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Αληί Πξνιφγνπ 

εξελάδα ζ‟ έλα ζνθφ 

νθέ κνπ, ην ηεηξάζνθν 

πνπ ζε θσηάεη, ιπρλάξη, 

λάηαλε, ιέεη, θεγγάξη 

θη εζχ είθνζη ρξνλψ! 

 

Νάηαλε ηάρα ε γλψζη ζνπ 

ραξέο, θαυκνί θη ακάρε, 

κηα δαζσκέλε ξάρε 

μεθίλεκα πξσηλφ! 

 

Σα κχξηα πνπ δε γλψξηζεο 

λεξφ ζα ηαείρεο κάζεη 

κε δάζθαιν ηα πάζε 

κ‟ έλα θιεθηφ θηιί. 

 

Άλνημε ην παξάζπξν  

θη νζκίζνπ ηνλ αγέξα… 

Θ‟ αθνχζεο απφ πέξα 

ζθνπνχο εξσηηθνχο. 

 

Ληπνζπκνχλ ηα θχκαηα 

ηεο ακκνπδηέο, ζνθέ κνπ 

Ώθνχο ηε ζξφε η‟ αλέκνπ 

ηα θχιια, ηελ αθνχο; 

 

Πνιχ ηελ θαηαθξφλεζεο 

ηε Γσή, π‟ αλάζεκά ηεο! 

Καη ηψξα; Βίλαη θεπγάηε 

αλ φλεηξν πξσηλφ. 

 

Υεηιάθηα αλζνχλ ζηε γεηηνληά 

γαξχθαιια ζηε γιάζηξα- 

θαη ζπ δηαβάδεηο η‟ άζηξα 

θαη ην βαζχ νπξαλφ… 

 

Γαρ. Παπαλησλίνπ 

 

  



ii 

Βηζαγσγή 

ηε γλσζηή έξεπλα-κειέηε ηνπο, L'amourdel'art, δεκνζηεπκέλε ζηα 1969, νη 

Πηέξ Μπνπξληηέ (Pierre Bourdieu) θαη Ώιαίλ Νηαξκπέι (Alain Darbel) θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ηα Μνπζεία θαη νη Πηλαθνζήθεο αλαπαξήγαγαλ ζηνπο επηζθέπηεο 

ηνπο ηελ ήδε δηακνξθσκέλε ηαμηθά θνπιηνχξα θαη παηδεία, θαη θαηά ζπλέπεηα 

ελίζρπαλ ηηο ππάξρνπζεο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο θαη ζπληεξνχζαλ ηελ 

θνηλσληθή αληζφηεηα. Δ πξνζέγγηζε απηή ηνπ ζεζκνχ ηνπ κνπζείνπ, απφ 

θνηλσληνινγηθή ζθνπηά, ήηαλ απφξξνηα ηνπ πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ξηδνζπαζηηζκνχ 

πνπ είρε αλαπηπρζεί ηε δεθαεηία ηνπ 1960 ηδηαίηεξα ζηνπο ρψξνπο ησλ Παλεπηζηεκίσλ 

θαη είρε νδεγήζεη ηνπο λένπο εξεπλεηέο ησλ ζπνπδψλ ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο θχζεο λα 

δνπλ θξηηηθά ηελ παξαγφκελε επηζηεκνληθή γλψζε θαη ηνπο ηξφπνπο αλαπαξαγσγήο 

θαη δηάρπζήο ηεο, θαη, ζπλαθφινπζα, λα δηεπξχλνπλ ην πεδίν ηεο έξεπλαο ηνπο, 

πηνζεηψληαο,ηαπηφρξνλα, λέα κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

επξχηεξα θνηλσληθά, πνιηηηθά θαη ηδενινγηθά ζπκθξαδφκελα.  

ηνλ ρψξν ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο, φπσο έρεη δείμεη ν Σδφλαζαλ Υάξηο 

(Jonathan  Harris), αλαπηχρζεθε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 ε «θνηλσληθή 

ηζηνξία ηεο ηέρλεο», κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα, αξρηθά ηα βηβιία ηνπ Σίκνζπ 

Σδ. Κιαξθ (Timothy J. Clark)
1
 θαη ηνπ Άικπεξη Μπφηκε (Albert Boime),

2
 θαη ζηε 

ζπλέρεηα ηηο θνηλέο εξγαζίεο ηεοΓθηδέιληα Πφινθ (Griselda Pollock) θαη ηνπ Φξέλη 

ξηνλ (Fred Orton).
3

 ην ξηδνζπαζηηθφ απηφ ξεχκα εληάζζεη ν Υάξηο θαη ηα 

δεκνζηεχκαηα ηεο Κάξνι Νηάλθαλ (Carol Duncan) θαη ηνπ Άιαλ Γνπάιαηο (Alan 

Wallach), ηα νπνία θαη απνηεινχλ ηηο πξψηεο ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο γηα κηα 

θξηηηθή κειέηε ησλ θαιιηηερληθψλ κνπζείσλ.
4
 Σφζν ζην πξψην ηνπο άξζξν ζην 

πεξηνδηθφ Marxist Perspectives ηνλ ρεηκψλα ηνπ 1978,
5
 φζν θαη (θπξίσο) ζην δεχηεξν 

ζην Art History ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1980,
6
 νη δχν κειεηεηέο, πηνζεηψληαο αλαιπηηθά 

                                                 
1 T.J Clark,  Image of the People: Gustave Courbet and the 1848 Revolution, Λνλδίλν, Thames and 

Hudson, 1973. Σνπίδηνπ, The Absolute Bourgeois: Artists and Politics in France 1848-1851, Λνλδίλν, 

Thames and Hudson, 1973. 
2 A. Boime, The Academy and French Painting in the Nineteenth Century, ΛνλδίλνθαηΝέαΤφξθε, 

Phaidon, 1971. 
3ΐι. ηαζρεηηθάάξζξαγηαηνλΐαλΓθνγθπνπζπκπεξηιήθζεθαλιίγναξγφηεξαζην F. Orton θαη G. Pollock, 

Avant-Gardes and partisans reviewed, Μάληζεζηεξ, Manchester University Press, 1996. 
4 J. Harris, The New Art History. A critical introduction, ΛνλδίλνθαηΝέαΤφξθε, Routledge, 2001, ζει. 

7-8. 
5 C. Duncan θαη A. Wallach, “The Museum of Modern Art as a Late Capitalist Ritual. An Iconographic 

Analysis”, Marxist Perspectives 1, αξ.4, Υεηκψλαο 1978, ζει. 28-51. 
6 C. Duncan θαη A. Wallach, “The Universal Survey Museum”, Art History, ηφκνο 3, αξ. 4, Αεθέκβξηνο 

1980, ζει. 448-469. 
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εξγαιεία, ηα νπνία ζηεξίδνληαλ ζηε καξμηζηηθή ζεσξία, ζηελ εηθνλνγξαθία ηνπ 

Παλφθζθπ (Erwin Panofsky) θαη ζηηο αλζξσπνινγηθέο κειέηεο ηνπ ΐίθηνξ Σέξλεξ 

(Victor Turner) γηα ηα ζχκβνια θαη ηηο ηειεηνπξγίεο,
7
 ελέγξαςαλ ηα κνπζεία ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία κε ηηο εθθιεζίεο, ηα καπζσιεία θαη νξηζκέλνπο ηχπνπο αλαθηφξσλ, θαη 

ηφληζαλ ηελ ηειεηνπξγηθή ηνπο θχζε θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη δεκηνπξγνχλ ζηνλ 

επηζθέπηε εκπεηξίεο πνπ κνηάδνπλ κε ηηο αληίζηνηρεο ηεο παξαδνζηαθήο ζξεζθείαο. 

ΐαζηθή ηνπο ζέζε ήηαλ φηη ε πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ηνπ κνπζείνπ είλαη ηδενινγηθή, 

αθνχ, ν πξννξηζκφο ηνπ, σο ζχκβνιν ηνπ θξάηνπο, είλαη λα «εληππψζεη» ζηνπο 

επηζθέπηεο ηηο θπξίαξρεο αληηιήςεηο θαη αμίεο ηεο θνηλσλίαο.
8
 Κη ελψ αλαγλψξηζαλ φηη 

ην δεκφζην θαιιηηερληθφ κνπζείν ηνπ ηέινπο ηνπ 18
νπ

 αηψλα απνηεινχζε έλα είδνο 

κεηεμέιημεο ησλ πξηγθηπηθψλ θαη βαζηιηθψλ ζπιινγψλ ηεο πεξηφδνπ απφ ηελ 

Ώλαγέλλεζε σο ηνλ 18
ν
 αηψλα, επεζήκαλαλ, ηαπηφρξνλα, ηε ζεκαίλνπζα «πνιηηηθή» 

δηαθνξά ηνπο: «Καη νη δχν ζεζκνί θάλνπλ ην έζλνο κηα νξαηή πξαγκαηηθφηεηα. Δ 

βαζηιηθή γθαιεξί ηαπηίδεη ην έζλνο σο ην βαζίιεην ηνπ βαζηιηά, ελψ ην δεκφζην 

θαιιηηερληθφ κνπζείν ηαπηίδεη ην έζλνο κε ην θξάηνο Ŕ κηα αθεξεκέλε νιφηεηα πνπ 

αλήθεη ζηνλ ιαφ». εκείσζαλ, επίζεο, φηη ε μαθληθή άλζεζε ησλ κνπζείσλ ζηελ 

Βπξψπε ηνπ 18
νπ

 θαη 19
νπ

 αηψλα νθεηιφηαλ ζηελ απμαλφκελε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

δχλακε ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ππνγξάκκηζαλ φηη ε αλάπηπμε ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο 

σο επηζηήκεο ηελ ίδηα αθξηβψο πεξίνδν θαη κέζα ζην ρψξν ηνπ κνπζείνπ, εμέθξαδε 

ηελ πξνζπάζεηα ηεο αζηηθήο ηάμεο λα ηδηνπνηεζεί ηελ εκπεηξία ηεο ηέρλεο θαη λα ηελ 

εληάμεη ζηνπο ηδενινγηθνχο ηεο ζθνπνχο.
9
 

Σν αθαδεκατθφ απηφ ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ζεζκφ ηνπ κνπζείνπ εληάζεθε 

ζηαδηαθά κεηά ην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, θπξίσο ζηνλ αγγινζαμνληθφ 

θφζκν, φπσο δείρλνπλ ε δηνξγάλσζε κηαο ζεηξάο ζπλεδξίσλ θαη ε έθδνζε ζρεηηθψλ 

κειεηψλ.
10

Δ ζηξνθή ηεο έξεπλαο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ζρεηίδεηαη, ηφζν 

κε ηελ εληππσζηαθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κνπζείσλ ζε παγθφζκηα θιίκαθα θαηά 

                                                 
7ΐι. ηαφζααλαθέξεηνίδηνονΓνπάιαηοζην A. Wallach, Exhibiting Contradiction: Essays on the Art 

Museum in the United States, Μαζαρνπζέηε, University of Massachusetts Press, ζει. 1-2. 
8 C. Duncan θαη A. Wallach, “The Universal Survey Museum”, φπ.π., ζει. 449-450. 
9π.π., ζει. 454-456. 
10 S. Pearce (επηκ.), Museum Studies in Material Culture, 

ΠξαθηηθάζπλεδξίνππνπνξγαλψζεθεζηνΠαλεπηζηήκηνηνπΛέζηεξηνλΜάξηηνηνπ 1987, Λέζηεξ, Leicester 

University Press, 1989. R. Lumley (επηκ.), The Museum Time Machine. Putting cultures on display, 

Λνλδίλν, Commedia Press, 1988. I. Karp θαη S. Lavine (επηκ.), Exhibiting Cultures: The Poetics and 

Politics of Museum Display, ΠξαθηηθάζπλεδξίνπκεζέκαThe Poetics and Politics of Representation, 

ηννπνίνδηνξγαλψζεθεζην Smithsonian ηνλεπηέκβξηνηνπ 1988, Οπάζηγθηνλ, D.C. Smithsonian 

Institution Press, 1991. W. Leon θαη R. Rosenzeig, History Museums in the United States. A Critical 

Assessment, Οπξκπάλαθαηηθάγν, University of Illinois Press, 1989. 
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ηελ ίδηα πεξίνδν, φζν θαη κε ηελ πνιπεπίπεδε δξάζε ηνπο κέζα ζηελ θνηλσλία, 

γεγνλφο πνπ πξνζέιθπε επηζηήκνλεο απφ φινπο ζρεδφλ ηνπο ηνκείο ησλ 

αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ, φπσο ηελ θνηλσληνινγία, ηελ αλζξσπνινγία, ηελ ηζηνξία, 

ηελ αξραηνινγία, ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο θηι. Βηδηθά ζηε Μεγάιε ΐξεηαλία, ε 

αλάπηπμε ησλ κνπζεηαθψλ κειεηψλ ζπλδέζεθε θαη κε ηελ πνιηηηθή ησλ ζαηζεξηθψλ 

θπβεξλήζεσλ, αθνχ νη πεξηθνπέο ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ επεξέαζαλ θαζνξηζηηθά ηελ 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πεξηζζνηέξσλ κνπζείσλ θαη σο εθ ηνχηνπ ηέζεθε 

επηηαθηηθά ην εξψηεκα ζρεηηθά κε ηα πξνζδνθψκελα νθέιε ηνπ κνπζείνπ ζηελ 

θνηλσλία, ηνπο ηξφπνπο πξνζέιθπζεο ηνπ θνηλνχ θηι.
11

 Οη λέεο απηέο θξηηηθέο 

πξνζεγγίζεηο θαζηεξψζεθαλ κε ην φλνκα «Νέα Μνπζεηνινγία», απφ ηνλ νκψλπκν 

ζπιινγηθφ ηφκν πνπ εθδφζεθε ην 1989 ζε επηκέιεηα ηνπ θαζεγεηή Εζηνξίαο θαη 

Θεσξίαο ηεο Σέρλεο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Έζεμ, Πίηεξ ΐέξγθν (Peter Vergo).
12

 πσο 

θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο «λέαο» ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο,
13

 ν ηίηινο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

βηβιίνπ έδεηρλε ηελ πξφζεζε ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπ λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηελ 

«παιαηά» κνπζεηνινγία, ε νπνία, ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ ΐέξγθν, ελδηαθέξζεθε 

θπξίσο γηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε δηνίθεζε ησλ κνπζείσλ, ηελ νηθνλνκηθή 

ηνπο επξσζηία, ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ηερληθέο ηεο ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ θηι. Δ «λέα 

κνπζεηνινγία», αληίζεηα, έζεζε ζηελ αθεηεξία ησλ εξεπλψλ ηεο κηα ζεηξά 

δηαθνξεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο θαη ηε θχζε 

ηεο γλψζεο κέζα ζηα κνπζεία, θαζψο θαη κε ηηο πνιιαπιέο ζεκαζίεο πνπ ηα ίδηα ηα 

αληηθείκελα ησλ ζπιινγψλ παίξλνπλ κέζα ζηνλ ρξφλν θαη ηηο ηδηαίηεξεο θνπιηνχξεο. 

πσο ηνλίζηεθε ζηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ:  

Κάζε απφθηεζε, θάζε ηνπνζέηεζε θαη ηαμηλφκεζε ελφο αληηθεηκέλνπ ή ελφο έξγνπ ηέρλεο, 

καδί κε άιια αληηθείκελα ή έξγα ηέρλεο, κέζα ζηα πιαίζηα κηαο πξνζσξηλήο ή κφληκεο 

έθζεζεο, ζεκαίλεη φηη πξνβαίλνπκε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή θαηαζθεπή […] Πίζσ 

                                                 
11ΐι. εδψηαφζααλαθέξεηε S. Shelwood, “Museums, heritage and the cultural industry”, Art History, 

ηφκνο 16, ηρ. 2, Ενχληνο 1993, ζει. 354-356. 
12 P. Vergo (επηκ.), The New Museology, Λνλδίλν, Reaction Books, 1989. 
13ΐι. A. Rees θαη F. Borzello (επηκ.), The New Art History, Λνλδίλν, Camden Press, 1986. N. Bryson 

(επηκ.), Calligram: Essays in New Art History from France, ΝέαΤφξθε, Cambridge University Press, 

1988. Με ηνλ φξν «λέα ηζηνξία ηεο ηέρλεο», νη εξεπλεηέο ζέιεζαλ λα δείμνπλ ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπο 

απφ ην «παιαηφ», ην νπνίν ζεσξήζεθε ζπλψλπκν κε ην «μεπεξαζκέλν», ην «παιηνκνδίηηθν», ή αθφκα 

θαη ην «νπηζζνδξνκηθφ», ραξαθηεξηζκνί πνπ απνδφζεθαλ ζηελ θπξίαξρε ζεζκηθή ηζηνξία ηεο ηέρλεο, ε 

νπνία παξαγφηαλ φρη κφλν ζηα Παλεπηζηήκηα θαη ηα εξεπλεηηθά Ελζηηηνχηα, αιιά θαη ζηα θαιιηηερληθά 

Μνπζεία, ηηο πηλαθνζήθεο θαη ηηο γθαιεξί, θαζψο επίζεο θαη απφ ηνπο κεγάινπο εθδνηηθνχο νίθνπο 

ηέρλεο. ΐι. ζρεηηθά J. Harris, The New Art History. A critical introduction, φπ.π.  

Μηα απνηίκεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο «λέαο/θξηηηθήο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο» έγηλε ζην ζπλέδξην Afterthe 

“NewArtHistory”, ην νπνίν  δηνξγαλψζεθε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Birmingham ζηηο 26-27 Μαξηίνπ 

2012. ΐι.  http://www.birmingham.ac.uk/schools/lcahm/departments/historyofart/events/2012/after-the-

new-art-history.aspx (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 07/02/2017).  

http://www.birmingham.ac.uk/schools/lcahm/departments/historyofart/events/2012/after-the-new-art-history.aspx
http://www.birmingham.ac.uk/schools/lcahm/departments/historyofart/events/2012/after-the-new-art-history.aspx
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απφ ηηο ιεδάληεο, ηα επεμεγεκαηηθά θείκελα, ηνπο ζπλνδεπηηθνχο θαηαιφγνπο θαη ηα 

δειηία ηχπνπ, ππάξρεη έλα πθέξπνλ θείκελν/θξπθφ λφεκα (subtext) πνπ ζπγθξνηείηαη απφ 

αλαξίζκεηα δηαθνξεηηθά, θαη ζπρλά αληηθξνπφκελα λήκαηα, ηα νπνία πθαίλνληαη απφ ηηο 

επηζπκίεο θαη ηηο θηινδνμίεο, ηηο δηαλνεηηθέο ή πνιηηηθέο ή θνηλσληθέο ή εθπαηδεπηηθέο 

επηδηψμεηο θαη πξνθαηαιήςεηο ησλ δηεπζπληψλ ησλ κνπζείσλ, ησλ επηκειεηψλ, ησλ 

εξεπλεηψλ, ησλ ζρεδηαζηψλ, ησλ ρνξεγψλ Ŕ γηα λα κελ αλαθεξζνχκε ζηελ θνηλσλία, ην 

πνιηηηθφ ή θνηλσληθφ ή εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πνπ αλέζξεςε φινπο απηνχο.
14

 

Ώπφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θαη κεηά, ζεκεηψζεθε, ζηνλ 

αγγινζαμνληθφ θπξίσο θφζκν, κηα εθδνηηθή έθξεμε φζνλ αθνξά ηηο κειέηεο πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηε «λέα κνπζεηνινγία». Οη πεξηζζφηεξεο εθδφζεηο πξνήιζαλ απφ ηελ 

απνθαινχκελε ηφηε «ρνιή ηνπ Λέζηεξ»,
15

 ηνπο δηδάζθνληεο, δειαδή, ζην Σκήκα ησλ 

Μνπζεηαθψλ πνπδψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Παλεπηζηεκίνπ. Οη δηεζλείο ζεηξέο New 

Research in Museum Studies,
16

Leicester Museum Studies Series,
17

 θαηLeicester 

Readers in Museum Studies,
18

 απνζθνπνχζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ «σο θφξνπκ γηα ηε 

δηάδνζε θαη ζπδήηεζε ησλ λέσλ εξεπλψλ πνπ απηή ηε ζηηγκή ιακβάλνπλ ρψξα ζην 

πεδίν ησλ κνπζεηαθψλ ζπνπδψλ», θαη παξάιιεια, λα ζπγθεληξψζνπλ ζε μερσξηζηνχο 

ζεκαηηθνχο ηφκνπο ηα ζεκαληηθφηεξα δεκνζηεχκαηα πνπ «αληηθαηφπηξηδαλ ηηο 

ζχγρξνλεο αληηιήςεηο γχξσ απφ ηα κνπζεία θαη ηηο ζπνπδέο ηνπο». Σν ίδην αθξηβψο 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη νη ππεχζπλνη ηνπ εθδνηηθνχ νίθνπ Ρνχηιεληδ (Routledge) 

πξνρψξεζαλ ζηελ ίδξπζε ηεο ζεηξάοThe Heritage: Care Ŕ Preservation Ŕ 

Management, κε ζθνπφ, θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, λα θαιχςνπλ ηηο βηβιηνγξαθηθέο 

                                                 
14 P. Vergo (επηκ.), The New Museology, φπ.π., ζει. 3. 
15 Ο ζπγθεθξηκέλνο ραξαθηεξηζκφο ζην D. Poulot, «L‟écoledeLeicester. Susan M. Pearce : Museum 

Studies in Material Culture. Gaynor Kavanagh : History Curatorship. Susan M. Pearce : Objects of 

Knowledge. Gaynor Kavanagh : Museum Languages. Objects and Texts. Susan M. Pearce : Museums, 

Objects and Collections: a Cultural Study», Publics et Musées,ηφκνο 8, αξ. 1, 1995, ζει. 111-120. 
16ΐι. S. Pearce (επηκ.), 1. Objects of Knowledge, Λνλδίλν, The Athlone Press, 1990. 

ηεζεηξάεθδφζεθαληα: S. Pearce (επηκ.), 2.Museum Economics and the Community, Λνλδίλν, The 

Athlone Press, 1991. S. Pearce (επηκ.), 3. Museums and Europe, Λνλδίλν, The Athlone Press, 1992.  S. 

Pearce (επηκ.), 4. Museums and the Appropriation of Culture, Λνλδίλν, The Athlone Press, 1992. S. 

Pearce (επηκ.), 5. Art in Museums, Λνλδίλν, The Athlone Press, 1991 
17ΐι. G. Kavanagh, History curatorship, Λέζηεξ, Leicester University Press, 1990.G. Kavanagh (επηκ.), 

Museum Languages: Objects and Texts, Λέζηεξ, Leicester University Press, 1992. S. Butler, Science 

and Technology Museums, Λέζηεξ, Leicester University Press, 1992. G. Kavanagh (επηκ.), The 

Museums Profession: Internal and External Relations, Λέζηεξ, Leicester University Press, 1992. N. 

Merriman, Beyond the Glass Case: The Past, the Heritage and the Public in Britain, Λέζηεξ, Leicester 

University Press, 1992. M. Belcher, Exhibitions in Museums, Λέζηεξ, Leicester University Press, 1993. 

E. Hooper-Greenhill, Museum and Gallery Education, Λέζηεξ, Leicester University Press, 1994 
18Οηπξψηνηέμηζεκαηηθνίηφκνηήηαλνηεμήο: S. Pearce (επηκ.), Interpreting Objects and Collections, 

ΛνλδίλνθαηΝέαΤφξθε, Routledge, 1994. S. Knell (επηκ.), Care of Collections, ΛνλδίλνθαηΝέαΤφξθε, 

Routledge, 1994. A. Fahy (επηκ.), Collections Management, ΛνλδίλνθαηΝέαΤφξθε, Routledge, 1994.  

E. Hooper-Greenhill (επηκ.), The Educational Role of the Museum, ΛνλδίλνθαηΝέαΤφξθε, Routledge, 

1994. K. Moore (επηκ.), Museum Management, ΛνλδίλνθαηΝέαΤφξθε, Routledge, 1994. G. Kavanagh 

(επηκ.), Museum Provision and Professionalism, ΛνλδίλνθαηΝέαΤφξθε, Routledge, 1994. 
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αλάγθεο ηεο ζπλερψο δηεπξπλφκελεο εξεπλεηηθήο θνηλφηεηαο πνπ αζρνιείην κε ηα 

κνπζεία θαη ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, είηε ζηνλ αθαδεκατθφ ρψξν, είηε ζηα ίδηα ηα 

κνπζεία, είηε ζηνπο νξγαληζκνχο πνπ ζρεηίδνληαλ κε απηά, φπσο ι.ρ. ην Αηεζλέο 

πκβνχιην ησλ Μνπζείσλ (ICOM).
19

 

Ήδε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, νη κειέηεο γχξσ απφ ηνλ ζεζκφ ηνπ 

κνπζείνπ ήηαλ ηφζεο πνιιέο ζε αξηζκφ θαη θάιππηαλ ηφζα πνιιά δηαθνξεηηθά πεδία, 

ψζηε ήηαλ ζρεδφλ αδχλαηνλ γηα έλαλ εξεπλεηή λα έρεη κηα πιήξε επνπηεία ηνπ 

πιηθνχ.
20

 Ώληίζηνηρε εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ε θαηάζηαζε θαη ζήκεξα, δχν ζρεδφλ 

δεθαεηίεο απφ ηελ έθξεμε ησλ κνπζεηαθψλ ζπνπδψλ, φπσο δείρλεη ε πινχζηα εθδνηηθή 

δξαζηεξηφηεηα: γηα παξάδεηγκα νη νγθψδεηο ηφκνη κε ζπιινγέο θεηκέλσλ πνπ 

θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα ησλ κνπζεηαθψλ κειεηψλ,
21

ή νη λέεο ζεηξέο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λέζηεξ (Leicester Readers in Museum Studies)
22

 θαη ηνπ 

εθδνηηθνχ νίθνπ Ρνχηιεληδ (Museum Meanings), ή ε έθδνζε επηζηεκνληθψλ 

πεξηνδηθψλ (JournaloftheHistoryofCollections, MuseumManagementandCuratorship, 

Curator: TheMuseumJournalθ.ά).
23

 Σν αθαδεκατθφ απηφ ελδηαθέξνλ εληζρχεηαη 

αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ηε ζπλερή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ κνπζείσλ ζε παγθφζκηα 

θιίκαθα, κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ην άλνηγκα παξαξηεκάησλ ηνπ Λνχβξνπ 

θαη ηνπ Γθνπγθελράηκ ζηηο αξαβηθέο ρψξεο. Δ παξάζεζε θαη κφλν ησλ ηίηισλ ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ εθδφζεσλ αξθεί γηα λα δείμεη ην πφζν ζεκαληηθά έρεη δηεπξπλζεί ε 

                                                 
19ΐι. κεηαμχάιισληα E. Hooper-Greenhill, Museums and the shaping of knowledge, 

ΛνλδίλνθαηΝέαΤφξθε, Routledge, 1992 (Σνκνπζείνθαηνηπξφδξνκνηηνπ, κηθξ. Ώ. Παππάο, Ώζήλα, 

ΠνιηηηζηηθφΊδξπκαΟκίινπΠεηξαηψο, 2006). K. Walsh, The representation of the past. Museums and 

heritage in the post-modern world, ΛνλδίλνθαηΝέαΤφξθε, Routledge, 1992.  P. Boylan (επηκ.), 

Museums 2000. Politics, people, professionals and profit, ΛνλδίλνθαηΝέαΤφξθε, Routledge, 1992. D. 

Liston (επηκ.), Museum Security and Protection. A handbook for cultural heritage institutions. ICOM 

and the International Committee on Museum Security, ΛνλδίλνθαηΝέαΤφξθε, Routledge-ICOM, 1993. 

E. Hooper-Greenhill, Museums and their visitors, ΛνλδίλνθαηΝέαΤφξθε, Routledge, 1994. 
20ΐι. Σνραξαθηεξηζηηθφζρφιηνζην J. Elsner, “The New Museology and Classical Art”, American 

Journal of Archaeology, ηφκνο 100, ηρ. 4, Οθηψβξηνο 1996, ζει. 770: “Too much have been published 

too fast for anyone fully to have digested anything”. 
21ΐι. ελδεηθηηθά B.M. Carbonell (επηκ.), Museum Studies. An Anthology of Contexts, Μάιληελ, 

Blackwell, 2004. G. Anderson (επηκ.), Reinventing the Museum. Historical and contemporary 

perspectives on the paradigm shift, ΓνπάιλαηΚξηθ, AltaMira Press, 2004. D. Preziosi θαη C. Farago 

(επηκ.), Grasping the world. The Idea of the Museum, Ώιληεξζνη, Ashgate, 2004. G. Corsane (επηκ.), 

Heritage, Museums and Galleries. An introductory reader, ΛνλδίλνθαηΝέαΤφξθε, Routledge, 2005.   
22ΐι. ελδεηθηηθά R. Sandell θαη S. Knell (επηκ.), Museum Management and Marketing, Λνλδίλν, 

Routledge, 2007. S. Knell (επηκ.), Museums in the Material World, Λνλδίλν, Routledge, 2007.Sh. 

Watson, Museums and their Communities, Λνλδίλν, Routledge, 2007.   
23ΐι. ελδεηθηηθά G. Hein, Learning in the Museum, ΛνλδίλνθαηΝέαΤφξθε, Routledge, 2002. L. Ravelli. 

Museum Texts. Communication Frameworks, ΛνλδίλνθαηΝέαΤφξθε, Routledge, 2006. S. Macleod et al. 

(επηκ.), Museum Making. Narratives, Architectures, Exhibitions, ΛνλδίλνθαηΝέαΤφξθε, Routledge, 

2012, θ.ά. 
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ζεκαηηθή πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζεζκφ ηνπ κνπζείνπ, αιιά θαη ην εχξνο ησλ 

κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ.
24

 

Βθηφο απφ ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κνπζεηαθή ζεσξία θαη πξαθηηθή, 

αξθεηνί ηζηνξηθνί ηέρλεο έρνπλ ζηξαθεί θαη πξνο ηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο ησλ 

θαιιηηερληθψλ κνπζείσλ θαη πηλαθνζεθψλ. πσο εχζηνρα, άιισζηε, είραλ επηζεκάλεη 

νη Νηάλθαλ θαη Γνπάιαηο «ρσξίο ην κνπζείν, ε επηζηήκε ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο, 

φπσο έρεη εμειηρζεί ηα ηειεπηαία δηαθφζηα ρξφληα, ζα ήηαλ αδηαλφεηε. Βμεηάδνληάο 

ηελ ηζηνξηθά, ε ηζηνξία ηεο ηέρλεο εκθαλίδεηαη ζαλ αλαγθαίν θαη αλαπφθεπθην ηκήκα 

ηνπ δεκφζηνπ κνπζείνπ».
25

 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, σο πξνο απηφ, απνηειεί ε 

δξάζε ηνπ Γθνχζηαβ ΐάαγθελ (Gustav Waagen) σο πξψηνπ δηεπζπληή ηεο ζπιινγήο 

ηεο ΐαζηιηθήο Πηλαθνζήθεο ζην Altes Museum ηνπ ΐεξνιίλνπ θαηά ην δηάζηεκα 

1831-1868. ηηο αίζνπζεο ηνπ κνπζείνπ αλαξηήζεθαλ έξγα πνπ παξνπζίαδαλ ηελ 

ηζηνξία ηεο δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο απφ ηελ πξψηκε Ώλαγέλλεζε κέρξη θαη ηα ηέιε 

ηνπ 18
νπ

 αηψλα, ζπκβάιινληαο κε ηνλ ηξφπν απηφλ ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο 

ηερλεο σο επηζηήκεο ζην ΐεξνιίλν, αθνχ ε ζρεηηθή παλεπηζηεκηαθή έδξα ηδξχζεθε 

κεξηθά ρξνληα αξγφηεξα.
26

Μέρξη, φκσο, θαη ζρεηηθά πξφζθαηα, νη ηζηνξίεο ησλ 

θαιιηηερληθψλ κνπζείσλ θαη πηλαθνζεθψλ είηε ήηαλ γξακκέλεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

δηεπζπληέο/επηκειεηέο ηνπο θαη απνηεινχζαλ νπζηαζηηθά κηα ρξνλνινγηθή εμηζηφξεζε 

ηεο δξάζεο ηνπο (εκπινπηηζκφο ησλ ζπιινγψλ, εθζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα θηι.),
27

 είηε 

απνηεινχζαλ ηκήκα ηεο απηνβηνγξαθίαο ηνπο.
28

 

Δ θαηάζηαζε άξρηζε λα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 

θαη κεηά, φηαλ ε αθαδεκατθή έξεπλα ζηξάθεθε πξνο ηε κειέηε, αθελφο κελ ησλ 

                                                 
24ΐι. ζρεηηθά S. Macdonald (επηκ.), A Companion to Museum Studies, Ομθφξδε, Blackwell, 2006 

(Μνπζείνθαηκνπζεηαθέοζπνπδέο. Έλαο πιήξεο νδεγφο, κηθξ. Ώ. Παππάο, Ώζήλα, Πνιηηηζηηθφ Ίδξπκα 

Οκίινπ Πεηξαηψο, 2012), φπνπ θαη παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία. 
25 C. Duncan θαη A. Wallach, “The Universal Survey Museum”, φπ.π., ζει. 456. 
26ΐι. ζρεηηθά G. Waagen, Verzeichniß der Gemälde-Sammlung des Königlichen Museums zu Berlin, 

ΐεξνιίλν, ρ.ε., 1830.  Ch.M. Vogtherr, «Zwischen Norm und Kunstgeschichte. Wilhelm von Humboldts 

Denkschrift von 1829 zur Hängung in der Berliner Gemäldegalerie», Jahrbuch der Berliner Museen 34, 

ΐεξνιίλν, Gebr. Mann Verlag, 1992,ζει. 53-64. C. Stonge, “Making private collections public. Gustav 

Friedrich Waagen and the Royal Museum in Berlin”, Journal of the History of Collections, ηφκνο 10, 

ηρ.1, 1998, ζει. 61-74. G. Bickendorf, “Die Berliner Schule: Carl Friedrich von Rumohr (1785−1843), 

Gustav Friedrich Waagen (1794−1868), Karl Schnaase (1798−1875) und Franz Kugler (1808−1858)”, 

ζην U. Pfisterer (επηκ.), Klassiker der Kunstgeschichte 1. VonWinckelmannbisWarburg, ΐεξνιίλν, 

Beck, 2007. Ν. Ααζθαινζαλάζεο, Ηζηνξία ηεο Σέρλεο: Ζ γέλλεζε κηαο επηζηήκεο απφ ηνλ 19ν ζηνλ 20ν 

αηψλα, Ώζήλα, Άγξα, 2012, ζει. 67 θ.έ. 
27 P. Ortwin Rave, Die Geschichte der National Galerie Berlin, ΐεξνιίλν,  Nationalgalerie der 

Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz, 1968. Dieter Honisch, Die Nationalgalerie Berlin, 

Ρεθιηλγθράνπδελ, Aurel Bongers, 1979. 
28 K. Clark, Another Part of the Wood: A Self Portrait, Λνλδίλν, Harpercollins, 1975. Σνπίδηνπ, The 

Other Half. A Self-Portrait, Λνλδίλν, Harper & Row, 1978. 
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βαζηιηθψλ θαη πξηγθηπηθψλ ζπιινγψλ πνπ είραλ ζπγθξνηεζεί θαηά ηνλ 16
ν
-18

ν
 

αηψλα
29

αθεηέξνπ πξνο ηελ ίδξπζε ησλ πξψησλ δεκφζησλ θαιιηηερληθψλ κνπζείσλ 

ζηελ Βπξψπε ζηα ηέιε ηνπ 18
νπ

 θαη θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα. Σν αθαδεκατθφ απηφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηε γέλλεζε ησλ πξψησλ δεκφζησλ κνπζείσλ απνηππψζεθε, ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ζε κηα ζεηξά ζεκαληηθψλ ζπλεδξίσλ πνπ νξγαλψζεθαλ ζην 

ΐεξνιίλν, ζηελ Οπάζηγθηνλ, ζηε ηνθρφικε θαη ζην Παξίζη.
30

 Ώλάκεζα ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ θαη νξηζκέλνη ηζηνξηθνί ηέρλεο, νη νπνίνη ην ίδην δηάζηεκα 

πξνρψξεζαλ ζηε δεκνζίεπζε εκπεξηζηαησκέλσλ κειεηψλ γχξσ απφ ηελ ηζηνξία ησλ 

θαιιηηερληθψλ κνπζείσλ ηεο βνξεηνδπηηθήο Βπξψπεο, φπσο νη Σφκαο Γθέηγθελο 

(ThomasW. Gaehtgens),
31

 Άληξηνπ ΜαθΚιίιαλ (Andrew McClellan),
32

 Κάξνι 

Νηάλθαλ,
33

Πεξ Μπγηνχξζηξνκ (Per Bjurström), Φξαλζνπάδ Φφξζηεξ-Υαλ
34

 θ.ά. 

Κνηλφ γλψξηζκα ησλ παξαπάλσ κειεηψλ ήηαλ ε πξνζέγγηζε ηνπ κνπζείνπ σο έλαο 

λεσηεξηθφο ζεζκφο, άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ άλνδν ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ηε 

γέλλεζε ηνπ έζλνπο-θξάηνπο. πσο επίζεο θαη ε άξξεθηε ζρέζε ηνπ κε ηε γεληθφηεξε 

θξαηηθή πνιηηηζηηθή πνιηηηθή, αιιά θαη ηελ θπξίαξρε εζληθηζηηθή ηδενινγία.  

                                                 
29ΐι. ζρεηηθά F. Haskell θαη N. Penny (επηκ.), Taste and the Antique: The Lure of Classical Sculpture, 

1500-1900, Yale University Press, 1982. O. Impey θαη A. MacGregor (επηκ.), The Origin of Museums: 

The Cabinet of Curiosities in Sixteenth and Seventeenth Century Europe, Ομθφξδε, Oxford University 

Press, 1985. K. Pomian, Collectionneurs, amateurs et curieux: Paris, Venise, XVIe-XVIIIe siècle. 

Παξίζη, Gallimard, 1987. S. Pearce, Museums, Objects and Collections. A Cultural Study, Λέζηεξ, 

Leicester University Press, 1992 (Μνπζεία, αληηθείκελαθαηζπιινγέο, επηκέιεηαΛ. Γπηφθα, Θεζζαινλίθε, 

ΐάληαο, 2002). Σεοίδηαο, On collecting: An investigation into the European tradition, Λνλδίλν, 

Routledge, 1995.  J. Elsner θαη R. Cardinal (επηκ.), The Cultures of Collecting, Λνλδίλν, Reaktion 

Books, 1994. S. Knell (επηκ.), Museums and the future of collecting, Λνλδίλν, Routledge, 22004.  
30ΐι. ζρεηηθά  M.-L. von Plessen (επηκ.), Die Nation und ihre Museen, Πξαθηηθάζπκπνζίνπ, ΐεξνιίλν, 

Deutsches Historisches Museum, Μάηνο, 1990, Φξαλθθνχξηε, Campus, 1992. G. Wright (επηκ.), 

Theformationofnationalcollectionsofartandarchaeology, Πξαθηηθάζπκπνζίνπ, 

ΒζληθήΠηλαθνζήθεηεοΟπάζηγθηνλ, 24-26 Οθησβξίνπ 1991, Οπάζηγθηνλ, NationalGalleryofArt, 1996. 

P. Bjurström (επηκ.), TheGenesisoftheArtMuseuminthe 18thCentury, Πξαθηηθάζπκπνζίνπ, ηνθρφικε, 

Nationalmuseum, 26 Ενπλίνπ 1992, ηνθρφικε, Coronet, 1993. E. Pommier (επηκ.), Les Musées en 

Europe à la veille de l'ouverture du Louvre, Πξαθηηθάζπλεδξίνπ, Παξίζη, Λνχβξν, 2-5 Ενπλίνπ 1993, 

Παξίζη, Klincksieck et musée du Louvre, 1995. 
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Kaiserreich. Zur Kulturpolitik der Museen in der wilhelminischen Epoche, Μφλαρν, Deutscher 

Kunstverlag, 1992. 
32 A. McClellan, “Nationalism and the origins of the museum in France, ζην G. Wright (επηκ.), The 

formation of national collections of art and archaeology, φπ.π. Σνπίδηνπ, Inventing the Louvre: art, 

politics and the origins of the modern museum in 18th century Paris, Κέηκπξηηδ, Cambridge University 

Press, 1994. ΐι. Βπίζεοηεβηβιηνθξηηηθήηεο C. Duncan, “Beginning with the Louvre”, The Oxford Art 

Journal, ηφκνο 19, ηρ.1, 1996, ζει. 107-108. 
33 C. Duncan, “Putting the "Nation" in London's National Gallery”, ζην G. Wright (επηκ.), The formation 

of national collections of art and archaeology, φπ.π. Σεοίδηαο, Civivlizing Rituals. Inside Public Art 

Museums, ΛνλδίλνθαηΝέαΤφξθε, Routledge, 1995. 
34 F. Forster-Hahn, “Museum moderner Kunst oder Symbol einer neuen Nation? Zur 

Grundungsgeschichte der Berliner Nationalgalerie”, ζην Cl. Rückert θαη S. Kuhrau (επηκ.), “Der 

Deutschen Kunst”. Nationalgalerie und Nationale Identität, 1876-1998, ΐεξνιίλν, Verlag der Kunst, 

ρ.ρ. [1998], ζει. 30-43. 
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Σελ ίδηα αθξηβψο πεξίνδν, ηα θαιιηηερληθά κνπζεία ηνπ ΐεξνιίλνπ  

απνηέιεζαλ έλα δεκνθηιέο εξεπλεηηθφ αληηθείκελν, εμαηηίαο θπξίσο ησλ ζπδεηήζεσλ 

ζρεηηθά κε ηελ επαλέλσζε ησλ θαιιηηερληθψλ ζπιινγψλ ηεο πφιεο κεηά ηελ Πηψζε 

ηνπ Σείρνπο θαη ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ Νεζηνχ ησλ Μνπζείσλ.
35

Σνλ Ενχλην ηνπ 1996 

δηνξγαλψζεθε ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Υνχκπνιη ην ζπκπφζην κε ζέκα ηελ Alte 

Nationalgalerie, απφ ην νπνίν πξνέθπςε ν ζπιινγηθφο ηφκνο Γηα ηε Γεξκαληθή ηέρλε. 

Δζληθή Πηλαθνζήθε θαη εζληθή ηαπηφηεηα, 1876-1998.
36

Σα θείκελα δελ έδηλαλ κηα 

ζπλνιηθή ηζηνξία ηνπ κνπζείνπ, αιιάŔφπσο ζεκείσζαλ θαη νη ίδηνη νη επηκειεηέο ηεο 

έθδνζεοŔ, εζηίαδαλ ζε ζεκαληηθέοkonfliktsituationen απφ ηελ πνξεία ηνπ, θαη έδεηρλαλ 

ηελ άξξεθηε ζρέζε ηνπ κνπζείνπ κε ηηο θπξίαξρεο ηδενινγηθέο θαη πνιηηηθέο ηάζεηο 

ηεο θάζε επνρήο.
37

 Ώλάκεζα ζηνπο ζπγγξαθείο ήηαλ κεξηθνί απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο Γεξκαλνχο ηζηνξηθνχο ηέρλεο, νη νπνίνη θαηά ηα επφκελα ρξφληα 

ζπλέρηζαλ λα δεκνζηεχνπλ εξγαζίεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε 

ακπίλε Μπέλεθε (SabineBeneke) πνπ αλέιαβε ηελ παξνπζίαζε ηεο δξάζεο ηνπ 

Οχγθν θνλ Σζνχληη (Hugo von Tschudi) ζηε δηεχζπλζε ηεο AlteNationalgalerieθαηά 

ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 θαη ηηο αξρεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα,
38

 δεκνζίεπζε κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα 

ηελ εκπεξηζηαησκέλε κειέηε ηεο γηα ηελ έθζεζε 

JahrhundertausstellungDeutscherKunst (1775-1875), ε νπνία είρε νξγαλσζείζηηο 

αίζνπζεο ηνπκνπζείνπ ην 1906.
39

 Ο Κνπξη ΐίλθιεξ (Kurt Winkler) πνπ κίιεζε γηα ηε 

ζπκβνιή ηνπ Λνχληβηρ Γηνχζηη (Ludwig Justi) ζηελ ίδξπζε ηνπ Kronprinzen-Palais 
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Hegemonie im Nationalstaat”, ζην Cl. Rückert θαη S. Kuhrau (επηκ.), “Der Deutschen Kunst”. 

Nationalgalerie und Nationale Identität, 1876-1998, φπ.π., ζει. 15-29. πσο, επίζεο, θαη ε 

ζπκπεξίιεςε ηνπ θεηκέλνπ ηνπ Υ. Νηίιη (HeinrichDilly) κε ζέκα ηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο σο 

εζλνθεληξηθή επηζηήκε, βι. H. Dilly, “Wer, wann, wo,... warum? Kunstgeschichte, eine ethnozentrische 

Disziplin?”, ζην Cl. Rückert θαη S. Kuhrau (επηκ.), “Der Deutschen Kunst”. Nationalgalerie und 

Nationale Identität, 1876-1998, φπ.π., ζει. 171-185. 
38 S. Beneke, “Hugo von Tschudi -  Nationalcharakter der Moderne um die Jahrhundertwende”, ζηνζην 

Cl. Rückert θαη S. Kuhrau (επηκ.), “Der Deutschen Kunst”. Nationalgalerie und Nationale Identität, 

1876-1998, φπ.π., ζει. 44-60. Σν ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο γηα ηε δξάζε ηνπ Σζνχληη ήηαλ έληνλν, επεηδή 

αθξηβψο ήηαλ εθείλνο πνπ αγφξαζε γηα ηε ζπιινγή ηνπ κνπζείνπ θαη αλάξηεζε ζηηο αίζνπζέο ηνπ, έξγα 

ηεο γαιιηθήο ηκπξεζηνληζηηθήο ηέρλεο, πξνθαιψληαο ηηο ηζρπξέο αληηδξάζεηο ησλ ζπληεξεηηθψλ 

θαιιηηερληθψλ θχθισλ, φπσο θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Κάηδεξ. ΐι. ζρεηηθά Barbara Paul, Hugo von Tschudi 

und die moderne französische Kunst im deutschen Kaiserreich, Μάηληο, P. von Zabern, 1993. J.-G. 

Hohenzollern θαη P.-K. Schuster, Manet bis van Gogh: Hugo von Tschudi und der Kampf um die 

Moderne, Μφλαρν, Prestel, 1996. 
39 S. Beneke, Im Blick der Moderne: “die Jahrhundertausstellung Deutscher Kunst (1775-1875)” in der 

Berliner Nationalgalerie 1906, ΐεξνιίλν, Bostelmann & Siebenhaar, 1999. 
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θαη ηελ έθζεζε εθεί έξγσλ εμπξεζηνληζηηθήο ηέρλεο,
40

 επηκειήζεθε αξγφηεξα, καδί κε 

ηνλ Γθέηγθελο, ηε δίηνκε έθδνζε κε θείκελα ηνπ Γηνχζηη,
41

 θαη δεκνζίεπζε, επίζεο, 

κηα ζεκαληηθή κειέηε ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πεξηνδηθνχ 

MuseumderGegenwartθαη ηε «κνπζεηνπνίεζε» ηνπ εμπξεζηνληζκνχ.
42

O Γηφξλ 

Γθξακπφθζθη (JörnGrabowski) πνπ αλαθέξζεθε ζηα ρξφληα ηεο δηεχζπλζεο ηνπ 

Έκπεξραξλη Υάλθζηαηλγθι (Eberhard Hanfstaengl),
43

 ππήξμε ηαπηφρξνλα δηεπζπληήο 

ηνπ Κεληξηθνχ Ώξρείνπ ησλ Κξαηηθψλ Μνπζείσλ ηνπ ΐεξνιίλνπ (1992-2014) θαη 

πξφζθαηα δεκνζηεχηεθαλ ζε αλακλεζηηθφ ηφκν νη κειέηεο ηνπ γχξσ απφ δηάθνξεο 

πεξηφδνπο ηεο ηζηνξίαο ηεο AlteNationalgalerie.
44

 

Σν αθαδεκατθφ απηφ ελδηαθέξνλ γηα ηα θαιιηηερληθά κνπζεία ηεο Γεξκαλίαο 

ζπλερίζηεθε ακείσην, φπσο δείρλνπλ ηφζν νη κειέηεο πνπ αθνξνχλ ηε γεληθή ηνπο 

ηζηνξία,
45

 φζν θαη εθείλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη 

πξφζσπα.
46

 Μηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εξγαζίεο είλαη, θαηά ηε γλψκε κνπ, εθείλε 

ηνπ Γεξκαλνχ ηζηνξηθνχ ηέρλεο θαη επηζηεκνληθνχ ζπλεξγάηε ηνπ 

GermanischesNationalmuseum, Σίκν Γάαικαλ (Timo Saalman) γηα ηελ θαιιηηερληθή 

πνιηηηθή ησλ κνπζείσλ ηνπ ΐεξνιίλνπ ην δηάζηεκα 1919-1959,
47

 κηα πεξίνδνο πνπ ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα απαζρνιεί ζπζηεκαηηθά ηελ αθαδεκατθή έξεπλα. Δ 

ζεκαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ν ζπγγξαθέαο, φπσο ν 

ίδηνο ηνλίδεη ζηελ εηζαγσγή ηνπ, δελ πξνζεγγίδεη ηα θξαηηθά κνπζεία σο φξγαλα ζηελ 

ππεξεζία ησλ δηαθφξσλ θπβεξλήζεσλ (Spielball der Politik), αιιά σο Akteur. Τπφ 

απηή ηελ νπηηθή ηα θαιιηηερληθά κνπζεία θαηά ην ππφ εμέηαζε δηάζηεκα, δελ ήηαλ 

απιά ηδξχκαηα πνπ κεηαδίδνπλ ηε γλψζε, αιιά νη δηεπζπληέο ηνπο, νη νπνίνη ήηαλ 

κέιε κηαο «απηνηεινχο ειίη αηζζεηηθήο» (eigenstandige asthetische Elite), 

                                                 
40 K. Winkler, “Ludwig Justis Konzept des Gegenwartsmuseums zwischen Avantgarde und nationaler 

Repräsentation”, ζην Cl. Rückert θαη S. Kuhrau (επηκ.), “Der Deutschen Kunst”. Nationalgalerie und 

Nationale Identität, 1876-1998, φπ.π., ζει. 61-81.  
41 Th. Gaehtgens θαη K. Winkler (επηκ.), Ludwig Justi: Werden, Wirken, Wissen. Lebenserinnerungen 

aus fünf Jahrzehnten, ΐεξνιίλν, Nicolai, 2000.   
42 K. Winkler, Museum und Avantgarde. Ludwig Justis Zeitschrift “Museum der Gegenwart  und die 

Musealisierung des Expressionismus, πιαληελ, Leske + Budrich, 2000. 
43 J. Grabowski, “Eberhard Hanfstaengl als Direktor der Nationalgalerie. Zu ausgewählten Aspekten 

seiner Tätigkeit zwischen 1933 und 1937”, ζην Cl. Rückert θαη S. Kuhrau (επηκ.), “Der Deutschen 

Kunst”. Nationalgalerie und Nationale Identität, 1876-1998, φπ.π., ζει. 97-111. 
44J. Grabowski, LeitbildereinerNation. Zur Geschichte der Berliner Nationalgalerie, Κνινλία, Böhlau, 

2014.  
45 J. Sheehan, Museums in the German art world from the end of the old regime to the rise of 

modernism, ΝέαΤφξθε, Oxford University Press, 2000.  
46 Γηα κηα θξηηηθή παξνπζίαζε ηεο πινχζηαο έξεπλαο γχξσ απφ ηα θαιιηηερληθά κνπζεία ηεο Γεξκαλίαο 

αλά πεξηφδνπο βι. T. Saalmann, KunstpolitikderBerlinerMuseen 1919-1959, ΐεξνιίλν, DeGruyter, 

2014, θπξίσο ην ππνθεθάιαην ηεο εηζαγσγήο 1.2) Forschungsstand. 
47 T. Saalmann, Kunstpolitik der Berliner Museen 1919-1959, ΐεξνιίλν, De Gruyter, 2014.  
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ζπκκεηείραλ ελεξγά ζην kunstpolitischen Diskurs θαη επεξέαζαλ άκεζα ηελ 

πνιηηηζηηθή πνιηηηθή.  

ε αληίζεζε κε ηελ πινχζηα βηβιηνγξαθία γχξσ απφ ηελ ηζηνξία ησλ 

γεξκαληθψλ θαιιηηερληθψλ κνπζείσλ, ην αθαδεκατθφ εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

ηζηνξία ησλ βξεηαληθψλ πηλαθνζεθψλ παξακέλεη πεξηνξηζκέλν. Παξά ηελ έθξεμε, 

φπσο αλέθεξα παξαπάλσ, ησλ κνπζεηαθψλ ζπνπδψλ ζηνλ αγγινζαμνληθφ ρψξν, 

ειάρηζηεο είλαη νη ζπζηεκαηηθέο ηζηνξηθέο έξεπλεο γχξσ απφ ζπγθεθξηκέλα 

θαιιηηερληθά κνπζεία. Γηα ηελ National Galleryηνπ Λνλδίλνπ, ιφγνπ ράξε, έρνπκε 

δπν κφλν ηζηνξηθέο κειέηεο, νη νπνίεο θαη αλαθέξνληαη ζηα πξψηα ρξφληα νξγάλσζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηεο: ε αδεκνζίεπηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ Σδφλαζαλ Κφλιηλ ην 

2002, κε ηίηιν The Origins and History of the National Gallery, 1753 Ŕ 1860, ζηελ 

νπνία θαη εξεχλεζε ηηο πνιηηηθέο, ηδενινγηθέο θαη αηζζεηηθέο αληηιήςεηο φισλ φζνη 

ελεπιάθεζαλ ζηελ ίδξπζε ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ πξψηνπ εθφξνπ ηεο 

(Eastlake), θάλνληαο παξάιιεια εθηεηακέλε αξρεηαθή έξεπλα.
48

 Καη ην βηβιίν ηνπ 

Κξίζηνθεξ Γνπάηηρελη (Christopher Whitehead), ην νπνίν αθνξά ηα ρξφληα 1850-1876, 

βαζηζκέλν επίζεο ζε αξρεηαθφ πιηθφ θαη κε έκθαζε ηφζν ζηηο ζπδεηήζεηο γχξσ απφ 

ηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ηνπ λένπ ηεο θηεξίνπ ζηελ πιαηεία Σξαθάιγθαξ, φζν θαη 

ζηνλ ηξφπν έθζεζεο ησλ έξγσλ ηεο.
49

 Γηα ηελ Tate Gallery ππάξρεη, επίζεο, ην βηβιίν 

ηεο Φξάλζηο πάιληηγθ, γξακκέλν κε αθνξκή ηε ζπκπιήξσζε εθαηφ ρξφλσλ απφ ηελ 

ίδξπζή ηεο, θαη ην νπνίν είλαη πεξηζζφηεξν έλα ρξνληθφ/βηνγξαθία ηνπ κνπζείν, παξά 

κηα θξηηηθή κειέηε ηεο ηζηνξίαο ηνπ, ελψ απνπζηάδνπλ νη ζπζρεηηζκνί κε άιια 

επξσπατθά κνπζεία.
50

 Ώπφ θεη θαη πέξα, ππάξρνπλ δηάζπαξηεο αλαθνξέο ζε επξχηεξεο 

κειέηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηo βηβιίν ηνπ Μπξάληνλ Σέηινξ(Brandon Taylor)
51

θαη ε 

πξφζθαηε έθδνζε ηνπ Σδφξηδ Γνπψηεξθηιλη(George Waterfield) κε ζέκα ηηο εθζέζεηο 

θαη ηα θαιιηηερληθά κνπζεία ζηε βηθησξηαλή Μεγάιε ΐξεηαλία.
52

 

                                                 
48 J. Conlin, The Origins and History of the National Gallery, 1753 Ŕ 1860, 

αδεκνζίεπηεδηδαθηνξηθήδηαηξηβή, Κέηκπξηηδ, University of Cambridge, 2002. ΐι. θαη J. Conlin, The 

Nation's Mantelpiece: A History of the National Gallery, Λνλδίλν, Pallas Athene, 2007. ε αληίζεζε κε 

ηε δηαηξηβή ηνπ, ην βηβιίν ηνπ Κφλιηλ απεπζχλεηαη ζην επξχηεξν θνηλφ θαη ζπκίδεη ηα ιεγφκελα coffee-

tablebooks, παξά κηα αθαδεκατθή κειέηε.  
49 Ch. Whitehead, The public art museum in 19th century Britain. The development of the National 

Gallery, Άιληεξζνη, Ashgate, 2004. 
50 Fr. Spalding, The Tate A History, Λνλδίλν, Tate Publishing, 1998.  
51 B. Taylor, Art for the Nation: Exhibitions and the London Public 1747-2000, Μάληζεζηεξ,Manchester 

University Press,1999 
52 G. Waterfield, The People's Galleries. Art Museums and Exhibitions in Britain, 1800-1914, Λνλδίλν, 

Yale University Press, 2015. 
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Ώμίδεη, ηέινο, λα αλαθέξσ ην έληνλν αθαδεκατθφ ελδηαθέξνλ, ηα ηειεπηαία, 

απηά ρξφληα, γηα ηα εζληθά κνπζεία, φπσο δείρλνπλ ηα επξσπατθά εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα NaMuθαη Eunamus,
53

 θαη θπξίσο γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάδεημε 

ηεο «εζληθήο» θιεξνλνκηάο, ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ πξνβνιή«κηα εληαίαο, 

ελνπνηεηηθήο θαη Ŕ θαηά ην δπλαηφλ- έλδνμεο εζληθήο ηαπηφηεηαο».
54

 

 

Δ αθαδεκατθή έξεπλα ζηελ Βιιάδα γχξσ απφ ηελ ηζηνξία ησλ κνπζείσλ 

παξακέλεη κέρξη ζήκεξα πεξηνξηζκέλε. Βλδεηθηηθφ, σο πξνο απηφ, είλαη ε επαλέθδνζε 

ην 2009 ηνπ βηβιίνπ ηεο Ώγγειηθήο Κφθθνπ κε ζέκα ηελ θξαηηθή κέξηκλα γηα ηηο 

αξραηφηεηεο θαη ηα πξψηα κνπζεία, ην νπνίν θαη απνηεινχζε ηε δηπισκαηηθή εξγαζία 

ηεο ηφηελεαξήο αξραηνιφγνπ θαη είρε θπθινθνξήζεη γηα πξψηε θνξά ην 1977.
55

 Αχν 

αδεκνζίεπηεο δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο πνπ θαηαηέζεθαλ ζην Σκήκα Μνπζεηαθψλ 

πνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λέζηεξ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 απνηεινχλ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο κειέηεο γχξσ απφ ηηο εθζέζεηο ζηα αξραηνινγηθά κνπζεία ηεο 

Βιιάδαο. Δ πξψηε είλαη ηεο  Ώλδξνκάρεο Γθαδή κε ζέκα ηα αξραηνινγηθά κνπζεία 

ζηελ Βιιάδα ηελ πεξίνδν 1829-1909.
56

 Δ δεχηεξε είλαη εθείλε ηεο Μάξιελ Μνχιηνπ, 

κε αληηθείκελν ηηο εθζέζεηο θιαζηθήο ηέρλεο ζηα αξραηνινγηθά κνπζεία κεηά ην ηέινο 

ηνπ ΐ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ.
57

 ΐαζηθφο ζθνπφο θαη ησλ δχν δηαηξηβψλ ήηαλ λα 

                                                 
53 http://www.ep.liu.se/eunamus/ 
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Newstudiesfromaroundtheworld, ΛνλδίλνθαηΝέαΤφξθε, Routledge, 2011. P. AronssonθαηG. Elgenius 

(επηκ.), BuildingNationalMuseumsinEurope 1750-2010, ΠξαθηηθάζπλεδξίνπEuNaMus: 
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(ηειεπηαίαπξφζβαζεζηηο 10/2/2017). 
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Αξραηνινγία θαη Σέρλεο, ηρ. 70, ζει. 39-46. Σεο ίδηαο, «Δ έθζεζε ησλ αξραηνηήησλ ζηελ Βιιάδα (1829-
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57 M. Mouliou, The “writing” of classical archaeology in post-war Greece: the case of museum 
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αλαιχζνπλ θξηηηθά ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηεο ειιεληθήο αξραηνινγηθήο θιεξνλνκηάο 

κέζα ζηα αξραηνινγηθά κνπζεία, ζπλεμεηάδνληαο ηηο ηδενινγηθέο πξνδηαζέζεηο γηα ηελ 

ειιεληθή αξραηφηεηα πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηελ Βιιάδα θαη ην εμσηεξηθφ θαηά ηηο ππφ 

εμέηαζε πεξηφδνπο. Γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ αξραηνινγηθψλ 

κνπζείσλ έρεη γξάςεη εθηελψο ε Αάθλε ΐνπδνχξε, ε νπνία θαη ζπζρεηίδεη ηελ 

πξνζηαζία ησλ αξραηνηήησλ κε ηε ζπγθξφηεζε ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο.
58

 Σν 

ΐπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ Μνπζείν έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν έξεπλαο αξρηθάηεο 

ιγαο Γθξάηδηνπ,
59

ε νπνία θαη επηκειήζεθε ην 2006, καδί  κε ηελ Ώλαζηαζία 

Λαδαξίδνπ, ηελ έθζεζε κε ζέκα Απφ ηε ρξηζηηαληθή ζπιινγή ζην Βπδαληηλφ Μνπζείν 

(1884-1930). ηελ έθζεζε απηή παξνπζηάζηεθε έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ηεθκεξίσλ, 

εγγξάθσλ θαη θσηνγξαθηψλ απφ ην ηζηνξηθφ αξρείν ηνπ κνπζείνπ, ελψ αλαδείρζεθαλ 

κέζα απφ ηα άξζξα ηνπ θαηαιφγνπ, νη ηδενινγηθέο δηακάρεο πνπ θαζφξηζαλ ηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζεο ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο ζηηο αίζνπζέο ηνπ.
60

 

Μηα επηζθφπεζε ηεο εμέιημεο ηεο ηζηνξίαο ησλ εζληθψλ κνπζείσλ ζηελ 

Βιιάδα παξνπζηάζηεθε, ηέινο, ην 2012 απφ ηελ Γθαδή ζην βηβιίν Δζληθά Μνπζεία 

ζηελ Διιάδα. Ηζηνξία θαη πξννπηηθέο. Δ κειέηε ηεο επηθεληξψζεθε ζε έμη ζπλνιηθά 

κνπζεία (Βζληθφ Ώξραηνινγηθφ Μνπζείν, ΐπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ Μνπζείν, 

Μνπζείν Βιιεληθήο Λατθήο Σέρλεο, Βζληθφ Εζηνξηθφ Μνπζείν, Μνπζείν Μπελάθε 

θαη Νέν Μνπζείν Ώθξφπνιεο), ελψ ε βηβιηνγξαθία πνπ παξαηίζεηαη ζην ηέινο είλαη, 

θαηά ηε γλψκε κνπ, ελδεηθηηθή ησλ κεγάισλ θελψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ αθαδεκατθή 

έξεπλα γχξσ απφ ηα κνπζεία ζηελ Βιιάδα.
61

 

 

Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ κνπ γηα ηελ ηζηνξία ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο 

μεθίλεζε, φπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, ζηα πιαίζηα ελφο 

ζεκηλαξίνπ κε ζέκα ηελ «Εζηνξηνγξαθία ηεο ειιεληθήο ηέρλεο» πνπ πξφζθεξε 
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νΒπγέληνοΑ. Μαηζηφπνπινο, θαηά ηνλ Ώ΄ θχθιν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ ζηελ 

«Εζηνξία ηεο Σέρλεο» ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο ην 2002. Δ εξγαζία κνπ είρε σο ηίηιν 

«Ώθεγήζεηο ηεο ηζηνξίαο ηεο ειιεληθήο ηέρλεο κέζα απφ ηηο εθζέζεηο ηεο κφληκεο 

ζπιινγήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ηελ πεξίνδν 1953-2000» θαη κνχ έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα λα κειεηήζσ ηφζν ηελ εθζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο, φζν θαη ηε γεληθφηεξε ζπκβνιή ησλ θαιιηηερληθψλ κνπζείσλ ζηελ 

αλάπηπμε ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο. Μεηά ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ κεηαπηπρηαθψλ 

κνπ ζπνπδψλ ην 2005, κε κηα δηπισκαηηθήεξγαζία πνπ αθνξνχζε ζηνλ Γάιιν 

ηνπηνγξάθν ηνπ 18
νπ

 αηψλα Κισλη-Γνδέθ ΐεξλέ (Claude-Joseph Vernet), μεθίλεζα λα 

ζπδεηψ ην ελδερφκελν εθπφλεζεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο, κε ηελ ηζηνξία ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο λα απνηειεί έλα ζέκα πνπ ελδηέθεξε ηφζν εκέλα φζν θαη ηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ Β.Α. Μαηζηφπνπιν. Με πεξηζζή αηζηνδνμία ή κάιινλ 

αθέιεηα, φπσονθείισ ηψξα λα νκνινγήζσ, έθξηλα ηφηε φηη ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δελ 

ζα ήηαλ θάηη ην ηδηαίηεξα δχζθνιν θαη ρξνλνβφξν, θαη απηφ παξά ην γεγνλφο φηη ηα 

ρξνληθά φξηα ηεο δηαηξηβήο θάιππηαλ ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Καη φκσο κηα 

πην πξνζεθηηθή καηηά ζηε βηβιηνγξαθία πνπ πεξηιάκβαλε ε αίηεζε κνπ γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο πξνο ην Σκήκα Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ζα αξθνχζε γηα λα θαηαδεηρζεί ην πφζν ειάρηζηα είρε 

κειεηεζεί έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θξαηηθνχο θαιιηηερληθνχο ζεζκνχο ηεο 

ρψξαο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ην κέγεζνο ηεο δνπιεηάο πνπ φθεηιε έλαο ππνςήθηνο 

δηδάθηνξαο λα θάλεη γηα λα παξνπζηάζεη κηα φζν ην δπλαηφλ πην άξηηα επηζηεκνληθά 

κειέηε. Πίζσ ινηπφλ ζην 2006, έλα ζχληνκν θείκελν ηεο Νέιιεο Μηζηξιή, ην νπνίν 

πεξηιακβαλφηαλ ζηνλ θαηάινγν κε ηα έξγα ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ην 2000, 

απνηεινχζε ηε κνλαδηθή απφπεηξα γηα κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ 

κνπζείνπ απφ ηελ ίδξπζή ηνπ κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ 20
νπ

 αηψλα.
62

 Δ ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε, σζηφζν, ήηαλ πεξηζζφηεξν κηα θαηαγξαθή ησλ ζεκαληηθφηεξσλ γεγνλφησλ 

ζηελ ηζηνξία ηνπ κνπζείνπ θαη ιηγφηεξν κηα ζπλζεηηθή θξηηηθή εξγαζία. Γεληθφηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ ζπιινγψλ ηεο Πηλαθνζήθεο πεξηιάκβαλε, επίζεο, 

ην αθηέξσκα 100 ρξφληα Δζληθή Πηλαθνζήθε,ηνπ έλζεηνπ πεξηνδηθνχ Δπηά Ζκέξεο ηεο 

εθ. Ζ Καζεκεξηλή, ζηηο 26 Ννεκβξίνπ 2000.
63

 Ώιιά θαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ηα 
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Πιάθα (επηκ.), Δζληθή Πηλαθνζήθε Ŕ 100 ρξφληα, 4 αηψλεο Διιεληθήο Εσγξαθηθήο (απφ ηηο ζπιινγέο ηεο 

Δζληθήο Πηλαθνζήθεο θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Δπξηπίδε Κνπηιίδε), Ώζήλα, Β.Π.Μ.Ώ.., 22001, ζει. 19-33. 
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ΣξαΎνπ, 26 Ννεκβξίνπ 2000. 
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θείκελα ησλ επηκειεηξηψλ ηνπ κνπζείνπ απνζθνπνχζαλ ζην λα δψζνπλ ζην επξχηεξν 

αλαγλσζηηθφ θνηλφ ηεο εθεκεξίδαο κηα γεληθή εηθφλα ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ ζπιινγψλ. 

Ώπφ θεη θαη πέξα, νη φπνηεο αλαθνξέο ζηελ ηζηνξία ηεο Πηλαθνζήθεο ζρεηίδνληαλ κε 

ζπγθεθξηκέλα πξφζσπα πνπ είραλ αλαιάβεη ηε δηεχζπλζε ηνπ κνπζείνπ, θαη 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζε επξχηεξεο κειέηεο. Λφγνπ ράξε, ε ιγα Μεληδαθνχ-

Πνιχδνπ, ηφζν ζηε κνλνγξαθία ηεο γηα ηνλ Γεψξγην Εαθσβίδε ην 1999,
64

 φζν θαη ζην 

θείκελφ ηεο ζηνλ θαηάινγν ηεο αλαδξνκηθήο έθζεζεο γηα δσγξάθν ην 2005-2006,
65

 

αλαθέξζεθε θαη ζηελ παξνπζία ηνπ ζηε ζέζε ηνπ εθφξνπ ηεο Πηλαθνζήθεο, 

παξέρνληαο ζεκαληηθέο αξρεηαθέο πιεξνθνξίεο θπξίσο γηα ην παξαζθήλην ηεο 

κεηάθιεζήο ηνπ απφ ην Μφλαρν ζηελ Ώζήλα. Ο Β.Α. Μαηζηφπνπινο ζηε δηαηξηβή ηνπ 

γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Βιιάδαο ζηελ Μπηελάιε ηεο ΐελεηίαο ηελ πεξίνδν ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ έθαλε εθηελή αλαθνξά ζηηο αηζζεηηθέο αληηιήςεηο ηνπ Γαραξία 

Παπαλησλίνπ, δηεπζπληή ηεο Πηλαθνζήθεο ην δηάζηεκα 1918-1940.
66

 Γηα ηε δξάζε, 

ηέινο, ηνπ Μαξίλνπ Καιιηγά δηαζέηνπκε έλα ζχληνκν θείκελν απνινγηζκνχ, 

γξακκέλν απφ ηνλ ίδην, ζην νπνίν θαη παξνπζίαζε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ θαη ηα 

απνηειέζκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ζηε δηεχζπλζε ηνπ κνπζείνπ ηελ 

πεξίνδν 1949-1971.
67

 

Δ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηεο Σφληαο Γηαλλνπδάθε κε ζέκα ηε ζπιινγή 

λενειιεληθήο γιππηηθήο ηεο Β.Π.Μ.Ώ.. ην 2010, απνηειεί ηελ πξψηε ζπζηεκαηηθή 

κειέηε πνπ δεκνζηεχηεθε γηα ην κνπζείν.
68

 πσο, φκσο, ηφληζε θαη ε ίδηα ε 

ζπγγξαθέαο ζηελ εηζαγσγή ηεο, βαζηθφο ηεο ζθνπφο ήηαλ λα «λα θαηαγξαθεί ην 

ηζηνξηθφ ηεο δεκηνπξγίαο, ηνπ εκπινπηηζκνχ, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο παξνπζίαζεο 

ηεο ζπιινγήο λενειιεληθήο γιππηηθήο ηεο Β.Π.Μ.Ώ..».
69

 Ώπφ ηε ζηηγκή, φκσο, πνπ ν 

ζπζηεκαηηθφο εκπινπηηζκφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηκήκαηνο μεθίλεζε νπζηαζηηθά κεηά 

ην 1949, ε κειέηε ησλ πξψησλ πελήληα ρξφλσλ ιεηηνπξγίαο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο 

βξηζθφηαλ εθηφο ησλ εξεπλεηηθψλ ηεο ελδηαθεξφλησλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ζηελ 

ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο πνξείαο ηνπ κνπζείνπ πνπ παξνπζηάδεη ε Γηαλλνπδάθε ζηα 
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68 Σ. Γηαλλνπδάθε, Δζληθή Πηλαθνζήθε θαη Μνπζείν Αιεμάλδξνπ νχηδνπ. Ίδξπκα Δπξηπίδε Κνπηιίδε. Ζ 
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πξψηα θεθάιαηα ηεο δηαηξηβήο, ππάξρνπλ κελ ζεκαληηθά αξρεηαθά ηεθκήξηα πνπ 

αθνξνχλ θπξίσο ηελ νξγάλσζε ηεο Πηλαθνζήθεο, απνπζηάδεη, σζηφζν, ε ζπζηεκαηηθή 

κειέηε ηεο ζπγθξφηεζεο ηεο ζπιινγήο έξγσλ δσγξαθηθήο θαη ε αλάξηεζή ηνπο ζηηο 

αίζνπζεο ηνπ κνπζείνπ. 

Ώπφ ηα παξαπάλσ δηαθαίλεηαη φηη ε παξνχζα δηαηξηβή δελ έρεη σο αθεηεξία 

ηεο έξεπλαο ηελ εξκελεία ελφο ήδε γλσζηνχ θαη θαηαγεγξακκέλνπ ζηνπο θαηαιφγνπο 

ηεο Β.Π.Μ.Ώ..πξαγκαηνινγηθνχ πιηθνχ, αιιά ηε ζπγθέληξσζε, ηζηνξηθή κειέηε θαη 

εξκελεία ηνπ ίδηνπ ηνπ πιηθνχ, κε ζθνπφ λα ζπγθξνηεζεί γηα πξψηε θνξά κε ηξφπν 

ζπζηεκαηηθφ θαη φζν ην δπλαηφ πην εμαληιεηηθφ, ε ηζηνξία ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο 

απφ ηελ ίδξπζή ηεο κέρξη θαη ην 1971. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ επέιεμα σο αξρηθνχο 

εξεπλεηηθνχο άμνλεο:  

α) Σε κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο ζεζκηθήο ζπγθξφηεζεο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο, κε ηελ απνδειηίσζε ησλ ζρεηηθψλ λνκνζρεδίσλ, λφκσλ, βαζηιηθψλ 

δηαηαγκάησλ θηι., ψζηε λα δηακνξθσζεί κηα θαηαηνπηζηηθή εηθφλα ηνπ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ πνπ αθνξνχζε ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ κνπζείνπ, φπσο ι.ρ. ην 

πεξηερφκελν θαη ηα ρξνληθά φξηα ηεο ζπιινγήο, ηε ζχζηαζε ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπ 

νξγάλσλ, ηε ζθνπνζεζία, ηνπο επνπηηθνχο ηνπ θνξείο θηι.  

β) Σε ζηειέρσζε ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, αθνχ 

εθηφο απφ ηνλ Έθνξν / Αηεπζπληή θαη ηνπο Βπηκειεηέο / πληεξεηέο, ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ κνπζείνπ δηαδξακάηηζαλ ηα κέιε ηφζν ηεο 

Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο θαη Αηαρείξηζεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο (θαη κεηέπεηηα ηνπ 

Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ), φζν θαη εθείλα ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ.  

γ) Σελ θαηαγξαθή ησλ δσξεψλ, ησλ θιεξνδνηεκάησλ θαη ησλ αγνξψλ έξγσλ 

ηέρλεο, ψζηε λα ζπγθξνηεζεί θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά ν εκπινπηηζκφο ηεο ζπιινγήο 

ηνπ κνπζείνπ θαη λα θαηαδεηρζεί ε ζπιιεθηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζήζεθεζηηο 

δηαθφξνπο πεξηφδνπο ηεο ηζηνξίαο ηνπ κνπζείνπ. 

δ) Σε κειέηε ηεο εθζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, κε 

ζθνπφ ηελ ηαχηηζε ησλ αλαξηεκέλσλ έξγσλ θαη ηελ ηαμηλφκεζή ηνπο ζηηο αίζνπζεο 

ηνπ κνπζείνπ.   

Σν βαζηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ζηφρσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην αξρείν ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ 

νπνίνπ ήηαλ (θαη παξακέλεη) αηαμηλφκεην, γεγνλφο πνπ πξνυπέζεηε ηελ πξνζεθηηθή 

αλάγλσζε φισλ αλεμαηξέησο ησλ ρηιηάδσλ ρεηξφγξαθσλ θαη δαθηπιφγξαθσλ 

εγγξάθσλ. Εδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε ζηε δηεμνδηθή κειέηε ησλ ρεηξφγξαθσλ 



xvii 

πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηφζν ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο (θαη απφ ην 1954 θαη κεηά ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ), φζν θαη ηνπ 

Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, κε ζθνπφ λα αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο θαη γηα ηηο ηέζζεξηο 

πξναλαθεξζείζεο ζεκαηηθέο. Βηδηθά γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο ζεκαληηθή 

βνήζεηα παξέρεη ζηνλ εξεπλεηή ηφζν ην ΐηβιίν Βηζαγσγήο, φζν θαη ηα ζρεηηθά 

έγγξαθα ζηνπο θαθέινπο κε ηηο δσξεέο θαη ηα θιεξνδνηήκαηα, θαη δε ηα ζρεηηθά 

πξσηφθνιια παξάδνζεο-παξαιαβήο ησλ έξγσλ ηέρλεο. Εδηαίηεξεο αμίαο ήηαλ πξψηνλ, 

ην πξσηφθνιιν παξάδνζεο-παξαιαβήο φισλ ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ζπιινγήο ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, πνπ ζπληάρζεθε θαηά ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Εαθσβίδε απφ 

ηνλ Παπαλησλίνπ ζηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ κνπζείνπ ην 1918 θαη δεχηεξνλ, ν 

θαηάινγνο κε φια ηα έξγα ηεο ζπιινγήο πνπ ζπληάρζεθε ην 1934, έπεηηα απφ ηηο 

ελέξγεηεο ηνπ ηφηε Σακία ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο Αηνλπζίνπ Λνβέξδνπ. Γηα ηελ 

εθζεζηαθή δξαζηεξηφηεηα ηεο Πηλαθνζήθεο πξηλ ηνλ ΐ΄ Παγθφζκην Πφιεκν 

εληνπίζηεθαλ νη δπν θαηάινγνη πνπ εθδφζεθαλ ην 1906 θαη ην 1915 θαη έγηλε 

πξνζπάζεηα ηαχηηζεο ησλ αλαξηεκέλσλ έξγσλ, δηαδηθαζία ηδηαηηέξσο δχζθνιε, θαζψο 

δελ ππήξραλ ηφηε ηαμηλνκηθνί αξηζκνί. Γηα ηελ ηαχηηζε ησλ έξγσλ ζηεξίρζεθα ηφζν 

ζηνλ ειεθηξνληθφ θαηάινγν ηεο Πηλαθνζήθεο (museumplus), φζν θαη ζηνπο 

θαηαιφγνπο εθζέζεσλ κε έξγα απφ ηε ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, φπσο ι.ρ. νη 

150 ρξφληα Πνιπηερλείν,
70

Ζ Παιαηά Γηαζήθε ζηελ Δπξσπατθή Σέρλε (1500-

1930),
71

πιινγή Γεσξγίνπ Αβέξσθ,
72

ηα άδπηα ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο
73

θαη Γσξεέο 

Διιήλσλ Καιιηηερλψλ πξνο ηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε 1910-2012.
74

Χζηφζν ηα 

πεξηζζφηεξα έξγα δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο ηεο ζπιινγήο εμαθνινπζνχλ λα 

δηαηεξνχλ ηηο παιαηέο ιαλζαζκέλεο απνδφζεηο, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

επηκειεηξηψλ ηνπ κνπζείνπ.   
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71 Ώ. Σακβάθε (επηκ.), Ζ Παιαηά Γηαζήθε ζηελ Δπξσπατθή Σέρλε (1500-1930). Εσγξαθηθή θαη 
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Βθηφο απφ ην αξρείν ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, ζπκβνπιεχηεθα θαη ηα 

πξνζσπηθά αξρεία ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο ηνπ κνπζείνπ πνπ θπιάζζνληαη ζηε 

Γελλάδεην ΐηβιηνζήθε (αξρείν ηέθαλνπ θνπινχδε θαη Μάξθνπ Αξαγνχκε), ζην 

Μνπζείν Μπελάθε (αξρείν Μαξίλνπ Καιιηγά), θαη ζην Βιιεληθφ Λνγνηερληθφ Ώξρείν 

(αξρείν ηέθαλνπ θνπινχδε). Σέινο, ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ κνπζείνπ άληιεζα απφ ηε ζπζηεκαηηθή απνδειηίσζε ηεο ζρεηηθήο 

αξζξνγξαθίαο ζηνλ θαζεκεξηλφ θαη πεξηνδηθφ Σχπν, ρξεζηκνπνηψληαο α) ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο «Δ Σερλνθξηηηθή ζηελ Βιιάδα» ζην 

Ελζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ - ΕΣΒ, ζην Ρέζπκλν, β) ηε ζπιινγή άξζξσλ θαη 

απνθνκκάησλ ηνπ Άξγνπ ηνπ Σχπνπ πνπ, απφ ην 1948/49, θπιάζζεηαη ζηελ Βζληθή 

Πηλαθνζήθε, θαη γ) ηηο εθεκεξίδεοηεο ΐηβιηνζήθεο ηεο ΐνπιήο ησλ Βιιήλσλ, φπσο 

θαη, πην πξφζθαηα, ηε δηαδηθηπαθή ηεο ηζηνζειίδα. 

Ώλ ε ζπγθέληξσζε ηνπ πξαγκαηνινγηθνχ πιηθνχ απνηέιεζε ην πξψην κέιεκα 

κνπ, ψζηε λα ζπγθξνηεζεί κηα εκπεξηζηαησκέλε εηθφλα ηεο πνξείαο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο, ε δεχηεξε βαζηθή θαηεχζπλζε ηεο έξεπλαο αθνξνχζε ηελ θξηηηθή 

εξκελεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιηθνχ. Χο πξνο απηφ ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ έζεζα 

ήηαλ: 

α) Δ κειέηε ησλ γεληθφηεξσλ ηδενινγηθψλ θαη αηζζεηηθψλ αληηιήςεσλ θπξίσο 

ησλ δηεπζπληψλ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, θαη δεπηεξεπφλησο ησλ κειψλ ηεο 

Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο / Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, 

κε ζθνπφ λα εξκελεπζνχλ νη απνθάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο αγνξέο ζπγθεθξηκέλσλ 

έξγσλ θαη ηνλ απνθιεηζκφ άιισλ, ηελ απνδνρή ή κε δσξεψλ θαη θιεξνδνηεκάησλ, 

ηελ νξγάλσζε ησλ εθζέζεσλ, ησλ πξνηεξαηνηήησλ πνπ έζεζαλ φζνλ αθνξά ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ κνπζείνπ θηι. 

β) Δκειέηε ηνπ θξηηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ ιφγνπ ζρεηηθά κε δεηήκαηα ηεο 

ηζηνξίαο ηεο ειιεληθήο θαη επξσπατθήο ηέρλεο πνπ παξάρζεθε (ή δελ παξάρζεθε) απφ 

ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε θαηά ην ππφ εμέηαζε ρξνληθφ δηάζηεκα, θπξίσο κέζα απφ ηελ 

εθζεζηαθή ηεο δξαζηεξηφηεηα, αθνχ ζε αληίζεζε κε ηα αληίζηνηρα θαιιηηερληθά 

κνπζεία ηεο Απηηθήο Βπξψπεο, δελ δηνξγαλψζεθαλ ζηνπο ρψξνπο ηεο Πηλαθνζήθεο 

ζπκπφζηα θαη ζπλέδξηα γηα ζρεηηθά κε ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο δεηήκαηα θαη δελ 

εθδφζεθαλ ηερλντζηνξηθέο κειέηεο κε επηκέιεηα ησλ δηεπζπληψλ ηεο. Καη ηαπηφρξνλα 

ε απνηίκεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ απηνχ ιφγνπ, κε ηε ζπλεμέηαζε ηεο ηζηνξηνγξαθίαο 

ηεο ειιεληθήο ηέρλεο, θαζψο θαη ηηο γεληθφηεξεο ηδενινγηθέο θαη αηζζεηηθέο 

παξακέηξνπο ηεο θάζε επνρήο.  
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Καη ζην ζεκείν απηφ, έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο έξεπλαο ήηαλ πξσηνγελέο, 

αθνχ, ηνπιάρηζηνλ φζνλ αθνξά ηηο αηζζεηηθέο αληηιήςεηο ησλ κειψλ ηεο δηνίθεζεο 

ηνπ κνπζείνπ, ε βηβιηνγξαθία παξακέλεη «πησρνηάηε». Υαξαθηεξηζηηθφ, σο πξνο 

απηφ, είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ Γαραξία Παπαλησλίνπ, ε πνιπζρηδήο φζν θαη 

ζεκαίλνπζα δξάζε ηνπ νπνίνπ, ηφζν σο δηεπζπληή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ηελ 

πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, φζν θαη σο ηερλνθξίηε παξακέλεη ζην ζχλνιφ ηεο 

ειάρηζηα κειεηεκέλε, ελψ θαη ηα ίδηα ηα θείκελα ηνπ είλαη δηάζπαξηα θαη 

αζεζαχξηζηαζηνλ θαζεκεξηλφ θαη πεξηνδηθφ Σχπν. Βμαληιεηηθή έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην «Ώξρείν Παπαλησλίνπ» πνπ θπιάζζεηαη ζηελ Βζληθή 

Πηλαθνζήθε θαη απνηειείηαη απφ ρηιηάδεο, ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο, νη νπνίεο 

αθνξνχζαλ ηα καζήκαηά ηνπ ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ. Ώπνδειηηψζεθε επίζεο έλαο 

ζεκαληηθφο αξηζκφο αζεζαχξηζησλ άξζξσλ ηνπ ζηηο αζελατθέο θπξίσο εθεκεξίδεο ηα 

ρξφληα 1917-1926, πξηλ δειαδή αλαιάβεη ζπζηεκαηηθά ηε ζηήιε ηεο ηερλνθξηηηθήο 

ζηελ εθεκεξίδα Διεχζεξνλ Βήκα.
75

 Ώληίζηνηρε έξεπλα γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ 

αηζζεηηθψλ αληηιήςεσλ ηνπ Μαξίλνπ Καιιηγά πξαγκαηνπνίεζα ζην αξρείν ηνπ πνπ 

θπιάζζεηαη ζην Μνπζείν Μπελάθε, ελψ πνιχηηκα βνεζήκαηα ήηαλ ζηελ πεξίπησζε 

απηή, ηφζν ε έθδνζε κε ηα ηερλνθξηηηθά ηνπ θείκελα,
76

 φζν θαη ην άξζξν ηνπ Β.Α. 

Μαηζηφπνπινπ ζρεηηθά κε ην ηδενιφγεκα ηεο «ειιεληθφηεηαο» ζηε ζθέςε ηνπ 

δηεπζπληή ηεο Πηλαθνζήθεο.
77

 Δ απνπζία κνλνγξαθηψλ ή άιισλ κειεηεκάησλ γχξσ 

απφ ηε δσή θαη ηε δξάζε ησλ επηκειεηψλ-ζπληεξεηψλ ηεο Πηλαθνζήθεο, Γεψξγηνπ 

Υαηδφπνπινπ θαη Οδπζζέα Φσθά θαηέζηεζε, δπζηπρψο, αδχλαηε ηελ φπνηα 

πξνζπάζεηα ζθηαγξάθεζεο ησλ αηζζεηηθψλ ηνπο πξνηηκήζεσλ. Βμίζνπ δχζθνιε θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζρεδφλ αδχλαηε ήηαλ θαη ε έξεπλα γχξσ απφ ηα πξφζσπα πνπ 

ζηειέρσζαλ ηελ Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, ηδηαίηεξα γηα ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα 1906-1917, φπσο ιφγνπ ράξε γηα ηνλ εθνπιηζηή θαη επί ζεηξά εηψλ 

γξακκαηέα ηέθαλν Ράιιε ή ηνλ δσγξάθν θαη δξαζηήξην ζηέιερνο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Κψζηα Πάγθαιν. Βλδεηθηηθή είλαη σο πξνο απηφ ε έιιεηςε νπνηαζδήπνηε ηζηνξηθήο 

κειέηεο γχξσ απφ ηε δσή θαη ηε δξάζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο 

ηέθαλνπ θνπινχδε, θαη απηφ παξά ην γεγνλφο φηη πξφθεηηαη γηα κηα ζεκαίλνπζα 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ ειιεληθνχ δεκφζηνπ βίνπ, κε ηζρπξή παξνπζία ζηνλ δηπισκαηηθφ 
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θαη ηξαπεδηθφ ρψξν γηα πνιιέο δεθαεηίεο, αιιά θαη κε ζεηεία ζηελ πξσζππνπξγία ηεο 

Βιιάδαο ην δηάζηεκα 1915-1916. ηε Γελλάδεην ΐηβιηνζήθε έρεη ζσζεί θαη έρεη 

ηαμηλνκεζεί πιήξσο έλα πινχζην ζε πιηθφ αξρείν, ην νπνίν ζπκβνπιεχηεθα εθηελψο 

γηα λα ζθηαγξαθήζσ ηε δξάζε ηνπ ζηελ δηνίθεζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. 

Δ πξνζπάζεηα θξηηηθήο εξκελείαο ηνπ πξαγκαηνινγηθνχ πιηθνχ ζηεξίρζεθε, 

επίζεο, ζε δεπηεξνγελείο πεγέο, φπσο νη κνλνγξαθίεο πνπ έρνπλ εθδνζεί γηα Έιιελεο 

θαιιηηέρλεο, νη γεληθφηεξεο Εζηνξίεο ηεο Βιιάδαο θ.ά., νη νπνίεο θαη αλαθέξνληαη 

κέζα ζην θείκελν. Πεξηνξηζκέλν είλαη, ζην ζεκείν απηφ, ην ελδηαθέξνλ ηεο ειιεληθήο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο γχξσ απφ ηελ ηζηνξηνγξαθία ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο θαη 

δε ησλ γεσγξαθηθψλ, ρξνλνινγηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ηεο νξίσλ, δήηεκα πνπ άπηεηαη 

ηνπ δεχηεξνπ ηκήκαηνο ηνπ ηίηινπ ηεο δηαηξηβήο (ηε ζπκβνιή, δειαδή, ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο ζηε δηακφξθσζε ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο ζηελ Βιιάδα).
78

 

ζνλ αθνξά ηηο ειιείςεηο/πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο, ηνπιάρηζηνλ 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο αξρηθά δηαηππσκέλνπο ζηφρνπο ηεο, ζα πξέπεη λα ζηαζψ ηδηαίηεξα 

ζηελ απνπζία κηαο πην ζπζηεκαηηθήο ζπγθξηηηθήο κειέηεο ηεο ηζηνξίαο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο κε ηα αληίζηνηρα επξσπατθά θαιιηηερληθά κνπζεία, κε ζθνπφ λα 

εληνπηζηνχλ ζπγθιίλνπζεο πνξείεο, αιιά θαη δηαθνξέο. Βπίζεο, ζα ήηαλ ζθφπηκε ε 

ζπζηεκαηηθφηεξεκειέηε ηεο δξάζεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο κέζα ζην πιαίζην ηεο 

επξχηεξεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηνλ ρψξν ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ. Ώλαθέξνκαη εδψ 

ζπγθεθξηκέλα ζηε ζπλεμέηαζε ηεο πνιηηηθήο πνπ άζθεζαλ νη ππφινηπνη θξαηηθνί 

κεραληζκνί θαιιηηερληθήο ηδενινγηθήο παξαγσγήο, φπσο ε Ώλψηαηε ρνιή Καιψλ 

Σερλψλ θαη ε Αηεχζπλζε Γξακκάησλ θαη Σερλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο. κσο θαη 

ζηελ πεξίπησζε απηή ε δεπηεξνγελήο βηβιηνγξαθία είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε, θαη 

κηα ελδερφκελε έξεπλα εθ κέξνπο κνπ ζε πξσηνγελείο πεγέο ήηαλ εθ ησλ πξαγκάησλ 

αδχλαηε κέζα ζηα ππάξρνληα ρξνληθά φξηα γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο, ηα νπνία 

νχησο ή άιισο παξαηάζεθαλ νπθ νιίγεο θνξέο! 
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Χο πξνο ηε δνκή ηεο δηαηξηβήο, επέιεμα ηελ απζηεξή ρξνλνινγηθή 

παξνπζίαζε ηεο ηζηνξίαο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. πσο γξάθεη ν ΜαθΚιίιαλ, κε 

αθνξκή ηε ζχγρξνλε ηάζε ησλ επηκειεηψλ λα απνθεχγνπλ ηε ρξνλνινγηθή 

ηαμηλφκεζε ησλ εθζεκάησλ: «ε ρξνλνινγία δελ είλαη έλα εξγαιείν ηερλντζηνξηθήο 

εξκελείαο, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ηε κηα ζηηγκή θαη λα απνξξηθζεί ηελ 

άιιε. Βίλαη κηα αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ρηηζκέλε κέζα ζην ίδην ην έξγν. Καη 

ζηε ζπλείδεζε ηνπ θαιιηηέρλε».
79

 Δ παξαπάλσ θξάζε ηζρχεη, θαηά ηε γλψκε κνπ, θαη 

γηα ηελ πεξίπησζε ησλ δηεπζπληψλ / επηκειεηψλ ησλ θαιιηηερληθψλ κνπζείσλ. ηελ 

πεξίπησζε δε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, νη ζεηείεο ησλ δηεπζπληψλ ηεο ζπκπίπηνπλ κε 

γεληθφηεξεο ηνκέο ζηελ πνιηηηθή ηζηνξία ηεο Βιιάδαο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη 

εχινγα φηη ν θξαηηθφο θαιιηηερληθφο ζεζκφο ήηαλ άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηηο 

επξχηεξεο πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη αιιαγέο. Δ δηάθξηζε, επίζεο, ηεο δηαηξηβήο ζε 

ηέζζεξα κέξε (1900-1918 / 1918-1940 / 1940-1949 / 1949-1971) δελ είλαη ζπκβαηηθή, 

αιιά νπζηαζηηθή, αθνχ ε αιιαγή ησλ πξνζψπσλ ζηε δηνίθεζε ηνπ κνπζείνπ επέθεξε 

θάζε θνξάζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ ίδηα ηε θπζηνγλσκία ηνπ. 

Σν πξψην κέξνο (1900-1917) πνπ αθνξά ζηελ πεξίνδν ζεηείαο ηνπ Γεψξγηνπ 

Εαθσβίδε ζηε ζέζε ηνπ Βθφξνπ ηεο «ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο» μεθηλά κε έλα 

εηζαγσγηθφ θεθάιαην πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξνζπάζεηεο ίδξπζεο ελφο δεκφζηνπ 

θαιιηηερληθνχ κνπζείνπ ζηελ Ώζήλα ηε δεθαεηία ηνπ 1890 θαη ζηα αηηήκαηα πνπ ε 

ίδξπζή ηνπ αληαπνθξηλφηαλ. Εδηαίηεξε ζέζε έρεη ν λφκνο ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο 

Ώζαλάζηνπ Βπηαμία ην 1897, ν νπνίνο αλ θαη παξέκεηλε αλεθάξκνζηνο, έζεζε 

νπζηαζηηθά ηηο βάζεηο γηα ηελ κεηέπεηηα ίδξπζε ηεο Πηλαθνζήθεο θαη ηε κεηάθιεζε 

ηνπ Εαθσβίδε απφ ην Μφλαρν. Δ ηνπνζέηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζηε ζέζε ηνπ Βθφξνπ 

ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1900 απνηειεί κελ κηα ζεκαληηθή εμέιημε πνπ νπζηαζηηθά 

ζεκαηνδφηεζε ηελ ίδξπζε ηεο «ελ Ώζήλαηο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο», ην γεγνλφο, φκσο, 

εθείλν πνπ επεξέαζε θαζνξηζηηθά ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο θαηά ηελ πεξίνδν 

απηή ήηαλ, θαηά ηε γλψκε κνπ, ν δηνξηζκφο ηεο εμακεινχο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ην 

1906 θαη ε παξνπζία ζε απηήλ ησλ επαλαπαηξηζζέλησλ Βιιήλσλ νκνγελψλ, φπσο νη 

ηέθαλνο θνπινχδεο, Μάξθνο Αξαγνχκεο θαη ηέθαλνο Ράιιεο. πσο δείρλσ 

αλαιπηηθά ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα, ράξε ζηηο ελέξγεηέο ηνπο, ε Πηλαθνζήθε θαηέζηε 

ζηαδηαθά πφινο έιμεο ησλ δσξεψλ θαη θιεξνδνηεκάησλ θπξίσο ησλ Βιιήλσλ ηεο 

δηαζπνξάο, απέθηεζε δηθφ ηεο νηθφπεδν θαη έθζαζε πνιχ θνληά ζηελ αλέγεξζε ηνπ 

                                                 
79 A. MacClellan, The Art Museum from Boullée to Bilbao, University of California Press, 2008, ζει. 
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ηδηφθηεηνπ θηεξίνπ ηεο. ην πξψην απηφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο παξνπζηάδεηαη, επίζεο, ε 

ζρεηηθή κε ηελ Πηλαθνζήθε λνκνζεζία, καδί κε ηηο εηζεγεηηθέο εθζέζεηο ησλ 

ζπληαθηψλ ησλ λνκνζρεδίσλ. Καηαγξάθνληαη αλαιπηηθά νη δσξεέο θαη ηα 

θιεξνδνηήκαηα, επεηδή αθξηβψο απνηεινχζαλ ην κνλαδηθφ κέζν γηα ηνλ εκπινπηηζκφ 

ηεο ζπιινγήο. Καη γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηελ έθζεζε ηεο κφληκεο ζπιινγήο ηνπ 

κνπζείνπ, ε νπνία άλνημε γηα ην επξχηεξν θνηλφ ηελ άλνημε ηνπ 1915 ζε έμη αίζνπζεο 

ηνπ πξψηνπ νξφθνπ ηνπ Πνιπηερλείνπ.       

Σν δεχηεξν κέξνο ηεο δηαηξηβήο αθνξά ζηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ (1918-

1940) πνπ θαιχπηεη πιήξσο ε δξάζε ηνπ Γαραξία Παπαλησλίνπ. Ο δηνξηζκφο ηνπ 

θηιειεχζεξνπ ινγνηέρλε-ηερλνθξίηε ζηε δηεχζπλζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, φπσο 

επίζεο θαη ν δηνξηζκφο επηθαλψλ βεληδειηθψλ ζηελ Βπηηξνπή Βπίβιεςεο, αιιά θαη ε 

ζχζηαζε ηνππεληακεινχο Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, ζεκαηνδφηεζαλ κηα ηνκή ζηελ 

ηζηνξία ηνπ Εδξχκαηνο, ε νπνία «εηθνλνγξαθείηαη» α) κε ηελ επηινγή λα αγνξαζηεί έλα 

έξγν ηνπ Παξζέλε γηα ηε ζπιινγή ηνπ κνπζείνπ ην 1920, θαη β) κε ηελ 

αλαδηνξγάλσζε ηεο ζπιινγήο θαη ηελ επαλέθζεζή ηεο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1926 (κε 

ηε ραξαθηεξηζηηθή νλνκαζία «εγθαίληα ηεο β΄ πεξηφδνπ ηνπ κνπζείνπ»), απηή ηε θνξά 

ρσξηζκέλε ζε εζληθέο θαιιηηερληθέο ζρνιέο θαη κε εηδηθή αίζνπζα γηα ηελ αλάξηεζε 

έξγσλ ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο. ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο δηαηξηβήο δφζεθε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εθηελή ζθηαγξάθεζε ησλ αηζζεηηθψλ αληηιήςεσλ ηνπ 

Παπαλησλίνπ θαη ησλ απφςεψλ ηνπ γχξσ απφ ηελ ηζηνξία ηεο δπηηθνεπξσπατθήο 

ηέρλεο, κε ζθνπφ λα εξκελεπζνχλ νη αγνξέο έξγσλ ηέρλεο γηα ηε ζπιινγή ηνπ 

κνπζείνπ, αιιά θαη λα θαηαδεηρζεί ε ζπκβνιή κηαο ζεκαληηθήο θαη πνιπζρηδνχο 

πξνζσπηθφηεηαο ζηηο αηζζεηηθέο ζπδεηήζεηο ηεο κεζνπνιεκηθήο δεκφζηαο ζθαίξαο. 

Καη ζε απηφ ην θνκκάηη ηεο δηαηξηβήο έγηλε αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ 

δσξεψλ/θιεξνδνηεκάησλ, θαη θπξίσο ησλ αγνξψλ έξγσλ ηέρλεο, νη νπνίεο θαη 

δείρλνπλ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο λέαο δηεχζπλζεο. Εδηαίηεξε έκθαζε δφζεθε, επίζεο, 

ζηηο εθζέζεηο ηεο κφληκεο ζπιινγήο ηεο Πηλαθνζήθεο θαη έγηλε πξνζπάζεηα λα 

ηαπηηζηνχλ ηα έξγα πνπ αλαξηήζεθαλ ζηηο αίζνπζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ.  

Σν ηξίην κέξνο ηεο δηαηξηβήο θαιχπηεη ρξνληθά ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο, ηεο 

Ώπειεπζέξσζεο θαη ηνπ Βκθπιίνπ (1940-1949), φηαλ ηε δηεχζπλζε ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο αλέιαβαλ δηαδνρηθά νη Γεψξγηνο ηξαηεγφο, Αεκήηξηνο Βπαγγειίδεο θαη 

Νηθφιανο Μπέξηνο. Σα ηαξαγκέλα απηά ρξφληα, ην κνπζείν παξέκεηλε θιεηζηφ, θαη ηα 

έξγα ηεο ζπιινγήο εμαθνινχζεζαλ λα βξίζθνληαη κέζα ζηα θηβψηηα, ζηα νπνία είραλ 

ηνπνζεηεζεί κε ηελ έλαξμε ηνπ ΐ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Δ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο, 
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σζηφζν, είλαη ζεκαληηθή ζηελ ηζηνξία ηνπ Εδξχκαηνο, επεηδή αθξηβψο ε Βπηηξνπή 

Βπίβιεςεο ζηειερψζεθε, ήδε απφ ηα πξψηα ρξφληα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο, κε 

αλζξψπνπο ησλ ηερλψλ θαη ησλ γξακκάησλ, θαη θαηά ζπλέπεηα, ε νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ κνπζείνπ δηέζεηε κηα ζρεηηθή θαλνληθφηεηα. Σα πεξηζζφηεξα κέιε ηεο 

Βπηηξνπήο, κάιηζηα, δηαηήξεζαλ ηε ζέζε ηνπο θαη κεηά ην 1949, γεγνλφο πνπ σθέιεζε 

ζεκαληηθά ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Πηλαθνζήθεο.  

Σν ηέηαξην θαη ηειεπηαίν κέξνο ηεο δηαηξηβήο αθνξά ζηελ πεξίνδν 1949-1971 

θαη ηε ζεηεία ηνπ Μαξίλνπ Καιιηγά ζηε δηεχζπλζε ηεο Πηλαθνζήθεο. Ο δηνξηζκφο ηνπ 

απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο Κσλζηαληίλν Σζάηζν ηνλ Μάην ηνπ 1949 απνηέιεζε κηα 

θνκβηθήο ζεκαζίαο επηινγή, ε νπνία άιιαμε ξηδηθά ηε θπζηνγλσκία ηνπ κνπζείνπ. Ο 

νξγαλσηηθφο θαη δξαζηήξηνο Καιιηγάο θαηφξζσζε κέζα ζε ιίγα κφιηο ρξφληα κεηά ηελ 

αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ λα επηιχζεη δχν απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαλ κε ηελ Πηλαθνζήθε ήδε απφ ηελ ίδξπζή ηεο. Πξψηνλ ηε ζπγρψλεπζή ηεο 

κε ην Κιεξνδφηεκα ηνπ Ώιεμάλδξνπ νχηδνπ, γεγνλφο πνπ παξείρε ζην κνπζείν ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπ απηνηέιεηα. Καη δεχηεξνλ ηελ αλέγεξζε ηνπ ηδηφθηεηνπ θηεξίνπ ηεο. 

Σαπηφρξνλα ε Βζληθή Πηλαθνζήθεάξρηζε λα ζπγθξνηεί ηηο ζηνηρεηψδεηο επηζηεκνληθέο 

πξνυπνζέζεηο γηα ηελ έξεπλα θαη ηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο, 

ράξε ζηελ απφθαζε ηνπ Καιιηγά λα ζπγθξνηήζεη κηα ζεηξά ζρεηηθψλαξρείσλ. 

Εδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζην ηέηαξην απηφ κέξνο ηεο δηαηξηβήο ζηελ εθζεζηαθή 

δξαζηεξηφηεηα ηεο Πηλαθνζήθεο, θαη δε ζηηο εθζέζεηο πνπ νξγαλψζεθαλ ζηηο 

αίζνπζεο ηνπ Γαππείνπ Μεγάξνπ ηα ρξφληα 1953-1959, φπσο επίζεο θαη ζε εθείλεο 

πνπ ν Καιιηγάο νξγάλσζε ζε δηάθνξεο πφιεηο ζηελ Βιιάδαθαη ζηελ Κχπξν. Βηδηθά 

εμέηαζα ηα αθεγήκαηα ηεο ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο πνπ παξήρζεζαλ κέζα 

ζηηο αίζνπζέο ηεο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ ηζηνξηνγξαθία. Καηέγξαςα, ηέινο, 

αλαιπηηθά ηηο αγνξέο έξγσλ λενειιεληθήο θαη δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο, αιιά 

αλέθεξα κφλν ηηο ζεκαληηθφηεξεο δσξεέο θαη θιεξνδνηήκαηα, επεηδή ε πιήξεο 

παξάζεζε ηνπο ζα μεπεξλνχζε ζε έθηαζε φιν ην ηέηαξην κέξνο ηεο δηαηξηβήο.  

Οη αλαπαξαγσγέο πνπ εηθνλνγξαθνχλ ηε δηαηξηβή πεξηιακβάλνπλ α) ηα 

ζεκαληηθφηεξα έξγα ησλ δσξεψλ θαη ησλ θιεξνδνηεκάησλ, ηα νπνία θαη εθηέζεθαλ 

ζηηο αίζνπζεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, β) φζα έξγα αγνξάζηεθαλ θαη γ) ηα έξγα πνπ 

αλαξηήζεθαλ ζηηο αίζνπζεο ηνπ κνπζείνπ, ζχκθσλα ηνπιάρηζηνλ κε ηα ζηνηρεία πνπ 

άληιεζα απφ ηνπο θαηαιφγνπο ησλ εθζέζεσλ, ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ Σχπνπ θαη ηα 

πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ.  
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ηα «Παξαξηήκαηα» έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί α) ε ζρεηηθή κε ηελ Βζληθή 

Πηλαθνζήθε λνκνζεζία πνπ δεκνζηεχηεθε ζηα ΦΔΚ θαηά ην ππφ εμέηαζε δηάζηεκα, β) 

ν θαηάινγνο ησλ έξγσλ ηεο ζπιινγήο ηνπ 1936, κε ηνπο ηαμηλνκηθνχο αξηζκνχο ηνπο, 

γ) νη αγνξέο ησλ έξγσλ δσγξαθηθήο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε ζεηεία ηνπ 

Μαξίλνπ Καιιηγά, δ) νη θαηάινγνη ησλ εθζέζεσλ πνπ εμέδσζε ε Βζληθή Πηλαθνζήθε 

ηελ πεξίνδν 1906-1976, θαζψο θαη νη αλαπαξαγσγέο φισλ ησλ έξγσλ πνπ 

αλαξηήζεθαλ ζηηο εθζέζεηο ηεο ΒΠΜΏ ην δηάζηεκα 1953-1970 (ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή). 

 

Δδηδαθηνξηθή απηή δηαηξηβή δελ ζα είρε νινθιεξσζεί ρσξίο ηε ζπλδξνκή κηαο 

ζεηξάο πξνζψπσλ θαη ηδξπκάησλ. Καη‟ αξρήλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηε 

δηεπζχληξηα ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο Ŕ Μνπζείν Ώιέμαλδξνπ νχηδνπ θ. Μαξίλα 

Λακπξάθε-Πιάθα, ε νπνία κνπ παξαρψξεζε ηελ άδεηα λα κειεηήζσ, ρσξίο θάλελα 

απνιχησο πεξηνξηζκφ, ην αξρείν ηνπ κνπζείνπ. Υσξίο ηελ πξφζβαζε ζην ηεξάζηην 

απηφ πιηθφ, ε παξνχζα εξγαζία δελ ζα είρε πινπνηεζεί.Βπραξηζηψ, επίζεο, ηελ 

ππεχζπλε ηνπ αξρείνπ ηεο Β.Π.Μ.Ώ.., Σδσξηδίλα Μεηαμά,θαη ηηο ππεχζπλεο ηεο 

βηβιηνζήθεο, Βιέλε Μεληδαθνχ θαη Υξπζάλζε Γελνχδνπ,πνπ πάληνηε κε πξνζπκία 

έθαλαλ φ,ηη ήηαλ δπλαηφλ, ψζηε λα κπνξψ απξφζθνπηα λακειεηήζσ ην αξρεηαθφ πιηθφ 

ζηνπο ρψξνπο ηνπ κνπζείνπ. Θεξκέο επραξηζηίεο νθείισ, επίζεο, ζηελ θ. ιγα 

Μεληδαθνχ-Πνιχδνπ, ε νπνία κνπ παξαρψξεζε ην πιηθφ πνπ είρε ζπγθεληξψζεη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλάο ηεο γχξσ απφ ηνλ Εαθσβίδε. πσο, επίζεο, ζηελ θ. Μαξηιέλα 

Καζηκάηε γηα ηηο σθέιηκεο παξαηεξήζεηο ηεο ζρεηηθά κε ηα αγαπεκέλα ηεο 

«ξεάιηα».Βπραξηζηψ, επίζεο, ηελ θ. Έθε Ώγαζνλίθνπ γηα ηηο ζπδεηήζεηο καο γχξσ 

απφ ηε ζπιινγή ηεο δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο, θαζψο θαη ηηο επκειήηξηεοηνπ κνπζείνπ 

θ.θ. Λίλα Σζίθνπηα, Μαξία Καηζαλάθεθαη Σψληα Γηαλλνπδάθε, νη νπνίεοκε πξνζπκία 

κε βνήζεζαλ ζηελ έξεπλά κνπ φπνηε ρξεηάζηεθε. Σέινο,επραξηζηψ ηε θίιε πηα Άξηεκη 

Γεξβνχ θαη ηδηαίηεξα ηελ Άλλπ Μάιακα γηα φιεο ηηο ζπδεηήζεηο καο ζηνπο ρψξνπο ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο (αιιά θαη εθηφο) γχξσ απφ δηάθνξα δεηήκαηα ηζηνξίαο ηεο 

ηέρλεο (θαη φρη κφλν)!  

Δ. Βιεπζεξία Ααιεδίνπ, ππεχζπλε ηνπ αξρείνπ ηεο Γελλαδείνπ ΐηβιηνζήθεο, ν 

Αεκήηξεο Μπαράξαο ζην Β.Λ.Ε.Ώ. θαη ε Βιέλε Κσβαίνπ, ππεχζπλε ησλ Κιεηζηψλ 

πιινγψλ ηεο ΐηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζην Ρέζπκλν, ζπλέδξακαλ 



xxv 

νπζηαζηηθά ζηε ζπγθέληξσζε κεγάινπ ηκήκαηνο ηνπ αξρεηαθνχ πιηθνχ θαη απφ ηε 

ζέζε απηή ηνπο επραξηζηψ πνιχ. Ο Ν.Π. ΠαΎζηνο κνπ παξαρψξεζε έλα ζεκαληηθφ 

κέξνο απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ αξρείν κε δεκνζηεχκαηα ηνπ εκεξήζηνπ θαη πεξηνδηθνχ 

ηχπνπ, θαη ηνλ επραξηζηψ ζεξκά γη‟ απηφ. 

