης ορίζεται ναύαρχος των Υδραί

ων. Η χαρισματικά αξιοσέβαστη προσω

πικότητα του είχε ως αποτέλεσμα να του 
αναγνωρίζεται από την εποχή αυτή κι εξής 
η διοίκηση των ναυτικών πραγμάτων της 
επαναστατημένης Ελλάδας. 
Η πολεμική ναυτική του δράση υπήρξε 
πλούσια, καθόλη τη διάρκεια της Επανά

στασης. Κορυφαία κατορθώματα του ήταν 
η ναυμαχία του κόλπου των Πατρών το 
1821, η εξουδετέρωση του τουρκικού στό

λου στα Ψαρά μετά από την καταστρο

φή του νησιού (2022 Ιουνίου 1824), η συμ

μετοχή του στη ναυμαχία του Γέροντα στα 
ΝΑ παράλια της Μικράς Ασίας (29 Αυγού

στου 1824), τη μεγαλύτερη ναυτική σύ

γκρουση της Επανάστασης, καθώς και η 
επανειλημμένη διάσπαση της πολιορκίας 
του Μεσολογγίου. 
Με την έλευση του Καποδίστρια ως Κυβερ

νήτου της Ελληνικής Πολιτείας (1828

1837) του ανετέθη πάλι η αρχηγία του 
στόλου του Αιγαίου, ο οποίος πλέον ως 
πρωταρχικό μέλημα είχε την καταδίω

ξη της πειρατίας. Προοδευτικά διαφο

ροποιήθηκε από την πολιτική του Κυβερ

νήτη. Η αντίδραση του κορυφώθηκε με 
την κατάληψη και ανατίναξη των εθνι

κών πλοίων για να μην πέσουν στα χέρια 
του Ρώσου ναυάρχου Ricord όταν ο Καπο

δίστριας θέλησε να αντιμετωπίσει με αυ

τά τους υδραίουσ στασιαστές. 
Με την εκλογή του Όθιονα ορίστηκε μέ

λος της τριμελούς επιτροπής που μετέβη 
στο Μόναχο για να προσφέρει «την αφο

σίωσιν και την υποταγήν του Εθνους 
εις τον Όθωνα του», ενώ σύντομα μετά 
την άφιξη του Βασιλέα το 1833, του ανα

τέθηκαν διοικητικά αξιώματα. 
Πέθανε στην Αθήνα το 1835 και τάφηκε 
στη δεξιά είσοδο του λιμένα του Πειραιά, 
που ονομάζεται έκτοτε «Ακτή Μιαούλη». 

Φ. Μ.Α. 

115. Κωνσταντίνος Κανάρης 
Karl Krazeisen, σχέδιο με μολύβι, 
π.δ. «Egina 20 Janner 1827» 
κ. κ. «Κωνσταντίνος Κανάρης» 
16,5 χ 12,2 εκ., αρ. ευρ. 1325Α/8 
Franz Hanfstaengl / Karl Krazeisen, 
1828 
Λιθογραφία, 51,5 x 39,5 εκ. (Φύλλο) 
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη,αρ. ευρ.1325 
VI/κ 

Γεννήθηκε στα Ψαρά το 1790 και από νε ~ 
αρή ηλικία υπηρέτησε σε εμπορικά πλοία S 
προτού αναλάβει πλοίαρχος. 3 
Μόλις κηρύχθηκε η Επανάσταση το 1821, » 
υπηρέτησε ως απλός ναύτης στο ψαριανό * 
στόλο. Ειδικεύθηκε στη χρήση των πυρ β 
πολικών και έγινε γνωστός για τα πολλά < 
τολμηρά κατορθώματα του. Η πυρπόλη 9 
ση της τουρκικής ναυαρχίδας στη Χίο, | 
τη νύχτα της 6ης7ης Ιουνίου 1822, η οποία Η 
επέφερε το θάνατο του ναυάρχου Καρα

Αλή, δημιούργησε αίσθηση σε όλη την 
Ευρώπη. 
Ο Ι. Καποδίστριας του ανέθεσε την αρ

χηγία στολίσκου πυρπολικών και ο Κανά

ρης υπήρξε σταθερός υποστηρικτής του 
Κυβερνήτη. Με την έλευση του Βασιλέα 
Όθωνα κατέλαβε σημαντικά στρατιωτι

κά αξιώματα, ενώ μετά την Επανάσταση 
του 1843 ανέλαβε για πρώτη φορά το 
Υπουργείο των Ναυτικών, και από τότε 
αναμείχθηκε ενεργά στην πολιτική. Πρώ

τη φορά πρωθυπουργός ορίστηκε την 5η 
Μαρτίου 1864. Ανέλαβε πάλι δύο φορές 
σε κρίσιμες περιόδους, και πέθανε πρω

θυπουργός το 1877. 
Ο Κωνσταντίνος Κανάρης υπήρξε σύμ

βολο ενότητας και τιμήθηκε όσο λίγοι 
από τους αγωνιστές. Η πολεμική του δρά

ση προκάλεσε το θαυμασμό στην Ευρώ

πη, και ονομαστοί λογοτέχνες εμπνεύ

στηκαν από τα κατορθώματα του. 
Φ. Μ.Α. 

Γεννημένος το 1791, ο Ανδρέας ήταν Φι

λικός, οπλαρχηγός και πολιτικός, το δια

πρεπέστερο μέλος της ιστορικής οικογέ

νειας των Ζαΐμη των Καλαβρύτων. 
Μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία από τον 
Παλαιών Πατρών Γερμανό, ανέπτυξε 
αξιόλογη δράση για την προετοιμασία 
της Επανάστασης, και παρόλες τις αρχι

κές επιφυλάξεις του για την επιτυχία του 
εγχειρήματος, βρέθηκε από την αρχή στην 

116. Ανδρέας Ζαΐμης 
Karl Krazeisen, σχέδιο με μολύβι, 
π.δ. «Poros 29 May 1827» 
κ.κ. με μελάνι «Ανδρέας Ζαΐμης» 
16,5 χ 12,2 εκ., αρ. ευρ. 1325Α/18 
Franz Hanfstaengl / Karl Krazeisen, 
1828 
Λιθογραφία, 51,5 x 39,5 εκ. 
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη, 
αρ. ευρ.1325 Γ 
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ο πρώτη γραμμή. Η συμβολή του στην κα

| τάληψη της Πάτρας, στην απόκρουση των 
3 δυνάμων του Δράμαλη και στη λύση της 
Η πολιορκίας του Μεσολογγίου υπήρξε ση

< μαντικότατη. 
£ Στα επόμενα χρόνια η δράση του Ζαΐμη 
Ι υπήρξε κυρίως πολιτική. Στη Β' Εθνι

ο κή Συνε'λευση του Άστρους εκλέχθηκε 
< μέλος του Εκτελεστικού Σώματος και 
| στον εμφύλιο πόλεμο συντάχθηκε με τον 
j Μαυροκορδάτο και τον Γεώργιο Κου

| ντουριώτη, πάντα όμως υπήρξε διαλλα

< κτικός. 
Πρόσκαιρα επέστρεψε στη στρατιωτική 
δράση στην Πελοπόνησσο, όταν η εισβολή 
του Ιμπραήμ Πασά το 1825, ανάγκασε 
την συμφιλίωση και συμπαράταξη των 
Ελλήνων. 
Εξελέγη πρόεδρος της Διοικητικής Επι

τροπής της Ελλάδος, που ίδρυσε η Γ ' 
Εθνοσυνέλευση, και μετά την άφιξη του 
Καποδίστρια διορίστηκε μέλος του Πα

νελληνίου. Η κριτική του όμως τον οδή

γησε στην αντιπολίτευση και μετά τη δο

λοφονία του Κυβερνήτη συμμετείχε στη 
νέα Διοικητική Επιτροπή που σχηματί

στηκε το 1832 σε αναμονή της άφιξης του 
Βασιλιά Όθωνα. 
Υπηρέτησε με αφοσίωση τη νέα πολιτι

κή κατάσταση, και ως Σύμβουλος της Επι

κρατείας ή και πρόεδρος του Υπουργι

κού Συμβουλίου, συνέχισε να αναμει

γνύεται στα κοινά μέχρι το θανατό του 
το 1840. 
Η πολιτική του δράση χαρακτηρίζεται 
από τη συνέπεια και τη γνώση του μέ

τρου, με αποτέλεσμα να του αποδίδε

ται πάντοτε σεβασμός και αναγνώριση 
των ικανοτήτων του. 

Φ. Μ.Α. 

117. Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος 
Karl Krazeisen, σχέδιο με μολυβί, 
π.δ. «Poros 21 May 1827» 
κ.κ. «Α. Maurokordatos» (με μολύβι) 
16,5 χ 12,4 εκ., αρ. ευρ. 1325Α/20 
Franz Hanfstaengl / Karl Krazeisen, 1828 
Λιθογραφία, 51,5 x 39,5 εκ. 
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη, αρ. ευρ. 1325 
ΠΠ/ι 

λά διοικητικά αξιώματα της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Την πολιτική του στα

διοδρομία ξεκίνησε ως γραμματέας του 
θείου του Ιωάννη Καρατζά, Ηγεμόνα της 
Βλαχίας. 
Υπήρξε αντίθετος με τα σχέδια για Επα

νάσταση των Ελλήνων, όταν όμως η Επα

νάσταση εκδηλώθηκε, μετέβη στο Μεσο

λόγγι και αφοσιώθηκε στη διοικητική και 
στρατιωτική οργάνωση της Δυτικής Ελλά

δος, ως εκλεγμένος πρόεδρος της Γε

ρουσίας της. Παρόλο που δεν διέθετε ού

τε περιουσία, ούτε στρατιωτική υποστήριξη, 
κατόρθωσε γρήγορα, χάρη στις ικανότη

τες του, να επιβληθεί ως κυρίαρχη πο

λιτική φυσιογνωμία. Καθόλη τη διάρκεια 
της Επανάστασης, πέρα από τη συμμε

τοχή του στη διοικητική οργάνωση στρα

τιωτικών επιχειρήσεων, κατείχε σημα

ντικές πολιτικές θέσεις. Από την αρχή 
ήρθε σε πολιτική διάσταση με τους Πε

λοποννησίους στρατιωτικούς και προε

στούς. 
Μεσούσης της Επανάστασης ακόμα, δη

μιούργησε πολιτική συσπείρωση γύρω 
από το πρόσωπο του, που αποκρυσταλ

λώθηκε στο «Αγγλικό Κόμμα», λόγω της 
πεποίθησης ότι μόνο η χώρα αυτή θα μπο

ρούσε να βοηθήσει την Ελλάδα ως αντί

παλο δέος του Ρωσικού επεκτατισμού. 
Ο πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος Ι. 
Καποδίστριας ανέθεσε στο Μαυροκορ

δάτο τις υποθέσεις του πολεμικού ναυ

τικού και της εμπορικής ναυτιλίας (1827), 
από το 1830 όμως προσχώρησε στην αντι

πολίτευση, και θεωρήθηκε ηθικός αυ

τουργός της πυρπόλησης του στόλου τον 
Ιούλιο 1831, ώς πολιτικός σύμβουλος του 
Ναύαρχου Μιαούλη στην Ύδρα. 
Κατά το μεσοδιάστημα από τη δολοφο

νία του Καποδίστρια, και στα πρώτα χρό

νια της Αντιβασιλείας, υπήρξε υπουργός 
Εξωτερικών, όταν όμως διαφώνησε σχε

τικά με τη δίκη του Θ. Κολοκοτρώνη, 
στάλθηκε πρεσβευτής στο Μόναχο και 
το Βερολίνο, κατόπιν δε στο Λονδίνο. Το 
1841 προσκλήθηκε να σχηματίσει κυ

βέρνηση, και έθεσε σκληρούς όρους που 
περιόριζαν την εξουσία των Βαυαρών 
στην Ελλάδα. Η πτώση της κυβέρνησης 
του μετά από 6 μόνο μήνες εξάλλου, οφεί

λεται στη μή εφαρμογή των συμφωνηθέ

ντων από τον βασιλέα Όθωνα. 
Πίστευε στην ανάγκη διοικητικών με

ταρρυθμίσεων, «ώστε να εκπαιδευτεί ο 
λαός στο σεβασμό των νόμων», προτού 

υπάρξει ανάγκη για σύνταγμα. Μετά την 
επανάσταση του 1843, ως αντιπρόεδρος 
της Συντακτικής Συνέλευσης, συνεργά

στηκε στη σύνταξη ενός συντηρητικού 
κειμένου, και μετά ανέλαβε τον σχημα

τισμό της πρώτης, βραχύβιας συνταγμα

τικής κυβέρνησης. 
Ξαναπαρέλαβε την διακυβέρνηση, ύστε

ρα από απαίτηση των Αγγλογάλλων που 
κατέλαβαν τον Πειραιά το 1854. Η στά

ση του αυτή τον αποξένωσε από την κοι

νή γνώμη, παρόλο που οι Αγγλογάλλοι 
τον κατηγόρησαν για αδράνεια και τον 
εξανάγκασαν σε παραίτηση. 
Διατήρησε το ενδιαφέρον του για τα κοι

νά μέχρι το θανατό του το 1865, αν και η 
υγεία του ήταν σοβαρά κλονισμένη. Του 
αναγνωρίζεται η διατύπωση και προώ

θηση του σαφέστερου πολιτικού οράμα

τος για συγκρότηση του Ελληνικού κρά

τους σύμφωνα με δυτικά πρότυπα. 

Φ. Μ.Α. 

118. Γεώργιος Μαυρομιχάλης 
Karl Krazeisen, σχέδιο με μολύβι, 
π.δ. «Poros 11 May 1827» 
κ.κ. «Γεώργιος Μαυρομιχάλης» 
16,5 χ 12,1 εκ., αρ. ευρ. 1325Α/3 
Franz Hanfstaengl / Karl Krazeisen, 
1828 
Λιθογραφία, 51,5 x 39,5 εκ. 
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη, 
αρ. ευρ.1325 Γ 

Δευτερότοκος γυιός του Πετρόμπεη, μπέη 
της Μάνης, ο Γεώργιος Μαυρομιχάλη 
γεννήθηκε το 1798. 17 ετών στάλθηκε 
όμηρος στην Κωνσταντινούπολη, εγγυη

τής της πίστης του πατέρα του στο σουλ

τάνο και παρέμεινε εκεί μέχρι το Φε

βρουάριο του 1821, οπότε φυγαδεύτηκε 
με τη βοήθεια του Πατριάρχη Γρηγορί

ου, λίγο πριν εκραγεί η Ελληνική Επα

νάσταση. Εν τω μεταξύ είχε μυηθεί στη 
Φιλική Εταιρεία και είχε αναπτύξει πο

λύ ενθουσιώδεις επαναστατικές ιδέες. 
Στη Μάνη όπου επέστρεψε, κινήθηκε 
δραστήρια για την εξάπλωση της Ελλη

νικής Επανάστασης, και η συμβολή του 
στην αντιμετώπιση του Δράμαλη ήταν με

γάλη, όπως και αργότερα του Ιμπραήμ 
Πασά. Συνελήφθη μάλιστα κατά την πτώ

ση του φρουρίου του Νεοκάστρου το Μάιο 
1825, αλλά με ψευδείς υποσχέσεις συ

στράτευσης με τον Ιμπραήμ, κατόρθωσε 

Γεννημένος το 1791 στην Κωνσταντι

νούπολη, ο Αλέξανδρος Μαυροκορδά

τος ανήκε στην τάξη των Φαναριωτών, 
Ελλήνων που που συμμετείχαν στα υψη
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νων που πολιτικά στρέφονται προς το Λον ϊ 
δίνο, το Παρίσι ή την Αγία Πετροΰπο § 
λη, χωρίς όμως να καταφέρει να ζήσει κά jj 
ποια αποφασιστική επιτυχία Το 1831 ™ 
βρίσκεται και πάλι στη Σκοτία και συγ Η 
γράφει μια δίτομη Ιστορία της Επανά g 
στάσης, χρησιμοποιώντας τα απομνημο < 
νεύματα διαφόρων αγωνιστών, τις α 
καταγεγραμμένες απόψεις των Ελλήνων ^ 
και των Φιλελλήνων και βέβαια τις δικές Η 
του παρατηρήσεις. Το έργο του, το οποίο 
έχει μεταφραστεί και στα γερμανικά, θε

ωρείται ως μία άκρως αντικειμενική πε

ριγραφή ενός ανθρώπου που είχε συμ

μετάσχει σε όσα περιέγραφε. Ο Karl 
Karzeisen πρέπει να γνώρισε τον Gordon 
κατά το χρονικό διάστημα της δεύτερης 
παραμονής στη χώρα. 

Γκ.Γκ. 

Douglas Dakin, British and American Philhelknes 
during the war of Greek independence, 1821
1833, Θεσσαλονίκη 1955 

Προσωπικά ενθυμήματα 
και όπλα των Αγωνιστών 

121. Σημαία λευκή με κυανό σταυρό 
του πρώτου έτους της Ελληνικής 
Επανάστασης. 
Ύφασμα, 106 x 130 εκ., αρ.κατ. 3654 
(XLII). 
Προέλευση : Αίθουσα Τροπαίων Παλαιών 
Ανακτόρων , όπου είχαν κατατεθεί 
κατά τη διάρκεια της βασιλείας 
του Όθωνα οι διασωθείσες σημαίες του 
Αγώνα της Ανεξαρτησίας. 

Φ. Μ.Α. 

να πετύχει την απελευθέρωση του λίγους 
μήνες αργότερα. 
Υπήρξε μέλος της τριμελούς Αντικυβερ

νητικής Επιτροπής, που ορίστηκε από την 
Γ' Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας το 1827 
και κυβέρνησε μέχρι την άφιξη του Ιωάν

νη Καποδίστρια. Λίγο αργότερα ανέπτυ

ξε έντονη δυσαρέσκεια προς τον Κυβερ

νήτη, λόγω της προσπάθειας επιβολής 
ενιαίας επαρχιακής διοίκησης και στη 
Μάνη. Πρωτοστάτησε σε τοπικές ταρα

χές και στάσεις, έως τις 27 Σεπτεμβρίου 
του 1831, οπότε μαζί με το θείο του Κων

σταντή δολοφόνησαν τον Κυβερνήτη στο 
Ναύπλιο. Για την πράξη του αυτή κατα

δικάστηκε σε θάνατο και τουφεκίστηκε 
στις 11 Οκτωβρίου. 

Φ. Μ.Α. 

119. Γεώργιος Σισίνης 
Karl Krazeisen, σχέδιο με μολύβι, 
π.δ. «Poros 20 May 1827» 
κ.κ. «Georgio Sissini» 
16,5 x 12,2 εκ., αρ. ευρ. 1325 Α/19 
Franz Hanfstaengl / Karl Krazeisen, 
1828 
Λιθογραφία, 51,5 x 39,5 εκ. (Φύλλο) 
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη,αρ. ευρ. 1325 
Γνΐ/κα 

Γεννήθηκε το 1769 στη Γαστούνη της Πε

λοποννήσου, και ανήκε σε παλιά και εύ

πορη οικογένεια προυχόντων της Ήλι

δας. Υπήρξε από τους ισχυρότερους 
προκρίτους της Πελοποννήσου και μυή

θηκε στην Φιλική Εταιρεία το 1819. Εργά

στηκε εντατικά για την προετοιμασία της 
Ελληνικής Επανάστασης, και ήταν από 
τους πρώτους που κήρυξαν τον Αγώνα 
συνεγείροντας τον λαό. Μάλιστα η ση

μαία με τα Φιλικά σύμβολα που ύψωσε 
στις 26 Μαρτίου του 1821 στο στρατό

πεδο της Ήλιδας, σώζεται στο Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο. 
Συνέβαλε σημαντικά στα πολεμικά γε

γονότα της περιόδου (πολιορκία Πάτρας 
κ.λπ), με προσωπική του δράση και με τη 
διάθεση μεγάλου μέρους της περιουσίας 
του. 
Η πολιτική σταδιοδρομία του υπήρξε πλού

σια. Υπήρξε πληρεξούσιος σε όλες τις 
Εθνοσυνελεύσεις, και πρόεδρος της Γ' 
(1827) και της Δ' (1829). Διορίστηκε γε

ρουσιαστής από τον Ιωάννη Καποδίστρια 
και ανέλαβε την προεδρία του σώματος, 

μέχρι το 1830 οπότε αντικαταστάθηκε, 
ένα χρόνο πριν από το θανατό του. 
Αξίζει να σημειωθεί η σημαντική συνει

σφορά και των δύο γυιών του στα πολιτι

κά και στρατιωτικά πράγματα της Επα

ναστατημένης και μετέπειτα ελεύθερης 
Ελλάδας. 

Φ. Μ.Α. 

Ο Thomas Gordon (17881841) ήταν ένας 
από εκείνους τους λιγοστούς Φιλέλληνες 
εθελοντές, οι οποίοι είχαν γνωρίσει την 
Ελλάδα πριν ακόμα από την Επανάστα

ση. Ως εύπορος Σκοτζέζος υπηρέτησε αρ

χικά ως αξιωματικός σε ένα σύνταγμα της 
Σκοτίας, στη συνέχεια ταξίδεψε σε πολ

λές χώρες και το 1810 πέρασε ένα χρο

νικό διάστημα στην Ελλάδα. Το 1812 πο

λέμησε εναντίον του Ναπολέοντα στη 
Ρωσία, το 1813 στη Γερμανία και έπειτα 
αποσύρθηκε στα αγροκτήματα του. 
Τον Σεπτέμβριο του 1821 εμφανίστηκε 
ως ένας από τους πρώτους Βρετανούς εθε

λοντές στην Ύδρα, έζησε την κατάκτηση 
της Τριπολιτσάς συγκλονίστηκε από τις 
φρικαλεότητες αυτών των μαχών επέ

στρεψε όμως στην πατρίδα του, γιατί αρ

ρώστησε από ελονοσία. Στο Λονδίνο δη

μοσίευσε ένα φυλλάδιο για την υπεράσπιση 
των Ελλήνων και εργάστηκε στο σύλλο

γο Ελλήνων του Λονδίνου, προσφέροντας 
μάλιστα σημαντικά ποσά. Κατ' εντολή του 
συλλόγου έφερε τον Μάιο του 1826 το 
υπόλοιπο του δεύτερου δανείου στη χώ

ρα της Επανάστασης. Προετοίμασε με 
τον Μακρυγιάννη τη μάχη για την Αθή

να, δεν μπόρεσε όμως να επιβληθεί με τις 
απόψεις του στις διενέξεις των ελληνικών 
παρατάξεων και έτσι έφυγε από την Ελλά

δα μετά από νέες διενέξεις. Το καλοκαί

ρι του 1828 επιστρέφει για άλλη μια φο

ρά στη χώρα, του απονέμεται από την 
προσωρινή κυβέρνηση το αξίωμα του συ

νταγματάρχη και λαμβάνει μέρος στον 
αγώνα για την εξουσία μεταξύ των Ελλή

122. Σπάθη Θεόδωρου Κολοκοτρώνη 
(17701843) 
Ατσάλι, άργυρος, ξύλο. 
Μήκος λεπίδας με λαβή 91 εκ., θήκης 81εκ. 
ΘΕΟΔΟΡΑΚΚ KOAOKOTPONIS 1814 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
Αρ.ευρ. 1583. 

Κυρτή σπάθη με ασημένια, ελαφρά επι

χρυσωμένη λαβή, που καταλήγει σε λε

οντοκεφαλή απ'όπου ξεκινούν αλυσίδες 
που την συνδέουν με μία κεραία του σταυ

ροειδούς φυλακτήρα της λαβής. Διακο

σμήσεις με φυτικά μοτίβα επαναλαμβα

120. Thomas Gordon 
Karl Krazeisen, σχέδιο με μολύβι, 
π.δ. «Poros 13 Aprill 1827» 
κ.κ. «Thomas Gordon» 
16,5 x 12,1 εκ. αρ. ευρ. 1325Α/40 
Franz Hanfstaengl / Karl Krazeisen, 1828 
Λιθογραφία, 51,5 x 39,5 εκ. 
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη, 
αρ. ευρ. 1325 Γ 
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νόμενα, και κεντρική σύνθεση με τρόπαια, 
καλύπτουν το φυλακτήρα και τη λαβή. Στη 
μια πλευρά του φυλακτήρα διακρίνεται 
μονόγραμμα. 
Η θήκη της πάλας είναι ξύλινη με αση

μένια επένδυση από δύο τμήματα, ενω

μένα στη μέση. Καλύπτεται από ελα

φρή χτυπητή διακόσμηση με τρόπαια και 
περιμετρικές φυλλοφόρες ζώνες. Στην 
εσωτερική ακμή, ανάμεσα στους δύο κρί

κους ανάρτησης είναι χαραγμένο το όνο

:
: : 

μα ΘΕΟ A OPAKIS KOAOKOTPONIS 
1814. Η ανορθόγραφη αυτή επιγραφή εί

ναι ενδεικτική της λαϊκής προέλευσης του 
καλλιτέχνη. 

Φ. Μ.Α. 

Διονύσιος Μινώτος, «Τα όπλα του Αγώνος», 
Ιστορικόν λεύκωμα της Ελληνικής Επανα
στάσεως , Αθήνα 1970., σσ. 672677. 
Νίκος Βασιλάτος, Όπλα 17901860, Μνημεία 
Ελληνικής Ιστορίας και Τέχνης, Αθήνα 1989. 

123. Πάλα του Νικήτα 
Σταματελόπουλου (Νικηταρά) 
Ασήμι, ατσάλι, ξύλο 
Μήκος πάλας: 97,5 εκ., θήκης 87 εκ. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
Αρ. ευρ. 1810 

Η σπάνια πριονωτή σπάθη του Νικηταρά 
καθιστούσε αποτελεσματικότερη τη χρήση 
της. Η λαβή με σταυροειδή προφυλακτήρα 
και η θήκη της, είναι από ξύλο με επικάλυ

ψη ασημιού και καλύπτονται ολόκληρες 
από φολιδωτή διακόσμηση. Περασμένο από 
τους κρίκος της θήκης, διασώζεται και το 
ερυθρό μεταξωτό κορδόνι ανάρτησης του 
όπλου, συγκροτούμενο από μεταλλικούς 
συνδετικούς ρόδακες και άλλα μεταλλικά 
στοιχεία. 
Ο Νικηταράς (17871849) ήταν Φιλικός, 
από τους σημαντικότερους οπλαρχηγούς 
της Ελληνικής Επανάστασης και συνεργά

της του Θ.Κολοκοτρώνη. 
Φ. Μ.Α. 

Μινωτός Διονύσιος, «Τα όπλα του Αγώνος», 
Ιστορικόν λεύκωμα της Ελληνικής Επανα
στάσεως, Αθήνα 1970, σσ. 672677. 
«Η Ελληνική Επανάσταση του 1821», Εκθεση 
κειμηλίων του Εθνικού ιστορικού Μουσείου της 
Ελλάδος, Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, 
Λευκωσία, Μάρτιος 1991. 
Βασιλάτος Νίκος, Όπλα 17901860, μνημεία 
Ελληνικής Ιστορίας και Τέχνης, Αθήνα 1989. 
Κορρέ Κατερίνα, Οι παλάσκες του Εθνικού 
Ιστορικού Μουσείου, Ιστορική και Εθνολογι
κή Εταιρεία της Ελλάδος, Αθήναι 1984. 

124. Γιαταγάνι Ιωάννη Μακρυγιάννη 
Ατσάλι, άργυρος, ορείχαλκος, κόκκαλο 
Μήκος λάμας με λαβή: 68εκ., θήκης 62εκ. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
Αρ. ευρ. 3720 

Κατασκευασμένο στις αρχές του 19ου αι

ώνα, το γιαταγάνι του Ι. Μακρυγιάννη εί

ναι τουρκικό λάφυρο, όπως και πολλά από 
τα όπλα Αγωνιστών της Επανάστασης του 
1821. Η συμβολική αξία του γεγονότος αυ

τού ήταν σημαντική, ως απόδειξη των πο

λεμικών επιτευγμάτων του κατόχου του. 
Το όπλο είναι πολυποίκιλτο και εξαιρετικά 
πολυτελές. Η λεπίδα του έχει λαβή κοκκάλι

νη με μπρούτζινη συρματερή διακόσμηση 
και ένθετα αμυγδαλόσχημα κοράλια και 
ημιπολύτιμους λίθους. Ένθετες επιγραφές 
και χρονολογίες αραβικής γραφής ανα
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πτύσσονται στη μία επιφάνεια της λεπίδας 
ενώ το μέσον της άλλης κοσμεί ένθετο φυτι

κό μοτίβο. 
Η θήκη του, ξύλινη, έχει ασημένια μαλαμο

καπνισμένη επένδυση. Στο τμήμα προς το 
στόμιο φέρει δακτυλίους με διακόσμηση 
από επίθετα συρματερά και συμπαγή σφαι

ροειδή στοιχεία. Η υπόλοιπη επιφάνεια της 
φέρει διακόσμηση με γεωμετρικά και φυτι

κά σχέδια, χαρακτά και ελαφρά ανάγλυφα. 
Το γιαταγάνι, όπλο αγχέμαχο ανατολικής 
προελεύσεως με μακριά κυρτή λεπίδα με κό

ψη στην εσωτερική πλευρά, αποτελούσε κύ

ριο εξοπλισμό του πολεμιστή. Είναι όπλο 
που χρησιμοποιείται στη μάχη σώμα με σώ

μα και φέρεται περαστά στο σελάχι μαζί με 
τις πιστόλες. 

Φ. Μ.Α. 

Μινώτος Διονύσιος, Τα όπλα του Αγώνα, στο: 
Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπου
δών, τμ. 5ος, 19871988, σσ.459475. Η Ελλη
νική Επανάσταση του 1821, Έκθεση κειμηλίων 
τον Εθνικού ιστορικού Μουσείου της Ελλάδος, 
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευ
κωσία, Μάρτιος 1991. 

125. Όπλα Γεωργίου Καραϊσκάκη 
(17801827) 

α) Καριοφίλι 
Χάλυβας, άργυρος με σαβάτι 
Μήκος 133 εκ. 
Σφραγίδα κατασκευαστού και 1823 
ΓΕωΡΓΑΚΙ KAPAICKAKI. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ.: 3784 

Το καριοφίλι, όπλο που πρωτοεμφανίζε

ται γύρω στα 1750, είναι ο περισσότερο 
διαδεδομένος τύπος εμπροσθογεμούς μα

κρύκανου όπλου των κλεφταρματολών και 
των Αγωνιστών στην Ελληνική Επανά

σταση του 1821. Το μήκος της κάννης κυ

μαίνεται από 1,20 έως 1,70 μ. Η ανάφλε

ξη της πυρίτιδας γινόταν με μηχανισμό 
σκανδάλης, επικρουστήρα και πυρόλιθο. 
Τα καριοφίλια των Ελλήνων Αγωνιστών 
προέρχονται από τη Δυτική Ευρώπη, αλ

λά τα περισσότερα είναι συναρμολογημέ

να από ντόπιους τεχνίτες («τουφεξίδες»). 
Η ονομασία «καριοφίλι» προέρχεται κα

τά μία εκδοχή από εργαστήριο παραγω

γής στη Βενετία «Carlo e Filii», ή κατά μία 
άλλη άποψη, από τη συχνή διακόσμηση με 
το μοτίβο του καρυόφυλλου (φυτό με καρ

διόσχημα φύλλα). Το ελληνικό καριοφίλι 
ξεχωρίζει για τη μορφή του κοντακίου του 
που καταλήγει σε κοίλο πέλμα που προ

σαρμόζεται καλύτερα στον ώμο του πολε

μιστή. 

Το καριοφίλι του Γ. Καραϊσκάκη έχει χα

λύβδινη σφυρήλατη κάνη χωρίς ραβδώ

σεις και ασημένια μαλαμοκαπνισμένη επέν

δυση στον κορμό και στο κοντάκι. Ασημένια 
ελάσματα δένουν σε πέντε σημεία την κά

νη με τον κορμό. Πρόκειται για εξαίρετο 
δείγμα της ελληνικής τέχνης της αργυρο

χρυσοχοΐας του 19ου αιώνα. Φέρει δια

κοσμήσεις έκτυπες και από σαβάτι (μα

λαμοκαπνισμένη τεχνική: κράμα θείου, 
χαλκού, μολύβδου και αργύρου). Κύρια 
διακοσμητικά θέματα είναι ο δικέφαλος 
αετός και ο σταυραετός, κατεξοχήν βυζα

ντινά σύμβολα, τα οποία κατ' επανάληψην 
εμφανίζονται σε όλη την επιφάνεια του 
όπλου, περιβαλλόμενα από σύμμετρες φυ

τικές συνθέσεις. Διάσπαρτες ανάμεσα στον 
φυτικό διάκοσμο ανιχνεύονται μυθολογι

κές σκηνές και συνθέσεις τροπαίων. 'Εξερ

γες λεοντοκεφαλές καλύπτουν τα κεφάλια 
από τα καρφιά του κοντακίου, και η σκαν

δάλη του όπλου έχει μορφή αρχαιοπρε

πούς αγωνιστού. Σώζεται στη θέση του ο 
οβελός για το γέμισμα του όπλου, και δύο 
κρίκοι ανάρτησης. Τό όπλο φέρει επι

γραφές στην κάνη και στον μηχανισμό της 
σκανδάλης. Στην κάνη διακρίνουμε τη 
σφραγίδα του κατασκευαστού και στο σύ

στημα σκανδάλης είναι χαραγμένα τα αρ

χικά Γί[ώργος] Αα[ραϊσκακης] καθώς και 
η ημερομηνία 1826. Στο πρώτο ασημένιο 
έλασμα κοντά στο μηχανισμό πυροδότη

σης είναι χαραγμένη η επιγραφή 1823 
ΓΕωΡΓΑΚΙ KAPAICKAKI. 
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β) Παλάσκα 
Άργυρος με σαβάτι 
Υψος 14,5 πλάτος 12 πάχος 3,5 εκ. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, αρ. ευρ. 
3391 

Η παλάσκα ήταν θήκη μέσα στην οποία 
τοποθετούνταν τα φυσίγγια, γεμισμένα 
με πυρίτιδα έτοιμα για χρήση. Οι παλά

σκες φέρονταν ανά ζεΰγη, περασμένες 
από δερμάτινα λουριά οτην οσφύ του αγω

νιστή, και αποτελούσαν σημαντικό χρη

στικό και διακοσμημένο εξάρτημα του 
εξοπλισμού του. 
Η ασημένια καρδιόσχημη παλάσκα του 
Γ. Καραϊσκάκη, με ομφάλιο φουσκωτό 
κόσμημα όπου παράσταση αετού με τρό

παια και ρόδακες. Η διακόσμηση με την 
τεχνική του σαβάτι καλύπτει την πρόσο

ψη και τις πλαϊνές επιφάνειες και απο

τελείται απο ανθοφόρους κρατήρες και 
πτηνά. Η λαβή στο πώμα έχει μορφή διά

τρητης ανάγλυφης σύνθεσης με παρά

σταση αντικρυστών μυθολογικών όντων. 

γ) Πέλεκυς 
Σίδηρος, Αργυρος, ξύλο, δέρμα 
Μήκος πέλεκυ: 13,5εκ., λαβής: 55 εκ. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. 3391ε 

Ο πέλεκυς, όπλο αγχέμαχο και πληκτικό 
του μεσαίωνα, μετεξελίχθηκε σε σύμβο

λο εξουσίας και καταξίωσης για τους 
οπλαρχηγούς και λειτουργούσε ως στρα

ταρχική ράβδος. 

Ο πέλεκυς του Γ. Καραϊσκάκη, σφυρή

λατος χειροποίητος, κοσμείται στις δύο 
παρειές του από ένθετο ασημένιο πυκνό 
φυτικό διάκοσμο διευθετημένο κατά ζώ

νες. Έχει ξύλινη λαβή επενδεδυμένη με 
φύλλα αργύρου και με δέρμα στη μέση. 
Τα αργυρά φύλλα είναι διακοσμημένα με 
φυτικά μοτίβα δουλεμένα με τη φουσκω

τή τεχνική, διατεταγμένα σε σπειροειδείς 
ζώνες. 

δ) Τάσι 
Άργυρος με σαβάτι 
Διάμετρος 14,5 εκ., βάθος 55 εκ. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. 3397g 

Το τάσι, χρηστικό είδος πρώτης ανάγκης, 
ήταν απαραίτητο συμπλήρωμα του οπλι

σμού και της εξάρτησης του Αγωνιστή. 
Συνήθως ήταν μεταλλικά, υπήρχαν όμως 
και ξύλινα. 
Το ασημένιο τάσι του Γ. Καραϊσκάκη εί

ναι εξωτερικά πλούσια διακοσμημένο με 
την τεχνική του σαβάτι. Το επιλεγμένο 
διακοσμητικό θέμα, φυλλοφόρο πλέγμα 
που ξεκινάει απο τη βάση του σκεύους, 
απλώνεται δικτυωτά και καλύπτει όλη την 
εξωτερική του επιφάνεια. Η εσωτερική 
του επιφάνεια είναι λεία επίχρυση. 

Φ. Μ.Α. 

Μινοότος Διονύσιος, Τα όπλα του Αγώνος, 
Επετηρίς Ιδρύματος Νεοελληνικών Σπουδών, 
τ. 5ος, 19871988. 

126. Η Διαθήκη του Γεωργίου 
Καραϊσκάκη 
22 Απριλίου 1827 
Χειρόγραφο φ.1 
Διαστ. 16,8 x 11,6 εκ. 
Ιστορικά αρχεία Μουσείου Μπενάκη, 
αρ. ευρ. 22074 
Η διαθήκη του Γεωργίου Καραϊσκάκη 
συντάχτηκε μετά το θανάσιμο τραυματι

σμό του στις 22 Απριλίου 1827, σε μια 
απρόβλεπτη μάχη στο Φάληρο, ενα> προ

ετοίμαζε μεγάλη επίθεση για την απε

λευθέρωση των πολιορκημένων στην Ακρό

πολη. Στη μάχη που ακολούθησε την 
επομένη ημέρα στον Ανάλατο, οι Έλλη

νες δέχθηκαν βαρύτατες απώλειες και 
έχασαν αξιόλογους οπλαρχηγούς. 
Ο θάνατος του Καραϊσκάκη τη στιγμή 
εκείνη υπήρξε ολέθριος για την εξέλιξη 
του αγώνος. Το στρατόπεδο που συ

γκρότησε στην Καστέλα διαλύθηκε και 
ένα μήνα αργότερα παραδόθηκε η Αθή

να στα χέρια των Τούρκων. 
Με τη διαθήκη αυτή, την οποία υπαγό

ρευσε στους δύο συναγωνιστές του, Χρι

στόδουλο Χατξηπέτρο και Γρίβα Γαρδι

κιώτη, αφήνει στα παιδιά του τα ελάχιστα 
υπάρχοντα του, ενώ στο γυιό του, το του

φέκι του, το μοναδικό περιουσιακό στοι

χείο που είχε τότε. 

Β. Τ. 

Κ. Παπαρρηγόπουλος, Γ. Καραϊσκάκης, εν 
Αθήναις 1867. Δ. Αινιάνος, Η βιογραφία τον 
στρατηγού Γεωργίου Καραϊσκάκη, εν Αθή
ναις 1903, έκδ. β; (υπό Ι. Βλαχογιάννη). Ιωάν. 
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Βλαχογιάννη, Ανέκδοτα τον Καραϊσκάκη και 
του Κολοκοτρώνη, εν Αθήναις 1922. Ιστορία 
τον Ελληνικού Έθνους, τόμ. IB. 
Διονυσίου ΦωτόπουλουΆγγελου Δεληβορριά, 
Η Ελλάδα τον Μονσείον Μπενάκη, Αθήνα 
1997, σ. 524. 

127. Σημαία λευκή με κυανό σταυρό 
του Μακεδόνα αγωνιστή του 1821 
Νικόλα Τσάμη. ΣΗΜΕΑ ΕΑΗΝΗΚΗ 
ΝΗΚΟΑΑ(Σ) ΤΣΑΜΗΣ. 
Ύφασμα, 110 x 140 εκ., αρ.κατ. 3654 
(XII). 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
Προέλευση : Αίθουσα Τροπαίων Παλαιών 
Ανακτόρων , όπου είχαν κατατεθεί 
κατά τη διάρκεια της βασιλείας 
του Όθωνα οι διασωθείσες σημαίες του 
Αγώνα της Ανεξαρτησίας. 

Κατά το πρώτο ε'τος της Ελληνικής Επα

νάστασης τα ελληνικά πολεμικά σώματα 
έφεραν τη δική τους ξεχωριστή σημαία. 
Άλλες από τις σημαίες είχαν τα σύμβολα 
της Φιλικής Εταιρείας, άλλες παράσταση 
του αναγεννώμενου φοίνικα, ή της θεάς 
Αθηνάς, ενώ άλλες, προσαρμοζόμενες στην 
αρματολίτικη παράδοση, έφεραν το σύμ

βολο του σταυρού, παραστάσεις αγίων ή 
το δικέφαλο αετό του Βυζαντίου. Κυρίαρ

χο χρώμα ήταν το κυανό και το λευκό και 
απαραίτητη η παρουσία του σταυρού. Σε 
πολλές περιπτώσεις οι σημαίες είχαν επι

γραφές: «Ελευθερία ή θάνατος», «Μάχου 
υπέρ πίστεως και πατρίδος», «Μεθ'ημών 
ο Θεός», «Ιησούς Χριστός νικά», « Ή ταν 
ή επί τας», ή την ένδειξη «Σημαία Ελληνι

κή». 
Με το «Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλά

δος» (1822) ορίστηκαν τα χρώματα της 
Ελληνικής σημαίας, το κυανό και το λευ

κό και με τη διακήρυξη της Προσωρινής 
Διοικήσεως καθορίστηκε ο τύπος της ση

μαίας της ξηράς και της θάλασσας: 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Ο Πρόεδρος του Εκτελεστικού 
διακηρύττει, ότι 
Κατά τον ρδ ' του Οργανικού Νόμου, έν

θα διορίζονται ως χρώματα «κυανούν και 
λευκόν» ως χρώματα του Έθνους και κα

τά τον ρε ' περί του σχηματισμού των ση

μαιών, το Εκτελεστικό Σώμα διέταξε και 
διατάττει τα ακόλουθα: 
Α'. Των μεν κατά γην δυνάμεων η σημαία 
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σχήματος τετραγώνου, θέλει έχει το εμ

βαδόν κυανούν, το οποίο θέλει διαιρείσθαι 
εις τέσσαρα ίσα τμήματα δι 'ενός σταυρού 
λευκοχρώου, διασχίζοντος εκείνα τα τμή

ματα από άκρων έως άκρων του εμβαδού. 

126 

Β . Η δε κατά θάλασσαν σημαία θέλει εί

σθαι διττή, μία διά τα πολεμικά, και άλ

λη διά τα εμπορικά πλοία, και της μεν διά 
τα πολεμικά πλοία το εμβαδόν θέλει δι

αιρείσθαι εις εννέα οριζόντια παραλλη
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λόγραμμα, παραμειβομένων εις αυτά των 
χρωμάτων, λευκού και κυανού εις την άνω 
δε προς τα έσω γωνίαν τούτου του εμ

βαδού θέλει σχηματισθή τετράγωνον κυα

νόχρουν, διηρημένον εν τω μέσω δι 'ε

νός σταυρού λευκοχρώου 
Εν Κορίνθω τη ιε' Μαρτίου αωκβ' 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ 
Α. Κ. 

Σημαίες Ελευθερίας. Συλλογή Εθνικού Ιστο
ρικού Μουσείου, εισ.κείμ. Ιωάννης Κ. Μαζα
ράκηΑινιάν, Αθήνα 1996. 

128. Ακρόπρωρο του πλοίου Άρης 
του Ανδρέα Μιαούλη 
Ξύλο, επιχρυσωμένο 158 εκ., 45 εκ., 
βάθος 50 εκ. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. 509 

Τα ακρόπρωρα είναι η διακοσμητική από

ληξη της πλώρης του πλοίου. Αναπόσπα

στο τμήμα της κατασκευής του, και συγ

χρόνως αυθυπόστατα έργα λαϊκής 
ξυλογλυπτικής, κατασκευάζονταν στα ναυ

πηγεία των νησιών από εμπειρικούς ναυ

πηγούς. Έχοντας τις ρίζες τους σε προ

στατευτικές μορφές παλαιότερων εποχών 
(Παναγία, άγιοι, ήρωες κλπ), αποτελού

σαν στην ελληνική ναυτική παράδοση προ

σωποποίηση της ταυτότητας του πλοίου, 
ενώ παλαιότερα απεικόνιζαν γοργόνες 
και μυθικά όντα της θάλασσας. Από τα 
τέλη του 18ου αιώνα, με την ανάπτυξη της 
ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας, η μορφή 
τους συνδέθηκε με την αφυπνιζόμενη εθνι

κή συνείδηση, και άρχισαν να απεικονί

ζουν μορφές από την αρχαία ελληνική 
ιστορία και μυθολογία. Στα χρόνια της 
Ελληνικής Επανάστασης, η συνήθεια αυ

τή είχε γενικευθεί. 
Το ακρόπρωρο του πλοίου Άρης του ναυ

άρχου Ανδρέα Μιαούλη ανήκει στην κα

τηγορία αυτή. Έχει μορφή ήρωα που φέ

ρει ενδυμασία πολεμιστή. Η περικεφαλαία 
του διακοσμείται με ανάγλυφους γρύπες 
στα πλάγια και γοργόνειο στο γείσο. Γορ

γόνειο διακοσμεί και το θώρακα. Το γλυ

πτό είναι συμπαγές με την απόληξη της 
τρόπιδας του πλοίου, και η μετάβαση γί

νεται με ενδιάμεσα διακοσμητικά παρα

πετάσματα που απολήγουν σε θυσσάνους, 
μέσα από τα οποία προβάλλει η μορφή. 
Η μορφή του ακρόπρωρου έχει μεγάλες 



ομοιότητες με την εικόνα του Μεγάλου 
Αλέξανδρου, όπως αυτός παρουσιάζεται 
σε χαρακτικό που τύπωσε ο Ρήγας Βελε

στινλής το 1797 στη Βιέννη, «χάριν των 
Ελλήνων και Φιλελλήνων». Πηγή έμπνευ

σης αποτέλεσαν γλυπτικά έργα και δα

κτυλιόλιθοι της ιταλικής Αναγέννησης, τα 
οποία με τη σειρά τους είχαν άμεση ανα

φορά σε αρχαιοελληνικές απεικονίσεις. 
Φαίνεται έτσι η διαδρομή που διήνυσε το 
πρότυπο αυτό του αρχαίου ήρωα, και πώς 
ενσωματώθηκε στην εθνικοαπελευθερω

τική ιδεολογία. 

Φ. Μ.Α. 

Φαλτάϊτς Κ., «Οι φιγούρες των παληών κα
ραβιών», Ναυτική Ελλάς, 1930, σσ. 541542. 
Μακρής Κίτσος, «Θαλασσινά θέματα στην λαϊ
κή τέχνη», Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία, Εθνι
κή Τράπεζα της Ελλάδος, Αθήνα, 1972, σσ.271
302. Γκράτσιου Όλγα, «Το μονόφυλλο του 
Ρήγα του 1797. Παρατηρήσεις στη νεοελληνι
κή εικονογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου», 
Μνήμων, τ.8,1980. Σταμέλος Δημήτρης, Νεο
ελληνική Λαϊκή τέχνη, πηγές, προσανατολισμοί 
και κατακτρήσεις από τον ΤΣΎ' αιώνα ως την 
εποχή μας, Αθήνα, 1993. 

«Σκέψις» του Μακρυγιάννη 
«δια χειρός» Παναγιώτη 
Ζωγράφου 

Επιφανέστατος αγωνιστής του 1821, στρα

τιωτική και πολιτική φυσιογνωμία του νε

οσύστατου Ελληνικού Κράτους. Ο Μακρυ

γιάννης, που κατά τα παιδικά του χρόνια 
γνώρισε τα δεινά της σκλαβιάς, δόθηκε 
ολόψυχα στον αγώνα της ανεξαρτησίας. 
Πολέμησε στα περισσότερα πεδία των 
μαχών εναντίον των Τούρκων με γενναι

ότητα και αποφασιστικότητα και το 1824 
ονομάστηκε στρατηγός. Διακρίθηκε ιδι

αίτερα στην οργάνωση της άμυνας της 
Αθήνας και της πολιορκημένης από τα 
τουρκικά στρατεύματα Ακρόπολης (1826

27). Επανειλημμένα τραυματίστηκε σο

βαρά και μερικά από τα τραύματα του τον 
βασάνιζαν έως το τέλος της ζωής του. 
Ο Μακρυγιάννης, μετά την Απελευθέ

ρωση, ανέπτυξε ενεργό πολιτική δράση. 
Έντονα κριτικός απέναντι σε κάθε φο

ρέα εξουσίας, αντιστρατεύτηκε την πολι

τική του Καποδίστρια και τάχθηκε εξαρ

χής υπέρ της παροχής συνταγματικών 
ελευθεριών. Ένθερμα δέχθηκε την εκλο

γή του Όθωνα ως βασιλέα της Ελλάδος, 
ήρθε όμως σε ρήξη με την Αντιβασιλεία. 
Ενεργοποιήθηκε από νωρίς (1837) για 
την παραχώρηση Συντάγματος και αργό

τερα θεωρήθηκε ένας εκ των οργανωτών 
των συνομωτικών ενεργειών που οδήγη

σαν στην Επανάσταση της 3ης Σεπτεμ

βρίου 1843, δια της οποίας εξασφαλίστηκε 
το συνταγματικό ελληνικό πολίτευμα. 
Ο Μακρυγιάννης, ενάντιος στην κατα

πίεση του λαού από τους κυβερνώντες, 
υπέρμαχος της δικαιοσύνης, των δημο

κρατικών ελευθεριών και των δικαιωμά

των του λαού, δημιούργησε αντιπάθειες 
και δυσαρέσκειες που εκδηλώθηκαν με 
μία δολοφονική απόπειρα κατά της ζωής 
του (1845) και μία καταδίκη (1853) σε θά

νατο (η ποινή δεν εκτελέστηκε, αλλά φυ

λακίστηκε για ένα χρόνο) για εσχάτη προ

δοσία με την κατηγορία ότι επιβουλευόταν 
τη ζωή των βασιλέων. 
Ο Μακρυγιάννης, που έμαθε στοιχειώδη 
γραφή σε μεγάλη ηλικία, έγραψε τα «Απο

μνημονεύματα» του, όπου με λόγο πηγαίο, 
ολότελα λαϊκό και με τη ζωντάνια του προ

φορικού λόγου εξιστόρισε τα γεγονότα 
της εποχής του. Δεύτερο έργο του είναι 
τα «Οράματα και Θάματα», που αναφέ

ρονται σε όνειρα και μυστικιστικές συ

ναντήσεις του με ορισμένα πρόσωπα. 
Τις αφηγήσεις για τον Αγώνα, ο Μακρυ

γιάννης επιθυμούσε να συμπληρώσει με 
εικόνες. Το «στοχασμόν» αυτόν τον υλο

ποίησε σε συνεργασία με τον Σπαρτιά

τη αγωνιστή και αγιογράφο Παναγιώτη 
Ζωγράφο. Με τις οδηγίες του στρατηγού, 
φιλοτεχνήθηκαν (183639) είκοσι τέσσε

ρις πίνακες σε ξύλο, με την παλαιά βυ

ζαντινή τεχνοτροπία (σώζονται οι οκτώ 
μόνο, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο) που 
ιστορούν τα σημαντικότερα γεγονότα του 
Αγώνα. Οί πρώτοι αυτοί ξύλινοι πίνακες 
αναγράφηκαν σε υδατογραφίες σε σκλη

ρό χαρτόνι σε τέσσερις σειρές, τις οποί

ες ο Μακρυγιάννης δώρησε ανά μία στον 
Όθωνα και στους τρεις πρεσβευτές των 
Προστάτιδων Δυνάμεων. Με την αρμο

νική συνεργασία του εμπνευστή και του 
καλλιτέχνη, πέρασε στο έργο  δίδαγμα 
και ιστορικό τεκμήριο  η ιδεολογική αντί

ληψη του Μακρυγιάννη για τον Αγώνα, 
ενώ μέσω της λαϊκής ζωγραφικής με τα 
βυζαντινά τεχνοτροπικά στοιχεία οι πί

νακες αυτοί αναδείχτηκαν σε πολύτιμα 
μνημεία της νεοελληνικής τέχνης. 

Α. Σ.Π. 

Αρχείον του Στρατηγού Ι. Μακρυγιάννη, 2 
Επιμέλεια Ι. Βλαχογιάννη, Αθήνα 1907, τόμ. ® 
Α' Β ' . ω 
Ιωάννης Μελετόπουλος, Εικόνες του αγώ ω 

νος Ι. Μακρυγιάννη  Παναγιώτη Ζωγράφου, 9 
Αθήναι 1972. < 
Μαρίνα ΛαμπράκηΠλάκα, Στοχασμός Μακρύ w 
γιάννη, χείρ Παναγιώτη Ζωγράφου, Εικονο z 
γραφία του Εικοσιένα, Εθνική Τράπεζα της | 
Ελλάδος, Αθήνα 1976. ο 
Ιωάννης ΜαζαράκηςΑινιάν, Σκέψις Μακρύ g 
γιάννη, Οι οκτώ πίνακες σε ξύλο του Πανα
γιώτη Ζωγράφου, Αθήνα 1977. 
Αγγελική Φενερλή, «Δημήτριος και Πανα
γιώτης Ζωγράφος, προσωπογραφικές και ερ
γογραφικές διευκρινήσεις», Ο Πολίτης, 36, 
Ιούλιος 1980, σ.σ.5263. 
Μαρίνα ΛαμπράκηΠλάκα, «Οι εικόνες τον 
Αγώνα, προς ευχαρίστησιν των Ελλήνων», Ο 
ζωγράφος του Στρατηγού Μακρυγιάννη, Θεσ
σαλονίκη 1984. 

129. «Κωνσταντινούπολις. 
Η Άλωσις αυτής». 
«Σκέψις» Ιωάννη Μακρυγιάννη, 1836. 
Παναγιώτης Ζωγράφος 
Τέμπερα σε ξύλο 38 x 54,4 εκ. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ.κατ. 3750 Θ' . 

Η Κωνσταντινούπολις υπήρξε το εθνικό 
κέντρο του Ελληνισμού με παγκόσμια 
ακτινοβολία και με στρατηγική και πολι

τική σημασία. Η Άλωση της από τους Οθω

μανούς Τούρκους επηρέασε αποφασι

στικά τη διαμόρφωση του νέου Ελληνισμού 
αλλά και τη βαλκανική και ευρωπαϊκή 
ιστορία. 
Ο Μακρυγιάννης στα εικονογραφικά του 
θέματα για την εξιστόρηση του Αγώνα 
της Ανεξαρτησίας προέταξε την παρά

σταση με την Άλωση της Κωνσταντινού

πολης. Προφανής ήταν η πρόθεση του να 
αφηγηθεί τα γεγονότα που επέφεραν βα

ριά πλήγματα στον Ελληνισμό και απο

τέλεσαν την απαρχή των δεινών του. 
Ο Παναγιώτης Ζωγράφος μετατρέποντας 
το «στοχασμό» του Μακρυγιάννη από λό

γο σε εικόνα δημιουργεί συνθέσεις με 
πολλαπλά εικονογραφικά μοτίβα. Το δε

ξί άνω τμήμα της εικόνας καταλαμβάνει 
η κυριευμένη από τους Οθωμανούς Κων

σταντινούπολη, στις όχθες του Βοσπόρου, 
από τις πύλες της οποίας ξεχύνονται οι 
πεζικές και ιππικές δυνάμεις του κατα

κτητή. Κάτω ο ένθρονος σουλτάνος, πε
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ριστοιχισμένος από τους αυλικούς του. Οι 
Έλληνες πρόκριτοι και αρχιερείς δηλώ

νουν υποταγή, την οποία ο σουλτάνος απο

ποιείται εμμένοντας στη βασανιστική τι

μωρία τους. Στο υπόλοιπο αριστερό μέρος 
του πίνακα, σαν υπόμνηση των πρώτων 
πυρήνων της ένοπλης αντίστασης για την 
απόκτηση της εθνικής αναγέννησης, ει

κονίζονται η Ελλάδα ως αλυσσοδεμένη 
σκλάβα, ένας οπλισμένος Τούρκος, που 
απευθύνεται στην τουρκική εξουσία και 
επισημαίνει τον ξεσηκωμό των αρματο

λών, που έχουν ανέβει στα βουνά και αντι

στέκονται στην τυραννία. Ο Ρήγας Βελε

στινλής, « το αγαθό παιδί της πατρίδας 
βαστάζει ένα σακουλάκι με το σπόρο της 
λευτεριάς και σπέρνει αυτόν τον σπόρον», 
ενώ δίπλα του ένα στοχαστικό αρματω

μένο παλικάρι παίρνει το άγγελμα της 
εξέγερσης. Ο πίνακας είναι μιά συμβο

λική παράσταση της υποδούλωσης των 
Ελλήνων και συγχρόνως μια σηματοδό

τηση του μηνύματος της αντίστασης και 
της εξέγερσης. 

Α. Σ.Π. 

130. «Μάχη και πρώτη πολιορκία 
των Αθηνών». 
«Σκέψις» Ιωάννη Μακρυγιάννη, 1836. 
Παναγιώτης Ζωγράφος 
Τέμπερα σε ξΰλο, 38 x 56 εκ. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. κατ. 3750 στ' 

Τον Απρίλιο του 1821 οι Αθηναίοι επα

ναστάτησαν εναντίον των κυρίαρχων Τούρ

κων και επικράτησαν στην πόλη. Οι πε

ρισσότεροι όμως Τούρκοι κλείστηκαν 
πανικόβλητοι στην καλά οχυρωμένη Ακρό

πολη και ύστερα από πολύμηνη πολιορ

κία συνθηκολόγησαν και παραδόθηκαν 
στους επαναστάτες (Ιούν. 1822). Η Αθή

να για τέσσερα συνεχή χρόνια και ενώ η 
Επανάσταση συνεχίζεται στην υπόλοιπη 
Ελλάδα, θα παραμείνει ελεύθερη. 
Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγμα

τα των Ελλήνων, ειδικότερα των Αθη

ναίων, κατά την πολιορκία της Ακρόπο

λης ήταν η κατάληψη του Σερπεντζέ στα 
νοτιοδυτικά του Κάστρου, θέσης οχυρής, 
ιδιαίτερης σημασίας αφού από εκεί οι 
πολιορκούμενοι εξασφάλιζαν το πόσιμο 
νερό. Το ελληνικό αυτό εγχείρημα, που 

έκρινε την αίσια για τους Έλληνες έκβα

ση της πολιορκίας, εξαίρει ο Μακρυ

γιάννης και απεικονίζει ο ζωγράφος του 
στον πίνακα. Αποτυπώνεται ακριβώς η 
στιγμή που λευκοφορεμένοι φουστανε

λάδες Έλληνες αγωνιστές ορμούν πάνω 
σε σκάλες στο τείχος του Σερπεντζέ, κα

ταλαμβάνουν το χώρο και εκδιώκουν τον 
αντίπαλο. Η μάχη μαίνεται στα δυτικά 
και νότια της Ακρόπολης, ανάμεσα στο 
λόφο του Αρείου Πάγου, στο μνημείο του 
Φιλοπάππου, το Ολυμπιείο και την Πύ

λη του Αδριανού. Ομάδες Ελλήνων πο

λεμιστών από διάφορα σημεία του πεδί

ου της μάχης σφυροκοπούν τους 
αμυνόμενους. Πλήθος νεκροί Τούρκοι 
είναι πεσμένοι στο έδαφος. Αθηναίες γυ

ναίκες φροντίζουν τους πληγωμένους συ

μπατριώτες τους. Ο Ιερός Βράχος προ

βάλλει όπως τον παρέδωσε ο χρόνος στα 
μάτια του Μακρυγιάννη: ο Παρθενώνας 
με το τουρκικό τζαμί στο εσωτερικό του, 
τα τουρκικά σπίτια στο χώρο των μνη

μείων, το σπίτι του Τούρκου φρούραρ

χου στη θέση των αρχαίων Προπυλαίων, 
το μνημείο του Θρασύλλου, τα αρχαία 
τείχη και τα μεταγενέστερα τειχίσματα 
με ενσωματωμένο σε αυτά τον τοίχο της 
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σκηνής του Ωδείου του Ηρώδου Αττικού. 
Στη σύνθεση ο Μακρυγιάννης και ο καλ

λιτέχνης με λιτά εκφραστικά μέσα ση

ματοδοτούν την ελληνική ορμή και τη μα

χητικότητα για την απόκτηση της 
ελευθερίας. 

Α. Σ.Π. 

131. «Η Δικαία Απόφασις του Θεού 
διά την Απελευθέρωσιν της Ελλάδος». 
« Σκέψις» Ιωάννη Μακρυγιάννη, 1836. 
Παναγιώτης Ζωγράφος 
Τέμπερα σε ξύλο, 39 x 55 εκ. 
Επιγρ.: Ο παντωκράτωρ Θεός όίχνη προς 
την ελλάδα και της λέγει· δια τους αγώνες 
και αίματα και θυσίας των ελλήνων 
σε ενσπλαχίζομαι και σον τινάζω τους 
αλύσους οπού είχες τόσους αιώνας εις 
τους πόδας και εν ταντω σε καταστένω 
βασίλειον Ι με βασιλέα τον όθωνα 
ηγαπημένον μου και βασίλισα αγαθή 
και ο άγγελος μου σας προσφέρει τους 
τρεις στεφάνους και ζήτω ο βασιλεύς ή 
βασίλισα και ή έλας· και οι αρχιερείς και η 
στρατιωτικοί και η πολιτικοί δοξολογ(ούν) 
τον θεόν Ι δια την νεκρανάστασιν όπου 
έ(καμε); 
κάτω: σκέψις μακριγιάνη αρθ: 19:11836 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. κατ. 3750. 

Ο πίνακας είναι το πιο έντονα ιδεολογι

κά φορτισμένο έργο της εικονογραφίας 
του Αγώνα του Μακρυγιάννη. Η ζωγρα

φική επιφάνεια είναι γεμάτη συμβολι

σμούς και το έργο στο σύνολο του προ

οικονομείτην αίσια έκβαση των αγώνων 
των Ελλήνων για την απελευθέρωση τους. 
Η νίκη τους είναι θεϊκή απόφαση. Ο ολό

σωμος Παντοκράτορας δεσπόζει σε όλη 
του τη δόξα στο κέντρο της εικόνας. Ο 
Θεός στη θέληση του να ελευθερώσει την 
Ελλάδα την έθεσε στην προστασία των 
Μεγάλων Δυνάμεων Ρωσίας, Αγγλίας 
και Γαλλίας, των οποίων οι ηγεμόνες, 
τσάρος Νικόλαος Α, βασίλισσα Βικτω

ρία και βασιλιάς ΛουδοβίκοςΦίλιππος 
αντίστοιχα, κατέχουν περίβλεπτη θέση 
στο ζωγραφικό πεδίο. Με θεία εντολή το 
νεοσύστατο ελληνικό κράτος απόκτησε 
τους βασιλείς του. Στη δεξιά πλευρά του 
πίνακα άγγελος προσφέρει μέσα σε δί

σκο τα σύμβολα της εξουσίας στους θε

όπεμπτους βασιλείς Όθωνα και Αμαλία, 
που πλαισιώνουν την Ελλάδα, η οποία 
αποδίδεται ως πάνοπλη θεά Αθηνά. Μια 

συστάδα με μικροσκοπικές φιγούρες 
Τούρκων (άνω αριστερά) που τρέπονται 
σε φυγή, συμβολίζει ασφαλώς την απαλ

λαγή των Ελλήνων από την οθωμανική 
κυριαρχία. Η αδρή σύνθεση ολοκληρώ

νεται με την εικονιστική παράθεση (αρι

στερά των Ευρωπαίων ηγεμόνων), των 
παραγόντων που συνετέλεσαν στη νίκη 
του ελληνικού Έθνους: του κλήρου, των 
αγωνιστών και του λαού. 

Α. Σ.Π. 

132. Ο Μητροπολίτης Παλαιών 
Πατρών Γερμανός υψώνει τη σημαία 
της Επανάστασης 
Θεόδωρος Βρυζάκης, 1865 
Λάδι σε μουσαμά, 164 x 126 εκ. 
Επιγρ. κάτω: Θ. Π. Βρυζάκης / εποίει 1865 
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη, αρ. ευρ. 537 

Ο πίνακας αυτός, ένα από τα γνωστότερα 
έργα του Θεόδωρου Βρυζάκη, παρουσιά

ζει το θρυλικό όρκο ενώπιον του Μητρο

πολίτη Παλαιών Πατρών Γερμανού στις 
25 Μαρτίου 1821 στα Καλάβρυτα. Ο επί
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σκοπός ο οποίος παρουσιάζεται με επί

σημη ενδυμασία και μίτρα, στέκεται μπρο

στά στην αψίδα του εικονοστασίου, το οποίο 
είναι διακοσμημένο με εικόνες αγίων, σε 
μια ορθόδοξη εκκλησία. Ευλογεί τη ση

μαία της Επανάστασης, η οποία φτάνει μέ

χρι κάτω στα πόδια του. Γύρω του υπάρ

χουν δύο ομάδες οπλισμένων Ελλήνων, οι 
οποίοι ορκίζονται στην ίδια τους τη ζωή 
ότι θα προσπαθήσουν να απελευθερώσουν 
τη χώρα τους από την οθωμανική κυριαρ

χία, έχοντας τα τρία δάχτυλα του δεξιού 
τους χεριού υψωμένα ως σύμβολο της 
Αγίας Τριάδας ενώ το αριστερό χέρι τους 
ακουμπά στο στήθος τους. Ένας διάκονος 
στα αριστερά του Γερμανού κρατά ένα θυ

μιατό, ενώ τη τελετή συνοδεύουν ιερείς. 
Δεξιά, στο σκοτάδι του φόντου δίπλα στις 
εικόνες των αγίων παρουσιάζεται και ο 
ίδιος ο Βρυζάκης. 
Η συγκρατημένη σιωπή του Μητροπολίτη, 
το φως των κεριών και η ήρεμη έκφραση 
των προσώπων του πίνακα συντελούν στο 
συγκρατημένο πάθος της σκηνής. Μια αχτί

δα φωτός εισβάλει από ψηλά στο σκοτει

νό χώρο, αγγίζει το χρυσό εικονοστάσι και 
πέφτει τελικά στη σημαία και στις άσπρες 
φουστανέλες των δύο μπροστινών ανδρών 
της αριστερής ομάδας. Η παράλληλη με 
τον πίνακα διάταξη του εικονοστασίου και 
των δύο ομάδων δεξιά και αριστερά του 
Μητροπολίτη προσδίδουν στον πίνακα κύ

ρος και πληρότητα. 
Για την αναπαράσταση του εσωτερικού 
χώρου με το εικονοστάσι, ο Βρυζάκης χρη

σιμοποίησε ως πρότυπο μία λιθογραφία 
από το βιβλίο Constantinopel and the Scenery 
of the Seven Churches of Asia Minor των 
Thomas Allom/Robert Walsh, Λονδίνο, 
αχρονολόγητο (γύρω στο 1840). Αλλά και 
για την παρουσίαση του άμβωνα χρησι

μοποίησε μία λιθογραφία του ίδιου τόμου, 
όπου απεικονίζεται ο άμβωνας της ελλη

νικής εκκλησίας στο Μπαλουκλί της Κων

σταντινούπολης. 
Ο Βρυζάκης είχε ήδη ασχοληθεί με το θέ

μα αυτό το 1851 σε έναν σχεδόν ίδιο πί

νακα (Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη). Αλλά 
και ο Peter von Hess απεικόνισε το γεγο

νός αυτό στο θεματικό κύκλο του, με τα φι

λελληνικά θέματα στις στοές του βασιλι

κού κήπου του Μονάχου. 
Μ. Ζ. Κ. 

Stelios Lydakis, Geschichte der griechischen 
Malerei des 19 Jahrhunderts, Μόναχο 1972, σσ. 
5557, εικ. σ. 21. Ηλίας Μυκονιάτης, Το Ει

κοσιένα στη ζωγραφική. Συμβολή στην με
λέτη της εικονογραφίας του Αγώνα, Θεσσα
λονίκη 1979, ο. 79. George Margaritis, 
«Griechenland. Wiedergburt aus dem Geist der 
Antike» Mythen der Nationen. Ein europdisches 
Panorama, έκδ. της Monika Flacke, Βερολίνο 
1998, σ. 16, εικ. GR 9. 

133. Ο θάνατος του Λάμπρου Τζαβέλλα 
Donato Francesco de Vivo, 1855 
Λάδι σε μουσαμά, 107 x 132 εκ. 
Επιγρ. κάτω: De Vivo figlio fecit 
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη, Αρ. ευρ. 6206 

Ο Francesco de Vivo, για τον οποίο δεν 
διασώζονται βιογραφικά στοιχεία, ήταν 
ανιψιός του Ναπολιτάνου ζωγράφου 
Tommaso de Vivo, ο οποίος ασχολήθη

κε με τη ζωγραφική ιστορικών θεμάτων 
και του οποίου την τεχνοτροπία και την 
αγάπη του για τη λεπτομέρεια αλλά και 
τον πλούτο των χρωμάτων υιοθέτησε και 
ο ανιψιός του. Οι απεικονίσεις ιστορι

κών θεμάτων του de Vivo χαρακτηρίζο

νται, όπως και τα έργα του Ludovico 
Lipparini, από μια ρομαντική έμφαση στο 
συναίσθημα και τη δραματικότητα. 
Στο προσκήνιο του πίνακα βρίσκεται ο 
πληγωμένος Σουλιώτης Λάμπρος Τζα

βέλλας (17451796) με την πλάτη ακου

μπισμένη στο σωλήνα ενός κανονιού. Τον 
εξασθενημένο ήρωα στηρίζει η γυναίκα 
του Μόσχω, η οποία βρίσκεται γονατι

στή πίσω του. Το πεδίο της μάχης που 
διαγράφεται στο φόντο παρουσιάζει το 
κάστρο Κιάρα στο Σούλι της Ηπείρου. Η 
επίθεση του Αλί Πασά της Ηπείρου τον 
Ιούλιο του 1792 εναντίον του Σουλιωτών 
ανήκε σε μια σειρά εχθροπραξιών του 
φιλοπόλεμου Αλί εναντίον του περήφα

νου Σουλίου, πολύ νωρίτερα από το ξέ

σπασμα της Επανάστασης. Ο Αλί πο

λιόρκησε τότε το Σούλι μετά τον 
ρωσοτουρκικό πόλεμο του 178792 και 
αναγκάστηκε να αποχωρήσει, παρ' όλο 
που οι Τούρκοι υπερείχαν. Κατά τη διάρ

κεια αυτής της πολιορκίας τραυματίστη

κε και ο Λάμπρος. Η γυναίκα του, η 
Μόσχω, και η κόρη του, η Σόφω, είχαν 
πολεμήσει τους Τούρκους με μεγάλη γεν

ναιότητα. Ο νεαρός άνδρας πίσω από το 
Λάμπρο και τη γυναίκα του είναι προ

φανώς ο γιος τους, Φώτος, ο οποίος στην 
πραγματικότητα την εποχή της πολιορ

κίας του Σουλίου ήταν φυλακισμένος από 
τον Αλί Πασά στα Ιωάννινα ως όμηρος. 
Η πυραμιδική διαμόρφωση των κεντρι

κών μορφών υπογραμμίζεται από τις δια

σταυρούμενες διαγώνιες γραμμές της σω

λήνας του κανονιού και σπασμένης ρόδας. 
Τα σώματα του Λάμπρου και της Μόσχως 
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σχηματίζουν σταυρό, ο οποίος παραπέ

μπει συμβολικά στην αυτοθυσία. Το φως 
που πέφτει από τ' αριστερά και οι θεα

τρικές χειρονομίες των κεντρικών προ

σώπων μετατρέπουν το γεγονός, το οποίο 
βρίσκεται στο μπροστινό μέρος, σε κύ

ριο θέμα του πίνακα, ενώ η σφαγή χά

νεται στο φόντο μέσα σε καπνούς. Η δο

μή αυτή του πίνακα φαίνεται να αφαιρεί 
το χρόνο από το Λάμπρο και τη Μόσχω 
και να τους προσδίδει ένα χαρακτήρα αι

ωνιότητας. Είναι προφανές ότι ο de Vivo 
έχει επηρεαστεί από τον πίνακα του 
Lipparini «Ο θάνατος του Μάρκου Μπό

τσαρη». Υιοθέτησε την στάση του άψυ

χου ήρωα, η οποία παραπέμπει στο μέλ

λον και έχει στόχο να εκφράσει την 
επιθυμία των φιλελληνικών κινημάτων 
και αγώνων για τη συνέχιση και την επι

τυχία του απελευθερωτικού αγώνα. 
Ο πίνακας παρουσιάστηκε το 1855 σε μία 
έκθεση στη Νάπολη και συζητήθηκε διε

ξοδικά από τον τύπο. 

Μ. Ζ. Κ. 

Κατάλ. έκθ. Risorgimento greco, 1986, σ. 321. 
εικ. σ. 422. 

134. Η έξοδος των πολιορκημένων 
του Μεσολογγίου 
Θεόδωρος Βρυζάκης, 1853 
Λάδι σε μουσαμά, 169 x 127 εκ. 
Επιγρ.. Θ. 77. Βρυζάκης 11853 
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη, Αρ. ευρ. 5446 

Ο μοναδικός πίνακας του Βρυζάκη με 
απεικόνιση ενός πολεμικού συμβάντος, 
παρουσιάζει ένα από τα σημεία καμπής 
της Επανάστασης, το οποίο λόγω της τρα

γικής έκβασης συγκίνησε ιδιαίτερα τους 
Φιλέλληνες. Το Μεσολόγγι, η μητρόπο

λη της ηπειρωτικής Ελλάδας και η πόλη, 
στην οποία θάφτηκε ο Μάρκος Μπό

τσαρης το 1823, όταν δεν υπήρχε πια κα

μιά ελπίδα για ξένη βοήθεια και μετά από 
μία πολιορκία, η οποία είχε ξεκινήσει 
από το 1824, κατακτήθηκε τελικά από τον 
Ιμπραήμ Πασά και τις ορδές του, κατα

στράφηκε και ο πληθυσμός του σφαγιά

στηκε. 
Ο Βρυζάκης επέλεξε για τον πίνακα του 
τη στιγμή της ηρωικής φυγής, με την οποία 
οι αρχηγοί, οι Σουλιώτες Νότης Μπό

τσαρης με υψούμενη τη σημαία και το σπα

θί, οι Δημήτριος Μακής και Κίτσος Τζα

βέλλας, και οι πολιορκημένοι προσπά

θησαν να σωθούν από την αιχμαλωσία 
περνώντας από μία στενή γέφυρα. Από 
ψηλά ο Χριστός, ο οποίος είναι καθι

σμένος στα σύννεφα σαν δικαστής των 
επιγείων, και δύο ομάδες αγγέλων με φοί

νικες ιερομαρτύρων, δαφνοστέφανα και 
σπαθιά στα χέρια, συνοδεύουν το γεγο

νός, του οποίου το τραγικό τέλος επίκει

ται: οι Οθωμανοί που πλησιάζουν το οχυ

ρό έχουν ήδη υψώσει το κόκκινο λάβαρο. 
Ο Βρυζάκης αύξησε τη δραματικότητα 
του γεγονότος συγκεντρώνοντας το φως 
που πέφτει από τ' αριστερά στην κεντρι

κή ομάδα, δημιουργώντας έτσι έντονες 
φωτοσκιάσεις. Αντίθετα, το ομοιόμορφο 
φως στην ουράνια ζώνη φαίνεται να συμ

βολίζει την αιωνιότητα. Για την παρου

σίαση του Χριστού και των αγγέλων ο 
καλλιτέχνης εμπνεύστηκε προφανώς από 
τη Δευτέρα Παρουσία του Peter Cornelius 
στην εκκλησία του Αγίου Λουδοβίκου 
στο Μόναχο. 
Αμέσως μετά τη δημιουργία του ο πίνα

κας βραβεύτηκε το 1853 με το πρώτο βρα

βείο στη Διεθνή Έκθεση της Βιέννης και 
αγοράστηκε από το Λουδοβίκο Α' για τη 
Νέα Πινακοθήκη, όπου και παρέμεινε 
μέχρι το θάνατο του. 
Ο πίνακας διαδόθηκε με λιθογραφίες, 
τις οποίες φιλοτέχνησαν οι Lemercier και 

Cherpentier στο Παρίσι το 1856, και αντι

γράφηκε δύο φορές, η τελευταία των οποί

ων ήταν το 1929. Αφότου η Κατερίνα Σπε

τσιέρηBeschi χαρακτήρισε την εκδοχή 
της Ρώμης ως το αυθεντικό έργο, ο πί

νακας παραδόθηκε στην Εθνική Πινα

κοθήκη της Αθήνας. 

Μ. Ζ. Κ. 

Caterina SpetsieriBeschi, «Η Έξοδος του 
Μεσολογγίου» του Θ.Π.Βρυζάκη. Η ανεύ
ρεση ενός αυθεντικού έργου», περ. Ο Πολί
της, τχ. 11,1977, σσ. 4954. George Margaritis, 
«Griechentand. Wiedergeburt aus dem Geist 
der Antike», Κατάλ. έκθ. Mythen der Nationen. 
Ein europdisches Panorama, έκδ. της Monika 
Flacke, Βερολίνο 1998, σσ. 162165, εικ. GR 
16. 

135. To στρατόπεδο του Καραϊσκάκη 
Θεόδωρος Βρυζάκης, 1855 
Λάδι σε μουσαμά, 145 x 178 εκ. 
κάτω δεξιά: Θ. 77. Βρυζάκης 11855 
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη, Αρ. ευρ. 493 

Ο πίνακας αναπαριστά το οχυρό που εί

χε καταλάβει ο Καραϊσκάκης κοντά στον 
Πειραιά, στο Φάληρο, για να προετοι

μαστεί με τους φιλέλληνες αξιωματικούς 
και τους δικούς του για την επίθεση της 
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ο Αθήνας και να καταλάβει το κάστρο της 
Ι Ακρόπολης (22 Απριλίου 1827). Πρό

< κείται για τον πρώτο πίνακα Έλληνα ζω

ή γράφου με καθαρά ιστορικό περιεχόμε

| νο. Βέβαια, ο Βρυζάκης δεν τον ζωγράφισε 
| στην Ελλάδα αλλά στο Μόναχο όπου ζού

I σε από τα δεκαοκτώ του χρόνια (1836) 
ο" ως υπότροφος του Λουδοβίκου, καθότι 
| ήταν ορφανό του Αγώνα, στο Λύκειο του 
| Θείρσιου «Athenaum». Εκπαιδευμε'νος 
< από το τοπικό ρομαντικόαφελές ιδίωμα 
χ που είχε διατυπώσει ο Peter von Hess, 
·* του οποίου υπήρξε μαθητής και επηρεα

σμένος ως ένα βαθμό από το έργο του 
Karl Wilhelm von Heideck «Στρατόπεδο 
των Φιλελλήνων στον Αγώνα για την Ανε

ξαρτησία» (Καρλσρούη, Κρατική Αίθου

σα Τέχνης), κατάφερε εντούτοις να κα

ταθέσει πειστικά την προσωπική του ματιά. 
Η γνωριμία του, μεταξύ άλλων, με τους 
ζωγράφους Karl Krazeisen, Joseph Petzl 
και Karl Wilhelm von Heideck, που πολ

λοί από αυτούς είχαν επισκεφθεί την 
Ελλάδα για να αποτυπώσουν σημαντικά 
ιστορικά γεγονότα της πρώτης οθωνικής 
περιόδου, τον βοήθησαν στη σύνταξη των 
τόσο δημοφιλών θεμάτων του από την ελ

ληνική ζωή. 
Ο Βρυζάκης ακολούθησε στον πίνακα αυ

τό την επίπεδη αναπαράσταση τοπίου του 
ανοιχτού ορίζοντα που είναι βουτηγμένη 
σε χρυσαφί φως καθώς και τη λατρεία στη 
λεπτομέρεια, που χαρακτηρίζουν τον πί

νακα του Peter von Hess «Η άφιξη του 
Όθωνα στο Ναύπλιο». Δεξιά, στο ύψω

μα μπορούν αμέσως να ταυτιστούν οι προ

σωπικότητες της «Μάχης της Αθήνας»: Ο 
Καραϊσκάκης, που δείχνει το στόχο της 
επίθεσης, το κάστρο της Ακρόπολης, ο 
Σκοτσέζος Γκόρντον και ο Άγγλος Άστιν

γκς και οι Μπότσαρης, Τζαβέλλας, Γρί

βας, Καλλέργης και Μακρυγιάννης. Ο φί

λος του Βρυζάκη και μέλος της 
Αντιβασιλείας, ερασιτέχνης ζωγράφος, 
Karl von Heideck παρακολουθεί με ένα 
τηλεσκόπιο το κάστρο, τον απώτερο «ι

δεατό» στόχο της Ελευθερίας, την Ακρό

πολη. Τα πορτρέτα των αγωνιστών φιλο

τεχνήθηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα που 
κατέθεσε ο Karl Krazeisen εκ του φυσι

κού το 18261827 και λιθογραφήθηκαν 
στο Μόναχο από τον Franz Hanfstaengl 
«Bildnisse ausgezeichneter Griechen und 
Philhellenen» («Πορτρέτα εξαίρετων Ελλή

νων και Φιλελλήνων»). 
Το πρώτο πλάνο του πίνακα καταλαμβά

νεται από αγωνιστές έτοιμους να λάβουν 
τα όπλα μόλις δοθεί η εντολή από τους 
στρατηγούς. Ενώ ορισμένοι αναπαύονται, 
άλλοι προσπαθούν να κτίσουν έναν προ

μαχώνα από αρχαία μάρμαρα. Στο αρι

στερό άκρο ό ίδιος ο Krazeisen, ως λο

χαγός του Βαυαρικού Εκστρατευτικού 
Σώματος, δείχνει εμφατικά το στόχο. Ένας 
όρθιος, οπλισμένος αγωνιστής, στηριγ

μένος σε αρχαίο τείχος, καταλαμβάνει 
και με τη φωτεινή χρωματικότητα το κέ

ντρο της σύνθεσης. Με το αλωμένο χέρι 
προς τα δεξιά και το στραμμένο βλέμμα 
προς τα αριστερά συνενώνει τις δυο ενό

τητες: τους απλούς Αγωνιστές με τους αρ

χηγούς με ιδεολογικό «στήριγμα» το αρ

χαίο τείχος. Ο γέροντας πολεμιστής, με 
τον οποίο συνομιλεί, είναι καθισμένος 
στα πόδια του και ένα παιδί του φέρνει 
ένα αναμμένο τσιμπούκι. Οι τρεις ηλικίες 
του ανθρώπου η παιδική, η νεαρή και η 
γεροντική εμπλέκονται εδώ στον Αγώ

να για την Ελευθερία με επίκεντρο την 
Ακρόπολη της Αθήνας. 
Απώτερος πολιτικός στόχος του Βρυ

ζάκη ήταν η ταυτόχρονα παρουσιασμέ

νη συμφιλίωση ελληνικών και φιλελλη

νικών δυνάμεων στον κοινό αγώνα. Αυτό 
γίνεται ακόμα πιο φανερό στην επιγρα

φή της λιθογραφίας με το ίδιο θέμα που 
φιλοτεχνήθηκε πέντε χρόνια αργότερα, 
το 1860, στο Παρίσι: «Το εν Πειραιεί ευ

ρισκόμενον στρατόπεδον του Καραϊ

σκάκη το έτος 1827. Η εικών τούτη είναι 
αφιερωμένη στον ελληνικό λαό και τους 
φίλους του, Θεόδωρος Βρυζάκης, 1860». 

Μ. Ζ. Κ. 

Tonis Spiteris, Introduction a la peinture 
neohellenique, Αθήνα 1962, σ. 34. Stelios 
Lydakis, Geschichte der griechischen Malerei 
des 19. Jahrhunderts, Μόναχο 1972, σ. 27 κ.ε. 
Marilena Ζ. Cassimatis, «Griechenland und 
die Munchner Malerei im 19. Jahrhundert», 
Akten zum Symposion Hundert Jahre 
Byzantinistik. Gedenkfeierfiir Karl Krumbacher, 
11.12. Dezember 1997 (υπό ε'κδοση). 

136. Μια Ελληνίδα ηρωίδα 
NicolasLouisFran§ois Gosse, 1827 
Λάδι σε μουσαμά, 40 x 27 εκ. 
Επιγρ. κάτω δεξιά: Ν. Gosse jet. 1827 
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη, Αρ. ευρ. 6870 

Ο Γάλλος ζωγράφος ιστορικών θεμάτων 

και προσωπογράφος Gosse ήταν μαθη

τής του Andre Vincent. To 1808 πήρε για 
πρώτη φορά μέρος στο ετήσιο Σαλόνι, 
στο οποίο συμμετείχε έπειτα ετησίως μέ

χρι το 1870. Ιδιαίτερα παραγωγικός, αν 
και όχι πολύ γνωστός, διακόσμησε με τα 
έργα του θέατρα και εκκλησίες του Πα

ρισιού, ορισμένες αίθουσες του Λούβρου, 
καθώς και την οροφή του δικαστικού με

γάρου στη Rennes. Πίνακες με σκηνές 
από τη ζωή του Ναπολέοντα βρίσκο

νται στο Μουσείο του Λουξεμβούργου 
στο Παρίσι και στο Μουσείο των Βερ

σαλιών. Ο πολιτικά αυτός ευαισθητο

ποιημένος καλλιτέχνης είχε ζωγραφί

σει και σκηνές από την εξέγερση του 
Παρισιού του 1830. 
Ο μικρός πίνακας της Εθνικής Πινακο

θήκης χρονολογείται το 1827. Παρου

σιάζεται η Ασήμω Λιδωρίκη, η «ηρωί

δα της Ακρόπολης». Αδέλφια της ήταν οι 
αγωνιστές Αναστάσιος και Παναγιώτης 
Λιδωρίκης, ο οποίος αργότερα διετέλε

σε γερουσιαστής υπό το βασιλιά Όθω

να. Η Ασήμω ήταν παντρεμένη με τον 
Ιωάννη Γκούρα, το φρούραρχο της Ακρό

πολης, όπου και κλείστηκε κατά τη διάρ

κεια της πολιορκίας της. Όταν ο Γκού

ρας πέθανε μετά από ένα σοβαρό 
τραυματισμό την 1η Οκτωβρίου 1826, 
εκείνη παρέμεινε με τους πολιορκημέ

νους και αντιστάθηκε στους Τούρκους, 
μέχρις ότου έσπευσαν να τους βοηθήσουν 
ένα σώμα Φιλελλήνων υπό τον Fabvier 
και μία ομάδα Ελλήνων υπό τον Καραϊ

σκάκη. Μερικούς μήνες μετά την επα

νάκτηση της Ακρόπολης, στις 12 Ιανου

αρίου 1827, η Ασήμω βρήκε τραγικό 
θάνατο σε μια νέα επίθεση του πυροβο

λικού: καταπλακώθηκε στο Ερεχθείο από 
τμήμα ενός γείσου που κατέρρευσε. 
Ο θάνατος της Ασήμως μέσα στα αρχαία 
ερείπια και η στρατιωτική επιτυχία του 
Γάλλου Fabvier διέγειραν τα φιλελληνι

κά αισθήματα του Gosse. Ήδη το χρόνο 
του θανάτου της, ο Gosse ζωγράφισε 
τη σύγχρονη «Κόρη της Ακρόπολης»: πα

ρά το τραύμα στο χέρι της, πατάει πάνω 
στο λάβαρο με την ημισέληνο, που βα

στά ακόμα στα χέρια του ένας σκοτω

μένος Τούρκος. Ο Gosse δεν επιχειρεί 
μια αφηρημένη αλληγορία για τη νίκη 
πάνω στην τυραννική κυριαρχία, αλλά 
με την παρουσίαση της ήττας των Τούρ

κων μέσα στον ιερό περίβολο του Παρ

θενώνα, επικαλείται τα ουμανιστικά ιδε
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ο ώδη δημιουργώντας έτσι μια πολιτική ει

1 κόνα. Ο ρομαντικός τόπος της γυναίκας, 
Ζ η οποία πατά πάνω στα σύμβολα κυ

8 ριαρχίας του εχθρού στην προκειμένη 
< περίπτωση στο λάβαρο ήταν ήδη γνω

| στός από τον πίνακα του Delacroix «Η 
α Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου». 
ο Ο πίνακας του Gosse δεν φέρει μεν ιδε

ί αλιστικάηρωικά χαρακτηριστικά, είναι 
| όμως με την κλασική αυστηρότητα του 
■ χαρακτηριστικός για μια συγκεκριμένη 
| κατεύθυνση της γαλλικής ζωγραφικής 
< των αρχών του 19ου αιώνα, η οποία στρε

φόταν γύρω από φιλελληνικά θέματα. 
Η «Κόρη της Ακρόπολης» φαίνεται ότι 
σημείωσε επιτυχία. Το 1829 διαδόθηκε 
με μια λιθογραφία του JeanPierreMarie 
Jazet με τον τίτλο L' heroine grecque. 

Μ. Ζ. Κ. 

137. Η Ελλάς ευγνωμονούσα 
Θεόδωρος Βρυζάκης, 1858 
Λάδι σε μουσαμά, 215 x 157 εκ. 
Επιγρ. κάτω δεξιά: Θ. Π. Βρυζάκης εποίη
σε 1858 
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη, Αρ. ευρ. 3202 

Ο Θεόδωρος Βρυζάκης είναι ο Έλλη

νας ζωγράφος, ο οποίος ασχολήθηκε πιο 
εντατικά από οποιονδήποτε άλλο με θέ

ματα εμπνευσμένα από την ελληνική επα

νάσταση. Με το συγκεκριμένο πίνακα 
δημιουργεί για πρώτη φορά μία αλλη

γορική παράσταση:Ή Ελλάδα προσω

ποποιημένη, με τη μορφή μιας γυναίκας 
δαφνοστεφανωμένης και ντυμένης με αρ

χαιοελληνικό χιτώνα, υψώνει τα χέρια 
της πάνω από τα κεφάλια των ανδρών, 
οι οποίοι διακινδύνευσαν τη ζωή τους 
για να απελευθερώσουν την πατρίδα τους 
από τον τουρκικό ζυγό. 
Με τη βοήθεια των χαρακτικών του 
Krazeisen που γνώριζε ο Βρυζάκης, μπο

ρεί κανείς να αναγνωρίσει σχεδόν κάθε 
πρόσωπο της παράστασης. Έτσι κάτω 
από το αριστερό χέρι της Ελλάδας βρί

σκονται συγκεντρωμένοι, η Μαντώ Μαυ

ρογένους, ο ναύαρχος Μιαούλης, ο Αδα

μάντιος Κοραής, ο στρατηγός Γεώργιος 
Καραϊσκάκης, ο Παπαφλέσσας, ο Αθα

νάσιος Διάκος, η Λασκαρίνα Μπου

μπουλίνα και ο Μητροπολίτης Παλαιών 
Πατρών Γερμανός. Κάτω από το δεξί της 
χέρι αναγνωρίζονται ο Ιωάννης Καπο

δίστριας, ο Ρήγας Βελεστινλής, ο Οσπο

δάρος Αλέξανδρος Σούτσος, ο Δημήτριος 
και Αλέξανδρος Υψηλάντης, καθώς και 
ο νεαρός λόρδος Μπάιρον. 
Ο Βρυζάκης φαίνεται να εμπνεύστηκε 
από ένα ποίημα του Ρήγα Βελεστινλής 
για τον πίνακα αυτό, του οποίου η πρώ

τη στροφή έχει ως εξής: «Όλα τα παιδιά 
μου, τα ορφανά παιδιά μου, σκορπισμέ

να σ' ολόκληρη τη γη». Ο Βρυζάκης, ο 
οποίος ήταν κι ίδιος ορφανός και ζούσε 
ήδη πολλά χρόνια στο Μόναχο, ταυτί

στηκε με τους στίχους αυτούς. 
Στο βάθος διακρίνονται τμήματα ενός 
δωρικού ναού προφανώς του Παρθε

νώνα ο οποίος είχε αναχθεί σε εθνικό 
σύμβολο. Η γυναικεία μορφή ορθώνεται 
πάνω σε ένα άσπρο σύννεφο, στα πόδια 
της είναι πεσμένες οι σπασμένες αλυσί

δες της σκλαβιάς και από κάτω της δια

κρίνεται ένας σωρός από χρυσά και αση

μένια νομίσματα που ήταν και οι μοναδικοί 
πόροι, με τους οποίους θα σωζόταν το 
χρεωκοπημένο κράτος. 
Η έμπνευση του πίνακα έχει τις ρίζες της 
στη λαϊκή τέχνη της εποχής. Το μοτίβο 
της γυναίκας που κρατά τα χέρια της 
απλωμένα πάνω από ένα πλήθος αν

θρώπων, προέρχεται από τον τύπο της 
Παναγίας του Ισχυρού Μανδύα. 

Μ. Ζ. Κ. 

Boetticher, Malerwerke, 1/1,1891, σ. 150. Πι
νακοθήκη, τχ. 170, έτος 15, Αθήναι 1915, σσ. 
18κ.ε. Stelios Lydakis, Geschichte der 
griechichen Malerei des 19. Jahrhunderts, 
Μόναχο 1972, σσ. 5557. Ηλίας Μυκονιά
της, Το Εικοσιένα στη ζωγραφική. Συμβολή 
στην μελέτη της εικονογραφίας του αγώνα, 
Θεσσαλονίκη 1979, σο. 78 κ.ε. Χρύσανθος 
Χρήστου, Η ελληνική ζωγραφική 18321922, 
Αθήνα 1981, σσ. 28 κ.ε. εικ. 17. George 
Margaritis, «Griechenland. Wiedergeburt 
aus dem Geist der Antike», κατάλ. έκθ. Mythen 
der Nationen. Ein europaisches Panorama, 
έκδ. της Monika Flacke, Βερολίνο 1998, σ. 
162, εικ. GR II. 

138. Σφραγίδες Διοικήσεως 
1. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 
Κράμα χαλκού. 
4x3,1 εκ.. Αρ. κατ. 148 

2. ΜΙΝΙΣΤΕΡΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
Κράμα χαλκού. 
4x3,1 εκ.. Αρ. κατ. 161 

3. ΕΠΑΡΧΕΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
Κράμα χαλκού. 
3,8x3,1 εκ.. Αρ. κατ. 295 

4. Η ΒΟΥΛΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Κράμα χαλκού. 
4,1x3,1 εκ.. Αρ. κατ. 181 

5. Η ΑΝΤΙΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Κράμα χαλκού. 
4x3εκ.. Αρ. κατ. 183 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 

«Η σφραγίς της Διοικήσεως φέρει ση

μείον χαρακτηριστικόν την Αθηνάν μετά 
των συμβόλων της φρονήσεως». 
(Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος, 
αρθρ. ργ'και Πολιτικόν Σύνταγμα της 
Ελλάδος, Εν Τροιζήνι 1827, Παράρτημα 
αριθμ. 150). 

Συνταγματικό και πολιτικό πλαίσιο 
18211827 
Η Επανάσταση του 1821 είχε πανελλήνιο 
χαρακτήρα και η ανάγκη ενιαίου πολι

τικού συστήματος ήταν κοινή συνείδηση 
και επιθυμία όλων των Ελλήνων. Τον Δε

κέμβριο του 1821 συγκεντρώθηκαν στο 
Άργος οι πληρεξούσιοι της Πελοποννή

σου, της Στερεάς και των Νήσων και όρι

σαν την Πιάδα (σημ. Νέα Επίδαυρος) ως 
τόπο σύγκλησης της Εθνικής Συνέλευσης. 
Ορίστηκε δωδεκαμελής «Επιτροπή της 
Συνελεύσεως» για να συντάξει σχέδιο πο

λιτεύματος. Η επιτροπή πολύ σύντομα πε

ράτωσε το έργο της και την 1η Ιανουαρί

ου 1822, η Α' Εθνική των Ελλήνων 
Συνέλευση ψήφισε το «Προσωρινόν Πο

λίτευμα της Ελλάδος» στο οποίο προτά

χθηκε η πρώτη πανελλήνια διακήρυξη του 
Αγώνα της Ανεξαρτησίας : 
« Το Ελληνικό Έθνος, το υπό φρικώδη 
Οθωμανικήν Δυναστείαν, μη δυνάμενον 
να φέρη τον βαρύτατον και απαραδειγ
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πρόσωπο, τον Κυβερνήτη, που θα ασκού

σε τις αρμοδιότητες τους με τους Γραμ

ματείς της Επικρατείας (υπουργούς) και 
η Δικαστική εξουσία, αναγνωρίστηκε ως 
ανεξάρτητη ασκούμενη από τα δικαστή

ρια εν ονόματι του έθνους. 
Η Γ' Εθνική Συνέλευση της Τροιζήνας 
εξέλεξε τον Ιωάννη Καποδίστρια Κυβερ

νήτη της Ελλάδος (ψήφισμα 3ης Απριλί

ου 1827) και ταυτόχρονα διόρισε τριμε

λή Αντικυβερνητική Επιτροπή για να 
κυβερνήσει την Ελλάδα ως την άφιξη του 
Καποδίστρια στην πατρίδα. 

Δ. ΚΜ. 

Ανδρέας Ζ. Μάμονκας, Τα κατά την ανα
γέννησιν της Ελλάδος ήτοι συλλογή των πε
ρί την αναγεννωμένην Ελλάδα συνταχθέντων 
πολιτευμάτων, νόμων και άλλων επισήμων 
πράξεων, από του 1821 μέχρι τέλους του 1832, 
Πειραιεύς 183940. 

μάτιστον ζυγόν της τυραννίας και απο

σείσαν αυτόν με μεγάλας θυσίας, κη

ρύττει σήμερον δια των νομίμων Παρα

στατών του, εις Εθνικήν συνηγμένων 
Συνέλευσιν, ενώπιον Θεού και ανθρώ

πων, «την Πολιτική ν αυτού Ύπαρξιν και 
Ανεξαρτησίαν». 
Εν Επιδαύρω την ά Ιανουαρίου, έτει αω

ηβ' και Α' της Ανεξαρτησίας 
Με την Β' Εθνική Συνέλευση του Αστρους 
(29 Μάρτ. 18 Απρ.1823) επιβεβαιώθηκε 
ότι η Διοίκηση συγκροτείται από τα δύο 
σώματα το Βουλευτικό και το Εκτελεστι

κό και ότι το Δικαστικό είναι ανεξάρτη

το. Καταργήθηκαν όμως οι μερικές Διοι

κήσεις, ο Αρειος Πάγος, η Γερουσία της 
Δυτικής Χέρσου Ελλάδος, η Πελοποννη

σιακή Γερουσία και τα λοιπά τοπικά πο

λιτεύματα. Στις 13 Απριλίου 1823 ψηφί

στηκε αναθεωρημένο το Προσωρινόν 

Πολίτευμα της Ελλάδος με το όνομα Νόμος 
της Επιδαύρου. Το πολίτευμα αυτό ίσχυ

σε ως το τέλος του Αγώνα της Ανεξαρ

τησίας. 
Η Γ Εθνική Συνέλευση (Τροιζήνας), η 
μακροβιότερη όλων των Εθνικών Συνε

λεύσεων (Απρ. 1826Μάιος 1827) ψήφι

σε ομόφωνα την 1η Μαίου 1827 το νέο 
οριστικό πολίτευμα του Ελληνικού Κρά

τους. Στο νέο πολίτευμα, πρότυπο φιλε

λευθερισμού, δόθηκε η ονομασία Ελλη

νική Πολιτεία για να αποφευχθεί ο όρος 
Ελληνική Δημοκρατία, που προκαλούσε 
δυσπιστία στις Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
της εποχής. Το νέο Πολιτικόν Σύνταγμα 
της Ελλάδος είχε σαφή διάκριση των εξου

σιών. Η Νομοθετική εξουσία ανήκε στο 
Σώμα των αντιπροσώπων του Έθνους, 
που ονομάστηκε Βουλή της Ελλάδος, η 
Νομοτελεστική εξουσία ανατέθηκε σε ένα 
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Ζ'. Ο κύκλος έργων ζωγραφικής του Peter Hess 

Ο Peter von Hess (17921871) συγκατα

λέγεται, μαζί με τους Wilhelm von Kobell 
και Albrecht Adam στους βασικούς ζω

γράφους του Μονάχου των αρχών του 19ου 
αιώνα που ασχολήθηκαν κυρίως με την 
απεικόνιση πολεμικών σκηνών. Αφού έλα

βε τα πρώτα μαθήματα από τον πατέρα 
του, χαλκογράφο Carl Ernst Christoph 
Hess, ο Peter von Hess άρχισε να φοιτά 
στην Ακαδημία του Μονάχου το 1809. Κα

τά την εποχή αυτή δημιουργήθηκαν τα 
πριότα έργα που απεικόνιζαν σφαγές, κα

θώς οι πρώτες ηθογραφίες. Από το 1813 
ως το 1815 ο καλλιτέχνης έλαβε μέρος 
στους ναπολεόντειους πολέμους ως πο

λεμικός ζωγράφος και καθιερώθηκε κα

τά τη δεκαετία που ακολούθησε ως ζω

γράφος σκηνών μάχης. Με εντολή του 
Λουδοβίκου Α', ο Hess ζωγράφισε εικό

νες μάχης σε μεγάλο μέγεθος για τα Ανά

κτορα του Μονάχου. Στις αρχές της δε

καετίας του '30 του ανατέθηκε να 
διακοσμήσει μια αίθουσα των νέων Ανα

κτόρων, με σκηνές από την αρχαία ιστο

ρία. Όμως, με την επιλογή του Όθωνα στο 
αξίωμα του βασιλέως της Ελλάδος το 1832, 
τα σχέδια άλλαξαν. Στις 23 Νοεμβρίου 
1832 ο Joseph Gail, γαμπρός του Hess, 
γράφει: «Ο Peter άκουσε, ή πιστεύει ότι 
ο βασιλεύς θα του δώσει την εντολή να 
διακοσμήσει μια αίθουσα των Ανακτόρων 
με τοιχογραφίες από τη νεότερη ιστορία 
του απελευθεραπικού αγώνα των Ελλή

νων έως τον ερχομό του βασιλέως Όθω

να, αφού ο βασιλεύς ανταποκρίθηκε στην 
παράκληση του να δημιουργήσει μια αί

θουσα με αντικείμενα από την αρχαιότη

τα» (Απόσπασμα κατά τον Reinhardt, 
«Peter von Hess», 1977, σ. 266). 
To 183233, ο Hess συνόδευσε το βασιλιά 
Όθωνα στο ταξίδι του στην Ελλάδα, κατ' 
εντολή του Λουδοβίκου. Τόσο ο Λουδο

βίκος Α ' , όσο και ο βασιλιάς Όθωνας 

του ανέθεσαν να ζωγραφίσει μεγάλους 
πίνακες, απεικονίζοντας σκηνές από την 
άφιξη του Όθωνα στο Ναύπλιο και στην 
Αθήνα. Στα τέλη Σεπτεμβρίου 1833 επέ

στρεψε και πάλι στο Μόναχο και αφο

σιώθηκε έως τις αρχές του 1839 στις βα

σιλικές αυτές παραγγελίες. Παράλληλα, 
φιλοτέχνησε κάποιες ηθογραφικές σκη

νές παρουσιάζοντας τον ελληνικό τρόπο 
ζωής του λαού. Τον Απρίλιο του 1839, ο 
Λουδοβίκος Α ' του έδωσε την άδεια να 
ταξιδέψει στην Αγία Πετρούπολη και να 
εργαστεί στην αυλή του Τσάρου. Στα μέ

σα Νοεμβρίου 1839, ο Hess επέστρεψε 
από τη Ρωσία. Εν τω μεταξύ όμως, είχε 
ήδη επιλεγεί ένας νέος χώρος στα Ανά

κτορα του Μονάχου για να στεγάσει τον 
κύκλο των έργων με σκηνές από τον ελ

ληνικό απελευθερωτικό αγώνα, τα σχέδια 
για τον οποίο είχαν γίνει από το 1832. Σε 
ένα σχέδιο του 1838, ο επιθεωρητής αρ

χιτεκτονικών οικοδομικών έργων της αυ

λής, Leo von Klenze, είχε προβλέψει να 
συμπεριλάβει μοτίβα από τη νεότερη ελ

ληνική ιστορία στις τοιχογραφίες των βό

ρειων στοών του βασιλικού κήπου. Πάνω 
από τα έργα ζωγραφικής του Karl Rottmann 
που απεικόνιζαν ελληνικά τοπία, θα υπήρ

χε ένα έργο με μια ιστορική σκηνή από 
τον ελληνικό απελευθερωτικό αγώνα. Από 
τις αρχές του καλοκαιριού του 1838, ο Karl 
Rottmann είχε ήδη αρχίσει να ετοιμάζει 
στο εργαστήριο του τα τσιμεντένια κα

λούπια πως θα τοποθετούνταν στη συνέ

χεια στον τοίχο. Στα τέλη του 1839, οι βό

ρειες στοές ασφαλτοστρώθηκαν και οι 
τοίχοι ετοιμάστηκαν για να δεχτούν τις ει

κόνες της ελληνικής υπαίθρου. Αντίθετα 
με τις ευρέως διαδεδομένες εκτιμήσεις 
της ιστορικής έρευνας, ο Hess άρχισε να 
ετοιμάζει τα έργα του κύκλου του μόλις 
το 184041, δηλαδή αμέσως μετά την πα

ρουσίαση του σχεδίου του Ludwig von 

Schwanthaler για τη ζωφόρο, που περι

λάμβανε την απεικόνιση του απελευθε

ρωτικού αγώνα στην αίθουσα του θρόνου 
των αθηναϊκών ανακτόρων. Μεταξύ του 
1841 και του 1844 ο Hess δεχόταν τακτι

κές αμοιβές για σχέδια. Μετά τα σχέδια 
του με μολύβι και κάρβουνο σε πρωτότυ

πο μέγεθος, καθώς και τα έγχρωμα ελαι

ογραφικά του σκίτσα, ανέλαβε το 1841 
και ο Christoph Nilson την εκτέλεση τοι

χογραφιών εφαρμόζοντας εγκαυστική τε

χνική. Στο έργο του αυτό είχε την υπο

στήριξη του ζωγράφου σκηνικών, Joseph 
Anton Schwarzmann, ο οποίος δημιούρ

γησε τις διακοσμήσεις για τα πλαίσια των 
τοίχων. Στα τέλη του 1844 όλες οι σκηνές 
από τον ελληνικό απελευθερωτικό αγώ

να είχαν ολοκληρωθεί στις βόρειες στο

ές. 
Ακολουθώντας την παράδοση των απει

κονίσεων των σκηνών μάχης, ο Hess προ

σπάθησε να δώσει έναν υψηλό βαθμό ιστο

ρικής αυθεντικότητας στις σκηνές του. 
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην 
Ελλάδα, από το 1832 έως το 1833, δημι

ούργησε πολυάριθμα πορτρέτα γνωστών 
πολιτικών και στρατιωτικών, ζωγράφισε 
τοπία και έκανε σπουδές λαϊκών ενδυ

μασιών, που τις χρησιμοποιούσε ως προ

σχέδια. Ενώ στον κύκλο των έργων του 
βασιλικού κήπου οι Έλληνες αγωνιστές 
της επανάστασης παρουσιάζονται ενδε

δυμένοι με βράκες και σαρίκια, ο Hess 
τους απεικονίζει με φουστανέλα, οθωμα

νικές βράκες με φέσι και στολές Ουσά

ρων. Όσο αυτό ήταν εφικτό, ο Hess προ

σπαθούσε να απεικονίζει τα πορτρέτα με 
μεγάλη πιστότητα. Ως τώρα, δεν ήταν γνω

στό από πού αντλούσε ο Hess τις πληρο

φορίες του για την πιστή αναπαράσταση 
των στρατιωτικών γεγονότων. Τώρα όμως 
γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι πηγή του 
ήταν οι δύο τόμοι της «Ιστορίας της Ελλη
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νικής Επανάστασης» (History of the Greek 
Revolution) του Thomas Gordon, που εκ

δόθηκαν το 1832 στο Λονδίνο σε αγγλική 
γλώσσα και το 1840 στη Λειψία σε γερ

μανική μετάφραση. Ο Σκοτσε'ζος Gordon 
ήταν από τους πρώτους Φιλέλληνες και 
ταξίδεψε το 1821 στην Ελλάδα. Ως το έτος 
1827 εκπαίδευε στρατιώτες, συμμετείχε 
ενεργά με τις στρατιωτικές μονάδες στη 
μάχη και προμήθευε συνεχώς την ελληνι

κή πλευρά με χρήματα από δωρεές, κα

θώς και με πολεμοφόδια. Το 1828 εμφα

νίστηκε το πορτρέτο του στα φύλλα του 
πρώτου τεύχους του Krazeisen «Bildnisse 
ausgezeichneter Griechen und Philhellenen» 
[«Πορτρέτα εξαίρετων Ελλήνων και Φι

λελλήνων»]. Μετά την επιστροφή του στην 
Αγγλία το 1827, ο Gordon συνέχισε να 
δραστηριοποιείται υπέρ της Ελλάδας και 
μεταξύ άλλων άρχισε τη συγγραφή μιας 
εκτεταμένης ιστορίας του ελληνικού απε

λευθερωτικού αγώνα. Ήταν αυτόπτης μάρ

τυρας των γεγονότων και μπορούσε να εγ

γυηθεί για την αυθεντικότητα και αξιοπιστία 
των στοιχείων που κατέγραψε. Η παρου

σίαση των γεγονότων γίνεται με ζωντάνια 
και με αναφορά σε χαρακτηριστικές λε

πτομέρειες, ενώ, ως στρατιωτικός, το εν

διαφέρον του επικεντρώνεται κυρίως στις 
κινήσεις των στρατιωτικών μονάδων και 
στην ακριβή αναπαράσταση των ένοπλων 
συγκρούσεων. Ο Johann Zinkeisen με

τέφρασε τα δύο τεύχη του Gordon στα 
Γερμανικά, τα οποία δημοσιεύτηκαν το 
1840 και αποτέλεσαν τον τρίτο και τέταρτο 
τόμο της «Ιστορίας της Ελλάδος». Με το 
έργο αυτό, συνέχισε την περιγραφή του 
Gordon ως την άνοδο του Όθωνα στο θρό

νο της Ελλάδας το 1835. Εάν λάβει κανείς 
υπ' όψη το στρατιωτικό προσανατολισμό 
των περιγραφών του Gordon, δεν προ

καλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο ζωγράφος 
πολεμικοί σκηνών, Hess, επέλεξε ειδικά 
αυτή την ιστορική πηγή ως βάση για τις 
απεικονίσεις του. Επιπέλον, γνώριζε κα

λά τον Krazeisen, ο οποίος με τη σειρά του 
γνώρισε προσωπικά τον Gordon, πιθανώς 
κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην 
Ελλάδα το 182627. 
Για τον κύκλο των έργων του βασιλικού 
κήπου ο Hess συγκέντρωσε μια ασυνή

θιστη ποικιλία σκηνών, διαφορετική από 
τις συνηθισμένες που έως και τώρα πα

ρουσιάζει κάποιες δυσκολίες στην ερμη

νεία. Μάλιστα, είχε εκφραστεί η εικασία 
ότι οι σκηνές αυτές είχαν εν μέρει επι

νοηθεί. Εκτός της προγραμματικής εικό

νας της εισόδου, οι άλλες σκηνές απεικο

νίζουν ιστορικά γεγονότα των ετών 1821 
έως 1833. Πολλά από τα γεγονότα αυτά 
αναφέρονται και στην «Ιστορία της Ελλη

νικής Επανάστασης» του Gordon, και εξαι

τίας των εξωτερικών συνθηκών θεωρή

θηκαν από τους σύγχρονους ως ιδιαίτερα 
αξιόπιστα. Όσον αφορά τη θεμελίωση των 
μεμονωμένων σκηνών καθώς και σειρών 
από εικόνες σε πηγές, ο κύκλος του Hess 
διαφοροποιείται αρκετά από εκείνον του 
Schwanthaler, ο οποίος επέλεγε μόνο σκη

νές που απεικόνιζαν γεγονότα που ο ίδιος 
γνώριζε πολύ καλά. Στις στοές του βασι

λικού κήπου του Μονάχου, ο Hess τηρεί 
αυστηρά εκτός από δύο εξαιρέσεις τη 
χρονολογική σειρά των ιστορικών συμ

βάντων, αλλά παρουσιάζει κυρίως μοτί

βα από τα έτη 1821 και 1822, όταν οι Έλλη

νες αγωνιστές της Επανάστασης πέτυχαν 
τις πρώτες τους σημαντικές επιτυχίες. Από 
τα χρόνια που ακολούθησαν, στα οποία η 
κατάσταση γινόταν ολοένα και πιο κρί

σιμη, επέλεξε να παρουσιάσει μόνο με

μονωμένα γεγονότα. Από το 1824 άρχι

σαν να πληθαίνουν οι ήττες και οι 
εσωτερικές διαφορές, πράγμα που ανα

φέρεται μόνο έμμεσα από τον Hess. Απο

φεύγει, συνειδητά να αναφερθεί στην επέμ

βαση των τριών Μεγάλων Προστάτιδων 
Δυνάμεων, της Αγγλίας, της Γαλλίας και 
της Ρωσίας, παρουσιάζοντας έτσι την απε

λευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό σαν 
καθαρά ελληνικό θρίαμβο. Οι τελευταίες 
τρεις εικόνες που παρουσιάζουν την επι

λογή του Όθωνα για το αξίωμα του βα

σιλέως της Ελλάδος, δημιουργούν την εντύ

πωση ότι ο ελληνικός λαός, μετά από τη 
λήξη του Απελευθερωτικού Αγώνα, επέ

λεξε μόνος του τον Όθωνα ως νέο μο

νάρχη. Έτσι, η βαυαρική δραστηριοποί

ηση στην Ελλάδα αποκτά μια νέα, εθνική 
διάσταση, κατά την έννοια της απολυ

ταρχικής παρουσίασης του βασιλικού εντο

λοδότη. Στη συνθήκη του 1832, ο Λουδο

βίκος Α' επέμενε χαρακτηριστικά στην 
επίσημη συμφωνία του ελληνικού έθνους. 
Το κοινό στο οποίο απευθύνονταν οι νέ

ες τοιχογραφίες των στοών του βασιλικού 
κήπου δεν ήταν πλέον οι αυλικοί, όπως 
ήταν αναμενόμενο στην αρχική τοποθε

σία, μέσα στα ανάκτορα του Μονάχου, 
αλλά οι πολίτες. Στόχος ήταν η διαφώτι

ση του βαυαρικού λαού μέσα από την 
τέχνη και την ιστορία. Ο Λουδοβίκος γρή

γορα κατάλαβε ότι ένα σύγχρονο έθνος 
δεν μπορούσε πλέον να επιβιώσει χωρίς 

ιστορική υποδομή και δεν αντιπροσω ψ 
πευόταν πια από το πρόσωπο του ανώτα χ 

του άρχοντα, αλλά έπρεπε να στηριχθεί g 
σε πιο ευρίες βάσεις. Ειδικά ο νέος δε ™ 
σμός της Βαυαρίας με την Ελλάδα είχε ° 
την ανάγκη για δημιουργία μιας συναι S 
σθηματικής βάσης. Είναι γνωστό ότι ο φι g 
λελληνικός ενθουσιασμός του Λουδοβί 2 
κου αντιμετωπιζόταν κυρίως από 3 
αδιαφορία, σκεπτικισμό, ακόμα και απόρ § 
ρίψη από την πλευρά των Βαυαρών. Στου £ 
παράγοντα μιας εκ των άνω επιβεβλη g 
μένης άποψης των έργων του βασιλικού 2 
κήπου προστέθηκε λοιπόν η πρόθεση εκ w 

παίδευσης του λαού. Έτσι, η παραστατι  ■ 
κή ιστορική επιχειρηματολογία, θα νο

μιμοποιούσε ιστορικά τον Όθωνα στον 
ελληνικό θρόνο. Οι κοινές αναμνήσεις και 
η δημιουργία μύθων παίζουν κεντρικό ρό

λο για το συναισθηματικό δεσμό του ατό

μου με το περιβάλλον που μπορεί μόνο τό

τε να εξασφαλίσει μια διαρκή κοινωνική 
σταθερότητα και ταυτότητα. Ο Λουδοβί

κος Α' ήθελε με τον τρόπο αυτό να εξη

γήσει ιστορικά και να δικαιολογήσει την 
εμπλοκή του στο ελληνικό ζήτημα, καθώς 
και τις επιβαρύνσεις εις βάρος της Βαυα

ρίας για το θέμα αυτό. Απεικονίζοντας σε 
ένα δημόσιο χώρο τον ελληνικό απε

λευθερωτικό αγώνα και την επιλογή του 
Όθωνα για το βασιλικό αξίωμα, ο Hess 
έθεσε τα θεμέλια για την ίδρυση μιας συλ

λογικής μνήμης, τοποθετώντας τα ελληνι

κά θέματα στις βόρειες στοές του βασιλι

κού κήπου, απέναντι από τις σκηνές από 
τη ζωή των σημαντικότερων μελών του βα

σιλικού οίκου των Wittelsbach, στις δυ

τικές στοές του βασιλικού κήπου. 
Καθώς είχαν τοποθετηθεί ψηλά, δεν ήταν 
εύκολο να διακρίνει κανείς καλά τις ιστο

ρικές σκηνές του απελευθερωτικού αγώ

να. Για το λόγο αυτό ο Hess περιορίστηκε 
στο σχεδιασμό λίγων και μεγάλων μορφών 
στο πρώτο επίπεδο, που μπορούσε κανείς 
εύκολα να δει από χαμηλά. Σε κάθε πί

νακα του παρουσιάζει ένα νέο πρωτα

γωνιστή, βοηθώντας έτσι το θεατή να κα

ταλάβει με μεγαλύτερη σαφήνεια τα 
ιστορικά συμβάντα. Ο Hess ήθελε να πα

ρουσιάσει στο λαό της Βαυαρίας το δίκαιο 
πόλεμο ενός ολόκληρου έθνους, ενώ πα

ράλληλα η υποστήριξη της εκκλησίας το

νίζεται πολλές φορές. Οι σκηνές είχαν πι

θανώς υπότιτλους. Καθώς οι μορφές στις 
άκρες τέμνονταν μεταξύ τους, οι συνθέ

σεις δίνουν την εντύπωση μιας ζωντανής 
παράστασης. Ο Hess αποφεύγει τα άκα
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μπτα και στατικά μοτίβα, όπως πολιτικές 
συνελεύσεις, ανεξάρτητα από τη σημασία 
τους για τις εξελίξεις. Αντίθετα, προτιμά 
την πιστή αναπαράσταση ποικίλων, ζω

ντανών στιγμών, το περιεχόμενο και ο εσω

τερικοί συσχετισμοί των οποίων μπορεί να 
γίνουν κατανοητοί ακόμα και από έναν 
παρατηρητή χωρίς ιδιαίτερες ιστορικές 
γνώσεις. Με τον τρόπο αυτό, ανταποκρί

θηκε στο αίτημα του εντολοδότη του σχε

τικά με τη λαϊκή εκπαίδευση. Η αλληγο

ρική ανύψωση των γεγονότων, όπως 
συνηθιζόταν σε ιστορικά έργα των Ναζα
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ρηνών, δεν συνέπιπτε με τις αντιλήψεις του 
Hess περίτεχνης, ο οποίος ως ζωγράφος 
πολεμικών σκηνών παρουσίαζε γεγονότα 
και στιγμές, βασισμένος σε μαρτυρίες. 
Οι τοιχογραφίες των βόρειων στοών του 
βασιλικού κήπου καταστράφηκαν ολο

σχερώς από βομβαρδισμούς κατά τη διάρ

κεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. 
Δεν έχει διασωθεί κανένα αντίγραφο τους, 
πράγμα που αυξάνει ακόμα περισσότε

ρο τη σημασία των έργων που έχουν απο

μείνει. Τα προσχέδια τους σε φυσικό μέ

γεθος δίδουν μια αξιόπιστη εικόνα του 

αρχικού έργου. Με τον κύκλο των έργων 
του βασιλικού κήπου, ο Hess δημιούργη

σε την πρώτη εκτεταμένη ιστορική ανα

σκόπηση με εικόνες του ελληνικού απε

λευθερωτικού αγώνα, με σκοπό να 
αποτυπωθούν πιο έντονα στη μνήμη του 
κοινού χάρη στην ορατή παρουσία τους 
απ' ό,τι με την αναλυτική, λεκτική αφήγη

ση των γεγονότων μέσα από έργα της ιστο

ριογραφίας. Για τον χαρακτηρισμό των 
τριάντα εννέα προσχεδίων χρησιμοποι

ούνται εδώ οι τίτλοι των μεταγενέστερων 
λιθογραφίων, οι οποίοι, ωστόσο, ανταπο

κρίνονται πλήρως στο περιεχόμενο των 
απεικονίσεων. 