Δ εθπφλεζε ηεο παξνχζαο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο δελ ζα ήηαλ δπλαηή ρσξίο 

ηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή δηαθφξσλ ηδξπκάησλ. Θα ήζεια ινηπφλ λα επραξηζηήζσ 

ζεξκά ην Σκήκα Εζηνξίαο θαη Ώξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο γηα ηε 

ρνξήγεζε ησλ ππνηξνθηψλ πξνο ην πξφζσπφ κνπ ην Ίδξπκα Παλαγηψηε θαη Έθεο 

Μηρειή, κε ππνηξνθία ηνπ νπνίνπ βξέζεθα ζην ΐεξνιίλν γηα δπφκηζη πεξίπνπ ρξφληα 

θαη κπφξεζα λα ρξεζηκνπνηήζσ ηηο εθεί βηβιηνζήθεο θαη κνπζεία γηα ηελ εξεπλά κνπ 

θαη, επίζεο, ην Ίδξπκα Εσάλλνπ Φ. Κσζηφπνπινπ. Δ πνιπεηήο εξγαζία κνπ σο 

ππφηξνθνο-εξεπλεηήο ζην Ελζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ πνπδψλ (ΕΣΒ) θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα «Δ ηερλνθξηηηθή ζηελ Βιιάδα. 

Ώξζξνγξαθία-βηβιηνγξαθία ησλ ζεκαληηθφηεξσλ Βιιήλσλ ηερλνθξηηψλ ηνπ 20
νπ

 

αηψλα», εθηφο απφ ηε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή ελίζρπζε, κε βνήζεζε νπζηαζηηθά θαη 

ζηελ έξεπλά κνπ. Βπραξηζηψ, ινηπφλ, ζεξκά ηε δηνίθεζε ηνπ ΕΜ θαη ηνλ ππεχζπλν 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Βπγέλην Μαηζηφπνπιν. 

Οη θίινη ζπκθνηηεηέο θαη ζπλνδνηπφξνη φια απηά ηα ρξφληα απφ ηα 

κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζπλέδξακαλ, ν θαζέλαο κε 

ηνλ ηξφπν ηνπ, νπζηαζηηθά ζηελ πξνζπάζεηά κνπ λα νινθιεξψζσ απηή ηε 

δηαηξηβή.Αελ ρξεηάδεηαη λα ηνπο θαηνλνκάζσ, ην γλσξίδνπλ. Ώο κνπ επηηξαπεί εδψ λα 

αλαθέξσ δχν κφλν νλφκαηα, εθείλα ηεο Νφηαο Καξακαλέα θαη ηεο Νάληηαο ΐιάρνπ, 

πνπ ηφζα άδηθα θαη πξφσξα έθπγαλ απφ θνληά καο. 

Μηα ηδηαίηεξε αλαθνξά νθείισ λα θάλσ ζηε ζεία κνπ θ. Καιιηφπε Γαβαιά, ε 

νπνία, εηδηθά κεηά ηνλ ζάλαην ησλ γνληψλ κνπ, ήηαλ πάληνηε εθεί γηα ν,ηηδήπνηε 

ρξεηάζηεθα, απφ ηελ απνζηνιή βηβιίσλ ζην εμσηεξηθφ κέρξη ην ηχπσκα ηεο παξνχζαο 

δηαηξηβήο. Σελ επραξηζηψ κέζα απφ ηελ θαξδηά κνπ γηα φια.  

Δ Ώξεηή Ώδακνπνχινπ θαη ν Νίθνο Ααζθαινζαλάζεο, σο κέιε ηεο ηξηκεινχο 

Βπηηξνπήο, δέρηεθαλ λα δηαβάζνπλ ζε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηελ παξνχζα 

δηαηξηβή θαη λα πξνβνχλ ζε πνιχ σθέιηκεο παξαηεξήζεηο θαη δηνξζψζεηο. Σνπο 

επραξηζηψ ζεξκά.  

ηαλ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2000 πξσηνγλψξηζα ηνλ Βπγέλην Μαηζηφπνπιν, δελ 

είρα θπζηθά θαληαζηεί φηη ζα εθπνλνχζα κηα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή καδί ηνπ. ια 

απηά ηα ρξφληα ήηαλ πάληνηε εθεί νπνηεδήπνηε ηνλ ρξεηάζηεθα, θαη ράξε ζηηο 
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πνιχηηκεο παξαηεξήζεηο ηνπ, ηηο ζπδεηήζεηο θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ, νινθιεξψζεθε 

ε πνιπζέιηδε απηή έξεπλα. Σνλ επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ έκπξαθηε εκπηζηνζχλε πνπ 

έδεημε ζην πξφζσπφ κνπ.   

Θα ήζεια πνιχ λα ήηαλ παξφληεο ζήκεξα  νη γνλείο κνπ, Κψζηαο θαη Μαξία 

πχξνπ, νη νπνίνη κε ζηήξημαλ νηθνλνκηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ήδε απφ ηα πξψηα 

θνηηεηηθά κνπ ρξφληα ην καθξηλφ 1994, θαη κνπ πξφζθεξαλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αθνινπζήζσ ηα φλεηξα κνπ. Αχζηπρσο έθπγαλ πνιχ λσξίο απφ θνληά κνπ, είκαη φκσο 

ζίγνπξνο φηη ζα ήηαλ ππεξήθαλνη ηνχηε ηε ζηηγκή.Έρσ φκσο ηελ ηχρε ή θαιχηεξα ηελ 

επηπρία, λα έρσ δίπια κνπ απφ ηελ αξρή ηεο δηαηξηβήο, ηε ζχληξνθφ κνπ Μαξηάλλα. 

Υσξίο ηηο ζπλερείο πξνηξνπέο ηεο (αγαπεκέλε ηεο θξάζε ην «γξάθε θηήλνο», πνπ 

ζχκθσλα κε καξηπξίεο ησλ Λεπθαδηηψλ, έιεγε ε ζχδπγνο ηνπ ηθειηαλνχ ζηνλ άληξα 

ηεο), ηε ζηήξημή ηεο ζε φια ηα επίπεδα θαη θπξίσο ηελ αγάπε ηεο, ε δηαηξηβή απηή δελ 

ζα είρε νινθιεξσζεί. Σελ αθηεξψλσ ζε εθείλε, φπσο θαη ζηε Θάιηα, ηεζζάξσλ εηψλ 

ζήκεξα, θαη ζηε κφιηο έμη κελψλ Γσή. Ήηαλ παξνχζεο ζηα ηειεπηαία απηά ζηάδηα 

ζπγγξαθήο θαη ειπίδσ θάπνηα κέξα λα δηαβάζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηνλ πίλαθα ησλ 

πεξηερνκέλσλ.  

 

 

 

  



1 

Ώ΄ Μέξνο: Δ ελ Αζήλαηο (Δζληθή) Πηλαθνζήθε θαηά ηελ πεξίνδν 

1900-1917 

 

Κεθάιαην 1: Οη πξψηεο απφπεηξεο ίδξπζεο θξαηηθήο 

Πηλαθνζήθεο ζηελ Ώζήλα ζηα ηέιε ηνπ 19νπαηψλα 

Ο απνζαλψλ αείκλεζηνο Αιέμαλδξνο νχηζνο δηέζεζε ηελ πεξηνπζίαλ απηνχ, φπσο 

ρξεζηκεχζε εηο ίδξπζηλ πηλαθνζήθεο. Αιεζψο παξ‟ εκίλ νπδέπνηε ειήθζε κέηξνλ 

ηνηνχην. Ίζσο δηφηη ε θνηλσλία δελ εχξηζθελ σο αλαπφθεπθηνλ ηελ αλάγθελ ηεο 

ππάξμεσο απηήο. Δπί ηεο πξσζππνπξγίαο ηνπ Κνπκνπλδνχξνπ εγέλεην απφπεηξα ηηο πξνο 

ηνλ ζθνπφλ ηνχηνλ, ήηηο φκσο νπδέπνηε έιαβε ζάξθα. Οχησο ε κφλε δεκφζηα 

πηλαθνζήθε ε ππάξρνπζα παξ‟ εκίλ είλαη ηα νιίγα αληίγξαθα δηαζήκσλ δσγξάθσλ ηα 

νπνία εδψξεζε πξνο ην έζλνο ν ηέθαλνο Ξέλνο. Γηα θιεξνδνηήκαηνο ηνπ καθαξίηνπ 

νχηζνπ ηίζεηαη ε βάζηο ηεο πηλαθνζήθεο ηαχηεο.
80

 

Σν παξαπάλσ απφζπαζκα απφ ην άξζξν ηνπ ΐ[ειιηαλίηε;] ζηελ εθεκεξίδα 

Πξσΐα ηεο 14
εο

 Ώπξηιίνπ 1896, γξακκέλν κε αθνξκή ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαζήθεο ηνπ 

Ώιέμαλδξνπ νχηδνπ, ζέηεη, θαηά ηε γλψκε κνπ, ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ ηίζεληαη 

ζηελ αθεηεξία ηεο κειέηεο γηα ηελ ίδξπζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ζηελ Ώζήλα: 

Πξψηνλ, ηελ απνπζία ηεο απαξαίηεηεο θνπιηνχξαοζηελ αζελατθή θνηλσλία, αιιά θαη 

ηεο έιιεηςεο ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηελ πιεπξά ησλ ειιεληθψλ θπβεξλήζεσλ, ψζηε 

λα θαηαζηεί «αλαπφθεπθηε» ε αλάγθε δεκηνπξγίαο κηαο θξαηηθήο Πηλαθνζήθεο· θαη, 

δεχηεξνλ, ηε ζπκβνιή ηεο ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο ηεο δηαζπνξάο ζηε ζπγθξφηεζε 

κηαο δεκφζηαο ζπιινγήο έξγσλ δσγξαθηθήο.   

1.1) Ζ «άκνπζε θαη αθαιαίζζεηε» αζελατθή θνηλσλία 

ηε ζρεηηθή κε ηελ ηζηνξία ησλ δπηηθνεπξσπατθψλ θαιιηηερληθψλ κνπζείσλ 

βηβιηνγξαθία, αλαθέξνληαη σο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ίδξπζε ησλ πξψησλ 

δεκφζησλ πηλαθνζεθψλ ζηελ Βπξψπε ηνπ καθξνχ δεθάηνπ ελάηνπ αηψλα, είηε α) ε 

χπαξμε κηαο πινχζηαο βαζηιηθήο-πξηγθηπηθήο ζπιινγήο έξγσλ ηέρλεο, ε νπνία εμαηηίαο 

πνιηηηθψλ ιφγσλ εθρσξήζεθε ζην θξάηνο είηεβ) ε πξσηνβνπιία κηαο ηζηνξηθά 

δηακνξθσκέλεο κεγάιεοθαη ζπλάκα θηιφηερλεογαηνθηεηηθήο αξηζηνθξαηίαο, λα 

αλνίμεη ηα πνιπηειή ηεο κέγαξα θαη λα δείμεη ηηο ζπιινγέο ηεο ζην επξχηεξν θνηλφ 

είηε γ) ε άλνδνο κηαο ηζρπξήο εζληθήο αζηηθήο ηάμεο πνπ κεηαρεηξίζηεθε ηελ ηέρλε 

                                                 
80ΐ., «Βζληθή Πηλαθνζήθε», εθ. Πξσΐα, 14 Ώπξηιίνπ 1896. 
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ζαλ κέζν ησλ θνηλσληθψλ ηεο δηεθδηθήζεσλ, δεηψληαο κεηαμχ άιισλ θαη ηε 

δεκηνπξγία δεκνζίσλ θαιιηηερληθψλ κνπζείσλ.  

ην αλεμάξηεην ειιεληθφ βαζίιεην ηνπ 19
νπ

 αηψλα, σζηφζν, απνπζίαδαλ νη 

παξαπάλσ θνηλσληθέο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγνχζαλ σο θαηαιχηεο ζηελ 

νξγάλσζε κηαο δεκφζηαο θαιιηηερληθήο Πηλαθνζήθεο θαηά ηα δπηηθνεπξσπατθά 

πξφηππα.Οη γεσθπζηθέο ζπλζήθεο ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ηζρλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ νξγάλσζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο γχξσ απφ 

κηθξέο, νηθνγελεηαθέο κνλάδεο, ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νπνίσλ ήηαλ ε εληαηηθή 

πνιπέξγεηα (θαιιηέξγεηα πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ, κηθξή 

νηθφζηηε θηελνηξνθία), είραλ σο ζπλέπεηα ηε δεκηνπξγία ελφο ζπκπαγνχο ζπλφινπ 

ρσξηθψλ, κηθξνθαιιηεξγεηψλ θαη κηθξντδηνθηεηψλ, πνπ απνηεινχζαλ ηελ 

πνιππιεζέζηεξε θνηλσληθή ηάμε ζηελ Βιιάδα κέρξη θαη ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Οη 

ηδηαίηεξεο απηέο ζπλζήθεο εξκελεχνπλ ζπλαθφινπζα θαη ηελ αδπλακία ζπγθξφηεζεο 

κηαο ηζρπξήο ηάμεο Βιιήλσλ κεγαινγαηνθηεκφλσλ θαηά ηα πξφηππα ηεο απηφρζνλεο 

ρξηζηηαληθήο θαη ζηεξηγκέλεο ζηε κεγάιε έγγεηα ηδηνθηεζία αξηζηνθξαηίαο ησλ 

δπηηθνεπξσπατθψλ ρσξψλ.
81

 Μηθξφηεξνο αξηζκεηηθά, αιιά ζπλερψο δηεπξπλφκελνο 

ήηαλ ν αζηηθφο πιεζπζκφο ηεο ρψξαο, ζπγθεληξσκέλνο θαηά θχξην ιφγν ζηελ 

πξσηεχνπζα ηνπ λενζχζηαηνπ ειιεληθνχ βαζηιείνπ, έδξα ησλ πνιηηηθν-δηνηθεηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο ρψξαο. Σε δηεπζπληηθή-άξρνπζα ηάμε απνηεινχζαλ, ηηο πξψηεο 

δεθαεηίεο κεηά ηελ αλεμαξηεζία, ηα κέιε ηεο βαπαξηθήο απιήο ηνπ ζσλα καδί κε 

ηνπο ληφπηνπο πξνθξίηνπο θαη πξνεζηνχο, νη νπνίνη κεηά ηελ απειεπζέξσζε 

εγθαηέιεηςαλ ηα ρσξηά ηνπο θαη εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα. 

Ώπνζπλδεδεκέλε απφ ηηο αγξνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη απφ ηε βηνκεραληθή 

θαπηηαιηζηηθή παξαγσγή, ε «θξαηηθή» απηή αζηηθή ηάμε ήηαλ θαηεμνρήλ κε 

παξαγσγηθή θαη ζεκειίσζε ηελ νηθνλνκηθή ηεο δχλακε ζηελ αλάπηπμε εθ ηνπ κεδελφο 

ζρεδφλ ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη ζηνλ έιεγρφ ηνπ. ην ππάξρνλ πιέγκα εμνπζίαο 

πξνζηέζεθαλ ζηαδηαθά νη αλψηεξνη δεκφζηνη ππάιιεινη (φπσο ι.ρ. δηθαζηέο, 

θαζεγεηέο Παλεπηζηεκίνπ, πςειφβαζκνη ζηξαηησηηθνί), νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο 

(γηαηξνί, δηθεγφξνη, κεραληθνί θ.ά), θαζψο θαη νη γεγελείο Έιιελεο θεθαιαηνχρνη, 

ηξαπεδίηεο, κεγαιέκπνξνη θαη ηνθηζηέο, πνπ εθκεηαιιεχνληαλ θπξίσο ηα θεθάιαηα πνπ 

ζπζζψξεπαλ απφ ηελ νηθνλνκία ηεο ππαίζξνπ. Άκεζα εμαξηεκέλα, ηέινο, απφ ηηο 

                                                 
81Γηα ηε ζχλζεζε ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο θαηά ηνλ 19ν αηψλα βι. ζρεηηθά Γ. ΐ. Αεξηηιήο, Ηζηνξία ηνπ 

Διιεληθνχ Κξάηνπο 1830-1920, Ώ΄ ηφκνο, Ώζήλα, ΐηβιηνπσιείνλ ηεο «Βζηίαο», 62010 [12004], ζει. 

154-160 θαη 466-481. Κ. Σζνπθαιάο, Δμάξηεζε θαη αλαπαξαγσγή. Ο θνηλσληθφο ξφινο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ κεραληζκψλ ζηελ Διιάδα (1830-1922), Ώζήλα, Θεκέιην, 62006 [11977], ζει. 69-84. 
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πνιηηηθν-δηνηθεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο πξσηεχνπζαο θαη θαηά ζπλέπεηα εμίζνπ 

αληηπαξαγσγηθά ήηαλ θαη ηα κεζαία θαη κηθξναζηηθά ζηξψκαηα πνπ ηελ ίδηα πεξίνδν 

άξρηζαλ λα δηνγθψλνληαη ζην ειιεληθφ βαζίιεην. Μηθξνέκπνξνη, επαγγεικαηίεο, 

κηθξνβηνηέρλεο θαη θαηψηεξνη δηνηθεηηθνί ππάιιεινη ζπγθεληξψζεθαλ θπξίσο ζηελ 

Ώζήλα θαη ιηγφηεξν ζηα άιια αζηηθά θέληξα επηδεηψληαο ηελ πνιππφζεηε θνηλσληθή 

αλέιημε θαη επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε, δίρσο σζηφζν λα απνθφπηνληαη απφ ηηο 

παξαδφζεηο ηεο αγξνηηθήο ηνπο θαηαγσγήο.  

Δ ζπγθεθξηκέλε ζχλζεζε ησλ αζηηθψλ ζηξσκάησλ ζην ειιεληθφ βαζίιεην, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην πεξηνξηζκέλν εχξνο ηνπο, δελ κπνξνχζαλ λα «ζξέςνπλ ηελ 

θαιιηηερλία», φπσο επηζεκάλζεθε ζηελ αξζξνγξαθία ηνπ αζελατθνχ θαζεκεξηλνχ 

Σχπνπ, θπξίσο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ 19
νπ

 αηψλα.
82

 ην γιαθπξφ άξζξν ηνπ ηνλ 

Ώχγνπζην ηνπ 1891 ζηελ εθεκεξίδα Σν Άζηπ, ν αλψλπκνο ζπληάθηεο πεξηέγξαςε 

εχζηνρα, θαηά ηε γλψκε κνπ, ηνλ πξνβιεκαηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα παξαδνζηαθή 

θνηλσλία πξνζπαζνχζε ηα ρξφληα εθείλα λα εθζπγρξνληζηεί: 

Γηφηη εκπνξεί εδψ, εηο ηελ θνηλσλίαλ ηαχηελ λα βιέπεηε πεξίθνκςνπο εζζήηαο θαη 

αγγιηθά πεξηιαίκηα θαη λα αθνχεηε ιαινχκελα γαιιηθά, αιιά φια απηά είλε κηα 

επηθάλεηα, ελ ζηξψκα ην νπνίνλ άκα ην μέζεο ζα εχξεο ηνλ άλζξσπνλ κε ηαο πνηκεληθάο 

πεξηθλεκίδαο, ηνλ πξν κηθξνχ θξεκάζαληα ηελ αγθιίηζαλ ηνπ εηο ηηλα γσλίαλ ηεο 

παηξηθήο θαιχβεο θαη ζπκπεξηθεξφκελνλ ζήκεξνλ επηδεηθηηθψο σο θχξηνλ ησλ κεγάισλ 

πφιεσλ θαη ηνπ αλεπηπγκέλνπ θφζκνπ. Ζ θνηλσλία καο δελ δηεπιάζζε νπδέ εκνξθψζε, 

ην δε έδαθνο ηεο είλε απξφζθνξνλ αθφκε φπσο ζξέςε ηελ θαιιηηερλίαλ […] νη δε 

νθζαικνί ηεο είλε αθφκε δηα βαλαπζνπξγήκαηα.
83

 

Οη ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο εξκελεχνπλ θαη ην γεγνλφο φηη νη 

πξψηεο απφπεηξεο ζπγθξφηεζεο κηαο δεκφζηαο θαιιηηερληθήο ζπιινγήο ζηελ Βιιάδα 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ νζσληθή πεξίνδν θαη ζηα πιαίζηα ηεο επξχηεξεο 

πξνζπάζεηαο ησλ ΐαπαξψλ αμησκαηνχρσλ γηα ηελ νξζνινγηθή νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο 

θαηά ηα δπηηθνεπξσπατθά πξφηππα. Οη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ ηεο 10
εο

 / 22
αο

 ΜαΎνπ 1834 

«Πεξί ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ζπιινγψλ…» πνπ αθνξνχζαλ ηε 

δεκηνπξγία ζπιινγήο «ηχπσλ, εηθφλσλ θαη ραιθνγξαθεκάησλ»,
84

 ηα ζρέδηα γηα ην 

                                                 
82., «Καιιηηερληθή έθζεζηο», εθ.Δζηία, 7 Ώπξηιίνπ 1896. 
83 ΐ., «Καιιηηερλία θαη θνηλσλία», εθ. Σν Άζηπ, 23-24 Ώπγνχζηνπ 1891. 
84ΦΔΚ, αξ.22 ηεο 16εο Ενπλίνπ 1834.Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο απνπζίαο κηαο νινθιεξσκέλεο λνκνζεζίαο 

ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ν Γ. Εαθσβίδεο δηνξίζηεθε έθνξνο ηεο ελ 

Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1900 κε βάζεη ηνλ λφκν ηνπ 1834! ΐι. ζρεηηθά «Νφκνο „ΐΦΛΑ‟ 

πεξί κηζζνχ ηνπ Βθφξνπ ηεο ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο», ΦΔΚ, αξ. 91 ηεο 15εο Ώπξηιίνπ 1900: «Άξζξνλ 

1: Ο θαηά ηα άξζξα 1 εδαθ. 20 θαη 21 ηνπ απφ 10)22 ΜαΎνπ 1834 λφκνπ „πεξί επηζηεκνληθψλ θαη 
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Pantechneion ηνπ Γεξκαλνχ αξρηηέθηνλα Λέν θνλ Κιέληζε (LeovonKlenze) ζηα 

1836
85

 θαη ε ζθέςε γηα ηελ νξγάλσζε κηαο κηθξήο Πηλαθνζήθεο ζην ΐαζηιηθφ 

ρνιείν ησλ Σερλψλ (1841)
86

 απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα κηαο 

ζεζκηθήο, «εθ ησλ άλσ» απφπεηξαο ίδξπζεο θαιιηηερληθνχ κνπζείνπ, πνπ εμαηηίαο ηεο 

έιιεηςεο κηαο «εθ ησλ θάησ» ππνζηήξημεο ήηαλ θαηαδηθαζκέλε λα απνηχρεη. πσο 

εχζηνρα έγξαςε ν αλψλπκνο αξζξνγξάθνο ηεο εθεκεξίδαο Δζηίαηνλ Ώπξίιην ηνπ 

1896, πξνζπαζψληαο λα δηθαηνινγήζεη ηε «λεπηψδε» θαηάζηαζε ηεο ειιεληθήο 

θαιιηηερληθήο παξαγσγήο,«ε θαιιηηερλία είλε ην παξαγφκελνλ ηεο πςίζηεο 

πλεπκαηηθήο ησλ εζλψλ αλαπηχμεσο, απαηηεί δε θαη ηδηαηηέξνπο ηηλάο φξνπο πξνο 

επδνθίκεζηλ, ηνπο νπνίνπο ε ελ πνιινίο ακφξθσηνο έηη θαη πξν πάλησλ πιηθψο 

                                                                                                                                              
ηερλνινγηθψλ ζπιινγψλ‟ κηζζφο ηνπ Βθφξνπ ηεο ελ Ώζήλαηο ζπιινγήο εηθφλσλ, ήηνη Πηλαθνζήθεο, 

νξίδεηαη εηο δξαρκάο πεληαθνζίαο (500)». 
85Ο Γεξκαλφο αξρηηέθηνλαο Λέν θνλ Κιέληζε εθπφλεζε ζρέδηα γηα ηελ αλέγεξζε, ζηε λνηηνδπηηθή 

πιεπξά ηεο Ώζήλαο, δπν θηεξίσλ κε ζθνπφ ηε ζηέγαζε ησλ αξραηνινγηθψλ ζπιινγψλ, θαζψο θαη ελφο 

ηξίηνπ ζην νπνίν ζα εθηίζελην νη πίλαθεο, ηα ραξαθηηθά θαη ηα ζρέδηα, θαη ζα ζηεγαδφηαλ θαη ε 

λενζχζηαηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ. ΐι. V. Plagemann, Das deutsche Kunstmuseum 1790-1870, Lage, 

Baukörper, Raumorganisation, Bildprogramm, Studien zur Kunst des 19. Jahrhunderts 3,Μφλαρν 1967, 

ζει. 90-92 θαη εηθ. 82-85. ΐι. επίζεο Ν. Μηζηξιή, «Ώπφ ην „Παληερλείνλ‟ ζηελ ίδξπζε Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο», ζην Μ. Λακπξάθε-Πιάθα θ.ά. (επηκ.), Δζληθή Πηλαθνζήθε 100 ρξφληα: ηέζζεξηο αηψλεο 

ειιεληθήο δσγξαθηθήο. Απφ ηηο ζπιινγέο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο θαη ηνπ Ηδξχκαηνο Δπξηπίδε Κνπηιίδε, 

Ώζήλα, Βζληθή Πηλαθνζήθε- Μνπζείν Ώιεμάλδξνπ νχηδνπ, 1999, ζει. 21. 
86ε έγγξαθφ ηνπ πξνο ηελ «ΐαζηιηθήλ Γξακκαηείαλ ηεο Βπηθξαηείαο επί ησλ Βζσηεξηθψλ» κε 

εκεξνκελία 27 Αεθεκβξίνπ 1840, ν πξψηνο δηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ ησλ Σερλψλ Φξεηδεξίθνο θνλ 

Σζέληλεξ (FriedrichvonZentner) ζεκείσζε φηη «ππάξρεη ήδε απφ εηψλ κηα ζπιινγή αλήθνπζα εηο ηελ 

πςειήλ Κπβέξλεζηλ, ε νπνία επξίζθεην πξφηεξνλ εηο ηελ Ώίγηλαλ, θαη ηελ νπνίαλ έρνκελ εθηεζεηκέλελ 

εηο ην Σερληθφλ Βθπαηδεπηηθφλ Ίδξπκα». Έρνληαο πιεξνθνξεζεί γηα ηε δσξεά  πξνο ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε κηαο ζπιινγήο ειαηνγξαθηψλ, «ε νπνία ιφγσ ειιείςεσο ρψξνπ φπσο εθηεζή δεφλησο, 

επξίζθεηαη αθφκε παξ‟ πκίλ ζπζθεπαζκέλε», ν Σζέληλεξ δήηεζε απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο «λα 

παξαδνζεί ε ζπιινγή αχηε εηθφλσλ εηο ην Σερληθφλ Βθπαηδεπηηθφλ Ίδξπκα, κέρξηο φηνπ ε ζεβαζηή 

Γξακκαηεία ηεο Βπηθξαηείαο επί ησλ Βζσηεξηθψλ λνκίζε εηο ην κέιινλ αλαγθαίνλ λα δηαηάμε άιισο 

[…] ζα εδχλαην δε, σο εθ ηνχηνπ ελδερνκέλσο, αη εηξεκέλαη εηθφλεο λα απνηειέζνπλ επαχμεζηλ κφλνλ 

ηεο ήδε ππαξρνχζεο ζπιινγήο». Παξάιιεια ηνπο ελεκέξσζε φηη «εηο ην Σερληθφλ ρνιείνλ ππάξρνπλ 

ηέζζεξα δσκάηηα, ησλ νπνίσλ νη ηνίρνη επηηξέπνπλ άξηζηα ηελ έθζεζηλ ησλ ειαηνγξαθηψλ ηνχησλ […] 

ηα αλσηέξσ δσκάηηα είλαη θαηάιιεια, ηφζσ κάιινλ δηα ηελ έθζεζηλ ησλ εηθφλσλ απηψλ, δηφηη είλαη 

αξθεηά ζηεγλσκέλνη νη ηνίρνη, θαη είλαη δπλαηφλ εηο ηαχηα λα γίλεηαη θαζεκεξηλή επίζθεςηο θαη δηαξθήο 

ζπληήξεζηο απηψλ». Σε ζπληήξεζε απηή, θαζψο θαη ηε γεληθή επζχλε γηα ηελ έθζεζε ησλ έξγσλ ζα 

αλαιάκβαλε ν Γάιινο δσγξάθνοΠηέξ Μπνληξφη(PierreBonirot, 1811-1891), πνπ ηελ πεξίνδν εθείλε 

δίδαζθε ην κάζεκα ηεο ειαηνγξαθίαο ζηε ζρνιή. Δ έθζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπιινγήο ζηνπο ρψξνπο 

ηνπ ρνιείνπ, θαηέιεγε ν Σζέληλεξ, δελ ζα απνζθνπνχζε απιψο ζε «κηα ηπρφλ δηαθφζκεζη θαη 

εμσξατζκφ ησλ ρψξσλ» αιιά ζα απνηεινχζε «πξαγκαηηθήλ σθέιεηαλ σο πξφηππνλ δηα ζπνπδάο εηο ηελ 

Καιιηηερληθήλ ρνιήλ». Σν έγγξαθν ηνπ Σζέληλεξ κεηαθξαζκέλν απφ ην γεξκαληθφ πξσηφηππν, 

παξαηίζεηαη ζηνΚ. Μπίξεο, Ηζηνξία ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ: κέρξη ηεο ηδξχζεσο ησλ 

Αλσηάησλ ρνιψλ, Ώζήλα, Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, 1957, ζει. 59-60. Γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ 

Σζέληλεξ βι. επίζεο Ώ. Μεξηχξε, Ζ θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ζηελ Διιάδα (1836 -

1945),Εζηνξηθφ Ώξρείν Βιιεληθήο Νενιαίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο 36, Ώζήλα, Κέληξν 

Νενειιεληθψλ Βξεπλψλ Β.Ε.Β., 2000, ζει. 51 θ.έ. Γηα ηηο δσξεέο βηβιίσλ, επηζηεκνληθψλ νξγάλσλ, 

ραξαθηηθψλ, επίπισλ θηι. πνπ έγηλαλ πξνο ην ρνιείν ησλ Σερλψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο δηεχζπλζεο 

ηνπ Σζέληλεξ, βι. Β. Καιαθάηε (επηκ.), Σν Πνιπηερλείν Δπγλσκνλνχλ. Δπεξγέηεο θαη δσξεηέο ηνπ 

Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ, 1837-2000, Ώζήλα, Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, 2007, ζει. 13-25. 
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θαρεθηνχζα ειιεληθή θνηλσλία δελ δχλαηαη αθφκε λα πιεξψζε».
87

 Οη «ηδηαίηεξνη 

απηνί φξνη» ηέζεθαλ ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19
νπ

 αηψλα, εμαηηίαο, κεηαμχ άιισλ, 

θαη ηεο εγθαηάζηαζεο ζηελ Ώζήλα πνιιψλ κειψλ ησλ αλψηεξσλ αζηηθψλ ζηξσκάησλ 

ηεο ειιεληθήο δηαζπνξάο.  

 

1.2) Ζ ζπκβνιή ηεο ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο ηνπ εμσηεξηθνχ ζηε 

ζπγθξφηεζε κηαο δεκφζηαο θαιιηηερληθήο ζπιινγήο 

Δ ζπκβνιή ηεο επξείαο ειιεληθήο κεηαπξαηηθήο αζηηθήο ηάμεο πνπ είρε ήδε 

ζπγθξνηεζεί πξηλ απφ ηελ Βπαλάζηαζε ηνπ 1821 ζηε δπηηθή Βπξψπε, ηελ πεξηθέξεηα 

ηεο Μεζνγείνπ θαη ηε Ρσζία, ζηελ εμέιημε ηνπ ειιεληθνχ βαζηιείνπ θαη ζηε 

δηακφξθσζε ησλ εζσηεξηθψλ ηνπ δνκψλ έρεη ήδε επηζεκαλζεί ζηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία.
88

 Σν ηεξάζηην θεθάιαην πνπ ζπζζσξεχηεθε ζηα ρέξηα ησλ ειιεληθψλ 

θνηλνηήησλ ηνπ εμσηεξηθνχ, σο νη θαηεμνρήλ θνξείο ηεο δηείζδπζεο ηνπ επξσπατθνχ 

θαπηηαιηζκνχ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ, δηνρεηεχηεθε ζπζηεκαηηθά πξνο 

ην ειιεληθφ θξάηνο είηε κε ηε κνξθή επελδχζεσλ είηε, θπξίσο, κε ηε κνξθή δσξεψλ, 

επεξγεζηψλ, θιεξνδνηεκάησλ θηι., ζπκβάιινληαο, κεηαμχ άιισλ, θαη ζηε 

ζπγθξφηεζε ηεο πξψηεο δεκφζηαο θαιιηηερληθήο ζπιινγήο ζηελ Βιιάδα.  

Μηα ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ήηαλ θαη εθείλε ηνπ ηέθαλνπ Ξέλνπ 

(1821-1894). Γελλεκέλνο ζηε κχξλε θαη κε ζπνπδέο ζηελ Βπαγγειηθή ρνιή θαη ηε 

ρνιή Βπειπίδσλ, ν Ξέλνοεγθαηαζηάζεθε ζην Λνλδίλν ην 1847 θαη γηα ηα επφκελα 

ηξηάληα ρξφληα αλέπηπμε κηα αμηφινγε επηρεηξεκαηηθή θαη λαπηηιηαθή δξαζηεξηφηεηα, 

ηδξχνληαο αηκνπιντθέο θαη κεηαιιεπηηθέο εηαηξείεο, ελψ παξάιιεια ζπκκεηείρε 

ελεξγά ζηελ πνιηηηθή θαη θνηλσληθή δσή ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο ηνπ Λνλδίλνπ, 

εθδίδνληαο ην πεξηνδηθφ Βξεηηαληθφο Αζηήξ θαη ζπγγξάθνληαο κειέηεο, 

κπζηζηνξήκαηα θαη ζεαηξηθά έξγα.
89

 Σν 1866 ν Έιιελαο νκνγελήο απνθάζηζε λα 

δσξίζεη δεθαπέληε πίλαθεο απφ ηε ζπιινγή έξγσλ ηέρλεο ηνπ ζην Βζληθφ 

Παλεπηζηήκην «πξνο θαιισπηζκφλ ηνπ κνπζείνπ ηνπ, φπεξ σο πιεξνθνξνχκαη, είλαη 

                                                 
87 ., «Καιιηηερληθή έθζεζηο», εθ.Δζηία, 7 Ώπξηιίνπ 1896. 
88ΐι. ζρεηηθά Κ. Σζνπθαιάο,Δμάξηεζε θαη αλαπαξαγσγή…, φπ.π., ζει. 227-266.ΐι. θαη Υ. 

Υαηδεησζήθ, «Βκπνξηθέο παξνηθίεο θαη αλεμάξηεηε Βιιάδα. Βξκελείεο θαη πξνβιήκαηα», Ο Πνιίηεο, 

αξηζ. 62, επηέκβξηνο 1983, ζει. 28-34. 
89ΐι. ΐ. Υαζηψηε Ŕ Υαηδεγεσξγίνπ, «ηέθαλνο Ξέλνο», ζηνΠ. Μνπιιάο (εηζ.) Ŕ Ν. ΐαγελάο (επηκ.), Ζ 

παιαηφηεξε πεδνγξαθία καο. Απφ ηηο αξρέο ηεο σο ηνλ πξψην παγθφζκην πφιεκν, ηφκνο Α΄ (1830-1880), 

Ώζήλα, νθφιεο, 1996, ζει. 378-400. Γηα ηελ εξγνγξαθία ηνπ η. Ξέλνπ βι. 

http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=297 (ηειεπηαία πξφζβαζε 

ζηηο 08/08/2016). 
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εηζέηη γπκλφλ ηνηνχησλ έξγσλ», κε ζθνπφ ε ζπιινγή λα «ρξεζηκεχζεη πξνο ηνπο 

θαηαγηλνκέλνπο πεξί ηελ δσγξαθηθήλ θαιιηηέρλαο σο πξσηφηππνλ αληηγξαθψλ».
90

 

ηνλ ιφγν ηνπ θαηά ηελ ηειεηή παξάδνζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ν ηφηε 

πξχηαλεο ηνπ Βζληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Μηιηηάδεο ΐεληδέινο επεζήκαλε φηη κε ηε 

δσξεά απηή ν Ξέλνο έζεζε «απηφο πξψηνο αζθαιέο ζεκέιηνλ ζρεκαηηζκνχ 

πηλαθνζήθεο ελ Βιιάδη»,
91

 ελψ θαη ν δσξεηήο ζηελ επηζηνιή ηνπ πξνο ηηο πξπηαληθέο 

                                                 
90 ΐι. Λφγνο εθθσλεζείο ηε ΗΣ‟ Οθησβξίνπ 1866 εκέξα ηεο επηζήκνπ εγθαζηδξχζεσο ησλ λέσλ Αξρψλ 

ηνπ Δζληθνχ Παλεπηζηεκίνπ ππφ ηνπ ηαθηηθνχ θαζεγεηνχ ηεο Μαηεπηηθήο θαη δηεπζπληνχ ηνπ Μαηεπηεξίνπ 

Μηιηηάδνπ Βεληδέινπ παξαδηδφληνο ηελ Πξπηαλείαλ ησ δηαδφρσ απηνχ θπξίσ Αιεμάλδξσ Ρ. Ραγθαβή, 

ηαθηηθψ θαζεγεηή ηεο Αξραηνινγίαο, Ώζήλα, Σχπνηο Αηνλπζίνπ Κνξνκειά, 1867, ζει. 138-141. ηνλ 

ιφγν ηνπ ν πξχηαλεο παξέζεζε θαη ηελ επηζηνιή ηνπ η. Ξέλνπ, ζηελ νπνία ν νκνγελήο αλέθεξε ηα 

ζηνηρεία ησλ δσξηδνκέλσλ έξγσλ (ζε παξέλζεζε ν ηαμηλνκηθφο αξηζκφο ησλ πηλάθσλ ζηε ζπιινγή ηεο 

Β.Π.Μ.Ώ..): «1) Δ αλαηξνθή ηνπ έξσηνο (theeducationofCupid) ππφ ηνπ Κνξεγίνπ (Π.512). Δ εηθψλ 

αχηε ζεσξείηαη ε αιεζήο πξσηφηππνο θαη νπρί ε ελ ηε εζληθή ηνπ Λνλδίλνπ πηλαθνζήθε. Πνιχο ιφγνο 

πεξί ηαχηεο έγεηλελ ππφ ηεο αγγιηθήο δεκνζηνγξαθίαο, ν δε πξψελ θάηνρνο ηαχηεο απεπνηήζε 

πξνζθνξάλ 2,000 ιηξψλ ζηεξιηλψλ, αο πξνο αγνξάλ ησ πξνζέθεξελ εηο ιφξδνο, φηαλ ηπραίσο θχξηνο ηηο 

ελ ηηλί ησλ ηεο ηξίηεο ηάμεσο εηθνλνπσιείσλ νκνίαλ εηθφλα αληί είθνζη κφλν ιηξψλ, κεηεπψιεζε ηαχηελ 

εηο ηελ εζληθήλ πηλαθνζήθελ, αληί 4, ή 5,000 βαζηζζείζαλ εηο ηελ εθηίκεζηλ ηνπ ηα πξσηεία πεξί ηα 

ηνηαχηα ραίξνληνο ιφξδνπ Π. Λψξελο.  Θα πξνζπαζήζσ λα εχξσ ηαο πξν εηψλ ηεο δεκνζηνγξαθίαο επί 

ηεο εηθφλνο ηαχηεο παξαηεξήζεηο, αο ζα απνζηείισ πκίλ, 2) Δ δνπιεία ηνπ Εσζήθ (Π.539), 3) Δ 

ζπλάληεζηο ηνπ Εσζήθ κεηά ησλ απηνχ αδειθψλ ππφ ηνπ Λ. Ενξδάλνπ L. Giordano (Π.538). Σαο δχν 

ηαχηαο εηθφλαο πξν ηηλψλ εηψλ εγφξαζα έθ ηηλνο ησλ κνλαζηεξίσλ ηεο Ρψκεο, απεπνηήζελ δε ιίξαο 

300 πξνζθνξάλ δη‟ εθάζηελ, 4) Οη αιηεχνληεο παίδεο ππφ Π. Αειθνχξ. (Π.868), 5) Οη καζεηαί θαη ν 

δηδάζθαινο ππφ P. Delcour (Π.867), 6) Ώη ΐαθρίδεο εηθψλ σξαία ππφ Ώιβάλνπ (Albano) (Π.1167), 7) Δ 

κήηεξ ηνπ Ρεβξάλδνπ ππφ Rembrandt (Π.517). Δ εηθψλ αχηε κεγίζηεο ηέρλεο, ηζρχνο θαη εθθξάζεσο 

εζαπκάζζε πνιχ θαη ππεξεηηκήζε ππφ πνιιψλ θαιιηηερλψλ, νίηηλεο επεζθέθζεζαλ ηελ έπαπιίλ κνπ ηνπ 

Πέηεξρακ, 8) Ο Βπαγγειηζκφο (Π. 844). ρνιήο ηνπ Μνπξίινπ ππφ Ώιφληδνπ Κάλνπ (AlongoKano), 

κεγάιε εηθψλ ηεο ηνικεξνηέξαο γξαθίδνο δηαηεξνπκέλε ελ θαιιίζηε θαηαζηάζεη, 9) Δ δσδεθάηε λπμ 

(εθ ησλ ερζπήξνπ ππφ ηνπ Άγγινπ θαιιηέρλνπ Ενξδάλνπ (Jordains). Σα δηάθνξα πξφζσπα ηεο εηθφλνο 

ηαχηεο είλαη ηεο εθθξαζηηθσηέξαο γξαθίδνο, επιήξσζα δε δηα ηαχηελ 250 ιίξαο ζηεξιίλαο (Π.167), 10) 

Σα παίδνληα Υαηξνπβίκ ππφ ηνπ Ρνπβίλνπ (Π.543), 11) Δ βαζίιηζζα ρέβα πξνζθπλνχζα ηνλ 

νινκψληα, ή θαη‟ άιινπο ε Βζζήξ πξνζθπλνχζα ηνλ Ώζζχξηνλ ππφ Παχινπ ΐεξνλέδε. (Π. 137). 

Ώχηε ήζειε ζπλεηζθέξεη, άλεπ ππεξβνιήο, πξνο θαιισπηζκφλ εο ηηλφο δήπνηε ελ Βπξψπε πηλαθνζήθεο. 

Δ εζληθή πηλαθνζήθε επιήξσζε δηα ηελ ζχληξνθνλ εηθφλα, παξηζηψζαλ ηελ ζχδπγνλ ηνπ Ααξείνπ 

πξνζθελνχζαλ ηνλ Μέγαλ Ώιέμαλδξνλ, 12000 ιίξαο ζηεξιίλαο. Αηά ηαχηελ δηο απέξξηςα ρηιίαο 

δηαθνζίαο ιίξαο ζηεξιίλαο, 12) Δ εηθψλ ηνπ Καξφινπ Ώ‟ απνθεθαιηζζέληνο ππφ Κξφκβει, εηο θπζηθφλ 

κέγεζνο. (Π.842), 13) Ο Καηαθιπζκφο. ρνιή Φιακαλδηθή ππφ Λενλάξδνπ ΐάλδεξ Κετθρφβνπ, κεγίζηε 

εηθψλ θαη ζιηβεξσηάηνπ αληηθεηκέλνπ, αμησζείζα ηνπ Ώ‟ βξαβείνπ θαηά ηελ παξειζνχζαλ ελ Παξηζίνηο 

έθζεζηλ (Π.905), 14) Ο Υξηζηφο αίξσλ ηνλ ζηαπξφλ ππφ ηνπ Καληαξίλε. Σελ εηθφλα ηαχηελ εγφξαζα, 

αλήθνπζαλ εηο ηελ ζπιινγήλ ηνπ πξψελ ΐαζηιέσο ηεο Γαιιίαο Λνπδνβίθνπ Φηιίππνπ (Π.541), 15) Ο 

Καςάιεο ελ Μεζνιινγίσ ππφ Θ. ΐξπδάθε. Σελ εηθφλα ηαχηελ, άλεπ ηνπ πεξηζσξίνπ, επιήξσζα πξνο 

ηνλ ίδηνλ θαιιηηέρλελ 100 ιίξαο πξν ηεζζάξσλ εηψλ (Π.1299)».  

Οιφθιεξνο ν ιφγνο ζην 

http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/read?pid=uoadl:184702&hint=0.90&childId=57 (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 

08/08/2016). 
91 π.π.,, ζει.48-49: «Ώη εηθφλεο αη παξά ηνπ θηινηίκνπ θπξίνπ ηεθάλνπ Ξέλνπ πξνζελερζείζαη εηο ην 

Παλεπηζηήκηνλ, πεξί σλ αλήλεγθελ ελ ησ ιφγσ απηνχ ν πξνθάηνρνο εκψλ, ειήθζεζαλ ζψαη πιελ κηάο, 

ηεο παξηζηψζεο ηελ βαζίιηζζαλ αβά πξνζθπλνχζαλ ηνλ νινκψληα ή θαη‟ άιινπο ηελ Βζζήξ 

πξνζθελνχζαλ ηνλ Ώζζχξηνλ, εο ν χεινο επξέζε ηεζξαπζκέλνο, θαη εηέζεζαλ ελ ησ απιίσ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. Άκα εζηήζεζαλ πιήζνο αλζξψπσλ μέλσλ θαη εληνπίσλ επεζθέπηνλην επί πνιιάο 

εκέξαο ην αχιηνλ, ζαπκάδνληεο ηα θαιιηηερληθά ηαχηα δσξήκαηα. Μέρξη ηεο ζήκεξνλ ην 

Παλεπηζηήκηνλ ελ εζηεξεκέλνλ ζπιινγήο εηθνληζκάησλ, επηηεδείσλ λα δηεγείξσζη ηελ αίζζεζηλ ηνπ 

θαινχ, θαη λα ζπληειψζηλ εηο θαηαξηηζκφλ ησλ πεξί ηελ δσγξαθηθήλ αζρνινπκέλσλ. Σνχην δε ην θελφλ 

επιήξσζελ ν θχξηνο ηέθαλνο Ξέλνο, δσξήζαο εηο ην Παλεπηζηήκηνλ πέληεθαηδέθα εηθφλαο, ιακπξά 
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αξρέο θαινχζε ηνπο εχπνξνπο Έιιελεο νκνγελείο «λα πξνζθέξσζηλ αλσηέξαο αμίαο 

θαη πιείνλαο εηθφλαο πξνο ηελ Βιιάδα, φπσο ελ ηαηο θιεηλαίο Ώζήλαηο ζρεκαηηζζή 

πηλαθνζήθε, αθ‟ εο ε λενιαία έζλνπο έρνληνο έκθπηνλ ηάζηλ πξνο ηαο σξαίαο ηέρλαο 

έρεη αλάγθελ».
92

 

Οη πίλαθεο ηεο δσξεάο Ξέλνπ παξέκεηλαλ γηα ηα επφκελα δέθα ρξφληα ζηελ 

αίζνπζα ηειεηψλ ηνπ ηδξχκαηνο, κέρξη πνπ ην 1878 ν ηφηε πξχηαλεο Ώλδξέαο 

Ώλαγλσζηάθεο απνθάζηζε λα ηνπο δσξίζεη, καδί κε ηα ππφινηπα έξγα ηεο ζπιινγήο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζην ρνιείν ησλ Σερλψλ «θνζκήζαο δη‟ απηήο ηελ εηέξαλ ησλ 

δχν κεγάισλ αηζνπζψλ ηνπ Μεηζνβείνπ πνιπηερλείνπ, θαη πήμαο νχησ ηνλ ππξήλα 

πηλαθνζήθεο απαξαηηήηνπ εηο ηελ αλάπηπμηλ κηαο ησλ θαιψλ εθείλσλ ηερλψλ, αίηηλεο 

ειάκπξπλαλ ηαο αξραίαο Ώζήλαο».
93

 ην λέν θηήξην ηνπ Πνιπηερλείνπ επί ηεο νδνχ 

Παηεζίσλ, θηηζκέλν θαη απηφ ράξε ζηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή ησλ εγθαηαζηεκέλσλ 

ζηελ Ώιεμάλδξεηα νκνγελψλ Νηθφιανπ ηνπξλάξε, Γεψξγηνπ Ώβέξσθ, Μηραήι θαη 

Βιέλεο Σνζίηζα, εθηέζεθαλ, φπσο δηαβάδνπκε ζε αλαιπηηθφ άξζξν ηνπ πεξηνδηθνχ 

Δζηία ηνλ Ενχιην ηνπ 1878,
94

εθαηφλ δεθαεπηά πίλαθεο δσγξαθηθήο απφ ηηο ζπιινγέο 

ησλ δχν ηδξπκάησλ, θπξίσο αληίγξαθα έξγσλ δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο, πξνεξρφκελα, 

                                                                                                                                              
πεξηθήκσλ θαιιηηερλψλ έξγα, ζεηο νχησο απηφο πξψηνο αζθαιέο ζεκέιηνλ ζρεκαηηζκνχ πηλαθνζήθεο 

ελ Βιιάδη. Σσλ εηθφλσλ ηνχησλ πξνζαξηάηαη ελ ηέιεη νλνκαζηηθφο πίλαμ. Βθηφο δε ησλ εηθφλσλ 

εδσξήζαην θαη θπζηνγξαθηθά αληηθείκελα πνιινχ ιφγνπ άμηα, νίνλ ηνλ φθηλ Κφκπξα Καπέιια 

δηαζεζαγκέλνλ θαη εηο ζθειεηφλ, θαη ζήθελ πεινζθεπή πιήξε πηελψλ δηαζεζαγκέλσλ. Αελ εξθέζζε δε 

ν δσξεηήο εηο ην δψξεκα κφλνλ, αιιά θαη ηελ δαπάλελ ηεο απνζηνιήο απηψλ εθ Λνλδίλνπ, ηθαλψο 

κεγάιελ νχζαλ, αλεδέρζε γελλαίσ θξνλήκαηη. ζελ απνδίδνληνο θαη εληαχζα ελ νλνκάηη ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνλ πξνζήθνληα ησ θηινηίκσ δσξεηή έπαηλνλ, εθθξάδνκελ απηψ παλδήκσο ηελ 

επγλσκνζχλελ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ». 

http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/read?pid=uoadl%3A184702&childId=24&hint=0.80 (ηειεπηαία πξφζβαζε 

ζηηο 08/08/2016). 
92 π.π., ζει.138. 
93ΐι. Λφγνο εθθσλεζείο ελ ησ Δζληθψ Παλεπηζηεκίσ ηελ εηθνζηήλ έθηελ Ννεκβξίνπ 1878 ππφ Αλδξένπ 

Αλαγλσζηάθε, ηαθηηθνχ θαζεγεηνχ ηεο Υεηξνπξγηθήο Παζνινγίαο θαη δηεπζπληνχ ηνπ Οθζαικηαηξείνπ, 

παξαδίδνληνο ηελ Πξπηαλείαλ ησ δηαδφρσ απηνχ θ. Νηθνιάσ Μ. Γακαιά, ηαθηηθψ θαζεγεηή ηεο 

Θενινγίαο, Ώζήλα, Βθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Πέηξνπ Πεξξή, 1879, ζει.18-19: «Οη ζπρλάδνληεο εηο ηαο 

αθαδεκατθάο παλεγχξεηο επξίζθεηε, δελ ακθηβάιισ, κεηαβνιήλ ηηλά ελ ηε αηζνχζε ηαχηε ησλ ηειεηψλ. 

Βθεί πέξαλ απφ πνιιψλ ήδε εηψλ απέθεηην ρακαί πιεζχο πνιπηίκσλ εηθφλσλ, δεδσξεκέλσλ ησ 

Παλεπηζηεκίσ ππφ ηνπ θηινγελνχο θπξίνπ ηεθάλνπ Ξέλνπ. Πνιιαί δε θαη άιιαη νπρ ήηηνλ πνιπηειείο, 

δσξήκαηα θαη απηαί θηινκνχζσλ αλδξψλ, εθπιάζζνλην ελ ηε ΐηβιηνζήθε. Σελ πινχζηαλ ηαχηελ 

ζπιινγήλ, ζπγθεηκέλελ εθ πηλάθσλ 64, άρξεζηνλ κελ ηνηο θνηηεηαίο ησλ επηζηεκψλ, ρξεζηκσηάηελ 

φκσο εηο ηελ ζπνπδήλ ησλ καζεηψλ ηεο δσγξαθηθήο, παξαθαηεζέκελ ελ ηε ρνιή ησλ ηερλψλ, 

θνζκήζαο δη‟ απηήο ηελ εηέξαλ ησλ δχν κεγάισλ αηζνπζψλ ηνπ Μεηζνβείνπ πνιπηερλείνπ, θαη πήμαο 

νχησ ηνλ ππξήλα πηλαθνζήθεο απαξαηηήηνπ εηο ηελ αλάπηπμηλ κηαο ησλ θαιψλ εθείλσλ ηερλψλ, αίηηλεο 

ειάκπξπλαλ ηαο αξραίαο Ώζήλαο. Πέπνηζα φηη νη απαληαρνχ πινχζηνη ησλ νκνγελψλ δελ ζέινπζη 

πεξηηδεί απξνίθηζηνλ ηνλ αξηηπαγή ηνχηνλ λαΎζθνλ ηεο αηζζήζεσο ηνπ θαινχ, ελ ε αξρίδεη θαη αχζηο λα 

δηαπξέπε ε ειιεληθή επθπία». 

http://pergamos.lib.uoa.gr/dl/read?pid=uoadl%3A184741&childId=9&hint=0.90 (ηειεπηαία πξφζβαζε 

ζηηο 08/08/2016). 
94Ώλκ., «Δ Πηλαθνζήθε ηνπ ελ Ώζήλαηο ρνιείνπ ησλ Σερλψλ», Δζηία, ηφκνο η΄, 9 Ενπιίνπ 1878, 

ζει.477 
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φπσο ζεκείσζε ν αλψλπκνο αξζξνγξάθνο, απφ δσξεέο εχπνξσλ Βιιήλσλ ηνπ 

εμσηεξηθνχ, αλάκεζά ηνπο ν η. Ξέλνο, ν ππνπξφμελνο ζηε ΐηέλλε ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 

αηψλα Νηθφιανο Μαληδνπξάλεο
95

 θαη ε «ελ Φισξεληία δηακέλνπζα θπξία Κακπάλε». 

Ο ζπληάθηεο μερψξηζε σο πίλαθεο κεγάιεο θαιιηηερληθήο αμίαο ην «ΐαιάλεηνλ»
96

 θαη 

ηα «Υνξεχνληα Υεξνπβείκ»
97

 πνπ απνδίδνληαλ ηφηε ζηνλ Ρνχκπελο«Ώπφιισλ θαη 

Αάθλε»πνπ απνδηδφηαλ ζηνλ Νηθνιά Πνπζέλ (NicolasPoussin, 1595-1665)
98

«Ο 

Υξηζηφο εηο ηνπο Βκκανχο δείπλν» πνπ απνδηδφηαλ ζηνλ Σδάθνπν Μπαζζάλν 

(JacopoBassano, 1515-1592)
99

«Βζζήξ θαη Ώζζνπήξνο» πνπ ζεσξήζεθεηφηε σο έξγν 

ηνπ Π. ΐεξνλέδε (PaoloVeronese)
100

«Σνπίν» πνπ απνδηδφηαλ ηφηε ζηνλ Κισλη 

Λνξξαίλ (ClaudeLorrain, 1600-1682).
101

 Έθαλε, επίζεο, ιφγν γηα δπν πίλαθεο ηνπ 

Σηέπνιν (Giovanni-BattistaTiepolo, 1696-1770),
102

δπν ηνπ Λνχθα Σδνξληάλν 

(LucaGiordano, 1632-1705),
103

θαη έλαληνπ Φξ. Ώικπάλη (FrancescoAlbani, 1578-

1660),
104

 ρσξίο φκσο λα παξαζέζεη ηνλ ηίηιν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ.Παξαηήξεζε, 

ηέινο, ηελ απνπζία έξγσλ λενειιεληθήο ηέρλεο απφ ηε ζπιινγή απηή ηνπ 

Πνιπηερλείνπ θαη πξφζζεζε πσο«κφλνλ ηνπ ελ ΐηέλλε δηαηξίβνληνο δσγξάθνπ θ. 

Οηθνλφκνπ ππάξρνπζηλ αξθεηά έξγα, σο επίζεο θαη ηνπ ελ Φισξεληία απνζαλφληνο 

                                                 
95Γηα ηηο ιηγνζηέο πιεξνθνξίεο πνπ καο είλαη γλσζηέο γηα ηε δσή θαη ηε δξάζε ηνπ Ν. Μαληδνπξάλε, 

θαζψο θαη γηα ηηο δσξεέο ηνπ πξνο ην Πνιπηερλείν βι.. Β. Καιαθάηε (επηκ.), Σν Πνιπηερλείν 

Δπγλσκνλνχλ…, φπ.π., ζει. 47 (ππνζ. 29) θαη θπξίσο ζει. 51 θ.έ. Ο Μαληδνπξάλεο πξσηνεκθαλίδεηαη 

ζηνλ θαηάινγν ησλ δσξεηψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ ηνλ Ενχιην ηνπ 1845, κε ηε δσξεά ηνπ ηεηξάηνκνπ 

εηθνλνγξαθεκέλνπ θαηαιφγνπ L'imperiale e reale Galleria Pitti illustrata per curá di Luigi Bardi, 

Φισξεληία 1837-1842.ην Νη. Μνπξίθε (επηκ.), 150 ρξφληα Πνιπηερλείν: δπηηθνεπξσπατθή δσγξαθηθή 

ζηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε απφ ηηο παιαηέο ζπιινγέο ηνπ Δ.Μ. Πνιπηερλείνπ, θαηάινγνο έθζεζεο, Βζληθή 

Πηλαθνζήθε, 11/12/1987-31/1/1988, Ώζήλα, Βζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλείν, 1987, αλαθέξεηαη σο 

δσξεά ηνπ Νηθφιανπ Μαληδνπξάλε ην έξγν, αξ. θαη. 5: Ώγλψζηνπ κηκεηή ηνπ Πεξνπηδίλν, «Εσάλλεο ν 

Πξφδξνκνο (;) θαη κνξθή ηεο Παιαηάο Αηαζήθεο», Π.1095, ηέκπεξα ζε μχιν, 56,5 x43 εθ.. 
96Πξφθεηηαη γηα ηνλ πίλαθα «θελή ινπηξνχ» (17νο αηψλαο), ιάδη ζε μχιν, 55 x 81 εθ., δσξεά 

Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, Π.190. ΐι.  Νη. Μνπξίθε (επηκ.), 150 ρξφληα Πνιπηερλείν, φπ.π., αξ. θαη. 27, 

φπνπ θαη απνδίδεηαη ζε άγλσζην Φιακαλδφ ηνπ 17νπ αη. 
97Λάδη ζε κνπζακά, 101 x 159 εθ., δσξεά Παλεπηζηεκίνπ, Π.543. 
98Λάδη ζε κνπζακά, 100 x 125 εθ., δσξεά Παλεπηζηεκίνπ, Π.214. 
99Λάδη ζε κνπζακά, 97x 128 εθ., δσξεά Πνιπηερλείνπ, Π.544. 
100 Λάδη ζε κνπζακά, 186 x 172 εθ., δσξεά Παλεπηζηεκίνπ (ηεθ. Ξέλνο), Π.137. ΐι.  Νη. Μνπξίθε 

(επηκ.), 150 ρξφληα Πνιπηερλείν, φπ.π., αξ. θαη. 21, φπνπ θαη απνδίδεηαη άγλσζην Εηαιφ ηνπ α΄ κηζνχ 

ηνπ 17νπ αηψλα. 
101Λάδη ζε κνπζακά, 37x50 εθ., δσξεά Παλεπηζηεκίνπ, Π.1045. 
102Πξφθεηηαη γηα ηα έξγα: α) «Δ πξνζεπρή ζηνλ θήπν ηεο Γεζζεκαλή», 1745-1750, ιάδη ζε κνπζακά, 78 

x 87 εθ., δσξεά Πνιπηερλείνπ, Π.138 θαη β) «Βιηέδεξ θαη Ρεβέθθα»,π.1740 ιάδη ζε κνπζακά, 146 x 197 

εθ., δσξεά Πνιπηερλείνπ,  Π.526. ΐι. Νη. Μνπξίθε (επηκ.), 150 ρξφληα Πνιπηερλείν, φπ.π., αξ. θαη. 33-

34. 
103 Πξφθεηηαη γηα ηα έξγα: α) «Ο ελαγθαιηζκφο ηνπ Εσζήθ κε ηνλ παηέξα ηνπ», 17νο αηψλαο, ιάδη ζε 

κνπζακά, 137 x175 εθ., δσξεά Παλεπηζηεκίνπ (ηεθ. Ξέλνο), Π.538 θαη β) «Ο Εσζήθ πσιείηαη απφ 

ηνπο αδειθνχο ηνπ»,17νο αηψλαο, ιάδη ζε κνπζακά, 136 x 175 εθ., δσξεά Παλεπηζηεκίνπ (ηεθ. Ξέλνο),  

Π.539. ΐι. Νη. Μνπξίθε (επηκ.), 150 ρξφληα Πνιπηερλείν, φπ.π., αξ. θαη. 8-9, φπνπ θαη αλαθέξνληαη σο 

έξγα ηεο «ρνιήο LucaGiordano». 
104«εηιελφο θαη ΐαθρίδεο», ιάδη ζε κνπζακά, 59 x 77 εθ., δσξεά Παλεπηζηεκίνπ, Π.1167. 
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Κνπλειάθε». Γηα ηνλ ιφγν απηφλ επρήζεθε λα«θηινηηκεζψζηλ φζνη εθ ησλ Βιιήλσλ 

θαιιηηερλψλ δχλαληαη νπσζνχλ λα παξαγάγσζηλ έξγα άμηα ιφγνπ, λ‟απνζηείισζη 

ηηλα, φπσο ζπκπιεξσζή ελ ηε Πηλαθνζήθε ζπνπδαία ζπιινγή θαη απνηειεζζή πιήξεο 

ζεηξά έξγσλ φισλ ησλ λεσηέξσλ θαιιηηερλψλ Βιιήλσλ».
105

 

Δ «Πηλαθνζήθε ηνπ ελ Ώζήλαηο ρνιείνπ ησλ Σερλψλ», ε νπνία, φπσο καο 

πιεξνθνξεί ην άξζξν ηνπ πεξηνδηθνχ Δζηία, ήηαλ αλνηρηή «εηο πάληαο θαηά άββαηνλ 

θαη Κπξηαθήλ απφ ηεο 3
εο

 κέρξη ηεο 6
εο

 κεηά κεζεκβξίαλ», θαζψο θαη ηηο ππφινηπεο 

εκέξεο ηεο εβδνκάδνο, έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο θχιαθεο ηνπ ηδξχκαηνο, 

απνηέιεζε ηνλ πξψην δεκφζην ρψξν ζηελ Βιιάδα, φπνπ ηφζν νη ζπνπδαζηέο θαη νη 

θαιιηηέρλεο, φζν θαη ην επξχηεξν θνηλφ, είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δνπλ έξγα 

δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο, έζησ θαη αλ ηα πεξηζζφηεξα ήηαλ κηθξήο θαιιηηερληθήο 

αμίαο ή αληίγξαθα. Δ παξνπζία ηεο Πηλαθνζήθεο, σζηφζν, ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ ζήκαηλε πξαθηηθά φηη ηα έξγα ηεο ζπιινγήο ζα ρξεζίκεπαλ θπξίσο σο 

επνπηηθά κέζα δηδαζθαιίαο γηα ηνπο καζεηέο ηνπ ρνιείνπ ησλ Σερλψλ. Σελ απφθαζε 

άιισζηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο είρε πάξεη ν ηφηε δηεπζπληήο ηνπ ηδξχκαηνο θαη 

θαζεγεηήο ηεο Καιιηηερλνινγίαο Γεξάζηκνο Μαπξνγηάλλεο ζε κηα πξνζπάζεηά ηνπ λα 

ζπζηεκαηνπνηήζεη εθ λένπ ηηο ππνβαζκηζκέλεο θαηά ηα ηειεπηαία δεθαηξία ρξφληα 

θαιιηηερληθέο ζπνπδέο.
106

Δ Πηλαθνζήθε παξέκεηλε έηζη κηα «εζσηεξηθή ππφζεζε ηνπ 

Πνιπηερλείνπ», φπσο άιισζηε θαη ν ζεζκφο ησλ εηήζησλ ζπνπδαζηηθψλ δηαγσληζκψλ 

πνπ επίζεο είρε επαλαθέξεη ν Μαπξνγηάλλεο, κε ειάρηζηε πξνβνιή απφ ηνλ Σχπν ηεο 

                                                 
105Ώλκ., «Δ Πηλαθνζήθε ηνπ ελ Ώζήλαηο ρνιείνπ ησλ Σερλψλ», φπ.π. Γηα ηελ Πηλαθνζήθε ηνπ 

ρνιείνπ ησλ Σερλψλ βι. επίζεο ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ζηελ εθ.  Παιηγγελεζία, 21 Ενπλίνπ 1878·εθ. 

Ώξα, 22 Ενπλίνπ 1878· εθ.Αιήζεηα, 28 Ενπλίνπ 1878. 
106 Με ην ζέζπηζκα ηεο 26εο Ώπγνχζηνπ 1863 «Πεξί λένπ δηνξγαληζκνχ θαη δηεπζχλζεσο ηνπ ρνιείνπ 

ησλ Σερλψλ», απφξξνηα ηεο επαλάζηαζεο ηεο 10εο Οθησβξίνπ 1862 θαη ηεο έμσζεο ηνπ ζσλα απφ ην 

ειιεληθφ θξάηνο, αλαδηνξγαλψζεθε ην ρνιείν ησλ Σερλψλ θαη ε δηεχζπλζε πέξαζε αξρηθά ζηνλ 

ινραγφ ηνπ Μεραληθνχ Αεκήηξην θαιηζηήξε θαη έπεηηα, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1872, ζηνλ ηαγκαηάξρε 

ηνπ κεραληθνχ Αεκήηξην Ώλησλφπνπιν. Οη ζηξαηησηηθνί δηεπζπληέο έδσζαλ έκθαζε ζηελ αλάπηπμε 

ησλ ηερληθψλ ζπνπδψλ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ Καζεκεξηλνχ ρνιείνπ, ππνβαζκίδνληαο παξάιιεια ην 

Καιιηηερληθφ ηκήκα. Δ αληηπαξάζεζε φκσο πνπ μέζπαζε αλάκεζα ζηνλ Νηθεθφξν Λχηξα θαη ηνλ Α. 

Ώλησλφπνπιν νδήγεζε ηειηθά ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ ηειεπηαίνπ απφ ηελ δηεχζπλζε ηνπ ρνιείνπ ησλ 

Σερλψλ ην 1876. Ο λένο δηεπζπληήο Γεξάζηκνο Μαπξνγηάλλεο, θηιφινγνο θαη δεκνζηνγξάθνο, ήηαλ 

εθείλνο πνπ πξνζπάζεζε λα ζπζηεκαηνπνηήζεη θαη λα αλαβαζκίζεη εθ λένπ ηηο θαιιηηερληθέο ζπνπδέο, 

απμάλνληαο ηελ δηάξθεηα θνίηεζεο ζηα καζήκαηα ηεο δσγξαθηθήο θαη γιππηηθήο απφ πέληε ζε επηά 

ρξφληα, επαλαθέξνληαο ηνλ ζεζκφ ησλ εθζέζεσλ (είραλ θαηαξγεζεί απφ ην 1863-64), απμάλνληαο ηνλ 

αξηζκφ ησλ ππνηξφθσλ ηνπ Καιιηηερληθνχ Σκήκαηνο θαη δηδάζθνληαο εθ λένπ ην κάζεκα ηεο 

θαιιηηερλνινγίαο. Δ ζεηεία ηνπ σζηφζν ζα είλαη ζχληνκε, αθνχ ζηα ηέιε ηνπ 1878 απνκαθξχλζεθε 

απφ ηελ ζέζε ηνπ θαη λένο δηεπζπληήο νξίδεηαη ν ηαγκαηάξρεο Ώλαζηάζηνο Θενθηιάο. ΐι. Ε. Μπφιεο, 

Οη θαιιηηερληθέο εθζέζεηο. Οη θαιιηηέρλεο θαη ην θνηλφ ηνπο ζηελ Αζήλα ηνπ 19νπαηψλα, δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή, Θεζζαινλίθε, Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην, 2000, ζει. 47-58.  Ώ. Μεξηχξε, Ζ θαιιηηερληθή 

εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ζηελ Διιάδα, 1836-1945, φπ.π., ζει. 214-220. 
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επνρήο θαη κε πεξηνξηζκέλε αληαπφθξηζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ.
107

 Με ηελ 

απνκάθξπλζε εμάιινπ ηνπ Μαπξνγηάλλε απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ηδξχκαηνο θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ηνλ ηαγκαηάξρε Ώλαζηάζην Θενθηιά, ην ελδηαθέξνλ ησλ 

ππεπζχλσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ γηα ηελ Πηλαθνζήθε αηφλεζε θαη φπσο ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηαη ζε άξζξν ηεο εθεκεξίδαοΠξσίαο ην θζηλφπσξν ηνπ 1895 «νη ελ ησ 

Πνιπηερλείσ εηθφλεο έρνπλ ξηθζεί ελ απνζήθαηο θαη νπδείο πνηέ είδε ηαχηαο».
108

 

Δ απφθαζε πάλησο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Πηλαθνζήθεο ηνπ ρνιείνπ ησλ 

Σερλψλ ην θαινθαίξη ηνπ 1878 ζπλέπεζε ρξνληθά κε ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία 

πνιιά εμέρνληα κέιε ηεο ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο ηεο δηαζπνξάο, αλάκεζά ηνπο θαη ν 

ηέθαλνο Ξέλνο, απνθάζηζαλ λα εγθαηαζηαζνχλ κφληκα ζηελ Ώζήλα θαη λα 

κεηαθέξνπλ ζηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα ηηο έδξεο ησλ εκπνξηθψλ θαη λαπηηιηαθψλ 

ηνπο επηρεηξήζεσλ ή λα πξνρσξήζνπλ ζηελ ίδξπζε λέσλ ηξαπεδψλ.
109

 Παξάιιεια 

φκσο κε ηηο επελδπηηθέο απηέο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, νη νκνγελείο ηνπ εμσηεξηθνχ, 

δηακνξθσκέλνη κέζα ζηα επξσπατθά αζηηθά πεξηβάιινληα, κεηέθεξαλ ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία θαη ην «πνιηηηζηηθφ» ηνπο θεθάιαην: έλα ηδηαίηεξα απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα 

ηηο θαιέο ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα, νπζηαζηηθφ γλψξηζκα ησλ θνηλσληθψλ ηνπο 

ζπλεζεηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ. Με ηε δηνξγάλσζε εθζέζεσλ ζηα πνιπηειή ηνπο 

κέγαξα θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θαιιηηερληθέο επηηξνπέο, νη νκνγελείο θεθαιαηνχρνη 

ζπλέβαιαλ θαηαιπηηθά ζηε δεκηνπξγία κηαο πεξηνξηζκέλεο θαιιηηερληθήο θίλεζεο 

ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ ειιεληθνχ βαζηιείνπ. Σα παξαδείγκαηα είλαη αξθεηά. Ο 

εγθαηεζηεκέλνο, ιφγνπ ράξε, απφ ην 1878 ζηελ Ώζήλα κεγαιέκπνξνο ΐαζίιεηνο 

                                                 
107ΐι. ζρεηηθά Ε. Μπφιεο Οη θαιιηηερληθέο εθζέζεηο…, φ.π., ζει.58. 
108Ώλκ., «Δ Πηλαθνζήθε ηνπ Πνιπηερλείνπ», εθ. Πξσΐα, 23 Οθησβξίνπ 1895.Ο αλψλπκνο 

αξζξνγξάθνο αλαθέξζεθε επίζεο ζηνπο πίλαθεο ηεο δσξεάο Ξέλνπ ππνζηεξίδνληαο φηη είλαη αληίγξαθα 

«νπρί εθ ησλ θαιιηηέξσλ βεβαίσο έξγσλ, παζηγλψζησλ άιισο ηε θαη εθηεζηκέλσλ ελ ησ ΐξεηηαληθψ 

Μνπζείσ ή ελ ησ Λνχβξσ. Σνηαχηα αληίγξαθα θαζ‟ εθάζηελ παξαζθεπάδνπλ νη απφθνηηνη ησλ ρνιψλ 

ησλ θαιψλ ηερλψλ θαη πξνκεζεχνπζηλ αληί κηθξψλ ζρεηηθψο ακνηβψλ. Βξγάδνληαη νη λεαξνί νχηνη 

θαιιηηέρλαη νίηηλεο δελ είλε πνιιάθηο θαη εθ ησλ δεμησηέξσλ αληηγξαθέσλ δη‟ έλα θνκκάηη ςσκί, 

επηπρείο ινγηδφκελνη αλ δπλεζψζη λα εχξσζηλ αγνξαζηάο […] Σεο αμίαο ηαχηεο έξγα είλε θαη ηα 

δσξεζέληα ππφ ηνπ καθαξίηνπ Ξέλνπ, εμ φισλ δε ησλ ππαξρφλησλ πηλάθσλ ελ ησ Πνιπηερλείσ ηα 

κάιινλ εμέρνληα είλε κηα εηθψλ ηνπ αιβαηψξ Ρφδα, παξηζηάλνπζα ηνλ Ώιέμαλδξνλ πλίγνληα έλα ησλ 

ζηξαηεγψλ ηνπ, ήηηο θαηά πάζαλ πηζαλφηεηα είλε πξσηφηππνο θαη κηα ζαιαζζνγξαθία παξηζηάλνπζα 

ηελ ππξπφιεζηλ ηεο ηνπξθηθήο λαπαξρίδνο ελ Υίσ ππφ ηνπ Καλάξε, έξγνλ ηνπ κεγάινπ ηεο Ρσζζίαο 

δεκνζηνγξάθνπ Ώτβαδφθζθπ. Βμαηξνπκέλσλ ησλ έξγσλ ηνχησλ ην πιαίζηνλ είλε πνιπηηκψηεξνλ ηνπ 

πεξηερνκέλνπ». 
109 πσο επηζεκαίλεη ν Κ. Σζνπθαιάο,ε καδηθή απηή «εηζβνιή» ηνπ ρξεκαηηζηηθνχ θεθαιαίνπ ησλ 

Βιιήλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ είρε άκεζεο ζπλέπεηεο ζηε δνκή ηεο αζελατθήο θνηλσλίαο, θαζψο ε 

πξσηεχνπζαηνπ ειιεληθνχ βαζηιείνπ παξάιιεια κε ηελ πνιηηηθν-δηνηθεηηθή ηεο ιεηηνπξγία θαηέζηε 

θαη ζεκαληηθφ ρξεκαηηζηηθφ θέληξν, πξνζειθχνληαο φιν θαη κεγαιχηεξν αξηζκφ κηθξνκεζαίσλ 

αζηηθψλ ζηξσκάησλ, ηα νπνία θαη ζπγθέληξσλαλ ηηο κε Ŕπαξαγσγηθέο κηθξναζηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο φρη πηα κφλν γχξσ απφ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ, αιιά θαη γχξσ απφ ηηο ηδησηηθέο απηέο 

επηρεηξήζεηο. ΐι. Κ. Σζνπθαιάο, Δμάξηεζε θαη αλαπαξαγσγή…, φπ.π., ζει. 257-259. 
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Μειάο δηνξγάλσζε ην 1881 (καδί κε ηνλ αδειθφ ηνπ Μηραήι) ζην λεφδκεην θαη ζε 

ζρέδηα ηνπ Β. Σζίιεξ (ErnstZiller), κέγαξν ηνπζηελ νδφ Ώηφινπ,
110

θηιαλζξσπηθή 

«έθζεζηλ εηθφλσλ ειαηνγξαθηθψλ θαη πδξνγξαθηθψλ θαη ηηλψλ έξγσλ γιππηηθψλ», ε 

νπνία θαη θαηέρεη ζηε βηβιηνγξαθία ηνλ ηηκεηηθφ ηίηιν ηεο πξψηεο θαιιηηερληθήο 

έθζεζεο ζηελ Βιιάδα πέξα απφ ηηο ζεζκνζεηεκέλεο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ησλ 

Οιπκπίσλ.
111

 

εκαληηθή επίζεο ήηαλ ε ζπλεηζθνξά ησλ πξφζθαηα εγθαηεζηεκέλσλ ζηελ 

Ώζήλα αζηψλ ηεο δηαζπνξάο ζηε δηνξγάλσζε ηεο θαιιηηερληθήο έθζεζεο ησλ Α΄ 

Οιπκπίσλ,
112

 ε νπνία εγθαηληάζηεθε κε ηδηαίηεξε κεγαινπξέπεηα ζην λεφθηηζην 

Γάππεην ζηηο 20 Οθησβξίνπ 1888.
113

 Ώλάκεζα ζηα κέιε ηεο ειιαλνδίθνπ επηηξνπήο 

ζπγθαηαιέγνληαλ ν Μηραήι Μειάο θαζψο θαη ν ηέθαλνο θνπινχδεο, ε ζπιινγή 

έξγσλ ηέρλεο ηνπ νπνίνπ ήηαλ ηδηαηηέξσο θεκηζκέλε ζηνπο θχθινπο ησλ Ώζελψλ, 

φπσο θαη ην πνιπηειέο ηνπ κέγαξν ζηε πιαηεία πληάγκαηνο.Βπηπξνζζέησο θαη ν 

επηρεηξεκαηίαο Παληηάο Ράιιεο (ηνπ εκπνξηθνχ νίθνπ Ralli Bros, κε έδξα ην Λνλδίλν) 

ζπκκεηείρε ζηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή ηνπ θαιιηηερληθνχ ηκήκαηνο ησλ «Οιπκπίσλ» 

θαη αξγφηεξα αλέιαβε ηελ επζχλε γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη παξνπζίαζε ησλ έξγσλ, 

αληηθαζηζηψληαο ηνλ Νηθεθφξν Λχηξα.
114

 Ο Μειάο δηαηέιεζε επίζεο πξφεδξνο ηνπ 

Καιιηηερληθνχ Σκήκαηνο ηνπ «Παξλαζζνχ» θαη δηνξγαλσηήο ηεο πξψηεο ηνπ 

                                                 
110ρεηηθά κε ην κεγαιχηεξν θαη πνιπηειέζηεξν αζελατθφ ηδησηηθφ θηήξην ηεο επνρήο εθείλεο 

βι.http://www.eie.gr/archaeologia/gr/arxeio_more.aspx?id=78 (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 08/08/2016). 
111Γηα ηελ έθζεζε βι. ζρεηηθάΕ. Μπφιεο, Οη θαιιηηερληθέο εθζέζεηο…, φπ.π., ζει. 151-53. Ώ. Μεξηχξε, 

Ζ θαιιηηερληθή εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ζηελ Διιάδα…, φ.π., ζει. 227-28. Κ. Μπαξνχηαο, Ζ εηθαζηηθή δσή 

θαη ε αηζζεηηθή παηδεία ζηελ Αζήλα ηνπ 19νπ αηψλα. Οη εθζέζεηο Σέρλεο, ε Σερλνθξηηηθή, νη δηαγσληζκνί, 

ηα έληππα ηέρλεο, νη έξηδεο ησλ θαιιηηερλψλ θαη άιια γεγνλφηα, Ώζήλα, κίιε,1990, ζει. 69-70. Σελ 

πιεξέζηεξε παξνπζίαζε ηεο έθζεζεο απφ ηνλ ηχπν ηεο επνρήο βξίζθνπκε ζην Ώ. Μειηαξάθεο, 

«Καιιηηερληθή Έθζεζηο ελ Ώζήλαηο», Γειηίνλ ηεο Δζηίαο, 18 Εαλνπαξίνπ 1881. Δ έθζεζε είρε δηάξθεηα 

δπν πεξίπνπ εβδνκάδσλ (6-18 Εαλνπαξίνπ) θαη ήηαλ αλνηθηή θαζεκεξηλά 10-12π.κ. θαη 2-4κ.κ. κε 

εηζηηήξην 1 δξαρκήο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ Βξπζξνχ ηαπξνχ. ε ηέζζεξηο αίζνπζεο ηνπ κεγάξνπ 

εθηέζεθαλ πεξίπνπ 170 έξγα δσγξαθηθήο θαη γιππηηθήο, πξνεξρφκελα θπξίσο απφ ηδησηηθέο ζπιινγέο. 

Ώλάκεζα ζηνπο πίλαθεο μερψξηζαλ εθείλνη ησλ Νηθεθφξνπ Λχηξα, Γχδε, ΐνιαλάθε, Παληαδή, 

Λεκπέζε, Ανχθα, Ώιηακνχξα θαη Λάληζα. Βθηέζεθαλ επίζεο γιππηά ησλ Εσάλλε ΐηηζάξε, Αεκεηξίνπ 

Φηιηππφηε, Γεψξγηνπ ΐξνχηνπ θαη ησλ αδειθψλ Φπηάιε. χκθσλα κε ηνλ Μειηαξάθε ε έθζεζε απηή 

απέδεημε φηη «ε δσγξαθηθή θαη γιππηηθή ελ Βιιάδη επνηήζαλην κεγάιαο πξνφδνπο, ήζεινλ δ‟ έηη κάιινλ 

πξναρζή, αλ εηχγραλνλ κείδνλνο πξνζηαζίαο παξά ηε ηεο Κπβεξλήζεσο θαη ησλ ηδησηψλ, αο 

πξνζζέζσκελ δε θαη ηεο Βπηηξνπήο ησλ Οιπκπίσλ». 
112 Γηα κηα πιήξε παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ θαιιηηερληθψλ εθζέζεσλ πνπ δηνξγαλψζεθαλ ζηα 

πιαίζηα ησλ ηεζζάξσλ ζπλνιηθά «Οιπκπίσλ» ηελ πεξίνδν 1859-1888, βι. Ε. Μπφιεο, Οη θαιιηηερληθέο 

εθζέζεηο…, φπ.π., ζει. 64-129. 
113 Βλδεηθηηθά αλαθέξσ φηη ζηα Α΄ Οιχκπηα ζπκκεηείραλ ζρεδφλ ηξηπιάζηνη δσγξάθνη θαη γιχπηεο, 

ζπγθξηηηθά κε ηα Ώ‟ Οιχκπηα ηνπ 1859, ελψ ην θαιιηηερληθφ ηκήκα θάιππηε πεξίπνπ ην 1/3 ηνπ 

ζπλνιηθνχ ρψξνπ ηεο έθζεζεο θαη ζπγθέληξσζε ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ επηζθεπηψλ. ΐι. Ε. Μπφιεο, Οη 

θαιιηηερληθέο εθζέζεηο…, φπ.π., ζει. 109-111 θαη παξαξηήκαηα.  
114ΐι. Ε. Μπφιεο, Οη θαιιηηερληθέο εθζέζεηο…, φπ.π., ζει.110. 
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θαιιηηερληθήο έθζεζεο ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1885,
115

 αιιά θαη κέινο, καδί κε ηνλ 

θνπινχδε, ζηελ επηηξνπή δηνξγάλσζεο ηεο έθζεζεο ηνπ «Οκίινπ ησλ Φηινκνχζσλ» 

ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1894.
116

 

Δ ελεξγφο απηή ζπκκεηνρή ησλ επαλαπαηξηδφκελσλ Βιιήλσλ νκνγελψλ ζηα 

θαιιηηερληθά πξάγκαηα ιεηηνχξγεζε παξάιιεια θαη σο πξφηππν ζπκπεξηθνξάο γηα ηα 

γεγελή αλψηεξα θαη αλψηαηα θνηλσληθά ζηξψκαηα ηεο Ώζήλαο θαη ζπλέηεηλε ζε κηα 

ελζαξξπληηθή θίλεζε γχξσ απφ ηα θαιιηηερληθά πξάγκαηα, φπσο πηζηνπνηεί ε 

πχθλσζε ηεο εθζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ παξαηεξείηαη ηε δεθαεηία ηνπ 1890 

ζηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα θαη ε ίδξπζε θηινινγηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ 

ζπιιφγσλ.πσο φκσο εχζηνρα παξαηήξεζε ν αλψλπκνο αξζξνγξάθνο ηεο εθεκεξίδαο 

Σν Άζηπ ζην θείκελν πνπ παξέζεζα παξαπάλσ,
117

 ε ελαζρφιεζε απηή κε ηηο ηέρλεο θαη 

ηα γξάκκαηα ήηαλ δεισηηθή ηεο απφπεηξαο κηαο παξαδνζηαθήο θνηλσλίαο λα 

εθζπγρξνληζηεί, πηνζεηψληαο ηνλ ηξφπν δσήο ησλ κεγάισλ δπηηθνεπξσπατθψλ 

θέληξσλ. Αίρσο φκσο ηε βαζεηά ζπκπχθλσζε ησλ αζηηθψλ λννηξνπηψλ πνπ ηα 

αληίζηνηρα επξσπατθά θνηλσληθά ζηξψκαηα είραλ βηψζεη γηα πνιινχο αηψλεο, ε 

πξνζπάζεηα απηή ηεο ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο θαηέιεγε ζπρλά ζηελ επηθαλεηαθή 

κίκεζε ησλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξψλ. Δ ζπκκεηνρή, ζπλεπψο, ζηηο νξγαλσηηθέο 

επηηξνπέο ησλ εθζέζεσλ ήηαλ ζπρλά κηα επθαηξία θνηλσληθήο πξνβνιήο ζηε δεκφζηα 

αζελατθή ζθαίξα, ελψ θαη νη ίδηεο νη εθζέζεηο λνήζεθαλ ηφζν σο κέζν αηζζεηηθήο 

δηαπαηδαγψγεζεο, αιιά θαη σο ζπλαζξνίζεηο θνζκηθνχ ραξαθηήξα. 

Βπηπξνζζέησο, ε πξνζδνθία απηή ησλ αλψηεξσλ αζηηθψλ ζηξσκάησλ λα 

επζπγξακκηζηνχλ κε ηελ «πνιηηηζκέλε» Βπξψπε είρε σο άκεζε ζπλέπεηα λα ηεζεί σο 

αδηαπξαγκάηεπηε παξαδνρή ε αλσηεξφηεηα ηεο θαιιηηερληθήο αμίαο ηεο 

δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο ζπγθξηηηθά ηφζν κε ηελ εηθαζηηθή παξαγσγή πνπ παξαγφηαλ 

ηφηε ζην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο, δειαδή ηε«ιατθή»-

παξαδνζηαθή θαη κεηαβπδαληηλή ηέρλε, φζν θαη κε ηα ρακειήο πνηφηεηαο αληίγξαθα 

έξγσλ ηεο δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο.Δ παξαηήξεζε, επνκέλσο, ηνπ ζπληάθηε ηνπ 

πξναλαθεξζέληνο άξζξνπ φηη νη νθζαικνί ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο είλαη«αθφκε δηα 

βαλαπζνπξγήκαηα» ππνλννχζε ηε ρακειή θαιιηηερληθή πνηφηεηα ησλ έξγσλ πνπ 

θηινηερλνχζαλ ηα ρξφληα εθείλα νη «ιατθνί»-παξαδνζηαθνί θαη νη κεηαβπδαληηλνί 

δσγξάθνη. 

                                                 
115π.π., ζει. 164θ.έ. ΐι. επίζεο Κ. Μπαξνχηαο, Ζ εηθαζηηθή δσή θαη ε αηζζεηηθή παηδεία ζηελ Αζήλα 

ηνπ 19νπ αηψλα, φπ.π., ζει.81-84. 
116ΐι. Ε. Μπφιεο, Οη θαιιηηερληθέο εθζέζεηο…, φπ.π., ζει. 191-195. 
117 ΐ., «Καιιηηερλία θαη θνηλσλία», εθ. Σν Άζηπ, 23-24 Ώπγνχζηνπ 1891. 
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1.3) Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο «ε έιιεηςηο Πηλαθνζήθεο είλε αιεζψο 

αζπγρψξεησο…» θαη νη πξψηεο ζεζκηθέο απφπεηξεο ίδξπζήο ηεο 

Δ παξνπζία θαη θπξίσο ε πνιηηηζηηθή δξάζε ησλ νκνγελψλ αζηψλ ζπλέβαιε 

πάλησο ζηε δηάδνζε ηεο αληίιεςεο φηη ε ηέρλε «δελ ζπληειεί κφλνλ εηο ηελ ηέξςηλ 

ησλ νθζαικψλ, αιιά εμαζθεί κεγίζηελ παηδαγσγηθήλ επίδξαζηλ ελ ηε θνηλσλία θαη 

ζπληειεί εηο ηνλ ηαρχηεξνλ ησλ θνηλσληψλ εθπνιηηηζκφλ».
118

Σα (εθ)πνιηηηζηηθά 

ηδξχκαηα ζεσξήζεθαλ επνκέλσο αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηε ζχγθιηζε ηεο εμεξρφκελεο 

απφ ην νζσκαληθφ ζχζηεκα ειιεληθήο θνηλσλίαο ζηηο αμηαθέο λφξκεο ησλ αζηηθψλ 

θνηλσληψλ ηεο δπηηθήο Βπξψπεο θαη γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο παξαδνζηαθήο Βιιάδαο 

ζηελ επξσπατθή λεσηεξηθφηεηα, αληίιεςε πνπ είρε ηδηαίηεξε απήρεζε θαη ζηνπο 

θπβεξλεηηθνχο αμησκαηνχρνπο. 

ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη πάληα κε ηελ νηθνλνκηθή ζηήξημε 

ησλ Βιιήλσλ νκνγελψλ, νινθιεξψζεθε ε θαηαζθεπή ηνπ Μεγάξνπ ηεο ηλαίαο 

Ώθαδεκίαο (1885) θαη ηνπ θηεξίνπ ηεο Βζληθήο ΐηβιηνζήθεο (1902),
119

 ησλ δχν 

νηθνδνκεκάησλ πνπ πιαηζίσζαλ ην Βζληθφ Παλεπηζηήκην, ην νπνίν ζηεγαδφηαλ ήδε 

απφ ην 1864 ζην λενθιαζηθφ θηήξην ηεο νκψλπκεο ιεσθφξνπ. ηε δεμηά πηέξπγα ηεο 

Ώθαδεκίαο ιεηηνχξγεζε επίζεο απφ ην 1890 θαη ην Ννκηζκαηηθφ Μνπζείν, ην νπνίν 

απέθηεζε ηνλ δηθφ ηνπ απηνηειή Οξγαληζκφ ιίγα ρξφληα αξγφηεξα, ππαγφκελν ζηελ 

Πξπηαλεία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, ππφ ηελ επνπηεία ηνπ Γεληθνχ Βθφξνπ 

Ώξραηνηήησλ (1893).
120

 Βπηπξνζζέησο νη εξγαζίεο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ ΐαζηιηθνχ 

Θεάηξνπ μεθίλεζαλ ην 1891 ζε νηθφπεδν ηνπ Νηθνιάνπ Θψλ θαη ράξε ζε δσξεά 

10.000 αγγιηθψλ ιηξψλ ηνπ νκνγελή Βπζηξάηηνπ Ράιιε πξνο ηνλ βαζηιηά Γεψξγην 

Ώ΄.
121

 Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ε έιιεηςε κηαο δεκφζηαο Πηλαθνζήθεο ραξαθηεξηδφηαλ 

                                                 
118 ΐ. [ΐειιηαλίηεο;], «Βζληθή Πηλαθνζήθε», εθ.Πξσΐα, 14 Ώπξηιίνπ 1896. 
119 Σν θηήξην ηεο Ώθαδεκίαο Ώζελψλ νινθιεξψζεθε ην 1885, ράξε ζε δσξεέο ηνπ νκνγελνχο 

επηρεηξεκαηία ηεο ΐηέλλεο βαξψλνπ ίκσλνο ίλα θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ, ελψ νη εξγαζίεο γηα ηελ Βζληθή 

ΐηβιηνζήθε μεθίλεζαλ ην 1887 θαη νινθιεξψζεθαλ ην 1902, ράξε ζηελ νηθνλνκηθή ζπλδξνκή  ησλ 

νκνγελψλ επηρεηξεκαηηψλ αδειθψλ Παλαγή, Μαξίλνπ θαη Ώλδξέα ΐαιιηάλνπ. ΐι. ζρεηηθά Κ. Μπίξεο, 

Αη Αζήλαη απφ ηνπ 19νπ εηο ηνλ 20νλ αηψλα, Ώζήλα, Μέιηζζα, 31996 [11966]. 
120Γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Ννκηζκαηηθνχ Μνπζείνπ, βι. Ρ. Μηζδξαρή-Καπφλ (επηκ.), Ο πξψηνο αηψλαο ηνπ 

Ννκηζκαηηθνχ Μνπζείνπ 1829-1922, θαηάινγνο έθζεζεο, Ώζήλα, Γελλάδεηνο ΐηβιηνζήθε ηεο 

Ώκεξηθάληθεο ρνιήο Κιαζηθψλ πνπδψλ, 19 Ώπξηιίνπ - 30 Ενπλίνπ 1988, Ώζήλα, Τπνπξγείν 

Πνιηηηζκνχ, Ννκηζκαηηθφ Μνπζείν, 1988. Καη γηα κηα πην ζπλνπηηθή παξνπζίαζε: 

http://www.nma.gr/history.htm (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 08/08/2016). 
121 ΐι. Νηθ. Ε. Λάζθαξεο, «Σν ΐαζηιηθφλ Θέαηξνλ», Παλαζήλαηα, έηνο Ώ΄, ηφκνο 1, ηρ.2, Οθηψβξηνο 

1900, ζει.52-59. Σν ΐαζηιηθφ Θέαηξν πνπ πξσηνιεηηνχξγεζε ην 1900, έθιεηζε επ‟ αφξηζηνλ ηηο πφξηεο 

ηνπ ην 1908, κηα αθφκα έλδεημε ηεο πξνβιεκαηηθφηεηαο ησλ θξαηηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζεζκψλ. Μφιηο ην 

1930 επαληδξχζεθε σο Βζληθφ Θέαηξν κε λφκν ηνπ Γ. Παπαλδξένπ θαη εγθαηληάζηεθε ζηηο 19 Μαξηίνπ 

1932. ΐι. ζρεηηθά Δζληθφ Θέαηξν. Σα πξψηα ρξφληα (1930-1941), θείκελα Α. πάζεο, Κ. 

ηακαηνγηαλλάθε, Κ. Γεσξγνπζφπνπινο, Ώ. Μαλαζζή, Ώζήλα, ΜΕΒΣ/ΒΛΕΏ, 2013. 
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σο «αιεζψο αζπγρψξεησο»,
122

 αθνχ ζα ζπληεινχζε θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ «αηζζήκαηνο ηνπ θαινχ» ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ζηνλ 

ζπλαθφινπζν εθζπγρξνληζκφ ηεο, ν νπνίνο ζηα ηειε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ηαπηηδφηαλ κε ηνλ 

εμεπξσπατζκφ.   

Βθηφο φκσο απφ ηνλ «εθπαηδεπηηθφ απηφ ξφιν», ε ίδξπζε Καιιηηερληθνχ 

Μνπζείνπ ή Πηλαθνζήθεο (νη δχν φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη παξάιιεια θαη κε ηελ ίδηα 

ζεκαζία ηελ πεξίνδν εθείλε) θξίζεθε αλαγθαία θαη γηα έλαλ αθφκε, ίζσο 

ζεκαληηθφηεξν ιφγν: ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ αλάπηπμε ησλ θαιψλ ηερλψλ ζηελ 

ειιεληθή πξσηεχνπζα, κε ζθνπφ λα θαηαζηεί ε ζχγρξνλε Ώζήλα αληάμηα ηνπ έλδνμνπ 

παξειζφληνο ηεο, ηεο πφιεο δειαδή εθείλεο «εηο ηελ νπνίαλ άιινηε εγαινπρήζεθαλ αη 

ηέρλαη θαη απφ ηεο νπνίαο απήζηξαςε ην πξψηνλ θαιιηηερληθφλ θσο».
123

 

ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19
νπ

 αηψλα ν εζληθηζκφο απνηεινχζε ην θπξίαξρν 

ηδενιφγεκα ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο θαη ην βαζηθφ κέζν γηα ηελ εζσηεξηθή ηνπ 

λνκηκνπνίεζε θαη ηελ απνθπγή ησλ φπνησλ δηαζπαζηηθψλ ηάζεσλ εληφο ηεο 

λενειιεληθήο θνηλσλίαο. Σν έξγν ηνπ ππξίδσλα Γακπέιηνπ θαη θπξίσο ε Ηζηνξία ηνπ 

Διιεληθνχ Έζλνπο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παπαξξεγφπνπινπ ζεσξήζεθαλ φηη 

θαηέδεημαλκε ηζηνξηθνχο φξνπο ηελ αδηάζπαζηε ζπλέρεηα ηνπ ειιεληζκνχ απφ ηελ 

Ώξραηφηεηα κέρξη θαη ηνλ 19
ν
 αηψλα, λνκηκνπνηψληαο ζην πεδίν ηεο ηδενινγίαο ην 

λενζχζηαην ειιεληθφ έζλνο. Άκεζε ζπλέπεηα ηνπ λένπ απηνχ εζληθνχ αμηαθνχ 

πιαηζίνπ ήηαλ ε δηεχξπλζε θαη θπξίσο ε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο θξαηηθήο κέξηκλαο γηα 

ηα πιηθά θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο, ηα νπνία θαη λνήζεθαλ σο ηα θαηεμνρήλ 

ηεθκήξηα γηα ηελ νπηηθή επηβεβαίσζε ηφζν ηεο πξνγνληθήο δφμαο φζν θαη ηεο εζληθήο 

ζπλέρεηαο. ΐέβαηα ε δηάζσζε ησλ θιαζηθψλ αξραηνηήησλ, ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο 

ηδενινγηθήο θαη πνιηηηθήο ηνπο ζεκαζίαο, απνηεινχζε εζληθφ θαζήθνλ θαη ήηαλ ε 

βαζηθή θαη απηνλφεηε πξνηεξαηφηεηα ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο ζρεδφλ απφ ηα πξψηα 

ρξφληα δσήο ηνπ ειιεληθνχ βαζηιείνπ.
124

κσο ήηαλ ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19
νπ

 

                                                 
122Ώλκ., «χζηαζηο Πηλαθνζήθεο», εθ.Αθξφπνιηο, 6 Φεβξνπαξίνπ 1891. 
123Ώλκ., «Δ θαιιηηερληθή έθζεζηο. Ση έγηλε θαη ηη πξέπεη λα γίλεη. Μεξηθαί παξαηεξήζεηο», εθ.θξηπ,  12 

Ώπξηιίνπ 1898:«Δ πφιηο, εηο ηελ νπνίαλ άιινηε εγαινπρήζεθαλ αη ηέρλαη θαη απφ ηεο νπνίαο 

απήζηξαςε ην πξψηνλ θαιιηηερληθφλ θσο, ήην θξίκα λα παξνπζηάδε ήδε ηφζελ εξεκίαλ θαιιηηερληθψλ 

θέληξσλ θαη ήην κεγαιείηεξνλ αθφκε αδίθεκα νη θαιιηηέρλαη ηεο, απηνί νη νιίγνη ηνπο νπνίνπο έρεη λα 

αλαγθάδσληαη λα εθιηπαξνχλ ηνπο θαηαζηεκαηάξραο ηεο νδνχ ηαδίνπ, φπσο θηινμελήζνπλ ηα έξγα 

ησλ».  
124 ΐι. ζρεηηθά Ώ. Κφθθνπ, Ζ κέξηκλα γηα ηηο αξραηφηεηεο θαη ηα πξψηα κνπζεία, Ώζήλα, Καπφλ, 22009 

[11977], ζει.27-46. Α. ΐνπδνχξε, Κξάηνο θαη κνπζεία. Σν ζεζκηθφ πιαίζην ησλ αξραηνινγηθψλ 

κνπζείσλ, Ώζήλα Ŕ Θεζζαινλίθε, άθθνπιαο, 2003, ζει.7-86. Ώ. Γθαδή, «Ώπφ ηηο Μνχζεο ζην 

κνπζείν: ε ηζηνξία ελφο ζεζκνχ δηα κέζνπ ησλ αηψλσλ», Αξραηνινγία θαη Σέρλεο, ηρ.70, Μάξηηνο 1999, 

ζει.43-46. Βλδεηθηηθά ηεο θπξίαξρεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 19νπ αηψλα αληίιεςεο γηα ηελ πνιηηηθή 
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αηψλα πνπ εκπινπηίζηεθε θαη βειηηψζεθε ε ζρεηηθή κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

αξραηνηήησλ λνκνζεζία
125

 θαη παξάιιεια μεθίλεζε ε ίδξπζε αξραηνινγηθψλ 

κνπζείσλ ζηελ Ώζήλα θαη ηελ ειιεληθή πεξηθέξεηα, κε ζθνπφ λα ζηεγαζηνχλ ηα 

επξήκαηα ησλ πξψησλ αλαζθαθψλ πνπ κέρξη ηφηε θπιάζζνληαλ κέζα ζε αξραία 

κλεκεία ή ζε δεκφζηα θηήξηα (εθθιεζίεο, ζρνιεία, δεκαξρεία θ.ά.).
126

Σν 1891 

νινθιεξψζεθε άιισζηε θαη ην θηήξην ηνπ Βζληθνχ Ώξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ πνπ 

ρηίζηεθε ράξε ζην θιεξνδφηεκα ησλ νκνγελψλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο Ώγίαο 

Πεηξνχπνιεο Αεκεηξίνπ θαη Νηθνιάνπ Μπεξλαξδάθε, ζε νηθφπεδν πνπ δψξηζε ζην 

ειιεληθφ δεκφζην ε Βιέλε Σνζίηζα. 

Δ δφκεζε σζηφζν ησλ λέσλ εζληθψλ αθεγήζεσλ θαη κχζσλ, ζχκθσλα κε ην 

θπξίαξρν παπαξξεγνπνχιεην κνληέιν, είρε αλάγθε θαη ηα πιηθά ηεθκήξηα ηφζν ηνπ 

ΐπδαληίνπ φζν θαη ηεο ζχγρξνλεο Βιιάδαο. Βληνχηνηο ηα κελ βπδαληηλά θαηάινηπα 

παξέκελαλ δηάζπαξηα ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη θηλδχλεπαλ κε αλεπαλφξζσηεο 

θαηαζηξνθέο, ε δε ζχγρξνλε θαιιηηερληθή παξαγσγή θξίζεθε φηη δελ είρε λα επηδείμεη 

αληίζηνηρεο αμίαο επηηεχγκαηα θαη ζπρλά ραξαθηεξηδφηαλ σο «λεπηψδεο» θαη 

«επξηζθφκελε εηο ηα ζπάξγαλα».
127

 Καηά ζπλέπεηα ε ίδξπζε ελφο θαιιηηερληθνχ 

κνπζείνπ ζα ζπλέηεηλε άκεζα ζηελ επίιπζε ησλ δχν απηψλ δεηεκάησλ: αθελφο ζα 

δηέζσδε ηηο εηθφλεο θαη ηα άιια κλεκεία ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο, ζπκπεξηιακβάλνληάο 

ηα ζηε ζπιινγή ηνπ, αθεηέξνπ ζα ζπληεινχζε ζηελ αλαγέλλεζε ηεο ζχγρξνλεο 

ειιεληθήο «θαιιηηερλίαο», ψζηε λα θαηαζηεί ε Ώζήλα αληάμηνο ζπλερηζηήο ηεο 

αξραίαο θιεξνλνκηάο ηεο. ηελ επίηεπμε ηνπ ηειεπηαίνπ απηνχ ζθνπνχ θαιείην λα 

                                                                                                                                              
ζεκαζία ησλ αξραίσλ εξεηπίσλ είλαη δχν θείκελα πνπ απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 60 πεξίπνπ ρξφληα. Ο 

Εάθσβνο Ρίδνο Νεξνπιφο, πξφεδξνο ηεο Ώξραηνινγηθήο Βηαηξείαο, έγξαθε ζηα 1838: «Κχξηνη εηο απηνχο 

ηνπο ιίζνπο ηνπο νπνίνπο θαηέζηεζαλ αζπγθξίησο πνιπηηκνηέξνπο παξά ηνλ Ώράηελ θαη ηνλ Ώδάκαληα 

νη Πξαμηηέιεηο, θαη νη Φεηδίαη, θαη νη Εθηίλνη, θαη νη Ώγνξάθξηηνη, θαη νη Μχξσλεο, εηο απηνχο ηνπ ιίζνπο 

ρξεσζηνχκελ θαηά κέγα κέξνο ηελ πνιηηηθήλ εκψλ αλαγέλλεζηλ». ε εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο ζηα 1899 δηαβάδνπκε: «Σελ αλεμαξηεζία καο νη Έιιελεο ρξεσζηνχκελ θαηά κέγα κέξνο εηο ην 

έλδνμνλ φλνκα θαη ηα αζάλαηα κλεκεία ηεο ηέρλεο, ηα νπνία εθιεξνλνκήζακελ απφ ηνπο αξραίνπο 

πξνγφλνπο καο. Καζψο δε έρνκελ θαζήθνλ πάζαλ πξνζπάζεηαλ λα θαηαβάιισκελ πάληνηε, φπσο 

θαλψκελ άμηνη ηνπ νλφκαηνο, ην νπνίνλ θέξνκελ, θαηά ηνλ απηφλ ηξφπνλ ρξένο ηεξφλ επηβάιιεηαη εηο 

εκάο λα ζεσξψκελ φινη θαη λα θπιάηησκελ ζαλ ηεξά θεηκήιηα ηαο αξραηφηεηαο, αλ ζέισκελ λ‟ 

απνδείμσκελ εηο ηνλ πνιηηηζκέλνλ θφζκνλ φηη δηθαίσο εγείλακελ Κξάηνο αλεμάξηεηνλ θαη δηθαίσο 

ιεγφκεζα Έιιελεο». Καη ηα δχν απνζπάζκαηα παξαηίζεληαη ζην Α. ΐνπδνχξε, Κξάηνο θαη κνπζεία…, 

φπ.π., ζει. 27 θαη ζει.31 (ππνζ.39).   
125 ΐι. ι.ρ. ην ΐαζηιηθφ Αηάηαγκα «πεξί δηνξγαληζκνχ ησλ ελ Ώζήλαηο Μνπζείσλ» ηνπ 1885, ην 

ΐαζηιηθφ Αηάηαγκα «πεξί δηνξγαληζκνχ ηνπ Βζληθνχ Ώξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ» ηνπ 1893, ηνλ 

αξραηνινγηθφ Νφκν ΐΥΜΣ΄ ηνπ 1899 θ.ά. Παξαηίζεληαη ζην Α. ΐνπδνχξε, Κξάηνο θαη κνπζεία…, 

φπ.π., ζει. 39-40 θαη ζει. 43-45.  
126 ΐι. Ώ. Κφθθνπ, Ζ κέξηκλα γηα ηηο αξραηφηεηεο…, φπ.π., ζει. 195-258 θαη ζει. 304-312. Α. ΐνπδνχξε, 

Κξάηνο θαη κνπζεία…, φ.π., ζει.7-86.Ώ. Υνπξκνπδηάδε, Σν ειιεληθφ αξραηνινγηθφ κνπζείν  ν εθζέηεο, 

ην έθζεκα , ν επηζθέπηεο, Θεζζαινλίθε, ΐάληαο, 2006, ζει.31-87. 
127Ώλκ., «Φηινινγηθή θαη θαιιηηερληθή επηζεψξεζηο»,εθ. Δθεκεξίο, 1 Εαλνπαξίνπ 1888. Ώλκ., «Δ 

Έθζεζηο. πκπεξάζκαηα», εθ.Παιηγγελεζία, 2 Αεθεκβξίνπ 1888. 
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ζπκβάιεη θαη ε αλαδηνξγάλσζε ηεο «θπηνδσνχζαο», φπσο ραξαθηεξηδφηαλ ηφηε, 

Καιιηηερληθήο ρνιήο ηνπ Πνιπηερλείνπ.
128

 

Σνλ ξφιν ηνπ κνπζείνπ σο «εθπνιηηηζηηθνχ» παξάγνληα, «δηαζψζηε» ηεο 

βπδαληηλήο ηέρλεο θαη «θαηαιχηε» γηα ηελ αλαγέλλεζε ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο 

ηέρλεο εξρφηαλ λα ζπκπιεξψζεη θαη κηα αθφκε πξνζδνθψκελε ιεηηνπξγία ηνπ: ε 

ζπκβνιή ηνπ ζηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ. Βμαηηίαο ηεο 

πεξηζσξηαθήο ζέζεο ησλ θαιψλ ηερλψλ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, νη δσγξάθνη θαη νη 

γιχπηεο αδπλαηνχζαλ λα επηβηψζνπλ επαγγεικαηηθά κέζσ ηεο πψιεζεο ησλ έξγσλ 

ηνπο
129

 θαη ε κφλε δηέμνδνο βηνπνξηζκνχ ηνπο, αλ δελ αλήθαλ ζηα επθαηάζηαηα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα, ήηαλ ε κηζζσηή εξγαζία σο θαζεγεηέο ζην Καιιηηερληθφ Σκήκα 

ηνπ Πνιπηερλείνπ ή ζε θάπνηα άιιε ζέζε ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. ηελ 

απνπζία αγνξαζηηθνχ θνηλνχ εξρφηαλ λα πξνζηεζεί θαη ε έιιεηςε θαηάιιεισλ 

εθζεζηαθψλ ρψξσλ  πνπ ππνρξέσλε ηνπο θαιιηηέρλεο λα εθζέηνπλ ηα έξγα ηνπο ζηηο 

βηηξίλεο ησλ αζελατθψλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ,
130

είηε ζηα εξγαζηήξηά ηνπο πνπ 

                                                 
128Ώλκ., «Βηο ην Πνιπηερλείνλ», εθ.Δθεκεξίο, 12 Μαξηίνπ 1894: «Δ Καιιηηερληθή ρνιή ηνπ 

Πνιπηερλείνπ δελ δε αιιά θπηνδσεί […] θαηήληεζε ηψξα πξν πάλησλ, πνιχ πεξηζζφηεξνλ ή άιινηε, λα 

απεηθνλίδε ελ ζκηθξψ θαη ηελ φιελ ηνπ Κξάηνπο αζιηφηεηα θαη ηνπ Έζλνπο ηελ θαρεμίαλ θαη ηελ 

αλεπάξθεηαλ εκψλ πξνο παξαγσγήλ θαη πξναγσγήλ παληφο φ,ηη ζρεηίδεηαη πξνο ηνλ αλψηεξνλ 

πλεπκαηηθφλ βίνλ, πξνο ην ηδεψδεο, ην θαη‟ εμνρήλ δηαθξίλνλ ηελ αλζξψπηλελ ππεξνρήλ». ΐι. επίζεο 

Ώλκ., «Οη καζεηαί ηεο Καιιηηερλ. ρνιήο», εθ.Δθεκεξίο, 15 Φεβξνπαξίνπ 1895: «Αελ επηδέρεηαη 

ζπδήηεζηλ φηη ε Καιιηηερληθή ρνιή, σο ιεηηνπξγεί, είλαη παξσδία ζρνιήο, αθαηάξηηζηνο θαη 

αλνξγάλσηνο θαη θπηνδσνχζα θαη ζπκβνινπνηνχζα ηελ αζιηφηεηα ηεο θαζφινπ θαιιηηερληθήο 

αηκφζθαηξαο παξ‟ εκίλ». 
129 Υαξαθηεξηζηηθφ σο πξνο απηφ είλαη νη εηδήζεηο γηα ηελ απφπεηξα απηνθηνλίαο ηνπ Κ. ΐνιαλάθε πνπ 

δεκνζηεχηεθαλ ην θαινθαίξη ηνπ 1891: Ώλκ., «Ο Κ. ΐνιαλάθεο», εθ.Παιηγγελεζία, 12 Ώπγνχζηνπ 

1891:«Άλεπ πνιιψλ ιφγσλ θαη θαηαλπθηηθψλ θξάζεσλ, ην ιππεξφλ γεγνλφο θαηαηζρχλεη ηελ ειιεληθήλ 

Κνηλσλίαλ. Καιιηηέρλεο εθ ησλ θξαηίζησλ λ‟ απηνθηνλή δη‟ έιιεηςηλ άξηνπ ελ ηαηο Ώζήλαηο, φπνπ 

ηφζνη πνιπηάιαληνη δαπαλψζηλ αθεηδψο, φπσο δηαθνζκήζσζη ηα κέγαξά ησλ κε ηα πξφζηπρα ζπλήζσο 

πξντφληα μέλσλ αθαλψλ θαιιηηερλψλ, ή κε θνηλάο αληηγξαθάο μέλσλ θαιιηηερλψλ είλαη ζχκπησκα 

ζιηβεξψηαηνλ». ΐι. επίζεο Ώλκ., «Ώπφπεηξα απηνθηνλίαο θαιιηηέρλνπ», εθ. Δθεκεξίο, 11 Ώπγνχζηνπ 

1891. Ώλκ., «Ο ΐνιαλάθεο απηνθηνλεί», εθ.Αθξφπνιηο, 12 Ώπγνχζηνπ 1891.Σν γεγνλφο ηεο απφπεηξαο 

απηνθηνλίαο ηνπ ΐνιαλάθε εμαθνινχζεζε λα αλαθέξεηαη ζηνλ θαζεκεξηλφ ηχπν θαη θαηά ηα επφκελα 

ρξφληα. ΐι. Πνι[χβηνο]. Αεκ[εηξαθφπνπινο]., «Ώη Καιιηηερληθαί Βθζέζεηο», εθ.Δκπξφο, 12 Ώπξηιίνπ 

1898: «Ώπηφ είλε κέγα θαηφξζσκα νκνινγνπκέλσο εηο ηφπνλ φπνπ ην θαιιηηερληθφλ αίζζεκα είρε θαζ‟ 

νινθιεξίαλ ζβεζζή, εηο ηφπνλ φπνπ ν Μάηθαξη εζπαηάια αθξφλσο πξν νιίγσλ κφιηο εηψλ εθαηνληάδαο 

ρηιηάδσλ δξαρκψλ, πξνεξρνκέλαο απφ θέξδε εθ πσιήζεσο εηο ηνπο πινπζίνπο καο ησλ επηειεζηέξσλ 

εηδψλ ηεο γεξκαληθήο αγγεηνπιαζηηθήο θαη ηεο γαιιηθήο ζηξαηησηνκνιπβδνπνηίαο, ελψ ελ Πεηξαηεί 

έμνρνο θαη εκπλεπζκέλνο ζαιαζζνγξάθνο έθνπηε ηνλ ιάξπγγά ηνπ δηα μπξαθίνπ, κε δπλάκελνο λα 

πσιήζε κίαλ θαλ ζαιαζζνγξαθίαλ ηνπ, δηα λα αγνξάζε ρξψκαηα θαη λα ζπλζέζε άιιελ!». 
130Ώλκ., «Φχιια ηεο Ώλνίμεσο», εθ.Αθξφπνιηο, 11 Ώπξηιίνπ 1894: «Ώδηθαηνιφγεηνο απηή ε έιιεηςηο 

αηζνχζεο ηηλφο γσλίαο νηαζδήπνηε ελ Ώζήλαηο, ελ ε νη θαιιηηέρλαη λα δχλαληαη λα εθζέησζη ηα έξγα 

ησλ. Βηο θάζε πέισκα, εηο εθάζηελ πξνζήθελ θαηαζηήκαηνο θαη αλά κία ειαηνγξαθία, πξνζσπνγξαθία 

ή νηνλδήπνηε άιιν ζθαξίθεκα. Πψο θαηαληήζακελ! Μεγαιείηεξνο εμεπηειηζκφο ηεο θαιιηηερλίαο δελ 

εδχλαην λα γίλε. Βπί ηέινπο ηφζν κέγαλ, ηφζν δχζθνινλ, ηφζνλ αθαηφξζσηνλ είλε λα επξεζή κία 

αίζνπζα θαη λα θαηαξηίδεηαη εθάζηνηε κηθξά ηηο θαιιηηερληθή έθζεζηο ή δεηγκαηηζκφο ηηο σο έιεγνλ νη 

αξραίνη απηνχ ηνπ είδνπο ηαο κηθξάο ηδίσο πξνο πψιεζηλ γηγλνκέλαο θνηλάο επηδείμεηο ησλ πξντφλησλ;». 

ΐι. θαη Α.Ε.Κ[αινγεξφπνπινο]., «Βπίζθεςηο εηο ελ εξγαζηήξηνλ», εθ.Παιηγγελεζία, 28 ΜαΎνπ 1895:«ηα 

πηινπσιεία αληηθαηέζηεζαλ παξ‟ εκίλ ηαο αλππάξθηνπο πηλαθνζήθαο.. Βάλ δελ ππήξρνλ ηα εκπνξηθά 
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ζπλήζσο βξίζθνληαλ ζε ζπλνηθίεο απφκαθξεο, δπζρεξαίλνληαο έηζη ηελ πξφζβαζε ησλ 

ππνςήθησλ αγνξαζηψλ.
131

 Ώθνχ ινηπφλ ε «πινπηνθξαηηθή ηάμε» δελ πξνζέθεξε 

ζηνπο Έιιελεο θαιιηηέρλεο «ηελ αλσηέξαλ ελζάξξπλζηλ, ηελ πξνζηαζίαλ ηνπ 

ρξήκαηνο»,
132

 ήηαλ ε πνιηηεία εθείλε πνπ φθεηιε, ηνπιάρηζηνλ ζηελ αληίιεςε ησλ 

θαιιηηερλψλ, λα αλαιάβεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ελίζρπζε,
133

 είηε κε θξαηηθέο 

παξαγγειίεο έξγσλ ηέρλεο, είηε κε ηε ζέζπηζε θξαηηθψλ βξαβείσλ, είηε κε ηελ αγνξά 

έξγσλ ηέρλεο γηα ηε δεκφζηα Πηλαθνζήθε.     

Ώληαπνθξηλφκελνη ζε απηφ ην πιέγκα αηηεκάησλ θαη πξνζδνθηψλ, νη αξκφδηνη 

θξαηηθνί θνξείο επηρείξεζαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1890 λα ηδξχζνπλην πξψην 

θαιιηηερληθφ κνπζείν ζηελ Ώζήλα. ε άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Αθξφπνιηο ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1891 δεκνζηεχηεθε ε είδεζε φηη ζηε Γεληθή Βθνξεία Ώξραηνηήησλ 

μεθίλεζαλ πξνπαξαζθεπαζηηθέο ελέξγεηεο γηα ηε ζχζηαζε Πηλαθνζήθεο «ηεο νπνίαο ε 

έιιεηςηο είλε αιεζψο αζπγρψξεησο». χκθσλα κε ηνλ αλψλπκν ζπληάθηε ε ζπιινγή 

ζα πεξηιάκβαλε «ζχγρξνλα θαη αξραηφηεξα» έξγα Βιιήλσλ θαη μέλσλ θαιιηηερλψλ, ηα 

νπνία ζα δψξηδαλ νη θάηνρνί ηνπο «κεηά πάζεο πξνζπκίαο», θαη ην κνπζείν, ππφ ηελ 

επίβιεςε εηδηθνχ εθφξνπ, ζα ζηεγαδφηαλ ζε κηα αίζνπζα ηνπ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλείνπ.
134

 ε κνλφζηειν, επίζεο, ηεο εθεκεξίδαο Δζηίαηνλ Μάην ηνπ 1892 

γξάθηεθε φηη ν Τπνπξγφο Παηδείαο Κ. Ν. Παπακηραιφπνπινο ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ 

λφκν ηνπ 1834, ζπγθξφηεζε επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνπο Ώ. Θενθηιά, Ν. Λχηξα, 

Γ. ΐξνχην, Κ. ΐνιαλάθε, Βπ. Πξνζαιέληε, Ώλη. ΐνχξν, Β. Λακπάθε, Θ. Άλληλν θαη 

Θ. Κνξνκειά, κε ζθνπφ ηε θξνληίδα γηα ηελ ίδξπζε «δεκνζίαο Πηλαθνζήθεο ζπλ ηε 

αξσγή θαη ηε πξνζηαζία ηνπ Τπνπξγείνπ».
135

Δ παξαίηεζε, σζηφζν, ηεο θπβέξλεζεο 

Κσλζηαληίλνπ Κσλζηαληφπνπινπ ηνλ Ενχλην ηεο ίδηαο ρξνληάο αλέζηεηιε ηηο φπνηεο 

ελέξγεηεο. Σέινο ζε δεκνζίεπκά ηεο ηνλ Ενχιην ηνπ 1893, ε εθεκεξίδα Αθξφπνιηο 

                                                                                                                                              
απηά θαηαζηήκαηα, πφζα έξγα ζα ήζαλ εληειψο άγλσζηα θαη πφζνη δελ ζα απεθαιχπηνλην, φρη πίινη, 

αιιά…θαιιηηέρλαη».  
131ΐι. ζρεηηθά Ε. Μπφιεο, Οη θαιιηηερληθέο εθζέζεηο…, φπ.π., ζει.141 θ.έ. 
132 Γ[εξάζηκνο]. ΐ[ψθνο]., «Καη νιίγελ θαιιηηερλίαλ», εθ. Αθξφπνιηο, 10 Εαλνπαξίνπ 1896. 
133 Π. Μαζηφπνπινο, «Σα θαιιηηερληθά καο», εθ.Αθξφπνιηο, 27 Ννεκβξίνπ 1900: «Δ ψζεζηο πξνο 

θαιιηηερληθήλ δξάζηλ είλε θπξίσο έξγνλ ηεο Πνιηηείαο. Ώη θπβεξλήζεηο είλε πάληνηε εθείλαη αίηηλεο 

σζνχλ ηνπο θαιιηηέρλαο εηο έξγα ζνβαξά, θεξχηηνπζαη κεγάινπο ζπλαγσληζκνχο, δηαζέηνπζαη 

ρξεκαηηθά πνζά, νπνία ηδησηηθά βαιάληηα δελ επαξθνχλ δηαζέζσζη, θηλνχζαη ηελ άκηιιαλ κεηαμχ ησλ 

θαιιηηερλψλ […] Ώη θπβεξλήζεηο είλε αθφκε εθείλαη αη νπνίαη απνδίδνπζη ηηκάο εηο ηνπο εληφπηνπο 

θαιιηηέρλαο Ŕ φζνλ θαη αλ είλε κηθξνί […] Παξ‟ εκίλ φπνπ ε Σέρλε επξίζθεηαη εηο ηνηαχηελ πξσηνγελή 

θαηάζηαζηλ θαηά ηνηνχηνλ κάιινλ ε Πνιηηεία ψθεηιε λα κεξηκλά πεξί ηεο κεζνδηθήο απηήο 

αλαπηχμεσο». Παξαηίζεηαη ζην Β.Α. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ Μπηελλάιε ηεο 

Βελεηίαο 1934-1940, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Ρέζπκλν, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 1996, ηφκνο Ώ΄, ζει.35, 

ππνζ.47. 
134Ώλκ., «χζηαζηο Πηλαθνζήθεο», εθ. Αθξφπνιηο, 6 Φεβξνπαξίνπ 1891. 
135Ώλκ., ρ.η., εθ. Δζηία, 3 ΜαΎνπ 1892. 
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έθαλε ιφγν γηα βαζηιηθφ δηάηαγκα πνπ ππέβαιε ζηνλ αληηβαζηιέα ν Τπνπξγφο 

Παηδείαο Ώζαλάζηνο Βπηαμίαο (θπβέξλεζε σηεξίνπ σηεξφπνπινπ) θαη ην νπνίν 

πξφεβιεπε ηελ ίδξπζε «Μνπζείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ». χκθσλα κε ηνλ ζπληάθηε, ν 

νπνίνο θαίλεηαη λα γλψξηδε θαιά ην πεξηερφκελν ηνπ δηαηάγκαηνο,ε ζπιινγή ηνπ 

κνπζείνπ ζα πεξηιάκβαλε «α) έξγα ηεο ρξηζηηαληθήο ηέρλεο απφ ηνπ πξψηνπ κεηά 

Υξηζηφλ αηψλνο κέρξη ηεο ζήκεξνλ, β) έξγα γξαθηθήο Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ, ηα νπνία 

ζα αγνξάδνληαη παξά ηεο θπβεξλήζεσο πξνο ηνλ ζθνπφλ ηνχηνλ θαη πξνο εκςχρσζηλ 

ηεο θαιιηηερλίαο παξ‟ εκίλ γ) αληίγξαθα ησλ ελ ηνηο κνπζείνηο ηεο Βζπεξίαο 

επξηζθνκέλσλ έξγσλ ησλ κεγάισλ θαιιηηερλψλ θαη δ) έξγα γιππηηθήο ησλ ζεκεξηλψλ 

ρξφλσλ». Σν κνπζείν ζα ιεηηνπξγνχζε επίζεο θαη σο «θαιιηηερληθή ζρνιή» γηα ηνπο 

καζεηέο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ηνπο εξαζηηέρλεο δσγξάθνπο, ελψ ηε δηνίθεζή ηνπ ζα 

αλαιάκβαλε έλαο έθνξνο θαη κηα επηηξνπή δηνξηδφκελε απφ ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο.
136

Δ ηειεπηαία απηή ρξνλνινγηθά θξαηηθή απφπεηξα ήηαλ θαη ε πην 

νινθιεξσκέλε κέρξη ηφηε, αθνχ θαζνξίδνληαλ ηφζν ε δηνηθεηηθή ηνπ νξγάλσζε φζν 

θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπιινγψλ ηνπ, θαη εληαζζφηαλ ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπλνιηθφηεξεο λνκνζεηηθήο παξέκβαζεο ηνπ Βπηαμία ζηνλ ρψξν ηεο παηδείαο. 

Βλδεηθηηθφ ησλ πνιηηηζηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ήηαλ θαη ην γεγνλφο πσο 

ζην ίδην θχιιν ηεο εθεκεξίδαο(29 Ενπιίνπ 1893) δεκνζηεχηεθε ε είδεζε γηα ηελ 

θαηάζεζε ζηε ΐνπιή κηαο ζεηξάο λνκνζρεδίσλ πνπ αθνξνχζαλ α) ηε ζχζηαζε 

θεληξηθήο επί ησλ αξραηνηήησλ Βπηηξνπήο, β) ηνλ Οξγαληζκφ ηνπ Βζληθνχ 

Ώξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ, γ) ην Ννκηζκαηηθφ κνπζείν, θαη δ) ηε ζπγθξφηεζε 

επηηξνπήο πνπ ζα ζπληάμεη ηνλ λέν λφκν πεξί αξραηνηήησλ.
137

 Σν εθηελέο απηφ 

δεκνζηεχκα, φπσο επίζεο θαη ην ζπλαθέο άξζξν ηεο εθεκεξίδαο Δθεκεξίο ηεο 30
εο

 

Ενπιίνπ ηεο ίδηαο ρξνληάο,
138

 ζπλνςίδνπλ ηελ θπξίαξρεεπηρεηξεκαηνινγία ηελ επνρή 

                                                 
136Ώλκ., «Ίδξπζηο Καιιηηερληθνχ Μνπζείνπ ελ Ώζήλαηο. Σν πεξί απηνχ βαζηιηθφλ δηάηαγκα», 

εθ.Αθξφπνιηο, 29 Ενπιίνπ 1893. 
137 Γηα ηε ζεηεία ηνπ Ώ. Βπηαμία ζην Τπνπξγείν Παηδείαο ηα ρξφληα εθείλα βι. Ώ. Π. Βπηαμίνπ, «Σν 

Έξγνλ κνπ θαη ην έξγν ηνπ Υ. Σξηθνχπε ελ ηε παηδεία θαη ηε εθθιεζία θαη ηε ΐνπιή : αγφξεπζηο ελ ηε 

ΐνπιή θαηά ηελ ζπλεδξίαζηλ ηεο 20 Αεθεκβξίνπ 1893», εθ.Δθεκεξίο, 23 Εαλνπαξίνπ 1894. Ώ. Π. 

Βπηαμίνπ, Ζ αγφξεπζηο ελ ηε Βνπιή θαηά ηαο ζπλεδξηάζεηο ηεο 18εο θαη 19εο Ννεκβξίνπ 1893: επί ηεο 

απαληήζεσο εηο ηνλ Βαζ. Λφγνλ, Ώζήλα, Σχπνηο «Βθεκεξίδνο», 1893. 
138Ώλκ., «Καιιηηερληθφλ Μνπζείνλ», εθ.Δθεκεξίο, 30 Ενπιίνπ 1893. Κξίλνληαο αδχλαηε ηελ αγνξά 

πηλάθσλ επξσπατθήο ηέρλεο (παιαηφηεξσλ ή λεψηεξσλ) ιφγσ αθξηβψο ηεο πςειήο ηνπο ηηκήο θαη 

ζπλαθφινπζα ηεο θαθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ θξάηνπο, ν αλψλπκνο ζπληάθηεο ηνπ άξζξνπ 

πξφηεηλε λα εκπινπηηζηεί ε ζπιινγή ηεο Πηλαθνζήθεο κε «αληίγξαθα ηνπιάρηζηνλ ησλ θιαζηθψλ 

δσγξάθσλ», ψζηε α) λα παξάζρεη «εηο ηνπο καζεηάο ησλ Καιψλ Σερλψλ ηα κέζα ηεο ζπνπδήο θαη ηεο 

κειέηεο, απαξαίηεηα εηο ηελ δηακφξθσζηλ απηψλ» θαη β) λα ζπκβάιιεη «εηο ηελ αλάπηπμηλ ηεο 

θαιαηζζεζίαο ελ γέλεη παξ‟ εκίλ θαη ηεο γλψζεσο ησλ ζρνιψλ θαη ησλ δσγξάθσλ, πξαγκάησλ πάληε 

αγλψζησλ εηο ην κέγηζηνλ κέξνο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ήηηο ειάρηζηελ ηδέαλ έρεη πεξί ηεο ζεκαζίαο 

ηεο γξαθηθήο, κε ην απηφ κέηξνλ δε θξίλεη ηαο ρπδαίαο ειαηνηππίαο θαη ηα έξγα ηνπ ΐαλ Αάτθ». 



19 

εθείλε ζρεηηθά κε ηελ αλαγθαηφηεηα ίδξπζεο ελφο θαιιηηερληθνχ κνπζείνπ ζηελ 

Ώζήλα: ε αλάπηπμε ηεο θαιαηζζεζίαο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ε θαιιηέξγεηα ηεο 

γλψζεο ζηνπο καζεηέο ηνπ Καιιηηερληθνχ Σκήκαηνο ηνπ Πνιπηερλείνπ, ε νηθνλνκηθή 

ζπλδξνκή θαη ελζάξξπλζε ησλ Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ θαη ε δηάζσζε ησλ δηάζπαξησλ 

κλεκείσλ ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο.  

Παξά ην γεγνλφο φκσο φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα λνκνζρέδηα ηνπ Βπηαμία, 

φπσο ι.ρ. εθείλα γηα ηνλ λέν «Οξγαληζκφ» ηνπ Βζληθνχ Ώξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ θαη 

γηα ην Ννκηζκαηηθφ Μνπζείν, έγηλαλ ζχληνκα λφκνη ηνπ θξάηνπο,
139

 ην δηάηαγκα γηα 

ηελ ίδξπζε ηνπ Καιιηηερληθνχ Μνπζείνπ παξέκεηλε ηειηθά αλππφγξαθν. Καη ζηελ 

πεξίπησζε απηή, ε πηψζε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ση. σηεξφπνπινπ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

1893 ζπλέβαιε ζηε κε πινπνίεζε ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Βπηαμία, ελψ θαη ε θήξπμε 

πηψρεπζεο απφ ηνλ δηάδνρν πξσζππνπξγφ Υαξ. Σξηθνχπε ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1893 θαη 

ε ζπλαθφινπζε επηβνιή ηνπ Αηεζλνχο Οηθνλνκηθνχ Βιέγρνπ θαηέζηεζαλ αδχλαηε ηελ 

εμεχξεζε ησλ απαηηνχκελσλ θνλδπιίσλ ή άιισλ θξαηηθψλ πφξσλγηα ηε δεκηνπξγία 

κηαο δεκφζηαο Πηλαθνζήθεο. 

 

1.4) Ζ δηαζήθε ηνπ Αιέμαλδξνπ νχηδνπ θαη ην δηάηαγκα «Πεξί ηδξχζεσο 

Μνπζείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ» ην 1897 

πληάζζνληαο ηε δηαζήθε ηνπ ηνλ Μάξηην ηνπ 1883, ν λνκηθφο θαη θηιφηερλνο 

Ώιέμαλδξνο νχηδνο (1839-1895, εηθ. 30)
140

 απνθάζηζε λα θιεξνδνηήζεη, κεηά ηνλ 

ζάλαην ηνλ δηθφ ηνπ θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ Ναηαιίαο, ηελ θηλεηή θαη αθίλεηε πεξηνπζία 

ηνπ ζην ειιεληθφ δεκφζην κε ζθνπφ ηελ ίδξπζε θαη ζπληήξεζε «Μνπζείνπ 

Γσγξαθηθήο», ην νπνίν ζα ιεηηνπξγνχζε ζηελ νηθία ηνπ ζηελ νδφ Φηιειιήλσλ θαη ζα 

έθεξε ην φλνκά ηνπ. Δ ζπιινγή ηνπ λένπ κνπζείνπ ζα δηαθξηλφηαλ ζε ηξία ηκήκαηα 

θαη ζα πεξηιάκβαλε α) «έξγα πξσηφηππα ησλ δηαθφξσλ ζρνιψλ δσγξάθσλ 

                                                                                                                                              
Παξάιιεια ππέδεημε θαη ηελ θαη‟ έηνο απφθηεζε έξγσλ ησλ ζχγρξνλσλ Βιιήλσλ δσγξάθσλ, «ηα 

εμέρνληα ηνχησλ», φπσο ζεκείσζε ραξαθηεξηζηηθά, «ψζηε ζπλ ησ ρξφλσ λα απνηειεζζή πιήξεο 

πηλαθνζήθε ησλ Βιιήλσλ ηνπιάρηζηνλ θαιιηηερλψλ». Με ηνλ ηξφπν απηφ ζα παξερφηαλ «ζπλδξνκή ηηο 

θαη ελζάξξπλζηο εηο ηνπο θαιιηηέρλαο νη νπνίνη ηνζαχηαο πθίζηαληαη θαζ‟εθάζηελ απνγνεηεχζεηο». 

Βπεζήκαλε, ηέινο, φηη ε ζπιινγή ηνπ λένπ κνπζείνπ έπξεπε λα εκπινπηηζηεί θαη κε έξγα βπδαληηλήο 

ηέρλεο πνπ ηψξα βξίζθνληαη δηάζπαξηα ζε λανχο ηεο επηθξάηεηαο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην «κνλαδηθφλ 

εηο ην είδνο ηνπ κνπζείνλ ηεο βπδαληηλήο γξαθηθήο». 
139 «Πεξί δηνξγαληζκνχ ηνπ Βζληθνχ Ώξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ», ΦΔΚ αξηζ.182 ηεο 9εο Ώπγνχζηνπ 

1893. ΐι. θαη Α. ΐνπδνχξε, Κξάηνο θαη κνπζεία…, φπ.π., ζει.43-45. 
140 Καηαγφκελνο απφ ηε θαλαξηψηηθε νηθνγέλεηα εγεκφλσλ ηεο Μνιδνβιαρίαο, ν Ώιέμαλδξνο νχηδνο, 

γηνο ηνπ Ώιέμαλδξνπ Γ. νχηδνπ θαη ηεο Γσήο Κ. Μνπξνχδε, γελλήζεθε ην 1839 ζηελ Ώζήλα. 

πνχδαζε λνκηθά θαη αθνινχζεζε δηπισκαηηθή θαξηέξα, ππεξεηψληαο κεηαμχ άιισλ θαη σο 

γξακκαηέαο ζηελ πξεζβεία ηεο Βιιάδνο ζην Παξίζη.Τπήξμε ηδξπηήο θαη πξφεδξνο ηεο «Βηαηξείαο 

Φίισλ ηνπ Λανχ» ην 1865. ΐι. AlexandreNegrescoSoutzo, Livred‟ordelafamilleSoutzo, Παξίζη 2005. 
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απνζαλφλησλ, ηνπιάρηζηνλ πξν ηξηάθνληα εηψλ, θαη ηρλνγξαθίαο πξσηνηχπνπο», κε 

ππξήλα ηελ ήδε ππάξρνπζα ζπιινγή ηνπ νχηδνπ, β) ηε λνκηζκαηηθή ζπιινγή θαη γ) 

ηε βηβιηνζήθε. Δ δηαζήθε πξνέβιεπε επίζεο ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζπιινγψλ ηνπ 

κνπζείνπ απφ ηα εηζνδήκαηα ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νχηδνπ, ηελ νπνία ζα δηαρεηξηδφηαλ 

ηξηκειήο επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνλ πξφεδξν ηνπ Βιεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ηνλ 

Αηνηθεηή ηεο Βζληθήο Σξαπέδεο θαη έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο νχηδνπ.
141

 Καηά ηα 

πξφηππα ησλ Σδ. Άλγθεξζηάηλ (John Julius Angerstein) θαη Γ. ΐάγθελεξ (Joachim 

Wagener), νη νπνίνηκε ηα θιεξνδνηήκαηά ηνπο έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία 

ησλ αληίζηνηρσλ Βζληθψλ Πηλαθνζεθψλ ζηελ Ώγγιία θαη ηε Γεξκαλία, ν νχηδνο 

πξφζθεξε ζην ειιεληθφ θξάηνο ηα απαξαίηεηα κέζα γηα ηελ ίδξπζε ηνπ κνπζείνπ: 

έλαλ ππξήλα έξγσλ πνπ ζα απνηεινχζε ηε βάζε ηεο ζπιινγήο ηνπ, έλα ζεκαληηθφ 

ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηε ζπληήξεζε ηεο ζπιινγήο απηήο θαη, 

ηέινο, έλα θηήξην γηα ηε ζηέγαζή ηεο.   

Ο ζάλαηνο ηνπ νχηδνπ ζηηο 25 Αεθεκβξίνπ 1895 θαη ε δεκνζίεπζε ηεο 

δηαζήθεο ηνπ απφ ην Πξσηνδηθείν Ώζελψλ ηηο επφκελεο εκέξεο,
142

 επαλέθεξε ζηε 

δεκφζηα ζθαίξα ην δεηεκα ηεο ίδξπζεο θαιιηηερληθνχ κνπζείνπ.
143

 Σελ επφκελε 

άλνημε δε θαη κε αθνξκή ηελ έθζεζε ηνπ πίλαθα «Παηδηθή πλαπιία» ηνπ Γεψξγηνπ 

Εαθσβίδε ζηελ θαιιηηερληθή έθζεζε ηνπ Γαππείνπ, κεξηθνί αξζξνγξάθνη δήηεζαλ απφ 

ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε λα δηαζέζεη ην απαηηνχκελν πςειφ ρξεκαηηθφ πνζφ (15.000 

                                                 
141 ΐι. αξρείν ΒΠΜΏ, θάθεινο θιεξνδνηήκαηα, θιεξνδφηεκα Ώιέμαλδξνπ νχηδνπ. Δ δηαζήθε είρε 

ζπληαρζεί ζηηο 9 Μαξηίνπ 1883, ελψ έλαο θσδίθειινο είρε πξνζηεζεί ζηηο 8 Ώπξηιίνπ 1894. χκθσλα 

κε ην θείκελν ηνπ 1883 νξηδφηαλ φηη «Άπαληα ηα εηζνδήκαηα ηεο πεξηνπζίαο κνπ ζέινπζη δαπαλάζζαη 

εηο πινπηηζκφλ θαη ζπληήξεζηλ ησλ ζπιινγψλ, σο εμήο: Σα ηξία ηέηαξηα δηα ηαο εηθφλαο θαη 

ηρλνγξαθίαο, ην δε ππφινηπν δηα ηαο ινηπάο. Οη κηζζνί ηνπ Πξνζσπηθνχ έζνληαη εηο βάξνο ηνπ Έζλνπο, 

εηο ν δσξνχκαη ππφ ηνπο φξνπο ηνχηνπο, φιελ ηελ πεξηνπζίαλ κνπ κεηά ηνλ ζάλαηνλ ηεο ζπδχγνπ κνπ 

θαη ηεο αδειθήο κνπ».ηνλ θσδίθειιν ηνπ 1894 δηαβάδνπκε: «Δ ηειεπηαία κνπ ζέιεζηο. Πξνζζήθε εηο 

ηελ δηαζήθελ κνπ. ήκεξνλ 8 Ώπξηιίνπ έηνπο ρηιηνζηνχ νθηαθνζηνζηνχ ελελεθνζηνχ ηεηάξηνπ (1894) 

εγψ Ώιέμαλδξνο Ώ. νχηζνο κεηαβάιισ σο εμήο ηελ δηαζήθελ κνπ. 1) Αηνξίδσ εθηειεζηήλ ηεο 

δηαζήθεο κνπ ηνλ εμ εμαδέιθεο αλεςηφλ κνπ θχξηνλ Ώιέμαλδξνλ Θξαζπβνχινπ ΓαΎκελ. 2) Ώθήλσ 

γεληθφλ θιεξνλφκνλ ηεο πεξηνπζίαο κνπ ην Βιιεληθφλ Αεκφζηνλ πθ νχο φξνπο νξίδεη ε δηαζήθε κνπ θαη 

αθνχ αθαηξεζψζηλ αη δηαθφζηαη πεληήθνληα ρηιηάδεο δξαρκαί αη απνηεινχζαη ηελ πξνίθα ηεο ζπδχγνπ 

κνπ. 3) Σελ επηθαξπίαλ φιεο ηεο πεξηνπζίαο κνπ έρεη εθ‟ φξνπ δσήο απηή θαη άλεπ νπδεκηάο 

δηαηππψζεσο απνγξαθήο ε θηιηάηε κνπ ζχδπγνο Ναηαιία, έρνπζα πιήξε ειεπζεξίαλ πξνο ηελ 

δηαρείξηζηλ απηήο. 4) Βηο ηελ θηιηάηελ αδειθήλ κνπ Μαξίαλ έρνπζα ηθαλήλ πεξηνπζίαλ φπσο δε, 

αλεμαξηήησο θαη αμηνπξεπψο, αθήλσ κφλνλ σο ελζχκηνλ ην πνζφλ ησλ δέθα ρηιηάδσλ δξαρκψλ. 5) Σα 

ινηπά ελ ηε δηαζήθε δηαιακβαλφκελα θαη κε αληηβαίλνληα εηο ηαο παξνχζαο δηαηάμεηο, δηαηεξνχληαη σο 

ζπκπιεξνχληαη θαη επεμεγνχληα ηελ βνχιεζίλ κνπ. Έγξαςα ζήκεξνλ ηε θαηά ηελ νδφλ Φηιειιήλσλ ελ 

Ώζήλαηο νηθία κνπ, ηδηνρείξσο». Ο Ώιέμαλδξνο Θξ. ΓαΎκεο ήηαλζηέιερνο ηνπ Βζληθνχ θφκκαηνο θαη 

αληςηφο ηνπ Αειηγηάλλε. Σελ επνρή ζχληαμεο ηνπ θσδηθέιινπ ήηαλ  πξφεδξνο ηεο ΐνπιήο, ελψ κεηά 

ηελ παξαίηεζε ηνπ Ράιιε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1897 δηνξίζηεθε πξσζππνπξγφο απφ ηνλ βαζηιηά 

Γεψξγην. 
142ΐι. Ώλκ., «Δ δηαζήθε ηνπ Ώιεμάλδξνπ νχηζνπ», εθ. Πξσΐα, 29 Αεθεκβξίνπ 1895. Ώλκ., «Δ 

δηαζήθε ηνπ νχηζνπ. Καιιηηερληθφλ κνπζείνλ», εθ. Σν Άζηπ, 29 Αεθεκβξίνπ 1895. 
143Γ[εξαζηκνο]. ΐ[ψθνο]., «Καη νιίγελ θαιιηηερλίαλ,εθ.Αθξφπνιηο, 10 Εαλνπαξίνπ 1896. 



21 

ρξπζά θξάγθα) γηα ηελ αγνξά ηνπ έξγνπ, ψζηε λα «θνζκήζε ηελ κέιινπζαλ εζληθήλ 

πηλαθνζήθελ».
144

 

Μηα πξψηε αιιά αλεπηηπρήοζεζκηθή απφπεηξαγηα ηελ ίδξπζε ηνπ 

θαιιηηερληθνχ κνπζείνπέγηλε ηνλ Μάην ηνπ 1896, φηαλ ν ππνπξγφο Παηδείαο 

Αεκήηξηνο Πεηξίδεο (θπβέξλεζε Θ. Αειηγηάλλε) θαη κε αθνξκή ην θιεξνδφηεκα 

νχηδνπ, ππέβαιε πξνο ππνγξαθή βαζηιηθφ δηάηαγκα γηα ηε 

δεκηνπξγία«Καιιηηερληθνχ Μνπζείνπ» πνπ ζα ιεηηνπξγνχζε ζηηο αίζνπζεο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ θαη ζα δηνηθείην απφ πνιπκειή επηηξνπή ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ πξίγθηπα 

Νηθφιανπ.
145

Πηζαλψο ν ζάλαηνο ηνπ Πεηξίδε κεξηθνχο κήλεο αξγφηεξα, ηνλ 

Αεθέκβξην ηνπ 1895, λα αλέζηεηιε ηηο φπνηεο ππνπξγηθέο δηεξγαζίεο γηα ην δήηεκα. Θα 

ρξεηαδφηαλ, ηειηθά,ε παξέκβαζε, έλαλ ζρεδφλ ρξφλν αξγφηεξα, ηνπ Ώζαλάζηνπ 

Βπηαμία, ν νπνίνο αλαιακβάλνληαο εθ λένπ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηνλ Ώπξίιην ηνπ 

1897, ζε κηα εμαηξεηηθά θξίζηκε θαη ηαξαγκέλε πνιηηηθά πεξίνδν γηα ην ειιεληθφ 

θξάηνο θαη ελ κέζσ ηνπ Βιιελνηνπξθηθνχ Πνιέκνπ,
146

 πέηπρε ηελ ςήθηζε ηεο πξψηεο 

νινθιεξσκέλεο λνκνζεηηθήο ξχζκηζεο ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε «Μνπζείνπ ησλ Καιψλ 

Σερλψλ» ζηελ Ώζήλα.  

Γελλεκέλνο ζην Ααδί (Ώκθίθιεηα) ηεο Λνθξίδαο ην 1849, ν Βπηαμίαο («Οπ 

Θαλάεο»
147

, φπσο ηνλ απνθαινχζαλ νη ζπκπαηξηψηεο ηνπ), γηνο ηνπ ηεξέα θαη 

αξρηεξαηηθνχ επηηξφπνπ Ααδίνπ Λνπθά Βπηαμία, ζπνχδαζε ζενινγία ζηε Ρηδάξεην 

Βθθιεζηαζηηθή ρνιή (1863-67) θαη ζην Βζληθφ Παλεπηζηήκην (1867-71) θαη 

ζπλέρηζε ηηο ζενινγηθέο ηνπ ζπνπδέο αξρηθά ζηε Λεηςία κε ππνηξνθία ηεο βαζίιηζζαο 

ιγαο θαη κεηά ζηε ΐφλλε, φπνπ θαη παξαθνινχζεζε καζήκαηα Βθθιεζηαζηηθήο 

Εζηνξίαο θαη Αηθαίνπ. Σελ άλνημε ηνπ 1877 ζηάιζεθε σο απεζηαικέλνο ηεο 

εθεκεξίδαο KölnischeZeitung ζηε Μαθεδνλία «ράξηλ εζλνινγηθψλ κειεηψλ», ηα 

πνξίζκαηα ησλ νπνίσλ επξφθεηην λα δεκνζηεπζνχλ ζηε γεξκαληθή εθεκεξίδα. Ώλη‟ 

απηψλ φκσο ν Βπηαμίαο ζπλέηαμε ην 1880 ηελ έθζεζε Σν έξγνλ ηνπ Διιεληζκνχ ελ 

Μαθεδνλία, θείκελν ζην νπνίν πεξηέγξαςε αξρηθά ηηο νηθνλνκηθέο θαη εζλνινγηθέο 

                                                 
144ΐ. [ΐειιηαλίηεο;], «Βζληθή Πηλαθνζήθε», εθ.Πξσία, 14 Ώπξηιίνπ 1896. ΐι. θαη Αηθ., «Καιιηηερληθά 

ζεκεηψκαηα», εθ.Παιηγγελεζία, 28 Ώπξηιίνπ 1896: «Σν ΄Κνλζέξην‟ εβξαβεχζε εηο δπν εθζέζεηο, ηνπ 

Μνλάρνπ θαη ηεο ΐηέλλεο, δηεηίκεζε δ‟ απηφ ν θαιιηηέρλεο 15,000 θξ. ρξπζά. Βίκεζα ππεξβέβαηνη φηη ε 

εηθψλ ζα επηζηξαθή εηο ηνλ θ. Εαθσβίδελ, σο εθ ηνπ ηηκήκαηνο, εθηφο εάλ απνθαζίζε ε Κπβέξλεζηο λα 

πξαγκαηψζε ηελ ίδξπζηλ Βζληθήο Πηλαθνζήθεο αγνξάδνπζα σο πξψηνλ έξγνλ ηελ ζαπκαζίαλ ζχλζεζηλ 

ηνπ ελ Μνλάρσ έιιελνο θαιιηηέρλνπ. Ώιι‟ ε πνιηηηθή αηπρψο δελ καο έρεη ζπλεηζίζε εηο ηνηνχηνπ 

είδνπο εθπιήμεηο». 
145Ώλκ., ρ.η., εθ. Αθξφπνιηο, 14 ΜαΎνπ 1896. 
146 Γηα ην «άλαξρν πνιηηηθφ ηνπίν» ηεο πεξηφδνπ εθείλεο βι. Ν. Μαξσλίηε, Πνιηηηθή εμνπζία θαη 

«Δζληθφ δήηεκα» ζηελ Διιάδα, 1880-1910, Ώζήλα, Ώιεμάλδξεηα, 2009, ζει.200 θ.έ. 
147 Φνξηνχλην [πχξνο Μειάο], «Οπ Θαλάεο», εθ.Διεχζεξν Βήκα, 6 Φεβξνπαξίνπ 1931. 
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ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή γηα λα δείμεη, ζηε ζπλέρεηα, ηε 

κεηνλεμία ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ, ηελ θπξηαξρία ηεο «βνπιγάξηδνο θσλήο» θαη ηε 

ζπλαθφινπζε απνπζία ηεο ειιεληθήο ζπλείδεζεο ζηνλ αγξνηηθφ βνπιγαξφθσλν 

πιεζπζκφ, ζέκα πνπ θπξίσο ηνλ ελδηέθεξε. Καηφπηλ θαηέζεζε ηελ πξφηαζή ηνπ γηα 

ηελ αλαηξνπή ησλ εηο βάξνο ηεο Βιιάδαο ζπζρεηηζκψλ, πξφηαζε ε νπνία ζπλίζηαην 

ζηελ νηθνλνκηθή δηείζδπζε ζηελ πεξηνρή κέζσ ηεο αγνξάο αγξνηηθψλ θηεκάησλ ηεο 

Μαθεδνλίαο απφ ηνπο Έιιελεο θεθαιαηνχρνπο (ηεο εκεδαπήο θαη ηεο αιινδαπήο), κε 

ζθνπφ είηε ηνλ ζηαδηαθφ εμειιεληζκφ ηνπ θξνλήκαηνο ησλ ρξηζηηαληθψλ πιεζπζκψλ 

ηεο πεξηνρήο («εμνκνίσζε ησλ νκνδφμσλ») είηε ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ Έιιελεο 

αγξφηεο.
148

 

Δ πξνπαγαλδηζηηθή δξάζε ηνπ Βπηαμία έγηλε αληηιεπηή απφ ηηο νζσκαληθέο 

αξρέο, γεγνλφο πνπ ηνλ εμαλάγθαζε λα επηζηξέςεη ζηελ Βιιάδα ην 1883 θαη λα 

αθνινπζήζεη έθηνηε ηελ θαξηέξα ηνπ πνιηηηθνχ. Σν 1885 εθιέρζεθε γηα πξψηε θνξά 

αλεμάξηεηνο βνπιεπηήο θαη ζηε ζπλέρεηα πνιηηεχηεθε κε ην Νεσηεξηθφ Κφκκα ηνπ Υ. 

Σξηθνχπε, απφ ην νπνίν θαη απνρψξεζε γηα λα ηδξχζεη καδί κε ηνλ Αεκήηξην Ράιιε 

θαη έλαλ κηθξφ ππξήλα βνπιεπηψλ ην «Σξίην Κφκκα». Γηα πξψηε θνξά αλέιαβε ην 

ππνπξγείν Παηδείαο επί πξσζππνπξγίαο ση. σηεξφπνπινπ ηελ πεξίνδν 3 ΜαΎνπ Ŕ 

30 Οθησβξίνπ 1893, φηαλ θαη έθεξε ζηε ΐνπιή πξνο ςήθηζε κηα ζεηξά βαζηιηθψλ 

δηαηαγκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη εθείλν γηα ηελ ίδξπζε θαιιηηερληθνχ κνπζείνπ 

πνπ ζρνιίαζα ζην πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην.ηελ θπβέξλεζε ηνπ  Αεκεηξίνπ Ράιιε 

πνπ νξθίζηεθε ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1897 ν Βπηαμίαο δηνξίζηεθε εθ λένπ ππνπξγφο 

Παηδείαο
149

 θαη ζηηο 19 επηεκβξίνπ, ιίγεο κφλν ψξεο πξηλ ηελ παξαίηεζε ηνπ 

                                                 
148 ΐι. Ώ. Βπηαμίαο, Σν έξγνλ ηνπ Διιεληζκνχ ελ Μαθεδνλία, Ώζήλα, Σππ. ΐιαζηνχ, 1880:«Καηά ην έαξ 

ηνπ έηνπο 1877 κηθξφλ πξν ηεο ελάξμεσο ηνπ ηειεπηαίνπ ηεο Ρσζζίαο πξνο ηελ Σνπξθίαλ πνιέκνπ, 

αλειάβνκελ λα πεξηνδεχζσκελ ηαο εληεχζελ ηνπ Ώίκνπ ρψξαο ράξηλ εζλνινγηθψλ κειεηψλ, αο έκειιε 

λα θαηαρσξίζε έλ ησλ εγθξίησλ δεκνζηνγξαθηθψλ νξγάλσλ ηεο εζπεξίαο Βπξψπεο. Βπηζηεχνκελ ηφηε 

φηη αη εζλνινγηθαί εηδήζεηο θαη νη θαη‟ απηάο ράξηαη ηεο Ειιπξηθήο Υεξζνλήζνπ, νη ελ ηε εζπεξία 

Βπξψπε δεκνζηεπζέληεο, σο πξνο ηελ Μαθεδνλίαλ θαη ηελ Θξάθελ αθίζηαλην πνιχ ηεο αιεζείαο, σο 

εμνγθνχληεο ππέξ ην δένλ ην ελ απηαίο ζιαπτθφλ ζηνηρείνλ επί δεκία ηνπ ειιεληθνχ. Βηο αλαζθεπήλ 

ηνηνχησλ εζλνινγηθψλ εηδήζεσλ θαη ραξηψλ, δπλακέλσλ λα βιάςσζη θαηξηψηαηα ηα ειιεληθά 

ζπκθέξνληα, εάλ ειακβάλνλην ππ‟ φςηλ παξ‟ επξσπατθνχ ηηλφο ζπλεδξίνπ, φπεξ, σο ηφηε πξνζεδνθάην, 

ζα εδεκηνχξγεη λέαλ πνιηηηθήλ ηάμηλ ελ ηε επξσπατθή Σνπξθία, δελ σθλήζακελ λ‟ αλαιάβσκελ ηελ 

νδνηπνξίαλ εθείλελ ελ ηαηο πεξί σλ ν ιφγνο ρψξαηο, φπσο εμ απηνςίαο γξάςσκελ πεξί ηεο εζλνινγηθήο 

απηψλ θαηαζηάζεσο θαη θαηαδείμσκελ ηελ ελ απηαίο ππεξνρήλ ηνπ ειιεληθνχ ζηνηρείνπ». Γηα ηε δξάζε 

ηνπ Βπηαμία ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο εθείλα ηα ρξφληα βι. ηε δηεμνδηθή θαη πνιχ 

εκπεξηζηαησκέλε αλάιπζε ζην π. Καξάβαο, «Μαθάξηνη νη θαηέρνληεο ηελ γελ». Γαηνθηεηηθνί 

ζρεδηαζκνί πξνο απαιινηξίσζε ζπλεηδήζεσλ ζηε Μαθεδνλία, Ώζήλα, ΐηβιηφξακα, 2010, ζει.43-111.  
149 Ο Βπηαμίαο θαηάξηηζε ην λέν σξνιφγην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ ζηα ειιεληθά ζρνιεία θαη 

γπκλάζηα, βι. Τπνπξγείνλ Δθθιεζηαζηηθψλ θαη ηεο Γεκνζίαο Δθπαηδεχζεσο. Πξφγξακκα καζεκάησλ 

ειιεληθψλ ζρνιείσλ θαη γπκλαζίσλ, ηεο 9 επηεκβξίνπ 1897, Ώζήλα, εθ ηνπ Βζληθνχ Σππνγξαθείνπ, 

1897. 
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πξσζππνπξγνχ, απέζπαζε απφ ηνλ βαζηιηά Γεψξγην Ώ΄ ηελ ππνγξαθή ηνπ γηα ην 

δηάηαγκα «Πεξί ηδξχζεσο κνπζείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ».
150

 

ηα ελλέα άξζξα ηνπ λένπ λφκνπ θαζνξίζηεθαλ αλαιπηηθά ε δηνηθεηηθή 

νξγάλσζε θαη ην πεξηερφκελν ησλ ζπιινγψλ ηνπ λένπ κνπζείνπ, ελψ ζην εηζαγσγηθφ 

θείκελν ηνπ Βπηαμία δηαηππψζεθε ην ζθεπηηθφ ίδξπζήο ηνπ θαη θσδηθνπνηήζεθαλ νη 

άκεζνη θαη έκκεζνη ζθνπνί ηνπ. χκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ ππνπξγνχ Παηδείαο 

απψηεξνο ζηφρνο ηνπ κνπζείνπ ήηαλ λα «απνβή θέληξνλ πξνο αλάπηπμηλ ηεο 

θαιαηζζεζίαο ηνπ Βιιεληθνχ ιανχ θαη πξνο πξαθηηθήλ κφξθσζηλ ησλ λεσηέξσλ εκψλ 

δσγξάθσλ».Χο άκεζνπο θαη πξσηαξρηθνχο ζθνπνχο ηνπ φκσο, ν Βπηαμίαο έζεζε ηνπο 

εμήο: Πξψηνλ, «λα πεξηζπιιέμε επί ην απηφ παλ άμηνλ ιφγνπ κλεκείνλ ηεο γξαθηθήο 

θαη μέλσλ θαη εκεηέξσλ θαιιηηερλψλ παιαηνηέξσλ ηεο ζεκεξηλήο επνρήο, ρξεζηκεχνλ 

ελ ηαπηψ σο θέληξνλ, εηο φ ζ‟απέζηειινλ θαη δηάθνξνη θηινγελείο εληεχζελ ηε θαη εθ 

ηεο αιινδαπήο εηθφλαο εγθξίησλ δσγξάθσλ, αο έηπρε λα απνθηήζσζηλ επ‟ επθαηξία 

θαη αληί αδξνηάηεο πνιιάθηο δαπάλεο». Ο Βπηαμίαο αλέθεξε εδψ ηφζν ηελ πεξίπησζε 

ηνπ Ώιέμαλδξνπ νχηδνπ, ηζρπξηδφκελνο φηη ζα δψξηδε ηε ζπιινγή ηνπ ακέζσο ζην 

έζλνο (θαη φρη κεηά ηνλ ζάλαην ηεο ζπδχγνπ ηνπ)  αλ ππήξρε δεκφζην θαιιηηερληθνχ 

κνπζείν ζηελ Ώζήλα, φζν θαη εθείλε ελφο «βαζχπινπηνπ νκνγελή ελ ηε αιινδαπή», 

πνπ ζχκθσλα κε πιεξνθνξίεο ηνπ, «θεθηεκέλνο πνιχηηκνλ πηλαθνζήθελ, εζθέθζε λα 

δσξίζε απηήλ εηο ηελ Βιιάδα, αιιά απέζρε ηνχηνπ εθ θφβνπ κε ελ ειιείςε Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο παξαξξηθζή πνπ απηή ελ Ώζήλαηο θαη κείλεη άρξεζηνο».
151

 

Θεσξψληαο, ζπλεπψο, ην κνπζείν θαηεμνρήλ σο έλα δεκφζην ζεζαπξνθπιάθην, 

ν Βπηαμίαο αλέθεξε φηη ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζα πεξηζπιιέγνληαλ επίζεο ηα άμηα ιφγνπ 

θαιιηηερλήκαηα πνπ είραλ δσξηζεί θαηά ην παξειζφλ ζην έζλνο θαη βξίζθνληαλ 

δηαζθνξπηζκέλα ζηα δεκφζηα ηδξχκαηα ηεο ρψξαο (φπσο ι.ρ. ζηελ Ώθαδεκία, ην 

Παλεπηζηήκην θαη ηελ Βζληθή ΐηβιηνζήθε), «ρσξίο νχηε νη θηιφηερλνη νχηε ν πνιχο 

ιαφο λ‟αξχεηαη φθεινο ηη εμ απηψλ». 

Βθηφο φκσο απφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ αλά ηελ ρψξα δηάζπαξησλ δσξεψλ, ην 

λέν κνπζείν ζα επηηεινχζε, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο, θαη κηα 

                                                 
150«Πεξί ηδξχζεσο “Mνπζείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ”», ΦΔΚ, αξηζ.133 ηεο 19εο επηεκβξίνπ 1897.ΐι. 

επίζεο Ώλκ., «Μνπζείνλ θαιψλ ηερλψλ», εθ.Πξσΐα, 20 επηεκβξίνπ 1897. Ώλκ., «Μνπζείνλ θαιψλ 

ηερλψλ», Δζηία, 21 επηεκβξίνπ 1897. Ώλκ., «Μνπζείνλ  ησλ θαιψλ ηερλψλ», Παιηγγελεζία, 22 

επηεκβξίνπ 1897. 
151 Πξφθεηηαη γηα ηε ζπιινγή ηνπ Έιιελα νκνγελή Κσλζηαληίλνπ Ώιέμαλδξνπ Εσλίδε, ηελ νπνία θαη 

θιεξνδφηεζε ην 1900 ζην SouthKensingtonMuseum (VictoriaandAlbertMuseum) ηνπ Λνλδίλνπ. 

http://www.vam.ac.uk/content/articles/c/study-guide-constantine-ionides-bequest/ (ηειεπηαία πξφζβαζε 

ζηηο 08/08/2016). 
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δεχηεξε αιιά εμίζνπ ζεκαληηθή ιεηηνπξγία: «Βηο απηφ ζα ήην δπλαηφλ λα 

ζπγθεληξσζψζη παληαρφζελ ηεο Βιιάδνο θαη λα πεξηζσζψζη πνιιά πιείζηα ιφγνπ 

άμηα κλεκεία ΐπδαληηαθήο ηέρλεο, εγθαηαιειεηκκέλα λπλ εηο ηελ ηχρελ ησλ θαη 

θζεηξφκελα αθ‟ εαπηψλ, ή θαη θαηαζηξεθφκελα ππ‟ αλζξψπσλ αγξνίθσλ θαη 

ακνχζσλ». Σν ηδηαίηεξν απηφ ελδηαθέξνλ ηνπ Βπηαμία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

βπδαληηλήο ηέρλεο νθεηιφηαλ ηφζν ζηηο ζενινγηθέο ηνπ ζπνπδέο ζηελ Ώζήλα θαη ηε 

Γεξκαλία, φζν θαη ζηα ηαμίδηα ηνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Μαθεδνλίαο ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1870, φπνπ θαη δηαπίζησζε απφ θνληά ηηο θαηαζηξνθέο πνπ πθίζηαλην 

ηα βπδαληηλά κλεκεία. Βπηπξνζζέησο ε πξνπαγαλδηζηηθή ηνπ δξάζε ζηα 

δηαθηινληθνχκελα καθεδνληθά εδάθε καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη πηνζεηνχζε ηνπο 

βαζηθνχο άμνλεο ηνπ ζρήκαηνο ηνπ Παπαξξεγφπνπινπ, ζεσξψληαο θαη απηφο κε ηε 

ζεηξά ηνπ ην ΐπδάληην σο ηνλ αλαπφζπαζην ελδηάκεζν θξίθν ζηελ εληαία θαη 

αδηάζπαζηε ζπλέρεηα ηνπ έζλνπο θαη σο εθ ηνχηνπ έθξηλε αλαγθαία ηελ 

αληηπξνζψπεπζε ηνπ ζηηο ζπιινγέο ηεο Πηλαθνζήθεο. Βπηπιένλ, ν γεξκαλνκαζήο 

Βπηαμίαο αλακθίβνια παξαθνινπζνχζε ηελ αλάπηπμε ησλ βπδαληηλψλ ζπνπδψλ ζηνλ 

γεξκαληθφ ρψξν, φπνπ ην 1892 ηδξχζεθε ζην Μφλαρν ε έδξα ΐπδαληηλήο θαη 

Νεψηεξεο Βιιεληθήο Λνγνηερλίαο, ηελ νπνία θαηέιαβε ν ειιεληζηήο Κ. Κξνπκπάρεξ 

(Karl Krumbacher) πνπ ηελ ίδηα ρξνληά εμέδσζε θαη ην 

πεξηνδηθφByzantinischeZeitschrift. 

Δ ζπκπεξίιεςε ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο ζηηο ζπιινγέο ηνπ λένπ κνπζείνπ δελ 

νθεηιφηαλ πάλησο κφλν ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο ηνπ ππνπξγνχ Παηδείαο, αιιά 

αληαπνθξηλφηαλ, φπσο αλέθεξαπαξαπάλσ, θαη ζε έλα επξχηεξα ηελ πεξίνδν εθείλε 

δηαηππσκέλν αίηεκα γηα ηε δηάζσζε ησλ πιηθψλ θαηαινίπσλ ηεο βπδαληηλήο επνρήο 

θαη ηεο ζπλαθφινπζεο έληαμήο ηνπο ζην ζψκα ησλ εζληθψλ κλεκείσλ. Θπκίδσ μαλά ην 

άξζξν ζηελ εθεκεξίδαΔθεκεξίο ηνλ Ενχιην ηνπ 1893, ζην νπνίν ν αλψλπκνο 

ζπληάθηεο ηνπ έθαλε ιφγν γηα ηα αξηζηνπξγήκαηα ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο πνπ ήηαλ 

δηάζπαξηα ζηελ Βιιάδα θαη πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζπγθεληξσζνχλ ζην Καιιηηερληθφ 

Μνπζείν θαη λα απνηειέζνπλ κηα «πεξίβιεπηε»  ζπιινγή πνπ ζα 

πξνζειθχζεη«άπεηξνλ πιήζνο ζαπκαζηψλ ηεο επνρήο ηεο ειιεληθήο ηέρλεο ελ ηε 

ειιεληθή πξσηεπνχζε».
152

 Ώληίζηνηρα θαη ν αξζξνγξάθνο ηεο εθεκεξίδαο 

                                                 
152Ώλκ., «Καιιηηερληθφλ Μνπζείνλ», εθ.Δθεκεξίο, 30 Ενπιίνπ 1893. Ο αξζξνγξάθνο αλέθεξε θπξίσο 

ηηο ηνηρνγξαθίεο ησλ βπδαληηλψλ λαψλ, ζεκεηψλνληαο φηη πηζαλψο κεηαμχ απηψλ λα «ππάξρσζη θαη 

έξγα ηνπ Παλζειήλνπ, ηνπ δσγξάθνπ εθείλνπ, φζηηο θαιείηαη ν Ραθαήι ηεο Ώλαηνιήο. Σα έξγα ηαχηα, 

ζπγθεληξνχκελα εηο αηζνχζαο ηδηαηηέξαο, δχλαληαη λα παξνπζηάζσζη πιήξεο ην πλεχκα ηεο βπδαληηλήο 

γξαθηθήο, ησλ ακθηέζεσλ ηεο επνρήο εθείλεο θαη ελ γέλεη ηεο εθθάλζεσο ηεο ηέρλεο, ήηηο ηδηάδνληα 
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Πξσΐαππνγξάκκηζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1895 φηη «ηελ εζληθήλ ηεο πηλαθνζήθελ δένλ 

λα επηδηψμε ε Βιιάο εηο ηα έξγα ηεο βπδαληηλήο επνρήο, άηηλα δχλαηαη ελ αθζνλία λα 

πξνκεζεπζή θαη θαηαζηήζε κνπζεία κνλαδηθά εηο φινλ ηνλ θφζκνλ θαη κεγάινπ 

ηζηνξηθνχ θαη θαιιηηερληθνχ ελδηαθέξνληνο».
153

 Βθηφο φκσο απφ ηηο παξαπάλσ 

εθθιήζεηο ζηνλ αζελατθφ θαζεκεξηλφΣχπν, αλάινγε δξάζε είραλ αλαπηχμεη θαη 

δηάθνξνη ζεζκηθνί θνξείο. ηηο ηδξπηηθέο δηαθεξχμεηο, ιφγνπ ράξε, ηφζν ηεο Εζηνξηθήο 

θαη Βζλνινγηθήο Βηαηξείαο (1882) φζν θαη ηεο Υξηζηηαληθήο Ώξραηνινγηθήο Βηαηξείαο 

(1884) πξνβιεπφηαλ ε ίδξπζε κνπζείνπ κε ζθνπφ ηε ζπγθέληξσζε ησλ ηζηνξηθψλ 

πεγψλ θαη ησλ πιηθψλ ηεθκεξίσλ ηεο πεξηφδνπ κεηά ηελ αξραηφηεηα.
154

 ηηο 8 

Ώπγνχζηνπ 1893 ε Υ.Ώ.Β. κε δηεπζπληή ησλ Γεψξγην Λακπάθε εγθαηλίαζε ζε κηα 

αίζνπζα ηνπ Βζληθνχ Ώξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ ηελ έθζεζε ηεο ζπιινγήο ηεο, ελψ ηελ 

ίδηα ρξνληά μεθίλεζαλ θαη νη εξγαζίεο αλαζηήισζεο ηεο κνλήο Ααθλίνπ. Παξάιιεια 

ηελ ίδηα πεξίνδν ε βπδαληηλή ηζηνξία θαηέζηε αληηθείκελν επηζηεκνληθήο κειέηεο θαη 

έξεπλαο ζην Παλεπηζηήκην Ώζελψλ.
155

 Λίγνπο κήλεο δε πξηλ ηνλ λφκν ηνπ Βπηαμία, 

εθδφζεθε δηάηαγκα «Πεξί ζπλαγσγήο ησλ ρξηζηηαληθψλ αξραηνηήησλ θαη θαηαξηηζκφλ 

ΐπδαληηαθνχ θαη Υξηζηηαληθνχ Μνπζείνπ (ΤΏ 21 Ενπλίνπ 1897, ΦΔΚ, αξ.61 ηεο 23
εο

 

Ενπλίνπ 1897)», ην νπνίν κνινλφηη παξέκεηλε αλεθάξκνζην θαηά ηα επφκελα ρξφληα, 

ζεκαηνδνηνχζε ηε ζέιεζε ηεο Ώξραηνινγηθήο Βηαηξείαο λα δηαρεηξηζηεί ε ίδηα, θαη φρη 

ε «ηδησηηθή» Υ.Ώ.Β., ηελ πξνζηαζία ησλ βπδαληηλψλ κλεκείσλ θαη ηνπ κνπζείνπ 

ηνπο.
156

 

Ώπφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ γηα πνηνπο ιφγνπο ζην λφκν ηνπ 1897 θαη 

κάιηζηα ζην πξψην ηνπ άξζξν, νξηδφηαλ ξεηά φηη ζην λέν Καιιηηερληθφ Μνπζείν 

«ζέινπζη θαηαηίζεζζαη έξγα ηεο βπδαληηαθήο θαη ρξηζηηαληθήο ηέρλε απφ ησλ πξψησλ 

ρξηζηηαληθψλ ρξφλσλ, ηδίσο ηνηρνγξαθίαη, αη ελ ησ Βζλ. Μνπζείσ λπλ θαηαθείκελαη 

θαη αη ηήδε θαθείζε αλά ην Κξάηνο δηεζπαξκέλαη». Σε ζπιινγή ηνπ κνπζείνπ ζα 

ζπκπιήξσλαλ ηα «αληίγξαθα, ραιθνγξαθήκαηα θαη νηαδήπνηε απεηθνλίζκαηα ησλ 

εμφρσλ ηεο Βζπεξίαο δσγξάθσλ», νη «πίλαθεο μέλσλ θαιιηηερλψλ θαη Βιιήλσλ 

                                                                                                                                              
φισο έρεη ραξαθηήξα, φζηηο νχηε επαξθψο, νχηε ζνβαξψο αθφκα εκειεηήζε. Ώλ ε πεξηζπιινγή αχηε 

εγίλεην πξν νιίγσλ αθφκε εηψλ, εδχλαλην λα πεξηζσζψζη πιείζηαη εηθφλεο πνιχηηκνη ηεο επνρήο 

εθείλεο, αο ε άζβεζηνο αμέζησλ θαη αθαιαηζζήησλ επηηξνπψλ λαψλ θαηέζηξεςελ». 
153Ώλκ., «Δ Πηλαθνζήθε ηνπ Πνιπηερλείνπ», εθ.Πξσΐα, 23 Οθησβξίνπ 1895. 
154 ΐι. ζρεηηθά . Γθξάηδηνπ, «“Πξνο δφμαλ ηεο ηε εθθιεζίαο θαη ηεο παηξίδνο”. Σν Υξηζηηαληθφλ 

Ώξραηνινγηθφλ Μνπζείνλ θαη ν Γεψξγηνο Λακπάθεο», ζην . Γθξάηδηνπ-Ώ. Λαδαξίδνπ (επηκ.), Απφ ηε 

ρξηζηηαληθή ζπιινγή ζην Βπδαληηλφ κνπζείν (1884-1930), θαηάινγνο έθζεζεο, Ώζήλα, ΐπδαληηλφ θαη 

Υξηζηηαληθφ Μνπζείν, 29 Μαξηίνπ 2002-7 Εαλνπαξίνπ 2003, Ώζήλα, Σ.Ώ.Π.Ώ., 2006, ζει.39-40.    
155 ΐι. Σ. Κηνπζνπνχινπ, «Οη βπδαληηλέο ζπνπδέο ζηελ Βιιάδα (1850-1940», ζην . Γθξάηδηνπ- Ώ. 

Λαδαξίδνπ (επηκ.), Απφ ηε ρξηζηηαληθή ζπιινγή ζην Βπδαληηλφ κνπζείν (1884-1930), φπ.π.,ζει. 25-36. 
156 ΐι. . Γθξάηδηνπ, «“Πξνο δφμαλ ηεο ηε εθθιεζίαο θαη ηεο παηξίδνο”…, φπ. π., ζει.47-48, ζεκ.40.    
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αλαγλσξηζκέλεο Βπξσπατθήο θήκεο» θαη ηέινο «έξγα ηεο γιππηηθήο απφ ησλ πξψησλ 

ρξηζηηαληθψλ ρξφλσλ».  

ην εηζαγσγηθφ ηνπ θείκελν, επίζεο, ν Βπηαμίαο επεζήκαλε φηη ε ππνζηήξημε 

θαη πξνβνιή ηεο ζχγρξνλεο ηνπ ειιεληθήο δσγξαθηθήο δελ ζα απνηεινχζε ηελ άκεζε 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ λενζχζηαηνπ κνπζείνπ, αιιά κάιινλ ζηφρνο «δεπηεξεχσλ ή θαη 

ηξηηεχσλ», πηνζεηψληαο ζην ζεκείν απηφ ηελ θπξίαξρε ηφηε αληίιεςε γηα ηε 

«ζπαξγαλψδε» θαηάζηαζε ηεο «ειιεληθήο θαιιηηερλίαο» θαη ηε ρακειή πνηφηεηα ησλ 

έξγσλ ηεο «ιατθήο»-παξαδνζηαθήο θαη ηεο κεηαβπδαληηλήο ηέρλεο: 

Καηά ηεο ζπζηάζεσο ηνπ πεξί νπ ν ιφγνο Μνπζείνπ αληεηάρζε αλέθαζελ, αληηηάηηεηαη δ‟ 

έηη θαη λπλ ζπλήζσο ην επηρείξεκα, θαζ‟ ν, ησλ Καιψλ Σερλψλ επξηζθνκέλσλ έηη 

παξ‟εκίλ ελ ζπαξγαλψδεη θαηαζηάζεη, δελ επηηξέπεηαη ε ζχζηαζηο Μνπζείνπ, κέιινληνο 

λα πεξηιάβε θαη έξγα ησλ ζεκεξηλψλ θαιιηηερλψλ εκψλ θαη δε νπρί πάληνηε ηα άξηζηα 

απηψλ. Πξνβάιιεηαη δε, σο ultimaratio, φηη θφβνο πνιχ ππάξρεη, κήπσο απηφ επζχο ελ 

αξρή ππεξπιεξσζή έξγσλ, δη‟ ά νπδέλα ίζσο ιφγνλ ζα είρνλ λα ζεκλχλσληαη νη 

κεηαγελέζηεξνη. Αιι‟ νη ηνηαχηα γλσκαηεχνληεο ζ‟αγλνψζηλ ίζσο φηη ην Μνπζείνλ ησλ 

Καιψλ Σερλψλ δελ ζα είρε κφλνλ ηνλ ππ‟απηψλ απνθξνπφκελνλ ζθνπφλ, φζηηο ζα ήην 

κάιηζηα δεπηεξεχσλ ή θαη ηξηηεχσλ […] Θα ήην βεβαίσο πξνηηκφηεξνλ, εάλ είρνκελ ήδε 

αλεπηπγκέλελ θαη πξνεγκέλελ ηελ γξαθηθήλ ελ Διιάδη θαη εδπλάκεζα νχησ λα 

ηδξχζσκελ ην Μνπζείνλ ησλ Καιψλ Σερλψλ ζπγθεληξνχληεο ελ απηψ επζχο εμαξρήο 

έξγα έγθξηησλ Διιήλσλ δσγξάθσλ.
157

 

ην παξαπάλσ επηρείξεκα ηεο ρακειήο θαιιηηερληθήο πνηφηεηαο ηεο 

εηθαζηηθήο παξαγσγήο ζηελ Βιιάδα ηα ρξφληα εθείλα, ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί, θαηά 

ηε γλψκε κνπ, θαη εθείλν ηεο έιιεηςεο ησλ αλαγθαίσλ θξαηηθψλ θνλδπιίσλ γηα ηελ 

αγνξά έξγσλ ηέρλεο ιφγσ ηεο πξνβιεκαηηθήο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, δήηεκα πνπ 

γλψξηδε πνιχ θαιά ν Τπνπξγφο Παηδείαο. Μνλαδηθή εμαίξεζε πάλησο ζα 

απνηεινχζαλ ηα έξγα ησλ Βιιήλσλ δσγξάθσλ «αλαγλσξηζκέλεο Βπξσπατθήο 

θήκεο», θξάζε πνπ δείρλεηπνην ήηαλ ην ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην εθείλε ηελ επνρή γηα 

ηελ αμία ελφο θαιιηηέρλε. Άιισζηε θαη ζηε δηνίθεζε ηνπ κνπζείνπ πξνβιεπφηαλ απφ 

ην ΐ.Α. λα ζπκκεηέρνπλ σο αληεπηζηέιινληα ή επίηηκα κέιε Έιιελεο θαιιηηέρλεο πνπ 

ήηαλ εγθαηεζηεκέλνη «ελ ηε αιινδαπή», κε ζθνπφ λα ππνβάιινπλ πξνηάζεηο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ή γηα ηελ αγνξά έξγσλ ηέρλεο (άξζξν 8).  

Σε δηεχζπλζε ηνπ κνπζείνπ ζα αλαιάκβαλε έλαο Έθνξνο θαη κηα εμακειή 

Βπηηξνπή, απνηεινχκελε κεηαμχ άιισλ απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ηνλ 

Γεληθφ Έθνξν Ώξραηνηήησλ (άξζξν 4). ζνλ αθνξά ηα πξνζφληα ηνπ Βθφξνπ, ην 

                                                 
157«Πεξί ηδξχζεσο “Mνπζείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ”», ΦΔΚ, αξηζ.133 ηεο 19εο επηεκβξίνπ 1897. 
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ΐ.Α. ηνπ 1897 παξέπεκπε ζηνλ βαπαξηθφ λφκν ηεο 10
εο

 /22
αο

 ΜαΎνπ 1834, ζηνλ νπνίν 

άιισζηε θαη βαζηδφηαλ,
158

 ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ ν Έθνξνο έπξεπε λα εθιέγεηαη 

«κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο Ώθαδεκίαο ησλ επηζηεκψλ θαη σξαίσλ ηερλψλ, ησλ ηνπ 

Παλδηδαθηεξίνπ, ησλ θαζεγεηψλ ησλ Γπκλαζίσλ ή ησλ εμφρσλ ηερληηψλ».
159

 

Σν λέν Καιιηηερληθφ Μνπζείν, ηέινο, ζα ζηεγαδφηαλ πξνζσξηλά ζηηο αίζνπζεο 

ηεο λεφθηηζηεο ηλαίαο Ώθαδεκίαο θαη κεηά ηνλ ζάλαην ηεο Ναηαιίαο νχηδνπ ζα 

κεηαθεξφηαλ, ζχκθσλα θαη κε ηνπο φξνπο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο νχηδνπ, ζην κέγαξν 

ηεο νδνχ Φηιειιήλσλ.  

Σν ΐαζηιηθφ Αηάηαγκα ηνπ Βπηαμία «παξήιζελ φισο απαξαηήξεηνλ, αθξηβψο 

δηφηη δελ έρεη πξνζσπηθφλ ραξαθηήξαλ, εράζε δε θαη κέζα εηο ηελ αλεκνηαξαρήλ θαη 

ηνλ θαπλφλ ηεο ππνπξγηθήο θξίζεσο».
160

 Δ λέα θπβέξλεζε ηνπ Ώιέμαλδξνπ Θξ. ΓαΎκε 

πνπ νξθίζηεθε ζηηο 21 επηεκβξίνπ 1897 θιήζεθε λα δηαρεηξηζηεί ηελ ήηηα ηεο 

Βιιάδαο ζηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν θαη ηελ επηβνιή ηνπ Αηεζλνχο Οηθνλνκηθνχ 

Βιέγρνπ, ελψ θαη νη θνηλνβνπιεπηηθέο ζπλεδξηάζεηο δηεμάγνληαλ θαηά άηαθηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, δπζρεξαίλνληαο ην λνκνζεηηθφ έξγν.
161

 

Σν δηάηαγκα πάλησο «Πεξί ηδξχζεσο Μνπζείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ» έζεζε ηηο 

βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο πξψηεο θξαηηθήο Πηλαθνζήθεο ζηελ Βιιάδα θαη ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ησλ ΐαιθαλίσλ θαη ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, απνθάιπςε ην 

ζθεπηηθφ κε ην νπνίν νη αξκφδηνη θξαηηθνί θνξείο πξνρψξεζαλ ζηελ νξγάλσζε ηεο 

θαη πξνθάιεζε κέζα απφ ηηο ζηήιεο ηνπ αζελατθνχ Σχπνπ κηα εθηεηακέλε ζπδήηεζε 

γχξσ απφ ην πεξηερφκελν ησλ ζπιινγψλ ηεο, ηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή θαη ηε 

ζηνρνζεζία ηεο.  

                                                 
158 π.π.: «Μεγαιεηφηαηε! Βμήθνληα θαη ηξία φια έηε έρνπζηλ ήδε ζπκπιεξσζή, αθ‟ εο ην πεξί 

Βπηζηεκνληθψλ θαη Σερλνινγηθψλ πιινγψλ λνκνζεηηθφλ Αηάηαγκα, δεκνζηεπζέλ ηε 10/22 ΜαΎνπ 

1834, επεγγέιεην ζπλ άιινηο θαη ηελ ζχζηαζηλ Μνπζείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ, ρσξίο φκσο κέρξη ηνχδε 

λα πιεξσζή ε επαγγειία εθείλε».  
159 Νφκνο ηεο 10/22 ΜαΎνπ 1834 «πεξί ησλ επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ ζπιινγψλ, πεξί 

αλαθαιχςεσο θαη δηαηεξήζεσο ησλ αξραηνηήησλ θαη ηεο ρξήζεσο απηψλ», ππνγεγξακκέλνο απφ ηα κέιε 

ηεο Ώληηβαζηιείαο θαη δεκνζηεπκέλνο ζηελ Βθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, θχιιν αξίζκ.22, 16 Ενπλίνπ 

1834. 
160 Φηιφηερλνο, «Σν Μνπζείνλ ησλ Καιψλ Σερλψλ», εθ. Δζηία, 7 Οθησβξίνπ 1897. 
161 Μεηά ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ΓαΎκε ζηελ πξσζππνπξγία, ην ηέκκα πηνζέηεζε ηελ πνιηηηθή ηεο 

παξαηεηακέλεο θνηλνβνπιεπηηθήο αξγίαο: κεηά ηελ νξθσκνζία ηεο λέαο θπβέξλεζεο ζηηο 21 

επηεκβξίνπ 1897 θαη ηελ έθδνζε ηνπ βαζηιηθνχ δηαηάγκαηνο γηα ηελ ιήμε ηεο έθηαθηεο ζπλφδνπ, ε 

ΐνπιή ζπλήιζε ζε ζψκα ηξεηο θνξέο κέρξη θαη ηελ δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηεο ζηηο 27 Αεθεκβξίνπ 

1897. Οη εξγαζίεο ηεο επαλαιήθζεθαλ ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 1898 κε θχξην ζέκα ζπδήηεζεο ηελ 

επηθχξσζε ηνπ λφκνπ γηα ηνλ Αηεζλή Οηθνλνκηθφ Έιεγρν, ελψ ζηηο 23 ΜαΎνπ 1898 ν βαζηιηάο 

ηεξκάηηζε ηελ βξαρχρξνλε βνπιεπηηθή ζχλνδν. Δ ΐνπιή επαλαζπγθξνηήζεθε ζηηο 4 Μαξηίνπ 1899, 

έλαλ κήλα κεηά ηηο εθινγέο ηεο 7εο Φεβξνπαξίνπ. ΐι. ζρεηηθά Ν. Μαξσλίηε, Πνιηηηθή εμνπζία θαη 

«Δζληθφ δήηεκα» ζηελ Διιάδα, 1880-1910, φπ.π., ζει.220 θ.έ..    
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ε άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδαΔζηία ηεο 7
εο

 Οθησβξίνπ 1897, ν «Φηιφηερλνο» 

αλ θαη έθξηλε ζεηηθά ηελ ίδξπζε ηνπ κνπζείνπ θαη ηελ πξνζσξηλή ζηέγαζε ηνπ ζηε 

ηλαία Ώθαδεκία, αληέδξαζε έληνλα ζηε ζπκπεξίιεςε ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο ζηηο 

ζπιινγέο ηνπ, ραξαθηεξίδνληαο «ζθάικα» ηε «κεηά ηεο Πηλαθνζήθεο αλάκημε ηνπ 

Μνπζείνπ ηεο ρξηζηηαληθήο αξραηνινγίαο θαη ηελ εθ ηνχηνπ ζχγρπζη Καιιηηερλίαο θαη 

Εζηνξίαο» θαη ππνζηεξίδνληαο εκθαηηθά φηη ε βπδαληηλή ηέρλε ζηεξείην αηζζεηηθήο 

αμίαο: «αη πιείζηαη ησλ εηθφλσλ απηψλ δπλαηφλ κελ λα επηζπψζη ησλ επιαβψλ 

ρξηζηηαλψλ ηα ζηαπξνθνπήκαηα θαη ηνπο αζπαζκνχο αιιά ππφ θαιιηηερληθήλ έπνςηλ 

είλε νπδέλ άιιν ή ηεξαηνπξγήκαηα».
162

 Ο αξζξνγξάθνο δηαηχπσζε επίζεο ηελ απνξία 

ηνπ «δηαηί ηάρα αη κελ ηεξαηφκνξθνη εηθφλεο ησλ αγίσλ θαη νη επί ιίζνπ ραξαγκέλνη 

ρνλδξνεηδείο ζηαπξνί θξίλνληαη άμηνη θαη αξκφδεη λα ηεζψζηλ παξά ηνπο πίλαθαο ηνπ 

Ραθαήι θαη ηνπ Ρνχβελο σο έξγα Καιιηηερλίαο, εμαηξνχληαη δε ηα έξγα ηεο επί 

κεηάιινπ Υαξαθηηθήο θαη ηεο Ξπινγιππηηθήο, άηηλα θαη ίδηνλ έρνπζη ραξαθηήξα θαη 

πνιχ πιείνλαο αμηψζεηο θαιιηηερληθάο, ζα εδχλαλην δε αιεζψο λ‟απνηειέζσζηλ 

αμηφινγνλ δηακέξηζκα ηνπ Μνπζείνπ, πξνθαινχλ ηελ πξνζνρήλ θαη ηελ κειέηελ ησλ 

μέλσλ θηινηέρλσλ θαη θαιιηηερλψλ;».
163

Δ απφξξηςε ηεο αηζζεηηθήο αμίαο ηεο 

βπδαληηλήο ηέρλεο δελ ήηαλ κηα κεκνλσκέλε άπνςε ελφο αξζξνγξάθνπ, αιιά 

απερνχζε κηα γεληθφηεξε αληίιεςεηα ρξφληα εθείλα, ηδηαίηεξα αλάκεζα ζηνπο 

θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ θαηαζηξνθή δεθάδσλ 

βπδαληηλψλ εθθιεζηψλ. Λφγνπ ράξε, ν Γεληθφο Έθνξνο ησλ Ώξραηνηήησλ Π. 

Καββαδίαο έγξαθε ραξαθηεξηζηηθά φηη ε βπδαληηλή ηέρλε «νχζα ηππηθή θαη 

βαδίδνπζα πάληνηε θαηά ηεξαηηθνχο θαλφλαο, ήην άξλεζηο πάζεο θαιιηηερληθήο 

πξνφδνπ»θαη φηη «ε αλαγέλλεζε ησλ ηερλψλ εγέλεην δπλαηή αθνχ θαηέπεζελ ε  

γέθπξα ηνπ βπδαληηληζκνχ».
164

 

Βπηπξνζζέησο ν «Φηιφηερλνο» απνδνθίκαζε θαη ηελ νξγαλσηηθή δνκή ηνπ 

κνπζείνπ, πξνβιέπνληαο φηη ζα θαηαζηεί «ππνρείξηνλ ηεο Γεληθήο Βθνξίαο ησλ 

                                                 
162 Φηιφηερλνο, «Σν Μνπζείνλ ησλ Καιψλ Σερλψλ», εθ. Δζηία, 7 Οθησβξίνπ 1897. Σα βπδαληηλά έξγα, 

ζπλέρηδε ν ζπληάθηεο ηνπ άξζξνπ, ζα είραλ ζέζε ζε έλα ηζηνξηθφ κνπζείν αιιά «εηο Μνπζείνλ Καιψλ 

Σερλψλ ζα θηλνχλ ηελ δπζάξεζηνλ έθπιεμηλ παληφο επηζθέπηνπ, φζηηο έξρεηαη εθεί λα ηέξςε ηνπο 

νθζαικνχο θαη φρη λα θάκε ηελ πξνζεπρήλ ηνπ». Βμαίξεζε απνηεινχζαλ κνλάρα νη βπδαληηλέο 

αγηνγξαθίεο επί μχινπ «αίηηλεο αιεζψο θαη εηο Βπξσπατθάο Πηλαθνζήθαο απνηεινχζηλ ίδηνλ ηκήκα, 

εδχλαλην δε ελ ησ πκεηέξσ Μνπζείσ ησλ Καιψλ Σερλψλ λα πιεξψζσζηλ νιφθιεξνλ δηακέξηζκα 

εμέρνλ θαη ιφγσ πνζφηεηνο θαη ιφγσ πνηφηεηνο».  
163π.π. 
164Π. Καββαδίαο, Αξραηνινγία. Ηζηνξία ηεο ειιεληθήο θαιιηηερλίαο, Ώζήλα, εθ ηνπ ηππνγξαθείνπ ηεο 

Βλψζεσο, 1884, ζει. 14. ΐι. επίζεο ηα φζα αλαθέξνληαη ζην Β.Α. Μαηζηφπνπινο, «Δ ηζηνξία ηεο 

ηέρλεο ζηα φξηα ηνπ έζλνπο», ζην Β. Μαηζηφπνπινο, Ν. Υαηδεληθνιάνπ (επηκ.), Ζ Ηζηνξία ηεο Σέρλεο 

ζηελ Διιάδα, Πξαθηηθά Ώ΄ πλεδξίνπ Εζηνξίαο ηεο Σέρλεο, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, Ρέζπκλν 6-8 

Οθησβξίνπ 2000, Δξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο Κξήηεο, 2003,ζει. 435. 
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Ώξραηνηήησλ» θαη φηη ν λένο ηνπ έθνξνο ζα «δεηεζή κεηαμχ ησλ παιαηψλ καζεηψλ 

ηνπ θ. Μηζηξηψηε θαη ηνπ θ. Κφληνπ, κεηαμχ ησλ δηδαθηφξσλ ηεο Φηινινγίαο, έρσλ 

ίζσο ηα πξνζφληα φπσο δηνξηζζή ζρνιάξρεο ή θαζεγεηήο, αιιά κε δπλάκελνο νπδέ σο 

θχιαμ λα πξνζιεθζή εηο νηνλδήπνηε Καιιηηερληθφλ Μνπζείνλ ηεο Βπξψπεο».
165

 

Βπέθξηλε επίζεο θαη ηε ζχζηαζε ηεο εμακεινχο επηηξνπήο, ππνζηεξίδνληαο φηη ε 

αλάκημε πνιιψλ ππεπζχλσλ ζα επέθεξε ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ κνπζείνπ θαη γηα ηνλ 

ιφγν απηφλ δήηεζε λα αλαηεζεί ε δηεχζπλζή ηνπ ζε έλα θαη κφλν άμην πξφζσπν. Σν 

δεκνζίεπκα πάλησο νινθιεξσλφηαλ κε ηφλν αηζηφδνμν, κε ηνλ ζπληάθηε ηνπ λα 

ραηξεηίδεη ηελ ίδξπζε ηνπ κνπζείνπ «κεη‟ επθξνζχλεο θαη ειπίδνο» θαη κε ηελ επρή νη 

Έιιελεο θαη μέλνη θαιιηηέρλεο θαη θπξίσο νη θηιφηερλνη νκνγελείο λα ζπεχζνπλ λα 

εκπινπηίζνπλ ηε ζπιινγή ηνπ κε βαξχηηκεο δσξεέο. 

Σν ΐαζηιηθφ Αηάηαγκα ηνπ 1897 επαλήιζε ζηελ επηθαηξφηεηα ηνλ Μάην ηνπ 

1898 κε αθνξκή ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαζήθεο ηνπ Φαλαξηψηε επγελή θαη θηιφηερλνπ 

Ώξηζηάξρε ΐέε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θιεξνδνηνχζε δεθαηξείο πίλαθεο ηεο 

ζπιινγήο ηνπ ζην ειιεληθφ θξάηνο γηα ην ππφ ίδξπζε Καιιηηερληθφ Μνπζείν. ε 

άξζξν πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα Σν Άζηπ κε αθνξκή ην ελ ιφγσ 

θιεξνδφηεκα,ν αλψλπκνο ζπληάθηεο επέθξηλε ηνπο αξκφδηνπο θπβεξλεηηθνχο 

παξάγνληεο γηα ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ πινπνίεζε ηνπ λφκνπ ηνπ 1897 θαη 

αλαθέξζεθε εθηελψο ζην δήηεκα ηεο ζπιινγήο έξγσλ ηέρλεο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ.Πιεξνθφξεζε ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ φηη νη πίλαθεο βξέζεθαλ 

«θαηαθαγσκέλνη απφ ηελ πγξαζίαλ, θαηεζηξακκέλνη απφ ηελ εγθαηάιεηςηλ» ζηα 

ππφγεηα ηνπ ηδξχκαηνο θαη θαηφπηλ ηνπνζεηήζεθαλ ζε δχν αίζνπζεο ηνπ ηδξχκαηνο 

«ππφ ηαο ρεηξνηέξαο ζπλζήθαο, ρσξίο θσο θαηάιιεινλ, αλεξηεκέλνη επί ηνίρσλ, απφ 

ηνπο νπνίνπο κάιηζηα θάπνηε εθαηξαθχιηζαλ ζπκπαξαζχξνληεο ν εηο ηνλ άιινλ θαη 

αλνίγνληεο νη κεγάινη ξσγκάο θη νπάο εηο ηνπο κηθξνηέξνπο».
166

 Τπνγξάκκηζε κάιηζηα 

ηελ αλάγθε εμαθξίβσζεο ηεο απζεληηθφηεηαο θαη ηεο θαιιηηερληθήο αμίαο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πηλάθσλ,
167

 ψζηε κεηά απφ ηε ζπληήξεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ εμ 

                                                 
165Φηιφηερλνο, «Σν Μνπζείνλ ησλ Καιψλ Σερλψλ», φπ.π. 
166Ώλκ., «Σν θαιιηηερληθφλ κνπζείνλ. Μηα ιεζκνλεζείζα Πηλαθνζήθε. Βηθφλεο εηο ππφγεηα θαη εηο 

απνζήθαο», εθ.Σν Άζηπ, 26 ΜαΎνπ 1898. 
167π.π: «Ώιι‟ εθείλν ην νπνίνλ έπξεπε πξν παληφο λα γείλε ζα ήην κηα απζηεξά έξεπλα ηεο 

απζεληηθφηεηαο ησλ εηθφλσλ. Ώιιά πνηνο λα ηελ θάκε ηελ έξεπλαλ αχηελ; Πψο λ‟απαηηήζε θαλείο ηελ 

δηαηήξεζηλ ησλ απνδεηθλπφλησλ ηελ απζεληηθφηεηα εγγξάθσλ, φηαλ αθφκε δελ ζπλεηάρζε θαλ 

θαηάινγνο ηεο πξνθνπήο, εηο ηνλ νπνίνλ λα πεξηιακβάλσληαη αη εηθφλεο, αιι‟ ππάξρνπζη δπν θχιια 

ράξηνπ κε πεξίεξγνλ γισζζνινγηθήλ πεξηγξαθήλ, θάησ ηεο νπνίαο πξνζηίζεληαη ρεηξνγξάθσο εηθφλεο 

σο αη ηνπ Ώτβαδφθζθε θαη ηνπ αιβαηψξ Ρφδα;». 
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απηψλ λα απνηειέζνπλ καδί κε ηα θιεξνδνηήκαηα νχηδνπ θαη Ώξηζηάξρε ηνλ ππξήλα 

ηεο ζπιινγήο ηνπ Καιιηηερληθνχ Μνπζείνπ. 

ην παξαπάλσ δεκνζίεπκα απάληεζε κε επηζηνιή ηνπ ζηελ ίδηα εθεκεξίδα ν 

Θεφδσξνο ΐειιηαλίηεο, ηζρπξηδφκελνο φηη ε ζπιινγή ηνπ Πνιπηερλείνπ «απνηειείηαη 

εμ αληηγξάθσλ γλσζηνηάησλ εηθφλσλ κεγάισλ δσγξάθσλ, αίηηλεο επξίζθνληαη ελ ηνηο 

κνπζείνηο ησλ Παξηζίσλ, ηεο Ώκβέξζεο, ηνπ Μνλάρνπ, ηεο Νεαπφιεσο θαη ηεο 

Μαδξίηεο».
168

 Σαπηφρξνλα ν ΐειιηαλίηεο ππνζηήξημε φηη δελ ήηαλ δπλαηή ε απφθηεζε 

πξσηφηππσλ έξγσλ ιφγσ ηεο ζπαληφηεηάο ηνπο θαη ηεο πςειήο αγνξαζηηθήο ηνπο 

ηηκήο, θαη πξφηεηλε ηνλ θαηαξηηζκφ πηλαθνζήθεο «εθ θαιψλ αληηγξάθσλ, σο γίλεηαη 

εηο ηαο ινηπάο ηεο Βπξψπεο επαξρηαθάο πφιεηο, αίηηλεο έρνπζη ηνηνχηνπ είδνπο 

ζπιινγάο. Πξνο απηφλ δε ηνλ ζθνπφλ θαη νη δσξεηαί ησλ ππαξρνπζψλ ελ ησ 

Πνιπηερλείσ εηθφλσλ πξνζέθεξαλ απηάο».
169

 

ηα ηέιε, επνκέλσο, ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ράξε ζην θιεξνδφηεκα ηνπ νχηδνπ 

θαη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Βπηαμία, είραλ ηεζεί νη βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ πξψηνπ 

θαιιηηερληθνχ κνπζείνπ ζηελ Βιιάδα θαη είρε αλνίμεη ε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελν ησλ ζπιινγψλ ηνπ θαη ηε γεληθφηεξε νξγάλσζή ηνπ.   

                                                 
168Θ. ΐειιηαλίηεο, «Δ Πηλαθνζήθε ηνπ Πνιπηερλείνπ. Βπηζηνιαί θαη Ώλαθνηλψζεηο», εθ.Σν Άζηπ, 28 

ΜαΎνπ 1898. 
169π.π. ΐι. επίζεο Ώ., «Αηα ην Καιιηηερληθφλ Μνπζείνλ», εθ.Σν Άζηπ, 31 ΜαΎνπ 1898: «ήκεξνλ ηα 

πξσηφηππα είλε πιένλ αλχπαξθηα θαη νχηε κεγάια λεψηεξα κνπζεία δελ δχλαληαη λα θαπρεζψζηλ φηη 

θαηέρνπλ. Ώη εηθφλεο ζήκεξνλ ηεο ηηαιηθήο θαη ηεο ηζπαληθήο θαη ηεο γεξκαληθήο θαη ηεο θιακαλδηθήο 

ζρνιήο επξίζθνληαη εηο ηαο πφιεηο, εηο ηαο νπνίαο είδνλ ην θσο θαη είλε αθιφλεηνη, ζεβαζηαί θαη ηεξαί 

φπσο ν Παξζελψλ. Θα εδπλάκεζα φκσο ηα αληίγξαθα, ηα νπνία έρνκελ λα ηα απμήζσκελ. Θα 

εδπλάκεζα λα επεθηείλσκελ θπξίσο δηά δαπάλεο φρη κεγάιεο ζεηξάλ θσηνγξαθηψλ ησλ θιαζηθψλ 

έξγσλ. Καη ππάξρεη ελ θαηάζηεκα ηέιεηνλ εηο ην είδνο απηφ, ηνπ ΐξάνπλ, ην νπνίνλ πξνκεζεχεη ηειείαο 

θαη αιεζψο θαιιηηερληθάο θσηνγξαθηθάο αληηγξαθάο εηο ηαο θπβεξλήζεηο ηνπ ΐεξνιίλνπ, Λνλδίλνπ θαη 

Παξηζηίσλ».   
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Κεθάιαην 2: Δ ίδξπζε ηεο «ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο» ην 1900 

θαη ε ιεηηνπξγία ηεοθαηά ηα ρξφληα 1900-1906 

 

2.1) Ζ αλάγθε«αλαγέλλεζεο ηεο ειιεληθήο θαιιηηερλίαο» θαη ε κεηάθιεζε 

ηνπ Γ. Ηαθσβίδε ζηελ Διιάδα 

«Δ ίδξπζηο Πηλαθνζήθεο θαηέζηε ν θνηλφο ησλ θαιιηηερλψλ καο πφζνο θαη ζα 

είλε ην επεξγεηηθψηαηνλ βεβαίσο απνηέιεζκα φιεο απηήο ηεο θαιιηηερληθήο 

δπκψζεσο, ήηηο απφ ηηλφο παξαηεξείηαη παξ‟ εκίλ» έγξαςε ν αληαπνθξηηήο ηεο 

εθεκεξίδαο Αθξφπνιηο ζην Μφλαρν, κε αθνξκή ηηο θαιιηηερληθέο εθζέζεηο πνπ 

νξγαλψζεθαλ ζηελ Ώζήλα ην 1899.
170

 Καη αθνχ έθαλε ιφγν γηα ηε «λεπηψδε» 

θαηάζηαζε ηεο «θαιιηηερλίαο» θαη ηεο ηερλνθξηηηθήο ζηελ Βιιάδα θαη γηα ηελ 

έιιεηςε ππνζηήξημεο πξνο ηνπο Έιιελεο θαιιηηέρλεο απφ ηνπο πινχζηνπο νκνγελείο, 

απεπζχλζεθε πξνο ηνπο επηθαλέζηεξνπο δσγξάθνπο ηεο επνρήο, ηνλ Νηθφιαν Γχδε θαη 

ηνλ Γεψξγην Εαθσβίδε, δεηψληαο ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ αλαγέλλεζε θαη πξφνδν 

ηεο ειιεληθήο ηέρλεο, γηα ην πψο δειαδή ζα κπνξνχζαλ λα «ιαηξεπζψζη πάιηλ αη 

Χξαίαη Σέρλαη ελ ηε θαη‟ εμνρήλ ρψξα ηνπ σξαίνπ, ελ ηε ρψξα εθείλε, ήηηο παξήγαγε 

θαηά ηνπο αξραίνπο ηεο δφμεο ηεο ρξφλνπο δηα ηεο γιππηηθήο ηδία απνηππψζεσο ηα 

αζάλαηα θαη έμνρα θαιιηηερλήκαηα ηνπ ηδεψδνπο ηνπ θαινχ θφζκνπ». ηε ζπλέληεπμή 

ηνπ ν Γχδεο ππνζηήξημε πσο ην πξψην ζηαζεξφ βήκα γηα ηελ θαιιηηερληθή πξφνδν ζηε 

ρψξα ήηαλ ε ίδξπζε Πηλαθνζήθεο, ψζηε «ην φκκα ηνπ ιανχ λα ζπλεηζίζε κηθξφλ θαηά 

κηθξφλ εηο ηελ ζέαλ ησλ έξγσλ ηεο ηέρλεο ηα νπνία νη πξφγνλνί καο ππήξμαλ κεγάινη 

ηεξνθάληαη».
171

Πξφζζεζε επίζεο φηη πξέπεη λα ρνξεγεζεί εηήζηα θξαηηθή πίζησζε 

«πξνο αγνξάλ έξγσλ πξψηεο ηάμεσο μέλσλ δσγξάθσλ, έζησ κφλνλ δχν, έζησ θαη ελφο 

θαη‟ έηνο», ζπκθσλψληαο εδψ κε ηελ θπξίαξρε αληίιεςε ηεο επνρήογηα ην ρακειφ 

επίπεδν ηεο ζχγρξνλήο ηνπ εηθαζηηθήο παξαγσγήο ζηελ Βιιάδα.
172

Σνλίδνληαο κάιηζηα 

φηη «κφλνλ ππφ δσγξάθσλ είλε δπλαηφλ λα γείλε ε εθινγή θαιψλ έξγσλ» έζεζε 

εαπηφλ θαη ηνλ Εαθσβίδε, ζηε δηάζεζε είηε ησλ νκνγελψλ είηε ηεο Κπβέξλεζεο εάλ 

«επηζπκψζη λα πξνκεζεπζψζηλ έξγα αιεζηλήο αμίαο ράξηλ ηεο ζπζηαζεηζνκέλεο 

Πηλαθνζήθεο. Βλ ηνηαχηε πεξηπηψζεη νπ κφλνλ ηελ θαιιηηέξαλ εθινγήλ ζα 

                                                 
170 Ώλκ., «Δ Καιιηηερληθή θίλεζηο ελ Βιιάδη. Γλψκαη θαη πξνηάζεηο ησλ Βιιήλσλ δσγξάθσλ Γθχδε Ŕ 

Εαθσβίδνπ», εθ.Αθξφπνιηο, 13 Οθησβξίνπ 1899. 
171 π.π. 
172π.π.: «Πφζνη λνκίδεηε φηη είλε νη Έιιελεο θαιιηηέρλαη νη δπλάκελνη λα εθζέζσζηλ άμηα ιφγνπ έξγα; 

Θέιεηε λα ηνπο αλαβηβάζσκελ εηο δέθα; Ώιιά κε δέθα κφλνλ θαιιηηέρλαο πψο είλε δπλαηφλ λα 

δηνξγαλνχηαη εηεζίσο έθζεζηο θαιιηηερληθή;». 
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εθάκλνκελ, αιι‟ αθφκε ζα πξνζεθέξνκελ θαη φιελ ηελ επηξξνήλ καο, φπσο 

επηηχρσκελ θαη κεηξησηέξαο ηηκάο».
173

 Ώληίζηνηρεο ζέζεηο δηαηχπσζε θαη ν Εαθσβίδεο 

ζηε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ ίδηα εθεκεξίδα. Βλψ φκσο αλαγλψξηζε θαη απηφο κε ηε 

ζεηξά ηνπ φηη «δπζηπρψο δελ έρνκελ αθφκε πνιινχο έιιελαο δσγξάθνπο, ησλ νπνίσλ 

ηα έξγα λα είλε άμηα πξνο πινπηηζκφλ Πηλαθνζήθεο»,έζπεπζε λα ζέζεη σο απαξαίηεην 

φξν ηνπ ππφ ίδξπζε θξαηηθνχ κνπζείνπ ηελ νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ησλ Βιιήλσλ 

θαιιηηερλψλ: 

Δλ ηνζνχησ ν ζπλδπαζκφο ηνπ πινπηηζκνχ ηεο Πηλαθνζήθεο κεηά ηεο ππνζηεξίμεσο ησλ 

Διιήλσλ δσγξάθσλ δένλ λα ηεζή σο φξνο ηεο ζπζηαζεζνκέλεο Πηλαθνζήθεο. Δάλ αη 

εηήζηαη πηζηψζεηο δηαηίζεληαη πξνο αγνξάλ μέλσλ έξγσλ, ηα νπνία σο θαιά ζα είλε 

βεβαίσο θαη αθξηβά, νπδέλ ζέιεη πεξηζζεχζεη πξνο ππνζηήξημηλ ηεο ειιεληθήο 

θαιιηηερλίαο, ηεο ζρεδφλ άλεπ κεδεκηάο βνεζείαο εγθαηαιειεηκκέλεο εηο ηελ ηδίαλ ηεο 

ηχρελ. Πξέπεη λα γίλε εηο ζπκβηβαζκφο. Να δηαηίζεληαη π.ρ. ηα ππάξρνληα πνζά ην έλ 

έηνο πξνο αγνξάλ ειιεληθψλ κφλνλ έξγσλ, ην επφκελνλ δε έηνο έλ κέξνο πξνο αγνξάλ 

ειιεληθψλ πάιηλ έξγσλ, ην άιιν δε κέξνο πξνο αγνξά μέλσλ έξγσλ. Δάλ ηνηάπηελ ηηλά 

ππνζηήξημηλ ππέξ ηεο ειιεληθήο θαιιηηερλίαο θαη ησλ ειιήλσλ θαιιηηερλψλ παξέρεη ην 

δεκφζηνλ δηα ησλ ππέξ ηεο Πηλαθνζήθεο πηζηψζεψλ ηνπ, δελ ζα βξαδχλνπλ λνκίδσ, θαη 

ηδηψηαη λα πξνζέιζσζηλ αξσγνί, αγνξάδνληεο έξγα ειιεληθά, είηε δη‟ εαπηνχο είηε δηα 

ηελ Πηλαθνζήθελ.
174

 

Σα ίδηα ρξφληα ε «αλαγέλλεζε» θαη «πξναγσγή» ηεο ειιεληθήο θαιιηηερλίαο 

απνηεινχζε ηκήκα θαη ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο λέαο θπβέξλεζεο ηνπ 

Γεψξγηνπ Θενηφθε, ε νπνία νξθίζηεθε ζηηο 2 Ώπξηιίνπ 1899. Έρνληαο σο βαζηθφ 

ζεκείν εθθίλεζεο ηελ νκψλπκε αλαιπηηθή θαη πνιπζέιηδε πξαγκαηεία ηνπ Βπηαμία, ν 

λένο πξσζππνπξγφο έζεζε σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ ηε 

«κεηαξξχζκηζηλ θαη αλφξζσζηλ ησλ πάλησλ ελ εκίλ»
175

θαη ηε ζπλαθφινπζε 

παξέκβαζή ηνπ ζε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο ηνκείο ηνπ «παξεθκαζκέλνπ θαη γεκάηνπ 

                                                 
173π.π. 
174 Ώλκ., «Δ θαιιηηερληθή θίλεζηο ελ Βιιάδη. Γλψκαη θαη πξνηάζεηο ησλ Βιιήλσλ δσγξάθσλ Γθχδε Ŕ 

Εαθσβίδνπ (ηνπ εθ Μνλάρνπ αληαπνθξηηνχ καο)», Ζκίθπιινλ Αθξνπφιεσο¸ 24 Οθησβξίνπ 1899. Πνιχ 

ελδηαθέξνπζα εδψ είλαη ε είδεζε πνπ καο δίλεη ν δσγξάθνο ζρεηηθά κε ηελ πξσηνβνπιία ίδξπζεο 

ηδησηηθήο Πηλαθνζήθεο ζηελ Ώζήλα: «- Πεξί ηδξχζεσο Πηλαθνζήθεο ηη θξνλείηε; - Έρσ πιεξνθνξίαο 

φηη πξνζερψο ζα ιεθζή ηδησηηθή πξσηνβνπιία πξνο ίδξπζηλ Πηλαθνζήθεο πινπηηδνκέλεο δη‟ έξγσλ 

ειιήλσλ κφλνλ θαιιηηερλψλ. Βλλνείηαη φηη ην ηνηνχηνλ εάλ επηηχρε, ζα σθειήζε ηα κέγηζηα ηελ 

ειιεληθήλ θαιιηηερλίαλ, δηφηη ζα ππνζηεξίδε ηνπο έιιελαο θαιιηηέρλαο δηα ηεο αγνξάο ησλ έξγσλ ησλ. 

Οη δηνξγαλσηαί ηεο πξνζερνχο εθζέζεσο ζθέπηνληαη δειαδή λα αθηεξψζσζη ηαο εμ απηήο εηζπξάμεσο 

πξψηελ θαηαβνιήλ πξνο ίδξπζηλ Πηλαθνζήθεο. Βζράησο κάιηζηα κνπ εδεηήζεζαλ ηα θαηαζηαηηθά ησλ 

εδψ Πηλαθνζεθψλ θαη εθζέζεσλ». Πξφθεηηαη άξαγε γηα κηα κνξθή πίεζεο πξνο ηνπο θξαηηθνχο 

παξάγνληεο λα επηζπεχζνπλ ηε ζηειέρσζε ηνπ δεκφζηνπ θαιιηηερληθνχ κνπζείνπ κε ην επηρείξεκα ηεο 

ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο; 
175 Ώζ. Βπηαμίαο, Μεηαξξχζκηζηο θαη Αλφξζσζηο, Ώζήλα, Βθ ηνπ ηππνγξαθείνπ Π. Α. αθειιαξίνπ, 

1899.  
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παζνγέλεηεο» ειιεληθνχ βαζηιείνπ (ζηελ νηθνλνκία, ηελ εθπαίδεπζε, ηε δηθαηνζχλε, 

ηνλ ζηξαηφ θηι.),
176

 κε ζθνπφ ηελ αλαζχληαμε ηεο ρψξαο θαη ηε ράξαμε κηαο λέαο 

εζληθήο πνιηηηθήο.
177

 Σελ πινπνίεζε ησλ απαξαίηεησλ θαη θαηαιπηηθψλ γηα ηε 

γεληθφηεξε αλνξζσηηθή πξνζπάζεηα κεηαξξπζκίζεσλ ζηνλ ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο 

επσκίζζεθε ν ίδηνο ν Βπηαμίαο αλαιακβάλνληαο εθ λένπ ην ππνπξγείν ησλ 

Βθθιεζηαζηηθψλ θαη ηεο Αεκφζηαο Βθπαηδεχζεσο.
178

 Ώπφξξνηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ 

ήηαλ ηα πέληε εθπαηδεπηηθά λνκνζρέδηα πνπ ζπλέηαμε θαη θαηέζεζε πξνο ςήθηζε ζηε 

ΐνπιή ηνλ Μάην-Ενχλην 1899 θαη ηα νπνία έρνπλ ραξαθηεξηζηεί απφ ηελ έξεπλα σο 

«κηα απφ ηηο πξψηεο θαη πην γελλαίεο απφπεηξεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηε βάζε κηαο νινθιεξσκέλεο αζηηθήο αληίιεςεο γηα ην ζρνιείν θαη ηελ 

θνηλσλία».
179

 Οη ζνβαξέο αληηδξάζεηο σζηφζν πνπ πξνθιήζεθαλ ζηε ΐνπιή απφ ηελ 

πιεπξά ηεο αληηπνιίηεπζεο νδήγεζαλ ζηελ θαηαςήθηζε ησλ λνκνζρεδίσλ θαη ζηελ 

παξαίηεζε ηνπ Βπηαμία απφ ηε ζέζε ηνπ ππνπξγνχ Παηδείαο ηνλ Μάξηην ηνπ 1900. 

Χο ηκήκα ηεο ζπλνιηθφηεξεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο πξέπεη λα 

εμεηαζηεί θαη ε απφπεηξα ηνπ Βπηαμία γηα κηα γεληθφηεξε αλακφξθσζε ηεο 

θαιιηηερληθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Βιιάδα. ΐαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ Τπνπξγνχ 

Παηδείαο ήηαλ αθελφο κελ ε αλαδηνξγάλσζε ηεο «παξεθκαζκέλεο» Καιιηηερληθήο 

ρνιήο ηνπ Πνιπηερλείνπ,
180

 αθεηέξνπ δε ε ζηειέρσζε ηνπ θαιιηηερληθνχ κνπζείνπ 

                                                 
176π.π., ζει.ε΄: «Σίπνηε δελ είλε εηο ηελ ζέζηλ ηνπ ελ Βιιάδη, νχηε ηα νηθνλνκηθά, νχηε ε εθθιεζία θαη 

ε παηδεία, νχηε ε δηνίθεζηο θαη ε δηθαηνζχλε, νχηε ν ζηξαηφο θαη ην λαπηηθφλ, νχηε ε εμσηεξηθή καο 

ππεξεζία. Σα πάληα ρξήδνπζη κεηαξξπζκίζεσο θαη αλνξζψζεσο. Πεξί ηνχηνπ νπδείο, έρσλ ζπλείδεζηλ 

ηεο παξνχζεο νηθηξάο εκψλ θαηαζηάζεσο, δχλαηαη λ‟ ακθηβάιιε».  
177 π.π., ζει. δ΄.  
178 π.π,, ζει.37: «Γήηεκα δεηεκάησλ δηα ηελ Βιιάδα ζεσξνχκελ εκείο κεηά ην νηθνλνκηθφλ ην 

εθπαηδεπηηθφλ δήηεκα, ελ ηε πεπνηζήζεη, φηη άλεπ αιεζνχο παηδείαο αδχλαηνλ παληάπαζηλ, σο είδνκελ 

ήδε, λα γείλε νηαδήπνηε αλνξζσηηθή ελ εκίλ εξγαζία, λα βειηηψζσκελ ηνπο δηαθφξνπο θιάδνπο ηεο 

δεκνζίαο ππεξεζίαο, σλ απηή είλε ην θπηψξηνλ, λ‟ απνθηήζσκελ ζηξαηφλ θαη λαπηηθφλ, λα πξναρζψκελ 

νηθνλνκηθψο θαη λα έρσκελ ρξεζηνχο πνιίηαο. Δ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχκζηζηο είλε ε πξψηε αθεηεξία, ν 

αθξσγσληαίνο ιίζνο πάζεο άιιεο κεηαξξπζκίζεσο ελ Βιιάδη. Ώιι‟ σο ηνηαχηε πξέπεη λα είλε απηή 

ξηδηθή, δηήθνπζα δη‟ φισλ ησλ θιάδσλ ηεο εθπαηδεχζεσο εκψλ, απφ ηνπ θαησηάηνπ κέρξη ηνπ 

αλσηάηνπ απηψλ, θαη εμαζθαιίδνπζα εηο εκάο αιεζή παηδείαλ, ήηηο ζα ήην θπξίσο αγσγή ζξεζθεπηηθή, 

εζηθή θαη εζληθή, δηαπιάηηνπζα ραξαθηήξαο θαη εκπλένπζα παλ γελλαίνλ θξφλεκα, ελ ηαπηψ δε ζα 

κεηέδηδελ σο ζηνηρεηψδεο κελ, πάζαο ηαο αλαγθαίαο γεληθάο γλψζεηο εηο ηνλ ιαφλ, σο κέζε δε θαη 

αλσηέξα εθπαίδεπζηο ζα θαηήξηηδελ, σο δεη, ηνπο κέιινληαο παξαγσγνχο, εκπνξεπάκελνπο θαη 

λαπηηιινκέλνπο, πξνο δε ηνπο ππαιιήινπο θαη επηζηήκνλαο».  
179 ΐι. ηξ. Μπνπξλάδνο, «Δ εθπαίδεπζε ζην ειιεληθφ θξάηνο», ζην Υξ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία 

ηεο Διιάδαο ηνπ 20νχ αηψλα. Οη Απαξρέο 1900-1922,Ώ΄ ηφκνο, κέξνο 2ν, Ώζήλα, ΐηβιηφξακα, 1999, ζει. 