Σ. Φ. 
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139. «Ο Ρήγας ξεσηκώνει 
τους Έλληνες για την ελευθερία» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο 86,5 x 65,0 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. κατ. ΜII128/1 

Ο ποιητής Ρήγας Βελεστινλής (17571798) 
από το Βελεστίνο της Θεσσαλίας, είναι 
ένας από τους πνευματικούς ηγέτες και 
τους πρώτους μάρτυρες του ελληνικού 
αγοίνα για ανεξαρτησία. Καταγόταν από 
μια ελληνοποιημένη οικογένεια Βλάχων 
και αρχικά ήταν γραμματέας του δρα

γουμάνου (ύπατος διερμηνέας με υπουρ

γική λειτουργία) της Υψηλής Πύλης. Στη 
συνέχεια πέρασε στην υπηρεσία του Φα

ναριώτη κυβερνήτη Οσποράδου της Βλα

χίας. Το 1796 ίδρυσε στη Βιέννη μια μυ

στική επαναστατική οργάνωση και 



συνέταξε ένα απελευθερωτικό πρόγραμ

μα για τους λαοΰς των Βαλκανίων, στο 
οποίο μετέτρεψε την παλαιά θρησκευτι

κή αντίληψη για την επιστροφή του δι

πλού ορθόδοξου σταυρού στην Αγία Σο

φία στην Κωνσταντινούπολη, στην κοσμική 
αντίληψη μιας «Μεγάλης Ιδέας» για μια 
«Μεγάλη Ελλάδα». Το νέο αυτό δημο

κρατικό κράτος θα περιλάμβανε όλα τα 
Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία και θα λει

τουργούσε υπό ελληνική διοίκηση. 
Ευρέως διαδεδομένα ήταν τα λαϊκά, μα

χητικά τραγούδια του, στα οποία κα

λούσε το λαό να καταλάβει «την πόλη των 
επτά λόφων» (Κωνσταντινούπολη). Το 
πιο δημοφιλές πολεμικό τραγούδι του 
Ρήγα «Δεύτε παίδες των Ελλήνων» έχει 
παρομοιαστεί με τη Μασσαλιώτισσα. Στην 
πρώτη εικόνα του κύκλου των έργων του 
κήπου της αυλής, ο Hess παρουσιάζει τον 
ποιητή με τη λύρα, να περιβάλλεται από 
συμπατριώτες του και να τραγουδά πο

λεμικά τραγούδια. Ερείπια αρχαίας αρ

χιτεκτονικής κείτονται στα πόδια του, θυ

μίζοντας το τρανό ελληνικό παρελθόν, 
ενώ το κάστρο στο φόντο σε συνδυασμό 
με την ημισέληνο στον ουρανό υποδηλώ

νει, την μακρόχρονη περίοδο της τουρκι

κής κυριαρχίας. Επηρεασμένος από το 
πολεμικό τραγούδι του Ρήγα, ο άνδρας 
που κάθεται χάμω αποτελεί την προσω

ποποίηση της ελληνικής εθνικής αφύπνι

σης. Δύο νέοι Έλληνες στέκονται αγκα

λιασμένοι δίπλα του, συμβολίζοντας την 
εσωτερική συνοχή, που είναι αναγκαία 
για την εθνική εξέγερση. Με σφιγμένη 

γροθιά, έτοιμη για μάχη, το αποφασιστι

κό βλέμμα του ενός Έλληνα είναι στραμ

μένο προς το τουρκικό κάστρο, ενώ ο άλ

λος κρατά το σταυρό στο στέρνο του, 
θυμίζοντας πως η ελληνική ορθόδοξη εκ

κλησία αποτελούσε σημαντικό τμήμα της 
ελληνικής εθνικής κληρονομιάς. 
Απεικονίζεται μια σκηνή με αντιευρω

παϊκό χαρακτήρα, καθώς, όταν ο Ρήγας 
προσπάθησε να περάσει από την Τεργέ

στη στα υπό γαλλική κατοχή Ιόνια νη

σιά και από εκεί στην Ελλάδα με 3.000 
αντίγραφα των απελευθερωτικών του κει

μένων, προδόθηκε από έναν συμπατριώ

τη του και παραδόθηκε στις αυστριακές 
αρχές, οι οποίες ήταν αντίθετες με την 
επανάσταση. Οι Αυστριακοί, με τη σειρά 
τους, θεωρώντας τον Οθωμανό υπήκοο, 
τον παρέδωσαν στους Τούρκους, οι οποί

οι τον εκτέλεσαν το 1798 στο Βελιγράδι 
με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. 

Σ. Φ. 

140. «Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης ιδρύει 
τη Φιλική Εταιρεία» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,5 x 65,0 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. κατ. Μ II128/2 

Στο δεύτερο πίνακα του κύκλου των έρ

γων του βασιλικού κήπου, ο Hess απει

κονίζει το ξεκίνημα του ελληνικού απε

λευθερωτικού αγώνα στα ρουμανικά 
πριγκιπάτα του Δούναβη, Μολδαβία και 
Βλαχία, επιλέγοντας έναν παραπλανητι

κό τίτλο με υπαινιγμούς για τη «Φιλική 
Εταιρεία». 
Η σκέψη της πολιτικής ελευθερίας και της 
εθνικής αυτοδιάθεσης βρήκε γόνιμο έδα

φος σε διάφορες δημόσιες, αλλά και μυ

στικές ενώσεις και οργανώσεις των Ελλή

νων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 
Ουσιαστικό ρόλο έπαιξε η Φιλική Εται

ρεία που ιδρύθηκε το 1814 στην Οδησσό 
της Ρωσίας, τα μέλη της οποίας βασίζο

νταν στην υποστήριξη του τσάρου για την 
πραγματοποίηση των στόχων τους. Επι

κεφαλής της ήταν ο Αλέξανδρος Υψηλά

ντης (17921828), ο οποίος καταγόταν από 
μια οικογένεια Φαναριωτών και έγινε 
στρατηγός και υπασπιστής του τσάρου 
στη ρωσική εξορία. 
Το σχέδιο της Φιλικής Εταιρείας προέ

βλεπε μια σειρά ταυτόχρονων την άνοι

ξη του 1821, σε πολλά σημεία της Οθω Ι 
μανικής Αυτοκρατορίας. Ο Υψηλάντης * 
ξεκίνησε από την Βεσσαραβία με ένα σώ ™ 
μα 5.000 εθελοντών που συγκροτούσε τον ? 
«Ιερό Λόχο» και έφτασε στις αρχές Μαρ ° 
τίου του 1821 στο Ιάσιο, την πρωτεύουσα χ 
της Μολδαβίας. Στόχος του ήταν η ταυ 5 
τόχρονη εξέγερση όλων των λαών των t 
Βαλκανίων, ώστε να ιδρύσουν με ρωσι Ν 
κή βοήθεια μια ομοσπονδία κρατών ανε ο 
ξάρτητη από την Οθωμανική Αυτοκρα S 
τορια. ο 
Στις 6 Μαρτίου του 1821 ο Υψηλάντης πέ £ 
ρασε τον ποταμό Προύθο (πρβλ. Zinkeisen, σ 
Geschichte, 1840, τόμ 3, σ. 122). Ο Hess 'ύ 
επέλεξε να απεικονίσει σκηνή, κατά την 
οποία ο στρατηγός σηκώνει το λάβαρο 
της ελευθερίας στο έδαφος της Μολδα

βίας. Τον Υψηλάντη συνοδεύουν οι αδελ

φοί του, Γεώργιος και Νικόλαος, ενώ όλοι 
φορούν τη στολή του Ιερού Λόχου. Συμ

βολίζοντας την Ελλάδα που ξαναγεν

νιέται από την καταπίεση, το λάβαρο κο

σμείται με ένα Φοίνικα που βγαίνει από 
τις φλόγες, εικόνα που ο ίδιος ο Υψηλά

ντης χρησιμοποίησε στη σφραγίδα του. 
Το ένα μανίκι της στολής του φαίνεται κε

νό, πράγμα αρκετά παράξενο. Πρόκειται 
για έναν υπαινιγμό του ζωγράφου, καθώς 
ο στρατηγός είχε πράγματι χάσει το δεξί 
του χέρι σε μια μάχη. Στην όχθη του πο

ταμού, τα μέλη της Φιλικής Εταιρείας κα

λωσορίζονται από εκπροσώπους της ηγε

μονίας, που την προηγούμενη νύχτα είχαν 
μυηθεί στη προσχεδιασμένη εξέγερση στο 
Ιάσιο από έναν απεσταλμένο του Υψη

λάντη. 

Σ. Φ. 

141. «Ο Παλαιών Πατρών Γερμανός 
ορθώνει to λάβαρο της επανάστασης» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,5 x 64,5 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ.Μ II128/3 

Μετά τις πρώτες εξεγέρσεις στις ηγεμο

νίες του Δούναβη της Μολδαβίας και της 
Βλαχίας, όλη η Ελλάδα άρχισε να ετοι

μάζεται. Στην Πελοπόννησο, η απουσία 
τακτικών μονάδων του τουρκικού στρα

τού λειτούργησε υπέρ των Ελλήνων, που 
το Μάρτιο του 1821 διέθεταν μόλις 5.000 
ένοπλους άνδρες. Την εποχή εκείνη, ο κυ

βερνήτης Χουρσίτ Πασάς διεξήγαγε σφο
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δρές μάχες με τον Αλί Πασά των Ιωα

νίννων. Σύμφωνα με το θρύλο, ο Μητρο

πολίτης Παλαιών Πατρών Γερμανός κή

ρυξε την επανάσταση σε όλη την επικράτεια 
στις 25 Μαρτίου 1821 στο μοναστήρι της 
Αγίας Λαύρας, κοντά στα Καλάβρυτα. Η 
απεικόνιση αυτή εκτίθεται σε όλα τα βι

βλία ιστορίας της δεκαετίας του '20 και 
του '30. Έτσι και ο Hess επέλεξε την ιδι

αίτερα δημοφιλή αυτή σκηνή για τον κύ

κλο των έργων του βασιλικού κήπου. Μετά 
τον προίτο πίνακα της εισόδου, όπου απει

κονίζεται η αρχική αφύπνιση των Ελλή

νων από το Ρήγα και το δεύτερο με την 
πρώτη εθνική εξέγερση στη Μολδαβία, η 
εικόνα αυτή απεικονίζει την αρχή των μα

χών σε ελληνικό έδαφος. Κατά το θρύλο, 
ο Παλαιών Πατρών Γερμανός μίλησε 
με θερμά λόγια υπέρ του μεγάλου απε

λευθερωτικού αγώνα και επικαλέστηκε 
τη θρησκεία, την ελευθερία και τη μητέ

ρα πατρίδα, ξυπνώντας την ελπίδα των 
ακροατών του, ότι αρκεί μόνο μια σπί

θα για την έναρξη μιας φωτιάς. Ο Hess 
παρουσιάζει τη σκηνή της τελικής ευλο

γίας στους αγωνιστές (πρβλ. Zinkeisen, 
Geschichte, 1840, τόμ. 3, σσ. 176 κ.ε.). Ο 
Μητροπολίτης απεικονίζεται με τα άμφια 
μπροστά από το ιερό, με υπερυψωμένα 
χέρια. Ενώ ευλογεί με το δεξί του χέρι 
τους ένοπλους αγωνιστές που γονατίζουν 
μπροστά του με το λάβαρο της επανά

στασης, το αριστερό του χέρι δείχνει το 
σταυρό που κρατά ένας ιερέας. Σε μια 
γωνία του τοίχου στο πίσω μέρος εμφα

νίζεται ο Χριστός ως Παντοκράτορας, ο 

οποίος επίσης φαίνεται ότι ευλογεί τη 
σκηνή. Προφανώς, ο ζιογράφος ήθελε να 
απεικονίσει την κοινή πορεία των εθνι

κών αγωνιστών της ελευθερίας και της 
ελληνορθόδοξης εκκλησίας. Παρά τη συ

χνή κριτική στους φορείς του εκκλησια

στικού θεσμού, η θρησκεία παρέμεινε 
αδιάσπαστη από την εθνική ταυτότητα και 
συνέβαλε αποφασιστικά στην όξυνση της 
έντασης με τους Τούρκους. Εν τούτοις, ο 
πίνακας αυτός μπορεί να θεωρηθεί αρ

κετά υπεργενικευτικός, δεδομένου ότι 
ένα μέρος των ανώτατων αξιωματούχων 
του κλήρου αντιμετώπιζαν με σκεπτικι

σμό την επανάσταση. 

Σ. Φ. 

142. «Ο Διάκος οδηγεί τους 
Δερβενοχωρίτες στον αγώνα» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 87,0 x 65,0 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. Μ II128/4 

Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, σύσσωμος ο 
Μοριάς ξεσηκώθηκε για τον ένοπλο αγώ

να. Η κήρυξη της ανεξαρτησίας που συ

ντάχθηκε από την επιτροπή της εξέγερ

σης, σε συνδυασμό με μια έκκληση για 
βοήθεια από τα «πολιτισμένα έθνη της 
Ευρώπης» κοινοποιήθηκε στα τέλη Μαρ

τίου 1821 στους ξένους πρόξενους στην 
Πάτρα. Ένας από τους πιο επιτυχημένους 
προπαγανδιστές της εξέγερσης, ο Πελο

ποννήσιος Αθανάσιος Διάκος, έφτασε στις 
αρχές Απριλίου του 1821 στην ορεινή πε

ριοχή βόρεια του Ισθμού της Κορίνθου, 
όπου κατοικούσαν οι Δερβενοχωρίτες, οι 
οποίοι ήταν χριστιανοί Αλβανοί. Τη μα

χητική αυτή ομάδα αποτελούσαν περίπου 
10.000 άτομα, από τα οποία πάνω από 
2.000 ήταν οπλισμένα. Έως τότε είχαν 
χρησιμοποιηθεί από την Υψηλή Πύλη για 
τη φύλαξη των στενών περασμάτων που 
οδηγούσαν στο Μοριά. Απαντώντας στο 
κάλεσμα του Διάκου, στράφηκαν στο εθνι

κό ζήτημα και στις 3 Απριλίου 1821 πή

ραν τα όπλα στην Περαχώρα, για να συμ

μετάσχουν στην επανάσταση. Αρχισαν 
αμέσως τον αγώνα, αναγκάζοντας τους 
Τούρκους να καταφύγουν στο κάστρο της 
Ακροκορίνθου και άρχισαν την πολιορ

κία του. Ο Hess παρουσιάζει στον πίνα

κα αυτό τη σκηνή του αποχωρισμού των 
αγωνιστών της επανάστασης από τις οι

κογένειες τους (πρβλ. Zinkeisen, Geschichte, 
1840, τόμ. 3, σσ. 182 κ.ε.). Ενώ ο Διάκος 
δείχνει με το απλωμένο αριστερό του 
χέρι, με αποφασιστικό τρόπο την επικεί

μενη αναχώρηση, ένας από τους πολεμι

στές αγκαλιάζει για τελευταία φορά το μι

κρό παιδί του. Στο φόντο στέκονται 
κλαίγοντας οι γυναίκες που μένουν πίσω. 
Σκοπός του ζωγράφου εδώ είναι να πα

ρουσιάσει ταυτόχρονα με τον τρόπο εξά

πλωσης της εθνικής εξέγερσης και ένα 
δείγμα της προσωπικής ζωής των σκλη

ρών πολεμιστών. Ειδικά κατά τα τελευ

ταία χρόνια του πολέμου της ανεξαρτη

σίας ακούστηκαν πολλές φορές περιπτώσεις 
αγριοτήτων εκ μέρους των Ελλήνων. Εδώ, 
ο Hess τους παρουσιάζει ως στοργικούς 
συζύγους και τρυφερούς πατέρες, ώστε 
να κερδίσουν τη συμπάθεια του κοινού. 
Εδώ, με το Φιλικό Διάκο, προσπαθεί να 
συμβολίσει και πάλι το σημαντικό ρόλο 
που διαδραμάτισε η εκκλησία κατά τον 
απελευθερωτικό αγώνα. Είναι γεγονός 
ότι ο κλήρος δραστηριοποιήθηκε με ενερ

γό τρόπο για την απελευθέρωση της Ελλά

δας. Ήδη κατά τη διάρκεια της τουρκο

κρατίας, επιτελούσε σημαντικό έργο μέσα 
από τις παιδευτικές δραστηριότητες του, 
συντελώντας έτσι στη συντήρηση της 
ελληνορθόδοξης πίστης και στη διατή

ρηση της ελληνικής ταυτότητας. Οι πε

ριπτώσεις ιερωμένων που έπαιρναν τα 
όπλα και γίνονταν αγωνιστές ήταν όμως 
η εξαίρεση. 

Σ. Φ. 
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143. «Ο απαγχωνισμόζ του Πατριάρχη 
Γρηγορίου στην Κωνσταντινούπολη» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,5 x 65,0 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. ΜII128/5 

Αρχικά δόθηκε η εντύπωση ότι η οθωμα

νική κυβέρνηση είχε ξαφνιαστεί ιδιαίτε

ρα από την εξέγερση και το διευρυμένο 
εθνικό χαρακτήρα της. Οι τοπικές εξε

γέρσεις ως και τα ένοπλα αυτονομιστικά 
κινήματα σε μεμονωμένες περιοχές δεν 
ήταν κάτι το καινούριο στην οθωμανική 
αυτοκρατορία. Όμως η ιδέα της εθνικής 
και κρατικής ανεξαρτησίας των Ελλήνων 
προκάλεσε την οργή του σουλτάνου. 'Οταν 
έμαθε για την έναρξη της επανάστασης 
στα μέσα Απριλίου 1821 στο Μοριά, ήθε

λε να αποκεφαλίσει όλους τους Έλληνες 
της Κωνσταντινούπολης. Αν και η πρώτη 
αυτή αντίδραση δεν έγινε ποτέ πράξη, 
υπήρξαν πολλά διάσημα θύματα: Στις 22 
Απριλίου 1821, ο σουλτάνος απαγχόνισε 
τον γέροντα πατριάρχη Γρηγόριο Ε ' στην 
πόρτα της εκκλησίας, μετά το τέλος της 
λειτουργίας του Πάσχα. Σύμφωνα με το 
θρύλο, ο νεκρός πατριάρχης έμεινε κρε

μασμένος στην πόρτα επί τρεις ημέρες, 
ώσπου τον κατέβασαν και τον πέταξαν 
στη θάλασσα. Αργότερα, οι Έλληνες πε

ρισυνέλεξαν το σώμα του και το μετέφε

ραν στην Οδησσό. Ο Hess απεικονίζει στο 
έργο του τη στιγμή κατά την οποία ο νε

κρός πατριάρχης, κατ' εντολή ενός υψη

λόβαθμου Τούρκου μεταφέρεται από διά

φορους βοηθούς του στο Βόσπορο (πρβλ. 
Zinkeisen, Geschiehte, 1840, τόμ. 3, σσ. 225 
κ.ε.). Στο βάθος φαίνεται η αγχόνη, γύρω 
από την οποία είναι συγκεντρωμένα πλή

θη Τούρκων που κραυγάζουν. Δύο τζαμιά 
χαρακτηρίζουν το χώρο ως τουρκική πό

λη. Ωστόσο, ο Hess φαίνεται πως παρεκ

κλίνει από τις ιστορικές πηγές σε ένα ση

μαντικό σημείο: Στο έργο του, η ιεροσυλία 
στο νεκρό σώμα του πατριάρχη γίνεται με 
εντολή ενός Τούρκου διοικητή, ενώ στην 
πραγματικότητα, το νεκρό σώμα του τέ

θηκε στη διάθεση του όχλου. Με τον τρό

πο αυτό, ο ζωγράφος τόνισε την ανελέη

τη ωμότητα του σουλτάνου, γεγονός που 
στην εποχή του προκάλεσε φρίκη σε ολό

κληρη την Ευρώπη και ενίσχυσε ακόμα 
περισσότερο την αποφασιστικότητα των 
Ελλήνων. 

Σ. Φ. 

144. «Ο Α. Οικονόμου κηρύσσει την 
επανάσταση στην Ύδρα» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,0 x 64,5 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. Μ II128/6 

Εκτός από τους αγωνιστές της ελευθερίας 
στη στεριά, οι τολμηροί Έλληνες θαλασ

σοπόροι, αποτέλεσαν το δεύτερο πόλο της 
εθνικής εξέγερσης. Κυρίως τα νησιά Ύδρα, 
Σπέτσες και Ψαρά έγραψαν λαμπρές σε

λίδες της ιστορίας. Κατά τη διάρκεια της 
τουρκοκρατίας, οι νησιώτες έκαναν εμπό

ριο, ταξίδια στη θάλασσα και ενίοτε πει

ρατείες. Ιδίως η Ύδρα επωφελήθηκε ιδι

αίτερα από το γεγονός ότι ο Καπουντάν 
Πασάς εξαρτιόταν από τους έμπειρους θα

λασσοπόρους του νησιού. Μάλιστα, οι Οθω

μανοί στρατολογούσαν κάθε χρόνο με

γάλο αριθμό ανδρών από την Ύδρα για το 
στόλο τους. Το 1821 οι ναυτικοί αυτοί 
έγιναν ικανοί αγωνιστές της ελευθερίας. 
Στις 9 Απριλίου 1821 επαναστάτησαν αρ

χικά οι Σπέτσες, ακολουθούμενες από το 
πρώην άντρο των πειρατών, τα Ψαρά. Αντί

θετα, οι πλοιοκτήτες του εύπορου νησιού 
της Ύδρας αρχικά δίστασαν, στη συνέχεια 
όμως ακολούθησαν την επανάσταση, ύστε

ρα από πιέσεις των ναυτών τους, στις 16 
Απριλίου 1821. 
Στον πίνακα του ο Hess παρουσιάζει τον 
ηγέτη των επαναστατημένων ναυτών στην 
Ύδρα, καπετάνιο Οικονόμου, να ανα

κοινώνει την ένταξη του νησιού στον αγώ

να της απελευθέρωσης (πρβλ. Zinkeisen, 
Geschiehte, 1840, τόμ. 3, σσ. 198 κ.ε.). Ο 
Οικονόμου συνετέλεσε στο να δωθεί συ

γκατάθεση του δήμου και των απρόθυμων 
πλοιοκτητών της Ύδρας που ενδιαφέρο

νταν πρώτιστα για την ευημερία των ίδιων 
και των επιχειρήσεων τους, όταν προκά

λεσε διακοπή του εμπορίου που ανθούσε 
και κατάσχεση των πλοίων και ανάγκασε 
τους πολίτες να κάνουν μια δωρεά 1.200.000 
πιάστρων για να διανεμηθεί στα κατώτε

ρα κοινωνικά στρώματα. Υπό τις συνθή

κες αυτές, και οι πλοιοκτήτες ξεπέρασαν 
τις ανησυχίες τους και γρήγορα άρχισαν 
να εξοπλίζουν μοίρες για την εθνική εξέ

γερση. Χαρακτηριστικό είναι ότι στους 
απελευθερωτικούς πολέμους, οι περισσό

τεροι «ήρωες της θάλασσας» κατάγονταν 
από την Ύδρα, τις Σπέτσες και τα Ψα

ρά. Και τα μεγάλα νησιά, Σάμος και Χίος, 
κήρυξαν την επανάσταση. Το 1821 οι στό

λοι τους αποτελούνταν από 556 εμπορικά | 
πλοία που είχαν μετατραπεί σε πολεμικά * 
πλοία με πλήρωμα περίπου 16.000 ανδρών. ™ 
Ναύαρχοι ήταν οι Κωνσταντίνος Κανάρης £ 
και Ανδρέας Μιαούλης από την Ύδρα. ξ 
Πρέπει να τονιστεί ότι οι θεαματικές επι χ 
τυχίες που σημειώθηκαν στις αρχές της 5 
επανάστασης στην Πελοπόννησο οφείλο £ 
νταν σε κύριο λόγο στη θαλάσσια κυριαρχία § 
των Ελλήνων στο Αιγαίο. § 

Σ Φ " 
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145. «Ο Π. Μαυρομιχάλης ξεσηκώνει 
τη Μεσσηνία» Ν 

Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,5 x 65,0 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. ΜII128/7 

Ο Πέτρος Μαυρομιχάλης (17651848) ήταν 
ο πρόεδρος της ορεινής και άγονης χερ

σονήσου της Μάνης. Αυτή η δυσπρόσιτη 
περιοχή της Νότιας Πελοποννήσου δεν κα

τακτήθηκε ποτέ ολοκληρωτικά από τους 
Τούρκους, οι οποίοι αρκέστηκαν με την 
επιβολή ενός συμβολικού φόρου και την 
ανάδειξη του αρχηγού της μεγαλύτερης 
οικογένειας της περιοχής σε Μπέη. Για το 
λόγο αυτό λοιπόν, ο Πέτρος Μαυρομιχά

λης ήταν ευρέως γνωστός και ως «Πετρό

μπεης». Οι Μανιάτες που αγαπούσαν ιδι

αίτερα την ελευθερία, κατάφεραν, τόσο 
κατά τη διάρκεια της οθωμανικής, όσο και 
της ενετικής και βυζαντινής κυριαρχίας να 
διατηρήσουν την ανεξαρτησία τους για με

γάλο διάστημα. Ο Πετρόμπεης έγινε μέ

λος της Φιλικής Εταιρείας και συμμετείχε 
στις προετοιμασίες για την επανάσταση 
του 1821, η οποία ξέσπασε υπό την αρ

χηγία του στις 21 Μαρτίου 1821 στη Μεσ

σηνία. Στις 22/23 Μαρτίου έπεσε η Καλα

μάτα και ο Πετρόμπεης ανέλαβε την 
προεδρία της νεοδημιουργηθείσας επα

ναστατικής επιτροπής, η οποία κήρυξε την 
έναρξη των εργασιών της Γερουσίας της 
Μεσσηνίας στις 28 Μαρτίου 1821. Την ίδια 
ημέρα ανακοινώθηκε η διακήρυξη της ανε

ξαρτησίας από τα ευρωπαϊκά έθνη. 
Ο Hess δεν απεικονίζει τον πολιτικό Πε

τρόμπεη στη Μεσσηνιακή Γερουσία, αλ

λά το δραστήριο πολεμιστή, ο οποίος οδη

γεί τους Μανιάτες αγωνιστές του σε μια 
απόκρημνη πλαγιά των βουνών, προς την 
Καλαμάτα (πρβλ. Zinkeisen, Geschiehte, 
1840, τόμ. 3, σσ. 181 κ.ε.). Στο ένα του 
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χέρι κρατά το σβέλτο σπαθί του και στο 
άλλο τη σημαία της ελευθερίας, ο ιστός της 
οποίας καταλήγει σε ένα σταυρό. Ο πίνα

κας αυτός κλείνει τον πρώτο κύκλο των ξε

σηκωμών στους μήνες Μάρτιο/Απρίλιο 
1821. Αν και η ιστορική εκεί κλήση του αρ

χιεπισκόπου Γερμανού σηματοδότησε την 
αρχή του ελληνικού απελευθερωτικού αγώ

να και η 25η Μαρτίου ανακηρύχθηκε εθνι

κή εορτή, η επανάσταση ξέσπασε σε δια

φορετικές περιοχές της Ελλάδας μετά ή 
και πριν από την ημερομηνία αυτή. Αυτό 
συνέβη στη Μολδαβία, τη Βλαχία, τη Μεσ

σηνία και το Μοριά. Αν και οι ηγεμονίες 
του Δούναβη δεν ανήκαν στην Ελλάδα, ο 
Hess πιθανώς για λόγους μιας «διόρθω

σης» της χρονολογίας, τοποθέτησε τους πί

νακες που απεικονίζουν την εξέγερση της 
Μεσσηνίας στο τέλος των εικόνων της επα

νάστασης. Από το 1825 ως το 1827 ο Πε

τρόμπεης προασπίστηκε με επιτυχία τη 
Μάνη εναντίον του Ιμπραήμ Πασά. 

Σ. Φ. 

146. «Η Μπουμπουλίνα αποκλείει 
το Ναύπλιο» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,0 x 65,5 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. ΜII128/8 

Η Λασκαρίνα Μπούμπουλη (17711825) 
γνωστή ως Μπουμπουλίνα, συγκαταλέγε

ται στις θρυλικές ηρωίδες του ελληνικού 
απελευθερωτικού αγώνα. Η εύπορη χήρα, 
ο άνδρας της οποίας εκτελέστηκε από τους 
Τούρκους στην Κωνσταντινούπολη, κα

ταγόταν από τις Σπέτσες. Με δικά της έξο

δα, ναυπήγησε δύο πλοία και ανέλαβε τη 
διοίκηση τους. Στις αρχές Μαΐου 1821 τα 
πλοία της εξέπλευσαν από τις Σπέτσες για 
να παρακολουθήσουν τις ακτές της Πελο

ποννήσου. Από το Μάιο 1821 ως το Δε

κέμβριο 1822, με τον αποκλεισμό του Αργο

λικού κόλπου, προσέφερε σημαντική 
υποστήριξη στους Έλληνες που μάχονταν 
στη στεριά, καθώς εμπόδιζε τον ανεφο

διασμό των Τούρκων. 
Ο Hess παρουσιάζει την Μπουμπουλίνα 
κατά τον αποκλεισμό του Ναυπλίου (πρβλ. 
Zinkeisen, Geschichte, 1840, τόμ. 3, σ. 201). 
Το μεγαλύτερο μέρος του πίνακα κατα

λαμβάνει η πλώρη του πλοίου, που δίνει 
την εντύπωση ιστιοφόρου εν πλω. Η Μπου

μπουλίνα δείχνει την πόλη του Ναυπλίου 

στο φόντο, όπου διακρίνεται το οχυρό Πα

λαμίδι. Δίπλα της βρίσκονται δύο ναυτι

κοί, που επίσης παρακολουθούν τα τε

κταινόμενα στη στεριά. Αν και στο σχέδιο 
δεν υπάρχει έντονη δράση και δεν διε

ξάγονται μάχες, το κανόνι πάνω στο πλοίο, 
καθώς και ο δαυλός στο χέρι ενός ναύτη 
υποδεικνύουν την πολεμική ετοιμότητα 
των Ελλήνων. 
Οι πολιορκίες και οι αποκλεισμοί οχυρών 
αποτελούσαν συνηθισμένες μορφές στρα

τηγικής στον ελληνικό απελευθερωτικό 
αγώνα. Στις αρχές της επανάστασης, οι 
Τούρκοι οχυρώνονταν σε κάστρα και πλήτ

τονταν συνήθως από πείνα. Οι αποκλει

σμοί από τη θάλασσα έπαιζαν σημαντικό 
ρόλο, διότι ήταν ο μοναδικός τρόπος απο

μόνωσης των Τούρκων από κάθε ανεφο

διασμό. Μόλις στις 12 Δεκεμβρίου 1822, 
ο καπετάν Στάικος κατάφερε μετά από μα

κρόχρονη πολιορκία να καταλάβει το οχυ

ρό Παλαμίδι. Η Μπουμπουλίνα δεν χρη

σιμοποίησε τα πλοία της μόνο για άμυνα, 
αλλά και για επίθεση, καθώς αποδείχτη

καν τα ταχύτερα και ελαφρότερα πλοία 
στο Αιγαίο κατά τον πόλεμο με τους Τούρ

κους. Ήδη τον καιρό της Ενετοκρατίας 
και της Τουρκοκρατίας, τα ελληνικά πλοία 
είχαν προσφέρει υπηρεσίες ζωτικής ση

μασίας στους θαλάσιους εμπόρους και τους 
πειρατές. Σύμφωνα με την παράδοση, η 
περίφημη νίκη επί του δυσκίνητου τουρ

κικού στόλου το 1822 έξω από τις Σπέτσες 
οφείλεται στην ηρωίδα Μπουμπουλίνα. 

Σ. Φ. 

147. «Ο Αναγνωσταράς νικά τους 
Τούρκους στο Βαλτέτσι» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,5 x 65,0 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. ΜII128/9 

Κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού 
αγώνα, οι Έλληνες προσπάθησαν το 1821 
να ελευθερώσουν ένα όσο το δυνατόν με

γαλύτερο τμήμα της χώρας τους και να 
εξαπλώσουν τον πόλεμο ως τα μακεδόνι

κα παράλια και το δυτικό άκρο της Μικράς 
Ασίας. Παρά τον ελλιπή εξοπλισμό, πέ

τυχαν στην αρχή σημαντικές στρατιωτικές 
νίκες, καθώς δεν είχαν να αντιμετωπίσουν 
στρατιωτικές μονάδες όπως αργότερα, 
υπό τις διαταγές του Ιμπραΐμ Πασά. Εξάλ

λου, ο Χουρσίτ Πασάς ήταν απασχολη

μένος τον καιρό εκείνο με την πολιορ

κία του Αλί Πασά των Ιωαννίνων και δεν 
μπορούσε να αφήσει την ξηρά. Έτσι έστει

λε μια αναπληρωματική μονάδα την οποία 
αποτελούσαν μόνο 3.500 άνδρες υπό τις 
διαταγές του Μουσταφά Μπέη, οι οποίοι 
αρχικά διέσχισαν τη Στερεά Ελλάδα χω

ρίς να συναντήσουν καμία αντίσταση. Με 
την ενίσχυση αυτή, οι Τούρκοι διέθεταν 
μια στρατιωτική δύναμη συνολικά 6.500 
ανδρών πεζικού και 1.500 ιππέων και έτσι 
αποτόλμησαν τις πρώτες επιθέσεις ενα

ντίον των Ελλήνων. Η σφαγή στο Βαλτέ

τσι το Μάιο του 1821 κατέληξε ωστόσο σε 
μια καταστροφική ήττα των Τούρκων. 
Εν αναμονή των Τούρκων, οι 700 Έλλη

νες υπό την αρχηγία του Αναγνωσταρά κο
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ο ντά στο Βαλτέτσι οχυρώθηκαν σε ένα ση

| μείο που βρισκόταν ανάμεσα σε τέσσε

| ρις βραχώδεις λόφους. Ο Κολοκοτρώνης 
Β έμεινε με τα παλικάρια του στις υψηλές 
< οροσειρές. Το πρωί της 27ης Μαΐου 1821, 
| οι Τούρκοι προχώρησαν με περίπου 5.000 
α άνδρες στο Βαλτέτσι. Χωρίστηκαν σε τρία 
6 τμήματα και περικύκλωσαν τους Έλληνες. 
< Η μάχη άρχισε όταν οι Τούρκοι επιτέθη

| καν εναντίον των Ελλήνων με κανονιοβο

< λισμό, αλλά οι οβίδες περνούσαν πάνω από 
1 τα κεφάλια τους και έπεφταν στην απένα

< ντι πλευρά. Τότε, ο Κολοκοτρώνης με 1.500 
άνδρες εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά από τα 
βουνά και χτύπησε τη δεξιά πλευρά των 
Τούρκων. Καθιός ο πόλεμος γινόταν σε μια 
περιοχή όπου το τουρκικό ιππικό δεν είχε 
τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί το πλεο

νέκτημα του, ένα μέρος των Ελλήνων υπό 
την ηγεσία του Αναγνωσταρά εγκατέλει

ψε θαρραλέα και με τη σιγουριά της νίκης 
το οχυρό. Αυτή ακριβώς τη σκηνή επέλε

ξε ο Hess για να απεικονίσει στον πίνακα 
του (πρβλ. Zinkeisen, Geschichte, 1840, τόμ. 
3, σσ. 190 κ.ε.). 
Στη συνέχεια της μάχης διεξήχθησαν έντο

νες συγκρούσεις, κατά τις οποίες οι Τούρ

κοι εγκατέλειψαν τις προσπάθειες την επό

μενη ημέρα και αποσύρθηκαν. Σύμφωνα 
με ελληνικές πληροφορίες, στην ένδοξη 
αυτή μάχη σκοτά>θηκαν 514 Τούρκοι και 
μόνο 4 Έλληνες. Η νίκη στο Βαλτέτσι εί

χε ουσιαστική σημασία για τον απελευθε

ρωτικό αγώνα στην Πελοπόννησο και χα

ρακτηρίστηκε από Έλληνες ιστορικούς ως 
«βάση για την ανεξαρτησία». 

Σ. Φ. 
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Στις 5 Ιουνίου 1821, οι Έλληνες συνάντη

σαν ένα μόνο πλοίο γραμμής, που ήταν εξο

πλισμένο με 74 κανόνια και χρησίμευε 
ως ενίσχυση του τουρκικού στόλου. Όμως 
μόλις οι Τούρκοι είδαν τους Έλληνες κα

τευθύνθηκαν προς το λιμάνι της Ερεσού 
και αγκυροβόλησαν εκεί, για να παραλά

βουν κι άλλους στρατιώτες. Αφού οι Έλλη

νες έριξαν χωρίς αποτέλεσμα βολές, απο

φάσισαν να στείλουν ένα πυρπολικόγια να 
ανατινάξουν τα εχθρικά καράβια. Η πρώ

τη προσπάθεια απέτυχε επειδή άναψαν το 
φυτίλι πολύ νωρίς. Τις δύο επόμενες ημέ

ρες, πότε ο δυνατός αέρας και πότε η άπνοια 
δεν επέτρεψαν μια δεύτερη προσπάθεια. 
Στις 8 Μαΐου 1821 το σχέδιο εφαρμόστη

κε με επιτυχία. Τα μπουρλότα αυτά χρη

σιμοποιήθηκαν κατά κόρον στις ναυμαχίες 
και προκάλεσαν πολλές απώλειες του εχθρι

κού στόλου. 
Την ημέρα εκείνη, οι Έλληνες πλησίασαν 
με ένα πυρπολικόδύο παλαιότερα πλοία 
συνδεδεμένα με ένα πυρπολικό που βρί

σκονταν κοντά σε τουρκικό πλοίο, τα πυρ

πόλησαν και τα έστειλαν προς την κα

τεύθυνση του εχθρού. Παρά τις βολές των 
τουρκικών όπλων και κανονιών, τα μπουρ

λότα πλεύρισαν το τουρκικό πλοίο. Ο Hess 
παρουσιάζει τη στιγμή κατά την οποία ένα 
από τα μπουρλότα φτάνει το τουρκικό πλοίο 
και το πυρπολεί (πρβλ. Zinkeisen, Geschichte, 
1840, τόμ. 3, σσ. 245 κ.ε.). Ο ζωγράφος πα

ρουσιάζει με ιδιαίτερη μαεστρία,τη σκη

νή στον πίνακα του. Ο κολοσσιαίος όγκος 
του τουρκικού πλοίου καταλαμβάνει το δε

ξί μέρος του πίνακα. Το πυρπολικό αντί

θετα, δίνει την εντύπωση ενός μικροσκο

πικού σκάφους, περνώντας έτσι αποτελε

σματικά το μήνυμα του καλλιτέχνη. Αλλά 
και το πλοίο στο πρώτο επίπεδο, με τους 
Έλληνες να θριαμβολογούν, φαντάζει πε

ρισσότερο σαν ένα καρυδότσουφλο. Πα

ρόλη την υλική υπεροχή των Τούρκων, οι 
Έλληνες κατάφεραν μια θεαματική νίκη 
με απλά μέσα. Μετά την πανωλεθρία, το 
υπόλοιπο τμήμα του τουρκικού στόλου απο

σύρθηκε στα Δαρδανέλια και οι Έλληνες, 
τουλάχιστον για ένα διάστημα, είχαν την 
αδιαμφισβήτητη κυριαρχία στο Αιγαίο. 

Σ. Φ. 

149. «Η σφαγή των 400 Ιερολοχιτών 
στο Δραγατσάνι» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,0 x 64,0 ε.κ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. Μ II128/11 

Αν και η νικηφόρος μάχη στο Βαλτέτσι 
το Μάιο του 1821 αποτέλεσε το έναυσμα 
για τον ξεσηκωμό της νότιας Ελλάδας, η 
ήττα των Ελλήνων στο Δραγατσάνι τον Ιού

νιο του 1821 σηματοδότησε το τέλος των 
εθνικών προσπαθειών στη Βλαχία. Στην 
περιοχή Δραγατσάνι, που βρίσκεται στο 
δρόμο μεταξύ Ρίμνικ και Κράιοβα, είχαν 
τοποθετηθεί 800 Τούρκοι. Ο Νικόλαος 
Υψηλάντης, αδελφός του Αλέξανδρου, εί

χε αναλάβει τη διοίκηση του «Ιερού Λό

χου» και εμφανίστηκε μαζί με ένα τμήμα 
Αρναούτηδων υπό την ηγεσία του Καρα

βιά στις 19 Μαΐου 1821 μπροστά στο Δρα

γατσάνι. Οι Έλληνες αποφάσισαν να επι

τεθούν την επόμενη ημέρα. Η ήττα των 
Τούρκων θα ήταν σίγουρη, αν δεν συνέ

βαινε κάτι αναπάντεχο στην ελληνική πλευ

ρά: ελπίζοντας σε μια εύκολη νίκη, ο Καρα

βιάς εγκατέλειψε το απόγευμα ξαφνικά με 
το ιππικό του τη θέση του, στάθηκε πάνω 
στη γέφυρα και άρχισε να χτυπά με κανό

νια τον εχθρό. Το παράδειγμα του αυτό 
ακολούθησε και ο «Ιερός Λόχος». Αιφνι

διασμένοι οι Τούρκοι, αρχικά προσπάθη

σαν να εγκαταλείψουν το Δραγατσάνι και 
να τραπούν σε φυγή μέσα από τους βάλ

τους. 'Οταν όμως διαπίστωσαν ότι οι υπό

λοιποι Έλληνες δεν είχαν κινηθεί για να 
υποστηρίξουν τον Καραβιά και τον «Ιερό 
Λόχο», άρχισαν την αντίσταση. Έτσι, ανέ

βηκαν στα άλογα τους, βγήκαν από το χω

ριό και εξαπολύθηκαν με τα σπαθιά στα 

148. «Ο Ι. Τομπάζης πυρπολεί ένα 
τουρκικό πλοίο της γραμμής» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,0 x 65,0 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. Μ II128/10 

Ο Υδραίος, Ιάκωβος «Γιακουμάκης» Τομπά

ζης συγκαταλέγεται στους διάσημους «ή

ρωες της θάλασσας». Ως ένας από τους τολ

μηρούς καπετάνιους της εποχής του, ορίστηκε 
διοικητής του ελληνικού στόλου. Στις 30 
Μαΐου 1821 εξέπλευσε με 22 υδραίικα, 7 
σπετσιώτικα και 9 ψαριανά πλοία για να 
παρακολουθήσει τις κινήσεις του εχθρού 
και ενδεχομένως να εμποδίσει την ενδε

χόμενη επίθεση του εναντίον της Σάμου. 
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χέρια εναντίον του «ιερού λόχου». Ενώ ο 
Καραβιάς και οι Αρναούτηδές του τράπη

καν σε φυγή, οι νεαροί εθελοντές του «Ιε

ρού Λόχου» σφαγιάστηκαν μέσα σε λίγη 
ώρα από τους Τούρκους. 
Αυτή η φρικτή σφαγή απεικονίζεται από 
τον Hess (πρβλ. Zinkeisen, Geschichte, 
1840, τμ. 3, σσ. 143κ.ε.). Το τουρκικό ιπ

πικό δεν φαίνεται να συναντά ιδιαίτερη 
αντίσταση από τους στρατιώτες του ιερού 
λόχου. Οι νεκροί του Δραγατσανίου ανα

κηρύχθηκαν εθνικοί ήρωες. 
Με την ήττα του Δραγατσανίου, η εξέγερση 
στη Βλαχία έφτασε στο τέλος της. Ο κύ

ριος υποκινητής της, Αλέξανδρος Υψηλά

ντης, μετά βίας κατάφερε να σωθεί και να 
περάσει τα αυστριακά σύνορα. Στο βα

σίλειο των Αψβούργων, ο Υψηλάντης κα

ταδικάστηκε σε πάνω από έξι χρόνια φυ

λάκιση. Αμέσως μετά την απελευθέρωση 
του, πέθανε το 1828 στη Βιέννη. 

Σ. Φ. 

150. «Ο Μεταξάς νικά τους Τούρκους 
στα Λάλα» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,5 x 65,0 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. ΜII128/12 

Ο ανταρτοπόλεμος στο δυτικό Μοριά συ

νεχιζόταν. Οι Έλληνες κατέλαβαν τα στε

νά περάσματα στο Λάλα, για να δώσουν 
ένα τέλος στις εχθροπραξίες των εμπόλε

μων Λαλιωτών στις περιοχές Γαστούνη και 
Πύργο. Υπό τις διαταγές του Ανδρέα Μετα

ξά από την Κεφαλονιά, οι Έλληνες προ

χώρησαν με 1.500 άνδρες στο Λάλα και 
απαίτησαν από τους Λαλιώτες να παρα

δοθούν. Τότε, οι τελευταίοι ζήτησαν τη βοή

θεια του Γιουσούφ Πασά, ο οποίος στις 21 
Ιουλίου έφυγε από την Πάτρα με 12.000 
άνδρες. Μόλις έφτασε στις 23 Ιουνίου 1821, 
βρήκε τους Έλληνες ταμπουρωμένους στην 
περιοχή. Τη νύχτα ο Γιουσούφ Πασά έστει

λε το ιππικό του, μαζί με 1.500 Λαλιώτες, 
να περάσουν πίσω από τις θέσεις του Μετα

ξά και όταν ανέτειλε ο ήλιος, τους διέταξε 
να επιτεθούν. Καθώς οι Έλληνες βρέθη

καν περικυκλωμένοι, δεν τους έμεινε τί

ποτε άλλο από το να αντιμετωπίσουν την 
εχθρική υπερδύναμη. Στις 24 Ιουνίου 1821 
άρχισε ένας σκληρός και αιματηρός πόλε

μος. Οι Έλληνες πολέμησαν με το θάρρος 
που αντλούσαν από την απόγνωση τους και 

κατάφεραν πράγματι να αμυνθούν ενάντια 
στην τουρκική υπερδύναμη. 
Ο Hess δείχνει πώς οι Έλληνες χτυπούν 
ένα τμήμα των Τούρκων που έχουν τραπεί 
σε φυγή (πρβλ. Zinkeisen, Geschichte, 1840, 
τόμ. 3, σσ. 253 κ.ε). Ενώ ο Μεταξάς εμφα

νίζεται ως περήφανος στρατηλάτης, ένας 
Έλληνας στρατιώτης νικά στο προσκήνιο 
έναν Τούρκο που βρίσκεται στο έδαφος. 
Στο φόντο, ένας άλλος Έλληνας ετοιμάζει 
αποφασιστικά το όπλο του για την επόμε

νη επίθεση. Στην αριστερή γωνία του πί

νακα φαίνονται Τούρκοι ιππείς τη στιγμή 
που τρέπονται σε άτακτη φυγή. 
Το σκοτάδι και η εξάντληση των πολεμι

στών οδήγησαν στη λήξη των συμπλοκών. 
Οι Έλληνες κατάφεραν να κάνουν τους 
Τούρκους να τραβηχτούν στο Λάλα. Ωστό

σο, δεν ήταν παρά μια μεμονωμένη νίκη, 
καθώς τελικά ο Γιουσούφ Πασάς πέτυχε 
το στόχο του. Κατάφερε να σώσει τους Λα

λιώτες, οι οποίοι έκαψαν το χωριό τους 
πριν το εγκαταλείψουν, για να καταστρέ

ψουν τις ιδιοκτησίες τους. Έτσι, οι Έλλη

νες δεν βρήκαν λάφυρα, τα οποία είχαν 
ανάγκη εξαιτίας της έλλειψης που αντιμε

τώπιζαν σε στρατιωτικό εξοπλισμό (όπλα, 
πυρομαχικά και άλογα). 

Σ. Φ. 

151. «Ο Αθανάσιος από τα Άγραφια 
αμύνεται στον Προύθο» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,5 x 65,0 εκ. 

Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, £ 
αρ. ευρ. ΜII128/13 == 

α 
ίύ 
Η 

Αφού έληξε η εξέγερση στη Βλαχία με £ 
την ήττα του Δραγατσανίου, η κατάστα ο 
ση των εξεγερθέντων στα τέλη Ιουνίου | 
1821 προ στο Ιάσιο διαφαινόταν εξίσου 

απελπιστική. Στις 27 Ιουνίου 1821, οι Τουρ £ 
κοι κατέλαβαν το Ιάσιο, χωρίς να συνα g 
ντήσουν ελληνική αντίσταση. Υπό την ηγε § 
σία του Πεντεδέκα και του Κατακουζηνού, g 
οι επαναστάτες αποσύρθηκαν στο Σκου g 
λένι, όπου και οχυρώθηκαν. Στην αντί Ι 
κρινή όχθη του Προύθου ποταμού περί Μ 
μεναν οι Ρώσοι, στους οποίους κατέφυγε 
ο Κατακουζηνός έχοντας χάσει το θάρ

ρος του, φοβούμενος για μια δολοφονική 
απόπειρα από τον Πεντεδέκα. Παρά τη 
λιποταξία αυτή και αν και υπήρχε δυνα

τότητα οπισθοχώρησης, δεδομένου ότι η 
Ρωσία είχε δηλώσει την προθυμία της να 
δεχτεί τους Έλληνες, οι 500 άνδρες που 
είχαν απομείνει υπό την ηγεσία του Αθα

νάσιου από τα Άγραφα προτίμησαν να 
πολεμήσουν εναντίον των Τούρκων. Το 
πρωί της 9ης Ιουνίου 1821, 6.000 Τούρ

κοι προέλασαν εναντίον των Ελλήνων, 
κυκλώνοντας τους οχυρωμένους από τρεις 
μεριές. Αρχικά, το ελληνικό πεζικό και 
ιππικό σημείωσε κάποια επιτυχία, τελι

κά όμως δόθηκε η διαταγή για γενική επί

θεση των Τούρκων. Ο Τούρκος αρχι

στράτηγος ζήτησε από τους Ρώσους 
στρατηγούς την άδεια να χτυπήσει στο 
ρωσικό έδαφος, αλλά έλαβε αρνητική 
απάντηση. Οι Ρώσοι απείλησαν ότι θα άρ

χιζαν αμέσως τις εχθροπραξίες σε περί

πτωση που έστιο και μια σφαίρα έπεφτε 
στη Βεσσαραβία. Ωστόσο, οι Τούρκοι κα

τάφεραν να τοποθετήσουν τα κανόνια 
τους στις όχθες του Προύθου έτσι ώστε 
να μπορούν να χτυπούν τους Έλληνες χω

ρίς να χρειαστεί να διεισδύσουν στο ρω

σικό πεδίο και προκάλεσαν μεγάλη αι

ματοχυσία. 

Ο Hess παρουσιάζει τους Έλληνες σε 
αδιέξοδο (πρβλ. Zinkeisen, Geschichte, 
1840, τόμ. 3, σσ. 152 κ.ε). Στο φόντο δια

κρίνονται τα καπνισμένα κανόνια των 
Τούρκων και μπροστά τους κείτονται αμέ

τρητοι νεκροί. Μερικοί Έλληνες προ

σπαθούν ακόμα να σωθούν περνώντας 
τον Προύθο με τη σημαία της επανά

στασης, στην ασφαλή ρωσική όχθη. 300 
Έλληνες αγωνιστές της ελευθερίας έδω

σαν τελικά τη ζωή τους σ' αυτή την άνιση 
μάχη. Πολλοί απ' αυτούς πνίγηκαν στον 
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ποταμό, όπως και ο αρχηγός τους, ο Αθα

νάσιος ο Αγραφιώτης. Το νεκρό του σώ

μα περισυλλέγει ένας Έλληνας στο πρώ

το πλάνο. 
Σ. Φ. 

152. «Ο Κατακουζηνός καταλαμβάνει 
τη Μονεμβασιά» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,5 x 65,0 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. Μ II128/14 

Μετά την εκκένωση του Λάλα, οι Τούρ

κοι δεν είχαν κανένα σταθερό ορμητήριο 
πλέον στις πεδιάδες και αναγκάστηκαν 
να περιοριστούν σε νέα οχυρά. Αυτά ήταν: 
η ακρόπολη της Πάτρας και το οχυρό του 
Μοριά που μαζί με το απέναντι οχυρό της 
Ρούμελης και της Ναυπάκτου συγκρο

τούσαν ένα σύστημα άμυνας· η Ναύπα

κτςο, η Κορώνη και η Μεθώνη στη Μεσ

σηνία, στην Αργολίδα το Ναύπλιο («Napoli 
di Romania») και η Ακροκόρινθος· στη 
Λακωνία η Μονεμβασιά και στην κεντρική 
Πελοπόννησο στην Αρκαδία, η Τρίπολη. 
Οι Έλληνες κατέλαβαν τα οχυρά αυτά 
όχι τόσο με εφόδους, αλλά κυρίως μετά 
από μακρόχρονες πολιορκίες. Κατάφε

ραν αρχικά να καταλάβουν την Μονεμ

βασιά, ένα μικρό νησί που συνδεόταν με 
την υπόλοιπη Λακωνία μόνο με μια λεπτή 
λωρίδα γης. Η πόλη βρισκόταν στη νο

τιοανατολική πλευρά και περιβαλλόταν 
από ένα τείχος, ενώ πίσω της ορθωνόταν 
η ακρόπολη σε έναν ψηλό, απόκρημνο 
βράχο, η πρόσβαση στην οποία ήταν δυ

νατή μόνο από ένα μονοπάτι. Οι Έλλη

νες οχυρώθηκαν στην αρχή του μόλου, 
ενώ δύο Σπετσιώτικα πλοία περίμεναν 
μπροστά στην πόλη. Ο τουρκικός πληθυ

σμός, έγκλειστος στην πόλη από τις 4 Απρι

λίου 1821, πολεμούσε ενώ υπέφερε από 
μεγάλη πείνα. Λέγεται μάλιστα ότι οι 
έγκλειστοι είχαν φτάσει στο σημείο να 
τρέφονται με ανθρώπινο κρέας. Ο Τούρ

κος κυβερνήτης αποσύρθηκε στην ακρό

πολη, αποφασισμένος να κρατήσει το οχυ

ρό ως το μοιραίο τέλος. Βλέποντας ότι η 
κατάσταση οδηγούσε σε αδιέξοδο, ο λα

ός είχε έρθει σε επαφή με τον Κατακου

ζηνό, ο οποίος ηγούνταν της πολιορκίας 
ήδη από τον Ιούλιο. Καθώς όμως οι δια

πραγματεύσεις καθυστερούσαν, ο Κατα

κουζηνός έκανε μία ή δύο άκαρπες προ

σπάθειες επίθεσης στη λεπτή λωρίδα γης. 
Η πείνα αποδείχτηκε τελικά το καλύτερο 
όπλο. Οι Αγάδες, βλέποντας ότι ο κυ

βερνήτης δεν ήταν πρόθυμος να υποχω

ρήσει σε κανέναν όρο, κατέλαβαν με δό

λιο τρόπο την πύλη προς την ακρόπολη, 
αφόπλισαν το στρατό και παραδόθηκαν 
στις 4 Αυγούστου 1821 στους Έλληνες. 
Ο Hess απεικονίζει τη στιγμή της παρά

δοσης (πρβλ. Zinkeisen, Geschichte, 1840, 
τόμ. 3, σσ. 272 κ.ε). Ο Κατακουζηνός στέ

κεται με τους στρατιώτες του μπροστά 
στην πύλη του οχυρού και παρακολουθεί 
τους Τούρκους που καταθέτουν τα όπλα 
τους χωρίς να προβάλλουν καμία αντί

σταση. Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν 
σε τρία πλοία και στη συνέχεια στις Σπέ

τσες. 

Σ. Φ. 

153. «Η κατάληψη της Ναυπάκτου 
και η μεγαλόψυχη μεταχείριση 
των φυλακισμένων» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,5 x 65,0 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. Μ II128/15 

Μετά την πτώση της Μονεμβασιάς στις 
αρχές Αυγούστου του 1821, ακολούθησε 
στα τέλη του μήνα η πτώση της Ναυπά

κτου. Η πόλη ήταν μικρή, αλλά διέθετε το 
μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης. Την επο

χή εκείνη είχαν καταφύγει εκεί περίπου 

S^3 

3.000 Τούρκοι. Το οχυρό πολιορκήθηκε 
στην ξηρά από 2.200 Έλληνες με ενίσχυ

ση δυο σπετσιώτικων πλοίων στη θάλασ

σα. Οι Τούρκοι πρόβαλαν ισχυρή αντί

σταση και έκαναν μερικές απόπειρες 
εξόδου, ώσπου τους εξάντλησαν οι ασθέ

νειες, η πείνα, και η δίψα. Οι Έλληνες 
έκοψαν ακόμα και τους αγωγούς νερού. 
Έτσι, οι Τούρκοι πρότειναν τελικά να 
συνθηκολογήσουν με τους ίδιους όρους 
που είχαν συμφωνηθεί στη Μονεμβασιά. 
Ήταν προφανές ότι η άμυνα τους δεν θα 
άντεχε πολύ ακόμα. Όμως και οι Έλλη

νες υπέφεραν από τη μακρόχρονη πο

λιορκία, καθώς οι μονάδες τους είχαν τις 
ίδιες ελλείψεις σε τρόφιμα. Ο Δημήτριος 
Υψηλάντης, που διηύθυνε την πολιορκία, 
έστειλε τον Έλληνα γιατρό Τυπάλδο από 
την Κεφαλονιά, ως διαπραγματευτή για 
το οχυρό. Όμως, εκείνος γρήγορα διέ

κοψε τις διαπραγματεύσεις, φοβούμενος 
ότι οι όροι συνθηκολόγησης δεν ήταν δυ

νατό να τηρηθούν. Δύο διαπραγματευτές 
που εστάλησαν αργότερα αποδείχτηκαν 
λιγότερο ευσυνείδητοι. Έχοντας πειστεί 
με τις διαβεβαιώσεις τους, οι Τούρκοι 
άνοιξαν στις 25 Αυγούστου 1821 τις πύ

λες της Ναυπάκτου και παραδόθηκαν 
(πρβλ. Zinkeisen, Geschichte, 1840, τόμ. 
3, σσ. 274 κ.ε.). 

Ο Hess απεικονίζει στο σχέδιο του την 
συνάντηση των Ελλήνων και των Τούρ

κων μετά την παράδοση, στα τείχη του 
οχυρού. Οι Τούρκοι έχουν πέσει στο έδα

φος και ικετεύουν απεγνωσμένα με ση

κωμένα χέρια, ζητώντας έλεος. Αν και οι 
Έλληνες διαπραγματευτές τους είχαν υπο

σχεθεί να τους φυγαδεύσουν με ασφάλεια 
στην Αφρική, κάποιοι Έλληνες παίρνουν 
τα όπλα και προσπαθούν να επιτεθούν 
στους ανυπεράσπιστους Τούρκους με τα 
σπαθιά τους. Ο Τυπάλδος, ο οποίος είχε 
προβλέψει τα προβλήματα αυτά, στέκε

ται ανάμεσα στις δύο αντιμέτωπες πλευ

ρές και συγκρατεί τους Έλληνες στρα

τιώτες, αποτρέποντας έτσι την αιματοχυσία. 
Ο ζωγράφος παρουσιάζει με τη σκηνή αυ

τή το γνωστό και ευρέως διαδεδομένο 
στην αρχαία τέχνη μοτίβο του νικητή που 
αντιμετωπίζει με μεγαλοψυχία τον κατα

τροπωμένο εχθρό. Είναι γεγονός ότι στη 
Ναύπακτο σημειώθηκαν πολλές παρα

βάσεις των συμφωνηθέντων όρων παρά

δοσης και διαπράχθηκαν λεηλασίες και 
αρπαγές, αλλά και βίαιες επιθέσεις. 

Σ. Φ. 
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154. «Ο Γεωργάκης με τέσσερις 
συντρόφους ανατινάζει το μοναστήρι 
του Σε'κου» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 87,0 χ 65,0 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. ΜII128/16 

Αφού ο Γεωργάκης πραγματοποίησε πολ

λε'ς επιτυχημένες επιθέσεις σε τουρκικές 
μονάδες στη Μολδαβία, συστήθηκε εκεί 
ένας στρατός 6.000 ανδρών, για να ενι

σχυθεί η αντίσταση της περιοχής. Ο Γε

ωργάκης ενημερώθηκε για τις προετοι

μασίες των Τούρκων από τον επίτροπο 
του αυτοκράτορα της Μπουκοβίνα, ο οποί

ος του πρότεινε μεταξύ άλλων, να απο

συρθεί με τις μονάδες του στο αυστρια

κό έδαφος. Με την ελπίδα να ξεσπάσει 
γρήγορα ο πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και 
Τουρκίας, ο Γεωργάκης απέρριψε την 
πρόταση αυτή. Αντίθετα, κατέλαβε το μο

ναστήρι του Σέκου με 100 άνδρες, οι πε

ρισσότεροι από τους οποίους έκλεισαν τα 
περάσματα προς το μοναστήρι. Με τη βοή

θεια ντόπιων ωστόσο, οι Τούρκοι κατά

φεραν να περάσουν ακολουθώντας άλλα 
μονοπάτια και να χτυπήσουν τους Έλλη

νες από πίσω, οι οποίοι διασκορπίστηκαν 
με τέτοια ταχύτητα, ώστε δεν μπόρεσαν 
να προειδοποιήσουν ακόμα και τους συ

ντρόφους τους στο μοναστήρι. Έτσι, ο Γε

ωργάκης βρέθηκε ξαφνικά περικυκλω

μένος από παντού. Ωστόσο, αρνήθηκε τη 
λύση μιας δειλής απόδρασης από την 

πίσω πόρτα, αμύνθηκε επί 36 ώρες και 
απέρριψε όλες τις προτάσεις παράδοσης 
που του έγιναν από τον εχθρό. Στις 26 
Αυγούστου 1821 αναγκάστηκε να παρα

δεχτεί ότι η κατάσταση ήταν απελπιστι

κή και ότι οι περισσότεροι αγωνιστές του 
ήταν έτοιμοι να διαπραγματευτούν με τους 
Τούρκους. Τότε, πήγε μαζί με τέσσερα 
έμπιστα παλικάρια του στην αποθήκη όπου 
φυλάσσονταν τα πυρομαχικά και όταν 
άκουσε ότι οι υπόλοιποι Έλληνες στρα

τιώτες είχαν αρχίσει να ανοίγουν τη με

γάλη πύλη του μοναστηριού, ανατίναξε 
τις εγκαταστάσεις στον αέρα, θυσιάζο

ντας τη ζωή του, μαζί με τους τέσσερις συ

ντρόφους του. 
Ο Hess απεικονίζει τον Γεωργάκη λίγο 
πριν την ανατίναξη στην μπαρουταποθή

κη (πρβλ. Zinkeisen, Geschichte, 1840, τόμ. 
3, σσ. 155 κ.ε.). Οι αγωνιστές μόλις έχουν 
τελειώσει μια σύντομη προσευχή και ο 
Γεωργάκης ανάβει το φυτίλι ενός βαρε

λιού γεμάτο με μπαρούτι. Ταυτόχρονα, 
έχει το δεξί του χέρι στην καρδιά, σαν να 
παίρνει όρκο. Στο φόντο, πίσω από την 
πόρτα φαίνονται οι Τούρκοι που πλη

σιάζουν με τα σπαθιά στον αέρα. Μέσα 
από ένα μικρό και ψηλό παράθυρο, μια 
δέσμη φωτός πέφτει μέσα στο σκοτεινό 
δωμάτιο, ακριβώς πάνω στους εθνομάρ

τυρες, προσδίδοντας έτσι στη σκηνή έναν 
ιερό χαρακτήρα. 
Κατά την κατάληψη του μοναστηριού από 
τους Τούρκους σκοτώθηκαν και οι υπό

λοιποι Έλληνες στρατιώτες. Έτσι στα

μάτησε ολοκληρωτικά κάθε είδους αντί

σταση στις επαρχίες βόρεια του Δούναβη. 
Σ. Φ. 

155. «Ο Οδυσσέας και ο Γκούρας 
νικούν τους Τούρκους στη Φοντάνα» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,5 x 65,0 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ.Μ II128/17 

Η κατάσταση των τουρκικών μονάδων 
στην Πελοπόννησο οξυνόταν ολοένα και 
περισσότερο κατά τα τέλη του Αυγούστου 
του 1821. Τα οχυρά Μονεμβασιά και Ναύ

πακτος βρίσκονταν ήδη σε ελληνικά χέ

ρια, ενώ άρχιζε η μάχη της Τρίπολης. Σύμ

φωνα με τα σχέδια της Υψηλής Πύλης, 
ο Μπαϊράν Πασάς της Μακεδονίας θα 
έπρεπε να έρθει σε επαφή με τον Μεχ

μέτ Πασά και τον Ομέρ Βρυώνη, για να | 
παράσχουν βοήθεια στους οχυρωμένους * 
και να καταστείλουν οριστικά την εξέ ™ 
γερση. Ο Ομέρ Βρυώνης δέχτηκε επίθε £ 
ση στη Γραβιά από τον Οδυσσέα Ανδρου ° 
τσο και ο Μπεϊράν Πασάς υπέστη = 
καταστροφική ήττα από τις μονάδες του | 
Γκούρα. Εν αναμονή των τουρκικών ενι & 
σχύσεων, οι Έλληνες οχυρώθηκαν στα * 
στενά περάσματα των Θερμοπυλών στην £ 
κεντρική Ελλάδα. ™ 
Αφού οι Έλληνες αγωνιστές απέκρου < 
σαν στις 3 Σεπτεμβρίου 1821 μια τουρκι g 
κή ομάδα κρούσης κοντά στις Θερμοπύ ° 
λες, οι Τούρκοι προέλασαν στις 4 
Σεπτεμβρίου 1821 και επιτέθηκαν. Οι 
Έλληνες άφησαν τους εχθρούς να προ

χωρήσουν, ώσπου βρέθηκαν όλοι σε ένα 
στενό πέρασμα στην Οίτη. Τότε άνοι

ξαν έντονο πυρ στις πλευρές του σχημα

τισμού των Τούρκων, που εξαιτίας του ιπ

πικού, αλλά και των εφοδίων και του 
εξοπλισμού που κουβαλούσαν, κινούνταν 
με μεγάλη δυσκολία. Ο Hess παρουσιά

ζει αυτή την επίθεση που έγινε με έξυπνη 
στρατηγική. Οι ιππείς και οι φορτωμένες 
καμήλες βρίσκονται σε στενό πέρασμα 
με στροφές και εμφανίζονται απροστά

τευτοι απέναντι στους Έλληνες που τους 
πυροβολούν από ψηλά. Στο προσκήνιο 
παρουσιάζεται ένα ηρωικό κατόρθωμα 
του Καπετάν Γκούρα. Ο ίδιος συνέβαλε 
σημαντικά στη νίκη, σκοτώνοντας έναν 
υψηλόβαθμο Τούρκο διοικητή (πρβλ. 
Zinkeisen, Geschichte, 1840, τόμ. 3, σσ. 
330 κ.ε.). 
Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, στην επίσημη 
έκθεση για τη μάχη που παρέδωσε στον 
Υψηλάντη έγραψε ότι ο αριθμός των νε

κρών Τούρκων ανήλθε σε 1.200. Η νίκη 
αυτή είχε διπλή σημασία για τους Έλλη

νες. Πρώτον, ήρθαν στα χέρια τους λά

φυρα όπως άλογα, καμήλες, σκηνές και 
όπλα, αλλά και επτά κανόνια που χρει

άζονταν επειγόντως, δεδομένου ότι ο στρα

τιωτικός τους εξοπλισμός ήταν σε κακή 
κατάσταση. Και δεύτερον, ο Μεχμέτ Πα

σάς και ο Ομέρ Βρυώνης, μετά τις με

γάλες αυτές απώλειες υποχρεώθηκαν να 
υποχωρήσουν στην Ήπειρο και στη Θεσ

σαλία. Τον Οκτώβριο του 1821 οι Έλλη

νες τελικά κατάφεραν να κατακτήσουν 
την Τρίπολη. 

Σ. Φ. 
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156. «Ο Κεφάλας σηκώνει τη σημαία της 
ελευθερίας στα τείχη της Τριπολιτσάς» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,2 x 65,0 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. Μ II128/18 

Αφού έπεσαν τα οχυρά της Μονεμβασιάς 
και της Ναυπάκτου τον Αύγουστο του 
1821, οι Έλληνες συγκέντρωσαν τις δυ

νάμεις τους γύρω από την Τρίπολη, στη 
μέση του οχυρωμένου αρκαδικού οροπε

δίου. Η κατάληψη της πόλης αυτής είχε 
πολύ μεγάλη σημασία για τους Έλληνες, 
καθώς αποτελούσε την κύρια έδρα και το 
μεγαλύτερο οχυρό των Τούρκων στην Πε

λοπόννησο. Οι Έλληνες πολιόρκησαν την 
Τρίπολη στα τέλη Μαΐου 1821, αλλά μό

λις στα τέλη Σεπτεμβρίου 1821 οι Τούρ

κοι ζήτησαν κατάπαυση του πυρός και άρ

χισαν τις διαπραγματεύσεις για την 
παράδοση τους. Όταν μετά από δύο ημέ

ρες οι Έλληνες δεν είχαν σημεία ζωής 
από τους αντιπροσώπους των οχυρωμέ

νων, κήρυξαν το τέλος της κατάπαυσης 
πυρός και ξανάρχισαν την επίθεση. Εν 
τω μεταξύ, εκατοντάδες Τούρκοι εξα

ντλημένοι από την πείνα πέρασαν στο ελ

ληνικό στρατόπεδο, αναζητώντας τρόφι

μα. Το πρωί της 5ης Οκτωβρίου 1821 είχαν 
μόλις αρχίσει οι νέες διαπραγματεύσεις, 
όταν οι Τούρκοι φρουροί άφησαν μερι

κούς Έλληνες να πλησιάσουν στο τείχος 
για να πουλήσουν σταφύλια. Εντελώς 
απροσδόκητα, οι άνδρες αυτοί άρχισαν 
να σκαρφαλώνουν το τοίχος και στη συ

νέχεια τους ακολούθησε ο Καπετάν Κεφά

λας με τη συνοδεία του. 
Ο Κεφάλας κατέλαβε αμέσως έναν πύρ

γο του τείχους και σήκωσε εκεί τη σημαία 
της ελευθερίας, όπως παρουσιάζει ο Hess 
στον πίνακα του. Το τουρκικό λάβαρο με 
την ημισέληνο έχει πεταχτεί σπασμένο 
στο έδαφος. Ο καπετάνιος, κρατώντας 
την ελληνική σημαία έχει πατήσει το τουρ

κικό λάβαρο θριαμβευτικά. Αυτή η αλ

λαγή σημαιών έχει συμβολική σημασία. 
Μόλις οι Έλληνες είδαν από το στρατό

πεδο τους τη σημαία με το σταυρό, όρ

μησαν όλοι στο οχυρό. Σκαρφάλωσαν πά

νω στο τείχος και ανατίναξαν τη μοναδική 
πύλη που οι Τούρκοι δεν είχαν χτίσει. 
Έτσι απελευθερώθηκε ο δρόμος προς την 
πόλη και ο τουρκικός στρατός προχώ

ρησε με την ισχυρή υποστήριξη πυροβό

λων στους δρόμους. Αντιδρώντας με πα

νικό, ο τουρκικός πληθυσμός προσπάθη

σε να σώσει ό,τι μπορούσε. Όμως οι ορ

δές που έρχονταν δεν έδειξαν κανέναν 
έλεος και καταπάτησαν τα πάντα. Οι φρι

καλεότητες των Ελλήνων ήταν αδιανόη

τες. Πάνω από 10.000 Τούρκοι, μεταξύ 
των οποίων συγκαταλέγονταν πολλά γυ

ναικόπαιδα, σκοτώθηκαν σε μια απίστευτη 
αιματοχυσία (πρβλ. Zinkeisen, Geschichte, 
1840, τμ. 3, σσ. 288κ.ε.). Ο Hess παρου

σιάζει στο έργο του την καταστροφή αυ

τή. Στην πλατεία μπροστά από το κατε

στραμμένο τζαμί κείτονται αμέτρητοι 
νεκροί Τούρκοι άνδρες, γυναίκες και μι

κρά παιδιά. 

Σ. Φ. 

157. «Ο Αθανάσιος Κανακάρης 
καταλαμβάνει την Πάτρα» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,5 x 65,0 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. ΜII128/19 

Η κατάκτηση της Τρίπολης έγινε μετά από 
την προσπάθεια των Ελλήνων να καταλά

βουν την ακρόπολη της Πάτρας. Όταν οι 
τουρκικές κατοχικές δυνάμεις στην Πάτρα 
έμαθαν για τα γεγονότα στην Τρίπολη στα 
μέσα Οκτωβρίου 1821, το οχυρό αμέσως 
εκκενώθηκε. Όμως οι Λαλιώτες που ήταν 
εγκατεστημένοι εκεί είχαν στήσει καρτέ

ρι. Είχαν ήδη διώξει τον τουρκικό πληθυ

σμό από την ακρόπολη, που αναζήτησε 

ί 
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προστασία στο οχυρό της Ρούμελης. Ο Γι

ουσούφ Πασάς είχε αποσυρθεί με τους άν

δρες του στο οχυρό του Μορέα. Έτσι, μό

νο 3.000 Λαλιώτες απέμειναν στην 
ακρόπολη, από τους οποίους μόνο το ένα 
τρίτο είχε όπλα. Οι άνδρες αυτοί είχαν τρό

φιμα για περίπου τρεις μήνες. Οι αρχές 
του Πύργου, της Γαστούνης, των Καλα

βρύτων και της Βοστίτσας, που θεωρού

σαν πως ήταν η κατάλληλη στιγμή για επί

θεση, είχαν ήδη αρχίσει να συγκεντρώνουν 
στρατό στις περιοχές τους. Στις 3 Νοεμ

βρίου 1821, 5.000 Πελοποννήσιοι υπό 
την ηγεσία του Κανακάρη, του Ζαΐμη, του 
Λόντου και του Σισίνη προέλασαν μια ώρα 
πριν την ανατολή του ήλιου στην ερειπω

μένη Πάτρα και την κατέλαβαν. 
Ο Hess παρουσιάζει τη στιγμή που ο Κανα

κάρης με τους στρατιώτες του σκαρφαλώ

νει πάνω στο τείχος της πόλης TOW Πατρών. 
Είχαν τοποθετήσει σκάλες ανενόχλητοι 
και δεν φαίνονταν να απειλούνται από τους 
εχθρούς. Ακόμα και το κανόνι στις άκρες 
των τειχών που είναι στραμμένο εναντίον 
τους δεν φαίνεται ν' αποτελεί άμεσο κίν

δυνο γι' αυτούς. Με τον τρόπο αυτό ο Hess 
θέλει να δείξει ότι η κατάληψη της πόλης 
έγινε χωρίς ουσιαστική αντίσταση (πρβλ. 
Zinkeisen, Geschichte, 1840, τόμ. 3, σσ. 351 
κ.ε.). 
Οι Έλληνες οχυρώθηκαν στα σπίτια και 
τους μιναρέδες κοντά στην ακρόπολη και 
τους πυροβολούσαν συνεχώς. Οι Λαλιώ

τες από την πλευρά τους προσπάθησαν να 
τους διώξουν με το βαρύ πυροβολικό τους 
και έκαναν συχνές εξόδους. Στους δρό

μους της Πάτρας διεξάγονταν συχνά βίαι

ες μάχες. Όμως οι Έλληνες δεν είχαν προ

νοήσει ώστε να αποτρέψουν μια ενδεχόμενη 
καταδρομή από έξω και την απροσεξία 
τους αυτή την πλήρωσαν ένα μήνα αργό

τερα. Στις 4 Δεκεμβρίου 1821 ο Γιουσούφ 
Πασάς εγκατέλειψε το οχυρό του Μορέα 
και έδιωξε τους Έλληνες την ίδια μέρα 
από την Πάτρα. Σε γενικές γραμμές, πρό

κειται για μια λιγότερο δοξασμένη σελίδα 
της Ελληνικής ιστορίας. 

Σ. Φ. 

158. «Ο Μαυροκορδάτος υπερασπίζεται 
με επιτυχία την πόλη του Μεσολογγίου» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,5 x 65,0 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. ΜII128/20 
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ο Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος, γόνος 
1 μιας ισχυρής οικογένειας Φαναριωτών 
< στην Κωνσταντινούπολη διορίστηκε στις 
Ι 23 Μαΐου 1822 διοικητής όλων των στρα

2 τιωτικών και πολιτικών υποθέσεων της 
| δυτικής Ελλάδας. Από την αρχή εξέφρα

ω ζε φόβους για εχθρική επίθεση στο Μεσο

ο λόγγι, την πόλη στον κόλπο των Πατρών. 
< Στις 2 Ιουνίου 1822 εξέπλευσε με ένα μι

| κρό στόλο και έφτασε το επόμενο πρωί 
< στο Μεσολόγγι, όπου άρχισε αμέσως με 
Ι την κατασκευή των εγκαταστάσεων άμυ
< νας. Μετά την καταστροφή στο Πέτα και 

την κατάκτηση του Σουλίου, ο Ομέρ Βρυώ

νης προχώρησε με 11.000 άνδρες μέσω 
της Δυτικής Στερεάς προς το Μεσολόγ

γι. Η πολιορκία του λιμανιού από τη θά

λασσα και τη θάλασσα άρχισε από τις αρ

χές Νοεμβρίου 1822. Αν και η άμυνα του 
οχυρού ήταν σχετικά αδύνατη, ο Ομέρ 
Βρυώνης έκανε συγκρατημένες επιθέσεις 
στην ελληνική πλευρά. Οι Έλληνες προ

σπάθησαν από την πλευρά τους να κερ

δίσουν χρόνο με διαπραγματεύσεις. Στις 
6 Ιανουαρίου 1823, ο Ομέρ Βρυώνης τε

λικά αποφάσισε να χτυπήσει. Όμως το 
σχέδιο προδόθηκε στους Έλληνες, οι οποί

οι με τους πρώτους κανονιοβολισμούς στις 
πρώτες ώρες της ημέρας βρίσκονταν ήδη 
σε θέσεις μάχης. 
Ο πίνακας του Hess δείχνει τον Μαυρο

κορδάτο κατά τη διάρκεια των οχυρω

ματικών έργων γύρω από το Μεσολόγγι 
(πρβλ. Zinkeisen, Geschichte, 1840, τόμ. 
3, σσ. 537 κ.ε.). Σε αντίθεση με τους κα

πετάνιους των άτακτων μονάδων, ο Μαυ

ροκορδάτος φορά ευρωπαϊκή στολή, συμ

βολίζοντας έτσι την κοσμική, φαναριώτικη 
καταγωγή του. Κρατώντας στα χέρια του 
ένα σχέδιο των οχυρώσεων, επιτηρεί τα 
έργα που γίνονται. Οι στρατιώτες του το

ποθετούν ένα από τα 14 σιδερένια, παλιά 
κανόνια, με τη βοήθεια ενός σώματος εθε

λοντών, με τους οποίους ο Hess θέλει 
να κάνει νύξη στη βοήθεια που προσέ

φεραν οι Ευρωπαίοι αξιωματικοί στην 
οχύρωση του Μεσολογγίου. Αντίθετα, 
στους υπόλοιπους πίνακες του κύκλου ο 
Hess αποφεύγει να απεικονίσει άλλα 
Ευρωπαϊκά έθνη και έτσι παρουσιάζει 
τον ελληνικό πόλεμο της ανεξαρτησίας 
σαν μια αμιγώς ελληνοτουρκική υπόθε

ση. Στο φόντο της εικόνας φαίνονται τα 
πλοία του εχθρού στον κόλπο των Πα

τρών. 
Η πρώτη επίθεση του Ομέρ Βρυώνη στις 

6 Ιανουαρίου 1823 αντικρούστηκε και οι 
Τούρκοι έδωσαν τέλος στον αποκλεισμό. 
Το 1825, το Μεσολόγγι πολιορκήθηκε και 
πάλι, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Στις 22 
Απριλίου 1826 οι Έλληνες, εξαιτίας ελ

λείψεων σε εφόδια, αναγκάστηκαν να πα

ραδοθούν. Οι εναπομείναντες οχυρωμέ

νοι Έλληνες ανατινάχτηκαν στις 25 
Απριλίου 1826 μαζί με τους Τούρκους που 
είχαν διεισδύσει στην πόλη. Σε σχέση με 
τα υπόλοιπα έργα του κύκλου, ο πίνακας 
αυτός βρίσκεται εκτός χρονολογικής σει

ράς, πιθανώς επειδή η αντίσταση του 
Μεσολογγίου θεωρήθηκε ότι ήταν στενά 
συνδεδεμένη με τη μοίρα του ελληνικού 
έθνους. 

Σ. Φ. 

159. «Ο Πανουριάς κατακτά 
την Ακροκόρινθο» 
Peter von Hess 
Μολύβι, κάρβουνο και πένα, 
86,5 χ 65,0 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ.Μ II128/21 

Το οχυρό της Ακροκορίνθου που βρί

σκεται στο επιβλητικό ψηλό σημείο ενός 
βράχου πάνω από τον Κορινθιακό Κόλ

πο, σχηματίζει εξαιτίας της γεωγραφικής 
του θέσης το «κλειδί στο Μοριά». Ένα 
μοναδικό μονοπάτι οδηγούσε μέσα από 
τους βράχους στην πύλη της ακρόπολης. 
Μέσα στην ακρόπολη βρίσκονταν μερι

κά πηγάδια και η πλούσια πηγή των Πι

ρενίων, που μπορούσε να τροφοδοτήσει 
για πολύ καιρό με νερό τους οχυρωμέ

νους στην πόλη. Στα τέλη του 1821 περί

που 600 άνδρες βρίσκονταν στην Ακρο

κόρινθο, από τους οποίους περίπου οι 600 
ήταν Αλβανοί. Στις 25 Δεκεμβρίου 1821 
ο Υψηλάντης εμφανίστηκε στην Κόρινθο 
και ανέλαβε τη διοίκηση των ελληνικών 
δυνάμεων πολιορκίας. Μαζί του έφερε 
τον αιχμάλωτο Κιαμίλ Μπέη ως όμηρο, 
με την ελπίδα ότι παρουσία του θα επι

τάχυνε την παράδοση του οχυρού. Στις 
αρχές Ιανουαρίου του 1822 οι Αλβανοί 
ανακοίνωσαν ότι ήταν έτοιμοι να αρχί

σουν διαπραγματεύσεις με τους οχυρω

μένους. Όταν ο καπετάν Πανουργίας από 
τη Θεσσαλονίκη έφτασε μπροστά στην 
Ακροκόρινθο, έγινε συμφωνία ειρήνευ

σης. Καθώς ο Πανουργίας ήταν γνωστός 
σε πολλούς Αλβανούς, οι όροι της συν

θηκολόγησης συμφωνήθηκαν γρήγορα. 
Οι Αλβανοί έλαβαν υποσχέσεις για το 
ασφαλές πέρασμα τους στην περιοχή του 
Ναυαρίνου και τους δόθηκε το δικαίωμα 
να οπλοφορούν. Έτσι, στις 22 Ιανουαρί

ου 1822 εγκατέλειψαν με 176 άνδρες το 
οχυρό και μεταφέρθηκαν σε τέσσερα 
πλοία. 
Ο Hess απεικονίζει την ειρηνική αυτή 
αποχώρηση των Αλβανών (πρβλ. Zinkeisen, 
Geschichte, 1840, τόμ. 3, σσ. 392 κ.ε.). Στο 
πρώτο εικονιστικό επίπεδο βρίσκονται 
αγωνιστές που στρατοπεδεύουν δίπλα στα 
αρχαία ερείπια. Τα όπλα τους είναι ακου

μπισμένα στο έδαφος και ένας στρατιώ

της έχει ανάψει το τσιμπούκι του. Μόνο 
ο Πανουργίας παρακολουθεί όρθιος την 
πορεία της αλβανικής φάλαγγας. Οι Αλβα

νοί κατεβαίνουν το στενό μονοπάτι από 
το ισχυρό φρούριο, που βρίσκεται πάνω 
σε ένα τεράστιο βράχο στο φόντο. Ακο

λουθώντας τους όρους της παράδοσης, οι 
Αλβανοί έχουν μαζί τους τα προσωπικά 
τους αντικείμενακαι τα όπλα τους. Η απο

σκίρτησή τους ανάγκασε και τους υπό

λοιπους Τούρκους που είχαν μείνει στο 
οχυρό να παραδοθούν επίσης. Στις 26 
Ιανουαρίου 1822, ο Πανουργίας σήκωσε 
την ελληνική σημαία στην Ακροκόρινθο. 

Σ. Φ. 

160. «Ο Κ. Κανάρης πυρπολεί τρία 
τουρκικά πλοία της γραμμής στον 
Τσεσμέ» 
Peter von Hess 
Μολύβι, κάρβουνο και πένα, 87,0 x 64,5 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. ΜII128/22 

Οι τουρκικές επιχειρήσεις για την κατα

στολή του πολέμου της ανεξαρτησίας γί

νονταν όλο και πιο μαζικές. Τον Απρίλιο 
του 1822, τουρκικές μονάδες υπό την ηγε

σία του Καπουδάν Καρά Πασά Αλί έφτα

σαν στη Χίο, όπου προχώρησαν σε σφα

γή που προκάλεσε μεγάλη κατακραυγή 
στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία του Pouqueville, 25.000 Χιώ

τες σκοτώθηκαν και 47.000 απήχθησαν 
ή πουλήθηκαν ως σκλάβοι. Κατά τη διάρ

κεια των καλοκαιρινών μηνών οι Έλλη

νες έπλεαν μεταξύ Ψαρών και Χίου, πα

ρακολουθώντας τις ανησυχητικές κινήσεις 
των στρατιωτικών μονάδων του εχθρού, 
ο οποίος συνεχώς δεχόταν ενισχύσεις από 
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την Κωνσταντινούπολη. Στις 16 Ιουνίου 
1822 ο στόλος του Καπουδάν Πασά διέ

θετε 38 πλοία, ενώ ταυτόχρονα ανέμενε 
ένα σημαντικό αριθμό πλοίων από την 
Αλεξάνδρεια. Έτσι, οι Έλληνες σχεδία

σαν να χτυπήσουν πριν τον ερχομό των 
ενισχύσεων. Τη νύχτα της 18ης Ιουνίου 
1822, ο Κωνσταντίνος Κανάρης από τα 
Ψαρά έπλευσε με ένα ιστιοφόρο μαζί με 
32 τολμηρούς αγωνιστές, για να στείλει 
δύο πυρπολικά μέσα από το βόρειο κα

νάλι, στο θαλάσσιο στενό. Δύο πολεμικά 
πλοία θα έπλεαν στις δύο εξόδους, για να 
υποδεχτούν τους πυρπολητές. Τα μεσά

νυχτα, οι αγωνιστές εκμεταλλευόμενοι τον 
ισχυρό αέρα έπλευσαν κατευθείαν προς 
τον τουρκικό στόλο, που είχε αγκυροβο

λήσει αρόδο μπροστά από τον Τσεσμέ. Το 
πυρπολικό του Κανάρη από τα Ψαρά φορ

τωμένο με εκρηκτικά συγκρούστηκε με 
την πλώρη της ναυαρχίδας, όπου αμέσως 
ξέσπασε φωτιά. Το πλοίο ανατινάχθηκε 
λίγα λεπτά αργότερα μαζί με το πλήρωμα 
των 2.000 ανδρών. 
Οι Έλληνες στη συνέχεια επιβιβάστηκαν 
σε ένα μεγάλο πλοίο, που είχαν ρυμουλ

κήσει (πρβλ. Zinkeisen, Geschichte, 1840, 
τόμ. 3, σσ. 434 κ.ε.). Ο Hess παρουσιάζει 
τους Έλληνες καθώς σηκώνουν τα πανιά 
του ιστιοφόρου, ενώ κοιτούν θριαμβευτι

κά πίσω τους. Περνώντας μέσα από τα 
πλοία του εχθρού, κατευθύνονται έξω από 
το κανάλι, χωρίς να συναντούν εχθρική 
αντίσταση. Στο φόντο διακρίνονται τα φλε

γόμενα αγκυροβολημένα τουρκικά πλοία. 
Το δεύτερο πυρπολικό από την Ύδρα πυρ

πόλησε ένα άλλο τουρκικό πλοίο της γραμ

μής, στο οποίο ξέσπασε επίσης φωτιά. 
Όμως, το πλοίο αυτό κατάφερε να απε

λευθερωθεί, αλλά καθώς είχε υποστεί αρ

κετές φθορές ήταν σχεδόν κατεστραμ

μένο. Το υδριώτικο πυρπολικό που 
βρισκόταν μεταξύ των αγκυροβολημένων 
πλοίων πυρπόλησε και ένα τρίτο τουρκι

κό πλοίο. Εκτός από τα παραπάνω τρία 
πλοία, ο τουρκικός στόλος έχασε τη νύχτα 
εκείνη πολλούς από τους καπετάνιους του, 
που βρίσκονταν για μια εορτή στη ναυ

αρχίδα που ανατίναξε ο Κανάρης. Ο τουρ

κικός στόλος αποσύρθηκε αμέσως μετά 
την καταστροφή αυτή στα Δαρδανέλια. 

Σ. Φ. 

Το έτος 1822 οι Έλληνες αναγκάζονταν 
συνεχώς να καταφεύγουν στην άμυνα. Οι 
εσωτερικές διαμάχες παρέλυσαν τη στρα

τιωτική δύναμη των επαναστατημένων. 
Επιπλέον, οι οικονομικοί πόροι για το πο

λεμικό υλικό μειώνονταν όλο και περισ

σότερο. Ο εμπορικός στόλος που είχε εξο

πλιστεί με πολεμικό υλικό για να 
χρησιμοποιείται στις ναυμαχίες δεν απέ

φερε πλέον κέρδη και τα χρήματα από τις 
δωρεές είχαν τελειώσει. Με την περίπτωση 
του Αλί Πασά των Ιωαννίνων απελευθε

ρώθηκαν ταυτόχρονα τουρκικές στρα

τιωτικές δυνάμεις, γεγονός που σήμαινα 
σημαντική αύξηση των εχθρικών μονά

δων. 
Οι επτά σκηνές του κύκλου έργων του Hess 
έχουν σχέση με τη μεγάλη εκστρατεία του 
Μαχμούτ Πασά Δράμαλη, ο οποίος το κα

λοκαίρι του 1822 εκστράτευσε με 23.000 
άνδρες πεζικό και 6.000 άνδρες ιππικό 
από τη Θεσσαλία. Στις 5 Ιουλίου 1822 ο 
Δράμαλης διέσχισε το Σπερχειό ποτα

μό, κατέλαβε τα στενά περάσματα της Οί

της και χωρίς να συναντήσει αντίσταση 
προχώρησε προς τη Λιβαδειά. Οι Τούρ

κοι έφτασαν στη Θήβα στις 12 Ιουλίου 
1822 και πυρπόλησαν ολόκληρη την πό

λη. Σε λίγο καιρό είχε αρχίσει να κινητο

ποιείται το σύνολο του ελληνικού πληθυ

σμού της Βοιωτίας και των Μεγάρων, ανα | 
ζητώντας σωτηρία στο νησί της Σαλαμί * 
νας ή στα βουνά. Καθώς οι Τούρκοι βρή Η 
καν αφύλακτα τα στενά του Κιθαιρώνα, £ 
προχώρησαν γρήγορα προς τα Μέγαρα g 
και στα Μεγάλα Δερβενάκια, όπου είχαν ϊ 
οχυρωθεί 1.000 Πελοποννήσιοι. Παρά την § 
υπεροχή των Τούρκων, οι Έλληνες άρχι g 
σαν αποφασισμένοι τον αγώνα. | 
Ο Hess παρουσιάζει ένα τμήμα του στρα Ι 
τού υπό την ηγεσία του Πλαπούτα, που £ 
πυροβολεί από ένα ύψωμα τους Τούρκους ο 
που πλησιάζουν. Από τις τάξεις του τουρ | 
κικού στρατού στους πρόποδες του υψώ JJ 
ματος διακρίνονται μόνο μερικά σαρίκια Ν 
και καπνισμένες κάνες όπλων. Ο Πλα

πούτας συμβουλεύει έναν νεαρό Έλληνα 
που κρατά σηκωμένο το όπλο του. Για να 
παραπλανήσουν τον εχθρό και να του τρα

βήξουν την προσοχή, έχουν ντύσει ένα 
βράχο που προεξέχει με το κασκέτο και 
το πανωφόρι ενός νεαρού. Παρόλες τις 
πανουργίες τους ωστόσο, δεν κατάφεραν 
να συγκρατήσουν τον εχθρό, ο οποίος συ

νέχισε την πορεία τους προς την Κόρινθο 
(πρβλ. Zinkeisen, Geschichte, 1840, τόμ. 
3, σσ. 494 κ.ε.). 

Σ. Φ. 

Ο στρατός του Δράμαλη συνέχισε με πολύ 
μεγάλη ταχύτητα. Η ελληνική κυβέρνηση 
έλαβε την είδηση για την αναχώρηση του 
Δράμαλη στο Ζητούνι ταυτόχρονα με την 
απώλεια στα Δερβενάκια και στη συνέχεια 
έμαθε για την πτώση της Κορίνθου. Στό

χος του Δράμαλη ήταν το Άργος, όπου θα 
έσωζε τους οχυρωμένους στο οχυρό Πα

λαμίδι του Ναυπλίου. Τότε, τα μέλη της ελ

ληνικής κυβέρνησης που είχε την έδρα της 
στο Άργος αποχώρησαν από την πόλη και 
ταξιδεύοντας με πλοίο, βρήκαν ασφαλές 
καταφύγιο στους Μύλους, μια παραθα

λάσσια περιοχή μεταξύ Αργούς και Λέρ

νας. Αλλά και οι Έλληνες κάτοικοι τρά

πηκαν σε φυγή. Ο Δημήτριος Υψηλάντης, 
αδελφός του Αλέξανδρου, είχε αρχίσει εν 
τω μεταξύ να καταστρώνει σχέδια για να 
σταματήσει τους Τούρκους ως την άφιξη 

161. «Ο Κολιοπουλος Πλαπουτας 
αμύνεται στα Δερβενάκια και στον 
Ισθμό» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,0 x 64,5 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. ΜII128/23 

162. «Ο Δημ. Υψηλάντης 
υπερασπίζεται την πόλη του Άργους» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,5 x 64,5 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. ΜII128/24 
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siim^' 

του Κολοκοτρώνη, στρατηγού των δυνά

μεοον του Μοριά, και να τους αποσπάσει 
την προσοχή. Έτσι, πήγε στο αδύναμο οχυ

ρό της Λάρισας, πάνω από την πόλη, και 
έφερε όσα τρόφιμα, νερό και πυρομαχικά 
μπορούσε μέσα στο σύντομο χρονικό διά

στημα. Επίσης προσπάθησε να κλείσει τα 
διάφορα ρήγματα με χαλαρούς σωρούς 
από πέτρες. Ο Δράμαλης συνάντησε μια 
πρώτη αντίσταση στο Κουτσοπόδι, όπου 
μία ομάδα Μανιατών υπερασπιζόταν ηρω

ικά μια παλιά εκκλησία, αλλά άφησε τη θέ

ση της τη νύχτα. Όπως είχε προβλέψει ο 
ίδιος ο Δημήτριος Υψηλάντης, η Λάρισα 
τράβηξε ολόκληρη την προσοχή των Τούρ

κων. Αντί λοιπόν να κατευθυνθούν προς 
τους Μύλους, όπου βρίσκονταν οι αποθή

κες πυρομαχικών των Ελλήνων, έστειλαν 
όλες τους τις δυνάμεις στις 26 Ιουλίου 1822 
στοΆργος. Οι τουρκικές μονάδες έδιωξαν 
του Έλληνες αγωνιστές της ελευθερίας με 
ισχυρούς αλλά άτακτους πυροβολισμούς 
από τα σπίτια τους και τις αυλές, με κα

τεύθυνση το οχυρό. 
Αυτές οι συμπλοκές στις αυλές του Αργούς 
αποτελούν το θέμα του πίνακα του Hess 
(πρβλ. Zinkeisen, Geschichte, 1840, τόμ. 3, 
ο. 501 κ.ε). Στο φόντο διακρίνονται οι Τούρ

κοι που ορμούν, ενώ οι Έλληνες στο προ

σκήνιο έχουν οχυρωθεί πίσω από ένα μι

κρό τοίχο κήπου. Οι εχθροί τους πυροβολούν 
μέσα από μια πραγματική θάλασσα αίμα

τος. Ο Δημήτριος Υψηλάντης φορά σε αντί

θεση με τους άλλους Έλληνες αγωνιστές 
τη στολή ουσάρου και ένα ελληνικό κα

σκέτο. Ενώ κρατά την ελληνική σημαία 

στο ένα χέρι, πιάνει το πιστόλι του, για να 
αντιμετωπίσει τους Τούρκους που πλη

σιάζουν. Τις ημέρες που ακολούθησαν 
πραγματοποιήθηκαν πολλές μάχες, αλλά 
ο Δημήτριος Υψηλάντης κατάφερε να υπο

στηρίξει με επιτυχία το Άργος και τη Λά

ρισα, αναχαιτίζοντας το Δράμαλη. 
Σ. Φ. 