189 θαη θπξίσο ζει. 199-203. Σνλ Μάην θαη ηνλ Ενχιην ηνπ 1899 θαηαζέηεη ζηε ΐνπιή πέληε 

λνκνζρέδηα κε αληηθείκελν ηε δεκνηηθή, κέζε θαη αλψηαηε εθπαίδεπζε, ηα Αηδαζθαιεία θαη ηε 

γπκλαζηηθή. Σειηθά ςεθίδεηαη κφλν ν Νφκνο ΐΚΥΏ΄ «Πεξί γπκλαζηηθήο θαη γπκλαζηηθψλ θαη 

αζιεηηθψλ αγψλσλ». ΐι. επίζεοΏ. Αεκαξάο (επηκ.), Ζ κεηαξξχζκηζε πνπ δελ έγηλε (Σεθκήξηα ηζηνξίαο), 

ηφκνο ΐ΄, 1895-1967, Ώζήλα,Βξκήο, 1973-1974, ζει. 18-22. 
180 Σν αίηεκα γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο Καιιηηερληθήο ρνιήο δηαηππψζεθε επηηαθηηθά ηα ρξφληα 

εθείλα θαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ Πνιπηερλείνπ. ΐι. Ώλκ., «Βηο ην Πνιπηερλείνλ», εθ.Αθξφπνιηο, 14 

Οθησβξίνπ 1899: «Δ ρνιή ηεο Καιιηηερλίαο ελ ησ Πνιπηερλείσ θζηζηά θαη παξαθκάδεη, δηα ην κε 
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πνπ, φπσο αλέθεξα ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ν ίδηνο ν Βπηαμίαο είρε κε δηάηαγκα 

ηδξχζεη ηνλ επηέκβξην ηνπ 1897, αιιά εμαθνινπζνχζε λα κελ ιεηηνπξγεί. Σν 

πξφζσπν πνπ επηιέρζεθε λα πινπνηήζεη ηνπο θπβεξλεηηθνχο απηνχο ζρεδηαζκνχο θαη 

λα γίλεη «πξσηνζηάηεο θαη νδεγφο ηεο παξ‟ εκίλ κφιηο αλαγελσκέλεο θαιιηηερλίαο» 

ήηαλ ν δσγξάθνο Γεψξγηνο Εαθσβίδεο.
181

 

Γελλεκέλνο ζηα Υχδεξα ηεο Λέζβνπ ην 1853, ν Εαθσβίδεο καζήηεπζε ζην 

ρνιείν ησλ Σερλψλ ηελ πεξίνδν 1870-1876, θαη ην 1877, κε ππνηξνθία ηεο ζρνιήο, 

αλαρψξεζε γηα ην Μφλαρν, φπνπ θαη θνίηεζε ζηελ ΐαπαξηθή Ώθαδεκία Βηθαζηηθψλ 

Σερλψλ ηα ρξφληα 1877-1883. Ήδε απφ ην 1880 ήηαλ εγγεγξακκέλνο ζηνλ 

Καιιηηερληθφ χιινγν ηνπ Μνλάρνπ θαη ζπκκεηείρε ηαθηηθά ζηηο εθζέζεηο ηνπ, ελψ 

κεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπ απφ ηελ Ώθαδεκία, άλνημε εξγαζηήξην ζηε βαπαξηθή 

πξσηεχνπζα θαη έιαβε κέξνο ζε πνιιέο εθζέζεηο, ηφζν ζηνλ γεξκαλφθσλν ρψξν φζν 

θαη ζηελ ππφινηπε Βπξψπε, θεξδίδνληαο παξάιιεια αξθεηά βξαβεία.
182

 ηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1890, ν Εαθσβίδεο είρε ήδε απνθηήζεη κηα ζηαζεξή πειαηεία ζην 

Μφλαρν, ελψ ηαπηφρξνλα ήηαλ ηδηαηηέξσο δεκνθηιήο θαη ζηελ Βιιάδα, φπσο 

καξηπξνχζαλ ηα δηζπξακβηθά ζρφιηα ηεο θξηηηθήο θάζε θνξά πνπ ζπκκεηείρε κε έξγα 

                                                                                                                                              
ππάξρεηλ εηδηθφλ δηεπζπληήλ ηεο. Ο θ. Θενθηιάο αδχλαηνλ λα επαξθέζε εηο ηνζνχηνπο θιάδνπο, ν ίδηνο 

δε βιέπσλ ηελ έιιεηςηλ ηαχηελ παξεζθεχαζε λένλ νξγαληζκφλ ηεο Καιιηηερληθήο ρνιήο, δη‟ νπ δεηεί 

λα δηνξηζζή θαη εηο ππνδηεπζπληήο. Ώιιά κέρξη ηεο καθαξίαο επνρήο, θαζ‟ ελ ζα ςεθηζζή ηνηαχηε 

ηξνπνπνίεζηο, ε ρνιή ζα έρε ήδε εθπλεχζε ειιείςε αίκαηνο θαη δσήο. Καη πψο δχλαηαη λα αθκάδε θαη 

παξάγε θαξπνχο ζρνιή θαιιηηερληθή ζηεξνπκέλε ηεο δηδαζθαιίαο ηεο «Εζηνξίαο ηεο Σέρλεο» θαη ηεο 

«Ώηζζεηηθήο»; Άλεπ ησλ δχν ηνχησλ ζπνπδαηνηάησλ καζεκάησλ είλε δπλαηφλ λα κνξθσζή πνηέ εηο 

θαιιηηέρλεο; Γσγξάθνο, γιχπηεο ή αξρηηέθησλ αγλνψλ ηνλ Φεηδίαλ θαη ηνλ Πξαμηηέιελ, ηνλ Ραθαήι 

θαη ηνλ Μηραήι Άγγεινλ, ηνλ Ρνχβελο ή ηνλ ΐαλ Αηθ, είλε δπλαηφλ λα ιέγεηαη θαιιηηέρλεο;…». ΐι. 

επίζεο Ώλκ.,«Μεηαξξπζκίζεηο ελ ησ Πνιπηερλείσ. Ίδξπζηο θαη άιισλ ζρνιψλ Ŕ Εδηαηηέξα 

αξρηηεθηνληθή Ŕ Δ ηειεγξαθηθή», εθ.Αθξφπνιηο, 2 Αεθεκβξίνπ 1899: «Καη‟ εληνιήλ ηνπ θ. Πξνέδξνπ 

ηεο Κπβεξλήζεσο ν δηεπζπληήο ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο θ. Θενθηιάο απφ πνιινχ θαηαγίλεηαη εηο ηελ 

ζχληαμηλ λνκνζρεδίνπ δηα ηνπ νπνίνπ δηαξξπζκίδνληαη επί ην βέιηηνλ αη ελ ησ Πνιπηερλείσ ζρνιαί. Σν 

λνκνζρέδηνλ ζα ππνβιεζή αξκνδίσο εληφο ηεο εβδνκάδαο […] Βλ πξψηνηο ιακβάλεηαη πξφλνηα πεξί 

ζπκπιεξψζεσο θαη ηειεηνπνηήζεσο ηεο Καιιηηερληθήο ρνιήο, εηο ελ πξνζηίζεηαη θαη εηδηθή ρνιή 

Ώξρηηεθηνληθήο, πξνζηίζεληαη δε καζήκαηα, δη‟ σλ λα θαηαξηίδσληαη θαη λα κνξθψληαη επαξθψο νη 

καζεηαί, φπσο θαηαζηψζηλ αιεζείο θαιιηηέρλαη…». 
181 Οη ζπγθεθξηκέλνη ραξαθηεξηζκνί πξνέξρνληαη απφ ην εηζεγεηηθφ θείκελν ηνπ Βπηαμία ζην ΐ.Α. γηα 

ηνλ δηνξηζκφ ηνπ Γ. Εαθσβίδε ζηε ζέζε ηνπ εθφξνπ ηεο Πηλαθνζήθεο. Σν θείκελν παξαηίζεηαη ζην 

Ώλκ., «Ο Εαθσβίδεο ελ Ώζήλαηο. Αησξίζζε έθνξνο ηεο Πηλαθνζήθεο», εθ. Σν Άζηπ, 23 Εαλνπαξίνπ 

1900. 
182 ΐι. ζρεηηθά . Μεληδαθνχ-Πνιχδνπ, Ηαθσβίδεο, Ώζήλα, Ώδάκ, 1999. Σε δεθαεηία ηνπ 1880 ν 

Εαθσβίδεο ζπκκεηείρε αλειιηπψο θαη ζε εηήζηα βάζε ζηηο εθζέζεηο ηνπ Kunstverein, πήξε κέξνο ζηηο 

Αηεζλείο Βθζέζεηο ηνπ Μνλάρνπ ζην Glaspalast (απφ ην 1883) θαη ηεο Künstlergenossenschaft (απφ ην 

1884). Σν 1884 ζπκκεηείρε επίζεο ζηελ έθζεζε ηεο Ώθαδεκίαο ηεο Αξέζδεο θαη ζην αιφλ ηεο 

Βηαηξείαο  Γάιισλ Καιιηηερλψλ ζην Παξίζη. ηελ Βιιάδα έξγα ηνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ έθζεζε ηνπ 

«Παξλαζζνχ» ην 1885 θαη ζηελ «Οιπκπηαθή Έθζεζε» ηνπ Γαππείνπ ην 1888 (φπνπ θαη ηηκήζεθε κε ην 

ρξπζφ κεηάιιην, καδί κε ηνλ Γχδε, γηα ην έξγν ηνπ «Σν θηέληζκα»). Σν 1889 ζπκκεηείρε θαη ζηελ 

Παγθφζκηα Έθζεζε ηνπ Παξηζηνχ.    
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ηνπ ζηηο ιηγνζηέο ηφηε αζελατθέο εθζέζεηο.
183

 Σν δεηνχκελν επνκέλσο ήηαλ λα πεηζηεί 

ν δηαθεθξηκέλνο δσγξάθνο λα επηζηξέςεη ζηελ παηξίδα ηνπ θαη λα αλαιάβεη ηνλ 

θαζνδεγεηηθφ ξφιν ζηελ αλαγέλλεζε ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ ζην ειιεληθφ 

βαζίιεην.
184

 ην δήηεκα απηφ ζπλέβαιαλ απνθαζηζηηθά ηφζν ε παξέκβαζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ θίινπ Γεψξγηνπ Υαηδφπνπινπ, φζν θαη, θπξίσο, ν ζάλαηνο ηεο 

ζπδχγνπ ηνπ Εαθσβίδε ζηηο 31 Οθησβξίνπ 1899.   

πσο δηαβάδνπκε ζε κηα καθξνζθειή επηζηνιή ηνπ ΓεψξγηνπΥαηδφπνπινπ 

πξνο ηνλ δσγξάθν, κε εκεξνκελία 7 Ννεκβξίνπ 1899, ζε ζπδήηεζή ηνπο ζην Μφλαρν 

ν Εαθσβίδεο εκθαλίζηεθε πξφζπκνο λα αλαιάβεη ηε δηεχζπλζε ηνπ ρνιείνπ ησλ 

Σερλψλ.
185

 Βπηζηξέθνληαο ζηελ Ώζήλα, ν Υαηδφπνπινο ελεκέξσζε ηνλ Φίιηππν 

Λέιιε (δσγξάθν θαη γξακκαηέα ηνπ βαζηιηά Γεσξγίνπ), ν νπνίνο, ζε ζπλελλφεζε κε 

ηνλ Πξίγθηπα Νηθφιαν, απεπζχλζεθε πξνο ηνλ ππνπξγφ Παηδείαο Βπηαμία, δεηψληαο 

ηνπ λα απηνλνκεζεί ε Καιιηηερληθή ρνιή απφ ην Πνιπηερλείν, λα παξακείλεη ν 

Λχηξαο δηεπζπληήο ηεο θαη ν Εαθσβίδεο λα αλαιάβεη ηελ ππνδηεχζπλζε ηεο ρνιήο θαη 

ηε δηεχζπλζε ηνπ λενζχζηαηνπ θαιιηηερληθνχ κνπζείνπ. ηε ζπλάληεζε έγηλε ιφγνο 

θαη γηα ηνλ κηζζφ ηνπ Εαθσβίδε, κε ηνλ κελ Λέιιε λα επηκέλεη ζηηο 600 δξρ. κεληαίσο 

(7.200 θαη‟ έηνο) θαη γηα ηηο δχν ζέζεηο, ηνλ δε Βπηαμία λα ζπκβηβάδεηαη ηειηθά ζηηο 

500 δξρ. (απφ ηηο 400 πνπ είρε αξρηθά πξνηείλεη). ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, σζηφζν, 

παξελέβε ν αξρηζπληάθηεο ηεο εθεκεξίδαο Σν Άζηπ Αεκήηξηνο Καθιακάλνο πνπ 

ζπλάληεζε ηνλ Εαθσβίδε ζην βαπαξηθφ ζέξεηξν BadReichenhal ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 

1899
186

 θαη ζηε ζπλέρεηα ελεκέξσζε ηνλ Βπηαμία φηη ν Εαθσβίδεο δερφηαλ λα έξζεη 

ζηελ Βιιάδα κφλν σο δηεπζπληήο ηνπ κνπζείνπ θαη κε κεληαίεο απνδνρέο 400 δξρ. Σν 

γεγνλφο απηφ εμφξγηζε ηνπο Λέιιε θαη Υαηδφπνπιν θαη ήηαλ ε αηηία ηεο επηζηνιήο 

ηνπ ηειεπηαίνπ πξνο ηνλ Εαθσβίδε, ζηελ νπνία ηνλ επέθξηλε γηα ηηο ζπδεηήζεηο πνπ 

                                                 
183 Ώλαιπηηθά γηα ηελ πεξίνδν απηή βι. . Μεληδαθνχ-Πνιχδνπ, Ηαθσβίδεο, φπ.π., ζει. 121-205. 
184 Αελ γλσξίδνπκε αλ είρε γίλεη αληίζηνηρε πξφηαζε θαη ζηνλ Νηθφιαν Γχδε, ην πξνρσξεκέλν ηεο 

ειηθίαο ηνπ σζηφζν θαζψο θαη ε θινληζκέλε ηνπ πγεία ήηαλ ιφγνη αξθνχλησο απνζαξξπληηθνί γηα ηελ 

αλάιεςε ηνπ εγεηηθνχ ξφινπ ζηα θαιιηηερληθά πξάγκαηα εληφο ησλ ζπλφξσλ ηνπ ειιεληθνχ βαζηιείνπ.  
185Δ επηζηνιή βξίζθεηαη ζην αξρείν Εαθσβίδε πνπ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο νη απφγνλνη ηνπ δσγξάθνπ. 

Βπραξηζηψ πνιχ ηελ θ. ιγα Μεληδαθνχ πνπ κνπ παξαρψξεζε έλα θσηναληίγξαθν ηεο επηζηνιήο 

απηήο. Ώπφζπαζκα ηεο επηζηνιήο δεκνζηεχηεθε ζην . Μεληδαθνχ-Πνιχδνπ, Ηαθσβίδεο, φπ.π., ζει. 

208. ΐι. επίζεο Ο. Μεληδαθνχ, «Ο Γεψξγηνο Εαθσβίδεο δηεπζπληήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο», ζην Ο. 

Μεληδαθνχ-Πνιχδνπ (επηκ.), Γεψξγηνο Ηαθσβίδεο. Αλαδξνκηθή, θαηάινγνο έθζεζεο, Ώζήλα, 

Β.Π.Μ.Ώ., 14 Ννεκβξίνπ 2005 Ŕ 30 Εαλνπαξίνπ 2006, Ώζήλα, Β.Π.Μ.Ώ., 2005. 
186Ο ίδηνο ν Εαθσβίδεο έγξαςε ζηνλ Γ. Υαηδφπνπιν φηη ν Καθιακάλνο ηνλ είρε ζπλαληήζεη έπεηηα απφ 

ζπζηαηηθή επηζηνιή ηνπ Οδπζζέα Φσθά. ΐι. ηελ επηζηνιή ηνπ Γ. Εαθσβίδε πξνο ηνλ Γ. Υαηδφπνπιν, 

κε εκεξνκελία 28 Ννεκβξίνπ 1899, ζην Λ. Εαθσβίδε, Γεψξγηνο Ηαθσβίδεο. Απφ ηε δσή θαη απφ ηελ 

ηέρλε ηνπ, Ώζήλα, Αηνγέλεο, 1984, ζει.38-39.  
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είρε κε ηνλ Καθιακάλν,
187

 ηνχ ηφληζε λα ζπλελλνείηαη ζην εμήο κφλν κε ηνλ Λέιιε
188

 

θαη ηνχ ππέδεημε λα δειψζεη θαηεγνξεκαηηθά ζηνλ ππνπξγφ φηη «αλ ζα απεθάζηδεο λα 

έιζεο εηο ηελ Βιιάδα ζα επεζχκεηο κάιινλ λα δηδάμεο ηελ ηέρλελαθνχ κάιηζηα 

ππάξρεη θαη ε ζρνιή Σερλψλ, λα ππνδείμεο δε ηαπηνρξφλσο φηη ε ζρνιή απηή 

ρσξηδνκέλε θαη θαιψο δηεπζπλνκέλε θαη κε θαιήλ δηδαζθαιίαλ δχλαηαη λα απνδψζε 

θαξπνχο θαινχο».
189

 Ο ζάλαηνο ηεο ζπδχγνπ ηνπ Εαθσβίδε ζην Μφλαρν ζηηο 31 

Οθησβξίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο επηηάρπλε ηηο εμειίμεηο, αθνχ ν Καθιακάλνο κε δχν λέεο 

ηνπ επηζηνιέο πξνο ηνλ δσγξάθν ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ ηνχ έθαλε ηελ εκηεπίζεκε 

πξφηαζε λα επηζηξέςεη ζηελ Βιιάδα «πξν ηεο αλαδηνξγαλψζεσο ηεο Καιιηηερληθήο 

ρνιήο» θαη λα αλαιάβεη ηε δηεχζπλζε ηεο Πηλαθνζήθεο κε κεληαίν κηζζφ 400 δξρ. 

θαη atelier ζηελ Ώθαδεκία, φπνπ ζα ήηαλ θαη ε έδξα ηνπ κνπζείνπ.
190

 Γλσξίδνπκε φηη 

ε απάληεζε ηνπ Εαθσβίδε ζηελ πξφηαζε ησλ Καθιακάλνπ-Βπηαμία έγηλε κε βάζε ηηο 

                                                 
187ΐι. ηελ επηζηνιή ηνπ Γ. Υαηδφπνπινπ πξνο ηνλ Γ. Εαθσβίδε κε εκεξνκελία 7 Ννεκβξίνπ 1899, φπ.π., 

ππνζ. 107.: «Έθακεο ιάζνο αγαπεηέ Γεψξγε λα δείμεο εηο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο ηφζνλ επθφισο ηελ 

απφθαζίλ ζνπ ηνπ λα έιζεηο εδψ. Ώπηνί δε ηελ κεηεβίβαζαλ εηο ηνλ ππνπξγφλ θη απηφο εζθέθζε λα 

εθκεηαιιεπζεί ηελ επηζπκίαλ ζνπ απηήλ πξνο δεκίαλ ζνπ». 
188π.π.: «Ώθνχ κάιηζηα νχηνο [ελλ. ν Λέιιεο] είλαη ν κφλνο σο εθ ηεο ζέζεψο ηνπ δπλάκελνο ηα πάληα 

λα θαηνξζψζε». 
189π.π.. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη θαη ην ηέινο ηεο επηζηνιήο: «Μάζε δε φηη ε ππφζεζηο απηή ζα ιπζή 

φπσο ν Λέιιεο θαη ν Πξίγθης ζέινπλ θαη δελ ζα αξθέζε άιιε ζέιεζηο έζησ θαη νηνπδήπνηε ππνπξγνχ 

λα αιιάμε ηελ ζθέςηλ απηήλ ηελ νξζήλ, δηφηη αχηε ζα γίλε θαη ζέιεζηο ηνπ ΐαζηιέσο». 
190Καη νη ζπγθεθξηκέλεο επηζηνιέο βξίζθνληαη ζην αξρείν Εαθσβίδε. Βπραξηζηψ θαη πάιη ηελ θ. ιγα 

Μεληδαθνχ πνπ κνπ παξαρψξεζε θσηναληίγξαθα ησλ επηζηνιψλ. ηελ πξψηε επηζηνιή ηνπ 

Καθιακάλνπ πξνο ηνλ Εαθσβίδε απφ ηελ ΐηέλλε κε εκεξνκελία 2 Ννεκβξίνπ 1899, ν αξρηζπληάθηεο 

ηεο εθεκεξίδαο Σν Άζηπ εμέθξαζε ηα ζεξκά ηνπ ζπιιππεηήξηα θαη ηνπ έγξαςε ραξαθηεξηζηηθά: «… 

ίζσο θαη ν νπξαλφο ηεο παηξίδνο καο, ν γιπθχο θαη κεηδηψλ, ζα εδχλαην λα επηζέζεη βάιζακνλ ηη εηο ηελ 

νδχλελ ζαο. Αηα ηνχην ππέξ παλ θαη άιινηο δεζηφηεξνλ ζα εξγαζζψ, φπσο θαηνξζψζσκελ λα έιζεηε εηο 

Ώζήλαο». ηελ δεχηεξε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Εαθσβίδε κε εκεξνκελία 5/17 Ννεκβξίνπ 1899, έγξαςε: 

«Φίιηαηε θ. Εαθσβίδε, ην ζθιεξφλ δπζηχρεκα, ην νπνίνλ ππέζηεηε θαη ην πέλζνο, ην νπνίνλ εθηχπεζε 

ηνλ νίθνλ ζαο ζαο εκπφδηζελ ίζσο λα ζθεθζήηε πεξί ησλ ζρεδίσλ, ηα νπνία εθάκακελ ελ Μνλάρσ. Ώιι‟ 

αθξηβψο ε αηπρήο απηή πεξίζηαζηο έθακελ εκέ λα επηδηψμσ δξαζηεξηψηεξνλ ηελ πξαγκαηνπνίεζηλ ηεο 

ελ Βιιάδη εγθαηαζηάζεψο ζαο, θξνλψ φηη ην Μφλαρνλ δελ παξέρεη πιένλ εηο πκάο ηα ζέιγεηξα σο 

άιινηε θαη φηη ν νπξαλφο ηεο παηξίδαο είλαη ν θαιιίηεξνο παξήγνξνο εηο ηφζνλ βαξεία ζιίςηλ. Βίδνλ 

ινηπφλ ακέζσο  ηνλ ππνπξγφλ ηεο Παηδείαο θ. Βπηαμίαλ θαη ζπλσκίιεζα κεη‟ απηνχ, απεδέρζε δ‟ 

ακέζσο ελζνπζησδψο ηελ ηδέαλ ηεο ειεχζεσο ζαο. Ο ελζνπζηαζκφο ηνπ κάιηζηα ππήξμε ηνηαχηνο, ψζηε 

επηζπκεί δηαθαψο λα έιζεηο εηο Ώζήλαο πξν ηεο αλαδηνξγαλψζεσο ηεο Καιιηηερληθήο ρνιήο θαη πξνο 

ηνχην ζαο πξνζθέξεη ηελ ζέζηλ δηεπζπληνχ ηεο Πηλαθνζήθεο, κε κεληαίνλ κηζζφλ δξαρκψλ 400 θαη 

atelier ελ ηε Ώθαδεκία, φπνπ ζα εγθαηεζηαζή θαη ε Πηλαθνζήθε. Σελ ηδέαλ ηεο εγθαηαζηάζεψο ζαο ελ 

Ώζήλαηο ελζνπζησδψο απεδέρζεζαλ θαη ν ΐαζηιεχο σο θαη ν πξσζππνπξγφο, ζαο εζσθιείσ δε θαη πξνο 

εκέ επηζηνιήλ ηνπ ππνπξγνχ ηεο Παηδείαο […] Καη απφ άπνςηλ νηθνλνκηθή δελ ζεσξψ ηελ έιεπζίλ ζαο 

σο επηδήκηα, δηφηη, εθηφο ηνπ κηζζνχ, δχλαζζε λα έρεηε πνιιά καζήκαηα ελ Ώζήλαηο εάλ ζέιεηε. Ώιιά 

θαη ε αλαδηνξγάλσζηο ηεο ρνιήο, κε ηελ έιεπζίλ ζαο, ζα επηζπεπζζή ηαρέσο, ειπίδσ, ζα επξεζψκελ εηο 

ηελ επράξηζηνλ ζέζηλ λα ίδσκελ κε ηελ νδεγίαλ ζαο ηελ ηέρλελ πξναγνκέλελ. Ήδε πξνο έθδνζηλ ηνπ 

ΐ.Α. ηνπ δηνξηζκνχ ζαο δελ ππνιείπεηαη παξά ε ζπγθαηάζεζίο ζαο. Σαχηελ αλακέλσ ή ηειεγξαθηθψο ή 

ηαρπδξνκηθψο, φπσο ακέζσο ππνγξαθεί ππφ ηνπ ΐαζηιέσο ν δηνξηζκφο, θιεζείηε δε λα πξνζέιζεηε εηο 

Ώζήλαο. αο παξαθαιψ κφλνλ ε φιε ππφζεζηο λα κείλεη εληειψο κεηαμχ καο, κε γίλεη δη‟απηή ιφγνο 

πξνηνχ ζαο ηειεγξαθήζσ φηη ππνγξάθεη ην δηάηαγκα. Ώλακέλσ ηαρείαλ απάληεζίλ ζαο, δηαηειψ κελ 

παξά αθνζηψζεσο πκέηεξνο θίινο. Α. Καθιακάλνο». 
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πξνηξνπέο-ππνδείμεηο ησλ Υαηδφπνπινπ-Λέιιε.
191

 ηηο αξρέο Εαλνπαξίνπ πάλησο ηα 

πξάγκαηα είραλ μεθαζαξίζεη θαη ε απφθαζε ηνπ Εαθσβίδε λα εγθαηαζηαζεί ζηελ 

Ώζήλα αλαιακβάλνληαο αξρηθά ηε δηεχζπλζε ηεο Πηλαθνζήθεο θαη κεηά ηνλ εξρνκφ 

ηνπ λα θαηαζέζεη ηηο πξνηάζεηο ηνπ γηα ηελ απηνλφκεζε ηεο ρνιήο ησλ Καιψλ 

Σερλψλ ήηαλ πιένλ νξηζηηθή.
192

 Σν επίζεκν ΐαζηιηθφ Αηάηαγκα δεκνζηεχηεθε ηειηθά 

ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ζηηο 22Εαλνπαξίνπ 1900
193

 θαη ν Εαθσβίδεο 

δηνξίζηεθε έθνξνο ηεο ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο, κε κεληαίεο απνδνρέο χςνπο 500 

δξαρκψλ, πνζφ πξνεξρφκελν φρη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, αιιά απφ ηα 

εηζνδήκαηα ηνπ Ασξίδεηνπ θιεξνδνηήκαηνο.
194

 

Σα ιφγηα ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο Βπηαμία ζην εηζεγεηηθφ θείκελν γηα ην ΐ.Α. 

ηνπ 1900 είλαη, θαηά ηε γλψκε κνπ ελδεηθηηθά ηφζν ησλ θξηηεξίσλ βάζεη ησλ νπνίσλ 

                                                 
191 ΐι. ηελ επηζηνιή ηνπ Εαθσβίδε πξνο ηνλ Φίιηππν Λέιιε κε εκεξνκελία 28 Ννεκβξίνπ 1899, πνπ 

παξαηίζεηαη ζην Λ. Εαθσβίδε, Γεψξγηνο Ηαθσβίδεο…, φπ.π., ζει.38-39: «Χο πξνο ην φηη εγψ εδήισζα 

ησ Κπξίσ Καθιακάλσ φηη δέρνκαη κε κηζζφλ 400 δξρ λ‟αλαιάβσ ππεξεζίαλ ελ Βιιάδη, επηζπκψ λα ζαο 

δηαβεβαηψζσ φηη ε ππφζεζηο αχηε δελ έρεη νχησ. Ο θ. Καθιακάλνο, γλσξίζαο κε δηα ζπζηαηηθήο 

επηζηνιήο ηνπ θ. Φσθά κνη απέηεηλε απξνθαιχπησο ηελ εξψηεζηλ εάλ ζα εδερφκελ λα θαηέιζσ εηο 

Βιιάδα πξνζθαινχκελνο. Δ απάληεζίο κνπ δελ ήην βεβαίσο αξλεηηθή. Βλ ηνζνχησ νπδείο ιφγνο 

εγέλεην πεξί σξηζκέλεο αληηκηζζίαο. Ήδε ζπεχδσ λα ζαο αλαθνηλψζσ φηη έιαβνλ ρζέο εκηεπίζεκνλ 

πξφζθιεζηλ δη‟ εο εξσηψκελ εάλ δέρνκαη ηελ ζέζηλ Αηεπζπληνχ ηεο Πηλαθνζήθεο αληί 400 δξρ 

κεληαίσο θαη Atelier ελ ηε Ώθαδεκία επί ησ φξσ λα ππνβάισ ελ ησ κεηαμχ ηαο θξίζεηο κνπ πεξί ηνπ 

ηξφπνπ αλαδηνξγαλψζεσο ηεο Καιιηηερληθήο ρνιήο εηο ελ λα δερζψ ζέζηλ Τπνδηεπζπληνχ, ηνπ θ. 

Νηθεθφξνπ Λχηξα γελνκέλνπ Αηεπζπληνχ. Δ απάληεζίο κνπ ήην φισο αμηνπξεπήο θαη ζπκθσλνηάηε 

εθείλσλ, ηα νπνία σο ηδηθάο ζαο ηδέαο ν θ. Υαηδφπνπινο κνπ δηεβίβαζελ». χκθσλα κε ηελ Ληιή 

Εαθσβίδε, νη φξνη πνπ έζεζε ν Εαθσβίδεο πξνο ηνλ Καθιακάλν θαη ηνλ Βπηαμία ήηαλ: α) λα 

αλεμαξηεηνπνηεζεί ε ζρνιή θαιψλ ηερλψλ απφ ην Πνιπηερλείν, β) λα παξακείλεη ν Νηθεθφξνο Λχηξαο 

δηεπζπληήο ηεο ζρνιήο θαη ν ίδηνο λα αλαιάβεη ηελ ζέζε ηνπ ππνδηεπζπληή θαη γ) λα ηνπ δνζεί αηειηέ 

κέζα ζηνπο ρψξνπο ηνπ Πνιπηερλείνπ. βι. Λ. Εαθσβίδε, Γεψξγηνο Ηαθσβίδεο…, φπ.π., ζει 37-38. 
192 ΐι. σο πξνο απηφ ηελ επηζηνιή ηνπ Εαθσβίδε πξνο ηνλ θίιν ηνπ Γαιάηε ζην Παξίζη κε εκεξνκελία 6 

Εαλνπαξίνπ 1900, ε νπνία παξαηίζεηαη ζην Λ. Εαθσβίδε, Γεψξγηνο Ηαθσβίδεο…, φπ.π., ζει.41: 

«Ώγαπεηέ κνη θίιε. Βηο ηελ ηειεπηαίαλ θηιηθήλ ζαο [επηζηνιήλ] ηεο 20/11/1899 εβξάδπλα επίηεδεο  

λ‟απαληήζσ, θαζ‟φζνλ επεζχκνπλ λ‟ αλαθνηλψζσ πκίλ νξηζηηθήλ ηηλά απφθαζηλ εηο ελ επίζηεπνλ φηη 

κέρξη ζήκεξνλ ζα θαηέιεγνλ. Πξν ηηλνο δεινλφηη έιαβνλ επίζεκνλ εμ Ώζελψλ πξφζθιεζηλ εάλ 

εδερφκελ ζέζηλ Αηεπζπληνχ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, σο θαη ζέζηλ Αηεπζπληνχ ηεο ρνιήο ησλ 

Χξαίσλ Σερλψλ, απνρσξηδνκέλεο εθ ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη δηνξγαλνπκέλεο ππφ ηελ επίβιεςίλ κνπ θαη 

ηαο νδεγίαο κνπ. Χο βιέπεηε ην ζρέδηνλ ηεο απνκαθξχλζεψο κνπ εθ ηνπ Μνλάρνπ είλαη πηζαλψηαηνλ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ νπρί φκσο κηθξάλ δηαθνξάλ φηη αληί ησλ Παξηζίσλ πξνηηκψληαη αη Ώζήλαη! 

Ήδε, αλακέλσ λα κάζσ θαηά πφζνλ ζα γίλσζηλ δεθηνί νη φξνη νπο επξφβαινλ θαη εάλ, ζπκθψλσο κε 

απηνχο, κνη θνηλνπνηεζή επί ηνπ παξφληνο ν δηνξηζκφο κνπ δηα ηελ ζέζηλ ηνπ Αηεπζπληνχ ηεο 

Πηλαθνζήθεο, ψζηε θαηεξρφκελνο, ππνβάισ ηαο ζρεηηθάο πξνηάζεηο πεξί ηεο ρνιήο ησλ Χξαίσλ 

Σερλψλ. Βλλνείηαη φηη κφιηο ιάβσ είδεζηλ ζέισ ζπεχζεη λα ζαο εηδνπνηήζσ. Βπί ηνχηνηο αζπαδφκελνο 

πκάο, κέλσ, πάληνηε ηδηθφο ζαο». 
193χκθσλα κε φζα αλαθέξεη ε εθεκεξίδα Σν Άζηπ, ε νπνία θαη ην αλαδεκνζίεπζε, καδί κε ην 

εηζεγεηηθφ θείκελν ηνπ Ώζ. Βπηαμία. ΐι. Ώλκ., «Ο Εαθσβίδεο ελ Ώζήλαηο. Αησξίζζε έθνξνο ηεο 

Πηλαθνζήθεο», εθ. Σν Άζηπ, 23 Εαλνπαξίνπ 1900. ΐι. επίζεο Λ. Εαθσβίδε, Γεψξγηνο Ηαθσβίδεο..., φπ.π., 

ζει.39-40.  
194 χκθσλα κε ην ΐ.Α. νη κεληαίεο απηέο απνδνρέο απφ ην θιεξνδφηεκα Ασξίδε ζα ήηαλ πξνζσξηλέο, 

κέρξη ηελ ζέζπηζε εηδηθνχ λφκνπ γηα ηνλ κηζζφ ηνπ εθφξνπ. Ο Νφκνο ΐΦΛΑ΄«πεξί κηζζνχ ηνπ Βθφξνπ 

ηεο ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο» δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ, αξηζ.91 ηεο 15εο Ώπξηιίνπ 1900. 
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έγηλε ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή, φζν θαη ησλ πξνζδνθηψλ απφ ηελ παξνπζία ηνπ Γ. 

Εαθσβίδε ζηελ Βιιάδα: 

Δίλαη επηχρεκα δηα ηελ ελ Διιάδη θαιιηηερλίαλ, φηη ν Ηαθσβίδεο, αθνχ δηα ησλ έξγσλ 

ηνπ θαηέιαβελ επηθαλή ελ ηε αιινδαπή ζέζηλ θαη παγθνζκίνπ έηπρε θήκεο, ζηέξγεη λα 

θαηέιζεη εηο ηελ παηξίδα ηνπ, ίλα εηο ηελ ηηκήλ, ελ πξνζεπφξηζε απηή πξνζζέζε θαη ηελ 

εξγαζίαλ ηνπ θαη αλαιάβε θαη ηελ δηνξγάλσζηλ Πηλαθνζήθεο αληαμίαο ηεο πφιεσο, ελ ε 

πάιαη πνηέ δηέιακςνλ αη θαιαί ηέρλαη θαη γείλε πξσηνζηάηεο θαη νδεγφο ηεο παξ‟εκίλ 

κφιηο αλαγελσκέλεο θαιιηηερλίαο.
195

 

ε κηα επνρή πνπ ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο ζηελ 

Βιιάδα ήηαλ νπζηαζηηθά αλχπαξθηε, ν δηνξηζκφο ηνπ Εαθσβίδε, «κία απφ ηαο νιίγαο 

εζληθάο εκψλ δφμαο»,
196

 ζηε ζέζε ηνπ Βθφξνπ ηεο ππφ ζχζηαζεο θξαηηθήο 

Πηλαθνζήθεο απνηεινχζε κάιινλ ηελ θαιχηεξε, αλ φρη ηε κνλαδηθή, δπλαηή επηινγή. 

Δ παξνπζία ελφο θαιιηηέρλε ζηε δηεχζπλζε κηαο πηλαθνζήθεο δελ ήηαλ άιισζηε 

ειιεληθή πξσηνηππία. Σνλ Ώπξίιην ηνπ 1894 ν δσγξάθνο θαη πξφεδξνο ηεο 

RoyalAcademyΒ. Πφηληεξ (SirEdwardPoynter, 1836-1919) δηνξίζηεθε δηεπζπληήο ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ηνπ Λνλδίλνπ, ζέζε πνπ δηαηήξεζε γηα κηα δεθαεηία (1904). 

Ώιιά θαη ν δηάδνρφο ηνπ Σζ. Υνιξφηλη (SirCharlesHolroyd, 1861-1917) ήηαλ 

επίζεοδσγξάθνοθαηπξψηνοεπηκειεηήοζηεNationalGalleryofBritishArtatMillbank (ηελ 

πξψηε κνξθή ηεοTateBritain). 

Βπηπξνζζέησο ε έλλνηα ηεο «αλαγέλλεζεο» ησλ ηερλψλ απνηεινχζε ηε βαζηθή 

πξνζδνθία φρη κφλν ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο, αιιά θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ 

θαιιηηερληθνχ θφζκνπ, ψζηε λα θαλεί ε Ώζήλα αληάμηα ηνπ έλδνμνπ αξραηνειιεληθνχ 

παξειζφλνηνο ηεο. πσο έγξαςε ραξαθηεξηζηηθά ν Βπηαμίαο ζηελ επραξηζηήξηα 

επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Εαθσβίδε, ε παξνπζία ηνπ ηειεπηαίνπ ζα ζπλέβαιε 

απνθαζηζηηθά «φπσο θαη ελ ηε πφιεη ησλ Ώζελψλ, ηε πξσηεπνχζε ηεο Βιιεληθήο 

θπιήο πξναρζψζη θαη αθκάζσζηλ αχζηο αη θαιαί ηέρλαη επαμίσο ησλ πάιαη επθιεψλ 

ηεο αθκήο ηεο εκεξψλ».
197

 

Ώπηφ φκσο πνπ πξέπεη, θαηά ηε γλψκε κνπ, λα ηνληζηεί απφ ην ηζηνξηθφ ηεο 

κεηάθιεζεο ηνπ Εαθσβίδε ζηελ Βιιάδα είλαη φηη πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηεο επηζηξνθήο 

ηνπ ζηελ παηξίδα δελ ήηαλ ηφζν ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Πηλαθνζήθεο αιιά 

                                                 
195Παξαηίζεηαη ζην Ώλκ., «Ο Εαθσβίδεο ελ Ώζήλαηο. Αησξίζζε έθνξνο ηεο Πηλαθνζήθεο», εθ. Σν Άζηπ, 

23 Εαλνπαξίνπ 1900. 
196Ο ραξαθηεξηζκφο ζην ΐ., «Βζληθή Πηλαθνζήθε», εθ.Πξσΐα,14 Ώπξηιίνπ 1896. 
197Παξαηίζεηαη ζην Λ. Εαθσβίδε, Γεψξγηνο Ηαθσβίδεο.., φπ.π., ζει. 39-40, φπσο θαη ε απάληεζε ηνπ 

δσγξάθνπ, ζει. 40-41. 
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θπξίσο ε αλάιεςε εγεηηθνχ ξφινπ ζηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο Καιιηηερληθήο ρνιήο 

ηνπ Πνιπηερλείνπ. Ο ίδηνο ν δσγξάθνο άιισζηε, ζηελ επραξηζηήξηα επηζηνιή ηνπ 

πξνο ηνλ Λέιιε ηφληζε φηη «θχξηνλ ζθνπφλ ηεο εηο Βιιάδα θαζφδνπ κνπ εζεψξεζα 

πάληνηε ηελ ελ ηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ, αλαδηνξγαλνπκέλε θαη ρσξηδνκέλε ηνπ 

Πνιπηερλείνπ, ζπλεξγαζίαλ κνπ. Ώιι‟ εψο φηνπ επέιζε ν ρσξηζκφο νχηνο, θαη ρξφλνο 

απαηηείηαη καθξφο θαη γλψζεηο δηνξγαλσηηθαί θαη ζπλεξγαζία πνιιψλ εηδηθψλ αλδξψλ, 

ππέζεηνλ δε φηη νπθ νιίγνλ θαη εγψ πξνζσπηθψο ζα ζπλεηέινπλ εηο ηνχην, ελσξίηεξνλ 

θαηεξρφκελνο εηο Βιιάδα».
198

 Δ πξνηεξαηφηεηα απηή ζα επεξεάζεη ζεκαληηθά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο θαηά ηελ επφκελε δεθαεηία, φπσο ζα δείμσ 

ζηα επφκελα θεθάιαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο.  

 

2.2) Ο λφκνο ΒΦΛΓ΄ «πεξί κηζζνχ ηνπ εθφξνπ ηεο ελ Αζήλαηο 

Πηλαθνζήθεο» (10/4/1900) θαη ην Βαζηιηθφ Γηάηαγκα «Πεξί θαλνληζκνχ 

ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο (28/6/1900) 

Ώκέζσο κεηά ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ν Εαθσβίδεο δήηεζε θαη πήξε ηξίκελε άδεηα κε 

ζθνπφ λα παξακείλεη ζην Μφλαρν γηα λα πξνεηνηκάζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε Αηεζλή 

Έθζεζε ηνπ Παξηζηνχ,
199

 ελψ ην ίδην δηάζηεκα ζηελ Ώζήλα ν Βπηαμίαο ζπλέρηζε λα 

εξγάδεηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο κε ηελ Πηλαθνζήθε λνκνζεζίαο.
200

 Οη 

αληηδξάζεηο,εληνχηνηο, πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηνπ λνκνζρέδηα ηνλ 

εμαλάγθαζαλ ζε παξαίηεζε απφ ηε ζέζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο ζηηο 14 

                                                 
198Δ επηζηνιή παξαηίζεηαη ζην Λ. Εαθσβίδε, Γεψξγηνο Ηαθσβίδεο.., φπ.π., ζει.39. ΐι. επίζεο Ώλκ. [Α. 

Καθιακάλνο], «Γεψξγηνο Εαθσβίδεο (Βλζηαληαλέ)», εθ.Σν Άζηπ, 24 Εαλνπαξίνπ 1900: «Δ κφλε ηνπ 

θηινδνμία είλε λα θαλή ρξήζηκνο εηο ηελ παηξίδα ηνπ θαη “λ‟απνδψζε πξνο απηήλ ηα ηξνθεία”, θαηά 

ηελ σξαίαλ θξάζηλ ηνπ. Βηο ην αίζζεκα ηνχην ππείθσλ, απεθάζηζε λα θαηέιζε εηο Βιιάδα, σο έθνξνο 

ηεο αλππάξθηνπ θεπ! Πηλαθνζήθεο θαηά πξψηνλ, σο νξγαλσηήο ηεο θαιιηηερληθήο ζρνιήο θαηφπηλ. 

[…] ζνλ αθνξά ηελ αλαδηνξγάλσζηλ ηεο Καιιηηερληθήο ρνιήο, ηαχηελ επηζπκεί θαη ζα επηδεηήζεη 

ηαρείαλ ν Εαθσβίδεο, επηζπκψλ λα θιεζψζηλ ελ Ώζήλαηο θαη πάληεο νη ελ ηε μέλε πεθεκηζκέλνη 

Έιιελεο θαιιηηέρλαη, φπσο νχησ ζρεκαηηζζή αιεζέο θαιιηηερληθφλ θέληξνλ, δνζή δε ε εχειπηο ψζεζηο, 

ε δπλακέλε λ‟ αλαγελλήζε ηελ ελ καξαζκψ Βιιεληθήλ Σέρλελ. Βλ ηε ζρνιή ηαχηε, εο ηελ δηεχζπλζηλ, 

κεηξηφθξσλ πάληνηε θαη αβξφο, αλαγλσξίδεη σο αλήθνπζαλ εηο ηνλ γεξαηφλ δηδάζθαιφλ ηνπ Λχηξαλ, 

δεηεί κφλνλ ηελ ζέζηλ, ήηηο ζα επηηξέςε εηο απηφλ λα θαλή φζνλ ην δπλαηφλ ρξήζηκνο θαη λα πξνζθέξε, 

φ,ηη θχζηο δεμηά θαη πνιπεηήο αδηάθνπνο ζπνπδή ελεζεζαχξηζελ ελ απηψ. Σν ζρέδηνλ ηνπ Εαθσβίδνπ 

είλε νχησ κεγαιεπήβνινλ, αιι‟ νπρί απξαγκαηνπνίεηνλ, είλε δε θαζ‟ εκάο ελ ηε αξκνληθή απηνχ 

ζπλζεηηθφηεηη ην κφλνλ, δη‟ νπ θαη ε δσγξαθηθή δχλαηαη λα πξννδεχζεη θαη λα ηεζεί ηέξκα εηο ηελ 

θαιιηηερληθήλ αλαξρίαλ, ηελ νπνίαλ εγέλλεζελ ε κσξφδνμνο ακάζεηα ε αμηνχζα ζθήπηξα θξηηηθήο αθ‟ 

ελφο θαη αθ‟ εηέξνπ ε αλεπηζηεκνζχλε ηνπ θνηλνχ, ε αλερνκέλε λα ηίζεηαη ππφ ηνηαχηα ζθήπηξα». 
199ΐι. φζα αλαθέξνληαη ζην Ώλκ., «Δ Πηλαθνζήθε. Πφηε έξρεηαη ν θ. Εαθσβίδεο», εθ. Σν Άζηπ, 9 

Φεβξνπαξίνπ 1900. 
200ΐι. ζρεηηθά Ώλκ., «ΐνπιή. ΐειηίσζηο ηνπ ζηγαξνράξηνπ. Σν λνκνζρέδηνλ πεξί θαιιηηερληθήο 

πηλαθνζήθεο», εθ. θξίπ, 6 Φεβξνπαξίνπ 1900.  χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν δεκνζίεπκα, ν 

Τπνπξγφο Παηδείαο πξνεηνίκαδε ηελ ππνβνιή λνκνζρεδίνπ «πεξί εθφξνπ θαιιηηερληθήο Πηλαθνζήθεο», 

ην νπνίν ζα ζπκπιήξσλε ην ΐ.Α. ηνπ 1900, ελψ σο πξνζσξηλή έδξα ηεο Πηλαθνζήθεο πξνβιέπνληαλ λα 

δηαηεζνχλ νξηζκέλεο αίζνπζεο εληφο ηεο ηλαίαο Ώθαδεκίαο. 
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Μαξηίνπ1900. Έλαλ ζρεδφλ κήλα αξγφηεξα πάλησο, ζηηο 10 Ώπξηιίνπ 1900, 

ςεθίζηεθε ζηε ΐνπιή ν λφκνο ΐΦΛΑ΄ «πεξί κηζζνχ ηνπ Βθφξνπ ηεο ελ Ώζήλαηο 

Πηλαθνζήθεο» ππνγεγξακκέλνο απφ ηνλ πξσζππνπξγφ Θενηφθε πνπ ην δηάζηεκα 

εθείλν είρε αλαιάβεη θαη ην ππνπξγείν ηεο Παηδείαο. ηα δχν άξζξα ηνπ λένπ λφκνπ 

θαζνξίζηεθαλ ν κεληαίνο κηζζφο ηνπ εθφξνπ (500 δξρ., πνζφ πνπ εηο ην εμήο ζα 

αλαγξαθφηαλ ζηνλ εηδηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ππνπξγείνπ Παηδείαο)
201

 θαη ηα 

απαηηνχκελα γηα ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο πξνζφληα («θαιιηηέρλεο παλζνκνινγνπκέλεο 

θήκεο ελ ηε Βζπεξία, ζπνπδάζαο ηελ δσγξαθηθήλ θαη δηαπξέςαο ελ ηε αζθήζεη 

απηήο»), θαη ηαπηφρξνλα πξνβιεπφηαλ φηη ηα θαζήθνληα ηνπ εθφξνπ θαζψο θαη ε 

ζχληαμε ηνπ «Καλνληζκνχ» ηεο Πηλαθνζήθεο ζα γίλνληαλ ζε επφκελα ΐαζηιηθά 

Αηαηάγκαηα.
202

 

ηηο 26 Ώπξηιίνπ 1900, ε εθεκεξίδα Αθξφπνιηο θηινμέλεζε ηελ πξψηε 

ζπλέληεπμε ηνπ Εαθσβίδε κεηά ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ζηελ Πηλαθνζήθε. Ο λένο έθνξνο, 

απφ ην Μφλαρν φπνπ εμαθνινπζνχζε λα βξίζθεηαη, παξνπζίαζε ηα πξψηα κέηξα πνπ 

ζθφπεπε λα πξνηείλεη «πξνο αλαδσπχξσζηλ ελ Βιιάδη ηνπ θαιιηηερληθνχ αηζζήκαηνο 

θαη ηνλ εηο πξέπνπζαλ απηή ζέζηλ πξνβηβαζκφλ ηεο θαιιηηερλίαο, ππέξ εο θαηά ηα 

ηειεπηαία έηε ηνζαχηε ζπληειείηαη δχκσζηο».
203

 ζνλ αθνξά ηα ζρέδηα ηνπ γηα ηε 

δεκφζηα Πηλαθνζήθε, ν Εαθσβίδεο επεζήκαλε αξρηθά φηη ζα ππνβάιεη πξνο έγθξηζε 

έλαλ πξνζσξηλφ θαλνληζκφ ηνπ κνπζείνπ, ν νπνίνο ζα ήηαλ δηαθνξεηηθφο απφ 

εθείλνπο πνπ ίζρπαλ «δηα ηαο επξσπατθάο Πηλαθνζήθαο ηαο ηφζνλ πινπζίαο εηο 

θαιιηηερλήκαηα αξραηνηέξσλ θαη λενηέξσλ δσγξάθσλ», ρσξίο φκσο λα δηαζαθελίζεη 

πεξηζζφηεξν ην ζπγθεθξηκέλν επηρείξεκά ηνπ. Σαπηφρξνλα έζεζε σο θχξην ζθνπφ ηεο 

Πηλαθνζήθεο ηελ «παξά ησ ιαψ αλάπηπμη ηνπ θαιιηηερληθνχ αηζζήκαηνο δηα ηεο ζέαο 

σξαίσλ ηεο ηέρλεο έξγσλ» θαη ηε κφξθσζε «ησλ εηδηθψλ εηο ηελ θαιιηηερληθήλ 

θαηαγξαθήλ», έζπεπζε φκσο λα επαλαιάβεη θαη ηελ παιαηφηεξε ζέζε ηνπ φηη ην 

κνπζείν ζα ππνζηήξηδε θαη ηνπο Έιιελεο θαιιηηέρλεο «δηα ηεο αγνξάο έξγσλ εθ ησλ 

θαιψλ θαη αμίσλ πξνο αλάξηεζηλ ελ ηε Πηλαθνζήθε».
204

ζνλ αθνξά δε ηνπο πφξνπο 

                                                 
201Σν κέζν βαζηθφ βηνκεραληθφ εκεξνκίζζην ηεο πεξηφδνπ 1911-13 θπκαηλφηαλ απφ 3 σο 5 δξρ. γηα ηνπο 

άλδξεο θαη 0,50 σο 2.50 δξρ. γηα ηηο γπλαίθεο. Σα κεξνθάκαηα ησλ εηδηθεπκέλσλ εξγαηψλ ήηαλ αηζζεηά 

πςειφηεξα θαη έθηαλαλ ηηο 6-8 δξρ. ηελ ίδηα πεξίνδν. ΐι. Υ. Ώγξηαληψλε, «ΐηνκεραλία», ζην  Υξ. 

Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νχ αηψλα. Οη Απαξρέο 1900-1922,Ώ΄ ηφκνο, κέξνο 1ν, 

Ώζήλα, ΐηβιηφξακα, 1999, ζει.199-200. 
202ΦΔΚ, αξηζ. 91 ηεο 15εο Ώπξηιίνπ 1900. 
203 Ώλκ., «Ώη ππέξ ηεο θαιιηηερλίαο πξνηάζεηο ηνπ Εαθσβίδνπ», εθ.Αθξφπνιηο, 26 Ώπξηιίνπ 1900. 
204 Χο πξνο ηελ πξφζεζε ηνπ Εαθσβίδε λα αγνξάδεη έξγα Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ βι. επίζεο ηα φζα 

αλαθέξεη ν Α. Καθιακάλνο ζην Ώλκ. [Α. Καθιακάλνο], «Ώπφ ρζεο έσο ζήκεξνλ. Δ Πηλαθνζήθε θαη ν 

Εαθσβίδεο», εθ.Σν Άζηπ, 24 Εαλνπαξηνπ 1900: «Αελ θξνλεί [ν Εαθσβίδεο] φηη κνπζείνλ αληηγξάθσλ 
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γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο, ν Εαθσβίδεο ηφληζε φηη ζα επηδηψμεη ηελ 

εμαζθάιηζε κηαο εηήζηαο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο «κεξηθψλ ρηιηάδσλ δξαρκψλ», 

ελψ έθαλε ιφγν θαη γηα ηα θιεξνδνηήκαηα ησλ εχπνξσλ Βιιήλσλ.Σέινο, ηδηαίηεξε 

κλεία έθαλε ν λένο έθνξνο θαη ζηα θξηηήξηα ηεο επηινγήο ησλ έξγσλ, ππνζηεξίδνληαο 

θάπσο γεληθφινγα φηη απαηηείηαη δηθαηνζχλε θαη ακεξνιεςία «δηφηη κφλνλ ηα 

ακέκπηνπ ηέρλεο έξγα θαη ηα πξνθαινχληα ηελ πξνζνρήλ θαη ηνλ έπαηλν ησλ 

επατφλησλ ζέινπζηλ έρε ζέζηλ ελ ηε Πηλαθνζήθε θαη εμ απηψλ δε ησλ δσξνπκέλσλ 

έξγσλ κφλνλ ηα θαιά εμ απηψλ ζα αλαξηψληαη ησλ ινηπψλ δπλακέλσλ θαηφπηλ λα 

ρξεζηκνπνηεζψζηλ εηο ζχζηαζηλ πηλαθνζεθψλ ελ ηαηο επαξρίαηο».
205

 

πγθξίλνληαο ηηο παξαπάλσ αληηιήςεηο ηνπ Εαθσβίδε κε ηα ζρέδηα ηνπ γηα ηε 

ρνιή ησλ Καιψλ Σερλψλ, γίλεηαη αληηιεπηφ πφζν πην εκπεξηζηαησκέλεο ήηαλ νη 

ζέζεηο ηνπ γηα ην δεχηεξν απηφ δήηεκα. ηε ζπλέληεπμή ηνπ αλαθέξζεθε αλαιπηηθά ζε 

κέηξα φπσο νη θαηαξγήζεηο ηάμεσλ, ε εηζαγσγή λέσλ καζεκάησλ ζην πξφγξακκα 

ζπνπδψλ, νη πξνθεξχμεηο δηαγσληζκψλ θαη ππνηξνθηψλ, νη πξνζθιήζεηο λέσλ 

θαζεγεηψλ θηι.,
206

 γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ν βαζηθφο ιφγνο ηεο παξνπζίαο ηνπ 

                                                                                                                                              
δχλαηαη λα είλε ρξήζηκνλ εηο ηελ ελ Βιιάδη δσγξαθηθήλ. Πξνηηκά πηλαθνζήθελ, ράξηλ ηεο νπνίαο θαη‟ 

έηνο λ‟αγνξάδσληαη εηθφλεο γλσζηψλ ή επέιπηδσλ μέλσλ θαη Βιιήλσλ δσγξάθσλ, ζεσξεί δε ηνχην 

επρεξέο ζήκεξνλ, φηε ηελ θαιιηηερλίαλ καζηίδεη παληαρνχ νηθνλνκηθή θξίζηο. Αηα δαπάλεο, ζρεηηθψο 

νπρί κεγάιεο, εληφο νιίγσλ εηψλ δχλαηαη νχησ λα ζρεκαηηζζή πηλαθνζήθε, ήηηο ζα είλε ην άξηζηνλ ησλ 

λεαξψλ δσγξάθσλ ζπνπδαζηήξηνλ». 
205Ώλκ., «Ώη ππέξ ηεο θαιιηηερλίαο πξνηάζεηο ηνπ Εαθσβίδνπ», φπ.π. 
206π.π.: «ζνλ δ‟ αθνξά ηελ ρνιήλ ησλ Καιψλ Σερλψλ ν θ. Εαθσβίδεο ζέιεη πξνηείλεη ηνλ 

απνρσξηζκφλ απηήο εθ ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ηελ αλάδεημηλ εηο Ώθαδεκίαλ κεηά ηξηψλ ηκεκάησλ, ηεο 

Γσγξαθηθήο, ηεο Γιππηηθήο θαη ηεο Υαιθνγξαθίαο θαη Ξπινγξαθίαο. Ώη ηάμεηο ησλ αξραξίσλ ζέινπζη 

θαηαξγεζή, κεδελφο γηλνκέλνπ δεθηνχ εάλ κε πξνπαηδεπζείο ήδε θαη πξνπαξαζθεπάζαο ζρέδηα 

ππνβάιε απηά θαη επηηχρε εηο ηελ ελ αξρή ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο πξν ηνπ πκβνπιίνπ ησλ θαζεγεηψλ ηεο 

Ώθαδεκίαο εηζηηήξηνλ δνθηκαζίαλ. Βηο ηα έηε ηεο δηδαζθαιίαο ζα πξνζηεζή δηεηήο θιάζηο πλζέζεσλ, 

ήηηο δηα ηνπο ζέινληαο ησλ απνθνίησλ δχλαηαη λα παξαηαζή θαη επί ελ αθφκε έηνο. Θα εηζαρζψζηλ σο 

καζήκαηα γεληθά δηά πάληα ηα ηκήκαηα θαη θαηά ηα δχν πξψηα έηε ε Ώλαηνκία, ε Πξννπηηθή, ε Γεληθή 

Εζηνξία, ε Εζηνξία ηεο Σέρλεο θαη ε Καιαηζζεηηθή. Αηο ηνπ έηνπο ζα πξνθεξχζζνληαη δηαγσληζκνί, εηο 

νπο ζα απνλέκνληαη έπαηλνη, κεηάιιηα θαη βξαβεία ρξεκαηηθά. Πξνο πξνβηβαζκφλ απφ θαησηέξαο 

ηάμεσο εηο αλσηέξαλ ζα γίλεηαη ππφ ησλ καζεηψλ έθζεζηο ηδηαηηέξσλ έξγσλ απηψλ, ηα νπνία ζα θξίλε 

ην πκβνχιηνλ ησλ θαζεγεηψλ. Θα επηδεηεζή ε πξφζθιεζηο σο θαζεγεηψλ ησλ ελ ηε μέλε 

δηαπξεπφλησλ Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ, ζα ήην δε επρήο έξγνλ εάλ πξνζθαινχκελνο ν έμνρνο θαιιηηέρλεο 

θαη θαζεγεηήο ηεο ελ Μνλάρσ αθαδεκίαο θ. Γχδεο αλειάκβαλε ηελ δηεχζπλζηλ ηεο εκεηέξαο 

Ώθαδεκίαο. Οη ππνςήθηνη θαζεγεηαί νθείινπζη λα έρσζη βξαβεπζή είηε ελ ηε εθζέζεη ηνπ Salon ησλ 

Παξηζίσλ, είηε ελ ηε εηεζία θαιιηηερληθή εθζέζεη ηνπ Μνλάρνπ, ζα ππνδεηθλχσληαη δε εηο ην 

Τπνπξγείνλ δηα ηνπ πκβνπιίνπ ησλ θαζεγεηψλ ηεο Ώθαδεκίαο. Οη ήδε δησξηζκέλνη θαζεγεηαί ηεο 

ρνιήο ησλ Καιψλ Σερλψλ απηνδηθαίσο ζα δχλαληαη λα αλαδηνξηζζψζη θαη άλεπ ηνπ ηειεπηαίνπ ηνχηνπ 

πξνζφληνο. Ώιιά θαη άιινη εθ ησλ Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ ζα δχλαληαη λα δηνξηζζψζηλ σο δφθηκνη ή 

βνεζνί θαζεγεηαί, εάλ επηηχρσζηλ εηο ηνλ πξνο ηνχην ππφ ηνπ πκβνπιίνπ ησλ θαζεγεηψλ ηεο 

Ώθαδεκίαο πξνθεξπζζφκελνλ δηαγσληζκφλ. Έηεξνη ηέινο δηαγσληζκνί ζα δηελεξγψληαη πξνο θαηάιεςηλ 

ζέζεσλ ππνηξφθσλ πξνο επξπηέξαο ζπνπδάο ελ Βπξψπε κεηαμχ ησλ απνθνίησλ ηεο ηειεπηαίαο 

πεληαεηίαο. Πξνο ηνλ ζθνπφλ ηνχηνλ ζα επηδεηεζή ε δηάζεζηο δηαθφξσλ θιεξνδνηεκάησλ δη‟ 

ππνηξνθίαο δσξεζέλησλ αιιά δη‟ άιιαο αλάγθαο ζήκεξνλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ». 
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ζηελ Βιιάδα θαη πξσηαξρηθφ κέιεκά ηνπ ήηαλ ε αλαδηνξγάλσζε ηεο θαιιηηερληθήο 

ζρνιήο θαη ε δηδαζθαιία ηνπ ζε απηή. 

Ο Εαθσβίδεο έθζαζε ηειηθά ζηελ Ώζήλα ηελ άλνημε ηνπ 1900
207

 θαη απφ ην 

μελνδνρείν ηεο «Μηλέξβαο», φπνπ έκελε πξνζσξηλά, παξαρψξεζε ζπλέληεπμε ζηελ 

εθεκεξίδα Σν Άζηπ, ζηελ νπνία θαη παξνπζίαζε ηα «εθ ηνπ πξνρείξνπ ζρέδηα ηνπ» γηα 

ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο «ελ Ώζήλαηο» Πηλαθνζήθεο.
208

Ο λένο έθνξνο 

δήισζε φηη ζε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ πξσζππνπξγφ Θενηφθε, ηνχ δήηεζε λα 

παξαιάβεη ηα έξγα απφ ηε κηθξή Πηλαθνζήθε ηνπ Πνιπηερλείνπ: «Τπάξρνπλ αξθεηά 

παιαηά έξγα. Θα ηα κειεηήζσ θαη ζα εθιέμσ απφ απηά, δηφηη, θαζφζνλ ελζπκνχκαη, 

ππάξρνπλ αξθεηά ηα νπνία είλε πνιχ θαιά θαη ζα εκπνξέζνπλ λα θηγνπξάξνπλ εηο ηελ 

Πηλαθνζήθελ. Ήδε έρσ ηελ θξνληίδα ηνπ νηθήκαηνο».
209

 Αηαηχπσζε, επίζεο, ηελ επρή 

φηη κφιηο ην κνπζείν αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί ζα πξνζειθχζεη ηηο δσξεέο ησλ πινχζησλ 

θηιφηερλσλ θαη ησλ Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ, ελψ φζνλ αθνξά ην δήηεκα ηεο εηήζηαο 

θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο δήισζε φηη ζα απνηειέζεη ην ζέκα κηαο επφκελεο 

ζπλάληεζήο ηνπ κε ηνλ πξσζππνπξγφ. Γηα ηε ζηέγαζε ηεο Πηλαθνζήθεο, ν Εαθσβίδεο 

αλέθεξε φηη ζα εμεηάζεη ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ αηζνπζψλ ηεο ηλαίαο Ώθαδεκίαο θαη 

ζε πεξίπησζε πνπ δελ θξίλεη ηε ζπγθεθξηκέλε ιχζε ηθαλνπνηεηηθή, ζα δεηήζεη ηελ 

πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε ηνπ κνπζείνπ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Πνιπηερλείνπ. 

ρεδφλ ελάκηζη κήλα αξγφηεξα, ζηηο 28 Ενπλίνπ 1900, ππνγξάθηεθε απφ ηνλ 

βαζηιηά Γεψξγην θαη ηνλ ππνπξγφ Παηδείαο ππξίδσλα ηάε ην δηάηαγκα «Πεξί 

θαλνληζκνχ ηεο ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο», ζηα δέθα άξζξα ηνπ νπνίνπ, γξακκέλα απφ 

ηνλ ίδην ηνλ Εαθσβίδε,
210

 αλαθαιείην επηζήκσο ην δηάηαγκα ηνπ 1897 θαη 

θαζνξίδνληαλ εθ λένπ ε νξγαλσηηθή δνκή ηνπ κνπζείνπ, ην πεξηερφκελν ησλ 

ζπιινγψλ ηνπ θαη ε ζηνρνζεζία ηνπ.
211

 

Δ θαηάξγεζε ηεο εμακεινχο επηηξνπήο ηελ νπνία πξνέβιεπε ν λφκνο ηνπ 1897 

είρε σο ζπλέπεηα λα παξαρσξεζνχλ φιεο νη αξκνδηφηεηεο ζηνλ έθνξν ηνπ κνπζείνπ: νη 

πξνηάζεηο γηα αγνξέο έξγσλ ηέρλεο, ε απνδνρή ησλ δσξεψλ θαη ησλ θιεξνδνηεκάησλ, 

ε δηαρείξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ηδξχκαηνο, ε ζχληαμε ηνπ εηδηθνχ Οξγαληζκνχ ηεο 

                                                 
207 Ώλκ., «Δ εηο ηελ Βιιάδα θάζνδνο ηνπ Εαθσβίδνπ», εθ.Αθξφπνιηο,24 Μαξηίνπ 1900. 
208 Ώλκ., «Ο θ. Εαθσβίδεο. Μηθξαί ζπλεληεχμεηο», εθ.Σν Άζηπ, 14 ΜαΎνπ 1900. 
209π.π. 
210Δ ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά ζην Ε. Πνιέκεο, «Δ ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθε», Παλαζήλαηα, έηνο Ώ΄, ηφκνο 

1, Μάξηηνο 1901, ζει.365. ηελ επηζηνιή ηνπ επίζεο πξνο ηνλ Εαθσβίδε, κε εκεξνκελία 25 Εαλνπαξίνπ 

1900, ν Υαηδφπνπινο ηνπ ππέδεημε λα θέξεη καδί ηνπ ζηελ Βιιάδα «φια ηα θαηαζηαηηθά θαη ηνπο 

νξγαληζκνχο φισλ ησλ ζρνιψλ θαη ηδξπκάησλ ησλ αθνξφλησλ ηελ Καιιηηερλίαλ, δει. Ώθαδεκ. 

Πξνπαξαζθεπαζηηθήο ζρνιήο, Πηλαθνζεθψλ θαη παληφο φηη λνκίδεηο φηη είλαη ζρεηηθφλ». 
211 «Πεξί θαλνληζκνχ ηεο ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο», ΦΔΚ, αξηζ.161 ηεο 1εο Ενπιίνπ 1900. 
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Πηλαθνζήθεο θ.ά.
212

Δ αλάζεζε ηεο δηνίθεζεο ηεο Πηλαθνζήθεο ζε έλα κφλν πξφζσπν 

ζα απνηειέζεη, φπσο ζα δείμσ ζηε ζπλέρεηα, αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο, πνιχ δε πεξηζζφηεξν επεηδή ν Εαθσβίδεο ήηαλ ην ίδην ρξνληθφ 

δηάζηεκα έλαοηδηαίηεξα παξαγσγηθφο δσγξάθνο, ελψ ζα δηνξηδφηαλ θαη θαζεγεηήο ηεο 

ειαηνγξαθίαο ζην ρνιείν ησλ Σερλψλ θαη ζηε ζπλέρεηα δηεπζπληήο ηεο.  

Δ ζπιινγή ηεο Πηλαθνζήθεο δηαθξίζεθε ζε έμη επηκέξνπο ηκήκαηα, κε ρξνληθή 

αθεηεξία ηνπο πίλαθεο ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο θαη θαηάιεμε ην απξνζδηφξηζην ρξνληθά 

φξην ηεο λεψηεξεο ηέρλεο (άξζξν 3):  

Σα πξνζθήκαηα ηεο Πηλαθνζήθεο θαηαλέκνληαη εηο εμ ηκήκαηα. Σνχησλ ην Α΄ 

πεξηιακβάλεη πίλαθαο ηεο Βπδαληηλήο ηέρλεο, ην Β΄ ηεο κεζαησληθήο, ην Γ΄ ηεο λεσηέξαο 

(ειαηνγξαθηθνχο), ην Γ΄ πδαηνγξαθήκαηα, θξεηηδνγξαθήκαηα θαη ηρλνγξαθήκαηα, ην Δ΄ 

αληίγξαθα πηλάθσλ, σλ ηα πξσηφηππα απφθεηληαη ελ άιιαηο ζπιινγαίο, θαη ην η΄ 

εληχπνπο εηθφλαο (μπινγξαθήκαηα, ραιθνγξαθήκαηα, ραιπβνγξαθήκαηα, ραιθνηππίαο 

θηι). 

Δ ζπκπεξίιεςε ησλ πδαηνγξαθηψλ, ησλ ζρεδίσλ θαη ησλ ραξαθηηθψλδηφξζσζε ηε 

ζρεηηθή έιιεηςε ζην αληίζηνηρν δηάηαγκα ηνπ 1897, απνπζίαζε, φκσο, ε πξφβιεςε γηα 

ηελ θαηάξηηζε ζπιινγήο γιππηψλ, πηζαλψο επεηδή επξφθεηην γηα «Πηλαθνζήθε» κε 

ηελ «θπξηνιεθηηθή έλλνηα ηνπ φξνπ», ζχκθσλα κε ηελ Σψληα Γηαλλνπδάθε.
213

 Γηα 

πξψηε θνξά πάλησο δηαηππψζεθε ξεηά φηη νη πίλαθεο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη φπνηα 

άιια έξγα αλήθαλ ζην δεκφζην ζα απνηεινχζαλ ηνλ ππξήλα ηεο ζπιινγήο ηεο 

Πηλαθνζήθεο (άξζξν 4).   

ζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ κνπζείνπ, ν λένο λφκνο, φπσο θαη ην 

δηάηαγκα ηνπ 1897, δελ πξνέβιεςε θάπνην είδνο κφληκεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, 

αιιά φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαγξάθεθε ζην άξζξν 7, «πξνο πιήξσζηλ ησλ δηαθφξσλ 

αλαγθψλ ηεο Πηλαθνζήθεο θαη ηδίσο πξνο πινπηηζκφλ απηήο δηα πξνζθηήζεσο 

πξσηνηχπσλ πηλάθσλ, γίλνληαη δεθηαί ρξεκαηηθαί δσξεαί, ζπλδξνκαί θαη 

θιεξνδνηήκαηα». Οπζηαζηηθά δειαδή ην λενζπζηαζέλ κνπζείν μεθίλεζε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ρσξίο ηελ αλαγξαθή θάπνηνπ θνλδπιίνπ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, 

γεγνλφο πνπ επίζεο ζα είρε ζνβαξέο (αξλεηηθέο) επηπηψζεηο ζηελ νκαιή νξγάλσζή 

ηνπ. 

                                                 
212π.π., άξζξα 5-9. 
213Σ. Γηαλλνπδάθε, Δζληθή Πηλαθνζήθε θαη Μνπζείν Αιεμάλδξνπ νχηδνπ. Ίδξπκα Δπξηπίδε Κνπηιίδε. Ζ 

ζπιινγή λενειιεληθήο γιππηηθήο θαη ε ηζηνξία ηεο 1900-2006, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Θεζζαινλίθε, 

2009, ζει. 78. 



44 

ρεηηθά κε ηε ζθνπνζεζία ηεο Πηλαθνζήθεο, ζηνλ λέν λφκν θαη δε ζην πξψην 

ηνπ άξζξν, ηνλίζηεθε ηδηαίηεξα ν εθπαηδεπηηθφοηεο ξφινο: «ε παξ‟εκίλ αλάπηπμηο θαη 

πξναγσγή ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ θαινχ δηα ηεο πξνζθηήζεσο θαη εθζέζεσο εηο θνηλήλ 

ζέαλ δεκηνπξγεκάησλ ησλ γξαθηθψλ ηερλψλ θαη εηδηθψηεξνλ ε ελ απηή δηδαζθαιία 

θαη κειέηε ησλ εηο ηαο θαιάο ηέρλαο αζρνινπκέλσλ».Πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο κνξθσηηθήο απηήο ιεηηνπξγίαο ήηαλ θαη ε απφθαζε γηα ηε 

ζπγθξφηεζε εηδηθήο βηβιηνζήθεο κε ζπγγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηηο θαιέο ηέρλεο. 

Πάλησο, βαζηθή επηδίσμε ηνπ Εαθσβίδε ήηαλ λα ζπλδέζεη άκεζα ηελ Πηλαθνζήθε κε 

ηελ Καιιηηερληθή ρνιή, φπσο απνδεηθλχεη θαη ε επηινγή ηνπ λα ζηεγαζηεί 

πξνζσξηλά ην κνπζείν φρη ζηε ηλαία Ώθαδεκία, αιιά ζηηο αίζνπζεο ηνπ πξψηνπ 

νξφθνπ ηνπ Πνιπηερλείνπ (άξζξν 2), εθεί πνπ ζα βξηζθφηαλ, άιισζηε, θαη ην 

«ζπνπδαζηήξην-δσγξαθείν» ηνπ.Ώιιά θαη νη αξκφδηνη θξαηηθνί θνξείο ζπκκεξίζηεθαλ 

ηελ αληίιεςε απηή, φπσο δείρλεη ε επηζήκαλζε ηνπ Ε. Πνιέκε φηη ε θπβέξλεζε 

ζεσξνχζε ηελ ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθε σο «εμάξηεκα θαη βνήζεκα ηεο κειεησκέλεο 

θαιιηηερληθήο ζρνιήο».
214

 

Έρνληαο νινθιεξσζεί ην βαζηθφ λνκνζεηηθφ ηεο πιαίζην (απέκελε κνλάρα ε 

ζχληαμε ηνπ εζσηεξηθνχ Καλνληζκνχ-Οξγαληζκνχ ηεο), ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ 

ζεκαληηθφηεξνπ θαηά γεληθή νκνινγία ηελ επνρή εθείλε Έιιελα θαιιηηέρλε, κε έλαλ 

κηθξφ ππξήλα έξγσλ σο βάζε ηεο ζπιινγήο ηεο θαη κε εμαζθαιηζκέλε ζηέγε ζηηο 

αίζνπζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ, ε «ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθε» μεθίλεζε, ηππηθά 

ηνπιάρηζηνλ, ηε ιεηηνπξγία ηεο ην θαινθαίξη ηνπ 1900. ην ζεκείν απηφ πξέπεη, θαηά 

ηε γλψκε κνπ, λα αλαγλσξηζηεί, φηη παξά ηε κηθξή θαιιηηερληθή αμία ησλ έξγσλ ηεο 

ζπιινγήο ηεο, ε «ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθε» ππήξμε ην πξψην θαιιηηερληθφ κνπζείν 

πνπ ηδξχζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη ησλ ΐαιθαλίσλ. Βίλαη 

ελδεηθηηθφ φηη ην Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο ζηε εξβία ηδξχζεθε ην 1929 σο ηκήκα 

ηνπ Βζληθνχ Μνπζείνπ·
215

 ην Μνπζείν Γσγξαθηθήο θαη Γιππηηθήο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο εγθαηληάζηεθε ην 1937 ζηα δηακεξίζκαηα ηνπ παιαηηνχ Νηνικά-

κπαρηζέ·
216

 θαη ηέινο, ε Βζληθή Πηλαθνζήθε ηεο ΐνπιγαξίαο πνπ είρε ηδξπζεί ην 1907 

                                                 
214Ε. Πνιέκεο, «Δ ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθε, φπ.π., ζει.367 
215O.M. PintarθαηA. Ignjatović, “NationalMuseumsinSerbia: AStoryofIntertwinedIdentities”, 

ζηνPeterAronssonθαηGabriellaElgenius (επηκ.), BuildingNationalMuseumsinEurope 1750Ŕ2010, 

πξαθηηθάζπλεδξίνπηνπEuNaMus, EuropeanNationalMuseums: IdentityPolitics, 

theUsesofthePastandtheEuropeanCitizen, Μπνιφληα, 28-30 Ώπξηιίνπ 2011, EuNaMusReportNo.1, 

Linköping, 2011, ζει. 779-815.  http://www.ep.liu.se/ecp/article.asp?issue=064&article=033 (ηειεπηαία 

πξφζβαζε ζηηο 11/08/2016) 
216ΐι. ζρεηηθά A. Koksal, “Museum as a Transnational Space for National Identities. A Case Study on 

the Turkish Experience”, ζηνA. Meyerθαη B. Savoy (επηκ.), The Museum is Open. Towards a 
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σο ηκήκα ηνπ Μνπζείνπ ηνπ Λανχ, ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξά σο αλεμάξηεην 

πνιηηηζηηθφ ίδξπκα ην 1942.
217

 Δ ίδξπζε ηεο «ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο», ζπλεπψο, 

ζεκαηνδνηνχζε ηνλ επηδησθφκελν «ζπγρξνληζκφ» ηεο Βιιάδαο κε ηελ πνιηηηζκέλε 

θνηλφηεηα ηεο Απηηθήο Βπξψπεο θαη ηαπηφρξνλα θαζηζηνχζε ηελ Ώζήλα σο ην 

αδηακθηζβήηεην θέληξν ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ ζηελ «θαζπζηεξεκέλε» θαη 

«βάξβαξε» Ώλαηνιή. πσο άιισζηε ηφληζε ν Εσάλλεο Πνιέκεο, γξακκαηέαο ηνπ 

κνπζείνπ ηα πξψηα απηά ρξφληα, ε ίδξπζε ηεο Πηλαθνζήθεο ζηελ Ώζήλα, ηελ 

«παηξίδα ηεο κεγάιεο Σέρλεο, ηελ θαη‟ εμνρήλ πφιη ηνπ Καινχ», ζα βνεζνχζε φζνπο 

αζρνινχληαλ κε ηηο θαιέο ηέρλεο «λα ζρεκαηίζσζηλ έλ ηδεψδεο ηέρλεο, 

αληαπνθξηλφκελνλ εηο ηαο αμηψζεηο ηεο λεσηέξαο αηζζεηηθήο», δπλαηφηεηα πνπ 

ζηεξήζεθαλ «επί ρξφλνπο καχξνπο θαη καθξνχο», βπζηζκέλνη «εηο ηεο δνπιείαο ηνλ 

ιήζαξγνλ» θαη εμαλαγθαζκέλνη «εηο ησλ βαξβάξσλ θαηαθηεηψλ ηελ ππεξβάξβαξνλ 

ακάζεηαλ».
218

 

 

2.3) Οη πξψηεο ελέξγεηεο ηνπ Γ. Ηαθσβίδε: ε παξαιαβή ησλ ζπιινγψλ ηνπ 

Πνιπηερλείνπ θαη ηνπ Α. νχηδνπ 

ηηο 28 Ενπιίνπ 1900, ιίγεο κφιηο εβδνκάδεο κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ 

«Πεξί ηεο ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο», ν Εαθσβίδεο παξέιαβε απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ 

Πνιπηερλείνπ Ώλαζηάζην Θενθηιά ηνπο 258 πίλαθεο δσγξαθηθήο πνπ αλήθαλ ζηηο 

ζπιινγέο ηνπ ηδξχκαηνο. χκθσλα κε ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο-παξαιαβήο, 

επξφθεηην θπξίσο γηααληίγξαθα έξγσλ δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο, θηινηερλεκέλα απφ 

Έιιελεο θαιιηηέρλεο ηνπ 19
νπ

 αη., φπσο νη Α. Ανκβξηάδεο,Φ.Μαξγαξίηεο, Ώ. 

Οηθνλφκνπ, ΐ. θφπαο, Π. Λεβίδεο, Π. Παπιίδεο, Ώ. ΐξνχληδνο, θ.ά., θαζψο θαη γηα 

πίλαθεο κηθξήο ζρεηηθά θαιιηηερληθήο αμίαο θαη αηαχηηζηνπο. Ώπφ ηνπο ζεσξνχκελνπο 

ζην πξσηφθνιιν σο πξσηφηππνπο πίλαθεο, νη πεξηζζφηεξνη απνδίδνληαλ ζε 

                                                                                                                                              
Transnational History of Museums 1750-1940, ΐεξνιίλν, De Gruyter, 2010, ζει. 233-244. Wendy 

Shaw, “Museums and Narratives of Display from the Late Ottoman Empire to the Turkish Republic”, 

Muqarnas, An Annual on the Visual Culture of the Islamic World, XXIV, 2007, ζει.253-279. Σεο ίδηαο, 

«Μνπζεία θαη έζλνο ζηε δεκνθξαηία ηεο Σνπξθίαο: παιίκςεζηα ζπγθεληξσηηζκνχ», ζην Ώ. Μπνχληα Ŕ 

Ώ. Γθαδή (επηκ.), Δζληθά κνπζεία ζηε Νφηηα Δπξψπε. Ηζηνξίαθαηπξννπηηθέο, Ώζήλα, Καιεηδνζθφπην, 

2012, ζει.98-112.  
217ΐι. N. Vukov, “NationalMuseumsinBulgaria: AStoryofIdentityPoliticsandUsesofthePast”, 

ζηνPeterAronsson, GabriellaElgenius (επηκ.), BuildingNationalMuseumsinEurope 1750Ŕ2010, φπ.π., 

ζει. 133-149. Σνπ ίδηνπ, «Βζληθά ηζηνξηθά κλεκεία ζηε ΐνπιγαξία: εκθάληζε, αλάπηπμε θαη 

αλαπαξάζηαζε ηνπ εζληθνχ παξειζφληνο», ζην Ώ. Μπνχληα Ŕ Ώ. Γθαδή (επηκ.), Δζληθά κνπζεία ζηε 

Νφηηα Δπξψπε. Ηζηνξίαθαηπξννπηηθέο, φπ.π., ζει. 113-125. 
218Ε. Πνιέκεο, «Δ ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθε», φπ.π.,ζει. 364. 
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δσγξάθνπο ηεο Εηαιίαο («Σηέπνιν, ΐαζζάλν, Καλαιέηηεο, Πεξνπγίλνο, ΐεξσλαίνο, 

Κνξέγηνο, αιβαηψξ Ρφδα θ.ά.»),
219

 ηεο Φιάλδξαο θαη ησλ Κάησ Υσξψλ («Γηνξδάελο, 

Ρνχβελο, ΐαλ Απθ, Ρέκβξαλδ θ.ά»)
220

 θαη ηεο Γαιιίαο («Πνπζέλ, Λσξξαίλνο, 

Ληλάξ).
221

 ην πξσηφθνιιν, ηέινο, εθηφο απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο Έιιελεο 

θαιιηηέρλεο, θαηαγξάθνληαη κφλν ηα νλφκαηα ησλ Θ. ΐξπδάθε, Ν. Κνπλειάθε θαη Ώ. 

Κξηεδή, έλδεημε ηεο πεξηνξηζκέλεο εθπξνζψπεζεο ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο ζηηο 

ζπιινγέο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Πνιιά απφ ηα έξγα εμάιινπ 

είραλ ππνζηεί κεγάιεο δεκηέο, φπσο δειψλνπλ νη ζπρλνί ραξαθηεξηζκνί 

«εθζαξκέλνλ», «εκηεθζαξκέλνλ» θαη «θαηεζηξακκέλνλ» πνπ ζπλαληνχκε ζηελ εηδηθή 

ζηήιε ησλ παξαηεξήζεσλ. ην ηέινο ηνπ πξσηνθφιινπ, επίζεο,επηζεκαίλεηαη φηη 

ζηελ Πηλαθνζήθε παξαρσξνχληαλ πξνο ην παξφλ ε κεγάιε βνξεηλή θαη ε 

παξαθείκελε βνξεηνδπηηθή αίζνπζα ηνπ πξψηνπ νξφθνπ ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη φηη ζην 

πξνζερέο κέιινλ ζα ηεο δίλνληαλ θαη δχν αθφκε αίζνπζεο πνπ ηφηε ζηέγαδαλ ηα 

γξαθεία ησλ Νηθεθφξνπ Λχηξα θαη Γεψξγηνπ Ρντινχ.
222

 

χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα ζηνλ θαζεκεξηλφ θαη πεξηνδηθφ Σχπν ηεο 

επνρήο, ν Εαθσβίδεο καδί κε ηνλ γξακκαηέα ηεο Πηλαθνζήθεο Εσάλλε Πνιέκε,
223

 

ζθφπεπαλ λα εθζέζνπλ ηε ζπιινγή ηνπ κνπζείνπ ζε ηέζζεξηο αίζνπζεο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ: α) αίζνπζα θιαζηθήο ηέρλεο, β) ηκήκα ησλ αληηγξάθσλ, γ) αίζνπζα 

βπδαληηλήο ηέρλεο θαη δ) αίζνπζα λεψηεξεο ηέρλεο.
224

ηελ αίζνπζα «θιαζηθήο 

ηέρλεο», ε νπνία ήηαλ ήδε έηνηκε ην θζηλφπσξν ηνπ 1900, αλαξηήζεθαλ πελήληα 

ελλέα πίλαθεο δπηηθνεπξσπαίσλ δσγξάθσλ πνπ αλήθαλ ζε φιεο ηηο εζληθέο 

                                                 
219 Giovanni Battista Tiepolo (1696Ŕ1770), Jacopo Bassano (1510-1592), Canaletto (1697-1768), Pietro 

Perugino (1446-1523), Paolo Veronese (1528-1588), Antonio de Correggio (1489-1534), Salvator Rosa 

(1615-1673). 
220JacobJordaens (1593-1678),  PeterPaulRubens (1577-1640),  AnthonyvanDyck (1599-1641), 

Rembrandt (1606-1669),. 
221 Nicolas Poussin (1594-1665), Claude Lorrain (1600-1682), Jacques Linard (1597-1645). 
222Ώξρείν ΒΠΜΏ, θάθεινο «Ασξεά Πνιπηερλείνπ Ŕ Παλεπηζηεκίνπ». Γηα ηελ παξαρψξεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αηζνπζψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ βι. θαη Κ. Μπίξεο, Ηζηνξία ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ 

Πνιπηερλείνπ, φπ.π., ζει. 346. 
223 ΐι. αξρείν ΒΠΜΏ,θάθεινο «Βζληθή Πηλαθνζήθε. Ώιιεινγξαθία Αηαθφξσλ θαη‟ αιθαβεηηθή 

ζεηξά», επηζηνιή ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο π. ηάε πξνο ηνλ Ε. Πνιέκε ζηηο 27 Ενπιίνπ 1900, κε αξηζ. 

12398/9626: «Λαβφληεο ππφςε ηελ πξφηαζηλ ηνπ εθφξνπ ηεο Πηλαθνζήθεο θ. Γ. Εαθσβίδνπ εγθξίλνκελ 

λ‟ αλαιάβεηε ελ απηή ην έξγνλ ηνπ γξακκαηέσο ελ κεληαία απνδεκηψζεη δξαρκψλ εθαηφλ θαη 

πεληήθνληα θαηαβαιινκέλαο πκίλ εθ ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Αεκεηξίνπ Ασξίδνπ». Ο 

πνηεηήο Εσάλλεο Πνιέκεο, γελλεκέλνο ην 1862, είρε ζπνπδάζεη λνκηθά ζηελ Ώζήλα θαη αθνινχζσο είρε 

κεηαβεί ζην Παξίζη φπνπ νινθιήξσζε έλαλ δηεηή θχθιν ζπνπδψλ ζην αληηθείκελν ηεο αηζζεηηθήο.  
224 ΐι. ζρεηηθά Ώλκ. [Κ. Μηραειίδεο]., «Βηθαζηηθαί Σέρλαη», Παλαζήλαηα, έηνο Ώ΄, ηφκνο Ώ΄, 

Οθηψβξηνο 1900, ζει.39.  
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θαιιηηερληθέο ζρνιέο. Ώπφ ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα ν Αεκήηξεο Υαηδφπνπινο 

(«Μπνέκ)
225

θαη ν Πνιέκεο
226

 μερψξηζαλ ζηα άξζξα ηνπο ηα εμήο: 

 «Πξνζσπνγξαθία γξηάο» (Π.517, ιάδη ζε κνπζακά, 88x71εθ., δσξεά 

Παλεπηζηεκίνπ, εηθ.1) πνπ απνδηδφηαλ ζηνλ Ρέκπξαλη,«έξγνλ εθ ησλ πξψησλ ελ ηε 

Πηλαθνζήθε», ζχκθσλα κε ηνλ Αεκ. Υαηδφπνπιν, ν νπνίνο ηφληζε φηη ηα πνξηξέηα 

ηνπ Οιιαλδνχ δσγξάθνπ έκεηλαλ θιαζηθά «δηα ηελ δχλακηλ ηεο εθθξάζεσο, ηελ 

δξνζεξφηεηα θαη ηελ δσήλ ελ ηε παιινκέλε ελζαξθψζεη ησλ, δηα ηελ ιεπηφηεηα 

θαη ηελ αξκνλίαλ ελ ησ ζπλφισ ησλ».
227

 

 «Δ αλαηξνθή ηνπ Έξσηα» (Π.512, ιάδη ζε κνπζακά, 152x103εθ., δσξεά ηνπ 

ηέθαλνπ Ξέλνπ ζην Βζληθνχ Παλεπηζηεκίνπ, εηθ.2)ηνπ Ώ. Κνξέηδην.
228

 

 «Βζζήξ θαη Ώζζνπήξνο», π.1655-1660(Π.137,ιάδη ζε κνπζακά, 186x172εθ., 

δσξεά ηνπ ηέθαλνπ Ξέλνπ ζην Βζληθφ Παπλεπηζηήκην, εηθ.3) πνπ απνδηδφηαλ ηφηε 

ζηνλΐεξνλέδε θαη ζήκεξα ζεσξείηαη έξγν ηνπ Λνχθα Σδνξληάλν (LucaGiordano, 

1632-1705).
229

ρνιηάδνληαο ηνλ πίλαθα ν Πνιέκεο έθαλε ιφγν γηα ηελ αλαηνκηθή 

ηειεηφηεηα θαη ηνλ ήξεκν θαη αξκνληθφ ρξσκαηηζκφ ηεο ζχλζεζεο, αιιά θαη γηα ηελ 

«πιαζηηθσηάηε, αιιά θάπσο ζεαηξηθή ζηάζε ησλ ζπλζέζεσλ ηεο επνρήο 

εθείλεο».
230

 

 «Δ Πξνζθχλεζε ησλ Μάγσλ», 17
νο

 αηψλαο (Π.509, ιάδη ζε κνπζακά, 137x177εθ., 

δσξεά ηνπ Πνιπηερλείνπ, εηθ.4) πνπ απνδφζεθε ηφηε ζηνλ Π. ΐεξνλέδε θαη ζήκεξα 

αλαθέξεηαη σο «VeronesePaolo, θαηά ην πξφηππν». ζεσξείηαη ζήκεξα έξγν ηεο 

«ρνιήο JacopoBassano».
231

 

 «Ώπφιισλ θαη Αάθλε»» (Π.214, ιάδη ζε κνπζακά, 100x125 εθ., δσξεά ηνπ 

Βζληθνχ Παλεπηζηεκίνπ, εηθ.5) πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Πνιέκε ήηαλ έξγν ηνπ 

Πνπζέλ ή «ηθαλνχ θαη επζπλείδεηνπ αληηγξαθέα».
232

 

 «Σν Αείπλν ζηνπο Βκκανχο» (Π.1005, ιάδη ζε κνπζακά, 35x26 εθ., δσξεά ηνπ 

Πνιπηερλείνπ, εηθ.6) πνπ ζεσξήζεθε έξγν ηνπ Σηζηαλνχ (Tiziano, 1488/90-1576). 

 «Ο ελαγθαιηζκφο ηνπ Εσζήθ κε ηνλ παηέξα ηνπ»,17
νο

 αηψλαο (Π.538, ιάδη ζε 

κνπζακά, 137x175εθ., δσξεά ηνπ Βζληθνχ Παλεπηζηεκίνπ, εηθ.7) θαη «Ο Εσζήθ 

                                                 
225Μπνέκ [Α. Υαηδφπνπινο], «Δ Βιιεληθή Πηλαθνζήθε (Πφηε αλνίγεη Ŕ αη αίζνπζαη θαη αη εηθφλεο Ŕ 

Μεξηθά αξηζηνπξγήκαηα)», εθ.θξηπ, 31 Ώπγνχζηνπ 1900 
226Ε. Πνιέκεο, «Δ ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθε», Παλαζήλαηα, έηνο Ώ΄, ηφκνο 1, Μάξηηνο 1901, ζει.364-

367. Σα παξαζέκαηα πνπ αθνινπζνχλ ζην θείκελν θαη ζηηο ππνζεκεηψζεηο πξνέξρνληαη απφ ηα δχν 

απηά άξζξα. 
227Μπνέκ [Α. Υαηδφπνπινο], «Δ Βιιεληθή Πηλαθνζήθε…», φπ.π. Ώληίζηνηρα θαη ν Ε. Πνιέκεο εθζείαζε 

ηνλ ελαξκφλην θαη απαιφ ρξσκαηηζκφ ηνπ έξγνπ, ηελ ηειεηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ θαη ηελ «ακίκεηε» 

έθθξαζε ηεο κνξθήο. Ε. Πνιέκεο, «Δ ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθε», φπ.π., ζει. 365. 
228ρεηηθά κε ηε γλεζηφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πίλαθα βι. Νη. Μνπξίθε (επηκ.), 150 ρξφληα 

Πνιπηερλείν. Γπηηθνεπξσπατθή Εσγξαθηθή ζηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε απφ ηηο παιαηέο ζπιινγέο ηνπ Δ.Μ. 

Πνιπηερλείνπ, θαηάινγνο έθζεζεο, Β.Π.Μ.Ώ., 11 Ννεκβξίνπ 1987 Ŕ 31 Εαλνπαξίνπ 1988, Ώζήλα 1987, 

αξ. θαη. 1, ζει. 26-27. 
229ΐι. http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=593&artwork_id=74741 (ηειεπηαία πξφζβαζε 

ζηηο 11/08/2016). ην Νη. Μνπξίθε (επηκ.), 150 ρξφληα Πνιπηερλείν, φπ.π., αξ. θαη. 21, ν πίλαθαο 

απνδίδεηαη ζε Εηαιφ δσγξάθν ηνπ α΄ κηζνχ ηνπ 17νπ αηψλα. 
230Ε. Πνιέκεο, «Δ ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθε», φπ.π., ζει. 367. 
231ΐι. http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=247&artwork_id=73832 (ηειεπηαία πξφζβαζε 

ζηηο 11/08/2016). ην Νη. Μνπξίθε (επηκ.), 150 ρξφληα Πνιπηερλείν, φπ.π., αξ. θαη. 10 ζεσξείηαη έξγν 

ηεο «ρνιήο JacopoBassano».  
232Ε. Πνιέκεο, «Δ ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθε», φπ.π., ζει. 365. 
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πσιείηαη απφ ηνπο αδειθνχο ηνπ», 17
νο 

αηψλαο(Π.539, ιάδη ζε κνπζακά, 136x175 

εθ., δσξεά Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ), έξγα πνπ απνδφζεθαλ ηφηε ζηνλΛνχθα 

Σδνξληάλν(LucaGiordano, 1634-1705)θαη ζήκεξα ραξαθηεξίδνληαη σο έξγα 

ηεο«ρνιήο Γέλνβαο».
233

 

 «Δ Παξζέλνο κε ην ΐξέθνο» (Π.139, ιάδη ζε κνπζακά, 73x59εθ., δσξεά ηνπ 

Πνιπηερλείνπ, εηθ.8)πνπ ζεσξήζεθε έξγν ηνπΣδηακπαηηίζηα Πηαηζέηηα 

(GiovanniBattistaPiazzetta, 1682-1754),άξηζην, ζχκθσλα κε ηνλ Πνιέκε, σο πξνο 

ηνλ ρξσκαηηζκφ θαη ηηο πηπρψζεηο, αιιά κέηξηα σο πξνο ην ζρέδην θαη ηδίσο ζηε 

κνξθή ηνπ βξέθνπο, ζχκθσλα κε ηνλ Πνιέκε.
234

ήκεξα ν πίλαθαο απνδίδεηαη ζε 

καζεηέο ηνπ δσγξάθνπ.
235

 

 «Υνξεχνληα Υεξνπβείκ»(Π.543, ιάδη ζε κνπζακά, 101x159εθ., δσξεά ηνπ Βζληθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ, εηθ.9)πνπ ζεσξήζεθε έξγν ηνπ Ρνχκπελο. πσο αλέθεξε ν 

Πνιέκεο ζην άξζξν ηνπ, ν Εαθσβίδεο έθξηλε φηη ν πίλαθαο πνπ κνηάδεη κε εθείλνλ 

ηεο AltePinakothekηνπ Μνλάρνπ, απνθιείεηαη λα είλαη θηινηερλεκέλνο απφ ηνλ 

Φιακαλδφ δσγξάθν. Ο Πνιέκεο ζεκείσζε, σζηφζν, φηη «ππφ έπνςηλ ρξσκαηηζκνχ 

θαη ππφ έπνςηλ ζρεδίνπ» είλαη«εθ ησλ θαιψλ έξγσλ ηεο Πηλαθνζήθεο». 

Ώλαπαξαγσγή ηνπ κάιηζηα δεκνζηεχηεθε θαη ζην πεξηνδηθφ Παλαζήλαηα.
236

 

 «Πξνζσπνγξαθία ηνπ Γηάθνκν ληε Καζηφπηλ (Jacomo de Cachiopin)» (Π.169, ιάδη 

ζε κνπζακά, 54x45 εθ., δσξεά ηνπ Πνιπηερλείνπ, εηθ.10) πνπ απνδφζεθε 

ζηνλΆληνλπ βαλ Νηάηθ θαη ζήκεξα ζεσξείηαη έξγν ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ 

θαιιηηέρλε.
237

 

 «Hπξνζεπρή ζηνλ θήπν ηεο Γεζζεκαλήο» (Π. 138, ιάδη ζε κνπζακά, 78x87εθ., 

δσξεά ηνπ Πνιπηερλείνπ, εηθ.11) θαη ν «Βιηέδεξ θαη Ρεβέθθα, π.1740» (Π.526, 

ιάδη ζε κνπζακά, 146x197 εθ., δσξεά ηνπ Πνιπηερλείνπ) ηνπ Σδνβάλλη Ŕ 

Μπαηηίζηα Σηέπνιν. 

 «Δ Βνξηή ησλ Βπηθαλείσλ», 17
νο 

αηψλαο(Π.167, ιάδη ζε κνπζακά, 118x187εθ., 

δσξεά ηνπ ηέθαλνπ Ξέλνπ ζην Βζληθφ Παλεπηζηεκίν, εηθ.12) πνπ 

απνδηδφηαλζηνλΓηάθνκπ Γηφξληαλο (JacobJordaens, 1593-1678) θαη ζεσξείηαη 

ζήκεξα έξγν ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ δσγξάθνπ.
238

 

 «Νεθξήθχζε», 1629 (Π.245, ιάδη ζε κνπζακά, 42x56εθ., δσξεά ηνπ Πνιπηερλείνπ, 

εηθ.13)ηνπΓαθ Ληλάξ.
239

 

 «Ο Υξηζηφο ζην ξνο ησλ Βιαηψλ» (Π.541, ιάδη ζε κνπζακά, 109x128 εθ., δσξεά 

ηνπ ηέθαλνπ Ξέλνπ ζην Βζληθφ Παλεπηζηήκην, εηθ.14) πνπ απνδφζεθε ζηνλ 

                                                 
233Γηα ηνλ πίλαθα «Ο Εσζήθ πσιείηαη απφ ηνπο αδειθνχο ηνπ», 17νο αηψλαο (Π.539), βι. ζρεηηθά ηα 

άδπηα ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο. Άγλσζηνη ζεζαπξνί απφ ηηο ζπιινγέο ηεο, θαηάινγνο έθζεζεο, 

Β.Π.Μ.Ώ.., 20 Οθησβξίνπ 2011 Ŕ 8 Εαλνπαξίνπ 2012, Ώζήλα, Β.Π.Μ.Ώ.., 2011, αξ. θαη. 344. ην Νη. 

Μνπξίθε (επηκ.), 150 ρξφληα Πνιπηερλείν, φπ.π., αξ. θαη. 8-9, θαη νη δχν πίλαθεο αλαθέξνληαη σο 

«ρνιή LucaGiordano». 
234Ε. Πνιέκεο, «Δ ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθε», φπ.π., ζει. 367 θαη αλαπαξαγσγή, ζει. 366. 
235ΐι. ζρεηηθά Νη. Μνπξίθε (επηκ.), 150 ρξφληα Πνιπηερλείν, φπ.π., αξ. θαη. 37. 
236Ε. Πνιέκεο, «Δ ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθε», φπ.π., ζει. 364. 
237ΐι. ζρεηηθά Νη. Μνπξίθε (επηκ.), 150 ρξφληα Πνιπηερλείν, φπ.π., αξ. θαη. 22. 
238π.π., αξ. θαη. 20, κε ηίηιν «Σν ηξαπέδη ησλ Φψησλ», πεξ. 1630-1640. 
239π.π., αξ. θαη. 29. πσο αλαθέξεηαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θαηάινγν ην έξγν είρε δεηεζεί θαη είρε 

ζηαιεί ζηελ έθζεζε Lespeintresdelaréalité enFranceauXVIIesiècleπνπ είρε νξγαλσζεί 

ζην Muséedel‟Orangerieηνπ Παξηζηνχ ην 1934. 
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ηκφλε Καληαξίλη (SimoneCantarini, 1612-1648) θαη ζήκεξα ζεσξείηαη έξγν ηνπ 

Πηέηξν ληέιια ΐέθηα (PietroDellaVecchia, ν επνλνκαδφκελνο PietroMuttoni, 1603-

1678).
240

 

 «εηιελφο θαη ΐαθρίδεο» (Π.1167, ιάδη ζε κνπζακά, 59x77εθ., δσξεά ηνπ Βζληθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ)πνπ ζεσξήζεθε ηφηε έξγν ηνπ Φξαληδέζθν Ώικπάλη 

(FrancescoAlbani). 

 «Ο Βπαγγειηζκφο ηεο Θενηφθνπ» (Π.844, ιάδη ζε κνπζακά, 163x212εθ., δσξεά ηνπ 

Πνιπηερλείνπ)πνπ απνδφζεθε ζηνλ Εζπαλφ δσγξάθν Ώιφλδν Κάλν (AlonsoCano, 

1601-1667). 

 «Σνπίν» (Π.1045, ιάδη ζε κνπζακά, 37x50εθ., δσξεά ηνπ Βζληθνχ Παλεπηζηεκίνπ, 

εηθ.15) πνπ απνδφδζεθε ζηνλ Κιψλη Λνξαίλ. 

 «Ανρείν κε άλζε», 1810(Π.1156, ιάδη ζε κνπζακά, 85x70εθ., δσξεά ηνπ 

Πνιπηερλείνπ, εηθ.16) ηνπ Ώπζηξηαθνχ δσγξάθνπ Γηφραλ-Μπάπηηζη Νηξέμιεξ 

(Johann-BaptistDrechsler, 1756-1811), «ζαπκαζησηάηε, ιεπηνηάηεο ηέρλεο θαη 

ηειείαο θπζηθφηεηαο» ζχκθσλα κε ηνλ Μπνέκ.
241

 

Καη νη δχν αξζξνγξάθνη επηζήκαλαλ ηφζν ηε κηθξή θαιιηηερληθή αμία ησλ 

πεξηζζφηεξσλ έξγσλ ζηηο ζπιινγέο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, φζν θαη 

ηηο θζνξέο πνπ είραλ ππνζηεί απφ ηελ θαθή θχιαμή ηνπο ζηα ππφγεηα ηνπ ηδξχκαηνο.Ο 

Πνιέκεο, ιφγνπ ράξε, έγξαςε ραξαθηεξηζηηθά φηη «ππάξρνπζη κεηαμχ απηψλ θαη 

ηηλεο, επί ησλ νπνίσλ νπδέ ρξσκαηηζκφο δηαζψδεηαη νπδ‟ ίρλνο θαλ ζρεδίνπ 

δηαθξίλεηαη»,
242

 ελψ ν«Μπνέκ» ηφληζε φηη «ε κεγαιπηέξα δεκία, ή κάιινλ ν 

εμεπηειηζκφο, νλ ππέζηεζαλ αη εηθφλεο είλε ην αξηζκεηηθφλ απηψλ καξθάξηζκα, σζεί 

λα ήηαλ θηβψηηα παληνπσιείνπ. Βηο παξσρεκέλελ επνρήλ θάπνηνο επηζηάηεο έζεζελ 

επί ησλ δπζηπρψλ εηθφλσλ θαη έλα αξηζκφλ „57‟, „62‟, ‟74‟. Πάιηλ θαιά πνπ δελ 

αλέγξαςελ επ‟ απηψλ θαη επηγξάκκαηα».
243

Ο«Μπνέκ» παξαπνλέζεθε,επίζεο, θαη γηα 

ηελ έιιεηςε θαηάιιεινπ θαη αξκνληθνχ θσηφο ζηηο αίζνπζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ, 

πξνηείλνληαο ηελ θαηαζθεπή ελφο γπάιηλνπ επηζηεγάζκαηνο. 

πσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηα νλφκαηα ησλ θαιιηηερλψλ πνπ ήηαλ γξακκέλα 

ζην παξαπάλσ πξσηφθνιιν παξάδνζεο-παξαιαβήο, ν ππξήλαο ηεοζπιινγή ηεο ελ 

Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο απνηειείην θαηεμνρήλ απφ έξγα δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο.ηηο 

πξνζέζεηο πάλησο ηεο δηνίθεζεο ηνπ κνπζείνπ ήηαλ λα εκπινπηηζηεί ε ζπιινγή θαη κε 

πίλαθεο λενειιεληθήο ηέρλεο. Ο Πνιέκεο ζην άξζξν ηνπ ζην πεξηνδηθφΠαλαζήλαηα 

                                                 
240ΐι. http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=593&artwork_id=74703 (ηειεπηαία πξφζβαζε 

ζηηο 11/08/2-016). ην Νη. Μνπξίθε (επηκ.), 150 ρξφληα Πνιπηερλείν, φπ.π., αξ. θαη. 31, ν 

ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο απνδίδεηαη ζε άγλσζην Εζπαλφ ηνπ 17νπ αηψλα.  
241Μπνέκ [Α. Υαηδφπνπινο], «Δ Βιιεληθή Πηλαθνζήθε…», φπ.π. Γηα ηνλ πίλαθα βι. Νη. Μνπξίθε 

(επηκ.), 150 ρξφληα Πνιπηερλείν, φπ.π., αξ. θαη. 62. 
242Ε. Πνιέκεο, «Δ ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθε», φπ.π., ζει. 365. 
243Μπνέκ [Α. Υαηδφπνπινο], «Δ Βιιεληθή Πηλαθνζήθε…», φπ.π. 
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ηνλ Μάξηην ηνπ 1901 έθαλε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνπο πίλαθεο ησλ 

ΏξηζηείδεΟηθνλφκνπ, Νηθφιανπ Κνπλειάθε θαη Θεφδσξνπ ΐξπδάθε (δσξεά 

Πνιπηερλείνπ θαη Παλεπηζηεκίνπ), ραξαθηεξίδνληάο ηνπο σο «ιίαλ εππξνζψπσο 

δπλάκελνπο λα εθηεζψζη» θαη θάιεζε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε λα αγνξάζεη «ηα ελ ησ 

δσγξαθείσ ηνπ πεθεκηζκέλνπ έιιελνο θαιιηηέρλνπ Ν. Γχδε ελαπνιεηθζέληα έξγα θαη 

άιια θαη‟ εθινγήλ εθ ησλ ζπγρξφλσλ δσγξάθσλ καο», ψζηε λα ζρεκαηηζηεί ζηε 

ζπιινγή ηνπ κνπζείνπ ε βάζε ηεο ηζηνξίαο ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο ηέρλεο.
244

 πσο 

φκσο ζα δείμσ αλαιπηηθά ζην επφκελν θεθάιαην, νη πξνζδνθίεο απηέο ηνπ γξακκαηέα 

ηεο Πηλαθνζήθεο δελ επαιεζεχηεθαλ θαηά ηα επφκελα ρξφληα. Οη ειιεληθέο 

θπβεξλήζεηο δελ θάλεθαλ «επκελψο δηαηεζεηκέλεο» λα κεξηκλήζνπλ «ππέξ ηεο 

επνδψζεσο ηεο ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο» εγγξάθνληαο ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ 

ηα αλαγθαία θνλδχιηα γηα ηελ αγνξά έξγσλ ηέρλεο, ελψ θαη νη εχπνξνη θηιφηερλνη 

Έιιελεο νκνγελείο δελ ζπκπαξαζηάζεθαλ νηθνλνκηθά ζην λενζχζηαην κνπζείν.  

                                                 
244Εσάλλεο Πνιέκεο, «Δ ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθε», φπ.π., ζει. 367. 
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Δηθφλα 1:Ρέκπξαλη (παιαηά απφδνζε), «Πξνζσπνγξαθία γξαίαο» 
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Δηθφλα 2: Α. Κνξέηδην, «Ζ αλαηξνθή ηνπ Έξσηα» 
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Δηθφλα 3: Λ. Σδνξληάλν,  «Δζζήξ θαη Αζζνπήξνο», π.1655-1660 
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Δηθφλα 4: Π. Βεξνλέδε, θαηά ην πξφηππν, «Ζ πξνζθχλεζε ησλ Μάγσλ», 17
νο

 αηψλαο (;) 

 

 

Δηθφλα 5: Ν. Πνπζέλ (παιαηά απφδνζε), «Απφιισλ θαη Γάθλε» 
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Δηθφλα 6: Σηζηαλφο (παιαηά απφδνζε), «Σν Γείπλν ζηνπο Δκκανχο» 

 

Δηθφλα 7: ρνιή Γέλνβαο, «Ο ελαγθαιηζκφο ηνπ Ησζήθ κε ηνλ παηέξα ηνπ», 17
νο

 αηψλαο 
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Δηθφλα 8: Σδ.Πηαηζέηηα (;), «Ζ Παξζέλνο κε ην Βξέθνο» 

 

 

Δηθφλα 9:Ρνχκπελο (παιαηά απφδνζε), «Υνξεχνληα Υεξνπβείκ» 
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Δηθφλα10: Α. βαλ Νηάηθ (;), «ΠξνζσπνγξαθίαηνπΓηάθνκν ληε Καζηφπηλ» 
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Δηθφλα 10: Σδ.-Μπ. Σηέπνιν, «H πξνζεπρή ζηνλ θήπν ηεο Γεζζεκαλήο» 

 

 

Δηθφλα 11: ρνιή Γ. Γηφξληαλο, «Ζ ενξηή ησλ Δπηθαλείσλ», 17
νο 

αηψλαο 

 



59 

 

Δηθφλα 12: Ε. Ληλάξ, «Νεθξή θχζε», 1629 

 



60 

 

Δηθφλα 13:Π. ληέιια Βέθηα, «Ο Υξηζηφο ζην Όξνο ησλ Διαηψλ» 

 

Δηθφλα 14: Κι. Λνξαίλ (παιαηά απφδνζε), «Σνπίν» 
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Δηθφλα 15: Γ.-Μπ. Νηξέμιεξ, «Γνρείν κε άλζε», 1810 
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Δ ζπιινγή ηεο ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο εκπινπηίζηεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1901 

κε επηπιένλ εθαηφλ ηξία έξγα ηέρλεο (ειαηνγξαθίεο, πδαηνγξαθίεο, ζρέδηα θαη 

ραξαθηηθά), πξνεξρφκελα απφ ην θιεξνδφηεκα ηνπ νχηδνπ, έπεηηα απφ απφθαζε ηεο 

ζπδχγνπ ηνπ εθιηπφληνο Ναηαιίαο, ε νπνία δέρζεθε λα ηα παξαρσξήζεη πξηλ ηνλ 

ζάλαηφ ηεο φπσο φξηδε ε δηαζήθε. πσο αλαθέξζεθε φκσο ζην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 

παξάδνζεο-παξαιαβήο κε εκεξνκελία 21 Ενπλίνπ 1901, ηα έξγα δφζεθαλ ζηελ 

Πηλαθνζήθε «ππφ ηελ ξεηήλ ζπκθσλία λα κεηαθεξζψζη πάληα εηο ηελ επί ηεο νδνχ 

Φηιειιήλσλ αξηζ.12 νηθίαλ ηελ πξννξηζκέλελ δηα πηλαθνζήθελ άκα πιεξσζή ν πεξί 

απηήλ φξνο ηεο δηαζήθεο».
245

Δ ζπιινγή νχηδνπ, ηελ νπνία ν Εαθσβίδεο ηνπνζέηεζε 

ζε κηα δεχηεξε αίζνπζα ηνπ Πνιπηερλείνπ ην θζηλφπσξν ηεο ίδηαο ρξνληάο,
246

 

πεξηιάκβαλε εηθνζηελλέα πίλαθεο δσγξαθηθήο, απφ ηνπο νπνίνπο νη πεξηζζφηεξνη 

απνδίδνληαλ ζε δπηηθνεπξσπαίνπο θαιιηηέρλεο. Σα έξγα εθείλα πνπ θξίζεθαλ ηα 

ζεκαληηθφηεξα θαη αλαξηήζεθαλ ζηηο αίζνπζεο ηεο Πηλαθνζήθεο θαηά ηηο επφκελεο 

ηξεηο δεθαεηίεο ήηαλ ηα εμήο: 

 «Νεαξφο κνπζηθφο ζε εξγαζηήξην κνπζηθψλ νξγάλσλ», π.1620-1625(Π.133, ιάδη 

ζε κνπζακά, 117x98 εθ., εηθ. 17) ηνπ Σζέθν ληει Καξαβάηδν (Cecco del 

Caravaggio).
247

 

 «Δ Θενηφθνο κε ην Υξηζηφ» (Π.796, ιάδη ζε μχιν, 60 x 50 εθ.), αγλψζηνπ 

θαιιηηέρλε, πνπ ζεσξείηαη ζήκεξα έξγν «Εηαιηθήο ρνιήο». 