163. «Ο Κολοκοτρώνης συγκεντρώνει 
στο στρατόπεδο της Λέρνας τονς 
νικητές του Δράμαλη» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,0 x 65,0 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. Μ II128/25 

Η μεγάλη δύναμη του εχθρού που αριθ

μούσε περίπου 30.000 στρατιώτες, προ

καλούσε ανησυχία στο στρατόπεδο των 
Ελλήνων, άρχισαν εσωτερικές διαμάχες. 
Η κυβέρνηση κατηγόρησε τον αρχιστρά

τηγο Κολοκοτρώνη για προδοσία, παρό

λο που εκείνος συγκέντρωνε με όλες του 
τις δυνάμεις στρατό για να αντισταθεί στους 
άνδρες του Δράμαλη. Στις αρχές Αυγού

στου του 1822, ο Κολοκοτρώνης κατάφε

ρε να συγκεντρώσει 10.000 άνδρες στους 
«Μύλους» και στη Λέρνα, τους οποίους 
διασκόρπισε σε διάφορες θέσεις με στρα

τηγικά έξυπνο τρόπο, χωρίς να αφήσει κα

θόλου ελεύθερο χώρο δράσης στους Τούρ

κους που είχαν στρατοπεδεύσει κοντά στο 
Ναύπλιο. Τοποθέτησε τη δεξιά πτέρυγα 

στους Μύλους. Τον πυρήνα του στρατού 
σχημάτιζε η αριστερή πτέρυγα, την οποία 
τοποθέτησε πίσω από ένα τοίχος από βρά

χους στους πρόποδες του όρους Χάον. Ένα 
άλλο τμήμα τοποθετήθηκε πάνω σε ένα 
λόφο πίσω από την αριστερή πτέρυγα. Τα 
υπόλοιπα μικρότερα σώματα περιφρου

ρούσαν τα ορεινά περάσματα προς την 
Αρκαδία. Με τη στρατηγική αυτή, ο Κολο

κοτρώνης είχε υπό τον έλεγχο του τους δύο 
επαρχιακούς δρόμους που οδηγούσαν από 
το Ναύπλιο και το Άργος προς την Τρί

πολη. Ο Ερασινός κάλυπτε το μέτωπο του 
και ήταν κατειλημμένος από λόχους σκο

πευτών. Σε συνδυασμό με τα αμπέλια 
και τα βαλτώδη χαρακώματα, σχημάτιζε 
ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο για το ιππικό 
του εχθρού. Οι καλά εξοπλισμένες απο

θήκες των Ελλήνων βρίσκονταν στους 
«Μύλους». Στη θέση αυτή περίμενε ο Κολο

κοτρώνης την υποχώρηση των Τούρκων. 
Ο Hess παρουσιάζει τον Κολοκοτρώνη ως 
έξυπνο και διορατικό στρατηγό με ικα

νότητες στρατηγικής τακτικής (πρβλ. 
Zinkeisen, Geschichte, 1840, τόμ. 3, σ. 505). 
Τον παρουσιάζει σε κατάσταση έντασης, 
να κάθεται σε ένα βράχο κοντά στους 
«Μύλους». Οι στρατιώτες του περνούν την 
ώρα τους χορεύοντας και τραγουδώντας, 
με τη σιγουριά της νίκης. Στο φόντο δια

κρίνεται το Ναύπλιο με το ισχυρό οχυρό, 
Παλαμίδι. Σύντομα, άρχισαν να σημειώ

νονται ελλείψεις νερού και τροφίμων στο 
τουρκικό στρατό και οι Έλληνες έκαναν 
επιδρομές στις σχεδόν άδειες αποθήκες 
των Τούρκων με προμήθειες. Ο τουρκι

κός στόλος που αναμενόταν δεν έφτασε 
ποτέ. Ο Χουρσίτ Πασάς, ο οποίος επε

δίωκε την εποχή εκείνη να αναλάβει την 
αρχηγία του τουρκικού στρατού, αρνήθη

κε την αποστολή οποιαδήποτε ενίσχυσης. 
Έτσι, όπως είχε προβλέψει ο Κολοκο

τρώνης, η πείνα, η δίψα και οι ασθένειες 
προκάλεσαν μεγάλες απώλειες στις τά

ξεις του τουρκικού στρατού. Τελικά, ο 
Δράμαλης αναγκάστηκε να δώσει διατα

γή για οπισθοχώρηση. 
Σ. Φ. 

164. «Ο Νικηταράς νικά το ιππικό του 
Δράμαλη στα Δερβενάκια» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,0 x 65,0 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. Μ II128/26 
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ο Η στρατηγική του Κολοκοτρώνη είχε με

Η γάλη επιτυχία. Ο Δράμαλης, υποχωρώ

< ντας, οδήγησε το στρατό του μέσα από δυο 
Ε στενά στα Δερβενάκια, τα οποία ο Τούρ

g κος στρατηγός είχε αφήσει αφρούρητα 
| κατά την προσπέλαση του. Οι Έλληνες 
« έφτασαν στο σημείο αυτό πριν από τους 
ο" Τούρκους και με κορμούς δέντρων και 
< σωρούς από πέτρες δυσκόλεψαν την ήδη 
| δύσκολη πορεία των εχθρών μέσα από τα 
< στενά περάσματα. Στις 6 Αυγούστου 1822, 
ε η κορυφή μιας τουρκικής φάλαγγας μπή

< κε στα Δερβενάκια και ενώ είχε σχεδόν 
φτάσει στην πεδιάδα του Αγίου Βασι

λείου, συνάντησε ξαφνικά τις ελληνικές 
μονάδες που είχαν οχυρωθεί εκεί υπό την 
ηγεσία του Νικηταρά και του Υψηλάντη. 
Οι Έλληνες πρόβαλαν μέσα από τους γύ

ρω βράχους και βομβάρδισαν τον εχθρό 
με βροχή από σφαίρες. Δριμύτερη απ' όλες 
ήταν η μάχη στο δρόμο που οδηγούσε στον 
Άγιο Σώστη, όπου πολέμησε ο Νικηταράς. 
Σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να απο

φύγει τα πυρά των όπλων και τα σπαθιά 
των Ελλήνων, το τουρκικό ιππικό οδηγή

θηκε στο αδιέξοδο και δεν είχε άλλη λύ

ση από το να πέσει στο γκρεμό. 
Ο Hess απεικονίζει στο έργο του μια δρα

ματική στιγμή της παραπάνω μάχης στο 
στενό πέρασμα (πρβλ. Zinkeisen, Ges

chichte, 1840, τόμ. 3, σ. 512). Ο Νικητα

ράς, ξεπροβάλλοντας από τους βράχους 
με ένα τμήμα Ελλήνων, επιτίθεται στο 
τουρκικό ιππικό. Με τα σπαθιά στον αέ

ρα, οι Έλληνες διώχνουν τα άλογα από 
το μονοπάτι, τα οποία στη συνέχεια πέ

φτουν στο γκρεμό. 
Παρόμοια μοίρα είχε και μια άλλη φά

λαγγα υπό τη διοίκηση του ίδιου του Δρά

μαλη στις 8 Αυγούστου 1822, όταν έπεσε 
σε ενέδρα του Νικηταρά και του Υψη

λάντη στο ανατολικό στενό πέρασμα 
πίσω από το Αγιονόρι. Και πάλι, ολό

κληρες ίλες ιππικού έπεσαν στο γκρεμό 
υπό τα ελληνικά πυρά. Στις αρχές Αυγού

στου του 1822, 300 Έλληνες βρίσκονταν 
στα στενά περάσματα, αντιμέτωποι με 
20.000 Τούρκοι. Ωστόσο, ο Δράμαλης 
υπέστη μια αιματηρή ήττα, καθώς πάνω 
από 2.000 Τούρκοι σκοτώθηκαν. Όμως 
οι απώλειες τους δεν περιορίστηκαν εδώ. 
Οι Έλληνες εξασφάλισαν το τουρκικό 
στρατιωτικό ταμείο, όλα τα εφόδια των 
Τούρκων, 400 άλογα του ιππικού, 1.000 
μουλάρια και 600 καμήλες. Ο Δράμαλης, 
με τους υπόλοιπες άνδρες του κατάφερε 

μια αναπάντεχη νίκη στην Κόρινθο, όπου 
όμως και πάλι πολιορκήθηκε από τους 
Έλληνες. 

Σ. Φ. 

165. «Ο θάνατος του Κωνσταντίνου 
Πετμεζά» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,5 x 64,5 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. ΜII128/27 

Μετά τις ισχυρότατες απώλειες του Δρά

μαλη Πασά στα στενά περάσματα των 
οδών που οδηγούσαν στην Κεντρική Πε

λοπόννησο, ακολούθησε η υποχώρηση 
προς την Κόρινθο. Εκεί, οι Έλληνες πο

λιόρκησαν και πάλι την πόλη, εμποδίζο

ντας έτσι την παροχή ειδών διατροφής. 
Αργότερα, μερικές τουρκικές μονάδες 
κατάφεραν να διεισδύσουν στις γραμμές 
των Ελλήνων. Ο Κολοκοτρώνης κατευ

θύνθηκε προς το Σούλι, ένα χωριό στην 
άκρη της πεδιάδας προς την Κόρινθο, 
όπου στις 22 Αυγούστου 1822 έγινε άλλη 
μια συμπλοκή με τους Τούρκους. Το τουρ

κικό ιππικό έπεσε πάνω σε μια μονάδα 
του Κολοκοτρώνη, σκοτώνοντας μεγάλο 
αριθμό Ελλήνων. Μεταξύ των νεκρών 
ήταν και ο Πετμεζάς, ο διοικητής του ελ

ληνικού τμήματος. 
Μετά τις στρατιωτικές επιτυχίες των Ελλή

νων στις μάχες εναντίον του Δράμαλη, ο 
Hess τώρα δίνει έναν άλλο τόνο με τη σκη

νή αυτή. Ο θάνατος του Πετμεζά θυμίζει 
το γεγονός ότι και οι Έλληνες υπέστησαν 
σοβαρές απώλειες και ότι πολλοί αγωνι

στές της ελευθερίας έγραψαν λαμπρές 
σελίδες της ιστορίας (πρβλ. Zinkeisen, 
Geschichte, 1840, τμ. 3, σ. 514). 
Σε μια συμπλοκή στην οποία υπερείχαν 
οι Τούρκοι, οι Έλληνες, εξαιτίας του ελ

λιπούς εξοπλισμού τους και της αριθμη

τικής τους κατωτερότητας είχαν ελάχι

στες πιθανότητες στην πεδιάδα, σε 
περίπτωση επίθεσης του τουρκικού ιππι

κού. Χάρη όμως στην ευστροφία του Κολο

κοτρώνη, η κατάσταση των τουρκικών δυ

νάμεων μεταξύ της Κορίνθου και του 
Αργούς ήταν απελπιστική. Οι Έλληνες 
πέρασαν μέσα από τις τουρκικές γραμ

μές, περικύκλωσαν τους Τούρκους και 
τους αφόπλισαν. Ο Δράμαλης πέθανε στο 
στρατόπεδο. Έτσι, το καλοκαίρι του 1822, 
ο Κολοκοτρώνης κατάφερε να αντικρού

σει οριστικά την εχθρική δύναμη στο 
Μοριά. Κατάφερε επίσης να αποφύγει 
την ανοιχτή μάχη στην πεδιάδα, όπου οι 
Τούρκοι θα μπορούσαν εύκολα να εκμε

ταλλευτούν τη στρατιωτική υπεροχή τους. 
Αντίθετα, τους ανάγκασε να υποφέρουν 
από πείνα και να υποχωρήσουν. Μόλις 
έφτασαν στα στενά των Δερβενακίων, 
όπου ο Κολοκοτρώνης τους είχε στήσει 
ενέδρα, τους αιφνιδίασε. Ο ανταρτοπό

λεμος του είδους αυτού αποτέλεσε τον τυ

πικό ανταρτοπόλεμο των Ελλήνων στα 
πλαίσια του αγώνα τους για ανεξαρτησία. 
Ήταν άλλωστε η μοναδική δυνατότητα 
που είχαν, για να αντιμετωπίσουν τον 
εχθρό που υπερείχε σημαντικά. 

Σ. Φ. 

166. «Ο Στάικος Σταϊκόπουλος 
αιφνιδιάζει το Παλαμίδι» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,0 x 64,5 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. ΜII128/28 

Τον Ιούλιο του 1822 ο Δράμαλης είχε ήδη 
αναχωρήσει για να βοηθήσει τους πο

λιορκούμενους στο Παλαμίδι. Το οχυρό 
αυτό βρισκόταν στην κορυφή ενός από

κρημνου βράχου, πάνω από την πόλη του 
Ναυπλίου και αποτελούσε ένα από τα 
ισχυρότερα οχυρά της Μεσογείου. Το 
αποτελούσαν οκτώ οχυρά που συνδέο

νταν μεταξύ τους και η πρόσβαση σ' αυ
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τό ήταν δυνατή από την πόλη μόνο από 
απόκρημνες σκάλες. Οι Τούρκοι που εί

χαν οχυρωθεί εκεί για πολύ καιρό, υπέ

φεραν από έλλειψη τροφίμων. Στις 11 Δε

κεμβρίου 1822, ένα μέρος τους εγκατέλειψε 
το οχυρό και κατέβηκε στην πόλη. Όταν 
το έμαθε αυτό ο Σταϊκόπουλος, εκμεταλ

λεύτηκε την ευκαιρία για να καταλάβει 
το οχυρό. Έτσι, την επόμενη νύχτα ανέ

βηκε τις μονάδες του στο βράχο. 
Ο Hess παρουσιάζει τον Σταϊκόπουλο τη 
στιγμή που με τους Έλληνες σκαρφαλώ

νει μέσα στη νύχτα προς το Παλαμίδι (πρβλ. 
Zinkeisen, Geschichte, 1840, τόμ. 3, σσ. 562 
κ.ε). Ενώ οι στρατιώτες του γεμίζουν τα 
όπλα τους και λύνουν τις ασφάλειες, ο Στάί

κόπουλος τους παροτρύνει να είναι προ

σεκτικοί, καθώς δεν γνωρίζουν πόσοι Τούρ

κοι είχαν παραμείνει μέσα στο οχυρό και 
σε ποια κατάσταση βρίσκονταν. Πάνω τους 
φαντάζουν τα απόκρημνα τείχη του οχυ

ρού. Η βραδινή αυτή σκηνή φωτίζεται από 
το ωχρό φεγγαρόφως. 
Στις 12 Δεκεμβρίου 1822, στις 2 η ώρα το 
πρωί η ελληνική ομάδα πέρασε στο οχυ

ρό μέσα από την ανοιχτή πύλη. Κατέλαβε 
έξι προμαχώνες χωρίς καμία αντίσταση, 
όμως στον έβδομο είχε οχυρωθεί ένας μι

κρός αριθμός Τούρκων, οι οποίοι ήταν πο

λύ άρρωστοι ή αδύναμοι για να εγκατα

λείψουν το οχυρό μαζί με τους άλλους και 
να βρουν καταφύγιο στην πόλη. Πριν το 
μεσημέρι όμως, κι αυτοί παραδόθηκαν. 
Μετά τη συντριβή αυτή των Τούρκων, ο 
αρχιστράτηγος Κολοκοτρώνης ζήτησε την 
παράδοση των Τούρκων στο Ναύπλιο. Στις 
21 Δεκεμβρίου 1822, ο Νικηταράς με 200 
στρατιώτες κατέλαβε και την οροσειρά 
ΙτςΚαλέ, όπου βρίσκονταν άλλα τρία οχυ

ρά. Στις 4 Ιανουαρίου 1823, όλοι οι Τούρ

κοι από την περιοχή του Ναυπλίου είχαν 
φύγει με πλοία. 

Σ. Φ. 

167. «Ο Λόντος κατατροπώνει 
3.000 Τούρκους στη Βοστίτσα με όπλο 
την πείνα» 
Peter von Hess 
Μολύβι και κάρβουνο, 87,0 x 65,0 εκ. 
Επιγ. στη μέση: die Frau weiss I etwas vergrossert 
I worden I nach der Oelskizze; [Η γυναίκα σε 
λευκό Ι μικρή μεγέθυνση Ι σύμφωνα με το προ
σχέδιομε λάδι;, στη δεξιά άκρη: dieser Kopf 
I muss grosser w[erden] [το κεφάλι αυτό Ι πρέ
πει να μεγαλώσει] 

Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. ΜII128/29 

Με την κατάληψη του Παλαμιδίου και την 
πτώση του Ναυπλίου το Δεκέμβριο του 
1822, οι τελευταίες δυνάμεις των Τούρ

κων που βρίσκονταν μπροστά στην Κόριν

θο, τα απομεινάρια δηλαδή της μεγάλης 
στρατιάς του Δράμαλη, αχρηστεύτηκαν 
στο Μοριά. Έτσι πραγματοποιήθηκε η 
οριστική αποχώρηση των Τούρκων μέ

σα από την οροσειρά Μαύρα Λιθάρια. 
Στην κοντινή Βοστίτσα, οι προεστοί ήταν 
απασχολημένοι με τις εσωτερικές διαμά

χες και με τις ένοπλες μικροσυμπλοκές 
των Ελλήνων μεταξύ τους, όταν έμαθαν 
για τις κινήσεις του εχθρού. Τότε ανέβα

λαν την επίλυση των διαφορών τους γι' 
αργότερα, ένωσαν τις δυνάμεις τους και 
οχυρώθηκαν στο δάσος μιας πλαγιάς. Το 
ελληνικό στρατιωτικό σώμα που είχε ακο

λουθήσει τους Τούρκους από την Κόριν

θο, είχε καταλάβει τα στενά περάσματα 
πίσω από τα Μαύρα Λιθάρια. Έτσι, οι 
Τούρκοι ήταν περικυκλωμένοι και άρχι

σαν να υποφέρουν από την έλλειψη εφο

δίων. Για την ενίσχυση των ελληνικών δυ

νάμεων, έφτασαν ο Ζαΐμης, ο Λόντος και 
ο Οδυσσέας Ανδρούτσος από το Μεσο

λόγγι, ενώ κι άλλα στρατιωτικές μονάδες 
κατέφθασαν από την Αρκαδία. Ο Γιου

σούφ Πασάς σκόπευε να απελευθερώσει 
τους Τούρκους από τη δύσκολη θέση με 
το μικρό του στόλο, όμως μια θύελλα δεν 
επέτρεψε τη διεξαγωγή της επιχείρησης 
σωτηρίας. Αργότερα, έστειλε μερικά πλοία 

με εφόδια, αλλά δεν μπόρεσε να καλύψει | 
τις ανάγκες των Τούρκων που υπέφε * 
ραν από πολλά δεινά. Οι ασθένειες και η | 
πείνα προκάλεσαν πολλά θύματα. Έ ξ ι * 
εβδομάδες αργότερα, τέσσερις Αλβανοί | 
μπέηδες παραδόθηκαν τελικά με τους | 
στρατούς τους. | 
Ο πίνακας του Hess απεικονίζει τη στιγ £ 
μή της παράδοσης (πρβλ. Zinkeisen, 3 
Geschichte, 1840, τόμ.4, σσ. 7 κ.ε). Οι στρα α 
τιώτες των Αλβανών μπέηδων βρίσκονται α 
σε τρισάθλια κατάσταση. Με όση δύνα ο 
μη τους έχει απομείνει παραδίδουν τα g 
όπλα τους στον Λόντο. Διάφορα κόκαλα * 
ζώων που είναι πεσμένα στο έδαφος υπεν Ν 
θυμίζουν την πείνα από την οποία υπέ

φεραν οι έγκλειστοι. Για πολλούς  όπως 
εκείνους στο δεξί μέρος της εικόνας  η 
βοήθεια ήρθε πολύ αργά. 
Οι διοικητές των υπόλοιπων τουρκικών 
σωμάτων είχαν ήδη αρχίσει τις διαπραγ

ματεύσεις για την παράδοση τους όταν ο 
Γιουσούφ Πασάς έδωσε διαταγή στο στό

λο του να αποπλεύσει στα μέσα Μαρτίου 
του 1823 και να παραλάβει τα υπολείμ

ματα της στρατιάς του Δράμαλη. Από τους 
30.000 Τούρκους στρατιώτες είχαν μείνει 
μόνο 3.500 άνδρες. Έτσι, οι Έλληνες εί

χαν ουσιαστικά καταφέρει να κατατρο

πώσουν τον πάλαι ποτέ παντοδύναμο 
εχθρό τους μαζί με όλη του τη στρατιωτι

κή δύναμη και να τον διώξουν από την 
Πελοπόννησο. 

Σ. Φ. 

168. «Ο Μάρκος Μπότσαρης πέφτει 
ένδοξα στο Καρπενήσι» 
Peter von Hess 
Μολύβι και κάρβουνο, 86,4 x 65,0 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. ΜII128/30 

Αφού ο Ομέρ Βρυώνης αναγκάστηκε ανε

πιτυχώς να τερματίσει την πρώτη πολιορ

κία του Μεσολογγίου τον Ιανουάριο του 
1823, στράφηκε μετά από διάφορες περι

πλανήσεις με το στρατό του στο Καρπε

νήσι. Ένα τμήμα του τουρκικού στρατού 
υπό τις διαταγές του ανηψιού του, Καλε

ντίν Μπέη, εγκαταστάθηκε στα λιβάδια 
και τους κήπους του Μεγάλου Καρπενη

σίου. Σύμφωνα με τις φήμες, το σώμα αυ

τό, που αποτελούνταν από Μιρδίτες αριθ

μούσε 4.500 άνδρες, ενώ αργότερα 
ειπώθηκε πως ήταν 8.000 άνδρες. Με την 
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ο ενίσχυση των Σουλιωτών, οι ελληνικές δυ

1 νάμεις προχώρησαν στα μέσα Αυγούστου 
5 1823 με 1.200 στρατιώτες προς το Μικρό 
Ρ Καρπενήσι και στρατοπέδευσαν εκεί σε 
| απόσταση δύο ωρών από τον εχθρό. Καθώς 
| οι Έλληνες διέθεταν αρκετά τρόφιμα και 
ω πολεμοφόδια, ο Μάρκος Μπότσαρης πρό

ο τείνε στις 20 Αυγούστου 1823 να επισπευθεί 
< η επίθεση. Το τολμηρό του σχέδιο εγκρί

ο θηκε και η επίθεση αποφασίστηκε να γί

• νει το ίδιο βράδυ κιόλας. Ο στρατός χω

Χ ρίστηκε σε τρεις φάλαγγες και η μεσαία 
< τέθηκε υπό τις διαταγές του Μπότσαρη. 

Σύμφωνα με το σχέδιο, οι Έλληνες θα χτυ

πούσαν πέντε ώρες μετά τη δύση του ήλι

ου. Ο Μπότσαρης περίμενε ένα τέταρτο 
μετά τη συμφωνημένη ώρα για να πλη

σιάσουν περισσότερο οι δύο πτέρυγες, και 
ενώ δεν φάνηκαν, διείσδυσε μόνος με 350 
στρατιώτες στο στρατόπεδο του Κελαλε

ντίν Μπέη, αιφνιδιάζοντας τους Μιρδίτες 
στον ύπνο. Μετά την πρώτη επίθεση με 
όπλα ακολούθησε η δεύτερη με σπαθιά, 
κατά την οποία ανάγκασαν τους Μιρδί

τες να βγουν από τις σκηνές τους. Όσο 
για τα υπόλοιπα ελληνικά τμήματα, αυτά 
ήρθαν είτε αργοπορημένα, είτε καθόλου. 
Ο Hess παρουσιάζει τις δριμύτατες μάχες 
στο στρατόπεδο των Μιρδιτών. Για το συμ

βάν αυτό έχουν ακουστεί πολλοί θρύλοι. 
Σύμφωνα με έναν από αυτούς, ο Μπό

τσαρης χτυπήθηκε από ένα βόλι στο πό

δι, αλλά απέκρυψε τον τραυματισμό του 
και συνέχισε να πολεμά. Τότε όμως τον 
πέτυχε μια μοιραία σφαίρα στο κεφάλι 
και έμεινε στον τόπο. Ο ανηψιός του Αθα

νάσιος Θούσης, μετέφερε το άψυχο σώ

μα του από το πεδίο της μάχης. Αυτή εί

ναι η στιγμή που επέλεξε ο Hess να 
αποθανατίσει (πρβλ. Zinkeisen, Geschichte, 
1840, τόμ. 4, σσ. 41 κ.ε). Για να προσδώ

σει έναν ακόμα πιο λαμπρό χαρακτήρα 
στο θάνατο του ήρωα, ο ζωγράφος έβαλε 
στο χέρι του Θούση μια ελληνική σημαία, 
που περιβάλλει το νεκρό. Η μάχη διήρ

κεσε μια ώρα ακόμα, αλλά όταν ο χαμός 
του Μπότσαρη έγινε γνωστός και ανέτει

λε ο ήλιος, οι Σουλιώτες αποχώρησαν. 
Είχαν πάρει αρκετά λάφυρα: 700 τουφέ

κια, 1.000 πιστόλια και πολλά άλογα, μου

λάρια και πρόβατα. Ο Μπότσαρης κη

δεύτηκε στις 22 Αυγούστου 1823 με 
στρατιωτικές τιμές στο Μεσολόγγι και 
ανακηρύχθηκε εθνικός ήρωας ενώ στα λα

μπρά κατάστιχα της ιστορίας καταχωρή

θηκε ως εθνομάρτυρας. 

Σ. Φ. 

169. «Ο Γκούρας νικά στο Μαραθώνα» 
Peter von Hess 
Μολύβι και κάρβουνο, 86,0 x 65,0 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. ΜII128/31 

Οι εθνοσυνελεύσεις στο Άστρος το Μάρ

τιο του 1822 και στο Άργος το 1923 κα

τάφεραν να σταματήσουν τις μοιραίες 
διαμάχες στο εσωτερικό, οι οποίες κιν

δύνευαν να εξελιχθούν σε εμφύλιο πό

λεμο. Αλλά και ο Σουλτάνος Μαχμούτ ο 
Β' ήταν μπλεγμένος σε άλλες ενδοπολι

τικές υποθέσεις και έτσι δεν μπόρεσε να 
λάβει αποτελεσματικά μέτρα εναντίον 
των επαναστατημένων Ελλήνων. Το 1824, 
τοπικοί Τούρκοι διοικητές ανέλαβαν ανε

πιτυχείς εκστρατείες στη Δυτική και Ανα

τολική Στερεά. Ένας απ' αυτούς ήταν ο 
Δερρίς Πασάς, ο οποίος είχε αναλάβει 
τη διοίκηση των τουρκικών δυνάμεων στη 
Θεσσαλία. Τον Ιούνιο του 1824 προχώ

ρησε προς τη Λάρισα και έστειλε μερικά 
τμήματα στο Ζιτούνι και στο Πατρατζίκι 
για να καταλάβουν τα στενά περάσμα

τα στην οροσειρά της Οίτης. Περίπου την 
ίδια περίοδο, 1.000 Γενίτσαροι που με

ταφέρθηκαν με πλοία στην Εύβοια, κα

τευθύνθηκαν στην Αττική και οχυρώθη

καν στον Ωρωπό. Ο Πανουργίας και άλλοι 
Έλληνες ηγέτες είχαν λάβει θέσεις στα 
Σάλωνα, για να σταματήσουν την επέλα

ση του Δερρίς Πασά. Ο Γκούρας υπερα

σπίστηκε την Αθήνα, αφού επανήλθε στον 
αγώνα όταν είδε τις κινήσεις των Τούρ

κων στον Ωρωπό. Στις 16 Ιουλίου 1824 
κατέλαβε με 800 άνδρες ένα πετρώδες 
ύψωμα πάνω από την πεδιάδα του Μαρα

θώνα, όπου του επιτέθηκαν δύο μέρες αρ

γότερα οι Τούρκοι. Μετά από περίπου 
50 κανονιοβολισμούς, οι τουρκικές μο

νάδες ξεχύθηκαν πάνω στις ελληνικές θέ

σεις και ακολούθησαν βίαιες συμπλοκές 
μεταξύ των δύο πλευρών. Βλέποντας να 
έρχεται ένα νέο τμήμα Ελλήνων, οι Γε

νίτσαροι σύμφωνα με το θρύλο σάστισαν 
για λίγο. Ο Γκούρας εκμεταλλεύτηκε τη 
στιγμή αυτή και κατατρόπωσε τον εχθρό. 
Στον πίνακα του κύκλου αυτού, ο Γκού

ρας στέκεται στη μέση του αιματοβαμ

μένου πεδίου της μάχης σπαρμένου με 
νεκρά σώματα και κάνει μια ευχαριστή

ριο προσευχή. Ενώ οι άνδρες του στο φό

ντο γιορτάζουν τη νίκη, δύο στρατιώτες 
του φέρνουν το τουρκικό λάβαρο, συμ

βολίζοντας την ελληνική νίκη. Ο Γκού

ρας διέταξε τον αποκεφαλισμό 30 Τούρ

κων και έβαλε τα κεφάλια τους σε μακριά 
κοντάρια. Ως απόδειξη του θριάμβου του, 
έστειλε τα τρόπαια αυτά, μαζί με μερι

κούς αιχμαλώτους στην Αθήνα, ως δώρο 
στους προεστούς της πόλης (πρβλ. 
Zinkeisen, Geschichte, 1840, τόμ. 4, σσ. 
198 κ.ε.). Ο Hess θυμίζει αυτή τη βάρβα

ρη πράξη που εφαρμόστηκε πολλές φο

ρές κατά τη διάρκεια του ελληνικού απε

λευθερωτικού αγώνα, απεικονίζοντας σε 
κοντάρια στο αριστερό άκρο του πίνακα 
δύο κεφάλια. 

Σ. Φ. 

170. «Η νίκη του Σαχτούρη στη Σάμο» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,0 x 65,0 ε.κ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. Μ II128/32 

Από την άνοιξη του 1824 έπλεε στο Αιγαίο 
ο τουρκικός στόλος, αποτελούμενος από 
περίπου 140 πλοία και πλήρωμα 14.000 
ανδρών, υπό τις διαταγές του Χοσρέφ 
Πασά. Αφού κατέλαβε στις 21 Ιουλίου 
1824 τα Ψαρά, ο στόλος κατευθύνθηκε 
προς τη Σάμο. Στις 17 Αυγούστου 1824 ο 
Χοσρέφ Πασάς έκανε μια προσπάθεια 
να εκδιώξει τους Έλληνες από το θα

λάσσιο πέρασμα μεταξύ της Σάμου και 
του Σκαλάνοβα. Στη στεριά και τη θά

λασσα, στο πέρασμα και στις απέναντι 
όχθες πολέμησαν για τη Σάμο 60.000 
Έλληνες και Τούρκοι. Στις δέκα η ώρα 
το πρωί, εστάλησαν τα πυρπολικά υπό τις 
διαταγές του Σαχτούρη εναντίον της κύ

ριας φρεγάτας του εχθρού, που είχε 54 
κανόνια και 600 άνδρες πλήρωμα. Το 
πρώτο πυρπολικό του Υδραίου Ζάμπα

λη δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό, 
αλλά ο τολμηρός καπετάνιος του άλλου 
πυρπολικού, Κανάρης, κατάφερε να πυρ

πολήσει τη φρεγάτα. Όταν οι φλόγες λί

γα λεπτά αργότερα έφτασαν στην απο

θήκη πυρομαχικών του πλοίου, η φρεγάτα 
ανατινάχτηκε στον αέρα. Η έκρηξη ήταν 
τόσο δυνατή, ώστε τα μαδέρια και οι σα

νίδες που εκσφενδονίστηκαν, κατέστρε

ψαν περίπου δώδεκα άλλα πλοία. Ο Χοσ

ρέφ έπλευσε στη συνέχεια με ένα 
ιστιοφόρο πλοίο και τρεις φρεγάτες στα 
Λευκά Όρη της Σάμου και χτύπησε το 
φρούριο που ανταπέδωσε τα πυρά. Και 
οι άλλοι Έλληνες πυρπολητές ενεργο
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ο ποιήθηκαν. Γύρω στις τρεις το απόγευ

| μα, ο Βατικιώτης με το πυρπολικό του, με 
§ την υποστήριξη των υδραίικων πλοίων, 
c πυρπόλησε ε'να τυνησιακό πολεμικό μπρί

< κι με 20 κανόνια. Στις πέντε η ώρα, μια 
| μεγάλη κορβέτα ανατινάχθηκε στον αέ

α ρα, όταν ο Ραφαλιάς επιτέθηκε στη μια 
ο της πλευρά και στην άλλη έπεσε ένα σπε

< τσιώτικο πυρπολικό. 
2 Ο Hess απεικονίζει ένα στιγμιότυπο αυ

' των των δραματικών θαλάσσιων συ

Χ μπλόκων. Η σκηνή έχει επιλεγεί έτσι ώστε 
< το μάτι του παρατηρητή να πέφτει απευ

θείας σε ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο. Ο 
Σαχτούρης, ο διοικητής των ελληνικών 
πυρπολικών, στέκεται στην κουπαστή. Με 
ένα τηλεσκόπιο στο χέρι δείχνει στους 
ναύτες του τη μεγάλη έκρηξη, που προ

κλήθηκε από ένα ελληνικό πυρπολικό. 
Στο φόντο φαίνεται το κατάρτι ενός βυ

θιζόμενου πλοίου, που γέρνει, ενώ το υπό

λοιπο πλοίο έχει εξαφανιστεί μέσα σε πυ

κνά σύννεφα καπνού. Από την ένταση της 
έκρηξης, η κουπαστή του πλοίου του Σα

χτούρη έχει διαλυθεί σε ένα σημείο και 
κομμάτια ξύλου εκσφενδονίζονται στον 
αέρα. 
Μια ώρα μετά τη δύση του ήλιου, οι Τούρ

κοι τελικά υποχώρησαν. Στις 17 Αυγού

στου 1824 τα ελληνικά πυρπολικά πυρ

πόλησαν τρία μεγάλα τουρκικά πλοία με 
100 άνδρες στα στενά μεταξύ Σάμου και 
Σκαλάνοβα (πρβλ. Zinkeisen, Geschichte, 
1840, τόμ. 4, σσ. 174 κ.ε.). 

Σ. Φ. 

171. «Ο Α. Μιαούλης νικά 
τον τουρκικό στόλο στην Κω» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,5 x 64,5 ε.κ. 
Επιγρ. πάνω: Ν.Β. I Muss nach der Oelskizze 
etwas I geandert werden [Προσοχή: Ι Μετά το 
σχέδιο με λάδι πρέπει/ κάτι ν' αλλάξει]. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. ΜII128/33 

Από το Μάρτιο του 1824, ο αιγυπτιακός 
στόλος άρχισε να κάνει επιχειρήσεις στο 
Αιγαίο. Ο Σουλτάνος Μαχμούντ Β' ζή

τησε τη βοήθεια του Μοχάμετ Αλί, αρ

μοστή της Αιγύπτου, για να καταστείλει 
την ελληνική επανάσταση. Τη διοίκηση 
της ισχυρής αιγυπτιακής δύναμης ανέ

λαβε ο θετός υιός του Μοχάμετ Αλί, 
Ιμπραΐμ Πασάς. Μετά την υπόταξη της 

Κρήτης και της Κάσου, ο αιγυπτιακός 
στόλος προχώρησε προς τη Σάμο. Οι 
Έλληνες από την πλευρά τους, άρχισαν 
τις προετοιμασίες. Ο Ανδρέας Μιαούλης 
(17701835) ένωσε τον υδριαίικο στόλο 
του στις 4 Σεπτεμβρίου 1824 κοντά στην 
Πάτμο με εκείνο του Σαχτούρη και ανέ

λαβε τη διοίκηση του. Μια ημέρα αργό

τερα, ο Μιαούλης απέπλευσε με το πρώ

το φως της ημέρας, με ένα ιστιοφόρο για 
να παρακολουθήσει τις κινήσεις του 
εχθρού. Στις 10 Σεπτεμβρίου 1824, ο Μια

ούλης και ο Σαχτούρης που βρίσκονταν 
με δώδεκα άλλα πλοία από την Ύδρα και 
τις Σπέτσες κοντά στην Κω, διόπτευσαν 
87 τουρκικά και αιγυπτιακά πλοία. Ο 
τουρκοαιγυπτιακός στόλος, υποβοη

θούμενος από το βορειοδυτικό άνεμο κα

τευθυνόταν κατευθείαν καταπάνω τους 
και τα εχθρικά μπρίκια άνοιξαν πυρ. Σε 
λίγο, ο Τομπάζης δέχτηκε επίθεση από 
δύο φρεγάτες του σουλτάνου. Οι Τούρ

κοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το 
πλεονέκτημα του ανέμου, αλλά συνά

ντησαν μεγάλα εμπόδια καθώς,οι Έλλη

νες, των οποίων ο στόλος ενισχυόταν 
με περισσόρα πλοία που κατέφθαναν υπό 
του Μιαούλη τους χτύπησαν με πυρπο

λικά. Η αποφασιστική στροφή της μάχης 
ήρθε χάρη στον τολμηρό Υδραίο Πα

παντώνη, ο οποίος το απόγευμα με το 
πυρπολικό του έβαλε φωτιά στη φρεγά

τα του Τούρκου ναυάρχου που είχε 44 
πυροβόλα και 750 άνδρες. Για να μην 
σβήσουν τη φωτιά στη φρεγάτα με τις 
αντλίες, ο Μιαούλης διέταξε τον καπε

τάνιο του ενός πυρπολικού, Βατικιώτη, 
να χτυπήσει το πλοίο από την άλλη πλευ

ρά. Μισή ώρα αργότερα, η τυνησιακή 
φρεγάτα ανατινάχθηκε. 
Ο Hess παρουσιάζει την εικόνα ενός ελ

ληνικού πολεμικού πλοίου. Ο Μιαούλης 
στέκεται με ένα τηλεσκόπιο κάτω από το 
μπράτσο του στην κουπαστή, απ' όπου πα

ρακολουθεί τη μάχη. Και πάλι, μέσα από 
πυκνά σύννεφα καπνού διακρίνεται το κα

τάρτι ενός τουρκικού πλοίου, πιθανώς πρό

κειται για την τυνήσια φρεγάτα που πυρ

πολήθηκε. Ο Μιαούλης περιμένει να δει 
την έκρηξη της (πρβλ. Zinkeisen, Geschichte, 
1840, τόμ. 4, σσ. 181 κ.ε.). 
Όταν οι Έλληνες αιχμαλώτισαν τον Τυνή

σιο ναύαρχο και έναν Αιγύπτιο αξιωμα

τικό, η μάχη έληξε και τα στρατιωτικά τμή

ματα υποχώρησαν. 
Σ. Φ. 

172. «Ο Μαυρομιχάλης με τους 
Μανιάτες νικηφόρος στη Βέργα» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,5 x 65,0 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. Μ II128/34 

Τον Φεβρουάριο του 1825, 70.000 Αιγύ

πτιοι υπό τη διοίκηση του Ιμπραΐμ Πα

σά προσάραξαν στην Πελοπόννησο. Εξαι

τίας των διαμαχών που υπήρχαν μεταξύ 
των Ελλήνων, ο Ιμπραΐμ συνάντησε μόνο 
μεμονωμένες περιπτώσεις αντίστασης και 
έτσι κατάφερε γρήγορα να κυριεύσει και 
πάλι το Ναβαρίνο και την Τρίπολη. Ο 
Κολοκοτρώνης, ο οποίος κατά την πε

ρίοδο της εισβολής είχε συλληφθεί από 
τους πολιτικούς του αντίπαλους, συγκέ

ντρωσε μετά την απελευθέρωση του τις 
διασκορπισμένες ελληνικές δυνάμεις και 
τις τοποθέτησε σε διάφορα σημεία ακο

λουθώντας την τακτική του ανταρτοπό

λεμου, καθώς πίστευε πως ήταν η μονα

δική δυνατότητα που είχαν να 
αντιμετωπίσουν τον αριθμητικά ανώτερο 
εχθρό, που είχε μάλιστα εκπαιδευτεί από 
Γάλλους αξιωματικούς. Εξαιτίας της στρα

τιωτικής τους υπεροχής, οι Αιγύπτιοι σύ

ντομα κατάφεραν να υποτάξουν σχεδόν 
ολόκληρο το Μοριά. Το 1825 οι μάχες επι

κεντρώθηκαν στο Μεσολόγγι, που κρα

τούσαν ακόμα οι επαναστάτες και που τε

λικά έπεσε τον Απρίλιο του 1826. Το Μάιο 
του 1826 ο Ιμπραΐμ προχώρησε προς τη 
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Μάνη. Δύο αιγυπτιακά πολεμικά μπρί

κια, συνοδευόμενα με μεταγωγικά πλοία 
ε'πλευσαν στις 3 Ιουνίου 1826 κατά μήκος 
των παραλίων της Λακωνίας και χτύπη

σαν την πόλη. Την επόμενη ημέρα εμφα

νίστηκε το κΰριο σώμα των Αιγυπτίων προ 
των στενών της Βέργας, όπου είχαν οχυ

ρωθεί οι Μανιάτες με αρχηγό τον Πε

τρόμπεη Μαυρομιχάλη. Η μορφολογία 
του εδάφους λειτούργησε προς όφελος 
των Μανιατών και έτσι, αν και μειοψη

φούσαν, κατάφεραν να κατατροπώσουν 
μετά από μια δεκάωρη μάχη τους 8.000 
άψογα εκπαιδευμένους Αιγυπτίους. 
Ο Hess απεικονίζει έναν όχλο εξαγριω

μένων Μανιατών, που ορμούν με μεγά

λη μανία στις δυνάμεις του τακτικού Αιγυ

πτιακού στρατού (πρβλ. Zinkeisen, 
Geschichte, 1840, τόμ. 4, σσ. 371 κ.ε.). 
Ένας Αιγύπτιος στρατιώτης είναι ξα

πλωμένος στο έδαφος. Κρατώντας το σπα

θί στον αέρα, ο Μαυρομιχάλης πιάνει 
αποφασιστικά το όπλο ενός Αιγυπτίου 
που υποχωρεί φοβισμένος. Ο ζωγράφος 
σκηνών μάχης, Hess, δίνει επίσης έμφα

ση στον ιδιόμορφο στρατιωτικό εξοπλι

σμό των δυνάμεων του Ιμπραΐμ. Στη ρά

χη, οι Αιγύπτιοι στρατιώτες κουβαλούν 
ένα σάκο πορείας ευρωπαϊκού τύπου, δε

μένο προσεκτικά και τα όπλα τους εί

ναι εφοδιασμένα με ξιφολόγχες. Οι Αιγύ

πτιοι έχουν ακόμα και ένα νεαρό 
τυμπανιστή. 
Ο Μοχάμετ Αλί, ο οποίος ως τοποτηρη

τής της Αιγύπτου είχε μεγάλη ισχύ, εμπι

στεύτηκε τα θέματα εξοπλισμού και εκ

παίδευσης των αιγυπτιακών μονάδων σε 
Γάλλους αξιωματικούς, δεδομένης της 
ανωτερότητας των Ευρωπαίων σε στρα

τιωτικά θέματα. Ωστόσο, οι Μανιάτες κα

τάφεραν να αναγκάσουν τον Ιμπραΐμ Πα

σά να υποχωρήσει με τις μονάδες του 
στην Καλαμάτα. 

Σ. Φ. 

173. «Ο Καραϊσκάκης χτυπά τους 
Τούρκους στην Αράχοβα» 
Peter von Hess 

Μολύβι και κάρβουνο, 86,5 x 64,5 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονά
χου, αρ. ευρ. ΜII128/35 

Το έτος 1826 οι Έλληνες βρέθηκαν σχε

δόν σε αδιέξοδο. Πολλοί οπλαρχηγοί εί

χαν παραδωθεί και το μαχητικό ηθικό 

των Ελλήνων έπεφτε συνεχώς. Ο Ρεσίντ 
Πασάς ήταν πολύ αποτελεσματικός με 
τις υποσχέσεις και τις προσπάθειες δω

ροδοκίας προς τους Έλληνες προκειμέ

νου να καταθέσουν τα όπλα. Ωστόσο, δε 
σταμάτησαν να συγκεντρώνονται άνδρες, 
με μεγάλο θάρρος, που ήταν πρόθυμοι 
να πολεμήσουν για την ελευθερία. Ο πε

ρίφημος αρχηγός των ανταρτών, Καραϊ

σκάκης, ο οποίος μετά από αίτημα του, 
διορίστηκε διοικητής του ελληνικού στρα

τού της Στερεάς Ελλάδος, σχεδίασε να 
διακόψει τις οδούς ανεφοδιασμού του 
Ρεσίντ Πασά και με τον τρόπο αυτό, να 
τον μετατρέψει από πολιορκητή των τει

χών της ακρόπολης, σε πολιορκούμενο. 
Κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας στη 
Ρούμελη, στις 30 Νοεμβρίου 1826 έστει

λε 500 άνδρες στην Αράχοβα, για να κα

ταλάβουν το χωριό αυτό, που βρίσκεται 
σε μια πλαγιά του Παρνασσού. Λίγο αρ

γότερα, μια δύναμη, αποτελούμενη από 
1.500 Αλβανούς προσπάθησε μάταια να 
καταλάβει το χωριό. Εν τω μεταξύ, κα

τέφθασε ο Καραϊσκάκης με τις υπόλοι

πες δυνάμεις, κατέλαβε την είσοδο των 
τριών κοιλάδων και τους περικύκλωσε. 
Οι Αλβανοί περίμεναν επί έξι ημέρες 
στην κορυφή ενός βραχώδους λόφου, 
ώσπου τελικά ανακοίνωσαν ότι ήταν πρό

θυμοι να συνθηκολογήσουν. Καθώς ο 
Καραϊσκάκης επέμενε στην παράδοση 
τους και υποσχέθηκε μόνο να τους χα

ρίσει τη ζωή, οι υπερήφανοι Αλβανοί 
προτίμησαν τη δύσκολη λύση, να δια

σχίσουν δηλαδή τον Παρνασσό, που την 
εποχή εκείνη ήταν χιονισμένος. Έτσι, 
όταν στις 6 Δεκεμβρίου 1826 ξέσπασε 
μια δυνατή θύελλα, όλοι αφανίστηκαν. 
1.200 Αλβανοί σκοτώθηκαν, άλλοι από 
τους Έλληνες που τους καταδίωκαν και 
άλλοι από το κρύο. Ελάχιστοι μόνο κα

τάφεραν να γλιτώσουν και με φοβερά 
κρυοπαγήματα. 
Ο Hess απεικονίζει το θρίαμβο των Ελλή

νων, την ώρα που αφαιρούν τα όπλα από 
τους νεκρούς Αλβανούς (πρβλ. Zinkeisen, 
Geschichte, 1840, τόμ. 4, σσ. 408 κ.ε.). 
Εκτός από τα πυρομαχικά, ιδιαίτερα χρή

σιμα ήταν τα πολύτιμα όπλα που πήραν 
ως λάφυρα. Στο φόντο διακρίνονται κά

ποιοι Αλβανοί επιζήσαντες, που με τις 
ελάχιστες δυνάμεις που τους έχουν απο

μείνει προσπαθούν να διαφύγουν από 
μια πλαγιά. Καθώς ο Hess δεν απεικο

νίζει τα βουνά χιονισμένα, η νίκη των 
Ελλήνων το 1826 επί των πολεμοχαρών 

Αλβανών φαντάζει ακόμα μεγαλύτερη. | 
Ωστόσο, ο θρίαμβος αυτός των Ελλήνων ξ, 
ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός το 1826, £ 
καθώς τις περισσότερες φορές αναγκά £ 
ζονταν να παραδοθούν ηττημένοι στους £ 
Τούρκους. Β 

ε 
Σ. Φ. | 

α 
Ν 

174. «Ο Μακρυγιάννης αμύνεται α 
στον Πειραιά» £ 
Peter von Hess 2 

I 
Κάρβουνο, 86,5 x 65,0 εκ. Μ 

ο 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, Ν 
αρ. ευρ. ΜII128/36 
Το χειμώνα 182627 και κατά τη διάρκεια 
της πολιορκίας των Αθηνών, οι Τούρκοι 
διατήρησαν την κυριαρχία τους. Είχαν 
καταλάβει την Ελευσίνα και θεωρούσαν 
δεδομένη την παράδοση των Ελλήνων. 
Το βράδυ στις 10 Φεβρουαρίου 1827, 
4.000 Τούρκοι προέλασαν προς τον Πει

ραιά και άρχισαν τις προετοιμασίες για 
την επίθεση. Οι Έλληνες ήταν ήδη έτοι

μοι για τη μάχη. Για να ενισχύσουν την 
αριστερή τους πτέρυγα, που ήταν το πλέ

ον αδύναμο τμήμα της θέσης τους, ανα

μενόταν να έρθουν πλοία και να λάβουν 
θέσεις μάχης. Σύμφωνα με το σχέδιο, μια 
κορβέτα θα έπλεε στον κόλπο, ένα πο

λεμικό μπρίκι θα κατέφθανε στο παλαιό 
λιμάνι της Μουνιχίας και ένα άλλο θα 
άραζε κοντά στην πιο ακραία οροσειρά. 
Το ιππικό και ένας λόχος υπό τον Δημή

τριο σχημάτιζαν την αριστερή πτέρυγα. 
Ο Νοταράς ήταν στο κέντρο και οι Αθη

ναίοι σχημάτιζαν τη δεξιά πτέρυγα, η 
οποία ήταν σχεδόν απροσπέλαστη. Το 
πρωί της 11 Φεβρουαρίου 1827, οι Τούρ

κοι επιτέθηκαν με έξι κανόνια. Επί πέ

ντε ώρες έριχναν από χαρακώματα και 
από τα πλοία, αλλά τα πυρά τους αντα

ποδίδονταν από όλες τις μεριές. Την 
ήττα των Τούρκων ωστόσο προκάλεσαν 
δύο επιθέσεις ενός ελληνικού τάγματος 
και 150 εκλεκτών ανδρών από το στρα

τό του Μακρυγιάννη, οι οποίοι όμως δεν 
μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον εχθρό 
που τράπηκε σε φυγή, καθώς ο ελληνι

κός στρατός δεν διέθετε δυνάμεις που 
μπορούσε να αντιτάξει στο τουρκικό ιπ

πικό. 
Ο Hess απεικονίζει ένα στιγμιότυπο μέ

γιστης απειλής κατά τη διάρκεια των δρι

μύτατων αυτών μαχών προ των αθηναϊ
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ο κών πυλών (πρβλ. Zinkeisen, Geschichte, 
1 1840, τόμ. 4, σσ. 445 κ.ε.). Ένας Τούρκος 
< έχει αρπάξει έναν ανυπεράσπιστο Έλλη

Η να που κείτεται στο έδαφος από τα μαλ

g λιά και τον σφαγιάζει. Την ύστατη αυτή 
| ώρα καταφθάνουν άλλοι αγωνιστές της 
£ ελευθερίας, που έρχονται να βοηθήσουν, 
ο πυροβολώντας τους Τούρκους με τα του

< φέκια τους. 
| Το Μάιο του 1827 ο Καραϊσκάκης υπέ

< στη μοιραία ήττα στο Φάληρο. Οι διο

χ ρισμένοι από την κυβέρνηση Βρετανοί 
< στρατηγοί, George Cochrane και Richard 

Church, είχαν αναγκάσει τον Καραϊσκάκη 
να πολεμήσει με τις μονάδες του σε τα

κτικές γραμμές μάχης. Η Αθήνα ανα

γκάστηκε να παραδοθεί στους Τούρκους 
και μόνο η Μάνη, η περιοχή της Κορίν

θου και η Αργολίδα με την προσωρινή 
πρωτεύουσα του Ναυπλίου, καθώς και 
τα νησιά Ύδρα και Σπέτσες παρέμεναν 
στα χέρια των επαναστατημένων Ελλή

νων. Η πτώση του Μεσολογγίου και της 
Αθήνας σηματοδότησαν τη στρατιωτική 
λήξη του αγώνα της ανεξαρτησίας των 
Ελλήνων. Από τη στιγμή εκείνη, οι Έλλη

νες ήταν αναγκασμένοι να εξαρτώνται 
από ξένη υποστήριξη. 

Σ. Φ. 

175. «Ο Κωλέττης κοινοποιεί την 
εκλογή του βασιλέως Όθωνα» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 87,0 x 65,0 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. Μ II128/37 

επικυριαρχία της και μόνο η Πελοπόν

νησος, η Αττική και οι Κυκλάδες θα απο

τελούσαν ένα ημιαυτόνομο ελληνικό κρά

τος. Τα σύνορα θα ξεκινούσαν στο Βορρά 
από τον κάτω ρου του Αχελώου ακολου

θώντας την οροσειρά της Οίτης έως τις 
εκβολές του Σπερχειού ποταμού, πράγ

μα που σήμαινε ότι η Ελλάδα θα περι

λάμβανε τα αρχαία της εδάφη, νότια των 
Θερμοπυλών. Στα πρωτόκολλα του Λον

δίνου οι τρεις προστάτιδες δυνάμεις, η 
Αγγλία, η Γαλλία και η Ρωσία συμφώ

νησαν να εγκαταστήσουν στην Ελλάδα 
το καθεστώς της κληρονομικής μοναρ

χίας σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα. Ο 
μονάρχης δεν θα ήταν Έλληνας, αλλά 
ένα μέλος ενός αυτόνομου βασιλικού οί

κου που δεν ανήκε στις χώρες των προ

στάτιδων δυνάμεων. Στη συνθήκη του 
Λονδίνου το Μάιο του 1832, οι τρεις δυ

νάμεις συμφώνησαν να ορίσουν τον Όθω

να της δυναστείας των Βίττελσμπαχ ως 
βασιλιά της Ελλάδας. Το ζήτημα των συ

νόρων λύθηκε τον Ιούλιο του 1832, όταν 
τα βόρεια σύνορα μεταφέρθηκαν στη 
γραμμή Άρτας  Βόλου, συμπεριλαμ

βάνοντας έτσι την Αιτωλία, την Ακαρ

νανία, τη Φωκίδα, τη Βοιωτία και την 
Εύβοια στο νέο κράτος. Στην Εθνοσυνέ

λευση του Ναυπλίου στις 8 Αυγούστου 
του 1832, οι Έλληνες ενέκριναν το διορι

σμό του Όθωνα. 
Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης ήταν ο 
Κωλέττης, ο οποίος ήταν και πρόεδρος 
του Γαλλικού Κόμματος. Η επιλογή του 
Όθωνα εγκρίθηκε από όλα τα κόμματα 
και οι εκπρόσο^ποι όλων των παρατά

ξεων στο Ναύπλιο συμφώνησαν (πρβλ. 
Zinkeisen, Geschichte, 1840, τόμ. 4, σσ. 
787 κ.ε.). 
Ο Hess παρουσιάζει τον Κωλέττη στις 8 
Αυγούστου 1832, όχι όμως στην Εθνο

συνέλευση, αλλά σε μια υστερότερη χρο

νική στιγμή, όταν ανακοινώνει στον συ

γκεντρωμένο λαό ότι ο Όθωνας της 
δυναστείας των Βίττελσμπαχ θα είναι ο 
νέος βασιλιάς των Ελλήνων. 
Ο βασιλιάς Λουδοβίκος της Βαυαρίας 
αποδέχτηκε το ελληνικό στέμμα για τον 
ανήλικο γιο του υπό την προϋπόθεση ότι 
το ελληνικό έθνος θα έδιδε τη συγκατά

θεση του. Ο Hess απεικονίζει το ιδανικό 
όραμα του Λουδοβίκου, σύμφωνα με το 
οποίο ο Όθωνας δεν επιλέχθηκε μόνο 
από λίγους επιλεγμένους εκπροσώπους 
των Ελλήνων, αλλά πραγματικά από σύσ

σωμο τον ελληνικό λαό. Ο Κολοκοτρώ

νης προσπάθησε μάταια να αποτρέψει 
την εφαρμογή της λύσης αυτής. 

Σ. Φ. 

176. «Τα με'λη της ελληνικής 
αντιπροσωπείας υποκλίνονται 
μπροστά στο βασιλέα τους» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,5 x 64,5 εκ. 
Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. ΜII128/38 

Αφού η ελληνική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε 
το διορισμό του Όθωνα της δυναστείας 
των Βίττελσμπαχ ως βασιλιά της Ελλάδας, 
μια δωδεκαμελής αντιπροσωπεία ταξίδε

ψε στη Βαυαρία. Μετά από σύντομη πα

ραμονή στην Τεργέστη, έφτασε στις 13 
Οκτωβρίου 1832 στο Μόναχο. Μια ημέ

ρα αργότερα, οι Έλληνες συμμετείχαν στη 
βαυαρέζικη γιορτή της μπύρας που για χά

ρη τους παρατάθηκε για οκτώ ημέρες. Στις 
15 Οκτωβρίου 1832 έγιναν δεκτοί στα βα

σιλικά ανάκτορα. Αρχικά παρουσιάστη

καν στο βασιλιά Λουδοβίκο Α' οι αντι

πρόσωποι, οι οποίοι του παρέδωσαν 
επιστολές. Στη συνέχεια, έγιναν δεκτοί 
από το βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας. Πα

ρουσία των μελών της Αντιβασιλείας, του 
αυλικού κράτους και των εκπροσώπων της 
Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, τα 
μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας προ

σκύνησαν το βασιλιά Όθωνα στο όνομα 
του λαού. 
Ο Hess απεικονίζει την εορταστική σκη

νή της υπόκλισης στην αίθουσα του θρό

νου (πρβλ. Zinkeisen, Geschichte, 1840, 
τόμ. 4, σσ. 798 κ.ε). Ο βασιλιάς Όθωνας 
έχει σηκωθεί από το θρόνο του και απο

δέχεται τις τιμές της αντιπροσωπείας με 
μια ελαφριά υπόκλιση. Μπροστά του στέ

κονται τρεις ήρωες του ελληνικού απε

λευθερωτικού αγώνα, οι οποίοι συμβολί

ζουν τρία τμήματα της Ελλάδας: Ο Μιαούλης 
συμβολίζει τα νησιά, ο Μπότσαρης την ξη

ρά και ο Πλαπούτας την Πελοπόννησο. Ο 
διάσημος ναύαρχος από την Ύδρα, Ανδρέ

ας Μιαούλης, που αναδείχτηκε στη ναυ

μαχία της Κω το 1824, υποκλίνεται ενώ

πιον του νέου βασιλιά των Ελλήνων. Στο 
πλάι του στέκεται ο περίφημος στρατηγός 
Δημήτρης Κολιόπουλος Πλαπούτας, ο οποί

ος είχε αναλάβει την άμυνα στα Δερβε

νάκια αντιμετωπίζοντας τη στρατιά του 
Δράμαλη το 1822. Από την άλλη πλευρά 

Την εποχή εκείνη επικρατούσε ιδιαίτε

ρη κινητικότητα στην ευρωπαϊκή διπλω

ματία. Τον Οκτώβριο του 1827, ένας με

γάλος στόλος των δυνάμεοον παρέμβασης 
έπλευσε στον κόλπο του Ναυαρίνου, όπου 
είχε αγκυροβολήσει ολόκληρος ο τουρ

κοαιγυπτιακός πολεμικός στόλος. Αν και 
οι Ευρωπαίοι ναύαρχοι είχαν εντολή να 
κάνουν μια στρατιωτική επίδειξη δυνά

μεων, προκλήθηκαν συμπλοκές που εξε

λίχθηκαν στη ναυμαχία του Ναυαρίνου, 
όπου τα τουρκικά και αιγυπτιακά πλοία, 
εγκλωβισμένα στον κόλπο δεν είχαν κα

μία ελπίδα σωτηρίας. Το πρώτο πρωτό

κολλο του Λονδίνου τον Μάρτιο του 1829 
δεν ικανοποιούσε πλήρως τις ελληνικές 
απαιτήσεις, καθώς όριζε ότι η Οθωμα

νική Αυτοκρατορία θα διατηρούσε την 

458 



459 



ι 

στέκεται ο στρατηγός Κώστας Μπότσα

ρης, αδελφός του Μάρκου και εξίσου ηρω

ικός αγωνιστής και οπλαρχηγός των Σου

λιωτών. Στο βάθος διακρίνονται τα σεμνά 
μέλη της Αντιβασιλείας με τους αυλικούς. 
Στα έργα του Hess ως σύνολο, δίδεται η 
εντύπωση ότι ο διορισμός του Όθωνα ως 
βασιλιά της Ελλάδας αποτέλεσε καθαρά 
ελληνική και βαυαρική υπόθεση. Στον κύ

κλο των έργων της αυλής οι τρεις προ

στάτιδες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία και 
Ρωσία δεν παίζουν κανέναν ρόλο. Κατά 
τον ίδιο τρόπο παρουσιάζεται και η ναυ

μαχία του Ναυαρίνου, όπου η συμμετοχή 
των προστάτιδων δυνάμεων στην ίδρυση 
του νέου κράτους αποσιωπάται. Ο Hess 
δίδει έτσι την εντύπωση στο θεατή ότι οι 
Έλληνες, μετά τον νικηφόρο πόλεμο της 
ανεξαρτησίας, στράφηκαν στη δυναστεία 
των Βίττελσμπαχ και ανακήρυξαν μόνοι 
τους τον Όθωνα σε βασιλιά της Ελλάδας. 

Σ. Φ. 

177. «Ο βασιλιάς Όθωνας Α' 
της Ελλάδας φτάνει στο Ναύπλιο» 
Peter von Hess 
Κάρβουνο, 86,0 x 64,5 εκ. 
Επιγρ.επ.: Ν.Β. Leib una Hals der Figur des 
Konigs I muss besser durchzeichnen, wo moglich 
etwas zu samen gerukt werden I etwa bis zu dem 
angemerkten Strich [Προσοχή: To σώμα και ο 
λαιμός του βασιλιά Ι χρειάζονται βελτίωση στο 
σχέδιο, όπου αυτό είναι δυνατό, πρέπει να συ
μπτνχθούν Ι έως τη σημειωμένη γραμμή]. 

Μόναχο, Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. Μ II128/39 
Στις 6 Δεκεμβρίου 1832, ο βασιλιάς Όθω

νας εγκατέλειψε τα ανάκτορα του Μονά

χου, πέρασε τις εορτές των Χριστουγέν

νων στη Ρώμη και ταξίδεψε στο Μπρίντιζι. 
Εκεί επιβιβάστηκε στην αγγλική φρεγάτα 
«Madagascar» για να ταξιδέψει στην Ελλά

δα. Στην Κέρκυρα συνάντησε τις βαυα

ρικές μονάδες που έρχονταν από την Ίστρια 
και το συμβούλιο της Αντιβασιλείας. Στις 
6 Φεβρουαρίου 1833 έφτασαν στο Ναύ

πλιο. Καθώς τα μεγάλα πολεμικά πλοία 
δεν μπορούσαν να αράξουν στα αβαθή νε

ρά, αγκυροβόλησαν στα ανοιχτά του κόλ

που. Ο Όθωνας, η Αντιβασιλεία και οι μο

νάδες έπρεπε να αποβιβαστούν. Στην 
αποβάθρα τους περίμεναν οι αρχές και 
ο ελληνικός λαός με μια εγκάρδια υποδο

χή. Όσο ακόμη ο βασιλιάς βρισκόταν στο 
σκάφος όπου κωπηλατούσαν Άγγλοι ναυ

τικοί δόκιμοι, τον χαιρέτησαν τα μέλη της 
προσωρινής ελληνικής κυβέρνησης και πα

ραιτήθηκαν πανηγυρικά από τα αξιώμα

τα τους. Ο Όθωνας τους ευχαρίστησε και 
πάτησε το πόδι του για πρώτη φορά σε ελ

ληνικό έδαφος. Στη συνέχεια κατευθύν

θηκε προς την προσωρινή πρωτεύουσα του 
ελληνικού έθνους, το Ναύπλιο. 
Αν και ο Hess είχε ήδη παρουσιάσει σε 
μια μνημειώδη ελαιογραφία του από το 
έτος 1835 την πανηγυρική είσοδο του Όθω

να στο Ναύπλιο, για τον κύκλο των έργων 
της αυλής επέλεξε να απεικονίσει ένα άλ

λο στιγμιότυπο. Εδώ παρουσιάζει τον Όθω

να όταν εκείνος πατά για προπη φορά σε 

ελληνικό έδαφος (πρβλ. Zinkeisen, 
Geschichte, 1840, τόμ. 4, ο. 808). Η ομι

λία χαιρετισμού των εκπροσώπων της προ

σωρινής κυβέρνησης έχει μόλις ολοκλη

ρωθεί. Ο Όθωνας ανεβαίνει με το πήλινο 
στο χέρι τα σκαλοπάτια που έχουν καλυ

φθεί με κόκκινο χαλί, για να χαιρετίσει το 
ναύαρχο Μιαούλη και άλλους Έλληνες 
επίσημους αξιωματούχους. Κι εκείνοι έχουν 
βγάλει τα καλύμματα του κεφαλιού τους, 
έχουν ακουμπήσει τα χέρια στο στήθος, 
σα να ορκίζονται και υποκλίνονται με σε

βασμό ενώπιον του βασιλιά τους. Πίσω 
τους ανεμίζει η νέα ελληνική σημαία, η 
οποία τώρα πλέον είναι διακοσμημένη με 
ένα στέμμα. Ακριβώς δίπλα στα σκαλιά 
βρίσκεται το πλοίο, στο οποίο βρίσκονται 
εκτός από τους Άγγλους ναύτες και τα μέ

λη του συμβουλίου της Αντιβασιλείας. Ως 
την ενηλικίωση του Όθωνα, που υπολογί

ζεται το 1835, το συμβούλιο αυτό ανέλα

βε τις υποθέσεις της κυβέρνησης, με πρό

εδρο τον κόμη Armansperg. Στην αριστερή 
γωνία στέκεται ο Georg Ludwig von Maurer, 
δίπλα ο Joseph Ludwig von Armansperg 
και ο Karl von Heideck. Ο Heideck ήταν 
ο μοναδικός που γνώριζε την Ελλάδα από 
προσωπική εμπειρία, καθώς πριν από με

ρικά χρόνια είχε διατελέσει στρατιαπικός 
σύμβουλος του Καποδίστρια. Στο φόντο 
διακρίνεται η αγγλική φρεγάτα, η οποία 
χαιρετά με κανονιοβολισμούς. Η εμφάνι

ση του βασιλιά Όθωνα στην Ελλάδα σή

μανε το τέλος του πολέμου της ανεξαρ

τησίας και την αρχή μιας νέας εποχής στην 
ελληνική ιστορία. 

Σ. Φ. 

178. «Η απελευθέρωση της Ελλάδας» 
Peter von Hess 
40 ελαιογραφικά σχέδια, σε χαρτόνι, 
κάθε ένα 15,5 x 11,0 εκ. 
Μόναχο, Αρχείο του οίκου Wittelsbach, 
αρ. ευρ. WAF 361365 

Τα σχέδια μικρού μεγέθους δίνουν μια κα

λή εικόνα των έγχρωμων τοιχογραφιών 
του Peter von Hess από τις βόρειες στοές 
των ανακτορικών κήπων, που δεν έχουν 
διασωθεί. Ο Hess επέκτεινε τη σειρά των 
39 παραστάσεων με μια πρωτοσέλιδη ει

κόνα που αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως 
εξώφυλλο τοον λιθογραφίων. Η εικόνα αυ

τή παρουσιάζει τα απομεινάρια μιας αρ

χαίας σαρκοφάγου μέσα σε άγρια φύση, 
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της οποίας οι γλυπτικές παραστάσεις έχουν 
φθαρεί με την πάροδο του χρόνου. Η σαρ

κοφάγος αυτή συμβολίζει το ένδοξο πα

ρελθόν της Ελλάδας και με τη φθαρμένη 
όψη της συμβολίζει την αξιοθρήνητη κα

τάσταση της υποδουλωμένης Ελλάδας. Στο 
φόντο προβάλλει η Ακρόπολη των Αθη

νών στο γαλανό ουρανό, συμβολίζοντας 
την ίδρυση του κράτους μετά τον απε

λευθερωτικό αγώνα, με πρωτεύουσα την 
Αθήνα. Ο τίτλος του πίνακα είναι γραμ

μένος πάνω στον ουρανό, ενώ το όνομα 
του καλλιτέχνη έχει γραφεί στην επιγρα

φή της σαρκοφάγου. Κάθε ελαιογραφία 
φέρει στενό, ζωγραφισμένο πλαίσιο, που 
αφήνει χώρο στο κάτω περιθώριο για την 
καταχώρηση του τίτλου της εικόνας. Μπο

ρούμε να εικάσουμε ότι ο τίτλος αυτός χρη

σιμοποιήθηκε και για τον πίνακα με τις με

γάλες διαστάσεις. Οι χαρακτηρισμοί 
αποτελούν περιλήψεις των τίτλων στις επε

ξηγήσεις των λιθογραφίων. Ο Klenze, στο 
σχέδιο του για τις τοιχογραφίες των βό

ρειων στοών της αυλής του 1838 είχε προ

βλέψει επίσης υπογραφές στις εικόνες, αλ

λά σε ελληνική γλώσσα. Λαμβάνοντας 
υπόψη τους εκπαιδευτικούς και πολιτικούς 

σκοπούς του κύκλου αυτού όμως, μπορούμε 
να υποθέσουμε ότι οι σημειώσεις που συ

νόδευαν τα έργα αυτά τελικά αποφασί

στηκε να γραφούν στα γερμανικά. 
Τα σαράντα σχέδια με λάδι δημιουργή

θηκαν πιθανώς μετά από τα σχέδια με κάρ

βουνο για τοιχογραφίες. Σε ένα χαρτό

νι, ο Hess σημείωσε ότι θα έπρεπε να γίνουν 
μικροαλλαγές σύμφωνα με το σχέδιο του 
προσχεδίου. Κατά τα άλλα, οι ελαιογρα

φίες παρουσιάζουν την ίδια ολοκληρω

μένη μορφή με τα σχέδια. Προφανώς, χρη

σιμοποιήθηκαν από τον Nilson στη 
ζωγραφική εκτέλεση των χαρτονιών για 
τοιχογραφία του Hess, που έφεραν μόνο 
περιγράμματα. 

Σ. Φ. 

179. «Η απελευθέρωση της Ελλάδας 
σε 39 εικόνες από τον Peter von Hess» 
Λιθογραφίες των Heinrich Kohler και Joseph 
Atzinger στο Μόναχο 

α) «Ο Πανουργίας κυριεύει 
την Ακροκόρινθο» 
Λιθογραφία, 60 x 44,8 εκ. 

β) «Ο Σταϊκόπουλος κυριεύει 
το Παλλαμίδι» 
Λιθογραφία, 60 χ 44,8 εκ. 

γ) «Η νικηφόρος ναυμαχία του Σταχτούρη 
στη Σάμο» 
Λιθογραφία, 60 x 44,8 εκ. 

δ) «Οι Έλληνες απεσταλμένοι 
υποκλίνονται στο βασιλιά τους» 
Λιθογραφία, 60 χ 44,8 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. Μ11/1359/32,38 

Ήδη τη δεκαετία του '40 ο Heinrich Kohler 
(18081885) δημιούργησε τις πρώτες λι

θογραφικές αναπαραγωγές με παρα

στάσεις από τον ελληνικό απελευθερω

τικό αγώνα, από τις βόρειες στοές του 
βασιλικού κήπου της αυλής. Τα σχέδια 
των πλαισίων έγιναν από τον Peter 
Herwegen (18141893). Η νέα ακόμα τε

χνική της λιθογραφίας αποτελούσε το μο

ναδικό μέσο αναπαραγωγής έργων τέ

χνης από το 1808, όταν δημοσιεύτηκε η 
αναπαραγωγή του έργου του Diirer, 
Gebetbuch Kaiser Maxililians [Προσευχη
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τάριο τον αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού] 
από τον Johann Nepomuk Strixner (1782

1855). Το λεύκωμα με τα 39 έργα με πα

ραστάσεις από τον ελληνικό απελευθε

ρωτικό αγώνα είχε ένα εξώφυλλο και ένα 
φυλλάδιο στο εσωτερικό με ιστορικές 
επεξηγήσεις γα κάθε εικόνα. Η έκδοση 
του τοποθετείται στο δεύτερο ήμισυ της 
δεκαετίας του '40. 
Η λιθογραφική έκδοση των σκηνών με 
ιστορικές αναφορές είναι χαρακτηριστι

κή για τις προθέσεις του Λουδοβίκου Α' 
σε ότι αφορά την εκπαίδευση του έθνους. 
Ο ίδιος είχε αναγνωρίσει νωρίς το ση

μαντικό ρόλο της κοινής γνώμης και εί

χε θεωρήσει ότι οι στοές του βασιλικού 
κήπου αποτελούσαν τόπο εκπαίδευσης 
του λαού. Με αφορμή την ολοκλήρωση 
των παραστάσεων από την ιστορία του 
οίκου των Wittelsbach στις δυτικές στο

ές του βασιλικού κήπου το 1829, δημοσι

εύτηκε μια περιγραφή του Wilhelm Rockel, 
ενός από τους ζωγράφους που είχε συ

νεισφέρει με τα έργα του (Beschreibung 
der Frescogemalde aus der Geschichte 
Bayerns [Περιγραφή των τοιχογραφιών 
από την ιστορία της Βαυαρίας], Μόνα

χο, 1 Οκτο^βρίου 1829). Ακολούθησε το 
1830, η ανάλυση του ιστορικού Joseph 
von Hormayr, (Die geschichtlichen Fresken 
in den Arkaden des Hofgartens zu Munchen 
[Οι ιστορικές τοιχογραφίες στις στοές 
του βασιλικού κήπου του Μονάχου\ Μόνα

χο 1830) και το 1831 εκδόθηκε μια σει

ρά λιθογραφίων απεικονίζοντας όλες τις 
τοιχογραφίες (Fresco Gemdlde aus der 
Geschichte derBayern  {Τοιχογραφίες από 
την ιστορία της Βαυαρίας], που λιθο

γραφήθηκε και από τους ίδιους τους ζω

γράφους, με συνδρομή). Και για τους πί

νακες του Rottmann, που ολοκληρώθηκαν 
το 1833 εκδόθηκε το 1834 ένας αναλυ

τικός οδηγός του Georg Haderer (Begleiter 
zu den landschaftlichen Freskogemalden 
unter den Arkaden des Koniglichen 
Hofgartens zu Munchen [Οδηγός των τοι

χογραφημένων τοπίων στις στοές τον βα

σιλικού ανακτορικού κήπου του Μονά

χου], Μόναχο 1834). Έ ν α νέο στοιχείο 
που αφορά τις λιθογραφίες που απεικο

νίζουν σκηνές από τον ελληνικό απελευ

θερωτικό αγώνα είναι ότι δεν απευθύ

νονται μόνο στο λαό της Βαυαρίας, αλλά 
και σε ένα διεθνές κοινό. Οι τίτλοι των 

εικόνων στα πλαίσια, καθώς και οι ανα

λυτικές επεξηγήσεις που συνόδευαν τα 
έργα ήταν γραμμένες στα γερμανικά, αγ

γλικά, γαλλικά και ελληνικά. Παρά την 
έντονη βαυαρέζικη χροιά, οι εκδόσεις 
αυτές ενέπλεκαν, εκτός από τα τρία έθνη 
που είχαν εμπλακεί στον αγώνα της ανε

ξαρτησίας, και το ελληνικό έθνος. Πράγ

ματι, ο κύκλος των έργων του Hess εξα

πλοίθηκε ευρύτατα και διακοσμεί ακόμα 
και σήμερα τα βιβλία ελληνικής ιστορίας. 

Σ. Φ. 

180. «Σχέδιο για τη διακόσμηση του 
τοίχου των βόρειων στοών του 
βασιλικού κήπου» 
Leo von Klenze, 1838 
Μολύβι, πένα και ακουαρέλα, 
21,8 χ 33,5 εκ. 
Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων, 
αρ. ευρ. 1957:41 

Υπεύθυνος για τη διαμόρφωση των βό

ρειων στοών του βασιλικού κήπου ήταν ο 
Leo von Klenze. Με την ευκαιρία του διο
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ρισμού του δευτερότοκου γιου του Λου

δοβίκου ως βασιλιά της Ελλάδας το 1832, 
προγραμματίστηκε η διακόσμηση των κε

νών τμημάτων των βόρειων στοών με ελ

ληνικά θέματα. Στο ανατολικό μέρος, συ

νόρευε μια σειρά με μορφές του Ηρακλή 
του Roman Anton Boos του 18ου αιώνα. 
Ο Klenze πρότεινε, σε συνάφεια με τις δυ

τικές στοές, να τοποθετηθούν και πάλι το

πιογραφίες. Το 183435 ο Karl Rottmann 
έκανε ένα μεγάλο ταξίδι στην Ελλάδα και 
στις αρχές του καλοκαιριού του 1838 ξε

κίνησε με την εκτέλεση τοιχογραφιών 
σε τσιμεντένιες πλάκες. Στη συνέχεια, ο 
Klenze αφιερώθηκε στη συνολική ζω

γραφική διακόσμηση. Αρχικά, το 1832, 
όπως είχε οριστεί, ο Peter von Hess θα 
διακοσμούσε μια αίθουσα του ανακτόρου 
με σκηνές από την ιστορία του ελληνικού 
απελευθερωτικού αγώνα. Ο Klenze πήρε 
το θέμα αυτό για να διακοσμήσει τις βό

ρειες στοές του κήπου και το ενσωμάτω

σε στο σχέδιο του το 1838 με τις ελληνι

κές τοπιογραφίες του Rottmann. 
Το σχέδιο του Klenze σε ακουαρέλα δεί

χνει δύο τόξα. Το καθοριστικό στοιχείο 
της ζωγραφικής διακόσμησης είναι οι δύο 
πίνακες ζωγραφικής μεγάλων διαστάσε

ων του Rottmann, στους οποίους είχε βα

σιστεί ο Klenze για τα τοπιογραφικά σχέ

δια της Σικυώνας και του Πόρου. Σε κάθε 
τοπιογραφία αντιστοιχεί στο πάνω μέρος 
μια μικρότερη σκηνή από τον ελληνικό 
απελευθερωτικό αγώνα, χωρίς όμως να 
έχουν κάποια συνάρτηση στο περιεχόμε

νο. Και τα δύο ιστορικά θέματα έχουν ως 
αφετηρία τον ίδιο τον Klenze. Κατά έναν 
τρόπο, εκπροσωπούν τις εικόνες του Hess, 
που δεν είχαν αρχίσει ακόμα την εποχή 
εκείνη. Οι τοιχογραφίες πλαισιώνονται 
από τους Rottmann και Hess με διακό

σμηση σε πομπήιανό ρυθμό. Ειδικά οι μι

κρές σκηνές του απελευθερωτικού αγώ

να πλαισιώνονται από εξεζητημένες 
διακοσμήσεις με κολώνες και αετώματα. 
Στις αρχές της δεκαετίας του '40, το σχέ

διο του Klenze για τις βόρειες στοές του 
κήπου εφαρμόστηκε, χωρίς όμως να συ

μπεριλαμβάνονται τα ελληνικά τοπία. Ενώ 
ο Christoph Friedrich Nilson μεταξύ του 

1841 και του 1844 εκτέλεσε τα σχέδια του 
Hess, ο Rottmann δεν κατάφερε να πεί

σει τον Λουδοβίκο Α', να αναζητήσει έναν 
άλλο χώρο όπου θα μπορούσαν να εκτε

θούν οι τοπιογραφίες προστατευμένες από 
τις φθορές των καιρικών συνθηκών. Έτσι, 
αντί να τοποθετηθούν οι πίνακες με τα το

πία, έβαψαν τους τοίχους με βαθύ κόκκι

νο χρώμα που διακοσμούσαν στη μέση με

τάλλια, με αρχαίες παραστάσεις. Το 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η διακό

σμηση των βόρειων στοών του κήπου κα

ταστράφηκε εντελώς και το 1961 αντι

καταστήθηκε από τοιχογραφίες ελληνικές 
απόψεις σε αποχρώσεις γκρίζου, του 
Richard Seewald. 

Σ. Φ. 

Wasem, Die Miinchner Residenz, 1981, σ. 232· 
Κατ. Έκθ., Romantik und Restauration, 1987, 
σ. 227, αρ. 37.1· Κατ. Έκθ. Carl Rottmann, 1998, 
αρ. κατ. Α9. 
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Η. Η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων 

Η δημιουργία του νέου κράτους 

181. Ιωάννης Καποδίστριας 
Ιωάννης Κόσσος 
(Τρίπολη 1822Αθήνα 1873) 
Προτομή, μάρμαρο, 53 χ 33 χ 24 εκ. 
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη, αρ. ευρ. 1502 

Ο Ιωάννης Κόσσος υπήρξε ένας από τους 
πρώτους νεοέλληνες γλυπτές. Καλλιτέχνης 
με κλασικιστική παιδεία, που διαμορφώ

θηκε στο Πολυτεχνείο της Αθήνας και στην 
Ακαδημία του Αγίου Λουκά της Ρώμης, 
ακολούθησε τα διδάγματα του κλασικισμού 
σε όλη τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του 
πορείας. Στο πλαίσιο κρατικών και ιδιω

τικών παραγγελιών ασχολήθηκε εκτενώς 
με την προτομή, είδος με αρκετή ζήτηση τα 
μετεπαναστατικά χρόνια, εφόσον συνέ

βαλλε στην απομνημόνευση σημαντικών 
προσώπων που συνδέονταν με τον Αγώνα 
και τα πρώτα χρόνια του ελεύθερου ελ

ληνικού κράτους. 
Η προτομή του Καποδίστρια φιλοτεχνή

θηκε στο πλαίσιο της αντίληψης αυτής. Ο 
Κόσσος πρέπει να καταπιάστηκε τουλάχι

στον τρεις φορές με την προσωπογραφία 
του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Αυτή 
της Εθνικής Πινακοθήκης, που δεν φέρει 
υπογραφή και χρονολογία, αγοράστηκε το 
1951 από απόγονο της οικογένειας του καλ

λιτέχνη. Η έμφαση δίνεται στο κεφάλι, όπου 
τα αναγνωρίσιμα φυσιογνωμικά χαρακτη

ριστικά αποδίδονται με μία διάθεση εξι

δανίκευσης. Οι επιφάνειες είναι λείες, χω

ρίς τονισμό των λεπτομερειών, τα μάτια 
χωρίς κόρες, δεν εστιάζουν σε συγκεκρι

μένο σημείο. Το τμήμα του σώματος στο 
οποίο στηρίζεται λειτουργεί περισσότερο 
σαν βάση, αφού αποδίδεται ως το στήθος 
σαν ένας συμπαγής όγκος, γυμνό, χωρίς 

ώμους και ανατομικές λεπτομέρειες. Στη 
συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης υπάρ

χει και μία άλλη προτομή του Καποδίστρια, 
σε γύψο, φιλοτεχνημένη στη Ρώμη από το 
ρώσο γλύπτη Samuil Ivanovich Galberg (συ

ναντάται και ως Hallberg, 17871839), που 
φέρει στην αριστερή πλευρά της βάσης υπο

γραφή στα ρωσικά και χρονολογία 1(8)28. 
Αγοράστηκε και αυτή το 1951, από ιδιώτη. 
Η ομοιότητα των δύο έργων είναι τόσο χα

ρακτηριστική ως προς τις λεπτομέρειες, 
που μας οδηγεί οτο συμπέρασμα ότι ο Κόσ

σος όχι απλώς είχε δει το έργο του Galberg 
αλλά σκάλισε το μάρμαρο χρησιμοποιώ

ντας το ως πρόπλασμα. Ο Galberg είχε ζή

σει στην Ιταλία την περίοδο 18181828, δεν 
στάθηκε όμως δυνατόν να απαντηθεί το εύ

λογο ερώτημα, πώς ο γύψος αυτός έφτασε 
στα χέρια του Κόσσου. 
Το 1862 έστειλε μία προτομή του Καποδί

στρια στη Διεθνή Έκθεση του Λονδίνου. 
Δεν γνωρίζομε αν είναι η ίδια με της Εθνι

κής Πινακοθήκης, τεχνοτροπικά όμως πρέ

πει να ήταν πολύ κοντά σε αυτή. Ακολου

θώντας τον ίδιο τύπο στην απόδοση του 
κεφαλιού και των φυσιογνωμικών χαρα

κτηριστικών, αλλά με επιμελέστερη επε

ξεργασία του συνόλου και υιοθετώντας, 
στο πλαίσιο της κλασικιστικής αντίληψης, 
το πρότυπο των ρωμαίων αυτοκρατόρων, 
φιλοτέχνησε το 1866 μία ακόμη προτομή, 
που βρίσκεται στον Εθνικό Κήπο. Η εξι

δανίκευση του κυβερνήτη σε αυτή την πε

ρίπτωση τονίζεται ακόμη περισσότερο με 
την τοποθέτηση του πάνω σε πολύ ψηλό 
κίοναβάση, ενώ το πάνω μέρος του σώ

ματος και οι ώμοι περιβάλλονται από ρω

μαϊκή τήβεννο, που συγκρατείται με πόρ

πη στο δεξιό ώμο. Επιγραφή στη βάση μας 
πληροφορεί ότι ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΣΣΟΣ 
ΕΠΟΙΕΙΙΔΑΠΑΝΗΙΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 
ΕΛΒΕΤΩΝ/ΕΝ ΕΤΕΙΑΩΞΣΤ'. 

Τ. Γ. 

Sergey Androssov, «Galberg, Samuil (Iva
novich)», The Dictionary of An, τμ. 12, Grove 
1996' Αρχείο Ιωάννη Κόσσου, Εθνική Πινα
κοθήκη· Γιαννουδάκη Τώνια, Υπαίθρια γλυ
πτά του Δήμου Αθηναίων 18321922, μετα
πτυχιακή εργασία, Α. Π. Θ, Θεσσαλονίκη 
1994Benezit Ε., Dictionnaire despeintres, 
sadptews, dessinateurs etgraveurs, τμ. 4,5, Librairie 
Griind, 1976 Λυδάκης Στέλιος, Οι έλληνες γλύ
πτες. Η νεοελληνική γλυπτική. Ιστορία, τυπο
λογία, λεξικό γλυπτών, τμ. 5, εκδ. Μέλισσα, 
Αθήνα 1981· Μυκονιάτης Ηλίας, Η καλλιτε
χνική συμμετοχή της Ελλάδας στις διεθνείς εκ
θέσεις Λονδίνου 1851,1862 και Παρισιού 1855, 
ανάτυπο από τα Ελληνικά, τμ. 33, Θεσσαλο
νίκη 1981 Μυκονιάτης Ηλίας, Ο γλύπτης Ιωάν
νης Κόσσος, ανάτυπο από την επιστημονική 
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επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής του Α. Π. 
Θ., Θεσσαλονίκη 1984· Χρήστου Χρύσανθος, 
ΚουμβάκαληΑναστασιάδη Μυρτώ, Νεοελλη
νική γλυπτική 18001940, εκδ. Εμπορικής Τρα
πέζης της Ελλάδος, Αθήνα 1982 

182. Σφραγίδες Καποδιστριακής 
εποχής 
1. ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ 
Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ 1821 
Κράμα χαλκού, 3,5 x 3 εκ. Αρ. κατ. 333. 

2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ 
Κράμα χαλκού, 4 x 3,5. Αρ. κατ. 334. 

3. Γ[ΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ]ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΡΑΤ[ΕΙΑΣ] LA 
SECRETARIAT] D'ETAT 
Κράμα χαλκού, 0,40 x 3,2. Αρ. κατ. 338. 

4. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ1821 
Κράμα χαλκού, 3,4 x 2,9 εκ. Αρ. κατ. 363. 

5. ΣΥΝΕΧ[ΕΙΑ] ΤΗΣ Δ' ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝ[ΙΚΗΣ] 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ 1832. 
Κράμα χαλκού, 3,6 x 3,1 εκ. Αρ. κατ. 374. 

6. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠ[Η] ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 1832. 
Μέταλλο, 3,6 χ 3 εκ. Αρ. κατ. 373. 

Ο Ιωάννης Καποδίστριας, πρώτος Κυβερ

νήτης του ελληνικού κράτους, συμφωνά με 
το Σύνταγμα της Τροιζήνας (1827), δια

τήρησε στις διοικητικές σφραγίδες τη θεά 
Αθηνά ως έμβλημα του κράτους. Ύστερα 
από την αντικατάσταση του Πανελληνίου 
από τη Γερουσία καθιέρωσε το μυθικό Φοί

νικα που απεικονίζεται αναγεννώμενος 
από την τέφρα του, συμβολίζοντας έτσι την 
αναγέννηση της Ελλάδας. Στην παράστα

ση ο Φοίνικας στρέφεται προς τα δεξιά 
προσβλέποντας ακτίνες φωτός του Αγί

ου Πνεύματος, ενώ πάνω από το κεφάλι 
του υπάρχει το σημείο του σταυρού. Όλες 
οι σφραγίδες με την παράσταση αυτή φέ

ρουν τη χρονολογία 1821. Η σφραγίδα του 
Αυγ. Καποδίστρια φέρει την επιγραφή 
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κυβερνήσεως 
και διατηρεί τον Φοίνικα, ενώ οι σφρα

γίδες των Συνελεύσεων και της Διοικητι

κής Επιτροπής του 1832 επαναφέρουν την 
παράσταση της Αθηνάς. 
Αμέσως μετά την άφιξη του στην Ελλάδα 

(12.1.1828), ο Ιωάννης Καποδίστριας άρ

χισε συνεννοήσεις με τη Βουλή και πρό

τεινε την προσωρινή αναστολή του Πολι

τεύματος και την εκχώρηση έκτακτων 
εξουσιών για το σχηματισμό ισχυρής κυ

βέρνησης. Η Βουλή προκειμένου να τον 
διευκολύνει στους άμεσους χειρισμούς που 
απαιτούσαν οι κρίσιμες εθνικές περιστά

σεις αποδέχθηκε την πρόταση του και με 
πράξη της, στις 18.1.1828, αυτοδιαλύθηκε. 
Τη θέση της πήρε το Πανελλήνιον. 
Το Πανελλήνιον ήταν 27μελές γνωμοδο

τικό και νομοπαρασκευαστικό με τρία τμή

ματα, της Οικονομίας, των Εσωτερικών 
και των Πολεμικών. Λειτούργησε για πε

ρίπου ενάμισι χρόνο, μέχρι τα μέσα Μαΐου 
1829, οπότε αντικαταστάθηκε από νέο σώ

μα, τη Γερουσία 
Σύμφωνα με την κυβερνητική αλλαγή του 
1828 προβλεπόταν θέση Γενικού Γραμ

ματέα της Επικράτειας (Πρωθυπουργού) 
που προσυπέγραψε μαζί με τον Κυβερ

νήτη τα ψηφίσματα του κράτους και την 
αλληλογραφία. Πρώτος στη θέση αυτή ορί

στηκε ο Σπυρίδων Τρικούπης. 
Μετά τη δολοφονία του Ι. Καποδίστρια 
(27.9.1831) η Γερουσία διόρισε τριμελή 
Διοικητικήν Επιτροπήν της Ελλάδος (Αυγ. 
Καποδίστριας, Θ. Κολοκοτρώνης, Ιω. 
Κωλέττης) η οποία συγκάλεσε την Ε ' 
Εθνική Συνέλευση του Αργούς (8.12.1831) 
που όρισε τον Αυγ. Καποδίστρια, Πρό

εδρον της Ελληνικής Κυβερνήσεως με 
εκτεταμένες διοικητικές δικαιοδοσίες. 
Οι αντικαποδιστριακοί ή Συνταγματικοί, 
κυρίως Ρουμελιώτες και Υδραίοι, απο

σύρθηκαν στην Περαχώρα, αποκή

ρυξαν το καθεστώς του Ναυπλίου και συ

γκρότησαν δική τους Συνέλευση και Δι

οίκηση. 
Ο Αυγ. Καποδίστριας παρέμεινε στο Ναύ

πλιο έως τις 28 Μαρτίου 1832, οπότε πα

ραιτήθηκε και αναχώρησε για την Κέρ

κυρα. Τότε συγκροτήθηκε προσωρινά 
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Διοικητική Επιτροπή που διόρισαν από 
κοινού η Γερουσία και οι Συνταγματικοί. 
Και συγκλήθηκε Εθνική Συνέλευση στην 
Πρόνοια του Ναυπλίου, η κατ' Επανάλη

ψιν Δ' Εθνική Σννέλενσις των Ελλήνων 
(14.7.1832) που κατάργησε τη Γερονσίαν 
(Α' Ψήφισμα) και ...«Επικύρωσε τηνεκλο

γήν τον δεντεροτόκου βασιλόπαιδος της 
Βαυαρίας Όθωνα αναγορεύοντας τον Βασι

λέα της Ελλάδος» (Β'Ψήφισμα, 27.7.1832) 
Τρία από τα μέλη της νέας Διοικητικής 
Επιτροπής παρέδωσαν την εξουσία στον 
Όθωνα και την αντιβασιλεία που έφθα

σαν στο Ναύπλιο στις 25 Ιαν./6 Φεβρ. 1833. 
Α. Κ. Π. 

Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, 18281832. Α. 
Ζ. Μάμουκας, Τα κατά την αναγέννησιν της 
Ελλάδος ήτοι συλλογή των περί την αναγεν
νωμένην Ελλάδα συνταχθέντων πολιτευμάτων, 
νόμων και άλλων επισήμων πράξεων, από του 
1821 μέχρι τέλους του 1832, τ. Η', Πειραιεύς 
1840.· Γ. Δημακόπουλος, «Αι Κυβερνητικαί 
Αρχαί της Ελληνικής Πολιτείας 18271833», 

Ερανιστής, 4,1966, σσ. 117154.· Ιστορική και 
Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Σφραγί
δες Ε&υθερίας. Σφραγίδες Κοινοτήτων, Μονα
στηριών, Προσωρινής Διοικήσεως της Ελλά
δος, Ελληνικής Πολιτείας, Προσωπικές. 
Εισαγωγή: Ι. Κ. Μαζαράκης, Αθήναι, 1983. 

183. Η δολοφονία 
του Ιωάννη Καποδίστρια 
Διονύσιος Τσόκος, 1850 
Λάδι σε καμβά, 124 x 185 εκ. 
Επιγ. κάτω αριστερά: Υπό Διονυσίου Τσόκου 
Ζακυνθίου 
Τεργέστη, Communita GrecoOrientale 

Η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια 
δεν ανήκει στο ρεπερτόριο καλλιτεχνών 
με σταθερά φιλελληνικά αισθήματα. Ο πί

νακας του Διονυσίου Τσόκου φιλοτε

χνήθηκε μετά από ειδική παραγγελία ενός 
ιδιώτη, θαυμαστή του Καποδίστρια. 
Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος Κυ

βερνήτης της απελευθερωμένης Ελλάδας, 

πυροβολήθηκε από δύο μέλη της οικογε

νείας Μαυρομιχάλη από τη Μάνη, το πρωί 
της Κυριακής, 27 Σεπτεμβρίου 1831 πριν 
την πρω'ίνή λειτουργία, στο προαύλιο της 
εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνα στο Ναύ

πλιο. Ο Κωνσταντίνος και ο Γεώργιος, οι 
δύο δράστες που δολοφόνησαν τον Καπο

δίστρια χωρίς καμία προειδοποίηση, λυ

ντσαρίστηκαν στη συνέχεια από τον εξα

γριωμένο λαό. Ο μονόχειρ σωματοφύλακας 
του Καποδίστρια βοήθησε  όπως φαίνε

ται στον πίνακα  να συλληφθεί ο Κων

σταντίνος, ενώ ο θείος του, Γεώργιος, κα

τάφερε να σωθεί ζητώντας καταφύγιο στη 
Γαλλική Πρεσβεία. Αργότερα, εκτελέ

στηκε δημόσια. 
Ο Τσόκος δεν επέλεξε να απεικονίσει τη 
δραματική στιγμή της επίθεσης, αλλά λί

γο αργότερα, τη στιγμή του βωβού πόνου 
των ατόμων που ήταν μάρτυρες, την από

γνωση τους για το γεγονός ότι η ελπίδες 
που έτρεφαν από το 1829 με τον Καποδί

στρια για μια ανεξάρτητη Ελλάδα, κα

τέρρευσαν μεμιάς με τη δολοφονία του. 
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Με την απεικόνιση της σκηνής που εκτυ

λίχθηκε αμέσως μετά τη δολοφονία, ο ζω

γράφος χρησιμοποίησε ως βάση τις ανα

φορές που έκαναν οι αυτόπτες μάρτυρες, 
τις οποίες εμβάθυνε με την προσωπική του 
αντίληψη του χώρου. Είναι φανερό ότι 
προσπάθησε να προσαρμόσει την ζω

γραφική του στα δυτικά  ιταλικά πρότυ

πα. Μάλιστα, σε μερικές μορφές διακρί

νεται η επιρροή του δασκάλου του, Ludovico 
Lipparini. Η χρωματικότητα θυμίζει την 
βενετσιάνικη πολυχρωμία που ο ίδιος ο 
Τσόκος είχε μελετήσει εντατικά. 
Στο δεξί άκρο του πίνακα, κάτω από την 
καμάρα της πΰλης, ο Τσόκος έχει απει

κονίσει τον εαυτό του. Μπροστά του στέ

κεται η Μαντώ Μαυρογένους, ηρωίδα της 
εξέγερσης της Μυκόνου και στενή συ

νεργάτιδα του Καποδίστρια, στηριζόμε

νη σε ένα άτομο που τη συνοδεύει. Την 
παραγγελία για τη δημιουργία του πίνα

κα είχε δώσει ο Άγγελος Γιαννικέσης από 
τη Ζάκυνθο, ο οποίος συγκαταλεγόταν 
στα πιο διακεκριμένα μέλη της ελληνικής 
κοινότητας εκεί. Ο ίδιος είχε υποστηρίξει 
τον Διονύσιο Τσόκο κατά τη διάρκεια των 
φοιτητικών του χρόνων στην Accademia 
της Βενετίας. 
Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο διαθέτει με

ρικές προπαρασκευαστικές μελέτες του 
πίνακα και το Μουσείο Μπενάκη έχει επί

σης ένα ελαιογραφικό προσχέδιο. 
Μ. Ζ. Κ. 

Caterina SpetsieriBeschi, «Η δολοφονία του 
Καποδίστρια και ο ζωγράφος Διονύσιος Τσό
κος» Ζυγός, τχη 2223, Αθήνα 1976. Κατ. Έκθ.: 
Risorgimento Greco, 1986, α 269, αρ. κατ. Β66. 

184. Ο Λεοπόλδος 
του SachsenCoburg Gotha 
1830 
Οξυγραφία, 29,2 x 20,1 εκ. 
Επιγ.: Nach dem Leben gezeichnet I LEOPOLD 
I SOUVERANERFURSTv. GRIECHENLAND; 
handschriftlich erganzt: nun I Konig der Belgier.; 
[Απεικόνιση εκ του φυσικού I LEOPOLD I 
ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΗΓΕΜΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΑΑΔ ΟΣ, 
με χειρόγραφη συμπλήρωση: τώρα/ Βασιλεύς 
των Βέλγων] 
Δεξιά: Vogel junior sc. Nbg. 

Οττομπρούν, Μουσείο του βασιλιά Όθωνα 

Ο Λεοπόλδος SachsenCoburg Gotha γεν

νήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 1790. Ήταν γιος 
του δούκα Franz Anton του SachsenCoburg

Saalfeld Coburg. Ήδη από νεαρή ηλικία 
ξεκίνησε τη λαμπρή στρατιωτική του κα

ριέρα στο επιτελείο του γαμπρού του, Με

γάλου Δούκα Konstantin στη Ρωσία. Κατά 
τη διάρκεια των πολέμων διακρίθηκε ως 
επικεφαλής του ιππικού στις μάχες στο 
Liitzen, στο Bautzen και στη Λειψία. Το 
1815 πήγε στην Αγγλία, όπου παντρεύτηκε 
το 1816 τη βρετανίδα διάδοχο του θρόνου 
Charlotte Auguste, η οποία όμως πέθανε 
ήδη στις 5 Νοεμβρίου 1817. Στις 3 Φε

βρουαρίου 1830 του προσφέρθηκε από 
τις Μεγάλες Δυνάμεις το στέμμα της Ελλά

δος. Όταν όμως δεν του δόθηκαν διαβε

βαιώσεις για την αποστολή επαρκών οικο

νομικών μέσων και επικουρικών 
στρατιωτικών μονάδων, καθώς και για την 
επέκταση των βορείων συνόρων της Στε

ρεάς Ελλάδας,στις 15 Μαΐου 1830 παραι

τήθηκε από την πρόταση αυτή του θρόνου. 
Στις 4 Ιουνίου 1831 εξελέγη από τη βελγι

κή Εθνοσυνέλευση βασιλιάς του Βελγίου. 
Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης βασι

λείας του, αντιμετωπίστηκε με σεβασμό από 
το λαό, καθώς αποδείχτηκε προστάτης του 
συντάγματος, υποστηρικτής των επιστημών 
και των τεχνών και μονάρχης με κοινωνι

κή ευαισθησία. Έκανε έναν δεύτερο γάμο 
με την πριγκίπισσα Louise, κόρη του Γάλ

λου βασιλιά Louis Philippe. Πέθανε στις 10 
Δεκεμβρίου 1865 στο Laeken. 

Ε. Ε. 

William P. Kaldis, «Leopold and the Greek § 
Crown», Balkan Studies 8,1967, σσ. 5364; s 
Murken, KonigOttovonGriechenlandMuseum, z 
1995, σ. 20, εικ. 20. < 
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185. Η Συνθήκη του Λονδίνου | 
στις 7 Μαίου 1832 § 

Η 
Λονδίνο 1832 x 

α 
Convention Relative to the Sovereignty of Greece, ~ 
between His Majesty, the King of the French, 2 
and the Emperor of all the Russians, on the one 
part, and the King of Bavaria on the other. Signed x 
at London, May 7, 1832. 
[Σύμβαση που αφορά την εθνική κυριαρχία 
της Ελλάδας, μεταξύ της Αυτού Μεγαλειό
τητας, του Βασιλέως της Γαλλίας και του Αυτο
κράτορα της Ρωσίας από τη μια πλευρά και 
του Βασιλέως της Βαυαρίας από την άλλη. 
Υπεγράφη στο Λονδίνο στις 7 Μαΐου 1832.] 
Μόναχο, Γενικά Αρχεία της Βαυαρίας, 
Βαυαρικά έγγραφα 3329 

Η Συνθήκη του Λονδίνου προέβλεπε στο 
πρωτόκολλο της 3 Φεβρουαρίου 1830 
τη σύσταση ενός ανεξάρτητου ελληνικού 
κράτους υπό την προστασία των τριών 
δυνάμεων. Μετά την άρνηση του ελληνι

κού θρόνου από τον υποψήφιο βασιλέα, 
Λεοπόλδο του SachsenCoburg, συμφω

νήθηκε να προταθεί ο θρόνος στο βασι

λικό οίκο της Βαυαρίας. Ο Λουδοβίκος 
Α' δεν παρέλειψε να εκμεταλλευτεί την 
ευκαιρία για να διαπραγματευτεί όσο το 
δυνατόν πιο ευνοϊκές προϋποθέσεις για 
τον γιό του, Όθωνα. Οι όροι αυτοί τέθη

καν στην επίσημη συνθήκη που υπεγρά

φη ερήμην των Ελλήνων, μεταξύ του βα

σιλείου της Βαυαρίας από την μια πλευρά 
και των τριών προστάτιδων δυνάμεων 
από την άλλη. Τη Γαλλία αντιπροσώπευ

σε ο Talleyrand, την Αγγλία ο Palmerston, 
τη Ρωσία ο Christoph von Lieven και ο 
κόμης Matuszewic και τη Βαυαρία ο πρε

σβευτής βαρόνος August von Cetto με την 
επιφύλαξη της κύρο:>σης από τον βασιλιά. 
Ο Λουδοβίκος υπέγραψε τελικά τη συν

θήκη στις 27 Μαΐου στη Νεάπολη. Η συν

θήκη περιλαμβάνει 18 άρθρα. Στην ει

σαγωγή αναφέρονται τα εξής: «Ημείς, 
ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ, ελέω Θεού, Βασιλεύς 
της Βαυαρίας, κλπ. κλπ. Γνωστοποιού

με προς ους ανήκει ότι [...], μεταξύ ημών 
αφενός, και των Α.Α. Μ.Μ. του βασιλέ

ως των Γάλλων, του βασιλέως του Ηνω

μένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας 
και της Ιρλανδίας και του Αυτοκράτορος 
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CONVENTION 

THE SOVEREIGNTY OF GREECE, 

H I S M A J E S T Y , 

THE KING OF THE BIKENCH, 

T H E EMPEKOK OF AMU THE MJSSIAS» 
Onihttme pari, 

THE KING OF BAVAKIA 

Sgatd al ίαηφΜ, Msy 7. iS^IS, 

Presented to faith Houses if Parliament, by Cowiimmd ofHitMojestf, 

πασών των Ρωσιών αφ' ετέρου, συνήφθη 
προς οριστικήν ρύθμισιν των πραγμάτων 
της Ελλάδος και εκλογήν Ηγεμόνος του 
νέου Κράτους, δυνάμει της υπό του ελ

ληνικού έθνους ανατεθείσης εξουσίας εις 
τας συναψάσας την προκαταρκτικήν συν

θήκην της 6 Ιουλίου 1827 εν Λονδίνω υψη

λός Δυνάμεις, σύμβασης, ης έπεται αυ

τολεξεί το περιεχόμενον: 
Αι Αυλαί της Γαλλίας, της Μεγάλης Βρε

τανίας και της Ρωσίας ενεργοΰσαι δυνά

μει της υπό του ελληνικού έθνους ανατε

θείσης αυταίς εξουσίας να εκλέξωσιτον 
Ηγεμόνα της Ελλάδος, Κράτους ήδη ανε

ξαρτήτου, και επιθυμούσαι να χορηγή

σωσιν εις τον τόπον τούτον νέον δείγμα 
των ευνοϊκών αυτών διαθέσεων δια της 
εκλογής πρίγκηπος εκ βασιλείου οίκου, 
ου η συμμαχία θέλει ουσιωδώς ωφελήσει 
την Ελλάδα, και όστις εκτήσατο ήδη δι

καιώματα εις την αγάπην και ευγνωμο

σύνην αυτής, απεφάσισαν να προσφέρωσι 
το στέμμα του νέου ελληνικού Κράτους 
ήδη ανεξαρτήτου εις τον πρίγκιπα Φρει

δερίκον Όθωνα της Βαυαρίας, δευτερό

τοκον υιόν της A.M. του Βασιλέως της 
Βαυαρίας. 
Αφ' ετέρου, η A.M. ο βασιλεύς της Βαυ

αρίας, ενεργών υπό την ιδιότητα του επι

τρόπου του ρηθέντος πρίγκιπος Όθωνος, 
διαρκούσης της ανηλικότητας αυτού, συμ

μεριζόμενος την πρόθεση των τριών Αυλών, 

και εκτιμών τους λόγους, δι' ους αι ψή

φοι αυτών έπεσον επί πρίγκιπα του οί

κου αυτού, απεφάσισε να δεχθή το ελ

ληνικόν στέμμα υπέρ του δευτερότοκου 
υιού αυτού, του πρίγκιπος Φρειδερίκου 
Όθωνος της Βαυαρίας». 
Τα μεμονωμένα άρθρα επιβεβαιώνουν 
την εγκαθίδρυση ενός κληρονομικού 
μοναρχικού καθεστώτος υπό τον Όθωνα 
Βίτελσμπαχ, στον οποίο χορηγείται ο τίτ

λος του βασιλέως, ενισχύουν την εγγύη

ση των προστάτιδων δυνάμεων και ρυθ

μίζουν τη διαδοχή του μονάρχη. 
Εξουσιοδοτούν τον Λουδοβίκο Α' να διο

ρίσει ως την ενηλικίωση του γιου του, μια 
αντιβασιλεία και να στρατολογήσει ένα 
βαυαρικό επικουρικό σώμα 3.500 ανδρών. 
Οι τρεις δυνάμεις υποσχέθηκαν να ανα

λάβουν την εγγύηση για την απόκτηση 
ενός εξωτερικού δανείου ύψους έως 60 
εκατομμυρίων γαλλικών φράγκων και 
έκαναν λόγο για μια προοπτική επέκτα

σης των βόρειων συνόρων, για την οποία 
συμφώνησε ο Σουλτάνος στις 16 Σεπτεμ

βρίου 1832 με την προϋπόθεση καταβο

λής μιας αποζημίωσης. 
Η επίσημη συγκατάθεση Ελλήνων πληρε

ξουσίων δεν προβλεπόταν στη συμφωνία. 
Έτσι, οι Έλληνες νομικοί διεθνούς δι

καίου θεωρούν τη συνθήκη ως μια επι

κύρωση ενός βαυαρικού προτεκτοράτου 
στην Ελλάδα υπό την επικυριαρχία των 
προστάτιδων δυνάμεων. 

Ε. Ε. 

186. Διακήρυξη των Μεγάλων 
Δυνάμεων για την εκλογή του Όθωνα 
του Βίτελσμπαχ για το θρόνο 
της Ελλάδας 
18/30 Αυγούστου 1832 
Έντυπο σε ελληνική και γαλλική γλώσσα, 
29,5 χ 19,5 εκ. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 

Η παραίτηση του Λεοπόλδου του Sachsen 
 Coburg από τον ελληνικό θρόνο το 1830 
και η δολοφονία του Καποδίστρια το 1831 
δημιούργησαν εκ νέου προβλήματα στις 
προστάτιδες δυνάμεις. Μετά από έντονες 
διαπραγματεύσεις, αναζητήθηκε μετα

ξύ των πληρεξουσίων στο Λονδίνο μια 
ικανοποιητική ρύθμιση, η οποία τελικά 
βρέθηκε. Με την επιλογή του Όθωνα των 
Βίτελσμπαχ δόθηκε τέλος σε μια επικίν

δυνη μεταβατική περίοδο, στην πορεία 

για την ανεξαρτησία του ελληνικού κρά

τους. Μετά την κατ' αρχήν συμφωνία της 
ελληνικής εθνοσυνέλευσης, οι τρεις προ

στάτιδες δυνάμεις, Γαλλία Μεγάλη Βρε

τανία και Ρωσία, στράφηκαν στο «λαό 
των Ελλήνων». Σε μια διακήρυξη σε δύο 
γλώσσες, η οποία υπεγράφη από τον Γάλ

λο πρέσβη στο Λονδίνο, Talleyrand, τον 
Βρετανό υπουργό Εξωτερικών, Palmerston, 
τον Ρώσο πρέσβη στο Λονδίνο, Christoph 
von Lieven και τον κόμη Adam Matuszewicz 
και δημοσιεύτηκε στις 18/30 Αυγούστου 
1832 στο Ναύπλιο, ανακοινώθηκε στο «ελ

ληνικό έθνος» το όνομα του νέου βασι

λιά. Ο Όθωνας προερχόταν από μια από 
τις αρχαιότερες και πιο επιφανείς δυνα

στείες της Ευρώπης, που είχε προσφέρει 
έμπρακτη υποστήριξη τους Έλληνες κα

τά τον απελευθερωτικό τους αγώνα και 
παρείχε εγγυήσεις ότι στο εξής θα κυ

ριαρχούσε στη χώρα και πάλι η ηρεμία 
και η τάξη. Οι Μεγάλες Δυνάμεις παρό

τρυναν τον ελληνικό λαό να εμπιστευτεί 
το νέο ανώτατο άρχοντα του και να συ

νεισφέρει στη διαμόρφωση του μελλο

ντικού κράτους. 

Ε. Ε. 

187. Συνθήκη συμμαχίας μεταξύ 
του Βασιλείου της Βαυαρίας 
και της Ελλάδας 
1 Νοεμβρίου 1832 
Μόναχο, Γενικά Αρχεία της Βαυαρίας 
Βαυαρικά έγγραφα 3330 

Ο βασιλιάς Λουδοβίκος Α', διακατεχό

μενος από πατρική μέριμνα, ενδιαφερό

ταν ιδιαίτερα για την ευημερία του γιου 
του και φρόντισε να διασφαλίσει αρκετές 
προϋποθέσεις για την ασφάλεια του μελ

λοντικού βασιλιά της Ελλάδας, θέτοντας 
τις σχέσεις Ελλάδας  Βαυαρίας σε μια 
στερεή βάση, στα πλαίσια μιας συνθήκης. 
Η συνθήκη συμμαχίας του 1832 θα απο

τελούσε μια προσωρινή συμφωνία, που 
θα έληγε κατά την ενηλικίωση του Όθω

να, όταν θα εφαρμοζόταν μια συνθήκη 
«βασιλικών οίκων για αιώνες». Επιβε

βαίωνε την στενότατη, φιλική σύνδεση των 
δύο βασιλείων και τα υποχρέωνε στην 
αμοιβαία αρωγή απέναντι στους εχθρούς 
(άρθρα 15). Τα ακόλουθα άρθρα 610 
ρύθμιζαν θέματα στρατολόγησης και εξο

πλισμού, καθώς και πληρωμής του κόστους 
για τις επικουρικές βαυαρικές μονάδες 
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3.500 ανδρών που θα αντικαθιστούσαν τις 
συμμαχικές δυνάμεις στην Ελλάδα και θα 
βρίσκονταν υπό βαυαρική διοίκηση, στη 
διάθεση της ελληνικής κυβέρνησης. Η σύ

ναψη μιας επίσημης εμπορικής σύμβασης 
ορίστηκε για μια αργότερη ημερομηνία, 
ωστόσο πρώτα συμφωνήθηκε η ρήτρα του 
μάλλον ευνοούμενου κράτους. 
Η συνθήκη και η εφαρμογή της τέθηκαν 
υπό τη γενική προϋπόθεση ότι δεν θα επη

ρέαζε τις ξεχωριστές συμφωνίες της Υψη

λής Πύλης με τις τρεις συμμαχικές Μεγά

λες Δυνάμεις που ρύθμιζαν την ανεξαρτησία 
της Ελλάδας, προσδιόριζαν τα εδάφη της 
και την τοποθέτηση ενός μονάρχη από τον 
οίκο Βίτελσμπαχ. 
Τα σημαντικότερα άρθρα του κειμένου 
της συνθήκης είναι τα ακόλουθα: 
Άρθρο 1: Εις το εξής και επ' άπειρον, με

ταξύ της A.M. του βασιλέως της Βαυαρίας 
και της A.M. του βασιλέως της Ελλάδος, 
των αμφότερων διαδόχων τους, καθώς και 
μεταξύ των αμφότερων βασιλείων και υπη

κόων, θα αναπτυχθεί και θα διατηρηθεί 
μια σταθερή, απαραβίαστη ειρήνη, μια 
πραγματική και ειλικρινής φιλία. 
Άρθρο 2: Ως επακόλουθο αυτών των φι

λικών σχέσεων και της συμμαχίας που δη

μιουργείται στηριζόμενη σε αυτές, η οποία 
επικυρώνεται με την παρούσα συνθήκη 
από τα δύο στέμματα, η A.M. ο βασιλεύς 
της Βαυαρίας και η A.M. ο βασιλεύς της 
Ελλάδος θα αντιμετωπίζουν κάθε εξου

σία που θα επιχειρεί μια εχθρική επίθε

ση εναντίον μιας από τις δύο χώρες ως δι

κό τους εχθρό. 
Άρθρο 6: Για τη σταθεροποίηση του στο 
θρόνο της Ελλάδας τηρώντας τις υποχρε

ώσεις που του ανατέθηκαν πανηγυρικά 
και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της πατρι

κής αγάπης, η A.M. ο βασιλεύς της Βαυ

αρίας θα παραχοορησει στον υιό αυτού μια 
μονάδα πεζικού και ιππικού αποτελού

μενη από μια δύναμη που ορίζει η σύμ

βαση 3.500 ατόμων, που θα τεθούν υπό τις 
διαταγές ενός στρατηγού σας και θα απο

σταλούν στην Ελλάδα, όπου το σώμα αυ

τό θα αντικαταστήσει τις μονάδες των συμ

μαχικών δυνάμεων που παραμένουν εκεί 
και οι οποίες σύμφωνα με το Άρθρο 11 
της Συνθήκης του Λονδίνου της 7 Μαΐου 
1832 θα αναχωρήσουν αμέσως και θα εγκα

ταλείψουν το ελληνικό έδαφος.» 

Ε. Ε. 

ΔΙΑΚΗΡΓΕΙΣ 
ΤΩΝ ΣΕΒΑΣΤΩΝ ΣΪΜΜΑΧΩΝ ΑΪΛΩΝ. 

ΕΛΛΗΝΕΣϊ 
Τά «ίς viae σας  j ^ ίτ.οτ^χον,ταζ 

< * · $ $ * « $ Γαλλίας, της Μεγάλης Βρετα^ας 
* « της Ρωαύαξ &λεξαν εσχάτως τέν Ανακτά, 
, Ί ε * ' α ύ ™ τούτω έπροσκλήΟησαν άπο *τέ Ελ
ληνικον έθνος. 

Επίσης δράστη;»* κθ! άκλοκερδής ή <&η.τφ~ 

H E L L E H E S ! 
VesnouveHesdesfmees s'aceompIisseM! Era Cours de 

France, d&k GrandeBretagne et de Russie, vicsneii 
d'arreler lechoix du Sotiwrain que la Malion grecque 
les avait cbargees d clire. Anssi active que desinteresscer 

feur cooperation arait contribue a ('independence de la 
Κ των, βυνέδραμεν εις την άνεϊαοτησίαν της Ελ \ G r i a l  I j C cnoi3E qn'el'esont fait aujourdSrui laeonsolide. 

λώδος. Η ανακτορική σημερινή εκλογή των, τήν 
i s t r i ^ S » . Γπό το σκήπτρον τοΰ Πρίγκιπος ΟΘΩ

ΝΟΣ/;^; Βαυαρίας, ή Ελλάς άξιόνεται νβ,~^τ',')% 
l a t r t t eey . .scat αποκτά τήν Συμμαχίαν ενός των 
παλαιοτέρων και ε..ιοανεστέρων Βασιλικών οίκ»ν 
της Ευρώπης, ενός οίκου, ο όποιος τήν ύπεοτήιιξ 

ον αγώνα της, τήν έζΓοήΟησεν τ α παβήίΛατά 
ρις , τήν ένϊβάρρυνεν etc τήν αναγέννηση ·&&. Ο Βα

σιλεύς της Ελλάδος Sly 0' άργήση νά έλνη vs. srjv

δέση ό .ίδιος τον; ίερωτέρους δεσμούς με το Εΐνεις., 
Φέρει προς αυτό τήν δίκαιον ελπίδα ασφαλέστερων 
και ιέλατυτέρων ορίων, μεγάλους χρηματικούς s$

ρονς,:"βλα τ ά μέσα δια νά προχώρηση εις μέγαν 
έςευγενισμόν βαθμηδόν, όλα τ ά ςοιχεία μιας σδ

: ψ,ί διοικήσεως, καιένος Χαλδϋ ςρατ·.»τικοΰ όργοιν

σμο», επομένως όλα τά εχέγγυα της ειρήνης κοίϊ 
της ευδαιμονίας της νέας ΙΤατρίδος του. Αϊ τρεις 
ΑϋλαΙ ή9ελαν νομί<?ει έαυτάς άπατημίνας περί του 
χαρακτήροςτοϋ Ελληνικοί» έθνους, άν άμβίβαλλα» 
περί τών. αισθημάτων, τά .όποια όμοοώνως ή Ελλάς 
δεν θέλει λείψει νά διαδήλωση. 

Ελληνες! Δείξατε βαρρουντως fe τοιαύτα είναι 
τά αισθήματα σας, περικυκλώσατε τον νέον Ανα

κτά σας με τήν εύγνωμοσύνην σας κα'ι με τήν άγά

5t»v σαςν Πιστοί υπήκοοι! ουναΟροίσίητε όλοι 
γΰρωθεν τοϋ θρόνου του" συντρέξατε τον διά τ ξ ς δι

καίας ά^οσιώσεώς σας είς το έργ·ον τοΰ νά δώση 
εις το κράτος όριςικόν Σύνταγμα, xai" νά τω άσρα

λίση το διπλοϋν καλόν της ειρήνης έςωβεν, της 
ησυχίας, της ισχύος των νόμων κοι'ι ευταξίας 
εσωΰεν...Είναι ή μόνη ανταμοιβή, τή^ όποϊαν;ΐΛκ^ 
ζητούν άί •'τρεις Αΰλαι, δί όσα ύτιερ υμών έπραξαν. 

iySoitxtuf rr.t Ί9(3Ο) AiJtuffTso iS3l. 
/•riAAHPASi. 

KiifUV t̂ 11ΗΛΜΕΡΓΠ1Χ 
AIESHS, ΚΑ.Τ0Ϊ2ΕΕΓΓ?... 

Sous 1c sceptre dn prince OTHOJf de Riviere, laGrece 
selere a la dignite du rojaume, et obtient I'Alliance 
dunedes maisons royales fes plus aneiennes et les pins 
iUushes de ('Europe, d'unc maison qui fa soutenae dans 
sa lutte, assistee dans ses maiheurs, encouragee dans S3 
rcgeniratien. Ee Roi de la. Grece lie Sardera pas i venir 
fornier ktimeme les liens Jes pais sacres^vee la nation. 
11 ha apporte la juste cspinmce tie limits a la fois pins 
siires el plus otendues, de grandes ressources nnancieres, 
tons fcs moyens d'atteindre par digres une naute mili

sation, tous les elemens A'une administraiion eclairee, 
tous ceux dune Uonne organisation militaire, et par 
consequent, tous les gages de la paix et du bonheur de 
sa BOinelle Patrie. Ees trpis Cours croiraient se tromper 
surle caractere de la Station grecque, si elles douiaient 
des sentimens que la Grece va &ire eclater dune \o i s 
unaniina. 

HeiRnes! HyreEvous a ces sentimens avec eonfiance. 
Ectmirez; votre notiveau Souverain de votre reconnais

sance et de votre affection. Sujets tideles! raHiefrvous 
tous antonr de son bone; aidezle avec un juste derouc

mcntdans la taclw de donner a l'Etat une Constitiilioit 
deiinitive, et de lui assurer le double bienfait de la paix 
au dehors, de la tranquilEte, du regne des fois, et d» 
1 ordre au dedans. Cest la seule recompense que les trois 
Cours vous demandent pour les services qu'e'Jes ont en 
loccasion. de^rous rendre. 

Potlie i Naoplle. K ,s (3oJ aoii iS5a. 

TAIXEVTIA^D. 
PAEMERSTOtf. 
L I E \ I S MAXCSZEWJC. 
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188. Χάρτης του Βασιλείου της Ελλάδας 
Νυρεμβέργη, A.G. Schneider και Weigel, 1834 
Λιθογραφία, 57,0 x 68,5 εκ. 
Μόναχο, Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυαρίας, 
Φάκελος XVIII, 6 

Τα σύνορα του μελλοντικού ελληνικού κρά

τους αποτέλεσαν ένα πολυσυζητημένο αντι

κείμενο διένεξης μεταξύ της Υψηλής Πύ

λης και των προστάτιδων δυνάμεων. 

Σημαντικές προσωρινές αποφάσεις για τις 
πιθανές εναλλακτικές λύσεις ελήφθησαν 
κατά τη διάσκεψη των συμμαχικών πρέ

σβεων στην Υψηλή Πύλη Sir Stratford 
Canning (Lord Stratford de Redcliffe), 
General Compte de Guilleminont και κό

μης Ribeaupierre  όταν συναντήθηκαν στο 
δεύτερο εξάμηνο (ΣεπτέμβριοςΔεκέμβριος) 
του 1828 στον Πόρο, με σκοπό να επεξερ

γαστούν προτάσεις για τη Διάσκεψη του 
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Λονδίνου. Πρωταρχικός στόχος του Λον

δίνου ήταν να μείνει ευχαριστημένη η Ανα

τολή. Έτσι ορίστηκαν σαφή σύνορα που 
μπορούσαν εύκολα να υπερασπιστεί η χώ

ρα. Τα σύνορα αυτά τε'θηκαν λαμβάνοντας 
υπόψη τα φυσικά δεδομένα, καθώς και τις 
τοπικές ιδιαιτερότητες, ικανοποιώντας τό

σο τις προσδοκίες των επαναστατημένων 
Ελλήνων, όσο και τα δίκαια συμφέροντα 
του σουλτάνου. Ήταν αναμφισβήτητο ότι 
θα συμπεριλαμβάνονταν τα νησιά του Αιγαί

ου ανατολικά της 26ης ° του γεωγραφικού 
μήκους και μεταξύ της 36ης ° και της 39ης ° 

του γεωγραφικού πλάτους, αλλά για την 
Κρήτη, τη Σάμο και για την χερσόνησο της 
Εύβοιας δεν έγινε καμία σαφή αναφορά. 
Ένα υπόμνημα του προέδρου Καποδίστρια 
απαιτούσε τη μετακίνηση για λόγους ασφα

λείας προς βορράν της συνοριακής γραμ

μής, η οποία είχε οριστεί να περνά νότια 
της Πρέβεζας προς τη Λαμία, καθώς και 
τον έλεγχο της Κρήτης. Ως αποτέλεσμα των 
έντονων διαβουλεύσεων, που συμπεριέλα

βαν και επιτόπου έρευνες, προτάθηκε στο 
πρωτόκολλο της 12 Δεκεμβρίου 1828 η ορο

θεσία στην Στερεά Ελλάδα από την Άρτα 

στο Βόλο. Το πρωτόκολλο του Λονδίνου 
της 22 Μαρτίου 1829 επικύρωσε το αποτέ

λεσμα της συνόδου των πρεσβευτών στον 
Πόρο. Στον Λεοπόλδο Sachsen  Coburg 
προτάθηκε, σύμφωνα με το πρωτόκολλο της 
3ης Φεβρουαρίου 1830, αρχικά ο καθορι

σμός της γραμμής των συνόρων νότια των 
εκβολών του Σπερχειού ποταμού, προς τις 
εκβολές του Ασπροπόταμου. Όταν ο Λεο

πόλδος δεν κατάφερε να βελτιώσει τη γραμ

μή των συνόρων, αναγκάστηκε να αποποι

ηθεί τον ελληνικό θρόνο. Στις 21 Ιουλίου 
1832, οι Μεγάλες Δυνάμεις έλαβαν τη συ
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γκατάθεση της Υψηλής Πύλης, έναντι της 
καταβολής αποζημίωσης, για τον ορισμό 
των συνόρων νότια της γραμμής Άρτας 

Βόλου. 
Ο βασιλιάς Όθωνας των Βίτελσμπαχ ήταν 
ηγεμόνας μιας Ελλάδας, η οποία περιορί

στηκε στην Πελοπόννησο και τη Ρούμελη, 
που συνόρευε βόρεια ως τη γραμμή Άρτας 
 Βόλου, στην Εύβοια, τις Βόρειες Σπορά

δες (Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο), τις Κυκλά

δες (Σύρο, Άνδρο, Τήνο, Νάξο) και στα νη

σιά των καπετανέων που ήταν κοντά στην 
ηπειρωτική χώρα, Ύδρα, Σπέτσες και Ψα

ρά. Από το νέο ελληνικό κράτος έμειναν 
αποκλεισμένες η Θεσσαλία, η 'Ηπειρος και 
η Μακεδονία, καθώς και η Κρήτη και τα 
Ιόνια νησιά, που από το 1815 βρίσκονταν 
υπό βρετανική επικυριαρχία. 
Από τους περίπου τρία εκατομμύρια Έλλη

νες, που ήταν υποτελείς του σουλτάνου στις 
αρχές του 19ου αιώνα, μόλις το ένα τρίτο 
συμπεριλήφθηκε στα σύνορα του νέου κρά

τους. Δύο εκατομμύρια Έλληνες παρέμει

ναν υπό ξένη  οθωμανική ή βρετανική 

κυριαρχία. Κύριο κίνητρο της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής κατά τις επόμενες δε

καετίες ήταν επομένως η χάραξη μιας συ

νεπούς πανελλήνιας αναγεννησιακής πο

λιτικής, για την πραγματοποίηση του ονείρου 
μιας μεγαλόψυχης διεύρυνσης των συνό

ρων και την ανάκτηση της Κωνσταντινού

πολης, που αποτελούσε τη «Μεγάλη Ιδέα». 

Ε. Ε. 

189. Ο βασιλιάς Όθωνας της Ελλάδας 
Joseph Stieler, 1932 
Ελαιογραφία σε καμβά, 71,0 x 58,5 εκ. 
Επιγρ. Όπισθεν: [Ο βασιλιάς Όθωνας της 
Ελλάδος. Προσωπογραφία εκ το φυσικού τον 
J. Stieler 1832] 
Μόναχο, Ίδρυμα οικογενείας Βίτελσμπαχ 
αρ. ευ ρ Βία 220 

Μετά το διορισμό του πρίγκιπα Όθωνα 
ως βασιλιά της Ελλάδας στις 13 Φεβρου

αρίου 1832, ο ζωγράφος της Αυλής, Stieler, 
ανέλαβε το πορτρέτο του νεαρού βασιλιά. 
Το πορτρέτο ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 
του ίδιου έτους. Ο βασιλιάς παρουσιά

ζεται ενδεδυμένος με τη στολή του βασι

λικού συντάγματος πεζικού της Βαυαρίας. 
Φέρει τη βασιλική επωμίδα και το αστέ

ρι του τάγματος των ιπποτών του Αγίου 
Ουμβέρτου. Στο βάθος το τοπίο φαίνεται 
άγονο ενώ στα αριστερά φαίνεται η Ακρό

πολη των Αθηνών. 
Η προσωπογραφία αυτή ήταν ένα πορ

τρέτο ιδιωτικής φύσης, το βάθος όμως 
με την Ακρόπολη αναφέρεται στο μέλλον 
του πρίγκιπα στην Ελλάδα. Ο Stieler απει

κονίζει το χέρσο τοπίο, πάνω στο οποίο 
θα αναδημιουργηθεί η Αθήνα ενώ η μι

κρογραφία του Παρθενώνα στο βάθος ση

ματοδοτεί το ένδοξο παρελθόν του ελ

ληνικού λαού. Ο νεαρός βασιλιάς φέρει 
το φορτίο να ανοικοδομήσει τη μαρτυρι

κή χώρα και να της δώσει την παλιά της 
αίγλη που αντιπροσωπεύει η Ακρόπολη. 

Ουλ. φ. Χ.Σ. 

Ο αποχαιρετισμός του βασιλιά 
Όθωνα από το Μόναχο 
και η άφιξη του στην Ελλάδα 

190. Η ελληνική αντιπροσωπεία 
στο Μόναχο 
Gustav Kraus, 1832 
Λιθογραφία, 33,0 x 45,4 εκ. 
Επιγρ.: GRIECHISCHE DEPUTIERTE Ι 
welche im Monat October 1832 in Miinchen 
dem Konig Otto die Huldigung ihrer I Nation 
darbrachten I Dimitrii Koliopulos Plaputas I 
Andreas Miaulis I Costa Bozaris [ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ Ι οι οποίοι τον μήνα Οκτώ
βριο 1832 υπέβαλαν το σεβασμό τους Ι και 
του έθνους τους στον Βασιλέα Όθωνα Ι Δη
μήτριος Κολιόπονλος Πλαπούτας. /Ανδρέας 
Μιαούλης. Ι Κώστας Μπότσαρης]. 

Όταν η ελληνική εθνοσυνέλευση ενέκρι

νε την εκλογή του Όθωνα των Βίτελσμπαχ 
ως βασιλιά της Ελλάδας, έστειλε τρεις εκ

προσώπους στο Μόναχο για να του προ

σφέρει την αφοσίωση και υποταγή των 
μελλοντικών του υπηκόων. Ο Ανδρέας 
Μιαούλης, ο Δημήτριος Πλαπούτας και ο 
Κώστας Μπότσαρης που έφτασαν στις 13 
Οκτωβρίου 1832 στο Μόναχο, ήταν ήρω

ες του απελευθερωτικού αγώνα και μέ

λη της ελληνικής κυβερνητικής επιτροπής. 
Σύμφωνα με την καταγωγή τους, αντι

προσώπευαν τα τρία μέρη του νέου ελλη

νικού βασιλείου, τη Στερεά Ελλάδα, τα 
νησιά και την Πελοπόννησο. 

Ε. Β. 

191. Ο αποχαιρετισμός του Βασιλιά 
Όθωνα από την Αυλή του Μονάχου 
Philipp Foltz, μετά το 1833 
Λάδι σε καμβά, 62,3 x 48,5 εκ. 
Μόναχο, Κρατικές Βαυαρικές Συλλογές 
Νέα Πινακοθήκη, αρ. ευρ. 7935 

Ο αποχαιρετισμός του νεαρού βασιλιά της 
Ελλάδας από την πατρογονική του εστία 
στις 6 Δεκεμβρίου 1832 έγινε μέσα στο πο

λύχρωμο πλήθος της αυλής και στον κύκλο 
της βαυαρικής βασιλικής οικογένειας. Αυτό 
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είναι το θέμα του πίνακα του Foltz, που 
χρησιμοποίησε για την λιθογραφική ανα

παραγωγή, για να δημιουργήσει στη συ

νέχεια μια ελαιογραφία. Η παρουσίαση 
της σκηνής στις αυτοκρατορικές σκάλες 
ήταν ένα τέχνασμα του ζωγράφου για να 
παρουσιάσει με ακρίβεια πάνω από 70 πορ

τρέτα ατόμων που είχε μελετήσει προη

γουμένως, τοποθετώντας τα στις σκάλες. 
Τόσο ο χώρος, όσο και η διαρρύθμιση 
της σκάλας δεν αποτελούν μόνο το κλειδί 
για τη ζωγραφική απεικόνιση της ιδέας, 
αλλά παρέχει και πληροφορίες για το πε

ριεχόμενο της. Ο εντυπωσιακός κίονας στη 
μέση υψώνεται πάνω από τους τρεις βασι

λείς της δυναστείας Βίτελσμπαχ: τον κυ

βερνώντα μονάρχη Λουδοβίκο Α', τον γιό 
του και διάδοχο του θρόνου, πρίγκιπα Μαξι

μιλιανό και  πλαισιωμένο από πατέρα και 
αδελφό  τον βασιλιά Όθωνα της Ελλά

δας. Αυτός ο σημαντικός συμβολισμός της 
αρχιτεκτονικής συνεχίζεται αριστερά του 
κίονα με τη μορφή σε κόγχη, πάνω από τις 
σκάλες. Σε αντίθεση με την πραγματικό

τητα που απεικονίζεται στις ανακτορικές 
σκάλες, εδώ εμφανίζεται το γλυπτό του 
Όθωνα των Βίτελσμπαχ, συνονόματος του 
νεαρού βασιλιά των Ελλήνων και πρώτου 
Δούκα της Βαυαρίας από τη δυναστεία των 
Βίτελσμπαχ, ο οποίος ήταν και ο ιδρυτής 
της δυναστείας. Δεξιά του κίονα βρίσκε

ται ένα κεντημένο χαλί (tapisserie) που το

ποθετήθηκε με αφορμή το εορταστικό 
γεγονός. Απεικονίζει τη στέψη του Λου

δοβίκου της Βαυαρίας, αυτοκράτορα της 
Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, του πρώ

του αυτοκράτορα της δυναστείας των Βίτελ

σμπαχ. Οι Έλληνες που βρίσκονται συ

γκεντρωμένοι στο κάτω μέρος, θέλουν να 
υπενθυμίσουν ότι το όνειρο τους να κυ

βερνήσουν την Ελλάδα από το Βόσπορο 
και να αποκτήσουν και πάλι έναν αυτο

κράτορα στην Κωνσταντινούπολη, θα μπο

ρούσε να βρει κάποια ανταπόκριση στην 
παράδοση της δυναστείας των Βίτελσμπαχ. 
Υπάρχει ακόμα ο ολόσωμος πίνακας του 
πρώτου βασιλιά της Βαυαρίας, Μαξιμι

λιανού Α', παππού του Όθωνα, έργο του 
Joseph Stieler από το έτος 1822, που κρέ

μεται πάνω από ένα πέρασμα. Ο βασιλιάς 
φέρει την ενδυμασία της στέψης και δίπλα 
του βρίσκεται το στέμμα του νέου βασι

λείου. Ο ίδιος αποτελεί την προσωποποί

ηση της αξιοπρέπειας της νέας μοναρχίας, 
η οποία  σύμφωνα με τη βούληση του Ναπο

λέοντα  εντάχθηκε εφαρμόζοντας έξυπνη 
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πολιτική στρατηγική, στην κοινότητα των 
ευρωπαϊκών μοναρχιών. Το γεγονός ότι οι 
τρεις μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία 
και Ρωσία συμμάχησαν με τη Βαυαρία και 
τοποθέτησαν στον ελληνικό θρόνο ένα μέ

λος της δυναστείας των Βίτελσμπαχ, απο

τέλεσε αναγνώριση και επιτυχία της πολι

τικής τέχνης του γιου του και μεγάλου 
φιλέλληνα, Λουδοβίκου Α'. 
Ο πίνακας δεν απεικονίζει μόνο έναν απο

χαιρετισμό, αλλά και έναν άλλο διπλό χω

ρισμό. Αρχικά, ο βασιλιάς Λουδοβίκος με 
εγκαρδιότητα, χαιρετά τους Έλληνες απε

σταλμένους, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που 
υπέβαλαν στο όνομα του ελληνικού λαού 
τα σέβη τους στο νέο βασιλιά, και οι οποί

οι θα τον συνοδεύσουν τώρα στη νέα του 
πατρίδα. Ο βαυαρός βασιλιάς έχει ακου

μπήσει πατρικά το χέρι του στον ώμο του 
ναύαρχου Μιαούλη, του ηρωικού ήρωα της 
θάλασσας και μελλοντικού ανώτατου δι

οικητή του ελληνικού ναυτικού. Δεξιά του, 
ο στρατηγός Δημήτριος Κολιόπουλος Πλα

πούτας αντικρύζει το βασιλιά, ενώ στα αρι

στερά του Μιαούλη βρίσκεται ο στρατη

γός Κώστας Μπότσαρης, ο αδελφός του 
διάσημου ήρωα που έπεσε στον απελευ

θερωτικό αγώνα, Μάρκου Μπότσαρη. Δί

πλα στους τρεις Έλληνες που είναι ανα

γνωρίσιμοι από γνωστά πορτρέτα τους, 
απεικονίζεται ένα ακόμη μέλος της δω

δεκαμελούς αντιπροσωπείας με την πα

ραδοσιακή φορεσιά των Σουλιωτών και 
έχει γυρισμένη την πλάτη του. Με την εν

δυμασία και τον οπλισμό τους, οι Έλλη

νες, οι οποίοι ήδη είχαν προκαλέσει αί

σθηση με την εμφάνιση τους και που για 
χάρη τους είχε μετατοπισθεί η ημερομηνία 
έναρξης της βαυαρικής γιορτής της μπύ

ρας (Oktoberfest), δημιουργούν έντονη 
αντίθεση με την επισημότητα που δείχνουν 
οι στολές της Αυλής του Μονάχου. Επίσης, 
η «εξωτική» παρουσία των Ελλήνων πο

λεμιστών και απεσταλμένων προϊδεάζει 
ήδη τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει το 
βασιλιά Όθωνα από την ακόμα άγνωστη 
σε αυτόν χώρα, όπου πρόκειται να εγκα

τασταθεί. 

Οι επευφημίες απευθύνονται ουσιαστικά 
στον ίδιο, ενώ κατεβαίνει χαιρετώντας 
ασκεπής τις σκάλες. Στα δεξιά του έχει δώ

σει το χέρι στη μητέρα του, σαν να μην μπο

ρεί να την αποχωριστεί και στρέφει τη μα

τιά του προς εκείνη. Τη βασίλισσα Θηρεσία 
αγκαλιάζει η φανερά στενοχωρημένη αδελ

φή του, Ματθίλδη ενώ μεταξύ μητέρας και 

γιου εμφανίζεται ο μικρός πρίγκιπας Λου

ιτπόλδος, ο μετέπειτα Αντιβασιλέας. Τα 
άλλα, κατά πολύ νεότερα αδέλφια, οι πρι

γκίπισσες Adelgunde, Hildegard και 
Alexandra απεικονίζονται πιο πάνω στη 
σκάλα με την παραμάνα Antonia Freiin 
von Tauffenbach, που κρατά τον μικρό πρί

γκιπα Adalbert στα χέρια της, για να μπο

ρέσει να δει τα τεκταινόμενα πάνω από τα 
κεφάλια των παρευρισκομένων μελών της 
Αυλής και της πρώτης οικογένειας της Βαυ

αρίας. Ενώ η βασιλική οικογένεια, η Αυλή 
και η υψηλή κοινωνία που εγκαταλείπει 
ο Όθωνας έχουν συγκεντρωθεί πάνω στις 
σκάλες, οι Έλληνες, οι μελλοντικοί συνο

δοί του στέκουν στο κατώτερο σκαλοπάτι 
της σκάλας. Κάτω από το χαλί με τη στέψη 
του αυτοκράτορα Λουδοβίκου βρίσκεται 
η Αντιβασιλεία που έχει οριστεί για τον 
ανήλικο ακόμη βασιλιά: Από τα αριστερά 
προς τα δεξιά, ο υποστράτηγος Karl von 
Heideck, ο κόμης Joseph Ludwig Armansperg 
 και πρόεδρος του Συμβουλίου της Αντι

βασιλείας  ο κρατικός σύμβουλος Georg 
Ludwig von Maurer και τέλος ο μυστικός 
διπλωματικός σύμβουλος, Karl August von 
Abel. Μπροστά από τους υπασπιστές του 
βασιλιά Όθωνα που επιλέχθηκαν μέσα από 
το βαυαρικό στρατό, παρουσιάζονται οι 
δύο σημαντικότεροι πρόδρομοι της Βαυα

ρίας στη μακρινή Ελλάδα: Ο επιθεωρητής 
κρατικών κτιρίων Leo von Klenze που διο

ρίστηκε από το βασιλιά Λουδοβίκο που εί

χε συμβάλλει στον ενθουσιασμό του για 
την Ελλάδα και δίπλα του, ο γκριζομάλλης 
φιλόλογος και φιλέλληνας, καθηγητής 
Friedrich Thiersch, ο οποίος ονομάστηκε 
«Ειρηναίος Θείρσιος» εξαιτίας της συνε

χούς επιμονής του για την ανάγκη συμφι

λίωσης και ειρήνευσης. 
Ο Philipp Foltz (18051877), ο οποίος διο

ρίστηκε αργότερα διευθυντής της Πινακο

θήκης του Μονάχου, αφού εκπαιδεύτηκε 
κοντά στον Peter von Cornelius συμμετεί

χε στα μεγαλύτερα καλλιτεχνικά προ

γράμματα του Λουδοβίκου Α' στη Γλυ

πτοθήκη, τις στοές των βασιλικών κήπων 
και στα ανάκτορα του Μονάχου. Πριν ακό

μα τους δύο μνημειώδεις ιστορικούς πίνα

κες ζωγραφικής του Peter von Hess (βλ. τα 
πιστά αντίγραφα του Νικολάου Φερεκεί

δη, Συλλογής Εθνικής Τραπέζης) δημι

ούργησε έναν πίνακα  κλειδί που απεικό

νιζε τον αποχαιρετισμό του βασιλιά Όθωνα 
από το Μόναχο, παρουσιάζοντας το πολι

τικό τόλμημα να ενώσει δύο τόσο διαφο



ρετικά έθνη και διαφορετικούς πολιτικούς 
κόσμους υπό την κυριαρχία της δυναστεί

ας των Βίτελσμπαχ. 
Ρ. Μπ. 

Eberhard Hafstaengl, Meisterwerke der Neuen 
Pinakothek, Μόναχο 1922, σ. 325, εικ. σ. 70

Horst Ludwig, Munchner Malerei im 19. 
Jahrhundert, Μόναχο 1978, σ. 83, εικ. 74 Seidl, 
Bayern in Griechenland, 1981, εικ. 18, σ. 98 
και 370" Spdtromantik und Realismus, επιμ. 
Barbara Eschenburg, Μόναχο 1984 (Κρατικές 
συλλογές έργων ζωγραφικής Βαυαρίας, Κατά
λογοι έργων ζωγραφικής, Νέα Πινακοθήκη, 5), 
σσ. 142144. 

192. Η άφιξη του βασιλιά Όθωνα 
στο Ναύπλιο 
Peter von Hess, 1835 
Αντίγραφο: Ν. Φερεκείδη, 1900 
Ελαιογραφία σε καμβά, 265,5 x 415 εκ. 
Σημ. Δεξιά κάτω: Ν. Φ. copie v. Hess 1900. 
Αθήνα, Συλλογή Εθνικής Τραπέζης της 
Ελλάδος 

Απεικονίζεται η άφιξη του βασιλιά Όθω

να Α' της Ελλάδας στο Ναύπλιο της Πε

λοποννήσου, στις 6 Φεβρουαρίου 1833. Δί

δεται έμφαση στην τρυφερή μορφή του 
Πχρονου βασιλιά πάνω στο μαύρο άλογο, 
με γεγονός ότι αποτελεί την κεντρική του 
μορφή και φωτίζεται έντονα. Το άλογο ακο

λουθούν τα μέλη της Αντιβασιλείας με στο

λή παρέλασης, διακοσμημένης με παρά

σημα και διακρίσεις: Πρώτα, παρουσιάζεται 
ο πρόεδρος της Αντιβασιλείας κόμης Joseph 
Ludwing Armansperg με γαλάζια επωμί

δα, ιππεύοντας ένα καφετί άλογο και ακο

λουθούν τα υπόλοιπα μέλη της Αντιβασι

λείας, ο υποστράτηγος Karl von Heideck 
με γαλάζια στολή πάνω σε άσπρο άλογο 
και ο κρατικός σύμβουλος Maurer, ακρι

βώς πίσω από τον βασιλιά. Ακολουθούν ο 
θείος του βασιλιά, Edouard, πρίγκιπας του 
SachsenAJtenburg αριστερά, δίπλα στον 
Heideck, ο γάλλος ναύαρχος βαρώνος von 
Hugon αριστερά από τον πρίγκιπα, ακο

λουθεί ο υπασπιστής, λοχαγός Friedrich 
κόμης του Saporta και τέλος ο συνταγμα

τάρχης Christian von Schmalz και ο δι

πλωματικός σύμβουλος Karl August von 
Abel (πίσω από τον Heideck). Τον Abel 
ακολουθούν ο αντιναύαρχος της Μεγάλης 
Βρετανίας, Sir Hotham, καθώς και ο Sir 
Edmund Lyons, κυβερνήτης της βρετανι

κής ναυαρχίδας «Magadascar», με την οποία 
ταξίδευσε ο Όθωνας στην Ελλάδα. Στη συ

νέχεια φαίνεται με κόκκινη επωμίδα ο ρώ

σος ναύαρχος βαρώνος Ricord, ο γάλλος 
στρατηγός Geheunee, ο βαυαρός διευθυ

ντής των οικονομικών, Johann Baptist von 
Greiner, ο λοχαγός βαρώνος Joseph von 
Asch και ο δεκανέας κόμης Otto von 
Hunoltstein. Η σειρά καταλήγει στον κυ

βενήτη της ρωσικής φρεγάτας «Anna» 
Sulivanoff. Στο άκρο δεξιά πλησιάζουν 
τρεις έφιππες μορφές. Ο ένας από αυτούς 
είναι ο υποστράτηγος βαρώνος Friedrich 
Baron von Hertling και ο άλλος, ο Wilhelm 
von Baligand. Ο πίνακας παρουσιάζει εν

διαφέρον γιατί παρουσιάζει σειρά πορ

τρέτων, ενώ οι σημαντικότερες προσωπι

κότητες τονίζονται με τον φωτισμό. 
Μπροστά από τους εκπροσώπους των προ

στάτιδων δυνάμεων καλπάζει μια ομάδα 
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τρκύν ιππέων με πολύχρωμες ελληνικές φο

ρεσιές. Δύο από αυτούς έχουν σηκώσει το 
δεξί τους χέρι χαιρετώντας το μονάρχη. Η 
αριστερή μορφή είναι ο Χατζηχρήστου, δι

οικητής των δυνάμεων του ελληνικού ιπ

πικού. Μεταξύ του βασιλιά Όθωνα και του 
αποσπάσματος του ιππικού έρχεται τρέ

χοντας μια ομάδα Ελλήνων με εορταστι

κές φορεσιές, για να υποδεχτεί τον βασι

λιά με κλαδιά ελιάς, δάφνης και βαΐων. 
Στο αριστερό μέρος του πίνακα υπάρχει 
μεγαλύτερη κινητικότητα προς τα δεξιά, 
και μεμονωμένες μορφές έχουν στραμμέ

να τα πρόσωπα τους, επιτρέποντας έτσι την 
αναγνώριση τους: Στο προ'πο πλάνο λοι

πόν, ο στρατηγός Δημήτριος «Πλαπούτας» 
Κολιόπουλος προχωρά έφιππος. Δεξιά, πί

σω του, βρίσκεται ο στρατηγός Κώστας 
Μπότσαρης, μέλος της ελληνικής αντι

προσωπείας στο Μόναχο. Δεξιά, πίσω από 
και τους δύο άνδρες, με ενδυμασία σε σκού

ρα χρώματα στέκεται ο ναύαρχος Ανδρέ

ας Μιαούλης. Μπροστά τους προχωρούν 
έφιπποι κι άλλοι πολιτικοί και στρατιωτι

κοί ηγέτες του ελληνικού απελευθερωτι

κού αγώνα: Ο Ανδρέας Ζαΐμης, ο Ιωάννης 
Κωλέτης, ο Σπυρίδωνας Τρικούπης, ο Δη

μήτριος Καλλέργης, ο Θεόδωρος Κολο

κοτρώνης, ο Ανδρέας Μεταξάς και ο Αλέ

ξανδρος Μαυροκορδάτος. Ο Τρικούπης, 
ο οποίος ως τότε ήταν αρμόδιος της προ

σωρινής κυβέρνησης για τις εξωτερικές 
σχέσεις, θα γινόταν πρωθυπουργός της νέ

ας κυβέρνησης. Γύρω από αυτούς τους ευ

εργέτες βρίσκεται συγκεντρωμένη στο πριό

το πλάνο μια πολύχρωμη ομάδα από άνδρες 
και γυναίκες, με πλούσια και γιορτινά 
ενδύματα, που παρακολουθεί την είσοδο 
του νέου βασιλιά, είτε ζητωκραυγάζοντας, 
είτε με συγκρατημένο ενδιαφέρον. Μετα

ξύ τους διακρίνουμε μια ομάδα τριών ατό

μων που μπορούμε να αναγνωρίσουμε. Αρι

στερά είναι ο Φωτομαράς και δεξιά ο Γρίβας, 
ενώ στη μέση είναι ο Τζαβέλλας. 
Στον πολυπρόσωπο αυτό πίνακα, που μπο

ρεί ταυτόχρονα να χαρακτηριστεί χωρίς 
αμφιβολία ιστορικός πίνακας, αποδίδεται 
μεγάλη σημασία σε λεπτομέρειες λαογρα

φικού ενδιαφέροντος. Η προσοχή του πα

ρατηρητή επικεντρώνεται αρχικά στις φω

τεινές, πολύχρωμες και αξιοπερίεργες για 
το δυτικοευρωπαϊκό μάτι φορεσιές των 
ατόμων οτο πρώτο πλάνο που είναι και εκ

πρόσωποι των διαφορετικιόν γεωγραφι

κών περιοχών της Ελλάδας, ενώ η ουσια

στική δράση που ταυτόχρονα είναι και το 
κεντρικό θέμα του έργου  παρουσιάζεται 

με συγκρατημένα χρώματα στο κέντρο, ως 
μια μετατόπιση της έμφασης, προφανώς 
σύμφωνα με την επιθυμία του εντολοδό

χου, βασιλιά Λουδοβίκου Α. Από την άπο

ψη αυτή, ο πίνακας του Hess διαφορο

ποιείται ουσιαστικά από τα πανηγυρικά 
έργα του Franz Kriiger στο Βερολίνο και 
του Peter Krafft στη Βιέννη, οι οποίοι κα

τέβαλαν προσπάθειες κατά κύριο λόγο, να 
δοξάσουν τον κυρίαρχο ηγέτη και όχι για 
να παρουσιάσουν τους υπηκόους του δια

φοροποιώντας τον καθένα ξεχωριστά. 
Η ίδια ακρίβεια με την οποία παρουσιά

ζονται οι λαογραφικές λεπτομέρειες, εμ

φανίζεται και στις γεωγραφικές. Έτσι, μπο

ρούμε να αντιληφθούμε ότι η θέση του 
ζωγράφου θα πρέπει να ήταν στο δρόμο 
μεταξύ Τίρυνθας και Ναυπλίου. Στα αρι

στερά ξεχωρίζει το κάστρο Παλαμίδι, ένα 
σύμπλεγμα οχυρών, που οχυρώθηκαν τον 
18ο αιώνα. Πάνω διακρίνουμε το οχυρό 
διοίκησης του Αγ. Ανδρέα, που κυριεύθη

κε από τους Έλληνες το 1821, την ημέρα 
του Αγίου Ανδρέα. Από κάτω, βρίσκεται 
το οχυρό της στέρνας ΚιουπΤαπί. Στους 
πρόποδες του πάνω σε μια τούρκικη βρύ

ση κάθονται νέοι και νέες και παρακο

λουθούν με ενδιαφέρον τη σκηνή. 
Στο βάθος διακρίνεται η πόλη του Ναυ

πλίου με το Ίτς Καλέ πάνω στο βράχο, που 
σήμερα ονομάζεται Ακροναύπλιο. Στο κά

στρο διακρίνεται αριστερά «ο πύργος των 
Φράγκων» και δεξιά ορθώνεται ένας κομ

ψός βενετσιάνικος πύργος με ένα ρολόι. 
Η πύλη της «Στεριάς», με τον λέοντα του 
Αγίου Μάρκου, στολίστηκε την ημέρα της 
άφιξης του Όθωνα με ελληνικές και βαυ

αρικές σημαίες. Ανάμεσα στους προμα

χοίνες διακρίνεται το μέγαρο, που έκτισε 
ο στρατιωτικός μηχανικός Βαλιάνος το 
1829 για τον Καποδίστρια. Ο βασιλιάς 
Όθωνας το κατοίκησε περίπου δύο χρό

νια, μέχρι να μεταφερθεί η προτεεύουσά 
του στην Αθήνα, την 1*1 Δεκεμβρίου 1834. 
Ο κόλπος του Ναυπλίου, όπου αγκυροβο

λούν τα πλοία κλείνει στα δεξιά, με το οχυ

ρό νησί Μπούρτζι. 
Η άφιξη του βασιλιά Όθωνα ακολούθησε 
πιστά μια αυστηρή προκαθορισμένη σκη

νοθεσία: Ο στόλος των 30 πολεμικών πλοί

ων των τριών προστάτιδων δυνάμεων, 
της Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας και Ρωσίας 
είχε αγκυροβολήσει στον κόλπο του Ναυ

πλίου, στις 30 Ιανουαρίου 1833. Ο βασι

λιάς έμεινε άλλη μια εβδομάδα στη ναυ

αρχίδα, τη βρετανική φρεγάτα «Magadascar» 
που συνοδευόταν από τη ρωσική κορβέ

τα «Anna» και τη γαλλική φρεγάτα 
«Cornelia», ενώ υπήρχαν ακόμη 34 μετα

φορικά στρατιωτικών μονάδων για 3.500 
άνδρες του βαυαρικού στρατού που θα αντι

καθιστούσαν τους Γάλλους στρατιώτες του 
οχυρού. Στη «Magadascar» την προσωρι

νή κυβέρνηση καθώς και όλους τους ανώ

τερους αξιωματικούς και υπαλλήλους του 
νέου βασιλείου. 
Η άφιξη στο Ναύπλιο που απεικονίζεται 
στον πίνακα έλαβε χώρα στις 6 Φεβρου

αρίου 1833. Ο βασιλιάς εγκατέλειψε τη 
ναυαρχίδα «Magadascar» με μια βοηθητι

κή βάρκα που οδήγησαν έφεδροι του βρε

τανικού ναυτικού. Υπό τις βροντές των 
όπλων που έριχναν βολές χαιρετισμού στον 
αέρα, η βάρκα έφτασε στην προβλήτα στο 
προάστιο Πρόνοια,για να μπορέσει δια

νύοντας ένα δρόμο 3,5 χιλιομέτρων προς 
το Ναύπλιο να χαιρετίσει τα πλήθη που εί

χαν συγκεντρωθεί. Ήταν  όπως ειπώθη

κε  50.000 Έλληνες. Μόλις πάτησε το 
ελληνικό έδαφος, ο πρόεδρος της τότε κυ

βερνητικής επιτροπής, Γεώργιος Κου

ντουριώτης εκφώνησε έναν λόγο στον οποίο 
απάντησε ο βασιλιάς, στα γερμανικά. Κα

τόπιν, ο βασιλιάς ανέβηκε στο άλογο και 
η πομπή τέθηκε σε κίνηση. 
Ο Hess, ο οποίος είχε συνοδεύσει το νεα

ρό βασιλιά κατ' εντολή του Λουδοβίκου Α' 
οτο ταξίδι του στην Ελλάδα το 183233, γνώ

ριζε τις συνθήκες εξ ιδίας πείρας. Για να 
προετοιμάσει τον πίνακα του, έκανε στο 
Ναύπλιο μια σειρά σχεδίων με γεωγραφι

κές λεπτομέρειες, και έκανε μελέτες του 
τρόπου ζωής και της ενδυμασίας του ντό

πιου πληθυσμού. Επίσης, ζωγράφισε τα 
πορτρέτα των ατόμων που σκόπευε να απει

κονίσει με μελάνι σε οβάλ μινιατούρες από 
τις οποίες 23 έχουν τοποθετηθεί σε ένα πλαί

σιο με πράσινο μεταξωτό ύφασμα. Ο Νι

κόλαος Φερεκείδης αντέγραψε τον πίνα

κα αυτό στο ίδιο ακριβώς μέγεθος με το 
προκότυπο το 1900 εκτελώντας την παρα

γελία του Στέφανου Στρέϊ, τότε Διοικη

τού της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδας. Για 
το σκοπό αυτό ταξίδεψε στο Μόναχο και 
εγκαταστάθηκε εκεί για να εκτελέσει το 
μεγάλο και δύσκολο αυτό έργο. Από βι

βλιογραφία της εποχής πληροφορούμαστε 
ότι: «ο κ. Φερεκείδης ειργάσθη επί διετίαν 
εις την αντιγραφήν του πίνακος τούτου, τέ

λειον δε υπήρξε κατά γενικήν ομολογίαν 
το αντίγραφο» (ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 1901 τχ. 
7 σ. 173). Από τότε το έργο βρίσκεται στις 
συλλογές της Εθνικής Τράπεζας. 

Τ. Β.Β / Μ. Ζ. Κ. 
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ΟΘΩΝ 
Ε Λ Ε Ο Ι Θ Ε Ο Ϊ 

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Hpbς τοος έλληνας . 

Vou Gottes Gnaden 

an das Griecbiscbe Volk. 

ΕΛΛΗΝΕΣ! '. 
"ΡΟΣΚΕ&ΑΗΜΕΝΟΪ από τν« JjMtwrneJviif τών ίν&ίζων χαΐ ρΐϊγΛοψοχων Mcaitwv, itii τΐίς xp«

TOwti βΜίθίίοϋ των οποίων «ποπϊρχτωβαΐϊ ΐνόΜξω; τίν rtfa χαταβτροφ5ς ικίλιμον τον ύπίρ το ίίον 
παρϊχτανθΐντα, προβχηώΐ![*ΐν<« προβίτι χαί από τήν ιδίαν βα; ίλιυθέραν ΐχλογψι, αναβαίνω «ΐς τόν 
βρονον τις Ελλάδος, ό*ιά νά ίκνληρώα» δοας όποχρϊώβί ις άνίλαο* jt/Jblf TO προαφίρδίν [tin Βαο>λοιον 
5TijAri«, τοΌον προς ίβας, Sowχαί προς "Τας μίβιτωβίββς" Μ<γάλ*ς Auvaput;. 

4ια [AxxpoS χαί φονιχοΟ «oiijMW , βικηχζαντίί ί:«υβ£ως τχ ρ^γιατα; χαί ΤΛλντί;χο'τ«τα αγαθά βας , 
άνίχτνϊοατί τίιν τπΛ,ιτιχϊίν «ας ΰπαρξιν χαί «νίξαρτηαίαν, τόν tlipLiAtwIi ορον τΫ)ς wruyut; χ*ί ί'Λ[*4

ρία; παντό; ϊίΐνου;, χαϊ ί ι* τ ί ; "ίρωϊχτξί βα; tuToAfita; £ν(&ίχ(Ι«τι άξιοι απόγονοι τών unyxAwv προ

γόνων βχς, τών οποίων ΐ ίάζα, άπ& το αικίτος των αρχαιοτάτων αιώνων !*ίχΡι w!i®e διβ^γάζίΐ |*i άπα

ραμΕΐ'ωτον }.«ο.πρότητ«' αλλ' ϊως τώρα οτΕΜΪαβε «BJHI τους χαρποϋ; το5 ενδοξότατου άγ&νόϊ βκ;. Οι 
αγροί « ς ιίναι ίρτι;(.ωριενοι, ή φιο^πχανία ία; άπονίχρω^νΐ, τύ ΐυ.πόριόν σα;, Τί άλλο τ* twov άχία

ζον, ιίς πτωοιν. Εις |MfniV Μ r>.v αιγίδα, τϊβ ΐίρνίνχς ίπ)ρί;«νκν αϊ τίχν«ι χαί ίπιοτΐμαι φ ώραν, 
χβδ' χι SfltAi ταΐ; βυγχωρκίτ. νά επανέλθω ο ιν ιϊςτί,ν άρχαίαν πατρίδα των. Τον t iwc toO 4(awitso;«)5 
χατίλα&ν τι αναρχία, ή onota el&tat τα νωτάοας άπα/βρώπω; μι τί,ν «ίαοσταγΐ ράστ.γά ττ,;. Εαι 
ο,τι χαλόν ΐ ?ρω; τις «eereflbs άττίχτηο» S.a 5αί, 3ια το3 ι:λί« tuysvoS; ivflo'j'HacjAoi;, το αφανίζ« ή 
iiiuTspadl ίt^oWie otstTOQ ΐϊλίΰν peaiupftu ίγωΪ5{λΜΪ. 

To vi iuttw ΤΟΛ; « ; τήν τοια·ίτην χατίοΐαοιν, χαΐ* ϊν £ Ι Ϊ τ ί ; ^owmiioy άί>τΛο;χτ/.!αί χατανα

λίβχβνται αί πρώτιοϊβι Sjvajti;;, Τ9 να ουγχίντρώεω (ί; ΐ ί ίξΐς itasxv OTWJST.V ίΐς ίνα χϊϊ ;*'ίνον 
οτΚίίϊον, τΐν Τ?ς άχ^ης, rij; ti$at;j.oi£*i χαΐ ίίξη; τ ι ; ττατρ£5ο;σ«? κκοχαταοταΟϊίττί ί ϊη χαί ίοΌιίί 
fLOu, to νά ίξαλιίψω προσίτι κατ ολίγον, 3ιά τϋ; ώλογία; τϊ,ί ίίριίνη;, χαί ΤΗ; οωτΐριώίοϋί dBiJfoi! 
τις ΧΟ«Β; ϊνΐαζίχ;, τα TtoVj;ipi6;ix τ3ν προτίρων χιί ίβ/άτων Smmyxtvitw X/yn τα ότκ,ΐα χα>ί

Trroiwi τήi ·τίσον ώραΐαν χαϊ αϊτό τβν φύ«ιν τίϊον ιιλίυιιίω; irpotxiatiivnv γΐν σας, τό νχλάδω βίς βχέψιν 
τας ίικίρ πατρίδος βυοίκίβα; χαΙ"τα; IxSo'Aiuati; ea;, τό να ΟτΓϊρχοϊΤίοβδ [J.i τν,ν αιγίδα το5 νίριβο 
χχΐτίίς Jwauwivui τα κροαωπά ffaj χαι τΐν ΰωχτίβίαν βας «π4 το ο:ΰΟαίρ«τον χαίτίτ» «χολαΐίαν, 
χαι ϊ'ί ώρίαων χαί σταθερώ; ΟιίΛΛνωαίνων (ΐεσ '̂Λϊίΐών, άναλ^Μν u.i r/,ν ΚΑτάαταην τβϋ τύπου χαΐ 
μί τας^χαίας ά/χ% το5 Shot*;, να β«ί προμχβ!ΐίο·ίβ τϋναβά puce; ΐ>.τ,9& ί̂ ίλωβϊρίαί, ή οποία iev 

 e o ^ l i u w i ' n  j . i t , « J "  ^ ™ i ^ .  . r  . wBsfc,sî «MM,,.iirti t 

ίος, TO3W (ϊνα(, u'tXbivti, το ϊνίοξον jtsv, άλϊα' Jii^fipij ίργον, teSmffiw eWtd%v,v, 64 %W>T!V χαί 

7άριντο3 ύποίωι προήίμ»;βυσιάζώ τίν ύ\ τ**..ιτατ?ώανμ«ί γίν t^pucwov fctUvfai^ev* $m, τρίιρων.: 
το ίίιον tuafopa, από το ότ.οϊον xtvouptivo! S Bantlpji ί παττίρ ̂  πρδτό; μιταζ^ SXav ιοϊν Μοναρ

■/δν,οαί £ίωχί χβϊρα Ρ«,0ίίας et; TW ύπ:ρ τ?,; fl.i'jO'if£«i ΐριο'ϊχόν SE; ίτ,Gva. 

Ms πλϊίρη π(πο;5τ,(ϊ·.ν άποτώι* τ>,ν 9»v>tv^w s s ^ ' :ia;? EW.v.vii, χιί ζτ,ϊΏ vi a^pMsars [ΐονα

ίιχώ; eij TS i;i{, iv »SiA?i*? άγά=τ, T.i; S J ^ ; «  ; nx; U <τι·ί~Λ:Ή μ: i;ii *■; τ ί xiww xi>:W, 
χαϊ νά [Μ; βτίρξίτι ποτέ να ά?ανΐί6ώ«ν, :/ Τξί |«E6v τών oesBpt»»· Kid fSv crrapaypiw TJr/ ί;Λ^Λίων 
οΊχονώ&Υ xait9,tav«py.ia;, τα ήαϊα, φ * «HxnirMtTS: Stati,; avSfWi.aai, ίιατϊ,ίίί;.'«Ας xiviuwui: 
χαρτίρία; «Wft iw τοΟ «ροί TfiV τκτρνϊα ϊρωτ^'ίαί, WB&* «3 ΟΐρΪΛ; ca; tij τίν 6Είαν Πρίνοίΐν, 
ούίέ να χ«ταίί/6τ,τί νά cciXtoO^ i s» τάς παρα^ρα; τ£ν /_ψίρπων παβδν vi όν^αά ca;, Το3 όποίίj 
tosai /.ρωί'χαί πρά5«; iyyy&'T«t r/,ν aOwa'.iav. 6 w aeyaloixai (ϊνϊ,/αιοί χγώΐή τον; οποίου; *«at

Τίΐ πα&'ί'Λΰίν ο Οίΐί'λί; οϋτο; SWffl3{, ■>, ίπιτυχία tou [torn 6;λ» IILKJ twai πλουσιω«ίϊΐ! άντα;Αθΐβ'ϊί. 

λνιβαίνων τον ίρώον τί,; ίΛλά·ϊο;, ϊίδω τΐ,ν πάν3«;«ν. ββ£αίωβιν τ&5 να προοτατι 
τ>,ν θρχβχίίαν σας, νά διαττ,ρω πιστώς τώ; νίρίαις, να ίιανί;Λ(τ*ι ί &χχιοβύντι πρής i 
νά ίυφολάττΜ axipasa Sia τ ί ; fieia* po'ifleia; ίνκντίον ίποιουί^ποτί φ aviSapTioiav αα;, τά; 
ίλίϋθϊρίας βα; χαι τά ίιχαιώματά ca;. 

ή πρώτΐ μου φροντϊί 6Λ« ttvat ΐ avopewcic xai ίτηρΐωοι; τ ϊ ; xowii iewyfa; xal βύτοτξίβς, <5βτί 
νά ήπολαιιέάντι xaSsi; ίξ t«ou «νίνοχλΐίτως χαι «νίπτρίάστωί νψί(*ον ao^a>.euv. Παραδίίων :ί; τΐν 
>yihv τα; Et; τό τταρΛβ&ν πολιτιχά; π»ρ«?ορα;, scptpivu «ιποιβότως δτι' ίχαστο; δ(*ων, ώ Ελλ^νις, 
νά άποϊώο·.; ΐίί τό ίξίί ττ,ν trpoorlxoucav ύποταγΐν «; τοϊι; vo'̂ ou; xal ίί; τά; Αρχαίτάςίπιτιτραρι. 
itiwc τίν TSUTW ίχτίϊ^σιν, καΐ νά ίπιβτρίψϊΐ (ipr«x?>; ιί« ϊτ,ν έοτιαν W, Το«υϊοτίκ1πω( ίλυίζω 
ρΐίτά ^ίαιοΓΛΐο;, '"« 0'"*" % t i fK»^ άπτ^*^™ 1 * UXi€eea; άνάγχτ,; ToO να χχ>ω να χατα

ίιωχβώβι*μ &>!v riiv αύοηρίτητα τδν ν&>ων οι ταράττοντί; τί,ν xotviv wuyfev χ«1 οί άποβταται. 5 

Εϊβί ή βιία προνο» να ίΛογ/^ τ·Μ xwv&u; p̂twv styuva;, χαί νά ϊύϊοχνίτ^ νά liKtWWf* |̂ 
ieaafofeutfi ί ώραΐΐις ούτο; τώτο;, wrrt; Xedufrm τνν xovtv των piiyicTiov ανίρΰν χαι τ«ν ρκγίβτων 
πολιτδν, των οποίων οί.«f/avM /,ρ^νοί (ΕποτΛοΟοι puav των ώραιοτίρι** ίπο/̂ ων τ ι ; ίστορί*;, χαί τθ5 
issiw τΐπου οί κάτοικοι ιί; τοϊι; ΤίΧί^ταίο'); χαιροιί άτΗδι&ν ιί( τού;βνγχρ<ν«»;των οτι d ΐρωϊΐΑej _ 
ΧΛ\ τό elvivii opovvifia τών άίανάτων προγονών των ίίν affto£iffG>io'av κπ> τά; χαρ5£α; των. 

έξίίο'Ον. ίν Καυπλίί;», τξ a5 fetvwwptft (G Φίδρουαρίοο) 1833. 
Εν dvejWTt TOT BAiiAEOS 

Η· Avrt^aoiXsia 
6 K'^tr,; ΑΡΜΑΜΣΙΙΕΡΓΠρίιίροί, ΜΑΟΪΡΕΡ, Κ/Λίΐί.. 
Οτι πιςί ΐ5 ρ«τά^ραβ»ϊ, 
6 τίττί τών Εξωτιρ. χαί τοδ Efump, Ναυτία Γραμριατίίι; S. ΤΡΙΚ.ΟΤΠΗΣ, 

H Ε LLB ΝΕ Ν! , 

|% w e n i f e n ( l u r c h <ks Vertr/nt«n der ertaiichten groseherssigen VflrmiHter, mil rirren 
^ mifidrtigem Hoistamie ihr aus einciu nur allzulatigeti Vertilgungs Kriege gbrreicb 
^u hervorgegangen seid, — berufra durcti enere eigne frejc Waiil, bestoge ich den 
™ Thron Griecbenlancis> 11m die Verpflichtungen 211 leescn, die icii mit der mir iiberrrage· 
Ws noil Krone sowohl gegone«ch talsgegetidie vermittetnden Crosaiuimclite iViwrnotinneii 
W httbe. 

%μ In langem blntigen Kainpfe liabt ihr mit williger Atifopferung der hctchsten nnd 
^ 1 tlwueraten Giiter eiich wieder erkremufr, was fur jedc Nation die Gnindbedtngung 
^ des (Jliickcs und derWohlfiilirtentkclt— die UtiabhiEiigigiteit, die SHbatstendigkeit. 
Ψ. Ihrhabtxlnrcli eueren Hsldunmuth esicli als Aviirdigc Nuchkoajiiie» jener grosser! Vor

^ fidiren bewshrt , deren ?i.un3 i.i ungeschwtcchtem Glanzt* aus dciii Dimkei ferrier 
||3ί Jalirhunderte heriiberstralili. 

W I Abernochimmer entbelirt ibrder Fruchtc eucres nibmv,<!ieii Knti)|ifes'£tier« Felder 
ψ? siixi vemcdef, euer Gewerbfieiss Uegtin liefer Olmmucht, itiKieiicr ^uustso bttihender 

§ Handelsiechet; noch'barren Itunsteund Wissieascliaftrn vergcblich dei SturKic, in der 
ibnengestattet&evn xvird, »iilerdemScb;itze (!cs Frietlen» wieder^ukchren in ibre nlle 

fe l(['imatb;an dieStellsder Willkuhr Ilerrschaft tstdie Anarrliiegetreten, midscbwirigt 
^ Hire btiitige Geiesel ub^retiorejiacken; was Vntwrkindsliehe in der etleUten Regeiaic

||§Ι rung eiTungen, zs:rsti»rt innere Zwietracut in unlanterer SeLbstsucbt. Uiesen Knstand 
W zu beenden, b^y welcbem tlie berrlicbsren Kriefte in /.erstierendem Huigerkriege sicb 
ΐώ: gegenseitig nnfrciben ;alio Destrebungen fortan ntrr cincm Ziele, der Mtitfiei detn 
*£ Gificke ttnd detn Untune des gemeinsanien Vaterlandes, nun a u d i meines Λi'aterlaιrde5 

| ^ zuztiwenden, durcb die Segmnigea des rriedens nnd der CKffeuitichen Ordming die 
W zahlreichen Spiirenaiten und netiea Ungliickes, die euer scUajiies von der Nuttir so 
^ reicb aiiagftstatletca f^and bedocken, aHm.ehticli snivertilgfrt;diedein Vateriande gebra

^ chten Opfer und geleisteten Dienste in das Auge'zit fassen; euer Eigenlhiim und etiere 
^ , Peraom'B mit der Aegide des Gesetzes nnd der Gerechtigkeit gegen Willkuhr nnd Zti

W gellosigkeit zu scbirmeo; tbtrcb wobl gertiifte, fest gegrundete, dem Znstande des 
^ Laodes und/lensgerechten Wiiiisciien der Nation entspreclifinde Institulionen eucb die 

§■ Wohithaten walirer gesetzlicher Freilieit zu gewiebren, nnd so die Wiedergeburt Grie

ctienlaodsziivrillenilen;—dai, Hellenen!istdiegrosse Aufgabsdes eben so rubmlicben 
idsbe&c^werdevoiilen Uufes, duw icii folge,Hnd dm» Ich in ebeo jener Gesinnung, in 

:;^;;'*ws^>^'"jiinm'Kie'iS'i^Jiu!it.'i· valfir'viiieivit u;tUv \'.:[· ■ ■:■■!■> in euerem Iii^denmu

^ thigen KefremngsKampfe die belfende Hand eneh geboten, etn Γιobes giticklicbes Da

^f : wtin in dem gelicbten Stammlande meines Hauscs hereilwilligzum Opfer bringe, 

1$ Vertraunrisvoll richie ich mains Stimttts an each , Hallenen, und forders encli auf, 

§** erireKra^te fortaniiii bmderliciisr ICtntraeiiE tindge'in.;iii»:im aiit mir nur dem atlge

meinea Beite:i zu wsH*eo, und uicbt zuanlaMsn, diss dieErfaige, die ihr euerem Mutuc, 
. eiierer Auscbtier in Gef&hrcn, cuerer Vatciiaud&liebe, und euerem Vectr.iuen anf die 

" ^ goeaUcbe Yorsehaag veidanket, imterden Ziikungen und Eraemjifendw inneivnZwiu

tittcht. Uuil der Anarchie wieder tmtergebt'ii, und ;lass euer Name., del 
dentliaten die DnstPrMiehkeit sichani, dureh die Veriming^n uriwii 
"scbafieii bsiieckt wardi. Wie gr.ifi audi immsr di« An»tfti:igrat[e;i s n 
dasbohe Zief von U:IS haisiliet— seine ErreicbaDg wirtl una ubeWetdu 

viele (Itl

' I^iden

ίιίότ»; 
L Indent ich GriechenSands Tliroii bestcige, ertheifo ich die ft'ierUchc Versidierung, 

idass ieb euere Buligton gewiseeohaft beschirnien , die Geselze treidich liaudliaheit, (ie

I jrechtigkeitgegenjedeti Sben, und euere tJi^abhiengigk^t, etiere Freihetten uud euere 
f ^Rechte mit dem gretiliclieu Ileistande gegen mrcnigiich aufredit erlialtcn werde. MeJBe 
j. erste Sn'rge wird die Herstelhmg und Befestigung ixffentlicher Kuhe und Ord

. t iungsein, damitjeder migestecrt und nngefirhrdet der gteicben Sirheihert genies

1 se._l)iepolitischen Yerirrungen der Yergangenbrit dem Veigrssen riberiiefeind, er

f wane idt mit Vertratieu, dass Jeder aus eucb, Helleuen! den GesettSP nnd ikit mit 
h threm Vallzugc beaiiftra^ten Obrigkeitert fbrtaa dm gebuhrenden Gchorsam leisten , 
, uridzuaeinBm Henrdafnedlich zumckkdireawerde; — ich h>(Te mitZuvers idi t , so 
! derschmsrahcljuii Sf*^.vafiiligkina!cli e n d i i b ^ i z a w i i s s y ^ ' a a i teww dai refTeat

^ iiichen Friedens und gegenllebelle:t die Strange der i t rafeaieu Gj:\5chtigkeitwallen zu 
!" kissen. 

j I SCiege■■'dmn die goeulielta Voraehung trasere veieinien B^trebungen segnen, ttml :n 
■ jverjuiigtem Glanze dasadncne Land wieder aufblufien lassen, dessen Boden die Asche 
Γ ider grcessKn ftlenner und der groeaste» [kirger bedeckt, dessen Vorzeit eine der 
t schosnsten Epochen der Weltgescbiebte b.»zeic!met, und dessen jiingsteVergangenheit 
jfjderMitwelt gezeigt Irtl.dass inseinen Bewolmern der Hddenmntlh und derBocoaiim 
, :derunsterbltchen Abnen nicht erloscheu ist. 
r * ■ 

OnUtntf : e Mttvpdi. ilen a5 Jumitr [Π filr:\ i835. 
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193. Διάγγελμα του βασιλιά Όθωνα με 
αφορμή την άφιξη του στο Ναύπλιο 
25 Ιανουαρίου / 6 Φεβρουαρίου 1833 
Έντυπο σε ελληνική και γερμανική γλώσ

σα, 54,0 χ 42,5 εκ. 
Οττομπρουν, Μουσείο του βασιλιά Όθωνα 

Ο βασιλιάς Όθωνας, μόλις πάτησε το 
ελληνικό έδαφος, στράφηκε προς του 
μελλοντικούς υπηκόους του και τους απη

ύθυνε ένα διάγγελμα γεμάτο συναίσθη

_____ ■JiP'ffl 
jkasaaM, Baai waai lfe.f*saf rules WSssM 

ties ge^cnwartigen Regiei'itngssitzes Seiner Jlajestaet des Kotrigs 

Mix mm 0ύ£φΛί!&$ί 
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μα. Σ' αυτό τόνισε ότι το ελληνικό στέμμα 
του είχε δοθεί χάρη στην εμπιστοσύνη 
που του είχαν εκφράσει οι μεγάλες δυνά

μεις και χάρη στην ελεύθερη επιλογή των 
Ελλήνων. Εξήρε στη συνέχεια τα ηρωικά 
κατορθώματα κατά τη διάρκεια του απε

λευθερωτικού αγώνα που οδήγησαν τη 
χώρα στην πολυπόθητη ανεξαρτησία και 
σημείωσε ότι η το σημαντικότερο έργο 
του θα ήταν η εξάλειψη της αναρχίας που 
κυριαρχούσε και να εφαρμόσει το νόμο 
και τη δικαιοσύνη που έπρεπε να επικρα

τήσουν της αυθαιρεσίας και της αναρ

χίας. Με ιδιαίτερη έμφαση τόνισε τη 
σημασία της αδελφικής ομόνοιας και για 
τον τερματισμό του καταστροφικού εμφυ

λίου πολέμου θα παρείχε την εγγύηση ότι 
ο ίδιος θα καθιέρωνε την τάξη και την 
ασφάλεια που θα οδηγούσαν τη χο&ρα σε 
ένα μέλλον ευημερίας. 

Ε. Ε. 

194. «Πρόγραμμα για την πανηγυρική 
άφιξη της Α.Μ. του βασιλέως και της 
Αντιβασιλείας... στο Ναύπλιο» 
25 Ιανουαρίου / 6 Φεβρουαρίου 1833 
Έντυπο σε γερμανική γλώσσα, 54,0 x 42,5 
εκ. 
Οττομπρουν, Μουσείο του βασιλιά Όθωνα 

Η τελετή της άφιξης, οργανωμένη με κά

θε λεπτομέρεια, όριζε ότι τα προσωρινά 
όργανα της ελληνικής κυβέρνησης θα «πα

ραιτούνταν» με μια τυπική πράξη από «την 
εξουσία που ασκούσαν μέχρι τη στιγμή 
εκείνη», η οποία περιλάμβανε τόσο την 
εκτελεστική όσο και τη νομοθετική, τη στιγ

μή που ο μονάρχης πατούσε το πόδι του 
για πρώτη φορά στο ελληνικό έδαφος. Με 
τον τρόπο αυτό γινόταν ξεκάθαρο ότι ο 
βασιλιάς και η Αντιβασιλεία δεν παρε

λάμβαναν την εξουσία από τα χέρια του 
ίδιου του λαού. Το ίδιο μήνυμα έδιδε επί

σης η απόφαση που ήταν σύμφωνη με τις 
επιταγές του Διεθνούς Δικαίου, να παρα

δοθεί το κλειδί της προσωρινής πρωτεύ

ουσας του ελληνικού κράτους, δηλαδή του 
Ναυπλίου, όχι από εκπροσώπους της ελ

ληνικής διοίκησης, αλλά από τους τοπι

κούς των στρατιωτικούς διοικητές, που εκ

προσωπούσαν τις τρεις μεγάλες δυνάμεις 
και είχαν παραμείνει στην πόλη. Τελικά, 
απαιτήθηκε,«ένας όρκος υποταγής» από 
τους ίδιους τους έλληνες σε υπεύθυνες θέ

σεις που θα δίνονταν κατά τη διάρκεια λει
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τουργίας που είχε προβλεφθεί. Το πρω

τόκολλο της εκδήλωσης έδινε μεγάλη έμ

φαση στο να ξεκαθαρίσει τη σχέση του κα

θολικού μονάρχη με την ορθόδοξη πίστη 
και την ορθόδοξη εκκλησία. Η εκκλησία 
ήταν η μόνη αρχή στην οποία θα έδινε όρ

κο πίστης. Έτσι, κατά τη διάρκεια υπο

δοχής του από «τη Σύνοδο των ιερωμένων 
με λαμπρά άμφια» στην είσοδο της εκ

κλησίας του Αγίου Γεωργίου στο Ναύπλιο, 
θα ασπαζόταν το Ευαγγέλιο που θα του 
έδιδε ο επίσκοπος Κορινθίας, σύμφωνα 
με τις επιταγές της Ορθοδοξίας. Ως πλαι

σίωσης των πανηγυρικών εκδηλώσεων εί

χε προβλεφθεί η επιδεικτική παρουσία του 
Βαυαρικού Επικουρικού Σώματος σε πλή

ρη ανάπτυξη. 

Β. Σ. 

195. Σχέδιο και άποψη της πόλης του 
Ναυπλίου 
F. Goss κατά τον E.Grasmuller, 1834 
Λιθογραφία, 28,1 χ21,1 εκ. 
Επιγρ. κάτω αριστερά: [Σχεδιασμένο από τον 
E.Grasmuller]. 
Κάτω δεξιά: \Χαρακτική σε λίθο από τον F. Goss] 
Οττομπρούν, Μουσείο του βασιλιά Όθωνα 

Το Ναύπλιο, ήταν επί έξι χρόνια (182934) 
πρωτεύουσα του νεοϊδρυθέντος ελληνικού 
κράτους και έδρα του συμβουλίου της Αντι

βασιλείας. Στην αρχαιότητα, το φυσικό 
λιμάνι του Αργούς είχε μόνο περιφερεια

κή σημασία. Εξαιτίας της στρατηγικής 
του θέσης τη βυζαντινή περίοδο, κατα

σκευάστηκε εκεί ένα παραλιακό οχυρό με 
ισχυρά τείχη. Από το 879, το Ναύπλιο ήταν 
έδρα του Επισκόπου. Κατά τη διάρκεια της 
4^5 σταυροφορίας και την κατάκτηση της 
Κωνσταντινούπολης το 1204, το Άργος έπε

σε στα χέρια των Φράγκων βαρόνων. Το 
1246 οι Βενετσιάνοι κατέλαβαν το κάστρο 
του Ναυπλίου. Το 1377, πρόσθεσαν σ' αυ

τό το δουκάτο του Αργούς, αλλά το 1540 
αναγκάστηκαν να παραδώσουν τη δική τους 
«Napoli di Romania» στους Τούρκους. Στον 
πόλεμο της «Ιεράς Συμμαχίας» μετά τη δεύ

τερη κατάληψη της Βιέννης από τους Τούρ

κους το 1683, ο Βενετός στρατηγός Francesco 
Morosini ανέκτησε και το Ναύπλιο κατά 
την κατακτητική του εκστρατεία σε ολό

κληρη την Πελοπόννησο. Από το 1711 έως 
το 1714 Γάλλοι αρχιτέκτονες οικοδόμησαν 
πάνω σε ένα υψηλό βράχο πάνω από τη θά

λασσα, το ισχυρότερο οχυρό της Ελλάδας, 

το Παλαμίδι. Όμως, ήδη το 1715 το παρα

λιακό αυτό οχυρό έπεσε και πάλι για έναν 
αιώνα στα χέρια των Οθωμανών. Τα ίχνη 
των βυζαντινών, βενετσιάνικων και τουρ

κικών χρόνων είναι εμφανή στα θρησκευ

τικά και κοσμικά αρχιτεκτονικά μνημεία. 
Το Δεκέμβριο του 1822 το Ναύπλιο κατα

κτήθηκε από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. 
Στη συνέχεια, έλαβε μέρος στον απελευ

θερωτικό αγώνα της Ελλάδας και είναι η 
πόλη όπου συνεδρίαζε η πρώτη ελληνική 
βουλή, και διαδραμάτιζε έτσι σημαντικό 
ρόλο. Στο Ναύπλιο, ο βασιλιάς Όθωνας 
πάτησε για πρώτη φορά ελληνικό έδα

φος. Ο ίδιος διέμεινε εκεί με την αυλή του 
μέχρι το 1834,όταν μεταφέρθηκε η πρω

τεύουσα στην Αθήνα. Στην πόλη του Ναυ

πλίου υπάρχουν ακόμα πολλά κλασικιστι

κά κτίρια από την εποχή της ίδρυσης του 
νέου ελληνικού κράτους στις αρχές του 19ου 
αιώνα. 
Το σχέδιο παρουσιάζει μια παραστατική 
απεικόνιση της πρόσκαιρης πρωτεύουσας 
του βασιλιά Όθωνα. 

Ε. Ε. 

Murken, Konig Ottovon Griechenland Museum, 
1995, σ. 74 και σ. 76, εικ. 70. 

196. Η υποδοχή του βασιλιά Όθωνα 
της Ελλάδας στην Αθήνα 
Peter von Hess, 1839 
Αντίγραφο Νικολάου Φερεκείδη, 1900 
Λάδι σε μουσαμά, 257 x 420 εκ. 
Επιγρ. κάτω δεξιά: Ν.Ρ. copie ν. Ρ.ν. Η. 7900 
Αθήνα, Συλλογή Εθνικής Τραπέζης 
της Ελλάδος 

Το έργο αυτό όπως και «Η άφιξη του Όθω

να στο Ναύπλιο» είναι ακριβές αντίγραφο 
του έλληνα ζωγράφου και μέλους της ομά

δας των ελλήνων ζωγράφων του Μονάχου 
Νικολάου Φερεκείδη. Το εκτέλεσε και αυ

τό κατ' ανάθεση του Διοικητού της Εθνι

κής Τράπεζας Στρέιτ το 1900. Το ακριβέ

στατο και αυτό αντίγραφο, στο οποίο η 
τέχνη του Φερεκείδη υποτάσσεται με εντυ

πωσιακό τρόπο στην τέχνη του Peter von 
Hess χωρίς να δίνει ίχνος προσωπικής άπο

ψης, εμφανίζει εν τούτοις ορισμένα στοι

χεία διαφοροποίησης, όπως λ.χ. στην πε

ριοχή γύρω από τον Όθωνα και την 
ακολουθία του, προς τα αριστερά. Θεω

ρείται μεγάλο ευτύχημα που βρίσκεται 
σε ελληνική συλλογή ένα πιστό αντίγραφο 

κορυφαίου πίνακα της ιστορικής ζωγρα 1 
φικής στην Ευρώπη ακόμα και μεταγενέ s 
στερης εποχής. z 
Η πρώτη συνάντηση του νέου μονάρχη με £ 
τη μελλοντική του πρωτεύουσα έγινε το < 
Μάιο του 1833, τρεις μήνες μετά την πανη £ 
γυρική είσοδο του στο Ναύπλιο. Συνο \ 
δευόμενος από τον αδελφό του, διάδοχο " 
του θρόνου, Μαξιμιλιανό, ο οποίος βρι | 
σκόταν από τις αρχές Μαΐου επίσης στην ~ 
Ελλάδα, καθώς και από όλα τα μέλη της § 
Αντιβασιλείας, ο βασιλιάς Όθωνας ξεκί χ 

νησε στις 21 Μαΐου μια πρώτη περιοδεία χ 

για την γνωριμία με το βασίλειο του. Προ

ορισμός του ταξιδιού του ήταν η Αθήνα, 
όπου είχε ετοιμαστεί μια πανηγυρική υπο

δοχή του βασιλιά στις 23 Μαΐου. Ο Βαυα

ρός συνταγματάρχης Predl, στον οποίο εί

χε ανατεθεί η οργάνωση της προετοιμασίας, 
καταγράφει αργότερα το γεγονός ως εξής: 
«Στις 23 [Μαΐου 1833] εισήλθε η AM. ο βα

σιλιάς Όθωνας στην Αθήνα, συνοδευόμε

νος από τον αδελφό του, Μαξιμιλιανό. Ο 
βασιλιάς πέρασε από τα Μέγαρα και την 
Ελευσίνα. Πολλοί Αθηναίοι είχαν έρθει να 
τον υποδεχτούν έφιπποι και πλήθος κόσμου 
είχε συγκεντρωθεί μπροστά από τις πύλες 
του Πειραιά, καθώς και μπροστά από το 
ναό του Θησέως. Μετά τις 7 το βράδυ, ένας 
κανονιοβολισμός ανήγγειλε την άφιξη 
και μισή ώρα αργότερα ο βασιλιάς έμπαι

νε στην πόλη υπό τον ήχο 101 κανονιοβο

λισμών. Καθώς ούτε η πόλη των Αθηνών, 
αλλά ούτε κι εμείς διαθέταμε αρκετό μπα

ρούτι, ζητήθηκε βοήθεια από τον Οσμάν 
Πασά, ο οποίος προθυμοποιήθηκε να την 
προσφέρει και έτσι ο χαιρετισμός του βα

σιλιά της Ελλάδας έγινε με τουρκικό μπα

ρούτι και τουρκικές ομοβροντίες. Το τάγ

μα μας είχε τοποθετηθεί στο λόφο του 
Θησέως. Ο δεσπότης, ο οποίος φορούσε 
λειτουργικά άμφια, ηγετική μορφή μεταξύ 
των ιερωμένων, υποδέχτηκε την A.M. κο

ντά στο ναό, ενώ χορωδία νεαρών μαθη

τών έψαλλε το άσμα «Χαίρε βασιλέα μας, 
χαίρε!»Μετά από πέντε ημέρες εγκατέλει

ψε η ΑΥ. ο διάδοχος Μαξιμιλιανό την Αθή

να και την επομένη η AM. ο βασιλιάς Όθω

νας, επιβιβάστηκαν στο πλοίο στον Πειραιά 
και πήγαν πίσω στο Ναύπλιο». (Predl, 
Erinnemngen aus Griechenhnd, 1836, σ. 105). 
Η πρώτη αυτή υποδοχή στην Αθήνα, το Μάιο 
του 1833 πρέπει να υπήρξε η αφορμή για 
τον βασιλιά Όθωνα, για να δώσει δύο εβδο

μάδες αργότερα, στις 7 Ιουνίου 1833, την 
εντολή οτον Peter von Hess να ζωγραφίσει 
έναν μεγάλο πίνακα που να απεικονίζει αυ
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τό το γεγονός. Αν και δεν υπάρχουν τεκ

μήρια, πρέπει να συμπεράνουμε άτι ο ίδιος 
ο Hess ανήκε στη συνοδεία του βασιλιά και 
ότι υπήρξε μάρτυρας των σκηνών που εκτυ

λίχθηκαν. Σίγουρο παραμένει πάντως, ότι 
ο ζωγράφος μελέτησε επιτόπου όλες τις λε

πτομέρειες της περιοχής όπου διαδραμα

τίστηκε η τελετή και ότι έφερε μαζί του στο 
Μόναχο, σχέδια του Θησείου. 
Από την εντολή ως την ολοκλήρωση του 
πίνακα πέρασαν έξι χρόνια. Η Αθήνα εί

χε στο μεταξύ γίνει ήδη πρωτεύουσα του 
βασιλείου, απόφαση που δεν είχε ακόμα 
ληφθεί ακόμα το Μάιο του 1833. Ο πί

νακας απέκτησε ακόμα μεγαλύτερη ση

μασία, καθώς απεικόνιζε την πρώτη άφι

ξη του βασιλιά στην πρωτεύουσα του και 
ο Hess γέμισε πλουσιοπάροχα την εικό

να με πολλές λεπτομέρειες και πορτρέτα. 

Χ.Β.Ρ / Μ.Ζ.Κ. 

Στη μέση του πίνακα, δεξιά από το επο

νομαζόμενο Θησείο στην Αγορά, που με 
την άψογη κατάσταση στην οποία βρίσκε

ται αποτελεί το επιβλητικό σκηνικό του γε

γονότος, πλησιάζουν ο βασιλιάς Όθωνας 
και ο αδελφός του, διάδοχος του θρόνου, 

πρίγκιπας Μαξιμιλιανός της Βαυαρίας. 
Ακολουθούν τα μέλη της Αντιβασιλείας, 
από τα οποίο διακρίνονται οι εξής: Δεξιά 
με γαλάζια στολή, ο υποστράτηγος Karl 
Wilhelm von Heideck και το Γενικό Επιτε

λείο με τον θείο του βασιλιά, πρίγκιπα Εδου

άρδο του SachsenAltenburg και τον υπα

σπιστή λοχαγό Φρειδερίκο, κόμη του Saporta 
και τον λοχαγό Ιωσήφ, του Asch. Πίσω του 
διακρίνονται τα μέλη του διπλωματικού σώ

ματος. Έξω δεξιά βρίσκεται παρατεταγ

μένη μια μονάδα του βαυαρικού πεζικού, 
ενώ πίσω της βρίσκεται το ιππικό με στο

λές Ουλάνων. 
Μπροστά από τη δυτική πρόσοψη του Θη

σείου έχουν παραταχθεί οι ανώτατοι εκ

κλησιαστικοί αξιωματούχοι της Ελλάδας: 
Στα δεξιά του βασιλιά βρίσκεται ο Επί

σκοπος των Αθηνών, κρατώντας το Ευαγ

γέλιο και το σκήπτρο και στα αριστερά του 
βρίσκεται ένας διάκονος. Μεταξύ τους στέ

κεται ένας αρχιμανδρίτης. Δίπλα σε μια 
μορφή στα δεξιά του επισκόπου, η οποία 
στέκεται με γυρισμένη πλάτη, υπάρχει 
μια ομάδα ανδρών με παραδοσιακές εν

δυμασίες, μεταξύ των οποίων διακρίνονται 
πολλοί γνωστοί ήρωες της επανάστασης και 

πολιτικοί, όπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώ

νης και ο Ανδρέας Μιαούλης. Ενώ τα μέ

λη του δημοτικού συμβουλίου των Αθηνών 
υποβάλλουν τα σέβη τους στο νεαρό βασι

λιά γνέφοντας του, νεαρές γυναίκες με πο

λύχρωμες φορεσιές ρέουν άνθη στο πέ

ρασμα του βασιλιά. Δεξιά, στο παρασκήνιο, 
φαντάζει επιβλητικός ο βράχος της Ακρό

πολης, ενώ στο αριστερό περιθώριο εμφα

νίζεται στον πίνακα ο χαρακτηριστικός λό

φος του Λυκαβηττού. 
Όπως και στην «Άφιξη του βασιλιά Όθω

να στο Ναύπλιο», η απεικόνιση του ιστο

ρικού συμβάντος, δηλαδή του χαιρετισμού 
του νέου βασιλιά από τους Αθηναίους επι

σήμους, καταλαμβάνει μια σχετικά δια

κριτική θέση μέσα στον πίνακα. Μεγάλη 
προσοχή έχει δοθεί στην απεικόνιση του 
ελληνικού λαού της υπαίθρου μπροστά στο 
Θησείο: Οι φορεσιές, χαρακτηριστικές των 
διαφόρων περιοχών, τα διάφορα είδη κα

λύμματος κεφαλιού, ο τύπος των φορεμά

των, τα ήθη και τα έθιμα. 

Τ. Β  Β. 

Kunstblatt 21, 1840, Nr. 82 (13 Οκτωβρίου), 
σ. 344; Nr. 91 (12 Νοεμβρίου), σσ. 377 κ.ε.· 
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Rudolph Oldenburg, Die Munchner Malerei 
im 19. Jahrhundert, Μόναχο 1922, σσ. 120 κ.ε.· 
Dionysius Metaxas Messinesis, Der grofite 
FreundderHelknen, KonigLudwigl. VonBayem 
als Philhellene, Μόναχο 1966, σ. 26' Κατ. Έκθ. 
Bayern in Griecherdand, 1981, σσ. 129,381 κ.ε.· 
Horst Ludwig, Munchner Maler im 19. 
Jahrhundert, τμ. 2, Μόναχο 1982, σσ. 174κ.ε.· 
Tsigakou, Das wiederentdeckte Griechenland, 
1987, σα 64 κ.ε., 197· Κατ. Έκθ. Ein griechischer 
Traum, 1985, σο. 153 κ.ε.· Malerei der deutschen 
Romantik, επιμ.: Thea VignauWilberg με συμ
βολή των: Barbara Harrwig, Christoph Heilmann 
και Use von zur Miihlen (Bayerische 
Staatsgemaldesammlungen, Gemaldekataloge, 
Neue Pinakothek, 5), υπό έκδοση. 

197. Η Είσοδος του Βασιλιά Όθωνα 
και της Βασίλισσας Αμαλίας 
στην Αθήνα, 15/2/1837 

Σχεδιαστής: Joh. Hoffelich, λιθογράφος: Franz 
Wolf (μέσα 19ου αι.) 

Λιθογραφία, 34 x 49 εκ. 
Επιγραφές: «Journalpittoresque des Fr. Wolf 
und Comp. Eigentum der Herausgeber. 
EinzugJ. J. Μ. M. desKonigs Otto undDessen 
Erlauchten Gemahlin inAthen am 15 Februar 
1837» 

Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, Αρ. ευρ. 30080 

Ο ελληνικός λαός πληροφορήθηκε στους 
γάμους του Όθωνα με τη νεαρή πριγκί

πισσα Αμαλία von Oldenburg, που τελέ

στηκαν στο Oldenburg, στις 10 Νοεμβρί

ου 1836, ένα μήνα περίπου αργότερα, από 
τις ελληνικές εφημερίδες. Ωστόσο, παρό

λη τη διάχυτη δυσαρέσκεια για τον τρόπο 
που ο βασιλιάς της Ελλάδος είχε χειρι

σθεί το θέμα του γάμου του, οι Έλληνες 
επεφύλαξαν μια ιδιαίτερα εγκάρδια υπο

δοχή στο βασιλικό ζεύγος. Χιλιάδες κό

σμου είχαν καταλάβει όλο το μήκος της 
οδού από τον Πειραιά στην Αθήνα, ενώ 
η χαριτωμένη παρουσία της νεαρής βα

σίλισσας γοήτευσε το πλήθος. 
Η σύνθεση είναι σε γενικές γραμμές μια 
απλουστευμένη παραλλαγή της ελαιο

γραφίας του Peter von Hess «Άφιξη του 
Όθωνα στο Ναύπλιο». Στο βάθος της πα

ράστασης εκτείνεται η πόλη των Αθηνών, 
η οποία περιβάλλεται με το τείχος το λε

γόμενο του «Χασεκή» το οποίο χτίστηκε 
από τον βοεβόδα Χατζή Αλί Χασεκή το 
1778. Η Αθήνα αποδίδεται με το γραφι

κό ύφος που τη διέκρινε από τις ευρω

παϊκές πρωτεύουσες της εποχής, το οποίο 
κατά κύριο λόγο προκαλούσε η συνύπαρξη 
μνημείων αρχαίων, οθωμανικών και μι

κροσκοπικών οικιών. Το κέντρο κατα

λαμβάνει η πομπή με το πλήθος που επευ

φημεί το βασιλικό ζεύγος μέσα στην άμά | 
ξα. Ο Όθων φοράει την ελληνική ενδυ s 
μασία που υιοθέτησε λίγα χρόνια μετά την g 
εγκατάσταση του στην Ελλάδα. Μία ομά £ 
δα ενθουσιασμένων Αθηναίων έχει σκαρ < 
φαλώσει στο κτίριο που προβάλλει στο | 
πρώτο επίπεδο αριστερά και χαιρετά το \ 
βασιλικό ζεύγος κρατώντας κλαδιά δάφ Η 
νης. Η παρουσία γυναικών και παιδιών Μ 
προσδίδουν στο γεγονός μία ατμόσφαιρα ξ 
παναθηναϊκού συλλαλητηρίου. Το σκηνι § 
κό εδώ είναι πλαίσιο και φορέας του γε J. 
γονότος, δηλαδή είναι εξίσου σημαντικό 
με το γεγονός που λαμβάνει χώρα μπρο

στά σε αυτό. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο το 
ότι η βασιλική άμαξα βρίσκεται στην ίδια 
ευθεία με το Θησείο και τον Παρθενώνα, 
σύμβολα της αρχαιοελληνικής κληρονο

μιάς που έρχεται «να αναστήσει» ο νεα

ρός βασιλιάς. Η παράσταση έχει ένα ει

δησεογραφικό χαρακτήρα ενώ παράλληλα 
διάφορα δευτερεύοντα στοιχεία, όπως π.χ. 
τα παιδάκια, ο σκύλος κλπ. προκαλούν 
ένα ύφος οικειότητας στη σκηνή. Οι διά

φορες εικονογραφικές συμβατικότητες δι

καιολογούνται απόλυτα και από τη δημο

τικότητα του θέματος και από το είδος του 
έργου, δηλαδή μία\ν λαϊκή\ν λιθογραφία\ν 
που έγινε με στόχο να απαιτηθεί από ένα 
ευρύτερο κοινό. 

Φ. Μ. Τ. 

Wolf Seidl, Bayern in Griechenland. Die 
Geburt des griechischen Nationalstaats und 
die Regierung Konig Ottos, Μόναχο, 1981, 
εικ. 46. 

198. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος Α' της 
Βαυαρίας με την επίσημη ενδυμασία 
της στέψης 
Λάδι σε μουσαμά, 73,0 x 59,0 εκ. 
Ίδρυμα οικογενείας Βίτελσμπαχ, Μουσείο 
του Ανακτόρου Berchtesgaden, 
Αρ. ευρ. Bla 282 

Το έργο του Joseph Stieler (1881 1858), 
αντίγραφο του οποίου πιθανώς δημιούρ

γησε ο μαθητής του, Friedrich Durck (1809

1884) δείχνει το μπούστο μόνο από το με

γάλο πορτρέτο του βασιλιά (230 x 170 εκ.) 
που δημιούργησε ο Stieler, το οποίο βρί

σκεται σήμερα στην Παλαιά Πινακοθήκη 
(Μόναχο Βαυαρικές Κρατικές Συλλογές, 
αρ. ευρ. 8235). Τόσο από την εικόνα αυ

τή, όσο και από το μεμονωμένο τμήμα εί
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ναι γνωστές σήμερα πολλές παραλλαγές. 
Ο βασιλιάς Λουδοβίκος Α' απεικονίζεται 
με την ενδυμασία της στέψης, χωρίς όμως 
να πρόκειται για έναν πίνακα στέψης. Είναι 
γνοΰοτό ότι ποτέ δεν έγινε τελετή στέψης 
για κανέναν από τους βαυαρούς βασιλείς, 
αν και είχε προγραμματιστεί μια τελετή 
στέψης, από τον ίδιο τον Μαξιμιλιανό 
Ιωσήφ Α' πρώτο βασιλιά της Βαυαρίας 
για τον εαυτό του. Η παραγγελία για την 
επίσημη ενδυμασία και τα βασιλικά εμ

βλήματα δόθηκε στη Γαλλία, λίγο μετά την 
ανακήρυξη της Βαυαρίας σε βασίλειο το 
1806. Τα εμβλήματα της στέψης, από τα 
οποία φαίνεται μόνο η λαβή του σπαθιού, 
σχεδιάστηκαν από τον Charles Percier και 
φιλοτεχνήθηκαν από τον χρυσοχόο της 
Αυλής, MartinGuillaume Biennais στο 
Παρίσι. Τα ενδύματα δημιουργήθηκαν 
στην πόλη Λυών, στο εργαστήριο του 
Blanchon Cortet (πρβλ. άρθρο τουΛόρε

ντς Σέλιγκ στον παρόντα κατάλογο). 

Ουλ.φ.χΣ. 

Σε σύγκριση με το πορτρέτο του Μαξι

μιλιανού Ιωσήφ Α' που δημιούργησε το 
1806 ο Moritz von Kellerohoven, το πορ

τρέτο του Λουδοβίκου από τον Joseph 
Stieler τονίζει αποφασιστικά την «μο

ναρχική αρχή» που πρέσβευε ο Λουδοβί

κος: Η μορφή του κυρίαρχου ηγέτη, κοι

τώντας από τα πλάγια, συμβολίζει με το 
παραδοσιακό μοτίβο του χεριού στηριζό

μενου στη μέση, την ηγεμονική εξουσία. 
Το δεξί χέρι κρατά γεμάτο ενέργεια το 
σκήπτρο, μέσω του οποίου τονίζεται ιδι

αίτερα η εικόνα της κυβέρνησης που ασκεί

ται από το μονάρχη προσωπικά. Έτσι, το 
πορτρέτο του βασιλιά που δημιουργήθη

κε ένα χρόνο μετά την ανάληψη της βα

σιλική εξουσίας, αποτελεί ταυτόχρονα μια 
απεικόνιση του τρόπου διακυβέρνησης 
του: Ο κυρίαρχος ηγέτης όχι μόνο «κυ

βερνούσε χωρίς υπουργούς, αλλά ο από

λυτος χαρακτήρας της διακυβέρνησης του 
ήταν τόσο ακραίος, ώστε ακόμα και την 
εποχή της άνθισης της απολυταρχίας απο

τελούσε ασυνήθιστο φαινόμενο» (Andreas 

Kraus). Ο Λουδοβίκος Α' σημείωσε ιδι

αίτερα επιτεύγματα στον χώρο της οικο

νομικής πολιτικής. Έτσι, θεωρείται σήμε

ρα ένας από τους πατέρες της τελωνειακής 
ένωσης στη Γερμανία, καθώς κατασκεύ

ασε τη διώρυγα Δούναβη  Μάιν, προώ

θησε την κατασκευή πολυτεχνικών σχο

λών και βιομηχανικών εκθέσεων. Το 
σημαντικότερο επίτευγμα του ήταν η εξυ

γίανση του προϋπολογισμού της Βαυαρίας 
εφαρμόζοντας αυστηρούς περιορισμούς 
των εξόδων. Σε πολιτιστικό επίπεδο, σε 
ότι αφορά την προώθηση της θρησκευτι

κής ανανέωσης, καθώς και της βελτίωσης 
του εκπαιδευτικού συστήματος  πρέπει 
να αναφερθεί η αναδόμηση και επανα

λειτουργία πλήθους μοναστηριών. Κυρίως 
όμως, ο Λουδοβίκος Α' αποτέλεσε «τον 
πλέον σημαντικό μαικήνα της εποχής του» 
(Andreas Kraus), ο οποίος ίδρυσε πο

λυάριθμα μουσεία και ανήγηρε εθνικά 
μνημεία, μόνο από βασιλικές χορηγίες. 
Έτσι, το Μόναχο, η βασιλική έδρα και 
πρωτεύουσα της Βαυαρίας, οφείλει τη φή

μη του ως πόλη της τέχνης κυρίως στο έρ

γο του Λουδοβίκου Α'. Μετά το σκάνδα

λο που δημιουργήθηκε με τη χορεύτρια 
Lola Montez, ο βασιλιάς παραιτήθηκε από 
το θρόνο στον οποίο τον διαδέχτηκε ο γιος 
του, Μαξιμιλιανός Β'. Κατά τις δύο τε

λευταίες δεκαετίες της ζωής του ολοκλή

ρωσε με προσωπικά οικονομικά μέσα, την 
κατασκευή κτιρίων που είχαν αρχίσει 
να κατασκευάζονται στην αρχή της βασι

λείας του και χάρισε μεγάλο μέρος των 
καλλιτεχνικών του συλλογών στη χώρα 
(βλ. Andreas Kraus, «Ludwig I., Konig von 
Bayern», Neue Deutsche Biographie, τμ. 15, 
Βερολίνο 1987, σσ. 367374). 

Λ. Σ. 

Ulrike von HaseSchmund, Joseph Stieler, 
Μόναχο 1971, σ. 131, αρ. ευρ. 123 

199. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος Α' 
παρατηρεί με την οικογένεια του 
τον πίνακα της άφιξης του βασιλιά 
Όθωνα στο Ναύπλιο 
Gottlieb Bodmer αντίγραφο έργου του 
Dietrich Monten, 1835 
Λιθογραφία, 81,0 x 58,4 εκ. 
Σημείωση κάτω: LUDWIG I. KOENIG 
VON BAYERN ΙΜ FAMILIENKREISE. Ι 
ΒΕΙBETRACHTUNG EINES 
GEMALDES, WELCHES DENEINZUG 

484 



DES KOENIGS OTTO INNAUPLIA 
VORSTELLT. I Seiner Majestat Ludwig I. 
Koenig von Bayem. X. X. X. I in allertiefster 
Ehrfurcht gewidmet I von G. Bodmer.; [O 
ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΙ Α' ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ 
ΒΑΥΑΡΊΑς ςΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΌ ΚΎΚΛΟ. 
Ι ΕΝΩ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙ ΕΝΑΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΟΘΩΝΟΣ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ. Ι 
Αφιερωμένο με βαθύτατο σεβασμό / στην 
A.M. Λουδοβίκο Α', Βασιλέα της Βαυαρίας. 
Χ.Χ.Χ. Ι από τον G. Bodmer] κάτω αριστε
ρά: Componirt von D. Monten; [Σύνθεση: D. 
Monten] δεξιά:. [Η λιθογραφία και τα 
πορτρέτα εκ του φυσικού έγιναν από τον 
G. Bodmer]. 
Οττομπροΰν, Μουσείο του βασιλιά Όθωνα 

Η σύνθεση του Dietrich Montena αποτε

λεί ενδεικτικό παράδειγμα ενός ιστορι

κού πίνακα που έχει στόχο την απεικό

νιση ενός σημαντικού ιστορικού γεγονότος 
και να κινήσει το έντονο ενδιαφέρον του 
παρατηρητή. Μπροστά από τον πίνακα 
«Άφιξη του Βασιλιά Όθωνα της Ελλά

δας στο Ναύπλιο» του Peter von Hess 
έχουν συγκεντρωθεί οι γονείς και τα αδέλ

φια του πρωταγωνιστή που απεικονίζε

ται στον πίνακα. Παρατηρούν την πολύ

χρωμη και σχεδόν εξωτική σκηνή της 
άφιξης το νεότερου βασιλιά του οίκου του 
Βίτελσμπαχ, σε ένα μακρινό βασίλειο. Οι 
αντιδράσεις των θεατών είναι διαφορο

ποιημένα. Από την τεταμένη προσοχή του 
βασιλιά Λουδοβίκου και την ερμηνευτι

κή χειρονομία του διαδόχου του θρόνου 
Μαξιμιλιανού, ο οποίος είχε μόλις επι

στρέψει από το ταξίδι του στην Ελλάδα, 
καθώς και στην απορία του μικρού αδελ

φού του Όθωνα, Adalbert ο οποίος κά

θεται στην αγκαλιά της μητέρας, φτάνουν 
ως την εμφανή ανησυχία της βασίλισσας 
Θηρεσίας και την κάπως απόμακρη συμ

μετοχή των πριγκιπισσών. Ο μέγας δού

κας Λουδοβίκος της Έσσης, ο οποίος εί

χε μόλις νυμφευθεί την πριγκίπισσα 
Ματθίλδη που κάθεται μπροστά του, μέ

νει σχεδόν αμέτοχος, στο περιθώριο της 
ομάδας. Η μεγάλη, ιστορική προσωπο

γραφία του Peter von Hess, μπροστά από 
το οποίο έχει συγκεντρωθεί η οικογένεια 
του Όθωνα, βρίσκεται καταγής σαν να 
έχει μόλις φτάσει από το εργαστήριο του 
ζωγράφου στο βασιλικό ανάκτορο του 
Μονάχου όπου περνά από μια πρώτη εξέ

ταση. Αργότερα, κατά τη δημόσια πα

ρουσίαση του στην Ακαδημία του Μονά

χου το 1836, χρειάστηκε να τοποθετηθούν 

κιγκλιδώματα, για να προστατευθεί από 
τους πολλούς επισκέπτες που συνωστί

ζονταν γύρω από τον πίνακα. 
Ο Dietrich Monten (17991843) ήταν μα

θητής του Hess και παρουσίασε το σχέδιο 
του πίνακα του Gottlieb Bodmer (1804

1837) το 1835 στην Ένωση Καλλιτεχνών 
του Μονάχου. Η οικογενειακή απεικόνι

ση του βαυαρικού βασιλικού οίκου δημι

ουργήθηκε την ίδια χρονική περίοδο με 
τον ιστορικό πίνακα που ολοκληρώθηκε 
το 1835. Στο έργο αυτό, που παρουσιάζει 
την έγκριση ενός έργου ζωγραφικής και 

τις αντιδράσεις που προκαλεί, ο Monten 
δίδει έμφαση σε όλες τις λεπτομέρειες. 

Ρ. Μπ. 