 «Δ Παλαγία» (Π.786, ιάδη ζε κνπζακά, 36 x 23 εθ.) ηνπ Κάξιν Μαξάηηα 

(CarloMaratta, 1625-1713). 

 «Πξνζθχλεζε ησλ Πνηκέλσλ», π.1615-1616 (Π.189, ιάδη ζε κνπζακά, 

151x168εθ., εηθ. 18) ηνπ Γηάθνκπ Γηφξληαλο. 

 «Ώςηκαρία ηππηθνχ» (Π.182, ιάδη ζε κνπζακά, 30x 40 εθ.) πνπ απνδφζεθε ηφηε 

ζηνλ Πίεηεξ ΐνχβεξκαλ (PieterWouwerman, 1623-1682) θαη ζεσξείηαη ζήκεξα 

έξγν ηνπ Γαθ Κνπξηνπά (JacquesCourtois, 1621-1676). 

 «Ο δηαθπγψλ ηαχξνο» (Π.745, ιάδη ζε μχιν, 18 x29 εθ.) ηνπ Πίεηεξ θαλ Λάεξ 

(PieterJacobszvanLaer, ilBamboccio, 1599-1642). 

 «Σν πφηηζκα» (Π.210, ιάδη ζε κνπζακά, 50 x 67 εθ, εηθ. 19) ηνπ Γθαζπάξ 

Νηπγθέ(Gaspard Dughet, 1616-1675). 

 «Κπλήγη ειαθηνχ ή γεξκαληθφ παξακχζη»(Π.265, ιάδη ζε κνπζακά, 48 x54 εθ.,εηθ. 

20)πνπ απνδφζεθε ζηνλΜφξηηδ θνλ βηλη (Moritz von Schwind, 1804-1871). 

                                                 
245Ώξρείν ΒΠΜΏ, θάθεινο «Κιεξνδνηήκαηα», Κιεξνδφηεκα Ώιεμάλδξνπ νχηδνπ.    
246ΐι. Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Δ πηλαθνζήθε Ώι. νχηζνπ», Πηλαθνζήθε, έηνο Ώ΄, ηρ. Δ΄, 

Οθηψβξηνο 1901, ζει.194. Καζψο θαη Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Βζληθή Πηλαθνζήθε», 

Πηλαθνζήθε, έηνο Ώ΄, ηρ. Θ΄, Ννέκβξηνο 1901, ζει. 216: «Παξερσξήζε θαη δεπηέξα αίζνπζα ηνπ 

Πνιπηερλείνπ δηα ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ. Βλ ηε α΄ εηνπνζεηήζεζαλ αη ππφ ηνπ καθαξίηνπ Ξέλνπ 

δσξεζείζαη εηθφλεο, αίηηλεο είρνλ κέρξη ηνχδε πνιχ παξακειεζή θαηά ηελ θχιαμηλ. Βλ ηε β΄ 

ηνπνζεηνχληαη αη εηθφλεο ηεο Πηλαθνζήθεο ηνπ Ώι. νχηζνπ». 
247Δ ειαηνγξαθία είρε αγνξαζηεί απφ ηνλ νχηδν γηα 10.000 ρξπζά θξάγθα. 
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 «Οιιαλδηθφ ιηκάλη» (Π.195, ιάδη ζε κνπζακά, 30x42εθ., εηθ. 21)πνπ ζεσξήζεθε 

έξγν ηνπ Μαηίαο νέβεξηο θαη ζήκεξα απνδίδεηαη ζην Πίεηεξ Μπνπη (Pieter Bout, 

1658-1702). 

 «Δ Παλαγία κε ηνλ Εεζνχ θαη ηνλ Άγην Εσάλλε (Π.142, ιάδη ζε ραιθφ, 26 ρ 20 εθ,, 

εηθ. 22) πνπ δσξήζεθε σο έξγν ηνπ Γθ. Ρέλη θαη απνδφζεθε έπεηηα ζηνλ Φξ. 

Σξεβηδάλη (Francesco Trevisani, 1656-1746). 

 «θχινο θαη Γάηεο» (Π.180, ιάδη ζε κνπζακά, 80x100εθ., εηθ. 23) πνπ 

απνδφδζεθε ηφηε ζηνλ Γηαλ Φπη (JanFyt, 1611-1661) θαη ζεσξείηαη ζήκεξα έξγν 

ηνπ Ώιεμάληξ-Φξαλζνπά Νηεπφξη (Alexandre-François Desportes, 1661-1743). 

 «Θαιαζζνγξαθία» (Π.746, ιάδη ζε ραξηφλη, 24 x35 εθ.) ηνπ Εβάλ Ώτβαδφθζθπ 

(IvanAivasowsky, 1817-1900).
248

 

 

ζνλ αθνξά ηα έξγα λενειιεληθήο ηέρλεο, ε ζπιινγή ηνπ νχηδνπ πεξηιάκβαλε 

ηα εμήο:  

 «Δ ηαχξσζε», β΄ κηζφ ηνπ 15νπ αηψλα» (Π.144, απγνηέκπεξα ζε μχιν, 83,5 x 59 

εθ., εηθ. 24) ηνπ Ώλδξέα Παβία (π.1440-κεηαμχ 1504-1512). 

 «Δ πξνζθχλεζε ησλ πνηκέλσλ», π.1688-1700(Π.147, απγνηέκπεξα ζε μχιν, 

98x80εθ., εηθ. 25)ηνπ ηέθαλνπ Σδαγθαξφια (ηέιε 17
νπ

 αηψλα Ŕ αξρέο 18
νπ

 

αηψλα). 

 Πέληεηνπηνγξαθίεο θαη ηέζζεξα ζρέδηα ηνπ Γξεγνξίνπ νχηδνπ (1814-1869):  

 «Άπνςε Νεάπνιεο» (Π.260, ιάδη ζε ραξηφλη, 20 x32εθ., εηθ. 26). 

 «Σν Θεζείν», 1853 (Π.739, ιάδη ζε κνπζακά, 37 x 52 εθ.). 

 «Θαιαζζνγξαθία Ŕ ξκνο» (Π.740, ιάδη ζε κνπζακά, 35 x 53 εθ.). 

 «Θαιαζζνγξαθία κε βξάρηα» (Π.741, ιάδη ζε κνπζακά, 35 x 53 εθ.). 

 «Σνπίν απφ ηα πεξίρσξα ησλ ΐεξζαιιηψλ» (Π.781, ιάδη ζε κνπζακά, 26 x 

36 εθ.). 

 «Άπνςε ησλ Ώζελψλ ην 1841», 1841 (Π.778, κνιχβη ζε ραξηί, 26 x 39 εθ., 

εηθ. 27). 

 «Ο Ναφο ηεο Κνξίλζνπ», 1848 (Π.779, κνιχβη ζε ραξηί, 26,5 x 39 εθ.).  

 «Σνπίν» (Π.1259/α, κνιχβη ζε ραξηί, 18,5 x 26,7 εθ.).  

 «Σνπίν» (Π.1259/β, κνιχβη ζε ραξηί, 19,6 x 29 εθ.). 

 «Μηραήι ΐφδαο νχηδνο» π.1890 (Π.738, ιάδη ζε κνπζακά, 55x45εθ., εηθ. 28) 

ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα. 

 «Σνπίν Πηθαξδίαο» (Π.729, ιάδη ζε κνπζακά, 38x55εθ., εηθ. 29) θαη «Κεθαιή 

θφξεο» (Π.682, ιάδη ζε κνπζακά, 35x27εθ.) ηνπ Εάθσβνπ Ρίδνπ. 

Σν ζεκαληηθφηεξν, φκσο θνκκάηη ηεο ζπιινγήο νχηδνπ απνηεινχζαλ ηα 

ραξαθηηθά θαη ηα ζρέδηα πνπ απνδίδνληαλ ηφηε ζε γλσζηνχο δπηηθνεπξσπαίνπο 

θαιιηηέρλεο, φπσο νη Σηληνξέην, Τκπέξ Ρνκπέξ(HubertRobert), Ά. βαλ Νηάηθ, Σηέπνιν, 

Φξαληδέζθν νιηκέλα (FrancescoSolimena, 1657-1747), Γαλ-Ολνξέ Φξαγθνλάξ 

                                                 
248Ο ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο είρε θαηαγξαθεί ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο σο έξγν ηνπ Γξεγ. νχηδνπ. 
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(Jean-Honoré Fragonard, 1732-1806), Ρέκπξαλη, Νηχξεξ (AlbrechtDürer, 1741-1528) 

θ.ά., θαη πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ βαζηθφ ππξήλα ηεο ζρεηηθήο ζπιινγήο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο.
249

 

χκθσλα, ηέινο, κε ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ε Ναηαιία νχηδνπ παξέδσζε, 

επίζεο, ζηνλ Εαθσβίδε θαη ηα εμήο έξγα ηέρλεο: 

 «έλ δνρείνλ Sevres». Πξφθεηηαη γηα ην «ΐάδν» (Π.441, πνξζειάλε εβξψλ, 71 εθ.). 

 «κηαλ καξκάξηλελ πξνηνκήλ κεηά μχιηλεο βάζεο».Πξφθεηηαη γηα ην έξγν 

«Ώιέμαλδξνο νχηδνο ν πξεζβχηεξνο» (κάξκαξν, 68x 50 x 32 εθ.) ηνπ Λεσλίδα 

Αξφζε,
250

ην νπνίν δφζεθε, θαη‟ εληνιή ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζην Ννκηζκαηηθφ 

Μνπζείν. .
251

 

 «κίαλ εηθφλα δσξεζείζαλ ππφ ηνπ θ. Σππάιδνπ». Πξφθεηηαη γηα ηνλ πίλαθα ηνπ 

Μνξηηδ θνλ βηλη (MoritzvonSchwind,1804-1871), «Κπλήγη ειαθηνχ ή γεξκαληθφ 

παξακχζη» (Π.265, ιάδη ζε κνπζακά, 48 x54 εθ.), δσξεά ηνπ Γεσξγίνπ Κνδάθε-

Σππάιδνπ. 

 «κίαλ πξνζσπνγξαθίαλ παξηζηψζαλ ηνλ Ώ. νχηδνλ». Πξφθεηηαη γηα ηνλ πίλαθα 

ηνπ Γ. Ρντινχ, «Πξνζσπνγξαθία Ώιέμαλδξνπνχηδνπ» (Π.798, ιάδη ζε κνπζακά, 

75 x56 εθ., εηθ. 30). 

 «δχν σνεηδείο εηθφλαο παξηζηψζαο άλζε». Πξφθεηηαη γηα ηα έξγα αγλψζηνπ 

θαιιηηέρλε κε ηίηιν «Άλζε» (Π.797/1-2, ιάδη ζε κνπζακά, 105x67 εθ.)».  

                                                 
249 ΐι. ζρεηηθά Μ. Καζηκάηε, «Βπίκνλεο θαηαβπζίζεηο ζε απνζήθεο ιεζκνλεκέλσλ ζεζαπξψλ. 

Παξνπζίαζε ηνπ ηκήκαηνο ραξαθηηθψλ θαη ζρεδίσλ»,ηα άδπηα ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο. Άγλσζηνη 

ζεζαπξνί απφ ηηο ζπιινγέο ηεο, θαηάινγνο έθζεζεο, Β.Π.Μ.Ώ.., 20 Οθησβξίνπ 2011 Ŕ 8 Εαλνπαξίνπ 

2012, Ώζήλα, Β.Π.Μ.Ώ.. 2011, ζει.329-377 θαη ζει.420-425, φπνπ ν θαηάινγνο κε ηα ζρέδηα θαη ηα 

ραξαθηηθά. πσο ζεκεηψλεη ε Καζηκάηε νη πεξηζζφηεξεο απνδφζεηο ζηα ζρέδηα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο 

νχηδνπ έρνπλ αλαηξαπεί απφ ηελεψηεξε έξεπλα. 
250ΐι. ζρεηηθά Ώ. Γηαλλνπδάθε, Ζ ζπιινγή λενειιεληθήο γιππηηθήο θαη ε ηζηνξία ηεο 1900-2006, φπ.π., 

ηφκνο ΐ΄, θαηάινγνο δσξεψλ θαη θιεξνδνηεκάησλ, αξ. 1. 
251 ε έγγξαθν κε ρεηξφγξαθεο παξαηεξήζεηο επί ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο πνπ εληφπηζα ζην αξρείν 

ηεο Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο «Κιεξνδνηήκαηα», θιεξνδφηεκα Ώιεμάλδξνπ νχηδνπ αλαθέξεηαη ην εμήο: 

«Μαξκάξηλε πξνηνκή νχηδνπ κεηά μπιίλεο βάζεσο απεζηάιε εηο ην Ννκηζκαηηθφλ Μνπζείνλ, 

ζπκθψλσο εθ ππφ αξηζ, 18451 απφ 18.10.1904 δηαηαγή Τπνπξ. Παηδείαο». 
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Δηθφλα 16: Σζέθν ληει Καξαβάηδν, «Νεαξφο κνπζηθφο ζε εξγαζηήξην κνπζηθψλ νξγάλσλ», π.1620-1625 
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Δηθφλα 17: Γ. Γηφξληαλο,«Πξνζθχλεζε ησλ Πνηκέλσλ, π.1615-1616 

 

 

Δηθφλα 18: Γθ. Νηπγθέ, «Σν πφηηζκα» 
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Δηθφλα 19: Μ. θνλ βηλη (παιαηά απφδνζε), «Κπλήγη ειαθηνχ ή γεξκαληθφ παξακχζη» 

 

 

Δηθφλα 20: Π. Μπνπη, «Οιιαλδηθφ ιηκάλη» 
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Δηθφλα 21: Φξ. Σξεβηδάλη (παιαηά απφδνζε), «Ζ Παλαγία κε ηνλ Ηεζνχ θαη ηνλ Άγην Ησάλλε» 

 

 

Δηθφλα 22: Α.-Φ. Νηεπφξη, «θχινο θαη γάηεο» 
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Δηθφλα 23: Α. Παβίαο, «Ζ ηαχξσζε», β΄ κηζφ ηνπ 15νπ αηψλα 
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Δηθφλα 24: . Σδαγθαξφιαο, «Ζ πξνζθχλεζε ησλ πνηκέλσλ», π.1688-1700 

 



71 

 

Δηθφλα 25: Γ. νχηδνο, «Άπνςε Νεάπνιεο» 

 

 

Δηθφλα 26: Γ. νχηδνο, «Άπνςε ησλ Αζελψλ ην 1841», 1841 
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Δηθφλα 27: Νηθεθφξνο Λχηξαο, «Μηραήι Βφδαο νχηδνο», π.1890 

 

 

Δηθφλα 28: Η. Ρίδνο, «Σνπίν Πηθαξδίαο» 
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Δηθφλα 29: Γ. Ρντιφο, «Πξνζσπνγξαθία Αιέμαλδξνπ νχηδνπ» 
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2.4) «Ζ θφληο είλε ε κφλε επηζθέπηεο». Ζ ελ Αζήλαηο Πηλαθνζήθε κέζα ζην 

ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πνιηηηθφ ηνπίν ηεο πεξηφδνπ 1901-1906 

Οη ζρεδηαδφκελεο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ θαιιηηερληθνχ ρψξνπ πνπ 

επεμεξγαδφηαλ ε θπβέξλεζε Θενηφθε
252

 δηαθφπεθαλ απφηνκα κε ηελ παξαίηεζή ηεο 

ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 1901 εμαηηίαο ησλ ζνβαξψλ επεηζνδίσλ πνπ πξνθιήζεθαλ ζην 

θέληξν ηεο Ώζήλαο ιίγεο εκέξεο λσξίηεξα, κε αθνξκή ηε δεκνζίεπζε απφ ηελ 

εθεκεξίδα Αθξφπνιηο ησλ θεηκέλσλ ησλ Βπαγγειηψλ κεηαθξαζκέλλσλ ζηε δεκνηηθή 

γιψζζα απφ ηνλ Ώιέμαλδξν Πάιιε.
253

 Ώθνινχζεζε κηα πεξίνδνο έληνλεο πνιηηηθήο 

αζηάζεηαο θαη ξεπζηφηεηαο, κε ζπλερείο αλαθαηαηάμεηο κέζα ζηνπο πνιηηηθνχο 

ζρεκαηηζκνχο, κε θπβεξλήζεηο ρσξίο ηζρπξέο θνηλνβνπιεπηηθέο πιεηνςεθίεο θαη κε 

ιηγνζηέο θαη ζε άηαθηα ρξνληθά δηαζηήκαηα δηεμαγφκελεο θνηλνβνπιεπηηθέο 

ζπλεδξηάζεηο.
254

Βίλαη πξνθαλέο φηη κέζα ζε έλα ηέηνην αζηαζέο πνιηηηθφ ηνπίν ε 

                                                 
252ΐι. ζρεηηθά Ώλκ. [Κ. Μηραειίδεο]. ρ.η., Παλαζήλαηα, έηνο Ώ΄, ηφκ. ΐ΄, ηρ. 2, Ννέκβξηνο 1900, 

ζει.78: «Ώπεθαζίζζε νξηζηηθψο, σο επιεξνθνξήζεκελ, ε ελ ησ ππνπξγείσ ηεο Παηδείαο ίδξπζηο 

„ηκήκαηνο ησλ Καιψλ Σερλψλ‟ απηνηεινχο, εηο ην νπνίνλ ζα ππαρζψζηλ ε Πηλαθνζήθε ησλ Ώζελψλ θαη 

ε κεηαξξπζκηδφκελε ζρνιή ησλ Καιψλ Σερλψλ, ήηηο έσο ηψξα ππήγεην ηεξαξρηθψο εηο ην ηκήκα ησλ 

Αεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ ππνπξγείνπ ησλ Βζσηεξηθψλ». 
253ρεηηθά κε ηα «Βπαγγειηθά» βι. Οπξ. Κατάθα (επηκ.), Δπαγγειηθά (1901) Ŕ Οξεζηεηαθά (1903): 

λεσηεξηθέο πηέζεηο θαη θνηλσληθέο αληηζηάζεηο, Πξαθηηθά επηζηεκνληθνχ ζπκπνζίνπ, Ώζήλα, 31 

Οθησβξίνπ Ŕ 1 Ννεκβξίνπ 2003, Ώζήλα, ρνιή ΜσξαΎηε, Βηαηξεία πνπδψλ Νενειιεληθνχ 

Πνιηηηζκνχ θαη Γεληθήο Παηδείαο, 2005. 
254 Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηελ πεξίνδν 1901-1905 νξθίζηεθαλ επηά δηαδνρηθέο θπβεξλήζεηο κε ελλέα 

δηαθνξεηηθνχο ππνπξγνχο Παηδείαο. Δ θπβέξλεζε Θενηφθε παξαηηήζεθε ζηηο 11 Ννεκβξίνπ 1901 ιφγσ 

ησλ «Βπαγγειηαθψλ», θαη ν βαζηιηάο έδσζε εληνιή ζρεκαηηζκνχ θπβέξλεζεο ζηνλ Ώιέμαλδξν ΓαΎκε, 

αξρεγνχ ηνπ ηξίηνπ ζε δχλακε θφκκαηνο ηνπ θνηλνβνπιίνπ (θαη φρη ζηνλ Αειηγηάλλε, παξαβηάδνληαο 

έηζη ηελ αξρή ηεο δεδεισκέλεο). ηε λέα θπβέξλεζε, ηελ νπνία ζηήξημε θαη ν Θενηφθεο, ππνπξγφο 

Παηδείαο αλέιαβε ν Ώληψληνο Μνκθεξάηνο. Δ θπβέξλεζε ΓαΎκε έκεηλε ζηελ εμνπζία κέρξη ηηο 17 

Ννεκβξίνπ 1902, φηαλ ζηηο γεληθέο βνπιεπηηθέο εθινγέο ην Βζληθφ Κφκκα ηνπ Αειηγηάλλε (θαη κε ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ Αεκεηξίνπ Ράιιε) θέξδηζε κε 49%. Ο βαζηιηάο πξνζπάζεζε λα απνθχγεη ηνλ νξηζκφ 

θπβέξλεζεο Αειηγηάλλε, σζηφζν νη αληηδξάζεηο/δηαδειψζεηο ησλ νπαδψλ ηνπ Βζληθνχ Κφκκαηνο 

(γλσζηέο σο ζαληδηθά) είραλ σο απνηέιεζκα ηνλ ζρεκαηηζκφ θπβέξλεζεο Αειηγηάλλε ζηηο 24 

Ννεκβξίνπ. Τπνπξγφο Παηδείαο δηνξίζηεθε ν Ώιέμαλδξνο Ρψκαο. Δ θπβέξλεζε σζηφζν παξαηηήζεθε 

ζηηο 12 Ενπλίνπ 1903 αθνχ ιφγσ ηνπ ζηαθηδηθνχ δεηήκαηνο δελ πήξε ςήθν εκπηζηνζχλεο ζηε ΐνπιή. 

Οξίζηεθε λέα θπβέξλεζε Θενηφθε ζηηο 16 Ενπλίνπ, ε νπνία έπεζε κε ηε ζεηξά ηεο ζηηο 25 Ενπλίνπ. ηηο 

28 Ενπλίνπ ν βαζηιηάο δηφξηζε θπβέξλεζε ππφ ηνλ Αεκήηξην Ράιιε πνπ έκεηλε ζηελ εμνπζία κέρξη ηηο 6 

Αεθεκβξίνπ 1903. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1903 έιαβαλ ρψξα ηα Οξεζηεηαθά. Μεηά ηελ παξαίηεζε Ράιιε, 

ζρεκαηίζηεθε λέα θπβέξλεζε Θενηφθε, ε νπνία παξέκεηλε ζηελ εμνπζία κέρξη θαη ηηο 8 Αεθεκβξίνπ 

1904. Τπνπξγφο Παηδείαο αλέιαβε κέρξη ηηο 14 Ενπλίνπ ν ππξίδσλ ηάεο θαη ζηε ζπλέρεηα ν Κ. Ώξγ. 

Λνκβάξδνο (κέρξη ηηο 16 Αεθεκβξίνπ). ηηο 17 Αεθεκβξίνπ 1904 δηνξίζηεθε θπβέξλεζε Αειηγηάλλε, ε 

νπνία θαη πξνθήξπμε εθινγέο γηα ηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 1905. Σν Βζληθφ Κφκκα (Αειηγηάλλεο Ŕ Ράιιεο) 

θέξδηζε κε 61%, αθνινχζεζε ην Νεσηεξηθφ κε 26% θαη ην θφκκα ηνπ Ώι. ΓαΎκε κε 6%. Τπνπξγφο 

Παηδείαο αλέιαβε ν Κ. Καξαπάλνο κέρξη ηηο 9 Ενπλίνπ 1905. Δ δνινθνλία ηνπ Αειηγηάλλε ζηηο 31 

ΜαΎνπ νδήγεζε ζηνλ ζρεκαηηζκφ λέαο θπβέξλεζεο Ράιιε ζηηο 9 Ενπλίνπ, ε νπνία θαη παξέκεηλε ζηελ 

εμνπζία κέρξη ηηο 30 Ννεκβξίνπ. Τπνπξγφο Παηδείαο ήηαλ ν Λακ. Α. Καιιηθξνλάο. ηηο 8 Αεθεκβξίνπ 

δηνξίζηεθε λέα θπβέξλεζε ππφ ηνλ Θενηφθε, ε νπνία θαη πξνθήξπμε εθινγέο γηα ηελ 25ε Μαξηίνπ 

1906. Τπνπξγφο ν Ώλδξέαο ηεθαλφπνπινο (κέρξη θαη ηηο 21 Ενπλίνπ 1908).Γηα ηα γεγνλφηα ηεο 

πεξηφδνπ βι. Θ. Μπνρψηεο, «Βζσηεξηθή πνιηηηθή, 1900-1922», ζην Υξ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία 

ηεο Διιάδαο ηνπ 20νχ αηψλα…, φπ.π., ζει. 41-48.  ΐι. επίζεο Ν. Μαξσλίηε, «Οη πνιηηηθέο δπλάκεηο θαηά 

ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ 20νπ αηψλα», ζην Ν. Μαξσλίηε (επηκ.),Σν θίλεκα ζην Γνπδί, 1909, ζηε ζεηξά 
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άζθεζε έζησ θαη κηαο ζηνηρεησδψο ζρεδηαζκέλεο θαιιηηερληθήο πνιηηηθήο ήηαλ 

αδχλαηε θαη θαηά ζπλέπεηα ε λενζχζηαηε ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθε παξέκεηλε «θιεηζηή 

θαη απξφζηηνο»,
255

 «θπηνδσνχζα»,
256

 κε ηελ «θφληδα λα είλαη ε κφλε επηζθέπηξηα».
257

 

 

2.4.1) Ζ απνπζία θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο απφ 

ηνπο εχπνξνπο Έιιελεο θηιφηερλνπο ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο 

Πηλαθνζήθεο 

Δ έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ θξαηηθψλ θνλδπιίσλ ήηαλ αλακθίβνια έλαο απφ 

ηνπο βαζηθνχο ιφγνπο ηεο ππνιεηηνπξγίαο ηνπ κνπζείνπ. Βίλαη ελδεηθηηθφ πσο κνλάρα 

ε κηζζνδνζία ηνπ εθφξνπ θαιππηφηαλ απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη φπσο 

εχζηνρα γξάθηεθε ζηνλ Σχπν ηεο επνρήο, «δελ ελλννχλ λα δηνξίζνπλ έλαλ 

ππαιιειάθνλ επηζηάηελ δηα λα μεζθνλίδε ηα ππάξρνληα έξγα εηο ηελ θιεηζηήλ 

αίζνπζαλ ηεο Πηλαθνζήθεο».
258

 Σαπηφρξνλα ε παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο Θενηφθε 

είρε σο ζπλέπεηα θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ Πνιέκε απφ ηε ζέζε ηνπ Γξακκαηέα, 

ρσξίο φκσο ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, γεγνλφο πνπ δπζρέξαηλε αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ κνπζείνπ.  

Βπηπξνζζέησο, ε έιιεηςε ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο θαζηζηνχζε αδχλαηνλ 

θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο ηεο Πηλαθνζήθεο, ζέκα ην νπνίν είρε επηζεκαλζεί 

πνιιέο θνξέο θαη απφ ηηο ζειίδεο ησλ αζελατθψλ εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθψλ: 

Πψο λα ππάξμε Πηλαθνζήθε ρσξίο επηρνξήγεζηλ; Με ηα ακθηβφινπ πξνειεχζεσο 

αληίγξαθα κεξηθψλ εηθφλσλ, ηα νπνία έηπρε λα επξεζνχλ εηο ηαο απνζήθαο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ εθ δηαθφξσλ δσξεψλ, θέξνληα σο ζαθθηά αιεχξσλ ηελ κάξθαλ ηνπ 

αξηζκνχ ησλ; ηαλ ηδξχζε (;) ε Πηλαθνζήθε ππήξμε ε απφθαζηο θαη ε ηδέα, φηη ην 

Κξάηνο ζα εςήθηδε θάζε ρξφλνλ σξηζκέλνλ θνλδχιηνλ, ην νπνίνλ ζα δηεηίζεην πξνο 

αγνξάλ έξγσλ, πξάγκα ην νπνίνλ γίλεηαη εηο φια ηα κέξε ηνπ θφζκνπ, φπνπ ππάξρεη 

Πηλαθνζήθε, αλέιαβε δε ηελ δηεχζπλζίλ ηεο ν θ. Ηαθσβίδεο. ζα έξγα επξήθε ηα 

θαηέηαμε κε ζρεηηθήλ αλαινγίαλ θαη αλέκεηλε ηελ επέκβαζηλ ηνπ Γεκνζίνπ. Αλέκεηλε έλα, 

δπν, ηξία, ηέζζεξα ρξφληα, ελήξγεζε κάιηζηα φ,ηη εδχλαην, αθφκε απφ ησλ ζηειψλ 

                                                                                                                                              
«Σα Νέα / ηζηνξία. Έμη ζηηγκέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα», Ώζήλα, Αεκνζηνγξαθηθφο Οξγαληζκφο 

Λακπξάθε, 2010, ζει. 19-20. 
255Αάθληο [Α. Ε. Καινγεξφπνπινο], «εκεηψζεηο ελφο κελφο. Σν θηινινγηθφλ θαη θαιιηηερληθφλ 1904», 

Πηλαθνζήθε, έηνο Α΄, ηρ. ΜΔ΄, Φεβξνπάξηνο 1905, ζει.233. 
256 Αάθληο [Α. Ε. Καινγεξφπνπινο], «εκεηψζεηο ελφο κελφο. Εαθσβίδεο Ŕ Ρντιφο», Πηλαθνζήθε, έηνο 

Γ΄, ηρ. Λ΄, Ώχγνπζηνο 1903, ζει. 120. 
257Φηιφηερλνο [Α. Ε. Καινγεξφπνπινο], «Σν θαιιηηερληθφλ 1901», Πηλαθνζήθε, έηνο Ώ΄, ηρ. Εΐ΄, 

Φεβξνπάξηνο 1902, ζει.282. 
258Ώλκ., «Βδψ θη εθεί», εθ. θξηπ, 23 Φεβξνπαξίνπ 1901. 
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ηνχησλ επαλεηιεκκέλσο εζίγε ην δήηεκα, αιιά ην Κξάηνο δελ επθαίξεζε λα ιχζε ην 

δήηεκα, θαη έθηνηε ε ππφζεζηο ηεο Πηλαθνζήθεο θνηκάηαη εηο ην ρξνλνδνχιαπνλ.
259

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο θξαηηθήο αδηαθνξίαο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

ζπιινγήο ηεο ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο απνηειεί ε αδπλακία αγνξάο ησλ έξγσλ ηνπ 

Νηθφιανπ Γχδε, ηα νπνία είραλ ελαπνκείλεη ζην εξγαζηήξην ηνπ ζην Μφλαρν. Μεηά 

ηνλ ζάλαην ηνπ θαιιηηέρλε ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1900, ε ζχδπγνο ηνπ Άξηεκηο δήισζε 

«απεξηθξάζησο φηη νπδέλ δχλαηαη λα δψζε πξηλ ή ε Βιιεληθή Κπβέξλεζηο θαηαζηήζε 

γλσζηφλ αλ ζέιε ηη θαη ηη ζέιεη εθ ησλ έξγσλ ηνπ Γχδε».
260

Ώλέθεξαπαξαπάλσ φηη ν 

Πνιέκεο θαηά ηε ζεηεία ηνπ σο γξακαηέαο ηνπ κνπζείνπ,έθξηλε απαξαίηεηε ηελ 

αγνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ γηα λα ζρεκαηηζηεί ζηελ Πηλαθνζήθε ε βάζε ηεο 

ζχγρξνλεο ειιεληθήο ηέρλεο, ελψ θαη ν Εαθσβίδεο δήισζε ζηνλ αξρηζπληάθηε ηεο 

εθεκεξίδαο Σν Άζηπ πσο φλεηξφ ηνπ ήηαλ λα εγθαηληάζεη ην «Βιιεληθφ Σκήκα» ηνπ 

κνπζείνπ κε εηθφλεο ηνπ Γχδε.
261

 Βληνχηνηο νη πξνζδνθίεο ησλ ππεπζχλσλ ηνπ 

κνπζείνπ δελ επνδψζεθαλ, δηφηη «επί πξνυπνινγηζκνχ 11 εθαηνκκπξίσλ, 30.000 δξρ. 

δηα λα αγνξαζζνχλ δπν-ηξηα έξγα ηνπ Γχδε, εζεσξήζεζαλ ζπαηάιε».
262

 πλερίδνληαο 

πάλησο ηελ πξνζπάζεηα απφθηεζεο έξγσλ ηνπ Έιιελα δσγξάθνπ, ην θαινθαίξη ηνπ 

1902 αξθεηνί θαιιηηέρλεο «πξσηνζηαηνχληνο ηνπ θ. Εαθσβίδνπ» απεπζχλζεθαλ δη‟ 

επηζηνιήο πξνο ηνλ Έιιελα νκνγελή ηεο Οδεζζνχ Γξεγφξην Μαξαζιή παξαθαιψληαο 

ηνλ «φπσο, επηηειψλ έξγνλ εζληθφλ, αγνξάζε ράξηλ ηεο Πηλαθνζήθεο Ώζελψλ ηηλά εθ 

ησλ απνκελφλησλ αθφκε έξγσλ ηνπ Νηθνιάνπ Γχδε».
263

 Ο Μαξαζιήο δηέζεηε θαη ν 

ίδηνο κηα αμηφινγε ζπιινγή έξγσλ ηέρλεο θαη δε ζρεδίσλ (ηελ νπνία δψξηζε αξγφηεξα 

ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε), ελψ ηελ ίδηα εθείλε πεξίνδν είρε δεκνζηεπηεί ε είδεζε φηη 

είρε δεηήζεη απφ ηνλ Αήκν Ώζελαίσλ έλαλ ρψξν γηα ηελ αλέγεξζε κεγαινπξεπνχο 

                                                 
259 Ο θαζεκεξηλφο, «Δ πηλαθνζήθε», εθ. θξηπ, 17 Αεθεκβξίνπ 1903. ΐι. επίζεο Ώλκ., «Βδψ θη εθεί», 

εθ. θξίπ, 24 Εαλνπαξίνπ 1905. Καζψοθαη ην ζρφιην ηνπ Κ. Μηραειίδε κε αθνξκή ηελ έθζεζε ηνπ 

«Παξλαζζνχ» ζην πεξηνδηθφ Παλαζήλαηα: «Ώλ ε Πηλαθνζήθε καο είρε ηα πιηθά κέζα, ζα 

ππεξεθαλεχεην λα ζηνιίζε ηνπο ηνίρνπο ηεο κε ηα έξγα ησλ [ελλ. ησλ  Παξζέλε θαη Φσθά]. Σψξα ηα 

θακαξψλνκελ εκείο θη εκείο, θαη πφηε καο πεηξάδεη ην θσο ηεο αηζνχζεο, πφηε ν Παξλαζζφο, πφηε δελ 

εμεχξσ πνηνο άιινο, δηα λα μεζπάζεη θάπνπ ηέινο πάλησλ ν πφλνο καο ελ ησ κεηαμχ γξάθνκελ φ,ηη 

εκπνξνχκελ, εξγάδνληαη θαη απηνί φζνλ εκπνξνχλ, θαη πάεη ιέγνληαο». Κ. Μηραειίδεο, «Καιιηηερληθή 

δσή. Ώπφ ηελ έθζεζηλ ηνπ Παξλαζζνχ», Παλαζήλαηα, έηνο Β΄, ηφκνο Ε΄, 30 Ώπξηιίνπ 1905, ζει. 55. 
260 Ώλκ., «Σα έξγα ηνπ Γχδε»,εθ. θξηπ, 18 Εαλνπαξίνπ 1901. 
261Δ αλαθνξά ζην Μ. Μαιαθάζεο, «Οιίγα πεξί Γχδε», Παλαζήλαηα, έηνο ΐ΄, 15 Ννεκβξίνπ 1901, 

ζει.104-105. Ώλάινγε πξνζδνθία δηαηχπσζε ν Εαθσβίδεο θαη ζην θείκελφ ηνπ ζην ηεχρνο-αθηέξσκα 

ησλ Παλαζελαίσλ γηα ηνλ Γχδε ηνλ Μάξηην ηνπ 1901: «λα επρεζψ φπσο ε Κπβέξλεζηο, ελ ηε πςειή 

απηήο ππέξ ηεο ηέρλεο κεξίκλε, επδνθήζε λ‟αγνξαζζψζηλ, αλ φρη πάληεο, κέξνο ηνπιάρηζηνλ ησλ 

θαηαιεηθζέλησλ πηλάθσλ ηνπ πξνο πινπηηζκφλ ηεο ελ Ώζήλαηο θαηαξηηδνκέλεο Πηλαθνζήθεο, εο έρσ 

ηελ ηηκήλ λα είκαη έθνξνο». Παλαζήλαηα, έηνο Ώ΄, ηφκνο Ώ΄, 15 Μαξηίνπ 1901, ζει. 434. 
262 Μ. Μαιαθάζεο, «Οιίγα πεξί Γχδε», φπ.π., ζει.104. 
263Ώλκ. [Κ. Μηραειίδεο], «Βηθαζηηθαί ηέρλαη», Παλαζήλαηα, έηνο ΐ΄, ηφκνο Α΄, 30 Ενπλίνπ 1902, ζει. 

192. 
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κεγάξνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ.
264

 Καη απηή ε πξνζπάζεηα σζηφζν ήηαλ αλεπηηπρήο, 

θαηαδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα ηελ απξνζπκία ησλ Βιιήλσλ νκνγελψλ λα εληζρχζνπλ 

νηθνλνκηθά ην κνπζείν θαη λα εκπινπηίζνπλ κέζσ δσξεψλ ηε ζπιινγή ηνπ. 

Βλδεηθηηθφ σο πξνο απηφ ήηαλ βέβαηα θαη ε επηινγή ηεο ίδηαο ηεο ζπδχγνπ ηνπ Γχδε λα 

κελ δσξίζεη έξγα ηνπ θαιιηηέρλε ζηελ ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθε. Σελ ίδηα πεξίνδν 

άιισζηε είρε γίλεη γλσζηφ φηη ε ζπιινγή έξγσλ ηέρλεο ηνπ πινχζηνπ επηρεηξεκαηία 

Κσλζηαληίλνπ Ώιέμαλδξνπ Εσλίδε θιεξνδνηήζεθε ζην Kensigton Museum ηνπ 

Λνλδίλνπ, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ην δεθηηθφ ζρφιην ηνπ Κίκσλα Μηραειίδε ζην 

πεξηνδηθφΠαλαζήλαηα: «Καη έηζη, ράξηο εηο ηνλ έιιελα Κσλζηαληίλνλ Ώιεμάλδξνπ 

Ενλίδελ επινπηίζζε ην πησρφλ αγγιηθφλ κνπζείνλ κε αιεζηλήλ βαζηιηθήλ ζπιινγήλ. Δ 

θαυκέλε ε ειιεληθή Πηλαθνζήθε αο πεξηκέλε ην θιεξνδφηεκα θαλελφο Μηλ-Σζνπ-

Φνπ δηα λ‟ αξρίζεη λα ιέγεηαη Πηλαθνζήθε. Ο Θεφο ζρσξεζ‟ηνλ!».
265

 

Βλδεηθηηθφ ηεο παξαπάλσ θαηάζηαζεο είλαη θαη ην γεγνλφο πσο ζηα πξψηα 

ηξία ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ κνπζείνπ έγηλε κφλν κηα δσξεά! Ο Κεξθπξαίνο Γεψξγηνο 

Μαπξνγηάλλεο πξφζθεξε ηνλ Ενχλην ηνπ 1902 ηελειαηνγξαθία αγλψζηνπ δσγξάθνπ«Δ 

Παλαγία κε ηνλ Εεζνχ» (Π.1021, ιάδη ζε κνπζακά, 21 x 16 εθ).
266

 

 

2.4.2) Ζ παξαιαβή ησλ πηλάθσλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο ηνπ Ησάλλνπ Αξηζηάξρε 

θαη ε δσξεά ηεο Αηθαηεξίλεο Ρνδνθαλάθε (1904) 

ε δεκνζίεπκά ηεο ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1903, ε εθεκεξίδα Δζηία αλέθεξε φηη 

απνζθξαγίζηεθαλ ηα θηβψηηα κε ηα αληηθείκελα ηέρλεο πνπ ν πξέζβεο ηεο 

Οζσκαληθήο Ώπηνθξαηνξίαο ζην ΐεξνιίλν Εσάλλεο Ώξηζηάξρεο ΐέεο (1822-1897) 

είρε θιεξνδνηήζεη κε ηνλ ζάλαηφ ηνπ ζην Χδείν ησλ Ώζελψλ θαη ην ππφ ίδξπζε ηφηε 

θαιιηηερληθφ κνπζείν.
267

 Δ θαζπζηέξεζε απηή ζηελ πινπνίεζε ησλ φξσλ ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο νθεηιφηαλ ζηηο ελζηάζεηο πνπ ππέβαιαλ νη θιεξνλφκνη ηνπ γηα ηελ 

                                                 
264 ΐι. Φηιφηερλνο [Α. Ε .Καινγεξφπνπινο], «Σν θαιιηηερληθφλ 1901», Πηλαθνζήθε, έηνο Ώ΄, ηρ. Εΐ΄, 

Φεβξνπάξηνο 1902, ζει.282. 
265Ώλκ. [Κ. Μηραειίδεο], «Γσγξαθηθή», Παλαζήλαηα, έηνο Α΄, ηφκνο Δ΄, 15 επηεκβξίνπ 1904, ζει. 

316. 
266Ώλκ., «Καιιηηερληθή δσξεά», εθ. θξηπ, 28 Ενπλίνπ 1902. Ώλκ., «Καιιηηερληθή θίλεζηο», 

Πηλαθνζήθε, έηνο ΐ΄, ηεχρνο ΕΔ΄, Ώχγνπζηνο 1902, ζει.134. Φηιφηερλνο [Α. Ε .Καινγεξφπνπινο], «Σν 

θαιιηηερληθφλ 1902»,  Πηλαθνζήθε, έηνο ΐ΄, ηρ. ΚΑ΄, Φεβξνπάξηνο 1903, ζει. 256. 
267Ώλκ, «ΔδσξεάηνπΏξηζηάξρεΐέε. Πνιχηηκνη εηθφλεο», εθ. Δζηία, 29 Ώπξηιίνπ 1903. 

ΓηαηνλΏξηζηάξρε ΐέε, βι. DeBagdad à Berlin : L'ItinérairedeYankoAristarchiBeyDiplomateOttoman. 

Correspondanceofficielleetprivée, 2 ηφκνη, Κσλζηαληηλνχπνιε, Éditions ISIS, 2008. 
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αθχξσζε ηεο δηαζήθεο.
268

 Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1904
269

 ν Γ. Εαθσβίδεο παξέιαβε 

ηέζζεξηο πίλαθεο γηα ηε ζπιινγή ηεο ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο:  

 «Ο Κεξάηηνο Κφιπνο» (Π.1109, ιάδη ζε κνπζακά, 90x125εθ., εηθ. 31) ηνπ 

Γεξκαλνχ δσγξάθνπ Μαμ κίλη (Max Schmidt,1818-1901). 

 «Δ Νεάπνιηο» (Π.275, ιάδη ζε κνπζακά, 50x68εθ., εηθ. 32) ηνπ βεξνιηλέδνπ 

ηνπηνγξάθνπ Έληνπαξλη Υίιληεκπξαλη (Eduard Hildebrandt, 1817-1868). 

 «Βιηγνιάλδε» (Π.1034, ιάδη ζε κνπζακά, 22x39εθ.) ηνπ επίζεο Γεξκαλνχ 

θαιιηηέρλε αξι Ογθνπέ(Charles Hoguet, 1821-1870, εηθ. 33). 

 «ΐελεηία» (Π.230, ιάδη ζε κνπζακά, 50x65εθ., εηθ. 34) ηνπ Γάιινπ ηνπηνγξάθνπ 

Φειίμ Γηέκ(FélixZiem,1821-1911). 

Δ ζεκαληηθφηεξε δσξεά πξνο ηελ ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθε πνπ έγηλε ηα πξψηα 

απηά ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο ήηαλ εθείλε ηεο νκνγελνχο απφ ηελ Οδεζζφ Ώηθαηεξίλεο 

Ρνδνθαλάθε.
270

 πκθσλα κε ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν απφ ην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ.., ν 

                                                 
268ΐι. Ώλκ., «ΣνθιεξνδφηεκαηνπΧδείνπ. Δ δηαζήθε ηνπ Ώξηζηάξρε ΐέε» εθ. Δκπξφο, 16 ΜαΎνπ 

1900:«Καηά ηεο δηαζήθεο ηνπ ελ Γεξκαλία απνζαλφληνο Ώξηζηάξρνπ ΐέε, δη‟ ήο άθηλελ νχηνο ην πνζφλ 

ησλ 155 ρηι. κάξθσλ (311 ρηι. δξαρ.) ππέξ ηνπ Χδείνπ καο, νη ζπγγελείο απηνχ ππέβαινλ ελζηάζεηο 

αθπξφηεηνο. Δ ππφζεζηο φκσο ζα ιπζή θαη‟ επρήλ, θαηαβάιινληνο ηνπ Χδείνπ 15 ρηι. κάξθα εηο ηνπο 

θιεξνλφκνπο δπλάκεη γεξκαληθνχ Αηαηάγκαηνο ηνπ 1832, θαηά ζχζηαζηλ ηεο γεξκαληθήο Κπβεξλήζεσο. 

Σν ινηπφλ πνζφλ ζα παξαιάβε ην Χδείνλ. Ο Ώξηζηάξρεο ΐέεο θαηέιηπελ εηο ην Κξάηνο θαη πινχζηαλ 

πηλαθνζήθελ, ήηηο ζα ρξεζηκεχζε σο βάζηο ηεο ηδξπζεζνκέλεο εζληθήο ηνηαχηεο ππφ ηελ δηεχζπλζηλ ηνπ 

θ. Εαθσβίδνπ». 
269 ΐι. αξρείν ΒΠΜΏ, Φάθεινο «θιεξνδνηήκαηα», πξνζρέδην εγγξάθνπ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο 

Πηλαθνζήθεο πξνο ην ππνπξγείν Βζσηεξηθψλ κε εκεξνκελία 30 Μαξηίνπ 1906 ζρεηηθά κε ηελ 

παξαιαβή ησλ έξγσλ απφ ηνλ έθνξν ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1904. 
270 Δ Ώηθαηεξίλε (Κάηηα) Μαηζαίνπ Μαπξνγνξδάηνπ (Οδεζζφο 1836-Παξίζη, 9 Ενπιίνπ 1923), φπσο 

ήηαλ ην παηξηθφ ηεο φλνκα, παληξεχηεθε ζηελ Οδεζζφ ηνλ Θεφδσξν Παληηά Ρνδνθαλάθε (Ληβφξλν, 13 

Ννεκβξίνπ 1825 Ŕ Μπάληελ Ώπζηξίαο, 3 Οθησβξίνπ 1889), κέινο κίαο εθ ησλ παιαηνηέξσλ 

νηθνγελεηψλ επγελψλ ηεο Υίνπ. Ήδε απφ ηε γελνβέδηθε πεξίνδν, ν νίθνο ησλ Ρνδνθαλάθε 

ζπγθαηαιεγφηαλ αλάκεζα ζηηο πην ηζρπξέο, νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά, νηθνγέλεηεο ηνπ λεζηνχ, ελψ θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νζσκαληθήο θπξηαξρίαο νη Ρνδνθαλάθεδεο απνηεινχζαλ κέξνο ηεο ηνπηθήο ειίη 

ηεο Υίνπ. Ο Παχινο Βκκαλνχει Ρνδνθαλάθεο (1749-1801), παππνχο ηνπ Θεφδσξνπ, ήηαλ εθείλνο πνπ 

εγήζεθε ησλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο νηθνγελείαο. Νπκθεχηεθε ηελ Εσάλλα Γηάγθνπ Ράιιε (1765-

1845) θαη απφθηεζε επηά γηνπο (αλάκεζα ηνπο θαη ν Θεφδσξνο Παχινπ Ρνδνθαλάθεο, απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο εκπφξνπο ηεο Οδεζζνχ. ΐι. Κ. Ώπγεηίδεο, Θεφδσξνο Παχινπ Ρνδνθαλάθεο. Ο 

κεγαιέκπνξνο, επηρεηξεκαηίαο, πινηνθηήηεο θαη ηξαπεδίηεο ηεο Οδεζζνχ,Υίνο, Άιθα Πη, 2004).Έλαο απφ 

απηνχο ήηαλ ν Παληηάο (Υίνο 23/9/1749 Ŕ Ληβφξλν 7/11/1846) πνπ εγθαηαζηάζεθε ζην Ληβφξλν γηα λα 

εξγαζηεί ζην παξάξηεκα ησλ επηρεηξήζεσλ. ην Ληβφξλν γελλήζεθε θαη ν γηνο ηνπ Θεφδσξνο, ν νπνίνο 

επίζεο αζρνιήζεθε ελεξγά κε ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. Σν 1846 αλέιαβε ζέζε ζηελ Rodocanachi 

Brothers Merchants, κε έδξα ην Λνλδίλν θαη ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ αδεξθνχ ηνπ Παχινπ Παληηά 

Ρνδνθαλάθε (1819-1886), ελψ ην 1849 εγθαηαζηάζεθε ζηελ Οδεζζφ, φπνπ πηζαλφλ γλψξηζε θαη 

λπκθεχηεθε ηελ Ώηθαηεξίλε Μαπξνγνξδάηνπ. Απζηπρψο δελ έρσ εληνπίζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε δσή ηνπ. Πξψηνο μάδειθνο ηνπ Θενδψξνπ ήηαλ θαη ν Μηραήι ηεθάλνπ Ρνδνθαλάθεο 

(1836-1915), πνπ δνχζε ζηε Μαζζαιία θαη ν νπνίνο θιεξνδφηεζε ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε έλα 

ζεκαληηθφ πνζφ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ ηδηφθηεηνπ θηηξίνπ ηεο. Ώληςηφο ηνπ Μηραήι . Ρνδνθαλάθε ήηαλ 

θαη ν ηέθαλνο Ράιιεο, γξακκαηέαο ζηελ Βπηηξνπή γηα ηελ Βπίβιεςε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο απφ ην 

1906 θαη κεηά. 
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Εαθσβίδεο παξέιαβε ζηηο 21 Ώπξηιίνπ 1904 ηα εμήο έξγα ηέρλεο (ζε παξέλζεζε ν 

ηίηινο θαη ην φλνκα ηνπ θαιιηηέρλε, φπσοηαπηίδνληαη ζήκεξα):
271

 

 Mosaique «Paysage»: Ώληξέα ΐνιπίλη (AndreaVolpini), «Ο ηάθνο ηνπ Νέξσλα», 

κσζατθφ, 42 x 65 εθ., Π.438. 

 Chardin «Portraitd‟enfant»: Φξαλζνπά-Τκπέξ Νηξνπαί (François-HubertDrouais, 

1727-1775), «Σν παηδί κε ηνλ ραξηνθχιαθα», ιάδη ζε κνπζακά, 66 x54 εθ., 

Π.217, εηθ. 35. 

 GenreGreuze «Portraitdefemme»: ρνιή Γαλ-Μπαηίζη Γθξεδ (Jean-

BaptisteGreuze), «Σν γξάκκα», 19
νο

 αηψλαο, ιάδη ζε κνπζακά, 72 x 60εθ., Π.209, 

εηθ. 36. 

 Fr. Mieris «Femmeauxfruits»: ΐίιεκ βαλ Μίεξεο (WillemvanMieris, 1662-

1747),«Δ θπξία κε ηνλ παπαγάιν», ιάδη ζε μχιν, 31 x 32 εθ., Π.185, εηθ. 37. 

 RembrandtvanRyn «AbrahametAgar»: Ρέκπξαλη (παιαηά απφδνζε), «Ο Ώβξαάκ 

θαη ε Άδαξ», ιάδη ζε μχιν, 30 x 25 εθ., Π.1130. 

 VerheydenJ. H., «Paysage»: Γηνράλεο Γηάλζνλ (JohannesJanson, 1729-1784), 

«Σνπίν», ιάδηζεμχιν, 29x35 εθ., Π.255. 

 DemarneJ. Z. «ScèneRomaine»: Γαλ-Λνπί Νηεκάξλ (Jean-LouisDemarne, 1744-

1829), «Ο Ρσκχινο ραξάζζεη ηα ηείρε ηεο Ρψκεο», ιάδη ζε μχιν, 31 x 39 εθ., 

Π.203. 

 RuisdaelJacob «Paysage»: άινκνλ βαλ Ρνπίζληει (SalomonvanRuisdael, 1600-

1670),«Σνπίν», ιάδη ζε κνπζακά, 92 x 128 εθ., Π.184, εηθ. 38. 

 LagrenéeL.J.F. «Femmedormant»: Λνπί-Γαλ-Φξαλζνπά Λαγθξελέ (Louis-Jean-

FrançoisLagrenéé, 1725-1805), «Ο χπλνο», π.1770, ιάδη ζε κνπζακά, 74x100εθ., 

Π.212, εηθ. 39.
272

 

 BoucherF. «Enfantjouant»: ρνιή Φξαλζνπά Μπνπζέ (FrançoisBoucher), 

«Έξσηεο ζηνλ ηξχγν», 18
νο

 αηψλαο, ιάδη ζε κνπζακά, 64 x 47 εθ., Π.215, εηθ. 40. 

                                                 
271Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο «Ασξεέο». Σν θζηλφπσξν ηνπ ίδηνπ έηνπο ε βαζηιηθή πξεζβεία ηεο 

Πεηξνχπνιεο έζηεηιε ζηελ Ώζήλα θαη δπν πηλάθηα ΐηελλαίαο ηέρλεο, ησλ νπνίσλ ηα πιαίζηα είραλ 

παξαδνζεί ηνλ πξνεγνχκελν Ώπξίιην, καδί κε ηνπο 16 πίλαθεο ηεο δσξεάο Ρνδνθαλάθε. ΐι. ην έγγξαθν 

κε εκεξνκελία 9 Οθησβξίνπ 1904 πνπ ν ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ Ώ. Ρσκάλνο ζηέιλεη πξνο ηνλ Εαθσβίδε. 

Δ δσξεά ηεο Ρνδνθαλάθε ζρνιηάζηεθε εθηελψο ζηνλ θαζεκεξηλφ θαη πεξηνδηθφ ηχπν ηεο επνρήο. 

ΐι.Ώλκ. [Α. Ε. Καινγεξφπνπινο], «Καιιηηερληθά ρξνληθά. Δ Βζληθή Πηλαθνζήθε», Πηλαθνζήθε, έηνο 

Α΄, ηρ. Μ΄-ΜΏ΄, Ενχληνο Ŕ Ενχιηνο 1904, ζει. 94. Ώλκ. [Κ. Μηραειίδεο], «Γσγξαθηθή», Παλαζήλαηα, 

έηνο Α΄, ηφκνο Δ΄, 30 επηεκβξίνπ 1904, ζει. 346: «Σν Νένλ Άζηπ δίδεη ηαο επνκέλαο πιεξνθνξίαο πεξί 

ηεο θαιιηηερληθήο ζπιινγήο Ρνδνθαλάθε, ηεο δσξεζείζεο εηο ηελ Βιιάδα. Σαο πιεξνθνξίαο απηάο 

κεηαδίδεη Έιιελ ελ Ρσζία δηακέλσλ. Δ ζπιινγή Ρνδνθαλάθε πεξηιακβάλεη έξγα δσγξαθηθήο κεγάισλ 

επξσπαίσλ δσγξάθσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ππάξρεη κηα εηθψλ ηνπ Αχξεξ θαη δχν ή ηξεηο ησλ κεγάισλ 

Εηαιψλ ηεο Ώλαγελλήζεσο. Βπίζεο δεθαπέληε έσο είθνζη έξγα ξψζζσλ δσγξάθσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

κηα ζαιαζζνγξαθία ηνπ Σζάθνθ. ιαη αη εηθφλεο ππεξβαίλνπλ ηαο πελήληα. Βλ ηνχηνηο εκείο 

γλσξίδνκελ φηη ε ζπιινγή απαξηίδεηαη απφ 150 πεξίπνπ έξγα. Μεηαμχ ησλ γιππηηθψλ έξγσλ είλαη θαη 

έλ πξφπιαζκα ηνπ κεγάινπ Ρψζνπ γιχπηνπ Καξάηζθηλ. Βηο ηελ θαιιηηερληθήλ απηήλ ζπιινγήλ 

ππάξρνπλ θαη πνιπηηκφηαηα κεηάιιηα, ηα νπνία φκσο είλαη άγλσζηνλ αλ πεξηιακβάλσληαη εηο ηελ 

δσξεάλ». Ώληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο θαη ζην Ώλκ. [Α. Ε. Καινγεξφπνπινο], «Καιιηηερληθά ρξνληθά. Δ 

δσξεά Ρνδνθαλάθε»,Πηλαθνζήθε, έηνο Α΄, ηρ. ΜΑ΄, Οθηψβξηνο 1904, ζει. 158. 
272 ΐι. ηα άδπηα ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο…, φπ.π.,αξ.θαη. 348, ζει. 297-298. Λαλζαζκέλα 

αλαθέξεηαη φηη ε δσξεά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πίλαθα έγηλε ην 1909. 
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 Lagrenée «Femmeavecl‟amour»: Λνπί-Γαλ-Φξαλζνπά Λαγθξελέ, «Ώθξνδίηε θαη 

Έξσηαο», ιάδη ζε κνπζακά, 45 x 55 εθ., Π.211. 

 RobertHubert «Ruines»: Νηθνιά Ρνκπέξ (NicolasRobert, 1614-1685),«Βξείπηα», 

ιάδη ζε κνπζακά, 56 x 90εθ., Π.206.  

 RobertHubert «Ruines»: Πηέξ-Ώληνπάλ Παηέι (Pierre-AntoinePatel, 1648-1707), 

«Βξείπηα», ιάδη ζε κνπζακά, 56 x 90εθ., Π.202. 

 TaravalHugues « allegorie » (sanscadre): Τγθ Σαξαβάι (HuguesTaraval, 1729-

1785), «Ο ζάλαηνο ηνπ Άδσλη», Π.1770, ιάδη ζε κνπζακά, 228 x 164 εθ., 

Π.516.
273

 

 Inconnu « ScèneRomaine »: Λακπέξη βαλ Νφνξη (LambertvanNoort, 1516-

1570),«Δ απηνζπζία ηνπ Κνπξηίνπ», π.1550, ιάδη ζε μχιν, 129 x 187 εθ., Π.158. 

 Inconnu « ScèneAntiqueGrecque » : Σζίξν Φέξξη (CiroFerri, 1634-1689), 

«Βζηηάδεο», ιάδη ζε κνπζακά, 147 x 187 εθ., Π.205. 

 

Σα παξαπάλσ έξγα δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο απνηεινχζαλ έλα κηθξφ κφλν 

ηκήκα ηεο ζπιινγήο Ρνδνθαλάθε, ε αμία ηεο νπνίαο μεπεξλνχζε, ζχκθσλα κε ηα 

δεκνζηεχκαηα ηνπ Σχπνπ, ηα 2.000.000 ρξπζά θξάγθα.
274

 ε κεηαγελέζηεξε επηζηνιή 

ηνπ πξνο ηνλ Μάξθν Αξαγνχκε (κέινο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο Πηλαθνζήθεο 

απφ ην 1906) ν Έιιελαο πξέζβεο ζηελ Ώγία Πεηξνχπνιε Ε. Ώξγπξφπνπινο ηνλ 

ελεκέξσζε φηη ε δσξεά νιφθιεξεο ηεο ζπιινγήο ζην ειιεληθφ θξάηνο ήηαλ επηζπκία 

ηνπ Θεφδσξνπ Ρνδνθαλάθε θαη φηη ε ίδηα ε Ρνδνθαλάθε ηνλ δηαβεβαίσζε πσο κε ηε 

δηαζήθε ηεο ζα θιεξνδνηνχζε ηα έξγα ζηελ Βιιάδα. Ο Ώξγπξφπνπινο σζηφζν επεηδή 

πξψηνλ, έθξηλε φηη ε Ρνδνθαλάθε «κεηαβάιεη ηε δηαζήθε ηαθηηθψο θαη θαη‟ έηνο»· 

δεχηεξνλ, θνβήζεθε φηη νη θιεξνλφκνη «ζα θαηαβάινπλ πάζαλ πξνζπάζεηαλ λα 

αθπξψζνπλ ην ηνηαχην θιεξνδφηεκα»· θαη ηξίηνλ ζεψξεζε άδηθε ηελ «απφηηζε 

θιεξνλνκηθψλ ηειψλ» ζηελ Πηλαθνζήθε (θάηη ην νπνίν δελ ζα ζπλέβαηλε ζηελ 

πεξίπησζε ηεο δσξεάο), θαηέβαιε ζπλερείο πξνζπάζεηεο λα πείζεη ηε γεξαηά νκνγελή 

λα δσξίζεη άκεζα ηε ζπιινγή ηεο ζην κνπζείν. «Πψο δε, πξν δηεηίαο [ελλ. ην 1904], 

έγξαςε ζηνλ Αξαγνχκε, απεζηάιεζαλ 20 πίλαθεο εηο Ώζήλαο, ηνχην κφλνο εγψ 

γλσξίδσ. Αελ αγλνείο πφζνλ sui generis είλαη ν ραξαθηήξ ηεο Αεζπνίλεο: χπνπηνο, 

αλαπνθάζηζηνο, πιήξεο παιηκβνπιίαο».
275

 

                                                 
273π.π., αξ.θαη.349, ζει.297. 
274Ώλκ. [Α. Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη»,Πηλαθνζήθε, έηνο Σ΄, ηρ. ΞΏ΄ (61), Μάξηηνο 

1906, ζει.19. 
275Ώξρείν Μάξθνπ Αξαγνχκε, Γελλάδεηνο ΐηβιηνζήθε, Βλφηεηα Σ΄,Τπνθάθεινο 15.2, επηζηνιή ηεο 

19εο Ενπλίνπ 1907:«Σν δήηεκα ηεο ζπιινγήο Ρνδνθαλάθε είλαη ελ εθ ηνπ ππέξ επνδφληνο ηνπ νπνίνπ 

δηελεθψο πξνζπαζψ. Πσο δε, πξν δηεηίαο, απεζηάιεζαλ 20 πίλαθεο εηο Ώζήλαο, ηνχην κφλνο εγψ 

γλσξίδσ. Αελ αγλνείο πφζνλ suigeneris είλαη ν ραξαθηήξ ηεο Αεζπνίλεο: χπνπηνο, αλαπνθάζηζηνο, 

πιήξσο παιηκβνπιίαο. […] Αελ θνιαθεχνκαη φηη ζα ηελ πείζσ λα καο αλαζέζε ηεο απφ ηνχδε 
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Οη πξνζπάζεηεο φκσο απηέο ηνπ πξέζβε Ώξγπξφπνπινπ δελ θαίλεηαη λα έηπραλ 

ηεο ππνζηήξημεο ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ παξαγφλησλ, αθνχ φπσο αλαθέξεηαη ζε 

δεκνζίεπκα ηνπ πεξηνδηθνχ Πηλαθνζήθε, νη δεθαέμη πίλαθεο ηεο δσξεάο Ρνδνθαλάθε 

δελ αλαξηήζεθαλ ζε θάπνηα αίζνπζα ηνπ Πνιπηερλείνπ, «κε ππάξρνληνο ηνπ 

θαηάιιεινπ ρψξνπ θαη ηεο πξνο ηνχην πηζηψζεσο, έκεηλαλ δε θαίλεηαη εηο θάπνηνλ 

ππφγεηνλ ηνπ ππνπξγείνπ ηεο Παηδείαο θαη εβιάβεζαλ εηο πνιιά κέξε θαηαζηάζαη 

ζρεδφλ άρξεζηνη».
276

 

 

  

                                                                                                                                              
απνζηνιήο νινθιήξνπ ηεο ζπιινγήο ησλ σξαίσλ πξαγκάησλ θαη πνιπηίκσλ, ππφ θαιιηηερληθήλ έπνςηλ  

πηλάθσλ ηεο. Βιπίδσ φκσο λα θαηνξζψζσ ηελ απνζηνιήλ έμσ θαη κέξνπο κφλνλ εμ απηψλ, enattendant 

ηεο απφζπαζεο θαη ησλ ππνινίπσλ, κε ηνλ θαηξφλ. Βλ θαθφλ είλαη φηη εγέξαζε θαη φηη αλ απνζάλε πξηλ 

λα επηηειέζε ηελ επηζπκίαλ ηνπ ζπδχγνπ ηεο θηλδπλεχνκελ λα κείλσκελ εηο ηα θξχα ηνπ ινπηξνχ. Μνπ 

ππέδεημε πνιιάθηο φηη δηα ηεο δηαζήθεο ηεο (ζεκεησηένλ δ΄φηη ηελ κεηαβάιιεη ηαθηηθψο θαη θαη‟έηνο) 

θιεξνδνηεί ξεηψο ηελ πηλαθνζήθελ ηεο εηο ηελ Βιιάδα. Σηο φκσο δχλαηαη λα εγγπεζή φηη νη 

θιεξνλφκνη δελ ζα θαηαβάινπλ πάζαλ πξνζπάζεηαλ λα αθπξψζνπλ ην ηνηαχην θιεξνδφηεκα. Άιισο, 

άδηθνλ ζα ήην λα επηβιεζή πκίλ ε απφηηζε θιεξνλνκηθψλ ηειψλ, ελψ γελνκέλεο απφ ηνχδε θαη 

παξαδηδνκέλεο ηεο δσξεάο ζ‟απεθχγσκελ πάληα θίλδπλνλ. Σαο απφςεηο ηαχηαο ππνδεηθλχσ απηή 

πάληνηε νζάθηο δνζή κηα θαηάιιεινο επθαηξία ζπλδηαιέμεσο entête à tête. Οπσζδήπνηε εγψ βεβαηψ ηελ 

Βπηηξνπή φηη νπδέλ ζ‟ακειήζσ πξνο επηηπρίαλ ηνπ ζθνπνχ. Ώιι‟ νθείισ λα επαλαιάβσ φηη ην δήηεκα 

είλαη ιεπηφλ πνιχ θαη δελ επηδέρεηαη εθδειψζεηο αλππνκνλεζίαο». 
276Ώλκ. [Α. Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, φπ.π. 
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Κιεξνδόηεκα Η. Αξηζηάξρε  

 

Δηθφλα 30: Μ. κηλη,«Ο Κεξάηηνο θφιπνο» 

 

 

Δηθφλα 31: Δ. Υίιλεκπξαλη,«Ζ Νεάπνιηο» 
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Δηθφλα 32: . Ογθνπέ, «Διηγνιάλδε» 

 

 

Δηθφλα 33:Φ. Εηέκ, «Βελεηία» 
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Γσξεά Αηθαηεξίλεο Ρνδνθαλάθε 

 

Δηθφλα 34: Φξ.-Τκπ. Νηξνπαί, «Σν παηδί κε ηνλ ραξηνθχιαθα» 
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Δηθφλα 35: ρνιή Ε.-Μπ. Γθξεδ, «Σν γξάκκα», 19
νο

 αηψλαο 
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Δηθφλα 36: Β. βαλ Μίεξεο, «Ζ θπξία κε ηνλ παπαγάιν» 
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Δηθφλα 37: άινκνλ βαλ Ρνχηζληει, «Σνπίν» 

 

 

Δηθφλα 38: Λ. Λαγθξελέ, «Ο χπλνο,» π.1770 
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Δηθφλα 39: ρνιή Φξ. Μπνπζέ, «Έξσηεο ζηνλ ηξχγν» 
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2.4.3) Ο δηνξηζκφο ηνπ Γ. Ηαθσβίδε ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ (1904) θαη ε πξψηε 

αγνξά έξγσλ λενειιεληθήο ηέρλεο (1905) 

Σε δπζιεηηνπξγία ηνπ κνπζείνπ θαηά ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ελέηεηλε θαη ν δηνξηζκφο ηνπ Εαθσβίδε, κε ην ΐαζηιηθφ Αηάηαγκα ηεο 19
εο

 Ενπιίνπ 

1904, σο άκηζζνπ θαζεγεηή ηεο ειαηνγξαθίαο ζην ρνιείν ησλ Σερλψλ, ζηε ζέζε ηνπ 

απνζαλφληνο Νηθεθφξνπ Λχηξα.
277

 ην εμήο ν Εαθσβίδεο παξάιιεια κε ηα θαζήθνληα 

ηνπ εθφξνπ ηεο Πηλαθνζήθεο, αιιά θαη ηηο απμεκέλεο επαγγεικαηηθέο ηνπ αζρνιίεο σο 

δσγξάθνπ,
278

 θιήζεθε λα αλαιάβεη ηφζν ηε δηδαζθαιία ησλ καζεηψλ ηεο ρνιήο φζν 

θαη ηνλ βαζηθφ ξφιν ζηελ αλαδηνξγάλσζή ηεο,
279

 φπσο άιισζηε πξνέβιεπε θαη ην 

αξρηθφ ζρέδην ηεο κεηάθιεζήο ηνπ απφ ην Μφλαρν πξηλ απφ ηέζζεξα ρξφληα.
280

 

Πηζαλφλ γηα ηνλ ιφγν απηφλ ε θπβέξλεζε Θενηφθε επαλέθεξε ηνλ Πνιέκε ζηε ζέζε 

ηνπ γξακκαηέα ηνπ κνπζείνπ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1904,
281

 κε ζθνπφ λα βνεζήζεη ζηελ 

νξγάλσζε ηνπ, ε παξαίηεζε ηεο εληνχηνηο ηνλ Αεθέκβξην θαη ε αλάιεςε ηεο 

πξσζππνπξγίαο απφ ηνλ Θεφδσξν Αειηγηάλλε είρε σο ζπλέπεηα ηελ εθ λένπ 

απνκάθξπλζε ηνπ απφ ηε ζέζε ζηελ νπνία είρε κφιηο δηνξηζηεί.
282

 

Ώλάκεζα πάλησο ζηηο πξψηεο ελέξγεηεο ηνπ Εαθσβίδε κεηά ηνλ δηνξηζκφ ηνπ 

ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ ήηαλ ε εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 14 ηεο δηαζήθεο Ώβέξσθ, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν πξνβιεπφηαλ ε δηάζεζε κέξνπο ησλ ρξεκάησλ ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο γηα ηελ «αγνξάλ έξγσλ ηέρλεο εμαηξεηηθήο αμίαο πξνο θαηαξηηζκφλ 

Μνπζείνπ ηνπ Πνιπηερλείνπ». χκθσλα κε ην πεξηνδηθφ Πηλαθνζήθε, ηνλ Μάην ηνπ 

1905 ζπλεδξίαζε γηα πξψηε θνξά «πξνζθιήζεη ηεο επηηξνπήο επί ηνπ Ώβεξσθείνπ 

θιεξνδνηήκαηνο επηηξνπή εθ ησλ θαζεγεηψλ ηεο Καιι. ζρνιήο ηνπ Πνιπηερλείνπ 

φπσο ππνδείμε ηα ειιεληθά έξγα άηηλα δένλ λ‟αγνξαζζψζηλ θαηά ηελ δηαζήθελ ηνπ 

αεηκλήζηνπ Ώβέξσθ εθ ησλ ηφθσλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο απηνχ, αλεξρνκέλσλ εηο 

50.000 δξ.».
283

 Δ Βπηηξνπή απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία
284

 λα αγνξαζηνχλ αξρηθά 

                                                 
277 ΐι. Ώλκ., «Καιιηηερληθά ρξνληθά», Πηλαθνζήθε, έηνο Α΄, ηρ. Μΐ΄, Ώχγνπζηνο 1904, ζει. 118.Ώλκ., 

«Οιηγφζηηρα», Παλαζήλαηα, έηνο Α΄, ηφκνο Δ΄, 15-31 Ενπιίνπ 1904, ζει.224. 
278 ρεηηθά κε ηελ πινχζηα θαιιηηερληθή παξαγσγή ηνπ δσγξάθνπ ηελ πεξίνδν απηή ΐι. . 

Μεληδαθνχ-Πνιχδνπ, Ηαθσβίδεο, φπ.π., ζει.217-281.  
279 ΐι. ι.ρ. ηελ πξφηαζε ηνπ Εαθσβίδε γηα ζχζηαζε φγδνεο ηάμεο ζην ρνιείν ησλ Σερλψλ ζην Ώλκ., 

«Καιιηηερληθά ρξνληθά»,Πηλαθνζήθε, έηνο Α΄, ηρ. ΜΣ΄, Αεθέκβξηνο 1904, ζει.197.   
280 Ο δηνξηζκφο ηνπ Εαθσβίδε ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ έγηλε άιισζηε ηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ν 

Κ. Θενηφθεο είρε αλαιάβεη εθ λένπ ηελ πξσζππνπξγία ηεο Βιιάδαο (6 Αεθεκβξίνπ 1903 Ŕ 8 

Αεθεκβξίνπ 1904). 
281 Ώλκ., «Βθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο», εθ.Δκπξφο, 10 Ννεκβξίνπ 1904.   
282Ώλκ., «Αηδαζθαιηθαί κεηαβνιαί», εθ.θξηπ, 12 Εαλνπαξίνπ 1905.  
283Ώλκ. [Α. Ε. Καινγεξφπνπινο], «Καιιηηερληθή θίλεζηο. Πηλαθνζήθε Ώβέξσθ», Πηλαθνζήθε, έηνο Β΄, 

ηρ. ΝΏ΄, Μάηνο 1905, ζει.63.  
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έξγα ησλ Γχδε, Νηθεθφξνπ Λχηξα θαη Κσλζηαληίλνπ ΐνιαλάθε θαη αξγφηεξα ε 

«Παηδηθή πλαπιία» ηνπ Εαθσβίδε.
285

Γηα ηνλ ιφγν απηφλ κεηέβεζαλ ην θζηλφπσξν 

ηνπ ίδηνπ έηνπο ζην Μφλαρν νη θαζεγεηέο ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ Εαθσβίδεο θαη 

Αεκήηξηνο Γεξαληψηεο κε ζθνπφ λα επηιέμνπλ ηα «πξνο αγνξάλ έξγα ηνπ Γχδε, δηα 

ηνπ πξννξηζζέληνο πξνο ηνχην πνζνχ ησλ 40.000 δξ. ηνπ Ώβεξσθείνπ 

θιεξνδνηήκαηνο».
286

 

Σειηθά απνθηήζεθαλ δψδεθα έξγα ηνπ Γχδε γηα 65.000 δξρ.:
287

 

 «Σν ηάκα», 1886 (Π.633, ιάδη ζε κνπζακά, 107x158 εθ., εηθ. 41). 

 «Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ησλ Φαξψλ», 1896-1898 (Π.460, ιάδη ζε κνπζακά, 

133x188 εθ., εηθ. 42). 

 «Νχκθε θαη Έξσο», 1897 (Π.564, ιάδη ζε κνπζακά, 85x59 εθ.). 

 «Βπηηξαπέδην ή Φσκηά», π.1880 (Π.549, ιάδη ζε κνπζακά, 54x80 εθ., εηθ. 43). 

 «Σν ζθιαβνπάδαξν», π.1873-1875 (Π.553, ιάδη ζε κνπζακά, 72x50 εθ., εηθ. 44). 

 «Δ ηέρλε θαη ηα πλεχκαηά ηεο» 1876 (Π.550, ιάδη ζε κνπζακά, 67x55εθ.). 

 «Άλζε», πξηλ ην 1895 (Π.463, ιάδη ζε κνπζακά, 58x42 εθ.). 

 «Κεθάιη γξηάο» (Π.552, ιάδη ζε κνπζακά, 35x28 εθ., εηθ. 45). 

 «Ο θαπνπηζίλνο» (Π.551, ιάδη ζε κνπζακά, 37x31 εθ.). 

 «Μήηεξ Θενχ, ζπνπδή», 1898 (Π.596, ιάδη ζε ραξηί, δηάκ. 38εθ.). 

 «Κεθάιη λέαο γπλαίθαο» (Π.595, θάξβνπλν ζε ραξηί, 32,5x32,8 εθ.).  

 «Δ ρακέλε ςπρή», 1896-1898 (Π.597, θάξβνπλν ζε ραξηί, 38x30 εθ.).    

Καζψο θαη ηα: 

 «Ο πνηακφο», π.1870-1875 (Π.674, ιάδη ζε κνπζακά, 50x75 εθ., εηθ. 46) ηνπ Κ. 

ΐνιαλάθε γηα 1.500 δξρ. 

 «Σν ςαξηαλφ κνηξνιφη», πξηλ ην 1888 (Π.474, ιάδη ζε κνπζακά, 97x140 εθ., εηθ. 

47) ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα γηα 2.500 δξρ. 

  «Παηδηθή ζπλαπιία», 1900 (Π.475, ιάδη ζε κνπζακά, 176x250 εθ., εηθ. 48) ηνπ 

Γ. Εαθσβίδε γηα 18.000 δξρ.
288

 

πσο δηαβάδνπκε ζην δεκνζίεπκα ηνπ πεξηνδηθνχ Πηλαθνζήθε νη ζαξάληα 

ρηιηάδεο δξαρκέο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο δελ επαξθνχζαλ γηα ηελ αγνξά ησλ έξγσλ θαη 

γηα ηνλ ιφγν απηφ απνθαζίζηεθε «φπσο θαη‟αλαινγίαλ ιάβνπλ ήδε κέξνο ηνπ 

                                                                                                                                              
284Απζηπρψο ην δεκνζίεπκα ηνπ πεξηνδηθνχ Πηλαθνζήθε δελ αλαθέξεη ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο 

Βπηηξνπήο (κε εμαίξεζε εθείλν ηνπ ΐηθ. Μπνθαηζηάκπε) νχηε θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία 

απνθαζίζηεθε ε αγνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ. 
285 Ώλκ. [Α. Ε. Καινγεξφπνπινο], «Καιιηηερληθή θίλεζηο. Πηλαθνζήθε Ώβέξσθ», Πηλαθνζήθε, φπ.π. 
286Ώλκ. [Α. Ε. Καινγεξφπνπινο], «Καιιηηερληθή θίλεζηο», Πηλαθνζήθε, έηνο Β΄, ηρ. ΝΣ΄, Οθηψβξηνο 

1905, ζει. 158. 
287Ώλκ. [Α. Ε. Καινγεξφπνπινο], «Καιιηηερληθή θίλεζηο. Βζληθή Πηλαθνζήθε», Πηλαθνζήθε, έηνο Β΄, ηρ. 

ΝΘ΄, Εαλνπάξηνο 1906, ζει. 217. 
288π.π. 
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ηηκήκαηνο νη θάηνρνη ησλ αγνξαζζεηζψλ εηθφλσλ, εληφο δε ηξηεηίαο φηε ζα 

ζπκπνζσζνχλ νη ηφθνη εηο αξθεηφλ πνζφλ, ιαβνχλ θαη ην ππφινηπνλ».
289

 

Αελ έρσ εληνπίζεη θάπνην έγγξαθν ζην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ.. ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ, κπξνχκε φκσο βάζηκα 

λα ππνζέζνπκε φηη ε δηεζλήο αλαγλψξηζε ησλ θαιιηηερλψλ θαη ε πξνζθνξά ηνπο ζηελ 

εμέιημε ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο ζπγθαηαιέγνληαλ αλάκεζα ζε απηά. Σν έξγν ηνπ 

Γχδε, φπσο άιισζηε είραλ δειψζεη νη Εαθσβίδεο θαη Πνιέκεο (βι. παξαπάλσ), ζα 

απνηεινχζε ηε βάζε ηεο ζπιινγήο λενειιεληθήο ηέρλεο ηνπ κνπζείνπ. Ο Νηθεθφξνο 

Λχηξαο, ηφζν εμαηηίαο ηνπ έξγνπ ηνπ φζν θαη ιφγσ ηεο καθξνρξφληαο δηδαζθαιίαο ηνπ 

ζην ρνιείν ησλ Σερλψλ, είρε ήδε ραξαθηεξηζηεί σο «παηέξαο» ηεο λενειιεληθήο 

δσγξαθηθήο
290

 θαη «δηθαησκαηηθά» έπξεπε λα εθπξνζσπεζεί ζηελ αζελατθή 

πηλαθνζήθε.Σν έξγνηνπ ΐνιαλάθε, ν νπνίνο, ζπκίδσ, είρε απνπεηξαζεί  λα 

απηνθηνλήζεη «δη‟ έιιεηςε άξηνπ» κεξηθά ρξφληα λσξίηεξα,
291

 είρε αλαγλσξηζηεί ζην 

εμσηεξηθφ θαη ν ίδηνο είρε ηηκεζεί κε ην αξγπξφ κεηάιιην ζηε Αηεζλή Έθζεζε Ώζελψλ 

ηνπ 1903. Δ «Παηδηθή πλαπιία», ηέινο, ηνπ Εαθσβίδε είρε πξνθαιέζεη ηνλ ζαπκαζκφ 

ηνπ θνηλνχ θαη ηεο ηερλνθξηηηθήο ήδε απφ ηελ έθζεζε ηνπ 1896, κάιηζηα δηάθνξα 

δεκνζηεχκαηα ηνπ Σχπνπ δήηεζαλ ηφηε ηελ απφθηεζή ηεο απφ ην θξάηνο κε ζθνπφ ηελ 

αλάξηεζή ηεο ζηελ ππφ ίδξπζε θξαηηθή Πηλαθνζήθε,
292

 αιιά ιφγσ ηεο πςειήο ηεο 

ηηκήο δελ είρε βξεζεί αγνξαζηήο θαη παξέκελε ζην αηειηέ ηνπ δσγξάθνπ.
293

 Σν γεγνλφο 

φηη ν Εαθσβίδεο ήηαλ ηαπηφρξνλα κέινο ηεο Βπηηξνπήο γηα ηε ρξήζε ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο Ώβέξσθ θαη έθνξνο ηεο Πηλαθνζήθεο, αιιά παξ‟ φια απηά επέιεμε 

λα αγνξαζηεί έλα δηθφ ηνπ έξγν, θαη ζε ηηκή ηδηαηηέξσο αθξηβή, πξέπεη λα ζεσξήζεθε 

θπζηνινγηθφ ηελ επνρή εθείλε, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη αθελφο κελ ηνλ ζεβαζκφ ηνπ 

θαιιηηερληθνχ θφζκνπ απέλαληη ζην πξφζσπφ ηνπ, αθεηέξνπ δε ηα εγγελή 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε ζπγθέληξσζε ηεο εμνπζίαο ζε έλα κφλν πξφζσπν. 

Ώμίδεη πάλησο λα ζεκεησζεί φηη ηφζν ν έθνξνο ηεο Πηλαθνζήθεο, φζν θαη νη άιινη 

Έιιελεο θαιιηηέρλεο δελ επεδίσμαλ λα δσξίζνπλ θάπνην έξγν ηνπο ψζηε λα 

εκπινπηηζηεί ην ειιεληθφ ηκήκα ηεο ζπιινγήο, αιιά αληίζεηα πξνζδνθνχζαλ κέζα 

απφ ηηο αγνξέο ηνπ κνπζείνπ λα εληζρπζνχλ νηθνλνκηθά. Δ αληίιεςε απηή δείρλεη, 

θαηά ηε γλψκε κνπ, φηη ε Βζληθή Πηλαθνζήθε δελ είρε θαηαθηήζεη ηε ζεκαίλνπζα 

                                                 
289π.π. 
290 Γ. Παπαλησλίνπ, «Λχηξαο», εθ.θξηπ, 15 Ενπλίνπ 1904. 
291Ώλκ., «Ο Κ. ΐνιαλάθεο», εθ.Παιηγγελεζία, 12 Ώπγνχζηνπ 1891. 
292 ΐι. Αηθ., «Καιιηηερληθά ζεκεηψκαηα», εθ.Παιηγγελεζία, 28 Ώπξηιίνπ 1896. 
293 Ο άιινο [Γ. Παπαλησλίνπ], «Σν αηειηέ ηνπ Εαθσβίδνπ», εθ.θξηπ, 15 Ώπξηιίνπ 1901. 
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εθείλε ζέζε ζηελ θαιιηηερληθή δεκφζηα ζθαίξα, ψζηε λα πξνζειθχζεη ηηο δσξεέο ησλ 

Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ, νη νπνίνη θαη ζα έθξηλαλ φηη ε εθπξνζψπεζή ηνπο ζηε ζπιινγή 

ηεο ήηαλ πξάμε ηηκεηηθή.  

Γηα ηελ αγνξά ησλ έξγσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, φπσο πξναλέθεξα, ρξήκαηα ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο Ώβέξσθ, ελψ ην ίδην δηάζηεκα, ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ 

Σχπνπ, ε ζπιινγή ηνπ νκνγελνχο απφ ηελ Ώιεμάλδξεηα ήηαλ αλαξηεκέλε ζε κηα άιιε 

αίζνπζα ηνπ Πνιπηερλείνπ «δηφηη κε ππαξρνχζεο Πηλαθνζήθεο, θαηά ηνλ ζάλαηνλ 

απηνχ, είρνλ δσξεζή αχηαη [νη ειαηνγξαθίεο] εηο ην Πνιπηερλείνλ ίλα απνηειέζσζηλ 

ηδίαλ ζπιινγήλθαη δηά ηνχην ζα παξακείλνπλ ελ ησ Πνιπηερλείσ, ελ ηδηαηηέξα 

αηζνχζε».
294

 Ώπφ ηελ έξεπλα δελ έρσ εληνπίζεη ζηνηρεία γηα πηζαλέο ελέξγεηεο ηνπ 

Εαθσβίδε λα ελζσκαηψζεη ηε ζπιινγή Ώβέξσθ ζηελ ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθε, θάηη ην 

νπνίν επηρείξεζε ηα ακέζσο επφκελα ρξφληα ε λενζπζηαζείζα Βπηηξνπή Βπίβιεςεο 

ηεο Πηλαθνζήθεο θαη πξνθάιεζε ηε ζνβαξή δηέλεμε κε ηε δηνίθεζε ηνπ Πνιπηερλείνπ. 

Χο πξνο απηφ είλαη ελδεηθηηθφ φηη ηα δεθαπέληε απηά έξγα πνπ απνθηήζεθαλ ην 1905 

παξέκεηλαλ ηκήκα ηεο Πηλαθνζήθεο Ώβέξσθ, φπσο δείρλεη ε θαηαγξαθή ηνπο ζην 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπιινγήο ζηελ ελ Ώζήλαηο 

Πηλαθνζήθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1911. Ώπφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλσ φηη δελ ήηαλ 

ζηηο πξνζέζεηο ηνπ Εαθσβίδε λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Πηλαθνζήθεο ηε 

κνλαδηθή ηελ επνρή εθείλε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο (θιεξνδφηεκα Ώβέξσθ) γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο ηνπ κνπζείνπ. Ή ηνπιάρηζηνλ δελ επηζπκνχζε ηελ πιήξε 

απηνλφκεζε ηεο Πηλαθνζήθεο απφ ηνλ ρψξν ηνπ ρνιείνπ ησλ Σερλψλ, ελέξγεηα πνπ 

επίζεο απνηέιεζε βαζηθή επηδίσμε ηεο εμακεινχο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο πνπ 

δηνξίζηεθε ζηα 1906. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ίδξπζε ηεο ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο ζηα 1900 έγηλε ρσξίο 

ηελ πξφβιεςε κηαο κφληκεο θξαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, κε εμαίξεζε ηε κηζζνδνζία 

ηνπ έθνξνπ, γεγνλφο πνπ επεξέαζε αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο ηα πξψηα απηά ρξφληα. 

Βπίζεο, ε ηαξαγκέλε απηή πνιηηηθά πεξίνδνο κε ηε δηαδνρηθή ελαιιαγή ησλ 

θπβεξλήζεσλ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα σθειήζεη ηελ εχξπζκε νξγάλσζε ελφο 

λενζχζηαηνπ θαιιηηερληθνχ ζεζκνχ, ηδίσο ζε κηα θνηλσλία κε ηφζν πεξηνξηζκέλε 

θαιιηηερληθή θίλεζε. Σαπηφρξνλα, νχηε νη εχπνξνη θηιφηερλνη ζπλέδξακαλ 

                                                 
294Ώλκ. [Α. Ε. Καινγεξφπνπινο], «Καιιηηερληθή θίλεζηο. Βζληθή Πηλαθνζήθε», Πηλαθνζήθε, έηνο Ώ΄, 

ηρ. Θ΄, Ννέκβξηνο 1901, ζει. 216:«Βθ ηεο ζπιινγήο ηνπ Ώβέξσθ, εο εηθφλεο ηηλεο εδχλαλην 

λ‟αλαξηεζψζηλ ελ ηε Βζλ. Πηλαθνζήθε, νπδεκία ειήθζε, δηφηη κε ππαξρνχζεο Πηλαθνζήθεο, θαηά ηνλ 

ζάλαηνλ απηνχ, είρνλ δσξεζή απηαί εηο ην Πνιπηερλείνλ ίλα απνηειέζσζηλ ηδίαλ ζπιινγήλ θαη δηά 

ηνχην ζα παξακείλνπλ ελ ησ Πνιπηερλείσ, ελ ηδηαηηέξα αηζνχζε». 
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νηθνλνκηθά κέζσ δσξεψλ θαη θιεξνδνηεκάησλ ην λέν ίδξπκα, φπσο ειπίδεην ηνζν 

απφ ηνλ Εαθσβίδε, φζν θαη απφ ηνπο πνιηηηθνχο ηνπ πξντζηάκελνπο, ελψ θαη νη ίδηνη νη 

θαιιηηέρλεο «δελ ελήξγεζαλ απφ θνηλνχ κε παλ δπλαηφλ κέζνλ, φπσο ππνζηεξηρζή 

ππφ ηνπ Αεκνζίνπ ην έξγνλ».
295

 Σν ξεηνξηθφ εξψηεκα ηνπ ζπληάθηε ηεο εθεκεξίδαο 

θξηπ «Υσξίο λα γίλε θακκία αξρή, πψο λα ππάξμε Πηλαθνζήθε; 

Οπξαλνθαηέβαηε;»
296

 ήηαλ πνιχ εχζηνρν θαη γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ε ελ Ώζήλαηο 

Πηλαθνζήθε παξέκεηλε θιεηζηή θαηά ηα πέληε πξψηα ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. ην 

ηεχρνο κάιηζηα ηνπ πεξηνδηθνχ Παλαζήλαηα ηνλ Μάξηην ηνπ 1905 δεκνζηεχηεθε ε 

είδεζε γηα ηελ «θαηάξγεζή» ηεο ιφγσ ηεο άζρεκεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

θξάηνπο, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ηνπ Μηραειίδε: «Θα ήην 

απειπηζηηθφλ. Ώιιά ηη ζα καο απνκείλε ινηπφλ; Θα γίλσκελ φινη γεσξγνί;».
297

πσο 

ζα δείμσ ζην ακέζσο επφκελν θεθάιαην, ε εθ λένπ αλάιεςε ηεο πξσζππνπξγίαο απφ 

ηνλ Γ. Θενηφθε ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1905 ζπλέβαιε ξηδηθά ζηελ αιιαγή απηήο ηεο 

εηθφλαο θαη θαζφξηζε θαηαιπηηθά ηελ ηζηνξηθή εμέιημε ηεο ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο. 

 

  

                                                 
295 Ο θαζεκεξηλφο, «Δ πηλαθνζήθε», εθ.θξηπ, 17 Αεθεκβξίνπ 1903. 
296π.π.. 
297Ώλκ. [Κ. Μηραειίδεο], «Αηάθνξα», Παλαζήλαηα, έηνο Β΄, ηφκνο Θ΄, 15 Μαξηίνπ 1905, ζει. 349. 
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Δηθφλα 40: Ν. Γχδεο, «Σν ηάκα», 1886 

 

 

Δηθφλα 41: Ν. Γχδεο, «Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ησλ Φαξψλ», 1896-1898 
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Δηθφλα 42: Ν. Γχδεο, «Δπηηξαπέδην ή Φσκηά», π.1880 

 

 

Δηθφλα 43: Ν. Γχδεο, «Σν ζθιαβνπάδαξν», π.1873-1875 
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Δηθφλα 44: Ν. Γχδεο, «Κεθάιη γξηάο» 
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Δηθφλα 45: Κ. Βνιαλάθεο, «Ο πνηακφο», π.1870-1875 

 

 

Δηθφλα 46: Νηθεθφξνο Λχηξαο, «Σν ςαξηαλφ κνηξνιφη», πξηλ ην 1888 
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Δηθφλα 47: Γ. Ηαθσβίδεο, «Παηδηθή ζπλαπιία», 1900 
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Κεθάιαην 3: Δ «ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθε» θαηά ηα ρξφληα ηεο 

δηαθπβέξλεζεο ηνπ Γ. Θενηφθε, 1906-1909 

 

3.1) Σν Βαζηιηθφ Γηάηαγκα «πεξί δηνξηζκνχ εμακεινχο επηηξνπήο πξνο 

επίβιεςηλ ηεο ελ Αζήλαηο Πηλαθνζήθεο» (22 Ηαλνπαξίνπ 1906) 

Δ αζηάζεηα ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο ζθελήο ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηνπ 20
νπ

 

αηψλα ηεξκαηίζηεθε ζηηο 8 Αεθεκβξίνπ 1905, φηαλ ηελ πξσζππνπξγία αλέιαβε μαλά ν 

Θενηφθεο, ν νπνίνο πξνθήξπμε άκεζα εθινγέο γηα ηηο 26 Μαξηίνπ 1906. Σν 

Νεσηεξηθφ Κφκκα ζπγθέληξσζε πνζνζηφ 62% ησλ ςήθσλ θαη θέξδηζε ηε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ εδξψλ ζηε λέα ΐνπιή (115 ζε ζχλνιν 177). Αηαζέηνληαο κηα ηφζν 

ηζρπξή εθηειεζηηθή εμνπζία ε λέα θπβέξλεζε Θενηφθε, κε έλαλ κνλάρα ξηδηθφ 

αλαζρεκαηηζκφ ζηηο 21 Ενπλίνπ 1908, παξέκεηλε ζηε ζέζε ηεο κέρξη ηνλ Ενχιην ηνπ 

1909 θαη θαηέζηε ε καθξνβηφηεξε θπβέξλεζε ησλ εηψλ 1890-1910. Δ ηεηξαεηήο απηή 

πεξίνδνο πνιηηηθήο νκαιφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο είρε επεξγεηηθέο ζπλέπεηεο θαη ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο.  

ηηο 22 Εαλνπαξίνπ 1906 ν δηάδνρνο Κσλζηαληίλνο ππέγξαςε ην βαζηιηθφ 

δηάηαγκα «Πεξί δηνξηζκνχ εμακεινχο επηηξνπήο πξνο επίβιεςηλ ηεο ελ Ώζήλαηο 

Πηλαθνζήθεο».
298

 ην εηζεγεηηθφ ηνπ θείκελν ν ππνπξγφο Παηδείαο Ώλδξέαο 

ηεθαλφπνπινο
299

νκνιφγεζε ηελ απνηπρία ηεο ζρεηηθήο κε ηελ Πηλαθνζήθε 

θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη παξέζεζε ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ην 

δεκφζην απηφ θαιιηηερληθφ ίδξπκα ζε «καξαζκφ», «αθάλεηα» θαη «θαρεμία»: «πξψηνλ 

κελ ε έιιεηςηο ρξεκάησλ ηηλψλ αλαγθαίσλ εηο ηελ πιήξσζηλ ησλ ζηνηρεησδψλ απηνχ 

αλαγθψλ, έπεηηα δε ε εγθαηάιεηςηο απηνχ εηο ηελ ηδίαλ δχλακηλ απηνχ θαη ηχρελ». Χο 

πξνηεηλφκελεο ιχζεηο αλέθεξε ν ηεθαλφπνπινο α) ηελ «νιίγε αξσγή» απφ ην 

θιεξνδφηεκα ηνπ Αεκεηξίνπ Ασξίδε, «ήηηο είλε αλαγθαία δηα ηελ εζσηεξηθήλ ηεο 

Πηλαθνζήθεο θαηάξηηζηλ θαη δηαθφζκεζηλ» θαη β) ηε «θηιφηηκνο ζπλεξγαζία αλδξψλ 

ηηλσλ δηαπξεπφλησλ δηα ηελ ππέξνρνλ θηινθαιίαλ απηψλ θαη δξαζηεξηφηεηα». Με ην 

λέν ΐ. Α. δηνξίζηεθε εμακειήο επηηξνπή κε ζθνπφ «ηελ επίβιεςηλ ηεο ελ Ώζήλαηο 

                                                 
298ΦΔΚ, αξηζ. 50 ηεο 24εο Φεβξνπαξίνπ 1906. ΐι. επίζεο Ώλκ., «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, 

έηνο Σ΄, ηρ. Ξΐ΄ (62), Ώπξίιηνο 1906, ζει.38. 
299ΐι. ζθίηζν ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο εθ.Δκπξφο ζηηο 8 Αεθεκβξίνπ 1905. Γελλεκέλνο ην 1860 ζηελ 

Αίβξε ηεο Διείαο, ζπνχδαζε λνκηθά ζηελ Ώζήλα θαη ην Παξίζη. Βθιέρζεθε βνπιεπηήο γηα πξψηε θνξά 

ην 1892 κε ην ηξηθνππηθφ θφκκα θαη ζηε ζπλέρεηα πνιηηεχηεθε κε ηνλ Γ. Θενηφθε. Σν 1903 αλέιαβε γηα 

δέθα εκέξεο ην Τπνπξγείν ησλ Ναπηηθψλ. Χο ππνπξγφο Παηδείαο ζα θαηαζέζεη πξνο ςήθηζε ηνλ πεξί 

δηδαθηηθψλ βηβιίσλ Νφκν ΓΏ΄, κε ηνλ νπνίν θαζηεξψζεθε ην έλα βηβιίν ζηε δεκνηηθή εθπαίδεπζε.  
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Πηλαθνζήθεο» θαη κεηαξξπζκίζηεθαλ ηα άξζξα 4, 5, 8 θαη 9 ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ 

1900. Ώλάκεζα ζηα λέα θαζήθνληα ηεο Βπηηξνπήο ζπκπεξηιακβάλνληαλ α) ε ιήςε, ζε 

ζπλελλνήζε κε ηνλ έθνξν, ησλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην πνηα έξγα ηνπ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλείνπ θαη ησλ άιισλ δεκφζησλ ηδξπκάησλ ζα πεξηέξρνληαη ζηηο ζπιινγέο ηεο 

Πηλαθνζήθεο (άξζξν 4), β) ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ αγνξά έξγσλ 

«πξνο πινπηηζκφλ ηεο Πηλαθνζήθεο» θαη ηελ απνδνρή ή κε ησλ έξγσλ εθείλσλ πνπ 

πξνέξρνληαλ απφ δσξεέο (άξζξν 5) θαη γ) ε επηκέιεηα ηεο Πηλαθνζήθεο θαη ε 

θξνληίδα «πεξί δηαθνζκήζεσο, πινπηηζκνχ θαη αλαπηχμεσο απηήο, ν θαλνληζκφο ηεο 

εζσηεξηθήο ππεξεζίαο θαη ε εππξεπήο δηαηήξεζη ησλ ζπιινγψλ απηήο» (άξζξα 8 θαη 

9).
300

 Σαπηφρξνλα,«πξνο εθηέιεζηλ θαη επφδσζηλ ηνπ έξγνπ ηεο 

Βπηηξνπήο»πξνβιέθζεθε ε εηήζηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ κνπζείνπ κε ηξεηο 

ρηιηάδεο δξαρκέο απφ ηα έζνδα ηνπ Ασξίδεηνπ θιεξνδνηήκαηνο, πνζφ ην νπνίν δελ 

επαξθνχζε βέβαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ιεηηνπξγίαο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

ζπιινγήο. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή δειαδή ν Τπνπξγφο Παηδείαο αξλήζεθε λα 

αλαγξάςεη έλα εηήζην θνλδχιη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο Πηλαθνζήθεο, αιιά αλαδήηεζε ρξεκαηνδφηεζε απφ έλα θιεξνδφηεκα. 

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπηβιεςεο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο, 1906-1910  

ηέθαλνο θνπινχδεο, Πξφεδξνο 

ηέθαλνο Ράιιεο, Γξακκαηέαο  

Μάξθνο Αξαγνχκεο (πεζαίλεη ζηηο 2 Μαξηίνπ 1909)/ Εσάλλεο Καπηαληδφγινπ 

Πέηξνο Καιιηγάο 

ππξίδσλ ηάεο 

Θέκνο Άλληλνο 

 

                                                 
300 Σν ζέκα ηεο «εππξεπνχο» δηαηήξεζεο ησλ ζπιινγψλ ηέζεθε θαη ζε έγγξαθν ηνπ ππνπξγνχ 

Βζσηεξηθψλ πξνο ηνλ ζπλάδειθφ ηνπ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, κε αθνξκή ηα έξγα ηεο δσξεάο 

Ρνδνθαλάθε ην 1904 θαη ηηο θαθέο ζπλζήθεο θχιαμήο ηνπο. ΐι. Ώλκ. [Α. Ε. Καινγεξφπνπινο], 

«Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε,έηνο Σ, ηρ.ΞΏ΄ (61), Μάξηηνο 1906, ζει. 19:«Ήδε ην ππνπξγείν 

ησλ Βζσηεξηθψλ απέζηεηιελ έγγξαθνλ πξνο ην ππνπξγείνλ ηεο Παηδείαο ζπληζηψλ ηελ ιήςηλ κέηξσλ 

δηα ηελ ζπληήξεζηλ θαη εμαζθάιηζηλ ησλ δηαθφξσλ έξγσλ ησλ δσξνπκέλσλ εηο ηελ Πηλαθνζήθελ, 

ππέδεημε δε θαη ηελ αλάγθελ, φπσο ρνξεγεζή αλάινγνο πίζησζηο πξνο ηνχην. Σν ππνπξγείνλ ηεο 

Παηδείαο απήληεζελ φηη ππεβιήζε ΐ.Α. δη‟ νπ ιακβάλνληαη πάληα ηα κέηξα ηα απαηηνχκελα, φπσο εηο ην 

κέιινλ αλαξηψληαη πάληα ηα δσξνχκελα εηο ηελ πηλαθνζήθελ έξγα, ζα θαηεξζσζή δε νχησο, ψζηε θαη 

πάληεο νη ζέινληεο λα δσξήζσζη ηη εηο ηελ πηλαθνζήθελ λα ην απνζηέιισζη, βέβαηνη φληεο φηη ηνχην ζα 

ηνπνζεηεζή εηο ηελ θαηάιιεινλ ζέζηλ». 
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Μέιε ηεο εμακεινχο επηηξνπήο δηνξίζηεθαλ ν δηπισκάηεο θαη επηρεηξεκαηίαο 

ηέθαλνο θνπινχδεο (1838-1928),
301

 ν εθνπιηζηήο ηέθαλνο Ράιιεο (1867-1922),
302

 

ν λνκηθφο θαη επίζεο δηπισκάηεο Μάξθνο Αξαγνχκεο (1840-1909),
303

 ν αξρηηέθηνλαο-

πνιενδφκνο Πέηξνο Καιιηγάο (1856-1940),
304

 ν πνιηηηθφο ππξίδσλ ηάεο (1859-

                                                 
301 Γελλεκέλνο ην 1838 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ν ηέθαλνο θνπινχδεο ήιζε ην 1852 ζηελ Ώζήλα γηα 

λα νινθιεξψζεη ηηο γπκλαζηαθέο ηνπ ζπνπδέο. Σν 1856 εγγξάθεθε ζηελ Εαηξηθή ρνιή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, εγθαηέιεηςε σζηφζν ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη επέζηξεςε ζηε γελέηεηξά ηνπ γηα λα 

αζρνιεζεί κε ην εκπφξην θαη ηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο. Σν 1859 πξνζειήθζε ζηνλ εκπνξηθφ νίθν 

Ράιιε θαη, πνιχ ζχληνκα, ην 1863, δηνξίζηεθε δηεπζπληήο φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο 

ζηελ Οζσκαληθή Ώπηνθξαηνξία. Βπεθηείλνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη ζηνλ ηξαπεδηθφ ρψξν, ην 

1871 ν θνπινχδεο ίδξπζε (καδί κε ηνλ Ώλδξέα πγγξφ, ηνλ Γεψξγην Κνξσληφ θαη ηνλ Ώληψλην 

ΐιαζηφ) ηελ Σξάπεδα Κσλζηαληηλνππφιεσο. Σν 1876 απνθάζηζε λα εγθαηαζηαζεί νξηζηηθά ζηελ 

Ώζήλα θαη παξάιιεια κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο μεθίλεζε θαη ηε δηπισκαηηθή ηνπ 

θαξηέξα. Σελ πεξίνδν 1877-1879 ζπκκεηείρε ελεξγά, σο εθπξφζσπνο ηεο Βιιάδνο, ζε κηα ζεηξά 

δηαπξαγκαηεχζεσλ ζρεηηθψλ κε ην αλαηνιηθφ δήηεκα. Πνιηηεχηεθε γηα πξψηε θνξά ην 1881 κε ην 

θφκκα ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνχπε θαη εθιέρζεθε βνπιεπηήο χξνπ. Σελ πεξίνδν 1883-1884 δηνξίζηεθε 

επηηεηξακκέλνο ζηελ πξεζβεία ηεο Βιιάδνο ζην Παξίζη, ελψ ην 1886 βξέζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, 

σο απεζηαικέλνο ηεο θπβέξλεζεο Αειηγηάλλε γηα αλεπίζεκεο δηαπξαγκαηεχζεηο ζρεηηθά κε ηνλ 

επαλαθαζνξηζκφ ησλ ειιελνηνπξθηθψλ ζπλφξσλ. Σν 1892 εθιέρζεθε βνπιεπηήο Θεβψλ θαη αλέιαβε 

γηα ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα ππνπξγεία ησλ Ναπηηθψλ θαη ηεο Αεκνζίαο Βθπαηδεχζεσο. Σν 1897 

δηνξίζηεθε ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ζηελ θπβέξλεζε Ράιιε θαη αλέιαβε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε 

ζπλζήθε εηξήλεο κεηαμχ Βιιάδαο θαη Σνπξθίαο. Έθηνηε απνκαθξχλζεθε απφ ηελ πνιηηηθή (ην 1899 θαη 

1902 απέηπρε λα εθιεγεί βνπιεπηήο) κέρξη θαη ην 1905 φηαλ θαη επαλεθιέρζεθε βνπιεπηήο Θεβψλ. ΐι. 

ην βηνγξαθηθφ ηνπ ζην http://www.ascsa.edu.gr/index.php/archives/stephanos-skouloudis-finding-aid/ 

(ηειεπηαία πξφζβαζε, 8/1/2017). 
302 Ο γξακκαηέαο ηεο επηηξνπήο ηέθαλνο Π. Ράιιεο γελλήζεθε ζηηο 22 Αεθεκβξίνπ 1867 ζηελ 

Μαζζαιία. Ήηαλ γηνο ηνπ Παληηά Ώλησλίνπ Ράιιε (1842-1901) θαη ηεο Σδέλεο ηεθάλνπ Ρνδνθαλάθε 

(1843-1924), θαη αληςηφο ηνπ Θεφδσξνπ θαη ηεο Ώηθαηεξίλεο Ρνδνθαλάθε, φπσο επίζεο θαη ηνπ 

εκπφξνπ Μηραήι-ηεθάλνπ Ρνδνθαλάθε, δσξεηψλ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. Δ πξνγηαγηά ηνπ, ε 

Πινπκνχ ηεθάλνπ Ράιιε (1790-1867) ήηαλ αδειθή ηεο πξψηεο γεληάο ησλ αδειθψλ Ράιιε, πνπ 

ίδξπζαλ ηελ νκψλπκε εκπνξηθή επηρείξεζε (RalliBros), κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηεο δηαζπνξάο. Ο 

Παληηάο Ράιιεο κάιηζηα ήηαλ λνλφο ηνπ ηέθαλνπ Ράιιε. ηηο 8 Ενπλίνπ 1894 παληξεχηεθε ζηελ 

Ώζήλα ηελ Ώγγειηθή ζσλα Κνληφζηαπινπ (1868-1950) θαη απφθηεζαλ έλα παηδί, ηε Μίλα η. Ράιιε 

(γελλήζεθε ηελ 1ε Ώπγνχζηνπ 1895). Πέζαλε ζηελ νηθία ηνπ ζηελ νδφ Γαινθψζηα 3 ζηελ Ώζήλα ζηηο 3 

Οθησβξίνπ 1922. ην πηζηνπνηεηηθφ ζαλάηνπ ηνπ πνπ εληφπηζα ζην αξρείν ηεο Β.ΠΜ.Ώ.. δειψλεηαη 

σο επάγγεικα «εθνπιηζηήο». 
303 Ο Μάξθνο Αξαγνχκεο, γελλεκέλνο ζηελ Ώζήλα ζηηο 20 Ενπλίνπ 1840 θαη αδειθφο ηνπ ηέθαλνπ 

Αξαγνχκε (1842-1923), ζπνχδαζε λνκηθά ζην Παξίζη, φπνπ θαη αλαγνξεχηεθε δηδάθηνξαο ην 1864 (ε 

δηαηξηβή ηνπ είρε ηίηιν Delaconditionciviledel‟étrangerenFrance. Αηνξίζηεθε ζηε ζπλέρεηα ζην 

δηπισκαηηθφ ζψκα, φπνπ θαη ππεξέηεζε γηα ζρεδφλ 30 ρξφληα ζε δηάθνξεο επξσπατθέο πφιεηο 

(αθφινπζνο πξεζβείαο ζην Παξίζη ην1861-63, γξακκαηέαο πξεζβείαο ζηελ Πεηξνχπνιε ην 1867-1871 

θαη ζην Παξίζη ην 1871-1873, α΄ γξακκαηέαο πξεζβείαο ζηε ΐηέλλε ην 1874-1877, γεληθφο πξφμελνο θαη 

πνιηηηθφο πξάθηνξαο ζηελ Ώιεμάλδξεηα ην 1877-1880, πξφζεδξνο ππνπξγφο ζην ΐνπθνπξέζηη ην 1880, 

έθηαθηνο απεζηαικέλνο θαη πιεξεμνχζηνο ππνπξγφο ζην ΐνπθνπξέζηη ην 1882-1885 θαη ζηε ΐηέλλε ην 

1887-1890). Σν 1890 εγθαηέιεηςε ηε δηπισκαηηθή ηνπ θαξηέξα θαηεγνξνχκελνο σο ηξηθνππηθφο απφ 

ηελ θπβέξλεζε Αειηγηάλλε θαη επέζηξεςε ζηελ Ώζήλα γηα κφληκε εγθαηάζηαζε. Τπήξμε ηδξπηηθφ 

κέινο ηεο «Βηαηξίαο ησλ Φίισλ ηνπ Λανχ» θαη ηνπ «πιιφγνπ πξνο δηάδνζηλ ησλ ειιεληθψλ 

γξακκάησλ», πξφεδξνο ηεο «Βπηηξνπήο πξνο ίδξπζηλ αλδξηάληνο Κσλζηαληίλνπ ηνπ Παιαηνιφγνπ» 

(1901-1908), ελψ σο κέινο ηεο επηηξνπήο ησλ Μαθεδφλσλ εμέδηδε καδί κε ηνπο Γ. ηξέηη θαη Ώ. 