KunstBlatt 16, αρ. 15 στις 19 Φεβρουαρί

ου 1835, σ. 58. Reinhardt, Peter von Hess, 
1977, σσ. 305, 309310· Seidl, Bayem in 
Griechenland, 1981, εικ. 30, σ. 124 και 381. 
Murken, Konig Otto von Griechenland

Museum, 1995, σ. 72. 
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Θ'. Αντιβασιλεία και διακυβέρνηση 

Ο βασιλιάς Όθωνας και το Συμβούλιο της 
Αντιβασιλείας, το οποίο έπρεπε να χειρί

ζεται τις υποθέσεις του κράτους μέχρι την 
ενηλικίωση του νεαρού μονάρχη, βρήκαν 
σίγουρα ευνοϊκές συνθήκες, τουλάχιστον 
όσον αφορά στην εξωτερική και εσωτε

ρική πολιτική. Η Υψηλή Πύλη, εν όψει των 
απαιτήσεων για επείγουσα μεταρρύθμι

ση στο εσωτερικό και της αντιπαλότητας 
ανάμεσα στην Οθωμανική αυτοκρατορία 
και στην Αίγυπτο από τη στιγμή εκείνη 
δεν αποτελούσε πια απειλή για το υπό

λοιπο βασίλειο. Έτσι η σημασία της Ελλά

δας ως επί μέρους πρόβλημα του «Ανα

τολικού Ζητήματος» μειώθηκε σαφώς για 
τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία και τη 
Ρωσία μέχρι την εποχή του πολέμου της 
Κριμαίας. 
Στην εσωτερική πολιτική, οι τρεις παρα

τάξεις, του «ρωσικού», του «γαλλικού» και 
του «αγγλικού κόμματος», μετά τα γεγο

νότα που ακολούθησαν τη δολοφονία του 
Καποδίστρια δε συμφωνούσαν παρά μόνο 
στο ότι θα μπορούσαν να συνεννοηθούν 
μεταξύ τους πάνω σε ένα αποδεκτό από 
όλες τις πλευρές κώδικα για τις πολιτικές 
δομές και ότι η «βαυαρική λύση» έδειχνε 
ως η μοναδική διέξοδος από την δύσκολη 
κατάσταση. Η τελευταία Εθνοσυνέλευση 
προσπάθησε να συνδέσει την συγκατάθε

ση της προς εγκαθίδρυση κληρονομικής 
μοναρχίας με μια δέσμευση για θέσπιση 
συντάγματος. Ωστόσο, αυτή η επιφύλαξη 
όχι μόνο ήταν αορίστως διατυπωμένη, αλ

λά επί πλέον εστερείτο νομικού και πολι

τικού βάρους εν όψει των συνθηκοον υπό 
τις οποίες είχε συγκληθεί αυτή η συνέλευ

ση. [Σημ. τ. επιμ.: Η άποψη αυτή του συ

ντάκτη αποδίδει πάγιες βαυαρικές από

ψεις.]. Η ελληνική αντιπροσωπεία στο 
Μόναχο όπως είναι ως σήμερα γνωστό, δεν 
προσπάθησε καν να καταστήσει αυτή τη 
δέσμευση για σύνταγμα αντικείμενο πε

ραιτέρω διαπραγματεύσεων, αφού ο Βαυ

αρός υπουργός Εξωτερικών Φρίντριχ Άου

γκουστ Γκίζε είχε το ίδιο αόριστα δώσει τη 
συγκατάθεση του. Σε γενικές γραμμές, το 
συνταγματικό θέμα παρέμεινε τελικά έξω 
από όλες τις συνθήκες, πάνω στις οποίες 
βασίστηκε η κυριαρχία του Όθωνα. Ως πα

ραμελημένες από άποψη υποδομής επαρ

χίες στην περιφέρεια της Οθωμανικής Αυτο

κρατορίας, οι επαναστατημένες περιοχές, 
είχαν ήδη πριν από τον πόλεμο στη διάθε

ση τους μόνο περιορισμένες οικονομικές 
πηγές. Απέκτησαν την ανεξαρτησία τους 
με αισθητά μειωμένο πληθυσμό, σε ένα 
κρατίδιο σκληρά σημαδεμένο από τον πό

λεμο, χωρίς ξεκάθαρες προοπτικές ανά

πτυξης. Συνηθισμένοι σε μια εξουσία, η 
οποία σταθερά εμφανιζόταν με νέες αξιώ

σεις για εισφορές, χωρίς να προσφέρει πα

ροχές σε αντάλλαγμα, και πέρα από την 
τοπική κλίμακα δεν εγγυώταν ούτε τη δια

σφάλιση δικαιωμάτων, ούτε στηριζόταν κα

θόλου σε κάποιο σύστημα κωδικοποιημένου 
δικαίου, οι κάτοικοι αντιμετώπισαν τις εν

δείξεις του νεαρού κράτους για διαμόρ

φωση ιδίων κεντρικών δομών με επιφυλα

κτικότητα, αν όχι με καχυποψία. Ο λαός το 
περιέγραψε αυτό ιδιαιτέρως παραστατικά 
ήδη πριν από το 1833, όταν αναφερόταν 
στα ελληνικά κοινά με τον όρο «Ψωροκώ

σταινα». Αν προσθέσει κανείς και το γε

γονός ότι το νέο κράτος από τη δημιουρ

γία του ήταν ήδη καταχρεωμένο, κάτι που 
δυσχέραινε εξαιρετικά τις περαιτέρω ανα

λήψεις δανείων στην Μεγάλη Βρετανία και 
τη Γαλλία, παρά τις ανάλογες υποσχέσεις, 
ενώ η Βαυαρία, ο νέος εταίρος της Ελλά

δας, από τη δική της πλευρά, έθετε στη διά

θεση του ελληνικού εγχειρήματος μόνο πο

λύ περιορισμένα μέσα. 
Ακόμη και στα πρόσωπα που στελέχωσαν 
το νέο καθεστώς παρουσιάστηκαν κατα

στάσεις, που δεν εγγυώντουσαν επιτυ

χία διαρκείας. Ο νεαρός μονάρχης δεν εί

χε προετοιμαστεί κατά τη διάρκεια της 
ανατροφής του για τη θέση του ηγεμόνα, 
κάτι που κατ' αρχήν έθετε όρια στην κα

τανόηση του πάνω σε θέματα πολιτικών 
συσχετισμών. Εκτός αυτού, είναι σίγουρο 
ότι η βαρυκοΐα του που παρατηρήθηκε τα 
μετέπειτα χρόνια, ήδη από την παιδική 
του ηλικία τον ταλαιπωρούσε και είχε συμ

βάλλει στο να έχει προβλήματα κοινωνι

κοποίησης. Από τους Συμβούλους, μόνο 
ο Καρλ Βίλχελμ Φον Χάιντεκ γνώριζε 
τη χώρα, οι γνώσεις αυτές, ωστόσο, δεν 
έφταναν σε αρκετό βάθος, ώστε να τον 
καθιστά σταθερά ικανό να κρίνει σωστά 
τα δεδομένα. Όλοι οι Βαυαροί που ακο

λούθησαν τον Όθωνα στην Ελλάδα αντι

μετώπιζαν το πρόβλημα της μετάθεσης σε 
μία κοινωνία, της οποίας η ιστορική εξέ

λιξη ήταν τελείως διαφορετική από αυτήν 
της δικής τους, και της οποίας οι συνήθειες 
δεν συμφωνούσαν με αυτές που επικρα

τούσαν στην Βαυαρία και στη Γερμανία. 
Η Αντιβασιλεία και αργότερα και ο ίδιος 
ο νεαρός Βασιλιάς υιοθέτησαν ουσιαστι

κά τη μέθοδο, με την οποία ο Καποδίστριας 
είχε ήδη προσπαθήσει να φέρει εις πέρας 
την αποστολή του. Όπως και ο δολοφο

νημένος Κυβερνήτης, αντιμετώπισαν τα 
προβλήματα της διαμόρφωσης ενός συ

στήματος και μιας ηγετικής τάξης με τη δη

μιουργία ενός προσωποπαγούς καθεστώ

τος, κάτω από το αυστηρό χέρι του οποίου 
θα προέκυπτε η δομή ενός σύγχρονου κρά

τους. Έτσι, η από το 1821 όλο και περισ

σόερο αναπτυσσόμενη «πολιτική τάξη», 
θα υπέμενε το γεγονός ότι θα έπρεπε να 
αισθάνεται παραγκωνισμένη. Από την πρώ

τη στιγμή η Αντιβασιλεία κατέστησε σα

φές ότι επεδίωκε μια απόλυτη μοναρχία. 
Όχι λιγότερο αποφασισμένος και ο βασι

λιάς Όθωνας προσωπικά, συνέχισε μετά 
την ενηλικίωση την ίδια μέθοδο, χωρίς να 
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ο λαμβάνει υπ' όψιν του σοβαρά τα σημά

| δια της αυξανόμενης αποξένωσης από την 
< πλευρά της ελληνικής ηγέτιδας τάξης. 'Οπως 
s και ο Καποδίστριας, οΌθωνας και οι πε

jjj ρισσότεροι από εκείνους που τον περιέ

| βαλαν υπερεκτίμησε τις δυνατότητες του. 
Ι Ωστόσο, η «Βαυαροκρατία», όπως ονομά

ο στηκε στην Ελλάδα, προοριζόταν για σα

< φως περισσότερες επιτυχίες από αυτές του 
° καθεστώτος του δολοφονημένου προέδρου. 
j Τουλάχιστον κατάφερε, παρά τις δυσμε

| νείς υλικές αρχικές συνθήκες, να δημι

< ουργήσει σε σχετικά σύντομο χρονικό διά

στημα μια δημόσια διοίκηση, μερικά βασικά 
χαρακτηριστικά της οποίας έχουν διάρκεια 
μέχρι σήμερα. Έτσι, αγνοώντας όλες τις 
λοιπές αλλαγές, διατηρήθηκε η κατά το τό

τε γαλλικό πρότυπο διάρθρωση σε νομούς. 
Και οι δομές της δικαιοσύνης εμφανί

ζουν ακόμη σαφείς αναφορές σε αυτές που 
είχαν δημουργηθείτότε. Ιδιαίτερα επι

τεύγματα παρουσίασαν οι Βαυαροί στην 
Ελλάδα στην οργάνωση της παιδείας, η 
οποία με τα μέτρα της εποχής της δια

μορφώθηκε με πλήρη διαφοροποίηση από 
τις οπισθοδρομικές αρχές. Με το κύρος της 
ίδρυσης του Πανεπιστημίου Αθηνών εκ

πλήρωσαν επιπλέον μια μακρόχρονη επι

θυμία πολλών Ελλήνων, και της διασπο

ράς. Τέλος, με τον ίσο διαμερισμό των 
φόρων, στήριξαν επίσης το ελληνικό κρά

τος σε σαφώς πιο σταθερά οικονομικά θε

μέλια από πριν. Η δημουργία τακτικών ενό

πλων δυνάμεων συνέβαλε επίσης στην 
παγίωση του. 
Λιγότερο επιτυχή διαχείριση επέδειξαν οι 
Βαυαροί σε άλλους τομείς. Η βιαστική με

ταφορά των κωδικοποιημένων δυτικοευ

ρωπαϊκών νομικών κανόνων επί της μέσω 
μακρόχρονων παραδόσεων εθιμικού δι

καίου καθιερωμένης ελληνικής πραγματι

κότητας επέφερε στην κοινωνία δυσκολίες, 
αναταραχές και αρκετά προβλήματα. Και 
στο θέμα της μέριμνας για τους απόμαχους 
και τους επιζώντες, η κυβέρνηση άφησε 
πολλές επιθυμίες ανεκπλήρωτες. Ο λαός 
αντέδρασε περισσότερο με αποστροφή από 
ό,τι με κατανόηση στην εισαγωγή της λαι

μητόμου ως απάντηση στο ζήτημα της αντι

κοινωνικής συμπεριφοράς των πρώην Αγω

νιστών. Ακόμη χειρότερα, το καθεστώς 
υποβάθμισε το κύρος των νέων δικαστικών 
οργάνων εν τη γενέσει τους με μια εντυ

πωσιακή δίκη εναντίον του Κολοκοτρώ

νη και άλλων ηγετών της επανάστασης, που 
έφερε όλα τα χαρακτηριστικά μιας πολιτι

κής σκοπιμότητας και άφησε πίσω της μό

νιμα συναισθήματα πικρίας. Όλως πε

ριέργως, οι Μανιάτες, συν τω χρόνω, απε

ναντίας, ανέπτυξαν αμέσως μια εξαιρετι

κά καλή σχέση με τον βασιλιά Όθωνα, 
παρόλο που μια προγενέστερη προσπά

θεια να επιβάλουν όρια στον νέο ηγεμόνα 
με το όπλο στο χέρι καταστάλθηκε με σκλη

ρότητα από τον βαυαρικό επικουρικό στρα

τό στην Ελλάδα και τελείωσε με το γκρέ

μισμα τον οχυρωματικών εγκαταστάσεων 
των πύργων που κατοικούσαν. 
Είναι λοιπόν σίγουρο ότι η ελληνική κοι

νωνία, παρά την ουσιαστική αντιπάθεια 
για συγκεκριμένα συνοδευτικά φαινό

μενα του σύγχρονου κράτους, στα οποία 
φυσικά ανήκαν και οι φόροι, ασφαλώς 
αναγνώριζε και ήξερε να εκτιμήσει την 
θετική υλοποίηση της δραστηριότητας της 
κυβέρνησης στις προσωπικές συνθήκες 
διαβίωσης των κατοίκων. Για να μπορέ

σουν ωστόσο να εξασφαλίσουν νομιμο

ποίηση, θα χρειαζόντουσαν στον βασιλιά 
και στο βαυαρικό περιβάλλον του δίαυ

λοι επικοινωνίας με τους κυβερνώντες, οι 
οποίοι δεν ήταν στη διάθεση του. Η ιδέα 
της «Ελέω Θεού βασιλείας» δε θα συμβι

βαζόταν με τις προσπάθειες για ενεργή 
επέμβαση του ίδιου στη διαμόρφωση της 
κοινής γνώμης. Εξ' άλλου, η μεσολάβηση 
της ελληνικής ηγέτιδος τάξης, της οποί

ας ο αποκλεισμός υποδαύλιζε την αυξα

νόμενη δυσαρέσκεια, θεωρούνταν για και

ρό περιττή, και τελικά, όταν καθαρή ανάγκη 
την επέβαλε, δεν ήταν εφικτή. Η εμμονή 
του βασιλιά σε ένα μεγάλο αριθμό βαυα

ρών βοηθών, όχι μόνο στο άμεσο περι

βάλλον του και σε υπεύθυνες κρατικές θέ

σεις, αλλά ακόμη και σε κατώτερες 
υπηρεσίες, υποβοήθησε τις πολιτικές πα

ρατάξεις να βρουν σταδιακά, και παρά τα 
συγκρουόμενα ατομικά συμφέροντα, μια 
βασική συνέναιση, η οποία εκφράστηκε 
με την απαίτηση για σύνταγμα. 
Η αποτυχία του Βαρόνου Ιγκνάτς Φον Ρού

ντχαρτ, τον οποίο είχε πιέσει μάταια ο 
Όθωνας ως πρωθυπουργό για γρήγορο 
εξελληνισμό του καθεστώτος, διευκόλυνε 
τους αντιπάλους. Ο μονάρχης αντιμετώ

πιζε ήδη σαφή πίεση, όταν τον Ιανουάριο 
του 1841 ανέλαβε τη προσπάθεια να στα

ματήσει τη δημιουργία των πολιτικών πα

ρατάξεων εναντίον του, με μια κυβέρνη

ση υπό τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, 
τον ηγέτη του «αγγλικού κόμματος». Δια

λύθηκε μόνο μισό χρόνο αργότερα, λόγω 
του ότι ο Όθωνας απέρριψε τους όρους 
του συνειδητοποιημένου πολιτικού. Από 

εκείνο το σημείο και πέρα η ανοικτή αντι

παράθεση με το σύνολο των δυνάμεων της 
αντιπολίτευσης ήταν μόνο θέμα χρόνου. 
Παρόλα αυτά πέρασαν δύο χρόνια μέχρι 
η αντιπολίτευση να πάρει με το μέρος 
της τμήμα του στρατού και να είναι σε θέ

ση να εξασφαλίσει από τα μέλη του Συμ

βουλίου Επικρατείας μια ex officio αρνη

τική θέση εναντίον της απόλυτης μοναρχίας. 
Σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές επανα

στάσεις, η εξέγερση στην Αθήνα πέντε 
χρόνια νωρίτερα, στις 3 Σεπτεμβρίου του 
1843, εξελίχθηκε εξαιρετικά σύντομα και 
ειρηνικά. Ο βασιλιάς συμφώνησε να εγκα

ταλείψει την ιδέα της απόλυτης μοναρχίας, 
χωρίς να χρειαστεί να ενισχυθεί η πίεση 
με κοσμοσυρροή μπροστά από το παλάτι. 
Με την Εθνοσυνέλευση της 3ης Σεπτεμ

βρίου άνοιξε οριστικά ο δρόμος της Ελλά

δας προς τον κοινοβουλευτισμό. Ο δρό

μος αυτό απεδείχθη ακανθώδης παρά τις 
σαφείς διακηρύξεις του 1844. Ο βασιλιάς 
Όθωνας, που είχε ήδη επιδείξει αναπά

ντεχες ικανότητες στις διαπραγματεύσεις 
με την Εθνοσυνέλευση και συγχρόνως εί

χε συμφωνήσει να εξασφαλίσει για τον 
εαυτό του ουσιαστικά προνόμια, συνέ

βαλε σημαντικά στο γρήγορο εκφυλισμό 
του ανεπιθύμητου σε εκείνον κοινοβου

λευτικού συστήματος. 

Β. Σ. 

Πορτρέτα 

200. Η Αυλή και η Αντιβασιλεία 
του Όθωνα 
Πέτερ φον Ες, περ. 1833 
23 πορτρέτα σε μικρογραφίες, λάδι σε χαρτό
νι, κάθε πίνακας 16 x 13 εκ., διάμετρος 13 εκ., 
13,5 χ 10,5 εκ. 
Μόναχο, Ίδρυμα οικογενείας Βίττελσμπαχ, 
αρ. ευρ. Β I a 252 

Ο Πέτερ φον Ες ακολούθησε τον Δε

κέμβριο του 1832 το βασιλιά Όθωνα στην 
Ελλάδα ως ζωγράφοςχρονογράφος. Κατ' 
εντολήν του βασιλιά Λουδοβίκου Α', έπρε

πε πρωτίστως να απεικονίσει την άφιξη 
του Όθωνα στο Ναύπλιο σε έναν μεγάλο 
πίνακα, τον οποίο και ολοκλήρωσε στο 
Μόναχο το 1835. Ο Ες από το ταξίδι του 
στην Ελλάδα έφερε προσχέδια πορτρέ

των και σπουδές με φορεσιές και τοπία, 
τα οποία αργότερα μπόρεσε να αξιοποι
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ήσει στα σχέδια του για τη σειρά των πι

νάκων πάνω στον ελληνικό απελευθερω

τικό αγώνα στις στοές του βασιλικού κή

που. Για τον πίνακα «Άφιξη στο Ναύπλιο», 
ο Ες ολοκλήρωσε προσχέδια πορτρέτων 
33 προσωπικοτήτων από τη Βαυαρία, την 
Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Ρωσία. Στο πλαί

σιο, γύρω από το βασιλιά Όθωνα, που βρί

σκεται στο κέντρο με στολή στρατηγού, 
έχουν ομαδοποιηθεί τα πορτρέταμικρο

γραφίεςτων εξής προσώπων: 1. Του Ιωάν

νη Κωλέττη, 2. του Δημητρίου «Πλαπού

τα» Κολιόπουλου, 3. του ναυάρχου Ανδρέα 
Μιαούλη, 4. του υποστράτηγου Κώστα 
Μπότσαρη, 5. του Αλέξανδρου Ζαΐμη, 6. 
του Αλέξανδρου Μαυροκορδάτου, 7. του 
Στρατηγού Καρλ Βίλχελμ φον Χάιντεκ, 8. 
του πρίγκηπα Εντουάρντ φον Ζάχσεν

Άλτενμπουργκ, 9. του Γιόζεφ Λούντβιχ, 
Άρμανσπεργκ, 10. του Σπυρίδωνα Τρι

κούπη, 11. του αυλάρχη, Κόμη Φρίντριχ 
φον Ζαπόρτα, 12. του κρατικού συμβού

λου Γκέοργκ Λούντβιχ φον Μάουρερ, 13. 
του συμβούλου της Πρεσβείας Καρλ φον 
Άμπελ, 14. του λοχαγού βαρόνου φον Ας, 
15. του ναυάρχου Χότχαμ, 16. του ναυ

άρχου Χούγκον, 17. του ναυάρχου Πετρ 
Ιβάνοβιτς Ρίκορντ, 18. του Θεόδωρου 
Κολοκοτρώνη, 19. του Ανδρέα Μεταξά, 
20. του διευθυντή Γιόχαν Μπαπτίστ Γκράι

νερ, 21. του πλοιάρχου Εντμούντ Λιόν, 22. 
του μυστικού γραμματέα Σολομέ. 

Ε. Ε. 

Reinhard, «Peter von Hess», 1977, σσ. 380 
κ.ε., αρ. 72. Seidl, Bayern in Griechenland, 
1981, σ. 103, εικ. 22. 

201. Joseph Ludwig von Armasperg 
Λιθογραφία, 30, 9 x 23,2 εκ. 
κ.α. Handfstaengl ft. 11833 
μέσον: ΑΡΜΑΝΣΠΕΡΓΙ πρόεδρος 
της βασιλικής επιτροπής της Ελλάδος 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 

Ο Βαυαρός πολιτικός (17871853), πρόε

δρος της Αντιβασιλείας στην Ελλάδα κα

τά την περίοδο της ανηλικότητας του βα

σιλιά Όθωνα και «αρχικαγκελάριος» της 
Ελλάδας, καταγόταν από οικογένεια ευ

γενών και υπηρέτησε αρχικά σε ανώτερες 
διοικητικές θέσεις του βασιλείου της Βαυ

αρίας (18131820), φτάνοντας στο αξίωμα 
του νομάρχη και του διευθυντή του Γενι

κού Λογιστηρίου του Κράτους. Με την άνο

δο του Λουδοβίκου Α' στο θρόνο της Βαυ

αρίας, ο Άρμανσπεργκ έγινε μεταξύ άλ

λων υπουργός Εσωτερικών, Οικονομικών 
και, Εξωτερικών. Το 1832 διορίστηκε από 
τον βασιλιά της Βαυαρίας πρόεδρος της 
τριμελούς Αντιβασιλείας, στην οποία συμ

μετείχε επίσης ο νομομαθής Γκέοργκ Λού

ντβιχ φον Μάουρερ και ο υποστράτηγος 
Καρλ Βίλχελμ φον Χάυντεκ. Το διορισμό 
του ενέκριναν και οι κυβερνήσεις της 
Αγγλίας και της Γαλλίας. Ο Άρμανπεργκ 
έφτασε στο Ναύπλιο στις 6 Φεβρουαρί

ου 1833 και έγινε αρχικά ευνοϊκά δεκτός 
από τους Έλληνες εξ αιτίας της φήμης του 
ως έμπειρου και φιλελεύθερου πολιτικού. 
Σύντομα όμως οι προσδοκίες των Ελλή

νων διαψεύστηκαν. Από την πρώτη στιγ

μή η Αντιβασιλεία, πήρε στα χέρια της όλες | 
τις εξουσίες διατηρώντας τυπικά μόνο την | 
κυβέρνηση του Σπυρίδωνα Τρικούπη. Επί £ 
σης δεν προχώρησε στην ίδρυση βουλής | 
ούτε στην σύνταξη συνταγματικού χάρτου. | 
Εξάλλου ο αγγλόφιλος Αρμανσπεργκ καλ | 
λιέργησε στενές σχέσεις με τους Άγγλους 1 
πρεσβευτές Ντώκινς και Λάιονς και υπέ a 
τάξε την πολιτική της Ελλάδας σε εκείνη i 
της Αγγλίας. Η πολιτική αυτή του Άρμαν ® 
σπεργκ σε συνδυασμό με τον αυταρχισμό 
του είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργη

θούν δυσχέρειες στην πορεία της ανα

διοργάνωσης του κράτους. Τις αντιδρά

σεις των πολιτικών κατόρθωσε ο 
Άρμανσπεργκ να τις εξουδετερώσει με την 
απομάκρυνση των πολιτικών αρχηγών στις 
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g πρεσβείες της Ευρώπης, ενώ εκείνες των 
| μελών της Αντιβασιλείας με την ανάκλη

| ση του Μάουρερ και του αναπληρωματι

§ κού μέλους της Καρλ φον Άμπελ και την 
< αντικατάσταση τους από τον προσωπικό 
| του φίλο Κόμπελλ. Συνέχισε να αναμι

1 γνύεται στα ελληνικά πράγματα και μετά 
0 την ενηλικίωση του Όθωμα (1η Ιουνίου 
< 1835) και τη συνακόλουθη κατάργηση της 
S Αντιβασιλείας, και προστατεύονταν μάλι

■ στα από το «ανεύθυνο». Η κατακραυγή 
Χ στο εσωτερικό της χώρας εναντίον της ξε

< νοκρατίας οξύνθηκε. Ειδικότερα η αυ

ταρχική στάση του Άρμανσπεργκ απένα

ντι στο Μακρυγιάννη προκάλεσε ισχυρή 
και καθολική αντίδραση. Έτσι ο Όθων 
τον αντικατέστησε (2 Φεβρ. 1837) από τον 
Ίγκνατς φον Ρούντχαρτ τον οποίο είχε φέ

ρει μαζί του. Το Μάρτιο του 1837 εγκατέ

λειψε την Αθήνα μαζί με την οικογένεια 
του και επέστρεψε στη Βαυαρία όπου έζη

σε τα υπόλοιπα χρόνια του ως ιδιώτης. 
Ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για την πο

λιτεία του Αρμανσπεργκ υπάρχουν στις 
εκθέσεις του Μάουρερ προς το βασιλιά 
Λουδοβίκο όπως και στο έργο του «Ο Ελλη

νικός Λαός» [«Das griechische Volk»], 1835 
(ελλην. έκδ. 1976), που διακρίνονται όμως 
από μεροληψία προς το πρόσωπο του 
Άρμανσπεργκ. 

Μ. Ζ. Κ. 

Neue Deutsche Biographie, τμ. 11953, σ. 354. 
Roswitha Grafin Armansperg, Joseph Ludwig 
Graf Armansperg. Ein Beitrag zur Regierungs
geschichte Ludwigs I. von Bayern, Μόναχο 
1976 (Miscellanea Bavarica Monacensia, 67). 
Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, Αθήνα 1976. 

202. Γελοιογραφία της Κόμισσας 
Άρμανσπεργκ 
Carl Rottmann, περ. 1835 
Μολύβι, 28,5 χ 19,2 εκ. 
Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. Μ Π/2235 

Η Τερέζε φον Άρμανσπεργκ ήταν η κόρη 
του Βαυαρού Κρατικού Συμβούλου και 
Προέδρου της Κυβερνήσεως Γιόζεφ Φράι

χερ φον Βάιχς. Ο Χάιντεκ την περιγρά

φει ως ένα «ραδιούργο γύναιο». 
Ε. Ε. 

BierhaumRodiger, Carl Rottmann, 1978, σσ. 
317 κ.ε., αρ. κατ. 419. 

203. Georg Ludwig von Maurer 
Gottlieb Bodmer, 1836 
Λιθογραφία, 36,5 χ 27,0 εκ. 
Επιγρ. κάτω: Bodmer fecit 1836 
Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, αρ. ευρ. 
Μ 11/820 

Ο Γκέοργκ Λούντβιχ φον Μάουρερ κα

ταγόταν από μία μεταρρυθμισμένη οικο

γένεια του Παλατινάτου. Γεννήθηκε στις 
2 Νοεμβρίου 1790 στο Ερπολτσχάιμ, κο

ντά στα λουτρά Ντούρκχαιμ στο Παλατι

νάτο της Ρηνανίας. Μετά από τις νομικές 
σπουδές του στη Χαϊδελβέργη (180811) 
και το Παρίσι (181214), έδρασε σε διά

φορες νομικές υπηρεσίες στην βαυαρική 
Υπηρεσία Δικαιοσύνης στο Παλατινάτο 
της Ρηνανίας, και συμμετείχε στην ανα

συγκρότηση των δικαστικών πραγμάτων 
του Παλατινάτου κατά το γαλλικό μο

ντέλο. Ένα βραβευμένο ακαδημαϊκό σύγ

γραμα για τις δημόσιεςπροφορικές ενέρ

γειες της παλαιάς Γερμανίας και Βαυαρίας 
του άνοιξε το δρόμο στην επιστήμη. Το 
1826 αποδέχθηκε μια πρόσκληση για την 
έδρα του Γαλλικού Δίκαιου στο Πανεπι

στήμιο του Μονάχου, το 1827 ήρθε να 
προστεθεί η έδρα του Γερμανικού Ιδιω

τικού Δίκαιου και του Τευτονικού Δι

καίου. Το 1829 έγινε τακτικό μέλος της 
Ακαδημίας των Επιστημών του Μονάχου 
και το 1830 Κρατικός Σύμβουλος. Το 1831 
του δόθηκε τίτλος ευγενείας και αναγο

ρεύθηκε ισόβειος Σύμβουλος του Γερ

μανικού Κράτους. 
Για τη νομοθετική λειτουργία της ελλη

νικής κυβέρνησης, ο Μάουρερ κόμιζε την 
καλύτερη πρακτική και θεωρητική προ

παίδεια. Στους 18 μήνες έως την ανάκληση 
του έφερε εις πέρας ένα καταπληκτικό 
πρόγραμμα εργασίας και δρομολόγησε 
μία σειρά σημαντικών σχεδίων για με

ταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύ

νης, της παιδείας και της εκκλησίας. Αργό

τερα, σε ένα τρίτομο επεξηγηματικό 
σύγγραμα, το οποίο ως έργοπηγή της 
σύγχρονης ιστορίας είχε μεγάλη πληρο

φοριακή αξία, προσπάθησε να υπερα

σπίσει το έργο του εν όψει της κριτικής 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μετά 
την επιστροφή του έπαιξε πια μόνο το 
1847 για σύντομο διάστημα ένα δευτε

ρεύοντα ρόλο στην βαυαρική πολιτική ως 
υπουργός Εξωτερικών και Δικαιοσύνης. 
Η Ελλάδα παρέμεινε ένα επεισόδιο στη 
ζωή του. Το υπόλοιπο έργο της ζωής του 
το αφιέρωσε ολοκληρωτικά στις επιστη

μονικές μελέτες. Οι απόρροιες αυτών των 
μελετών αποτυπώθηκαν σε μία μνημειώ

δη δωδεκάτομη ιστορία του γερμανικού 
συντάγματος. Το 1858 ο Μάουρερ είχε 
και πάλι την ευκαιρία να επισκεφθεί τον 
προηγούμενο τόπο δράσης του ως συ

νοδός του πρίγκιπα Άνταλμπερτ της Βαυ

αρίας. Πέθανε στις 9 Μαΐου 1872 στο 
Μόναχο. 

Ε. Ε. 

Karl Theodor von Heigel, "Denkwiirdigkeiten 
des bayerischen Staatsrats Georg Ludwig von 
Maurer", «Πρακτικά της Φιλοσοφικής, Φι
λολογικής και Ιστορικής Σχολής της Ακαδη
μίας των Επιστημών του Μονάχου», 1903, 
τεύχ. 1, σ. 471512· Karl Dickopf, Georg Ludwig 
von Maurer, 17901872. Eine Biographie, Καλ
μύντς 1960 (Munchner Historische Studien, το
μέας Neuere Geschichte, 4). 

204. Ο Ποινικός Κώδικας 
του Βασιλείου της Ελλάδος 
Ένθετο στο Φύλλο της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως του Βασιλείου 
της Ελλάδος, 1834 
Μόναχο, Κρατική Βιβλιοθήκη 
της Βαυαρίας, 2° Η. gr. 26 a 

Ο Μάουρερ κατηγορήθηκε επανειλημ

μένα από τους επικριτές σύγχρονους του 
ως φανατικός της τάξης και ως ένας ψυ

χρός θετικιστής καινοτόμος του νόμου, ο 
οποίος με τους τέσσερις κώδικες του του 
1834 (τον Ποινικό Κώδικα, τον Κώδικα 
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Ποινικής και Πολιτικής Δικονομίας, το 
Συμβολαιογραφικό Κώδικα και τον Δι

καστικό Κώδικα) επέβαλε στους Έλλη

νες ένα ξένο δίκαιο και κατέστησε αδύνα

τη τη συνέχιση αρκετών ελληνικών 
παραδόσεων εθιμικού δίκαιου. Στην πραγ

ματικότητα, ο Μάουρερ απλώς συνέχισε 
μία τάση εναρμόνισης του δικαίου στην 
απελευθερωμένη Ελλάδα, η οποία ήδη 
από καιρό είχε δημιουργηθεί από ελλη

νικής πλευράς κατά τις εθνοσυνελεύσεις 
της δεκαετίας του 1820. Ήδη πριν από την 
άφιξη των Βαυαρών, για πρακτικούς λό

γους, υπήρξε δεσμευτικός για το ελληνι

κό εμπόριο ο γαλλικός κώδικας Code de 
Commerce (Εμπορικός Κώδικας). «Αυτήν 
την άποψη και αυτά τα στοιχεία νομοθε

τικής εξουσίας», έγραφε ο Μάουρερ, «τα 

βρήκα εδώ. Μου δόθηκαν, δεν τα δημι

ούργησα εγώ!  Σε αυτή τη βάση, λοι

πόν, έπρεπε να στηριχτώ, ειδάλλως θα 
έχτιζα τελείως στον αέρα». (Μάουρερ, «Ο 
ελληνικός λαός», 1836, τόμος 2, σελ. 346). 
Ο Μάουρερ πίστευε ότι στο τοπικό εθι

μικό δίκαιο, και ιδιαίτερα στην πολιτική 
και ποινική διαδικασία, μπορούσε να ανα

γνωρίσει ένα είδος κατ' αρχήν συγγένει

ας ανάμεσα στο αρχαιοελληνικό και στο 
αρχαιογερμανικό δίκαιο, και ως εκ τού

του προσπάθησε στους κώδικες του «να 
συνδυάσει την γερμανική ακρίβεια με την 
αρχαιογερμανική και επίσης αρχαιοελ

ληνική, καθώς και με την αρχαιογαλατι

κή λιτότητα» (αυτόθι, σελ. 347). 
Ε. Ε. 

205α Karl von Abel 
Λιθογραφία, 30,9 x 23,2 εκ. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
Αρ. ευρ. 1323 

Ο Βαυαρός νομομαθής (17881859) διορί

στηκε το Φεβρουάριο του 1833 από το βα

σιλιά Λουδοβίκο Α' γραμματέας και 
αναπληρωματικό μέλος στην τριμελή Αντι

βασιλεία που θα κυβερνούσε την Ελλά

δα ως την ενηλικίωση του Όθωνα. Ο Άμπελ 
υπήρξε ένας από τους εισηγητές της σύλ

ληψης και καταδίκης σε θάνατο του Κο

λοκοτρώνη. Έ ν α χρόνο μετά την άφιξη 
του στην Ελλάδα ανακλήθηκε γιατί κα

τηγορήθηκε από τον Άρμανσπεργκ ότι 
ευνοούσε τα γαλλικά συμφέροντα. Μετά 
την επιστροφή του στη Βαυαρία διετέλε

σε πολλές φορές υπουργός και πρωθυ

πουργός. 

Μ. Ζ. Κ. 

Neue Deutsche Biographie, τόμ. 11953, σ. 354. 
Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, Αθήνα 1976. 

205β. Ignaz von Rudhardt 
Λιθογραφία, 41,2 x 34,1 εκ. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
Αρ. ευρ. 3310 

Ο Ίγκνατς φον Ρούντχαρτ (17901838) 
υπήρξε πρωθυπουργός της Ελλάδας («αρ

χιγραμματέας της επικράτειας») από το 
Φεβρουάριο ως το Δεκέμβριο του 1837. 
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Γόνος εύπορης οικογενείας σπούδασε 
νομικά και διακρίθηκε στην υπηρεσία 
του βασιλιά Λουδοβίκου Α' . Η επιλογή 
του ως διαδόχου του Άρμανσπεργκ στην 
Ελλάδα υπήρξε προϊόν πολύπλοκων διερ

γασιών της ευρωπαϊκής διπλωματίας και 
συνάντησε τη σφοδρή αντίδραση της 
Αγγλίας. 
Ο Ρούντχαρτ ήρθε στην Ελλάδα στις αρ

χές Φεβρουαρίου του 1837 συνοδεύοντας 
τους νεόνυμφους βασιλείς Όθωνα και 
Αμαλία.Δεν θα ήταν υπερβολικό να υπο

στηριχθεί ότι ο διορισμός του Ρούντχαρτ 
ήταν η «αρχή του τέλους» για την οθω

νική μοναρχία. 
Κατά την πρωθυπουργία του συνετελέ

στηκαν ορισμένες αισθητικές αλλαγές 
στη χώρα, από τις οποίες ξεχωρίζουν η 
ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μάιος 
1837) η κατάργηση της γερμανικής ως 
δεύτερης επίσημης γλώσσας του κράτους 
και ο καταρτισμός προγραμμάτων για δη

μόσια και κοινωφελή έργα. Γενική ωστό

σο υπήρξε η γενική δυσαρέσκεια από την 
επιμονή του καθεστώτος να διατηρεί σε 
ανώτατα αξιώματα αλλοδαπούς και να 
αντιμετωπίζει με αυταρχικότητα την Αν

τιπολίτευση. Ο Ρούντχαρτ παραμερίστη

κε όταν αντιμετώπισε «ασεβώς» τον Όθω

να και όταν επιχείρησε να παραμερίσει 
τα άλλα ισχυρά μέλη του βασιλικού συμ

βουλίου. Πέθανε στην Τεργέστη, κατά 
την επιστροφή του στη Βαυαρία. 

Μ. Ζ. Κ. 

Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, Αθήνα 1976. 

206. Karl Wilhelm von Heideck 
Franz Hanfstaengl, 1833 
Λιθογραφία, 41,2 x 34,0 εκ. 
Αθήνα Εθνικό, Ιστορικό Μουσείο 

Ο καταγόμενος από οικογένεια αξιωματι

κών Καρλ Βίλχελμ φον Χάιντεκ (ο επονο

μαζόμενος Χάιντεγγερ) γεννήθηκε στις 6 
Δεκεμβρίου 1788 στο Ζάαράλμπεν/Λορ

ραίνη. Αρχικά επεδίωξε μια καλλιτεχνική 
σταδιοδρομία και παρακολούθησε την Σχο

λή Τεχνών της Ζυρίχης. Αργότερα, το 1801, 
πήγε στο Μόναχο και σπούδασε έως το 
1805 στην Στρατιωτική Ακαδημία. Η στα

διοδρομία του αξιωματικού δεν τον εμπό

δισε να αφιερωθεί και στα καλλιτεχνικά 
ενδιαφέροντα του και να απασχοληθεί ως 

πολεμικός σχεδιαστής και ζωγράφος το

πίων και ηθογραφιών. Ως αξιωματικός του 
Βαυαρικού Στρατού πήρε μέρος το 1805, 
το 1806 και το 1809 στον πόλεμο εναντίον 
της Αυστρίας, της Πρωσίας και του Τιρό

λου. Στην περίοδο 181013, αγωνίστηκε ως 
εθελοντής του Γαλλικού Στρατού στην Ισπα

νία, και στην περίοδο 181315 πήρε μέρος 
ως Βαυαρός λοχαγός στον απελευθερωτι

κό αγώνα. Ο πεπεισμένος οπαδός της μο

ναρχίας και Φιλέλληνας, ήλθε σε στενή 
επαφή με τον Βαυαρό διάδοχο του θρόνου, 
τον οποίο πολλές φορές συνόδευσε σε τα

ξίδια. Διήνυσε την περίοδο 182629 ως στρα

τιωτικός σύμβουλος στην Ελλάδα εν γνώ

σει του Λουδοβίκου Α'. Το 1828, ο 
Καποδίστριας τον αναγόρευσε Στρατιωτι

κό Διοικητή του Ναυπλίου και Στρατιωτι
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κό Κυβερνήτη του Λργους. Το 1829 υπέ

βαλε την παραίτηση του για λόγους υγεί

ας. Το 1833 επέστρεψε στην Ελλάδα για 
δυο χρόνια ως μέλος της Αντιβασιλείας και 
ξεκίνησε την αναδιοργάνωση του ελληνι

κού στρατού ξηράς κατά το βαυαρικό πρό

τυπο. Μετά την ολοκλήρωση της αποστο

λής στη Ελλάδα την περίοδο 184755 
απασχολήθηκε μεταξύ άλλων ως τμημα

τάρχης του βαυαρικού Υπουργείου Πολέ

μου. Το 1844 αναγορεύθηκε βαρόνος και 
το 1859 Πρόεδρος του Ανώτατου Στρατο

δικείου. Απεβίωσε στις 21 Φεβρουαρίου 
1861 στο Μόναχο. 

Ε. Ε. 

Seewald, Karl Wilhelm von Heideck, 1994, κ.ε. 

207. Πρωτόκολλα των συνεδριάσεων 
της Αντιβασιλείας 
183335 
9 Τόμοι (από τους άλλοτε 12), στην έκθεση: 
Τόμος 2, 3.5 13.8.1833 
Αθήνα, Ελληνικό Λογοτεχνικό 
και Ιστορικό Αρχείο (Ε.Λ.Ι.Α.) 

Η ύπαρξη των πρωτοκόλλων των συνε

δριάσεων, τις οποίες συγκάλεσε το τρι

μελές Συμβούλιο Διακυβέρνησης της Ελλά

δας έως τη διάλυση του, μέχρι πρότινος 
ήταν άγνωστη. Τα πρωτόκολλα που αριθ

μούνται σε συνέχειες από συνεδρίαση σε 
συνεδρίαση ως επίσημα έγγραφα δέθη

καν σε 12 ογκώδη βιβλία σύμφωνα με την 
ακόλουθη σειρά: 
Τόμος 1 (λείπει), τ. 2 (αρ. πρωτοκόλλου 
3853, 3 Μαΐου 13 Αυγούστου 1833), τ. 
3 (λείπει), τ. 4 (αρ. 7190, 20 Δεκεμβρίου 
1833  22 Απριλίου 1834), τ. 5 (αρ. 91106, 
11 Μαΐου 15 Ιουλίου 1834), τ. 6 (αρ. 107

150, 21 Ιουλίου  6 Σεπτεμβρίου 1834), 
τ. 7 (αρ. 151175, 7 Σεπτεμβρίου 1834  5 
Οκτωβρίου 1834), τ. 8 (αρ. 176213,6 Οκτω

βρίου 18 Νοεμβρίου 1834), τ. 9 (αρ. 215

250,1 Δεκεμβρίου 1834 14 Ιανουαρίου 
1835), τ. 10 (αρ. 251300,15 Ιανουαρίου 
15 Μαρτίου 1835), τ. 11 (λείπει), τ. 12 (αρ. 
327345,10 Απριλίου 17 Μαΐου 1835). 
Τους εννέα υπάρχοντες τόμους το Ελλη

νικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο 
μπόρεσε μόνο πριν μερικά χρόνια να απο

κτήσει από ιδιώτη. Σύμφωνα με υπάρ

χουσες πληροφορίες, έως την περίοδο της 
στρατιωτικής χούντας (196774), ανήκαν 
στα αποθέματα του Κοινοβουλευτικού 

Αρχείου. Εάν αυτό αληθεύει, πιθανόν τα 
πρωτόκολλα να παρέμειναν μαζί με άλλα 
κομμάτια της έγγραφης περιουσίας του 
βασιλικού Αρχείου στα Ανάκτορα, μετά 
την έξωση του βασιλιά Όθωνα τον Οκτώ

βριο του 1862 και αναγκάστηκε να επι

στρέψει στη Βαυαρία. Αυτό θα εξηγούσε 
τουλάχιστον πώς τα έγγραφα περιήλθαν 
στην κατοχή του Ελληνικού Κοινοβουλί

ου, αφού το έτος 1934 μετέφερε την έδρα 
του στα παλαιά Ανάκτορα της Πλατείας 
Συντάγματος. 
Χωρίς αμφιβολία, τα έγγραφα αποτελούν 
μία πηγή, που υπόσχεται να ρίξει νέο φως 
πάνω στις ασχολίες του Συμβουλίου της 
Αντιβασιλείας. Επιδιώκεται η επιστημο

νική τους έκδοση. 
Β. Σ. 

208. Ο μεγαλόσταυρος του Σωτήρος 
Χρυσός, σμάλτο, ύψος με το στέμμα 10 εκ. 
Επιγ. στην μπροστινή πλευρά: ΟΘΩΝ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ στην πίσω 
πλευρά: Η ΔΕΞΙΑ ΣΟΥ ΧΕΙΡ ΚΥΡΙΕ 
ΔΕΔ ΟΞΑΣΤΑΙ ΕΝ ΙΣΧΥ 
Ίνγκολσταντ, Στρατιωτικό Μουσείο 
της Βαυαρίας αρ. ευρ. Β 5311 

Το παράσημο εγκαινιάστηκε το 1829 από 
την Δ' Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων στο 
Άργος και στις 22 Μαΐου 1833 ανανεώθηκε 
μέσω ενός βασιλικού διατάγματος σε ανά

μνηση της απελευθέρωσης της Ελλάδας. 
Το παράσημο είχε οριστεί τόσο για Έλλη

νες όσο και για αλλοδαπούς, οι οποίοι εί

χαν διακριθεί στη διάρκεια του απελευ

θερωτικού πολέμου (πρβλ. Ritterorden und 
Ehrenzeichen, Λειψία, χωρίς χρονολογία, 
σελ. 63 κ.ε.). Ο βασιλιάς ήταν ο ανώτατος 
άρχων του παράσημου και είχε το απο

κλειστικό δικαίωμα για την απονομή του, 
όπως και για την προαγωγή από κατώ

τερες σε ανώτερες τάξεις, οι οποίες ήταν 
πέντε συνολικά: ιππότες του αργυρού και 
ιππότες του χρυσού σταυρού, ταξιάρχες, 
ανώτεροι ταξιάρχες, μεγαλόσταυροι. 
Ο αριθμός των μελών των τεσσάρων πρώ

των τάξεων ήταν περιορισμένος, αυτός 
των μεγαλόσταυρων ήταν 12, των ανώτε

ρων ταξιαρχών 20, των ταξιαρχών 30, των 
ιπποτών του χρυσού σταυρού 120, και σε 
αυτούς τους αριθμούς δεν συνυπολογίζο

νται οι πρίγκιπες του βασιλικού Οίκου και 
οι αλλοδαποί. Για την πέμπτη τάξη ο αριθ

μός δεν είχε καθοριστεί. 

Οι Έλληνες υπήκοοι δεν μπορούσαν να γί

νουν δεκτοί στις ανώτερες τάξεις χωρίς να 
περάσουν πρώτα από τις κατώτερες. Για 
τις προαγωγές υπολογίζονταν οι αξία και 
τα επιτεύγματα, χωρίς να λαμβάνεται υπό

ψη μόνο η θέση και ο βαθμός. 
Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του κατα

στατικού, συγχρόνως με το παράσημο δι

νόταν μία αρκετά υψηλή αμοιβή, έτσι ώστε 
ένας συγκεκριμένος αριθμός μελών κάθε 
τάξης να μπορεί να λαμβάνει ένα κατάλ

ληλο ετήσιο εισόδημα. 
Η διακόσμηση του παράσημου αποτελεί

ται από ένα σταυρό με χρυσό περίγραμμα 
από λευκό σμάλτο, που καταλήγει σε οκτώ 
ακίδες και φέρει στην μπροστινή πλευρά 
ένα χρυσό μετάλλιο με την προτομή του 
Όθωνα, ο οποίος κοιτάζει προς τα δεξιά, 
και περιβάλλεται από έναν μπλε επισμαλ

τωμένο κύκλο, με την ελληνική επιγραφή 
σε χρυσό: «Όθων Βασιλεύς της Ελλάδος» 
και ένα πράσινο επισμαλτωμένο στεφάνι 
από φύλλα βελανιδιάς και δάφνης. Η πίσω 
πλευρά φέρει σε μπλε επισμαλτωμένο με

νταγιόν το λευκό σταυρό με το βαυαρικό 
ρομβοειδή θυρεό. 
Το παράσημο φοριώταν με μια μπλε μου

αρέ κορδέλα με λευκή άκρη, που οι ιππό

τες τη στερέωναν στο πέτο και οι ταξιάρ

χες και οι ανώτεροι ταξιάρχες στο λαιμό, 
οι μεγαλόσταυροι όμως την φορούσαν έτσι 
ώστε να κατεβαίνει από τον αριστερό ώμο 
στην δεξιά πλευρά. Επιπλέον, οι ανώτεροι 
ταξιάρχες και οι μεγαλόσταυροι είχαν το 
κεντημένο σε ασήμι αστέρι (αρχικά λίγο μι



κρότερο από ό,τι αργότερα) στην αριστε

ρή πλευρά του στήθους τους. Όλα τα μέ

λη του τάγματος έπρεπε να φοράνε με τον 
παραπάνω τρόπο τα διακριτικά τους όταν 
εμφανίζονταν ενώπιον του Βασιλιά ή των 
Πριγκίπων του Βασιλικού Οίκου ή κα

λούνταν σε κάποια δημόσια εορτή. Σε άλ

λες περιπτώσεις οι μεγαλόσταυροι και οι 
ταξιάρχες επιτρεπόταν να φοράνε τα εμ

βλήματα τους με τον τρόπο που τα φορού

σαν οι ιππότες του χρυσού σταυρού. 
Σε περίπτωση θανάτου ενός ιππότη, τα εμ

βλήματα τιμής του επιστρέφονταν στον 
υπουργό του Βασιλικού Οίκου και των Εξω

τερικών Υποθέσεων. 
Γ. φ. Κ. 

Dimitri Romanoff, The Orders, Medals and 
History of Greece  Balkan Heritage, Rungsted 
Kystr Δανία 1987, σελ. 82 ακολ. Murken, Konig
OttovonGriechenkmdMuseum, 1995, σελ. 98 
ακολ., εικ. 91 a και b. 

To Επικουρικό Βαυαρικό 
Εκστρατευτικό Σώμα στην Ελλάδα 

209. Διάκριση για το βαυαρικό 
επικουρικό στράτευμα 
Χαλκός, διάμετρος 3 εκ. 
Επιγ. στην μπροστινή πλευρά: ΟΘΩΝ / ΒΑΣΙ 
ΙΛΕΥΣΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔ ΟΣ στην πίσω πλευρά: 
Τωι Β.[ΑΣΙΛΙΚΩι] / ΒΑΥΑ Ι ΡΙΚΩι / ΕΠΙ. 
ΚΟΥΡΙΚΩι ΣΤΡΑΤΩι 
Ίνγκοσταλντ, Στρατιωτικό Μουσείο 
της Βαυαρίας, αρ. ευρ. 117/80 

Ο σταυρός που είχε εγκαινιάσει ο Βασι

λιάς Όθωνας στις 24 Νοεμβρίου  4 Δε

κεμβρίου 1833 στο Ναύπλιο, με ένα δάφ

νινο στεφάνι ανάμεσα στα άκρα του σταυρού, 
φοριώταν με μια ανοιχτόχρωμη μπλε κορ

δέλα στην αριστερή μεριά του στήθους. 
Στην μπροστινή πλευρά ο σταυρός φέρει 
την ελληνική επιγραφή: «Όθων, Βασιλεύς 
της Ελλάδος» και στην πίσα» πλευρά τις λέ

ξεις: «Τω βαυαρικά» επικουρικά) στρατώ». 
Με αυτό το έμβλημα τιμής παρασημο

φορούνταν τα μέλη του βαυαρικού επι

κουρικού στρατού, που είχαν συνοδεύσει 
τον Βασιλιά Όθωνα στην Ελλάδα. 

Γ. φ. Κ. 

Ritterorden und Ehrenzeichen, Λειψία, χωρίς 
χρονολογία, σελ. 64.· Dimitri Romanoff, The 
Orders, Medals and History of Greece  Balkan 
Heritage, Rungsted Kystr Δανία 1987, σελ. 118 

ακολ. Murken, KonigOttovonGriechenland
Museum, 1995, σελ. 100 ακολ., εικ. 93 a και b. 

210. Εικόνες από την Ελλάδα 18331838 

α. Στρατιωτικά γυμνάσια στη Λάρισα 
1834. Ludwig Kollnberger. 
Ακουαρέλα σε χαρτόνι, 24 x 13,5 εκ. 
Ενυπόγραφη, 1836. 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Αρ. ευρ. 1310. 

β. Hans Hanke: είκοσι πιστά αντίγραφα 
έργων του Ludwig Kollnberger (183438) 

Ακουαρέλα σε χαρτόνι, 13 x 16 έως 24 χ 14 εκ. 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. Αρ. ευρ. 3218 
(ΙΧΧ) 

Ο LUDWIG KOLLNBERGER ΚΑΙ ΟΙ 
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. 
Η αρχαιολατρεία του βασιλιά της Βαυα

ρίας Λουδοβίκου Α' (17861868) επηρέ

ασε το ενδιαφέρον των Γερμανών καλ

λιτεχνών για την Ελλάδα. Εξάλλου στην 
στρατιωτική αποστολή που ο ίδιος έστει

λε το 1826 στην επαναστατημένη χώρα, 
για να ενισχύσει τους αγωνιζόμενους Έλλη

νες, συμμετείχαν και στρατιωτικοί που διέ

θεταν ζωγραφικό ταλέντο. Οι πολυπρό

σωπες συνθέσεις του Carl Wilhelm von 
Heideck, αρχηγού της αποστολής και οι 
προσωπογραφίες αγωνιστών της Ελληνι

κής Επανάστασης του λοχαγού Carl 
Krazeisen συγκαταλέγονται στις πηγές της 
νεώτερης ελληνικής ιστορίας. 
Με τη Συνθήκη του Λονδίνου (1832) οριστι

κοποιήθηκε η αναγόρευση του Όθωνος 
(18151867), δευτερότοκου γιου του Λου

δοβίκου Α', ως βασιλέως της Ελλάδος. 
Τον ανήλικο βασιλέα συνόδευσε στην 
Ελλάδα το 1833 ένα επιτελείο Βαυαρών 
που θα αναλάμβαναν την οργάνωση του 
νέου κράτους και το Επικουρικό Βαυα

ρικό Εκστρατευτικό Σώμα. Τότε, με εντο

λή του Λουδοβίκου Α' ήρθαν στην Ελλά

δα και πολλοί εξέχοντες ακαδημαϊκοί 
ζωγράφοι προκειμένου να ζιογραφίσουν 
θεματικές ενότητες που θα απέδιδαν τη 
διαχρονική ιστορική πορεία της Ελλάδος 
όπως ο Peter von Hess και ο Carl Rottmann. 
Συγχρόνως έφτασαν και άλλοι Γερμανοί 
ζωγράφοι, όπως ο J. Petzl, ο G. Perlberg, 
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ο ο F. Stademann και ο Carl Ross, που απέ

g δωσαν εικόνες από την Ελλάδα μέσα από 
5 προσωπικές θεματολογικές επιλογές. Από 
c τις τάξεις του Βαυαρικού Εκστρατευτικού 
< Σώματος αναδείχτηκε μια κατηγορία ερα

| σιτεχνών ζωγράφων. Ανάμεσα τους ήταν 
α ο Adalbert Marc, ο Α. Haubenschmid, και 
ο ο L. Kollnberger. Ευαίσθητοι δέκτες της 
< νεοελληνικής πραγματικότητας, για δική 
| τους καθαρά ευχαρίστηση και αναψυχή, 
■ εικονογραφούσαν όσα εντυπωσιακά έβλε

Χ παν. Συνέθεταν έτσι και αυτοί κατά κά

< ποιο τρόπο το ζωγραφικό προσωπικό τους 
ημερολόγιο. 
Ο L. Kollnberger γεννήθηκε στο Σάλ

τσμπουργκ. Το 1811, εντάχθηκε στο βαυ

αρικό στρατό και σταδιοδρόμησε ως αξιω

ματικός. Ο πατέρας του, Martin Kollnberger, 
ίδρυσε το 1826, στο Passau, όπου από το 
1816 είχε εγκατασταθεί η οικογένεια, παρ

τάρτημα φιλελληνικού συλλόγου με σκο

πό «να σωθεί ο χριστιανικός λαός των ηρώ

ων». Το περιβάλλον του L. Kollnberger, 
αλλά και λόγοι επαγγελματικής εξέλιξης, 
συνέτειναν στην απόφαση του να έρθει 
στην Ελλάδα όπου έφτασε στις 19 Ιουλί

ου 1833 με το Επικουρικό Βαυαρικό 
Εκστρατευτικό Σώμα. 
Το 1838 αποχώρησε από την Ελλάδα και 
επέστρεψε στη Βαυαρία, όπου συνέχισε 
τη στρατιωτική του σταδιοδρομία. Τιμή

θηκε με διάφορες διακρίσεις και με το ελ

ληνικό βασιλικό μετάλλιο των εθελοντών. 
Πέθανε στο Ascb.au της κοινότητας 
Schweigen, στις 4 Δεκεμβρίου 1892. Ο προ

σωπικός του φάκελλος φυλάσσεται στα 
Βαυαρικά Κρατικά Αρχεία (Γενικό Αρχείο 
της Βαυαρίας, ΟΡ 21324). 
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην 
Ελλάδα ο L. Kollnberger με τη στρατιω

τική του μονάδα, μετεκινείτο συχνά μέσα 
στα όρια του μικρού ελληνικού βασιλεί

ου. Διέσχιζε την ενδοχώρα, καταυλιζόταν 
στην ύπαιθρο, στρατοπέδευε σε επαρ

χιακές πόλεις, ταξίδευε με πλοία. 
Ο προικισμένος με ανοιχτό πνεύμα και ζω

γραφικό ταλέντο νεαρός αξιωματικός απο

τύπωσε σε σχέδια και ακουαρέλες ό,τι θε

ωρούσε αξιοσημείωτο. Εξέχουσα θέση στο 
έργο του έχουν τα στιγμιότυπα από τις ιδιά

ζουσες συνθήκες διαβίωσης των Βαυαρών 
στρατιωτών σ' αυτήν την καθόλα διαφο

ρετική από την πατρίδα του μεσογειακή 
χώρα. Επίσης απαθανάτισε τις σκληρές 
συμπλοκές του Εκστρατευτικού Σώματος 
με τοπικές ομάδες επαναστατών και την 
καταδίωξη των ορεσιβίων άταχτων και λη

στών που προέρχονταν συνήθως από πρώ

ην αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης 
του 1821, οι οποίοι δεν είχαν συμπεριλη

φθεί στις τάξεις του οργανωμένου στρα

τού του νέου βασιλείου, με αποτέλεσμα να 
στραφούν στη ληστεία. Το ενδιαφέρον του 
προσείλκυσε επίσης η καθημερινή ζωή των 
Ελλήνων, τα εορταστικά έθιμα, οι δρα

στηριότητες των κατοίκων της υπαίθρου 
και των πόλεων, οι ενδυμασίες, το ελλη

νικό φυσικό τοπίο, τα διάσπαρτα ερείπια 
των αρχαίων μνημείων, τα μεσαιωνικά 
φρούρια, τα λιμάνια, ακόμα και τα πλοία 
που διέπλεαν τις ελληνικές θάλασσες. Με 
το εικαστικό του χρονικό ο L. Kollnberger 
ανέδειξε ενδιαφέρουσες πλευρές της ζω

ής στην Ελλάδα κατά την Οθωνική εποχή. 
Πιθανότατα οι εικόνες σχεδιάστηκαν, 
ολοκληρώθηκαν, ταξινομήθηκαν και υπο

μνηματίστηκαν από τον ίδιο κατά την πα

ραμονή του στην Ελλάδα. Σε δύο λευκώ

ματα (αρ. ευρ. BS ΠΙ/21) στα Βαυαρικά 
Κρατικά Αρχεία, Τμήμα III, Αρχείο Πο

λέμου (Bayerisches Hauptstaatsarchiv, 
Abteilung III, Kriegsarchiv) του Μονάχου 
σώζονται σήμερα 102 έργα του. Πρόκει

ται για ακουαρέλες και σχέδια με μολύβι 
σε χαρτόνια διαστάσεων από 11 x 18 έως 
20 χ 25 εκ. 

Το πρώτο λεύκωμα φέρει τον τίτλο «49 
Abbildungen aus der Zeit der Bayer. 
Hilfsbrigade in Griechenland 183435. 
Stadtebilder v. Koellnberger». 
To δεύτερο λεύκωμα, με τον τίτλο « Grie

chenland. 56 Abbildungen aus d. Zeit der 
Bayer. Hilfsbrigade in Griechenland 1834

1835. Stadtebilder v. Koellnberger» ευρε

τηριάζεται σήμερα ως «Skizzenbuch aus 
Griechenland mit 56 Abbildungen». Εκτός 
από τις παραπάνω ακουαρέλες του, στο 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο της Ελλάδος 
φυλάσσεται η μοναδική ενυπόγραφη σύν

θεση του καλλιτέχνη, που δώρησε στην 
Ι.Ε.Ε.Ε. το 1891 ο Christian von Schmaltz, 
γιος του στρατηγού του Όθωνα Chr. von 
Schmaltz.. Εικονίζει τη διεξαγωγή στρα

τιωτικών γυμνασίων που διοργάνωσε ο 
Πασάς της Λάρισας προς τιμήν Βαυαρών 
αξιωματούχων, απεσταλμένων του βασι

λέα Όθωνα. 
'Οταν ο L. Kollnberger ζωγράφιζε τις ει

κόνες του από την Ελλάδα, ένας μεγάλος 
αριθμός Ευρωπαίων ζωγράφων, ερασι

τεχνών ή ακαδημαϊκών είχε ασχοληθεί με 
το ίδιο αντικείμενο. Πολλά από τα έργα 
τους είχαν ήδη τυπωθεί και κυκλοφορού

σαν σε λευκώματα. Οι αναζητήσεις του 

ακολούθησαν το καλλιτεχνικό ρεύμα της 
εποχής εκφρασμένες όμως με ένα εν

διαφέρον αφελές ύφος. Κάποιες συνθέ

σεις του μάλιστα παρουσιάζουν σχεδια

στικές ομοιότητες με συγκεκριμένα 
ζωγραφικά έργα του βαυαρικού καλλιτε

χνικού περιβάλλοντος. 
Στη σύνθεση των εικόνων του αξιοποίη

σε τόσο τις δικές του εικονογραφικές ση

μειώσεις όσο και στοιχεία από έργα άλ

λων ζωγράφων με στόχο περισσότερο να 
αφηγηθεί μέσα από την εικόνα παρά να 
δημιουργήσει ένα πρωτότυπο έργο τέχνης. 
Το 1908 ο ιστορικός Σπ. Λάμπρος, μέ

λος του Δ.Σ. της Ιστορικής και Εθνολογι

κής Εταιρείας της Ελλάδος, ερευνώντας 
τα Πολεμικά Αρχεία του Μονάχου εντό

πισε φακέλους με γενικό τίτλο Griechische 
Erinnerungen (Ελληνικές Αναμνήσεις), 
τα οποία περιείχαν ημερολόγια και απο

μνημονεύματα Βαυαρών που ανήκαν στο 
Επικουρικό Βαυαρικό Εκστρατευτικό Σώ

μα. Οι φάκελοι αυτοί περιείχαν τα δύο 
λευκώματα με τις υδατογραφίες του L. 
Kollnberger. 

Ο ερευνητής διέκρινε την αξία που είχαν 
οι εικόνες ως ιστορικά και εθνογραφικά 
τεκμήρια για το βίο του νεώτερου Ελλη

νισμού. Συνέταξε και δημοσίευσε κατά

λογο τους και διατύπωσε την άποψη ότι 
«θα ήτο ευχής έργον ...αν η πολύτιμος αύ

τη ιστορική και εθνογραφική συλλογή των 
εικόνων, ας περιλαμβάνουσι τα δύο λευ

κώματα του Koellnberger, ηδύνατο, πι

στώς αντιγραφομένη να κατατεθεί εν τω 
Μουσείω της Ιστορικής και Εθνολογικής 
Εταιρείας και ν' αγάγη εις μελετάς και 
δημοσιεύσεις διδακτικώτατας περί των 
χρόνων της εν Ελλάδι Βαυαροκρατίας». 
Η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της 
Ελλάδος φρόντισε να αποκτήσει αντίγραφα 
των υδατογραφιών, ύστερα από συνεν

νοήσεις του Σπ. Λάμπρου με το διευθυντή 
του Πολεμικού Αρχείου του Μονάχου στρα

τηγό Staudinger. 
Το Δεκέμβριο του 1909 ανατέθηκε η αντι

γραφή στον καταγόμενο από το Νταχά

ου ζωγράφο Hans Hanke, ο οποίος αποδεί

χτηκε ένας ευσυνείδητος και προικισμένος 
ζωγράφος που επεδίωξε και πέτυχε την 
πλήρη ομοιότητα των αντιγράφων με τα 
πρωτότυπα. 
Τα αντίγραφα των υδατογραφιών του L. 
Kollnberger από τον Hans Hanke της συλ

λογής του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου 
έχουν γίνει ευρύτατα γνωστά επειδή ει

κονογραφούν συχνά εκδόσεις που επι
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212. Παράσημο του Βαυαρικού 
Εθελοντικού Σώματος 
με απόφαση της Αντιβασιλείας 
της 22ας Σεπτεμβρίου 1833 
Σε μπρούτζο ή σίδερο, με δάφνινο στεφάνι 
3,2 εκ. 
Οττομπρούν, Μουσείο του βασιλιά Όθωνα 

χειρούν την ιστορική, κοινωνική ή πολι

τιστική προσέγγιση του Ελληνικού Κρά

τους στην οθωνική εποχή και είναι τα πα

ρακάτω. 

Ι. «Αποβίβαση» 
Π. «Ελαφρόν πεζικόν. Μανιάτες, Ρουμε

λιώτες» 
III. «Τάγμα παραμεθόριο και επίκουροι 
χωροφύλακες» 
IV. «Συμπλοκή περιπόλου με ληστές» 
V. «Το κατάλυμμά μου στη Ναύπακτο το 
Μάρτιο και Απρίλιο του 1834» 
VI. «Σώμα νεοελλήνων γεφυροποιών. 
Κρυονε'ρι Μεσολογγίου Μάρτιος 1834» 
VII. «Λαμία» 
VIII. «Υποδοχή της διπλωματικής αντι

προσωπείας του Όθωνα από τον Πασά 
της Λάρισας» 
IX. «Ο δεύτερος πεζικός λόχος των Βαυ

αρών σε κατάσταση απελπισίας κατά την 
πορεία προς τη Χαλκίδα, Σεπτέμβριος 
1834» 
Χ. «Συμπλοκή με ληστές στην Αγία Μαρί

να κοντά στη Λαμία, 1836» 
XI. «Έξοδος του Θοδωράκη Γρίβα. Αθή

να, Αύγουστος 1836» 
XII. «Ο καταυλισμός των στρατιωτών που 
κατασκευάζουν την οδό Πειραιώς το 1836» 
XIII. «Ο Πειραιάς, 1837» 
XIV. «Ο Πύργος του Λόρδου 'Ελγιν στην 
Αθήνα» 
XV. «Ο νέος στρατώνας του πεζικού στην 
Αθήνα» 
XVI. «Αθηναϊκό καφενείο» 
XVII. «Κυριακάτικη διασκέδαση στην Αθή

να το 1837» 
XVIII. «Τούρκος πρέσβης σε ελληνικό βα

σιλικό χορό, 1837» 
XIX. «Γερμανοί αξιωματικοί πίνοντες. Το 
προσωπικό της τουρκικής πρεσβείας στην 
Αθήνα,1837» 
XX. «Ο ναός του Ολυμπίου Διός στην Αθή

να, 1838» 

Ε. Π.Κ. 

Ευθυμίας ΠαπασπύρσυΚαραδημητρίου, Εικό
νες από την Ελλάδα 18331838. Υδατογραφίες 
τον Hans Hanke από το έργο του Ludwig 
Kollnberger, IEEE, Αθήνα 2000. 

Achim Fuchs, Ansichten aus Griechenlan, Das 
Neue Hellas. Griechenland undBayem zurZeit 
Ludwig Ι, Μόναχο 1999, σ.388392. 

To παράσημο σε σχήμα σταυρού με δάφ

νινο στεφάνι γύρω του φέρει στην μπρο

στινή όψη (α) δυο ξίφη και πάνω τους το 
στέμμα και την επιγραφή ΟΘΩΝ/

ΒΑΣΙΛΕΥΣ/ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Στην πί

σω όψη (β) τον βαυαρικό θυρεό και την 
επιγραφή ΤΟΙΣ ΗΡΩ/ΙΚΟΙΣ/ΠΡΟΜΑ/

ΧΟΙΣ/ΤΗΣ/ΠΑΤΡΙΔΟΣ. Το σχέδιο έγι

νε από τον γλύπτη και χαράκτη μεταλλίων 
Konrad Lange (18091856). 
Το παράσημο αυτό απενέμετο ύστερα από 
βασιλική απόφαση της 1ης Ιουνίου 1834, 
σε Ευρωπαίους φιλέλληνες και Έλληνες, 
για την ενεργό συμμετοχή τους στους Απε

λευθερωτικούς Αγώνες 18211829. Έγι

νε ευρύτερα γνωστό ως «Παράσημο των 
Φιλελλήνων» και είχε απονεμηθεί, όπως 
ήταν εύλογο, πολλές φορές. Στους αξιω

ματικούς απενέμετο σε ασήμι, στους υπα

ξιωματικούς σε μπρούτζο και σε στρα

τιώτες και ναύτες σε σίδερο. 

Μ. Ζ. Κ. 

Το παράσημο φέρει στην όψη (α) επιγραφή 
ΟΘΩΝ /ΒΑΣΙ/ ΛΕΥΣ / Τ / ΕΛΛΑΔΟΣ 
και στην όψη (β) επιγραφή ΤΗΣ ΕΚ/ 
ΒΑΥΑ/ΡΙΑΣΈΘΕ/ΛΟΝΤ. 
Απενέμετο σε όλα τα μέλη του Εθελοντι

κού Σώματος, που είχαν ακολουθήσει τον 
Όθωνα στην Ελλάδα υπό τον στρατηγό 
Friedrich von Hartling. Το Σώμα, λόγω 
ελλείψεως ικανού αριθμού εθελοντών, 
αποτελείτο αρχικά από τακτικούς και εί

χε συνολική δύναμη 3582 άνδρες. Αυτοί 
αντικαταστάθηκαν από το 1833 ως το κα

λοκαίρι 1835 από το Βαυαρικό Εθελο

ντικό Σώμα. 

Μ. Ζ. Κ. 

Ο βασικός άσσος του παιχνιδιού φέρει 
την «Στήλη του Όθωνα» στο Οττομπρούν, 
ο Ρήγας και οι Αξιωματικοί είναι μορ

φές της Ελληνικής Επανάστασης, το 10, 
9, 8, και 7 είναι σκηνές του Αγώνα, ενώ 

211. Παράσημο για τη συμμετοχή 
στους Απελευθερωτικούς Αγώνες 
18211829 
Ασήμι, 2,93,1 εκ. 
Οττομπρούν, Μουσείο του βασιλιά Όθωνα 

213.36 Τραπουλόχαρτα με παραστάσεις 
από σκηνές του Αγώνα με Βαυαρούς 
στρατιώτες 
Επιζωγραφισμένες χαλκογραφίες, π. 1835 
κάθε κάρτα 9,8 x 5,1 εκ. Ακριβή αντίγραφα 
των πρωτοτύπων στο μουσείο της Πόλης 
του Μονάχου 
Οττομπρούν, Μουσείο του Βασιλιά Όθωνα 
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στο 6 είναι γραμμένες οι εξηγήσεις για 
τις μορφές. 

Μ. Ζ. Κ. 

Κατ. έκθ. Biedermeiers Gliick undEnde (επιμ. 
Hans Ottomeyer), Μουσείο της Πόλης του 
Μονάχου 1987. 

214. Όπλα του βαυαρικού πεζικού 
Σίδηρος, ατσάλι, ορείχαλκος, ξύλο καρυδιάς, 
μήκος 148 εκ. (χωρίς ξιφολόγχη), διαμέτρη
μα 17,8 χιλ. 
Επιγρ. στην πλάκα του εμπυρέα: Α 1821 
Ίνγκολσταντ, Στρατιωτικό Μουσείο 
της Βαυαρίας, αρ. ευρ. Β 397 

Το 1804 στη Βαυαρία καθορίστηκαν νέα 
πρότυπα για τα φορητά πυροβόλα όπλα. 
Ακολουθούσαν, όπως σχεδόν παντού στην 
τότε Ευρώπη, το γαλλικό πρότυπο. 
Τα φορητά πυροβόλα όπλα εκείνης της επο

χής γέμιζαν από το στόμιο του σωλήνα («ε

μπροσθογεμή»). Η επίκρουση του τουφε

κισμού ακολουθούσε με τον επονομαζόμενο 
πυρόλιθο, ο οποίος είχε καθιερωθεί γύρω 
στο 1700 περίπου στις στρατιωτικές πρα

κτικές. Στα όπλα που λειτουργούσαν με πυ

ρόλιθο, ανάμεσα στα χείλη του κόκορα βρι

σκόταν μια τσακμακόπετρα, η οποία με 
το όπλισμα της σκανδάλης χτυπούσε πάνω 
στην κυρτή επιφάνεια της «μπαταρίας» και 
δημιουργούσε σπινθήρες. Παράλληλα ση

κωνόταν η μπαταρία προς τα μπροστά και 
απελευθέρωνε στο κατώτερο μέρος της 
τη μπαρούτη. Οι σπίθες πυροδοτούσαν τη 
μπαρούτη και αυτή η φλόγα περνούσε μέ

σα από την οπή του πυροκροτητή στην κά

νη, όπου τελικά πυροδοτούσε το προωστι

κό γέμισμα. Αυτή η τεχνική αποδείχθηκε 
αξιόπιστη σε γενικές γραμμές, εξαρτιόταν 
όμως πάντα από τις καιρικές συνθήκες. Με 
την υγρασία σημειώνονταν συχνά εμπλο

κές. Για αυτόν το λόγο και εξαιτίας του χα

μηλού ρυθμού πυροβολισμών (περίπου τρεις 
πυροβολισμοί το λεπτό) οι αγώνες σώμα με 
σώμα έπαιζαν ακόμη έναν σημαντικό ρό

λο. Επιπλέον, εφάρμοσαν στο στόμιο της 
κάνης ένα αιχμηρό όπλο, την ξιφολόγχη. 
Έτσι το όπλο μετατρεπόταν σε δόρυ. 

215. Όπλα βαυαρικού ιππικού 

α. Σπαθί 
1825 
Ατσάλι, δέρμα, μήκος 95εκ. 
Επιγρ.: Ε. Η. Neuhaus Solingen 

β. Πιστόλι 
1826 
Σίδηρος, ατσάλι, ορείχαλκος, ξύλο καρυδιάς, 
μήκος 38,5εκ., διαμέτρημα 17,8χιλ. 
Επιγρ. πάνω στην πλάκα του εμπυρέα: Α 1826 
Ίνγκολσταντ, Στρατιωτικό Μουσείο 
της Βαυαρίας, αρ. ευρ. Β 397 και Β 536 

Εκτός από το ξίφος ή το σπαθί, τα κύρια 
όπλα τους, οι ιππείς διέθεταν και πιστό

λια, και μάλιστα πάντα κατά ζεύγη. Τα πι

στόλια αποτελούσαν όπλα για μάχη εκ του 
σύνεγγυς, γιατί λόγω της μικρής ευστο

χίας τους δεν μπορούσαν να χρησιμοποι

ηθούν για αποστάσεις μεγαλύτερες των 
δέκα μέτρων. 
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Για αυτόν το λόγο η σημασία τους ως εκ

πυρσοκροτικά όργανα της Ταχυδρομικής 
Υπηρεσίας ήταν ίδια με αυτήν στον πραγ

ματικό αγώνα. 
Τα πιστόλια τύπου Μ 1826 κατασκευά

στηκαν, όπως δηλώνει και η χάραξη στην 
πλάκα του εμπυρέα, το 1826 στο βασιλι

κό εργοστάσιο όπλων οτο Άμπεργκ. 
Ντ.Σ. 

216. Βαυαρός στρατιώτης του πεζικού 
αφηγείται τις περιπέτειες του 
στην Ελλάδα 
Alois Bach, π. 1835 
Λάδι σε μουσαμά, 37, 8 x 41, 3 εκ. 
Επιγρ. κ.α. Alois Bach. Στην πίσω όψη σε επι
κολλημένο χαρτί με μολύβι: Gemalt hut Signatw/ 
von Alois Bach I Genremaler geb. 121 Dez. 1809 
I v. Eschlkam im bayr. Wald wurde 11827 Schiller 
d. Akademie in Miinchen I unter Cornelius. I Er 
lithographirte audi fur.../ u. Landwirt /schaftliche 
Werke. 
Ι Ζωγραφισμένο όπως λέει η υπογραφή Ι από 
τον Άλοϊς Μπαχ Ι ζωγράφο ηθογραφικών 
θεμάτων γεν. στις 121 Δεκ. 1809 Ι από το 
ΈσλκαμΙ του βαυαρικού Δρυμού έγινε Ι το 
1827 μαθητής της Ακαδημίας του Μονάχου Ι 
την εποχή του Κορνέλιους.ΙΛιθογράφησε επί
σης για...Ι και αγροτικά θέματα.] 
Τνγκολσταντ: Στρατιωτικό Μουσείο 
της Βαυαρίας, Αρ. ευρ. Β 5947 

Ένας στρατιώτης κάθεται σε μια βαυα

ρική μπυραρία και διηγείται στους «πο

λίτες» που τον ακούν με προσήλωση τις 
περιπέτειες του από την Ελλάδα. 
Λέγεται ότι η μια τέτοια σκηνή είχε λάβει 
χώρα στην περιοχή του Τολτς, στην Άνω 
Βαυαρία, κοντά στο Μόναχο, και ότι ο 
στρατιώτης ήταν λοχίας του πεζικού ενός 
Σιόματος, που όμως δεν είχε πάει ποτέ 
στην Ελλάδα. Αξίζει να συσχετισθεί η μάλ

λον αφελής αυτή σύνθεση του ζωγράφου 
αγροτικών σκηνοίν με την ηθογραφική ζω

γραφική που αναπτύχθηκε στα αστικά κέ

ντρα της Βαυαρίας, γύρω από την Ακα

δημία του Μονάχου. 
Ε. Α. / Μ. Ζ. Κ. 

217. Μνημείο Βαυαρών πεσόντων 
στην Ελλάδα 
Χαρακτικό σε ατσάλι, 24,0 x 16,7 εκ. 
Επιγρ. κάτω: Denkmal der in Griechenland 
gefallenen Baiem von Christian Siegel 
[Μνημείο των Βαυαρών πεσόντων στην Ελλά
δα του Χριστιανού Ζίγκελ] 
Οττομπρούν, Μουσείο του βασιλιά Όθωνα 

Το ανυπόγραφο χαρακτικό αναπαριστά 
το μνημείο που ανήγειρε ο βασιλιάς της 

Βαυαρίας Λουδοβίκος για του στρατιώ

τες του που έδωσαν τη ζωή τους μετά το 
1833 για την Ελλάδα. Βρίσκεται στην Πρό

νοια, κοντά στο Ναύπλιο, την πρώτη πρω

τεύουσα του γιου του Όθωνα, λαξευμέ

νο στο βράχο. Ο γλύπτης Christian Heinrich 
Siegel (18081883) πήρε την ανάθεση με 
τη μεσολάβηση του Ludwig Ross και τα

ξίδεψε το φθινόπωρο του 1838 στο Ναύ

πλιο για να μελετήση το ζήτημα. Επηρε

άστηκε σαφώς από το μνημείο των 
πεσόντων Ελβετών στις Tuileries το 1792 
που φιλοτέχνησε ο Berthel Thorvaldsen 
το 1820 στη Λουκέρνη. Το 1841 μνημο

νεύει ο Ross στο βιβλίο του τη διαδικα

σία ολοκλήρωσης του έργου. 
Ο Siegel παρέμεινε πια στην Αθήνα. Ζού

σε από παραγγελίες απλών εργασιών γλυ

πτικής αλλά και προτομών. Φιλοτέχνησε 
τις προτομές της βασίλισσας Αμαλίας και 
της κυρίας της Αυλής Julia von Norden

flycht. 

Χ. Β. P. 

Seidl, Bayern in Griechenland, 1981, σ. 257. 
Murken, Konig Ottovon GriechenlandMueum, 
1995, σ. 73. Haugsted, Dream and Reality, 1996, 
α 214. 
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ση». Τις τοιχογραφίες και της Ακαδημίας, 
αλλά και του Πανεπιστημίου, τις φιλοτέ

χνησαν μαθητές του πάνω στα σχέδια του 
Rahl. Η ζωφόρος του Πανεπιστημίου έγι

νε από τον Eduard Lebiedski. 
Ο προγραμματισμός του ζωγραφικού δια

κόσμου πρέπει να είχε αρχίσει ήδη κατά 
τη διάρκεια της πρώτης φάσης του κτί

σματος. Ωστόσο, η παραγγελία δεν δό

θηκε παρά αφού ο βαρώνος Σίνας χορή

γησε ένα μεγάλο ποσόν με την ευκαιρία 
της θεμελίωσης της Ακαδημίας των Επι

στημών το 1856. 
Τελικά, ο ομογενής από τη Βιέννη Νικό

λαος Δούμπας δαπάνησε αργότερα, το 
1888 ένα σημαντικό ποσόν για την εκτέ

λεση της ζωφόρου στα Προπύλαια του Πα

νεπιστημίου στη σημερινή τους μορφή. Ο 
βιεννέζος ζωγράφος Carl Rahl (18121856), 
στον οποίο είχε ανατεθεί η εκπόνηση των 
αρχικών σχεδίων για τη ζωφόρο, προσ

διόρισε κατά πάσα πιθανότητα και το 
εικονογραφικό περιεχόμενο του έργου. 
Στη Συλλογή Χαρακτικών και Σχεδίων της 
Βιέννης φυλάσσεται μια σειρά από 3 προ

σχέδια εκτελεσμένα με μολύβι και ακου

αρέλα του 1859 καθώς και ένα προσχέ

διο, μόνο με μολύβι (αρ. ευρ. 21000 α, β, 
c και 20370), που παρουσιάζουν όμως απο

κλίσεις μεταξύ τους έως προς τα επιμέ

ρους θέματα. Με τον απροσδόκητο θά

νατο το Rahl το 1865 διακόπηκε κατ' αρχήν 
η εκτέλεση. Μόλις τη δεκαετία του 1880 
μπόρεσε ο νεαρός αυστριακός ζωγράφος 
Eduard Lebiedzki (18621915) να πραγ

ματοποιήσει σε άψογο ναζαρηνό ύφος τα 
προσχέδια του Rahl, αφού είχε ενισχυθεί 
οικονομικά από τον Νικόλαο Δούμπα, ο 
οποίος είχε χορηγήσει επίσης την περί

φημη αίθουσα συναυλιών της Βιέννης 
Musikvereinssaal. Οι εργασίες του ολο

κληρώθηκαν το 1888, παρ' όλη την αλλα

γή της πολιτικής κατάστασης στην Ελλά

δα και την έξωση του Όθωνα. Η μόνη 
διαφορά από τα προσχέδια του Rahl αφο

ρά στην παρουσίαση του Όθωνα. Δεν ανα

παρίσταται πια ως ηγεμόνας με αλουρίδα 
και εμβλήματα εξουσίας, στέμμα, σκήπτρο 
και σφαίρα του κόσμου αλλά ως μυθο

λογική μορφή, καθισμένη σε ένα θρόνο 
με αλληγορικές μορφές, ντυμένες σύμ

φωνα με αρχαία πρότυπα. Οι μορφές αυ

τές διακρίνονται από τα εμβλήματα που 
κρατούν στα χέρια αλλά και από επιγρα

φές γύρω από τα κεφάλια τους. Έτσι έχουν 
απεικονιστεί η Αστρολογία, Θεολογία, 
Ιατρική, Δικαιοσύνη, Αρχαιολογία, Φι

λοσοφία, Ρητορική, Ιστορία, Φυσική και 
τα Μαθηματικά. Δεξιά και αριστερά από 
την κεντρική μορφή του βασιλιά Όθωνα 
παρίστανται μεμονωμένες μορφές ή ομά

δες από πρόσωπα από τη μυθολογία και 
ιστορία της Ελλάδας, οι σημαντικότεροι 
ποιητές, φιλόσοφοι, καλλιτέχνες και επι

στήμονες της αρχαιότητας που υποδη

λώνουν την παρουσία τους στη νέα πρω

τεύουσα του κράτους. Στο ένα άκρο της 
ζωφόρου εντοπίζεται ο προμηθεϊκός μύ

θος και ακριβώς απέναντι, στο τελικό άκρο 
της ζωφόρου ο Απόστολος Παύλος της 
Αθήνας, παραστάσεις για τις οποίες δεν 
υπήρχαν προσχέδια από τον Rahl. 
Τα δευτερεύοντα ιστορικά και μυθολογι

κά συμβάντα της ζωφόρου διαβάζονται 
ως εγχειρίδιο γερμανικής ουμανιστικής 
παιδείας: Χρονολογικά αρχίζουν με την 
ομάδα του Μίνωα στον οποίο προστέθη

κε και ο Δαίδαλος, ακολουθεί η προσω

ποποίηση της «Κρατικής Βίας» και της 
«Φυσικής Βίας» που προσπαθεί να δα

μάσει τον Προκρούστη. 
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Ο Όμηρος βρίσκεται στο κέντρο της επό

μενης ομάδας με τον Ορέστη και τον Πυ

λάδη και στην άλλη πλευρά η Ιωνία και ο 
Εύμαιος, ο πιστός του Οδυσσέα. Στην επό

μενη ομάδα αναπαρίστανται ο Πυθαγό

ρας, ο Θαλής, ο Ιπποκράτης και ο μαθη

τής του Δέξιππος. Στην ομάδα αυτή 
ανήκουν και οι ποιήτριες Κόριννα, Ερίν

να και Σαπφώ. Ο Σόλων και δύο άνδρες 
συμβολίζουν τους εκπροσώπους του λα

ού σε υποταγή. Ακολουθούν οι Θεμιστο

κλής, Μιλτιάδης και Αριστείδης. Ο Ηρό

δοτος με τις Μούσες, ο Ξενοφών και ο 
Θουκυδίδης, Αρχιμήδης, Σιοκράτης, Πλά

των και Αντισθένης, Φειδίας, Σοφοκλής, 
Περικλής και Ασπασία αναπτύσσονται 
προς το δεξί άκρο. Τέλος απεικονίζονται 
οι Αναξαγόρας, Ικτίνος και Πλάτων, ο 
Αριστοτέλης με τον Θεόφραστο και ο 
Στράβων, ο Δημήτριος ο Φαληρέας ο Αλέ

ξανδρος και η ζιοφόροε καταλήγει με τον 
ένθρονο Πτολεμαίο Β' τον Φιλαδελφιέα, 
τον Θεόκριτο, τον Αρίσταρχο και τον Ερα

τοσθένη. 

Μ. Ζ. Κ 

Rahk'Athenischer Fries. Λιθογραφίες του Ernst 
Pessler, σχολιασμένες από τον Ludwig Speid, 
Βιέννη 1867, σσ. 11 κ.ε. Christian Griepenkerl 
Arbeitsjahrbule 18551881 und Auswahler

zeichnis von seiner Werken mit Preisen, αδη
μοσίευτο χειρόγραφο στη Συλλογή Χαρα
κτικών στη Βιέννη, Βιέννη 1881, σσ. 5 κ.ε. 
Κωνσταντίνος Μπίρης, Α Αθήνα από τον 19ο 
εις τον 20όν αιώνα, Αθήνα 1966, σσ. 117120. 
Εκατόν πενήντα χρόνια Εθνικό και Καποδι
στριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα 1987, 
σελ. 147. Herrmann J. Kienast, «Athener 
Trilogie klassizistische Architektur und ihre 
Vorbilder in der Hauptstadt Griechenlands», 
Antike Welt 26,1995, σσ. 161176. 

Η πορεία προς τον 
Κοινοβουλευτισμό 

219. Σφραγίδες Ελευθερίας 

1. Αθηναίων Ελευθερίας 
Κράμα χαλκού, 
διάμετρος 3,6 εκ. Αρ. ευρ. 24. 

2. Άρειος Πάγος Α Β Ε Φ Λ Δ Ο Θ Μ 
Έτος 1821 
Ασήμι, διάμετρος 4,5 εκ. Αρ. ευρ. 811. 

3. Βουλή Ψαρών Β. 1822 Ιουλ. 2 Βαξ. 
Κράμα χαλκού, 4,8 x 4,0 εκ. Αρ. ευρ. 3026. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 

Οι πρώτες σφραγίδες της Ελληνικής Επα

νάστασης φέρουν συνήθως το σημείο του 
σταυρού και την επιγραφή Σφραγίς Ελευ

θερίας, συνδέοντας με τον τρόπο αυτό την 
Πίστη με την Ελευθερία. 
Η σφραγίδα των Αθηναίων φέρει την πα

ράσταση της Αθηνάς Προμάχου, με το δό

ρυ προτεταμένο να διαπερνά την ημισέ

ληνο. Έχε ι την επιγραφή Αθηναίων 
Ελευθερία. Κάτω υπάρχει η γλαύκα, σύμ

βολο της φρονήσεως καθώς και κλάδος 
ελαίας και δάφνης. 
Η σφραγίδα της Βουλής των Ψαρών φέ

ρει παράσταση του Ποσειδώνα στο θα

λάσσιο άρμα του και την ένδειξη Β' έτος 
Ανεξαρτησίας. Χαράκτης της σφραγίδας 
είναι ο Κωνσταντίνος Δημίδης από τα Γρε

βενά της Δυτικής Μακεδονίας, το όνομα 
του οποίου είναι χαραγμένο στη στεφά

νη της σφραγίδας. Υπήρξε οπλουργός του 
στόλου των Ψαριανών και είχε διδαχτεί 
στο Παρίσι από τον F. Didot την τυπο

γραφική τέχνη. 
Η αργυρή τετραμερής σφραγίδα του Αρεί

ου Πάγου φέρει άνω σταυρό και κάτω 
«Έτος 1821». Τα εννέα κεφαλαία γράμ

ματα αντιστοιχούν στις περιοχές της Ανα

τολικής Χέρσου Ελλάδος (Αττική, Βιοι

ωτία, Εύβοια, Φωκίδα, Λοκρίδα, Δωρίδα, 
Όλυμπος, Θεσσαλία, Μακεδονία). Γύρω 
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φέρει την επιγραφή «Άρειος Πάγος» που 
περιβάλλεται από κλάδους δάφνης. Από 
τα τέσσερα τμήματα της σφραγίδας, το 
ένα κρατούσε ο Πρόεδρος, τα δε άλλα 
τρία δίδονταν με κλήρο σε τρία από τα 
έξι μέλη του Αρείου Πάγου. Για να επι

κυρωθεί μια απόφαση χρειαζόταν να υπάρ

χει συμφωνία, ώστε να συνδεθούν τα τέσ

σερα τμήματα με τον κοχλιωτό συσφηκτήρα 
και να σφραγιστεί το έγγραφο. 

Β. Π. 

Σφραγίδες Ελευθερίας 18211832.Σφραγίδες 
Κοινοτήτων, Μοναστηριών, Προσωρινής Δι

οικήσεως της Ελλάδος, Ελληνικής Πολιτείας, 
προσωπικές, εισαγωγή: Ιωάννης Κ. Μαζα
ράκηςΑινιάν, Αθήνα 1983 

Επαναστατικές Διοικήσεις
Τοπικά πολιτεύματα 

Αμέσως μετά την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821 συγκροτήθηκαν 
τοπικές επαναστατικές διοικήσεις για το 
συντονισμό του Αγώνα. Στην Πάτρα ο Πα

λαιών Πατρών Γερμανός μαζί με άλλους 

προκρίτους και αρχιερείς, συγκρότησαν 
το «Αχαϊκόν Διευθυντήριον» (22 Μαρτί

ου). Στην Καλαμάτα συστήθηκε διοικητι

κή επιτροπή, η «Μεσσηνική Γερουσία», 
υπό την ηγεσία του Π. Μαυρομιχάλη και 
με τη συμμετοχή του Θ. Κολοκοτρώνη και 
άλλων οπλαρχηγών. Αργότερα στη μονή 
του Αγίου Νικολάου, κοντά στην κώμη 
των Καλτετζών, συγκροτήθηκε (26 Μαΐ

ου) μιά ευρύτερη πελοποννησιακή διοί

κηση, η «Γερουσία της Πελοποννήσου». 
Στη Στερεά Ελλάδα συγκροτήθηκαν τοπι

κές επαναστατικές διοικήσεις από τους 
προκρίτους και τους καπεταναίους, στα 

219 α 219 β 219 γ 
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Σάλωνα, το Γαλαξείδι, τη Λιβαδειά, το 
Ταλάντι και την Αθήνα. Στην Ύδρα και 
στις Σπέτσες συγκροτήθηκαν τοπικές δι

οικήσεις από τους προύχοντες, ενώ η «Βου

λή των Ψαρών» συστήθηκε με απόλυτα δη

μοκρατικές διαδικασίες. 
Κατά το πρώτο έτος της Επανάστασης ψη

φίστηκαν τοπικά πολιτεύματα. Στη Δυτική 
Στερεά Ελλάδα συγκροτήθηκε συνέλευση 
στο Μεσολόγγι (49 Νοεμ.) υπό τον Αλέ

ξανδρο Μαυροκορδάτο, που ψήφισε τον 
«Οργανισμόν της Δυτικής Χέρσου Ελλά

δος». Στην Ανατολική Στερεά συγκροτή

θηκε συνέλευση στα Σάλωνα (1520 Νοεμ.), 
που ψήφισε την Ήομικψ Λ ιάταξιν της «Ανα

τολικής Χέρσου Ελλάδο»ς, που όριζε ως 
ανώτατη νομοθετική, δικαστική και διοι

κητική αρχή τον δωδεκαμελή «Άρειον Πά

γον» με πρόεδρο τον επίσκοπο Ταλαντίου 
Νεόφυτο. Στην Πελοπόννησο, πραγματο

ποιήθηκε στο Άργος (αρχές Δεκεμβρίου) 
συνέλευση που σύστησε, την «Πελοποννη

σιακήν Γερουσίαν» με πρόεδρο τον Δη

μήτριο Υψηλάντη. Άλλα τοπικά πολιτεύ

ματα συστήθηκαν στην Κρήτη και στη Σάμο. 

220. Τα πρώτα ελληνικά συντάγματα 

α.Το σύνταγμα της Επιδαύρου 

β. Το σύνταγμα του Άστρους 

γ. Το σύνταγμα της Τροιζήνας 
α. Το πρώτο συνταγματικό κείμενο που 
αξίωσε ισχύ σε ολόκληρη την επαναστα

τημένη Ελλάδα, είναι το «Προσωρινόν 

Πολίτευμα της Ελλάδος κατά την εν Επι

δαύρου Α Εθνικήν Συνέλευσιν». Η Συνέ

λευση αυτή των 59 έμμεσα εκλεγμένων 
πληρεξουσίων συνήλθε στην Πιάδα, κο

ντά στην Επίδαυρο, από 20.12.1821 έως 
1.1.1822. Το τελικό κείμενο φέρει κυρίως 
την επιρροή των Αλεξάνδρου Μαυρο

κορδάτου (Προέδρου της Συνέλευσης) 
και Θεοδώρου Νέγρη, καθώς και του Ιτα

λού Vincenzo Gallina, ο οποίος είχε κλη

θεί σαν εμπειρογνώμονας. 
Κύριο χαρακτηριστικό του Συντάγματος 
αυτού είναι η πλήρης ισοδυναμία του Βου

λευτικού και του Εκτελεστικού, που εκλέ

γονται για ενιαύσια θητεία και διαθέτουν 
απόλυτη νομοθετική αρνησικυρία. Ειδι

κά στο Εκτελεστικό είναι εμφανής η απο

μίμηση του Διευθυντηρίου από το γαλ

λικό Σύνταγμα του 1795. Παράλληλα με 
την οργάνωση της κεντρικής εξουσίας, 
διατηρούνται σε ισχύ τα Τοπικά Πολι

τεύματα. Η προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων (ιδιοκτησία, τιμή, προσω

πική και θρησκευτική ελευθερία) είναι 
ατελής και διακηρυκτική. 
Ιδεολογική είναι κυρίως η σημασία του 
Συντάγματος του 1822, του οποίου ο προ

σωρινός χαρακτήρας στόχευε στον κα

θησυχασμό των ευρωπαϊκών δυνάμεων. 
Οι πολυτελείς και δυσκίνητες διαδικα

σίες που εγκαθίδρυε, το κατέστησαν πα

ντελώς ανεφάρμοστο. Κατά τον George 
Finlay, "The Greeks at Epidaurus did much 
to deceive Europe but little to organise 
Greece". [Οι Έλληνες στην Επίδαυρο 
έκαναν πολλά για να εξαπατήσουν την 

Ευρώπη αλλά λίγα για να οργανώσουν 
την Ελλάδα]. 
β. Το δεύτερο συνταγματικό κείμενο που 
τέθηκε σε ισχύ, είναι ο «Νόμος της Επι

δαύρου ήτοι Προσωρινόν Πολίτευμα της 
Ελλάδος κατά την εν Άστρει Β' Εθνικήν 
Συνέλευσιν». Η Συνέλευση αυτή των 230 
έμμεσα εκλεγμένων πληρεξουσίων συ

νήλθε στο Άστρος από 29.3.1823 έως 
13.4.1823, υπό την προεδρία του Περό

μπεη Μαυρομιχάλη. Κύριο χαρακτηρι

στικό του Συντάγματος αυτού είναι η ενί

σχυση του Βουλευτικού σε βάρος του 
Εκτελεστικού, το οποίο διαθέτει πλέον 
μόνον αναβλητική νομοθετική αρνησικυ

ρία. Το Βουλευτικό εμπλέκεται σε πε

ρισσότερες αρμοδιότητες, όπως ο διορι

σμός των έπαρχων. Τα Τοπικά 
Πολιτεύματα καταλύονται. Η προστασία 
των δικαιωμάτων καθίσταται πληρέστε

ρη, ενώ προστίθενται η ελευθεροτυπία, 
το δικαίωμα αναφοράς και η ισότητα ελ

λήνων και αλλοδαπών στα μη πολιτικά δι

καιώματα. 
Αν και νομοτεχνικά αρτιότερο, το Σύ

νταγμα αυτό υπήρξε ακόμη λιγότερο εφαρ

μόσιμο από το προηγούμενο. Οι ρυθμί

σεις του αποδίδονται κυρίως στις 
συγκυριακές ισορροπίες μεταξύ των πο

λιτικών δυνάμεων. 
γ. Το τρίτο συνταγματικό κείμενο που τέ

θηκε σε ισχύ, είναι το «Πολιτικόν Σύνταγμα 
της Ελλάδος κατά την εν Τροιζήνι Γ' Εθνι

κήν Συνέλευσιν». Η Συνέλευση αυτή, συ

γκροτήθηκε ήδη από 3.3.1827 έως 1.5.1827 
στην Τροιζήνα. 

■raciilrixoy noiiiEtsi 

ΕΛΛΑΔΟΣ 

*arrm EJLJCKI. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΣΥΜΆΓΜΑ 
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221. Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου | 
1843 
Λάδι σε μουσαμά. 36 χ 45 εκ. 
F.C. Hackenwill 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. 
Αρ. κατ. 624. 

Κύριο χαρακτηριστικό του Συντάγματος 
αυτού, του πρώτου που δεν αυτοχαρα

κτηρίζεται προσωρινό, είναι η η μονο

πρόσωπη εκτελεστική εξουσία, κατ' απο

μίμηση του αμερικανικού Συντάγματος 
του 1787. Ο Κυβερνήτης εκλέγεται για 
επταετή θητεία και διαθε'τει αναβλητική 
νομοθετική αρνησικυρία, ενώ η Βουλή 
εκλέγεται για τριετή θητεία. Η προστα

σία των δικαιωμάτων εμπλουτίζεται με τη 
φορολογική ισότητα, την αποζημίωση σε 
περίπτωση απαλλοτρίωσης, την απαγό

ρευση αναδρομικότητας των νόμων, την 
ελευθερία της εκπαίδευσης και της πρό

σβασης σε δημόσια λειτουργήματα. Εμφα

νίζεται για πρώτη φορά η αρχή της λαϊ

κής κυραρχίας. 
Μολονότι πραγματιστικότερο από τα προη

γούμενα, το Σύνταγμα της Τροιζήνας δεν 
ίσχυσε παρά μόνο μέχρι τον Ιανουάριο 
1828. Ριζική υπήρξε η επίδραση του στη 
συνταγματική ιδεολογία, αφού πολλές από 
τις ρυθμίσεις του, ιδίως Δε η αρχή της 
λαϊκής κυριαρχίας, αποτέλεσαν αντικεί

μενο διεκδίκησης στις δεκαετίες που ακο

λούθησαν. 
δ. Το τέταρτο συνταγματικό κείμενο που 
ψηφίσθηκε, χωρίς ωστόσο να τεθεί ποτέ 
σε ισχύ κατά νομική ακριβολογία, είναι 
το «Πολιτικόν Σύνταγμα της Ελλάδος κα

τά την ΕΈΘνικήν Συνέλευσιν». Η Συνέ

λευση αυτή, από 5.12.1831 έως 16.3.1832 
στην Πρόνοια, κοντά στο Ναύπλιο, προ

σπάθησε να προκαταλάβει τον μέλλοντα 
να εκλεγεί βασιλιά, ψηφίζοντας ένα «η

γεμονικόν» Σύνταγμα το οποίο θα ετίθε

το υπό την έγκριση του. 
Κύρια χαρακτηριστικά του Συντάγματος 
αυτού, είναι η κατάργηση της αρχής της 
λαϊκής κυριαρχίας και ο καταμερισμός 
της νομοθετικής λειτουργίας μεταξύ Βου

λής (την οποία ο βασιλιάς μπορούσε να 
διαλύει) και Γερουσίας. 
Νομοτεχνικά επαρκές, αλλά θνησιγενές λό

γω της πολιτειακής συγκυρίας, το Σύνταγ

μα αυτό δεν εγκρίθηκε από τον Όθωνα. 

Μ. Τ. 

Johann Caspar von Orelli, Sammlungenn 
der Verfassungsurkunden des befreiten Griechen
lands, Zuerich 1822. Νικόλαος Ν. Σαρίπολος, 
Η πρώτη Εθνοσννέλενσις και το Πολίτευμα 
της Επιδαύρου του 1822, Αθήναι 1907. Θεό
δωρος Γ. Αγγελόπουλος, Η επί του αγώνος Α' 
βουλευτική περίοδος, Αθήναι 1926 Θεόδωρος 
Γ. Αγγελόπουλος, Η επί του αγώνος Β' βου

λευτική περίοδος, Αθήναι 1927. Αλέξανδρος 
Σβώλος, Συνταγματικόν Δίκαιον, τόμος Α', 
Αθήναι 1934, σελ. 4454. Georgios Daskalakis, 
«Die Verfassungsentwicklung Griechenlands», 
Jahrbuch des oeffentlichen Rechts der Gegenwart, 
XXIV/1937, σσ. 266334. Nicolas Kaltchas, 
Introduction to the Constitutional History of 
Modern Greece, Νέα Υόρκη 1940, σσ. 3495. 
Aristovoulos Manessis, Deux etats nes en 1830; 
ressemblances constitutionnelles entre la Belgique 
et la Grece, Βρυξέλλες 1959. Ηλίας Κυρια

κόπουλος, Τα Συντάγματα της Ελλάδος, Αθή

ναι 1960, σελ. 31126. Γεώργιος Δημακόπου

λος, Η διοικητική οργάνωσις κατά την ελληνικήν 
Επανάοτασιν 18211827, Αθήναι 1966. Γεώρ

γιος Δημακόπουλος, Η διοικητική οργάνωσις 
της ελληνικής Πολιτείας 18271833, Αθήναι 
1970. Nikiphoros Diamandouros, Political 
Modernization, Social Conflict and Cultural 
Cleavage in the Formation of the Modern Greek 
State, ΑνΆρμπορΜίτσιγκαν 1972. Νίκος Κ. 
Αλιβιζάτος, Εισαγωγή στην ελληνική Συνταγ

ματική Ιστορία, Αθήνα 1981, σελ. 2647. Αντώ

νης Παντελής  Στέφανος Κουτσού μπίνας

Τριαντάφυλλος Γεροζήσης, Κείμενα 
Συνταγματικής Ιστορίας, τόμος Α', 18211923, 
Αθήνα 1993 (Πηγές του ελληνικού δημοσίου 
δικαίου, 5), σελ. 2870. 

Η άνοδος του Όθωνα στον ελληνικό θρό

νο (1832), μετά το ταραγμένο διάστημα 
που μεσολάβησε από τη δολοφονία του 
Κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια (Σεπτ.1831), 
είχε θεωρηθεί παράγοντας εξυγίανσης 
της πολιτικής ζωής της χώρας και εγγύη

ση της εξέλιξης της σε σύγχρονο ευρω

παϊκό κράτος. Όμως σύντομα, οι αντι

κειμενικές δυσκολίες αλλά και ο τρόπος 
άσκησης της εξουσίας αύξησαν τα προ

βλήματα και προκάλεσαν έντονη λαϊκή 
δυσαρέσκεια. Η οικονομική καχεξία, η 
αναποτελεσματική διοίκηση, ο αυταρχι

σμός και η προνομιακή μεταχείριση των 
Βαυαρών συνιστούσαν τις κύριες αιτίες 
των αντιδράσεων που κλιμακώνονταν και 
προσανατολίζονταν στη διεκδίκηση Συ

ντάγματος. Κύριοι αρχηγοί της αντιδρα

στικής κίνησης που άρχισε να οργανώνε

ται μυστικά ήταν οι πολιτικοί Α. Μεταξάς, 
Α. Λόντος και Κ. Ζωγράφος. Σε αυτούς 
προστέθηκε ο αγωνιστής του 1821, Ι. 
Μακρυγιάννης, ενώ τη στρατιωτική ενί
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ο σχυση του κινήματος εξασφάλισε η μύη

Η ση των Δ. Καλλέργη, Νικ. Σκαρβέλη και 
Ζ Σπυρομήλιου, διοικητών του ιππικού, πε

3 ζικού και της Σχολής Ευελπίδων αντί

2 στοιχα. 
| Η εξέγερση των συvϋJμoτώv εκδηλώθηκε 
| τη νΰχτα της 2ας προς 3η Σεπτεμβρίου 
ο 1843, όταν οι μυημένοι πολιτικοί και στρα

< τιωτικοί καθώς και πλήθος λαού συγκε

| ντρώθηκαν μπροστά στα βασιλικά ανά

' κτορα, ζητώντας Σύνταγμα. Παράλληλα 
Χ επιτροπή των επαναστατών ζήτησε από 
< το βασιλιά την έγκριση διαταγμάτων του 

Συμβουλίου Επικρατείας που πρόβλεπαν 
το διορισμό προσωρινής κυβέρνησης και 
τη σύγκληση Εθνοσυνέλευσης για την ψή

φιση Συντάγματος. Ο Όθωνας παρά την 
αρχική του άρνηση υποχώρησε τελικά και 
υπέγραψε τα σχετικά διατάγματα καθώς 
και δύο άλλα με τα οποία καθιερωνόταν 
η 3η Σεπτεμβρίου ως εθνική εορτή και 
απονέμονταν τιμητικές διακρίσεις σε όσους 
είχαν λάβει μέρος στην εξέγερση. 
Μετά την αναίμακτη επανάσταση της 3ης 
Σεπτεμβρίου 1843 σημειώθηκαν στη χώ

ρα καίριες πολιτικές εξελίξεις που κορυ

φώθηκαν με την ψήφιση του Συντάγματος 
της 18ης Μαρτίου του 1844 που καθιέρω

νε στην Ελλάδα το πολίτευμα της συ

νταγματικής μοναρχίας. 
Ο πίνακας παρουσιάζει σκηνή από την 
Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843, 
όπως την κατέγραψε ο ερασιτέχνης ζω

γράφος, αυτόπτης μάρτυρας των γεγονό

των, σύμφωνα με ιδιόχειρη καταγραφή 
στην πίσω πλευρά του έργου. Στο λάίκό

τροπο έργο δεσπόζουν τα ανάκτορα του 
Όθο^να μπροστά στα οποία διακρίνονται 
οι εξεγερμένες ομάδες του τακτικού στρα

τού και οι συγκεντρωμένοι πολίτες που 
κρατούν επαναστατικές σημαίες, λευκές 
με ερυθρό σταυρό όπως αυτή στη δεξιά 
πλευρά του πίνακα. Πλήθος κόσμου  κυ

ρίως με την παραδοσιακή ελληνική ενδυ

μασία και ελάχιστοι με ευρωπαϊκή  ει

κονίζεται και στο χώρο της πλατείας των 
Ανακτόρων που από τότε ονομάστηκε πλα

τεία Συντάγματος. 

Ποΰλος Ιω. Η Επανάστασις της 3ης Σεπτεμ
βρίου 1843 επί τη βάσει των γαλλικών αρχεί
ων, Δελτίο Ι.Ε.Ε.Ε,τ.ΙΑ , σα 223260. 
Δ.Α.Πετρακάκος, Κοινοβουλευτική Ιστορία 
της Ελλάδος, τ. Β ', Αθήνα, 19351946. 

222. Η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου 
1843 
Λιθογράφος: Ν. Γρηγοριάδης (έδρασε μετά 
το 1840) 
Λιθογραφία, 55,4 x 63,4 εκ. 
Επιγραφές: Ο ΛΑΟΣ ΤΕ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ ΦΡΟΥΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗΝ 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1843 ΕΣΩΣΕ ΤΟ 
ΒΑΣΙΛΕΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑΕΛΠΙΣ. 
ΖΗΤΩΣΑΝ ΟΙΑΡΧΗΓΕΤΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣΚΑΡΤΕΡΙΑ ΖΗΤΩ Ο 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΘΡΟΝΟΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 
Χειρόγραφες σημειώσεις 112: «Α. Όθων 
Β. Αμαλία Γ. Αττικής 4. Καλλέργης 5. 
Μακρυγιάννης, 6. Γιάννης Κώμας, 7. 
Φαρμακίόης, 8. Σκαρβέλης, 9. Α. 
Πετιμεζάς, 10. Ταέκολης, Ζωγ. του 
Πολυτεχνείου, 11. Πρέσβεις, 12. Άγγλος 
εκστατικός» 

Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, Αρ. ευρ. 26320 

Τα γεγονότα της 3ης Σεπτεμβρίου έδω

σαν αφορμή για μια σειρά εικόνων που 
αναπαρίσταναν τις διάφορες φάσεις της 
σημαντικής για την ελληνική ιστορία επε

τείου. Τα περισσότερα τυπώματα που κυ

κλοφόρησαν την εποχή αυτή παριστάνουν 

τον επικεφαλής της συνωμοσίας συνταγ

ματάρχη Δημήτριο Καλλέργη να υποβάλ

λει έφιππος τις απαιτήσεις των επανα

στατών. Ωστόσο, ο καλλιτέχνης αυτής της 
λαϊκής λιθογραφίας επέλεξε να αναπα

ραστήσει το ύφος της επομένης ημέρας 
δηλαδή μετά το τέλος της κρίσης. Ως γνω

στό μετά την υπογραφή των διαταγμάτων 
και την ανακοίνωση τους στο λαό στις 3.00 
το πρωί της 3ης Σεπτεμβρίου ο στρατός 
παρήλασε μπροστά στα ανάκτορα ζητω

κραυγάζοντας «Ζήτω ο συνταγματικός βα

σιλεύς Όθων Α » ενώ η μουσική παιάνι

ζε. 
Το κέντρο της παράστασης καταλαμβά

νει το κτίριο των ανακτόρων που χτίστη

κε σύμφωνα με το σχέδιο του γερμανού 
αρχιτέκτονα Friedrich von Gartner στα 
18361840. Επάνω αριστερά ένα σύννε

φο, μέσα στο οποίο απεικονίζεται ο Λυ

καβηττός και η προσωποποίηση της Καρ

τερίας με την επιγραφή «Ζήτωσαν οι 
αρχηγέται του Συντάγματος», δεξιά ένα 
άλλο σύννεφο όπου απεικονίζεται η Ακρό

πολη και η προσωποποίηση της Καρτε

ρίας με την επιγραφή «Ζήτω ο συνταγ

ματικός θρόνος της Ελλάδος». Στον εξώστη 
των ανακτόρων οι βασιλείς και ο επίσκο

Α. Κ Π. 
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πος Αττικής. Την πλατεία (που από τότε 
μετονομάστηκε «Συντάγματος») έχουν κα

ταλάβει ένα τεράστιο πλήθος ανθρώπων, 
στρατιώτες, Έλληνες εύζωνοι και Βαυα

ροί, οι ξένοι πρέσβεις, κληρικοί, Αθηναί

οι, ζευγάρια ντυμένα με ευρωπαϊκά ρού

χα, άνδρες με ημίψηλα καπέλα και 
φουστανελλάδες. Ανάμεσα τους ξεχωρί

ζουν επώνυμοι, που τα ονόματα τους ανα

γράφονται στην χειρόγραφη σημείωση 
όπως: ο Δημήτριος Καλλέργης (18051867), 
ο στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης (1797

1864), ο λόγιος, κληρικός Θεόκλητος Φαρ

μακίδης (17841860), ο αγωνιστής Αντώ

νιος Πετιμεζάς (17851872) και ο γνωστός 
για τις επαναστατικές του ιδέες, ιταλός 
ζωγράφος Raffaelo Ceccoli, ο οποίος ήταν 
καθηγητής στο Σχολείο των Τεχνών. Πα

ρόλη την παρατακτική διάταξη της σύν

θεσης και το απλοϊκό της ύφος, η παρά

σταση έχει ένα γιορταστικό χαρακτήρα 
που εκφράζει άμεσα την ανακούφιση του 
καλλιτέχνη αλλά έμμεσα και των ελλήνων 
θεατών για την αναίμακτη και επιτυχή εξέ

λιξη των γεγονότων. 

Φ.Μ. Τ. 

Α. ΔεληβορριάςΔ. Φωτόπουλος, Η Ελλάδα 
του Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα, 1997, σ. 
580, εικ. 1022. 

223. Κείμενο του Συμβουλίου Επικρα

τείαςμε to oitoio ζητείται από τον 
Όθωνα Σύνταγμα 

α. Χειρόγραφο κείμενο του Συμβουλίου 
Επικρατείας με το οποίο ζητείται από 
τον Όθωνα η άμεση συγκρότηση 
υπουργικού συμβουλίου και η σύγκλη

ση Εθνοσυνέλευσης για την ψήφιση 
Συντάγματος. 
Δίφυλλο, 31,0 x 21,5 εκ. 

β. Υπογραφαί των Πληρεξουσίων της 
Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως 
της 3. Σεπτεμβρίου συγκροτηθείσης 
εν Αθήναις κατά το 1843. 
32 χ 48 εκ. 