Ώλδξεάδε ην Bulletind‟Orient (1903-08). Ώπφ ην 1869 ήηαλ λπκθεπκέλνο κε ηελ Βιίδα Ννβίθσθ, 

γελλεκέλε ζηελ Πεηξνχπνιε. ΐι. ην βηνγξαθηθφ ηνπ ζην 

http://www.ascsa.edu.gr/index.php/archives/markos-n-dragoumis-finding-aid (ηειεπηαία πξφζβαζε, 

8/1/2017). 
304  Γηνο ηνπ πξψελ δηνηθεηή ηεο Βζληθήο Σξάπεδαο Παχινπ Καιιηγά, ζπνχδαζε ζηε 

Φπζηθνκαζεκαηηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ θαη θαηφπηλ κεραλνινγία ζηε Αξέζδε. ηελ 

αξρηηεθηνληθή εηδηθεχηεθε ζηελ Ώγγιία. Σελ πεξίνδν 1897-1905 δηεηέιεζε γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ 
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1932)
305

 θαη ν γεινηνγξάθνο θαη εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο Σν Άζηπ Θέκνο Άλληλνο 

(1843-1916).
306

 

Ώλαγλσξίδνληαο εκκέζσο ηελ αδπλακία ηνπ εθφξνπ Εαθσβίδε λα νξγαλψζεη 

κφλνο ηνπ ηελ ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθε, ν Τπνπξγφο Παηδείαο επαλέθεξε ζε ηζρχ ηε 

δηάηαμε ηνπ ΐαζηιηθνχ Αηαηάγκαηνο ηνπ 1897 γηα ηε ζχζηαζε εμακεινχο επηηξνπήο, 

κε ηε δηαθνξά φκσο φηη ηα κέιε ηεο δελ ζα ήηαλ πιένλ θξαηηθνί ιεηηνπξγνί, φπσο ι.ρ. 

ν δηεπζπληήο ηνπ Πνιπηερλείνπ ή ν Γεληθφο Έθνξνο Ώξραηνηήησλ. Ώληίζεηα 

δεκηνπξγήζεθε έλα,θαηά ηα δπηηθά πξφηππα,Board of Trustees, απνηεινχκελν απφ 

πξφζσπα, ησλ νπνίσλ ην θνηλφ ηνπο γλψξηζκα, εθηφο απφ ηε «θηινθαιία» ηνπο,
307

ήηαλ 

ε αζηηθή ηνπο θαηαγσγή θαη ε ζηήξημή ηνπο πξνο ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ Θενηφθε. Οη 

θνπινχδεο,
308

Ράιιεο θαη Αξαγνχκεο πξνέξρνληαλ απφ ηα αλψηεξα αζηηθά ζηξψκαηα 

ηεο ειιεληθήο νκνγέλεηαο, ν Καιιηγάο ήηαλ εμέρνλ κέινο ησλ ειιαδηηψλ αζηψλ, φπσο 

άιισζηε θαη ν Άλληλνο.Ήηαλ, ζπλεπψο, έλα ηκήκα ηεο αζελατθήο ειίη πνπ ηα ρξφληα 

απηά ζηήξημε ηε κεηαξξπζκηζηηθή πνιηηηθή ηνπ Θενηφθε
309

 θαη πνπ αλέιαβε λα 

                                                                                                                                              
.Β.Γ.Ώ.. Ήηαλ παληξεκέλνο κε ηελ Ενπιία Ράιιε (θαηαγψκελε απφ ηε ρηψηηθε νηθνγέλεηα ησλ 

εκπφξσλ) θαη γηνο ηνπο ήηαλ ν δσγξάθνο Παχινο Καιιηγάο. 
305 Ο . ηάεο ήηαλ θαζεγεηήο καζεκαηηθψλ ζηε Μέζε Βθπαίδεπζε, ζέζε ηελ νπνία άθεζε ην 1892 

φηαλ εθιέρζεθε βνπιεπηήο Κπζήξσλ. Αηεηέιεζε δχν θνξέο ππνπξγφο Παηδείαο ζηηο θπβεξλήζεηο ηνπ 

Θενηφθε ην 1900 θαη 1904. Παξαηηήζεθε ζηηο 18 Ενπλίνπ 1904 φηαλ ζθφησζε ηνλ βνπιεπηή Σξηθάισλ 

Ώιέμαλδξν Υαηδεπέηξνπ ζε κνλνκαρία, ε νπνία έιαβε ρψξα ζηνπο Σξάρσλεο κε αθνξκή θξαζηηθφ 

ηνπο επεηζφδην ζηε ΐνπιή!  
306Γελλεκέλνο ζηνλ Πχξγν Διείαο κε θαηαγσγή απφ ηελ Κεθαιινληά, θνίηεζε γηα έλα δηάζηεκα ζηε 

Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ θαη ζηε ζπλέρεηα δηνξίζηεθε γξακκαηέαο ζην Τπνπξγείν 

Οηθνλνκηθψλ. Παξαθνινπζήζε καζήκαηα γεινηνγξαθίαο ζην Παξίζη θαη επηζηξέθνληαο ζηελ Ώζήλα ην 

1872 εμέδσζε ην Γεινηνγξαθηθφ Ζκεξνιφγην. Σν 1875 ίδξπζε καδί κε ηνλ Βκκ. ΡνΎδε ηελ εβδνκαδηαία 

ζαηηξηθήεθεκεξίδαΑζκνδαίνο (1875-1885), δηαηέιεζε δηεπζπληήο ηνπ ζαηηξηθνχ θχιινπ Άζηπ ηνπ 

αδειθνχ ηνπ Μπάκπε Άλληλνπ, ην νπνίν θαη κεηέηξεςε ην 1889 καδί κε ηνλ Αεκήηξην Καθιακάλν ζηελ 

νκψλπκε θαζεκεξηλή εθεκεξίδα. 
307Ο η. θνπινχδεο, φπσο αλέθεξα ζην πξψην θεθάιαην, ήηαλ κέινο κέιε ηεο ειιαλνδίθνπ επηηξνπήο 

ζηελ θαιιηηερληθή έθζεζε ησλ Α΄ Οιπκπίσλ (1888), ελψ ε ζπιινγή έξγσλ ηέρλεο ηνπ ήηαλ ηδηαίηεξα 

θεκηζκέλε ζηελ Ώζήλα.Ο Μάξθνο Αξαγνχκεο, εθηφο απφ ηδξπηηθφ κέινο ηεο «Βηαηξίαο ησλ Φίισλ ηνπ 

Λανχ» (φπσο θαη ν Ώ. νχηδνο) θαη ηνπ «πιιφγνπ πξνο δηάδνζηλ ησλ ειιεληθψλ γξακκάησλ», ήηαλ ην 

ίδην δηάζηεκα θαη πξφεδξνο ηεο «Βπηηξνπήο πξνο ίδξπζηλ αλδξηάληνο Κσλζηαληίλνπ ηνπ Παιαηνιφγνπ» 

(1901-1908), ελψ ήηαλ θαη ν ίδηνο ζπιιέθηεο έξγσλ ηέρλεο. ΐι. θαη ηελ επηζηνιή ηνπ ππνπξγνχ 

Παηδείαο . ηεθαλφπνπινπ πξνο ηνλ Μάξθν Αξαγνχκε (εκεξνκελία 2 Μαξηίνπ 1906) απφ ην Ώξρείν 

Μάξθνπ Αξαγνχκε ζηε Γελλάδεην ΐηβιηνζήθε, Βλφηεηα Σ΄, θάθεινο 15, ππνθάθεινο 15.2 (Αξάζε ζε 

Βπηηξνπέο (1895-1908): «Γηλψζθνληεο ηελ πεξί ηαο θαιάο ηέρλαο ππέξνρνλ ζπνπδήλ πκψλ θαη 

εκπεηξίαλ ελνκίζακελ εχινγνλ, επδνθνχληνο ηεο Ώ. Τ. ηνπ Αηαδφρνπ, λ‟αλαζέζσκελ εηο πκάο ην έξγνλ 

ηνχην κεηά ησλ άιισλ ελ ησ εηξεκέλσ β. δηαηάγκαηη αλαγξαθνκέλσλ κειψλ, πεπνίζακελ δε, φηη ζα 

επαξεζηεζήηε λ‟αλαιάβεηε απηφ ππέξ ηνπ θνηλσληθνχ θαη θαιιηηερληθνχ ηνχηνπ ηδξχκαηνο κεηά ηεο 

ραξαθηεξηδνχζεο πκάο πξνζπκίαο, δξαζηεξηφηεηνο θαη θηινκνπζίαο». 
308 Ο θνπινχδεο ήηαλ επίζεο ζεκαληηθφ ζηέιερνο ηνπ ηεθηνληζκνχ (βι. Ε. Λνπθάο, Ηζηνξία ηεο 

ειιεληθήο καζνλίαο θαη ειιεληθή ηζηνξία, Ώζήλα, Παπαδήζεο, 1991, ζει. 151 θ.έ.), δελ δηαζέησ σζηφζν 

ζηνηρεία γηα ηα άιια κέιε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, ψζηε λα δείμσ ζε πνην βαζκφ απηφ επέδξαζε ζηελ 

ηζηνξία θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο Πηλαθνζήθεο. 
309 Ο θνπινχδεο είρε άιισζηε εθιεγεί βνπιεπηήο Θεβψλ κε ην Νεσηεξηθφ Κφκκα ην 1906, ν ηάεο 

είρε δηαηειέζεη ππνπξγφο Παηδείαο ζηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε Θενηφθε ην 1904, ελψ Σν Άζηπ ηνπ 
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αλαβαζκίζεη ηνλ «θαρεθηηθφ» θξαηηθφ θαιιηηερληθφ ζεζκφ, πεξηβάινληάο ηνλ κε ηελ 

απαξαίηεηε αίγιε.
310

Βπηπξνζζέησο ν δηνξηζκφο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνζψπσλ 

έδεηρλε, θαηά ηε γλψκε κνπ, ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο λα ζηεξηρζεί 

μαλά ζηνλ επεξγεηηζκφ,
311

 ψζηε λα αλαπιεξψζεη ηηο δεκνζηνλνκηθέο αδπλακίεο ηεο 

θξαηηθήο πνιηηηθήο. Δ εηήζηα ζπλδξνκή ησλ ηξηψλ ρηιηάδσλ δξαρκψλ ηνπ Ασξίδεηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο δελ επαξθνχζε βέβαηα, φπσο αλέθεξα θαη παξαπάλσ, γηα ηελ θάιπςε 

ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο Πηλαθνζήθεο, θαη θαηά ζπλέπεηα, ν ππνπξγφο 

επειπηζηνχζε φηη κέζα απφ ηηο πςειέο γλσξηκίεο ηνπο, ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο ζα 

πξνζέιθπαλ ηηο δσξεέο θαη ηα θιεξνδνηήκαηα ησλ εχπνξσλ Βιιήλσλ θηιφηερλσλ, 

φπσο θαη ηειηθά έγηλε.
312

 

Σέινο, ε παξαρψξεζε ηεο δηνίθεζεο ηεο ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο ζε πξφζσπα 

πνπ είραλ δηακνξθσζεί ζε επξσπατθά αζηηθά πεξηβάιινληα θαη δηέζεηαλ ηηο 

αληίζηνηρεο πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο ζήκαηλε ηελ έληαμε ηνπ κνπζείνπ ζην πιαίζην ηνπ 

επξχηεξνπ θπβεξλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο γηα ηνλ αζηηθφ εθζπγρξνληζκφ-εμεπξσπατζκφ 

ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο. Σν πξφβιεκα φκσο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο ήηαλ φηη 

νπζηαζηηθά γηλφηαλ πξνζπάζεηα λα „εκθπηεπζεί‟ ζηελ ειιεληθή θνηλσλία έλαο 

επξσπατθφο πνιηηηζηηθφο ζεζκφο, ρσξίο φκσο ε ίδηα λα δηαζέηεη εθείλεο ηηο αλαγθαίεο 

θνηλσληθέο ππθλψζεηο, δειαδή έλα εγρψξην αζηηθφ ζηξψκα ηθαλήο πιεζπζκηαθήο θαη 

νηθνλνκηθήο επξσζηίαο, αιιά θαη κε ηηο απαξαίηεηεο κνξθσηηθέο πξνζιακβάλνπζεο 

θαη αηζζεηηθέο εκπεηξίεο, ψζηελα κπνξέζεη λα ζηεξίμεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζεζκφ. 

πσο αλαθέξνπλ νη Β. Μπνπξλφβα θαη Μ. Αεκεηξνπνχινπ, ε Ώζήλα ησλ αξρψλ ηνπ 

20
νπ

 αηψλα ήηαλ ε πφιε ησλ ηερληηψλ, ηεο κηθξήο βηνηερλίαο θαη ηνπ κηθξνχ εκπνξίνπ, 

κε ην 45,6% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο λα δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα κεζαία ειεχζεξα 

                                                                                                                                              
Θέκνπ Άλληλνπ ζηήξημε ηηο εθζπγρξνληζηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ θπβεξλήζεσλ Θενηφθε ζηηο αξρέο ηνπ 

20νπ αηψλα. 
310 πσο άιισζηε έγξαθε θαη ν Ώ. ηεθαλφπνπινο ζην εηζαγσγηθφ ηνπ θείκελν: «Δ θηιφηηκνο 

ζπλεξγαζία αλδξψλ ηηλψλ δηαπξεπφλησλ δηα ηελ ππέξνρελ θηινθαιίαλ απηψλ θαη δξαζηεξηφηεηα, είλαη 

ηθαλή θαηά ηε γλψκε εκψλ λ‟ αλπςψζε εηο ηελ πξνζήθνπζαλ απηψ πεξησπήλ ην εμαίξεηνλ ηνχην 

ίδξπκα θαη λα θαηαζηήζε απηφ, πξντφληνο ηνπ ρξφλνπ, πνιχηηκνλ θαη γφληκνλ εζηίαλ θαιιηηερληθήο 

παηδεχζεσο, πςειήο θηινθαιίαο θαη πγηεζηάησλ εκπλεχζεσλ θαη απνιαχζεσλ». ΦΒΚ 50, φπ.π. 
311Γηα ην θαηλφκελν ηνπ επεξγεηηζκνχ βι. Α. Ώξβαληηάθεο, «Βπεξγεηηζκφο, δεδνκέλα θαη πξνβιήκαηα», 

ζην Α. Ώξβαληηάθεο (επηκ.), Σν θαηλφκελν ηνπ επεξγεηηζκνχ ζηελ Διιάδα. Πξαθηηθά εκεξίδαο, Ώζήλα, 

Μνπζείν Μπελάθε, 2006, ζει. 27-28. 
312Υαξαθηεξηζηηθφ σο πξνο απηφ είλαη θαη ην γεγνλφο φηη ηφζν ν Μάξθνο Αξαγνχκεο φζν θαη ν η. 

θνπινχδεο θιεξνδφηεζαλ ηηο ζπιινγέο έξγσλ ηέρλεο ηνπο ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε.  
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επαγγέικαηα, θαη κφλν ην 15,1 %λα αλήθεη ζηα αλψηεξα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά 

ζηξψκαηα (εθνπιηζηέο, ηαηξνί, δηθεγφξνη, ζηξαηεγνί, δηεπζπληέο θηι.).
313

 

Κνηλσληθή-επαγγεικαηηθή ζχλζεζε ηεο πξσηεχνπζαο, 1860-1910 (%). 

 

 Δ εμαηξεηηθή θιεηζηή θαη αξηζηνθξαηηθή Αζελατθή Λέζρε, ιφγνπ ράξε, 

αξηζκνχζε θαηά ηελ ίδξπζή ηεο ζηα 1875, δηαθφζηα κέιε θαη ην 1925 ν αξηζκφο ηνπο 

είρε απμεζεί ζε πεληαθφζηα.
314

πγθξηηηθά πάλησο κε ηηο άιιεο βαιθαληθέο 

πξσηεχνπζεο ην επίπεδν αζηηθνπνίεζεο ηεο Ώζήλαο, φπσο επηζεκαίλεη ν Γ. Πνιχδνο, 

ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξν, κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο λα είλαη ηξηπιάζηνο απφ ηνλ αληίζηνηρν 

ηεο φθηαο θαη δεθαηξείο θνξέο πάλσ απφ εθείλνλ ηνπ ΐειηγξαδίνπ,
315

 γεγνλφο πνπ 

κπνξεί λα εξκελεχζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε ίδξπζε Βζληθψλ Πηλαθνζεθψλ 

ζηηο δχν απηέο πφιεηο ρξνλνινγείηαη ηε δεθαεηία ηνπ 1930. 

                                                 
313Β. Μπνπξλφβα θαη Μ., Αεκεηξνπνχινπ, «Κνηλσληθή-επαγγεικαηηθή δηαζηξσκάησζε ηεο 

πξσηεχνπζαο, 1860-1940», ζην Θ. Μαινχηαο -. ππξέιιεο (επηκ.), Κνηλσληθφο άηιαληαο ηεο Αζήλαο, 

Διεθηξνληθή ζπιινγή θεηκέλσλ θαη επνπηηθνχ πιηθνχ, 2015, Πίλαθαο 1, 

http://www.athenssocialatlas.gr/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF/%CE%BA%CE%B

F%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B5%CF%80%CE%B1

%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%B3%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1-1860-1940/ 

(ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 31/10/2016). ΐι. επίζεο Β. Μπνπξλφβα, Οη θάηνηθνη ησλ Αζελψλ, 1900-

1960. Γεκνγξαθία, Ώζήλα, Σκήκα Οηθνλνκηθψλ Βπηζηεκψλ ΒΚΠΏ, 2016, ζει. 215 θ.έ., θαη Πίλαθαο 

80. 
314ΐι. Ώ. ΐαμεβάλνγινπ, Οη Έιιελεο θεθαιαηνχρνη, 1900-1940. Κνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε, 

Ώζήλα, Θεκέιην, 1994, ζει. 296. 
315Γ. Πνιχδνο, «Δ Ώζήλα πξσηεχνπζα ηνπ ειιεληζκνχ», ζην Ζ Αζήλα ζηνλ 20ν αηψλα. 1900-1940: 

Αζήλα ειιεληθή πξσηεχνπζα, Ώζήλα, Τπνπξγείν Πνιηηηζκνχ, 1985, ζει. 25, Πίλαθαο 2. χκθσλα 

επίζεο κε ηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηεη, ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο Ώζήλαο ζηνλ αζηηθφ πιεζπζκφ 

αλεξρφηαλ ζε 32,9 % ην 1896 θαη 38.6 % ην 1907, φηαλ ε αλαινγία ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ζε ζρέζε κε ην 

ζχλνιν ηεο ρψξαο αληηζηνηρνχζε ζε 7,1 % ην 1896 (173.200 ζε ζχλνιν 2.433.806) θαη 9,2 % ην 1907 

(242.300 ζε ζχλνιν 2.631.000), βι. ζει. 24, Πίλαθαο 1. 

http://www.athenssocialatlas.gr/wp-content/uploads/tx2_t1_gr.gif
http://www.athenssocialatlas.gr/wp-content/uploads/tx2_t1_gr.gif
http://www.athenssocialatlas.gr/wp-content/uploads/tx2_t1_gr.gif
http://www.athenssocialatlas.gr/wp-content/uploads/tx2_t1_gr.gif


105 

3.2) Οη ελέξγεηεο ηεο Δπηηξνπήο Δπίβιεςεο ηεο ελ Αζήλαηο (Δζληθήο) 

Πηλαθνζήθεο ηελ πεξίνδν 1906-1909 

Σα κέιε ηεο λενζπζηαζείζαο Βπηηξνπήο ζπλεδξίαζαλ γηα πξψηε θνξά ζηηο 13 

Μαξηίνπ 1906 ζην πνιπηειέο κέγαξν ηνπ θνπινχδε ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο θη 

έπεηηα απφ αξρηαηξεζίεο εμέιεμαλ Πξφεδξν ηνλ ηεθ. θνπινχδε θαη Γξακκαηέα ηνλ 

ηέθ. Ράιιε. ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε απνθαζίζηεθε επίζεο λα δεηεζνχλ αληίγξαθα ησλ 

δηαζεθψλ ηνπ Γεσξγίνπ Ώβέξσθ θαη ηνπ νχηδνπ, θαζψο θαη αληίηππα ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπ κνπζείνπ ηνπ Λνχβξνπ, ελψ νξίζηεθε γηα ηηο 22 Μαξηίνπ ε 

επίζθεςε ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπήο ζηηο αίζνπζεο ηεο Πηλαθνζήθεο.
316

 

Καηά ηνπο ηέζζεξηο πξψηνπο κήλεο κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο,  

ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ζπλεδξίαζαλ ζρεδφλ ζε εβδνκαδηαία βάζε
317

, απφ ην 

θζηλφπσξν ηνπ 1906 θαη κεηά σζηφζν, νη ζπλαληήζεηο ηνπο δηεμήρζεζαλ ζε πνιχ πην 

αξαηά ρξνληθά δηαζηήκαηα: επηά ζπλνιηθά ζπλεδξηάζεηο απφ ηηο 2 Αεθεκβξίνπ 1906 

έσο ηελ 1
ε
 Αεθεκβξίνπ 1907· θαη κφιηο ηέζζεξηο ηα ρξφληα 1908-1909 (1 Αεθεκβξίνπ 

1907, 5 Εαλνπαξίνπ, 11 θαη 28 Οθησβξίνπ 1908, 21 Μαξηίνπ 1909). Οη ζπλεδξηάζεηο 

απηέο έιαβαλ ρψξα θπξίσο ζηελ νηθία ηνπ θνπινχδε, κε παξφληεο πάληα ηνπο 

θνπινχδε, Ράιιε, Αξαγνχκε θαη Εαθσβίδε. Οη Καιιηγάο θαη Άλληλνο παξεπξέζεζαλ 

ζηηο πεξηζζφηεξεο εμ απηψλ, ελψ ζπρλή ήηαλ ε απνπζία ηνπ ηάε. Μεηά ηνλ ζάλαην 

ηνπ Αξαγνχκε ζηα 1909, ζηε ζέζε ηνπ δηνξίζηεθε κε ην ΐαζηιηθφ Αηάηαγκα ηεο 21εο 

Ώπξηιίνπ 1909, ν βνπιεπηήο Καξδίηζαο Εσάλλεο Καπηαληδφγινπ, γηφο ηνπ 

αξρηηέθηνλα Λχζαλδξνπ Καπηαληδφγινπ. 

Σα θχξηα ζέκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο ζηηο πξψηεο θπξίσο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο αθνξνχζαλ α) δηάθνξα νξγαλσηηθά ζέκαηα ηνπ κνπζείνπ (ι.ρ. ε 

ζχληαμε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηεο Πηλαθνζήθεο, ε εθηχπσζε θαηαιφγνπ ησλ 

έξγσλ ηεο), β) ηηο απαξαίηεηεο εξγαζίεο πνπ έπξεπε λα γίλνπλ ζηηο αίζνπζεο ζην 

Πνιπηερλείν, γ) ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ ηεο ζπιινγήο θαη δ) ηελ εχξεζε ρξεκάησλ 

γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηδηφθηεηνπ θηεξίνπ ηεο Πηλαθνζήθεο.   

                                                 
316 ΐι. Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο, 13.3.1906 - 6.3.1915, πλεδξίαζε 1ε, 13 Μαξηίνπ 1906.Βηο ην εμήο ζα αλαθέξσ κφλν ηηο 

εκεξνκελίεο ησλ ζπλεδξηάζεσλ. 
317 Οη δεθαηξείο απφ ηηο είθνζη ηέζζεξηο ζπλνιηθά ζπλεδξηάζεηο ηεο Βπηηξνπήο θαηά ηελ πεξίνδν 13 

Μαξηίνπ 1906 Ŕ 21 Μαξηίνπ 1909 δηεμήρζεζαλ ηνπο ηέζζεξηο απηνχο πξψηνπο κήλεο.  
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3.2.1) Ζ ζχληαμε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηεο Πηλαθνζήθεο θαη ε έθδνζε ηνπ 

πξψηνπ θαηαιφγνπ ησλ έξγσλ ηεο ζπιινγήο 

Μηα απφ ηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο Βπηηξνπήο κεηά ηελ αλάιεςε ησλ 

θαζεθφλησλ ηεο ήηαλ ε ζχληαμε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ηνπ κνπζείνπ, φπσο 

άιισζηε πξνέβιεπε θαη ην άξζξν 9 ηνπ δηαηάγκαηνο ηνπ 1900.
318

 ηε ζπλεδξίαζε ηεο 

29
εο

 Ώπξηιίνπ 1906 ν θνπινχδεο θαηέζεζε ηνπο θαλνληζκνχο ησλ ηεζζάξσλ 

αγγιηθψλ κνπζείσλ πνπ ηνπ έζηεηιε ν Έιιελαο πξέζβεο ζην Λνλδίλν (National 

Gallery, Victoria and Albert Museum, Wallace Collection, National Portrait 

Gallery),
319

 θαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ησλ κειψλ ζπγθξνηήζεθε επηηξνπή απφ 

ηνπο Αξαγνχκε, Άλληλν θαη Καιιηγά κε ζθνπφ ηελ ζχληαμε ζρεδίνπ θαλνληζκνχ ηεο 

Πηλαθνζήθεο. Ο «Καλνληζκφο ηεο ελ Ώζήλαηο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο» (ε ππνγξάκκηζε 

δηθή κνπ) πνπ θαηαξηίζηεθε ηειηθά απφ ηνπο Αξαγνχκε θαη Καιιηγά θαη εγθξίζεθε 

ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 20
εο

 ΜαΎνπ 1906, πεξηιάκβαλε ζπλνιηθά 21 άξζξα, εθ ησλ 

νπνίσλ ηα πξψηα δψδεθα φξηδαλ ηνπο θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κνπζείνπ (ι.ρ. 

«Άξζξνλ 11
νλ

, Ώπαγνξεχεηαη ε είζνδνο ησλ κε ερφλησλ ζψαο ηαο θξέλαο ή ελ κέζε 

δηαηεινχλησλ»), θαη ηα ππφινηπα ελλέα αλέθεξαλ ηνπο φξνπο γηα ηελ αληηγξαθή θαη 

θσηνγξαθηθή απνηχπσζε ησλ πηλάθσλ.
320

Εδηαίηεξα αμηνπξφζεθην ζεκείν ήηαλ φηη γηα 

πξψηε θνξά πξνζηέζεθεζηνλ ηίηιν ηνπ κνπζείνπ ην επίζεην «εζληθφο». Με ηνλ ηξφπν 

απηφλ ε νλνκαζία ηνπ αζελατθνχ θαιιηηερληθνχ ηδξχκαηνο „ελαξκνλίζηεθε‟ κε ηα 

αληίζηνηρα ηδξχκαηα-πξφηππα ηεο Απηηθήο Βπξψπεο, θαη δε ηεο αγγιηθήο 

«NationalGallery» θαη ηεο γεξκαληθήο «Nationalgalerie» θαζψο επίζεο θαη κε ηνπο 

εγρψξηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο, φπσο ην Βζληθφ Ώξραηνινγηθφ Μνπζείν θαη ηελ Βζληθή 

ΐηβιηνζήθε. Δ πξνηίκεζε, εμάιινπ, ζηνλ φξν «εζληθφο» θαη φρη ζην επίζεην 

«βαζηιηθφο», φπσο είρε ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΐαζηιηθνχ Θεάηξνπ κεξηθά ρξφληα 

λσξίηεξα, δείρλεη ηελ πξφζεζε ηεο λέαο δηνίθεζεο ηνπ κνπζείνπ λα παξνπζηάζεη ηελ 

αζελατθή Πηλαθνζήθε σο έλα πνιηηηζηηθφ ίδξπκα πνπ ήηαλ θηήκα νιφθιεξνπ ηνπ 

ειιεληθνχ έζλνπο θαη φρη ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο. 

                                                 
318 «Πεξί θαλνληζκνχ ηεο ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο», ΦΔΚ,αξ.161 ηεο 1εο Ενπιίνπ 1900, άξζξν 9: «Σα 

ηεο εζσηεξηθήο ππεξεζίαο ηεο Πηλαθνζήθεο ζέινπζη θαζνξηζζή δη‟ εηδηθνχ Οξγαληζκνχ 

ζπληαρζεζνκέλνπ ππφ ηνπ Βθφξνπ θαη εγθξηζεζνκέλνπ ππφ ηνπ Τπνπξγνχ ησλ Βθθιεζηαζηηθψλ θαη 

ηεο Αεκνζίαο Βθπαηδεχζεσο». 
319 ηε ζπλεδξίαζε ηεο 27εο ΜαΎνπ 1906 ν ηάεο θαηέζεζε θαη αληίηππν ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ 

ηνπ Λνχβξνπ πνπ ηνπ έζηεηιε ν δηεπζπληήο ησλ Βζληθψλ Μνπζείσλ ηεο Γαιιίαο Θεφθηινο Χκφι 

(ThéophileHomolle, αξραηνιφγνο, δηεπζπληήο απφ ην 1890 ηεο Écolefrançaised'Athènes, ππεχζπλνο ηεο 

Μεγάιεο Ώλαζθαθήο ζηνπο Αειθνχο ηελ πεξίνδν 1892-1903, νξίζηεθε δηεπζπληήο ησλ γαιιηθψλ 

κνπζείσλ ην 1904 θαη παξαηηήζεθε ην 1911 κεηά ηελ θινπή ηεο Μφλα Λίδα απφ ην Λνχβξν).   
320 ΐ.Α. «πεξί εγθξίζεσο ηνπ θαλνληζκνχ ηεο ελ Ώζήλαηο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο», ΦΔΚ, αξηζ.286 ηεο 

30εο Αεθεκβξίνπ 1906. 
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Ο εζσηεξηθφο «Καλνληζκφο» καδί κε ην ΐαζηιηθφ Αηάηαγκα ηνπ 1906 θαη ην 

ζρέδην ησλ αηζνπζψλ ηεο Πηλαθνζήθεο ζην Πνιπηερλείν ελζσκαηψζεθαλ ζηνλ πξψην 

θαηάινγν ηνπ κνπζείνπ πνπ εθδφζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1906 θαη πνπ πεξηιάκβαλε 

ζπλνιηθά εθαηφλ είθνζη νθηψ έξγα, ηαμηλνκεκέλα κε βάζε ηηο κέρξη ηφηε δσξεέο: α) 

Ασξεά Θεφδσξνπ θαη Ώηθαηεξίλεο Ρνδνθαλάθε (αξ.1-18), β) Ασξεά Εσάλλνπ θαη 

Άλλεο Ŕ Βιέλεο Ώξηζηάξρε (αξ.19-22), γ) Ασξεά Ώιεμάλδξνπ Ώ. νχηδνπ (αξηζ.23-

102) θαη δ) Βθ δηαθφξσλ δσξεψλ (αξηζ.103-128).
321

ηηο δσξεέο ησλ Ρνδνθαλάθε θαη 

Ώξηζηάξρε αλαγξάθνληαλ ν ηίηινο ησλ έξγσλ θαη ηα νλφκαηα ησλ θαιιηηερλψλ, ελψ 

ζην αληίζηνηρν ηκήκα πνπ αθνξνχζε ηα έξγα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο νχηδνπ ήηαλ 

θαηαγεγξακκέλνη κφλν νη θαιιηηέρλεο καδί κε ηελππνζεκείσζε πξνο ηνλ αλαγλψζηε 

φηη «ησλ έξγσλ ηνχησλ ε νξηζηηθή ηαμηλφκεζηο ζέιεη ζπκπιεξσζή δηά ηεο βαζκηαίαο 

εθηειέζεσο ησλ νξηζκψλ ηεο δηαζήθεο. Σφηε δε ζεκεησζήζνληαη θαη ηα αληηθείκελα 

ησλ πηλάθσλ». Ώλάινγε ζεκείσζε ππήξρε θαη γηα ηνπο πίλαθεο ηεο ζπιινγήο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ («θαη ησλ έξγσλ ηνχησλ νξηζηηθή ηαμηλφκεζηο γελήζεηαη ζπλ ησ 

ρξφλσ»), γεγνλφο πνπ δείρλεηφηη θαηά ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο Πηλαθνζήθεο 

δελ είρε γίλεη θάπνηα ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα ηαμηλφκεζεο ηεο ζπιινγήο θαη 

ηαχηηζεο ησλ έξγσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ άιισζηε ε λέα Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ηνπ 

κνπζείνπ απνθάζηζε λα παξαγγείιεη άκεζα δηαθφζηνπο επίρξπζνπο αξηζκνχο απφ ην 

Παξίζη κε ζθνπφ λα ηνπνζεηεζνχλ πάλσ ζηνπο πίλαθεο ηεο ζπιινγήο.
322

 

 

3.2.2) Ζ αλαθαίληζε ησλ αηζνπζψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ε απφθαζε γηα ηε 

ζπληήξεζε ησλ έξγσλ ηεο ζπιινγήο ηεο Πηλαθνζήθεο 

Βθηφο απφ ηε ζχληαμε ηνπ θαλνληζκνχ θαη ηελ έθδνζε ηνπ θαηαιφγνπ, κηα απφ 

ηηο πξψηεο κέξηκλεο ηεο Βπηηξνπήο ήηαλ ν εμσξατζκφο θαη αλαθαίληζε ησλ δχν 

αηζνπζψλ ηεο Πηλαθνζήθεο ζην Πνιπηερλείν. Με πξσηνβνπιία ηνπ Πέηξνπ Καιιηγά 

ηνπνζεηήζεθαλ μχιηλα ρσξίζκαηα κε εηδηθνχ ηχπνπ πθαζκάηηλε 

                                                 
321Βζληθή Πηλαθνζήθε ελ Ώζήλαηο, Β. Γηάηαγκα Οξγαληζκνχ. Καλνληζκφο. Καηάινγνο πηλάθσλ. ρέδηνλ 

Αηζνπζψλ, Ώζήλα, ρ.ε., 1906.  ηελ ζπλεδξίαζε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 10 Ενπλίνπ εγθξίζεθε 

πίζησζε 80-100δξρ. γηα ηελ εθηχπσζε 500 αληηηχπσλ ηνπ θαλνληζκνχ, ηηκή ζηελ νπνία δελ 

πεξηιακβαλφηαλ ε δαπάλε γηα ην ζρέδην ησλ αηζνπζψλ. Ο θαηάινγνο θφζηηδε 30 ιεπηά. 
322 ΐι. ηα φζα αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεοΒπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 20 ΜαΎνπ 

1906, 2 Αεθεκβξίνπ 1906 (φπνπ θαη θξίζεθε αζχκθνξε ε ηηκή ηεο παξαγγειίαο απφ ην Παξίζη θαη 

επηιέρζεθε λα γίλεη ε αγνξά απφ θαηάζηεκα ησλ Ώζελψλ) θαη 20 Εαλνπαξίνπ 1907 (φπνπ θαη ηειηθά 

απνθαζίζηεθε λα δνζεί ε παξαγγειία ζην παξηζηλφ θαηάζηεκα).  
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επέλδπζε,
323

θαηαζθεπάζηεθαλ ζηδεξέληεο ξάβδνη γηα ηελ θαιχηεξε αλάξηεζε ησλ 

έξγσλ
324

 θαη απνθαζίζηεθε ν πδαηνρξσκαηηζκφο θαη επηδηφξζσζε ηεο ζηέγεο θαη ησλ 

ηνίρσλ.
325

 

ηηο πξψηεο,επίζεο, ζπλεδξηάζεηο ηνπο, ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο ζπδήηεζαλ 

εθηελψο θαη ην δήηεκα ηεο ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ ηεο ζπιινγήο, αθνχ ζχκθσλα κε ηα 

ιφγηα ηνπ ίδηνπ ηνπ θνπινχδε «νη πιείζηνη θαη νη θαιιίηεξνη αθξηβψο ησλ πηλάθσλ 

είρνλ θζαξή θαηά ηξφπνλ ηξνκαθηηθφλ. Βληφο νιίγνπ αθφκε θαη ζα έκελνλ εηο ηελ 

θνπζησδίαλ ηνπ ζπκβνπιίνπ καο άκνξθνη ζσξνί νζνλψλ θαη „θξνχζηεο‟ ρξσκάησλ 

θαη απνηξηκκάησλ».
326

 ηηο αξρηθέο πξνζέζεηο ηεο Βπηηξνπήο ήηαλ είηε ε απνζηνιή 

ζην Παξίζη ησλ πηλάθσλ εθείλσλ «πνπ είραλ θάπνηα αμία», κε ζθνπφ λα 

επηδηνξζσζνχλ εθεί,
327

 είηε ε κεηάθιεζε ζηελ Ώζήλα ελφο εηδηθνχ «restaurateur». Σν 

νηθνλνκηθφ φκσο θφζηνο θαη γηα ηηο δχν πξνηεηλφκελεο ιχζεηο ήηαλ απαγνξεπηηθφ γηα 

ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πηλαθνζήθεο,
328

 ελψ εηδηθά γηα ηελ απνζηνιή ησλ έξγσλ ζην 

                                                 
323 ρεηηθά κε ηελ αλαθαίληζε ηεο αίζνπζαο νχηδνπ βι. πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ζηηο 25 Μαξηίνπ, 1  

θαη 29 Ώπξηιίνπ, 6 ΜαΎνπ, 6 θαη 27 Ενπλίνπ, 3 θαη 17 Ενπιίνπ 1906. Γηα ηηο εξγαζίεο ζηε δεχηεξε 

αίζνπζα ηεο Πηλαθνζήθεο βι. ηηο ζπλεδξηάζεηο ζηηο 20 Εαλνπαξίνπ 1907 θαη 3 Φεβξνπαξίνπ 1908. Σν 

μχιηλν ρψξηζκα πνπ ηνπνζεηήζεθε ζηελ αίζνπζα νχηδνπ θφζηηζε 300 δξρ. Σν εηδηθφ χθαζκα ηχπνπ 

Daviar, πξάζηλνπ ρξψκαηνο, παξαγγέιζεθε ζην παξηζηλφ θαηάζηεκα BonMarché (κε ηηκή 1,85 θξάγθα 

ην κέηξν). Φζάλνληαο ε παξαγγειία ζηνλ Πεηξαηά, ε Βπηηξνπή δήηεζε απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

ηελ αηειή εηζαγσγή ηνπ, ε απάληεζε φκσο πνπ έιαβε ήηαλ αξλεηηθή, κε ζπλέπεηα ηα έμνδα 

εθηεισληζκνχ (53 δξρ. θαη 70 ιεπηά) λα βαξχλνπλ ηειηθά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πηλαθνζήθεο, 

γεγνλφο ελδεηθηηθφ ηεο απξνζπκίαο ησλ θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ λα ζπλδξάκνπλ νηθνλνκηθά ηελ 

Πηλαθνζήθε αθφκε θαη ζε δεηήκαηα ηέηνηνπ ηχπνπ. ΐι. θαη ηα έγγξαθα ζην αξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., 

θάθεινο «Τπνπξγεία» (ηα δχν πξψηα).  
324 ΐι. ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλζηηο 1, 29 Ώπξηιίνπ θαη 6 ΜαΎνπ 1906. 
325 πλεδξίαζε ζηηο 10 Ενπλίνπ 1906. χκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηεο επφκελεο ζπλεδξίαζεο (24 Ενπλίνπ 

1906), ν Καιιηγάο ελεκέξσζε ηελ Βπηηξνπή φηη ε αίζνπζα ζα ήηαλ έηνηκε ηε Αεπηέξα 26 Ενπλίνπ θαη ε 

Βπηηξνπή απνθάζηζε λα επηζθεθζεί ην Πνιπηερλείν ηελ Σεηάξηε 28 Ενπλίνπ ζηηο 5 ην απφγεπκα.  
326 Ώλκ., «Δ ηζηνξία ηεο Πηλαθνζήθεο καο. Δ Αηαζήθε ηνπ Ώβέξσθ. Σα ζρέδηα ηνπ Καιιηγά. Ση ιέγεη ν 

θ. θνπινχδεο», εθ.Δζηία,5 Φεβξνπαξίνπ 1911. ηε κεηαγελέζηεξε απηή ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ 

εθεκεξίδα Δζηία ν θνπινχδεο κηιάεη γηα ηηο πξψηεο απηέο ελέξγεηεο ηεο Βπηηξνπήο.  
327 πλεδξίαζε ηεο 29εο Ώπξηιίνπ 1906.  
328 Βλδεηθηηθή ηεο αλεπάξθεηαο ησλ 3.000 δξρ. απφ ην Ασξίδεην θιεξνδφηεκα ήηαλ θαη ε ζπδήηεζε 

γχξσ απφ ηελ επηδηφξζσζε ηνπ κσζατθνχ (Π.438) ηεο δσξεάο Ρνδνθαλάθε. ηε ζπλεδξίαζε ηεο 3εο 

Ενπλίνπ 1906, ν θνπινχδεο είρε δεηήζεη απφ ηνλ Κσλζηαληίλν Λέθα λα εμεηάζεη ην κσζατθφ θαη λα 

ηνλ ελεκεξψζεη γηα ηε δαπάλε ηεο επηδηφξζσζήο ηνπ, ε νπνία αλήιζε ηειηθά ζε 500 δξρ. Δ Βπηηξνπή 

απνθάζηζε φκσο λα αλαβάιιεη ηελ απφθαζε γηα ην ζέκα απηφ θαη λα ηνπνζεηεζεί ην κσζατθφ ζε μχιηλν 

θηβψηην θαη ζε νξηδφληηα ζέζε ψζηε λα κελ ζπλερηζηεί ε θαηαζηξνθή ηνπ. ΐι. θαη ηελ επηζηνιή ηνπ 

Λέθα πξνο ηνλ θνπινχδε (κε εκεξνκελία 1 Ενπλίνπ 1906) ζην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ..: «Δ κσζατθή 

εηθψλ δελ παξνπζηάδε κφλνλ ηελ έιιεηςηλ ηεο θάησ αξηζηεξάο γσλίαο αιιά θαη ξσγκάο ηηλάο θέξεη 

εμσγθνκέλσλ ηεκαρίσλ ηα νπνία κνιηο ζπγθξαηεί ην μχιηλνλ πιαίζηνλ. πλεπψο δελ αξθεί κφλνλ ε δηα 

ςήθσλ ζπκπιήξσζηο ηεο ειιείςεσο αιιά θαη ηα απνθεθξνπζκέλα θαη εμέρνληα ηεκάρηα έρνπζηλ 

αλάγθελ ηζνπεδψζεσο, ηειείαο πξνζαξκνγήο, θαη ζηεξεάο ζπγθνιιήζεσο επί ηνπ ζψκαηνο ηεο 

εηθφλνο». ηε ζπλέρεηα ν Λέθαο παξνπζηάζε αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν επηδηφξζσζεο ηνπ έξγνπ θαη θαηφπηλ 

ελεκέξσζε ηνλ θνπινχδε φηη ζα αλαιάκβαλε ηελ επηζθεπή «ην νιηγψηεξνλ αληί πεληαθνζίσλ (500) 

δξαρκψλ». Σέινο αλέθεξε θαη ην ελδερφκελν επηζθεπήο ηνπ κσζατθνχ αληί 50 κφλν δξαρκψλ, 

επεζήκαλε σζηφζν φηη ν ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο δελ ήηαλ ελδεδεηγκέλνο αθνχ «κεηά θαηξνχ φκσο ν 

ρξφλνο ζα παξνπζηάζε ηελ αιήζεηαλ θαη ε αζρήκηα ηνπ εκβαιψκαηνο ζα γίλε ηειείσο νξαηή». 



109 

εμσηεξηθφ ν θνπινχδεο δηαηχπσζε ηηο έληνλεο επηθπιάμεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα ησλ έξγσλ.
329

 

Σειηθά ηνλ Μάην ηνπ 1907 ε Βπηηξνπή απνθάζηζε λα αλαζέζεη ηνλ 

«θαζαξηζκφ ησλ παιαηψλ εηθφλσλ» ζηνλ δσγξάθν Γεψξγην Υαηδφπνπιν αληί 

«αληηκηζζίαο 300δξρ. κεληαίσο», κε ηελ επηζήκαλζε σζηφζν φηη ε ζπγθεθξηκέλε ζέζε 

δελ είλαη κφληκε θαη «ε αληηκηζζία ζέιεη ινγίδεζζαη εθφζνλ εξγάδεηαη, ππφ ηελ 

επίβιεςηλ ηνπ εθφξνπ».
330

χκθσλα κε ηα φζα ηζρπξίζηεθε ν θνπινχδεο ζηε 

ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Δζηία ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1911, ν ίδηνο καδί κε ηνλ 

γξακκαηέα ηεο Πηλαθνζήθεο ηεθ. Ράιιε είραλ γλσξίζεη γηα πξψηε θνξά ηνλ 

Υαηδφπνπιν ζην εξγαζηήξη ηνπ Εαθσβίδε ζην Πνιπηερλείν ζηα 1907. ηε ζπδήηεζε 

ηνπο κε ηνλ έθνξν ηεο Πηλαθνζήθεο ζρεηηθά κε ηελ επηδηφξζσζε ησλ έξγσλ ηεο 

ζπιινγήο παξελέβε, ζχκθσλα πάληα κε ηα ιεγφκελα ηνπ θνπινχδε, ν Υαηδφπνπινο 

ιέγνληαο πσο αλαιακβάλεη επραξίζησο ν ίδηνο ηε «restauration». Σφηε ηα κέιε ηεο 

Βπηηξνπήο, κε «αξθεηνχο δηζηαγκνχο» θαη γηα δνθηκή, έδσζαλ ζηνλ δσγξάθν έλαλ 

θαηεζηξακκέλν πίλαθα («κηα εθζαξκέλελ θεθαιή»), ηνλ νπνίνλ «ζα εκπνξνχζακελ 

λα ξίςσκελ απφ ην παξάζπξνλ κε ηελ ζπλείδεζηλ ειαθξάλ». Σα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο επηδηφξζσζεο, φπσο θαη εθείλεο ελφο δεχηεξνπ έξγνπ, ήηαλ ζαπκάζηα 

θαη ην κφλν πνπ απέκελε ήηαλ λα ξσηεζεί ν Υαηδφπνπινο γηα ην πνζφ ηεο ακνηβήο ηνπ 

(«Αηφηη, είπα, θάιιηζηνο κελ ν ηερλίηεο, αιιά πξέπεη λα κάζσκελ ηη ζα ζηνηρίζε θαη ε 

ςαιηηθή»). ηελ απάληεζή ηνπ πξνο ηνλ η. Ράιιε ν δσγξάθνο είπε φηη «κνλαδηθή 

ακνηβή ηνπ ήηαλ ε επραξίζηεζε φηη ζα εξγαδφηαλ γηα ηνλ ηφπν ηνπ! Δ 

γελλαηνθξνζχλε απηή, ζπλέρηζε ν θνπινχδεο, ζπγθίλεζε ηελ Βπηηξνπή, ε νπνία θαη 

απνθάζηζε λα ηνλ πιεξψλεη «έλα ηίπνηε Ŕελ επηειέζηαηνλ πνζφλŔδηα λ‟ αθήζε ηελ 

εξγαζίαλ ηνπ θαη λ‟ αθηεξσζή εηο ηελ Πηλαθνζήθελ».
331

 Ο «επηειέζηαηνο» απηφο 

κηζζφο, σζηφζν, ήηαλ ηδηαηηέξσο πςειφο γηα ηελ επνρή εθείλε, αλ αλαινγηζηεί θαλείο 

φηη ν Εαθσβίδεο θέξδηδε 500 δξρ. κεληαίσο, ελψ ην κέζν εκεξνκίζζην γηα ηνπο άλδξεο 

                                                 
329Ώλκ., «Δ ηζηνξία ηεο Πηλαθνζήθεο καο. Δ Αηαζήθε ηνπ Ώβέξσθ. Σα ζρέδηα ηνπ Καιιηγά. Ση ιέγεη ν 

θ. θνπινχδεο», φπ.π.: «Ώιι‟ επζχο εμ αξρήο νθείισ λα θεξπρζψ θαηά ηεο ηδέαο απηήο. Αηφηη θνβνχκαη 

πνιχ κήπσο δεκηνπξγήζσκελ θαθφλ πξνεγνχκελνλ. Πνίνο γλσξίδεη αλ αξγφηεξνλ δελ ζηαινχλ παξ‟ 

άιισλ πίλαθεο εηο ηελ Βπξψπελ πξνο δηφξζσζηλ θαη δελ θζάζνπλ νπίζσ παξά κφλνλ ηα‟ αληίγξαθά 

ησλ; Οη αληηγξαθείο έρνπλ πιεζπλζή ηφζνλ πνιχ, ψζηε ν θίλδπλνο είλε απνηξεπηηθφο ησλ ηαμεηδίσλ 

απηψλ ησλ εηθφλσλ».  
330πλεδξίαζε ηεο 19εο ΜαΎνπ 1907.  
331Ώλκ., «Δ ηζηνξία ηεο Πηλαθνζήθεο καο. Δ Αηαζήθε ηνπ Ώβέξσθ. Σα ζρέδηα ηνπ Καιιηγά. Ση ιέγεη ν 

θ. θνπινχδεο», φπ.π. 
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εξγάηεο ηελ ίδηα πεξίνδν ήηαλ πεξίπνπ 4 δξαρκέο.
332

Σαπηφρξνλα ν δσγξάθνο 

εμαζθάιηζε κε ηνλ ηξφπν απηφλ έλα κεληαίν εηζφδεκα, ρσξίο λα έρεη ην άγρνο ηεο 

πψιεζεο ησλ έξγσλ ηνπ, ηδίσο ζε ρξφληα πνπε αζελατθή αγνξά έξγσλ ηέρλεο ήηαλ 

πνιχ κηθξή θαη νη θαιιηηέρλεο αλαδεηνχζαλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ζηήξημε ζηηο 

πεξηνξηζκέλεο θξαηηθέο παξαγγειίεο ή ζηνλ δηνξηζκφ ηνπο ζηνλ επξχηεξν δεκφζην 

ηνκέα. 

Παξά ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ θνπινχδε, ε επηινγή ηνπ Υαηδφπνπινπ γηα ηε 

ζέζε ηνπ ζπληεξεηή ησλ έξγσλ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο εξκελεχεηαη, θαηά ηε 

γλψκε κνπ, φρη ηφζν ιφγσ ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ εθείλα ηα ρξφληα ζηελ επηδηφξζσζε 

ησλ πηλάθσλ, αιιά θπξίσο ιφγσ ηεο ζηελήο ηνπ θηιίαο κε ηνλ Εαθσβίδεζπκίδσ εδψ 

ηελ επηθνηλσλία πνπ είραλ νη δχν άλδξεο κε αθνξκή ηελ κεηάθιεζε ηνπ Εαθσβίδε 

ζηελ Ώζήλα ζηα ηέιε ηνπ 1899. Άιισζηε θαη ν ίδηνο ν Πξφεδξνο ηεο Βπηηξνπήο 

Βπίβιεςεο νκνιφγεζε ζηελ παξαπάλσ ζπλέληεπμε φηη γλψξηδε ηνλ Υαηδφπνπιν σο 

δσγξάθν, αιιά δελ ππνπηεπφηαλ φηη «ήην restaurateurεπηζηήκσλ». Χο πξνο απηφ 

άιισζηε είλαη ελδεηθηηθέο θαη νη αληηδξάζεηο πνπ πξνθάιεζε ζηνλ θαιιηηερληθφ θφζκν 

ηεο Ώζήλαο ε επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ γηα ηε ζέζε ηνπ ζπληεξεηή ηεο 

ζπιινγήο ηεο Πηλαθνζήθεο. Ο ΐ. Κνληφπνπινο ζε δεκνζίεπκά ηνπ ζηελ 

εθεκεξίδαΔκπξφο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1907 αλέθεξε φηη πνιινί ζεσξνχζαλ αλαξκφδην 

ηνλ Υαηδφπνπιν γηα ηελ εξγαζία απηή θαη έθξνπαλ ηνλ θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ γηα ηα 

πνιχηηκα έξγα. Μάιηζηα ν ζπληάθηεο ζηελ θαηαθιείδα ηνπ άξζξνπ ηνπ ηζρπξίζηεθε 

φηη ν λένο ζπληεξεηήο ηεο Πηλαθνζήθεο αγλννχζε «ηε κέζνδν ηνπ rentoilage, φπσο 

ηδίνηο φκκαζη αληειήθζε» θαη αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά πσο «δελ εγέλεην σο είλε 

θαηνξζσηφλ ε απνθφιιεζηο ηνπ ρξψκαηνο εθ ηεο παιαηάο νζφλεο θαη ε κεηαθνξά 

απηνχ επί λέαο, αιι‟ απιψο κία αξθεηά επηηήδεηα πξάγκαηη επηθφιιεζηο δχν νζνλψλ 

παιαηάο θαη λέαο νκνχ».
333

 

Ο Υαηδφπνπινο μεθίλεζε ην θζηλφπσξν ηνπ 1907 ηελ επηδηφξζσζε ησλ 

πηλάθσλ,
334

 ελψ ζηηο αξρέο ηνπ επφκελνπ έηνπο ε Βπηηξνπή Βπίβιεςεο απνθάζηζε ηε 

                                                 
332Μ. Ρεγίλνο,Παξαγσγηθέο δνκέο θαη εξγαηηθά εκεξνκίζζηα ζηελ Διιάδα, 1909-1936: βηνκεραλία-

βηνηερλία, Ώζήλα, Βκπνξηθή Σξάπεδα ηεο Βιιάδνο Ŕ Εζηνξηθφ Ώξρείν, 1987, ζει.150. 
333 ΐ. Κνληφπνπινο, «Ώη Καιιηηερληθαί πδεηήζεηο», εθ.Δκπξφο, 24 Οθησβξίνπ 1907. 
334Ώλκ. [Α. Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο Γ΄, ηρ. Π΄ (80), Οθηψβξηνο 

1907, ζει. 148. ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηελ 1εο Αεθεκβξίνπ 1907 

αλαγξάθεηαη φηη ν Υαηδφπνπινο ππέβαιε έθζεζε ζηελ νπνία έθξηλε απαξαίηεηε ηε ζέξκαλζε ησλ 

αηζνπζψλ, ηελ θαηαζθεπή πξφρεηξνπ πηεζηεξίνπ θαη θιίκαθνο, θαζψο θαη ηελ επηδηφξζσζε κεξηθψλ 

πιαηζίσλ. Δ Βπηηξνπή απνθάζηζε λα δεηεζεί απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο πξφζζεηε πίζησζε 5.000δξρ. 

(αθνχ νη 3.000δξρ. ηνπ Ασξίδεηνπ θιεξνδνηήκαηνο είραλ ήδε εμαληιεζεί), πνζφ πνπ ελέθξηλε ν 

ππνπξγφο κε ην ΐαζηιηθφ Αηάηαγκα ηεο 20εο Αεθεκβξίνπ 1907. ΐι. πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ζηηο 5 
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ζχζηαζε εηδηθήο νκάδαο απνηεινχκελεο απφ ηνπο Καιιηγά, Ράιιε θαη Εαθσβίδε κε 

ζθνπφ ηελ εμέηαζε ησλ έξγσλ εθείλσλ ησλ νπνίσλ ηα πιαίζηα έρξεδαλ άκεζεο 

επηδηφξζσζεο ή αλαθαίληζεο.
335

 

 

3.2.3) Ο εκπινπηηζκφο ηεο ζπιινγήο ηεο ελ Αζήλαηο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο 

α) Ζ ζπιινγή Αβέξσθ θαη ην ζρέδην λφκνπ ηνπ 1907 

Αη «Άγλσζηαη Αζήλαη» πεξηιακβάλνπλ κίαλ εζληθήλ πηλαθνζήθελ αξθεηά πινπζίαλ, ε 

νπνία είλαη εγθαζηδξπκέλε εηο κεξηθάο απφ ηαο αίζνπζαο ηνπ Πνιπηερλείνπ, άγλσζηνλ 

φκσο δηαηί ρσξίδεηαη εηο δχν: εηο ζπιινγήλ Αβέξσθ θαη εηο ζπιινγήλ φισλ ησλ άιισλ. 

Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπνλ ν επηζθέπηεο αδπλαηεί λα ηδή ηελ πηλαθνζήθελ νιφθιεξνλ δηα 

κηάο θαη ιακβάλεη πεξί απηήο Ŕ ζα ιακβάλε δειαδή, δηαηί αθφκε δελ είλε έηνηκνο Ŕ 

ηδέαλ αηειή θαη θαησηέξαλ ηνπ πξαγκαηηθνχ.
336

 

Σν πξφβιεκα απηφ ηεο παξάιιειεο χπαξμεο δχν Πηλαθνζεθψλ ζηνπο ρψξνπο 

ηνπ Πνιπηερλείνπ,ην νπνίν επεζήκαλε ν αλψλπκνο αξζξνγξάθνο ζηελ εθεκεξίδα Σν 

Νένλ Άζηπ, επεδίσμε λα επηιχζεη ε Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ηεο ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο 

ήδε απφ ηηο πξψηεο ηεο ζπλεδξηάζεηο. Σελ άλνημε ηνπ 1906 απνθάζηζε λα δεηεζεί 

άκεζα ε παξαρψξεζε ηεο ζπιινγήο Ώβέξσθ ζηελ Πηλαθνζήθε,
337

 ζηελ απάληεζε ηνπ 

φκσο, ην Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ αλέθεξε φηη ε Βπηηξνπή πξνο Αηαρείξηζηλ ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ αξλήζεθε, θαηά πιεηνςεθία, λα δνζνχλ νη 

πίλαθεοζην κνπζείν, «ηζρπξηδφκελε φηη, φρη κφλνλ ε αίηεζε πκψλ αληίθεηηαη εηο ηελ 

δηαζήθελ ηνπ αεηκλήζηνπ δηαζέηνπ Γ. Ώβέξσθ, αιιά θαη εηο ηελ δηάηαμηλ ηνπ άξζξνπ 

42 ηνπ ππν ζηνηρ. ΏΦΜΏ΄ λφκνπ ηεο 27 ΜαΎνπ 1887, αλαζέηνπζαλ εηο ηνλ 

Αηεπζπληήλ ηνπ Πνιπηερλείνπ ηελ δηνίθεζηλ θαη επίβιεςηλ ηεο ηνπ Πνιπηερλείνπ 

Πηλαθνζήθεο».
338

 ηελ ακέζσο επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπο ζηηο 20 Εαλνπαξίνπ 1907, ηα 

                                                                                                                                              
Εαλνπαξίνπ 1908 θαη  «ΐ.Α. πεξί ρνξεγήζεσο 5000 δξαρ. εθάπαμ εηο ηελ ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθελ εθ 

ησλ εζφδσλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Α. Ασξίδνπ», ΦΔΚ, αξ.266 ηεο 31εο Αεθεκβξίνπ 1907. 

ηεζπλεδξίαζε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 5 Εαλνπαξίνπ 1908 αλαθέξζεθε, επίζεο, φηη αγνξάζηεθε 

θαη ηνπνζεηήζεθε ήδε κηα δεχηεξε ζεξκάζηξα ζηελ αίζνπζα Ρνδνθαλάθε Ŕ νχηζνπ, ελψ νη 

παξαγγειζείζεο θιίκαθεο θαη ην πηεζηήξην ζα παξαδίδνληαλ ην ακέζσο πξνζερέο δηάζηεκα. ρεηηθά κε 

ηελ εξγαζία ηνπ Γ. Υαηδφπνπινπ βι. θαη Κ., «Σν λνζνθνκείνλ ηεο Πηλαθνζήθεο», εθ.Σν Νένλ Άζηπ, 22 

Εαλνπαξίνπ 1908. 
335πλεδξίαζε ηεο 5εο Εαλνπαξίνπ 1908. 
336 Κ., «Σν λνζνθνκείνλ ηεο Πηλαθνζήθεο», εθ. Σν Νένλ Άζηπ, 22 Εαλνπαξίνπ 1908.   
337πλεδξίαζε ηεο 25εο Μαξηίνπ 1906. ΐι. θαη ην πξνζρέδην ηεο επηζηνιήο ηεο Βπηηξνπήο πξνο ην 

Τπνπξγείν Βζσηεξηθψλ κε εκεξνκελία 30 Μαξηίνπ 1906, αξρείν Β.Π.Μ.Ώ., θάθεινο «Τπνπξγεία». 
338 Ώξρείν ΒΠΜΏ, θάθεινο «Τπνπξγεία»,έγγξαθν ηνπ ππνπξγνχ Βζσηεξηθψλ πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο η. θνπινχδε, κε εκεξνκελία 16 Ννεκβξίνπ 1906. ΐι. επίζεο ηα πξαθηηθά ηεο 

ζπλεδξίαζεο ζηηο 2 Αεθεκβξίνπ 1906. Γηα ηελ αλάξηεζε ηεο ζπιινγήο Ώβέξσθ ζην Πνιπηερλείν βι.Κ. 

Μπίξεο, Ηζηνξία ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ, φπ.π., ζει.347-48 θαη 377-78. χκθσλα κε ηνλ 
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κέιε ηε Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ηεο Πηλαθνζήθεο ζπδήηεζαλ δηεμνδηθά ην ζέκα θαη 

αλέζεζαλ ζηνλ πξφεδξν θαη ηνλ γξακκαηέα λα εηνηκάζνπλ ηε ζρεηηθή απάληεζε πξνο 

ην Τπνπξγείν. Ο θνπινχδεο σζηφζν, φπσο δηαβάδνπκε ζηα πξαθηηθά ηεο 

ζπλεδξίαζεο ηεο 27
εο

 Εαλνπαξίνπ 1907, ζπλάληεζε ηνλ πξσζππνπξγφ Γ. Θενηφθε θαη 

ηνπ γλσζηνπνίεζε ην πξφβιεκα, δεηψληαο ηνπ ηαπηφρξνλα λα ζπληάμεη λνκνζρέδην κε 

ην νπνίν λα δηαηάζζεηαη ε πξνζσξηλή θαηάζεζε ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε φισλ ησλ 

δσξνχκελσλ πξνο ηα εζληθά ηδξχκαηα έξγσλ ηέρλεο. Ο πξσζππνπξγφο απνδέρηεθε ην 

αίηεκα θαη ππνζρέζεθε ζηνλ θνπινχδε λα ζπλελλνεζεί κε ηα αξκφδηα ππνπξγεία 

(Βζσηεξηθψλ θαη Αεκνζίαο Βθπαηδεχζεσο) γηα ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ.
339

 

Έηζη ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 1907 ν Τπνπξγφο Παηδείαο Ώ. ηεθαλφπνπινο 

θαηέζεζε ην ζρέδην λφκνπ «Πεξί ζπγθεληξψζεσο εηθφλσλ θαη ζρεδηνγξαθεκάησλ εηο 

ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ», ζην έλα θαη κνλαδηθφ άξζξν ηνπ νπνίνπ νξηδφηαλ ε 

πξνζσξηλή θαηάζεζε ζηελ Πηλαθνζήθε φισλ ησλ έξγσλ ηέρλεο πνπ αλήθαλ ζηα 

δεκφζηα ηδξχκαηα.
340

 ηελ αηηηνινγηθή ηνπ έθζεζε ν ππνπξγφο ππνγξάκκηζε φηη ε 

ζπγθέληξσζε ησλ δηαζθνξπηζκέλσλ έξγσλ ζηελ Πηλαθνζήθε «νπ κφλνλ ζπληειεί εηο 

ηελ θαιπηέξαλ ζπληήξεζηλ, δηαινγήλ θαη ηαμηλφκεζηλ απηψλ, αιιά παξνπζηάδνπζα 

εππξφζσπνλ ήδε ηελ βάζηλ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο κεγάισο ελζαξξχλεη 

ηνποθηινηέρλνπο θαη ηνπο θαιιηηέρλαο νκνγελείο εηο λέαο θαη πηζαλφλ πνιπηηκνηέξαο 

πξνο απηήλ δσξεάο».
341

Κάλνληαο εμάιινπ κηα έκκεζε αλαθνξά ζηε ζπιινγή Ώβέξσθ 

θαη ηηο δσξεέο πξνο ην Πνιπηερλείν, ν ηεθαλφπνπινο αλαγλψξηζε κελ φηη κεξηθνί 

                                                                                                                                              
ζρεηηθφ φξν ηεο δηαζήθεο Ώβέξσθ, ε ζπιινγή ηνπ νκνγελνχο έπξεπε λα αλαξηεζεί ζε ηδηαίηεξε 

αίζνπζα ηνπ Πνιπηερλείνπ, ε νπνία ζα έθεξε ηνλ ηίηιν «Πηλαθνζήθε Ώβέξσθ». χκθσλα κε ηνλ 

Μπίξε, ε παξαιαβή ηεο ζπιινγήο Ώβέξσθ θαζπζηέξεζε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 1901. 

ΐι. θαη Ώλκ. [Α. Ε. Καινγεξφπνπινο], «Καιιηηερληθή θίλεζηο. Πηλαθνζήθε Ώβέξσθ»,Πηλαθνζήθε, έηνο 

Ώ΄, ηρ. ΐ΄, Ώπξίιηνο 1901, ζει.49. Δ δηεχζπλζε ηνπ Πνιπηερλείνπ παξέιαβε ηε ζπιινγή, αθνχ νη 

εθηειεζηέο ηεο δηαζήθεο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Μπίξε ζπλφδεπαλ ηελ απνζηνιή ησλ πηλάθσλ, 

παξέδσζαλ έγγξαθν ζηνλ Θενθηιά πνπ φξηδε φηη «ε Πηλαθνζήθε αχηε δελ ζέιεη ζπγρσλεπζή κεη‟ 

άιισλ έξγσλ, ή κεηά ηεο ζρεκαηηδνκέλεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, αιιά ζέιεη παξακείλεη εζαεί θαη 

δηαγηλψζθεηαη σο Ώβεξψθεηνο Πηλαθνζήθε ελ ησ Πνιπηερλείσ».Σν ππνπξγείν Βζσηεξηθψλ, ζην νπνίν 

θαη ππαγφηαλ ην Πνιπηερλείν, ζπκθψλεζε κε ηηο ππνδείμεηο απηέο θαη φξηζε λα ρξεζηκνπνηεζεί ε 

κεγάιε κεζεκβξηλή αίζνπζα ηνπ άλσ νξφθνπ ηνπ θεληξηθνχ θηεξίνπ ηνπ Πνιπηερλείνπ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο ζπιινγήο Ώβέξσθ. 
339π.π. 
340 ΐι. Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Ώ. ηεθαλφπνπινπ: «Πάληεο νη πίλαθεο, ηα 

ζρεδηνγξαθήκαηα θαη νηαδήπνηε άιια έξγα γξαθηθήο ηέρλεο ηα εμ αγνξάο, δσξεάο ή θιεξνδνηεκάησλ 

αλήθνληα εηο ηα εζληθά ή δεκφζηα ηδξχκαηα θαηαηίζεληαη επί ηνπ παξφληνο εηο ηελ Βζληθήλ 

Πηλαθνζήθελ ελ Ώζήλαηο θαη δηαηεινχζηλ ππφ ηελ επίβιεςηλ ηεο νηθείαο Βπηηξνπήο». ΐι. θαη Ώλκ. [Α. Ε. 

Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη»,Πηλαθνζήθε, έηνο Γ΄, ηρ. ΟΑ΄ (74), Ώπξίιηνο 1907, ζει.38. 
341 Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ Ώ. ηεθαλφπνπινπ. πσο ν ίδηνο γξάθεη ζηε ζπλέρεηα 

«Ώπφδεημηο δε ηνηαχηεο ελζαξξχλζεσο είλε φηη αθ‟ φηνπ θαηά ην παξειζφλ ζέξνο εγέλεην πσο γλσζηφλ 

φηη ήξμαην ε ζπγθέληξσζηο θαη ζπζηεκαηηθή ηαμηλφκεζηο κέξνπο ησλ εηο ηελ δηάζεζηλ ηνπ δεκνζίνπ 

πηλάθσλ, έζπεπζαλ δπν δηαθεθξηκέλα ηεο Βιιάδνο ηέθλα λα πέκςσζηλ αξηζκφλ ηηλά πνιπηίκσλ  

γξαθηθψλ έξγσλ, ππνζρφκελα λα πέκςσζη πξνζερψο θαη άιια». Πξφθεηηαη γηα ηηο δσξεέο ησλ 

Μαξαζιή θαη Ρνδνθαλάθε πνπ έιαβαλ ρψξα ζηηο αξρέο ηνπ 1907 θαη πνπ ζα ζρνιηάζσ ακέζσο κεηά. 
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πίλαθεο θιεξνδνηήζεθαλ ζην δεκφζην «ππφ φξνπο εηδηθνχο, ν ρξφλνο ηεο εθηειέζεσο 

ησλ νπνίσλ δελ επέζηε εηζέηη ζπκθψλσο πξνο ηαο νηθείαο δηαζήθαο», θαη γηα ηνλ ιφγν 

απηφλ ν παξφλ λφκνο είρε πξνζσξηλφ ραξαθηήξα, έζπεπζε φκσο λα δηθαηνινγήζεη ηελ 

παξαρψξεζή ηνπο ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε ζεκεηψλνληαο φηη έηζη ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζα ζπληεξεζνχλ θαιχηεξα.
342

 

Χζηφζν ην ζρέδην λφκνπ ηνπ ηεθαλφπνπινπ δελ ςεθίζηεθε, εμαηηίαο 

ελδερνκέλσο ησλ αληηδξάζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Πνιπηερλείνπ.
343

 

Σα κέιε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο Πηλαθνζήθεο πάλησο ζπλέρηζαλ ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ απφθηεζε ηεο ζπιινγήο Ώβέξσθ θαη θαηά ηα επφκελα ρξφληα, κε 

απνηέιεζκα ην ίδην πξνζρέδην λφκνπ, κε ηελ ίδηα αηηηνινγηθή έθζεζε, λα θαηαηεζεί εθ 

λένπ ζηε ΐνπιή πξνο ςήθηζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1909, φηαλ νη πνιηηηθέο ζπλζήθεο 

ήηαλ επλντθφηεξεο γηα ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε.
344

 

 

β) Ζ δσξεά ηνπ Γξεγφξηνπ Μαξαζιή (1907) 

Ο δηνξηζκφο ηεο εμακεινχο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο θαη ε παξνπζία ζε απηήλ 

πξνζψπσλ αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, πνπ αλήθαλ ζηα αλψηεξα θαη αλψηαηα θνηλσληθά 

ζηξψκαηα ηεο Ώζήλαο, ιεηηνχξγεζε επεξγεηηθά ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο ηνπ 

κνπζείνπ, φπσο απνδεηθλχεη ε πχθλσζε ησλ δσξεψλ θαη ησλ θιεξνδνηεκάησλ θαηά 

ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν.  

Πξψηνο ν Γξεγφξηνο Μαξαζιήο,
345

ν νπνίνο φπσο αλέθεξα παξαπάλσ δελ είρε 

πξνζπκνπνηεζεί λα αγνξάζεη γηα ηελ Πηλαθνζήθε ηα έξγα ηνπ Γχδε ην 1902, 

απνθάζηζε ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1906 λα δσξίζεη ζην κνπζείν δέθα πίλαθεο Ρψζσλ 

θαιιηηερλψλ, θαζψο θαη «κηα ζπιινγή πξσηφηππσλ ζρεδηαζκάησλ ησλ εηθφλσλ 

                                                 
342π.π.. 
343 ΐι. ζρεηηθά Κ. Μπίξεο, Ηζηνξία ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ, φπ.π., ζει.346. Βίλαη 

ελδεηθηηθφ φηη ν Μπίξεο δηαηεξεί ζε νιφθιεξν ην θείκελν ηνπ έλαλ ηδηαίηεξα ερζξηθφ ηφλν απέλαληη 

ζηελ ίδξπζε ηεο Πηλαθνζήθεο: «Οχησ, δχλαηαη λα ιερζή, φηη ην Αεκφζηνλ, κε έλα ζρήκα ιφγνπ, 

ήξπαζελ απζαηξέησο ηαο εηο θαιιηηερληθνχο πίλαθαο δσξεάο ησλ επεξγεηψλ, δηα ησλ νπνίσλ είρε 

ζπγθξνηεζή ε Πηλαθνζήθε ηνπ Πνιπηερλείνπ, παξαβηάδνλ ηαο δηαζήθαο απηψλ. Βπεηδή δε ζπγρξφλσο 

σξίδεην φηη ε Πηλαθνζήθε ζα κεηεθέξεην εηο άιιν θηίξηνλ, ε απφζρηζηο ηεο απφ ην Πνιπηερλείνλ 

απνηειεί θαη νπζηαζηηθήλ απνμέλσζηλ, ε νπνία απέβαηλελ εηο βάξνο ησλ θαιιηηρληθψλ ζπνπδψλ, αθνχ 

νη καζεηαί απεζηεξνχλην ηεο δπλαηφηεηνο λα έρνπλ κέζα εηο ηελ ζρνιήλ ησλ ηελ άκεζνλ επνπηηθήλ 

αληίιεςηλ ησλ αξρψλ θαη ηνπ λνήκαηνο ηεο ηέρλεο εηο έξγα εμαηξεηηθψλ δσγξάθσλ». 
344 Νφκνο ΓΤΚ‟, (ππ‟ αξηζ. 3420) πεξί ζπγθεληξψζεσο εηθφλσλ θαη ζρεδηνγξαθεκάησλ εηο ηελ Βζληθήλ 

Πηλαθνζήθελ ελ Ώζήλαηο, ΦΔΚ, αξ. 274 ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 1909. ΐι. φζα αλαθέξσ ζην Κεθάιαην 

4.Γεληθά; κήπσο ζα ήηαλ θαιφ λα δειψζεηο ζειίδεο; 
345Γηα ηνλ Γξ. Μαξαζιή, βι. Γξεγφξηνο Μαξαζιήο: 175 ρξφληα απφ ηε γέλλεζή ηνπ, θαηάινγνο έθζεζεο, 

Οδεζζφο, 1 επηεκβξίνπ Ŕ 15 Οθησβξίνπ 2006, Οδεζζφο, Βιιεληθφ Ίδξπκα Πνιηηηζκνχ, 2006. Κ. 

Παπνπιίδεο, Γξεγφξηνο Γ. Μαξαζιήο (1831-1907). Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ. πκβνιή ζηε δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ ειιεληζκνχ ηεο Ρσζίαο, Θεζζαινλίθε, Ίδξπκα Μειεηψλ Υεξζνλήζνπ ηνπ Ώίκνπ / 

InstituteforBalkanStudies, 1989. 
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κεγάισλ δσγξάθσλ δηαθφξσλ ζρνιψλ».
346

 χκθσλα κε ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηεο 

1
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1907, ν Εαθσβίδεο παξέιαβε απφ ηνλ αληηπξφζσπν ηνπ Μαξαζιή 

ζηελ Ώζήλα Γ. Πεθαηψξν νθηψ ειαηνγξαθίεο θαη δχν πδαηνγξαθίεο:  

 «Γαιήλε. Βιιεληθά αθξνγηάιηα», 1885 (Π.256, ιάδη ζε κνπζακά, 59x83εθ.) θαη 

«Σννχληνκεηξηθπκία», 1856 (Π.257, ιάδη ζε κνπζακά, 59x83εθ., εηθ. 49) ηνπ Εβάλ 

Ώτβαδφθζθη. 

 «Δΐάξθα» (Π.1177, ιάδη ζε κνπζακά, 66x32εθ., εηθ. 50) ηνπΓεξάζηκ Γνιφβθνθ 

(GerasimSemenovichGolovkov,1863-1909). 

 «ΔγξηάκεηνληέθηήΓξαίαΓεισηνπνηφο», 1898 (Π.1094, ιάδη ζε μχιν, 45x56εθ., εηθ. 

51) ηνπ Κιάβληη Λεκπέληεθ(KlavdiLebedev, 1852-1916).
347

 

 «ΆπνςεΚξηκαίαο», 1885 (Π.1178, ιάδη ζε κνπζακά, 67x53εθ., εηθ. 52) ηνπ Ώξζέλη 

Μεζηζέξζθη (ArssenijMeschtscherskij,1834-1903). 

 «ΟΝέβαοηελχρηα» (Π.513, ιάδη ζε κνπζακά, 72x115εθ.) ηνπ Ώιεμέη 

Μπνγθνιηνχκπνθ(AlexeiPetrovichBogoliubov, 1824-1898). 

 «Σειεπηαίεοαθηίλεο», 1873 (Π.519, ιάδη ζε κνπζακά, 53x106εθ.) ηνπ ΐιάληηκηξ 

Οξιφθζθη(VladimirOrlovski, 1842-1914). 

 «Λχθνηθπλεγνχλέιθεζξα» (Π.832, ιάδη ζε κνπζακά, 93x144εθ., εηθ. 53) ηνπ 

Νηθνιάη βέξηζθνθ(NikolaiYegorovichSverchkov, 1817-1898). 

 «Κηξθάζηνηαλαπαπφκελνη», 1863 (Π.307, πδαηνγξαθία, 57x72εθ., εηθ. 54) θαη 

«Κηξθάζηνη ηππείο», 1869 (Π.307, πδαηνγξαθία, 57x72εθ.) ηνπ Κνλζηαληίλ 

Φηιίπνθ(KonstantinFilippov, 1830-1878).  

Δ ζπιινγή ηεο Πηλαθνζήθεο εκπινπηίζηεθε κε ηνπηνγξαθίεο θαη 

ζαιαζζνγξαθίεο Ρψζσλ δσγξάθσλ πνπ είραλ ζπνπδάζεη ζηελ Ώπηνθξαηνξηθή 

Ώθαδεκία ησλ Σερλψλ ηεο Ώγίαο Πεηξνχπνιεο θαη εξγάζηεθαλ θπξίσο ζην δεχηεξν 

κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Δ ζεκαηνγξαθία ησλ έξγσλ πξνεξρφηαλ θπξίσο απφ ηε ξσζηθή 

χπαηζξν θαη ηερλνηξνπηθά νη δσγξάθνη πηνζεηνχζαλ ηηο ξεαιηζηηθέο αξρέο ηεο ζρνιήο 

ηεο Μπαξκπηδφλ. Άιισζηε κεηά ην 1850 αξθεηνί Ρψζνη θαιιηηέρλεο, αλάκεζά ηνπο 

θαη ν Μπνγθνιηνχκπνθ, ζπλέρηδαλ, ράξε ζε ππνηξνθίεο ηεο ξσζηθήο Ώθαδεκίαο, ηηο 

                                                 
346πλεδξίαζε ηεο 20εο Εαλνπαξίνπ 1907. ην αξρείν ηεο ΒΠΜΏ ππάξρεη επίζεο ε επηζηνιή ηνπ 

ππνπξγνχ Βμσηεξηθψλ πξνο ηνλ Εαθσβίδε, κε εκεξνκελία 9 Εαλνπαξίνπ 1907, ζηελ νπνία θαη ηνπ 

αλαθνηλψλεηαη ε απφθαζε ηνπ Μαξαζιή λα πξνζθέξεη «ηε εληαχζα ρνιή ησλ σξαίσλ ηερλψλ θαη ησ 

Μνπζείσ απηήο δψδεθα εηθφλαο δηαζήκσλ ξψζζσλ δσγξάθσλ θαη ζπιινγήλ πξσηνηχπσλ 

ζρεδηαζκάησλ ησλ εηθφλσλ κεγάισλ δσγξάθσλ δηαθφξσλ ζρνιψλ». Μαδί ζπλεκκέλν θαη αληίγξαθν 

ηνπ εγγξάθνπ ηνπ Έιιελα Γεληθνχ Πξφμελνπ ζηελ Οδεζζφ, κε εκεξνκελία 20 Αεθεκβξίνπ 1906, φπνπ 

θαη γλσζηνπνηεί ζην αξκφδην ππνπξγείν ηελ απφθαζε ηνπ Μαξαζιή γηα ηελ δσξεά απηή. ΐι. θαη Ώλκ. 

[Α. Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο Σ΄, ηρ. Οΐ΄ (72), Φεβξνπάξηνο 

1907, ζει.208. 
347Ώλαπαξαγσγή ηνπ πίλαθα δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Παλαζήλαηα, έηνο Γ΄, ηφκνο ΕΑ΄, 15 Ώπξηιίνπ 

1907, ζει. 32. 
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θαιιηηερληθέο ηνπο ζπνπδέο ζην Παξίζη θαη είραλ έηζη ηελ επθαηξία λα δνπλ απφ θνληά 

ηα έξγα ησλ Γάιισλ ξεαιηζηψλ.
348

 

Σν ζεκαληηθφηεξν, φκσο, θνκκάηη ηεο δσξεάο Μαξαζιή ήηαλ ηα εθαηφλ δέθα 

ζρέδηα Φιακαλδψλ, Οιιαλδψλ, Εηαιψλ, Γεξκαλψλ, Γάιισλ θαη Εζπαλψλ 

θαιιηηερλψλ,
349

ηα νπνία θαη εκπινχηηζαλ ην ηκήκα ζρεδίσλ ηεο ζπιινγήο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο, ππξήλαο ηεο νπνίαο ήηαλ ηα ζρέδηα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο νχηδνπ.  

ηελ επραξηζηήξηα επηζηνιή ηνπο πξνο ηνλ Μαξαζιήκε εκεξνκελία 25 

Φεβξνπαξίνπ 1907, ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ηνλ 

ελεκέξσζαλ φηη νη κελ ειαηνγξαθίεο αλαξηήζεθαλ ήδε «εηο κέξνο θαηαθαλέο, ελ 

θαηαιιήισ αηζνχζε, αλαγξαθέληνο παξ‟απηνίο ηνπ πκεηέξνπ νλφκαηνο σο δσξεηνχ 

απηψλ», ηα δε ζρέδηα ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε θαηάιιειεο πξνζήθεο, ψζηε λα εθηεζνχλ 

θαη απηά ζηνπο ρψξνπο ηνπ κνπζείνπ.
350

 Ο ιφγνο ηεο παξαπάλσ αλαθνξάο ζρεηίδεηαη, 

θαηά ηε γλψκε κνπ, κε ηελ πξνζπάζεηα ηεο δηνίθεζεο ηνπ κνπζείνπ λα θαζεζπράζεη 

θαη λα δηαβεβαηψζεη ηνλ Έιιελα νκνγελή γηα ηελ αζθάιεηα θαη αμηνπνίεζε ηεο 

δσξεάο ηνπ, αθνχ ιίγνπο κφλν κήλεο λσξίηεξα είρε θπθινθνξήζεη ε είδεζε γηα ηηο 

δεκηέο πνπ είραλ ππνζηεί ηα έξγα ηεο δσξεάο Ρνδνθαλάθε, γεγνλφο πνπ είρε 

πξνθαιέζεη, φπσο αλέθεξα παξαπάλσ, ηελ παξέκβαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Βμσηεξηθψλ.
351

 

 

  

                                                 
348ΐι. ζρεηηθάT. Mojenok, Les peintres réalistes russes en France (1860-1900), Παξίζη, Publications de 

la Sorbonne, 2003. Βηδηθά γηα ηνλ Ώ. Μπνγνιηνχκπσθ βι. ζει.89-112. 
349 ΐι. ζρεηηθά Μ. Καζηκάηε, «Βπίκνλεο θαηαβπζίζεηο ζε απνζήθεο ιεζκνλεκέλσλ ζεζαπξψλ», φπ.π., 

ζει.329-377 θαη ηνλ θαηάινγν ζρεδίσλ θαη ραξαθηηθψλ, ζει.420-425. 
350ΐι. αξρείν ΒΠΜΏ, θάθεινο «Ασξεέο». ηε ζπλεδξίαζε ηεο 19εο ΜαΎνπ 1907 απνθαζίζηεθε λα 

ηνπνζεηεζνχλ ηα ζρέδηα ηεο δσξεάο ζε δξχηλα πιαίζηα θαη λα αλαξηεζνχλ θαη απηά ζηελ αίζνπζα ηεο 

Πηλαθνζήθεο. ΐι. επίζεο Ώλκ. [Α. Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο Γ΄, 

ηρ. ΟΓ΄ (73), Μάξηηνο 1907, ζει.19. 
351ΐι. Ώλκ. [Α. Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο Σ΄, ηρ. ΞΏ΄ (61), 

Μάξηηνο 1906, ζει.19: «Δ ελ Πεηξνππφιεη δηακέλνπζα νκνγελήο θ. Ώηθαηεξίλε ρήξα Ρνδνθαλάθε είρε 

πξν θαηξνχ δσξήζεη εθ ηεο κεγάιεο πηλαθνζήθεο ηεο, αμίαο πιένλ ησλ 2.000.000 θξάγθσλ ρξπζψλ 

πνιιάο εηθφλαο, φπσο αλαξηεζψζηλ εηο ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ. Σα έξγα ηαχηα δελ εηνπνζεηήζεζαλ 

ηφηε κε ππάξρνληνο ηνπ θαηαιιήινπ ρψξνπ θαη ηεο πξνο ηνχην πηζηψζεσο, έκεηλαλ δε θαίλεηαη εηο 

θάπνηνλ ππφγεηνλ ηνπ ππνπξγείνπ ηεο Παηδείαο θαη εβιάβεζαλ εηο πνιιά κέξε θαηαζηάζαη ζρεδφλ 

άρξεζηνη!». 
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Δηθφλα 48: Η. Ατβαδφθζθη,«Σν νχλην κε ηξηθπκία», 1856 

 

 

Δηθφλα 49: Γ. Γνιφβθνθ, «Ζ βάξθα» 
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Δηθφλα 50: Κ. Λεκπέληεθ, «Ζ γξηά κε ην ληέθη», 1898 

 

 

Δηθφλα 51: Α. Μεζηζέξζθη, «Άπνςε Κξηκαίαο», 1885 
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Δηθφλα 52: Ν. βέξηζθνθ, «Λχθνη θπλεγνχλ έιθεζξα» 

 

 

Δηθφλα 53: Κ. Φηιίπνθ,«Κηξθάζηνη αλαπαπφκελνη» 
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γ) Οη λέεο δσξεέο ηεο Αηθαηεξίλεο Ρνδνθαλάθε (1907 θαη 1909) 

Δ αλάζεζε ηεο νξγάλσζεο ηνπ κνπζείνπ ζηελ εμακειή Βπηηξνπή Βπίβιεςεο 

ζπλέηεηλε απνθαζηζηηθά ζην λα πεηζηεί θαη ε Ρνδνθαλάθε λα παξαρσξήζεη άκεζα 

ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθεκεξηθά αθφκε έξγα ηεο ζπιινγήο ηεο. Ο ηέθαλνο Ράιιεο 

ήηαλ αληςηφο ηεο, ελψ ν Μάξθνο Αξαγνχκεο γλψξηδε πξνζσπηθά ηελ νηθνγέλεηα 

Ρνδνθαλάθε απφ ηε ζεηεία ηνπ σο γξακκαηέαο ηεο ειιεληθήο πξεζβείαο ζηελ 

Πεηξνχπνιεην δηάζηεκα 1867-1871. Σαπηφρξνλα είρε ζπλδεζεί πξνζσπηθά θαη κε ηνλ 

Ε. Ώξγπξφπνπιν, φπσο απνδεηθλχνπλ νη επηζηνιέο ησλ δπν αλδξψλ πνπ ζψδνληαη ζην 

αξρείν ηνπ Μ. Αξαγνχκε ζηε Γελλάδεην ΐηβιηνζήθε. Ο Έιιελαο πξέζβεο κάιηζηα ζε 

επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Αξαγνχκε απνθαινχζε ηελ Ρνδνθαλάθε σο «ε θαιή ζνπ 

θνπκπάξα θαη θνηλφο εκίλ θίιε».
352

Βπηπξνζζέησο θαη ν Καιιηγάο δηαηεξνχζε θηιηθέο 

ζρέζεηο κε ηε Ρνδνθαλάθε, φπσο απνδεηθλχεη ε ζπλάληεζε ηνπο ζην Παξίζη ζηα ηέιε 

ηνπ 1906, φπνπ θαη ηεο δήηεζε λα επηζπεχζεη ηηο δσξεέο ηεο πξνο ηελ 

Πηλαθνζήθε.
353

Σαπηφρξνλα θαη ν Έιιελαο πξέζβεο ζηελ Ώγία Πεηξνχπνιε 

Ώξγπξφπνπινο εμαθνινπζνχζε ην ίδην δηάζηεκα λα πξνζπαζεί λα πείζεη ηε 

Ρνδνθαλάθε.Ώπνηέιεζκα ησλ πξνζσπηθψλ απηψλ ζρέζεσλ, αιιά θαη ησλ ζπλερσλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπ Ώξγπξφπνπινπ
354

 ήηαλ λα εκπινπηηζηεί ζηα 1907 ε ζπιινγή ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο κε ηα παξαθάησ έξγα :  

 Απν «Ώπφςεηο ηεο ΐελεηίαο», εληφο ηνπ απηνχ πιαηζίνπ(Π.956/1-2, πδαηνγξαθίεο, 

10x17 εθ., εηθ. 55) πνπ ζεσξήζεθαλ ηφηε έξγα ηνπ Καλαιέην (Canaletto, 1697-

1768)θαη ζήκεξα απνδίδνληαη ζηνλ Σδηάθνκν Γθνπάξληη(GiacomoGuardi, 1764-

1835). 

 «Δ Παλαγία κε ην βξέθνο θαη ηνλ Άγην Εσάλλε ηνλ ΐαπηηζηή ζε ηνπίν», π. 1620 

(Π.166, ιάδη ζε μχιν, 56x83 εθ., εηθ. 58)ηνπ Γηάλ Μπξχρει ΐ΄(Jan Breughel 

II,1601-1678).
355

 

                                                 
352Βπηζηνιή ηνπ Ώξγπξφπνπινπ πξνο ηνλ Αξαγνχκε, 8 Οθησβξίνπ 1907, αξρείν Μ. Αξαγνχκε, 

Γελλάδεηνο ΐηβιηνζήθε, Βλφηεηα Σ΄, θάθεινο 15, ππνθάθεινο 15.2.Αελ έρσ εληνπίζεη πεξηζζφηεξα 

ζηνηρεία γηα ην αλ ε Ρνδνθαλάθε ήηαλ πξάγκαηη θνπκπάξα ζηνλ γάκν ηνπ Μ. Αξαγνχκε κε ηελ Βιίδα 

Ννβίθσθ (1843-1904)ζηελ Ώγία Πεηξνχπνιε ην 1869. 
353Δ ζπγθεθξηκέλε αλαθνξά βξίζθεηαη ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 20 

Εαλνπαξίνπ 1907. 
354ΐι. ηα φζα αλαθέξεη ν Ώξγπξφπνπινο ζε επηζηνιή ηνπ απφ ηελ Ώγία Πεηξνχπνιε πξνο ηνλ Μ. 

Αξαγνχκε ζηηο 19 Ενπλίνπ 1907: «Σαο απφςεηο ηαχηαο ππνδεηθλχσ απηή πάληνηε νζάθηο δνζή κηα 

θαηάιιεινο επθαηξία ζπλδηαιέμεσο entête à tête. Οπσζδήπνηε εγψ βεβαηψ ηελ Βπηηξνπή φηη νπδέλ 

ζ‟ακειήζσ πξνο επηηπρίαλ ηνπ ζθνπνχ. Ώιι‟ νθείισ λα επαλαιάβσ φηη ην δήηεκα είλαη ιεπηφλ πνιχ 

θαη δελ επηδέρεηαη εθδειψζεηο αλππνκνλεζίαο». Ώξρείν Μ. Αξαγνχκε, Γελλάδεηνο ΐηβιηνζήθε, 

Βλφηεηα Σ΄, θάθεινο 15, ππνθάθεινο 15.2. 
355 ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 20 Εαλνπαξίνπ 1907 ν γξακκαηέαο η. 

Ράιιεο ελεκέξσζε ηα παξφληα κέιε φηη παξειήθζεζαλ κηα ειαηνγξαθία ηνπ Breughel, δπν 

πδαηνγξαθίεο θαη κηα ηαπηζεξί θαη φηη εζηάιε επραξηζηήξηα επηζηνιή πξνο ηελ δσξήηξηα Ώηθαηεξίλε 

Ρνδνθαλάθε. ην αξρείν ηεο ΒΠΜΏ ππάξρεη επίζεο ην πξνζρέδην ηεο επραξηζηήξηαο επηζηνιήο κε 

εκεξνκελία 15 Εαλνπαξίνπ 1907, ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη ηα έξγα ηέρλεο αλαξηήζεθαλ ήδε ζηελ 
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 Αχν πηάηα απφ πνξζειάλε: «Ο ζάλαηνο ηεο Αηδνχο» (Π.1293) θαη «Ώληίγξαθνλ 

Σηζηαλνχ, πξνζσπνγξαθία» (Π.1294). 

 Σξεηο ηαπηζεξί θιακαλδηθήο ηέρλεο: «ηέςε Ρσκαίνπ Ώπηνθξάηνξα» (Π.1295, 

πθαληφο πίλαθαο, 350x320εθ.), «Γχπαο πνπ θπλεγά θαζηαλφ» (Π.1296, πθαληφο 

πίλαθαο, 260x530εθ.) θαη «Σν θνχξεκα πξνβάησλ» (Π.439, Τθαληφ Gobelin, 232 

x 173 εθ., εηθ. 59). 

 Έλα καξκάξηλν ζχκπιεγκα κε μχιηλε βάζε (Π.6). 

 Αχν πίλαθεο-ππέξζπξα αγλψζησλ θαιιηηερλψλ: «Δ νπζάλα» (Π.1210, ιάδη ζε 

κνπζακά, 54x105 εθ., εηθ. 56) θαη «Γπκλφ» (Π.1211, ιάδη ζε κνπζακά, 54x105 

εθ.). 

 «Πιαλφδηνη κνπζηθνί» (Π.713, Πέλα, κειάλη, πδαηφρξσκα ζε ραξηί, 10,2x8,7 εθ., 

εηθ. 57) θαη «Δ Σαβέξλα (Ο ρσξηθφο μεπιεξψλεη ην ρξένο ηνπ)» (Π.712, Πέλα, 

κειάλη, πδαηφρξσκα ζε ραξηί, 10,3x8,8 εθ.)πνπ απνδφζεθαλ ζηνλ Ώληξηάλ θαλ 

Οζηάληε (Adriaen van Ostade, 1610-1685) θαη ζεσξνχληαη έξγα αληηγξαθέα ηνπ 

δσγξάθνπ.
356

 

ηε πξναλαθεξζείζα ζπλάληεζε πνπ είρε ν Ράιιεο κε ηε Ρνδνθαλάθε ζην 

Παξίζη, ε νκνγελήο ηνπ ππνζρέζεθε επίζεο λα δσξίζεη ζηελ Πηλαθνζήθε ηε ζπιινγή 

ηεο απφ κηληαηνχξεο θαη ηακπαθνζήθεο.
357

 Ο Έιιελαο πξέζβεο ζηελ Ώγία 

Πεηξνχπνιε Ώξγπξφπνπινο θαηφξζσζε ηειηθά ην θαινθαίξη ηνπ 1907 λα „απνζπάζεη‟ 

απφ ηε Ρνδνθαλάθε «13 tabatières, 1 montre d‟or émaillé, 25 miniaturesencadrée(dont 

                                                                                                                                              
αίζνπζα κε ηηο δσξεέο ηνπ Θεφδσξνπ θαη ηεο Ώηθαηεξίλεο Ρνδνθαλάθε. ΐι. θαη Ώλκ. [Α. Ε. 

Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο Σ΄, ηρ. ΟΏ΄ (71), Εαλνπάξηνο 1907, 

ζει.191: «Πιελ ησλ 18 πηλάθσλ αίηηλεο απεζηάιεζαλ εθ Πεηξνππφιεσο πξν δπν εηψλ εθ ηεο πινπζίαο 

πηλαθνζήθεο ηεο θ. Ώηθαηεξίλεο Θ. Ρνδνθαλάθε θαη νίηηλεο έρνπζηλ ήδε θαηαηεζή ελ ηε Βζληθή 

Πηλαθνζήθε, απεζηάιεζαλ ήδε δηα ηεο ππεξεζίαο ηεο Ώ. Μ. ηεο ΐαζηιίζζεο θαη έηεξνη ηξεηο ηνηνχηνη 

πίλαθεο, αμίαο ππέξ ηαο 5 ρηιηάδαο ξνπβιίσλ. Βζληθφλ έξγνλ ζα ζπληειεζζή, φηαλ ε ελ ιφγσ θπξία 

απνζηείιε άπαζαλ ηελ πινπζίαλ θαη πνιχηηκνλ απηήο πηλαθνζήθελ, αμίαο ππέξ ηαο 35 ρηιηάδαο 

ξνπβιίσλ». 
356 ε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Μάξθν Αξαγνχκε  απφ ηελ Ώγία Πεηξνχπνιε κε εκεξνκελία 8 

Οθησβξίνπ 1907 (αξρείν Μ. Αξαγνχκε, Γελλάδεηνο ΐηβιηνζήθε, Βλφηεηα Σ΄, θάθεινο 15, 

ππνθάθεινο 15.2), ν πξέζβεο Ε. Ώξγπξφπνπινο ηνλ ελεκέξσζε φηη ε Ρνδνθαλάθε ηνπ έδσζε ηέζζεξα 

αθφκε έξγα γηα ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε («δπν πδαηνγξαθίαο ηνπ Adrian van Ostade (1610-1685) 

κηθξψλ δηαζηάζεσλ, - fêteduvillage θαη IntérieurdeCuisine Ŕ θαη δπν ειαηνγξαθίαο Ŕ 

(Sujetsallegoriques) Ŕ εκηθπθιίνπο, αγλψζηνπ κελ ηερλίηνπ αιιά θαιήο σο θαίλεηαη επνρήο»).Σα έξγα 

ζα ηα κεηαθέξεη ζηελ Ώζήλα ν ηέσο Βθεκέξηνο ηεο Ώγίαο Πεηξνχπνιεο (θαη λπλ επίζθνπνο Θήξαο) 

Ώγαζάγγεινο Γεσξγηάδεο «νκνχ κεηά ησλ ζθεπψλ ηεο Ώ. Μ. ηεο ΐαζηιίζζεο εκψλ». Ο Ώξγπξφπνπινο 

επεζήκαλε φκσο ζηνλ Μ. Αξαγνχκε «άκα ηε παξαιαβή λα απεπζπλζή πέλα ηηο επραξηζηήξηνο ηε 

δσξεηξία, ήηηο δελ επηζπκή, σο επαλαγξακκέλνο κνη είπε, λα γίλεηαη ιφγνο ελ ηαηο Βθεκεξίδη πεξί ησλ 

ηνηνχησλ απνζηνιψλ ηεο». Παξά ηελ παξάθιεζε απηή φκσο, ε είδεζε ηεο δσξεάο δεκνζηεχηεθε ζην 

πεξηνδηθφ Πηλαθνζήθε. ΐι. Ώλκ. [Α. Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε,έηνο Γ΄, 

ηρ. ΠΏ΄ (81), Ννέκβξηνο 1907, ζει.170: «Ο λένο επίζθνπνο Θήξαο επέδσθελ εηο ηνλ πξσζππνπξγφλ θ. 

Γ. Θενηφθελ δχν πίλαθαο ηνπ κεγάινπ Φιακαλδνχ δσγξάθνπ Ώδξηαλνχ θαλ- ζηαλδ (1610-1685) 

καζεηνχ ηνπ Φξαλο Υαιο. Οη πίλαθεο νχηνη, θαζαξψο θιακαλδηθήο ηέρλεο, παξηζηψζη ην εζσηεξηθφλ 

καγεηξείνπ νιιαλδηθνχ θαη ην «Παλεγχξη ηνπ ρσξίνπ». Σνπο δχν πίλαθαο εδψξεζελ απηψ ε ελ 

Πεηξνππφιεη νκνγελήο θπξία Ρνδνθαλάθε, ήηηο κε πνιινχο άιινπο πίλαθαο ππεξβαίλνληαο θαηά ηελ 

αμίαλ ην ήκηζπ εθαηνκκχξηνλ επινχηηζε ηελ Βιιεληθήλ Πηλαθνζήθελ». 
357 πλεδξίαζε ηεο 20εο Εαλνπαξίνπ 1907. 
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2 signésIsabeyetunesigné Teniers) θαη έλ ρξπζνχλ λφκηζκα Ώξζηλφεο»
358

 θαη λα ηα 

ζηείιεη ζηελ Ώζήλα ηνλ Ννέκβξην κε ηνλ γεληθφ γξακκαηέα ηνπ ππνπξγείνπ 

Βμσηεξηθψλ.ηε ζπλνδεπηηθή ηνπ επηζηνιή πξνο ηνλ θνπινχδε κε εκεξνκελία 5 

Ννεκβξίνπ 1907, ν Ώξγπξφπνπινο ππνγξάκκηζε φηη ε Ρνδνθαλάθε «παξαθαιεί ηελ 

Βπηηξνπή λα θξνληίζε φπσο ηα ηεο ζπιινγήο ηαχηεο ηα αληηθείκελα, θαηαιιήισο 

ζπζθεπαζκέλα εληφο πέιηλεο πξνζήθεο, εθηεζψζηλ ελ ηε ηδία αηζνχζε έλζα 

επξίζθνληαη λπλ ή επξεζήζνληαη ελ κέιινληη ρξφλσ θαη αη εηθφλεο αο θαηά θαηξνχο 

εδσξήζαην ηε Βιιάδη». Ο πξέζβεο ηφληζε αθφκα φηη ε επγελήο δσξήηξηα «ζα 

επεζχκεη λα κε γίλε ιφγνο, πξνο ην παξφλ ηνπιάρηζηνλ, ελ ηαηο εθεκεξίζη, πεξί ηεο 

δσξεάο ηαχηεο. Βπρήο έξγνλ ζα ήην αλ θαησξζνχην λ‟ απνθπγψκελ ζρεηηθά 

δεκνζηεχκαηα».
359

 Σνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε Ρνδνθαλάθε δελ επηζπκνχζε ηε 

δεκνζηφηεηα παξέζεζε ν Έιιελαο πξέζβεο ζε ηδηαίηεξε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Μάξθν 

Αξαγνχκε ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 1907:  

Ζ θα Ρ. έρεη ιφγνπο λα κελ επηζπκή ηελ δηα ησλ Δθεκεξίδσλ δηαζάιπηζηλ ηεο δσξεάο 

ηεο. Δίλαη εθηεζεηκέλε εηο αθαηαπαχζηνπο αηηηάζεηο εθ κέξνπο ησλ αλεηςηψλ ηεο νίηηλεο, 

σο εηθφο, γέλνληαη ζεξία νζάθηο απνμελνχηαη ε θαιή Γέζπνηλα αληηθεηκέλσλ ερφλησλ 

κεγάιελ πιηθήλ αμίαλ! Δβεβαηψζελ φηη ηνχην είλαη θαη ν θχξηνο ιφγνο δηα ηνλ νπνίνλ 

ηφζνλ δηζηάδεη λα εμαθνινπζίζε απνζηέιινληα θαη άιιαο εθ ησλ εηθφλσλ αο θαηέρεη. 

Quefaire! Jeperdsmonplateau!!.
360

 

Σν ίδην δηάζηεκα ν Ώξγπξφπνπινο επεδίσθε ζπζηεκαηηθά λα πείζεη ηε 

Ρνδνθαλάθε λα ζηείιεη ζηελ Ώζήλα ηε ζπιινγή ησλ πδαηνγξαθηψλ ηεο, ρσξίο φκσο 

απνηέιεζκα.
361

Σειηθά ην θζηλφπσξν ηνπ 1909, ε Βπηηξνπή παξέιαβε «60 πίλαθαο 

                                                 
358 ΐι. ηελ επηζηνιή ηνπ Ώξγπξφπνπινπ πξνο ηνλ Μάξθν Αξαγνχκε ζηηο 3 Ενπιίνπ 1907 (αξρείν Μ. 

Αξαγνχκε, Γελλάδεηνο ΐηβιηνζήθε, Βλφηεηα Σ΄, θάθεινο 15, ππνθάθεινο 15.2 ). 
359 Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., επηζηνιή ηνπ Ώξγπξφπνπινπ πξνο ηνλ θνπινχδε κε εκεξνκελία 5 Ννεκβξίνπ 

1907. ην αξρείν ηνπ θνπινχδε ζηε Γελλάδεην ΐηβιηνζήθε ππάξρεη εμάιινπ ην επίζεκν έγγξαθν ηνπ 

Ώξγπξφπνπινπ (κε εκεξνκελία 4 Ννεκβξίνπ 1907), φπνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ησλ 

4 θηβσηίσλ κε ηα 40 αληηθείκελα ηέρλεο (tabatièresetminiatures) πνπ απέζηεηιε ζηελ Βιιάδα. ΐι. ην 

εκεξνιφγην ηεο ΒΠΜΏ, έηνο 2007, φπνπ ζε επηκέιεηα ηεο Μαξηιέλαο Καζηκάηε, ήηαλ 

εηθνλνγξαθεκέλν κε ηα αληηθείκελα απηά ηεο δσξεάο Ρνδνθαλάθε.   
360 Ώξρείν Μάξθνπ Αξαγνχκε, Γελλάδεηνο ΐηβιηνζήθε, Βλφηεηα Σ΄, θάθεινο 15, ππνθάθεινο 15.2. 

Σελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ ν Ώληψλεο Μπελάθεο δήηεζε απφ ηνλ ηφηε δηεπζπληή ηεο Πηλαθνζήθεο 

Γαραξία Παπαλησλίνπ λα ηνπ δαλείζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ζπιινγή κε ζθνπφ λα εθηεζεί ζην κνπζείν 

Μπελάθε. Ώπφ ηελ αιιεινγξαθία ησλ δχν αλδξψλ δηαπηζηψλνπκε φηη ε ζπιινγή είρε παξακείλεη φινα 

απηά ηα ρξφληα ζπζθεπαζκέλε κέζα ζε θηβψηηα πνπ βξίζθνληαλ ζηηο απνζήθεο ηεο Βζληθήο Σξαπέδεο.  
361 Υαξαθηεξηζηηθά είλαη ηα φζα γξάθεη ζηνλ Μάξθν Αξαγνχκε ζηελ επηζηνιή ηνπ ζηηο 8 Οθησβξίνπ 

1907 (αξρείν Μ. Αξαγνχκε, Γελλάδεηνο ΐηβιηνζήθε, Βλφηεηα Σ΄, θάθεινο 15, ππνθάθεινο 15.2 ) : 

«Ήιπηδνλ φηη ζ‟απεθάζηδελ ε θαιή ζνπ θνπκπάξα θαη θνηλφο εκίλ θίιελ φηη καο παξαδψθε εθέηνο 

νιφθιεξνλ ηελ σο 60 πεξίπνπ πδξνγξαθηψλ ζπιινγήλ ηεο, σλ πνιιαί κεγάιεο αμίαο, αλ θαη λεσηέξαο 

επνρήο. Ώιι‟ ηδνχ φηη θαη πάιηλ πξνζέθξνπζα εηο ην απειπηζηηθψο αλαπνθάζηζηνλ ηνπ ραξαθηήξνο ηεο! 

Έθζαζα κέρξη ζεκείνπ λα ζπζθεπαζζψζηλ άπαζεο αη εηθφλαη αχηαη εληφο θηβσηίνπ εηνίκσλ πξνο 

απνζηνιήλ, αιι‟ φηαλ ηεο σκίιεζα πεξί παξαδφζεψο ησλ εηο ην Πξαθηνξείνλ  ηεο Ώηκπιντθήο 
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πδαηνγξαθηψλ θαη ηρλνγξαθεκάησλ [Dessins], σο θαη έλα ηάπεηα [Gobelin]»,
362

 κε ηνλ 

φξν θαη πάιη λα κελ γίλεη θακηά αλαθνξά ζηνλ Σχπν γηα ηε λέα δσξεά θαη ηα έξγα λα 

ηνπνζεηεζνχλ καδί κε εθείλα ζηελ εηδηθή αίζνπζα Ρνδνθαλάθε.
363

 Δ ζπιινγή ηνπ 

κνπζείνπ εκπινπηίζηεθε έηζη κε κηα αμηφινγε ζεηξά πδαηνγξαθηψλ θπξίσο Γάιισλ 

θαιιηηερλψλ, ε νπνία ζα άμηδε λα κειεηεζεί πεξηζζφηεξν. Βλδεηθηηθά κφλν αλαθέξσ 

ηα εμήο έξγα: 

 «Θαιαζζνγξαθία» (Π.1288, ζέπηα, 15,8 x 24 εθ., εηθ. 60) ηνπ Σενληφξ ληε 

Γθνπληέλ (Théodore de Gudin, 1802-1880). 

 «Σνπίν» (Π.295, πδαηνγξαθία ζε ραξηφλη, 25 x36 εθ., εηθ. 61) ηνπ Ώ. Καιάκ 

(AlexandreCalame, 1810-1864). 

 «Οιιαλδηθφ ηνπίν, Υάγε», 1858 (Π.953, πδαηνγξαθία ζε ραξηί , 17 x 26 εθ., εηθ. 

62) ηνπ Χγθχζη Νηειαθξνπά (AugusteDelacroix, 1809-1868). 

 «Ο ζηνιηζκφο ηεο λχθεο» (Π.290, πδαηνγξαθία , 18 x 22 εθ., εηθ. 63) ηνπ Βδέλ 

Νηεβεξηά (Eugène Devéria, 1805-1865). 

 «Πέξζεο ή επλνχρνη» (Π.370, ζέπηα, 18 x 20 εθ., εηθ. 64). 

 «Σνπίν» (Π. 954, ζέπηα, 17x 26 εθ., εηθ. 65) ηνπ Βιβεηνχ δσγξάθνπ Φξ. Νηηληαί 

(François Diday, 1802-1877). 

 «ηνθπλήγη», 1855 (Π.299, πδαηνγξαθία, 22x 35 εθ., εηθ. 66) ηνπ Βδέλ Λακί 

(EugèneLouisLamy, 1800-1890). 

 «Βξαζηηέρλεο δσγξάθνο», 1838 (Π.305, πδαηνγξαθία, 16x 20 εθ., εηθ. 67) ηνπ 

ΐέιγνπ θαιιηηέρλε Γ.-Μπ. Μαληνχ (Jean-BaptisteMadou, 1796-1877) 

 «Παηέξαο θαη παηδηά», 1836 (Π.304, πδαηνγξαθία ζε ραξηί, 22x 19 εθ., εηθ. 68) 

ηνπ Λνπί-Γαλ νκέξ (Louis-JeanSomers, 1813-1880). 

 «Οη ηχινη ηνπ Νανχ ηνπ Οιπκπίνπ Αηφο» (Π.308, πδαηνγξαθία , 18 x 25 εθ., εηθ. 

69) ηνπ ΐηθέληηνπ Λάληζα. 

 «Ο θαιιηηέρλεο ζρεδηάδεη ζηελ φρζε κηαο ιίκλεο», 1886 (Π. 1283, κνιχβη, πέλα, 

κειάλη θαη θάξβνπλν ζε ραξηί , 32,6 x 41,6 εθ., εηθ. 70) ηνπ ηνπ Ε. Ώηβαδφθζθη.  

                                                                                                                                              
Βηαηξίαο, δελ απνθάζηζε λα κε εηζαθνχζε! Pas encore, εηπέ κνπ, plus tard! Ŕ Αελ απνκέλεη εκίλ ή λα 

ππνκείλσκελ, εθ θφβνπ κε ηελ δπζαξεζηήζσκελ. Λππνχκαη θαηάθαξδα πνπ βιέπσ φηη δελ ζα 

επηπρήζσ λα ηδψ ζηεθνκέλαο ππφ επηηπρίαο ηαο πξνζπάζεηάο κνπ ηνπ λα εμαζθαιίζσ, απφ ηνχδε θαη 

ελφζσ επξίζθνκαη ελ Π/πφιεη, ηελ απφθηεζηλ πιήξνπο ηεο ζπιινγήο ζπληζηακέλεο πιελ ησλ σο 

αλσηέξσ aquarelles θαη εμ 80 επί πιένλ ειαηνγξαθηψλ λεσηέξσλ θαιιηηερλψλ ηεο παξειζνχζεο 

πεληεθνληαεηεξίδνο. Μνη ππνδεηθλχεη κελ ε θάηνρνο φηη ηαο δηέζεζελ ήδε ππέξ ηεο Πηλαθνζήθεο εκψλ, 

αιιά ηίλα εγγχεζηλ έρνκελ φηη ε δηαζήθε δελ ζα πξνζβιεζή ππέξ ησλ ζπγγελψλ ηεο; Δ Κα Ρνδ. 

αλέξρεηαη πξνζερψο ακθηβάιισ δε αλ, φηαλ επαλέιζε, ην πξνζερέο ζέξνο, ζα είκαη έηη εληαχζα. 

Βμάιινπ, πιείζηνη ιφγνη, πξνεμάξρνληνο ηνπ ηεο πγείαο κνπ, κε αλαγθάδνπλ λα ζθεθζψ πεξί 

απνρσξήζεσο εθ ηεο ππεξεζίαο, αθνχ δελ εηζαθνχσληαη αη παξαθιήζεηο κνπ δηα λα κεηαηεζψ εηο ηελ 

θελήλ ζέζηλ ηεο Ρψκεο». 
362ΐι. ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ζην αξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο Κιεξνδνηήκαηα. 
363 Ώξρείν ΒΠΜΏ, ζπλεδξίαζεο ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 1909. 
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Δηθφλα 54:  Σδ. Γθνπάξληη, «Άπνςε Βελεηίαο» 

 

 

 

Δηθφλα 55: Άγλσζηνο, «Ζ νπζάλα» 
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Δηθφλα 56: Α. θαλ Οζηάληε, αληηγξαθέαο, «Πιαλφδηνη κνπζηθνί» 

 

 

Δηθφλα 57: Γ. Μπξχρει Β΄,«Ζ Παλαγία κε ην βξέθνο θαη ηνλ Άγην Ησάλλε ηνλ Βαπηηζηή ζε ηνπίν», π. 1620 
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Δηθφλα 58:«Σν θνχξεκα πξνβάησλ» 
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Δηθφλα 59: Σ. Γθνπληέλ, «Θαιαζζνγξαθία» 

 

 

Δηθφλα 60: Α. Καιάκ, «Σνπίν» 
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Δηθφλα 61: Χ. Νηειαθξνπά, «Οιιαλδηθφ ηνπίν, Υάγε», 1858 

 

 

Δηθφλα 62: Δ. Νηεβεξηά, «Ο ζηνιηζκφο ηεο λχθεο» 
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Δηθφλα 63: Α. Νηεθάλ, «Πέξζεο ή επλνχρνη» 

 

 

Δηθφλα 64: Φξ. Νηηληαί, «Σνπίν» 
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Δηθφλα 65: Δ. Λακί, «ην θπλήγη», 1855 

 

 

Δηθφλα 66: Ε.-Μπ. Μαληνχ, «Δξαζηηέρλεο δσγξάθνο», 1838 
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Δηθφλα 67: Ε.-Λ. νκέξ, «Παηέξαο θαη παηδηά», 1836 
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Δηθφλα 68: Β. Λάληζαο, «Οη ηχινη ηνπ Νανχ ηνπ Οιπκπίνπ Γηφο» 

 

 

Δηθφλα 69: Η. Ατβαδφθζθη, «Ο θαιιηηέρλεο ζρεδηάδεη ζηελ φρζε κηαο ιίκλεο», 1886  
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δ) Σν θιεξνδφηεκα ηνπ Γεκεηξίνπ Βηθέια (1908) 

Ο Αεκήηξηνο ΐηθέιαο, απφ ηα ηδξπηηθά κέιε, φπσο θαη ν Μάξθνο Αξαγνχκεο, 

ηνπ «πιιφγνπ πξνο Αηάδνζηλ Χθειίκσλ ΐηβιίσλ»
364

 θιεξνδφηεζε ηε ζπιινγή έξγσλ 

ηέρλεο ηνπ ζηελ ελ Ώζήλαηο Βζληθή Πηλαθνζήθε.
365

 Δ Βπηηξνπή Βπίβιεςεο επέιεμε 

ηνλ Ενχιην ηνπ 1908 σο έξγα «θαηάιιεια εμ φισλ ησλ ππαξρνπζψλ εηθφλσλ ελ ηε 

νηθία ηνπ απνβηψζαληνο» ηα εμήο:
366

 

 Σξεηο λεθξέο θχζεηο ηνπ Ώλξί-Φαληέλ Λαηνχξ(Henri Fantin-Latour, 1836-

1904):«Άλζε», 1864 (Π.240, ιάδη ζε κνπζακά, 52x39 εθ.), «Άλζε» (Π.239, ιάδη 

ζε κνπζακά, 50x41εθ., εηθ.71) θαη «Νεθξή θχζε κε θξνχηα θαη ινπινχδηα», 1866 

(Π.272, ιάδη ζε κνπζακά, 69x48εθ.). 

 «Πξνζσπνγξαθία Σεξςηρφξεο Μειά» (Π.253, ιάδη ζε κνπζακά, 79x63εθ., 

εηθ.72) ηνπ Σδσξηδ Φξέληεξηθ Γνπψηο (George-FredericWatts). 

 «Θέαηξν Δξψδνπ ηνπ Ώηηηθνχ», 1900 (Π.276, ιάδη ζε κνπζακά, 31x41εθ.) ηνπ 

Ώκεξηθαλνχ δσγξάθνπ Σζαξιο-Γθίθθνξλη Νηάηεξ(Charles-Gifford Dyer, 1851-

1912). 

 «Σνπίν» (Π.213, ιάδη ζε μχιν, 29x23εθ.)ηνπ Βηηέλ Νηπβάι(Etienne Duval,1824-

1914). 

 «Σνπίν. Σν ζνχξνππν» (Π.218, ιάδη ζε μχιν, 48x68εθ.) ηνπ Γάιινπ θαιιηηέρλε 

Ώιθφλο Λεγθξφ(Alphonse Legros,1837-1911). 

 «Κσλζηαληηλνχπνιε» (Π.241, ιάδη ζε μχιν, 32x37εθ.) ηνπ αξι-Σενληφξ 

Φξεξ(Charles-Théodore Frère,1814-1886). 

 «Πνληηθνλήζη» (Π.985, πδαηνγξαθία ζε ραξηί, 12x22 εθ.) θαη «Φαξάδεο» (Π.984, 

πδαηνγξαθία, 12x22 εθ.) ηνπ ππξίδσλα Παηξηθίνπ. 

 «Πξνζσπνγξαθία Αεκεηξίνπ ΐηθέια» (Π.468, ιάδη ζε κνπζακά, 63x53 εθ., 

εηθ.73) ηνπ Γεψξγηνπ Ρντινχ. 

                                                 
364 ην πξψην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ «πιιφγνπ Χθέιηκσλ ΐηβιίσλ» ην 1899, πξφεδξνο ήηαλ ν 

ίδηνο ν Α. ΐηθέιαο, αληηπξφεδξνο ν Α. Ώηγηλίηεο, ηακίαο ν Π. Φχραο θαη κέιε νη Σ. Ώξγπξφπνπινο, Μ. 

Αξαγνχκεο, Γ. Παζπάηεο, Π. Πξσηνπαπαδάθεο, Β. Ρσκαλφο θαη Γ. ηξέηη, ελψ ρξέε γξακκαηέα είρε 

αλαιάβεη ν Γ. Αξνζίλεο. ΐι. http://www.sov.gr/istoriko (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 15/08/2016). 
365Ο ιφγηνο, πνηεηήο θαη πεδνγξάθνο Αεκήηξηνο ΐηθέιαο είρε πεζάλεη ζηηο 7 Ενπιίνπ 1908. Δ πινχζηα 

γηα ηελ επνρή ηεο θαη πνιχηηκε γηα ην πεξηερφκελφ ηεο βηβιηνζήθε ηνπ θιεξνδνηήζεθε ζηνλ Αήκν 

Δξαθιείνπ θαη απνηειεί ζήκεξα ηκήκα ηεο ΐηθειαίαο ΐηβιηνζήθεο. ΐι. ζρεηηθά 

http://www.vikelaia.gr/index.php/vikelaia-library/history (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 15/08/2016. 
366 ΐι. Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ., Φάθεινο «Κιεξνδνηήκαηα», θιεξνδφηεκα Α. ΐηθέια, πξσηφθνιιν ηεο 25εο 

Ενπιίνπ 1908, κε ηελ επηζήκαλζε φηη πξφθεηηαη γηα ηα έξγα «άηηλα  εμειέγμαην ε αξκνδία Βπηηξνπή ηεο 

Πηλαθνζήθεο σο θαηάιιεια εμ φισλ ησλ ππαξρνπζψλ εηθφλσλ ελ ηε νηθία ηνπ απνβηψζαληνο θαη 

πξννξηζκέλα θαηά ηελ επηζπκίαλ εθείλνπ δηα ηελ σο άλσ Πηλαθνζήθελ».Απζηπρψο δελ έρσ εληνπίζεη 

έλαλ αλαιπηηθφ θαηάινγν κε φια ηα έξγα πνπ ππήξραλ ζηελ νηθία ηνπ ΐηθέια. χκθσλα πάλησο κε φζα 

αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 11 Οθησβξίνπ 1908 ν 

θνπινχδεο έιαβε ζηηο 21 Ενπιίνπ έλα επίζεκν έγγξαθν απφ ην ππνπξγείν Παηδείαο, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν «θαιείην ε επηηξνπή ηεο ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο φπσο παξαιάβε ηαο εηθφλαο αο ήζειελ εθιέμε 

εθ ησλ θιεξνδνηεζεηζψλ ππφ ηνπ καθαξίηνπ Αεκ. ΐηθέια ζπκθψλσο πξνο ηελ δηαζήθελ απηνχ». 

Βμαηηίαο, φκσο, ηεο απνπζίαο πνιιψλ εθ ησλ κειψλ ηεο, ε Βπηηξνπή δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα 

ζπλεδξηάζεη ηηο εκέξεο εθείλεο θαη σο εθ ηνχηνπ ν θνπινχδεο παξαθάιεζε ηνπο Εαθσβίδε θαη Ράιιε 

λα παξαιάβνπλ ηα έξγα θαη λα ζπληάμνπλ ηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν.  
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 Αεθαέμη ζρέδηα (Π.445/1-16, εηθ.74-75) ηνπ Νηθφιανπ Γχδε γηα ην δηήγεκα 

Φίιηππνο Μάξζαοηνπ Αεκ. ΐηθέια.  

 

 

 

Δηθφλα 70: Α.-Φ. Λαηνχξ, «Άλζε» 
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Δηθφλα 71: Σδ.-Φ. Γνπψηο, «Πξνζσπνγξαθία Σεξςηρφξεο Μειά» 
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Δηθφλα 72: Γ. Ρντιφο, «Πξνζσπνγξαθία Γεκεηξίνπ Βηθέια» 
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Δηθφλα 73: Ν. Γχδεο, «Ο Φίιηππνο Μάξζαο σο λεαξφο θνηηεηήο ηεο Ηαηξηθήο», 1893 

 

Δηθφλα 74: Ν. Γχδεο, «Ζ ηξνκαγκέλε γξηά παξαηεξεί ηνλ Φίιηππν Μάξζα», 1893 
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ε) Σν θιεξνδφηεκα ηνπ Μάξθνπ Γξαγνχκε (1909) 

Ο ζάλαηνο ηνπ Μάξθνπ Αξαγνχκε ζηηο 2 Μαξηίνπ 1909 ζηέξεζε αλακθίβνια 

απφ ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε έλα απφ ηα πην δξαζηήξηα δηνθεηηθά ηεο ζηειέρε.
367

ηε 

δηαζήθε ηνπ θιεξνδφηεζε ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε φζα απφ ηα έξγα ηέρλεο ηεο 

ζπιινγήο ηνπ ζεσξνχληαη θαηάιιεια γηα ηε ζπιινγή ηνπ κνπζείνπ. Σελ επηινγή ησλ 

έξγσλ έθαλαλ νη Άλληλνο, Καιιηγάο θαη Ράιιεο θαη ηα έξγα παξαδφζεθαλ ζηελ 

Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ζηηο 3 Ώπξηιίνπ 1909 απφ ηνλ αδεξθφ ηνπ ηέθαλν Αξαγνχκε:
368

 

 «Οηθνγελεηαθή ζθελή» (Π.216, ιάδη ζε μχιν, 23x17 εθ., εηθ. 76) πνπ ζεσξήζεθε 

ηφηε έξγν ηνπ Γ.-Μπ. Γθξεδ θαη ζήκεξα απνδίδεηαη ζηνλ Φηιηκπέξ-Λνπί 

Νηεκππθνχξ (Philibert-Louis Debucourt, 1755-1832). 

 «Σνπίν» (Π.979, ιάδη ζε ραιθφ, 16x23 εθ., εηθ. 77) θαη «Σνπίν» (Π.980, ιάδη ζε 

ραιθφ, 16x23 εθ.) ηνπΓηαλ Μπξχρει (Jan I. Brueghel (de Velours), 1568-1625).  

 «Άξαβεο ηππείο» (Π.287, πδαηνγξαθία, 19,5x25 εθ., εηθ. 78) πνπ απνδφζεθε ηφηε 

ζηνλ Βπγέλην Νηειαθξνπά(EugèneDelacroix, 1798-1863)θαη ζήκεξα ζεσξείηαη 

έξγν ηνπ Βδέλ Φξνκεληέλ(Eugène Fromentin, 1820-1876). 

  

                                                 
367 ηε ζπλεδξίαζε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 21 Μαξηίνπ, ηα παξφληα κέιε εθζείαζαλ ην 

ελδηαθέξνλ πνπ έδεηρλε ν Αξαγνχκεο γηα ηα ζέκαηα ηεο Πηλαθνζήθεο, ηνπο θφπνπο ηνπ γηα ηελ ζχληαμε 

ηνπ θαλνληζκνχ ηεο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη θιεξνδφηεζε ζην κνπζείν ηε ζπιινγή ηνπ. 
368 ΐι. ην ζρεηηθφ Πξσηφθνιιν ζην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο «Κιεξνδνηήκαηα». 
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Δηθφλα 75: Φ.-Λ. Νηεκππθνχξ, «Οηθνγελεηαθή ζθελή» 
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Δηθφλα77: Γ. Μπξχρει ν Πξεζβχηεξνο, «Σνπίν» 

 

Δηθφλα 76:Δ. Φξνκεληέλ, «Άξαβεο ηππείο» 
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ζη) Σν θιεξνδφηεκα ηεο Ρνμάλεο Κνδάθε Σππάιδνπ 

Δ ζπιινγή ηνπ κνπζείνπ εκπινπηίζηεθε, ηέινο, κε ην θιεξνδφηεκα ηεο 

Ρνμάλεο Κνδάθε-Σππάιδνπ (1838-1907), ε νπνία ζηε δηαζήθε ηεο επέηξεςε λα 

θπιαρζνχλ πξνζσξηλά ηα πξνζθεξφκελα έξγα ηέρλεο ζηελ ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθε, 

κέρξη λα ιεηηνπξγήζεη ην Καιιηηερληθφ Μνπζείν ζηελ νηθία νχηδνπ ζηελ νδφ 

Φηιειιήλσλ.
369

ηηο 12 ΜαΎνπ 1909 ν Αεκήηξηνο νχηδνο παξέδσζε ζηνπο Π. Καιιηγά 

θαη η. Ράιιε δεθαελληά ειαηνγξαθίεο, απφ ηηο νπνίεο αλαξηήζεθαλ ζηηο αίζνπζεο ηνπ 

κνπζείνπ νη εμήο: 

 «Πξνζσπνγξαθία ηνπ Μαδαληέιιν» (Π.1019, ιάδη ζε κνπζακά, 74x60εθ., εηθ. 

79) πνπ είρε δσξηζεί σο έξγν αγλψζηνπ θαη κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα ράξε ζηηο 

επηδηνξζψζεηο ηνπ Γ. Υαηδφπνπινπ απνδφζεθε ζηνλ Ώληέιν Φαιθφλε 

(AnielloFalcone, 1600-1665).
370

 

 «Έθηππνη ζηξαηηψηεο» (Π.1096, ιάδη ζε κνπζακά, 39x59εθ., εηθ. 80),πνπ 

απνδφζεθε ζηνλ αιβαηφξ Ρφδα. 

 «Ρσκατθέο αξραηφηεηεο» (Π.140, ιάδη ζε κνπζακά, 74x58εθ., εηθ. 81)πνπ 

ζεσξήζεθε έξγν ηνπ Σδηνβάλη Πάνιν Παλλίλη (GiovanniPaoloPannini, 1691-

1765). 

 «Σν άξκεγκα ησλ αγειάδσλ» (Π.172, ιάδη ζε κνπζακά, 43x51εθ., εηθ. 82) 

αγλψζηνπ θαιιηηέρλε. 

 «Τπέξζπξν» (Π.1013, ιάδη ζε μχιν, 46x45εθ.) αγλψζηνπ θαιιηηέρλε. 

 

  

                                                 
369 Πξσηφθνιιν ζην αξρείν ηεο ΒΠΜΏ. 
370 ΐι. θαη Ώλκ. [Α. Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο ΕΏ΄, ηεχρνο 124-

125, Ενχληνο-Ενχιηνο 1911, ζει.98-99: «Απν Άγγινη θηιφηερλνη, νη θ.θ. θφη, πξψελ ππνπξγφο θαη ν 

ιφξδνο Μνγθφκεξξπ, αλήθσλ εηο κίαλ απφ ηαο αξραηνηέξαο επγελείο νηθνγελείαο ηεο Ώγγιίαο, 

επεζθέθζεζαλ πξν ηηλφο ηαο Ώζήλαο. Ώλέγλσζαλ εηο ηνπο «Σάηκο» φζα εγξάθεζαλ δηα ηελ εκεηέξαλ 

Πηλαθνζήθελ εμ αθνξκήο ηεο δσξεάο ηνπ Κνξγηαιέληνπ θαη ήιζνλ δηα λα ηελ ηδνχλ. Ώπφ ηνπο πίλαθαο 

έκεηλαλ θαηελζνπζηαζκέλνη, ηδίσο δε εζαχκαζαλ ηνλ «Βιηέδεξ θαη ηελ Ρεβέθθαλ» ηνπ Σηέπνιν θαη έλα 

πίλαθα ηνπ ΐεξνλέδε. Βζαχκαζαλ επίζεο ηελ εξγαζίαλ ηεο εκθαλίζεσο ησλ πηλάθσλ παξά ηνπ θ. 

Υαηδφπνπινπ, ηελ νπνίαλ ν ιφξδνο Μνγθφκεξξπ ήην εηο ζέζηλ λα εθηηκήζε, σο έρσλ εηο ηελ ζπιινγήλ 

ηνπ αξραίνπο πίλαθαο. Βηο ηελ Πηλαθνζήθελ ε εξγαζία αχηε εμαθνινπζεί αζνξχβσο θαη ζπζηεκαηηθψο. 

Σψξα απεθαιχθζε έλα λένλ έξγνλ, ζαπκάζηνλ ππφ έπνςηλ ζπλζέζεσο θαη αξκνλίαο ρξσκάησλ. Βίλε 

έλαο Μαδαληέιινο ηνπ Φαιθφλε. Ο επαλαζηάηεο απηφο ηεο Νεαπφιεσο παξίζηαηαη θέξσλ πνξθχξαλ θαη 

πίινλ πηεξσηφλ, ε δε φιε ηερλνηξνπία ηεο πξνζσπνγξαθίαο ελζπκίδεη Ρέκπξαλη. Ο πίλαμ αλήθεη εηο ηελ 

δσξεζείζαλ ζπιινγήλ ηνπ Σππάιδνπ Κνδάθε θαη επξίζθεην εηο νηθηξάλ θαηάζηαζηλ. Αελ εδχλαην ηηο 

λα δηαθξίλε αλ ήην ηνπείνλ ή πξνζσπνγξαθία». 
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Δηθφλα 77: Α. Φαιθφλε, «Πξνζσπνγξαθία ηνπ Μαδαληέιιν» 

 

Δηθφλα 78: . Ρφδα (παιαηά απφδνζε), «Έθηππνη ζηξαηηψηεο» 
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Δηθφλα 79:Σδ. Παλλίλη (παιαηά απφδνζε), «Ρσκατθέο αξραηφηεηεο» 

 

Δηθφλα 80: Άγλσζηνο, «Σν άξκεγκα ησλ αγειάδσλ»  
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3.2.4) Οη πξνζπάζεηεο γηα ηελ εμεχξεζε πφξσλ θαη ηελ αλέγεξζε ηδηφθηεηνπ 

θηεξίνπ ηεο Πηλαθνζήθεο 

Δ ζηαδηαθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ έξγσλ ζηε ζπιινγή ηνπ κνπζείνπ, αιιά 

θαη ε αθαηαιιειφηεηα ησλ αηζνπζψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ νδήγεζαλ ηελ Βπηηξνπή 

Βπίβιεςεο αξρηθά ζηελ αλαδήηεζε ελφο λένπ θαη θαηαιιειφηεξνπ θηεξίνπ γηα ηε 

ζηέγαζε ηεο Πηλαθνζήθεο
371

 θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ απφθαζε ηεο αλέγεξζεο ελφο λένπ 

ηδηφθηεηνπ νηθνδνκήκαηνο.ηε ζπλεδξίαζε ηεο 11
εο

 Οθησβξίνπ 1908 ν θνπινχδεο, 

αθνχ πξψηα ππνζηήξημε φηη ν θαζαξηζκφο ησλ εηθφλσλ είρε πξνρσξήζεη αξθεηά θαη 

φηη έπξεπε ηα κέιε λα ζθεθζνχλ ηελ αλάξηεζή ηνπο, επεζήκαλε ζηε ζπλέρεηα ηελ 

αθαηαιιειφηεηα ηεο αίζνπζαο πνπ έρεη δνζεί ζηελ Πηλαθνζήθε (αθελφο κελ ιφγσ ηνπ 

θαθνχ θσηηζκνχ, αθεηέξνπ δε ιφγσ ηεο πγξαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα θαη 

ηεο δέζηεο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο) θαη πξφηεηλε ηελ εχξεζε ελφο λένπ ρψξνπ. 

Σαπηφρξνλα ελεκέξσζε ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο φηη ζπλαληήζεθε κε ηνλ 

παξεπηδεκνχληα ζηελ Ώζήλα Λνπδνβίθν Ληκπξίηε, ζηελφ ζπλεξγάηε θαη θίιν ηνπ Γ. 

Ώβέξσθ, αιιά θαη βαζηθφ εκπλεπζηή ηεο δηαζήθεο ηνπ, θαη φηη δήηεζαλ απφ θνηλνχ 

λα ζπλαληεζνχλ κε ηνλ πξσζππνπξγφ πξνθεηκέλνπ λα ηνπ δηαηππψζνπλ ηηο πξνηάζεηο 

ηνπο ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Ώβέξσθ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

ηδηφθηεηνπ θηεξίνπ ηεο Πηλαθνζήθεο.ηελ ακέζσο επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο 

Βπηηξνπήο ζηηο 28 Οθησβξίνπ, ν θνπινχδεο αλαθνίλσζε φηη ζπλάληεζε καδί κε ηνλ 

Ληκπξίηε ηνλ πξσζππνπξγφ Γ. Θενηφθε, φηη ηνπ έζεζαλ ην δήηεκα ηεο αλέγεξζεο ηνπ 

θηεξίνπ ηεο Πηλαθνζήθεο θαη φηη ν Ληκπξίηεο ηφληζε επίζεο ζηνλ Θενηφθε φηη θαη ε 

επηζπκία ηνπ Ώβέξσθ ήηαλ λα πξνζηεζεί κνπζείν ζην Πνιπηερλείν θαη φηη απηφ είλαη 

εθηθηφ κε βάζε ηηο αληίζηνηρεο παξαγξάθνπο ηεο δηαζήθεο (άξζξα 16 θαη 17).
372

 Ο 

πξσζππνπξγφο ππνζρέζεθε λα ζπλελλνεζεί κε ηνλ ππνπξγφ Βζσηεξηθψλ Νηθφιαν 

Λεβίδε γηα ην δήηεκα, ελψ θαη ην ππνπξγηθφ ζπκβνχιην, ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο 

                                                 
371 ηε ζπλεδξίαζε ηεο 1εο Αεθεκβξίνπ 1907 καζαίλνπκε φηη ν θνπινχδεο επηζθέθζεθε, καδί κε ηνλ 

θαζεγεηή ηνπ Πνιπηερλείνπ Εσάλλε Κνιιηληάηε, ηελ αίζνπζα ηνπ Πνιπηερλείνπ φπνπ ζηεγαδφηαλ ην 

Βζλνινγηθφ Μνπζείν, αιιά κεηά απφ επηζηακέλε εμέηαζε θξίζεθε πσο είλαη αθαηάιιειε γηα ηελ 

αλάξηεζε πηλάθσλ.  
372 Σα ζρεηηθά άξζξα αλέθεξαλ: «Ώξζξ.16. Πξνο απνπεξάησζηλ ησλ νηθνδνκηθψλ θαη δηαθνζκεηηθψλ 

έξγσλ ηνπ Μ. Πνιπηερλείνπ αθήλσ δπν κεξίδηα (πεξίπνπ 470,000) σλ ην πξντφλ ζέιεη δηαηεζή 

απνθιεηζηηθψο εηο ηνλ ζθνπφλ ηνχηνλ, ε δε εθηέιεζηο ησλ ελ ιφγσ έξγσλ γελήζεηαη ππφ ησλ αξκνδίσλ 

πξνζψπσλ, θαηά ηνπο πθηζηακέλνπο ελ Βιιάδη λφκνπο θαη δηαηάγκαηα. Σν εθ ησλ δπν ηνχησλ κεξηδίσλ 

πνζφλ ζέιεη θαηαηεζή εηο ηελ Βζληθήλ Σξάπεδαλ ηεο Βιιάδνο αθ‟ εο ζ‟ απνζχξσληαη η‟ απαηηνχκελα 

ρξήκαηα εθ‟ φζνλ θαη θαζ‟ φζνλ εθηεινχληαη ηα έξγα. 

Ώξζξ. 17. Ώθήλσ πξνζέηη εηο ην απηφ Μ. Πνιπηερλείνλ έηεξα ηέζζαξα κεξίδηα (πεξίπνπ 930,000) ίλα νη 

εμ απηψλ ηφθνη ρξεζηκεχσζη… πξνο απνζηνιήλ αξηζηεπφλησλ καζεηψλ εηο Βπξψπελ θιπ. Βάλ 

πεξηζζεχσζη ρξήκαηα λ‟ αγνξάδσληαη έξγα ηέρλεο εμαηξεηηθήο αμίαο πξνο θαηαξηηζκφλ Μνπζείνπ ηνπ 

Πνιπηερλείνπ».  
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ηνπ θνπινχδε, αληηκεηψπηζε επλντθά ην ζέκα. Ο Ληκπξίηεο εμάιινπ, πξηλ ηελ 

αλαρψξεζή ηνπ, ζπλάληεζε εθ λένπ ηνλ Τπνπξγφ Βζσηεξηθψλ, ν νπνίνο ηνπ δήισζε 

φηη ειπίδεη λα πείζεη ηελ επηηξνπή ηνπ Πνιπηερλείνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.
373

 

ε κεηαγελέζηεξε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Δζηία ζηηο 6 Φεβξνπαξίνπ 

1911, ν Νηθφιανο Λεβίδεο παξνπζίαζε ην ρξνληθφ ησλ ζπλαληήζεσλ απηψλ.
374

 Ώθνχ 

πξνζθάιεζε ηε Αηαρεηξηζηηθή Βπηηξνπή ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ηελ Βπηηξνπή 

Βπίβιεςεο ηεο Πηλαθνζήθεο θαη «εθ ηεο επαθνινπζεζάζεο καθξάο ζπδεηήζεσο, θαηά 

ηελ νπνίαλ δηέγλσλ δηζηαγκνχο εθ κέξνπο ηεο Βπηηξνπήο ηνπ Πνιπηερλείνπ, 

θαησξζψζε λα πεηζζνχλ νη απνηεινχληεο απηήλ, φηη ην Πνιπηερλείνλ ψθεηιε λα 

θαηαβάιε εθ ησλ Ώβεξψθεησλ θιεξνδνηεκάησλ ηα αλαγθαηνχληα δηα ηελ 

Πηλαθνζήθελ ρξήκαηα». Ώθνινχζσο απνθαζίζηεθε λα ζπλαθζεί δάλεην 150.000 δξρ. 

κε ηελ Βζληθή Σξάπεδα,
375

 κε ζθνπφ ηελ αλέγεξζε Πηλαθνζήθεο εληφο ηνπ πεξηβφινπ 

ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη επί ηεο νδνχ Σνζίηζα, «εθηζηψλ δε ηελ πξνζνρήλ ηνπ 

                                                 
373 Ο Λεβίδεο ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Δζηία δπν ρξφληα αξγφηεξα  αλέθεξε φηη «ν θ. 

Λνπδνβίθνο Ληκπξίηεο ν εκπλεχζαο ελ ηηζη ηελ δηαζήθελ ηνπ ανηδίκνπ Γεσξγίνπ Ώβέξσθ, είρελ 

απνζηείιεη εηο ηνλ θ. Μεηζφπνπινλ, δηεπζπληήλ ηφηε ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ ηαχηελ 

κέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο απηνχ επηηξνπήο, καθξφλ ππφκλεκα, ρξνλνινγνχκελνλ απφ ηεο 25εο 

επηεκβξίνπ 1908, δηα ηνπ νπνίνπ εμεγεί θαηεγνξεκαηηθψο φηη ηα άξζξα 16 θαη 17 ηεο δηαζήθεο 

επξνλφνπλ πεξί αλεγέξζεσο Πηλαθνζήθεο». Ώλκ., «Δ Πηλαθνζήθε θαη ε Ώβεξψθεηνο Αηαζήθε. Ση 

έγεηλε πξν δηεηίαο. Αειψζεηο ηνπ θ. Λεβίδνπ. Σν ελδηαθέξνλ ηεο θπβεξλήζεσο», εθ.Δζηία, 6 

Φεβξνπαξίνπ 1911. 
374 π.π. 
375π.π.: «Δ Βπηηξνπή ηεο δηαρεηξίζεσο ηνπ Πνιπηερλείνπ επξφηεηλε ηφηε εηο ηελ Κπβέξλεζηλ λα 

ζπλάςε δάλεηνλ κεηά ηεο Βζληθήο Σξαπέδεο, επί ηε εγγπήζεη ησλ εηο θχιαμηλ ηεο Σξαπέδεο ηαχηεο 

ρξεκάησλ ηνπ, αλεξρνκέλσλ άλσ ηνπ εθαηνκκπξίνπ δξαρκψλ, δηα ηελ ίδξπζηλ ηνπ θηεξίνπ. Βγψ ελ ησ 

κεηαμχ ζπλελλνήζελ κεηά ηνπ ηφηε δηνηθεηνχ ηεο Βζληθήο Σξαπέδεο θ. ηξέηη, ν νπνίνο εδείρζε 

πξνζπκφηαηνο δηα λα παξάζρε ην δάλεηνλ, θαη ηελ 9ελ Μαξηίνπ [1909] απέζηεηια έγγξαθνλ εηο ηελ 

Αηεχζπλζηλ ηεο ρνιήο ησλ ΐηνκεράλσλ Σερλψλ, θαιψλ απηήλ φπσο κνη γλσζηνπνίεζε ην πφξηζκα ησλ 

ελεξγεηψλ ηεο δηα ηελ ζπλνκνιφγεζηλ ηνπ δαλείνπ, σο είρε ζπκθσλεζή πξνθνξηθψο. Δ Αηεχζπλζηο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ εχξηζθε θάπνηαλ δπζθνιίαλ σο πξνο ηνλ ηφθνλ, δηφηη ε Σξάπεδα εδήηεη 5% ελψ ε 

Βπηηξνπή εμίνπ λα πιεξψζε κφλν 4% δηφηη ηνηνχηνλ ηφθνλ ειάκβαλελ εθ ησλ παξά ηε Σξαπέδε 

θαηαζέζεσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ. Αηα ηνχην, ηελ 16ελ Μαξηίνπ 1909 απέζηεηια έγγξαθνλ πξνο ηελ 

Αηνίθεζηλ ηεο Βζληθήο Σξαπέδεο, δεηψλ φπσο παξαρσξεζή δάλεηνλ 150 ρηιηάδσλ δξαρκψλ εηο ην 

Πνιπηερλείνλ πξνο 4%, απνζβελλχκελνλ δη‟ εηεζίνπ ηνθνρξεσιπζίνπ. Βλ ηνχηνηο ε Σξάπεδα επέκελελ 

εηο ην 5%, θαη δηα ηνχην ηελ 5ελ Ενπλίνπ 1909 απέζηεηια πξνο ηελ Αηεχζπλζηλ ηνπ Πνιπηερλείνπ 

έγγξαθνλ, εγθξίλνλ ηελ ζχλαςηλ δαλείνπ 150 ρηι πξνο 5%, επί εηεζίσ ηνθνρξεσιπζίσ 15 ρηιηάδσλ 

δξαρκψλ». Ώληίζηνηρεο πιεξνθνξίεο αληινχκε θαη απφ ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 21εο Μαξηίνπ 

1909 φηαλ ν Καιιηγάο ελεκέξσζε ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ζρεηηθά κε ηηο ελέξγεηέο ηνπ πξνο ηνλ ηφηε 

ππνπξγφ Βζσηεξηθψλ Λεβίδε. Ο ππνπξγφο, φπσο δηαβάδνπκε ζηα πξαθηηθά, δήηεζε απφ ηελ 

Αηαρεηξηζηηθή Βπηηξνπή ηνπ Πνιπηερλείνπ λα δψζεη 160.000 δξρ. γηα ηελ θαηαζθεπή θηηξίνπ ηεο 

Πηλαθνζήθεο (ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 16 ηεο δηαζήθεο Ώβέξσθ), ελψ ππνζρέζεθε λα εγγξάςεη ην 

ππφινηπν πνζφ (40.000δξρ.) ζε δπν ζπλερφκελνπο θξαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο. Δ επηηξνπή ηνπ 

Πνιπηερλείνπ σζηφζν έθεξε αληηξξήζεηο θαη «κεηά καθξψλ ζπδεηήζεσλ» απνθάζηζε λα δψζεη 

80.000δξρ. απφ ηα ρξήκαηα ηεο παξαγξάθνπ 16 ηεο δηαζήθεο, «εθ δε ησλ εηζνδεκάησλ ησλ ρξεκάησλ 

ηεο 17 παξαγξάθνπ λα δηαηεζεί κέξνο φπσο θαηαζηή εθηθηφλ λα ζπλαθζή δάλεηνλ παξά ηε Βζληθή 

Σξαπέδε εθ 50,000 δξρ. φπεξ ? εμνθιεζή ρξεσιπηηθψο». Ο Καιιηγάο έπεηζε ηνλ δηνηθεηή ηεο Βζληθήο 

Σξάπεδαο λα ζπλαθζεί δάλεην κε ηφθν 5%. ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε απνθαζίζηεθε λα αλαηεζεί ε 

εθπφλεζε ζρεδίνπ ηεο Πηλαθνζήθεο ζε Γεξκαλφ αξρηηέθηνλα πνπ ζα βξηζθφηαλ ζηελ Ώζήλα ηνλ 

Ώπξίιην ηεο ίδηαο ρξνληάο. 
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εθπνλήζαληνο ην ζρέδηνλ κεραληθνχ, φπσο ην θηίξηνλ είλε κνλφξνθνλ θαη έρε ηνλ 

δένληα εθ ησλ άλσ θσηηζκφλ. Σν ζρέδηνλ ηνχην εζθφπνπλ λα ζηείισ δηα ηνπ θ. 

Πέηξνπ Καιιηγά, κέιινληνο λ‟ αλαρσξήζε εηο Βπξψπελ θαη‟ εθείλαο ηαο εκέξαο, 

πξνο επεμεξγαζίαλ παξ‟ εηδηθνχ αξρηηέθηνλνο ηεο Βζπεξίαο, δηα λα αλεγεξζή ην 

θηίξηνλ θαζ‟ φινπο ηνπο θαλφλαο ησλ ζεκεξηλψλ απαηηήζεσλ». Σελ ίδηα πεξίνδν ην 

κέινο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ππξίδσλ ηάεο είρε αλαιάβεη εθ λένπ ην ππνπξγείν 

ηεο Παηδείαο
376

θαη θαηά ζπλέπεηα πξνσζνχζε θαη εθείλνο ζε θπβεξλεηηθφ επίπεδν ην 

δήηεκα ηεο εμεχξεζεο πφξσλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ θηεξίνπ.
377

 Έλα δήηεκα 

νξνινγίαο φκσο ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Βπηηξνπήο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ ζηηο 15 Ενπλίνπ 1909, φπνπ αληί γηα «αλέγεξζε Πηλαθνζήθεο», γηλφηαλ 

αλαθνξά ζε «αλέγεξζε Μνπζείνπ Καιιηηερληθνχ», θαζπζηέξεζε ηελ έγθξηζε ηνπ 

δαλείνπ, ελψ ε παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο Θενηφθε ζηηο 7 Ενπιίνπ 1909 αλέζηεηιε 

πξνζσξηλά ηηο ηειηθέο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ λένπ θηεξίνπ.
378

 

Σν δήηεκα σζηφζν ζα απνηειέζεη ηε βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο 

ηεο ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο θαη θαηά ηα επφκελα ρξφληα, φπσο ζα δείμσ αλαιπηηθά 

                                                 
376 Ο ηάεο δηνξίζηεθε ππνπξγφο επί ησλ Βθθιεζηαζηηθψλ θαη ηεο Αεκνζίαο Βθπαηδεχζεσο θαηά ηνλ 

ξηδηθφ αλαζρεκαηηζκφ ηεο 21εο Ενπλίνπ 1908. Έκεηλε ζηε ζέζε απηή κέρξη ηηο 7 Ενπιίνπ 1909, φηαλ ν 

Θενηφθεο παξαηηήζεθε θαη ν Αεκήηξηνο Ράιιεο ζρεκάηηζε λέα θπβέξλεζε, γλσζηή σο θπβέξλεζε 

«ζεξηλψλ δηαθνπψλ». 
377 ΐι. Ώλκ., «Δ Καιιηηερλ. Πηλαθνζήθε. Ώλέγεξζηο θηηξίνπ», εθ.Σν Νένλ Άζηπ, 18 Φεβξνπαξίνπ 1909: 

«Υζεο ηελ πξσίαλ επεζθέθζε ηνλ ππνπξγφλ ηεο Παηδείαο ν εθ ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο ηεο ειιεληθήο 

Καιιηηερληθήο Πηλαθνζήθεο θ. Π. Καιιηγάο θαη ζπλελλνήζε κεη‟ απηνχ δηα ηελ αλέγεξζηλ ηδίνπ θηηξίνπ 

Πηλαθνζήθεο. Καηά ηαο δηεμαρζείζαο ζπλελλνήζεηο ην αλεγεξζεζφκελνλ θηίξηνλ ζα θηηζζή εληφο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ, ζα ζηνηρίζε δε πεξί ηαο 200 ρηι. δξαρκψλ. Σν πνζφλ ηνχην ζα ιεθζή εθ ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο ηνπ κεγάινπ εζληθνχ επεξγέηνπ Ώβέξσθ».ΐι. θαη Ώλκ. (Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], 

«Γξάκκαηα θαη ηέρλαη»,Πηλαθνζήθε, έηνο Θ΄, ηρ. 99, Μάηνο 1909, ζει. 61.  
378 Ώλκ., «Δ Πηλαθνζήθε θαη ε Ώβεξψθεηνο Αηαζήθε. Αειψζεηο ηνπ θ. Λεβίδνπ», εθ.Δζηία, 6 

Φεβξνπαξίνπ 1911: «Βθάινπλ ηελ δηαρεηξηζηηθήλ Βπηηξνπήλ ηνπ Πνιπηερλείνπ, φπσο απνθαζίζε 

ακέζσο επί ηνπ πξνθεηκέλνπ. πλήιζελ αχηε εηο ζπλεδξίαλ ηελ 15ελ Ενπλίνπ θαη κνη ππέβαιε ηα 

πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαο ηαχηεο. ΐιέπσλ φκσο, φηη εηο ηα πξαθηηθά ηαχηα εγίλεην ιφγνο πεξί 

αλεγέξζεσο «Μνπζείνπ Καιιηηερληθνχ» ηνπ Πνιπηερλείνπ, απεχζπλα εθ ηνπ ππνπξγείνπ λένλ 

έγγξαθνλ πξνο ηελ Βπηηξνπήλ, ρξνλνινγνχκελνλ απφ ηεο 18εο Ενπλίνπ, δηα ηνπ νπνίνπ εηφληδνλ, φηη 

ελέθξηλε ην ππνπξγείνλ δάλεηνλ 150 ρηι. δξαρκψλ «πξνο αλέγεξζηλ Πηλαθνζήθεο θαη νπρί 

Καιιηηερληθνχ Μνπζείνπ», σο αλεθέξεην εηο ηα πξαθηηθά. Βλ ησ κεηαμχ ν θ. Καιιηγάο, ζχκβνπινο ηεο 

Πηλαθνζήθεο, αλέβαιιελ επίηεδεο ηελ εηο Βπξψπελ αλαρψξεζίλ ηνπ, αλακέλσλ ην ζρέδηνλ, ην νπνίνλ 

εδήηεζε παξά ηε επηηξνπε ηνπ Πνιπηερλείνπ εληφο σξηζκέλεο βξαρπηάηεο πξνζεζκίαο. Σα πξάγκαηα, 

σο βιέπεηε, επξίζθνλην ελ ησ ηειεηνχζζαη. Ώιιά παξελέπεζαλ ηφηε αη γλσζηαί πνιηηηθαί αλσκαιίαη, 

ζπλεπεία ησλ νπνίσλ ε Κπβέξλεζηο, εηο ελ είρνλ ηελ ηηκήλ λ΄αλήθσ, έπεζε ηελ 7ελ Ενπιίνπ. Ση έγεηλελ 

έθηνηε αγλνψ. Αχλακαη φκσο λα ζαο βεβαηψζσ, φηη ηφζνλ επείγνπζαλ εζεψξνπλ ηελ αλέγεξζηλ ηεο 

Πηλαθνζήθεο, ψζηε δελ άθηλνλ λα παξέξρεηαη επί καηαίσ ν θαηξφο, θαη δηα ππθλψλ εγγξάθσλ εβίαδνλ 

ηελ πξφνδνλ ηνπ δεηήκαηνο. Ώιιά θαη λα κελ είρνλ κφλνο κνπ ην ελδηαθέξνλ απηφ, ήην δπλαηφλ λα κε 

κνπ γελλεζή, αθνχ επί δχν κήλαο ηνπ ζέξνπο, θαηά ηνπο νπνίνπο ζπλήζηδα λα πξνγεπκαηίδσ εηο ην επί 

ηεο νδνχ ζσλνο δπζνπσιείνλ ηνπ Γνπιηέικνπ, έπξηζθνλ ηαθηηθφλ ζπλδαηηεκφλα ηνλ δαηκφληνλ 

αιεζψο απηφλ άλζξσπνλ, ηνλ θ. Υαηδφπνπινλ, ν νπνίνο κε ην ηφζνλ δηάππξνλ ελδηαθέξνλ ηνπ ππέξ ηεο 

ηχρεο ησλ πηλάθσλ ηεο Πηλαθνζήθεο δελ «κνπ άθηλε ην θαγί κνπ λα θαηέβε», θαηά ην ιεγφκελνλ, κε 

ηαο παξνηξχλζεηο ηνπ;». 



146 

ζην επφκελν θεθάιαην, έρνληαο ηαπηφρξνλα εμαζθαιίζεη θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ 

θπβεξλήζεσλ πνπ ζρεκαηίζηεθαλ κεηά ην Κίλεκα ζην Γνπδί ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1909. 

Παξά ηελ έληνλε, ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, δξαζηεξηφηεηα ηεο 

λέαο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, ε ελ Ώζήλαηο Βζληθή Πηλαθνζήθε παξέκεηλε «εξκεηηθψο 

θιεηζηή»,
379

 «παξνξαζείζα θαη παξακεινπκέλε»,
380

 «άγλσζηε εηο ην Παλειιήληνλ»
381

 

θαη «αζέαηνο», 
382

 επηβεβαηψλνληαο ηελ εθηίκεζή κνπγηα ηε δπζθνιία αθνκνίσζεο 

ελφο επξσπατθνχ ζεζκνχ δίρσο ηηο αληίζηνηρεο θνηλσληθέο σξηκάλζεηο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο.Ώληίζηνηρε, άιισζηε, ήηαλ ε ηχρε θαη ηνπ ΐαζηιηθνχ Θεάηξνπ, πνπ 

ιεηηνχξγεζε γηα ιίγα κφιηο ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζή ηνπ ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα.
383

 

Δ είδεζε πάλησο γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ ηεο θηεξίνπ πξνθάιεζε ηελ αηζηνδνμία 

«ησλ θίισλ ηεο ηέρλεο νη νπνίνη, επί ηφζα έηε κε ηψβεηνλ ππνκνλήλ αλέκελνλ λα ηδνχλ 

ηαο εηθφλαο ηεο Πηλαθνζήθεο, ζα επαξεζηεζνχλ λα εγθαξηεξήζνπλ αθφκε επί ελ έηνο. 

Ση λα γείλε; Σα θαιά θφπνηο θηψληαη, παξ‟ εκίλ δε θηψληαη φρη κφλνλ δηα ηνπ θφπνπ, 

αιιά θαη δηά ηνπ ρξφλνπ, ηνπ καθξνχ θαη ελίνηε αηειεχηεηνπ».
384

 

  

                                                 
379ΑΕΚ [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Κσλζηαληίλνο ΐνιαλάθεο»,Πηλαθνζήθε, έηνο Γ΄, ηρ. ΟΔ΄ (78), 

Ώχγνπζηνο 1907, ζει.106. 
380Παιαηφο, «Έιιελ δσγξάθνο εηο ηα αλάθηνξα ηνπ Μελειίθ», εθ. Διιάο, 13 Εαλνπαξίνπ 1908. 
381 ΐ. Κνληφπνινο, «Ώη θαιιηηερληθαί ζπδεηήζεηο», εθ.Δκπξφο, 24 Οθησβξίνπ 1907. Αάθληο [Α.Ε. 

Καινγεξφπνπινο], «Σν θηινινγηθφλ θαη θαιιηηερληθφλ 1908», Πηλαθνζήθε, έηνο Δ΄, ηρ. 96, 

Φεβξνπάξηνο 1909, ζει.245. 
382Ώλκ. (Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη»,Πηλαθνζήθε, έηνο Θ΄, ηρ. 99, Μάηνο 1909, ζει. 

61. ΐι. επίζεο θαη  ΑΕΚ., «Πηλαθνζήθε», εθ.Σν Νένλ Άζηπ, 15 Μαξηίνπ 1909, φπνπ παξνπζηάζηεθε 

ζπλνπηηθά ε «Οδχζζεηα» ηεο Πηλαθνζήθεο. 
383Δ παξαπάλσ εθηίκεζε εξκελεχεη, κεηαμχ άιισλ, θαη ηελ αδπλακία εμεχξεζεο ιχζεο ζηε ζηέγαζε 

ηνπ Μνπζείνπ χγρξνλεο Σέρλεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, γεγνλφο πνπ απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηεο δπζθνιίαο  ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πνιηηηζηηθψλ ζεζκψλ ζηελ Βιιάδα.   
384ΑΕΚ., «Πηλαθνζήθε», εθ.Σν Νένλ Άζηπ, φπ.π.  
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3.3) Ζ «ελ Αζήλαηο Δζληθή Πηλαθνζήθε» σο κνπζείν δπηηθνεπξσπατθήο 

ηέρλεο 

πσο δηαβάδνπκε ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο 

ζηηο 21 Μαξηίνπ 1909, ν Πέηξνο Καιιηγάο πξνέβε ζηελ θαηακέηξεζε ησλ πηλάθσλ κε 

ζθνπφ λα δεη ηελ απαηηνχκελε επηθάλεηα ηνπ κειινληηθνχ θηεξίνπ ηνπ κνπζείνπ, θαη 

ηειηθά αξίζκεζε 628 έξγα εθ ησλ νπνίσλ ηα 525 θξίζεθαλ θαηάιιεια γηα έθζεζε.
385

 

Ο ζεκαληηθφο απηφο εκπινπηηζκφο ηεο ζπιινγήο ηεο Πηλαθνζήθεο πνπ έγηλε ηελ 

πεξίνδν 1906-1909 δελ βαζίζηεθε, φπσο έδεημα, ζε έλα απζηεξά θαζνξηζκέλν θαη 

ζπζηεκαηηθφ πξφγξακκα αγνξψλ, άιισζηε ν εηήζηνο ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ 

κνπζείνπ αλεξρφηαλ κφιηο ζηηο 3.000 δξρ. θαη ζρεδφλ δελ επαξθνχζε γηα ηελ θάιπςε 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ, αιιά ζηελ πχθλσζε ησλ δσξεψλ θαη ησλ 

θιεξνδνηεκάησλ απφ ηνπο εχπνξνπο Έιιελεο θηιφηερλνπο. Βπεηδή φκσο νη 

πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ αλήθαλ ζηα αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα ηεο ειιεληθήο 

νκνγέλεηαο θαη είραλ δηακνξθσζεί θπξίσο κέζα ζηα δπηηθνεπξσπατθνχ ηχπνπ αζηηθά 

πεξηβάιινληα ηεο ηζαξηθήο Ρσζίαο θαη ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, νη ζπιινγέο ηνπο 

απνηεινχληαλ θπξίσο απφ έξγα δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο. Ώπηφ είρε σο ζπλέπεηα ηα 

πεξηζζφηεξα λέα απνθηήκαηα ηνπ κνπζείνπ λα αλήθνπλ ζε μέλνπο θαιιηηέρλεο θαη λα 

ζπκπιεξψλνπλ έηζη ηνλ ήδε ζρεκαηηζκέλν, ράξε ζηηο δσξεέο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη 

ηνπ νχηδνπ, ππξήλα ηνπ επξσπατθνχ ηκήκαηνο ηεο ζπιινγήο. Δ Βζληθή Πηλαθνζήθε 

επνκέλσο εμειηζζφηαλ ζηαδηαθά ζε έλα θαηεμνρήλ κνπζείν δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο, 

κε ειαηνγξαθίεο, πδαηνγξαθίεο, ζρέδηα θαη ραξαθηηθά δηαθφξσλ επξσπατθψλ 

θαιιηηερληθψλ ζρνιψλ απφ ηελ Ώλαγέλλεζε κέρξη θαη ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα.  

Ώλάινγν φκσο ήηαλ θαη ην γνχζην ηεο εγεηηθήο νκάδαο ηεο Βπηηξνπήο 

Βπίβιεςεο ηνπ κνπζείνπ, ε νπνία πξνεξρφηαλ απφ ηα αλψηεξα αζηηθά ζηξψκαηα ηεο 

δηαζπνξάο θαη ηεο Ώζήλαο. Ώλέθεξα λσξίηεξα ην θιεξνδφηεκα ηνπ Μάξθνπ 

Αξαγνχκε πνπ πεξηιάκβαλε έξγα πνπ απνδίδνληαλ ηφηε ζηνπο Μπξχρει, Γθξεδ θαη 

Νηειαθξνπά, ελψ θαη ε ζπιινγή ηνπ ηέθαλνπ θνπινχδε ζηελ νπνία ζα αλαθεξζψ 

πην εθηελψο ζην δεχηεξν ηκήκα ηεο δηαηξηβήο, απνηεινχληαλθπξίσο απφ πίλαθεο 

δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο. Οη αηζζεηηθέο απηέο πξνηηκήζεηο ησλ δηνηθνχλησλ ηνπ 

κνπζείνπ πηζαλφλ λα εξκελεχνπλ ηε «καθξάλ ζπδήηεζε» ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 5
εο

 

Εαλνπαξίνπ 1908, πξηλ ηειηθά γίλεη απνδεθηή ε δσξεά ηνπ «πνξηξέηνπ ηεο 

                                                 
385 Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν πξαθηηθψλ, ζπλεδξίαζε ηεο 21εο Μαξηίνπ 1909. 
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Ώπηνθξάηεηξαο ηεο Ώβπζζελίαο Σατηνχ» (Π.1099) ηνπ δσγξάθνπ Γ. Πξνθνπίνπ, απφ 

ηνλ Ώηγχπηην νκνγελή Κσλζηαληίλν Κάγθν.
386

 

Πεξηζζφηεξν ελδεηθηηθή φκσο ησλ πξνηηκήζεσλ απηψλ, είλαηε ζπδήηεζε πνπ 

δηεμήρζε ζηελ Βπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ αγνξά ησλ έξγσλ ηέρλεο ηνπ Γχδε πνπ 

πξνηάζεθαλ ην θζηλφπσξν ηνπ 1908 απφ ηνλ ίδλευ Μέξιηλ.
387

 ηελ πξνηξνπή ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο λα θαηαξηηζηεί εηδηθή επηηξνπή γηα λα εμεηάζεη ηα έξγα θαη λα 

γλσκνδνηήζεη πεξί ηεο αμίαο θαη ηεο ηηκήο ηνπο, ε Βπηηξνπή Βπίβιεςεο, ζηε 

ζπλεδξίαζε ηεο 11
εο

 Οθησβξίνπ 1908, ζπληάρζεθε κε ηελ «αηνκηθή γλψκε» ηνπ 

θνπινχδε ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ «ε Βπηηξνπή πεξηέξρεηαη δηα ηεο εληνιήο ηαχηεο 

είο ζέζηλ φλησο δπζρεξή θαζ‟ φζνλ θαιείηαη λα επηηειέζε έξγν ηερλνθξηζίαο θαη 

εθηηκήζεσο εηο ρξεκαηηθήλ αμίαλ, πξνθεηκέλνπ δε πεξί δηαζέζεσο ρξήκαηνο ηνπ 

δεκνζίνπ, δελ[ε ππνγξάκκηζε δηθή κνπ]θξνλεί φηη δηθαηνχηαη λα εθθέξεη γλψκελ κεηά 

ηνπ θχξνπο ηνπ απνδεδνκέλνπ εηο αλεγλσξηζκέλνπο ηερλνθξίηαο, αλεμαξηήησο δε 

ηνχηνπ φηη ππαξρφλησλ ήδε ηθαλνχ αξηζκνχ έξγσλ ηνπ Γθχδε δηα ηα νπνία εδαπαλήζε 

ζπνπδαίνλ πνζφλ, αληηπξνζσπεχεηαη δε νχησ ελ ηε Πηλαθνζήθε ε ηέρλε ηνπ ελ ιφγσ 

Έιιελνο δσγξάθνπ επαξθψο, θαη πιένλ παληφο άιινπ νκνγελνχο θαιιηηέρλνπ, ζεσξεί 

αμίαλ ζθέςεσο ηελ αγνξάλ θαη άιισλ απηνχ έξγσλ». Μεηά δε ηελ εμέηαζε ησλ έξγσλ 

ηεο ζπιινγήο Μέξιηλ απφ ηνπο θνπινχδε θαη Ράιιε, ε Βπηηξνπή απνθάζηζε 

                                                 
386 ην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ.. ππάξρεη επίζεο ε επηζηνιή ηνπ δεκάξρνπ Ώζελαίσλ π. Μεξθνχξε πξνο 

ηνλ Εαθσβίδε (κε εκεξνκελία 27 Αεθεκβξίνπ 1907), ζηελ νπνία ηνπ γλσζηνπνίεζε ηελ απφθαζε ηνπ 

νκνγελνχο Κ. Κάγθνπ λα δσξίζεη ζηελ Πηλαθνζήθε ηνλ πίλαθα ηνπ Πξνθνπίνπ. Ο Κάγθνο, γξάθεη ν 

Μπελάθεο, ηνπ είρε ζηείιεη επηζηνιή ήδε απφ ηηο 28 Ννεκβξίνπ 1907 γηα ην δήηεκα απηφ. ΐι. θαη Ώλκ., 

[Α.Ε Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο Γ΄, ηρ. Πΐ΄ - ΠΓ΄ (82-83), 

Αεθέκβξηνο 1907 Ŕ Εαλνπάξηνο 1908, ζει. 192. χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ ηχπνπ ν Κάγθνο 

αγφξαζε ηνλ πίλαθα γηα 800 ιίξεο. Ώλκ., «Ασξεά εηο ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ», εθ. Δκπξφο, 8 

Αεθεκβξίνπ 1908. Ώλκ., «Δ εηθψλ ηεο Σατηνχο εηο ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ. Σν δψξνλ ηνπ θ. 

Κάγθνπ», εθ. Δκπξφο, 31 Αεθεκβξίνπ 1907. Δ εβδνκαδηαία εθεκεξίδα Διιάο θηινμέλεζε ζην 

πξσηνζέιηδν ηεο ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπ Πξνθνπίνπ ζεκεηψλνληαο πσο «ράξηο εηο ηνλ 

θαιιηηέρλε θαη ράξηο εηο ηνλ γελλαηφδσξνλ νκνγελή, ε Βιιεληθή Πηλαθνζήθε, ε ηφζνλ αθφκε 

παξνξαζείζα θαη παξακεινπκέλε, επινπηίζζε κε έλα πίλαθα αμίαο. Πίλαθα ηνπ νπνίνπ ηελ απφθηεζηλ 

εζήξεπζαλ ηα κνπζεία ηνπ θφζκνπ. Δ επγελήο ηνπ θ. Κάγθνπ δσξεά, αο γίλε παξάδεηγκα δηα ηνπο 

άιινπο. Καη νη δπλάκελνη λα κηκεζνχλ ην παξάδεηγκα είλε πνιινί». Παιαηφο, «Βηο Σα βάζε ηεο 

Οξζνδφμνπ Ώθξηθήο. Έιιελ δσγξάθνο εηο ηα αλάθηνξα ηνπ Μελειίθ. Δ εηθψλ ηεο απηνθξάηεηξαο 

Σατηνχ», εθ.Διιάο, 13 Εαλνπαξηνπ 1908.  
387πλεδξίαζε ηεο 11εο Οθησβξίνπ 1908. ην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ..ππάξρεη ην έγγξαθν ηνπ 

ππνπξγείνπ  Παηδείαο πνπ ελεκέξσλε ηελ Βπηηξνπή ζρεηηθά κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Μέξιηλ (κε 

εκεξνκελία 2 Οθησβξίνπ 1908), θαζψο θαη ε «Ώίηεζε ίδλευ Μέξιηλ πεξί πξνζθνξάο πξνο πψιεζηλ 

εηθφλσλ ηνπ πεθεκηζκέλνπ δσγξάθνπ Έιιελνο θ. Γθχδε, 19 επηεκβξίνπ 1908». Γελλεκέλνο ζηνλ 

Πεηξαηά ην 1856, ν παηέξαο ηνπ ήηαλ ΐξεηαλφο Πξέζβεο θαη γηα ρξφληα πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο 

Εσληθήο Σξάπεδαο. Ώγσλίζηεθε ζηε ζθνπνβνιή ζηνπο Οιπκπηαθνχο Ώγψλεο ηνπ 1896 θαη ηνπ 1906. 

Ήηαλ παληξεκέλνο κε ηελ ΓαΎξα Θενηφθε, θφξε ηνπ πξσζππνπξγνχ Γ. Θενηφθε. Βίλαη πεξηζζφηεξν 

γλσζηφο σο βνηαλνιφγνο. Σν 1925 εηζήγαγε γηα πξψηε θνξά ζηελ Βιιάδα ηελ πνηθηιία πνξηνθαιηψλ 

“WashingtonNavel”, ζήκεξα γλσζηά σο Μέξιηλ, ηα νπνία θαη θαιιηεξγνχζε ζην θηήκα ηνπ ζηε Ααζηά 

ζηελ Κέξθπξα. Βπίζεο εηζήγαγε ην δέληξν θνπκθνπάη, απ‟ φπνπ παξάγεηαη ην νκψλπκν γιπθφ θαη 

ιηθέξ. Πέζαλε ην 1952.  
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νξηζηηθά λα απνξξίςεη ηελ αγνξά, ηνλίδνληαο κάιηζηα ζηελ επηζηνιή ηεο πξνο ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο φηη «ζεσξεί άμηνλ ζθέςεσο ηελ αγνξά θαη ελ πεξηπηψζεη 

ππάξρνπζηλ δηαζέζηκα ρξήκαηα ηνπ δεκνζίνπ», αθνχ ε ηέρλε ηνπ αληηπξνζσπεχεηαη 

επαξθψο ζηηο ζπιινγέο ηνπ Πνιπηερλείνπ.
388

Ώπφ ηα παξαπάλσ, απνδεηθλχεηαη φηη ε 

απνπζία ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο ζηε ζπιινγή ηνπ κνπζείνπ δελ νθεηιφηαλ κφλν ζηελ 

έιιεηςε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ αγνξά έξγσλ θξαηηθψλ θνλδπιίσλ, αιιά θαη ζε κηα 

ιίγν-πνιχ ζηνρεπκέλε πξνζπάζεηα ηεο ίδηαο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο 

Πηλαθνζήθεο ή ηνπιάρηζηνλ ησλ κειψλ ηεο εθείλσλ πνπ νπζηαζηηθά δηνηθνχζαλ ην 

κνπζείν (θνπινχδεο, Αξαγνχκεο, Ράιιεο) λα ζπγθξνηήζνπλ κηα ζπιινγή θαη‟ 

εμνρήλ έξγσλ δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο. Μηα εηθνζαεηία κεηά, άιισζηε, φηαλ 

άιιαμαλ άξδελ νη πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλζήθεο, δηαθνξνπνηήζεθε θαη ε 

αληίιεςε γηα ηνλ εζληθφ ξφιν ηεο Πηλαθνζήθεο. Ο λένο ηεο δηεπζπληήο, Γαραξίαο 

Παπαλησλίνπ, ζπλεπηθνπξνχκελνο απφ ηα θηιειεχζεξεο ηδενινγίαο κέιε ηεο 

Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, ζα επηιέμεη λα αγνξάζεη γηα ηε ζπιινγή ηνπ κνπζείνπ έλαλ 

ζεκαληηθφ αξηζκφ έξγσλ ηνπ Γχδε κεηά ηε κεγάιε έθζεζε πνπ νξγαλψζεθε ζην Ειίνπ 

Μέιαζξνλ ην 1928, απφθαζε πνπ ζεκαηνδνηεί, φπσο ζα αλαθέξσ αλαιπηηθά ζην 

ζρεηηθφ θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο, φηη ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ ε Βζληθή 

Πηλαθνζήθε ζεσξείηαη φρη κφλν ζχιαθαο ηνπ αζηηθνχ εθζπγρξνληζκνχηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο, αιιά θαη θίιηξν θαη ππθλσηήο ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο.  

                                                 
388πλεδξίαζε ηεο 28εο Οθησβξίνπ 1908. ην αξρείν ππάξρεη θαη ην ζρέδην ηεο επηζηνιήο ηεο Βπηηξνπήο 

πξνο ην αξκφδην ππνπξγείν, κε εκεξνκελία 29 Οθησβξίνπ 1908: «[…] Σα κέιε ηδφληα ηνπο πίλαθαο 

αλεθνίλσζαλ φηη κεηαμχ ηνχησλ ππάξρνπζηλ έξγα ηνπ Γθχδε, σλ ελ, ην ζπνπδαηφηεξνλ, είλε ν πίλαμ 

απηνχ ν γλσζηφο ππφ ηνπ ηίηινπ «αξξαβψλεο ρσξηθψλ», σο θαη έξγα ηηλά δσγξάθσλ αιινδαπψλ, 

αδπλαηνχζηλ φκσο λα εθθξάζσζη γλψκελ πεξί ηεο εηο ρξήκα αμίαο νπνηνπδήπνηε εθ ησλ πηλάθσλ 

ηνχησλ. Ο πίλαμ ηνπ Γθχδε «αξξαβψλεο ρσξηθψλ» ζα είρελ αλαληηξξήησο ζέζηλ ελ ηε Βζληθή 

Πηλαθνζήθε σο έξγνλ δηαθεθξηκέλνπ Έιιελνο θαιιηηέρλνπ, ππαξρφλησλ φκσο ήδε ελ ηε πιινγή ηνπ 

Πνιπηερλείνπ εηέξσλ δψδεθα έξγσλ ηνπ απηνχ δσγξάθνπ, αγνξαζζέληα αληί 60,000 κάξθσλ, άμηνλ 

ζθέςεσο ππνιακβάλε ε Βπηηξνπή αλ πξέπε λ‟ αγνξαζζψζη θαη έηεξα έξγα απηνχ Ŕ επί ηε ππνζέζε φηη 

έρεη δηαζέζηκνλ πξνο ηνχην πνζφλ ην Αεκφζηνλ Ŕ αθνχ ε ηέρλε απηνχ θαη επαξθψο θαη πιένλ παληφο 

άιινπ νκνγελνχο δσγξάθνπ αληηπξνζσπεχεηαη ελ ηε πιινγή ηνπ Πνιπηερλείνπ». 



150 

Κεθάιαην 4: Δ «ελ Ώζήλαηο Βζληθή Πηλαθνζήθε» κεηά ην 

θίλεκα ζην Γνπδί, 1909-1910  

 

4.1) Σα ζρεηηθά κε ηελ Πηλαθνζήθε θαη ην ρνιείν ησλ Σερλψλ 

λνκνζεηήκαηα ησλ θπβεξλήζεσλ Κ. Μαπξνκηράιε θαη η. Γξαγνχκε 

Σν ζηξαηησηηθφ Κίλεκα ζην Γνπδί ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο ηεο 15
εο

 

Ώπγνχζηνπ 1909 πξνθάιεζε ηζρπξέο αλαηαξάμεηο ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο. 

Οη δηαδνρηθέο θπβεξλήζεηο ησλ Κπξηαθνχιε Μαπξνκηράιε (15 Ώπγνχζηνπ 1909-15 

Εανλπαξίνπ 1910) θαη ηέθαλνπ Αξαγνχκε (18 Εαλνπαξίνπ- 8 Ώπγνχζηνπ 1910) κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ εγεηηθψλ κειψλ ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ, θιήζεθαλ λα 

πξνρσξήζνπλ άκεζα ηφζν ζηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηεο 

Βιιάδαο,
389

 φζν θαη ζηε γεληθφηεξε «αλφξζσζε» ηνπ θξάηνπο, κε ηελ εμπγίαλζε θαη 

βειηίσζε ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηνπ δηθαζηηθνχ κεραληζκνχ θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο.
390

«Ο θαιιηηερληθφο θφζκνο έρεη θαη απηφο ην δήηεκά ηνπ ηαο εκέξαο 

απηάο, θαη καδί κε ηελ γεληθήλ αλνξζσηηθήλ θίλεζηλ ζέιεη λα αλνξζψζε θαη απηφο κηα 

Πηλαθνζήθελ», έγξαςε ραξαθηεξηζηηθά ν «Έςηινλ» ζε άξζξν ηνπ ζηελ 

εθεκεξίδαθξηπ ηεο 31
εο

 Οθησβξίνπ 1909.
391

 ην δεκνζίεπκα ν αξζξνγξάθνο 

θαηέθξηλε ηε κέρξη ηφηε«αλχπαξθηε» θαη «ζθαλδαιψδε» ιεηηνπξγία ηνπ κνπζείνπ, 

ηνλίδνληαο εηξσληθά φηη ε Πηλαθνζήθε «ππήξρε κφλνλ εηο ηαο κηζζνδνηηθάο 

θαηαζηάζεηο ηνπ θεληξηθνχ ηακίνπ θαη εηο ηα ζπιάθηα ησλ δησξηζκέλσλ δηα λα ηελ 

δηεπζχλνπλ επζπλεηδήησλ Βιιήλσλ».
392

 

Ώλάινγεο απφςεηο δηαηππψζεθαλ ηελ ίδηα πεξίνδν θαη ζε άξζξν ηεο 

εθεκεξίδαο-φξγαλν ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ Υξφλνο, ζην νπνίν ν αλψλπκνο 

                                                 
389 χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ππνκλήκαηνο ηνπ πλδέζκνπ, ζηα άκεζα κέηξα ζπγθαηαιέγνληαλ ε 

ακλήζηεπζε θαη επαλαθνξά φζσλ αμησκαηηθψλ θαη ππαμησκαηηθψλ είραλ ππνζηεξίμεη ην θίλεκα, ε 

απνκάθξπλζε ηνπ Αηαδφρνπ Κσλζηαληίλνπ απφ ηελ εγεζία ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, ε θαηάξγεζε ηεο 

Γεληθήο Αηνίθεζεο ηνπ ζηξαηνχ θαη ε πινπνίεζε ελφο θηιφδνμνπ εμνπιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. ΐι. Θ. 

Μπνρψηεο, «Βζσηεξηθή πνιηηηθή, 1900-1922», ζην Υξ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 

20νχ αηψλα…, φπ.π., ζει. 62. Γ.Θ. Μαπξνγνξδάηνο, «Οη πνιηηηθέο εμειίμεηο. Ώπφ ην Γνπδί σο ηε 

Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή», ζην ΐ. Παλαγησηφπνπινο (επηκ.),Ηζηνξία ηνπ Νένπ Διιεληζκνχ 1770-

2000, 6νο ηφκνο, Ώζήλα, Σα Νέα / Βιιεληθά Γξάκκαηα, 2003, ζει.10-11. 
390 ΐι. Θ. Μπνρψηεο, «Βζσηεξηθή πνιηηηθή, 1900-1922», φπ.π., ζει.68-69.  
391 Έςηινλ, «Καιιηηερληθφ δήηεκα», εθ.θξηπ, 31 Οθησβξίνπ 1909. 
392π.π.. ΐι. θαη ην πξνεγνχκελν θαη εμίζνπ επηθξηηηθφ άξζξν ηνπ ίδηνπ, φπνπ δηθαηνινγεκέλα 

αλαξσηήζεθε αλ θάπνηνο απφ ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ εηρε δεη θάπνηα επηγξαθή ή έζησ θάπνηα άιιε 

έλδεημε ηεο χπαξμεο ηεο Πηλαθνζήθεο, ελψ επέθξηλε ηηο θπβεξλήζεηο γηα ηα «ρακέλα ρξήκαηα» πνπ 

δαπαλήζεθαλ ηα δεθά απηά ρξφληα  γηα ηε κηζζνδνζία ησλ ππαιιήισλ ηνπ κνπζείνπ, πνζφ πνπ 

ππνιφγηζε ζε πεξηπνπ εμήληα ρηιηαδεο δξαρκέο. Έςηινλ, «Κάπνηα Πηλαθνζήθε», εθ.θξηπ, 17 

Οθησβξίνπ 1909. 
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ζπληάθηεο φξηζε ηελ «Βιιεληθή Πηλαθνζήθε» σο «έλα πξάγκα πνπ εδξεχεη εηο ην 

Πνιπηερλείνλ, πνπ εμσδεχζεζαλ αξθεηέο ρηιηάδεο δη‟ απηφ, πνπ έρεη επηρνξήγεζηλ απφ 

ηελ Κπβέξλεζηλ, έλα ζσξφ κηζζνδνηνπκέλνπο ππαιιήινπο, αξθεηνχο πίλαθαο, νη 

νπνίνη δελ είλε νξαηνί εηο θαλέλα, πχιαο, αη νπνίαη κέλνπλ δηαξθψο θιεηζηαί, ηέινο 

έλα πξάγκα πνπ έρεη ην φλνκα ρσξίο ηελ ράξηλ».
393

Δ αλαδηνξγάλσζε επνκέλσο ηνπ 

κνπζείνπ εληάρζεθε ζηε γεληθφηεξε απαίηεζε γηα ηελ «αλφξζσζε» ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο, γηα ηε ζεξαπεία ησλ παζνγελεηψλ ηνπ, γηα ηελ εμπγίαλζε θαη αλνηθνδφκεζε 

κηαο «Νέαο Βιιάδαο». πλέπεηα ησλ αληηιήςεσλ απηψλ ήηαλ ε πιεζψξα ησλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε θαη ηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ λνκνζεηηθψλ 

ξπζκίζεσλ πνπ ςεθίζηεθαλ ηελ δηεηία 1909-1910. 

 

4.1.1) Ο λφκνο „ΓΤΚ‟ πεξί ζπγθεληξψζεσο εηθφλσλ θαη ζρεδηνγξαθεκάησλ εηο 

ηελ Δζληθήλ Πηλαθνζήθελ (18 Ννεκβξίνπ 1909) 

Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ην θζηλφπσξν ηνπ 1909 ν λένο ππνπξγφο 

Βζσηεξηθψλ Νηθφιανο Σξηαληαθπιιάθνο έζπεπζε λα πξνσζήζεη ην δήηεκα ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη αλέγεξζεο ηνπ λένπ θηεξίνπ ηεο Πηλαθνζήθεο θαη «δηέηαμε» ηνλ 

δηεπζπληή ηνπ Πνιπηερλείνπ λα ππνγξάςεη ακέζσο «ην ζπκβφιαην πεξί ζπλάςεσο 

δαλείνπ 150.000 δξαρκψλ κεηά ηεο Βζληθήο Σξαπέδεο».
394

 

                                                 
393Ώλκ., «Σν φλνκα ρσξίο ηελ ράξηλ», εθ.Υξφλνο, 26 Οθησβξίνπ 1909. 
394Ώλκ., «Δ αλέγεξζηο δεκφζηαο Πηλαθνζήθεο», εθ. Δζηία, 28 Οθησβξίνπ 1909. ην ίδην άξζξν 

δηαβάδνπκε επίζεο φηη «δηα ην δάλεηνλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη ηφθνη ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Ώβέξσθ, ηνπ 

νπνίνπ πξνζζέησο ηα κέρξη ζήκεξνλ πεξηζζεχκαηα εθ 55 ρηιηάδσλ δξαρκψλ ζα δηαηεζνχλ δηα ηνλ ίδηνλ 

ζθνπφλ. Σν δάλεηνλ ζα απνζβεζζή εηο 28 ηνθνρξεσιπηηθάο δφζεηο απφ ηνπ πξνζερνχο έηνπο 1910. Σν 

θηίξηνλ ηεο Πηλαθνζήθεο, κνλφξνθνλ δηα ιφγνπο νπηηθήο, ζ‟ αλεγεξζή εληφο ηνπ πεξηβφινπ ηνπ 

Πνιπηερλείνπ θαη πξνο ηελ νδφ Σνζίηζα, έρεη δε γείλε ήδε ην ζρέδηνλ, ην νπνίνλ έιαβε κεζ‟ εαπηνχ 

θαηά ηελ εηο Βπξψπελ αλαρψξεζίλ ηνπ ν θ. Π. Καιιηγάο, ίλα ην δψζε πξνο επεμεξγαζίαλ εηο εηδηθφλ 

αξρηηέθηνλα». ΐι. επίζεο Ώλκ., «Σν θηίξηνλ ηεο Καιιηη. Πηλαθνζήθεο», εθ. Αθξφπνιηο, 29 Οθησβξίνπ 

1909. Ώλκ. [Κ. Μηραειίδεο], «Οιηγφζηηρα», Παλαζήλαηα, έηνο Ε΄, ηφκνο ΕΘ΄, 31 Οθησβξίνπ 1909, 

ζει.63.Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο Θ΄, ηρ. 105, Ννέκβξηνο 

1909, ζει. 173-174. ΐι. επίζεο ηελ επηζηνιή ηνπ Λνπδνβίθνπ Ληκπξίηε πξνο ηνλ Γ. Υαηδφπνπιν, κε 

εκεξνκελία 15/27 επηεκβξίνπ 1909, πνπ βξίζθεηαη ζην αξρείν ηέθαλνπ θνπινχδε, Γελλάδεηνο 

ΐηβιηνζήθε, Φάθεινο 27 (Εδησηηθέο ππνζέζεηο θαη έγγξαθα θνπινχδε), Τπνθάθεινο 27.3 (Βζληθή 

Πηλαθνζήθε): «Καιέ θαη πνιχηηκε θίιε Κχξηε Υαηδφπνπιε. Μνπ είλαη δχζθνινλ λα ζαο εμεγήζσ ηελ 

ραξάλ, ελ εζζάλζε, αλαγλνχο ηελ απφ 5 ηξ.κ. επηζηνιήλ ζαο, άηε βεβαησζείο φηη ην φλεηξνλ, φπεξ 

ζπλέιαβνλ, ηεο αλεγέξζεσο Καιιηηερληθνχ Μνπζείνπ εθ ησλ ρξεκάησλ ηνπ αεηκλήζηνπ Ώβέξσθ έιαβε 

ζάξθα θαη νζηά, θαη φηη πξαγκαηνπνηείηαη, αξρφκελνλ νζνλνχπσ, επί ηε βάζεη ζρεδίνπ εηδηθνχ θαη 

δηαθεθξηκέλνπ αξρηηέθηνλνο. ΐεβαίσο ην δηαηεζέλ πνζφλ ησλ 200,000 δξαρκψλ είλαη αλεπαξθέο, αιιά 

κε ιεζκνλψκελ ην αξραίνλ ζνθφλ ιφγηνλ «αξρή δε ην ήκηζπ ηνπ παληφο». Σν πνζφλ ηνχην ζα 

ρξεζηκεχζε εηο αλέγεξζηλ κηαο πιεπξάο, έμσ θαη ηνπ εκίζεσο κφλνλ ηνηαχηεο, αιιά θαη αχηε θαη αη 

ηξεηο άιιαη ζα ζπληειεζζψζηλ βαζκεδφλ θαη θαη‟νιίγνλ επί ηε βάζεη ηνπ ήδε εθπνλεκέλνπ 

αξρηηεθηνληθνχ ζρεδίνπ δη‟αιιεπαιιήισλ πξνζζεθψλ θαη επεθηάζεσλ, δερνκέλσλ ζπιινγάο 

θαιιηηερληθψλ έξγσλ εθ δσξεψλ θαη θιεξνδνηήζεσλ. Σαο ηνηαχηαο πξνζζήθαο ζα δχλαληαη απηή ε 
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Σηο ίδηεο εκέξεο θαη έπεηηα απφ πηέζεηο ηνπ ηέθαλνπ θνπινχδε,
395

 ν 

ππνπξγφο Παηδείαο Παλαγηψηεο Θ. ΓαΎκεο θαηέζεζε εθ λένπ ζηε ΐνπιή ην ζρέδην 

λφκνπ «Πεξί ζπγθεληξψζεσο εηθφλσλ θαη ζρεδηνγξαθεκάησλ εηο ηελ εζληθήλ 

πηλαθνζήθελ ελ Ώζήλαηο», πνπ ζρνιίαζα ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, 

ρξεζηκνπνηψληαο κάιηζηα θαη ηελ ίδηα αθξηβψο αηηηνινγηθή έθζεζε. ην έλα θαη 

κνλαδηθφ άξζξν ηνπ ςεθηζζέληνο ζηηο 18 Ννεκβξίνπ 1909 λφκνπ νξίζηεθε 

φηη:«Πάληεο νη πίλαθεο, ηα ζρεδηνγξαθήκαηα θαη νηαδήπνηε άιια έξγα γξαθηθήο 

ηέρλεο, ηα εμ αγνξάο, δσξεάο ή θιεξνδνηεκάησλ αλήθνληα εηο ηα εζληθά ή δεκφζηα 

ηδξχκαηα θαηαηίζεληαη επί ηνπ παξφληνο εηο ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ ελ Ώζήλαηο».
396

 

Δ δηνίθεζε ηνπ Πνιπηερλείνπ ππνρξεψζεθε πιένλ βάζεη ηεο λνκνζεζίαολα 

παξαρσξήζεη ηε ζπιινγή ηνπ Γεσξγίνπ Ώβέξσθ ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε.
397

 ηε 

                                                                                                                                              
Κπβέξλεζηο λα θάκλε, δηα κηθξάο εηεζίαο δαπάλεο ελ ησ πξνππνινγηζκψ ησλ εμφδσλ […] Ώιιά θαη 

πινχζηνη θηιφηηκνη, θηιφθαινη θαη θηινπάηξηδεο νκνγελείο δελ ζα νθλήζσζη λ‟ αλνίμσζη ηα βαιάληηα 

απηψλ ππέξ ηνηνχηνπ έξγνπ. Έρσ δίθαηνλ ινηπφλ λα είκαη φινο ραξά εθ‟ νπ κνη αλεγγείιαηε; Ώιιά πσο 

λα ιεζκνλήζσ θαη λα κελ εθδειψζσ θαη άιιν αίζζεκα ζπλνδεχνλ ηελ ραξάλ κνπ, ην αίζζεκα ηεο 

επγλσκνζχλεο έλζελ κελ πξνο ηνπο ζπλδξακνχληαο δη‟ελεξγεηψλ θαη παξαζηάζεσλ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ νλείξνπ κνπ, έλζελ δε πξνο ηνπο εηζαθνχζαληαο ησλ ιφγσλ πάλησλ εκίλ; Καη ελψ 

εθθξάδσ ηελ επγλσκνζχλε εκνχ δελ δηζηάδσ λα πξνζζέζσ φηη ηαχηελ ζπκκεξίδεηαη ε κεγάιε, ε 

αζάλαηνο ςπρή ηνπ κεγάινπ επεξγέηνπ ηνπ έζλνπο, δηφηη πηζηεχζαηέ κνη, ν αείκλεζηνο Ώβέξσθ ελ ηαηο 

θαζεκεξηλαίο νκηιίαο εκψλ πεξί ησλ πνηθίισλ αλαγθψλ ηνπ έζλνπο […] κνπ ήλνηγε ηελ θαξδίαλ ηνπ θαη 

έβιεπνλ απαζηξάπηνλ ην θάιινο ηεο ςπρήο ηνπ, λνκίδσ, φηη ηνλ αθνχσ εθθξάδνληα ηνλ πφζνλ ηνπ, ηνλ 

δηαθαή λα επδνθηκήζσζη, λα πηάζσζη ηφπνλ σο έιεγε, ηα εθηεινχκελα δψληνο απηνχ, ή ζρεδηαδφκελα 

κεηά ζάλαηνλ ηνπ έξγα, εζεψξεη δε ηαχηα ν κέγαο ηελ θαξδίαλ αιιά θαη κεηξηφθξσλ αλήξ σο έλαπζκα 

δηα ηελ θηινπαηξίαλ άιισλ πινπζίσλ Βιιήλσλ, σο ππφδεηγκα πξνβαιιφκελνλ απηνχο. ηη δε επφζεη 

ηελ αλάπηπμηλ ηεο θαιιηηερλίαο ελ Βιιάδη, έρνκελ απηήλ ηελ απφδεημηλ εθ ησλ γελλαηφηαησλ 

θιεξνδνηεκάησλ ηνπ ππέξ ηνπ Χδείνπ θαη ηνπ Πνιπηερλείνπ. Καη απηή ε Πηλαθνζήθε, ελ εδσξήζαην 

ησ Πνιπηερλείσ, θαη ε παξαγγειία δηα ηεο Αηαζήθεο ηνπ λ‟ αγνξάδνληαη εθ ησλ πεξηζζεπκάησλ ησλ εηο 

απηφ θιεξνδνηεκάησλ ηνπ έξγα εμαηξεηηθήο ηέρλεο, ηη άιιν απνδεηθλχσζη εηκή ηελ ππέξ ηεο 

θαιιηηερλίαο αγάπε θαη πξφλνηαλ απηνχ; Δ αλέγεξζηο ινηπφλ θαιιηηερληθνχ Μνπζείνπ πιεξνί έλα ησλ 

πφζσλ απηνχ». 
395ΐι. ηελ επηζηνιή ηνπ θνπινχδε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο Θ. ΓαΎκε κε εκεξνκελία 24 

Οθησβξίνπ 1909. Λφγσ ηεο επίζπεπζεοηεο ιήμεο ησλ εξγαζηψλ ηεο ΐνπιήο, ν θνπινχδεο ππελζχκηζε 

ζηνλ ππνπξγφ λα θέξεη ζηελ νινκέιεηα πξνο ζπδήηεζε θαη ςήθηζε ην λνκνζρέδην πνπ αθνξά ηελ 

ζπγθέληξσζε ζηελ Πηλαθνζήθε φισλ ησλ έξγσλ γξαθηθήο ηέρλεο πνπ ππάξρνπλ ζηα δεκφζηα θαη 

εζληθά ηδξχκαηα: «ε πεξηζπιινγή επί ηνπ παξφληνο θαη ζπληήξεζηο ελ ηε Βζληθή Πηλαθνζήθε ησλ 

θαηεζηξακκέλσλ θαη κε ζπληεξνχκελσλ θαιψο πνιιαπιψλ έξγσλ γξαθηθήο ηέρλεο αλεθφλησλ δε εηο 

εζληθά ή δεκφζηα ηδξχκαηα. Βάλ κε ιεθζή εγθαίξσο θξνληίο ηα πεξί νπ ν ιφγνο έξγα θηλδπλεχνπλ λα 

πάζσζη θζνξάλ αλεπαλφξζσηνλ». Ώξρείν ηέθαλνπ θνπινχδε, Γελλάδεηνο ΐηβιηνζήθε, Φάθεινο 27 

(Εδησηηθέο ππνζέζεηο θαη έγγξαθα θνπινχδε), Τπνθάθεινο 27.3 (Βζληθή Πηλαθνζήθε). 
396ΦΔΚ, αξηζ.274 ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 1909. ΐι. επίζεο Ώλκ. [Κ. Μηραειίδεο], «Οιηγφζηηρα», 

Παλαζήλαηα, έηνο Ε΄, ηφκνο ΕΘ΄, 15 Ννεκβξίνπ 1909, ζει.95.Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα 

θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο Θ΄, ηρ. 107, Εαλνπάξηνο 1910, ζει.221. 
397 ΐι. θαη Κ. Μπίξεο,Ηζηνξία ηνπ Δζληθνχ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ, φπ.π., ζει. 345-347. Βίλαη 

ελδηαθέξνπζα εδψ ε έληνλε αληίζεζε ηνπ Μπηξή ζην λέν δηάηαγκα. Θεσξνχζε εζηθά αζέκηην λα 

παξαβηάδεηαη δηα λφκσλ ε ζέιεζε ηνπ δσξεηή, ελψ φζνλ αθνξά ηελ Πηλαθνζήθε ηνπ Πνιπηερλείνπ 

ππνζηήξημεεκθαηηθά φηη ε ζπιινγή απηή αλήθε, σο κνξθσηηθφ κέζν, «εηο ηελ ζπγθξφηεζηλ ηνπ 

ρνιείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ, απνηεινχζα, σο εθ ηνχηνπ, απαξαίηεηνλ θαη αλαθαίξεηνλ εμάξηεκα 

απηήο, φπσο θαη ε ΐηβιηνζήθε ηνπ Εδξχκαηνο. Τπεξεηεί, δειαδή, εηδηθφλ πξννξηζκφλ αθνξψληα 

ακεζψηαηα εηο ηνλ ζθνπφλ θαη ηελ ιεηηνπξγίαλ ηνπ Πνιπηερλείνπ, πξνο ηνλ νπνίνλ ζθνπφλ θαη είρνλ 

πξννξηζζή νη πίλαθέο ηεο απφ ηνπο δσξεηάο. Καη πξνο ηνλ ζθνπφλ απηφλ ήξρεην εηο αληίζεζηλ ηππηθήλ 
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ζπλεδξίαζε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 26 Ώπξηιίνπ 1910 απνθαζίζηεθε λα 

δεηεζνχλ άκεζα ηα έξγα απφ ην Πνιπηερλείν.ηελ απαληεηηθή ηνπ φκσο επηζηνιή 

πξνο ηνλ θνπινχδε ζηηο 4 ΜαΎνπ ν ηφηε δηεπζπληήο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κσλζηαληίλνο 

Μεηζφπνπινο έγξαςε φηη «κε δπλάκελνη επί ηνπ δεηήκαηνο ηνχηνπ λα ελεξγήζσκελ 

απηνβνχισο ζέινκελ θαιέζεη ιίαλ ζπληφκσο εηο ζπλεδξίαλ ηελ Αηαρεηξηζηηθήλ 

Βπηηξνπήλ πξνο θαλνληζκφλ ησλ θαη‟απηφ».
398

 ηελ ακέζσο επφκελε ζπλεδξίαζε ηεο 

ζηηο 7 Ενπιίνπ 1910, ε Βπηηξνπή ηεο Πηλαθνζήθεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξαπάλσ 

επηζηνιή θαη δεδνκέλσλ ησλ επηθείκελσλ αιιαγψλ ζηελ δηνίθεζε ηνπ Πνιπηερλείνπ, 

έθξηλε ζθφπηκν λα επαλαθέξεη ην αίηεκα ηεο κεηά ηνλ δηνξηζκφ ηνπ λένπ δηεπζπληή. 

Σν ζέκα, φπσο ζα αλαθέξσζην επφκελν θεθάιαην, επαλήιζε ζηηο αξρέο ηνπ 1911 θαη 

ιχζεθε κε επλντθφ ηξφπνγηα ηελ Πηλαθνζήθε. 

 

4.1.2) Ο λφκνο „ΓΦΝΖ‟ πεξί ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο, 5 Φεβξνπαξίνπ 1910 

πλερίδνληαο ηελ παξεκβαηηθή ηνπο πνιηηηθή ζηα θαιιηηερληθά πξάγκαηα, ν 

ππνπξγφο Παηδείαο Π. ΓαΎκεο, καδί κε ηνλ ππνπξγφ Βζσηεξηθψλ Ν. Σξηαληαθπιιάθν 

έθεξαλ, ζηηο 7 Αεθεκβξίνπ 1909, ζηε ΐνπιή πξνο ςήθηζε ην ζρέδην λφκνπ «Πεξί ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο», απνηεινχκελν απφ 6 άξζξα.  

ηε ζπλνδεπηηθή ηνπ λνκνζρεδίνπ αηηηνινγηθή ηνπο έθζεζε, νη δπν ππνπξγνί  

νκνιφγεζαλ φηη ε Πηλαθνζήθε «επξίζθεηαη ελ παληειεί αρξεζηία κφιηο παξέρνπζα 

ακπδξά ηηλα ζεκεία ππάξμεσο, δηφηη πιελ ηνπ λφκνπ ΐΦΛΑ΄ ηνπ θαζνξίδνληνο ηα ηνπ 

κηζζνχ ηνπ Αηεπζπληνχ νπδέλ έηεξνλ λνκνζεηηθφλ κέηξνλ ελ ησ κεηαμχ είρε 

ιεθζή».
399

 Σαπηφρξνλα φκσο αλαγλψξηζαλ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ ε Βπηηξνπή 

Βπίβιεςεο είρε θαηαβάιεη ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα φζνλ αθνξά ηνλ «κεζνδηθφ 

θαζαξηζκφ θαη ηελ αλαζηήισζη ησλ γξαθηθψλ πηλάθσλ» θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

ζπιινγήο κε ηηο δσξεέο θαη ηα θιεξνδνηήκαηα ησλ δηαθφξσλ νκνγελψλ, 

βεβαηψλνληαο νπζηαζηηθά ηα κέιε ηεο φηη ζα παξακείλνπλ ζηε ζέζε ηνπο. Γηα ηνπο 

ιφγνπο απηνχο έθξηλαλ αλαγθαία θαη επείγνπζα ηε ιήςε δχν κέηξσλ: πξψηνλ ηε δηα 

                                                                                                                                              
κελ ε δηνηθεηηθή απφζπαζηο ηεο Πηλαθνζήθεο ηνπ, νπζηαζηηθήλ δε ε κεηαθνξά ηεο εηο „ίδηνλ 

νηθνδφκεκα‟, ήηηο εηίζεην, δηα ηνπ δηαηάγκαηνο ηνπ 1900, σο πξνυπφζεζηο». Σν επηρείξεκα ηνπ Μπίξε 

ήηαλ φηη ε απφζπαζε ηεο Πηλαθνζήθεο απφ ην Πνιπηερλείν απέβαηλε εηο βάξνο ησλ θαιιηηερληθψλ 

ζπνπδψλ, «αθνχ νη καζεηαί απεζηεξνχλην ηεο δπλαηφηεηνο λα έρνπλ κέζα εηο ηελ ζρνιήλ ησλ ηελ 

άκεζνλ επνπηηθήλ αληίιεςηλ ησλ αξρψλ θαη ηνπ λνήκαηνο ηεο ηέρλεο εηο έξγα εμαηξεηηθψλ δσγξάθσλ».  
398Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., επηζηνιή ηεο 4εο ΜαΎνπ 1910, αξ. πξσηνθφιινπ 382. 
399Δ εηζεγεηηθή έθζεζε καδί κε ην πξνζρέδην λφκνπ βξέζεθαλ ζην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ... 
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λφκνπ πξφζιεςε ελφο θαιιηηέρλε θαηάιιεινπ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ πηλάθσλ
400

 θαη 

δεχηεξνλ ηελ άκεζε αλέγεξζε εηδηθνχ θηεξίνπ, ζχκθσλα «κε ηνπο λεψηαηνπο πεξί 

πηλαθνζεθψλ θαλφλεο αξρηηεθηνληθήο», ψζηε νη πίλαθεο «νπ κφλνλ ηειείσο αζθαιείο 

ζα ψζηλ, αιιά ζα ήλε θαη πξεπφλησο εθηεζεηκέλνη εηο θνηλήλ ζέαλ ρξεζηκεχνληεο άκα 

θαη σο ππνδείγκαηα εηο ηνπο καζεηάο ηνπ ζρνιείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ». 

Βπηπξνζζέησο νη δχν ππνπξγνί ππνγξάκκηζαλ φηη ηα αλαγθαία γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

θηεξίνπ ρξήκαηα ζα δηαηεζνχλ απφ ην θιεξνδφηεκα Ώβέξσθ θαη παξάιιεια 

παξαρψξεζαλ ζηελ Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ηεο Πηλαθνζήθεο ην δηθαίσκα φρη κφλν λα 

ζπκκεηέρεη ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Βπηηξνπήο ηνπ Πνιπηερλείνπ
401

 αιιά 

θαη λα ζπλαπνθαζίδεη ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε ησλ ρξεκάησλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο.    

Σα έμη άξζξα ηνπ λνκνζρεδίνπ δελ επέθεξαλ νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο ζηελ 

νξγαλσηηθή δνκή ηεο Πηλαθνζήθεο, ζπγθξηηηθά ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ ηζρχνληα 

«Καλνληζκφ» ηνπ 1900. ην πξνζσπηθφ ηνπ κνπζείνπ πξνζηέζεθε έλαο επηκειεηήο-

ζπληεξεηήο θαη έλαο θχιαθαο, κε απνηέιεζκα ν Γεψξγηνο Υαηδφπνπινο, ράξε ζηε 

θσηνγξαθηθή δηάηαμε ηνπ ηέηαξηνπ άξζξνπ
402

 λα απνθηήζεη κφληκε ζέζε ζηελ 

Πηλαθνζήθε κε κεληαίν κηζζφ 400 δξρ. (εθαηφ δειαδή δξαρκέο ιηγφηεξεο απφ ηνλ 

κηζζφ ηνπ Εαθσβίδε. Ο λενδηνξηζζείο δε θχιαθαο ηνπ κνπζείνπ ΐαζίιεηνο Μαθξήο 

ακνηβφηαλ ην ίδην δηάζηεκα κε 80 δξρ.). 

Ώμίδεη επίζεο λα ζεκεηψζσ φηη ζην πξψην άξζξν ηνπ λνκνζρεδίνπ νξίζηεθε 

γηα πξψηε θνξά ξεηά ε απηνηέιεηα ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο («ηδίνλ ίδξπκα 

δηνηθνχκελνλ ππφ ηεο θαηά ηνλ λφκνλ ΓΤΚ΄ Βπηηξνπείαο»), ελψ ζηε ζπιινγή ηνπ 

κνπζείνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη ηα «αξραία έξγα γξαθηθήο απνθαιππηφκελα ελ ηαηο 

θαηά ην Κξάηνο αλαζθαθαίο», γεγνλφο πνπ δηεχξπλε ηα ρξνλνινγηθά ηεο φξηα θαη ηελ 

„ελαξκφληδε‟ κε ην θπξίαξρν εζληθφ αθήγεκα πεξί ηεο ηξηκεξνχο ζπλέρεηαο ηνπ 

ειιεληζκνχ.  

                                                 
400 «Αελ είλε δε ππεξβνιή εάλ εηπή ηηο φηη άλεπ ηνηνχηνπ επηκειεηνχ αδχλαηνο είλε ε δηαηήξεζηο ησλ 

εηθφλσλ θαη ζπλεπψο απηή ε χπαξμηο Πηλαθνζήθεο. Αηα ηνπ νξηδνκέλνπ ελ ησ λνκνζρεδίσ κηζζνχ 

δξαρκψλ 400 δελ επέξρεηαη αχμεζηο ηεο λπλ εςεθηζκέλεο δαπάλεο (ηδέ Πξνυπ. Τπνπξγ. 

Βθθιεζηαζηηθψλ εμφδσλ 1909, ζει.225) εηκή θαηά δξαρκάο εθαηφλ κεληαίσο, αιι‟ ε αχμεζηο αχηε 

δηθαηνινγείηαη πιήξσο, δηφηη δη‟ απηήο εμαζθαιίδεη ε Πηλαθνζήθε κνλίκσο ηνλ θαηάιιεινλ ηερληθφλ 

ζπληεξεηήλ θαη επηκειεηήλ ελ γέλεη ησλ ελ απηή πνιπηίκσλ εηθφλσλ». 
401 Δ Αηαρεηξηζηηθή Βπηηξνπή απνηειείην απφ ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ ησλ ΐηνκεράλσλ Σερλψλ, 

ηνλ Ώληηπξφεδξν ηνπ Βιεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη ηνλ ηκεκαηάξρε δεκφζηαο νηθνλνκίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

ησλ Βζσηεξηθψλ. 
402 «Βπηκειεηήο ηεο Πηλαθνζήθεο δηνξίδεηαη, ηε εγγξάθσ εηηνινγεκέλε πξνηάζεη ηεο εηξεκέλεο 

Βπηηξνπείαο, εηο ησλ παξ‟ εκίλ δηαπξεπψλ θαιιηηερλψλ, έρσλ απνδεδεηγκέλσο εηδηθάο γλψζεηο πξνο 

ζπληήξεζηλ θαη δηάζσζηλ έξγσλ γξαθηθήο». 
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Σν ηεηακέλν πνιηηηθφ θιίκα σζηφζν πνπ επηθξαηνχζε ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1909 

ζηελ Βιιάδα θαη νη ζπλερείο πνιηηηθέο εμειίμεηο
403

 δελ επέηξεςαλ ηελ άκεζε ςήθηζε 

ηνπ λνκνζρεδίνπ. Σνλ Φεβξνπάξην φκσο ηνπ 1910 ν λένο ππνπξγφο Παηδείαο ηεο 

θπβέξλεζεο Αξαγνχκε, Ώλδξέαο Παλαγησηφπνπινο, ην επαλέθεξε ζηε ΐνπιή θαη  

ηειηθά έγηλε λφκνο ηνπ θξάηνπο ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 1910.
404

 

 

4.1.3) Ο λφκνο ΓΥΗΑ΄ πεξί ρνιείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ, 11 Μαξηίνπ 1910 

ηηο 7 Αεθεκβξίνπ 1909 θαη καδί κε ην λνκνζρέδην γηα ηελ Βζληθή 

Πηλαθνζήθε, νη Π. ΓαΎκεο θαη Ν. Σξηαληαθπιιάθνο θαηέζεζαλ ζηε ΐνπιή θαη ην 

ζρέδην λφκνπ γηα ηελ απηνλφκεζε ηνπ ρνιείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ.
405

 χκθσλα 

άιισζηε κε ηα ιφγηα ησλ δχν ππνπξγψλ, ηα δχν λνκνζεηήκαηα απνζθνπνχζαλ ζην 

«λα δνζή ψζεζηο ηηο εηο ηελ θαιιηέξγεηαλ θαη αλάπηπμηλ ησλ σξαίσλ ηερλψλ θαη ελ ηε 

εκεηέξα ρψξα ελ ε θαη‟ εμνρήλ αλεπηχρζε θαη εηειεηψζε ην χςηζηνλ θαιφλ θαη 

εδεκηνπξγήζεζαλ ηα αλππέξβιεηα ελ ηε γιππηηθή θαη γξαθηθή αξηζηνπξγήκαηα πξνο 

α νπδέ λα πξνζεγγίζε πιένλ εδπλήζε ε ηέρλε».
406

 

ηα ηέζζεξα άξζξα ηνπ λφκνπ γηα ηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ δειψζεθε ξεηά ε 

δηνηθεηηθή ηεο απηνηέιεηα, πεξηγξάθεθαλ ηα πξνζφληα ηνπ λένπ δηεπζπληή ηεο, 

πξνζδηνξίζηεθε ε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ θαη πξνβιέθζεθε ε έθδνζε εηδηθνχ 

ΐαζηιηθνχ Αηαηάγκαηνο πνπ ζα θαζφξηδε ην πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ,
407

 ηελ 

εζσηεξηθή ηεο δηνίθεζε θαη ιεηηνπξγία, θαη, ηέινο, ηα ζρεηηθά κε ηνπο δηαγσληζκνχο 

θαη ηηο ππνηξνθίεο δεηήκαηα.  

Οη δηαηάμεηο ηνπ λνκνζρεδίνπ πνπ αθνξνχζαλ ηνλ δηεπζπληή ηεο ρνιήο ήηαλ 

βέβαηα θσηνγξαθηθέο γηα ηνλ Γεψξγην Εαθσβίδε, αθνχ ζηε κελ έθζεζή ηνπο νη δχν 

ππνπξγνί ηφληζαλ φηη «δηα ηνπ ππνβαιινκέλνπ ζρεδίνπ λφκνπ νπδεκία δαπάλε 

πξνζηίζεηαη εηο ηνλ πξνυπνινγηζκφλ ηνπ θξάηνπο. Αηφηη ν κελ δηνξηζζεζφκελνο 

                                                 
403 Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηελ ίδηα εκέξα πνπ θαηαηέζεθε ζηε ΐνπιή ην λνκνζρέδην (7 Αεθεκβξίνπ 

1909), ν ππνπξγφο ησλ ηξαηησηηθψλ Ν. Λαπαζηψηεο ζπγθξνχζηεθε κε ηελ ζενηνθηθή πιεηνςεθία θαη 

εμαλαγθάζηεθε ζε παξαίηεζε ηξεηο εκέξεο αξγφηεξα. Δ ζηαζεξφηεηα ηεο θπβέξλεζεο ζπλέρηζε λα 

απεηιείηαη θαη θαηά ηηο επφκελεο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ κε απνθνξχθσκα ηελ παξαίηεζε θαη 

ηνπ Ν. Σξηαληαθπιιάθνπ, χζηεξα απφ θξαζηηθφ δηαμηθηζκφ θαηά ηνπ πλδέζκνπ. ΐι. ζρεηηθά Θ. 

Μπνρψηεο, «Βζσηεξηθή πνιηηηθή, 1900-1922», φπ.π., ζει.71. 
404ΦΔΚ, αξηζ. 68 ηεο 17εο Οθησβξίνπ 1910. 
405 Δ εηζεγεηηθή έθζεζε θαη ην ζρέδην λφκνπ γηα ην ρνιείν ησλ Σερλψλ βξέζεθαλ ζην αξρείν ηεο 

ΒΠΜΏ. 
406 ΐι. ηελ αηηηνινγηθή έθζεζε επί ηνπ λνκνζρεδίνπ πεξί ρνιείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ (7/12/1909). 
407 ην ζρέδην λφκνπ πξνβιεπφηαλ κφλν ε δηδαζθαιία ηεο Εζηνξίαο ηεο Σέρλεο θαη ηεο Ώηζζεηηθήο ζηηο 

δχν αλψηεξεο ηάμεηο, «ππφ ηνπ εηδηθνχ θαζεγεηνχ ηνπ ρνιείνπ ησλ ΐηνκεράλσλ Σερλψλ άλεπ 

ηδηαηηέξνπ ηηλφο επηκηζζίνπ». 
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Αηεπζπληήο απηνχ ζέιε ιεθζή εμ αλαιφγνπ θαιιηηερληθήο ππεξεζίαο»,
408

 ζην δε 

άξζξν 2 κε ηα απαηηνχκελα πξνζφληα πξνβιεπφηαλ φηη «δηνξίδεηαη θαιιηηέρλεο 

εηδηθψο εθπαηδεπζείο ελ Βπξψπε θαη δηαπξέςαο ελ ηε γξαθηθή, ηπρψλ δ‟ άκα δχν 

ηνπιάρηζηνλ πξψηεο ηάμεσο βξαβεία ελ επηζήκνηο θαιιηηερληθαίο εθζέζεζη κεγάισλ 

Βπξσπαίσλ Κξαηψλ». Δ θσηνγξαθηθή απηή δηάηαμε πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ησλ 

θαζεγεηψλ ηεο ρνιήο πνπ δήηεζαλ απφ ηελ θπβέξλεζε λα εθιέγεηαη ν δηεπζπληήο 

απφ ηνλ ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ «σο γίλεηαη θαη ελ ησ Παλεπηζηεκίσ δηα ηελ ζέζηλ 

ηνπ Πξπηάλεσο»,
409

 ρσξίο σζηφζν ε πξφηαζε απηή λα γίλεη απνδεθηή. Καη ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ην ρνιείν ησλ Σερλψλ, νη πνιηηηθέο εμειίμεηο ζα 

αλαζηείινπλ πξνζσξηλά ηελ ςήθηζή ηνπ, πνπ ζα γίλεη ηειηθά κε νξηζκέλεο 

ηξνπνπνηήζεηο ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 1910 επί ππνπξγίαο Ώλδξέα Παλαγησηφπνπινπ.
410

 

 

4.1.4) Σα Βαζηιηθά Γηαηάγκαηα «Πεξί δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπήο 

Δπίβιεςεο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο» (24 Μαξηίνπ 1910), «Πεξί ηεο ελ Αζήλαηο 

Πηλαθνζήθεο» (20 Ηνπλίνπ 1910) θαη «Πεξί εθηειέζεσο ηνπ ΓΥΗΑ λφκνπ „πεξί 

ρνιείνπ ησλ Σερλψλ‟» (28 Ηνπιίνπ 1910) 

Με κηα ζεηξά ηξηψλ ΐαζηιηθψλ Αηαηαγκάησλ πνπ ππνγξάθηεθαλ ηελ άλνημε 

θαη ην θαινθαίξη ηνπ 1910 νινθιεξψζεθε ε ζρεηηθή κε ηηο θαιέο ηέρλεο λνκνζεηηθή 

παξέκβαζε ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ πξνέθπςαλ κεηά ην Kίλεκα ζην Γνπδί.  

Μεηά απφ γλσκάηεπζε ησλ ίδησλ ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο 

Πηλαθνζήθεο,
411

 ν ππνπξγφο Παηδείαο Ώ. ηεθαλφπνπινο κε ην ΐαζηιηθφ Αηάηαγκα 

                                                 
408 ΐι. θαη ην ζρεηηθφ κε ηε κηζζνδνζία ηνπ δηεπζπληή άξζξν: «Μηζζφο ηνπ Αηεπζπληνχ ηνπ ρνιείνπ 

ησλ Καιψλ Σερλψλ νξίδεηαη ν ελ ησ λφκσ ΐΦΛΑ ηεο 10 Ώπξηιίνπ 1900. Βάλ δε ν Αηεπζπληήο ιεθζή εθ 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, ν κηζζφο απηνχ θαηαβάιιεηαη εθ ηνπ ηακείνπ ηεο 

Ώξραηνινγηθήο Βηαηξείαο ζπκθψλσο ησ ΓΣ;ΐ λφκσ». 
409Ώλκ., [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο Θ΄, ηρ. 107, Εαλνπάξηνο 

1910, ζει.221. 
410ΦΔΚ, αξηζ. 95 ηεο 11εο Μαξηίνπ 1910. ην άξζξν 2 ηνπ λφκνπ απνπζίαδε ε παξάγξαθνο «ηπρψλ δ‟ 

άκα δχν ηνπιάρηζηνλ πξψηεο ηάμεσο βξαβεία ελ επηζήκνηο θαιηηερληθαίο εθζέζεζη κεγάισλ 

Βπξσπατθψλ Κξαηψλ», πνπ ππήξρε ζην ζρέδην λφκνπ ηνπ 1909. Σαπηφρξνλα είρε πξνζηεζεί ε δηάηαμε 

«Ο δηεπζπληήο θαη νη θαζεγεηαί ηνπ ρνιείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ απνιχνληαη ηεο ππεξεζίαο θαηά ηαο 

δηαηάμεηο ηνπ 5 άξζξνπ ηνπ απφ 10 Ώπξηιίνπ 1900 ΐΦΛΑ λφκνπ». ΐι. θαη Ώλκ., [Α.Ε. 

Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο Ε΄, ηρ. 110, Ώπξίιηνο 1910, ζει.45. 
411 Ώξρείν ΒΠΜΏ, ΐηβιίν πξαθηηθψλ, ζπλεδξίαζε ηεο 26εο Ώπξηιίνπ 1910. ΐι. επίζεο ην πξνζρέδην 

ηεο επηζηνιήο πξνο ην ππνπξγείν, κε εκεξνκελία 9 Μαξηίνπ 1910, φπνπ «ε δηα ηνπ ΐαζ. Αηαηάγκαηνο 

ηεο 22/1/1906 δησξηζκέλε επηηξνπή γλσκαηεχεη φπσο ε λέα απνηειεζζή εθ ησλ απηψλ κειψλ». 

Πξφεδξνο εμειέγε ν η. θνπινχδεο θαη γξακκαηέαο ν η. Ράιιεο. 
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ηεο 24
εο

 Μαξηίνπ 1910 αλαλέσζε ηε ζεηεία ησλ η. θνπινχδε, Π. Καιιηγά, π. 

ηάε, Θ. Άλληλνπ, Ε. Καπηαληδφγινπ θαη η. Ράιιε.
412

 

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπηβιεςεο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο, 1910-1919 

ηέθαλνο θνπινχδεο, Πξφεδξνο 

ηέθαλνο Ράιιεο, Γξακκαηέαο  

Εσάλλεο Καπηαληδφγινπ 

Πέηξνο Καιιηγάο 

ππξίδσλ ηάεο 

Θέκνο Άλληλνο 

ηελ πξψηε ηνπο ζπλεδξίαζε κεηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ ΐ.Α., ζηηο 26 Ώπξηιίνπ, 

ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο απνθάζηζαλ λα εηζεγεζνχλ ηελ παξακνλή ηνπ Εαθσβίδε ζηελ 

Βθνξεία ηεο Πηλαθνζήθεο θαη λα πξνηείλνπλ ηνλ Γ. Υαηδφπνπιν γηα ηε ζέζε ηνπ 

κφληκνπ ζπληεξεηή ηνπ κνπζείνπ.
413

 Σέινο, έθαλαλ νκφθσλα δεθηή ηελ πξφηαζε ηνπ 

θνπινχδε «λα ςεθηζζψζη αη επραξηζηίαη ηεο επηηξνπήο εηο ηνλ ηξαηεγφλ Γνξκπά, 

ηνλ ινραγφλ Ώζαλάζηνλ Λνηδσξίθε θαη ηνλ Γ. Υαηδφπνπινλ δηα ηαο ελεξγείαο απηψλ 

πξνο επηςήθηζηλ ησλ λφκσλ ησλ ζρεηηθψλ πξνο ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ».  