γ. Χειρόγραφο κείμενο του 
Συντάγματος του 1844 με τις 
υπογραφές των πληρεξουσίων. 
0,37 χ 0,265 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο
αρ. εγγρ. 85297 5494,5685 

Αποκορύφωμα των ποικίλων αντιδρά

σεων που είχε προκαλέσει στην εσωτε

ρική πολιτική ζωή της Ελλάδας η απολυ

ταρχική εξουσία του Όθωνα υπήρξε το 
κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου 1843. Η επι

κράτηση του σηματοδότησε το τέλος της 
περιόδου της απόλυτης μοναρχίας στη 
χώρα, γεγονός που επιβεβαιώθηκε με την 
πολιτειακή αλλαγή του 1844. 
Το νέο «Πολιτικόν» Σύνταγμα με το οποίο 
καθιερωνόταν στην Ελλάδα το πολίτευ

μα της συνταγματικής μοναρχίας ψηφί

στηκε από την Εθνοσυνέλευση που προ

έκυψε μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου 
του 1843 με τη συμμετοχή και αντιπρο

σώπων από υπόδουλες περιοχές που εί

χαν λάβει μέρος στην Επανάσταση. Πριν 
από την ψήφιση του διεξήχθησαν κο

πιώδεις συζητήσεις και εκδηλώθηκαν 
έντονες αντιπαραθέσεις που αφορούσαν 
κυρίως τέσσερα βασικά θέματα (εκκλη

σιαστικό, ιθαγένειας, διαδοχής και γε

ρουσίας) τα οποία ρυθμίστηκαν ύστερα 
από υποχωρήσεις και συμβιβασμούς. Σύμ

φωνα με το νέο Σύνταγμα τη νομοθετική 
εξουσία ασκούσε ο βασιλιάς με τη Βου

λή (εκλεγμένη από το λαό) και τη Γε

ρουσία (διορισμένη από το βασιλιά). Η 
εκτελεστική εξουσία ανήκε επίσης στο 
βασιλιά που διόριζε τους αρμόδιους υπουρ

γούς. 
Αν και κατά βάση συντηρητικό, το νέο 
Σύνταγμα περιλάμβανε παράλληλα όρους 
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ιδιαίτερα φιλελεύθερους και πρωτοπο

ριακούς σε σχέση με το χρόνο καθιέ

ρωσης τους. Η εισαγωγή του κοινοβου

λευτικού θεσμού και η καθολικότητα της 
ψήφου αναμφισβήτητα αποτελούσαν το

μή σε σχέση με τα άλλα πολιτεύματα της 
Ευρώπης, ενώ και οι ρυθμίσεις που πε

ριλαμβάνονταν σχετικά με τις ατομικές 
ελευθερίες και τα δικαιώματα των πολι

τών ήταν ιδιαίτερα σημαντικές και προ

οδευτικές. Παρόλα αυτά το νέο Σύνταγ

μα δεν κατέστη δυνατό να αποτρέψει νέα 
προβλήματα στην πολιτική ζωή της χώ

ρας, καθώς ευνοούσε και επέτρεπε την 
άμεση παρέμβαση του βασιλιά στα πο

λιτικά πράγματα. 

Α. Κ. Π. 

Γ. Κ. Ασπρέας, Πολιτική Ιστορία της Νεω
τέρας Ελλάδος 18211921, τ. Α' Αθήναι, 1924. 
Δ. Α. Πετρακάκος, Κοινοβουλευτική Ιστορία 
της Ελλάδος, τ. Β ' , Αθήνα, 19351946. 

224. Το σύνταγμα της 3ης Σεπτεμβρίου 
1843 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 

Η εξέγερση της 3.9.1843, προϊόν επιτυ

χούς συνεργασίας ανάμεσα στις πολιτι

κές δυνάμεις, το (διορισμένο) Συμβού

λιο Επικρατείας και τη φρουρά της 
πρωτεύουσας, εξανάγκασε τον Όθωνα, 
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παρά τη αρχική του αμφιταλάντευση 
και τις σπασμωδικές συμβουλές από το 
Μόναχο, να συγκαλέσει Συντακτική Συ

νέλευση. 
Στην ελληνική ιστοριογραφία, τη λαϊκή 
εικονογραφία της εποχής και τη συ

νταγματική ιδεολογία, η σκηνή του δια

λόγου ανάμεσα στον Όθωνα (από το πα

ράθυρο των ανακτόρων) και στον έφιππο 
Δημήτριο Καλέργη, έχει προσλάβει δια

στάσεις μυθικές, ανάλογες εκείνων της 
σκηνής της υψώσεως του επαναστατικού 
λαβάρου στην Αγία Λαύρα. 
Διαμετρικά αντίθετα συναισθήματα διέ

πουν τις διηγήσεις γερμανικών γραφί

δων. Στην επιεικέστερη περίπτωση, κά

ποιοι επιθυμούν απλώς να προειδοποι

ήσουν τους έλληνες, όπως ο Ludwig Ross: 
«Τότε θα τους πούμε, με τον τρόπο του 
Μολιέρου: Τά 'θελες και τά' παθες, Γιώρ

γη Νταντέν!». 
Η αποκληθείσα «Η της Τρίτης Σεπ

τεμβρίου εν Αθήναις Εθνική των Ελλή

νων Σννέλενσις» συνεδρίασε από 8.11.1843 
έως 18.3.1844 και ψήφισε σχέδιο Συ

ντάγματος, το οποίο, μετά από δια

πραγματεύσεις με τον Όθωνα και αντί

στοιχες αλλαγές, τέθηκε σε ισχύ ως 

«Σύνταγμα της Ελλάδος». Κρίσιμη επιρ

ροή, ενίοτε χαρακτηριζόμενη σαν χει

ραγώγηση της Συνέλευσης, φέρονται να 
άσκησαν οι Αλέξανδρος Μαυροκορδά

τος, Ιωάννης Κωλέττης και Ανδρέας 
Μεταξάς. Σαν πρότυπα του Συντάγμα

τος λογίζονται το γαλλικό του 1830 και 
το βελγικό του 1831. 
Ως προς τη νομική του φύση, πρόκειται 
για «Σύνταγμασυνάλλαγμα», προϊόν 
συμφωνίας μεταξύ Συνέλευσης και βα

σιλιά. Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι 
η μοναρχική αρχή: Ο βασιλιάς διαθέ

τει τεκμήριο αρμοδιότητος και νομοθε

τική αρνησικυρία, ενώ διορίζει τη Γε

ρουσία. Εμφανίζεται ο θεσμός της ευθύνης 
υπουργών. Η προστασία των δικαιω

μάτων δεν αποκλίνει ουσιωδώς από τις 
ρυθμίσεις των επαναστατικών Συνταγ

μάτων, ενώ προστίθενται το απόρρητο 
των επιστολών και η αρχή του φυσικού 
δικαστή. 
Εφαρμοζόμενο με αμφισβητήσεις και 
κλυδωνισμούς, το Σύνταγμα του 1844 πα

ρέμεινε σε ισχύ μέχρι την έξωση του 
Όθωνα. Ίση ιστορική σημασία με το συ

νταγματικό κείμενο, αποδίδεται στον 
εκλογικό νόμο του 1844, ο οποίος, κατ' 
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απόλυτη ευρωπαϊκή πρωτοπορία, κα

θιέρωσε την καθολική ψήφο. 

Alexander Clarus Heinze, Der hellenische 
Nationalcongress zuAthen in denJahren 1843 
und 1844, nach der Originalausgabe der 
Congressverhandlungen im Auszug bearbeite, 
Λειψία 1845. S. Berriat SaintPrix, Comparaison 
de la Charte Grecque et de la Charte Fragaise, 
Παρίσι 1845. Ιωάννης Αραβαντινάς Ελληνι
κόνΣννταγματικόν Δίκαιον, τόμος Α', Αθή
ναι 1897, σελ. 424439. Αλέξανδρος Σβώλος, 
Σννταγματικόν Δίκαιον, τόμος Α'. Αθήναι 
1934, σελ. 5559. Alexandras Svolos, "LAs
semble de 1843 et Γ institution du Senat", 
Revue d' histoirepolitique et constitutionnelle, 
1937, σελ. 740759. Georgios Daskalakis, «Die 
Verfassungsentwicklung Griechenlands», 
Jahrbuch des offentlichen Rechts den Gegenwart, 
XXIV/1937, σελ. 266334. Nicolas Kaltchas, 
Introduction to the Constitutional History of 
Modern Greece, Ν έ α Υόρκη 1940, σελ. 96110 
Aristovoulos Manessis , Deux etats nes en 1830; 
ressembknces et dissemblances constitutionnelles 
entre la Belgique et la Grece, Βρυξέλλες 1959 
Ηλίας Κυριακόπουλος, Τα Συντάγματα της 
Ελλάδος, Αθήναι 1960, σελ. 127145. Barbara 
Jelavich, Russia and the Greek Revolution of 
1843, Miinchen 1966 (Siidosteuropaische Arbeiten, 
65). John A. Petropulos, Politics and Statescraft 
in the Kingdom of Greece 18331843, Πρίνστον 
1968. Irmgard Wilharm, Die Anfdnge des 
griechischen Nationalstaates 18331834, Miinchen 
1973 (Studien zur Geschichte des neunzehnten 
Jahrhunderts, 5) , σελ. 216242 Νίκος Κ. Α λ ι 

βιζάτος, Εισαγωγή στην ελληνική Συνταγμα
τική Ιστορία, Αθήνα 1981, σελ. 5871. Nicos 
Rotis, Lepeuple et Vetat; essai sur la clause finale 
des constitutions helleniques de 1844 a 1852, 
Paris 1987 (Bibliotheque constitutionnelle et de 
science politique, LXVII) Michael Tsapogas, 
«Thierschs Artikelreihe zur griechischen 
Verfassung von 1844», Friedrich Thiersch und 
die Entstehung des griechischen Staates aus der 
Sicht des 20. Jahrhunderts, herausgegeben v o m 
GoetheInstitut Αθήνα, 1991, σελ. 173185. 
Αντώνης ΠαντελήςΣτέφανος Κουτσουμπί
ναςΤριαντάφυλλος Γεροζήσης, Κείμενα Συ
νταγματικής Ιστορίας, τόμος Α', 18211923, 
Αθήνα 1993 (Πηγές του ελληνικού δημοσίου 
δικαίου, 5), σελ. 209232 Η της Τρίτης Σε
πτεμβρίου εν Αθήναις Εθνική Σιη>έλενσιςΠρα
κτικά, Αθήναι 1844, ανατύπωση με ευρετή
ρια: Αθήνα 1993 (Πηγές του ελληνικού δημοσίου 
δικαίου, 7) 
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I.' Όθωνας και Αμαλία: Η μοναρχική παρουσία 

Η Ελλάδα, η οποία υπέφερε για αιώνες 
υπό τον ξένο ζυγό, βρέθηκε απροετοίμα

στη για την ίδρυση ενός δικού της μοναρ

χικού καθεστώτος. Όπως ακριβώς συνέ

βη με τον ανώτατο άρχοντα του ελληνικού 
κράτους, ο οποίος ορίστηκε από ξένες δυ

νάμεις και διορίστηκε από το εξωτερικό, 
κατά τον ίδιο τρόπο και οι κάθε είδους εκ

φράσεις της κρατικής παρουσίας και οι πε

ρισσότεροι θεσμοί της νέας κυβέρνησης 
ορίζονταν αρχικά από το εξωτερικό. Δια

φορετικά από ότι στα πριγκιπάτα της Μολ

δαβίας και της Βλαχίας, δηλαδή τα προ

γενέστερα κράτη της Ρουμανίας, στην 
Ελλάδα υπό το ζυγό της Οθωμανικής κυ

ριαρχίας δεν μπόρεσε ούτε να διαμορφω

θεί μία αυλική κουλτούρα, αλλά ούτε και 
να αναδυθεί ένα ηγετικό στρώμα ελληνι

κής αριστοκρατίας, η οποία ήταν ακόμη 
τότε απαραίτητη στην Ευρώπη, με την ιδιό

τητα της κοινωνικής τάξης που στήριζε 
τη μοναρχική κυριαρχία. Το χάσμα, το 
οποίο άνοιξε ανάμεσα στον ελληνικό λαό 
και το βασιλιά του, παρά τη φανερή συ

μπάθεια του μονάρχη προς τους υπηκόους 
του και την ταχεία αφομοίωση εκ μέρους 
του της εθνικής γλώσσας, αποτέλεσε μάλ

λον την αναπόφευκτη συνέπεια στην οποία 
οδήγησε η θεσμικά κατοχυρωμένη απο

στασιοποίηση κατά τη θεμελίωση της δυ

ναστείας στην Ελλάδα. Ο βασιλιάς Όθω

νας, με την υποστήριξη μετά το γάμο του 
το 1836 της βασίλισσας Αμαλίας, αντεπε

ξήλθε με επιτυχία, παράτα πολιτικά πλήγ

ματα και τις κρατικές κρίσεις, στο έργο 
που του ανατέθηκε, δηλαδή να αντιπρο

σωπεύσει το νεαρό έθνος των Ελλήνων, 
χρησιμοποιώντας μηχανισμούς δοκιμα

σμένους από τη μοναρχική παράδοση. Έτσι, 
οι αυλές του Μονάχου και του Παρισιού 
αποτέλεσαν για το βασιλικό ζεύγος ένα 
δεδηλωμένο αν και ταυτόχρονα όχι πραγ

ματικά εφικτό πρότυπο. 

Όταν ο Όθωνας έφτασε στην Ελλάδα, 
δεν υπήρχε καμία κατοικία που θα μπο

ρούσε να θεωρηθεί κατάλληλη για να στε

γάσει ένα μονάρχη, δεδομένου ότι το βα

σιλικό ανάκτορο αποτελεί θεμέλιο της 
μοναρχικής έκφρασης. Το πάλαι ποτέ μέ

γαρο του Καποδίστρια στο Ναύπλιο που 
παραχωρήθηκε στον Όθωνα, διέθετε μό

νο δύο μεγάλες αίθουσες, πράγμα που σή

μαινε πως οι εορταστικές εκδηλώσεις έπρε

πε να γίνονται σε ένα πρώην τζαμί, το 
οποίο στα χρόνια του απελευθερωτικού 
πολέμου είχε χρησιμεύσει στους Έλληνες 
ως φυλακή και ως στρατιωτικό νοσοκο

μείο. Σε μία ενοικιασμένη αρχοντική κα

τοικία μπορούσαν να γευματίσουν επι

πλέον έως 24 προσκεκλημένοι. Αλλά και 
στην Αθήνα, ο βασιλιάς έπρεπε να αρκε

στεί αρχικά στο ελλιπές κατάλυμα που του 
πρόσφεραν διάφορα ιδιωτικά σπίτια 
πράγμα που έκανε τις κυρίες επί των τι

μών να παραπονούνται για τη διαμονή 
τους πάνω από τους στάβλους των αλό

γων ώσπου με την εγκατάσταση στα ανά

κτορα της Αθήνας το έτος 1843 διατέθη

κε τελικά ένας κατάλληλος χώρος για την 
αντιπροσωπευτική παρουσίαση της ελλη

νικής μοναρχίας και για όλες τις μορφές 
βασιλικών τελετών. Για την επίπλωση των 
προσωρινών κατοικιών και των ανακτό

ρων το βασιλικό ζεύγος ανάθεσε την εκ

πόνηση αποκλειστικών σχεδίων στο Μόνα

χο και προμηθεύτηκε από εκεί και από το 
Παρίσι έπιπλα και διακοσμητικά αντι

κείμενα σε Αυτοκρατορικό στυλ και στυλ 
Λουδοβίκου 15ου. Στις αυλικές εκδηλώ

σεις των ανακτόρων υπήρχε πλέον η δυ

νατότητα να προσκληθεί ένας μεγαλύτε

ρος κύκλος ατόμων μερικές φορές έως 
και 500 άτομα έτσι ώστε να παρέχεται τό

σο στο έθνος όσο και σε ξένους αντι

προσώπους μία ζωηρή εικόνα της ενότη

τας του Μονάρχη με το λαό του. 

Στη διαμόρφωση του εμβλήματος του στέμ

ματος και του ενδύματος της στέψης συ

νέβαλλαν ουσιαστικά όπως και στην πε

ρίπτωση των εμβλημάτων του θρόνου της 
Βαυαρίας τα πρότυπα της εποχής του 
Ναπολέοντα. Σκοπός τους ήταν να κατα

στεί σαφές το βασιλικό αξίωμα στο νεαρό 
ελληνικό έθνος. Όμως τα επίσημα αυτά 
διακριτικά δεν έτυχαν της αρμόζουσας 
χρήσης στην Αθήνα, λόγω του ότι δεν έγι

νε ποτέ επίσημη τελετή στέψης του Όθω

να, όπως άλλωστε στέψεις δεν γίνονταν 
ούτε στη Βαυαρία. Διαφορετικά όμως από 
ότι την περίπτωση της βαυαρικής μοναρ

χίας, τα βασιλικά εμβλήματα στην Ελλά

δα δεν έπαιξαν ρόλο ούτε στη βασιλική ει

κονογραφία αλλά ούτε και στην 
προπαγάνδα διαμέσου των εικόνων. Πε

ριορισμένο στη λειτουργία του ως επίση

μο κρατικό έμβλημα ο κατά τα άλλα ηγε

μονικός θυρεός του στέμματος δε 
δημιούργησε εδώ καμία συναισθηματική 
εντύπωση. 
Πολύ πιο σημαντική για την εκπροσώ

πηση των βασιλικών αξιώσεων έγινε, αντί

θετα, η αναδρομή στην ιστορικότητα της 
χώρας, και κυρίως στην ένδοξη εποχή της 
κλασικής αρχαιότητας. Αρχαιολογικές 
δραστηριότητες και προσπάθειες για τη 
συντήρηση μνημείων είχαν ιδιαίτερη ση

μασία για τη στήριξη του κράτους, ενώ τα 
αρχαία ερείπια που διακοσμούσαν τα επί

σημα πορτρέτα του βασιλιά Όθωνα έπαιρ

ναν τη θέση των τιμητικών διακρίσεων του 
μονάρχη της Ελλάδας. Με εξίσου αποτε

λεσματικό τρόπο συντελέστηκε και η απο

φασιστική αφομοίωση του πρόσφατου ελ

ληνικού παρελθόντος. Οι πράξεις των 
ηρώων της Επανάστασης άφησαν στο νε

αρό κράτος μία θεμελιώδη κληρονομιά, 
και ο βασιλιάς τέθηκε συνειδητά στην υπη

ρεσία της τιμημένης μνήμης τους. Έτσι, 
τα μέλη της αυλής του υπασπιστές και κυ
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ο ρίες επί των τιμών, αλλά και η πολιτική 
ϋ ηγέτιδα τάξη προέρχονταν κατά κύριο 
< λόγο από τις οικογένειες των πολεμιστών 
c της ελευθερίας. Εμφανέστατη ένδειξη αυ

3 της της ταύτισης με τη νεαρή ακόμα πα

| ράδοση αποτέλεσε η απόφαση του βασι

ω λιά να παρουσιάζεται σε επίσημες 
ο" εκδηλώσεις με ελληνική εθνική ενδυμα

< σία, η οποία αποτελούσε εξέλιξη της φο

| ρεσιάς των Σουλιωτών αγωνιστών και την 
^ οποία προτιμούσαν να φορούν οι Έλλη

Ε νες αξιωματικοί. Ενώ ο Όθωνας εισήλθε 
< στο Ναύπλιο το 1832 φορώντας βαυαρι

κή στολή, σύντομα κατόπιν σύστασης του 
Λουδοβίκου Α' αφομοίωσε το ένδυμα 
που τον συνέδεε με τη χώρα του με επι

δεικτικό τρόπο. Ακόμα και στις εσπερί

δες που οργανώνονταν στο Bamberg με

τά την έξωση όπου κυριαρχούσε η ελληνική 
γλώσσα ο πρώτος βασιλιάς των Ελλήνων 
εξακολουθούσε να εμφανίζεται με αυτόν 
τον ξεχωριστό τρόπο, ο οποίος αντιπρο

σώπευε με εντυπωσιακό τρόπο την ελλη

νική μοναρχία. 
Ρ.Μπ. 

Πορτρέτα του ελληνικού 
βασιλικού ζεύγους 

225. Ο Όθων σε ηλικία 21 ετών 
Enrico Franzoni 

στο γνωστό πορτρέτο του Joseph Stieler, 
όπου ο νεαρός Όθωνας αναπαρίσταται 
ως δεκεπτάχρονος εύελπις του βαυαρικού 
στρατού. Η αναφορά στον αρχαιοελλη

νικό κόσμο είναι προφανής: Ο Όθωνας, 
που ως δευτερότοκος γιος του Λουδοβί

κου δεν είχε ανατραφεί για να βασιλέψει, 
και είχε και για το λόγο αυτό σημαντικό

τατες δυσκολίες ως προς τη λήψη απο

φάσεων, έπρεπε να ενσαρκώσει τον ήρωα 
εκείνο που είχε ονειρευτεί ο πατέρας του 
για την αρχαία, αλλά φεύ, όχι νέα Ελλά

δα. Ο Όθων δεν μπόρεσε να σηκώσει το 
βαρύ αυτό φορτία. Στο μεταξύ και η Αντι

βασιλεία, αντίθετα από την απόφαση της 
Εθνοσυνέλευσης της 8ης Αυγούστου 1832, 
είχε πάρει την απόφαση εγκαθίδρυσης 
μιας απόλυτης μοναρχίας, παραμερίζο

ντας βίαια, καμιά φορά, την αργά ανερ

χόμενη «τάξη των πολιτικών», πράγμα που 
οδήγησε σε αποξένωση πολλών ομάδων 
από τα Ανάκτορα. Το πορτρέτο αυτό που 
έμεινε στην περιουσία του Λουδοβίκου, 
στο Μόναχο, εκφράζει απόλυτα, με τη νε

οκλασική, ιδεαλιστική τεχνοτροπία που 
βρίσκεται κοντά στον Thorvaldsen, τη 
«Μεγάλη Ιδέα» του φιλέλληνα βασιλιά, 
που δεν εγκατέλειψε ποτέ. 
Ένα άλλο αντίγραφο του γλυπτού βρί

σκεται στο Μουσείο του βασιλιά Όθω

να στο Όττομπρουν. 

Μ. Ζ. Κ. 

226. Η βασίλισσα Αμαλία της Ελλάδας 
Joseph Stieler, 183637 
Λάδι σε μουσαμά, 74,0 x 60,0 εκ. 
Μόναχο, Ίδρυμα οικογενείας Wittelsbach, 
αρ. ευρ. Bla 286 

Η Αμαλία Μαρία του Oldenburg 
(Oldenburg, 21 Δεκεμβρίου 1818  Bamberg, 
20 Μαΐου 1875), θυγατέρα του Παύλου 
Φρειδερίκου Αυγούστου, Μεγάλου Δού

κα του Oldenburg και της πρώτης συζύγου 
του Αδελαΐδας, Πριγκίπισσας του Anhalt

BernburgSchaumburg, παντρεύτηκε στις 
22 Νοεμβρίου 1836 στο Oldenburg το βα

σιλιά Όθωνα της Ελλάδας. 
Η βασίλισσα απεικονίζεται ημίσωμα με 
έξωμο βαθύ κόκκινο βελούδινο φόρεμα 
με διακοσμητικά κουμπιά. Φοράει ένα 
πλούσιο διάδημα, στελεχωμένο από δια

μάντια, στο μοτίβο ενός αγριοτριαντά

φυλλου, μεγάλα κρεμαστά οβάλ σκουλα

ρίκια κι ένα κολιέ πιθανώς πρόκειται για 
τα γαμήλια κοσμήματα της. Στο πίσω μέ

ρος του κεφαλιού και κατά μήκος του αρι

στερού της ώμου και της πλάτης φορά ένα 
πέπλο με διάκοσμο φυτών. 
Όπως στην περίπτωση του πορτρέτου του 
βασιλιά Όθωνα που φιλοτεχνήθηκε το 
1832, έτσι και εδώ, δεν πρόκειται για πορ

τρέτο στέψης ή επίσημο πορτρέτο. Το πορ

τρέτο που είχε παραγγείλει ο βασιλιάς 
Λουδοβίκος Α', δεν αποτελεί αντίστοιχο 
του πορτρέτου του βασιλιά Όθωνα του 
Stieler. Ωστόσο, στον κατάλογο πωλήσε

ων του ζωγράφου για το έτος 1836 ση' 
μειώνεται η δημιουργία ενός επί πλέον, 
άγνωστου σε εμάς, πορτρέτου του βασιλιά 
Όθωνα, το οποίο θα μπορούσε πιθανώς 
να αποτελείτο υποτιθέμενο αντίστοιχο αυ

τού του πορτρέτου. 
Το γεγονός ότι για πολλά χρόνια δεν υπήρ

χε επίσημο πορτρέτο του βασιλιά (ούτε και 
της βασίλισσας), οδήγησε στην δημιουρ

γία πολλών αντιγραφών της προσωπο

γραφίας του Stieler, ακόμα και με τη μορ

φή πορσελάνινης μινιατούρας. Στις 7 
Ιανουαρίου 1842 έφτασε στην Αθήνα ένα 
αντίγραφο της προσωπογραφίας, φιλοτε

χνημένο από τον ίδιο το Stieler, γεγονός 
το οποίο περιγράφει η κυρία επί των τι

μών και παιδαγωγός της Αμαλίας, Julia 
von Nordenflycht: «Με το τελευταίο ατμό

πλοιο έφτασε και το πορτρέτο της βασί

λισσας, είναι ένας όμορφος πίνακας αλλά 
δεν είμαι πολύ ικανοποιημένη ως προς την 
πιστότητα. Αυτό που αποτελεί άλλωστε τη 
μεγαλύτερη δυσκολία στη σχεδίαση ενός 
πορτρέτου είναι το γεγονός ότι το ζωντα

νό πρωτότυπο στέκεται πλάι του. Ιδιαίτε

ρες δυσκολίες φαίνεται πως έχουν προ

κύψει στην προσπάθεια του καλλιτέχνη να 
αποδώσει πιστά την πνευματική ευστρο

φία και τα ζωηρά χαρακτηριστικά της βα

σίλισσας μας επάνω στο μουσαμά». Το 
πορτρέτο που περιγράφεται εδώ είναι μάλ

λον το ίδιο με αυτό που σήμερα βρίσκεται 
στο Μουσείο των Ανακτόρων του Μονά

χου. 
Ου. φ. Χ.Σ. 

Nordenflycht, Briefe einer Hofdame in Athen, 
1845, a. 304 κ.ε.· Neue Deutsche Biographie, I, 
1953· von Hase, Joseph Stieler, 1971, a. 138, αρ. 
178. 

227. Ο βασιλιάς Όθωνας 
με εθνική ενδυμασία 
Νικηφόρος Λύτρας, 1892 
Λάδι σε μουσαμά, 300 x 123 εκ. 

Προσωπογραφία σε μάρμαρο, 1835 
Μουσείο της Πόλης των Αθηνών 
(αντίγραφο από το πρωτότυπο στο Hohensch
wangan). 

Ο νεαρός βασιλιάς απεικονίζεται κατά την 
ενηλικίωση του, όταν ανέλαβε επισήματα 
καθήκοντα του, με αρχαίο ελληνικό χιτώ

να που δένει με μια πόρπη στον δεξί του 
ώμο, αφήνοντας τον αριστερό γυμνό. Δεν 
υπάρχουν πληροφορίες για την αφορμή 
που οδήγησε στη δημιουργία του πορ

τρέτου, πέρα από την επέτειο της ενηλι

κίωσης. Προφανώς πρόκειται για παραγ

γελία του πατέρα του βασιλιά Λουδοβίκου 
ή της συζύγου του, βασίλισσας Θηρεσίας 
για ιδιωτική χρήση. Δεν υπάρχουν επίσης 
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον 
ιταλό γλύπτη που θα πρέπει να δούλευε 
στην υπηρεσία των ανακτόρων. Από την 
διαμόρφωση των χαρακτηριστικών του 
προσώπου, των μαλλιών και της στάσης 
του λαιμού, είναι φανερό ότι στηρίχτηκε 
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228. Η βασίλισσα Αμαλία 
με εθνική ενδυμασία 
Νικηφόρος Λύτρας, 1893 
Λάδι σε μουσαμά 300 χ 152 εκ. 
Αθήνα, Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία 

Τα πράγματι επιβλητικά λόγω του υπερ

φυσικού τους μεγέθους και όχι μόνο ηγε

μονικά πορτρέτα των βασιλέων της Ελλά

δας φιλοτεχνήθηκαν από το μεγάλο 
δάσκαλο της νεοελληνική ζωγραφικής, 
Νικηφόρο Λΰτρα τριάντα χρόνια, μετά 
την έξωση το 1862, πολλά χρόνια δηλαδή 
αφού είχαν εγκαταλείψει την Ελλάδα, και 
δεν βασίλευαν πια. Ακόμα και μέχρι το 
μεσάτου 19ου αιώνα στην Κεντρική Ευρώ

πη, το ηγεμονικό πορτρέτο ως τύπος προ

σωπογραφίας έχει διατηρήσει τον εμ

βληματικό χαρακτήρα της εξουσίας του 
απόλυτου άρχοντα έτσι όπως είχε καθιε

ρωθεί στη γαλλική Απολυταρχία. Επι

διωκόμενος στόχος ήταν η διαμέσου της 
εικόνας του ειδώλου ψευδαισθιακή «πα

ρουσία» του μονάρχη ακόμα και κατά την 
απουσία του, διασφαλίζοντας έτσι τη διαρ

κή παρουσία του στο Ανάκτορο και κατ' 
επέκταση στο βασίλειο του οποίου τις τύ

χες καθόριζε. Ο ηγεμόνας λοιπόν καθι

στούσε τον εαυτό του πάντα παρόντα δια

μέσου της εικόνας του. 
Ο Όθωνας και η Αμαλία κατά τη διάρ

κεια της βασιλείας τους είχαν αναρτήσει 
και αυτοί στα Ανάκτορα τους εικαστικούς 
τους «εκπρόσωπους»: Ο βιεννέζος ζω

γράφος Carl Rahl (18101865) που ασχο

λήθηκε και με το προσχέδιο του ζωγρα

φικού διακόσμου στα Προπύλαια του 
Πανεπιστημίου και που βρέθηκε το 1859 
για το λόγο αυτό στην Αθήνα, είχε φιλο

τεχνήσει δύο υπερμεγέθη πορτρέτα του 
βασιλικού ζεύγους ο Όθωνας με εθνική 
ενδυμασία, η Αμαλία με βραδινή τουαλέ

τα που απηχούσε τη σύγχρονη παριζιάνι

κη μόδα και διάδημα που φυλάσσεται σή

μερα στο θησαυροφυλάκιο των Ανακτόρων 
του Μονάχου για την αίθουσα του θρό

νου, που φιλοξενούνται σήμερα στο Ανά

κτορο του Μπάρμπεργκ, τελευταία κα

τοικία τους μετά την έξωση. Όταν ο θρόνος 
της Ελλάδος «κενώθηκε», απομακρύνθη

καν μαζί με τους βασιλείς και τα εικά

σματά τους που τους συνόδευσαν πίσω, 
στη Βαυαρία. Εμβληματικό χαρακτήρα, 
αντί άλλου βασιλικού χαρακτηριστικού, 
ενέχει για τον Όθωνα η εθνική φορεσιά 
με φουστανέλλα, φέρμελη και τουζλού

κια το ένδυμα των αγωνιστών που υιο

θέτησε, ύστερα από σύσταση του πατέ

ρα του, Λουδοβίκου, ο Όθωνας. Οι δυο 
αυτές προσωπογραφίες έπονται δυο άλ

λων, σήμερα χαμένων, επίσης ολόσω

μων προσωπογραφιών του Όθωνα και της 
Αμαλίας, του Ernst Wilhelm Rietschel 
(1824 1860). Ο Βαυαρός καλλιτέχνης τα 
φιλοτέχνησε στη διάρκεια της δίχρονης 
παραμονής του στην Αθήνα (185354) και 
λόγω του εικονογραφικού τους ενδιαφέ

ροντος, απετέλεσαν το πρότυπο για τις πο

λύ γνωστές και διαδεδομένες λιθογραφίες 
του Franz Hanfstaengl. Μια από τις πρώ

τες καλλιτεχνικές λιθογραφικές παραγω

γές στο «Βασιλικό Λιθογραφείο» της Αθή

νας αποτελούν και οι λιθογραφίες του 
Ηρακλή Λαζαρίδη με αντίγραφα των πορ

τρέτων του βασιλικού ζεύγους από αυ

τές του Franz Hanfstaengl, που ανήκουν 
στην Εθνική Πινακοθήκη (εκτίθενται). Η 
επιτυχία των λιθογραφίων αυτών έγκει

ται στη ακριβέστατη αναφορά στις λε

πτομέρειες των ενδυμασιών, πράγμα που 
δείχνει τον ενθουσιασμό των Γερμανών 
για αυτές, και στην απεικόνιση του τοπί

ου στο βάθος. Για τον Όθωνα έχει επιλε

γεί ένα ρομαντικό τοπίο με αρχαιότητες 
μπροστά στη θάλασσα και για την Αμα

λία ένα τμήμα από τον αγαπημένο της κή

πο των Ανακτόρων και η Ακρόπολη. Εκεί

νος ήταν 37 ετών και εκείνη 34. 
Ο Νικηφόρος Λύτρας (Πύργος Τήνου 
1842 Αθήνα 1904) μεταφέρει ουσιαστι

κά τις λιθογραφίες αυτές στις ελαιογρα

φίες του και τις αναπτύσσει με εξαιρετι

κά ενδιαφέροντα ζωγραφικό τρόπο στον 
καμβά των 2,50 μ. ύψος και 1,23 μ. πλάτος 
για τον Όθωνα και 3 μ. ύψος και 1,52 μ. 
πλάτος για την Αμαλία. Ο ταλαντούχος 
και απροσδόκητος μαθητής του Πιλότυ, 
στην Ακαδημία του Μονάχου όπου σπού

δασε από το 186066, ήταν εξοικιωμένος 
με το καλλιτεχνικό ιδίωμα της βαυαρικής 
πρωτεύουσας, και είχε παραμείνει προ

σηλωμένος στις αρχές της. Ασχολήθηκε 
με όλα τα είδη ζωγραφικής κρατώντας σαν 
αρχή ότι η τέχνη δεν γίνεται για την τέχνη 
αλλά για ένα «κοινό» που είναι συγκε

κριμένο και δεν έχει αυταπάτες. Η έντο

νη κοινωνική αποστολή της τέχνης αυτής 
εντοπίζεται κυρίως στην ηθογραφία όπου 
πρωταγωνιστούν και διαπλέκονται άν

θρωποι από το χοίρο της καθημερινής ζω

ής, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, νέοι και 
γέροι. Η θεματογραφία που δεν επιτρέ

πει καινοτομίες επιτρέπει, ωστόσο, την 

ανάπτυξη μιας ενδιαφέρουσας ζωγρα

φικής. 
Εδώ διέπρεψε τόσο ο Λύτρας χωρίς όμως 
να μπορέσει να δημιουργήσει Σχολή, όσο 
και ο Γύζης. Το γεγονός ότι οι κυριότεροι 
εκπρόσωποι της νεοελληνικής τέχνης έδρα

σαν και διέπρεψαν στο Μόναχο ενέχει 
μια αντίφαση: τα εργαλεία δηλαδή της συ

νειδητοποίησης των Ελλήνων ζωγράφων 
παραδόθηκαν σε ένα καλλιτεχνικό κέντρο 
εκτός Ελλάδας. Θεωρητικά και μόνο μπο

ρεί να ερμηνευτεί η μεθοδολογική αυτή 
απορία, εμπλέκοντας το πνευματικό δυ

ναμικό που έφερναν μαζί τους οι Έλλη

νες καλλιτέχνες, που εισάγει μια συναι

σθηματική φορτισμένη σχέση με μια 
Ελλάδα, άγονη μεν από κάθε άποψη, αλ

λά φιλόξενη για κάθε ιδεατή νοσταλγία. 
Έτσι, ενώ στην πραγματικότητα δημι

ουργείται από τους Έλληνες ζωγράφους 
γερμανική τέχνη, το απόσταγμα της τέ

χνης αυτής είναι ελληνικό και έτσι μπορεί 
να γίνει αντιληπτή και η διαφοροποίηση 
των δύο ιδιωμάτων, του γερμανικού και 
του ελληνικού, μεταξύ τους. 
Ο Λύτρας δημιούργησε μια σειρά από τις 
πιο σημαντικές προσωπογραφίες της νεο

ελληνικής τέχνης. Σ' αυτές εντάσσονται 
και οι προσωπογραφίες του Όθωνα και 
της Αμαλίας. Φαίνεται πως ο Λύτρας εί

χε γνωρίσει το βασιλικό ζεύγος και το εί

χε επισκεφθεί το 1865 στο Μπάμπεργκ, 
όπου τελείωναν τις μέρες τους. Η Φιλεκ

παιδευτική Εταιρεία του ανέθεσε μάλλον 
το 1890 το έργο της απεικόνισης τους 
για να φιλοξενηθούν στο Αρσάκειο για 
εκπαιδευτικούς/ιστορικούς λόγους. Μέ

χρι σήμερα φιλοξενούνται στους χώρους 
διοικήσεως της Εταιρείας, στο Παλαιό 
Ψυχικό. Η ανάθεση αυτή στον Λύτρα, ενέ

χει και μια διάθεση αποκατάστασης των 
πρώτων βασιλέων της Ελλάδας στη συ

νείδηση τουλάχιστον των μαθητών και της 
νεολαίας. Παρέστησε τον Όθωνα όπως 
ήταν στα τελευταία χρόνια της βασιλείας 
του, όπως τον θυμούνταν οι σύγχρονοι του, 
μέσα στα ερείπια των δωρικών Προπυ

λαίων. Το αριστερό χέρι ακουμπά με οι

κειότητα πάνω σε ένα αφαιρετικά σχε

διασμένο ερείπιο. Ο Όθωνας είναι 
δοσμένος «αποθεωτικά», ενώ ένα κλαδί 
φοίνικα μπροστά στα πόδια του, λειτουρ

γεί εμβληματικά προς την ερμηνεία αυτή. 
Εδώ έχει λάβει υπόψη του ως πρότυπο το 
χαρακτικό του Rietschel που τον καθο

δήγησε, πράγμα που έκανε και για την 
Αμαλία. Εκείνη αναπαρίσταται στο εσω
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τερικό του Ερεχθείου, ναού ιωνικού, που 
με τις Καρυάτιδες παραπέμπει στη γυ

ναικεία χάρη. Η ζωγραφική εκτέλεση εί

ναι γρήγορη και με μοναδική μαεστρία. 
Το άπλετο φως, η ευρεία δηλαδή χρήση 
των λευκού χρώματος αντιπροσωπεύει με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο την άποψη 
του ώριμου Λύτρα για άρνηση στα σκο

τεινά χρώματα του εργαστηρίου της δυτι

κοευρωπαϊκής ζωγραφικής του τέλους του 
19ου αιώνα. Παρουσιάστηκε στην ανα

δρομική έκθεση του 1933. 
Μ. Ζ. Κ. 

Γερ. Μαυρογιάννη «Δύο νέα έργα του Λύτρα», 
Εστία τόμ. Α' τχ. 10 σ. 157158· Ξ. Σώχου «Λεύ
κωμα Ελλήνων Καλλιτεχνών», σσ. 2123 κατ. 
έκθ. Έργων Νικηφόρου Λύτρα, σ. 5. Στέλιος 
Λυδάκης, «Η ιστορία της νεοελληνικής ζω
γραφικής 16ος20ός αιώνας» στο: Οι Έλληνες 
ζωγράφοι τόμ. Γ'Αθήνα 1976, σσ. 141154. 
Νίνα Αθανασόγλου, Νικηφόρος Λύτρας Διδ. 
διατρ. Αθήνα 1979. 

229. Ο βασιλιάς Όθωνας 
Albert Henry Payne, per. 1843 
Χαρακτικό σε ατσάλι, 28,5 Χ 18,5 εκ. 
κάτω κέντρο: [Όθων Α'/Βασιλεύς της Ελλά
δος 
κάτω δεξιά μέσα στην πλάκα: Α Η Payne sc. 
Οττομπρούν, Μουσείο του βασιλιά Όθωνα 

Το χαρακτικό αποδίδει το νέο βασιλιά σε 
έναν τύπο προσωπογραφίας που έχει γί

νει ήδη γνωστός από τη δημοφιλέστατη λι

θογραφία των Dietrich Monten και Gottlieb 
Bodmer που αντιγράφτηκε και δημοσι

εύτηκε κατά κόρον. Το χαρακτικό αυτό 
δεν είναι δυνατόν να φιλοτεχνήθηκε πριν 
από το 1843, αφού διακρίνονται πίσω δε

ξιά τα νέα Ανάκτορα του Friedrich von 
Gartner. Δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά 
το 1844 στον τρίτο τόμο του Universum τον 
Payne. 
Γύρω από το ημίσωμο πορτρέτο του Όθω

να με εθνική ενδυμασία τυλίγονται συμ

μετρικά φυτικές διακοσμήσεις, που απο

λήγουν σε άνθη λωτού και φέρουν εναλλάξ 
δεξιά και αριστερά ένα ανθοδοχείο και 
μια γυναικεία αλληγορική μορφή. Τρία 
μετάλλια στο κάτω τμήμα του φύλλου απει

κονίζουν απόψεις από την Ελλάδα: Αρι

στερά τα βασιλικά Ανάκτορα των Αθη

νών, που κατοικήθηκαν από τον Όθωνα 
και την Αμαλία το 1843, αφού ολοκληρώ

θηκε μετά από επτά χρόνια κτίσιμο. Στο 
μέσο απεικονίζεται μια ελληνική οικογέ

νεια του Αγώνα, δεξιά το λεκανοπέδιο της 
Αττικής με την Αθήνα και την Ακρόπολη 
και τον Υμηττό στο βάθος. 
Ο Άγγλος Albert Henry Payne (18121902) 
ήταν ήδη γνωστός ως χαράκτης αρχιτε

κτονικών και τοπογραφικών παραστάσε

ων όταν εγκαταστάθηκε το 1838 στη Λει

ψία και ίδρυσε το «Αγγλικό Καλλιτεχνικό 
Εργαστήριο» που εκτελούσε παραγγελίες 
τοπογραφικές. 

Γ. Μ. 

StahlstichCatalog aus den Verlagswerken von 
A. H. Payne, Ρόιντνιτς/Λειψία 1882, σ. 4, αρ. 
121. Rodney Κ. Eugen, Dictionary of Victorian 
Engravers, Print Publishers and Their Works, 
Κέμπριτζ 1979, σ. 149. Basil Hunniset, Dictionary 
of British Steel Engravers, ΛηονΣη 1980, σ. 98 

230. Εργόχειρο με μεταξοκλωστή με τα 
πορτρέτα του Όθωνα και της Αμαλίας 
Μαρία Μπριάκου, π. 1837 
Μετάξι, κεντητό, 35,5 x 38,5 εκ. 
Αθήνα, Μουσείο της πόλης των Αθηνών, 
αρ. ευρ. 243 

Το βασιλικό ζεύγος αναπαρίσταται στο ασυ

νήθιστο αυτό κέντημα ως γαμπρός και νύ

φη τη χρονιά του γάμου του. Και οι δύο 
εμφανίζονται ημίσωμα σε προφίλ τριών τε

τάρτων: μέσα σε μικρά δαφνοστέφανα κά

τω από τις ημίσωμες προσωπογραφίες υπάρ

χει η επιγραφή: ΟΘΩΝ Ι. ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ και ΑΜΑΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Στο δεξιό μέρος βρί

σκεται η υπογραφή της κεντήτριας. Τα δύο 
πορτρέτα πλαισιώνονται από ένα διακο

σμητικό πλαίσιο σε σχήμα απλού μαιάν

δρου με κλάδους ελιάς. Τις τέσσερις γω

νίες στολίζουν μεγάλα άνθη, τα οποία 
εισέρχονται στην κυρίως εικόνα. 
Στην εκτέλεση των πορτρέτων χρησίμευ

σαν διάφορα πρότυπα: Για το πορτρέτο του 
Όθωνα, η Μαρία Μπριάκου ανέτρεξε στην 
έγχρωμη λιθογραφία Ο Βασιλεύς Όθων με

τά συνοδείας προ ενός αρχαίου μνημείου 
του Gustav Kraus. Για την Αμαλία χρησί

μευσε ως πρότυπο μία λιθογραφημένη πα

ραλλαγή του πορτρέτου του Shelern^ επο

νομαζόμενης Πινακοθήκης των καλλονών 
(Μόναχο, Ανάκτορα Nymphenburg). 
Και τα δύο αυτά πορτρέτα συνενώθηκαν 
σε μια λαϊκή λιθογραφία που φιλοξενείται 
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στο Οττομπροΰν. Η δεξιοτεχνική εκτέλεση 
και η εκλεπτυσμένη αίσθηση των αποχρώ

σεων αποκαλύπτουν μία ιδιαίτερα ταλα

ντούχα κεντήτρια από το αστικό περιβάλ

λον, η οποία με αυτόν τον εξελιγμένο, και 
πλατιά διαδεδομένο κλάδο της λαϊκής τέ

χνης αποδίδει τιμές στο βασιλικό ζεύγος 
των νεόνυμφων. 

Μ. Ζ. Κ. 

AthenMunchen, 1980, σ. 28, εικ. 12, Οδηγός 
Μουσείου ΒούρσυΕυταξία της πόL·ως των Αθη
νών, Αθήνα 1994, σ. 107 

231. Φωτογραφικό πορτρέτο 
του βασιλιά Όθωνα 
Φίλιππος Μαργαρίτης, 1850 
Δαγγεροτυπία σε χάρτινο πλαίσιο με έκτυπη 
φυτική διακόσμηση, 10,5 x 8 εκ. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, φωτ. αρχ. 
ΙΑ 28. 

Η φωτογραφική προσωπογραφία του βα

σιλιά Όθωνα, η οποία αποδίδεται στο ζωγρά

φο και φωτογράφο Φίλιππο Μαργαρίτη, 
φιλοτεχνήθηκε (184850) με τη φωτογρα

φική μέθοδο της δαγγεροτυπίας, που εφευ

ρέθηκε (1839) από το Γάλλο LJ. Daguerre. 
Σύμφωνα με τη νέα τεχνική εφεύρεση, πά

νω σε μια επαργυρωμένη φωτοευαίσθητη 
σε χημικά υλικά πλάκα χαλκού σχηματιζό

ταν ένα θετικό είδωλο. Μετά τη λήψη γι

νόταν η εμφάνιση με την τοποθέτηση της 
πλάκας πάνω σε ατμούς υδραργύρου. Η 
δαγγεροτυπία έδινε μία μόνο θετική εικό
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να πάνω στο ίδιο υλικό που γινόταν η λή

ψη, χωρίς τη δυνατότητα παραγωγής αντι

γράφων. Αυτό το μειονέκτημα οδήγησε στην 
εγκατάλειψη (περίπου 1850) της τεχνικής 
αυτής και την αντικατάσταση της από πιο 
τελειοποιημένες και αποτελεσματικές φω

τογραφικές μεθόδους. 
Ο Φίλιππος Μαργαρίτης (18101892) θεω

ρείται ο πρώτος επαγγελματίας Έλληνας 
φωτογράφος. Αν και σπούδασε ζωγραφι

κή στη Ρώμη και εργάστηκε στην Αθήνα ως 
ζωγράφος και δάσκαλος της ζωγραφικής 
στράφηκε γρήγορα στη φωτογραφία. Πει

ραματίστηκε αρχικά με τη δαγγεροτυπία 
και στη συνέχεια παρακολούθησε και εφάρ

μοσε όλες τις νεώτερες τεχνικές εξελίξεις 
της φωτογραφίας. Σ' αυτό τον βοήθησαν τα 
συχνά ταξίδια που έκανε στην Ευρώπη. Το 
1853 άνοιξε το πρώτο ελληνικό φωτογρα

φείο στην πρωτεύουσα, το οποίο διατήρη

σε μόνος του ή σε συνεργασία με ομότε

χνους του ως το θάνατο του. 
Ο Μαργαρίτης με ευαισθησία και επιδε

ξιότητα απαθανάτισε με το φακό του την 
Αθήνα και τα μνημεία της, επώνυμους ή 
ανώνυμους πολίτες, αγωνιστές της Επανά

στασης του 1821 κ.ά. και αναδείχτηκε ισά

ξιος των πρωτοπόρων Ευρωπαίων συνα

δέλφων του. Συνδεόταν με προσωπική φιλία 
με τον βασιλιά Όθωνα και τη βασίλισσα 
Αμαλία. Το δαγγεροτυπικό πορτρέτο του 
βασιλιά, το οποίο προσγράφεται στον καλ

λιτέχνη, αποτελεί ανεκτίμητης αξίας ιστο

ρική μαρτυρία, αφού αποτυπώνει και κα

ταγράφει πιστά την πραγματική εικόνα του 
σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής του, 
χωρίς την υποκειμενική παρέμβαση του ζω

γραφικού χρωστήρα. 

Α. Σ.Π. 

Άλκης Ξανθάκης, Φίλιππος Μαργαρίτης. Ο 
πρώτος Έλληνας φωτογράφος, Αθήνα 1990 

Βασιλικά εμβλήματα 

232. Τήβεννος της στέψης 
του βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας 
π.. 1835 
Μανδύας: Μεταξωτό βελούδο με χρυσά 
κεντήματα και μεταλλικά ένθετα χιτώνας: 
Μεταξωτό ατλάζι με χρυσά κεντήματα και 
διακοσμήσεις σε μέταλλο· Φυλακτήρας: 
Μεταξοκό βελούδο με χρυσά κεντήματα
υποδήματα: Μεταξωτό ατλάζι με χρυσά 
κεντήματα, χαρτόνι 

Μόναχο, Εθνικό Μουσείο της Βαυαρίας, 
αρ. ευρ. Τ 54415445 

Για το μανδύα της τηβέννου χρησιμοποι

ήθηκε κόκκινο μεταξωτό βελούδο με πλού

σια χρυσά κεντήματα. Διάκοσμοι με κλα

διά δάφνης και φοίνικα κεντήθηκαν μαζί 
με χρυσά μεταλλικά ελάσματα και πού

λιες. Ωστόσο, τα χρυσά νήματα δεν κα

λύπτουν μόνο την εξωτερική επιφάνεια, 
αφήνουν να προβληθούν τα θέματα και 
στη φόδρα, ενώ η άφθονη χρήση του χρυ

σού προσδίδει στην τήβεννο πρόσθετο βά

ρος. Ο ποδόγυρος καλύπτεται από μία 
πλατιά μπορντούρα, επίσης διακοσμη

μένη με κλαδιά δάφνης και φοίνικα, πά

νω στην οποία το στέμμα της Ελλάδας 
εναλλάσσεται με το οικόσημο του Βασι

λείου. 
Ένας χιτώνας ως το γόνατο από κρεμ με

ταξωτό ατλάζι αποτελούσε το ένδυμα της 
στέψης. Ένας χρυσοποίκιλτος ωμίτης απο

τελεί το μπούστο που σχηματίζει ίσιες συμ

μετρικές πτυχές και κουμπώνει στην πλά

τη με κουμπιά, κεντημένα με μετάξι. Ο 
χιτώνας δένει με τη ζώνη σφικτά στη μέ

ση και οι πτυχώσεις της φούστας που ανοί

γουν στο κάτω μέρος, είναι ισάρριθμες με 
αυτές του μπούστου. Τόσο στα υπόλοιπα 
τμήματα της τηβέννου, όσο και στον χι

τώνα συναντάμε κεντημένα κλαδιά δάφ

νης και φοίνικα ως αντιπροσωπευτικά στο

λίδια, τα οποία περιβάλλουν την πόρπη, 
διακοσμούν την εσωτερική και εξωτερι

κή όψη των μανικιών και καλύπτουν τον 
ποδόγυρο ως μπορντούρα. Στο διάκοσμο 
φύλλων έχουν προστεθεί εδώ στέμματα 
και θυρεοί, όπως και στην περίπτωση του 
μανδύα. Σπειροειδή, συμπαγή κρόσια από 
χρυσό νήμα προσδίδουν στον ποδόγυρο 
πρόσθετο βάρος. Μία ζώνη για το ξίφος 
από καφέκόκκινο βελούδο, με χρυσοκέ

ντητη επικάλυψη, περικλείει τη μέση. Η 
αγκράφα της από επιχρυσωμένο ορεί

χαλκο σχηματίζει ένα Ο με στέμμα, στο 
εσωτερικό του οποίου βρίσκεται ο θυρε

ός του ελληνικού βασιλείου. 
Δεδομένου ότι δεν πραγματοποιήθηκε η 
τελετή της στέψης του Όθωνα, η τήβεν

νος δε χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Πιθανώς 
να μην ολοκληρώθηκε καν: Από το μαν

δύα λείπει το γαρνίρισμα ερμίνας και η 
φόδρα τα εμφανή ίχνη ραφής προκλήθη

καν πιθανώς κατά τις ετοιμασίες μίας μου

σειακής έκθεσης σε μεταγενέστερη επο

χή, ενώ τα υποδήματα κατασκευάστηκαν 
μόλις μετά το 1900 στο Εθνικό Μουσείο 
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της Βαυαρίας από υλικό που υπήρχε ακό

μα διαθέσιμο. (Σχετικά με τα εμβλήματα 
της στέψης πρβλ. το άρθρο του Λόρεντς 
Σέλιγκ στον παρόντα κατάλογο.) 

Μπ. Μπ. 

Denkmale wul Erirmentngen des Houses Wtttehbach 
im Bayerischen Nationalmuseum (Katalog des 
Bayerischen NationalmuseumsII), Μόναχο 1909, 
αρ. 2279 Κατ. Έκθ. Bayern in Griechenland, 
1967, αρ. 199 AthenMiinchen, 1980, σα 48 κ.ε. 

233. Η αγκράφα της ζώνης 
του βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας 
Fossin et fils (Jean Baptiste και JulesJean
Frangois Fossin), Παρίσι, 1835 
Χυτός, επιχρυσωμένος, εν μέρει σμαλτωμέ
νος μπρούτζος και χάλυβας, ύψος 10,6 εκ., 
πλάτος 4,5 εκ., πάχος 1,4 εκ. 
Μόναχο, Εθνικό Μουσείο της Βαυαρίας, 
αρ. ευρ. 21/168 

Η οκτάγωνη αγκράφα περιβάλλεται από 
έναν περιστρεφόμενο μαίανδρο. Ένα με

γάλο Ο παραπέμπει στο όνομα Όθωνας

με το ελληνικό βασιλικό στέμμα κατα

λαμβάνει το κέντρο. Το γράμμα περικλείει 
τον με λευκό σμάλτο επιχρισμένο σταυρό 
του θυρεού της Ελλάδας, ο οποίος φέρει 
στο κέντρο του τους λευκούς και κυανούς 
ρόμβους του οίκου Wittelsbach. Κάτω από 
το γράμμα Ο υπάρχει από ένα κλαδί φοί

νικα και δάφνης. 
Δύο επικολλημένες ετικέτες («FOSSIN/et 
fils.UoailHers du Roi/62. Rue Richelieu/ 
PARIS και Ε. MOIANAINEGOCIANTI 
RUE DE LA VR1LLIERE 6./PARIS.»), 
κολλημένες στη δερμάτινη θήκη, παρα

πέμπουν στους χρυσοχόο και έμπορο. Το 
εργαστήριο χρυσοχοΐας και κοσμηματο

ποιίας Fossin et fils συγκαταλεγόταν ανά

μεσα στα κυριότερα παρισινά εργαστή

ρια. Εδώ κατασκευάστηκε και το έμβλημα 
του θρόνου του βασιλιά Όθωνα. Ωστόσο, 
δε γνωρίζουμε κατά πόσο η εντολή για την 
κατασκευή των βασιλικών διασήμων δό

θηκε από τον έμπορο Moiana. Η ιδιαίτε

ρα λεπτομερώς κατεργασμένη αγκράφα 
αφήνει να υποτεθεί ότι, και τα βασιλικά 
εμβλήματα που δε διασώζονται διαθέ

τουν μία εξαιρετική ποιότητα. Το αυστη

ρό σχήμα της αγκράφας, η οποία στη βα

σική της μορφή θυμίζει τις αρχαΐζουσες 
ασπίδες κλασικιστικού τύπου, ανταπο

κρίνεται πλήρως όσον αφορά την τεχνο

τροπία και τη διακόσμηση στο οικόσημο 

της Ελλάδας. Ενώ η τήβεννος περιήλθε 
στο Εθνικό Μουσείο της Βαυαρίας το 1878, 
από τη βασιλική γραμματεία του Λουδο

βίκου Β', η αγκράφα δωρήθηκε στο Μου

σείο από το διάδοχο Rupprecht μόλις το 
1921. 

Λ. Σ. 

234. Τελετουργικό μαξιλάρι 
π.. 1835 
Μεταξωτό βελούδο με χρυσά και αργυρά κε
ντήματα καθώς και ένθετες μεταλλικές διακοσ
μήσεις, ύψος 49 εκ., πλάτος 49 εκ. 
Μόναχο, Εθνικό Μουσείο της Βαυαρίας, 
αρ. ευρ. Τ 5448 

Επάνω στο κόκκινο βελούδο του μαξι

λαριού παρουσιάζεται το ελληνικό στέμ

μα, πάνω από το οποίο βρίσκεται η σταυ

ροφόρος σφαίρα και το ξίφος. Το στέμμα 
πλαισιώνεται από διάκοσμο κλάδων δάφ

νης και φοίνικα. Το οικόσημο του βασι

λείου της Ελλάδας, που περιβάλλεται από 
μια ανοιγμένη αυλαία, στολίζει τις τέσ

σερις γωνίες του μαξιλαριού. Κομψές 
περικοκλάδες από κλαδιά φοίνικα και 
δάφνης περιβάλλουν τις πλευρές του μα

ξιλαριού, τις άκρες κοσμούν φούντες με 
χρυσά κορδόνια. 
Τέτοιου τύπου μαξιλάρια χρησίμευαν σε 
στέψεις και άλλες τελετουργικές εκδη

λώσεις για την προβολή των βασιλικών 
εμβλημάτων, και ειδικά του στέμματος. 
Εφόσον η τελετή της στέψης του Όθωνα 
δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, και δεδο

μένου ότι δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί η 
χρήση των εμβλημάτων σε άλλες εκδη

λώσεις, πιθανώς το μαξιλάρι αυτό να μη 
χρησιμοποιήθηκε ποτέ. (βλ. το άρθρο του 
Λόρεντς Σέλιγκ εντός του παρόντος κα

ταλόγου.) 
Μπ. Μπ. 

Denkmale und Erinnerungen des Houses 
Wittelsbach im Bayerisches Nationalmuseum 
(Katalog des Bayerischen Nationalmuseums 
II), Μόναχο 1909, αρ. 2279· Κατ. Έκθ. Bayern 
in Griechenland, 1967, αρ. 205 
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235. Σκήπτρο και ξίφος, σύμβολα 
εξουσίας βασιλιά Όθωνα 
19ος αι. 
Χαλκός, ορείχαλκος 
Χυτή, σφυρήλατη, εγχάρακτη, σκαλιστή 
τεχνική 
α) Σκήπτρο, μήκος: 89 εκ., μέγ. πλάτος: 6 εκ. 
β) Ξίφος, μήκος: 88 εκ., μέγ. πλάτος: 18,2 εκ. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. 620, 621 

Το σκήπτρο είναι κατασκευασμένο από 
χυτό ορείχαλκο επιχρυσωμένο και δια

κρίνεται για τα έντονα πλαστικά διακο

σμητικά στοιχεία σε σχήμα μικρών και 
μεγαλύτερων φύλλων. Η υπογραφή του 
χρυσοχόου Mathias Wimmer, η οποία δια

κρίνεται στο επάνω μέρος του σκήπτρου, 
κάτω από το σχηματοποιημένο στέμμα, 
παραπέμπει στα αντίστοιχα βασιλικά εμ

βλήματα, που ανήκουν στις συλλογές του 
Εθνικού Μουσείου της Βαυαρίας. Για τον 
καλλιτέχνη Mathias Wimmer δεν υπάρ

χουν πληροφορίες. Πιθανότατα συνδέε

ται με τον αρχιχρυσοχόο του Μονάχου 
Franz Xaver Wimmer, που εμφανίζει έντο

νη δραστηριότητα το διάστημα 17941805. 
Το ξίφος έχει λαβή από ορείχαλκο και 
λεπίδα από κράμα χαλκού. Έντονα είναι 
κι εδώ τα διακοσμητικά στοιχεία. Το σχε

τικά λιτό σφαίρωμα οδηγεί σε μια περί

τεχνα διακοσμημένη λαβή με ανάγλυφο 
ρομβοειδές πλέγμα, ενώ ανθέμιο μέσα σε 
ορθογώνιο παραλληλόγραμμο και ανά

γλυφες λεοντοκεφαλές στα άκρα διακο

σμούν το φυλακτήρα. Επίθετο ανθέμιο 
διακοσμεί τη λεπίδα στο πάνω μέρος. 
Η όμοια επιχρύσωση και η πλαστική δια

κοσμητική διάθεση συνηγορούν στην υπό

θεση ότι και τα δύο αντικείμενα αποτε

λούν έργα του ίδιου καλλιτέχνη. Το σκήπτρο 
και το ξίφος ακολουθούν την απλή, χω

ρίς πολυτελείς λεπτομέρειες, κατασκευή 
των βασιλικών εμβλημάτων, που είχαν φι

λοτεχνηθεί στο Παρίσι για την ενθρόνι

ση του Όθωνα. 
Τα σύμβολα εξουσίας, προερχόμενα από 
τα βασιλικά ανάκτορα των Αθηνών, κα

τατέθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερι

κών στο Μουσείο της Ιστορικής και Εθνο

λογικής Εταιρείας της Ελλάδας το 1882. 

Ο. Φ. 

Steffi Rottgen, Τα βασιλικά σύμβολα τον Όθω
να, ΑθήναΜόναχο, Μουσείο της Πόλης των 
Αθηνών, Ίδρυμα Σταματίου ΔεκόζηΒούρου, 
Μόναχο 1980, σ.44· Seelig Lorenz, «Szepter 
und Schwert Konig Ottos von Griechenland», 
Das neue Hellas. Griechen und Bayem zur Zeit 
Ludwigs Ι, Μόναχο 1999, σσ. 422 κ.ε. 

236. Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους 
18331843, περίοδος απόλυτης 
μοναρχίας 
Μέταλλο, 7,1 εκ. 
Επιγρ.: ΟΘΩΝ ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. 3910 

Με βασιλικό διάταγμα της 16ης Ιανουα

ρίου 1833, που δημοσιεύτηκε στο δεύτε

ρο φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνή

σεως, ορίστηκε ο τύπος της Μεγάλης 
Σφραγίδας του Κράτους: 
«1. Τα ημέτερα παράσημα θέλουν φέρει, 

κατά το επισυναπτόμενον σχέδιον, ισό

πλευρον κυανούν θυρεόν, οξυνόμενον εις 
το μέσον της κάτω πλευράς, και περιέ

χοντα τον Ελληνικόν σταυρόν αργυρό

χρουν, φέροντα εν τω μέσω μικρότερον 
θυρεόν με τους ρόμβους του Βασιλικού 
οίκου της Βαυαρίας 21 τον αριθμόν, του

τέστι 11 αργυρόχρους και 10 κυανούς. Ο 
θυρεός, κρατούμενος αμφοτέροθεν από 
δύο εστεμμένους λέοντας, φέρει κεκλει

σμένον Βασιλικόν στέμμα, επί του οποί

ου φαίνεται η σταυροφόρος σφαίρα του 
κράτους: το δε όλον είναι περιτετειλιγ

μένον από Βασιλικόν σκήνωμα, έξωθεν 
μεν πορφυρούν, έσωθεν δε κεκοσμημέ

νον με λευκογαλέην, του οποίου η κορυ

φή είναι ωσαύτως κεκοσμημένη με Βασι

λικόν στέμμα. 
2. Η σφραγίς της Επικρατείας φέρει τα 
αυτά παράσημα με την περιγραφήν 
ΟΘΩΝ ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ». 
Το πολίτευμα που εγκαθιδρύθηκε στην 
Ελλάδα το 1833 και ίσχυσε τα πρώτα έντε

κα χρόνια της βασιλείας του Όθωνος μέ

χρι την καθιέρωση του Συντάγματος του 
1844, ήταν η απόλυτη μοναρχία, όπως φαί

νεται και από τη διατύπωση της επιγρα

φής της σφραγίδας. Ο βασιλιάς ήταν ελέω 
Θεού πηγή και φορέας κάθε εξουσίας του 
κράτους και δεν ήταν υποχρεωμένος να 
δίνει λόγο των πράξεων του σε σώμα εκλεγ

μένο από το λαό. Με την εγκαθίδρυση της 
απόλυτης μοναρχίας στην Ελλάδα το 1833 
διακόπτεται η ομαλή εξέλιξη των ελληνι

κών πολιτικών συνταγμάτων, τα οποία εί

χαν ψηφιστεί από τις Εθνικές Συνελεύ

σεις και είχαν ισχύσει κατά τη διάρκεια 
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του απελευθερωτικού αγώνα, συντάγμα

τα που χαρακτηρίζονταν από δημοκρατι

κές αρχές. 

Ι. Β. 

Εφημερίς της Κυβερνήσεως, αρ. φυλ. 2,22 Φε
βρουαρίου 1833· Νάκος, Γ., Το πολιτειακόν 
καθεστώς της Ελλάδος επί Όθωνος μέχρι του 
Συντάγματος του 1844, Θεσσαλονίκη 1974. 

237. Οικόσημο του βασιλείου 
της Ελλάδος 
π. 1835 
Μεταξωτό βελούδο με χρυσά και αργυρά κε
ντήματα και με ένθετες διακοσμήσεις σε μέ
ταλλο, 66,8 χ 60,5 εκ. 
Μόναχο, Εθνικό Μουσείο της Βαυαρίας, 
αρ. ευρ. Τ 5451 

Ελληνικά και βαυαρικά εμβλήματα και χρώ

ματα συνδυάζονται σε αυτό το οικόσημο 
του βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας: Στο κέ

ντρο, δύο όρθιοι, εστεμμένοι λέοντες κρα

τούν το θυρεό της Ελλάδας στο σχήμα μίας 
κάθετης ορθογώνιας ασπίδας ο οποίος δι

αιρείται σε εννέα κυανά και λευκά πεδία 
στο σχήμα ενός σταυρού το μεσαίο πεδίο 
του σταυρού περιέχει τους κυανόλευκους 
ρόμβους του βασιλικού οίκου της Βαυα

ρίας. Με τα μπροστινά τους πόδια κρατούν 
οι λέοντες τη χρυσοκέντητη αλυσίδα του 
παράσημου του Ουμβέρτσιτ από κάτω τους, 
οι άκρες της κυανόλευκης κορδέλας του 
Σταυρού του Τάγματος του Σωτήρος τυλί

γονται γύρω από μία δοκό. Το στέμμα της 
Ελλάδας, διανθισμένο με ανάγλυφα κε

ντήματα από χρυσά ελάσματα και μεταλ

λικές προσθήκες, στέφει το θυρεό. Το ίδιο 
στέμμα δεσπόζει στην κορυφή ενός κυμα

τιστού προκαλύμματος που σχηματίζει αυ

λαία, το οποίο εναγκαλίζειτο οικόσημο που 
βαστάζουν οι λέοντες. Το προκάλυμμα εί

ναι φτιαγμένο από κόκκινο μεταξωτό βε

λούδο. Το μεταξωτό κέντημα αφήνει να εν

νοηθεί ότι στην εσωτερική πλευρά υπάρχει 
γαρνίρισμα ερμίνας. 

Μπ. Μπ. 

238. Σημαία του Διοικητηρίου 
των Πατρών με τα βασιλικά σύμβολα 
Μεταξωτό ύφασμα, 142 x 129 εκ. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. 5555 

Τα χρώματα της ελληνικής σημαίας, κυα

νό και λευκό, ορίστηκαν το 1822 από την 
Α' Εθνική Συνέλευση της Επιδαύρου 
(Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος, άρ

θρο ρδ) . Με τη διακήρυξη της 15ης Μαρ

τίου 1822 της Προσωρινής Διοικήσεως 
της Ελλάδος καθορίστηκε ο τύπος της ση

μαίας της ξηράς, καθώς και εκείνος της 
θάλασσας. Οι τύποι αυτοί της ελληνικής 
σημαίας διατηρήθηκαν επί Καποδίστρια, 
επί Όθωνα, καθώς και τα μεταγενέστε

ρα χρόνια, ως τις μέρες μας. 
Η μεταξωτή σημαία του Διοικητηρίου των 
Πατρών είναι γαλάζια με λευκό ισόπλευρο 
σταυρό. Στη διασταύρωση των κεραιών 
του φέρει κεντημένα και επιραμμένα τα 
βασιλικά σύμβολα: στη μία όψη, το εστεμ

μένο αρχικό του ονόματος του βασιλιά 
Όθωνα και στην άλλη, το θυρεό του βα

σιλικού οίκου της Βαυαρίας με τους ει

κοσιένα, εναλλάξ τοποθετημένους, λευ

κούς και γαλάζιους ρόμβους. 

Ι. Β. 

ΜαζαράκηςΑινιάν, Ι.Κ., Σημαίες Ελευθε
ρίας Συλλογή του Εθνικού Ιστορικού Μου
σείου, Αθήνα 1996, σσ. XLII, 72. 

Ενδύματα και ενθυμήματα 
του βασιλικού ζεύγους 

239. Ελληνική ενδυμασία βασιλιά 
Όθωνα 
π. 1840 
Βελούδο, βαμβάκι, τσόχα, μετάξι 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. εισ. 2097 

Η ενδυμασία αποτελείται από τη χαρα

κτηριστική λευκή πολύπτυχη μακριά φου

στανέλα, το λευκό βαμβακερό πουκάμι

σο, τη φέρμελη, το γιλέκο, το ζωνάρι, τα 
τουζλούκια, το φέσι και τα υποδήματα. 
Η φέρμελη  κοντός επενδύτης με φαρδιά 
ανοιχτά μανίκια  είναι κατασκευασμένη 
από βελούδο σε κόκκινο χρώμα και έχει 
πλούσιο διάκοσμο από επιραμμένα χρυ

σοκεντήματα που σχηματίζουν ποικίλα ελι
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κοειδή φυτικά μοτίβα. Πλατειά ζώνη από £ 
χρυσά σειρίτια και γαϊτάνια διακοσμεί τις £ 
παρυφές κατά μήκος, ενώ το κάτω μέρος < 
έχει γλωσσοειδείς απολήξεις. Δύο μικρές χ 
τσέπες ημικυκλικού σχήματος ολοκληρώ χ 
νουν το στολισμό. Η φέρμελη κλείνει στο | 
μπροστινό μέρος με εικοσιτέσσερα χρυ 1 
σόπλεκτα κουμπιά που εφαρμόζουν σε * 
αντίστοιχο αριθμό μικρών πλεκτών θηλιών. < 
Πλεκτά κουμπιά κλείνουν στο επάνω μέ s 
ρος και στα άκρα τα πλατειά, μακριά μα a 
νίκια. Το γιλέκο, που φοριέται πάνω από ί 
τη φέρμελη, είναι επίσης κατασκευασμέ ζ 
νο από κόκκινο βελούδο. Ολόκληρη η επι * 
φάνεια καλύπτεται με χρυσά σειρίτια και 
γαϊτάνια ενώ δώδεκα πλεκτά κουμπιά, χω

ρίς λειτουργική χρήση, διακοσμημένα στο 
κέντρο με κοραλλένια χάντρα, στολίζουν 
τις παρυφές του μπροστινού ανοίγματος. 
Εσωτερικά το γιλέκο επενδύεται με με

ταξωτή φόδρα. Το φέσι είναι κατασκευα

σμένο από μάλλινη τσόχα σε κόκκινο χρώ

μα και έχει μικρό χρυσόπλεκτο μίσχο με 
μπλε μεταξωτή φούντα. Στην όψη είναι επι

ραμμένος ο βασιλικός θυρεός, στέμμα ανά

μεσα σε φοινικόκλαδα περικλεισμένο σε 
ανάστροφο καρδιόσχημο περίγραμμα. Τα 
χρυσοκέντητα τουζλούκια περικνημίδες, 
το κυανόλευκο ατλαζένιο ζωνάρι και τα 
κόκκινα δερμάτινα υποδήματα συμπλη

ρώνουν τη βασιλική ενδυμασία. 
Το βασιλικό ενδυματολογικό σύνολο, 
εμπνευσμένο από την ανδρική ενδυμασία 
κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανά

στασης, καθιερώθηκε από τον Όθωνα ως 
εθνική ενδυμασία των Ελλήνων. Με την 
επιλογή αυτής της ενδυμασίας ο βασιλιάς 
διακήρυττε τον αυθεντικό ελληνικό χα

ρακτήρα της μοναρχίας του. Την ελληνι

κή του ενδυμασία ο Όθωνα διατήρησε και 
μετά την εκθρόνιση του. 

Ο. Φ. 

240. Ενδυμασία τΰπου Αμαλίας 
Αμαλιάπολις, 19ος αι. 
Μετάξι, βελούδο 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. 3183 

Η ενδυμασία αποτελείται από τραχηλιά, 
φουστάνι, κατωμάνικα, κοντογούνι, τσα

ντάκι, φέσι και μεταξωτά υποδήματα. Το 
μακρύ πολύπτυχο φουστάνι είναι κατα

σκευασμένο από σκουροπράσινο μετα

ξωτό moiret ύφασμα. Έχει στενό πανω
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ο κόρμι που αφήνει άνοιγμα σε σχήμα V στο 
w στήθος και στενά μακριά μανίκια. Χρυ

| σογάιτανα και χρυσοκεντή ματα στολίζουν 
α τα ανοίγματα του στήθους και των μανι

| κιών ενώ πλατιά ταινία από μαύρο βελούδο 
g διακοσμεί τον ποδόγυρο. Το κοντογούνι, 
g φτιαγμένο από πράσινο βελούδο, στολί

ο" ζεται στις παρυφές των ανοιγμάτων με χρυ

| σά κορδόνια και πλούσιο χρυσοκεντή μα. 
| Τα κατωμάνικα και η τραχηλιά είναι φτιαγ

< με'να από μεταξωτό ύφασμα του αργαλει

I ου και διακοσμούνται με λεπτά χρυσοκε

< ντήματα και δαντέλα. Πράσινο βελούδινο 
φέσι με χρυσή φούντα καλύπτει το κεφά

λι και μικρό πολύχρωμο τσαντάκι πλεγ

μένο στο χέρι κρέμεται στη μέση. 
Η ενδυμασία αποτελεί τοπική φορεσιά της 
παραλιακής πόλης Αμαλιάπολης, η οποία 
βρίσκεται στην επαρχία Μαγνησίας. Η 
Αμαλιάπολη κτίστηκε το 1831 και είχε την 
ιδιαίτερη εύνοια της βασίλισσας Αμαλίας, 
η οποία με δικά της έξοδα έστειλε Βαυα

ρό μηχανικό για να εκπονήσει τα σχέδια 
της νέας πόλης, φρόντισε για την αφορο

λόγητη μεταφορά ξυλείας γαιτα διάφορα 
οικήματα, ανέγειρε σχολείο και ανάκτο

ρο και επισκεπτόταν την κωμόπολη σε τα

κτά χρονικά διαστήματα. Η πόλη ονομά

στηκε από τους κατοίκους της Αμαλιάπολη 
προς τιμή της ευεργέτιδας βασίλισσας Αμα

λίας. Στην Αμαλιάπολη εγκαταστάθηκαν 
και οι πρόσφυγες από τη Μακεδονία και 
τις επαναστατημένες περιοχές που έμει

ναν έξω από το ελληνικό κράτος (1833). 

Ο. Φ. 

241. Πορτρέτο της Αμαλίας 
με ευρωπαϊκή ενδυμασία 
Σπυρίδων Χατζηγιαννόπουλος 
Λάδι σε μουσαμά 83 χ 66 εκ. 
Αθήνα, Μουσείο της Πόλης των Αθηνών, 
αρ. ευρ. 681. 

Ο Σπυρίδων Χατζηγιαννόπουλος (1820

1905) υπήρξε μαθητής του Ludwig Thiersch 
στο «Σχολείο Τεχνών». Ήταν άξιος μι

μητής του δασκάλου του, που προσπά

θησε ανεπιτυχώς να «ανανεώσει» τη βυ

ζαντινή αγιογραφία κατευθύνοντας την 
προς νεογερμανικά (ναζαρηνά) πρότυ

πα. Συνεργάστηκε με τον Thiersch στην 
εικονογράφηση της εκκλησίας της Σωτεί

ρας Λυκοδήμου (Ρωσσική Εκκλησία) της 
Αθήνας. Μια σειρά από προσχέδια του 
με θρησκευτικό περιεχόμενο φυλάσσεται 

στο ΒυζαντινόΧριστιανικό Μουσείο της 
Αθήνας. 
Το πορτρέτο της Αμαλίας την παρουσιά

ζει σε μια σπάνια, πρωτόγνωρη μέχρι τό

τε, όψη, αυτήν της πλούσιας «αστής», χω

ρίς υπεροπτική μεγαλοπρέπεια, καθισμένη 
απλώς σε ένα κατά τα άλλα ουδέτερο χώ

ρο, κρατώντας μόνο μια βεντάλια, και έχο

ντας κάλυμμα ένα μαύρο δαντελένιο πέ

πλο. Το βραχιόλι με το πορτρέτο του 
συζύγου της βασιλιά Όθωνα που φορά 
στο δεξί της χέρι, αποκτήθηκε τελευταία 
από το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (εκτί

θεται). 
Το έργο προέρχεται από τη συλλογή του 
αδελφού και ανηψιού του Όθωνα, πρι

γκίπων Adalbert και Ludwig Ferdinand 
της Βαυαρίας. 

Μ.Ζ.Κ. 

Οδηγός του Μουσείου της Πόλης των Αθη
νών 

242. Ο θρόνος του βασιλέως Όθωνος 
Θρόνος: ξύλο, βελούδινο ύφασμα, μεταλλι
κές διακοσμήσεις, 110 x 75 χ 85 εκ. 
Παραπέτασμα με επίστεψη: ξύλο, βελούδι
νο ύφασμα, επίχρισμα γύψου επιχρυσωμέ
νο, 435 χ 170 χ 120 εκ. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. εισ. 4856 

Ο θρόνος του βασιλιά Όθωνα (που χρη

σιμοποιήθηκε και αργότερα από τον βα

σιλέα Γεώργιο Α') κοσμούσε την επι

βλητική «Αίθουσα του Θρόνου», όπως 
αυτή σημειώνεται στα αρχιτεκτονικά σχέ

δια του F. Gartner, στον πρώτο όροφο 
των Ανακτόρων των Αθηνών. Στην αί

θουσα αυτή, η οποία επικοινωνούσε με 
την «Αίθουσα των Υπασπιστών και την 
Αίθουσα Εργασίας του Βασιλέως», γίνο

νταν οι παρουσιάσεις στον βασιλέα και 
οι ακροάσεις από αυτόν. Η επισημότη

τα των περιστάσεων απαιτούσε αντίστοιχη 
μεγαλοπρέπεια στο χώρο: Ο επισκέπτης 
εντυπωσιαζόταν από τις μεγάλες δια

στάσεις της αίθουσας, τον πλούσιο ζω

γραφικό και γλυπτό διάκοσμο, την ανά

λογη επίπλωση που είχε κατασκευαστεί 
στο Παρίσι, τα βαριά παραπετάσματα, το 
βαρύτιμο γαλλικό χαλί και το φωτισμό με 
τα πολυάριθμα κεριά στον κεντρικό πο

λυέλαιο και τους μεγάλους κηροστάτες. 
Ο θρόνος, ρυθμού empire, είναι φτιαγ

μένος από ξύλο acajou με μεταλλικές δια

κοσμήσεις. Αρχικά ήταν καλυμμένος με 
μεταξωτό ύφασμα, που σε μεταγενέστε

ρη εποχή αντικαταστάθηκε από το σω

ζόμενο βελούδο. Ήταν τοποθετημένος σε 
εξέδρα με δύο βαθμίδες, η οποία ήταν 
σκεπασμένη με βυσσινί βελούδινο παρα

πέτασμα με χρυσά κρόσια και σειρήτια. 
Η ξυλόγλυπτη επιχρυσωμένη επίστεψη, 
διακοσμημένη με φυτικές γιρλάντες, άν

θη και καρπούς, προσδίδει επιβλητικό

τητα στο σύνολο. 
Ι. Β. 

Δεμενέγη Βιριράκη, Αικ., Παλαιά Ανάκτο
ρα Αθηνών 18361986, Τεχνικό Επιμελητήριο 
της Ελλάδας, Αθήνα 1994, σσ. 5051, 7377 

243. Βραχιόλι της βασίλισσας Αμαλίας 
19ος αι. 
Χρυσός, μαργαριτάρια, διαμάντια, μικρο
γραφία: ακουαρέλα σε κόκαλο, γυαλί / τεχν. 
σφυρήλατη, εγχάρακτη, σκαλιστή, νιέλο / 
διαμ. 5 εκ., ύψος: 6 εκ. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. 12878 

Το βραχιόλι, δώρο του Όθωνα προς την 
Αμαλία, αποτελείται από τρία ημικυλιν

δρικά ελάσματα συνδεόμενα με καβίλιες. 
Τα δύο πλαϊνά μέρη είναι σφυρήλατα και 
έχουν όμοιο εγχάρακτο ανθικό διάκοσμο 
με περίτεχνη εγχάρακτη και ανάγλυφη 
πλαισίωση. Το κεντρικό τμήμα είναι τρι

μερές· τις επιφάνειες του διακοσμεί ελι

κοειδής γραμμή τονισμένη με νιέλο. Στο 
μέσο φέρει ένθετη ωοειδή μινιατούρα με 
προσωπογραφία του βασιλιά Όθωνα, η 
οποία περιβάλλεται από μία σειρά λεπτά 
καρφωτά μαργαριτάρια. Δέσμη από δια

μάντια, που σχηματίζουν κορόνα, επι

στέφει τη μικρογραφία, ενώ διαμάντια και 
μαργαριτάρια σχηματίζουν στο κάτω μέ

ρος λεπτό άνθος. Το κεντρικό θέμα ορί

ζεται από σκαλιστή φυτική γιρλάντα. Όμοι

ες γιρλάντες, που σχηματίζουν γλάστρες 
ζωής στο μέσο, από όπου εκφύονται αν

θόκλαρα με ανισομεγέθη μαργαριτάρια 
σε θήκες, διακοσμούν τα πλαϊνά τμήματα. 
Το βραχιόλι κουμπώνει στον καρπό με 
σούστα. 
Το κόσμημα συνοδεύεται από πολυτελή 
κόκκινη δερμάτινη θήκη με χρυσότυπο μαί

ανδρο. Εσωτερικά η θήκη είναι επενδυ

μένη με μεταξωτό ύφασμα στο κάλυμμα 
και βελούδο. 
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Η μικρογραφία με την προσωπογραφία 
του Όθωνα παραπέμπει στην τεχνοτρο

πία του αυλικού ζωγράφου του Λουδοβί

κου Α' της Βαυαρίας, Joseph Karl Stieler 
(17811858), ο οποίος διακρίθηκε ως προ

σωπογράφος, ενώ είχε ασχοληθεί και με 
την τεχνική της μικρογραφίας. 
Σε προσωπογραφίες της εποχής εικονίζε

ται η βασίλισσα Αμαλία να φορά το συγκε

κριμένο βραχιόλι, (πρβλ. Πορτρε'το Αμα

λίας, Σπυρίδωνα Χατζηγιαννόπουλου, 
Μουσείο Πόλης των Αθηνών). 

Ο. Φ. 

Σπ. Β. Μαρκεζίνης, Πολιτική Ιστορία της 
Νεωτέρας Ελλάδος 18281964, τμ. 1, Αθή
να 1966 σ. 128· Άγγελος Δεληβορριάς, Οδη
γός του Μουσείου Μπενάκη, Αθήνα 1980, σ. 
120· Κάτε Συνοδινού, Ευρωπαϊκά Κοσμή
ματα του 19ου αιώνα, Μουσείο Μπενάκη, 
Αθήνα 1990· Οδηγός, Μουσείο Βούρου 
Ευταξία (της πόλεως των Αθηνών), Αθήνα 
1994, σ.84· Jan Murken, KonigOttovon 
GriechenbndMuseum der Gemeinde Ottobrunn, 
Μόναχο 1995, σ. 21 

244. Πλώρη, πρύμνη και πηδάλιο της 
βασιλικής λέμβου Ουρανία 
Ξύλο 
Λε'μβος: αρχικό μήκος 15 μ., αρχικό πλάτος 
2,80 μ. 
Σωζόμενο μήκος: 3,15 μ., σωζόμενο πλάτος 
1,70 μ., μέγιστο ύψος: 0,90 μ. 
Πηδάλιο: σωζόμενο μήκος: 1,75 μ., πλάτος: 
0,60 μ., ύψος: 0,15 μ. 
Επιγρ.: ΟΥΡΑΝΙΑ 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. 3647 

Η βασιλική λέμβος «Ουρανία» όνομα 
μιας από τις εννέα Μούσες της ελληνι

κής μυθολογίας ναυπηγήθηκε το 1860 
για να αντικαταστήσει την παλαιότερη 
«Ευφροσύνη», η οποία ήταν στην απο

κλειστική χρήση του βασιλέως Όθωνος 
από τη στιγμή της άφιξης του στην Ελλά

δα. Το 1863 με την «Ουρανία» αποβιβά

στηκε στον Πειραιά ο νέος βασιλιάς της 
Ελλάδας Γεώργιος Α'. 
Η ξύλινη λέμβος φέρει γαλάζιο επίχρι

σμα και επίχρυσο διάκοσμο. Το όνομα 
της είναι σκαλισμένο σε χρυσή ταινία στο 
ύψος της κουπαστής. 
Από τη λέμβο έχει διασωθεί και διατη
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ρείται η πλώρη, η πρύμνη και το πηδά

λιο. Την πλώρη στολίζει ξυλόγλυπτο ακρο

στόλιο με τη μορφή του Φοίνικα, του μυ

θικού πουλιού που αναγεννάται από τη 
στάχτη του. 
Ο Φοίνικας, ήδη προεπαναστατικά, ήταν 
ιδιαίτερα προσφιλής στους Έλληνες σαν 
σύμβολο της αναγέννησης της πατρίδας 
τους από τα ερείπια. Ο Φοίνικας στηρί

ζεται σε ε'μβολο με τη μορφή σχηματο

ποιημένης τρίαινας, πανάρχαιου θαλασ

σινού συμβόλου, που πλαισιώνεται από 
το κέρας της Αμάλθειας, σύμβολο πλού

του και αφθονίας. 
Ο «καθρέφτης» της πρύμνης είναι δια

κοσμημένος με κλαδιά ελιάς, το ιερό δέ

ντρο της θεάς Αθηνάς, προστάτιδος της 
Αθήνας, καθώς και με βασιλικό στέμμα. 
Μεταγενέστερα προστέθηκε το οικόση

μο του βασιλέως Γεωργίου Α'. Το πηδά

λιο είναι ραβδωτό, διακοσμημένο με φύλ

λα ακάνθου και με επίχρυση ταινία που 
τυλίγεται γύρω του. Παρόμοιος διάκο

σμος, καθώς και μαίανδρος, περιτρέχει 
την παρειά της λέμβου. 

Ι. Β. 

Ανέκδοτη επιστολή του Γενικού Διευθυντή 
του Βασιλικού Ναυστάθμου προς την Ιστο
ρική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, 
20.6.1921, Αρχείο IEEE· Φωκάς, Δ., Χρονι
κά του Ελληνικού Β. Ναυτικού 18331873, 
Αθήνα 1923, σσ.2,184, 221 

245. Μικρό γραφείο της Αμαλίας 
Ξύλο καρυδιάς και σημύδας, 92 x 90 χ 48 εκ. 
Γερμανικό, ρυθμού Biedermeier π. 1840 
Αθήνα, Μουσείο της Πόλης την Αθηνών 

Το μικρό γραφείο της βασίλισσας Αμα

λίας είναι ένα κομψό δείγμα της περιό

δου Biedermeier που χαρακτηρίζεται από 
απλότητα στον διάκοσμο, μικρό μέγεθος 
και ανάλαφρο ύφος. Το μπροστινό κομ

μάτι κατεβαίνει και γίνεται επίπεδη επι

φάνεια για γράψιμο. 
Στις δύο πλευρές έχει σειρές από τρεις μι

κρές κολώνες. 

Μ.Ζ.Κ. 

Οδηγός του Μουσείου της Πόλης των Αθη

νών 

Οι κυρίες της Αυλής 

246. Η αυλή της βασίλισσας Αμαλίας 
Philibert Perraud, 1847 
Φωτογραφικό αντίγραφο δαγγεροτυπίας σε 
αλμπουμίνα (18551860) 
23,5 χ 27,5 εκ. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, φωτ. 
αρχείο FIB206 

Με πρωτοβουλία της βασίλισσας Αμα

λίας δημιουργήθηκε στο νεοσύστατο ελ

ληνικό κράτος βασιλική Αυλή κατά το 
υπόδειγμα των ευρωπαϊκών κρατών και 
κυρίως του βαυαρικού. Παρά τις αντι

δράσεις που προκάλεσε η προσπάθεια 
δημιουργίας ελληνικής αριστοκρατίας, 
ενέργεια αντίθετη τόσο με τις αποφάσεις 
των συνελεύσεων όσο και με το ευρύτε

ρο λαϊκό αίσθημα, η Αμαλία προχώρησε 
στη σύσταση Αυλής, επιλέγοντας κυρίως 
για Κυρίες των Τιμών μέλη των ιστορι

κών οικογενειών των αρχηγών της Επα

νάστασης. 
Η οθωνική Αυλή, περιορισμένη σε αριθ

μό, διακρίνεται για την αυστηρότητα ως 
προς την τήρηση του πρωτοκόλλου και της 
αυλικής εθιμοτυπίας. Οι κυρίες της Αυλής, 
σύμβουλοι και σύντροφοι της βασίλισσας, 
την οποία συνοδεύουν στις διάφορες εκ

δηλώσεις, διακρίνονται σε «Επίτιμες 
Κυρίες» και «Κυρίες των Τιμών». Στη φω
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τογραφία διακρίνονται από τα αριστερά 
προς τα δεξιά οι Μαρία Α. Μοναρχίδου, 
Επίτιμη Κυρία των Τιμών, Ελένη Μπό

ταση Θεοχάρη, Κυρία των Τιμών, δε

σποινίς Reinen Kampf, Wilhelmine von 
Pliiskow, Μεγάλη Κυρία των Τιμών, Χρυ

σηίς Α. Μαυρομιχάλη, Επίτιμη Κυρία των 
Τιμών, Φωτεινή Α. Μαυρομιχάλη, Κυρία 
των Τιμών, Κυριακούλα Α. Κριεζή, Επί

τιμη Κυρία των Τιμών και Φωτεινή Γ. 
Κολοκοτρώνη, Επίτιμη Κυρία των Τιμών. 
Οι Επίτιμες Κυρίες φορούν, κατ'απαίτη

ση της Αμαλίας, τις ενδυμασίες της πε

ριοχής τους, ενώ οι Κυρίες των Τιμών, φέ

ρουν την στολή της Αυλής, φορεσιά που 
καθιερώθηκε από την Αμαλία. 
Η ενδυμασία τύπου Αμαλίας ήταν συν

δυασμός στοιχείων από διάφορες πα

ραδοσιακές ελληνικές ενδυμασίες. Ο εν

δυματολογικός αυτός τύπος επικράτησε 
έκτοτε ως εθνική γυναικεία ενδυμασία 
και φορέθηκε σε όλα τα ελληνικά αστικά 
κέντρα. Βασικά στοιχεία της ενδυμασίας 
είναι το φουστάνι και το κοντογούνι. Το 
φαρδύ πολύπτυχο φουστάνι, που φτάνει 
μέχρι τον αστράγαλο, είναι κατασκευα

σμένο από βαρύτιμα υλικά, μετάξι, ατ

λάζι, οτόφα ή ταφτά και έχει μακριά πλα

τιά μανίκια και στενό πανωκόρμι με βαθύ 
άνοιγμα στο στήθος, για να ξεχωρίζει η 
αραχνοΰφαντη μεταξωτή τραχηλιά με τις 
δαντέλες. Το εφαρμοστό κοντογούνι εί

ναι φτιαγμένο από σκουρόχρωμο συνή
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θως βελούδο και διακοσμείται με πλού

σιο χρυσοκέντημα. Το ενδυματολογικό 
σύνολο συμπληρώνει το φέσι με το χρυ

σάπλεκτο μίσχο και τη μεταξωτή φούντα, 
που αφήνεται ελεύθερη προς τα κάτω. 
Στοιχεία της ελληνικής λαϊκής παράδο

σης και ρομαντικά δυτικά πρότυπα συ

νταιριάζονται με μέτρο και αρμονία στη 
φορεσιά τύπου Αμαλίας, δημιουργώντας 
ένα μορφολογικό τύπο, που εντυπωσιά

ζει με την καλαισθησία και την ανώτερη 
τεχνική κατασκευή, αλλά και επηρεάζει 
τη διαμόρφωση της γυναικείας ελληνικής 
φορεσιάς το 19ο αιώνα. 

Πηνελόπη Παπαηλιοπούλου Λιδωρίκη,Σε
λίδες τινές της Ιστορίας του βασιλέως Όθω
νος, Αθήνα 1898' Αρχείο οικογενείας Πα
παηλιοπούλου, αρ. κατ. εγγρ. 85294· Julie 
von Nordenpflycht, Επιστολαί κυρίας της 
τιμής εν Αθήναις προς φίλην της εν Γερμα
νία, Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής 
Εταιρείας της Ελλάδος, τμ. 8, Αθήνα 1922· 
Μαρία Καρατζά, Ο παλιός καθρέφτης. Εικό
νες από την εποχή του Όθωνος, Αθήνα 1970' 
MihailDimitri Sturdza, Diction/mire Historique 
et Genealogique des Grandes Families de 
Grece, d'Albanie et de Constantinople, Πα
ρίσι 1983 Άλκης Ξανθάκης, Φίλιππος Μαρ
γαρίτης, Ο πρώτος Έλληνας Φωτογράφος, 

Αθήνα 1990" Ελληνικές Φορεσιές, Ιστορική 
και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθή
να 1993· Κοσμήματα της Ελληνικής Παρα
δοσιακής Φορεσιάς 18ος19ος αι., Ιστορική 
και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Αθή
να 1995 

247. Δώδεκα μετάλλια του Konrad 
Lange από τη Νεώτερη Ιστορία της 
Ελλάδας (18211836) 
Χαράκτης: Konrad Lange 
Βιέννη 18371845 (;) 
Επίκρουστο, χαλκός, διάμετρος 40 χιλ. 
Ενυπόγραφο, κύρια όψη, κάτω από προτο
μή 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 
Αριθ. ευρ. 3424διε' 

Ο Konrad Lange (18061856) υπήρξε χα

ράκτης νομισμάτων και μεταλλίων. Σπού

δασε στην Ακαδημία Εικαστικών Τεχνών 
του Μονάχου (18301834). Πρακτικά εξα

σκήθηκε κοντά στον γνωστό χαράκτη και 
Διευθυντή του Νομισματοκοπείου του 
Μονάχου, C.F.Voigt. 
Ο Lange ήταν ένα από τα σημαντικότε

ρα στελέχη του βαυαρικού επιτελείου, το 
οποίο ήρθε τα πρώτα οθωνικά χρόνια 
στην Ελλάδα για να οργανώσει τις υπη

ρεσίες του ελληνικού βασιλείου. Εργά

στηκε ως χαράκτης στο νεοσύστατο Βασι

λικό Νομισματοκοπείο Αθηνών (1834 
1840). Μετά την αναχώρηση του από 
την Ελλάδα εγκαταστάθηκε στη Βιέν

νη. Διορίστηκε (1843) έκτακτος αναπλη

ρωματικός χαράκτης μεταλλίων του Νομι

σματοκοπείου της Βιέννης και αργότερα 
τακτικός (1849). 
Ο Lange ασχολήθηκε με την χάραξη νο

μισμάτων και αριστείων της οθωνικής πε

ριόδου, σχεδίασε και χάραξε το αριστείο 
των μελών της Α' Εθνοσυνέλευσης κα

θώς και πολλά μετάλλια αναμνηστικού 
και τιμητικού χαρακτήρα. Το 1849 το ελ

ληνικό Κράτος τον τίμησε για την προ

σφορά του με τον Αργυρό Σταυρό του 
Ιππότη του Βασιλικού Τάγματος του Σω

τήρος. 
Η αναμνηστική σειρά των δώδεκα ιστο

ρικών μεταλλίων με κύριο θέμα τον Αγώ

να του 1821 αποτελείτο εντυπωσιακότε

ρο έργο του για την Ελλάδα με ιδιαίτερη 
καλλιτεχνική αξία και είναι ένα ισχυρό 
μέσο προβολής της Ελληνικής Επανά

στασης. 
Στην κύρια όψη των μεταλλίων απεικο

νίζονται εξέχουσες σύγχρονες στρατιω

τικές και πολιτικές προσωπικότητες της 
Ελλάδας και στην άλλη όψη συνθέσεις 
που συνδέονται με την ιστορική δράση 
του απεικονιζόμενου. Οι συνθέσεις, κυ

ρίως αλληγορικές, συνοδεύονται από δι

ευκρινιστικές αναγραφές του γεγονότος 
καθώς και από εδάφια από την Αγία Γρα

φή. 
Ανεξακρίβωτη παραμένει η πρωτοβου

λία χάραξης του έργου όπως και η επι

λογή των απεικονιζόμενων πρόσωπων 
και συνθέσεων. Βέβαιο θεωρείται ότι το 
τελευταίο μετάλλιο της σειράς για τους 
βασιλικούς γάμους αποτελεί την απαρχή 
χάραξης της σειράς των μεταλλίων. 
Οι ολιγοπρόσωπες συνθέσεις με την αξιο

θαύμαστη μικρογλυπτική δεξιότητα κι

νούνται δυναμικά σε πολλαπλά επίπεδα 
και δομούνται κλασικιστικά σε μνημεια

κά σχήματα. Οι προσωπογραφίες χαρα

κτηρίζονται από την εντυπωσιακά ακρι

βή απόδοση των μορφών και των 
ενδυματολογικών στοιχείων και κυρίως 
από την έμφαση στην απόδοση του ηρω

ικού χαρακτήρα. Αξιοπρόσεκτη είναι και 
η μελετημένη  αντάξια αρχαίου ελληνι

κού νομίσματος τοποθέτηση των συν

θέσεων στην περιορισμένη επιφάνεια του 
μεταλλίου. 

Ο. Φ. 

538 



Οι αναγραφές όψεων των 12 μεταλλίων: 

1. ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΠΑΤΡΩΝ Κ.ΛΑΓΓΕ / ΘΕΟΣ ΤΟΥ 
ΠΑ ΤΡΟΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ΥΨΩΣΩ ΑΥΤΟΝ 

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 25 ΜΑΡΤ. 1821 

2. Π Ε Τ Ρ Ο ς ΜΑΥΡΟΜΙΧΆΛΗς 
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Κ.ΛΑΓΓΕ ΙΟ ΔΕ 
ΘΕΟΣ ΗΓΕΙΤΟ ΑΥΤΩΝ ΤΡΙΠΟΛΙΣ 23 
ΣΕΠΤΕΜΒ. 1821 

3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΣ

Κ ΛΑΓΓΕ / ΚΑΙΕΣΕΣΘΕ ΜΟΙΕΊΣΛΑΟΝ 
ΚΑΙΕΣΟΜΑΙΥΜΙΝΕΙΣ ΘΕΟΝ

ΕΠΙΔΑΥΡ. 1. ΙΑΝΝ. 1822 

4. ΘΕΟΔΩΡ ΚΟΛΟΚΟΤΡΟΝΗΣ 
ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Κ. ΝΙΚΗΤΑΣ 
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ Κ. 
ΛΑΓΓΕ /ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙΑΥΤΟΝ ΨΥΧΗ 
ΜΟΥΔΥΝΑΤΗ ΝΕΜΕΑ ΑΥΓΟΥΣ. 1822 

5. ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΤΖΑΡΗΣ Κ.ΛΑΓΓΕ / 
ΛΟΓΟΣ ΘΕΟΥΜΟΙΠΡΟΣΣΕ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ12 ΑΥΓ. 1823 

6. ΓΕΩΡΓ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΏΤΗς 
ΠΡΟΕΔΡΟΣΚΛΑΓΓΕ /ΚΥΡΙΟΣ 
ΕΞΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΕΚΧΕΙΡΟΣ ΤΟΥ 
ΑΛΛΟΦΥΛΟΥ1825 

7. ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΑΟΥΛΗΣ 
ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΛΑΓΓΕ /ΙΔΟΥΕΓΩ ΕΠΙ 
ΣΕ ΦΑΡΑΩ ΜΟΘΩΝΗ 1. ΜΑΙ. 1825 

8. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΛΕΤΤΗΣΚ.ΛΑΓΓΕ / 
ΡΟΜΦΑΙΑ ΤΩΙΚΥΡΙΩΙΚΑΙΤΩΙ 
ΓΕΔΕΩΝ1826 

9. ΣΠΕΙΡΙΔΙΩΝ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Κ. 
ΛΑΓΓΕ / ΚΑΙ ΕΣΤΑΙ ΩΣ ΕΛΑΙΑ 
ΚΑΤΑΚΑΡΠΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ 10. 
ΑΠΡΙΛ. 1826 

10.1. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 
ΚΥΒΕΡΝΙΤΗΣ Κ. ΛΑΓΓΕ / Ο ΚΥΡΙΟΣ 
ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕΘΉΜΩΝ 1828 

ΙΙ.ΟΘΩΝ ΠΡΙΓΚΗΨ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ
Κ. ΛΑΓΓΕ / ΒΑΣΙΛΕΥΣΣΑΛΗΜ Ο ΕΣΤΙ 
ΒΑΣΙΛ.. ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΟΝΑΧΟΝ 3. 
ΟΚΤ. 1832 

12.0ΘΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΙ ΑΜΑΛΙΑ 
ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ Κ. ΛΑΝΓΕ / ΕΝ ΔΕ 
ΕΙΡΗΝΗΙΚΕΚΛΗΚΕΝ ΗΜΑΣ Ο ΘΕΟΣ
ΟΛΔΕΝΒ. ΤΗ 10 ΝΟΕΜΒ 1836 

Α. Ρ. Κ. 
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Forrer L., Biographical Dictionary of 1963· Μελετόπουλος I., 1821 Δώδεκα 
Medallists, Vols. III/VI, London 1907/1916; 
Allgemeines Lexicon DerBildenden Kunstler, 
XXII, Leipzig 1928; Δημακόπουλος Γ.Δ., 
«To Βασιλικόν Νομισματοκοπείον των 
Αθηνών», Τα Αθηναϊκά, τχ. 26, Αθήνα 

Μετάλλια, Αθήνα 1971; Ταζεδάκης Π., «Ο 
Χαράκτης Κόνραντ Λάνγκε, το έργο του 
και τα Οθωνικά Μετάλλαι», Νομισματι
κά Χρονικά, αριθμ. 7, σο. 3698, Αθήνα 
1988. 
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248. Ενδυμασία Φωτεινής Γενναίου 
Κολοκοτρώνη 
Επίτιμη Κυρία το)ν Τιμών 
19ος αι. 
Μεταξωτή στόφα, τσόχα, μετάξι 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. 2519 

Η ενδυμασία, που συνιστά ε'να κράμα σου

λιώτικσυ και πελοποννησιακοΰ ενδύματος, 
αποτελείται από τραχηλιά, φουστάνι, κο

ζόκα, φέσι, πλεχτή ταινία, πόρπη, μαντίλι 
και υποδήματα. Το φουστάνι, κατασκευα

σμένο από μεταξωτή βαρύτιμη στόφα σε 
μπλε και μαύρο χρώμα, έχει στενό πανω

κόρμι με άνοιγμα στο στήθος, απ' όπου δια

κρίνεται η χρυσοκεντημένη τραχηλιά, μα

κριά στενά μανίκια και φαρδιά πολύπτυχη 
φούστα. Το άνοιγμα του στήθους και των 
μανικιών στολίζεται με λεπτή χρυσή τρέσα. 
Η κοζσκα, είδος επενδύτη, κατασκευασμένη 
από πράσινη τσόχα, με εφαρμοστό κορμί 
και μανίκια, που φτάνουν ως τον αγκώνα, 
είναι πλούσια χρυσοκεντημένη σε ολόκλη

ρη την επιφάνεια. Στη μέση δένεται η ζώ

νη με την επιχρυσωμένη ασημένια πόρπη, 
η οποία ανήκε στη γιαγιά της, θρυλική Σου

λιώτισσα Μόσχω Τζαβέλλα. Η πόρπη εί

ναι φιλοτεχνημένη με τη σφυρήλατη και τη 
φουσκωτή τεχνική και διακοσμείται με αν

θικές γιρλάντες, ρόδακες, δέντρα, λαχού

ρια και ανθέμια. Το ενδυματολογικό σύ

νολο ολοκληρώνεται με το περίτεχνο κε

φαλόδεμα, το οποίο δημιουργείται με το 
βελούδινο καπιτονέ φέσι και το λευκό με

ταξωτό μαντίλι, που πλεγμένο με τη στο

λισμένη με ασημένιες διάτρητες χάντρες 
ταινία, τυλίγεται γύρω από αυτό. 
Η ενδυμασία ανήκε στη Φωτεινή Κολοκο

τριονη (18101890). Καταγόμενη από ηρω

ική Σουλιώτικη οικογένεια, κόρη του Φώ

του Τζαβέλλα, η Φωτεινή παντρεύτηκε το 
Γενναίο Κολοκοτριόνη και διετέλεσε Επί

τιμη Κυρία των Τιμών της βασίλισσας Αμα

λίας. Διακρίθηκε για την αφοσίωση, την ει

λικρίνεια και τον πατριωτισμό της. 

Ο.Φ. 
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249. Ενδυμασία Κυριακοΰλας 
Α. Κριεζή 
Επίτιμη Κυρία των Τιμών 
Ύδρα, 19ος αι. 
Μετάξι, βελούδο 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. 718 

Η ενδυμασία αποτελείται από την τραχη

λιά, το φουστάνι, την τζάκα (γιλέκο), τα 
κατοψάνικα, το μαντίλι μέσης, τη νυφική 
μπόλια και τα υποδήματα. Το φουστάνι 
είναι κατασκευασμένο από πράσινο moiret 
μεταξωτό ύφασμα. Χωρίς μανίκια έχει 
εφαρμοστό πανωκόρμι με βαθΰ στρογγυ

λό άνοιγμα στο στήθος για να φαίνεται 
η μεταξωτή τραχηλιά με τις μπιμπίλες. Η 
πολύπτυχη σαρανταπεντάφυλλη φούστα 
διακοσμείται με οριζόντιες πιέτες και με 
λωρίδα κόκκινου βελούδινου υφάσματος 
στον ποδόγυρο. Η τζάκα από ριγωτό με

ταξωτό ύφασμα με ενυφασμένα λεπτά άν

θη είναι πολύ εφαρμοστή στο κορμί και 
έχει βαθύ άνοιγμα στην τραχηλιά και μα

κριά στενά μανίκια, από όπου μόλις δια

κρίνονται τα μεταξωτά μανίκια με τη μπι

μπίλα (δαντέλα). Διακοσμείται στα 
ανοίγματα με μεταξωτά κορδόνια και γάί

τάνια. Μεταξωτό μαντίλι με ενυφασμένα 
λουλούδια περιβάλλει τη μέση, ενώ τα πό

δια καλύπτουν τα μεταξωτά ολοκέντητα 

παπούτσια. Το κεφάλι σκεπάζει η λευκή 
μακριά μπόλια με τις κεντημένες στον αρ

γαλειό άκρες, τις μαύρες ταινίες και τα 
κρόσια. 
Η ενδυμασία ανήκε στην Κυριακούλα 
Κριεζή (17981876), κόρη του μπέη της 
Ύδρας Γεωργίου Βούλγαρη και σύζυγο 
του ναυάρχου Αντωνίου Κριεζή, πρωθυ

πουργού και αυλάρχη του βασιλιά Όθω

να. Η Κυριακούλα Κριεζή διετέλεσε Επί

τιμη Κυρία των Τιμών, γι' αυτό και έφερε 
την ενδυμασία της ιδιαίτερης πατρίδας 
της, της Ύδρας. Η ευγένεια, η υπερηφά

νεια και η ορθή κρίση της ήταν τα κύρια 
γνωρίσματα του χαρακτήρα της. 

Ο. Φ. 
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250. Ενδυμασία Μαρίας Μοναρχίδου 
Επίτιμη Κυρία των Τιμών 
Ψαρά, 19ος αι. 
Μετάξι, στόφα, βελούδο, γούνα 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. 989 

Η ενδυμασία αποτελείται από πουκάμισο, 
τραχηλιά, φουστάνι, κοντογούνι, γουνε'λα, 
μαντίλι με'σης, μπόλια και υποδήματα. Το 
πουκάμισο είναι φτιαγμένο από μεταξοκό 
ύφασμα και στολίζεται στα ανοίγματα με 
μπιμπίλες. Το φουστάνι, κατασκευασμένο 
από μαύρο μεταξωτό σατέν ύφασμα έχει 
αμάνικο, εφαρμοστό κορμί με βαθύ στρογ

γυλό άνοιγμα στο στήθος και λεπτές πιέτες 
στην πλάτη. Στο στήθος τοποθετείται η τρα

χηλιά, που είναι κατασκευασμένη από χρυ

σούφαντη στόφα με ενυφασμένα λεπτά άν

θη και στολισμένη με λεπτή χρυσή δαντέλα. 
Η πολύπτυχη φούστα είναι διπλή και ο πο

δόγυρος της εσωτερικής, που είναι μα

κρύτερη από την εξωτερική, διακοσμείται 
με λωρίδα μεταξωτής χρυσοΰφαντης στό

φας, ίδια με εκείνη της τραχηλιάς. Το κο

ντογούνι κατασκευασμένο από μωβ βε

λούδο, έχει μεγάλο κυκλικό άνοιγμα στο 
στήθος και φοριέται πάνω από την τραχη

λιά. Τα μακριά στενά μανίκια του έχουν 
γλωσσοειδείς απολήξεις ενώ στριφτά κορ

δόνια και μεταξσγάιτανα συμπληρώνουν τη 

διακόσμηση. Η γουνέλα, κοντό γιλέκο από 
βυσσινί βελούδο, που στολίζεται με γούνα, 
φέρεται πάνω από το κοντογούνι. Τη μέση 
αγκαλιάζει μεταξωτό κόκκινο μαντίλι με 
ενυφασμένα λουλούδια και μακριά κρόσια. 
Το ενδυματολογικό σύνολο ολοκληρώνε

ται με τον πολύπλοκο κεφαλόδεσμο που δη

μιουργείται με τα εσωτερικά κόκκινα βαμ

βακερά μαντίλια και τη μεταξωτή 
χρυσοκεντημένη μπόλια, που τυλίγεται γύ

ρω από το λαιμό και πέφτει ελεύθερα στην 
πλάτη. Η ενδυμασία ανήκε στη Μαρία Ανα

γνώστη Μοναρχίδου (; 1847), κόρη του 
ναυάρχου των Ψαρών Νικολή Αποστόλη. 
Σύμβολο ηρωισμού και γενναιότητας, στην 
καταστροφή των Ψαρών (1822), ρίχτηκε και 
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η ίδια στη μάχη με θάρρος και αγωνιστι

κότητα, θυσιάζοντας μάλιστα το ένα από τα 
δύο της βρέφη. Επίτιμη Κυρία των Τιμών 
κατά την πρώιμη οθωνική περίοδο, πρό

σφερε τις υπηρεσίες της στη βασιλική Αυλή 
αλλά και στην ελληνική κοινωνία γενικό

τερα. 
Ο.Φ. 

251. Ενδυμασία Φωτεινής Μαυρομιχάλη 
Κυρία των Τιμών, 19ος αι. 
Μεταξωτός ταφτάς, βελούδο 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. 7641 

Η ενδυμασία αποτελείται από τραχηλιά, 
φουστάνι, κοντογούνι, κατωμάνικα, φέσι 
και μεταξωτά υποδήματα. Το αμάνικο φου

στάνι, κατασκευασμένο από ριγέ μεταξω

τό ύφασμα με γαλάζιο βάθος και εκρού ρί

γες, έχει πολύ στενό πανωκόρμι και βαθύ 
άνοιγμα στο στήθος, το οποίο καλύπτεται 
από την ολομέταξη τραχηλιά με τη διακρι

τική πιπίλα. Η φούστα με την εξαιρετικά 
λεπτή μέση ανοίγει προς τα κάτω και είναι 
μακρύτερη στο πίσω μέρος σχηματίζο

ντας μικρή ουρά. Δύο σειρές από λεπτή γα

λάζια τρέσα που στολίζεται στο πάνω μέ

ρος της με μαύρη βελούδινη ταινία, 
διακοσμούν τη φούστα στο μέσο περίπου 
του ύψους της. Το κοντογούνι, κατασκευ

ασμένο από γαλάζιο βελούδο, έχει βαθύ 
άνοιγμα στο στήθος και μακριά στενά μα

νίκια, από τα οποία ξεπροβάλλουν τα με

ταξωτά κατωμάνικα, στολισμένα με λεπτή 
πιπίλα όμοια με της τραχηλιάς. Τα ανοίγ

ματα του γιλέκου στολίζονται ολόγυρα με 
στριφτά ασημένια κορδόνια και γαϊτάνια, 
που σχηματίζουν μικρά κυπαρίσσια και λου

λούδια. Τη φορεσιά συμπληρώνουν το με

νταγιόν με καμέο και το μικρό χρυσοκε

ντημένο φέσι με τις δύο χρυσές φούντες. 
Η ενδυμασία ανήκε στη Φωτεινή Μαυρο

μιχάλη (18261872), κόρη του Αναστασίου 
και της Χρυσηίδος Μαυρομιχάλη, Επίτιμης 
Κυρίας των Τιμών. Η Φωτεινή μορφώθη

κε στο παρθεναγωγείο Χιλλ και έμαθε τη 
γαλλική γλώσσα συναναστρεφόμενη τη Δού

κισσα της Πλακεντίας, Σοφία ντε Μαρ

μπουά. Διετέλεσε Κυρία των Τιμών και ήταν 
ιδιαίτερα αγαπητή για την ομορφιά και την 
ευγένεια της. Αναφέρεται ότι είχε την εύ

νοια του βασιλιά Όθωνα, γεγονός μάλιστα 
που την ανάγκασε να εγκαταλείψει την 
Αυλή μετά από επτά έτη παρουσίας και προ
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σφοράς. Η Φωτεινή Μαυρομιχάλη υπήρξε 
μία από τις ονομαστές ελληνίδες καλλονές 
της οθωνικής εποχής. 

Ο.Φ. 

252. Ενδυμασία της Κονδΰλως Μιαούλη 
Ύδρα, 19ος αι 
Μετάξι, βελούδο 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. 719 
Το σύνολο αποτελεί χαρακτηριστική Υδραί

ϊκη ενδυμασία. Απαρτίζεται από την τρα

χηλιά, το φουστάνι, τη τζάκα, τα κατωμά

νικα, το μαντίλι μέσης το μαντίλι κεφαλής 

και τα υποδήματα. Το αμάνικο φουστάνι 
είναι κατασκευασμένο από πράσινο moiret 
μεταξωτό ύφασμα και έχει εφαρμοστό πα

νωκόμι με βαθύ στρογγυλό άνοιγμα στο 
στήθος απ' όπου ξεπροβάλλουν οι δαντέ

λες της μεταξωτής τραχηλιάς. Η σαραντα

πεντάφυλλη φούστα διακοσμείται με ορι

ζόντιες πιέτες και με κόκκινη βελούδινη 
ταινία που περιτρέχει τον ποδόγυρο. Η με

ταξωτή τζάκα με τα ενυφασμένα πολύχρωμα 
λουλούδια έχει στρογγυλό άνοιγμα στην 
τραχηλιά και στενά μανίκια κάτω από τα 
οποία διακρίνονται τα φαρδύτερα μετα

ξωτά κατωμάνικα με τις δαντέλες. Στη μέ

ση δένεται μεταξωτό μαντίλι με ενυφασμένα 
λουλούδια και κρόσια και το κεφάλι καλύ

πτει το ολομέταξο τριγωνικό μαντίλι, που 
στολίζεται με πλούσια μεταξοκεντήματα 
και μπιμπίλες. Η ενδυμασία ανήκε στην 
Κονδύλω Μιαούλη, κόρη του Γεωργίου 
Κουντουριώτη και σύζυγο του γιου του 
Ανδρέα Μιαούλη, Αθανασίου (18151867), 
υπασπιστή του βασιλιά Όθωνα και πρω

θυπουργού της Ελλάδας. 

Ο.Φ. 

253. Ενδυμασία Μαρίας Δηλιγιάννη 
19ος αι. 
Μετάξι, βελούδο 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
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αρ. ευρ. 5035 Η ενδυμασία αποτελείται από 
την τραχηλιά, τα κατωμάνικα, το φουστά

νι, το κοντογούνι, το φέσι και τα μεταξωτά 
υποδήματα. Η τραχηλιά και τα μανίκια, κα

τασκευασμένα από ολομέταξο ύφασμα 
με ενυφασμένες ρίγες στο φυσικό χρώμα, 
στολίζονται με επιρραμμένα χρυσοκεντή

ματα, πούλιες και λεπτή δαντέλα. Το με

ταξωτό ανοιχτοπράσινο φουστάνι έχει στε

νό πανωκόρμι με βα&ύ άνοιγμα στο στήθος 
και μακριά στενά μανίκια με μικρό σκίσι

μο, τα οποία στολίζονται στο άνοιγμα με 
λεπτή ταινία από το ίδιο ύφασμα που σχη

ματίζει πιέτες και μικρά κρόσια. Η φούστα 
είναι διπλή, με το εξωτερικό φύλλο να έχει 
το μισό περίπου μήκος του εσωτερικού και 
να πέφτει ανάλαφρα από πάνω. Διάσπαρ

τα imprimes μικρά και μεγάλα μπουκέτα 
με λουλούδια, τα οποία ακουμπούν σε λευ

κό φόντο καθώς και ενυφασμένα μεταξο

κεντήματα στολίζουν και τα δύο φύλλα της 
φούστας. Το κοντογούνι κατασκευασμένο 
από καφέ σκούρο βελούδο, έχει στενά μα

νίκια και βαθύ άνοιγμα στο στήθος. Οι πα

ρυφές των ανοιγμάτων στολίζονται με χρυ

σές τρέσες και επιραμμένα χρυσοκεντήματα, 
που σχηματίζουν άνθινες συνθέσεις. Το σύ

νολο συμπληρώνουν το μικρό χρυσοστολι

σμένο μαντίλι που κρέμεται στη μέση και 
το κόκκινο φέσι με τη μπλε μεταξωτή φού

ντα. Η ενδυμασία ανήκε στη Μαρία Δηλι

γιάννη, μέλος γνωστής ιστορικής οικογέ

νειας από την Πελοπόννησο. 

Ο.Φ. 

254. Ενδυμασία Θεοφάνης Χατζοπούλου 
19ος αι. 
Μεταξωτός χαφτάς, βελούδο 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. 6038 

Η ενδυμασία αποτελείται από τραχηλιά, 
κατωμάνικα, φουστάνι, κοντογούνι, φέσι 
και μεταξωτά υποδήματα. Η τραχηλιά και 
τα μανίκια είναι κατασκευασμένα από με

ταξωτό ύφασμα με ενυφασμένες ρίγες στο 
φυσικό χρώμα και διακοσμούνται με λεπτά 
χρυσά τιρτίρια και μικρές πούλιες, που σχη

ματίζουν ταινία με φυτικά θέματα, καθώς 
και με πολύ λεπτή πιπίλα. Το φουστάνι, 
φτιαγμένο από μεταξωτό ταφτά σε ανοιχτό 
γκρισιελ χρώμα, έχει εμπριμέ διακόσμη

ση με μεγάλα πολύχρωμα μπουκέτα από 
λουλούδια σε κατακόρυφη διάταξη και μι

κρά διάσπαρτα άνθη στην υπόλοιπη επι

φάνεια. Το στενό πανωκόρμι έχει άνοιγμα 
στο στήθος, όπου διακρίνεται η τραχηλιά, 
και στενά μανίκια τα οποία στα άκρα πλα

ταίνουν και έχουν σκίσιμο και άνοιγμα ημι

κυκλικό. Τα ανοίγματα στολίζονται με χρυ

σά κορδόνια, τιρτίρια και πούλιες. Το 
κοντογούνι είναι κατασκευασμένο από μπλε 
βελούδο και περιτρέχεται ολόγυρα από επι

ραμμένο χρυσοκέντημα από τιρτίρια και 
πούλιες, το οποίο σχηματίζει φυτική γιρ

λάντα. Οι παρυφές των ανοιγμάτων δια

κοσμούνται επιπλέον με τρέσα από χρυ

σά στριφτά κορδόνια και γαϊτάνια. Το σύνολο 
συμπληρώνει βελούδινο χρυσοκεντημένο 
φέσι σε βαθύ μπλε χρώμα με δύο χρυσές 
φούντες. Η ενδυμασία ανήκε στη Θεοφά

νη Στάικου Χατζοπούλου, μέλος γνωστής 
οικογενείας προκρίτων της Ρούμελης. 

Ο.Φ. 

255. Ενδυμασία Φλωρούλας Δυοβουνιώτη 
19ος αι. 
Βελούδο, μετάξι 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. 6345 

Η ενδυμασία αποτελείται από τραχηλιά, 
φουστάνι, κατωμάνικα, κοντογούνι, φέσι 
και μεταξωτά υποδήματα. Το μακρύ μετα

ξωτό φουστάνι έχει άνοιγμα στο στήθος, 
όπου διαφαίνεται η αραχνοΰφαντη τραχη

λιά με τη λεπτή δαντέλα και μακριά μανί

κια κάτω από τα οποία διακρίνονται οι δια

κριτικές πιπίλες των μεταξωτών κατωμάνικων. 
Το κοντογούνι είναι κατασκευασμένο από 
βυσσινί βελούδο. Είναι εφαρμοστό στο κορ

μί και έχει μακριά στενά μανίκια, τα οποία 
από τον αγκώνα και κάτω πλαταίνουν και 
έχουν σκίσιμο και ημικυκλικό άνοιγμα. Χρυ

σά κορδόνια, τιρτίρια, χρυσές και ασημέ

νιες πούλιες συνδυάζονται αριστοτεχνικά 
και δημιουργούν ποικίλα φυτικά και άν

θινα διακοσμητικά θέματα. Σειρές από χρυ

σά γαϊτάνια και λεπτή χρυσή δαντέλα πε

ριτρέχουν όλα τα ανοίγματα. Το σύνολο 
συμπληρώνει το κόκκινο φέσι με τη μπλε 
μεταξωτή φούντα. 
Η ενδυμασία ανήκε στη Φλωρούλα Δυο

βουνιώτη, κόρη του Γεωργίου Δυοβουνιώ

τη (17981880), αγωνιστή από τους σημα

ντικότερους της Επανάστασης του 1821. 

Ο.Φ. 

256. Ενδυμασία Ρουσσώς Χουρμούζη i 
19ος αι. ο 

< 
Μετάξι, βελούδο c 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, ~ 
αρ. ευρ. 1633 % 

ο 
Η ενδυμασία αποτελείται από τραχηλιά, χ 
κατωμάνικα, φουστάνι, κοντογούνι, φέσι < 
και μεταξωτά υποδήματα. Το φουστάνι, κα < 
τασκευασμένο από μεταξωτό moiret ύφα < 
σμα με φαρδιές ρίγες σε εκρού και κίτρινο 3 
χρώμα και ενυφασμένο με χρυσό, έχει πα < 
νωκόρμι οτενό με άνοιγμα οτο στήθος, οπού | 
διακρίνεται η ολομέταξη τραχηλιά, και μα ° 
κριά μανίκια, πολύ φαρδιά και σχιστά από 
τον αγκώνα και κάτω, απ' όπου διαφαίνο

νται τα μεταξωτά κατωμάνικα. Η φούστα 
είναι μακριά και φαρδιά με βαθειές αραι

ές πιέτες στη μέση. Τα ανοίγματα του στή

θους και των μανικιών στολίζονται με λε

πτό επιραμμένο χρυσοκέντημα που σχηματίζει 
άνθινη ταινία και λεπτό μεταξωτό βολάν. 
Το κοντογούνι, κατασκευασμένο από βε

λούδο σε καφεκόκκινο χρώμα, διακοσμεί

ται στα ανοίγματα με πλούσια ανθική γιρ

λάντα, που σχηματίζουν τιρτίρια και πούλιες, 
ενώ τις παρυφές των ανοιγμάτων περι

τρέχουν σειρές από χρυσογάιτανα. Το κόκ

κινο χρυσοκεντημένο φέσι με τη χρυσή φού

ντα, η καρφίτσα με καμέο στην τραχηλιά 
και η ολοκέντητη βεντάλια με τα κρόσια συ

μπληρώνουν τη φορεσιά. 
Η ενδυμασία ανήκε στη Ρουσσώ Χατζίσκου 
Χουρμούζη, σύζυγο του αγωνιστή, λογοτέ

χνη και ιστορικού Μιχαήλ Χουρμούζη 
του Βυζάντιου. Με την ενδυμασία αυτή η 
Ρουσσώ Χουρμούζη παρουσιάστηκε στη 
βασίλισσα Αμαλία, το 1848. 

Ο.Φ. 

257. Ενδυμασία Αικατερίνης (Ρόζας) 
Μΐϊότσαρη 
Κυρία των Τιμών, 19ος αι. 
Μετάξι, βελούδο 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. 4355 

Η ενδυμασία αποτελείται από τραχηλιά, 
κατωμάνικα, φουστάνι, κοντογούνι, φέσι 
και μεταξωτά υποδήματα. Το μακρύ με

ταξωτό φουστάνι έχει άνοιγμα στο στήθος, 
όπου διαφαίνεται η αραχνοΰφαντη τραχη

λιά με τη λεπτή δαντέλα και μακριά μανί

κια κάτω από τα οποία διακρίνονται οι δια

κριτικές πιπίλες των μεταξωτών κατωμάνικων. 
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Το κοντογούνι είναι κατασκευασμένο από 
βελούδο σε σκούρο μωβ χρώμα και κα

λύπτεται σε όλη σχεδόν την επιφάνεια 
από χρυσά κορδόνια και γαϊτάνια που 
σχηματίζουν πλούσια φυτικά θέματα. Ολό

γυρα στα ανοίγματα σειρές από κορδό

νια και γαϊτάνια συμπληρώνουν το στο

λισμό. Το κεφάλι καλύπτει το μικρό κόκκινο 
φέσι με τη μπλε μεταξωτή φούντα. Η εν

δυμασία ανήκε στην Αικατερίνη (Ρόζα) 
Μπότσαρη (18181875), κόρη του αγωνι

στή Μάρκου Μπότσαρη. Η Αικατερίνη 
Μπότσαρη έμεινε για ένα διάστημα κο

ντά στη Δούκισσα της Πλακεντίας, Σοφία 
ντε Μαρμπουά, η οποία της έμαθε τη γαλ

λική γλώσσα και στη συνέχεια προσελή

φθη από το παλάτι και έγινε η πρώτη Κυρία 
των Τιμών της συνομίλικης της βασίλισ

σας. Η ομορφιά της έχει μείνει στην ιστο

ρία, λέγεται μάλιστα ότι κατά τις επισκέ

ψεις της στο Μόναχο τα πλήθη συνω

στίζονταν μπροστά στα Ανάκτορα για να 
τη δουν και να τη θαυμάσουν. Εξάλλου ο 
ίδιος ο βασιλιάς Λουδοβίκος Α' της Βαυ

αρίας, παρομοιάζοντας την με ρόδο, της 
έδωσε το όνομα Ρόζα με το οποίο και έγι

νε γνωστή. Το πορτρέτο της με την ελ

ληνική ενδυμασία φιλοτεχνημένο από τον 
ζωγράφο της Αυλής Joseph Stieler, είναι 
τοποθετημένο στην Αίθουσα της Συλλο
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γής των Καλλονών, στα ανάκτορα του 
Nymphenburg. 

Ο. Φ. 

258. Ενδυμασία Βιλελμίνης Ράινεκ 
(Wilhelmine Reineck) 
Κυρία των Τιμών, 19ος αι. 
Μετάξι, βελούδο 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. 5945 

Η ενδυμασία αποτελείται από τραχηλιά, 
μισοφόρι, φουστάνι, κατωμάνικα, κοντο

γούνι, βεντάλια, φέσι και μεταξωτά υπο

δήματα. Το φουστάνι είναι κατασκευασμένο 
από μεταξωτή ανοιχτογάλαζη στόφα με ενυ

φασμένα λουλούδια, διάσπαρτα σε ολό

κληρη την επιφάνεια. Έχει μακριά πολύ

πτυχη φούστα, η οποία σκεπάζει το 
βαμβακερό μισοφόρι με τις πλούσιες δα

ντέλες και μανίκια εκρού, που φαρδαίνουν 
από τον αγκώνα και κάτω, με σκίσιμο και 
ημικυκλικό άνοιγμα. Το άνοιγμα στο στή

θος και τα μανίκια στολίζεται με επιραμ

μένα χρυσά κορδόνια, που σχηματίζουν λε

πτή φυτική γιρλάντα. Η μεταξωτή τραχηλιά 
και τα κατωμάνικα διακοσμούνται με λε

πτή χρυσή δαντέλα. Το κοντογούνι, κατα

σκευασμένο από βελούδο σε ροδί χρώμα, 
διακοσμείται με πλούσια επιραμμένα χρυ

σοπεντήματα που σχηματίζουν λουλούδια 
και φυτικές συνθέσεις. Το σύνολο συ

μπληρώνουν η περίτεχνη βεντάλια, η καρ

φίτσα με καμέο στην τραχηλιά και το κόκ

κινο χρυσοκεντημένο φέσι με τις δύο χρυσές 
φούντες. 
Η ενδυμασία ανήκε στη Βιλελμίνη Ράινεκ, 
κόρη του Γερμανού φιλέλληνα Εδουάρδου 
Ράινεκ (17951854) και της Ευφροσύνης 
Μαυροκορδάτου, αδελφής του πολιτικού 
και διπλωμάτη Αλέξανδρου Μαυροκορ

δάτου (17911865). Τολμηρή και φιλομα

θής με χαρακτήρα λεπτό και ευγενικό, ανά

λογο της φαναριώτικης καταγωγής της, 
διακρίθηκε ως Κυρία των Τιμών και έγι

νε αχώριστη σύντροφος της βασίλισσας 
Αμαλίας. 

Ο. Φ. 

259 Κατερίνα Μπότσαρη 
Joseph Stieler, 1841 
Λάδι σε μουσαμά, 72,4 x 59,0 εκ. 
Επιγρ. στην πίσω πλευρά: Katharina Bozzaris 
geb. zu Janina i. J. 1818 oder 1820 Tochter des 
im Freiheitskampfe gefallenen Helden Marcos 
Bozzaris gemalt von J. Stieler in Miinchen 1841 
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ο [Η Κατερίνα Μπότσαρη, γεν. στα Γιάννενα 
Ι το έτος 1818 ή 1820, θυγατέρα του πεσόντος 
~ ήρωα της Επανάστασης, Μάρκου Μπότσα
° ρη, ζωγραφισμένη από τον J. Stieler στο Μόνα
9 χο, 1841.] 
s Μόναχο, Βαυαρική Διοίκηση των Κρατικών 
g Ανακτόρων, Κήπων και Λιμνών, Ανάκτορο 
 Nymphenburg, αρ. ευρ. Ny G45 

χ 
< 
ο Ως κόρη του αγωνιστή της ελευθερίας 

Μάρκου Μπότσαρη, που έπεσε το 1823 
5 στον αγώνα κατά των Τούρκων, η Κατε

| ρίνα Μπότσαρη καταγόταν από μία από 
τις πιο φημισμένες οικογένειες της Ελλά

δας. Ο αδελφός του πατέρα της, Στρατη

γός Κώστας Μπότσαρης, ήταν μέλος της 
δωδεκαμελούς αντιπροσωπείας της Ελλη

νικής Εθνοσυνέλευσης, η οποία το 1832 
μετέβηκε στο Μόναχο. Από τα αδέλφια 
της Κατερίνας, γνωστοί είναι ο αδελφός 
της Δημήτριος και η αδελφή της, η οποία 
το 1841 νυμφεύτηκε το Συνταγματάρχη 
Σισίνη όπως αναφέρει η Julia von 
Nordenflycht από το Oldenburg. 
Το έτος 1841, και πιθανώς νωρίτερα, η 
Κατερίνα ανέλαβε μαζί με την Julia von 
Nordenflycht τα καθήκοντα της ως Κυρία 
επί των Τιμών της βασίλισσας Αμαλίας. 
Το 1845 νυμφεύτηκε τον ταξίαρχο πρί

γκιπα Γεώργιο Καρατζά, και εξαιτίας πο

λιτικών μηχανορραφιών αποσύρθηκε λί

γο αργότερα από την αυλή των Αθηνών. 
Το εντυπωσιακό κάλλος της Κατερίνας 
αναφέρεται σε διάφορες γραπτές μαρ

τυρίες. Η Julia von Nordenflycht έγραψε 
πριν την έναρξη ενός ταξιδιού της βασί

λισσας Αμαλίας στο Μόναχο: «Η βασί

λισσα θα φέρει μαζί της και τη δεσποινί

δα Μπ. [...] και το χαριτωμένο κορίτσι από 
την Ελλάδα σίγουρα θα αρέσει». Ο υπουρ

γός του Μεγάλου Δουκάτου του Oldenburg, 
Giinther Jansen αναφέρει: «Στην ακο

λουθία της [της βασίλισσας] ανήκε ως Κυ

ρία επί των Τιμών [...] η Μπότσαρη, η κό

ρη του ήρωα του Μεσολογγίου  μία νεαρά 
κυρία σπανίου κάλλους, που έφερε ανα

στάτωση σε αρκετές βόρειες καρδιές [...] 
Στο Oldenburg έδειξαν ζωηρό ενδιαφέ

ρον γι' αυτήν και παρακολούθησαν συ

μπονετικά τη μοίρα της όταν, μερικά χρό

νια αργότερα, μία από εκείνες τις πολιτικές 
μηχανορραφίες, που τότε στην Αθήνα ανή

καν στην ημερήσια διάταξη, είχε σαν συ

νέπεια την απομάκρυνση της από τη θέ

ση που κατείχε στη βασιλική αυλή». 
Όταν στις 16 Ιουνίου του 1841 ο βασιλιάς 
Λουδοβίκος Α' αντίκρισε στο Μόναχο 

την Κατερίνα Μπότσαρη να κατεβαίνει 
από την άμαξα της Αμαλίας, αποφάσισε 
πάραυτα να παραγγείλει την προσωπο

γραφία της με την εθνική της φορεσιά, 
για να συμπεριληφθεί και εκείνη στην Πι

νακοθήκη των καλλονών. Ο Stieler είχε 
γι' αυτόν το σκοπό λιγοστό χρόνο στη διά

θεση του. Ήδη στις 25 Ιουνίου, η Κατε

ρίνα βρέθηκε στο εργαστήριο του ζω

γράφου, ενώ λίγο αργότερα η βασίλισσα 
Αμαλία ξεκίνησε για το Oldenburg. Στις 
5 Οκτωβρίου αναχώρησαν από εκεί για 
το ταξίδι της επιστροφής προς στο Μόνα

χο, κι έτσι ο Stieler μπόρεσε να συνεχί

σει την εργασία του στο πορτρέτο, το οποίο 
ολοκλήρωσε το Δεκέμβριο του 1841. Ο 
Stieler φιλοτέχνησε το 1842 και το 1843 
δύο αντίγραφα του φημισμένου πίνακα. 

Ου. φ. Χ.Σ. 

Nordenflycht, Briefe einer Hofdame in Athen, 
1845, a 289· Giinther Jansen, «Konigin Amalie 
von Griechenland, geborene Herzogin von 
Oldenburg», Nordwestdeutsche Studien, 
Gesammelte Aufsatze, Βερολίνο 1904, α 29 κ.ε.· 
von Hase, Joseph Stieler, 1971, σ. 151, αρ. 303
304· Gerhard Hojer, Die Schonheitsgalerie Konig 
Ludwigs Ι., Μόναχο 1979, σ. 99 κ.ε.· Murken, 
KonigOttovonGriechenlandMuseum, 1995, 
αρ. 39b. 

Οι Υπασπιστές του Όθωνα 

260. Ενδυμασία του Δημητρίου Γουδή 
Σπέτσες, 19ος αι. 
Μετάξι, τσόχα, βαμβάκι 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. 1894 

Η ενδυμασία αποτελείται από βράκα, που

κάμισο, γιλέκα, ζωνάρι, μαντίλι λαιμού, 
φέσι, κάλτσες και υποδήματα. Η πλατιά 
βράκα, που αποτελεί το βασικό τμήμα της 
ανδρικής ενδυμασίας στη νησιωτική Ελλά

δα, είναι κατασκευασμένη από μεταξω

τό ύφασμα σε γαλαζοπράσινο χρώμα. 
Μαζί με τη βράκα φοριέται το ολόλευ

κο μεταξωτό πουκάμισο και τα δυο γιλέ

κα που στολίζονται ολόγυρα με μεταξω

τά κορδόνια. Στη μέση τυλίγεται το 
πολύχρωμο ριγωτό ολομέταξο ζωνάρι και 
στο λαιμό δένεται το μεταξωτό μαντίλι. 
Το τσόχινο κόκκινο φέσι με τη μαύρη φού

ντα και τα μαύρα παπούτσια με τις λευ

κές κάλτσες ολοκληρώνουν τη φορεσιά. 

Η ενδυμασία ανήκε στο Σπετσιώτη πλοι

οκτήτη Δημήτριο Γουδή, ναυμάχο της Επα

νάστασης του 1821. Ο Δ. Γουδής επιχεί

ρησε με επιτυχία επιδρομές εναντίον των 
Τούρκων στα πελοποννησιακά παράλια 
και στο Αιγαίο, και ήταν ο πριότος που 
ύψωσε στο πλοίο του τη σημαία του Αγώ

να, τον Απρίλιο του 1821. 
Ο. Φ. 

261. Ενδυμασία του Βάσσου 
Μαυροβουνιώτη 
Υπασπιστής βασιλιά Όθωνα, 19ος αι. 
Τσόχα, μετάξι, βαμβάκι 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. 5507 

Η ενδυμασία αποτελείται από τη χαρα

κτηριστική λευκή πολύπτυχη μακριά φου

στανέλα, το λευκό βαμβακερό πουκάμι

σο, το ντουλαμά, μακρύ επενδύτη, ο οποίος 
στο επάνω μέρος συντίθεται από τη φέρ

μελη  κοντύτερο επενδύτη με φαρδειά 
ανοιχτά μανίκια  και το γιλέκο, και την 
κυρτή σπάθη. Ο ντουλαμάς είναι κατα

σκευασμένος από τσόχινο ύφασμα σε κόκ

κινο χρώμα και είναι πλούσια κεντημένος 
με χρυσά κορδόνια, που σχηματίζουν πο

λύμορφα διακοσμητικά θέματα. Από πλε

κτό μεταξωτό κορδόνι ανάρτησης κρέμε

ται η πολυτελής κυρτή σπάθη, ασημένια 
επίχρυση, με σταυρόσχημο φυλακτήρα. 
Διακόσμηση από σαβάτι καλύπτει όλες 
τις εξωτερικές επιφάνειες, δημιουργώ

ντας φυτικά μοτίβα που σχηματίζουν ρομ

βοειδή σχέδια, ζωικές παραστάσεις και 
τρόπαια, καθώς και γοργόνειο και τη θεά 
Αθηνά στο ανώτερο τμήμα της θήκης. Η 
φορεσιά συμπληρώνεται με το ολομέτα

ξο ζωνάρι που περιβάλλει τη μέση, το κόκ

κινο τσόχινο φέσι με τη μεταξωτή φούντα 
και τα τουζλούκια, τις χρυσοκεντημένες 
περικνημίδες. 
Ο Βάσσος Μαυροβουνιώτης (17951847), 
οπλαρχηγός του 1821 και στρατιωτικός 
της οθωνικής περιόδου, ανέπτυξε μεγάλη 
δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του Αγώ

να της Ανεξαρτησίας. Μετά την απελευ

θέρωση εντάχθηκε στον τακτικό στρατό, 
υπηρέτησε ως υπασπιστής του βασιλιά 
Όθωνα και απέκτησε σημαντική κοινω

νική και πολιτική επιρροή. 
Ο. Φ. 
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262. Ενδυμασία του Δημητρίου 
Μαυρομιχάλη 
Υπασπιστής βασιλιά Όθωνα, 19ος αι. 
Τσόχα, βαμβάκι 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. 13081 

Η ενδυμασία αποτελείται από τη χαρα

κτηριστική λευκή πολύπτυχη μακριά φου

στανε'λα, το λευκό βαμβακερό πουκάμι

σο, τη φέρμελη, κοντό επενδύτη με φαρδειά 
ανοιχτά μανίκια, το γιλέκο, που φοριέται 
πάνω από τη φέρμελη και το ξίφος. Η φέρ

μελη είναι κατασκευασμένη από τσόχα 
σε βαθύ μπλε χρώμα και είναι περίτεχνα 
διακοσμημένη στα μανίκια και στις πα

ρυφές των ανοιγμάτων με μπλε μεταξω

τά κορδόνια και γαϊτάνια που σχηματί

ζουν ανθικά και φυτικά θέματα. Το αμάνικο 
γιλέκο καλύπτεται σε ολόκληρη την επι

φάνεια με ασημένια γαϊτάνια και φέρει 
έντεκα κουμπιά σε κάθε πλευρά του ανοίγ

ματος. Εσωτερικά είναι φοδραρισμένο 
με μωβ ύφασμα και υπάρχει τσέπη στην 
αριστερή πλευρά. Από πλεκτό μεταξω

τό κορδόνι ανάρτησης κρέμεται το ξίφος 
τοποθετημένο σε δερμάτινη θήκη. Η φο

ρεσιά συμπληρώνεται με το ολομέταξο 
ζωνάρι που περιβάλλει τη μέση, το κόκ

κινο τσόχινο φέσι με τη μεταξωτή φούντα 
και τα τουζλούκια, τις κεντημένες περι

κνημίδες. 
Η ενδυμασία ανήκε στο Δημήτριο Μαυ

ρομιχάλη (18091879), νεότερο γιο του 
Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, υπασπιστή του 
βασιλιά Όθωνα και υπουργού των Στρα

τιωτικών κατά την προσωρινή κυβέρνη

ση Δ. Βούλγαρη, Κων. Κανάρη και Βενι

ζέλου Ρούφου. 
Ο. Φ. 

263. Ενδυμασία του Γενναίου (Ιωάννη) 
Κολοκοτρώνη 
Υπασπιστής βασιλιά Όθωνα, 19ος αι. 
Βαμβάκι, τσόχα, μετάξι, δέρμα 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. 2518 

Η ενδυμασία αποτελείται από φουστα

νέλα, πουκάμισο, ντουλαμά, φέρμελη, 
τουζλούκια, υποδήματα, ζωνάρι, σπάθη 
και φέσι. Το πουκάμισο έχει πλατιά μα

νίκια και είναι κατασκευασμένο από λευ

κό βαμβακερό ύφασμα, όπως και η μα

κριά πολύπτυχη φουστανέλα. Ο ντουλαμάς, 



μακρύς επενδύτης και η φε'ρμελη, κοντός 
επενδύτης με μακριά πλατιά και ανοιχτά 
μανίκια, είναι κατασκευασμένα από μπλε 
τσόχα και πλούσια κεντημένα με ασημο

γάιτανα και στριφτά κορδόνια. Η μέση 
περιβάλλεται από μεταξωτό ζωνάρι με 
μπλε και άσπρες ρίγες, το οποίο καταλή

γει σε κρόσια. Ασημένια κυρτή σπάθη με 
σταυρόσχημο φυλακτήρα και εγχάρακτες 
διακοσμήσεις, τρόπαια και δράκοντα, κέ

ρας Αμάλθειας και φυτικές συνθέσεις, 
αναρτάται με πλεκτό μεταξωτό κορδό

νι. Τη λαβή περιτρέχει ταινία από άνθη 

δουλεμένα με τη φουσκωτή τεχνική. Το 
κεφάλι καλύπτει κόκκινο φέσι με εθνό

σημο και μπλε μεταξωτή φούντα ενώ το 
σύνολο ολοκληρώνεται με τα ασημοκε

ντημένα τουζλούκια  περικνημίδες  και 
τα κόκκινα δερμάτινα παπούτσια. 
Η ενδυμασία ανήκε στον Γενναίο (Ιωάν

νη) Κολοκοτροδνη (18051868), οπλαρχη

γό της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 
και τελευταίο πρωθυπουργό της οθωνι

κής περιόδου (1862). Δευτερότοκος γιος 
του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και σύζυ

γος της Φωτεινής Τζαβέλλα, ανέπτυξε 

πλούσια πολεμική δραστηριότητα κατά 
τη διάρκεια του Αγώνα και διακρίθηκε 
για τη γενναιότητα του. Ένθερμος οπα

δός του Ιωάννη Καποδίστρια, αντιτάχτη

κε αργότερα στην πολιτική της Αντιβα

σιλείας. 
Το 1838 όμως ορίστηκε υπασπιστής του 
βασιλιά Όθωνα και παραμένοντας προ

σηλωμένος στο βασιλικό περιβάλλον χρη

σιμοποιήθηκε για την καταστολή αντιο

θωνικών εξεγέρσεων. 

Ο. Φ. 
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264. Ο βασιλιάς Οθωνας με τον 
ιδρυτικό νόμο της Εθνικής Τραπέζης 
της Ελλάδας 
Νικηφόρος Λύτρας, 1892 
Λάδι σε μουσαμά 250 χ 123 εκ. 
Συλλογή Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδας. 

Το έργο αυτό του Νικηφόρου Λύτρα που 
αναπαριστά τον βασιλιά Όθωνα με εθνι

κή ενδυμασία με μόνη προσθήκη τον ιδρυ

τικό νόμο της Εθνικής Τράπεζας που κρα

τά στο αριστερό του χέρι, είναι μια 
επανάληψη με μικρές διαφορές ως προς 
το βάθος του ουρανού και τη μεγέθυνση 
του βασιλιά μέσα στο ζωγραφικό χώρο, 
του έργου της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρεί

ας του ιδίου έτους (βλ. αρ. κατ. 227). Ο 
μονάρχης είναι εδώ δοσμένος μεγαλύτε

ρος και επομένως επιβλητικότερος ενώ το 
πρόσθετο στοιχείο του ιδρυτικού νόμου 
τον εντάσσει σε φιλοπρόοδο ηγέτη, ταγ

μένο στην εξυπηρέτηση και οικονομική 
ανάπτυξη του νεοελληνικού βασιλείου του. 
Ο ιδρυτικός νόμος φέρει την ημερομηνία 
30. 3.1841. 

Μ. Ζ. Κ. 





ΙΑ'. Η ανακάλυψη του ελληνικού τοπίου 

Από τα μέσα του 18αυ ως τα μέσα του 19ου 
αιώνα διευρύνθηκε αλματωδώς και μελε

τήθηκε η εικόνα της Ελλάδας στην Ευρώ

πη. Αυτό που παλιότερα θεωρείτο εγκα

ταλελειμμένη επαρχία της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας, απέκτησε μέσα σε αυτά 
τα εκατό χρόνια νέες μορφές και εκτι

μήθηκε σαν απόθεμα μεγαλειωδών, αν 
και εν μέρει κατεστραμμένων ή θαμμένων 
κάτω από συντρίμμια, μνημείων αρχιτε

κτονικής και γλυπτικής, σαν τόπος κατοι

κίας πολΰ διαφορετικών λαών (Τούρκοι, 
Έλληνες, Αλβανοί, Αρμένιοι, Μακεδό

νες), σαν σκηνικό μίας αμείλικτης πάλης 
σε στεριά και θάλασσα ανάμεσα στους 
έως τότε Μωαμεθανούς κυρίαρχους και 
τους Χριστιανούς τους υποτελείς και, τε

λικά, σαν απαρχή ενός αναγεννημένου ελ

ληνικού κράτους με οπωσδήποτε πολύ στε

νά σύνορα, στο οποίο ο ευρωπαϊκός 
πολιτισμός καταλάμβανε τη θέση της ανα

τολίτικης αυθαιρεσίας. 
Κύριος φορέας αυτών των νέων αντιλή

ψεων ήταν μία σειρά Βρετανών, Γάλλων 
και Γερμανών ταξιδευτών, καθώς και δύο 
διαπιστευμένοι πρόξενοι στην αυλή του 
Αλί Πασά των Ιωαννίνων πριν το 1821, 
έπειτα οι μερικές δωδεκάδες από φιλέλ

ληνες αντάρτες, οι οποίοι διέδιδαν τις εντυ

πώσεις τους κατά τη διάρκεια του απε

λευθερωτικού πολέμου με τη μορφή 
γραμμάτων και απομνημονευμάτων, τέ

λος οι λόγιοι, αρχικά Γάλλοι, οι οποίοι κα

τά τη διάρκεια της στρατιωτικής επέμ

βασης στην Πελοπόννησο καταγίνονταν 
με πολύπλευρες, κυρίως φυσιογνωστικές 
έρευνες, ύστερα κυρίως Γερμανοί επι

στήμονες, οι οποίοι υπό τη διεύθυνση του 
βασιλιά Όθωνα εξερευνούσαν μεθοδικά 
το βασίλειο του από τη γεωλογική μορ

φολογία έως τις νομικές παραδόσεις και 
τους μύθους που ζούσαν ακόμα μέσα στο 

λαό και οι οποίοι ξεκίνησαν τις εργασίες 
για την ανασκαφή της Ακρόπολης των 
Αθηνών και πραγματοποίησαν σχέδια για 
την οικοδόμηση μίας νέας Αθήνας. Οι δη

μοσιεύσεις τους περιείχαν όχι μόνο πολύ 
καλά τεκμηριωμένες αναφορές για τα δε

δομένα της εποχής, αλλά και μία πληθώ

ρα εικονογραφήσεων, έτσι ώστε ακόμα 
και ο αναγνώστης που δεν ταξίδευε στην 
Ελλάδα ήταν σε θέση να σχηματίσει μία 
παραστατική εικόνα των νέων συνθηκών. 
Βεβαίως διήρκεσε πολύ καιρό, ωσότου 
η ευρεία γνώση για την Αρχαία Ελλάδα 
με τους θεούς της και τις ονομασίες των 
φυσικών τοπίων και τόπων της αντικατα

σταθεί από τις νέες αντιλήψεις για τις επί

καιρες συνθήκες και τις νέες ονομασίες 
που καταγράφονταν στις εγκυκλοπαίδει

ες της εποχής. 
Μετά από αποτυχημένες ή μη δημοσιευ

μένες προσπάθειες προσδιορισμού στα

θερών σημείων αναφοράς των νησιών του 
Ιονίου από Γάλλους και Βρετανούς, δη

μοσιεύτηκε μόλις το 1835 για πρώτη φο

ρά ένας χάρτης της Πελοποννήσου, ο οποί

ος χάρη στις τοπογραφικές μετρήσεις στην 
ξηρά κατέστησε δυνατό ένα σίγουρο προσ

διορισμό του τόπου. Με αυτόν τον τρό

πο κατέστη δυνατός ο ακριβής προσδιο

ρισμός των ακτογραμμών, της ροής των 
ποταμών και της θέσης των οροσειρών, 
έτσι ώστε λίγο καιρό αργότερα να κυ

κλοφορήσουν ταξιδιωτικοί οδηγοί με ακρι

βή στοιχεία για τις αποστάσεις. Με την 
αξιοποίηση της χαρτογραφίας, η Ελλάδα 
απέκτησε ένα σημαντικό προβάδισμα σε 
σύγκριση με τους βαλκανικούς της γείτο

νες. 

Γκ. Γκ. 

Εικόνες από την Ελλάδα, οι οποίες απο

τύπωναν την πραγματική σύνθεση του τό

που και τα συντρίμμια της αρχαιότητας, 
είδαν το φως της ευρωπαϊκής δημοσιότη

τας με πολύ αργούς ρυθμούς. Οι πανο

ραμικές απόψεις που προστέθηκαν στις 
μεγάλες δημοσιεύσεις για αρχιτεκτονή

ματα του Le Roy αλλά και των Stuart 
και Revett, επέτρεψαν για πρώτη φορά 
μία πιο ακριβή κατανόηση της τοπικής θέ

σης των φημισμένων μνημείων. Στις αρ

χαιολογικές και γεωγραφικές αποστολές 
του 18ου και των αρχών του 19ου αιώνα 
ανήκαν εκτός από αρχιτέκτονες και ερευ

νητές της αρχαιότητας ζωγράφοι και σχε

διαστές, των οποίων αποστολή ήταν η κα

ταγραφή των μνημείων, οι οποίοι όμως 
φιλοτεχνούσαν παράλληλα και απόψεις 
της σύγχρονης Ελλάδας. Οι Γάλλοι Cassas 
και Fauvel που σχεδίαζαν για τους Choiseul

Gouffier, ο Άγγλος William Pars, ο οποί

ος ήταν καθοδόν στην Ελλάδα με τον 
Richard Chandler, και ο Γερμανός 
Stackelberg ανήκαν σ' εκείνο τον τύπο του 
καλλιτέχνηπεριηγητή, στον οποίο η κοι

νή γνώμη χρωστούσε την προσφορά και

νοτομικών γνώσεων για τους τόπους της 
Ελλάδας, ακόμα και αν αυτές οι αντιλή

ψεις ήταν σε πολλά σημεία επηρεασμέ

νες από τη συμβολική σημασία της Αρκα

δίας. 
Η πρώτη περίοδος ακμής των ταξιδιών 
στην Ελλάδα διακόπηκε από τον απελευ

θερωτικό πόλεμο, ο οποίος για περισσό

τερο από μία δεκαετία κατέστησε αδύ

νατη ή τουλάχιστον δύσκολη την 
πραγματοποίηση τουριστικών δραστη

ριοτήτων στη χώρα. Αντί αυτού, μαζί με 
τους στρατιώτες και τους Φιλέλληνες έφτα

σαν στη χώρα και μερικοί καλλιτέχνες, οι 
οποίοι αποτύπωσαν τις εντυπώσεις τους 
σε πίνακες. Ο Karl Wilhelm von Heideck, 
απεσταλμένος ως αξιωματικός του Βαυ

αρικού Στρατού του Λουδοβίκου Α ' το 
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1826 στην Ελλάδα με σκοπό να βοηθήσει 
τους εξεγερμένους στη δημιουργία στρα

τιωτικής οργάνωσης, ανήκει στους πρώ

τους Γερμανούς καλλιτέχνες που γνώρι

σαν την Ελλάδα από προσωπική πείρα και 
την αποτύπωσαν σε έργα ζωγραφικής. Σε 
αυτήν την ομάδα Βαυαρών στρατιωτικών 
ανήκε και ο υπασπιστής του Heideck, Karl 
Krazeisen, ο οποίος ήταν όπως και ο προϊ

στάμενος του ερασιτέχνης καλλιτέχνης 
και ο οποίος φιλοτέχνησε στην Ελλάδα 
ένα μεγάλο αριθμό σχεδίων και κυρίως 
σκίτσων των διακεκριμένων προσωπικο

τήτων του απελευθερωτικού πολέμου. 
Μόλις μετά το 1830 και με την ειρήνευση 
στη χώρα, εφαρμόστηκε ξανά η ανταλλα

γή. Ενώ στις δεκαετίες περί το 1800 η πλει

οψηφία των ταξιδιωτών προερχόταν από 
την Αγγλία και τη Γαλλία, στη δεκαετία 

του 1830 και στις αρχές της δεκαετίας του 
1840 επρόκειτο κυρίως για Γερμανούς και 
ειδικά καλλιτέχνες από το Μόναχο, οι 
οποίοι ταξίδευαν στην Ελλάδα και οι οποί

οι διαμόρφωσαν την εικόνα της νέας Ελλά

δας. Σχεδόν κανείς τους δεν πήγαινε εθε

λοντικά εκεί, άμεση αφορμή αποτελούσε 
συνήθως μία εντολή του βασιλιά της Βαυ

αρίας Λουδοβίκου Α'. 
Στην ακολουθία του βασιλιά Όθωνα κα

τά την άφιξη του στην Ελλάδα ανήκε και 
ο Peter von Hess, ο οποίος είχε έρθει με 
εντολή να περιγράψει το ιστορικό γεγο

νός της άφιξης του βασιλιά. Στον τύπο του 
σχεδιαστήσυνοδού της βασιλικής ακο

λουθίας ανήκει και ο Johann Michael 
Wittmer, ο οποίος ταξίδεψε το 1833 με το 
διάδοχο του θρόνου Μαξιμιλιανό στην 
Ελλάδα και τη Μικρά Ασία. Επίσης, στην 

πρώτη γενιά Βαυαρών καλλιτεχνών στην 
Ελλάδα ανήκει και ο διοικητικός υπάλ

ληλος και ζωγράφος σχεδίων Ferdinand 
Stademann, ο οποίος μετέβηκε στην Ελλά

δα ως γραμματέας της αντιβασιλείας και 
έγινε γνωστός για το «Πανόραμα των Αθη

νών» (183541). 
Ο Leo von Klenze ήρθε στην Ελλάδα τον 
Αύγουστο του 1834 σαν απεσταλμένος του 
Λουδοβίκου Α' και ήταν εφοδιασμένος 
με σημαντικές εξουσιοδοτήσεις. Τους 
τρεις μήνες της παραμονής του έως τον 
Οκτώβριο του 1834 πάρθηκαν κατευθυ

ντήριες αποφάσεις σχετικά με το ζήτημα 
ίδρυσης της πρωτεύουσας και την οργά

νωση αναστήλωσης των μνημείων της Ακρό

πολης. Η με τη στενή σημασία του όρου

καλλιτεχνική παραγωγή του Klenze, η 
οποία προέκυψε από την πρώτη και μο

555 



ναδική γνωριμία του με την Ελλάδα, δεν 
μπόρεσε να απαγκιστρωθεί από τους πε

ριορισμούς αυτής της πολιτικής. Δυο χρό

νια μετά τον KJenze ήρθε στην Ελλάδα ο 
Friedrich Gartner, συνοδευόμενος από 
τον Λουδοβίκο. Την αφορμή έδωσε και 
αντή τη φορά μία επιθυμία του βασιλικού 
εντολοδόχου: Ο Gartner είχε την εντολή 
να αναλάβει το σχεδιασμό των ανακτό

ρων και να εκπονήσει ένα υλοποιήσιμο 
σχέδιο. Με τη συνοδεία του Gartner, κα

τά το δεύτερο ταξίδι του στην Αθήνα το 
χειμώνα του 184041, ήρθε στην Ελλάδα 
και μία σειρά ζωγράφων από το Μόναχο, 
οι οποίοι κατάφεραν να κερδίσουν για 
αρκετό καιρό τα προς το ζην εκτελώντας 
το ζωγραφικό διάκοσμο των ανακτόρων. 
Αρκετοί από αυτούς τους ζωγράφους, όπως 
ο Joseph Scherer και ο Ulrich Halbreiter 
παρέτειναν τη διαμονή τους και μετά τη 
διεκπεραίωση της αποστολής τους και πε

ριηγήθηκαν στον τόπο για να συλλέξουν 
υλικό για μελέτες. 

Η πιο σημαντική καλλιτεχνική επιχείρη

ση ήταν πάντως το ταξίδι του Karl 
Rottmann για την προπαρασκευή του κύ

κλου των ελληνικών τοπίων, ο οποίος εί

χε αρχικά προοριστεί για τις αψίδες των 
βασιλικών κήπων του Μονάχου. Από τον 
Αύγουστο του 1834 έως τον Οκτώβριο του 
1835 περιηγήθηκε με τη συνοδεία του αρ

χιτέκτονα και τοπιογράφου Ludwig Lange 
σε μεγάλα τμήματα της χώρας, για να συλ

λέξει προσχέδια για τις 38 ενότητες του 
προγραμματισμένου κύκλου. Μετά τον 
Rottmann, κανένας καλλιτέχνης δεν τα

ξίδεψε ποτέ ξανά στην Ελλάδα με μια τέ

τοια ευρεία αποστολή. Ενώ ο Rottmann 
επέστρεψε στο Μόναχο το φθινόπωρο του 
1835, ο Lange παρέμεινε τρία επιπλέον 
χρόνια στη χώρα και σχεδίασε ένα μεγά

λο αριθμό σπουδών, οι οποίες, στοχεύο

ντας στην άμεση απήχηση, αποτύπωσαν 
τη φύση και τη ζωή στην Ελλάδα εκείνων 
των χρόνων. 
Οπο>ς και οι υπόλοιποι ταξιδια'πες, έτσι 
και οι καλλιτέχνες περιορίστηκαν στην 
πλειονότητα τους στους ευπρόσιτους πα

ράλιους τόπους και σε κάποιους λιγοστού; 
από τους πιο φημισμένους αρχαιολογι

κούς χώρους της ενδοχώρας. Από την Πε

λοπόννησο υπάρχουν απεικονίσεις και 
πιο απόμερων τόπων, ενώ μεγάλα τμήμα

τα της ελληνικής στεριάς δεν εξερευνή

θηκαν σχεδόν ποτέ από καλλιτέχνες. 

Χ. Β. Ρ. 

265. Edward Dodwell: Όψεις της Ελλά

δας σε πίνακες 
Λονδίνο 1821 
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη 

Το ευμέγεθες έργο που απεικονίζει αξιο

θέατα, παραδόθηκε ανάμεσα στον Ιούνιο 
του 1819 και τον Ιανουάριο του 1821 και 
περιλαμβάνει τριάντα έγχρωμες χαλκο

γραφίες στις οποίες αντιστοιχεί από ένα 
σύντομο επεξηγηματικό κείμενο, σε αγ

γλική και γαλλική γλώσσα παράλληλα. 
Προσέφερε στους ενδιαφερόμενους Ευρω

παίους λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη 
της ελληνικής εξέγερσης  εικονογραφι

κό υλικό γύρω από μεμονωμένα τουρκι

κά και ελληνικά κτίσματα, φορεσιές και 
ηθογραφίες, με τρόπο που δεν είχαν πα

ρουσιαστεί σχεδόν ποτέ μέχρι τότε. 
Ο σχεδιαστής Edward Dodwell (17671832) 
ανήκε σε εκείνο το σημαντικό ποσοστό 
Βρετανών περιηγητών της Ελλάδας, τους 
οποίους είχε φέρει στη χώρα το ενδιαφέ

ρον για τα ερείπια της αρχαιότητας και 
που ούτε οι αναταραχές αλλά ούτε και η 
ανάμειξη της Αγγλίας κατά την εποχή του 
Ναπολέοντα στάθηκαν ικανές να τους 
απομακρύνουν από το στόχο τους. 
Η πορεία της ζωής του Dodwell παρουσιάζει 
πολλές παραλλήλους με εκείνη του Gell, με 
τον οποίο και ταξίδευε κατά καιρούς από 
κοινού. Ο Dodwell είχε βεβαίως φοιτήσει 
σε ανο'πατη σχολή του Δουβλίνου, κατα

γόταν δε επίσης από μία πολύ εύπορη οι

κογένεια. Διέθεσε την περιουσία του για 
την απόκτηση αρχαίων έργων τέχνης και 

δε δίστασε να δωροδοκήσει για να εξα

σφαλίσει την είσοδο του στην Ακρόπολη. 
Ήταν συλλέκτης νομισμάτων και αφού ολο

κλήρωσε τις περιοδείες του παρέμεινε στην 
Ιταλία. Μερικά από τα αποκτήματα του 
αγόρασε ο Λουδοβίκος Α', όπως π. χ. το 
επονομαζόμενο βάζο του Dodwell (ένα κο

ρινθιακό βάζο του 7ου αιώνα π. Χ. με σκη

νές κυνηγιού) και τον θησαυρό ετρουσκι

κών μπρούντζινων γλυπτών. Οι ταξιδιωτικές 
περιγραφές του κυκλοφόρησαν με τον 
τίτλοι classical and topographical tour through 
Greece, during the years 1801,1805 and 1806 
σε δύο τόμους (Λονδίνο 1819). Μετά το ξέ

σπασμα της Ελληνικής Επανάστασης με

ταφράστηκαν στα γερμανικά από τον 
Friedrich Karl Ludwig Sickler (2 τμ., Μάι

νινγκεν 1821) και εμπλουτίστηκαν με πα

ρατηρήσεις, οι οποίες αναφέρονταν σε επί

καιρα γεγονότα. Το 1822 τυπώθηκε άλλο 
ένα παράρτημα «Freunde der Altertums

kunde und insbesondere die Jugend»/Tia 
τους φίλους της αρχαιολογίας και ιδιαίτε

ρα για τη νεολαία] (Zerbst 1822). Τα αρ

χαιότερα ερείπια της Ελλάδας και της Ιτα

λίας τα περιέγραψε συγκριτικά στο Views 
and descriptions ofCyclopian andPelasgian 
remains in Greece and Italy (Λονδίνο 1834). 

Γκ. Γκ. 

Dictionary of National Biography,τμ. 15, σ. 188· 
Edward Dodwell, Klassische Stiitten und 
Landschaften in Griechenland. Impressionen 
von einer Reise um 1800, επιμ. Ulrich Sinn, 
Ντόρτμουντ 1982 (Die bibliophilen Taschenbucher, 
325)· Κυριάκος Σιμόπουλος, Ξένοι ταξιδιώτες 
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στην Ελλάδα 18001810, β' έκδ., Αθήνα 1985, 
σσ. 144179. 

266. Ο Ναός της Κορίνθου 
Karl Krazeisen, 1827 
Μολυβί και ακουαρέλα, 31,5 χ 52,0 εκ. 
Επιγρ. επάνω δεξιά: Corinth d. 16 May 1827 
I Saulen 24' hoch 16' Durchmesser [Κόρινθος, 
16 Μαίου 18271 Κίονες 24, ύψος 6, διάμετρος] 
Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη, 
αρ. ευρ. 1325 Β/1 

Ο Karl Krazeisen ανήκε, όπως και ο Karl 
Wilhelm von Heideck, στο Εκστρατευτικό 
Σώμα, το οποίο μετε'βη στην Ελλάδα το 
1826 με διαταγή του Λουδοβίκου Α', για 
να υποστηρίξει τους εξεγερμένους. Ο 
Krazeisen εξελίχτηκε από ερασιτέχνη, που 
περιστασιακά σχεδίαζε και ζωγράφιζε 
ακουαρέλες με θέματα από τη φΰση, το

πιογραφίες και πορτρέτα, σε έναν από τους 
σπουδαιότερους καταγραφείς των ηρώων 
και των γεγονότων της επανάστασης στην 
Ελλάδα. Κατά την παραμονή του τα έτη 
1816 και 1827 σχεδίασε εκ του φυσικού τα 
πορτρέτα των ηρώων του αγώνα, τα οποία 

λιθογράφησε ο Franz Hanfetaengl στο Μόνα

χο το 1828 και τα οποία δημοσιεύτηκαν με 
τη μορφή συλλογής (Bildnisse awgezekhneter 
Griechen und Philhellenen). 
Ο Krazeisen απεικονίζει τα ερείπια του δω

ρικού ναού του Απόλλωνα χωρίς την πα

ραμικρή εξιδανίκευση, ως μνημειακό υπό

λειμμα περασμένου μεγαλείου, και 
συμπεριλαμβάνει στο σχέδιο του και τα με

ταγενέστερα κτίσματα. Τρεις άντρες ανα

ζητούν καταφύγιο ανάμεσα στους κίονες 
του ναού, όπου έχουν ανάψει μία φωτιά. 
Η σπουδή χρησίμευσε στον Krazeisen ως 
πρότυπο για τη λιθογραφία με τα παλικά

ρια στα ερείπια της Κορίνθου, στην οποία 
τα ερείπια χρησιμεύουν στους Έλληνες 
αγωνιστές ως προμαχώνας ενάντια στους 
επιτιθέμενους Τούρκους. 

Μ. Ζ. Κ. 

267. Το Ναύπλιο με την Πύλη της 
Στεριάς 
Karl Wilhelm von Heideck 
Μολύβι και πέννα, ακουαρέλα 
τετραγωνισμένη 24,3 x 31,2 εκ. 
Επιγρ. επάνω αριστερά: Viermalgrossergemalt. 

I im Febr. 1837 [Ζωγραφισμένο τέσσερις φο
ρές μεγαλύτερο Ι το Φεβρουάριο του 1837]. 
Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. 33/100 

Ο Karl Wilhelm von Heideck μετέβη το 
Δεκέμβριο του 1826 στο Ναύπλιο με απο

στολή να στρατολογήσει ντόπιες μονάδες 
και να τις εκπαιδεύσει κατά τα δυτικά πρό

τυπα. Το 1827 ανακηρύχτηκε από τον κυ

βερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια 
διοικητής της πόλης. Ο Heideck αφοσιώ

θηκε στην επέκταση των οχυρωμάτων, 
τα οποία χρονολογούνταν από την περίο

δο των Ενετών. Σύμφωνα με το πρότυπο 
του οχυρώματος στο Ingolstadt επρόκειτο 
να δημιουργηθεί στο Ναύπλιο το οπλο

στάσιο της Ελλάδας. Το 1829 και με πολύ 
κλονισμένη υγεία, ο Heideck επέστρεψε 
μέσω Ρώμης στο Μόναχο. Εκεί είχε εν τω 
μεταξύ κυκλοφορήσει η φήμη ότι είχε σκο

τίΰθεί σε μάχη έξω από την Αθήνα, στις 6 
Μαΐου 1817. 
Ως μέλος της βαυαρικής αντιβασιλείας με 
δικαίωμα ψήφου, ο Heideck εγκαταστά

θηκε εκ νέου στο Ναύπλιο το Φεβρουάριο 
του 1833. Ήταν υπεύθυνος για την οργά
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Χάρτης του Βασιλείου της Ελλάδας από το δίτομο 
έργο του Ludvig Ross: Reisen des Konigs Otto und 
der Konigin Amalia in Griehenland, Halle 1848. 
[Ταξίδια του βασιλιά Όθωνα και της βασίλισσας 
Αμαλίας στην Ελλάδα], Χάλλε 1848, Μόναχο, 
Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυαρίας 
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νωση ενός στρατεύματος ετοιμότητας. Μετά 
την αποτυχία, στην οποία κατέληξε η προ

σπάθεια στρατολόγησης ντόπιων στρατιω

τών, έγινε συστηματική επάνδρωση μονά

δων από τη Γερμανία. Αυτή συνδεόταν με 
ένα αποικιστικό σχέδιο, το οποίο ουσια

στικά προωθήθηκε από τον Heideck. Από 
το 1833 στάθμευαν στο Ναύπλιο περίπου 
4.000 στρατιώτες που είχαν στρατολογηθεί 
στη Βαυαρία. Λέγεται ότι οι μισοί από αυ

τούς δεν ήταν διαθέσιμοι εξαιτίας διαρκούς 
μέθης. Επρόκειτο για «εθελοντές συγκε

ντρωμένοι από όλα τα μέρη του κόσμου και, 
με λίγες εξαιρέσεις, απόβλητα» (βλ. Seewald 
Karl Wilhelm von Heideck, 1994, σ. 148). 
Εξαιτίας των τεράστιων δαπανών του για 
εξοπλισμούς, ο Heideck φάνηκε να είναι 

συνολικά υπεύθυνος για την οικονομική κα

ταστροφή στην Ελλάδα. Ανεξάρτητα από 
διενέξεις στην εσωτερική πολιτική, η απο

τυχία της αποικιστικής ιδέας του οφείλεται 
στο γεγονός ότι η ύπαρξη ενός εξοπλι

σμένου και κυρίαρχου ελληνικού κράτους 
αποκλειόταν ούτως ή άλλως από τις Μεγά

λες Δυνάμεις. Το 1835 ο Heideck εγκατα

στάθηκε πλέον μόνιμα στο Μόναχο και 
αφιερώθηκε στη ζωγραφική. 
Το σκίτσο με την Πύλη της Στεριάς που 
φιλοτεχνήθηκε το Φεβρουάριο του 1837 
σαν πίνακας είναι πιθανό να δημιουργή

θηκε ήδη δέκα χρόνια νωρίτερα, την πε

ρίοδο της πρώτης παραμονής του Heideck 
στο Ναύπλιο. 

Τ. Β. 

Seewald, Karl Wilhelm von Heideck, 199'4, 
εικ. 8. 

268. Παλικάρια στο Ναό του Απόλλωνα 
στην Κόρινθο 
Karl Wilhelm von Heideck, 1829 
Λάδι σε μουσαμά, 46 x 60 εκ. 
Επιγρ.: CvHdkp 12/1829. 
Βερολίνο, Κρατικά Μουσεία, 
Εθνική Πινακοθήκη, αρ. ευρ. NG 129 

Μάλλον καμία από τις ελαιογραφίες του 
Heideck με ελληνικά θέματα δε φιλοτε

χνήθηκε στην ίδια την Ελλάδα. Όπως και 
ο σχεδιαστής λοχαγός στο μυθιστόρημα 
του Γκαίτε «Εκλεκτικές Συγγένειες», έτσι 
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και ο Heideck ήταν ερασιτέχνης, που αφιε

ρώθηκε στη ζωγραφική με λάδι όταν απο

στρατεύτηκε. Ζωγράφιζε ηθογραφίες και 
τοπιογραφίες, για τις οποίες είχε συλλέ

ξει σκίτσα κατά τη διάρκεια των στρατιω

τικών αποστολών του. Με τη διπλή ιδιό

τητα του στρατιώτη και καλλιτέχνη, ο 
Heideck χαρακτηρίστηκε «ζωγράφος στρα

τηγός» που αντιστοιχεί σε αθωωτική ετυ

μηγορία για τις στρατιωτικές αποτυχίες 
του ενώ δεν έχει, εκτιμηθεί αντίστοιχα από 
την Ιστορία της Τέχνης. 
Ο Heideck φιλοτέχνησε τις σκηνές των 
στρατοπεδευμένων αγωνιστών συμφωνά 
με την παράδοση ιδεαλιστικών πανορα

μάτων. Τα αρχαία ερείπια δίνουν την εντύ

πωση μίας ιστορικής και αρχαϊκής φύσης. 
Μία χορευτική ομάδα προσδίδει στο το

πίο ειδυλλιακά χαρακτηριστικά. Ο πίνα

κας που φιλοτέχνησε ο Christian Georg 

Perlberg το 1838 απεικονίζει ένα παρό

μοιο σκηνικό μπροστά στο ναό του Ολυ

μπίου Διός των Αθηνών. 
Ο Heideck ζωγράφισε τον πίνακα το 1829 
στη Ρώμη, όταν συνήλθε από τις ταλαιπω

ρίες που του είχε προξενήσει η διοίκηση 
του Ναυπλίου. Η φολκλορική απεικόνιση 
είχε ελάχιστα κοινά με την πραγματικό

τητα, με την οποία είχε έρθει αντιμέτωπος 
ως στρατιώτης και, αργότερα, από το 1833, 
ως μέλος του συμβουλίου της αντιβασι

λείας. Αντίθετα: Ο πίνακας εκθέτει με υπο

δειγματικό τρόπο την αντίφαση, στην οποία 
ήταν εκτεθειμένος ο Heideck ως ζωγρά

φος και στρατιωτικός. 
Ο Heideck θεωρούσε ότι ο προορισμός του 
στην Ελλάδα ήταν αυτός του μεταρρυθμι

στή πολιτικού και «όχι για να δημιουργή

σει ασήμαντες σπουδές για τις τοπιογρα

φίες των ζωγράφων». Ως διοικητής του 

Ναυπλίου (182729) εξέδωσε νέο κανονι

σμό ιματισμού των ελληνικών στρατευμά

των κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα και αντι

κατέστησε την παραδοσιακή φουστανέλλα 
με δυτικές στολές. Οι Έλληνες φόρεσαν 
ξαφνικά «πανταλόνια». Στο «Φιλελληνικό 
Ταξίδι», το οποίο συνέταξε το 1840, ο 
Heideck αιτιολογούσε τα δριμύτατα κατα

κριμένα μέτρα του. Από στρατιωτικής άπο

ψης, θεωρούσε τις βράκες τελείως ακα

τάλληλες. Η «πολύπτυχη φουστανέλα» ήταν 
κατά τη γνώμη του ανθυγιεινή, γιατί δεν 
μπορούσε να έχει κανείς μαζί του εφεδρι

κή στολή στο πεδίο της μάχης. Ο Heideck 
έγραψε αργότερα, ότι επέβαλλε τον κα

νονισμό ιματισμού «παρά τον πόνο της καλ

λιτεχνικής ψυχής μου». Σαν αξιωματικός, 
πίστευε όμως ακράδαντα «ότι η Ελλάδα, 
παραπαίουσα ανάμεσα στον ευρωπαϊκό 
εκπολιτισμό και την ανατολίτικη φύση της, 
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πρέπει να αποκτήσει και ευρωπαϊκή έν

δυση, αν θέλει να ενταχθεί γρήγορα και 
ολοκληρωτικά στην ευρωπαϊκή οικογένεια. 
Η ένδυση επιδρά όπως λίγα πράγματα στα 
έθιμα, costume και coutume έχουν μία ρί

ζα» (βλ. Seewald, Karl Wilhelm von Heideck, 
1994. σσ. 56 κ.ε.). 
Τον πίνακα του Heideck απέκτησε περί το 
1838 ο πρόξενος της Σουηδίας και Νορ

βηγίας Johann Heinrich Wilhelm Wagener 
και περιήλθε με τη συλλογή του το 1861 
στην κυριότητα του βασιλιά της Πρωσίας. 

Τ. Β. 

Gustav Friedrich Waagen, Verzeichniss der 
GemaldeSammlung des am 18. Januar 1861 zu 
Berlin verstorbenen koniglichen schwedischen 
und norwegischen Konsuls J. H. W. Wagener, 
Βερολίνο 1866, σ. 46, αρ. 88· Boetticher, 
Malerwerke, τμ. 1/1, 1891, σ. 480, αρ. 10 
Nationalgalerie Berlin, Βερολίνο 1976, σσ. 169 
κ.ε Κατ. Έκθ. Munchner Landschafismalerei, 
1979, σ. 330, αρ. κατ. 311 (Helmut Friedel). 

269. Ο επονομαζόμενος «θησαυρός 
του Ατρέα» στις Μυκήνες 
Karl Wilhelm von Heideck, π. το 1827 
Μολυβί, ακουαρέλα, 29,5 x 46,7 εκ. 
Επιγρ. δεξιά: [Ο βράχος πάνω από την 
είσοδο έχει 27 πόδια νψος, 16 πόδια πλάτος 
και 3 πόδια και 3 ίντσες πάχος 
από κάτω: Ο επονομαζόμενος τάφος ή 
ο θησαυρός τον Αγαμέμνονα στις Μυκήνες 
έχει 43 πόδια διάμετρο  49 πόδια νψος που 
διανέμονται σε 32 επίπεδα πέτρας, από τις 
οποίες μερικές έχουν 2 πόδια πάχος και, 
καθόσον η διάμετρος τους μειώνεται 
σταδιακά, σχηματίζουν ένα θόλο σε σχήμα 
κόλουρου κώνου, του οποίον το επάνω 
άνοιγμα είναι καλυμμένο με έναν 
στρογγυλό βράχο.] 

Μόναχο, Δημοτική Πινακοθήκη 
στο Lenbachhaus, αρ. ευρ. G 11853 

Κατά την περίοδο της διοίκησης του Ναυ

πλίου, ο Karl Wilhelm von Heideck διορ

γάνωνε αναγνωριστικές εκδρομές σε αρχαι

ολογικούς χώρους (Το Βαυαρικό Φιλελληνικό 
Ταξίδι, 1897, σσ. 30 κ.ε. και 1898, σσ. 63 κ.ε. 
καθώς και στην εφημερίδα Augsburger 
Allgemeine Zeitung, αρ. 189, ένθετο της 8ης 
Ιουλίου 1827). Στις Μυκήνες επισκέφτηκε 
τον τάφο του Αγαμέμνονα. Ο τεράστιος θο

λωτός τάφος είχε γίνει γνωστός από τη διε

θνή ταξιδιωτική βιβλιογραφία. Από αυ

τήν προμηθεύτηκε μάλλον ο Heideck και 
τα στοιχεία, τα οποία έχουν σημειωθεί στο 

269 

δεξιό περιθώριο του σχεδίου. Μία παρό

μοια άποψη, η οποία δραματοποιεί κάπως 
τις αναλογίες των διαστάσεων περιέχονται 
στο έργο του Edward Dodwell Views and 
Descriptions ofCyclopian, or, Pelasgic remains 
in Greece and Italy που κυκλοφόρησε το 
1834, μετά το θάνατο του. 
Μέσα από το τριγωνικό άνοιγμα που βρί

σκεται πάνω από την είσοδο διεισδύει φως 
της ημέρας στο ψυχρό σκοτάδι του εσωτε

ρικού του τάφου και φωτίζει μία ομάδα 
αντρών που κατασκηνώνει. Η τοπιογραφία 
της εποχής χρησιμοποιούσε παρόμοιους 
φωτισμούς στις απεικονίσεις φημισμένων 
σπηλαίων. Από θεματική άποψη, το σχέδιο 

του Heideck θυμίζει το θέμα της γοτθικής 
νουβέλας του 19ου αιώνα, όπου το άνοιγ

μα του τάφου επιφύλασσε μία ανυπέρβλη

τη εμπειρία στις αισθητικές αξίες της επο

χής· 
Αμέσως μετά την ανακάλυψη τους, λεηλα

τήθηκαν όλοι οι θολωτοί τάφοι. Εν όψει των 
ανωμάλων συνθηκών στην Ελλάδα, ο Heideck 
θεώρησε δικαιολογημένο να μεταφέρει τα 
ευρήματα εκτός χώρας: «Έξω, λοιπόν οι 
καλλιτεχνικοί θησαυροί από την Ελλάδα» 
(επιστολή του Heideck προς τον Klenze, 1η 
Ιουλίου 1827, Μόναχο, Κρατική Βιβλιοθή

κη της Βαυαρίας, Thierschiana Ι, 87). 
Τ. Β. 
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Κατ. Έκθ. Miinchner Landschaftsmalerei, 1979, 
σ. 329, αρ. κατ. 308 (Erika BierhausRodiger)· 
Κατ. Έκθ. Ideal undNatur, 1993, αρ.κατ. 60. 

270. Το Μπούρτζι στο Ναύπλιο 
Karl Wilhelm von Heideck, 1836 
Λάδι σε μουσαμά, 28 χ 40 εκ. 
Επιγρ. κάτω αριστερά: ν hdk. /1836 
Μόναχο, Δημοτική Πινακοθήκη 
στο Lenbachhaus, αρ. ευρ. G 4159 

Μπροστά από το λιμάνι του Ναυπλίου βρί

σκεται το νησί Μπούρτζι με το φρούριο του. 
Η θέση θυμίζει αμυδρά το Castell dell' Oro 
στη Νεάπολη. Η πλατιά διαδεδομένη ιτα

λική ονομασία του Ναυπλίου εκείνη την 

εποχή ήταν άλλωστε «Napoli di Romania». 
Το γοητευτικό μοτίβο απεικονίστηκε αρ

κετές φορές σε τοπιογραφίες ζωγράφων. 
Αν κρίνει κανείς από τη θέση της, η βρα

χονησίδα ήταν προορισμένη για στρατιω

τική χρήση: «[..] στο μέσο της εισόδου 
του λιμανιού [βρίσκεται] επάνω σε ένα βρά

χο το φρούριο Μπούρτζι, από το οποίο μπο

ρεί κανείς να κανονιοβολήσει όλο το λιμά

νι, και το οποίο σε καιρό ειρήνης χρησιμεύει 
στην κράτηση των πιο επικίνδυνων φυλα

κισμένων. Από το "ψηλότερο σημείο ανοί

γεται ένα βάραθρο σε αρκετά μέτρα βάθος 
όπου οι φυλακισμένοι με τα τρόφιμα τους 
κατεβάζονται με σκοινί. (Stauffert, «Der 
jetziger Zustand», 1844, σ. 71). Σαν πρό

σκαιρος διοικητής του Ναυπλίου, ο Heideck 

φαίνεται να γνώριζε αρκετά καλά τις οι

κοδομικές ιδιομορφίες. 
Τ. Β. 

Stoneman,y4 Luminous Land, 1998, σ. 88, 
αρ. 52. 

271. Ανάβαση στην Ακρόπολη 
Karl Wilhelm von Heideck, 1835 
Λάδι σε μουσαμά, 72 x 87 εκ. 
Επιγρ. κάτω αριστερά: C. v. Hdk. pt. ΠΙ 1835 
Μόναχο, Κρατική Πινακοθήκη 
της Βαυαρίας, αρ. ευρ. 9895 

Ο πίνακας που φιλοτεχνήθηκε το Φε

βρουάριο του 1835 απεικονίζει τη βορινή 
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ο πτέρυγα των Προπυλαίων, η οποία είχε 
η παραμορφωθεί εντελώς εξαιτίας των με

3 σαιωνικών περιτοιχίσεων. Πλάι στη βά

c ση του μνημείου του Αγρίππα βρίσκεται 
g ένα τείχος, χτισμένο από αρχαία υλικά, 
ί τα οποία αφαιρέθηκαν από άλλα μνημεία. 
α Η ετοιμόρροπη είσοδος σηματοδοτούσε 
ο" την άνοδο προς την Ακρόπολη. Σύμφωνα 
| με μία πληροφορία που δεν έχει επιβε

| βαιωθεί, ο Λουδοβίκος Α' απέκτησε την 
< κυριότητα του πίνακα από τη συλλογή του 
χ Leo von Klenze, ο οποίος δε φάνηκε να 
< τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για το συγκεκρι

μένο έργο. Ο βασιλιάς απέκτησε τον πί

νακα μάλλον το 1838, κατευθείαν από την 
Ένωση Καλλιτεχνών (Καταχώρηση στην 
απογραφή της Κρατικής Συλλογής Πι

νάκων της Βαυαρίας με τον αριθμό WAF 
337). Έ ν α προσχέδιο στην Κρατική Συλ

λογή Σχεδίων του Μονάχου (αρ. ευρ. L. 
7) φέρει την επεξήγηση: «Επί της Ακρο

πόλεως των Αθηνών την 6η Απριλίου 1833». 
Λίγο καιρό αργότερα, και αφού ο Heideck 
ολοκλήρωσε τον πίνακα του, ο Klenze ορ

γάνωσε τον καθαρισμό της τοποθεσίας και 
αφαίρεσε τις μεταγενέστερες περιτοιχί

σεις από τα Προπύλαια. Ο Ludwig Ross, 
ο οποίος είχε την εποπτεία γι αυτές τις ερ

γασίες, γράφει στις 31 Μαρτίου του 1835 
προς το Μόναχο: «Η Ακρόπολη καθαρί

στηκε τελικά εχθές, και πρόκειται τώρα 
να κατεδαφίσω τη μεγάλη συστοιχία προ 
των Προπυλαίων». (Επιστολές προς Klenze 
της 31 Μαρτίου, 6 und 18 Μαίου 1835, 
Μόναχο, Κρατική Βιβλιοθήκη της Βαυα

ρίας, Klenzeana XV). Η ερειπωμένη και 
από τοπιογραφικής άποψης γραφική πύ

λη που απεικόνισε ο Heideck, αποτελού

σε εμπόδιο για την αρχαιολογική έρευνα 
και γι αυτό το λόγο κατεδαφίστηκε. Την 
περαιτέρω εκσκαφή του χώρου παρου

σιάζει ένα σχέδιο του Martinus Rorbye, 
που πραγματοποίησε την ίδια χρονιά. 

Η κινητοποίηση του Klenze για την Ακρό

πολη δε βασιζόταν αποκλειστικά σε επι

στημονικό ενδιαφέρον. Πολύ περισσότε

ρο αποσκοπούσε στη προβολή της πολιτικής 
παρουσίας του κράτους. Από το 1834, η 
Αθήνα ήταν πρωτεύουσα του νέου ελληνι

κού βασιλείου και τόπος κατοικίας του βα

σιλικού ζεύγους. Η μεταφορά της κυβερ

νητικής έδρας από το Ναύπλιο οφειλόταν 
ουσιαστικά στην πρωτοβουλία του Λου

δοβίκου Α', και είχε όχι τόσο πραγματι

στικά όσο νοσταλγικά κίνητρα. Ειδικά ο 
Karl Wilhelm von Heideck τέθηκε απο

φασιστικά κατά της μεταφοράς για λόγους 
στρατιωτικής οργάνωσης, πολιτικής ασφά

λειας και οικονομίας. («Παρατήρηση του 
υποστράτηγου, κυρίου von Heideck, σχε

τικά με το σχέδιο του διατάγματος της 11ης 
και 23ης Αυγούστου του 1834 που αφορά 
στην αποκατάσταση της πόλεως των Αθη

νών και τη μεταφορά εκεί της κυβερνητι

κής έδρας» και «Αίτηση της 5ης και 17ης 
Αυγούστου 1834», Μόναχο, Αρχείο Απορ

ρήτων του Βασιλικού Οίκου 85/3/6). 
Το γεγονός ότι ο Βαυαρός βασιλιάς απέ

κτησε την κυριότητα των αθηναϊκών πινά

κων του Heideck, δε στερείται ειρωνείας. 
Με τη στάση που κράτησε στο ζήτημα της 
πρωτεύουσας, ο Heideck έπεσε σημαντικά 
στην υπόληψη του βασιλιά Λουδοβίκου. Η 
δυσαρέσκεια αυτή έγινε έντονα αισθητή 
στον Heideck, όταν του ζητήθηκε να το

ποθετηθεί σχετικά με τη διακόσμηση των 
Ανακτόρων του Μονάχου. Ο Klenze γρά

φει στα Απομνημονεύματα του: «Η απί

στευτη αφέλεια, πάνω στην οποία ο ωραι

οπαθής αυτός άνθρωπος στήριξε τις δηλώσεις 
του, προκάλεσε γενικό γέλιο». Στη συνέ

χεια, παραθέτει απόσπασμα από ομιλία του 
βασιλιά: «Ναι, η κρίση του Heideck σχετι

κά με την τέχνη! Ο Θεός να μας φυλάει από 
αυτήν» (Memorabilien 4, fol. 42ν43). 

Boetticher, Malerwerke, τμ. 1/1. σ. 480, αρ. 
14· Mittlmeier, Die Neue Pinakothek in Mimchen, 
1977, σ. 197, αρ. 251 (με λανθασμένη ανα
φορά της πηγής)· Athen Miinchen. 1980, σσ. 
10 κ.ε.· Seewald, Karl Wilhelm von Heideck, 
1994, εικ. 9 Stoneman,^4 Luminous Land, 
1998, α 19, αρ. 8. 

272. Καθιστός Έλληνας με τσιμπούκι 
Peter von Hess, 1833 
Ακουαρέλα, 43,8 x 32,5 εκ. 
Επιγρ. κάτω δεξιά: P. Hess 
Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων, 
αρ. ευρ. 22575 

Με εντολή του Λουδοβίκου, ο Peter von 
Hess ανέλαβε τον Οκτώβριο του 1832 να 
απεικονίσει την επικείμενη εορταστική άφι

ξη του βασιλιά Όθωνα στην Ελλάδα σε ένα 
μεγάλο πίνακα. Ο καλλιτέχνης αναχώρη

σε στις 16 Δεκεμβρίου, με σκοπό να συ

νοδέψει το νεαρό βασιλιά στην Ελλάδα 
ώστε να είναι παρών κατά την αποβίβαση 
του και την άφιξη του στο Ναύπλιο, στις 6 
Φεβρουαρίου του 1833. Με εντολή του βα

σιλιά Όθωνα τον Ιούνιο του 1833, ο Hess 
ανέλαβε να εκτελέσει δύο μνημειώδεις πί

νακες, με σκοπό να απαθανατίσει σημα

ντικά γεγονότα: το πρώτο θα αποτελούσε 
επανάληψη του πίνακα για το Λουδοβίκο 
Α , το δεύτερο θα απεικόνιζε την υποδοχή 
του βασιλιά στην Αθήνα. Η σαφής επιθυ

μία του βασιλιά ήταν να αναπαρασταθούν 
πιστά, και στους δύο πίνακες τα «σπου

δαιότερα πρόσωπα» και οι «εξαιρετικότε

ρες αντρικές και γυναικείες ελληνικές εν

δυμασίες» (Reinhardt, Peter von Hess, 1977, 
σ. 300). To ταξίδι του Hess στην Ελλάδα, 
τα ταξίδια και οι σπουδές του εντός της χώ

ρας χρησίμευσαν κυρίως στην προπαρα

σκευή αυτών των δύο μεγάλων έργων. Ο 
καλλιτέχνης είχε την ευκαιρία να ταξιδέ

ψει στην Αθήνα, την Ελευσίνα, την Αίγι

να, την' Υδρα, τις Σπέτσες και τα νησιά των 
Κυκλάδων. Ενδυμασίες από άλλες περιο

χές της Ελλάδας, τις οποίες δεν μπόρεσε 
να επισκεφτεί ο ίδιος, του διατέθηκαν στο 
εργαστήριο του στο Ναύπλιο (ο.π., σ. 267). 
Επιπλέον, αντέγραψε ενδυμασίες από τις 
λιθογραφίες του Stackelberg (ο.π., σσ. 405 
κ.ε., αριθμός 7277). Μετά από εννέα μή

νες, στις 26 Σεπτεμβρίου 1833, ο Hess επέ

στρεψε από την Ελλάδα στο Μόναχο. 
Το σχέδιο απεικονίζει μία αντρική μορφή 
καθισμένη καταγής, ντυμένη με την εθνι

κή φορεσιά της στεριάς. Τη λαμπρότητα των 
χρωμάτων και την εξωτική γοητεία των εν

δυμάτων αυτών θαύμαζαν συχνά οι σύγ

χρονοι της εποχής: Η [εθνική φορεσιά] των 
αντρών είναι γενικά είτε αυτή της στεριάς 
είτε αυτή των νησιών και των παράλιων τό

πων. Οι κάτοικοι των τελευταίων φορούν 
συνήθως φαρδιές κοντές βράκες, οι πρώ

τοι αντίθετα μία φαρδιά γυναικεία φούστα, 
η οποία φτάνει μέχρι κάτω από το γόνα

το. Και οι δύο φορούν γιλέκα με μανίκια 
και το κόκκινο φέσι με μπλε φούντα. Η φαρ

διά γυναικεία φούστα ονομάζεται φου

στανέλα και είναι ουσιαστικά η φορεσιά 
των πολεμιστών και των κομψευόμενων [...] 
Για την πάντα ολοκάθαρη και ριγωτή φου

στανέλα απαιτούνται έως 50 γυάρδες λινού 
υφάσματος, έτσι ώστε να σχηματίζει φου

σκωτές πτυχές. [...] Το γιλέκο με τα μακριά 
μανίκια, συνήθως στο ίδιο χρώμα με τις γκέτ

τες, είναι πλουμισμένο με μεταξωτά κορ

δόνια. [...] Πάνω από το γιλέκο προστίθε

ται στο γενικότερο σύνολο ένα στρατιωτικό 
πανωφόρι του ίδιου χρώματος που φτάνει 
ως το γόνατο, με σκιστά μανίκια, όπως στην 
παλιά πολωνική εθνική φορεσιά. Ωστόσο, 

Τ. Β. 
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και το λεπτό πουκάμισο αποτελεί σημαντι

κό τμήμα της περιβολής, γιατί πρέπει να ξε

προβάλλει τουλάχιστον 6 ίντσες από τα μα

νίκια, σαν μεγάλες μανσέτες, και να έχει 
φάρδος μίας γυάρδας. Πάνω από αυτό το 
σύνολο πέφτει ριχτό το λεπτά κεντημένο 
καφετί παλτό από μαλλί κατσίκας, στολι

σμένο με κόκκινο ύφασμα, με κουκούλα και 
κρεμαστά μανίκια, τα οποία στην ουσία δε 
φοριούνται ποτέ (Neigebaur/Aldenhoven, 
Handbuch, 1842, τμ, Ι, σσ. 232 κ.ε.). Ο Hess 
αξιοποίησε τη σπουδή αυτή αργότερα σε 
έναν από τους πίνακες του. 

Χ. Β. Ρ. 

273. Το μοναστήρι της Αγίας Μονής 
κοντά στο Ναύπλιο 
Peter von Hess, 1833 
Μολύβι, 37,2 x 36,4 εκ. 
Επιγρ. κάτω δεξιά: Hagi Moni bey Nauplia 
May 1833 P. Hess 
Μουσείο της Πόλης του Μονάχου, 
αρ. ευρ. ΜII1279 

Στη διάρκεια της παραμονής του στο Ναύ

πλιο και μερικών περιηγήσεων στη χώρα, 
ο Hess δημιούργησε και τοπιογραφικές 
σπουδές, οι οποίες δε χρησίμευσαν άμε

σα στην προπαρασκευή των μεγάλων έρ

γων του. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ο Hess % 
δεν αναζητούσε τις μνήμες του μεγάλου § 
αρχαίου παρελθόντος, αλλά ενδιαφερό £ 
ταν κυρίως για τα υπολείμματα της με Μ 
σαιωνικής ιστορίας της χώρας και τις επι κ 
δράσεις της σύγχρονης κατάστασης. < 
Το μοναστήρι της Αγίας Μονής που ιδρύ g 
θηκε το έτος 1144 βρίσκεται περίπου τρία χ 
χιλιόμετρα ανατολικά του Ναυπλίου πά * 
νω από την Πρόνοια. Κοντά στην εκκλη < 
σία κάνει την εμφάνιση του ένα μικρό ρυά z 
κι, το οποίο ταυτίζεται με την ιερή πηγή χ 
του αρχαίου Ναυπλίου, δηλαδή την αφιε < 
ρωμένη στην Ήρα πηγή, Κάναθο (Curtius, 
Peloponnesos, τμ. 2,1852, σ. 391). 

Χ. Β. Ρ. 

Η πόλη του Μιστρά ιδρύθηκε από τους 
Φράγκους και γνώρισε διάφορους κυ

ρίαρχους στο πέρασμα του χρόνου. Τις τε

λευταίες δεκαετίες της τουρκικής κυριαρ

χίας εγκαταστάθηκαν κάτω από το ενετικό 
φρούριο περίπου 20.000 κάτοικοι, και σαν 
έδρα μίας διοικητικής περιφέρειας απέ

κτησε η πόλη κάποια σημασία. Στη διάρ

κεια της Επανάστασης, ο Μιστράς υπέστη 
σημαντικές ζημιές. Αυτό έδωσε την αφορ

μή στην κυβέρνηση του νέου κράτους, να 
επανιδρύσει την πρωτεύουσα της επαρχίας 
Λακεδαίμονος κοντά σε σημαντικούς ιστο

ρικούς χώρους, στο έδαφος της αρχαίας 
Σπάρτης, που βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα 
ανατολικότερα στην πεδιάδα του Ευρώτα, 
και να μετακινήσει τους κατοίκους του 
Μιστρά προς τα εκεί. «Το κάλεσμα για με

τοίκηση δε βρήκε παρά μόνο μικρή αντα

πόκριση, οι έποικοι του Ευρώτα υποφέ

ρουν εξαιτίας του καύσωνα και του 
ακατάλληλου νερού. Η νέα Σπάρτη βελ

τιώνεται με αργούς ρυθμούς, ενώ ο Μιστράς 
σιγά  σιγά ερημώνεται και καταρρέει». 
(Curtius, Peloponnesos, τμ. 2,1852, σ. 215). 
Το σχέδιο απεικονίζει την ερειπωμένη εκ

κλησία της Μονής Περιβλέπτου στο Μιστρά. 

Χ. Β. Ρ. 

Reinhardt, Peter von Hess, 1977, ο. 404, αρ. 60· 
Κατ. Έκθ. Ideal und Natur, 1993, αρ. κατ. 62. 

274. Η Μονή Περιβλέπτου στο Μιστρά 
Peter von Hess, 1833 
Μολύβι, 27,8 x 36,6 εκ. 
Επιγρ. κάτω δεξιά: Mistra May 1833. IP. Hess 
Μόναχο, Δημοτική Πινακοθήκη 
στο Lenbachhaus, αρ. ευρ. G 2126 
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275. Έλληνες χωρικοί 
στην ακροθαλασσιά 
Peter von Hess, 1838 
Λάδι σε μουσαμά, 62,7 x 82,3 εκ 
Επιγρ. κάτω δεξιά: Peter Hess 1838 
Μόναχο, Κρατική Συλλογή Πινάκων της 
Βαυαρίας, Νέα Πινακοθήκη, 
αρ. ευρ. WAF 357 

Τα θέματα παρμένα από την ελληνική κα

θημερινότητα παίζει δευτερεύοντα ρόλο 
στο έργο του Peter Hess. Αντίθετα με τον 
Rottmann αν βέβαια εξαιρέσει κανείς τις 
αναθέσεις εργασιών εκ μέρους των βασι

λέων ο Hess δε βρήκε την ευκαιρία να 
αξιοποιήσει τους καρπούς των ελληνικών 
σπουδών του και να τους μετατρέψει σε πί

νακες. Εκτός από μία σκηνή από την ελ

ληνική Επανάσταση, την οποία όμως είχε 

φιλοτεχνήσει πριν το ταξίδι του στην Ελλά

δα (Pallikaren beiAthen, 1829, Κρατικά 
Μουσεία του Βερολίνου, Παλαιά Εθνική 
Πινακοθήκη) και τον πίνακα που δε δια

σώζεται [Επιστροφή μίας αθηναϊκής οι

κογένειας στην πατρίδα της μετά το τέλος 
του απελευθερωτικού αγώνα] (Boetticher, 
Malerwerke, 1/2, 1895, σ. 521, αρ. 43), ο 
πίνακας που είχε αρχικά περιέλθει στην 
κυριότητα της Νέας Πινακοθήκης αποτε

λεί τη σημαντικότερη απόδειξη του θεμα

τικού αυτού κύκλου στο έργο του Hess. 
Ο πίνακας απεικονίζει μία ελληνική αγρο

τική οικογένεια που μεταφέρει τα προϊό

ντα της στην αγορά επάνω σε διάφορα υπο

ζύγια γάιδαρους και άλογα. Παρά την 
εξιδανίκευση που τις χαρακτηρίζει, τέτοι

ες σκηνές διέθεταν αναμφισβήτητα ένα 
αληθινό υπόβαθρο και μπορούσαν να πα

ρατηρηθούν οποτεδήποτε από τον Hess και 

άλλους συγχρόνους του: «Στη Θήβα γινό

ταν κάθε Σάββατο παζάρι, που συχνά το 
επισκέπτονταν χιλιάδες αγρότες. Έρχο

νταν πάντα με τις οικογένειες τους, και ο 
πιστός σύντροφος, ο γάιδαρος, κουβαλού

σε υπομονετικά τη γυναίκα, τα παιδιά 
και τις αποσκευές. Έφερναν τα προϊό

ντα τους στο παζάρι, και αγόραζαν πάλι, 
όσα χρειάζονταν». (Predl, Erinnemngen aus 
Griechenland, 1836, σ. 129). Σε μία χώρα, 
στην οποία δεν υπήρχαν σχεδόν καθόλου 
δρόμοι, και η διάβαση της ορεινής ενδο

χώρας μέσα από στενά μονοπάτια γινόταν 
κοπιαστική και επικίνδυνη, η θάλασσα απο

κτούσε κεντρική σημασία ως τρόπος με

ταφοράς. Και για τη σύνδεση μεταξύ στε

ριανών τόπων, ο δρόμος κατά μήκος της 
ακτής κατέστησε δυνατή μία συγκριτικά 
γρήγορη επικοινωνία. Κατά συνέπεια, δια

φαίνονται στον πίνακα και πολλά καρα
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βάνια, που κινούνται και προς τις δύο κα

τευθύνσεις κατά μήκος της ακτής. 
Ο Hess προπαρασκεύασε τον πίνακα 

ως συνήθως με τη μορφή τετραγωνισμέ

νου σκίτσου με πένα (Κρατική Συλλογή 
Σχεδίων του Μονάχου, αρ. ευρ. 1920:133). 
Στον πίνακα που φιλοτέχνησε βάσει του 
σκίτσου, εγκατέλειψε την ιδέα προσθέτων 
αφηγηματικών λεπτομερειών και ανέδει

ξε αντί αυτού την κεντρική ομάδα μέσω 
της τρίτης μορφής και πρόσθετων ζώων. 
Ως προς τη μορφή του νεαρού μουσικού, 
η ακουαρέλα με τον καθιστό Έλληνα πα

ρείχε τις πληροφορίες για τη λεπτομερή 
απεικόνιση των ενδυμασιών. 

Χ. Β. Ρ. 

Boetticher, Malerwerke, 1/2, 1895, σ. 521, αρ. 
42· Mittlmeier, Die Neue Pinakothek, 1977, σ. 
197, αρ. 245 Reinhardt, "Peter von Hess», 
1977, σσ. 381 κ.ε., αρ. 74 Κατ. Έκθ. Mun
chner Landschaftsmalerei, 1979, σ. 331, αρ. 
κατ. 314 (Erika BierhausRodiger)· Neue 
Pinakothek. Erlauterungen, 1989, σσ. 133 κ.ε. 
(Christoph Heilmann). 

276. Ο βασιλιάς Όθωνας και ο διάδοχος 
του βαυαρικού θρόνου Μαξιμιλιανός 
περιηγούνται στην Ελλάδα 
Johann Michael Wittmer, 1833 

α. Διασχίζοντας τον ποταμό 
Ακουαρέλα, 35,6 x 58,4 εκ. 
Επιγρ. κάτω αριστερά: Μ. W. 

β. Κοντά στην ακτής 
Ακουαρέλα, 35,6 χ 58,4 εκ. 
Επιγρ. κάτω αριστερά: Μ. WITTMER F.. 

γ. Νυκτερινή ανάπαυση 
Ακουαρέλα, 27,0 χ 48,0 εκ. 
Αθήνα, Μουσείο της Πόλης των Αθηνών, 
αρ. ευρ. 439441 

Ο διάδοχος Μαξιμιλιανός αποβιβάστηκε 
στις 5 Μαίου 1833 στον Πύργο, και αφού 
διέσχισε την Ανδρίτσαινα, την Καρύταινα 
και την Τριπολιτσά, έφτασε στο Ναύπλιο 
στις 10 Μαΐου, όπου τον υποδέχτηκε ο βα

σιλιάς Όθωνας. Τα αδέλφια αναχώρησαν 
μαζί στις 21 Μαΐου για μία ασυνήθιστη επι

χείρηση: «Ένα ολόκληρο καραβάνι από 
υποζύγια, άλογα ιππασίας και υπηρέτες συ

γκεντρώθηκε [...] μπροστά στο βασιλικού 
παλάτι του Ναυπλίου. Ο βασιλιάς αναχώ

ρησε μαζί με τον αδερφό του και τα μέλη 
της Αντιβασιλείας για ένα περιηγητικό ταξί



δι στην Κόρινθο, τα ερείπια της Ερμιόνης 
και της Τροιζήνας, και κατόπιν μέσω Μεγά

ρων προς την ερειπωμένη Αθήνα, όπου 
υπήρχε η πρόθεση της δημιουργίας μίας 
καινούριας πόλης, της πρωτεύουσας του βα

σιλείου. Παρά το γεγονός ότι το ταξίδι είχε 
το χαρακτήρα πορείας θριάμβου, θεωρήθη

κε αναγκαίο, να συμπεριληφθεί ένα από

σπασμα Ουλάνων ως συνοδεία». (Venanz 
Miiller, Maximilian II, Konig von Bayern. Ein 
vaterlandisches Geschichtsbild, Ρέγκεν

σμπουργκ 1864, σ. 81) Χωρίς τη συνοδεία 
του αδελφού του, ο διάδοχος Μαξιμιλιανός 
συνέχισε το ταξίδι του προς την Κωνσταντι

νούπολη, και αφίχθηκε εκεί στις 8 Ιουνίου, 
όπου τον υποδέχτηκε με όλες τις τιμές ο 
Σουλτάνος Μαχμούτ II. Το ταξίδι συνεχί

στηκε μέσω Σμύρνης και Κυκλάδων και κα

τέληξε μέσω Ρώμης στο Μόναχο, όπου ο 
Μαξιμιλιανός αφίχθηκε στις 28 Οκτωβρίου. 
Στην ακολουθία του διαδόχου ανήκε ο κα

ταγόμενος από το Μόναχο ζωγράφος 
Johann Michael Wittmer, ο οποίος είχε 
αποφοιτήσει από την Ακαδημία του Μονά

χου την περίοδο του Cornelius και είχε συμ

μετάσχει στις ζωγραφικές εργασίες της Γλυ

πτοθήκης καθώς και στη φιλοτέχνηση των 
έργων ζωγραφικής οροφής του «Ωδείου». 
Από το 1828, ο καλλιτέχνης διέμενε στη 
Ρώμη χάρη σε μία υποτροφία του Λουδοβί

κου Α' όπου και εκτελούσε ήδη παραγγε

λίες για το διάδοχο Μαξιμιλιανό. Οι καρποί 
της περιήγησης έκαναν την εμφάνιση τους 
ως ταξιδιωτικό λεύκωμα, προορισμένο για 
το διάδοχο του θρόνου, ήδη από το φθινό

πωρο του 1833. Από αυτό προέρχονται πι

θανότατα τα προκείμενα φύλλα (ftX.Allge

meine deutsche Biographie, τμ. 43,1898, σ. 
647 [Hyazinth Holland]). 
Από το θεματικό κύκλο του ταξιδιού στην 
Ανατολή προέκυψαν και μερικά άλλα έργα 
του Wittmer, ανάμεσα τους και το An den 
sussen Wassern Asiens [Στα γλυκά νερά της 
Ανατολής] (1835), επίσης κατά εντολή του 
διαδόχου του θρόνου (Μόναχο, Κρατική 
Συλλογή Πινάκων της Βαυαρίας, Νέα Πι

νακοθήκη), και ο πίνακας «Ο παραμυθάς 
Αίσωπος» (1841), τον οποίο απέκτησε ο 
Thorvaldsen στη Ρώμη (Κοπεγχάγη, Thor

valdsens Museum). 

Οι αναμνήσεις από το ταξίδι και τη διαμονή 
στη Μικρά Ασία παραμένουν ζωντανές χά

ρη στις τοιχογραφίες του επονομαζόμενου 
«τουρκικού δωματίου» στο μέγαρο Ηο

henschwangau, των οποίων την εκτέλεση 
ανέθεσε ο Μαξιμιλιανός στους Dietrich 

Monten και Wilhelm Scheuchzer, βάσει των 
μοτίβων του Wittmer. 

Χ. Β. Ρ. 

AthenMiinchen, 1980, σ. 33 και εικ. 15 Μου
σείο ΒσύρουΕνταξία της ΠόL·ως των Αθηνών. 
Οδηγός, Αθήνα 1994, σσ. 74 κ.ε. και εικ. 46. 

277. Άποψη της Αθήνας από 
τον Ιλισσό, 1833 
Johann Michael Wittmer (18021880) 
Ακουαρέλα σε χαρτί, 24,5 Χ 39,4 εκ. 
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ.ευρ. 23991 

Η άποψη αυτή της Αθήνας ήταν κατά το 
19ο αιώνα ιδιαίτερα αγαπητή, γιατί επέ

τρεπε την απεικόνιση όσον το δυνατό πε

ρισσοτέρων γνωστών μνημείων  της Ακρό

πολης, του Ολυμπιείου και της Πύλης του 
Αδριανού. Η τελευταία είχε χτιστεί το 2ο 
αι. μ.Χ. προς τιμήν του αυτοκράτορα Αδρια

νού και σταδιακά είχε ενσωματωθεί στην 
τουρκική οχύρωση της πόλης. Εκεί χρησί

μευε ως μια από τις βασικές πύλες της πό

λης και ήταν γνωστή ως καμαρόπορτα. Ο 
Ιλισσός, ο κύριος ποταμός της Αθήνας εί

χε κατά το 1830 σχεδόν αποξηρανθεί και 
παρόλο που το συνολικό τοπίο είχε αλλά

ξει έφερνε έντονες μνήμες της κλασικής 
εποχής για τον καλλιεργημένο επισκέπτη. 
Ήταν οι πράσινες όχθες του Ιλισσού, οι 
οποίες ενέπνευσαν το Σωκράτη για τις ποι

ητικές περιγραφές στον Φαίδρο του Πλά

τωνα. Η περιοχή αυτή άλλαξε ριζικά κα

τά την εποχή του Όθωνα, καθώς πολλοί 

Αθηναίοι εγκαταστάθηκαν εκεί. Το τουρ

κικό τείχος γκρεμίστηκε το 1834, για να δη

μιουργηθεί χώρος για την επέκταση της νέ

ας Αθήνας. 'Οταν ο Johann Mchael Wittmer 
περιόδευε στην Ελλάδα, η νέα πρωτεύου

σα είχε 3000 κατοίκους. Από αρχιτεκτονι

κή άποψη αποτελούσε συγκέντρωση μικρών 
και απλών σπιτιών, αλλά και πολλών ερει

πίων. Τα φιλόδοξα σχέδια του βασιλιά Όθω

να δεν είχαν ακόμη πραγματοποιηθεί. Πα

ρόλα αυτά ο συνδυασμός μοντέρνων σπιτιών, 
γραφικών βυζαντινών εκκλησιών και αρ

χαίων ερειπίων ακριβώς δίπλα σε μεγαλό

πρεπα κλασικά μνημεία κάτω από τον λα

μπερό γαλάζιο αττικό ουρανό, δημιουργούσε 
μια αξέχαστη εντύπωση. Μετά την άφιξη 
του Όθωνα, η προσπάθεια να μετατραπεί 
η Αθήνα σε μία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα 
αποτέλεσε πρόκληση για πολλούς ξένους 
αρχιτέκτονες. Γρήγορα οικοδομήθηκαν 
πολλά κλασικιστικά κτίρια και σπίτια, τα 
οποία άλλαξαν τη γενική εικόνα της πρω

τεύουσας του νέου ελληνικού βασιλείου. 
Προστατευόμενος του Λουδοβίκου Α' της 
Βαυαρίας ο Γερμανός ζωγράφος Johann

Michael Wittmer εργάστηκε και έζησε στη 
Ρώμη κατά την περίοδο 18281843. Το 1834 
ήρθε στην Ελλάδα συνοδεύοντας τον πρί

γκιπα Μαξιμιλιανό, που επισκέφθηκε τον 
αδελφό του Όθωνα, ο οποίος μόλις είχε 
αναλάβει το νεοσύστατο του βασίλειο. 
Εξαιρετικά ευαίσθητος και προικισμένος 
σχεδιαστής ο Wittmer συνέλαβε αυτό που 
αποτελούσε το ξεχωριστό γνώρισμα της 
Αθήνα την εποχή εκείνη: την άναρχη συ

νύπαρξη μνημείων διαφορετικών εποχών, 
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ο που έδιναν στην πόλη την εικόνα σκηνι

2 κού. Εδώ ο θεατής παρακολουθείανάμε

< σα από τις κολόνες του Ολυμπιείουένα 
α σκηνικό πανόραμα της Αθήνα, όπου έχουν 
g αποτυπωθεί τα αρχαία και τα νεότερα μνη

3 μεία σαν αφηγητές της μακρόχρονης ιστο

ί ρίας της πόλης. Στην πανηγυρική αυτή πα

ο ράσταστ| συνάδουν η ηχηρή διαύγεια της 
< ατμόσφαιρας και οι γιορταστικές φορε

ί σιές των προσώπων. 
< Φ.Μ. Τ. 
2 
Χ 
φ 
< Φ.Μ. Τσιγκάκου, Ανακαλύπτοντας την 

Ελλάδα, Αθήνα, 1981, σ. 66· Κατ. Έκθ., Φ.
Μ. Τσιγκάκου, Με τα μάτια των Ρομαντικών, 
Έργα Ευρωπαϊκής Ζωγραφικής του 19ου αι
ώνα από το Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, Εθνι
κή Πινακοθήκη, 1993, σ. 3132, εικ. 12· Κατ. 
Έκθ., F.M. Tsigakou, Glanz der Ruinen 
Die Wiederentdeckung Griechenlands in 
Gemalden des 19. Jahrhunderts, Κολωνία, 1995, 
σ. 40, εικ. 3. 

278. Λαϊκό πανηγύρι στους στύλους 
του Ολυμπίου Διός 
Christian Perlberg, 1838 
Λάδι σε μουσαμά, 59 x 72 εκ. 
Επιγρ. κάτω δεξιά: 18381C. PERLBERG 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, 
αρ. ευρ. 4494 

Ο καλλιτέχνης απεικόνισε σε αυτόν τον πί

νακα μία συγκεκριμένη γιορτή: Μπροστά 
στους στύλους του Ολυμπίου Διός γιορτά

ζεται κεφάτα, με χορό και μουσική, η τε

λευταία ημέρα του Τριωδίου, η οποία ση

ματοδοτεί ταυτόχρονα και την έναρξη 
της Σαρακοστής. Πρόκειται για την Καθα

ρά Δευτέρα, κατά την οποία η οικογέ

νεια μεταβαίνει στο ύπαιθρο και με κεφά

τη διάθεση προετοιμάζεται για την περίοδο 
της νηστείας τρώγοντας θαλασσινά, χαλ

βά, ελιές και λαγάνα. Στο πρώτο πλάνο 
απεικονίζεται ένας καπετάνιος που στρα

τοπεδεύει με τα παλικάρια του. Στην αρι

στερή πλευρά, μία ομάδα Ελλήνων χορεύει 
υπό τους ήχους του λαούτου ενός μουσικού 
που βρίσκεται καθισμένος στο μπροστινό 
πλάνο. Στη δεξιά πλευρά στέκονται τα ζώα 
 μία φορτωμένη καμήλα καθώς και δύο 
καθαρόαιμα άλογα, που πίνουν νερό. Στο 
βάθος διακρίνεται η Πύλη του Αδριανού, 
πίσω διαγράφεται στον ορίζοντα η Ακρό

πολη. Όπως σε όλους τους πίνακες του με 
ελληνική θεματολογία, έτσι κι εδώ ο Perlberg 
εμπλουτίζει τη διήγηση με λεπτομερειακά 

αφηγηματικά στοιχεία, όπως όπλα και εξαρ

τήματα ιππασίας. 
Ο πίνακας αποτελούσε τμήμα της συλλο

γής του Γενικού Πρόξενου της Γερμανίας 
στην Ελλάδα, Dr. Ernst von Bassermann

Jordan, την οποία δώρισε το 1934 στην Ιστο

ρική και Εθνολογική Εταιρεία της Αθήνας. 
Το 1936 εκτέθηκαν στην Αθήνα 124 έργα 
της συλλογής, ανάμεσα τους και ο πίνακας 
του Perlberg, ένα από τα πιο φημισμένα έρ

γα του καλλιτέχνη, το οποίο αναφέρεται 
στον κατάλογο ως «τα πρώτα Κούλουμα» 
(Κατ. Έκθ. Εικόνων Συλλογής Bassermann, 
Αθήναι 1936). 
Ήδη από το 1835 εκτίθετο στην Ένωση 
Καλών Τεχνών του Μονάχου ένας πίνακας 
του Perlberg, ο οποίος ως προς τον τίτλο του 
και σύμφωνα με μία σύγχρονη περιγραφή 
του κόμη Raczynski ήταν ταυτόσημος με αυ

τόν της Αθήνας, όσον αφορά το: Ένας κα

πετάνιος με τα παλικάρια τον στους στύ

λους του Ναού του Ολυμπίου Δ ιός, στο βάθος 
η Ακρόπολη (Αναφορά σχετικά με τη συλ

λογή έργων τέχνης και τη δράση της Ένω

σης Κολών Τεχνών του Μονάχου για το έτος 
1835, Μόναχο 1836, σ. 204· Anastasius Graf 
Raczynski, Geschichte derNeueren Deutschen 
Kunst, 2 τμ., Βερολίνο 183641, τμ. 2ος, 
σσ. 406 κ.ε. με έναν ενθουσιώδη σχολιασμό 
του πίνακα). Έναν τέτοιο πίνακα αναφέ

ρει και ο Nagler, χρονολογώντας τον το 1835 

(Nagler, Neues AUgemeines Kunstlerlexikon, 
τμ. 12, σσ. 254 κ.ε.). Ένα έργο με τον ίδιο 
τίτλο είχε εκτεθεί στο Ίδρυμα Καλών Τεχνών 
της Νυρεμβέργης το φθινόπωρο του 1838. 
Το 1891, προερχόμενο από την ιδιωτική 
συλλογή του Georg Arnold έμπορου από 
τη Νυρεμβέργη εκτέθηκε ξανά εκεί 
(Kunstausstellung von Werken Numberger 
Kunstler der neueren Zeit, Νυρεμβέργη 1891, 
αρ. 116). 
Εφόσον ο πίνακας της Αθήνας χρονολο

γείται το 1838, προκύπτει το ερώτημα, μή

πως υφίστανται δύο παραλλαγές: Η μία που 
χρονολογείται το 1835 και δεν διασώζεται, 
η δεύτερη το 1838, και έχει περιέλθει με τη 
συλλογή BassermannJordan στο Εθνικό 
Ιστορικό Μουσείο. Μία δεύτερη, μάλλον 
πιθανή εξήγηση θα ήταν, ο ζωγράφος να 
υπέγραψε και να χρονολόγησε τον πίνακα 
εκ των υστέρων. Πιο λογικό είναι πάντως 
να δεχτούμε την ύπαρξη δύο παραλλαγών, 
δεδομένου ότι αυτός ήταν ο πίνακας, ο οποί

ος έκανε διάσημο το ζωγράφο και τον οποίο 
εκτίμησαν ιδιαίτερα σημαντικοί συλλέκτες 
και κριτικοί. 
Σχετικά με τη ζωή και το έργο του Perlberg 
επικρατεί άγνοια. Ένας προσωρινός κα

τάλογος των έργων του και η βιογραφία του 
πρόκειται να κυκλοφορήσουν σύντομα, και 
αποβλέπουν στην αποφυγή της συχνής σύγ

χυσης που γίνεται ανάμεσα στον πατέρα, 
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το γιο και τον εγγονό. Ο Christian Georg 
Perlberg γεννήθηκε κατά πάσα πιθανότη

τα το 1807 στην Κολωνία, σπούδασε από το 
1829 έως το 1831 στη Σχολή Καλών Τεχνών 
της Νυρεμβέργης και εξέθεσε για πρώτη 
φορά έργα του το 1830. Μετακόμισε στο 
Μόναχο, όπου ήταν δηλωμένος από το 1834 
έως το 1836, και σπούδασε στην Ακαδημία. 
Από το 1837 έζησε, έως το θάνατο του το 
έτος 1884, στη Νυρεμβέργη. 
Σύμφωνα με τον Nagler, ο ζωγράφος με

τέβη τα έτη 183233 ως ακόλουθος του βα

σιλιά Όθωνα στην Ελλάδα. Μία ολόκλη

ρη χρονιά, από το 1833 έως το 1834, 
δημιούργησε εκεί πιθανώς μία σειρά από 
προσχέδια για πίνακες και σχέδια. Για πρώ

τη φορά εξέθεσε το 1835 έναν από εκεί

νους τους πίνακες του, οι οποίοι ήταν εμπνευ

σμένοι από τον απελευθερωτικό αγώνα και 
την πολύχρωμη ελληνική ζωή στην Ένω

ση Καλών Τεχνών του Μονάχου: Επρό

κειτο φυσικά για την απεικόνιση του ναού 
του Ολυμπίου Διός, η μεγάλη επιτυχία του 
οποίου ενθάρρυνε το ζωγράφο να φιλοτε

χνήσει μέχρι το 1840 περίπου, πολυάριθ

μους άλλους πίνακες με θέματα από την 

Ελλάδα. Αργότερα προτίμησε να ασχολη

θεί με ιταλικά θέματα και τελικά επέκτει

νε το έργο του ζωγραφίζοντας ιστορικές 
απεικονίσεις μεγάλων διαστάσεων. 

Ου. φ. Χ.Σ. 

Tsigakou, Das wiederentdeckte Griechenland, 
1982, πίν. VI· The National Historical Museum, 
1994, σ. 70, εικ. 59. 

279. Άποψη της Αθήνας 
από τα νοτιοδυτικά 
Martinus Rorbye, 1836 
Λάδι σε μουσαμά, 51,0 χ 78,5 εκ. 
Επιγρ. κάτω δεξιά: ΑΤΗΕΝ. /Μ. Rorbye. 1836 
Κοπεγχάγη, Thorvaldsens Museum, 
αρ. ευρ. Β 286 

Στο πρώτο πλάνο απεικονίζονται τέσσε

ρις άντρες με ποιμενική ενδυμασία καθι

σμένοι γύρω από ένα βράχο. Στα πλάγια 
του βράχου διακρίνεται ο ναός του Ηφαί

στου, και πιο πίσω στο κέντρο ξεχωρίζουν 
τα σπίτια της Αθήνας. Στο βάθος υψώνε

ται ο Λυκαβηττός, καταλαμβάνοντας το 

φόντο του πίνακα. Επιλέγοντας το λόφο 
των Νυμφών, ο Rorbye βλέπει την Αθήνα 
σχεδόν από την ίδια θέση, από την οποία 
λίγους μήνες πριν ο Ferdinand Stademann 
σχεδίασε το Πανόραμα των Αθηνών. 
Μετά από μία παρατεταμένη διαμονή στη 
Ρώμη, ο Martinus Rorbye (180348) έφτα

σε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 1835 μα

ζί με τον αρχιτέκτονα Gottlieb Bindesboll 
(βλ. Haugsted, Dream and Reality, 1996, σσ. 
141 κ.ε.). Και οι δύο ήταν εφοδιασμένοι με 
μία ταξιδιωτική υποτροφία της Ακαδημίας 
της Κοπενχάγης και είχαν την πρόθεση να 
συγκεντρώσουν υλικό και να εμπλουτίσουν 
το θεματικό τους ρεπερτόριο. Ο Rorbye 
έμεινε στην Αθήνα έως το Μάρτιο του 1836. 
Αφού πέρασε για άλλη μια φορά από τη 
Ρώμη, αναχιόρησε τον Ιούλιο του 1837 για 
το ταξίδι της επιστροφής στην Κοπενχάγη, 
όπου έφτασε το Νοέμβριο του ίδιου έτους. 
Μόλις λίγες εβδομάδες αργότερα, το Δε

κέμβριο του 1837, πραγματοποιήθηκε εκεί 
μία έκθεση με ταξιδιωτικά σκίτσα και πί

νακες ζωγραφικής, ενώ μία δεύτερη ακο

λούθησε το Φεβρουάριο του 1838, στην 
οποία εκτίθετο και αυτή η απεικόνιση 
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της Αθήνας. Ο πίνακας περιήλθε το 1844 
στη συλλογή του Thorvaldsen. 
Μαζί με τα έργα του Karl Rottmann, οι 
λουσμένες στο καθαρό φως τοπιογραφίες 
του Rorbye  σχέδια και λιγοστοί πίνακες 
 συγκαταλέγονται από καλλιτεχνικής από

ψεως ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές μαρ

τυρίες των περιηγητών της Ελλάδας τη δε

καετία του 1830. 
Χ. Β. Ρ. 

Κατ. Έκθ. Martinus Rorbye, 1981, σ. 145, αρ. 
κατ. 96· PapanicolaouChristensen^/ftews 
18181853, 1985, σ. 165. 

280. Υποδοχή του βασιλιά Λουδοβίκου 
στην Πάρο 
Friedrich von Gartner, 1836 
Μολυβί, 28,0 Χ 42,0 εκ. 
πάνω αριστερά: Paros, 15febr. 1836 
πάνω δεξιά: Paros 
κάτω: {Είσοδος του βασιλιά Λουδοβίκου II 
στην Πάρο, 1835 {/} σχεδιάστηκε από τον 
Friedrich Gaertner, ο οποίος είχε συνοδέψει 
την Α. Μ. στην Ελλάδα!] 
Μουσείο της Πόλης των Αθηνών 

Στις 21 Νοεμβρίου ξεκίνησε ο Λουδοβί

κος για το πρώτο και μοναδικό ταξίδι του 

στην Ελλάδα. Τη συνοδεία του ακολου

θούσαν γιατροί, αυλικοί, ανώτατοι διοι

κητικοί υπάλληλοι, αλλά και ο αρχιτέκτο

νας Friedrich von Gartner. Έφθασαν στην 
Ελλάδα μέσω Ανκόνας και Ναυπάκτου 
στον Πειραιά. Από την Αθήνα ο Λουδο

βίκος έκανε πολλά ταξίδια στα νησιά του 
Αιγαίου, στα οποία τον συνόδευαν, εκτός 
από τον Gartner και ο αρχαιολόγος Ludwig 
Ross. Επισκέφθηκαν τη Μήλο, τη Σαντο

ρίνη, τη Νάξο, τη Τήνο και τη Δήλο. Ο απώ

τερος σκοπός τους, πάντως, ήταν τα πα

ράλια της Μ. Ασίας και τα Δαρδανέλλια 
καθώς και η Σμύρνη. Το σχέδιο του Gartner 
δείχνει την υποδοχή του βασιλιά στην Πά

ρο. Στο εσωτερικό μιας αυλής έχει συ

γκεντρωθεί ένα πλήθος κόσμου που χαι

ρετίζουν χαρούμενοι τον υψηλό ξένο. 
Ανάμεσα τους εκπρόσωποι του κλήρου. 
Στα μπαλκόνια γυναίκες και άνδρες με το

πικές ενδυμασίες. Το σχέδιο έχει το χα

ρακτήρα του ατελείωτου σχέδιουντοκου

μέντου, είναι όμως εκτελεσμένο με μεγάλη 
ακρίβεια, όπως είναι συνήθως τα σχέδια 
των αρχιτεκτόνων, και εντάσσεται στην τε

χνοτροπία του νοτιογερμανικού Biedermeier. 

Μ. Ζ. Κ. 

281. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
στο Ναύπλιο 
Leo von Klenze, 1834 
Μολύβι, 35,0 x 50,8 εκ. 
Επιγρ. κάτω αριστερά: Nauplia 
Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων, 
αρ. ευρ. 27742 

Η διπλωματική αποστολή του Leo von 
Klenze στο Ναύπλιο δεν του άφησε πολ

λά περιθώρια για ελεύθερες, ταξιδιωτι

κές δραστηριότητες το καλοκαίρι του 1834. 
Ωστόσο επέστρεψε με μερικές ακριβείς 
και λεπτομερειακές απόψεις της πόλης 
και τοπιογραφίες, τις οποίες πρόσθεσε 
στην αξιοσημείωτη και σταθερά αυξανό

μενη συλλογή σχεδίων του από ταξιδιω

τικά. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο 
Ναύπλιο αναφέρεται με ξεχωριστό τρό

πο στους Αφορισμούς τον: «Πλάι στην εκ

κλησία του Αγίου Γεωργίου, που επίσης 
χρησίμευε ως τζαμί κατά την Τουρκοκρατία 
και στην οποία είχε προστεθεί μιναρές, 
που όμως, χωρίς να ξέρει κανείς γιατί, 
γκρεμίστηκε ο μισός την πρώτη περίοδο 
της αντιβασιλείας, κατασκευάστηκε από 
έναν επιδέξιο πρωτομάστορα ένα κα

μπαναριό, το οποίο, αν και κάπως βάρ

βαρο, χωρίς ωστόσο να στερείται γραφι

κότητας, είναι κατά πολύ το ομορφότερο 
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κτίσμα της πόλης» (Αφορισμοί, 1838, σ. 
510). Τη θετική εντύπωση φαίνεται να ενι

σχύει η ενετική λότζια. Το θε'μα χρησί

μευσε στον Klenze πατά τη διαμόρφωση 
των σχεδίων του για την εκκλησία του Διο

νυσίου Αρεοπαγίτου. 
Τ. Β. 

Lieb/Hufnagl, Leo von Klenze, 1979, σ. 183, 
σχ. 186· Κατ. Έκθ. Ein griechischer Traum, 
1985, σ. 293, αρ. κατ. 38. 

282. Η Κόρινθος με το ναό 
του Απόλλωνα 
Ludwig Lange, 1834/35 
Μολύβι και ακουαρέλα, 27,9 x 47,6 εκ. 
Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων, 
αρ. ευρ.35817 

Κατά τη διάρκεια της κοινής τους περιή

γησης, ο Karl Rottmann και ο Ludwig Lange 
επισκέφτηκαν το φθινόπωρο του 1834 από 
το Ναύπλιο την πόλη της Κορίνθου. Η ακου

αρέλα απεικονίζει τη συνύπαρξη κτισμά

των διαφόρων εποχών. Μπροστά από τον 
ορίζοντα διαγράφεται επάνω στο ύψωμα 
ο ναός, προς τα δεξιά διακρίνεται ένα απλό 
νεότερο κτίσμα, στη συνέχεια ένα θολω

τό κτίσμα και ένας μισογκρεμισμένος μι

ναρές. Από τον ποικιλόμορφο συνδυασμό 
των διαφορετικών κτισμάτίον αποσπά ο 
Lange εξαιρετικά ζωγραφικά ερεθίσμα

τα, στα οποία συμβάλλει κυρίως η προσε

κτική παρατήρηση του φωτός και του χρώ

ματος. Ο Lange επιτυγχάνει το λαμπερό 
παιγνίδισμα των αποχρώσεων της εύ

θραυστης, ωχροκίτρινης πέτρας και του 
αμμώδους περίγυρου του ναού, όπως και 
ξέρει να χειρίζεται με διαφοροποιημένο 
τρόπο τις αποχρώσεις της οροσειράς ανά

λογα με την πρόσπτωση του φωτός και την 
απόσταση: οι τόνοι αλλάζουν διαδοχικά 
από ήπιοι διαφανείς μοβ και γαλάζιοι σε 
μπλε έντονους τόνους μέσα από την αχλύ 
της θάλασσας που ανεβαίνει, καταλήγο

ντας μέσα από το ψυχρό γκρι και την ώχρα 
των βράχων στο γλυκό λευκό του χιονι

σμένου Παρνασσού. 
Ο Lange εξελίσσει το παιγνίδισμα φω

τός και χρωμάτων σε μία δεύτερη, μετα

γενέστερη παραλλαγή του πίνακα με ακου

αρέλα (Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων, 
αρ. ευρ. 35818). Στο πρώτο πλάνο προ

σθέτει μία πηγή και αναπαριστά την αντα

νάκλαση του φωτός επάνω στο νερό. Η πη

γή και γενικά το παιγνίδισμα φωτός και 

χρωμάτων αποτελούν σημαντικά στοιχεία 
για τη διαμόρφωση των πινάκων του καλ

λιτέχνη: «μία χαριτωμένη πηγή [...] [και] 
μία λεπτή δέσμη φωτός [...] προσέδιδαν 
στο σύνολο έναν εξαιρετικά γραφικό χα

ρακτήρα» (Lange, Reiseberichte aus 
Griechenland, 1835, σ. 47). To έντονο χρώ

μα της ακουαρέλας, η οποία στην τεχνο

τροπία θυμίζει πίνακα ζωγραφικής, αφή

νει να φανεί η επιρροή του ύφους του 
Rottmann. 
Κατά τη γενική αντίληψη, οτιδήποτε το ελ

ληνικό ανάγονταν συνήθως στα αρχαία 
ιδεώδη. Το παρόν μετριόταν με βάση την 
αρχαιότητα, ενώ συχνά δεν ανταποκρινό

ταν στις προσδοκίες και τύγχανε περι

γραφών από συγκλονισμένους περιηγη

τές. Ο λόγος, για τον οποίο οι πίνακες του 
Lange με ελληνικά θέματα θεωρούνται 
ασυνήθιστοι, οφείλεται στο γεγονός ότι 
συνέλαβε τη σχέση ανάμεσα στα προϋ

πάρχοντα ιστορικά και φυσικά δεδομέ

να και διέκρινε τη μεγάλη αξία τους για 
την τέχνη. Αυτό οφειλόταν σίγουρα και 
στο γεγονός ότι, από άποψης περιεχομέ

νου, ο Lange δε χρειάστηκε να ανταπο

κριθεί στην εκτέλεση εργασιών ενός έρ

γου, το οποίο θα δεσμευόταν από την 
παραδοσιακή αντίληψη για την Ελλάδα. 

Ν. Ν. 

283. Άποψη της Κορίνθου 
από τη Σικυώνα 
Ludwig Lange, 1835/36 
Μολύβι και ακουαρέλα, 27,8 x 48,1 εκ. 
Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων, 
αρ. ευρ. 35834 

Η Σικυών ήταν μία από τις σημαντικότε

ρες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας και φη

μισμένη ως κέντρο των τεχνών, της γλυ

πτικής και της ζωγραφικής. Ο Απελλής 
εξασκούσε εδώ την τέχνη του. Η ήδη από 
την αρχαιότητα φημισμένη θέση της Σι

κυώνας και η γύρω περιοχή αποτελούσαν 
για τον περιηγητή του 19ου αιώνα τη μο

ναδική ευδιάκριτη ανάμνηση της αρχαίας 
σπουδαιότητας της πόλης, ενώ αντίθετα, 
τα ερείπια και τα λιγοστά λείψανα της αρ

χαιότητας δεν ήταν σε θέση να εντυπω

σιάσουν. «Δεν μπορεί να φανταστεί κα

νείς μία πιο όμορφη και τιμημένη τοποθεσία. 
Ένα πλατύ, γόνιμο υψίπεδο περικλείεται 
από δύο φαράγγια που διασχίζονται από 
ποτάμια στο βάθος ορθώνονται δασωμέ

νες οροσειρές, στα πόδια του μια πολύ γό

νιμη πεδιάδα, διαμέσου της οποίας η θά

λασσα που βρίσκεται κοντά φέρνει φρέσκο 
αεράκι' πέρα από την επιφάνεια της θά

λασσας, ωστόσο, η αντικρινή ακτή, η οποία 
γοητεύει τον παρατηρητή ανεξάρτητα από 
τη θέση του ήλιου. Ο Παρνασσός και ο 
Κίρφις, ο Ελικώνας και ο Κιθαιρώνας, 
οι οροσειρές που υψώνονται πέρα από τον 
Ισθμό, και ο λόφος της Ακροκορίνθου 
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όλα αυτά τα βουνά σχηματίζουν την εικό

να ενός τοπίου, του οποίου η καθημερινή 
θέα σίγουρα δεν αφήνει ανεπηρέαστη την 
άσκηση των καλών τεχνών, και προπαντός 
της ζωγραφικής τέχνης στη Σικυώνα» 
(Curtius, Peloponnesos, χμ. 2,1852, σσ. 488 
κ.ε.). 
Ο Lange επέλεξε τη θέση του κοντά στην 
Πόρτα της Κορίνθου στο χείλος του φα

ραγγιού του Ασωπού. Το βλέμμα είναι 

στραμμένο προς τα νοτιοανατολικά, όπου 
διαγράφονται τα βράχια της Ακροκο

ρίνθου στον ορίζοντα και προς το μέσο 
του σχεδίου η ράχη του Ισθμού της Κορίν

θου. Στο πρώτο πλάνο ο Lange προσδίδει 
ιδιαίτερη σημασία σε μερικούς βοσκούς 
και σε μία ερειπωμένη εκκλησία (πρό

κειται προφανώς για το ναό της Αγίας 
Τριάδας, βλ. Curtius, Peloponnesos, τμ. 2, 
1852, σ. 488). Ακουαρέλλα με τίτλο «Η Σι

κυών με θέα προς την Κόρινθο», ανήκει 
επίσης στη θεματική του ελληνικού κύ

κλου του Rottmann. Ο Rottmann επέλε

ξε ωστόσο μία διαφορετική θέση από ό,τι 
ο Lange και τόνισε ήδη από τις πρώτες 
σπουδές του τα φυσικά σχήματα με σα

φέστερο τρόπο. 
Χ. Β. Ρ. 

284. Ο Άγιος Νικόλαος στην Τήνο 
Ludwig Lange, 1836 
Μολύβι και ακουαρέλα, 39,4 x 53,2 εκ. 
Επιγρ. στο κάτω μέσον: Si. Nicolo auf Tenos 
I Delos I los I Paws I Antiparos 
Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων, 
αρ. ευρ. 35927 

Βάσει της τεχνοτροπίας και άλλων χρο

νολογημένων απεικονίσεων της Τήνου, η 
χρονολογία της εκτέλεσης της ακουαρέ

λας τοποθετείται στα τέλη του 1836. Την 
εποχή εκείνη, ο Lange στράφηκε προς μία 
πιο γραμμική τεχνοτροπία του πινέλου. 
Ειδικά ο κυβικός αρχιτεκτονικός ρυθ

μός των Κυκλάδων ανταποκρινόταν στο 
γραμμικό τρόπο σχεδιασμού των περι

γραμμάτων, των οποίων οι εσωτερικές δο
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μες έχουν αποδοθεί με ομοιόμορφες γραμ

μώσεις. Το διάφανο και με ελαφρές δια

βαθμίσεις αποδιδόμενο στρώμα της ακου

αρέλας δε διαθέτει πλέον τον έντονο 
ανάγλυφο, πλαστικό χαρακτήρα του πί

νακα της Κορίνθου. 
Ενώ εκεί ο Lange χρησιμοποίησε ποικι

λία αναμιγμένων χρωματικών τόνων, το

ποθετεί πλέον σε αυτόν τον πίνακα ένα 
μεγαλύτερο πλήθος από μονόχρωμες επι

φάνειες, όπως υποδεικνύει το φύλλωμα 
της μουριάς στο προσκήνιο. 
Μέχρι τότε, ο Lange είχε επιτύχει υψηλή 
πλαστικότητα μέσω του χρώματος. Στο συ

γκεκριμένο πίνακα σχεδιάζει με πινέλο, 
έτσι ώστε μέσα από το γενικά λεπτά επι

στρωμένο αλλά έντονα λαμπερό χρώμα 
της θάλασσας, του ακρωτηρίου και των 
τοίχων των σπιτιών, ο ανάγλυφος χαρα

κτήρας μοιάζει να διαλύεται μέσα στο διά

φανο φως των Κυκλάδων. 
Η σύλληψη και αξιοποίηση των μελετη

μένων με ευαισθησία ανάλογα με τον τό

πο και την ώρα της ημέρας επιδράσεων 
φωτός και αέρα στην εξωτερική εμφάνι

ση της ύλης αποτελούν τα ιδιαίτερα χα

ρακτηριστικά της ακουαρέλας του Lange. 
Ο Lange προσέδωσε ιδιαίτερη σημασία 
στην τοπική αρχιτεκτονική. Στην επιμελή 
αναπαράσταση της πόλης ξεχωρίζει στο 
βάθος η εκκλησία της Παναγίας Ευαγγε

λίστριας (που αποτελεί τόπο προσκυνή

ματος από την εποχή της εύρεσης της θαυ

ματουργής εικόνας το 1822 ). Στο δεξιό 
άκρο του σχεδίου ορθώνεται ένας από τους 
χαρακτηριστικούς περιστερεώνες της Τήνου. 
Η ακουαρέλα δεν παρουσιάζει ούτε κά

ποιο εντυπωσιακό θέμα του κλασικού ελ

ληνικού ιδεώδους, αλλά ούτε και την αρ

χαία πόλη, παρά μόνο τη σύγχρονη Τήνο. 
Αλλά και τα ακριβή περιγράμματα των αντι

κρινών νησιών, και οι επωνυμίες τους στο 
κάτω περιθώριο του πίνακα θα πρέπει να 
ερμηνευτούν περισσότερο ως στοιχεία το

πογραφικής ακρίβειας, παρά ως επίκληση 
μεγάλων ονομάτων της κλασικής εποχής. 
Τόσο η αποστασιοποίηση από τους παρα

δοσιακούς κανόνες θεματολογίας, όσο και 
η τεχνοτροπία αφήνουν να φανεί, ότι ο 
Lange το αργότερο από τον καιρό της ανα

χώρησης του Rottmann το φθινόπωρο του 
1835 ακολούθησε πλέον όλο και περισ

σότερο τη δική του βούληση και αποδε

σμεύτηκε από την επιρροή του Rottmann. 
Ν. Ν. 

Stoneman,y4 Luminous Land, 1998, σ. 148, 
αρ. 92. 

285. Το εσωτερικό ενός σπιτιού 
Ludwig Lange, 183637 
Μολύβι και ακουαρέλα, 18,0 x 23,4 εκ. 
Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων, 
αρ. ευρ. 35931 
Με αυτό το σχέδιο ο Lange παρέχει μία 
άποψη του εσωτερικού χώρου ενός απλού 
σπιτιού, πιθανώς σε κάποιο νησί των 
Κυκλάδων. Ο χώρος παριστάνεται με τον 
ίδιο τρόπο, με τον οποίο ο Friedrich 
Stauffert περιγράφει τις ελληνικές κα

τοικίες: «Τα πιο απλά σπίτια των Ελλή
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ο νων δεν διαθέτουν σχεδόν καμία εσωτε

« ρική διαρρύθμηση, αφού χτιστούν οι 4 
< τοίχοι του σπιτιού, προστεθεί η σκέπη, 
Ι τοποθετηθούν οι πόρτες και τα παντζού

| ρια, σοβαντιστούν οι τοίχοι απ' ε'ξω και 
1 από με'σα και αποκτήσουν τη λευκή γυα

| λάδα του ασβέστη, είναι το σπίτι έτοιμο. 
ο Ακόμα κι ένα δάπεδο ή λιθόστρωτο λεί

| πει κατά κανόνα. Το πάτωμα καλύπτεται 
| με πηλό ή άργιλο [...] Τα παράθυρα τέ

< τοιων σπιτιών δεν έχουν τζάμια [...] Τα 
χ παράθυρα κλείνουν προς τα μέσα με ξύ
< λίνα παντζούρια και ασφαλίζονται με σι

δερένιους σύρτες, που έχουν προστεθεί 
στους τοίχους, το ίδιο ισχύει και για τις 
πόρτες, οι οποίες έχουν κατά γενικό κα

νόνα μόνο ένα πόμολο και πολύ σπάνια 
έναν άτεχνο απλό σύρτη για κλειδαριά 
»(Stauffert, «Die Anlage von Athen», 
1844, σ. 33). 
Τα γεγονότα και αντικείμενα της καθη

μερινότητας τραβούσαν με ιδιαίτερο τρό

πο το ενδιαφέρον του Lange. Βρίσκει ευ

χαρίστηση στη σιωπηλή απεικόνιση των 
λεπτομερειών, τόσο στους μεγάλους του 
πίνακες, όσο και στις μικρές μεμονωμέ

νες σπουδές του. Η προσεκτική μελέτη 
της επίδρασης του φωτός και ειδικά η 
διαβάθμιση της πυκνότητας των σκιών 
καθώς και το πλάγιο φως στο εσωτερικό 
ενός σπιτιού αποτελούν το θέμα αυτού 
του σχεδίου. Ο Lange εργάζεται σε αυ

τόν τον πίνακα σχεδόν αποκλειστικά με 
τα μέσα που του προσφέρει το χρώμα και 
μόνο με το μολύβι υποδεικνύει το χο

ντρικό σχήμα των περιγραμμάτων, με τρό

πο όχι και τόσο ευδιάκριτο. 
Μελετημένες με ευαισθησία είναι και οι 
περιγραφές φωτός και χρώματος που συ

ναντά κανείς και στις επιστολές του. Έτσι, 
εκφράζει επανειλημμένα το θαυμασμό 
του για «βράχια με πορφυρές και μπλε 
σκιές», ή παρατηρεί, από το τείχος ενός 
μοναστηριού, «ένα ζωηρό πράσινο με τις 
πιο ποικίλες αποχρώσεις, καθώς εδώ 
το ψηλό σκούρο κυπαρίσσι, η χλωμή ελιά, 
ο φρέσκος πλάτανος και η λεπτή μουριά 
εναλλάσσονται γραφικά μεταξύ τους» 
(Lange, Reiseberichte aus Griechenland, 
1835, σσ. 46 κ.ε.). 
Το αγόρι επάνω στο πεζούλι κάτω από τη 
φυλλωσιά αποτελεί αδιάψευστο στοιχείο 
του τόπου και εμψυχώνει την σκηνή. Ο 
Lange κατέγραψε συνήθως στις προσω

πογραφικές του σπουδές το όνομα και τον 
τόπο διαμονής των απεικονιζόμενων. Στο 

έργο του Lange δε συναντάμε ούτε ανώ

νυμες απεικονίσεις, αλλά ούτε εξωτικές, 
φολκλορικές καταγραφές ή φορεσιές. 

Ν. Ν. 

286. Βορεινή άποψη της Αθήνας 
Ludwig Lange, 1837 
Μολύβι και ακουαρέλα, 22,1 x 42,3 εκ. 
Επιγρ. κάτω δεξιά: Athen den 5ten Oct. 37. 
Μόναχο, Κρατική Συλλογή Σχεδίων, 
αρ. ευρ. 35801 

Σε αυτή τη σκιαγραφική άποψη της Αθή

νας ο Lange εξελίσσει ακόμα περισσότε

ρο τη γραμμική σύλληψη του όγκου και την 
τεχνική της επεξεργασίας του χρώματος 
με τη μορφή διαδοχικά εναλλασσόμενων 
επιφανειών, οι οποίες διαφοροποιούνται 
διαμέσου της διαβάθμισης των αποχρώ

σεων τους. Η απεικόνιση χωρίζεται σε τρεις 
στενές οριζόντιες ομάδες, οι οποίες δια

φέρουν όσον αφορά στο χρωματισμό τους: 
η πόλη, το αττικό λεκανοπέδιο και οι βου

νοπλαγιές. Τα περιγράμματα είναι τονι

σμένα με ευκρίνεια, οι εσωτερικές δομές 
επισημαίνονται διαμέσου των διαβαθμί

σεων κάθε χρωματικού τόνου. Στο μέ

σον, ο ψηλός «Πύργος του Ελγίνου» δια

κόπτει τη συνέχεια της οριζόντιας γραμμής, 
ενώ το ψηλό, σκούρο πευκόδεντρο και ο 
φοίνικας στα αριστερά, καθώς και η θο

λωτή σκεπή στα δεξιά, ελαφραίνουν το βά

ρος της καθέτου, και τα βουνά στο βάθος 
οριοθετούν και ισοσταθμίζουν τις δύο δι

ευθύνσεις. Αν εδώ συμπεριλάβουμε και τις 
σχεδόν άδειες επιφάνειες στο επάνω και 
κάτω άκρο του σχεδίου, τότε διαπιστώ

νουμε ότι αυτές αντισταθμίζουν την κατά 

μήκος επιφάνεια στο μέσον του πίνακα. 
Η στενόμακρη πρασινογάλανη ζώνη η οποία 
φέρει το σκουρότερο και το εντονότερο 
χρώμα, εμπεριέχει επίσης τους τόνους της 
οροσειράς και της πόλης. Τα βουνά απο

κτούν σαφείς μπλε και μοβ διαβαθμίσεις, 
ενώ τα κτίσματα στο πρ<ύτο πλάνο παρου

σιάζονται ωχροκίτρινα και σκουραίνουν 
προς το μέσον. Το γεγονός, ότι το κάθε 
στοιχείο φαίνεται να έχει εκ πρώτης όψε

ως σαφώς καθορισμένη θέση, αλλά συν

δέεται με τα υπόλοιπα στοιχεία με λεπτό 
τρόπο διαμέσου της εξισορρόπησης των 
μορφών και της χρωματικής επανάληψης 
ως παραλλαγή, προκαλεί τη διακριτική 
ένταση αυτού του εκ πρώτης όψεως λιτού 
σχεδίου. Αυτό οφείλεται, όπως συμβαίνει 
συχνά στην περίπτωση του Lange, στην επι

μελή παρατήρηση των αναλογιών φωτός 
και ατμόσφαιρας κάτω από συγκεκριμέ

νες συνθήκες: ένα δειλινό κατά το τέλος 
του καλοκαιριού, την ώρα, όπου ο ήλιος 
δύοντας, σχηματίζει έντονα, κάπως ήπια 
χρώματα με αυστηρά περιγράμματα. 
Η άνεση, με την οποία ο Lange χειρίζε

ται τα κτίσματα διαφόρων εποχών, απο

δεικνύεται και σε αυτό το σχέδιο: Στο μέ

σον του πίνακα ορθώνεται ένα καμπαναριό 
νεώτερης κατασκευής με ρολόι, δεξιά βλέ

πουμε το τουρκικό τζαμί Τσισδαράκη, στο 
αριστερό μέρος του οποίου βρίσκεται η 
Βιβλιοθήκη του Αδριανού, της οποίας όμως 
η πίσω πλευρά δεν είναι ιδιαίτερα εμφα

νής. Ως μοναδικό στοιχείο της κλασικής 
Ελλάδας διακρίνεται στο βάθος το θησείο, 
μικρό και σκοτεινό. Ο Lange περιγράφει 
την Αθήνα σαν «υπέροχη πόλη [...] η οποία 
χάρη στο πλήθος των τρούλων, σε μερικά 
κυπαρίσσια και φοινικόδεντρα, καθώς και 
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στο πλήθος αρχαίων ερειπίων προσφέρει 
μεγάλη γραφικότητα». (Lange, Reiseberichte 
aus Grkchenland, 1835, σσ. 30 κ.ε.) Η αξιο

ποίηση μίας προϋπάρχουσας, σημαντικής 
για την τέχνη, κατάστασης και η απόδοση 
της με φως και χρώμα αποτελούσε τον καλ

λιτεχνικό στόχο του Lange. Ωστόσο διαπι

στώνονται ταυτόχρονα και τα δομικά του 
όρια. Η αυθόρμητη απόδοση της πραγ

ματικότητας απαιτεί από τη μία πλευρά τη 
ζωηρή δεξιοτεχνία της ακουαρέλας, από 
την άλλη ο Lange δεν πετυχαίνει τη συν

θετική ολοκλήρωση στο προσκήνιο, χωρίς 
να επηρεάσει την αμεσότητα του βλέμμα

τος. Ακόμα και εκείνες οι ακουαρέλες που 
εκτελέσθηκαν ως πίνακες διατηρούν συ

χνά το ύφος σπουδής και δίνουν, ειδικά σε 
περιπτώσεις όπου ο Lange ήθελε να πα

ρέμβει επιπλέον σε πρόσθετα, την εντύ

πωση ακαμψίας. 
Ν. Ν. 

Οι ελληνικές τοπιογραφίες 
του Karl Rottmann 

Ο Karl Rottmann ήταν μετά τον Peter Hess 
ο δεύτερος καλλιτέχνης, ο οποίος έφθασε 
στην Ελλάδα με σκοπό μια μεγάλη ανά

θεση ζωγραφικής από τον Λουδοβίκο. Ενώ 
σκοπός της αποστολής του επίσημου ζω

γράφου μαχών της Αυλής ήταν να απαθα

νατίσει την άφιξη του βασιλιά Όθωνα στο 
νέο βασίλειο με έναν μεγάλο πίνακα, απο

στολή του τοπιογράφου ήταν πλέον να απει

κονίσει τις πόλεις και τα τοπία της Ελλά

δας και να προσφέρει στο κοινό μία εικόνα 
του μεγαλείου της αρχαίας και σύντομα 
και της νέας Ελλάδας. 
Ήδη στις αρχές Νοεμβρίου του 1852 ο 
Klenze και ο βασιλιάς εξέτασαν για πρώ

τη φορά το σχέδιο ενός μνημειακού κύκλου 
με θέματα από την Ελλάδα, ο οποίος προ

οριζόταν για τις αψίδες της βόρειας πτέ

ρυγας των βασιλικών κήπων (Bierhaus

Rodiger, Carl Rottmann, 1978, σ. 147, Έγγρ. 
125). Το σύνολο αυτό θα διαδεχόταν τον 
κύκλο με θέματα από την Ιταλία του 
Rottmann και θα ολοκλήρωνε τη ζωγρα

φική διακόσμηση των αψίδων. Ο κύκλος 
θα αποτελούνταν από τουλάχιστον 38 θέ

ματα, και τον Αύγουστο του 1834 αναχώ

ρησε ο Rottmann συνοδευόμενος από τον 
Ludwig Lange προς την Ελλάδα, με σκοπό 
να συγκεντρώσει το υλικό. Στο Ναύπλιο του 
παραδόθηκε από την αντιβασιλεία ένα έγ

γραφο με το οποίο συνιστούσε στις ελλη

νικές Αρχές να υποστηρίξουν αυτήν «την 
τιμητική επιχείρηση για την Ελλάδα» (ό.π., 
σ. 126, Έγγρ. 49). 
Με έδρα του το Ναύπλιο, ο Rottmann πε

ριηγήθηκε το φθινόπωρο του 1834 την Αργο

λίδα (Μυκήνες, Τίρυνθα) και Κορινθία (Σι

κυών, Κόρινθος). Το Δεκέμβριο του 1834 
μετέφερε την έδρα του στην Αθήνα, τη νέα 
πρωτεύουσα του κράτους. Από εκεί, ο 
Rottmann πραγματοποίησε νέες περιηγή

σεις στην Πελοπόννησο την άνοιξη του 1835. 
Ήδη μετά από μερικούς μήνες είχε «συ

γκεντρώσει εκτός από ένα ή δύο θέματα

το πιο ενδιαφέρον μέρος, με θέματα από 
τη χερσόνησο», όπως αναφέρει ο Rottmann 
στις 24 Μαίου του 1835 σε επιστολή προς 
τη σύζυγο του Φρειδερίκη στο Μόναχο (ο.π., 
σ. 130, Έγγρ. 53). Ακολούθησαν μερικές 
περιηγήσεις στην Αττική (Μαραθώνας, Σού

νιο), στη Βοιωτία και την Εύβοια (Θήβα, 
Χαλκίδα), στο ενδιάμεσο επισκέψεις στα 
νησιά, με τη συνοδεία των αρχαιολόγων 
Ross και Ulrich. Παρά τη ζωηρή και κο

πιαστική ταξιδιωτική δραστηριότητα του, 
ο Rottmann προφανώς δεν κατόρθωσε να 
επισκεφτεί όλους τους προγραμματισμέ

νους τόπους μέσα στο προβλεπόμενο χρο

νοδιάγραμμα. Αν και ο Klenze μεσολάβη

σε στο Λουδοβίκο ζητώντας την παράταση 
της διαμονής του Rottmann, ο Λουδοβίκος 
απέρριψε την αίτηση τον Αύγουστο. Μετά 
από απουσία δεκατεσσάρων μηνών, ο 
Rottmann επέστρεψε στο Μόναχο τον Οκτώ

βριο του 1835. 
Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην 
Ελλάδα φιλοτέχνησε σπουδές για μεμο

νωμένα θέματα, ενώ περιστασιακά ζω

γράφισε και μεγάλα τοπιογραφικά πανο

ράματα με μολύβι και ακουαρέλα, και ήδη 
κάποιες σπουδές σε μορφή ζωγραφικών πι

νάκων. Μετά την επιστροφή του, ο Rottmann 
έπλασε από αυτό το υλικό διάφορες ζω

γραφικές παραλλαγές για ποικίλους σκο

πούς. Δοκιμάζοντας συνθετικά προσχέδια, 
εξασκούνταν στην αξιοποίηση των εκ του 
φυσικού σπουδών του για τις τοιχογραφίες 
μεγάλων διαστάσεων. Παράλληλα φιλοτέ

χνησε για το βασιλικό εντολοδόχο την πε

ρίφημη σειρά από ακουαρέλες, που πλη

ρώθηκε για κάθε μια ξεχωριστά, και η οποία 
αποτέλεσε συχνά τη βάση για την εκτέλε

ση των μεγάλων έργων. Πολλά από τα θέ

ματα του αποτέλεσαν τη βάση για την εκτέ

λεση ελαιογραφιών, τις οποίες ο Rottmann 
φιλοτέχνησε για άλλους παραγγελιοδότες 
ή για την ευρεία αγορά έργων τέχνης. Φι

λοτέχνησε μάλιστα και πολλαπλά αντίγρα ο 
φα των ιδιαίτερα πετυχημένων θεμάτων g 
του. £ 
Ο αριθμός των τοιχογραφιών μειώθηκε στα a 
διακά από 38 αρχικά θέματα σε 32,24 και « 
τελικά 23 έργα, δεδομένου ότι το Φεβρου < 
άριο του 1840, με πρωτοβουλία του Klenze, g 
εγκαταλείφθηκε η αρχική ιδέα της υπαί £ 
θριας ανάρτησης τους στις αψίδες του βα t 
σιλικού κήπου και συμφωνήθηκε πλέον η < 
παρουσίαση του κύκλου στο Κτίριο Εκθέ 1 
σεων Έργων Τέχνης [Kunstausstellungs χ 
gebaude] στην Konigsplatz, ενώ από το 1843 κ 
υπήρχε η πρόθεση για ανάρτηση των έρ

γων σε μία ξεχωριστή αίθουσα της προ

γραμματισμένης Νέας Πινακοθήκης (πρβλ. 
Κατ. Έκθ. Carl Rottmann, 1998, σ. 234). 
Από το 1838 έως το 1850 ο Rottmann σχε

δίασε τις 23 τοιχογραφίες, από τις οποίες 
οι μεν τέσσερις πρώτες φιλοτεχνήθηκαν με 
την εγκαυστική μέθοδο του Fernbach, οι δε 
υπόλοιπες με την τεχνική ρητίνης και λα

διού κατά τον Knirim. Για την αποπερά

τωση των εργασιών του, παραχωρήθηκε 
στον καλλιτέχνη ένα ιδιωτικό εργαστήριο 
στη νέα πτέρυγα των ανακτόρων, όπου με

ταφέρθηκαν οι ογκώδεις και βαριές τσιμε

ντένιες πλάκες. Εκεί δημιουργήθηκε το με

γαλύτερο μέρος των πινάκων. 
Συγκεκριμένοι, σαφώς διατυπωμένοι συλ

λογισμοί, όσον αφορά στην επιλογή των 
θεμάτων  στα γράμματα του από την Ελλά

δα ο Rottmann τα αναφέρει ως «αποστο

λές»  δε φαίνεται να υπήρξαν σε καμία 
φάση. Όπως ήταν αναμενόμενο, υπερι

σχύουν χώροι και τοπία που σχετίζονται 
ιδιαίτερα με την αρχαιότητα, υπάρχουν 
όμως και τόποι με κυρίως μεσαιωνική ή 
σύγχρονη σημασία: Πρόκειται για τις τοι

χογραφίες που απεικονίζουν τη Χαλκί

δα, την Πρόνοια και τον Πόρο, και τις σπου

δές της Πάτρας, του Ναυπλίου, της 
Καλαμάτας ή της Κατερίνης. Επίσης αμ

φισβητείται, κατά πόσο είχε καταρτιστεί 
ένα λεπτομερές σχέδιο εκ των προτέρων, 
καθώς και ο βαθμός συμμετοχής του εντο

λοδόχου, του Klenze και του Rottmann στην 
τελική επιλογή των θεμάτων, δεδομένου 
ότι οι συνθήκες και οι συμπτώσεις κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού προφανώς επηρέα

σαν την επιλογή αυτή. Έτσι, τον Ιανουά

ριο του 1836 ο Klenze αναφέρει στο βασι

λιά ότι, παρά την κοπιαστική επιμέλεια [...] 
κατέστη αδύνατο [στον Rottmann], να κα

ταγράψει μερικά ακόμα βασικά θέματα 
της Ρούμελης και της Πελοποννήσου: τη 
Χαιρώνεια, τους Δελφούς, τον Όλυμπο, 
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τον Ορχομενό, την περιοχή της Στυγός, την 
Κυλλήνη, το Μέγα Σπήλαιον. (Bierhaus

Rodiger, Carl Rottmann, 1978, ο. 144, Έγγρ. 
95). Τα θέματα αυτά λείπουν και από τον 
θεματικό κύκλο. Εν τούτοις, ο Rottmann 
συγκέντρωσε στην Ελλάδα υλικό για τη 
σπουδή 37 θεμάτων, ήταν, άρα, προετοι

μασμένος για έναν κύκλο με τον αρχικά 
προβλεπόμενο όγκο. 
Σχετικά με τη σχεδίαση των τοιχογραφιών, 
ο Rottmann παρέμεινε για πολλά χρόνια 
δέσμιος των βασιλικών μαικηνών  σε τε

λική ανάλυση αφιέρωσε την υπόλοιπη ζωή 
του στις εργασίες για τον ελληνικό κύ

κλο. «Είναι ο ζωγράφος της Ελλάδας (Έχει 
γεννηθεί για την Ελλάδα, όποχ και η Ελλά

δα έχει φτιαχτεί γι αυτόν) ζητωκραύγασε 
ο βασιλιάς, όταν ο Rottmann ξεκίνησε τη 
σχεδίαση των πρώτων πλακών» (ο.π., σ. 
148, Έγγρ. 140). Όσο η αρχική ελπίδα για 
γοργή ανάκαμψη του τόπου και για στα

θερή εγκαθίδρυση μίας δυναστείας εξα

σθενούσε εξαιτίας των εξελίξεων στην 
Ελλάδα, τόσο ενισχυόταν στο Μόναχο ο 
χαρακτήρας της αποστολής του θεματικού 

κύκλου ως επίκληση των χαμένων πια στό

χων. Ο Rottmann ανταποκρίθηκε στις απαι

τήσεις, ενισχύοντας το δραματικό χαρα

κτήρα των τοπιογραφιών του, με αποτέλεσμα 
να απομακρυνθεί σημαντικά από το πε

ριεχόμενο των πρώτων σπουδών του και 
της προϋπάρχουσας κατάστασης στη χώ

ρα. Μέσα από την ένταση αυτής της αντί

φασης, ο τοπιογραφικός κύκλος του 
Rottmann μετατράπηκε στο πιο ολοκλη

ρωμένο μνημείο τέχνης του ενθουσια

σμού που έτρεφε ο Λουδοβίκος Α' για την 
Ελλάδα. 
Ο βασιλιάς Λουδοβίκος ήταν τακτικός επι

σκέπτης στο εργαστήριο του Rottmann και 
συμμετείχε στην πρόοδο των εργασιών με 
την ανυπομονησία που τον διέκρινε. Στον 
τελευταίο πίνακα εμφανίζεται μάλιστα και 
ο ίδιος, παρά το γεγονός ότι είχε πλέον 
παραιτηθεί από το θρόνο. «Η Νεμέα εί

ναι αυτή, παρατηρεί ο Λουδοβίκος τον Ιού

νιο του 1849 » (ο.π., σ. 149, Έγγρ. 183). Ο 
Ludwig Lange, συνοδός του Rottmann στην 
Ελλάδα και πριότος ερμηνευτής των έρ

γων του μετά την ανάρτηση τους στη Νέα 

Πινακοθήκη, εγκωμιάζει ωστόσο τον πί

νακα της Νεμέας, δίνοντας έτσι στην πρω

τοβουλία του Λουδοβίκου προς όφελος της 
Ελλάδας σχεδόν θεολογική προέκταση: 
«Συναντάμε εδώ, πλάι στα ερείπια ενός 
δωρικού ναού, ο οποίος στο παρελθόν ήταν 
αφιερωμένος στο Δία, το βασιλιά Λουδο

βίκο της Βαυαρίας. Κατά την εκεί επίσκεψη 
του μονάρχη, η ελληνική επιτροπή του επι

φύλαξε θερμή υποδοχή, και ενώ σύμφω

να με το έθιμο του τόπου έριχναν κλαδιά 
φοίνικα μπροστά στα πόδια του, ο ομιλη

τής ευχαριστούσε σε απλή γλώσσα τον ύψι

στο πατέρα για τις μεγάλες αγαθοεργίες 
που πρόσφερε στον τόπο, και για τη με

γάλη θυσία που έκανε στέλνοντας τους το 
γιο του, για να σώσει τη χώρα από τη δι

χόνοια και να θέσει το λίθο για την ανα

γέννηση του τόπου». (Lange, Die griechischen 
Landschaftsgemalde von Karl Rottmann, 
1854, σ. 13) Ο Λουδοβίκος αντίκρισε τον 
ολοκληρωμένο πίνακα στις 6 Μαίου του 
1850. Ο Karl Rottmann πέθανε, δύο μή

νες αργότερα, στις 7 Ιουλίου του 1850. 

Χ. Β. Ρ. 
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287. Άποψη του Ναυπλίου 
από τη θάλασσα 
Karl Rottmann, 1834 
Μολύβι και ακουαρέλα, 35,8 χ 54,4 εκ. 
Ντάρμσταντ, Μουσείο του Ομοσπονδιακού 
Κρατιδίου της Έσσης, αρ. ευρ. ΗΖ 1301 

Χάρη στη γεωγραφική του θέση οι τρεις 
πλευρές της πόλης περικλείονται από θά

λασσα και διαθέτοντας τρία φρούρια από 
την εποχή της ενετικής κυριαρχίας, το Ναύ

πλιο αποτελούσε μία από τις καλύτερα οχυ

ρωμένες τοποθεσίες της Ελλάδας. Μία 
απεικόνιση της πρώτης πρωτεύουσας του 
βασιλείου ανήκει στις «αποστολές» του Rot

tmann. Επέλεξε την άποψη από τη μεριά της 
θάλασσας, «από όπου φαίνεται καλύτερα η 
πόλη και η θέση της», αντιμετώπισε όμως 
δυσκολίες με την εκτέλεση, γιατί ήδη από το 
Σεπτέμβριο η θάλασσα ήταν συχνά τόσο τα

ραγμένη, ώστε δεν μπορούσε να σχεδιάσει 
(BierhausRodiger, Carl Rottmann, 1978, σ. 
125, Έγγρ. 48). Στο συγκεκριμένο σχέδιο, η 
Erika BierhausRodiger διέκρινε σωστά το 
αποτέλεσμα των δυσκολιών του Rottmann, 
το Σεπτέμβριο του 1834. 

Η άποψη παρουσιάζει αριστερά στο πρώτο 
πλάνο το φρούριο Μπούρτζι, στο βάθος και 
προς το μέσον του σχεδίου το βράχο του Πα

λαμηδίου με το ομώνυμο κάστρο, ενώ κάτω 
από αυτό απλώνεται προς τα δεξιά η πόλη 
και ο βράχος του ΙτςΚαλέ με το οχυρό του. 
Βάσει αυτής της σπουδής, ο Rottmann φιλο

τέχνησε το 1840 μία ακουαρέλα για λογα

ριασμό του Λουδοβίκου. Ωστόσο η ιδέα 
μίας αντίστοιχης τοιχογραφίας δεν υλοποιή

θηκε ποτέ. Αντί αυτού, η πρώτη πρωτεύουσα 
του κράτους εκπροσωπήθηκε στο θεματικό 
κύκλο από την απεικόνιση της εισόδου των 
προαστίων με το νεκροταφείο των Βαυαρών 
στρατιωτών. Μία παρόμοια άποψη της πό

λης από την πλευρά της θάλασσας σχεδίασε 
ο Heideck στο πανόραμα του κόλπου του 
Ναυπλίου, το οποίο τυπώθηκε σε λιθογρα

φημένη μορφή στην εικονογραφημένη έκδο

ση του «Άτλαντα του Μοριά». 
Χ. Β. Ρ. 

Decker, Carl Rottmann, 1957, σ. 91, αρ. 654· 
BierhausRodiger, Carl Rottmann, 1978, σ. 288, 
αρ. κατ. 326· Κατ. Έκθ. Carl Rottmann, 1989, 
σα 92 κ.ε., αρ. κατ. 33' Κατ. Έκθ. Carl Rottmann, 
1998, σ. 244, αρ. κατ. 109 

288. Πρόνοια g 
Η 

Karl Rottmann ο 
t-

Λάδι σε μουσαμά, 25,0 x 30,5 εκ. 
Επιγρ. στην πίσω πλευρά: [Ο περίβολος της | 
εκκλησίας στα προάστια ΙΗ Πρόνοια τον ^ 
Ναυπλίου Ι του Carl Rottmann] 

ο 
Ιδιωτική συλλογή μ 

Ρ 
>■ 

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, ο Rottmann ^ 
σχεδίασε για την προπαρασκευή των τοι < 
χογραφιών σε μεγάλο μέγεθος, σκίτσα ** 
με παχιά, ανάγλυφη επίστρωση χρώμα

τος, επενδύοντας στην επίδραση του χρώ

ματος, όπως το ελαιογραφικό προσχέδιο 
για το Μαραθώνα (BierhausRodiger, 
Carl Rottmann, 1978 σ. 384, αρ. κατ. 611). 
Το παρόν προσχέδιο για την «τοιχογρα

φία Πρόνοια» βρίσκεται μεταξύ της ακου

αρέλας του 1841, όπου ο Rottmann ει

σάγει για πρώτη φορά το στοιχείο του 
ουράνιου τόξου, και την καθαυτή τοιχο

γραφία που ολοκληρώθηκε το 1847. 
Χ. Β. Ρ. 

Κατ. Έκθ. Carl Rottmann, 1998, σ. 256, αρ. 
κατ. 120 
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IB'. Εξέγερση και έξωση του βασιλιά 

Η «βαυαροκρατία» στην Ελλάδα τελείω

σε άδοξα τον Οκτώβριο του 1862, μετά από 
30 χρόνια. Ο βασιλιάς Όθωνας ο Α' εγκα

τέλειψε τη χώρα μαζί με τη γυναίκα του, 
χωρίς να αποτολμήσει μια προσπάθεια για 
να υπερασπιστεί τον εαυτό του και χωρίς 
να παραιτηθεί συμφωνά με τους τύπους. 
Ουσιαστικά τον απέπεμψαν οι επικεφα

λής των Προστάτιδων Δυνάμεων μέσω των 
επαναστατών λόγω κάποιων απερίσκεπτων 
ενεργειών του. Η αναρχία που ξέσπασε 
στους αθηναϊκούς δρόμους έθετε σε κίν

δυνο τη ζωή του βασιλικού ζεύγους και η 
επιστροφή στη βασιλική κατοικία δεν φαι

νόταν φρόνιμη κίνηση. Οι βαυαροί υπάλ

ληλοι της αυλής εγκατέλειψαν τρέχοντας 
την ελληνική πρωτεύουσα και έψαξαν για 
ένα σίγουρο δρόμο επιστροφής στην πα

τρίδα. Ο Όθωνας παραιτήθηκε της προ

σπάθειας του να επιστρέψει στο λιμάνι του 
Πειραιά και μεταφέρθηκε από θαλάσ

σης με βρεττανικό πλοίο εκτός χώρας, 
ασφαλής στην Βενετία. 
Αποφασιστικός υποκινητής της συνωμο

σίας ήταν ο Δημήτριος Βούλγαρης (1802

1877), γνωστός αγωνιστής για την ελευθε

ρία από την Ύδρα, ο οποίος μετά το 1843 
χρημάτισε υπουργός διαφόρων υπουργεί

ων, αλλά λόγω της καταπάτησης των συ

νταγματικών αρχών διαφοίνησε με τον βα

σιλιά. Ήδη είχε αναμειχθεί στην εξέγερση 
που κατεστάλη στο Ναύπλιο στην αρχή του 
Φεβρουαρίου 1862. Μετά την επιτυχημέ

νη ένοπλη εξέγερση στην Αθήνα, ανακη

ρύχθηκε η έκπτωση της βαυαρικής Μοναρ

χίας και σχηματίστηκε προσωρινή Τριανδρία 
από τους Βούλγαρη, το ναύαρχο Κιονστα

ντίνο Κανάρη (1877) και τον Βενιζέλο Ρού

φο, που διακυβέρνησαν τη χώρα μέχρι την 
άφιξη του νέου βασιλιά. 
Ο βασιλιάς Όθωνας απέτυχε τόσο λόγω 
των αντίξοοων εξωτερικών συγκυριών όσο 
και λόγω των ίδιιον του των σφαλμάτων 

και αδυναμιών. Δεν του έλειπε η καλή θέ

ληση. Αγαπούσε ειλικρινά τη χώρα και το 
λαό της και επιχείρησε με προθυμία να μά

θει την ελληνική γλώσσα. Στο πλαίσιο του 
σκληρού ελληνικού πολιτικού κλίματος, 
απέβησαν μοιραία γι'αυτόν η νεανική απει

ρία του και η υπερβολική του έπαρση. Σε 
ένα γράμμα προς τον πατέρα του στις 11 
Ιουλίου 1837 αναφέρει υπερήφανα: «Επει

δή ο Δημιουργός με προίκισε με αρκετή 
οξυδέρκεια (δεν το αναφέρω από μαται

οδοξία αλλά επειδή έτσι είναι), γνωρίζω 
όχι σπάνια, ποιο είναι το δέον γενέσθαι». 
(Απόσπασμα από Gunnar Hering, Die 
politischen Parteien in Griechenland 1821

1936, τμ. 1, Μόναχο, σ. 172, σημ. 317). Η 
διστακτική του στάση στην καθημερινή 
διεκπεραίωση των κυβερνητικών εργασιών 
δεν συμφωνεί με αυτή την αυτοεκτίμησή 
του , και επανειλημμένα το στενό του πε

ριβάλλον, αμφισβητούσε τις διοικητικές 
του ικανότητες. 
Δεν υπήρχε πλέον θέση για τον αποτυχη

μένο μονάρχη στο πλαίσιο της αυλής του 
Μονάχου. Αυτός και η αυλή του εγκατα

στάθηκαν το 1836 στη νέα βασιλική οικία 
στο Μπάμπεργκ. Εκεί πέθανε τέσσερα 
χρόνια αργότερα, στις 26 Ιουλίου 1867 χω

ρίς να ξαναπατήσει ελληνικό έδαφος. Η 
τύχη των Ελλήνων αποτελούσε μια υπό

θεση που πάντα τον απασχολούσε. Το 1866 
δώρισε στους Έλληνες της Κρήτης που 
εξεγέρθηκαν κατά της τουρκικής ηγεμο

νίας 100.000 φιορίνια από το ιδιωτικό του 
ηγεμονικό ταμείο. Στον ελληνικό θρόνο 
τον διαδέχτηκε το 1863 ο πρίγκηπας Χρι

στιανός Φερδινάνδος Αδόλφος Γεώρ

γιος (βαπτιστικό Γουλιέλμος) από τη Δα

νία, της δυναστείας των Γλύξμπουργκ 
(Holstein SonderburgGliicksburg), που 
κυβέρνησε για μισό αιώνα μέχρι το 1913 
ως Γεώργιος ο Α'. 

Ε. Ε. 

289. «Situation penible du pauvre petit 
Roi de Grece» 
[Η οδυνηρή κατάσταση τον μικρού 
φτωχού βασιλιά της Ελλάδας] 
Honore Daumier, 1850 
Λιθογραφία, 35,0 x 26,0 εκ. 
Επιγρ.: Situation penible du pauvre petit Roi de 
Grace. L 'AnglaisIVoila un moutard dontje ne 
ferai qu'une boucheel... Le Russe/Veux tu bien 
laisser cepetitla... tu vois bien queje le defends! 

Τίμπιγκεν, Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη 
ZF 58319,1.1850 

Οι λιθογραφίες του Γάλλου γελοιογρά

φου, ζωγράφου και γλύπτη Honore Daumier 
(18081879) επικρίνουν τα πολιτικά και 
κοινωνικά προβλήματα της εποχής. Ο 
Daumier ειρωνεύεται με ρεπουμπλικανι

κό πνεύμα τα ολοφάνερα σφάλματα του 
μοναρχικού συστήματος στην Ευρώπη. Η 
ειρωνεία που στρεφόταν κατά του «βασι

λιά των αστών» Louis Philippe επέφερε 
στον Daumier, το 1832, εξάμηνη φυλάκι

ση για «εξύβριση της Αυτού Μεγαλειό

τητας». Οι λιθογραφίες του δημοσιεύο

νταν στην πλειοψηφία τους στα περιοδικά 
La Caricature και Le Charivari του εκδό

τη Charles Philipon. 
Μετά την απαγόρευση της πολιτικής σά

τιρας με τον νόμο του Σεπτεμβρίου 1835, 
ο Daumier εργάστηκε ως χρονογράφος 
της αστικής κοινωνίας της εποχής του. 
Ήθελε να αποκαλύπτει και να στηλιτεύ

ει τις αδυναμίες και τα προβλήματα με την 
καυτή του πένα και τα σχέδια του. Μετά 
την επανάσταση του 1848 επέστρεψε στην 
πολιτική σάτιρα. Στην επονομαζόμενη στή

λη Actualites σχολίασε σε πάνω από 1000 
φύλλα τα ιστορικοπολιτικά γεγονότα στη 
Γαλλία και την Ευρώπη. 
Οι πρώτες γελοιογραφίες του Daumier 
που αφορούσαν στα ελληνικά πολιτικά γε
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SITUATION PCftiBLe ΰυ ηυνηε ΡΪΤΙΤ /to/ οε Q/>£C£. 
Ι'Anglais.  Yoila un moutard dont je ne ferai qu'une bouehee ! 

LeRusse.  Venxtu bienlaisser ce petitla tu voisiien que je k defends ! 

γονότα εμφανίστηκαν το 1850 στο Le 
Charivari. Η πρώτη στις 15 Φεβρουαρί

ου με τίτλο Το λογαριασμό ή τη ζωή σας 
και η δεύτερη στις 11 Μαΐου με τίτλο Δυ

σάρεστη κατάσταση για ταλαίπωρο μικρό 
βασιλιά της Ελλάδας. Και οι δυο παρα

στάσεις έχουν ως θέμα την εξάρτηση του 
μικρού κράτους της Ελλάδας από τις Μεγά

λες Δυνάμεις, την Αγγλία και τη Ρωσία. 
Κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού Πολέ

μου (185356), ο Daumier, ακουλουθώ

ντας την κοινή γνώμη, επωφελήθηκε της 
ευκαιρίας να χρησιμοποιήσει τα σατιρι

κά του όπλα για να προειδοποιήσει για το 
ρωσικό κίνδυνο. Οι λιθογραφίες του μα

στιγώνουν με εξαγριωμένη ειρωνεία και 
πιπεράτα λογοπαίγνια την αριστοκρατία 
στη Ρωσία ως παράγοντα αναταραχής της 
ευρωπαϊκής πολιτικής. Το 1854, ο Gustave 
Dore εξέδωσε ένα λιβελογράφημα από 
500 σχέδια, που χάραξαν σε ξύλο άλλοι 
καλλιτέχνες, για τα χίλια χρόνια της ρω

σικής ιστορίας που ονομαζόταν Ιστορία 
της Αγίας Ρωσίας (Histoire de la Sainte 
Russie). Ο Daumier συμμερίζεται τις ρω

σοφοβικές αντιλήψεις των φιλελεύθερων 
και των αριστερών κύκλων, που παρακο

λουθούσαν με άγχος και φόβο το ρωσική 
διάσταση στο Ανατολικό Ζήτημα και τα 
επεκτατικά σχέδια των τσαρικών στρα

τευμάτων. Ο βασιλιάς Όθωνας, που εμφανί

στηκε ως σύμμαχος του τσάρου κατά του 
τουρκικού μετώπου, αποτελείτο αντικεί

μενο δηκτικών εμπαιγμών σε μια σειρά 
γελοιογραφιών. Ο Daumier γελοιοποιεί 
τον «βασανισμένο νεαρό» παρουσιάζο

ντας τον ως μαριονέττα του ρώσου τσά

ρου και σαν απλοϊκό συνένοχο του. Ο 
Όθωνας, αν και είχε πλήρη επίγνωση της 
πολιτικής πραγματικότητας που καθόρι

ζαν οι μεγάλες δυνάμεις, θεωρούσε εφι

κτό το όνειρο της ανάκτησης των εδαφών 
της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Στη λιθο

γραφία του Daumier της 15ης Μαίου 1850 
για τη Le Charivari «ο μικρός ταλαίπωρος 
βασιλιάς Όθωνας» μετατρέπεται σε μή

λο της έριδας. Ο μεν Άγγλος θέλει να επα

ναφέρει στην πραγματικότητα τον πει

σματάρη νεαρό, ο δε Ρώσος παριστάνει 
τον προστάτη του. 

Ε. Ε. 

Loys Delteil, Honore Daumier, τμ. 6, Παρίσι 
1926, αρ. 1989· Honore Daumier. Das 
lithographische Werk, εκδ. Klaus Schrenk, 
Μόναχο 1977, τμ. Ι, σ. 654 

290. «Τρέχοντας να συναντήσει τους στα

σιαστές», 1854 
Honore Daumier (18081879) 

Λιθογραφία, 34,5 x 26,0 εκ. 

Επιγραφές: «Lith, de Destouches, Paris. Maison 
Martinet 
Courant Rejoindre les insurges: Au Diable ma 
petite Couronne, elle ne peut plus me servir, 
puisqueje suis Emprereur de BYZANCE!...» 
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 30197 

Οι πρώτες γελοιογραφίες που ο Daumier 
αφιέρωσε στα ελληνικά πολιτικά πράγ

ματα δημοσιεύτηκαν το 1850 στο Le 
Charivari: η πρώτη στις 15 Φεβρουαρίου 
με τη λεζάντα «Το λογαριασμό ή τη ζωή 
σας» και η δεύτερη στις 11 Μαρτίου με τη 
λεζάντα «Δύσκολα τα πράγματα για το 
φτωχούλη βασιλιά της Ελλάδας». Η ιδέα 
και στις δύο παραστάσεις είναι η κατα

πίεση της μικρής και ασθενικής Ελλάδας 
από τις δύο υπερδυνάμεις της εποχής, την 
Αγγλία και τη Ρ(οσία. 
Το ρόλο του Όθωνα άμεσα και το θε

σμό της βασιλείας έμμεσα βάλλει ο Daumier 
τέσσερα χρόνια αργότερα. Είναι η εποχή 
που η ελληνική πολιτική κατάσταση επα

νέρχεται στο προσκήνιο του Le Charivari 
σε σχέση με τις βλέψεις της Ρωσίας στη 
Μεσόγειο και τον Κριμαϊκό πόλεμο (1853

55), που τελευταία του φάση ήταν η κα

τάληψη της Σεβαστουπόλεως από τους 
Αγγλογάλλους και η Συνθήκη των Παρι

σίων του 1856. Στην οξεία αυτή κρίση του 
Ανατολικού Ζητήματος αναπόφευκτη ήταν 
και η εμπλοκή της Ελλάδας. Προς στιγμή 
φάνηκε ότι ήταν δυνατή η πραγματοποί

ηση της Μεγάλης Ιδέας. Με την έντεχνη 
υποκίνηση της Ρωσίας η Ελλάδα άνοιξε 
ακήρυχτο πόλεμο κατά της Τουρκίας ει

σβάλλοντας στις συνορεύουσες τουρκικές 
περιοχές. Το βασιλικό ζεύγος πρωτοστά

τησε και τα οδυνηρά αποτελέσματα είναι 
γνωστά. Ακολούθησε η Κατοχή του 1854, 
όταν ο στόλος των Αγγλογάλλων, μετά από 
έντονες παραστάσεις των συμμάχων τους 
Τούρκων, κατέπλευσε στον Πειραιά και 
αποβίβασε στρατεύματα κατοχής. Αυτά 
συνέβηκαν τον Απρίλιο του 1854. 
Στις 17 Απριλίου ο Daumier έδωσε στο 
Le Charivari μια καρικατούρα με τον τίτ

λο: «Τρέχοντας να Συναντήσει τους Στα

σιαστές». Εκεί παρουσιάζεται ο Όθωνας 
να πετά την κορώνα του λέγοντας: «ΣΓΟ 
διάολο το μικρό μου στέμμα, δεν μου κά
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νει πια τώρα που είμαι Αυτοκράτορας του 
Βυζαντίου». Ο βασιλιάς αποδίδεται σε 
στάση μπαλαρίνας. 

Φ.Μ. Τ. 

Η. Μυκονιάτης, Ελληνικά πολιτικά γεγονότα 
σε γελοιογραφίες τον Le Charivari, 18501863, 
Θεσσαλονίκη, 1983, σ. 293294, εικ. 7 

291. «Ο Δαίμων / Πειρασμός», 1854 
Honore Daumier (18081879) 
Λιθογραφία, 35,0 χ 26,0 εκ. 
Επιγρ.: «Lith. Destouches, Paris. Maison Martinet
Le Tentateur  Si tu consens a itre a moi, cet 
Empire sera a toi ! » 
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 30195 

Στη Γαλλία από την Επανάσταση του 1789 
και μετά, και παράλληλα με τις σημα

ντικές εξελίξεις στο χώρο της δημοσιο

γραφίας η πολιτική γελοιογραφία γίνε

ται όλο και πιο σημαντική χάρη στο δυνατό 
σχέδιο, τη φαντασία στην εκτέλεση και 
το λαϊκό της χαρακτήρα. Κατά την Πα

λινόρθωση τόσο επί Λουδοβίκου του 8ου 
(1814/151824) όσο και επί Καρόλου του 
10ου (18241830) δεν παρατηρείται κα

μιά ουσιαστική ανανέωση στην πολιτι

κή γελοιογραφία και γι' αυτό ευθύνονται 
η λογοκρισία και οι περιοριστικοί νό

μοι κατά της ελευθερίας του τύπου. Αλλά 
τα πράγματα άλλαξαν με την Ιουλιανή 
Επανάσταση. Από το 1821 η πολιτική γε

λοιογραφία όχι μόνο συμμετέχει με τον 
τρόπο της στις εξελίξεις της πολιτικής ζω

ής στη Γαλλία και την Ευρώπη γενικότε

ρα, αλλά αποκτά και τη δική της φυσιο

γνωμία. Ηταν κατά κύριο λόγο μέσα από 
δύο σατιρικά περιοδικά, το La Caricature 
(1830) και το Le Charivari (1832) του 
Charles Philipon (18061862), δραστήρι

ου εκδότη, δημοσιογράφου και γελοιο

γράφου, που πραγματοποιήθηκε αυτή η 
αλλαγή. Οι Raffet, Grandville, Decamps, 
Charlet, Forest, Bouquet, Desperret εί

ναι μερικά από τα ονόματα που επι

στράτευσε ο Philipon προκειμένου να φέ

ρει σε πέρας το έργο του. Όταν σε αυτά 
προστέθηκε και του Honore Daumier 
(18101879) τότε η πολιτική γελοιογρα

φία μεταβλήθηκε σε όργανο βίαιης πο

λεμικής. Το 1832 ο Charles Philipon, 
πετυχημένος ήδη εκδότης του La Caricature, 
ίδρυσε το Le Charivari σαν καθημερινό 
φύλλο. Το όνομα του σημαίνει «κακό

φωνη μουσική», «φασαρία», «πάταγο», 

και ανάλογη υπήρξε η εντύπωση που προ

ξένησε στο Παρίσι με την έκδοση του. 
Στη μακριά ζωή του επέζησε μέχρι τον 
20ο αιώνα γνώρισε πολλούς εκδότες, γύ

ρω του συγκεντρώθηκαν οι πιο δυνατοί 
σκιτσογράφοι της εποχής, και ή ύλη του 
άλλαξε πολλές φορές χαρακτήρα, για ένα 
διάστημα μάλιστα προστέθηκαν και λο

γοτεχνικά κείμενα. Η ιστορία του αντα

νακλά τις αλλαγές στην πολιτική και κοι

νωνική ζωή της Γαλλίας αλλά και της 
Ευρώπης γενικότερα κατά τον προηγού

μενο αιώνα. 
Δεδομένου ότι το Le Charivari είχε αντι

δράσει έντονα στον αγγλικό αποκλεισμό 
του 1850, η συντηρητική του στάση κατά 
την κατοχή των Αγγλογάλλων του 1854 
δε θα πρέπει να συγκαταλέγεται στις ιδι

αίτερα ευτυχισμένες στιγμές του περιο

δικού. Ασφαλώς επειδή τότε στόχος ήταν 
η Αγγλία, ενώ στην προκειμένη περίπτωση 
οι δύο χώρες συμπορεύονταν εναντίον 
του κοινού εχθρού δηλ. της Ρωσίας. Επι

πλέον η Ελλάδα αντιμετωπίζεται σαν όρ

γανο της ρωσικής πολιτικής. Τα γεγο

νότα έδωσαν φτερά στην φαντασία του 
Daumier. Στις 26 Απριλίου έδωσε στο Le 
Charivari μία λιθογραφία με τον τίτλο: 
«Ο Πειρασμός ή ο Δαίμων» παρουσιά

ζει τον Έλληνα βασιλιά κακομοιριασμέ

νο πάνω σ' ένα ύψωμα. Πίσω του ο Ρώσος, 
μία γιγαντιαία διαβολική μορφή με φτε

ρά τον κρατάει από τους ώμους κα του 
ψιθυρίζει στο αυτί: «Αν έρθεις με το μέ

ρος μου αυτή η αυτοκρατορία θα είναι δι

κή σου» και του δείχνει στο βάθος την 
Κωνσταντινούπολη που πάνω της είναι 
γραμμένη η επιγραφή «Byzance». 

Φ.Μ. Τ. 

Loys Delteil, Honore Daumier, τμ. 7, Παρίσι 
1926, αρ. 2494 Ηλίας Μυκονιάτης, Ελληνικά 
πολιτικά γεγονότα σε γελοιογραφίες του Le 
Charivari 18501863, Θεσσαλονίκη 1983 σ. 294· 
Honore Daumier. Das lithographische Werk, 
εκδ. Klaus Schrenk, Μόναχο 1977, τμ. 2, σ. 916

Κατ. Έκθ. Die Ruckkehr derBarbaren. Ewopaer 
und «Wilde» in der Karikatur Honore Daumiers, 
εκδ. Andre Stoll, Αμβούργο 1985, σσ.190 κ.ε, 
III 5 (Mihaila Mosoia & Andre Stoll). 

292. «Ο βασιλιάς των Ελλήνων ως 
απλός ρώσος γρεναδιέρος» 
Honore Damier (18081879) 
Λιθογραφία, 34,5 x 25,5 εκ. 
Επιγρ.: «Lith, de Destouches, Paris. Maison 
Martinet 

Le Roi des Grecs ayant la bonhomie de se 
laisser transformer en simple grenadier russe ». 
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 30196 

Αυτή τη λιθογραφία την έδωσε ο Daumier 
στο Le Charivari στις 22 Μαΐου. Απεικο

νίζεται ο Όθωνας ντυμένος σαν ανδρεί

κελο που αφήνεται στα χέρια ενός θεό

ρατου Ρώσου ο οποίος τον μεταμφιέζει σε 
Ρώσο γρεναδιέρο. Δηλαδή ο καλλιτέχνης 
τον ταυτίζει πλήρως με τους Ρώσους. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι αυτή η γελοιογραφία 
καθώς και οι προηγούμενες (56) αφού 
δημοσιεύτηκαν στο Le Charivari συμπε

ρ ιλήφθηκαν στη συνέχεια στη σειρά 
Chargeons les Russes. 
Αναμφισβήτητα οι γελοιογραφίες του 
Daumier καθρεφτίζουν τις πολιτικές και 
κοινωνικές ανακατατάξεις της εποχής. 
Επιπλέον, όσον αφορά τα τυπώματα, συ

νιστούν ταυτόχρονα και ένα πανόραμα 
των τεχνικών καθώς και των σημαντικό

τερων καλλιτεχνικών εξελίξεων. Ο Daumier 
διερεύνησε σε μεγάλο βαθμό τις δυνατό

τητες διαφόρων τεχνικών και η συμβολή 
του στην επίλυση των τεχνικών καθώς και 
των συνθετικών προβλημάτων είναι ου

σιαστική. Πράγματι οι λιθογραφίες τους 
είναι εξαιρετικής ποιότητας. Αν και βα

σικά μαυρόασπρες, ο δημιουργός τους 
προχώρησε πέρα από το πεθαμένο μαύ

ρο και το καθαρό άσπρο, δίνοντας μία σει

ρά από τονικές διαβαθμίσεις, που μέσα 
από το συσχετισμό τους οι μορφές ανα

πνέουν και κινούνται ελεύθερα. Είναι όμως 
αμφίβολο αν χωρίς τη δουλειά του στο Le 
Charivari θα είχαμε ποτέ τις τέσσερις χι

λιάδες περίπου λιθογραφίες, οι οποίες κα

θιέρωσαν τον Daumier σαν έναν από τους 
μεγαλύτερους καλλιτέχνες στο είδος. 

Φ.Μ. Τ. 

Η. Μυκονιάτης, Ελληνικά πολιτικά γεγονότα 
σε γελοιογραφίες τον Le Charivari, 18501863, 
Θεσσαλονίκη, 1983, σ. 294. 

293. «Πιστέψτε με!....» 
Α. Ch. Henri Cham, comte de Noe (18191879) 
Λιθογραφία, 34 x 26 εκ. 
Επιγρ.: ChamLith, de Destouches, Paris. Maison. 
Martinet «Croyez moi! rapportez le chez tapissier! 
personne n' a envie de s'asseoir dessus ». 
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ.ευρ. 30192 

Κείμενα σχετικά με τον Όθωνα παρου

σιάζονται στο Le Charivari, ήδη από το 
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1854. Εκεί όμως που υπάρχει πραγματι

κή πληθώρα όχι μονάχα κειμένων αλλά 
και γελοιογραφιών είναι στα θέματα που 
σχετίζονται με τα γεγονότα της αναζήτη

σης νέου βασιλιά της Ελλάδας μετά την 
έξωση του Όθωνα το 1862. Το γεγονός 
αυτό με τις πολλές κωμικοτραγικές δια

στάσεις του προσέφερε μεγάλη ευκαιρία 
για σάτιρα που στρεφόταν όχι μόνο προς 
το μέρος των Ελλήνων αλλά και των Ευρω

παίων που κινούσαν το παιχνίδι. 
Πέρασε, ωστόσο, πολύς χρόνος και άρχι

σε να φαίνεται ότι η υπόθεση της ανεύ

ρεσης νέου βασιλιά δε θα ήταν ιδιαίτε

ρα εύκολη υπόθεση. Επιπλέον είχε γίνει 
φανερό ότι αυτός που θα ανέβαινε στο 
θρόνο της Ελλάδας, θα έπρεπε να είναι 
πειθήνιο όργανο των ξένων και κυρίως 
των Εγγλέζων, που οι απαιτήσεις τους 
έφτασαν στο σημείο να θέλουν μια Ελλά

δα αφοπλισμένη. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι ένας από τους δημοφιλέστερους υπο

ψήφιους ήταν ο πρίγκιπας Alfred, ο δευ

τερότοκος γιος της βασίλισσας Βικτωρίας. 
Παράλληλα, ο ελληνικός λαός θεωρού

νταν δύσκολος, και η χώρα ότι έπρεπε να 
μεγαλώσει με την επέκταση των συνόρων 
της για να γίνει βκόσιμη. Στη γελοιογρα

φία του Cham παριστάνεται ένα μαγκάκι 
του Παρισιού που λέει στον Έλληνα: «Πί

στεψε με! Πήγαινε την πίσω στον ταπε

τσιέρη! Γιατί κανείς όε θα θελήσει να κα

θήσει!», δείχνοντας του την πολυθρόνα που 
συμβολίζει τον ελληνικό θρόνο. Τελικά ο 
κλήρος των μεγάλων δυνάμεων έπεσε στον 
πρίγκιπα Γεώργιο τον 18χρονο γιό του 
διαδόχου του θρόνου της Δανίας. 

Φ.Μ. Τ. 

Η. Μυκονιάτης, Ελληνικά πολιτικά γεγονότα 
σε γελοιογραφίες του Le Charivari, 18501863, 
Θεσσαλονίκη, 1983, σ. 296297, εικ. 15 

294. «Ανάμεσα σε δυο πολυθρόνες», 1854 
Honore Daumier (18081879) 
Λιθογραφία, 26,5 x 35,0 εκ. 
Επιγρ.: «Lith, de Destouches, Paris. Maison. 
Martinet. Entre deux fauteuils le Monsieur par 
terre ». 
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, αρ. ευρ. 30194 

Η σκληρή στάση των Αγγλογάλλων, που 
αναφέραμε παραπάνω, είχε φτάσει μέ

χρι και στην απειλή εκθρόνισης του Όθω

να. Η γραμμή αυτή που ταυτίζεται με εκεί

^ \ t V . s £  S i ^ ; . ''Λ\ .Λ';ΛΛΛ 

Entre deux Fauteuils le... Monsieur par terre. 

νη της γαλλικής Κυβέρνησης, όσον αφο

ρά τα γεγονότα που συζητούμε, είναι κοι

νή σε όλους τους γελοιογράφους που ασχο

λήθηκαν με το θέμα. Την εικαστική της 
απόδοση επιχειρεί πάλι ο Daumier στη 
γελοιογραφία που φέρει τον τίτλο: «Ανά

μεσα σε όνο πολυθρόνες ο κύριος κα

ταγής». Παριστάνεται ο μονάχης πελιδ

νός με διάπλατα ανοιχτά μάτια, πεσμένος 
στο χώμα από τη μια ο θρόνος του Βυζα

ντίου και από την άλλη της Ελλάδας. Η 
ιδέα είναι ευφυής και η σύνθεση καλο

στημένη. 

Φ.Μ. Τ. 

Η. Μυκονιάτης, Ελληνικά πολιτικά γεγονότα σε 
γελοιογραφίες τον Le Charivari, 18501863, Θεσ
σαλονίκη, 1983, σ. 294, εικ. 8 

295. Διακήρυξη της προσωρινής 
ελληνικής κυβέρνησης 
(Οκτώβριος 1862) 
Έντυπο, 35 x 24 εκ. 
Αθήνα, Εθνικό Ιστορικό Μουσείο 

Ο Όθων έπρεπε κυρίους να θεωρεί τη βα

σιλεία του αποτυχημένη μετά από την 
αξιοθρήνητη αποτυχημένη απόπειρα κα

τά τον Κριμαϊκό πόλεμο, όταν με μια πα

ράτολμη εξωτερική πολιτική θέλησε να 
εξασφαλίσει την υποστήριξη της ελληνι

κής κοινωνίας που θα παρείχε διάρκεια 
στην ηγεμονία του. Σε θέματα εσωτερι

κής πολιτικής, ούτε οι Βαυαροί ούτε αρ

γότερα οι Έλληνες σύμβουλοι του είχαν 
αναπτύξει βαθιά αντίληψη για τις προϋ

ποθέσεις ενός μοναρχικού κράτους στην 
Ελλάδα. Διότι αφενός απουσίαζε από την 
Ελλάδα μια τάξη ευγενών προερχόμενη 
από το παλιό καθεστώς, όπως στις ευρω

παϊκές μετεπαναστικές μοναρχίες, που 
τόσο πριν, όσο και μετά παρείχε υπο

στήριξη στην κρατική δομή. Αφετέρου η 
αρχή της κληρονομικότητας, χαρακτηρι

στικό γνώρισμα των αριστοκρατικών  μο

ναρχικών ηγεμονιών είχε πλήρως δυ

σφημιστεί από τους Οθωμανούς. Η έκβαση 
της εγκαθίδρυσης της Μοναρχίας στην 
Ελλάδα εξαρτήθηκε από το αν θα κα

τόρθωνε να βρει και να εκμεταλλευτεί με 
επιτυχία καθήκοντα που θα την καθι

στούσαν απολύτως αναγκαία για την ελ

ληνική κοινωνία. Δεν αρκούσε να οικο

δομηθούν οι κρατικές δομές παρά τον 
ενθουσιασμό και την γνώση του αντικει

μένου. Τόσο η Αντιβασιλεία που όπως την 
συνέλαβε ο Όθωνας, αποτελούσε μια εξε

λικτική δικτατορία όσο και η μετέπειτα 
προσπάθεια του νεαρού βασιλιά να θε
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μελιώσει ένα καθεστώς προσανατολι

σμένο σε «πεφωτισμένα» ολοκληρωτικά 
πρότυπα, έδειχναν σε εντελώς λανθα

σμένη κατεύθυνση. Μετά την αναγκα

στική μετάπτωση του καθεστώτος σε Συ

νταγματική Μοναρχία το 1843, η στενή 
συνεργασία του Βασιλιά με τον Ιωάννη 
Κωλέττη και την πολιτική του ομάδα, δεν 
άφηνε πλέον περιθώρια για την ανάλη

ψη εξισορροπητικού ρυθμιστικού ρόλου 
από τα αντίπαλα πολιτικά κόμματα. Η 
ομάδα του Κωλέττη, που είχε προ παντός 
υποστηρίξει το κίνημα για την παραχώ

ρηση Συντάγματος, μετά τις πρώτες εκλο

γές όπου κέρδισε την πλειοψηφία στη 
Βουλή, περιφρονούσε Δικαιοσύνη και Σύ

νταγμα. Επιπροσθέτως, οι μέθοδοι που 
χρησιμοποίησε ο Κωλέττης κλόνισαν την 
πίστη της κοινής γνώμης στην ακεραιό

τητα του Μονάρχη. Μετά απ'αυτό, η 
Μοναρχία κατέληξε να λειτουργεί μόνο 
ως η καθιερωμένη γέφυρα του νεοσύ

στατου κράτους προς τις «Προστάτιδες 
Δυνάμεις». Λόγω της απεγνωσμένης αλ

λά και αδέξιας εμπλοκής του Όθωνα στην 
επιδίωξη της «Μεγάλης Ιδέας», κατά την 
άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, με τη 
σειρά τους οι «Προστάτιδες Δυνάμεις» 
μεταστράφηκαν εναντίον του. Ο Όθωνας 
οφείλει την παραμονή του οτον θρόνο για 
οκτώ ακόμα χρόνια στον τοπικισμό και 
στην προσκόλληση σε οικογενειακούς 
σχηματισμούς, που αποτελούσαν διαρ

θρωτικές αρχές της ελληνικής πολιτικής 
ζωής και που επιβράδυναν τον σχηματι

σμό μιας δυναμικής αντιπολίτευσης. Η 
διακήρυξη της προσωρινής κυβέρνησης 
υπογράφτηκε από τον πρόεδρο του υπουρ

γικού συμβουλίου, Δημήτριο Γ. Βούλγα

ρη (18021877), και τα υπόλοιπα μέλη του 
υπουργικού συμβουλίου. Ο Βούλγαρης 
ήταν γιος ενός ναυτικού από την Ύδρα, 
που στο τουρκικό ναυτικό έφτασε στον 
βαθμό του κυβερνήτη της τουρκικής ναυ

αρχίδας και αργότερα έγινε διοικητής της 
' Υδρας, του Πόρου και των Σπετσών. Ήδη 
σε ηλικία 17 ετών ο Δημήτριος Βούλγα

ρης εξελέγη μέλος του Συμβουλίου των 
Προκρίτων των Υδραίων και υποστήρι

ξε, με υπεύθυνες ενέργειες, τη συμμετο

χή του νησιού στον απελευθερωτικό αγώ

να. Μεταξύ των ετών 1826 και 1833, 
συμμετείχε ενεργά στην πολιτική ζωή και 
έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αντιπο

λίτευση κατά του Καποδίστρια. Μετά από 
πολυετή διακοπή, το 1845 συνέχισε την 

πολιτική του σταδιοδρομία ως γερουσια

στής. Χρημάτισε υπουργός διαφόρων 
υπουργείων υπό τον Κωνσταντίνο Κανά

ρη και αργότερα υπό τον Ιωάννη Κωλέτ

τη, ενώ το 1855 βρέθηκε για δυο χρόνια 
επι κεφαλής δικής του κυβέρνησης. Κατό

πιν, ανήκε στις κινητήριες αντιπολιτευτι

κές δυνάμεις κατά του Βασιλιά. 
Η διακήρυξη καθιστούσε τον Όθωνα υπεύ

θυνο για ένα «πολιτικό σύστημα» στο 
οποίο φόρτωναν την υφιστάμενη εθνική 
ταπείνωση, την διαφθορά των ηθών και 
την περιφρόνηση για τους νόμους. Τα μέ

λη της Τριανδρίας που προΐσταντο της 
προσωρινής κυβέρνησης κατείχαν, ήδη 
επί Όθωνος, υπουργικές θέσεις, γεγονός 
που δεν τους εξασφάλιζε την ανάλογη 
ηθική βάση για να εκτοξεύουν τέτοιου εί

δους κατηγορίες. Παρομοίως, τα υπό

λοιπα μέλη του υπουργικού συμβουλίου 
είχαν αποτελέσει τμήμα του «συστήμα

τος» αυτού ως βουλευτές. Επιπλέον, ελά

χιστα διέφεραν τα «πολιτικά ήθη» κατά 
το τέλος της ηγεμονίας του Όθωνα από 
εκείνα που είχε αρχικά συναντήσει ο βα

σιλιάς. Αρκετά δεδομένα συνηγορούν στο 
συμπέρασμα ότι η εξέγερση, παράλληλα 
με την ικανοποίηση των προσωπικών φι

λοδοξιών, διευκόλυνε πρωτίστως την πραγ

ματοποίηση καθυστερημένων γενεαλο

γικών αλλαγών εντός των καθιερωμένων 
πολιτικών σχημάτων. Η εκθρόνιση του 
Όθωνα εμφανίζεται εκ τούτου περισσό

τερο ως μέσο παρά ως σκοπός, κάτι που 
υπογραμμίζεται επιπροσθέτως από το γε

γονός ότι ο Όθωνας κρίθηκε μη απαραί

τητος μετά από 29 χρόνια παραμονής στην 
Ελλάδα. Όπως και το 1843, ο στρατός 
προσέφερε καθοριστική υποστήριξη κα

τά την εξέγερση. Στην διακήρυξη εκ

φράζεται η αναγνώριση της αξίας της συμ

μετοχής του μέσω της απονομής σαφών 
ευχαριστιών. Οι συντάκτες της διακήρυ

ξης στρέφουν την προσοχή τους ιδιαίτε

ρα στην καθησύχαση των «Προστάτιδων 
Δυνάμεων», τις οποίες διαβεβαιώνουν 
για την διατήρηση της συνταγματικής 
Μοναρχίας και την εν γένει διαφύλαξη 
των συμφωνηθέντων δικαιωμάτων τους 
στην περιοχή. Τέλος η δήλωση (σύμφω

να με την οποία οι εκκρεμότητες που θα 
προέκυπταν, θα ρυθμίζονταν με τη σύ

γκληση Συντακτικής Εθνοσυνέλευσης το 
συντομότερο δυνατό ενώ οι εργασίες της 
προσωρινής κυβέρνησης μέχρι τότε θα 
βασίζονταν στους υφιστάμενους νόμους) 

διασαφηνίζει απόλυτα πως στην πραγ 

ματικότητα με την εξέγερση, ούτε επι § 
χειρήθηκε ρήξη με το παρελθόν ούτε υπήρ * 
ξε ανάλογη πρόθεση. £. 

Β. Σ. | 
ω 

Νικηφόρος Διαμαντούρος/ Βασίλης Σφυρό < 
ερας, «Περίοδος συνταγματικής μοναρχίας», se 
Ιστορία τον Ελληνικού Έθνους, τμ. ΙΓ, Αθή a 
να 1976, σσ. 105143· Στέφανος Παπαδό 1 
πουλος, «Ο Κριμαϊκός Πόλεμος και ο Ελλη < 
νισμάς», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τμ. ω 

ΙΓ', Αθήνα 1976, σα 143168· Οδυσσεύς Δη « 
μητρακόπουλος, «Στροφή της κυβερνητικής 
πολιτικής προς την εσωτερική ανάπτυξη της 
χώρας», Ιστορία τον Ελληνικού Έθνους, τμ. 
ΙΓ', Αθήνα 1976, σσ. 171199· Gunnar Hering, 
Die politischen Parteien in Griechenland 1821
1936, 2 τμ., Μόναχο 1992 (Siideuropaische 
Arbeiten, 90/12), τμ. Ι, σσ. 224234, 247322. 

296. Τελευταίο διάγγελμα του βασιλιά 
Όθωνα προς τον ελληνικό λαό 
(12 Οκτωβρίου 1862) 
Έντυπο και σε ελληνική γλώσσα, 
26,9 χ 18,2 εκ. 
Μόναχο, Βαυαρική Κρατική Βιβλιοθήκη, 
Res. 2ο H.gr. 45 a 

ΕΛΛΗΝΕΣ! 
Πεποιθώς ότι, μετά εις τίνα μέρη του Κρά

τους και ιδίως εν τη πρωτευσούση λυπη

ρά συμβάντα, η εν τη Ελλάδι σήμερον δια

μονή μου ηδύνατο να φέρη τους κατοίκους 
αυτής εις αιματηρός και δυσδιαλύτους πε

ρίπλοκος, απαφάσισα ν' αποδημήσω επί 
του παρόντος εκ του τόπου όν ηγάπησα 
και αγαπώ εγκαρδίως, και υπέρ της ευη

μερίας του οποίου τριάκοντα σχεδόν έτη 
επιμόνως εμόχθησα. 
Μακράν πάσης επιδείξεως δεν απέβλε

πον ειμή εις τα ορθώς εννοούμενα συμ

φέροντα της Ελλάδος, ενθαρρύνων πά

σαις δυνάμεσι την υλική και ηθικήν 
ανάπτυξιν σας, και μερίμνων μάλιστα πε

ρί της εις απαντάς απονομής της δικαιο

σύνης· προκειμένου δε περί των κατ' εμού 
πολιτικώς πταισάντων, άπειρον έδειξα 
επιείκειαν και αμνησικακίαν. 
Απερχόμενος ήδη εις την πατρίδα της γεν

νήσεως μου, λυπούμαι βαθέως αναλογι

ζόμενος τα δεινά τα οποία ως εκ της νέας 
φάσεως των πραγμάτων ενδέχεται να κα

τασπαράξωσι την φιλτάτην μου Ελλάδα. 
Εύχομαι δε ο Παντελεήμων Θεός να κή

δηται πάντοτε της τύχης υμών, 
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Εν άρμω Σαλαμίνος τη 12 Οκτωβρίου 1862. 
ΟΘΩΝ. 
Το κείμενο δηλώνει το ξεκάθαρο τέλος 
που έθεσε ο ίδιος ο Όθωνας στην ζωή 
του στην Ελλάδα και στο έργο του. Το 
κείμενο διαπνέεται από συμπαθητική ευ

θύτητα, παρά την έλλειψη κατανόησης 
από τον Όθωνα των δικών του σφαλμά

των και την αισθητή πικρία για την εκλαμ

βανόμενη αχαριστία. Εκφράζει τα πά

τρια δεσμά του με την Ελλάδα με 
πειστικότητα, διαβεβαίωση της καλής του 
θέλησης. 
Στην πραγματικότητα πρόκειται για σφο

δρούς ανταγωνισμούς των δυνάμεων που 
εκείνο τον καιρό επέφεραν την εκθρό

νηση του βασιλιά και οι οποίες κλιμα

κώθηκαν μέχρι και σε ένοπλες συγκρού

σεις. Μ'αυτό τον τρόπο ο Όθωνας έδω

σε ένα παράδειγμα που δεν θέλησαν να 
ακολουθήσουν οι τρεις από τους έξι συ

νολικά διαδόχους του, ζημιώνοντας τόσο 
την Ελλάδα όσο και τους ίδιους, όταν βρέ

θηκαν αργότερα στην ίδια θέση. 
Όμως ο Όθωνας αποφεύγει στο διάγ

γελμα ευθέως να παραιτηθεί από τον θρό

νο του. Ο αντικαταστάτης θα καθοριστεί 
πρώτα με τη σύμφωνη γνώμη των «Προ

στάτιδων Δυνάμεων» της Μεγάλης Βρε

ταννίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας. 
Ως νέος βασιλιάς θα κληθεί ο Δανός πρί

γκηπας Γεώργιος Χριστιανός Φερδινάν

ΕΛΛΗΝΕΣ Σ 

1Ιε?Κ!3ώς ότι, μετά" τά τελευταία ε'ις τίνα μερί) τοϋ 
Κράτους xal \δίως 'εν τγ πραχενσβύαγ λυπηρά συμβάντα, ή εν 
τη Ελλάδι σήμερον δάμονη μου αδύνατο νά <ρέρ*ι τους χατοί 
χους οάτΐς εις αιματηρά? xal δνσδιαλίτονς περιπλοχάς, απε

φάσισα ν αποδημήσω έπϊ τον παρόντος, έκ τον τόπου όν fiyct

rojcra κα'ι άγαπύ έγκαοίίως, και imlpττ,ς ευημερίαςτονοποίον 
τρϊαχβ'ντα σχεδόν ετη επιμόνως εμόχ%ηαα. 

Μακράν πάσης επιδεΊξεως δεν άπίβλεπον ε'ιμΜ ε'ις τά 
όρ3ώς εννβοίμινα συμφέροντα rfg "Ελλάδος, ivSappvvav πά

οαις δυνάμεαι ττα ϋλιχιρ xoCi rfiixrp/ άνάπτυξιν σας, xoCi 
μερίμνων μάλιστα περί τ% εις απαντάς άπονομτ,ς της διχαιο

σίνης · προχειμενου δϊ περ'ι των χατ εμού πολιτιχώς πταΛσάν

των, άπειρον 'έδειξα έπιείκειαν και άμνησιχαχίαν. 

'Απερχόμενος f&ri ε'ις ττρ πατρ'ιδα τήί γενέσεως μου, 
λιιπίίμα! βαΆεως αναλογιζόμενος τά δεινά τά όποια ας ίκ 
τί.ς νέας ψάσεω: τύν πραγμάτων ενδέχεται να χατοναπαρά

ξωσι ττ>ν ψιλτάτην μου Ελλάδα. 
'Εύχομαι δε ό Παντελεήμων θεός να xτ,δψαι πάντοτε 

τής τύχι&ϋμών, 

Εν άρμα ϊ.αλαμ'α)ος rp 12 Οκτωβρ'ιον 1863. 

ΟθΩΝ. 

δος από τον Οίκο των ΓλύξμπουργκΣό

ντερμπουργκ. Μετά την ανεξαρτησία των 
Ελλήνων, οι τρεις μεγάλες δυνάμεις ήθε

λαν να διατηρήσουν τα προνόμια τους 
στην περιοχή, προνόμια που σχετίζονταν 
με την πολιτειακή μορφή της Ελλάδας και 
με τον κάτοχο του θρόνου. Οι απαιτήσεις 
αυτές είχαν γίνει αποδεκτές από τον βαυ

αρό μονάρχη. Όμως ένας χρόνος χρειά

στηκε στις κυβερνήσεις των χωρών αυ

τών για να ολοκληρώσουν τις τυπικές 
διαδικασίες για την επίσημη κρατική ανα

γνώριση του Γεωργίου του Α ' ως αντι

καταστάτη του Όθωνα 

Β. Σ. 

«Ο αντιδυναστικός αγώνας και η έξωση του 
Όθωνος», Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τμ. 
ΙΓ, Αθήνα 1976, σσ. 186199 «Το ελληνικό 
κράτος από το 1826 ως το 1883», Ιστορία του 
Ελληνικού Έθνους, τμ. ΙΓ', Αθήνα 1976, σσ. 
220229' Gunnar Hering, Diepolitischen Parteien 
in Griechenland 18211936, 2 τμ., Μόναχο 1992 
(Sudeuropaische Arbeiten, 90/12), τμ. Ι, σσ.. 
323360. 

297. "Έγγραφο παραίτησης 
του Πρίγκηπα Λουδοβίκου της 
Βαυαρίας από τον δικαίωμα διαδοχής 
στον θρόνο της Ελλάδας 
Hohenschwangau, 10 Δεκεμβρίου 1867. 
Με την ιδιόχειρη υπογραφή του βασιλιά 
Λουδοβίκου Β ' . 
Βασιλική σφραγίδα, κορδόνι, επικυρωμένη 
από τον πρίγκηπα Hohenlohe και τον 
Γενικό Γραμματέα Dr. Prestele 
Μουσείο Βασιλέως Όθωνος, Οττομπρούν 

Σε τρεις σελίδες χειροποίητου εκ των οποί

ων μια δισέλιδη. Το πρωτοσέλιδο και οπι

σθόφυλλο είναι διακοσμημένα με ανά

γλυφες, από ασημένιο χαρτί, διακοσμήσεις 
με το βασιλικό έμβλημα. Τα φύλλα ενώ

νονται μεταξύ τους με μεταξωτό μπλε και 
ασημένιο κορδόνι, οι άκρες του οποίου 
είναι κολλημένες με χάρτινη σφραγίδα. 
Το γερμανικό κείμενο αναφέρει (σελ. 
αδ): «Αφού ο πολυαγαπημένος μας εξά

δελφος, Πρίγκηψ Λουδοβίκος Λεοπόλ

δος Ιωσήφ Μαρία Αλοϋσιος Αλφρέδος 
της Βαυαρίας, Βασιλική Υψηλότης, ευα

ρεστήθηκε να παραιτηθεί, για τον εαυτό 
του και επ' ονόματι των απογόνων του, 
από το δικαίωμα διαδοχής στο θρόνο του 
Βασιλείου της Ελλάδος, δυνάμει διακη

ρύξεως της 1ης Δεκεμβρίου τρέχοντος 
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έτους, της οποίας το κείμενο έχει κατά λέ

ξιν ως εξής: 
["Ημείς Λουδοβίκος Λεοπόλδος Ιωσήφ 
Μαρία Αλοϋσιος Αλφρέδος της Βαυαρίας, 
Πρίγκηψ της Βαυαρίας, ευαρεστούμεθα 
να διακηρύξουμε ότι, 
αφού στο άρθρο 8 της συνθήκης του Λον

δίνου της 7.3.1832 ορίσθηκε ότι το στέμμα 
της Ελλάδος περιέρχεται στον Πρίγκηπα 
Όθωνα της Βαυαρίας και, σε περίπτωση 
που Αυτός εκλείψει χωρίς απογόνους κατ' 
ευθεία γραμμή, στους νεωτέρους αδελφούς 
Του και στους απογόνους και κληρονό

μους Εκείνων κατά τάξιν πρωτοτοκίας, 
και αφού στο ως άνω άρθρο 8 επισυνά

φθηκαν, με τη συνθήκη του Λονδίνου της 
18.3.1833, πρόσθετες ρυθμίσεις σχετικά με 
ενδεχόμενη διαδοχή από τους νεωτέρους 
Πρίγκηπες του Βασιλικού Οίκου της Βαυ

αρίας, 
διά της παρούσης εγκαταλείπουμε επισή

μως, για τον εαυτό Μας και επ' ονόματι 
των απογόνων Μας, κάθε δικαίωμα επί 
του ελληνικού Θρόνου που προήλθε ή θα 
προέλθει εκ των ανωτέρω συνθηκών, και 
έτσι παραιτούμεθα ρητώς, στον αιώνα τον 
άπαντα, από το θρόνο του Βασιλείου της 
Ελλάδος. 
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω υπογράψα

με ιδιοχείρως την προκείμενη διακήρυξη 
και της επιθέσαμε τη σφραγίδα Μας. 
Εγένετο στο Μόναχο, την 1.12.1867 
(υπογραφή) Λουδοβίκος (Πρίγκηψ της 
Βαυαρίας)"] 
Και αφού η παραίτηση αυτή έλαβε αυθη

μερόν, με διακήρυξη, την πατρική έγκρι

ση από πλευράς της Αυτού Βασιλικής Υψη

λότητας του Πρίγκηπα Λουιτπόλδου της 
Βαυαρίας, έτσι παρέχουμε, ως κεφαλή του 
Βασιλικού Ημών Οίκου, την έγκριση Μας 
στην ανωτέρω παραίτηση. 
Σε πιστοποίηση των ανωτέρω υπογρά

ψαμε ιδιοχείρως και επιθέσαμε τη σφρα

γίδα Μας στην προκείμενη πράξη σε δύο 
αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα, συ

νημμένο με την πράξη της παραίτησης της 
Αυτού Βασιλικής Υψηλότητας του Πρί

γκηπα Λουδοβίκου και έγκριση της Αυτού 
Βασιλικής Υψηλότητας του Πρίγκηπα Λου

ιτπόλδου, θα αποτεθεί στο Μυστικό Αρχείο 
του Οίκου Μας, και το άλλο θα σταλεί 
στον Πρίγκηπα Λουδοβίκο. 
Εγένετο στο Χόενσβάνγκαου, την 10.12. 
1867, 
έτος τέταρτο της διακυβέρνησε ως Μας 
Λουδοβίκος 
Από την υπουργική προσυπογραφή κα

θίσταται σαφές ότι η παραίτηση από το 
θρόνο της Ελλάδος δεν αποτέλεσε εσω

τερική οικογενειακή υπόθεση, αλλά πο

λιτειακή υπόθεση του Βασιλείου της Βαυ

αρίας. Το δίκαιο του Οίκου των 
Βίττελσμπαχ είναι, κατά το 19ο αιώνα, 
βαυαρικό δημόσιο δίκαιο. Πηγή της εξέ

λιξης αυτής είναι ο νόμος περί υπουργι

κής ευθύνης, απόρροια της επανάστασης 
του 1848. Δυνάμει του νόμου αυτού, προ

ϋπόθεση της έκδοσης και ισχύος ενός βα

σιλικού διατάγματος αποτελούσε η σύ

μπτωση της βασιλικής βούλησης με τη 

βούληση του υπουργού, στην αρμοδιότη

τα του οποίου ενέπιπτε το αντικείμενο της 
ρύθμισης. Ακόμα και όταν το κείμενο δια

τάγματος έχει συνταχθεί από τον ίδιο το 
Βασιλιά, πρέπει να προσυπογράφεται από 
υπουργό. 
Την προκείμενη πράξη του Βασιλιά Λου

δοβίκου Bae προσυπέγραψε ο Chlodwig 
Fiirst von HohenloheSchillingfurst (1819

1901), ήδη από το 1866 Υπουργός επί του 
Βασιλικού Οίκου και των Εξωτερικών, 
καθώς και ο Πρόεδρος του Υπουργικού 
Συμβουλίου. Ο HohenloheSchillingfurst 
παρέμεινε στη θέση αυτή μέχρι το 1870, 
αργότερα (18941900) θήτευσε ως Καγκελ

λάριος και Προοθυπουργός της Πρωσσίας 
στο Βερολίνο. 
Η πολιτειακή σημασία της παραίτησης κα

θίσταται σαφής επίσης από τη σφραγίδα: 
Δεν πρόκειται για τη σφραγίδα του Λου

δοβίκου Bae, αλλά για εκείνη του Υπουρ

γείου Εξωτερικών. 
Η πράξη υπογράφεται επί πλέον από το 
Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξω

τερικών, κορυφαίο υπάλληλο αρμόδιο για 
τη διοίκηση του Υπουργείου. Πρόκειται 
για τον Dr. Ernst Prestele (18131896), ο 
οποίος θήτευσε στο Υπουργείο Εξωτερι

κών από το 1848 μέχρι το 1883. Με την 
προσυπογραφή του ανέλαβε ως προϊστά

μενος της διοίκησης την εσωτερική διοι

κητική ευθύνη, ενώ η υπουργική προσυ

πογραφή τέθηκε ως απολύτως απαραίτητη 
για την ισχύ της βασιλικής δήλωσης. 

Herrmann. Rumschotte 
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Ι Βιβλιογραφία 
Η 
< 
I Abele, J. A. S., Griechische 
3 Denkwiirdigkeiten und die k. bayerische 
= Expedition nach Hellas, Μάνχάίμ 1836 
ζ 

Β About, Edmond, La Grece contemporaine, 
j Παρίσι 1854 
1 Αμπου Εντμόντ, if Ελλάδα του Όθωνος "Η 
| σύγχρονη Ελλάδα 1854" (μτφ. του La Grece 
■ contemporaine, Paris 1855), Αθήνα χ.χ. 

1 Aldenhoven, Ferdinand, Itineraire descriptif 
< de VAttique et du Peloponese, Αθήνα 1841 

Αλεξανδρής Κωνσταντίνος Α., Αι ναντικαί 
επιχειρήσεις του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος 
18211829, Αθήναι 1930 

Αντερσεν, Χανς Κρίστιαν, (Εδοιπορικό 
στην Ελλάδα, Αθήνα, χ.χ. (μετά το 1972) 
Αρχεία της Ελληνικής Παλλιγγενεσίας 1821

1832. Αι εθνικαί συνελεύσεις, τμ. Α'ΙΔ', 
Αθήναι 197181 
Αρχεία Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, επιμ. 
Ιωάννης Θεοφανίδης, χ.τ., χ.χ. (Ιστορικόν 
Αρχείον Α'Γ') 

Αρχείον του στρατηγού Ιωάννου Μακρυ

γιάννη, επιμ. Ιωάννης Βλαχογιάννης, 
Αθήναι 1907 (Αρχεία της νεωτέρας ελληνι

κής ιστορίας, 2) 

Αρχείον Ιωάννου Καποδίστρια, τμ. Α'Γ' 
Κέρκυρα 197683 
Armansperg, Roswitha Grafin, loseph 
Ludwig Graf Armansperg. Ein Beitrag zur 
Regierungsgeschichte Ludwigs I. von Bayem 
(Διδ.διατρ. Μόναχο 1949), Μόναχο 1976 
(Miscellanea Bavarica Monacensia, 33) 

Ars, Grigorij L., Kapodistrija Igreceskoe 
nacionalnoosvoboditelnoe dvizenie 1809

1822 gg, Μόσχα 1976 

Athanassoglou  Kallmyer, Nina, French 
Images from the Greek War of Independence 
18211830. Art and Politics under the 
Restauration, Νιου Χέιβεν/Λονδίνο 1989 

Αθήνα 1834 1984, Νε'α Εστία 1984. 

Athen Munchen, επιμ. Georg Himmelheber 
κ.α., Μόναχο 1980 (Bayerisches 
Nationalmuseum. Bildfiihrer, 8) 

Athens 1839 1900. A Photographic Record, 
Αθήνα 1985 

Baedeker, Karl, Griechenland. Handbuch fur 
Reisende, Λειψία 1883 

Βακαλόπουλος, Απόστολος, Τα ελληνικά 
στρατεύματα του 1821. Οργάνωση, ηγεσία, 
τακτική, ήθη, ψυχολογία, Θεσσαλονίκη 
(τΰποις «Ελληνική Ιατρική») 1948 

, "Die Tatigkeit der Vereine 'Philomousos 
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