Με ην ΐαζηιηθφ Αηάηαγκα «Πεξί ηεο ελ Ώζήλαηο Πηλαθνζήθεο» πνπ 

ππνγξάθηεθε ζηηο 20 Ενπλίνπ 1910 θαζνξίζηεθαλ νη αξκνδηφηεηεο ηεο Βπηηξνπήο 

Βπίβιεςεο, ε νπνία φθεηιε: α) λα κεξηκλά γηα ηελ παξαιαβή φισλ ησλ έξγσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηα δεκφζηα ηδξχκαηα, β) λα παξαιακβάλεη ηα αξραία έξγα ηέρλεο πνπ 

βξέζεθαλ ζε αλαζθαθέο, θαζψο θαη ηα έξγα βπδαληηλήο θαη ρξηζηηαληθήο ηέρλεο «απφ 

ησλ πξψησλ ρξηζηηαληθψλ αηψλσλ», φπσο θαη νη απνηεηρηδφκελεο απφ λανχο θαη θηήξηα 

εηθφλεο, γ) λα επηκειείηαη φζα αθνξνχλ ηελ εζσηεξηθή δηνίθεζε ηεο Πηλαθνζήθεο, δ) 

λα κεξηκλά γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζπιινγψλ ηεο κε ηελ αγνξά έξγσλ δηαπξεπψλ 

                                                 
412ΦΔΚ, ηρ. ΐ΄, αξηζ. 71 ηεο 29εοΜαξηίνπ 1910. ΐι θαη Ώλκ., [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη 

ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο Ε΄, ηρ. 110, Ώπξίιηνο 1910, ζει.45.  
413 ΐι. αξρείν Β.Π.Μ.Ώ..,θάθεινο «Τπνπξγεία»,ζρέδην επηζηνιήο ηεο Βπηηξνπήο πξνο ην ππνπξγείν 

Παηδείαο, κε εκεξνκελία 29 Ώπξηιίνπ 1910: «Βπεηδή ν θχξηνο Γ. Εαθσβίδεο νπ κφλνλ παξ‟εκίλ 

αλαγλσξίδεηαη δηαπξεπέζηαηνο ελ ηε γξαθηθή αιιά θαη ελ απηή ηε Βζπεξία έλζα εηδηθψο πεξί ηε ηεο 

γξαθηθήο θαη ηεο γιππηηθήο εμεπεηδψζε, πξνο ηνχηνηο δε επί πεληαεηίαλ ερξεκάηηζελ ήδε έθνξνο ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο θαη ιεπηνκεξψο γηλφζθεη ηα θαη‟ απηήλ, πξνηείλνκελ φπσο δηνξηζηή θαη αχζηο 

έθνξνο ηαχηεο. Βπεηδή επίζεο ν θχξηνο Γ. Υαηδφπνπινο εηο ησλ παξ‟ εκίλ δηαπξεπψλ θαιιηηερλψλ επί 

δχν ήδε εληαπηψλ έδνθε ηξαλά θαη αλακθίβνια δείγκαηα ησλ εηδηθψλ απηνχ γλψζεσλ θαη ηεο ηδηνθπΎαο 

πξνο απνηειεζκαηηθήλ ζπληήξεζηλ θαη δηάζσζηλ έξγσλ ηεο γξαθηθήο αλήθνληα εηο ηελ Βζληθήλ 

Πηλαθνζήθελ άηηλα άλεπ απηνχ ήζειαλ ήδε πεξηέιζε εηο αλεπαλφξζσηνλ θαηαζηξνθήλ, πξνηείλνκελ 

φπσο δηνξηζηή επηκειεηήο ηεο εηξεκέλεο Πηλαθνζήθεο. Καη ελ ηέιεη πξνηείλνκελ φπσο δηνξηζζή θχιαμ 

απηήο ν ΐαζίιεηνο Μαθξήο επί δηεηίαο εξγαδφκελνο ελ ηε Πηλαθνζήθε θαη δνπο δείγκαηα δήινπ θαη 

πάζνπο πνιπηίκσλ». ΐι. θαη Ώλκ. [Κ. Μηραειίδεο], «Οιηγφζηηρα», Παλαζήλαηα, έηνο Ε΄, ηφκνο Κ΄, 15-

30 Ενπλίνπ 1910, ζει. 176. 
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θαιιηηερλψλ, ε) λα ζπληάζζεη θαλνληζκφ ηεο εζσηεξηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

Πηλαθνζήθεο, ζη) λα ππνβάιιεη ζην Τπνπξγείν γλσκνδνηήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

Πηλαθνζήθε θαη δ) λα πξνηείλεη κε αηηηνιφγεζε πξνο ην Τπνπξγείν ηνλ δηνξηζκφ ηνπ 

Βθφξνπ θαη ηνπ Βπηκειεηή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθε.Σαπηφρξνλα ε Βπηηξνπή 

κεξηκλνχζε θαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ ρξεκαηηθψλ δσξεψλ θαη θιεξνδνηεκάησλ πξνο 

ηελ Πηλαθνζήθε, κε ζθνπφ λα δηαηεζνχλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο ηνπ 

κνπζείνπ «δηα ηεο αγνξάο πξσηνηχπσλ έξγσλ γξαθηθήο εμαηξέηνπ θαιιηηερληθήο 

αμίαο θαη πξνο πάζαλ άιιελ δαπάλελ αλαγθαίαλ εηο ηελ ηειεηνηέξαλ ζπγθξφηεζηλ θαη 

ιεηηνπξγίαλ απηήο».Σν ΐ.Α., επίζεο, επαλαιάκβαλε νπζηαζηηθά ηα άξζξα ηνπ λφκνπ 

ΓΦΝΔ΄, ζρεηηθά κε ηελ απηνηέιεηα ηνπ κνπζείνπ, ηε ρξήζεηνπ θιεξνδνηήκαηνο 

Ώβέξσθ θαη ηελ ηξηκεξή δηάθξηζε ηεο ζπιινγήο, κε ηε κηθξή κφλν δηαθνξά φηη έζεηε 

κε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα ηα ρξνλνινγηθά φξηα ησλ ηκεκάησλ: «α) πιινγήλ αξραίσλ 

έξγσλ γξαθηθήο πξνεξρνκέλσλ εθ ησλ θαηά ην Κξάηνο ελεξγνπκέλσλ αλαζθαθψλ, β) 

πιινγήλ έξγσλ γξαθηθήο ΐπδαληηαθήο θαη Υξηζηηαληθήο ηέρλεο κέρξη ησλ ρξφλσλ 

ηεο αλαγελλήζεσο, γ) πιινγήλ έξγσλ γξαθηθήο απφ ηεο αλαγελλήζεσο θαη εληεχζελ 

κέρξη ησλ θαζ‟εκάο ρξφλσλ».
414

 

Σέινο, ην δηάηαγκα «Πεξί εθηειέζεσο ηνπ ΓΥΕΏ λφκνπ «πεξί ρνιείνπ ησλ 

Καιψλ Σερλψλ», θαζφξηζε ιεπηνκεξψο ζηα ελλέα θεθάιαηα θαη ηα εμήληα επηκέξνπο 

άξζξα ηνπ, ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ, φπσο ιφγνπ ράξε,ην 

πξφγξακκα καζεκάησλ, ηηο εγγξαθέο θαη αλαλεψζεηο ησλ ζπνπδαζηψλ, ηα θαζήθνληα 

ηνπ πξνζσπηθνχ, ηα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο δηαγσληζκνχο, ηα βξαβεία θαη ηηο 

ππνηξνθίεο θ.ά.
415

Σν θζηλφπσξν ηνπ 1910 δηνξίζηεθε θαη επηζήκσο ν Γεψξγηνο 

Εαθσβίδεο ζηε ζέζε ηνπ Αηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ.
416

 

 

  

                                                 
414ΦΔΚ, αξηζ. 225 ηεο 6εο Ενπιίνπ 1910.  
415ΦΔΚ, αξ. 272 ηεο 27εο Ώπγνχζηνπ 1910. 
416Ώλκ., [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο Ε΄, ηρ. 116, Οθηψβξηνο 

1910, ζει.163. 
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4.2) Σν θιεξνδφηεκα ηνπ Θεφδσξνπ Ράιιε θαη ε πξφηαζε γηα ηελ ίδξπζε 

ηνπ Ράιιεηνπ δηαγσληζκνχ 

Δ ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο εκπινπηίζηεθε ηε δηεηία 1909-1910 κε 

δεθαηέζζεξηο ειαηνγξαθίεο θαη είθνζη ηέζζεξηο κειέηεο πνπ θιεξνδφηεζε ν 

εγθαηεζηεκέλνο ζην Παξίζη Έιιελαο δσγξάθνοΘεφδσξνο Ράιιεο.
417

 Βπξφθεηην γηα 

ηα έξγα εθείλα κε ειιεληθή ζεκαηνγξαθία πνπ είραλ παξακείλεη απνχιεηα ζην 

εξγαζηήξην ηνπ θαιιηηέρλε ζηε γαιιηθή πξσηεχνπζα, φπσο ελεκέξσζε ηνλ η. 

θνπινχδε κε επηζηνιή ηνπ ν πεζεξφο ηνπ Ράιιε, Ν. Πνιίηεο. Ο ηειεπηαίνο δήηεζε 

κάιηζηα απφ ηνλ πξφεδξν ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο λα ηνπνζεηεζνχλ νη πίλαθεο ζε 

ηδηαίηεξε αίζνπζα πνπ ζα έθεξε ην φλνκα ηνπ δσγξάθνπ.
418

 χκθσλα κε ην ζρεηηθφ 

πξσηφθνιιν ηεο 15
εο

 Ώπξηιίνπ 1910 ζηε ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο 

πεξηήιζαλ ηα εμήο έξγα:  

1)  Peintureencadrée « Bustedefemme » (Εσγξαθία πεξηπιαηζησκέλε): 

«Πξνζσπνγξαθία γπλαίθαο, ιάδη ζε κνπζακά, 46 x 27 εθ., Π.1091. 

2)   L‟encens (Σν ιηβάλη): «Σν ιηβάλη», π.1907, ιάδη ζε κνπζακά, 55x33 εθ., Π.660. 

3)   Lapremièregiffle (Σν πξψηνλ ξάπηζκα): «Ο πξψηνο κπάηζνο», π.1908-1909, 

ιάδη ζε κνπζακά, 46x27 εθ., Π.714, εηθ. 83. 

4)   Laveuve (Ζ ρήξα) : «Εθεζία», π.1905-1909, ιάδη ζε κνπζακά, 35x27 εθ., 

Π.486,εηθ. 84. 

5)   FrançaiseGrecque (Γαιιίο Διιελίο) : «Γπλαίθα κε ην ληέθη», πξηλ ην 1905, 

ιάδη ζε κνπζακά, 35x22 εθ., Π.1197. 

6)   Bergère (Πνηκελίο) : «Ο θπιαθηζκέλνο», π.1909, ιάδη ζε κνπζακά, 61x38 εθ., 

Π.716. 

7)   Femmedansuneeglise (Γπλή ελ Ναψ) : «Ο Βζπεξηλφο», ιάδη ζε μχιν, 35x27 εθ., 

Π.472. 

8)   Allumagedescièrges (Αθψ ησλ ιακπάδσλ) : «Βζσηεξηθφ εθθιεζίαο», ιάδη ζε 

κνπζακά, 35x22 εθ., Π.1198. 

9)   Bergèreendormie (Πνηκελίο θνηκσκέλε) : «Δ βνζθνπνχια», ιάδη ζε κνπζακά, 

27x35 εθ., Π.1115.  

10)  L‟accoucher (Ο Μαηεπηήξ) : «Ο κάκνο», ιάδη ζε μχιν, 27x18 εθ., Π.918.  

                                                 
417Γηα ηνλ Θ. Ράιιε βι. Μ. Παιηνχξα (επηκ.), Θεφδσξνο Ράιιεο: κε ην βιέκκα ζηελ Αλαηνιή, θαηάινγνο 

έθζεζεο, Ώζήλα, Μνπζείν Μπελάθε Ŕ Μνπζείν Εζιακηθήο Σέρλεο, 11 Αεθεκβξίνπ 2014 Ŕ 15 Μαξηίνπ 

2015, Ώζήλα, Μνπζείν Μπελάθε, 2014. Σεο ίδηαο, Σν δσγξαθηθφ έξγν ηνπ Θεφδσξνπ Ράιιε (1852-

1909). Πεγέο έκπλεπζεο Ŕνξηεληαιηζηηθά ζέκαηα, 2 ηφκνη, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Ώζήλα, Βζληθφ θαη  

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ, 2008. 
418 ΐι. ηε ζρεηηθή αλαθνξά ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 21εο Ννεκβξίνπ 1909, θαζψο επίζεο θαη ηελ επηζηνιή 

ηνπ Ν. Πνιίηε απφ ην Παξίζη πξνο ηνλ θνπινχδε, κε εκεξνκελία 6 Ννεκβξίνπ 1909. ΐι. επίζεο Ώλκ. 

[Κ. Μηραειίδεο], «Οιηγφζηηρα», Παλαζήλαηα, έηνο Ε΄, ηφκνο ΕΘ΄, 15 Οθησβξίνπ 1909, ζει. 30. Ώλκ., 

[Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο Θ΄, ηεχρνο 105, Ννέκβξηνο 1909, 

ζει. 172-174. ΐι. επίζεο Λ. Σζίθνπηα (επηκ.), Γσξεέο Διιήλσλ Καιιηηερλψλ πξνο ηελ Δζληθή 

Πηλαθνζήθε, 1910 Ŕ 2012, θαηάινγνο έθζεζεο, Ώζήλα, Β.Π.Μ.Ώ.., 10 επηεκβξίνπ 2012 Ŕ 19 

Φεβξνπαξίνπ 2013, Ώζήλα, Β.Π.Μ.Ώ., 2012. 
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11)  Têtedebergère (Κεθαιί πνηκελίδνο) : «Κεθάιη», ιάδη ζε κνπζακά, 27x19 εθ., 

Π.995. 

12)  Bergèresousbois (Πνηκελίο ελ δάζεη) : «ην δάζνο», ιάδη ζε μχιν, 35x27 εθ., 

Π.486. 

13-17)  Cinq étudesgrandetailles (Πέληε κειέηαη κεγάινπ κεγέζνπο) : «πνπδή», ιάδη ζε 

κνπζακά, 46 x38 εθ., Π.914/1-5. 

18-24)  Sept étudespetitetailles(Δπηά κειέηαη κηθξνχ κεγέζνπο) : «πνπδή», ιάδη ζε 

μχιν, Π.917/1-7. 

25-26)  Deux étudesdoublespetitetailles (Γχν κειέηαη δηπιαί κηθξνχ κεγέζνπο) : 

«πνπδή (δηπιή)», ιάδη ζε κνπζακά, 27 x18,5 εθ., Π.915/1
α
-1

β
 θαη Π.915/2

α
 Ŕ 

2
β
. 

27-34)  Huit étudestriplespetitetailles (Οθηψ κειέηαη ηξηπιαί κηθξνχ κεγέζνπο): 

«πνπδή (ηξηπιή)», ιάδε ζε μχιν, 27 x 19 εθ., Π.916/1
α-γ 

Ŕ 8
α-γ

.  

35)  Femme à lafontaine (toilesanscadre), Γπλή εηο θξήλελ (εηθψλ άλεπ πιαηζίνπ): 

«Γπλαίθα ζηε βξχζε», π.1908-1909, ιάδη ζε κνπζακά, 61x38 εθ., Π.715.  

36)  Portraitencadrée (Πξνζσπνγξαθία πεξηπιαηζησκέλε) : «Σν μεθνχξαζκα», ιάδη 

ζε κνπζακά, 35 x22 εθ., Π.1123. 

37)  Etude(Μειέηε) : «πνπδή», ιάδη, 27 x18 εθ., Π.919. 

38)  Etude(Μειέηε) : «Ώπηνπξνζσπνγξαθία», ιάδη ζε μχιν, 46 x38 εθ., Π.1114. 

 

Σαπηφρξνλα ε κεηέξα ηνπ δσγξάθνπ Ώηθαηεξίλε Εαθψβνπ Ράιιε έζεζε ζηε 

δηάζεζε ηεο Βπηηξνπήο ηνπο ηφθνπο ηνπ πνζνχ ησλ ρηιίσλ ιηξψλ, κε ζθνπφ ηελ εηήζηα 

πξνθήξπμε θαιιηηερληθνχ δηαγσληζκνχ ζηε κλήκε ηνπ γηνπ ηεο. Δ αξρηθή πξφηαζε 

ηεο Ράιιε ήηαλ λα δίδεηαη ην βξαβείν «εηο δσγξάθνλ Έιιελα δηακέλνληα είηε ελ 

Βιιάδη είηε ελ ησ εμσηεξηθψ αιι‟ εξγαδφκελνλ ελ Ώζήλαηο».
419

 Ο θνπινχδεο, 

σζηφζν, ζε ρεηξφγξαθφ ηνπ κε εκεξνκελία 20 Μαξηίνπ 1910, ηφληζε ηηο δπζθνιίεο 

πνπ παξνπζίαδε ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο φζνλ αθνξά ηελ επίβιεςε ησλ θαιιηηερλψλ 

εθείλσλ πνπ δηέκελαλ ζην εμσηεξηθφ, επηζεκαίλνληαο φηη «γλσζηφλ δε είλε φηη νη 

Αηεπζπληαί ησλ ελ Βπξψπε Καιιηηερληθψλ ρνιψλ είλε θαηά θαλφλα πάληνηε επηεηθείο 

πξνο ηνπο μέλεο ππεθνφηεηαο καζεηάο απηψλ ηδία ηνπο απφξνπο, θαη πξνζχκσο ηνπο 

παξέρνπζηλ απνδεηθηηθά επηδφζεσο θαη επηηπρίαο εηο ηελ ηέρλελ. Ώιι‟ επί ηνηνχησλ 

απνδεηθηηθψλ δεδνκέλσλ άλεπ δηαγσληζκνχ, ε ελ Ώζήλαηο επηηξνπή δελ ζα εδχλαην λα 

είλε βεβαία φηη, απνλέκνπζα ην βξαβείνλ, βξαβεχεη πξάγκαηη ηνλ κάιινλ ηθαλφλ». 

Μηα αθφκε δπζρέξεηα, ζχκθσλα κε ηνλ θνπινχδε, ήηαλ θαη ε αδπλακία ηεο 

Βπηηξνπήο λα νξίζεη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα γηλφηαλ ε επηινγή ησλ απνδεηθηηθψλ, 

«εάλ ηαπηνρξφλσο πξνζήγνλην απηή απνδεηθηηθά επηηπρίαο πξνεξρνκέλσλ εθ ρνιψλ 

                                                 
419ΐι. ηα φζα αλαθέξεη ζε επηζηνιή ηεο πξνο ηελ δεζπνηλίδα Καπηαληδφγινπ κε εκεξνκελία 16 

Ώπξηιίνπ 1910, αξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο «Κιεξνδνηήκαηα». 
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δηαθφξσλ πφιεσλ». Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ππέδεημε λα ρνξεγείηαη ην βξαβείν 

θαηφπηλ δηαγσληζκνχ ζε Έιιελεο δσγξάθνπο πνπ ζπνπδάδνπλ ζηε ρνιή Καιψλ 

Σερλψλ ηεο Ώζήλαο, κε ην επηρείξεκα φηη «νχηνη θπξίσο έρνπζηλ αλάγθελ εηδηθήο 

ελζαξξχλζεσο θαη πιηθήο ηηλφο ππνζηεξίμεσο σο επξηζθφκελνη εηο ην ζηάδηνλ ηεο 

κνξθψζεσο θαη ηεο επηβεβιεκέλεο κειέηεο ελψ νη ήδε ηνλ δσγξάθνλ επαγγειφκελνη 

έρνπζηλ πιένλ ην κέιινλ απηψλ εξηεκέλνλ εθ ηεο θεθηεκέλεο ηθαλφηεηνο ή 

ηδηνθπΎαο».
420

 

Δ Ώηθαηεξίλε Ράιιε ζπκθψλεζε κε ηηο απφςεηο ηνπ θνπινχδε
421

 θαη ε 

Βπηηξνπή Βπίβιεςεο αλέζεζε ζηνπο Θ. Άλληλν θαη Γ. Εαθσβίδε λα ζπληάμνπλ άκεζα 

ηνλ ζρεηηθφ θαλνληζκφ. 
422

 «Μεηά ζπδήηεζηλ θαη ηξνπνπνίεζηλ φξσλ ηηλψλ», ε 

Βπηηξνπή ελέθξηλε ηνλ θαλνληζκφ ζηε ζπλεδξίαζήηεο ζηηο 7 Ενπιίνπ 1910 θαη 

απέζηεηιε ην πξνζρέδην ζηελ Ώηθ. Ράιιε, ε νπνία θαη ην απνδέρηεθε.
423

 Σν θεθάιαην 

ησλ 25.000 θξάγθσλ θαηαηέζεθε ζηηο 5 Οθησβξίνπ 1910 ζηελ Βζληθή Σξάπεδα ηεο 

Βιιάδαο, ζχκθσλα κε επηζηνιή ηνπ Α. ακησηάθε πξνο ηνλ θνπινχδε, ζε λέα ηνπ 

επηζηνιή σζηφζν, κε εκεξνκελία 27 Οθησβξίνπ 1910, ν ακησηάθεο ελεκέξσζε ηνλ 

πξφεδξν ηεο Βπηηξνπήο φηη «ε θπξία Ράιιε απεθάζηζε λ‟ απνζχξε ηελ πξνζθνξάλ ηεο 

                                                 
420Ώξρείν ηέθαλνπ θνπινχδε, Γελλάδεηνο ΐηβιηνζήθε, Φάθεινο 27 (Εδησηηθέο ππνζέζεηο θαη έγγξαθα 

θνπινχδε), Τπνθάθεινο 27.3 (Βζληθή Πηλαθνζήθε). 
421 Ώξρείν ΒΠΜΏ, θάθεινο θιεξνδνηήκαηα (Θεφδσξνο Ράιιεο), επηζηνιή ηεο Ώηθ. Ράιιε πξνο ηελ 

Ώγγειηθή: «ε παξαθαιψ πνιχ λα εηπήο ηνπ θπξίνπ θνπινχδε φηη ζεσξψ θη εγψ πξαθηηθψηεξνλ λα 

δίδεηαη ην βξαβείνλ θαηφπηλ δηαγσληζκνχ αξκνδίνπ, εηο Έιιελα δσγξάθνλ Βιιεληθήο θαηαγσγήο θαη 

ζπνπδάδνληα εηο ηελ ελ Ώζήλαηο ζρνιήλ ησλ Χξαίσλ Σερλψλ. Ώλαζέησ επνκέλσο εηο ηελ Βπηηξνπήλ ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ηελ θξνληίδα λα θαζνξίζε κεηά ηνπ Αηεπζπληνχ ηεο ρνιήο ησλ σξαίσλ Σερλψλ, 

ηαο ιεπηνκεξείαο ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ παξαθαιψ λα κνπ ππνβάιε φζνλ ην 

δπλαηφλ ηαρχηεξνλ ην ζρεηηθφλ ζρέδηνλ». 
422πλεδξίαζε ηεο 26εο Ώπξηιίνπ 1910. 
423 Σν πξνζρέδην ζηάιζεθε ζην Παξίζη γηα έγθξηζε απφ ηελ Ώηθαηεξίλε Ράιιε ζηηο 18 Ενπιίνπ 1910, 

ζπλεκκέλν ζε δχν επηζηνιέο ηνπ ηέθαλνπ θνπινχδε. ηελ κελ πξψηε πνπ βξέζεθε ζην αξρείν ηεο 

ΒΠΜΏ, θάθεινο θιεξνδνηήκαηα, ν Πξφεδξνο ηεο Βπηηξνπήο απέδσζε ηελ θαζπζηέξεζε ζηε ζχληαμε 

ηνπ θαλνληζκνχ ζηε «βξαδχηεηα ηεο ππφ ηεο Κπβεξλήζεσο δεκνζηεχζεσο ηνπ λένπ Νφκνπ θαη ηνπ 

θαλνληζηηθνχ ΐ. Αηαηάγκαηνο πεξί ρνιήο ησλ Καιψλ Σερλψλ». ηε δεχηεξε επηζηνιή ηνπ, πνπ 

ππάξρεη ζην αξρείν θνπινχδε ζηε Γελλάδεην ΐηβιηνζήθε (Φάθεινο 27, Τπνθάθεινο 27.3), ν 

θνπινχδεο πιεξνθφξεζε ηελ Ώηθ. Ράιιε γηα ηε δηαθσλία πνπ είρε πξνθχςεη κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 

Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο Πηλαθνζήθεο  ζρεηηθά κε ην ελδερφκελν πιεφλαζκα ησλ ηφθσλ ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο θαη ηε ρξήζε ηνπ: νξηζκέλα κέιε Ŕ «ηα νιηγψηεξα» - επηζπκνχζαλ λα πξνζηίζεληαη νη 

πιενλάδνληεο ηφθνη ζην ρηιηφδξαρκν βξαβείν ή λα ρξεζηκνπνηνχληαη «πξνο αγνξάλ νξγάλσλ ή βηβιίσλ 

δηα ηελ ρνιήλ ησλ Καιψλ Σερλψλ», ε δε πιεηνςεθία πξφηεηλε νη ηφθνη λα ζπκπιεξψλνπλ ην ππάξρνλ 

θεθάιαην, αθνχ δελ ήηαλ βέβαην πσο «ελ απσηέξσ κειιφληη νη ηξαπεδηηηθνί ηφθνη δελ ζα ππνζηνχλ 

κείσζηλ». Γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθσλίαο, ν θνπινχδεο δήηεζε απφ ηελ Ώηθ. Ράιιε λα δηαηππψζεη, 

«δηα ηδηαηηέξαο επηζηνιήο», ηε γλψκε ηεο. ηελ απαληεηηθή ηεο επηζηνιή πξνο ηνλ θνπινχδε, κε 

εκεξνκελία 17 Ώπγνχζηνπ 1910 (αξρείν Β.Π.Μ.Ώ., θάθεινο θιεξνδνηήκαηα), ε Ράιιε ελέθξηλε ην 

ζρέδην ηνπ θαλνληζκνχ, ελψ ζην δήηεκα ηνπ πεξηζζεχκαηνο ησλ ηφθσλ ζπληάρζεθε κε ηε γλψκε ηεο 

πιεηνςεθίαο «λα πξνζηίζεηαη ην ηπρφλ πιεφλαζκα ησλ ηφθσλ εηο ην θεθάιαηνλ». 
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Φξ. 1000 δηα ηελ απνλνκήλ ηνπ ελ ιφγσ βξαβείνπ δηα ην ηξέρνλ έηνο, σο εθ ηεο 

πξνζεγγηδνχζεο ιήμεσο απηνχ».
424

 

Ο1
νο

 Ράιιεηνο Αηαγσληζκφο δηεμήρζε ηειηθά ηελ 1
ε
 Αεθεκβξίνπ 1911

425
, είρε 

σο ζέκα ηελ «Βξγαζία» θαη ν Α. Μπηζθίλεο επειέγε αληί ηνπ Γ. Γνπλαξφπνπινπ γηα 

ην ρηιηφδξαρκν βξαβείν.
426

 Δ έλαξμε ησλ ΐαιθαληθψλ Πνιέκσλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

1912 καηαίσζε ηνλ δεχηεξν Ράιιεην Αηαγσληζκφ πνπ, έπεηηα απφ απφθαζε ηεο 

Βπηηξνπήο Βπίιεςεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, ζα δηεμαγφηαλ ηελ 1
ε
 Αεθεκβξίνπ 

1912. Ώλαβιήζεθε σζηφζν θαη ν δηαγσληζκφο ηνπ επφκελνπ έηνπο, δηφηη, φπσο 

δηαβάδνπκε ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 12
εο

 Αεθεκβξίνπ 1913, «ελ ησ κεηαμχ 

γίλεηαη ν δηαγσληζκφο Ώβέξσθ θαη αη αίζνπζαη ηνπ Πνιπηερλείνπ είλε θαηειεηκκέλαη, 

πάλησο φκσο ζέιεη πξνθεξπρζεί εληφο ηνπ ηξέρνληνο κελφο». Σειηθά ν 2
νο

 Ράιιεηνο 

δηαγσληζκφο πξνθπξήρζεθε γηα ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1914, κε ληθεηή ηνλ Γ. 

Γνπλαξφπνπιν γηα ην έξγν ηνπ «Ο γπξηζκφο-Δ επηζηξνθή απφ ηνλ πφιεκν».
427

 Δ 

πξνθήξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην 1914 πξέπεη λα έγηλε εληφο ησλ δεδνκέλσλ 

                                                 
424 Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ., θάθεινο θιεξνδνηήκαηα. 
425 ΐι. ζρεηηθά Ώξρείν ΒΠΜΏ, ΐηβιίν πξαθηηθψλ, ζπλεδξίαζε ηεο 31εο Μαξηίνπ 1911 θαη ηεο 14εο 

Ννεκβξίνπ 1911. Δ Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ηεο Πηλαθνζήθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Εαθσβίδε απνθάζηζαλ 

αξρηθά λα πξνθεξπρζεί ν δηαγσληζκφο ζηα κέζα Ενπλίνπ 1911 θαη ε δηεμαγσγή ηνπ λα γίλεη ηνλ 

επηέκβξην. Με επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ θνπινχδε ζηηο 25 Ώπγνχζηνπ (αξρείν ΒΠΜΏ), ν Εαθσβίδεο 

δήηεζε λα επηιέμεη ε Βπηηξνπή δχν κέιε ηεο «ηλα ελ ζπλεξγαζία κεηά ησλ θαζεγεηψλ ηνπ Σκήκαηνο 

ηεο Γξαθηθήο απνθαλζψζηλ επί ησλ εθηειεζζεζνκέλσλ πξνζρεδηαζκάησλ», ψζηε λα δηεμαρζεί ν 

δηαγσληζκφο ηελ 1ε επηεκβξίνπ, εκεξνκελία ηελ νπνία ν Εαθσβίδεο είρε επηιέμεη ρσξίο ηελ εθ ησλ 

πξνηέξσλ ζπλελλφεζε κε ηελ Βπηηξνπή Βπίβιεςεο. Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ηειηθά ζηελ αλαβνιή ηνπ 

δηαγσληζκνχ, αθνχ ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο απνπζίαδαλ ην δηάζηεκα εθείλν απφ ηελ Ώζήλα. Σν δήηεκα 

απαζρφιεζε εθ λένπ ηελ Βπηηξνπή ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 14εο Οθησβξίνπ 1911, φπνπ θαη απνθαζίζηεθε 

ηειηθά λα δηεμαρζεί ν δηαγσληζκφο ηελ 1ε Αεθεκβξίνπ θαη νη επφκελνη ηελ 1ε Ενπιίνπ θάζε έηνπο, 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία νη αίζνπζεο ηνπ Μεηζνβείνπ Πνιπηερλείνπ δελ είλαη θαηεηιεκκέλεο «έλεθα 

άιισλ εμεηάζεσλ». Σαπηφρξνλα απνθαζίζηεθε λα δεηεζεί απφ ηελ Ώηθ. Ράιιε ε έγθξηζε ησλ αιιαγψλ 

απηψλ, αιιά θαη ελφο πξφζζεηνπ φξνπ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ ν ληθεηήο δελ ζα είρε ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπκκεηάζρεη ζηνπο επφκελνπο δηαγσληζκνχο. Σέινο ε Βπηηξνπή εμέιεμε ηνπο Θ. Άλληλν θαη Ε. 

Καπηαληδφγινπ (κε αλαπιεξσκαηηθφ ηνλ η. Ράιιε) σο κέιε ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

ρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ βι. Ώλκ., «Ο Ράιιεηνο Αηαγσληζκφο Γσγξαθηθήο. Πνηνη νη φξνη 

ηνπ», εθ.Δζηία, 8 Ενπλίνπ 1911. Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Αηαγσληζκφο δσγξαθηθήο», Πηλαθνζήθε, 

έηνο ΕΏ΄, ηρ.126, Ώχγνπζηνο 1911, ζει.125-126. 
426 Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Ο Ράιιεηνο Ώγψλ», Πηλαθνζήθε, έηνο ΐ΄, ηρ.133, Μάξηηνο 1912, 

ζει.18-19, φπνπ θαη νη αλαπαξαγσγέο ησλ έξγσλ ησλ δχν δηαγσληδνκέλσλ, θαζψο θαη ε εηζήγεζε ηνπ 

θαζεγεηή γιππηηθήο Θσκά Θσκφπνπινπ. ΐι. θαη Ώλκ. [Κ. Μηραειίδεο], «Ο Ράιιεηνο Ώγψλ», 

Παλαζήλαηα, ηφκνο ΚΓ΄, 15 Μαξηίνπ 1912, ζει.315. Καη ηα δχν έξγα βξίζθνληαη ζήκεξα ζηε ζπιινγή 

ηεο ΏΚΣ. 

http://195.130.76.227/adlib/site/index_html?type=details&number=3834&search_type=simple_search&

type2= θαη 

http://195.130.76.227/adlib/site/index_html?type=details&number=3833&search_type=simple_search&

type2= (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 15/08/2016). 
427ΐι. ζρεηηθά ηα φζα αλαγξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ζηηο 13 Οθησβξίνπ 1914. Σν βξαβεπζέλ έξγν βξίζθεηαη ζήκεξα ζηε ζπιινγή εο 

ΏΚΣ. 

http://195.130.76.227/adlib/site/index_html?type=details&number=818&search_type=simple_search&t

ype2= (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 15/08/2016). 
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πξνζεζκηψλ,
428

 φπσο φκσο δηαβάδνπκε ζην πεξηνδηθφΠηλαθνζήθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

1915 «ην γέξαο ήην ρηιηφδξαρκνλ αιιά δελ απελεκήζε, δηφηη ε επηηξνπή δελ εχξελ 

άμηα βξαβεχζεσο ηα δπν ππνβιεζέληα έξγα. Χο ζέκα είρε δνζεί «Δ αλάγλσζηο».
429

 Ο 

3
νο

 Ράιιεηνο Αηαγσληζκφο πξνθεξχρζεθε ηειηθά ην θζηλφπσξν ηνπ 1916
430

 θαη 

απνθαζίζηεθε λα ζπκκεηάζρνπλ νη απφθνηηνη ησλ ηξηψλ πξνεγνχκελσλ εηψλ (1914, 

1915, 1916) θαη νη λπλ καζεηέο ηεο 7
εο

ηάμεο ηνπ ρνιείνπ ησλ Σερλψλ, κε έπαζιν 

2.000 δξρ. Σν γεγνλφο απηφ πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ησλ απνθνίησλ ηνπ 1916 θαη 

ησλ καζεηψλ ηεο 7
εο

 ηάμεο πνπ κε θνηλή ηνπο αλαθνξά  πξνο ηελ Βπηηξνπή ηνπ 

Ράιιεηνπ Αηαγσληζκνχ, ζηηο 14 Ννεκβξίνπ 1916, έθξηλαλ άδηθνπο ηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο θαη δήηεζαλ ηελ πξνθήξπμε δχν δηαγσληζκψλ «έλα κελ ηνλ 

πέξπζηλ αλαβιεζέληα εηο νλ λα ιάβνπζη κέξνο νη πέξπζηλ καζεηαί ηεο 7
εο

 ηάμεσο θαη 

νη απφθνηηνη ηνπ 1914 θαη εηο ηνλ αξηζηεχζαληα ηνπ νπνίνπ λα δνζή ην εηο 2000 δξαρ. 

γχξαο ησλ εηψλ 1914&1915 θαη έηεξνλ δη‟ εκάο ηνπο καζεηάο ηεο 7
εο

 ηάμεσο θαη ηνπο 

απνθνίηνπο ηνπ 1915, εηο ηνλ αξηζηεχζαληα ηνπ νπνίνπ λα δνζεί ην γχξαο ηνπ 1916, 

φπεξ θαη ζχκθσλνλ ηε βνπιήζεη ηνπ αεηκλήζηνπ εκίλ Βπεξγέηνπ θαη δίθαηνλ είλαη».
431

 

ε απάληεζή ηεο ζηηο 2 Εαλνπαξίνπ 1917, ε επί ηνπ Ράιιεηνπ Αηαγσληζκνχ 

Βπηηξνπή έθαλε δεθηή ηελ παξαπάλσ πξφηαζε θαη παξαθάιεζε ηνλ Αηεπζπληή ηνπ 

ρνιείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ λα κεξηκλήζεη γηα ηελ άκεζε πξνθήξπμε ησλ δχν 

δηαγσληζκψλ.
432

 πσο δηαβάδνπκε ζην πεξηνδηθφ Πηλαθνζήθε, ζηνλ πξψην 

                                                 
428ΐι. ΐι. ζρεηηθά ηα φζα αλαγξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ζηηο 13 Οθησβξίνπ 1914. 
429Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο ΕΑ΄, ηρ. 168, Φεβξνπάξηνο 

1915, ζει.174. 
430 ηε ζπλεδξίαζε ηεο 6εο Μαξηίνπ 1915, ε Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ηεο Πηλαθνζήθεο απνθάζηζε, θαηφπηλ 

πξφηαζεο ησλ θαζεγεηψλ ηεο Γξαθηθήο ηνπ Πνιπηερλείνπλα πξνβεί ζηελ ηξνπνπνίεζε νξηζκέλσλ 

φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ: αθελφο κελ ηνλ «πεξηνξηζκφλ εηο κηα θαη κφλελ εκέξαλ αληί δχν ηνπ 

πξνθξηκαηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ πξνζρεδηάζκαηνο», αθεηέξνπ δε ηελ αιιαγή ηεο πξνηειεπηαίαο 

παξαγξάθνπ ηεο πξνθήξπμεο «φπσο ελ πεξηπηψζεη θαζ‟ελ νπδέλ έξγνλ θξηζεί άμηνλ βξαβεχζεσο, ην κε 

δηαηεζέλ πνζφλ πξνζηίζεηαη εηο ην ηνπ έπνληνο έηνπο, φπσο θαηά ηνχην απνλέκσληαη δχν βξαβεία εθ 

ρηιίσλ δξαρκψλ έθαζηνλ, εηο δχν έξγα θξηλφκελα άμηα βξαβεχζεσο. Βάλ δε θαη πάιηλ ην πνζφλ ησλ 

ρηιηψλ θαη δηζρηιίσλ δξαρκψλ κείλε αδηάζεηνλ, πξνζηίζεληαη εηο ην ηνπ κεζεπφληνο έηνπο επί ηαο απηάο 

σο αλσηέξσ είξεηαη φξνπο. Πέξαλ φκσο ησλ δηζρηιίσλ δξαρκψλ παλ πιενλάδνλ πνζφλ πξνζηίζεηαη εηο 

ην θεθάιαηνλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο». ΐι. αξρείν ΒΠΜΏ, έγγξαθν ηεο 3/2/1914. 
431 Ώξρείν ΒΠΜΏ, αλαθνξά ηεο 14/11/1916, κε ηηο ππνγξαθέο, κεηαμχ άιισλ, ησλ . Παπαινπθά, Μ. 

Ώλαγλσζηνπνχινπ, Μ. Σζαγξή θαη Π. Οηθνλνκίδνπ. Δ αλαθνξά επηζπλάπηεηαη ζε επηζηνιή ηνπ Γ. 

Εαθσβίδε πξνο ηελ επί ηνπ Ραιιείνπ δηαγσλίζκαηνο Βπηηξνπή (16/11/1916), ζηελ νπνία θαη δηαβάδνπκε 

ηα εμήο: «Δ νινκέιεηα ησλ θαζεγεηψλ [ηνπ ρνιείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ], κε επηζπκνχλησλ, ελλνείηαη, 

λα επεκβψζη εηο ηα θαζήθνληα ηεο επηηξνπήο φζνλ αθνξά εηο ην ρξεκαηηθφλ δήηεκα, έθξηλελ νπρ ήηηνλ 

δηθαίαλ ππφ θαζαξψο ηερληθήλ έπνςηλ ηελ παξαηήξεζηλ φηη ζα ήην ηειείσο άληζνο ν ζπλαγσληζκφο 

καζεηψλ πξνο απφ ηξηψλ εηψλ απνθνίηνπο, θαη ζπλεπψο εθθξάδεη ηελ επρήλ φπσο ε Βπηηξνπή θαλνλίζε 

νκαιψηεξνλ ηα ηνπ δηαγσληζκνχ, νχησο ψζηε νη κελ απνκαθξνηέξνπ ρξφλνπ απφθνηηνη ζπλαγσληζζψζη 

πξνο ηνπο ηνπ παξειζφληνο έηνπο ηνηνχηνπο, νχηνη δε πξνο ηνπο καζεηάο ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνχ έηνπο, 

σο έρνληεο ην δηθαίσκα λα ιάβσζη κέξνο θαη εηο δεχηεξν, θαηά ηελ πξνθήξπμηλ, δηαγσληζκφλ». 
432 Ώξρείν ΒΠΜΏ, πξνζρέδην επηζηνιήο ηεο 2/1/1917. 
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δηαγσληζκφ ληθεηήο αλαδείρζεθε ν Ώπφζηνινο Γεξαιήο,
433

 ελψ ζηνλ δεχηεξν 

δηαγσληζκφ ην ρηιηφδξαρκν βξαβείν θέξδηζε ε Μαξία Ώλαγλσζηνπνχινπ.
434

 

 

 

  

                                                 
433Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο ΕΓ΄, ηρ.193, Μάξηηνο 1917, 

ζει.13: «Αηα ην εθεηεηλφλ Ράιιεηνλ δσγξαθηθφλ δηαγψληζκα εδφζε εθ ηεο Βπηηξνπήο ζέκα εθ ησλ 

απαζρνιεζάλησλ ηνλ αείκλεζηνλ δσγξάθνλ Θ. Ράιιελ, ήην δε ηνχην Πξνζθχλεκα πξν ηεο εηθφλνο ηεο 

Θενηφθνπ εληφο ΐπδαληηλνχ λανχ. Αηεγσλίζζεζαλ δχν απφθνηηνη, ε δεζπ. Ώλαγλσζηνπνχινπ θαη ν θ. 

Ώπφζη. Γεξαιήο, φζηηο θαη εβξαβεχζε ιαβψλ εθηφο ρηιίσλ δξαρκψλ θαη εηέξαο ρηιίαο επεηδή θαηά ην 

παξειζφλ έηνο δελ είρε πξνθεξπρζή δηαγσληζκφο. Δ επηηξνπή απεηειείην εθ ηνπ Αηεπζπληνχ θαη ησλ 

θαζεγεηψλ ηεο Καιι. ζρνιήο θαη ησλ θ.θ. Π. Καιιηγά θαη . Ράιιε εθ κέξνπο ηεο αγσλνζέηηδνο 

κεηξφο ηνπ Ράιιε. Δ δ. Ώλαγλσζηνπνχινπ ελ ησ έξγσ ηεο απεηθφληζε γπλαίθα αλεγείξνπζαλ ην 

παηδάθη ηεο δηα λα πξνζθπλήζε ηελ Βηθφλα. Σν βξαβεπζέλ έξγνλ ηνπ θ. Γεξαιή εθξίζε σο παξάζηαζηο 

δσεξνηέξα, σο ζχλζεζηο δε αξηησηέξα. Βηο ην Βζσηεξηθφλ πησρηθνχ ΐπδαληηλνχ λανχ εηο ην βάζνο ηνπ 

νπνίνπ θαίλεηαη ην εηθνλνζηάζηνλ κε ηελ παιαηάλ εηθφλα ηεο Θενκήηνξνο πιήξε αλαζεκάησλ δχν 

νξθαλά έρνπλ γνλππεηήζε. Μηα θφξε κειαλεηκνλνχζα θαη έλ αγφξη πξνζεχρεηαη. Δ ζηάζηο ηεο θφξεο 

έρεη θάπνηαλ ανξηζηίαλ, ε ηνπ παηδφο φκσο είλαη πιήξεο δσήο εηο ηελ ςπρηθήλ εθδήισζηλ. Βηο απηφ ν 

δσγξάθνο ζπλεθέληξσζε φιελ ηελ δχλακηλ». Δ ειαηνγξαθία ηνπ Λνπθά Γεξαιή κε ηίηιν «Πξνζεπρή» 

(110x82,5εθ.) βξίζθεηαη ζηε ζπιινγή ηεο ΏΚΣ. 

http://195.130.76.227/adlib/site/index_html?type=details&number=786&search_type=simple_search&t

ype2= (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 15/08/2016). 
434Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο ΕΓ΄, ηρ. 194-195, Ώπξίιηνο-

Μάηνο 1917, ζει.36: «Καηά ηνλ ελεξγεζέληα δεχηεξνλ Ράιιεηνλ δηαγσληζκφλ δσγξαθηθήο ησλ 

απνθνίησλ θαη ηειεηνθνίησλ ηεο Καιι. ζρνιήο εβξαβεχζε ε δεζπνηλίο Μαξίθα Ώλαγλσζηνπνχινπ 

επηδείμαζα αθξίβεηαλ θαη θπζηθφηεηα ελ ηε απνδφζεη. Θέκα εδφζε ην „Καζξέπηηζκα‟, ην δε βξαβείνλ 

ρηιηφδξαρκνλ. Σεο θξηηηθήο επηηξνπήο πξνήδξεπζελ ν πξίγθες Νηθφιανο». 



165 

 

Δηθφλα 81: Θ. Ράιιεο, «Ηθεζία», π. 1905-1909 
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Δηθφλα 82: Θ. Ράιιεο, «Ο πξψηνο κπάηζνο,» π.1908-1909 
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Κεθάιαην 5: Δ Βζληθή Πηλαθνζήθε θαηά ηελ πεξίνδν ησλ 

βεληδειηθψλ θπβεξλήζεσλ, 1910-1915 

 

5.1) Σν δήηεκα ηεο αλέγεξζεο ηνπ λένπ θηεξίνπ ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο 

Δ ζπληξηπηηθή λίθε ηνπ Κφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ ζηηο εθινγέο ηεο 28
εο

 

Ννεκβξίνπ 1910 έδσζε ηζρπξή θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία ζηε λέα θπβέξλεζε ηνπ 

Βιεπζέξηνπ ΐεληδέινπ ΐεληδέινπ (307 ζε ζχλνιν 362 εδξψλ) θαη ηελ απαξαίηεηε 

λνκηκνπνίεζε λα δηεθπεξαηψζεη πξψηα ην αλαζεσξεηηθφ ηεο έξγν, ςεθίδνληαο ζε 

ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ηηο λέεο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

δξνκνινγήζεη ηηο κεηαξξπζκίζεηο ζηνπο επίκαρνπο ηνκείο ηνπ ζηξαηνχ, ηεο δηνίθεζεο, 

ηεο παηδείαο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο νηθνλνκίαο. Ο ΐεληδέινο πηνζεηψληαο κηα 

ζπκβηβαζηηθή πνιηηηθή κε ην ηέκκα δηαηήξεζε ηα πθηζηάκελα πξνλφκηα ηνπ βαζηιηά 

(ι.ρ. ην δηθαίσκα θήξπμεο πνιέκνπ ή ην δηθαίσκα δηνξηζκνχ θαη παχζεο ησλ 

θπβεξλήζεσλ θαη δηάιπζεο ηεο ΐνπιήο) θαη επαλέθεξε ηνλ Αηάδνρν Κσλζηαληίλν 

ζηελ εγεζία ηνπ ζηξαηνχ ηνλ Ενχλην ηνπ 1911.
435

 ηα πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πνιηηηθήο πξέπεη λα εξκελεπζεί θαη ε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο ΐεληδέινπ λα δηνξίζεη 

ηνλ πξίγθηπα Νηθφιαν ζηε ζέζε ηνπ επίηηκνπ πξνέδξνπ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο θαη 

ηνπ ρνιείνπ ησλ Σερλψλ θαη λα ζέζεη έηζη ηα ζεζκηθά θαιιηηερληθά ηδξχκαηα ππφ ηελ 

επίβιεςε ηεο βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο.
436

Έρνληαο νινθιεξσζεί ε ζεζκηθή ζπγθξφηεζε 

ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, κε ηελ ςήθηζε ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο Μαπξνκηράιε θαη Αξαγνχκε, ην ελδηαθέξνλ ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπήο 

ζηξάθεθε θπξίσο ζηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ πφξσλ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ 

λένπ θηεξίνπ ηνπ κνπζείνπ. Υσξίο φκσο ηελ απαηηνχκελε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζεγηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ κεγάξνπ, ε δηνίθεζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ππνρξεψζεθε λα 

αλαδεηήζεη ηααλαγθαία θεθάιαηαζην θιεξνδφηεκα ηνπ Γεσξγίνπ Ώβέξσθ, γεγνλφο 

πνπ πξνθάιεζε ηελ έληνλε αληίδξαζε ηφζν ησλ ππεπζχλσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ, φζν θαη 

ηεο πιεηνλφηεηαο ησλ Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ (κέζσ ηνπ επίζεκνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ 

ηνπο θνξέα). Δ νμχηαηε απηή δεκφζηα αληηπαξάζεζε πνπ πξνθιήζεθε ζηηο αξρέο ηνπ 

1911,θαη ε νπνία αλαιχεηαη δηεμνδηθά ζην παξφλ θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο, 

                                                 
435 Γ. Μαπξνγνξδάηνο, «Οη πνιηηηθέο εμειίμεηο. Ώπφ ην Γνπδί σο ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή», φπ.π., 

ζει.13.  
436 ΐαζηιηθφλ Αηάηαγκα «Πεξί δηνξηζκνχ επίηηκνπ Πξνέδξνπ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο θαη Πξνέδξνπ 

ηνπ ρνιείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ ηεο Ώ.ΐ.Τ ηνπ ΐαζηιφπαηδνο Νηθνιάνπ», ΦΔΚ, αξηζ.15 ηεο 19εο 

Εαλνπαξίνπ 1911. 
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έρεηηδηαίηεξε ζεκαζία, επεηδή αθξηβψο αλαδεηθλχεη ηελ εηθφλα πνπ είρε ε Βζληθή 

Πηλαθνζήθε ζηε δεκφζηα θαιιηηερληθή ζθαίξα κεηά απφ ηα πξψηα δέθα ρξφληα 

ιεηηνπξγίαο ηεο. Οη ζπλεληεχμεηο ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, φπσο θαη ηα 

άξζξα πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζε έλα ηκήκα ηνπ αζελατθνχ ηχπνπ δείρλνπλ φηη ε δηνίθεζε 

ηνπ κνπζείνπ δελ είρε θαηνξζψζεη λα πείζεη ην (πεξηνξηζκέλν) θηιφηερλν θνηλφ γηα ηε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαιιηηερληθνχ ηδξχκαηνο, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί 

θαζνιηθφ ην αίηεκα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηεξίνπ ηνπ. Βπηπξνζζέησο, ε αληίδξαζε 

ησλ ίδησλ ησλ Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ απνδεηθλχεη φηη ε Πηλαθνζήθε δελ είρε 

αληαπνθξηζεί ζηηο αξρηθέο πξνζδνθίεο ηνπο θαη δε ζηελ νηθνλνκηθή ηνπο ελίζρπζε 

κέζσ ηεο αγνξάο έξγσλ ηέρλεο. Ώληίζεηα, ε επηινγή ηεο δηνίθεζεο ηνπ κνπζείνπ λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηα θεθάιαηα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Ώβέξσθ γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ 

θηεξίνπ έπιεγε νπζηαζηηθά ηα ζπκθέξνληα ησλ θαιιηηερλψλ θαη ηνπο ζηεξνχζε 

ζεκαληηθνχο ρξεκαηηθνχο πφξνπο.  

Ώιιά θαη ε πξνζπάζεηα ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπήο λα απεπζπλζνχλ ζε ηδηψηεο 

θηιφηερλνπο, φπσο νη Μαξίλνο Κνξγηαιέληνο θαη Μπαδίι Γαράξνθ (BasilZaharoff, 

1849-1936), κε ζθνπφ λα εμαζθαιίζνπλ απφ απηνχο ηα αλαγθαία θεθάιαηα γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ ηδηφθηεηνπ θηεξίνπ (ζέκαηα πνπ επίζεο αλαπηχζζνληαη ζην παξφλ 

θεθάιαην), δείρλεη πφζν θαζνξηζηηθφ ξφιν είραλ νη αλεπίζεκεο, εμσζεζκηθέο απηέο 

επαθέο ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. 

 

5.1.1) Ζ δεκφζηα αληηπαξάζεζε Πηλαθνζήθεο – Πνιπηερλείνπ γηα ην Αβεξψθεην 

θιεξνδφηεκα 

Βπσθεινχκελε ηεο λέαο λνκνζεζίαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο πνπ ηεο έδηλε λα 

ζπλαπνθαζίδεη ζρεηηθά κε ην θιεξνδφηεκα Ώβέξσθ (λφκνο „ΓΦΝΔ‟ θαη ΐ.Α. «πεξί 

ηεο ελ Ώζήλαηο Βζηθήο Πηλαθνζήθεο»), ε Βπηηξνπή ηεο Πηλαθνζήθεο ζπλεδξίαζε ην 

θζηλφπσξν ηνπ 1910 ζην κέγαξν θνπινχδε καδί κε ηε Αηαρεηξηζηηθή Βπηηξνπή ηνπ 

Πνιπηερλείνπ, «εδηρνγλψκεζαλ δε σο πξνο ηελ δηάζεζηλ ησλ ρξεκάησλ ηνπ 

Ώβεξσθείνπ θιεξνδνηήκαηνο. Σηλέο εγλσκνδφηεζαλ φπσο κε γίλε ε πξνο αλέγεξζηλ 

ηδίνπ θηηξίνπ ηεο Πηλαθνζήθεο δαπάλε, αιιά λα εγθαηαζηαζή αχηε εηο ηελ άλσ 

νξνθήλ ηνπ Πνιπηερλείνπ. Ώιι‟ ε πιεηνςεθία απεθάλζε ππέξ ηεο αλεγέξζεσο 

νηθνδνκήο. Ώχηε ζα ζηνηρίζε 250.000 αίηηλεο πηζαλφλ λα θζάζνπλ ηαο 300.000, ζα 
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ζπλαθζή δε δάλεηνλ εμππεξεηνχκελνλ ηνθνρξεσιπηηθψο εθ ησλ εηζνδεκάησλ ηνπ 

Ώβεξσθείνπ θιεξνδνηήκαηνο».
437

 

Σν δήηεκα σζηφζν δελ πξνρψξεζε ην δηάζηεκα εθείλν, πηζαλφλ ιφγσ ησλ 

δηνηθεηηθψλ αιιαγψλ ζην Πνιπηερλείν,αιιά επαλήιζε ζηε δεκφζηα ζθαίξα ζηηο αξρέο 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1911, φηαλ ν ππνπξγφο ησλ Βζσηεξηθψλ Βκκαλνπήι Ρέπνπιεο 

ζπγθάιεζε ζπλεδξίαζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επηηξνπήο ηνπ Πνιπηερλείνπ, ζηελ νπνία 

κεηαμχ άιισλ ζπδεηήζεθε θαη ην ζέκα «ηεο αλεγέξζεσο θηηξίνπ Πηλαθνζήθεο εθ 

θιεξνδνηήκαηνο ηνπ αεηκλήζηνπ εζληθνχ επεξγέηνπ Ώβέξσθ, ρσξίο φκσο λα ιεθζή 

ηειηθή απφθαζηο, ιφγσ ζνβαξψλ θσιπκάησλ εμ απηήο ηεο δηαζήθεο».
438

 

Σηο ίδηεο εκέξεο ε Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ηεο Πηλαθνζήθεο μεθίλεζε κέζα απφ 

ηηο ζειίδεο ηνπ θαζεκεξηλνχ Σχπνπ κηα πξνζπάζεηα λα αλαδείμεη ην ζέκα θαη λα 

ππνγξακκίζεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ λένπ θηεξίνπ. Δ αξρή έγηλε κε 

έλα αλψλπκν δεκνζίεπκα ζηε θηινβεληδειηθή εθεκεξίδαΔζηία ηεο 3
εο

 Φεβξνπαξίνπ 

1911 κε ηνλ πξνθιεηηθφ ηίηιν «Βθαηνκκχξηα κέζα ζηα ζθνππίδηα. Έηνηκνλ λα ηα 

πάξνπλ ην θάξξν. Σα μεζσξηαζκέλα παιεφπαλα ηνπ Πνιπηερλείνπ. Δ κεγαιεηηέξα 

εληξνπή ηεο Βιιάδνο. Δ γηγαληνκαρία ηεο δηαζψζεσο».
439

 Ο αλψλπκνο ζπληάθηεο, 

παξνπζηάδνληαο ηηο «πεξηπέηεηεο» ηεο Πηλαθνζήθεο, επεζήκαλε ηελ θαθνκεηαρείξηζε 

ησλ πηλάθσλ πνπ δσξίζεθαλ ζην Πνιπηερλείν θαηά ηνλ 19
ν
 αηψλα

440
 θαη εθζείαζε ηε 

ζσηήξηα εξγαζία ηνπ Υαηδφπνπινπ.
441

 Σαπηφρξνλα έδσζε ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ «κηα 

                                                 
437Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο Ε΄, ηρ. 117, Ννέκβξηνο 1910, 

ζει. 187. 
438 Ώλκ., «Πξφλνηα δηα ην Πνιπηερλείνλ. Ώπνθάζεηο ηνπ θ. Ρέπνπιε», εθ.Δζηία, 4 Φεβξνπαξίνπ 1911.  
439 Ώλκ., «Βθαηνκκχξηα κέζα ζηα ζθνππίδηα. Έηνηκνλ λα ηα πάξνπλ ην θάξξν. Σα μεζσξηαζκέλα 

παιεφπαλα ηνπ Πνιπηερλείνπ. Δ κεγαιεηηέξα εληξνπή ηεο Βιιάδνο. Δ γηγαληνκαρία ηεο δηαζψζεσο», 

εθ.Δζηία, 3 Φεβξνπαξίνπ 1911. 
440π.π.: «Οη πίλαθεο απηνί εζηνηβάδνλην κχξδελ [sic] κίγδελ εηο θάζε γσλίαλ ηνπ παιαηνχ 

Πνιπηερλείνπ, ην νπνίνλ έθεηην εθεί πνπ είλε ζήκεξνλ ην Χδείνλ, θαη αη νζφλαη απφ ην ηχιηγκα, ηελ 

πγξαζίαλ, ηελ έιιεηςηλ πεξηπνηήζεσο θαη θπξίσο ηελ έιιεηςηλ ζηαζεξάο ζεξκνθξαζίαο, ήξρηζαλ λα 

ράλνπλ ηα ρξψκαηά ησλ, άιιαη πεξηζζφηεξνλ θαη άιιαη νιηγψηεξνλ. Έπεηηα επήιζελ ην θιεξνδφηεκα 

Ώβέξσθ. […] Βλ ησ κεηαμχ νη πίλαθεο είρνλ κεηαθνκηζζή, ρσξίο θακκίαλ πξνθχιαμηλ, εηο ην λένλ 

νηθνδφκεκα ηνπ Πνιπηερλείνπ, επί ηεο νδνχ Παηεζίσλ, φπνπ εξξίθζεζαλ θαη εζηνηβάρζεζαλ εηο 

ηέζζαξαο αίζνπζαο θελάο, ζηξσκέλαο κε πιάθαο πγξάο θαη απφ ηα παξάζπξα ησλ νπνίσλ ν ήιηνο θαηά 

ην θαινθαίξη επεηέιεη αλελφριεηνο θαη ζηαζεξψο ην νιέζξηνλ έξγνλ ηνπ. Βπί κεξηθψλ εθ ησλ πηλάθσλ 

απηψλ εδσγξαθήζεζαλ θαιιηηερληθψηαηα θαη νη αξηζκνί ησλ θαη‟ αχμνπζαλ ζεηξάλ. Καη ν 

αθαηαλφκαζηνο απηφο βαλδαιηζκφο δελ πξέπεη λα θαηαπιήμε, φηαλ ιεθζή ππ‟ φςηλ φηη νη πίλαθεο 

εζεσξνχλην σο αζηεία έξγα αγλψζησλ δσγξάθσλ. Πξν ηεηξαεηίαο κεξηθνί θαιιηηέρλαη καο είδνλ ηελ 

θαηάζηαζηλ απηήλ. Δ Πηλαθνζήθε ήην ηφηε έλα ράνο απφ παιεφπαλα. Οη θαιιίηεξνη πίλαθεο είρνλ 

θαιπθζή απφ επίρξηζκα κειαλφλ αθαζαξζίαο θαη πγξαζίαο, ην νπνίνλ δελ άθηλε λα θαίλεηαη ηη ππήξρε 

θάησ απ‟ απηφ. Άιινη «έζθαζαλ» - ηα ρξψκαηα δειαδή ππέζηεζαλ « craquelures » φπσο ιέγεηαη εηο ηελ 

γιψζζα ησλ θαιιηηερλψλ -. Άιινη ήζαλ έηνηκνη λα δηαιπζνχλ εηο ζθφλελ. Πξνο ζηηγκήλ επεθξάηεζε 

ζθέςηο εηο ηελ… ππεξεζίαλ ηνπ Πνιπηερλείνπ λα πεηαρζνχλ φια εθείλα ηα παιεφπαλα εηο ηα 

ζθνππίδηα, δηα λα θαζαξηζζή ην κέξνο». 
441π.π.:«Καη ηφηε, κέζα εηο ην άκνξθνλ εθείλν ράνο εηζήιζελ ν δσγξάθνο θ. Γ. Υαηδφπνπινο, σο 

άιινο αλαδεκηνπξγφο. Βίδελ φηη ε βιάβε ησλ πηλάθσλ ήην κεραληθή, δειαδή επαλνξζσηή, θαη φρη 
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ηδέα ηνπ πινχηνπ ηεο Πηλαθνζήθεο», αλαθέξνληαο ηα πην αμηφινγα έξγα ηεο 

ζπιινγήο, θαζψο θαη ηηο ζεκαληηθφηεξεο δσξεέο πνπ έγηλαλ ηα ηειεπηαία απηά ρξφληα, 

θαη νινθιήξσζε ην άξζξν ηνπ δηεξσηψκελνο «Ώιιά ηη σθεινχλ αη δσξεαί, φηαλ δελ 

ππάξρε ζηέγε δη‟ απηάο; Καη κε πνίαλ ινγηθήλ, πξνο ζενχ, ζα δηθαηνινγήζσκελ ηελ 

πεξηθξφλεζίλ καο απηήλ πξνο απνθηήκαηα εζληθά, δηα ηα νπνία έπξεπε λα είκεζα 

ππεξήθαλνη;». 

Αχν εκέξεο αξγφηεξαθηινμελήζεθε ζηελ ίδηα εθεκεξίδα ε πξψηε θαη κνλαδηθή 

ζπλέληεπμε ηνπ πξνέδξνπ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο Πηλαθνζήθεο.
442

Ο 

θνπινχδεο επηβεβαίσζε ην πξνρζεζηλφ δεκνζίεπκα ζρεηηθά κε ηελ «ηξνκαθηηθή 

θζνξά ησλ πηλάθσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ»,ππνγξάκκηζε φηη βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο 

Βπηηξνπήο ακέζσο κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηεο ήηαλ ε επηδηφξζσζε ησλ 

έξγσλ θαη εμέθξαζε ηε ραξά ηνπ πνπ ην πκβνχιην ηνπ κνπζείνπ «αλαθάιπςε ηνλ 

θαιιηηέρλε-restaurateur» Γ. Υαηδφπνπιν θαη ηνπ αλέζεζε ηε ζπληήξεζε ησλ 

πηλάθσλ.
443

 ηε ζπλέρεηα ηεο ζπλέληεπμεο, ν θνπινχδεο ηφληζε ηελ αθαηαιιειφηεηα 

ησλ αηζνπζψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ
444

 θαη ηελ αλάγθε ηεο άκεζεο θαηαζθεπήο ηνπ λένπ 

θηεξίνπ ηεο Πηλαθνζήθεο, γηα ην νπνίν άιισζηε ππήξρε ήδε έηνηκν ζρέδην 

(θαηεξηηζκέλν απφ ηνλ Πέηξν Καιιηγά θαη κε ηε βνήζεηα αξρηηεθηφλσλ απφ ην 

εμσηεξηθφ) θαη είρε ζπληαρζεί θαη ζρεηηθφο πξνυπνινγηζκφο. Τπνζηήξημε επίζεο φηη 

ηα απαηηνχκελα ρξήκαηα ήηαλ δπλαηφλ λα αληιεζνχλ απφ ην Ώβεξψθεην 

θιεξνδφηεκα, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 16 θαη 17 ηεο δηαζήθεο,
445

 ελψ πξνο επίξξσζε 

ηνπ επηρεηξεκαηφο ηνπ, ν θνπινχδεο αλέθεξε ηε δσξεά ηεο Πηλαθνζήθεο Ώβέξσθ 

ζην Πνιπηερλείν («Θα εγίλεην ε δσξεά απηή, αλ δελ είρε ηελ πεπνίζεζηλ φηη ζα 

                                                                                                                                              
ρεκηθή, φηε ζα εζξελνχκελ ηελ απψιεηαλ ηφζσλ εθαηνκκπξίσλ θαιιηηερληθνχ πινχηνπ. Έρσλ δ‟ φιαο 

ηαο απαηηνπκέλαο γλψζεηο δηα ηελ εξγαζίαλ ηεο δηαζψζεσο, θαη αηζζαλφκελνο ην ζάξξνο ηνπ λα 

γηγαληψλεηαη απφ ηελ πηθξίαλ ηεο απειπηζηηθήο εθείλεο ζέαο, εζηάζε ππεξάλσ ησλ φγθσλ εθείλσλ θαη 

ησλ ζσξψλ θαη ησλ ζηνηβάδσλ θαη ππεζρέζε λα θάκε θσο». 
442 Ώλκ., «Δ ηζηνξία ηεο Πηλαθνζήθεο καο. Δ δηαζήθε ηνπ Ώβέξσθ. Σα ζρέδηα ηνπ θ. Καιιηγά. Ση ιέγεη 

ν θ. θνπινχδεο», εθ.Δζηία, 5 Φεβξνπαξίνπ 1911. 
443 ΐι. φζα αλαθέξσ παξαπάλσ ζην θεθάιαην 3.2.2. 
444π.π.: «Ώπηαί είλε εληειψο αθαηάιιεινη, δηφηη πξψηνλ απαηηείηαη θσηηζκφο εθ ησλ άλσ θαη έπεηηα ην 

χςνο ησλ ηνίρσλ είλε πάξα πνιχ. ήκεξνλ εηο ηελ Βπξψπελ θξεκνχλ ηαο εηθφλαο ρακειά ζρεηηθψο, 

δηφηη ππνηίζεηαη φηη δελ έρνπλ φινη φξαζηλ Λπγθφο θαη αη εηθφλεο είλε δηα λα βιέπσληαη. Βηο ην 

Πνιπηερλείνλ δε, θαη αλ εηνπνζεηνχκελ ηνπο πίλαθαο εηο δπν ζεηξάο, ζα επεξίζζεπε πνιχο ρψξνο κέρξη 

ηεο νξνθήο. Ώλ πάιηλ ερσξίδακελ ηαο αίζνπζαο εηο δπν παηψκαηα, ε εξγαζία απηή ζα εζηνίρηδε πνιχ, 

ρσξίο λα αληαπνθξίλεηαη θαη εηο ηαο αλάγθαο ηνπ θσηηζκνχ. Έπεηηα ζα ήην δχζθνιν δηα ηνλ θφζκνλ λ‟ 

αλεβαίλε ηφζα ζθαινπάηηα, έσο εθεί πάλσ». 
445π.π.: «Ώπφ ηα δχν απηά άξζξα εμάγεηαη, φηη ν ανίδηκνο δσξεηήο επεζχκεη ηελ ίδξπζηλ Πηλαθνζήθεο. 

δηφηη πνχ αιινχ ζα θαηεηίζελην η‟ αγνξαδφκελα έξγα εμαηξεηηθήο ηέρλεο, θαη απηά εθείλα, ηα νπνία ν 

ίδηνο δηα ηεο δηαζήθεο ηνπ θαηέιηπελ, ππφ ηνλ φξνλ, κάιηζηα, λα ζπγθεληξσζψζηλ εηο αίζνπζαλ 

θέξνπζηλ ην φλνκά ηνπ, εάλ φρη εηο ην Μνπζείνλ ηνπ Μεηζνβίνπ Πνιπηερλείνπ, ην νπνίνλ ζα εθηίδεην 

απφ ηα δχν πξψηα κεξίδηα «πξνο απνπεξάησζηλ ησλ νηθνδνκηθψλ έξγσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ;».  
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εθηίδεην ην θαηάιιεινλ θηίξηνλ;»), θαζψο θαη ηηο απφςεηο ηνπ Λνπδνβίθνπ Ληκπξίηε, 

ζπληάθηε θαη εθηειεζηή ηεο δηαζήθεο Ώβέξσθ («ν ηδηνρείξσο γξάςαο ηελ δηαζήθελ θ. 

Ληκπξίηεο κε εβεβαίσζελ φηη απηή ήην ε επηζπκία ηνπ ανηδίκνπ επεξγέηνπ»). Ο 

πξφεδξνο ηεο Βπηηξνπήο ζεκείσζε, ηέινο, φηη κε ηηο ζέζεηο ηνπ απηέο είραλ 

ζπκθσλήζεη θαηά ην παξειζφλ δηάθνξνη πξσζππνπξγνί θαη ππνπξγνί θαη εμέθξαζε ηε 

«κεγάιε ηνπ ζιίςε» πνπ ην δήηεκα εμαθνινπζνχζε λα παξακέλεη «αφξηζηνλ θαη 

άιπηνλ», εμαηηίαο θπξίσο ησλ αληηδξάζεσλ ησλ ππεπζχλσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ. 

Σνπο ηζρπξηζκνχο απηνχο ηνπ θνπινχδε πηζηνπνίεζε θαη ν ππνπξγφο 

Βζσηεξίθσλ ην 1909 Νηθφιανο Λεβίδεο, ζε ζπλέληεπμε ηνπ ζηελΔζηία ηεο 6
εο

 

Φεβξνπαξίνπ 1911,
446

 ελψ ζχκθσλα κε ην ξεπνξηάδ ηεο εθεκεξίδαο ν ησξηλφο 

πξσζππνπξγφο απνθάζηζε λα «επηιεθζεί απηνπξνζψπσο ηεο κειέηεο ηνπ δεηήκαηνο, 

εμεηάδσλ επηκειψο ηαο ζρεηηθάο δηαηάμεηο ηεο δηαζήθεο ηνπ ανηδίκνπ Ώβέξσθ θαη 

επηζθεπηφκελνο ηελ Πηλαθνζήθελ, δηα λα αληηιεθζή ηδίνηο φκκαζη ηελ 

θαηάζηαζηλ».
447

 ην ίδην θχιιν εμάιινπ δεκνζηεχηεθε θαη αλππφγξαθν άξζξν ζην 

νπνίν ν ζπληάθηεο ηνπ ηαζζφηαλ ππέξ ηεο ρξήζεο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Ώβέξσθ γηα 

ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ θηεξίνπ ηεο Πηλαθνζήθεο θαη θαινχζε ηελ θπβέξλεζε λα 

αλαιάβεη ε ίδηα ηελ επζχλε γηα ηελ εξκελεία ηεο δηαζήθεο θαη λα πξνρσξήζεη άκεζα 

ζηελ επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο.
448

 

Σνλ αληίινγν ζηηο παξαπάλσ ηνπνζεηήζεηο δεκνζίεπζε ε εθεκεξίδα Αζήλαη 

ζηηο 7 Φεβξνπαξίνπ, παξαζέηνληαο ηηο απφςεηο ηνπ Άγγεινπ Γθίλε επί ηνπ ζέκαηνο. Ο 

δηεπζπληήο ηνπ Πνιπηερλείνπ ππνζηήξημε φηη ζηε δηαζήθε ηνπ Ώβέξσθ δελ γηλφηαλ 

πνπζελά ιφγνο πεξί Πηλαθνζήθεο ελψ θαη ηα δπν επίκαρα άξζξα αθνξνχζαλ 

απνθιεηζηηθά ην Πνιπηερλείν. Σν κελ άξζξν 16 «νκηιεί πεξί απνπεξαηψζεσο ησλ 

νηθνδνκηθψλ θαη εμσξατζηηθψλ έξγσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ, θαη ηνχην δηφηη φηε ν 

δηαζέηεο έγξαθε ηελ δηαζήθελ ηνπ, ην Μεηζφβηνλ Πνιπηερλείνλ, ην αλεγεξζέλ επί ηε 

βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηνπ αξρηηέθηνλνο Καπηαληδφγινπ δελ είρε ζπκπιεξσζή, αθνχ θαη 

ζήκεξνλ αθφκε επξίζθεηαη αηειέο, φ,ηη δε έρεη κέρξη ηνχδε εθηειεζζή ρξήδεη ζνβαξψλ 

επηζθεπψλ θαη ζπληεξήζεσο». Σν δε άξζξν 17 φξηδε φηη «δηαηίζεηαη ην πεξίζζεπκα, 

εάλ ππάξρε, πξνο αγνξάλ έξγσλ ηέρλεο εμαηξεηηθήο αμίαο πξνο θαηαξηηζκφλ 

Μνπζείνπ ηνπ Πνιπηερλείνπ», θξάζε πνπ «δελ αθνξά ην πεξηέρνλ ηαο εηθφλαο αιιά 

                                                 
446Ώλκ., «Δ Πηλαθνζήθε θαη ε Ώβεξψθεηνο δηαζήθε. Ση έγεηλε πξν δηεηίαο. Αειψζεηο ηνπ θ. Λεβίδνπ. 

Σν ελδηαθέξνλ ηεο θπβεξλήζεσο», εθ.Δζηία, 6 Φεβξνπαξίνπ 1911. 
447π.π. Σελ πξφζεζε ηνπ πξσζππνπξγνχ λα αζρνιεζεί απηνπξνζψπσο κε ην δήηεκα ηεο Πηλαθνζήθεο 

δηαβάδνπκε θαη ζηνΏλκ., «Δ Πηλαθνζήθε θαη ν θ. Πξσζππνπξγφο», εθ.Καηξνί, 7 Φεβξνπαξίνπ 1911. 
448 Ώλκ., «Δ Πηλαθνζήθε θαη ε θπβέξλεζηο», εθ.Δζηία, 6 Φεβξνπαξίνπ 1911. Ώλάινγεο ζέζεηο 

ππνζηήξημε θαη ν Γξεγ. Ξελφπνπινο, «Δ Βζληθή Πηλαθνζήθε», εθ.Καηξνί, 8 Φεβξνπαξίνπ 1911. 
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απηφ ην εμ εηθφλσλ πεξηερφκελνλ».Χο εθ ηνχηνπ, θαηέιεμε ν Γθίλεο, νη ζέζεηο ηνπ 

θνπινχδε παξεξκήλεπαλ θαη θαηαζηξαηεγνχζαλ ηε δηαζήθε Ώβέξσθ, «επί ζπζία 

άιινπ ηδξχκαηνο ρξεζηκσηέξνπ δηα ηελ ρψξαλ απφ απφςεσο παξαγσγηθήο θαη 

εθπνιηηηζηηθήο».
449

 

Δ εθεκεξίδα Δζηία, ε νπνία ηελ πεξίνδν εθείλε „πξνπαγάλδηδε‟ ζπζηεκαηηθά 

ηηο ζέζεηο ηεο Βπηηξνπήο ηεο Πηλαθνζήθεο, ραξαθηήξηζε «ζφθηζκα άλεπ 

πεξηερνκέλνπ» ηηο απφςεηο ηνπ Γθίλεθαη θαηεγφξεζε επζέσο ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ γηα ην ζρέδην πνπ είραλ ππνβάιεη πξν δηεηίαο ζηνλ ππνπξγφ θαη 

ζχκθσλα κε ην νπνίν πξνβιεπφηαλ ε θαηαζθεπή ηξηψξνθνπ νηθνδνκήκαηνο φπνπ ζα 

ζηεγάδνληαλ νη θαηνηθίεο ηνπ δηεπζπληή, ηνπ ππνδηεπζπληή θαη άιισλ «νθθηθηνχρσλ» 

ηνπ Μεηζφβηνπ, «εηο κηαλ δε, παξά ηα πιπζηαξηά ίζσο, αίζνπζαλ ηνπ ππνγείνπ 

εηνπνζεηείην ην Οξπθηνινγηθφλ Μνπζείνλ θαη ε Πηλαθνζήθε ελ ζηελψ αδειθηθψ 

ελαγθαιηζκψ».
450

Ο Γθίλεο κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηελ Δζηία δηέςεπζε ηελ χπαξμε ελφο 

ηέηνηνπ ζρεδίνπ,
451

ε εθεκεξίδα σζηφζν επέκεηλε ζηηο πιεξνθνξίεο ηεο. 

ηελ αληηπαξάζεζε απηή, ε Βπηηξνπή ηεο Πηλαθνζήθεο „επηζηξάηεπζε‟ θαη ηνλ 

αλαπιεξσηή έθνξν ηνπ κνπζείνπ ηεο ΐξέκεο Έκηι ΐάιληκαλ (Emil Waldmann),
452

 ν 

νπνίνο ηε Αεπηέξα 7 Φεβξνπαξίνπ έδσζε ζηηο αίζνπζεο ηνπ θηινινγηθνχ ζπιιφγνπ 

«Παξλαζζνχ» κηα δηάιεμε γηα ηε ζπιινγή ηεο Πηλαθνζήθεο, πνπ πξνζέιθπζε έλα 

κεγάιν αξηζκεηηθά αθξναηήξην θαη θαιχθζεθε εθηελψο απφ ηνλ Σχπν ηεο επνρήο.
453

Ο 

Γεξκαλφο ηζηνξηθφο ηεο ηέρλεο, αθνχ παξνπζίαζε εθηελψο ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα 

                                                 
449 Ώλκ., «Δ αλέγεξζηο θηηξίνπ Πηλαθνζήθεο θαη αη αληίζεηαη γλψκαη», εθ.Αζήλαη, 7 Φεβξνπαξίνπ 1911. 
450Ώλκ., «φθηζκα άλεπ… πεξηερνκέλνπ», εθ. Δζηία, 8 Φεβξνπαξίνπ 1911. Ο ζπληάθηεο ζηάζεθε ζηε 

θξάζε ηνπ Γθίλε «δελ αθνξά ην πεξηέρνλ ηαο εηθφλαο αιιά απηφ ην εμ εηθφλσλ πεξηερφκελνλ» θαη 

ζεκείσζε ραξαθηεξηζηηθά φηη «ε εξκελεία απηή ζα πεξηεπνίεη ηηκήλ εηο ηνπο δηαζεκνηέξνπο ησλ 

ζνθηζηψλ, νη νπνίνη εζρνινχλην εηο ηξνκαθηηθά ξεηνξηθά αθξνβαηηθά παίγληα πεξί ηαο ηξαπέδαο ησλ 

θνιιπηζηψλ ηεο αξραίαο Ώγνξάο». 
451 Ώλκ., «Γξάκκαηα πξνο ηελ Βζηίαλ. Πεξί Πηλαθνζήθεο», εθ.Δζηία, 9 Φεβξνπαξίνπ 1911. 
452Ο ΐάιληκαλ ήηαλ παληξεκέλνο κε ηε Μηλέξβα ΐάιληκαλ-Υάηκπει (MinervaWaldman-Heimpel, 

1886-1945), θφξε ηεο νθίαο Ρνπζνπνχινπ (ε νπνία θαη ήηαλ κε ηελ ζεηξά ηεο θφξε ηνπ Έιιελα 

αξραηνιφγνπ θαη θαζεγεηή ζην Παλεπηζηήκην Ώζήλαο Ώζαλαζίνπ Ρνπζφπνπινπ), γεγνλφο πνπ ίζσο 

εμεγεί θαη ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ Ώζήλα ηελ πεξίνδν εθείλε (ην δηάζηεκα 1910-1913 ν ΐάιληκαλ 

ηαμίδεςε ζηε λφηηα Βπξψπε θαη ηε Γαιιία). Ο ΐάιληκαλ αλέιαβε ηε ζέζε ηνπ βνεζνχ δηεπζπληή 

(Direktorialassisten)ηεο Πηλαθνζήθεο ηεο ΐξέκεο (Kunsthalle) ην 1907, δίπια ζηνλ ηφηε δηεπζπληή ηνπ 

κνπζείνπ Γθνχζηαθ Πάνπιη(GustavPauli). Γηα ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ΐάιληκαλ σο ηζηνξηθνχ ηεο 

ηέρλεο βι. ΐι. K.Artinger, “LoyalbisdenUntergang. Professor Dr. Emil Waldmann (1880-1945): 

Kunsthistoriker, Museumsleiter, Hochschuldozent“, ζην R. Heftrig, O. Peters, B Schellewald (επηκ.), 

Kunstgeschichte im "Dritten Reich": Theorien, Methoden, Praktiken, ΐεξνιίλν, Akademie Verlag, 2008, 

ζει. 134-155.  
453 Σα απνζπάζκαηα πνπ παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα είλαη απφ ην Ώλκ., «Δ Πηλαθνζήθε ησλ Ώζελψλ», 

Ο Καιιηηέρλεο, έηνο Ώ΄, ηρ.12, Μάξηηνο 1911, ζει. 359-368. ΐι. επίζεο Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο,] 

«Δ δηάιεμε ηνπ ΐάιληκαλ γηα ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε», Πηλαθνζήθε, έηνο ΕΏ΄, ηρ. 121, Μάξηηνο 1911, 

ζει. 7-8. Ώλκ., «Ο θ. ΐάικαλ πεξί ηεο Πηλαθνζήθεο Ώζελψλ. Ώλάγθε αλεγέξζεσο εηδηθνχ θηξίνπ», 

εθ.Παηξίο, 8 Φεβξνπαξίνπ 1911. Ώλκ., «Δ Πηλαθνζήθε ησλ Ώζελψλ. Θεζαπξφο παξεκειεκέλνο. Δ 

ηζηνξία ηεο ζπιινγήο Εσλίδνπ. Δ ρζεζηλή δηάιεμηο», εθ.Δζηία, 8 Φεβξνπαξίνπ 1911. 



173 

δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο ηνπ κνπζείνπ, δείρλνληαο κάιηζηα έλαλ κεγάιν αξηζκφ 

δηαθαλεηψλ, ηφληζε ηδηαίηεξα ζην ηέινο ηεο νκηιίαο ηνπ, ηελ αθαηαιιειφηεηα ησλ 

αηζνπζψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ, κε ην επηρείξεκα φηη νη ζπλερείο ελαιιαγέο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο, ε έιιεηςε θαζαξνχ θαη αλαλεψζηκνπ αέξα, θαη ε παξνπζία ηεο ζθφλεο 

πξνθαινχζαλ ηελ θαηαζηξνθή ησλ πηλάθσλ: «ζρίδνληαη, ζθάδνπλ νιίγνλ θαη‟ νιίγνλ 

θαη απηφ ην χθαζκα ζθεβξψλεη ή δαξψλεη, ην βεξλίθη ζθάδεη θαη κεγάια ηεκάρηα 

ρξψκαηνο πίπηνπλ». Χο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αλέθεξε ηνλ πίλαθα ηνπ 

Σδηακπαηηίζηα Σδειφηηη (GiambattistaZelotti)«Ρσκαία απηνθξάηεηξα» (Π.688, ιάδη ζε 

κνπζακά, 157 x 111 εθ., δσξεά Πνιπηερλείνπ),
454

θαηεπεζήκαλε ηελ εμαηξεηηθή 

δνπιεηά ηνπ ζπληεξεηή Γ. Υαηδφπνπινπ, «φζηηο δηα θαηαιιήινπ θαη επηκφλνπ 

εξγαζίαο θαηψξζσζε λα πεξηζψζε ηηλάο εμ απηψλ εθ ηεο θαηαζηξνθήο». Πξφζζεζε, 

σζηφζν, φηη θαη νη ήδε δηνξζσκέλνη πίλαθεο θηλδχλεπαλ λα θαηαζηξαθνχλ εμαηηίαο 

ηεο αθαηαιιειφηεηαο ησλ ρψξσλ ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο 

ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε άκεζεο θαηαζθεπήο ηνπ λένπ θηεξίνπ. Χο θαηαθιείδα ησλ 

επηρεηξεκάησλ ηνπ ν Γεξκαλφο ηζηνξηθφο ηέρλεο ηφληζε φηη ε έιιεηςε θηεξίνπ ήηαλ ε 

αηηία πνπ ν Εσλίδεο δελ θιεξνδφηεζε ηελ πινχζηα ζπιινγή ηνπ, «αμίαο δέθα 

εθαηνκκπξίσλ», ζην ειιεληθφ δεκφζην. 

5.1.2) Ζ παξέκβαζε ηνπ «πλδέζκνπ Διιήλσλ Καιιηηερλψλ» 

ηε δηακάρε απηή Πνιπηερλείνπ Ŕ Πηλαθνζήθεο ζρεηηθά κε ηα ρξήκαηα ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο Ώβέξσθ παξελέβεζαλ ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη νη Έιιελεο 

θαιιηηέρλεο Ŕ κέιε ηνπ «πλδέζκνπ Βιιήλσλ Καιιηηερλψλ (ΒΚ)». 

ηελ εθεκεξίδα Αζήλαη ηεο 11
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1911 δεκνζηεχηεθε επηζηνιή 

ηνπ Γ. Ρντινχ, ζηελ νπνία ν δσγξάθνο εμέθξαζε ην «νκφθσλν παξάπνλν» ησλ 

θαιιηηερλψλ ηνπ «ΒΚ» επεηδή «εηο ηα δεηήκαηα ηα αλαγφκελα εηο θαιιηηερληθά 

πξάγκαηα νη Κπβεξλήζεηο νπδέπνηε εζηεξίρζεζαλ εηο ηελ γλψκελ ησλ Καιιηηερλψλ, 

αιιά ελεπλεχζζεζαλ πάληνηε ή απφ θαιιηηέρλαο απνβιέπνληαο εηο ηδίνπο ζθνπνχο ή 

εξαζηηέρλαο ελδηαθεξφκελνπο θαη ζθεπηφκελνπο εξαζηηερληθψο θαη παξέξγσο πεξί 

ησλ πξαγκάησλ ηεο θαιιηηερλίαο». Σαπηφρξνλα θάιεζε ηελ θπβέξλεζε λα ιάβεη 

ππφςε ηεο απηή ηε θνξά ηηο ζθέςεηο ηνπ πλδέζκνπ ζρεηηθά κε ηηο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηε ρνιή ησλ Καιψλ Σερλψλ, ηνλίδνληαο ηδηαίηεξα φηη ην 

                                                 
454Γηα ην έξγν βι. Νη. Μνπξίθε (επηκ.), 150 ρξφληα Πνιπηερλείν, φπ.π., αξ. θαη. 3, φπνπ ζηελ 

αλαπαξαγσγή ηνπ θαηαιφγνπ, φπσο δηεπθξηλίδεη ε ζπγγξαθέαο, δηαθξίλνληαη αθφκε νη θζνξέο ζην δεμηφ 

κηζφ ηνπ πίλαθα θαη ε εξγαζία ζπληήξεζεο ηνπ Υαηδφπνπινπ ζην αξηζηεξφ ηκήκα. 
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θιεξνδφηεκα Ώβέξσθ δελ πξέπεη λα δηαηεζεί γηα άιιν ζθνπφ παξά κφλν γηα ηελ 

αλνηθνδφκεζε ζπνπδαζηεξίσλ.
455

 ε απάληεζή ηεο ε εθεκεξίδα Δζηία ζεψξεζε φηη 

«θαηά ιάζνο ζα εηέζε ην φλνκα ηνπ θ. Ρντινχ θάησ απφ ηαο ζνθίαο απηάο» θαη θάιεζε 

ηνλ δσγξάθν λα ηηο δηαςεχζεη,
456

 ν Ρντιφο, σζηφζν, κε λέα ηνπ επηζηνιή ζηελ 

εθεκεξίδα Αζήλαηηελ επφκελε εκέξα επέκεηλε ζηηο απφςεηο ηνπ,
457

 γεγνλφο πνπ 

πξνθάιεζε ηελ απνγνήηεπζε ηνπ αλψλπκνπ ζπληάθηε ηεο εθεκ.Δζηία.
458

 

ηε ζπδήηεζε παξελέβε θαη ν γιχπηεο Θσκάο Θσκφπνπινο, ν νπνίνο κε 

άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Αθξφπνιηοηεο 14
εο

 Φεβξνπαξίνπ, ζηξάθεθε κε θξάζεηο 

ζθιεξέο, θαηά ηεο δηνίθεζεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, δηαηππψλνληαο κηα 

επηρεηξεκαηνινγία πνπ απνθαιχπηεη ηηο θηινζνζηαιηζηηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο
459

 ηα 

ρξφληα εθείλα: 

Έξρνληαη κεξηθνί θχξηνη κε ηα πνιιά εθαηνκκχξηα λα πάξνπλε ηνπ θησρνχ ην βηφο, ηηο 

ιίγεο ρηιηάδεο πνπ έλαο πξνλνεηηθφο άλζξσπνο, έλα γεξφ θεθάιη, έλαο Ζπεηξψηεο άθεζε 

γηα λα αγνξάδνληαη έξγα θαιιηηερληθά θαη έηζη λα πξννδεχζε ν ηφπνο, έξρνληαη, ιέγσ 

θαη κε θάζε ζφθηζκα, κε θάζε Ρσκέηθε ηξηθινπνδηά δεηνχλ λα πάξνπλ ην μέλν ρξήκα γηα 

λα κελ ηαξάμνπλ ηελ εζπρία ησλ θίισλ ησλ, νη νπνίνη ηφζνλ θαιά είλε ζξνληαζκέλνη εηο 

ηεο κεγάιεο αίζνπζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ, αθνχ εζηξίκσμαλ έλα γέξσ, ηνλ ππέξνρνλ 

Λχηξα, ζε κηα γσληά γηα λα καξηπξή ην θαηφξζσκά ησλ, κε πφζε κσξία βαπθαιίδνληαη 

νη κεγάινη παηξηψηαη ηεο ζεκεξηλήο επνρήο.
460

 

Σαπηφρξνλα ν γιχπηεο ηφληζε φηη ε Πηλαθνζήθε ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγεί ήδε 

εδψ θαη δέθα ρξφληα «πνπ νη πεληαθνζηφδξαρκνη κηζζνί ησλ εθφξσλ θαη δελ εμεχξσ 

ηίλσλ άιισλ θαζαξηζηψλ ηξέρνπλ» θαη ραξαθηήξηζε «θαπρεζηνινγίεο, ηερλάζκαηα θαη 

κπεξκπαληηέο» ηα ηειεπηαία δεκνζηεχκαηα ζρεηηθά κε ηνπο θξπκκέλνπο ζεζαπξνχο 

ηνπ κνπζείνπ θαη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ εηθφλσλ.Δ απάληεζε ήξζε θαη πάιη απφ ηνλ 

ζπληάθηε ηεο εθεκεξίδαοΔζηία πνπ ραξαθηήξηζε ηηο απφςεηο απηέο ηνπ Θσκφπνπινπ 

«αληηθαιιηηερληθέο θαη κε πξνθαηάιεςε γξακκέλεο»,
461

 γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηε 

λέα θαη εμίζνπ ζθιεξή αληίδξαζε ηνπ γιχπηε.
462

 

                                                 
455 Ώλκ., «Βπηζηνιηθά Αειηάξηα. Πεξί Πηλαθνζήθεο ν ιφγνο», εθ.Αζήλαη, 11 Φεβξνπαξίνπ 1911. 
456 Ώλκ., «Δ Πηλαθνζήθε θαη νη θαιιηηέρλαη», εθ.Δζηία, 11 Φεβξνπαξίνπ 1911. 
457 Ώλκ., «Βπηζηνιηθά δειηάξηα. Πεξί Πηλαθνζήθεο», εθ.Αζήλαη, 12 Φεβξνπαξίνπ 1911. 
458 Ώλκ., «Ση ζα γείλνπλ;», εθ.Δζηία, 12 Φεβξνπαξίνπ 1911. 
459Γηα ηηο πξννδεπηηθέο θαη θηινζνζηαιηζηηθέο πνιηηηθέο ηάζεηο ηνπ Θ. Θσκφπνπινπ, βι. Β. 

Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ Μπηελλάιε ηεο ΐελεηίαο, φπ.π., ηφκνο Ώ΄, ζει. 482- 483. 
460 Θ. Θσκφπνπινο, «Κηίξηα, θηίξηα», εθ.Αθξφπνιηο, 14 Φεβξνπαξίνπ 1911. 
461 Ώλκ., «Δ Πηλαθνζήθε καο», εθ.Δζηία, 14 Φεβξνπαξίνπ 1911. 
462 Θ. Θσκφπνπινο, «Δ Πηλαθνζήθε», εθ.Αθξφπνιηο, 15 Φεβξνπαξίνπ 1911: «Σνλ ζφξπβνλ ηνλ νπνίνλ 

επξνθάιεζελ θάπνηα εθεκεξίο δηα ηελ ίδξπζηλ Πηλαθνζήθεο εξκήλεπζα δηα ηνπ ρζεζηλνχ κνπ άξζξνπ. 

Σελ αγαλάθηεζηλ δε απηήλ ηνπ θαιιηηερληθνχ θφζκνπ ηελ πξνεξρφκελελ απφ κίαλ δηθαίαλ εμέγεξζηλ 

δηα ηελ θαηάζηαζηλ απηήλ ησλ θαιιηηερληθψλ καο πξαγκάησλ ε εθεκεξίο απηή φρη κφλν δελ ηελ βιέπεη, 
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Δ «αγαλάθηεζε ηνπ θαιιηηερληθνχ θφζκνπ» γηα ηελ νπνία κίιεζε ν Θ. 

Θσκφπνπινο ζηα άξζξα ηνπ, πήξε επίζεκε κνξθή ηνλ Μάξηην ηνπ 1911, φηαλ ν 

«ΒΚ» εμέδσζε ηελ αθφινπζε αλαθνίλσζε:  

Ο „χλδεζκνο Διιήλσλ Καιιηηερλψλ‟ ζπλειζψλ ζήκεξνλ ηελ 12
ελ

 Μαξηίνπ 1911 θαη 

ψξαλ 6
ελ

 κ.κ. ελ κηα ησλ αηζνπζψλ ηνπ ζρνιείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ ηνπ Μ. 

Πνιπηερλείνπ θαη ιαβψλ ππφςε φηη ηα ππέξ ηεο θαιιηηερλίαο δηαηεζεηκέλα ππφ ηνπ 

αεηκλήζηνπ Γ. Αβέξσθ θιεξνδνηήκαηα, ξεηψο θαη θαζαξψο ηπγράλνπζη θαζσξηζκέλα ελ 

ηνηο άξζξνηο 16 θαη 17 ηεο δηαζήθεο απηνχ […], πακςεθεί απεδέμαην ην θάησζη 

ςήθηζκα: Γηακαξηχξεηαη εληφλσο θαηά πάζεο αιινηψζεσο ηεο βνπιήζεσο ηνπ δηαζέηνπ 

ξεηψο ελ ηνηο άλσ εθπεθξαζκέλεο. Παξαθαιεί φπσο ην θαηά ην αλσηέξσ άξζξνλ 17 

θιεξνδφηεκα θαη ηα πξνθχπηνληα πεξηζζεχκαηα κε επηηξαπή ππφ ησλ εληεηαικέλσλ ηελ 

εθηέιεζηλ ηεο δηαζήθεο θαη ηεο Κπβεξλήζεσο λα δηαηεζψζη θαζ‟ ήλ αλαινγίαλ νξίδεη ν 

αείκλεζηνο δηαζέηεο, εηκή απνθιεηζηηθψο δηα ηελ αγνξάλ έξγσλ ηέρλεο, πιεξνπκέλεο 

νχησ ηεο εμφρσο πξαθηηθήο θαη θηινπάηξηδνο βνπιήζεσο ηνπ δηαζέηνπ. Γηνξίδεη εμακειή 

επηηξνπείαλ εηο ελ αλαηίζεζη πιήξε πιεξεμνπζηφηεηα φπσο εμ νλφκαηνο ηνπ πλδέζκνπ 

πξνβή εηο παλ αξκφδηνλ δηάβεκα εμππεξεηνχλ ησλ αλσηέξσ ζθνπφλ.
463

 

Ο θαζηεξσκέλνο,ινηπφλ,ζπλδηθαιηζηηθφο θνξέαο ησλ Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ, 

ηνπ νπνίνπ πξφεδξνο ήηαλ ν Γεψξγηνο Εαθσβίδεο, έθνξνο ηαπηφρξνλα θαη ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο, ζπληάρζεθε ξεηά κε ηελ πιεπξά ηνπ Πνιπηερλείνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δηακάρε, γεγνλφο πνπ δελ πξέπεη λα πξνθαιεί έθπιεμε. Δ Βζληθή Πηλαθνζήθε ζηα 

δέθα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο δελ είρε αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο ησλ Βιιήλσλ 

θαιιηηερλψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ηνπο ελίζρπζε κέζσ ηεο αγνξάο έξγσλ ηέρλεο γηα ηε 

ζπιινγή ηεο. Δ Βπηηξνπή Βπίβιεςεο, φπσο ζρνιίαζαθαη παξαπάλσ, απνζθνπνχζε 

θπξίσο ζηε δεκηνπξγία ελφο κνπζείνπ δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο, ελψ θαη ε πξφζθαηε 

δηάιεμε ηνπ ΐάιληκαλ ζηνλ «Παξλαζζφ» „επηθχξσζε‟ κπξνζηά ζην αζελατθφ θνηλφ 

(αλάκεζα ηνπο θαη νη θαιιηηέρλεο) απηφλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ κνπζείνπ. 

Βπηπξνζζέησο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ θηεξίνπ ε Βπηηξνπή δεηνχζε λα δηαηεζνχλ 

ηα ρξήκαηα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Ώβέξσθ, ηνπ κνλαδηθνχ ηφηε πφξνπ πνπ κπνξνχζε 

                                                                                                                                              
αιιά νχηε ζέιεη λα ζηαζκίζε δηαηί εγξάθεζαλ φζα εγξάθεζαλ ελ απηψ. Βίλε αιήζεηα φηη ν έθνξνο ηεο 

Πηλαθνζήθεο, ν θαζαξηζηήο θαη εη ηηο άιινο επί δέθα έηε ηψξα ιακβάλνπλ παρχηαηνπο κηζζνχο δηα ηελ 

Πηλαθνζήθελ; Πνχ ήην απηή ε Πηλαθνζήθε επί ηφζα έηε αθνχ ειάκβαλαλ αλειιηπψο ηνπο κηζζνχο ησλ; 

Βίλε αιήζεηα αθφκε φηη ν αείκλεζηνο νχηζνο εδψξεζελ πεξί ηα 2.000.000 ηελ νηθίαλ ηνπ δειαδή επί 

ηεο νδνχ Φηιειιήλσλ φπνπ λπλ ην ππνπξγείνλ Βμσηεξηθψλ δη‟ αλίδξπζηλ Πηλαθνζήθεο; Ώιιά κήπσο 

δελ είλε εμ ίζνπ ζαθή φζα εηο ην 17νλ άξζξνλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο ηνπ Ώβέξσθ αλαθέξνληαη πξνο ην 

Πνιπηερλείνλ εηο ην νπνίνλ ιέγεη φηη δηα ησλ ηφθσλ ηνπ πνζνχ ηνχηνπ ζ‟ αγνξάδσληαη έξγα Βιιήλσλ 

θαιιηηερλψλ πξνο πινπηηζκφλ ηνπ Μνπζείνπ ηνπ Πνιπηερλείνπ; Βάλ ηελ ινγηθήλ απηήλ ησλ 

πξαγκάησλ ε ελ ιφγσ εθεκεξίο ηελ ζεσξεί σο αληηθαιιηηερληθήλ νη θαιιηηέρλαη φκσο αο είλε βέβαηα ζα 

πξάμνπλ ην θαζήθνλ ησλ φπνπ θαη φπσο ν λφκνο νξίδεη». 
463 Ώλκ., «Σν δήηεκα ηεο Πηλαθνζήθεο. Ώπφθαζηο ησλ Καιψλ Σερλσλ», εθ. Αζήλαη, 14 Μαξηίνπ 1911. 

ΐι. θαη Ώλκ., «Δ Πηλαθνζήθε θαη ε Αηαζήθε Ώβέξσθ», εθ.Δκπξφο, 14 Μαξηίνπ 1911. 
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λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αγνξά έξγσλ λενειιεληθήο ηέρλεο, φπσο άιισζηε είρε 

ζπκβεί θαη ην 1905. Γηα ηνπο Έιιελεο θαιιηηέρλεο, επνκέλσο, ε Βζληθή Πηλαθνζήθε 

είρε εμειηρζεί ζε έλαλ δεκφζην ζεζκφ πνπ ιεηηνπξγνχζε εηο βάξνο ησλεπαγγεικαηηθψλ 

ηνπο ζπκθεξφλησλ.  

Σαπηφρξνλα θαη εμαηηίαο ηεο ζχλζεζεο ηεο Βπηηξνπήο, ην κνπζείν ζπλδέζεθε 

θαη κε ηελ νηθνλνκηθή-ρξεκαηηζηηθή νιηγαξρία πνπ ηελ πεξίνδν εθείλε είρε 

δηακνξθσζεί ζηελ Βιιάδα.
464

 Δ ζθιεξή θξαζενινγία ηνπ θηινζνζηαιηζηή Θ. 

Θσκφπνπινπ ήηαλ απνθαιππηηθή σο πξνο απηφ. χκθσλα κε ηνλ γιχπηε, ν ηδαληθφο 

ηχπνο ηνπ νκνγελνχο επεξγέηε, φπσο εθθξαδφηαλ απφ ηνλ Γεψξγην Ώβέξσθ, έλαλ 

«πξνλνεηηθφ άλζξσπν, έλα γεξφ θεθάιη, έλαλ Δπεηξψηε πνπ άθεζε ιίγεο ρηιηάδεο (ην 

αίκα ησλ θαιιηηερλψλ) γηα λα αγνξάδνληαη έξγα θαιιηηερληθά θαη λα πξννδεχζεη ν 

ηφπνο», είρε πηα αληηθαηαζηαζεί απφ „θχξηνπο‟, φπσο ν θνπινχδεο, πνπ «κε ηα πνιιά 

ηνπο εθαηνκκχξηα έξρνληαη λα πάξνπλε ηνπ θησρνχ ην βηνο».
465

 

Δ Βζληθή Πηλαθνζήθε είρε ινηπφλ απσιέζεη ηελππνζηήξημε ησλ Βιιήλσλ 

θαιιηηερλψλ, ελψ παξάιιεια δελ είρε θαηαθέξεη λα θεξδίζεη ηε ζηήξημε ησλ 

επξχηεξσλ κεζαίσλ θαη κηθξναζηηθψλ ζηξσκάησληεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, αθνχ ηα 

κέιε ηεο δηνίθεζήο ηεο αλήθαλ ζηελ ηάμε ησλ ρξεκαηηζηψλ θεθαιαηνχρσλ, νη νπνίνη 

θαηεγνξνχληαλ φηη απνζθνπνχζαλ φρη ζηελ πξφνδν ηνπ έζλνπο, αιιά ζηελ πξνψζεζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ θαη ηελ θεξδνζθνπία. 

 

5.1.3) Ζ δσξεά 300.000 δξρ. ηνπ Μαξίλνπ Κνξγηαιέληνπ 

Δ δηακάρε ζρεηηθά κε ηα ρξήκαηα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Ώβέξσθ πήξε λέα 

ηξνπή φηαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 1911 ν νκνγελήο εθ Λνλδίλνπ Μαξίλνο Κνξγηαιέληνο 

πξνζπκνπνηήζεθε λα πξνζθέξεη 300.000 δξρ. γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ θηεξίνπ ηεο 

Πηλαθνζήθεο. 

ηα πξαθηηθάηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 13 Μαξηίνπ 1911 

αλαθέξεηαη φηη ν πξίγθηπαο Νηθφιανο, πξηλ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ σο επίηηκνπ πξφεδξνπ, 

είρε ζπδεηήζεη κε ηνλ Π. Καιιηγά γηα ηνπο ηξφπνπο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ γηα 

ηελ θαηαζθεπή θηεξίνπ ηεο Πηλαθνζήθεο ρξεκάησλ, αθνχ ην πνζφ απφ ην 

θιεξνδφηεκα Ώβέξσθ δελ ήηαλ επαξθέο. Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπο, ν Καιιηγάο δήηεζε 

ηε βνήζεηα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Βζληθήο Σξαπέδεο Εσάλλε ΐαιασξίηε θαη εθείλνο 

                                                 
464ΐι. ζρεηηθά Κ. Σζνπθαιάο, Δμάξηεζε θαη αλαπαξαγσγή…, φπ.π., ζει.246 θ.έ. 
465 Θ. Θσκφπνπινο, «Κηίξηα, θηίξηα», φπ.π. 
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πξνζθέξζεθε λα γξάςεη ζηνλ Κνξγηαιέλην, «ηνλ πάληνηε δηαθξηλφκελνλ δηα ηα επγελή 

απηνχ ππέξ ηνπ έζλνπο αηζζήκαηα», παξαθαιψληαο ηνλ λα δηαζέζεη έλα πνζφ γηα ηελ 

αλέγεξζε ηνπ θηεξίνπ. «Ώζκέλσο» ν νκνγελήο απφ ην Λνλδίλν δέρηεθε λα πξνζζέζεη 

έλαλ θσδίθειιν ζηε δηαζήθε ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν θιεξνδνηνχζε 300.000 

δξαρκέο γηα ηελ αλέγεξζε πηλαθνζήθεο. Παξαθάιεζε δε ηνλ ΐαιασξίηε λα ζπληάμεη 

ηνλ θσδίθειιν θαη λα ηνπ ηνλ απνζηείιεη γηα ππνγξαθή. Σφηε ν πξίγθηπαο Νηθφιανο 

απνθάζηζε λα γξάςεη ν ίδηνο κηα επραξηζηήξηα επηζηνιή πξνο ηνλ Κνξγηαιέλην θαη 

παξάιιεια λα ηνπ δεηήζεη λα δνζνχλ ηα ρξήκαηα ακέζσο ιφγσ ηνπ επείγνληνο ηνπ 

δεηήκαηνο. ε απάληεζή ηνπ ν Κνξγηαιέληνο δέρζεθε λα θαηαζέζεη άκεζα ην πνζφ, 

ππφ ηνλ φξν φηη, εάλ ηα αλαγθαία γηα ηελ θαηαζθεπή θηεξίνπ ρξήκαηα ππεξέβαηλαλ ην 

πνζφ απηφ, ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζα θάιππηε ηε ρξεκαηηθή δηαθνξά.
466

Ο πξίγθηπαο 

ζθέθζεθε ηφηε λα θαιέζεη ηελ επηηξνπή θαη λα ηελ ελεκεξψζεη πεξί ηνπ δεηήκαηνο, 

επεηδή φκσο ν ρξφλνο πίεδε, θάιεζε ηνλ Καιιηγά, ν νπνίνο θαη θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο 

καδί ηνπ, κεηέβε ζηελ δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη 

αθνχ ηελ ελεκέξσζε γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ ζέιεη ν νκνγελήο, δήηεζε λα ηεζεί έλα πνζφ 

ησλ ρξεκάησλ ηνπ Ώβέξσθ ζηε δηάζεζε ηεο επηηξνπήο ηεο Πηλαθνζήθεο. Μεηά απφ 

καθξέο δηαπξαγκαηεχζεηο, ε δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή ηνπ Πνιπηερλείνπ, ζε ζπλεδξίαζή 

ηεο ζηηο 11 Μαξηίνπ 1911, δέρηεθε λα δηαζέζεη απφ ην θιεξνδφηεκα Ώβέξσθ ην πνζφ 

ησλ 100.000 δξρ. γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ θηεξίνπ ζηνλ πεξίβνιν ηνπ Πνιπηερλείνπ επί 

ηεο νδνχ Σνζίηζα, θαζψο θαη 2.000 δξρ. κεληαίσο γηα ηε ζπληήξεζε ηνπ.
467

 

                                                 
466 ΐι. επηζηνιή ηνπ Μ. Κνξγηαιέληνπ πξνο ηνλ πξίγθηπα Νηθφιαν, κε εκεξνκελία 1/14 Μαξηίνπ 1911, 

αξρείν Β.Π.Μ.Ώ.: «Φξνλψ φηη εθηειψ απινχλ ρξένο θαη θαζήθνλ πξνο ην Έζλνο, θαζφζνλ πάληνηε 

ζεσξψ ηνλ παηξησηηζκφλ σο ην επγελέζηεξνλ αίζζεκα ηεο αλζξσπίλεο ςπρήο. Οη ιφγνη ηνπο νπνίνπο ε 

Τκεηέξα Τςειφηεο πξνβάιεη ππέξ ηεο ακέζνπ εθηειέζεσο ηεο Πηλαθνζήθεο είλαη ηζρπξνί θαη 

πεηζηηθνί, έρσ δε φιελ ηελ δηάζεζηλ λα παξαδερζψ ηελ πξφηαζίλ ζαο, ππφ ηηλάο επηθπιάμεηο φκσο, 

θαζφζνλ έρσ πάληνηε πξν νθζαικψλ ην παξάδεηγκα ηεο ΐαιιηαλείνπ ΐηβιηνζήθεο, δηα ηελ νπνίαλ 

εμνδεχζεζαλ δηπιαζία θαη άλσ ηνπ πξνυπνινγεζέληνο εμφδνπ. Βπεηδή δε δελ είκαη εηο ζέζηλ λα δηαζέζσ 

πεξηζζφηεξνλ ησλ ηξηαθνζίσλ ρηιηάδσλ δξαρκψλ, πνζφλ ην νπνίνλ αλαγθαηνχηαη δηα ηελ εθηέιεζηλ ηνπ 

ζρεδίνπ ην νπνίνλ ν θίινο θ. Ε. ΐαιασξίηεο κνη έζηεηιε θαη ην νπνίνλ πνιχ κνη ήξεζε, επηζπκψ, πξηλ 

πξνβψ πεξαηηέξσ, ε Κπβέξλεζηο λα κνη δψζε ηελ δηαβεβαίσζίλ απφ ηνχδε φηη ελ ε πεξηπηψζεη 

απνδεηρζή εθ ησλ πζηέξσλ φηη αη ηξηαθφζηαη ρηιηάδεο δξαρκαί δελ εμαξθέζσζη πξνο απνπεξάησζηλ ηνπ 

φινπ έξγνπ, ηφηε ζ‟ αλειάκβαλελ ε Κπβέξλεζηο ηελ ππνρξέσζηλ λ‟ αλαγξάςε ελ ησ ΠξνΫπνινγηζκψ 

θνλδχιηνλ θαιχπηνλ παλ ηπρφλ έιιεηκκα θαη λα θξνληίζε φπσο θέξε εηο αίζνλ πέξαο ην έξγνλ ην 

ηαρχηεξνλ. Ο ζθνπφο κνπ, Τςειφηαηε, είλαη φηη δελ ελλνψ λα ζίμσ ηελπεξηνπζίαλ κνπ πέξαλ ηνπ 

ξεζέληνο πνζνχ, νχηε λα ειιαηηψζσ ηη εθ ησλ δηα ηεο δηαζήθεο κνπ δηαηεζεκέλσλ. Παξαθαιψ επίζεο 

ηελ Τκεηέξαλ Τςειφηεηα λα ιάβε ππφ ζεκείσζηλ φηη κφλνλ πξνο ηα ηέιε ΜαΎνπ ζα έρσ απηνχ 

δηαζέζηκα ηα ρξήκαηα». 
467ΐι. ηα φζα αλαγξάθνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο ζηηο 13 Μαξηίνπ 1911. ην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ.. ππάξρεη επίζεο ε επηζηνιή ηεο 

Βπηηξνπήο ηεο Πηλαθνζήθεο πξνο ηελ νκφινγή ηεο ηνπ Πνιπηερλείνπ (κε εκεξνκελία 10 Μαξηίνπ 

1911), ζηελ νπνία δεηνχζε 100.000 δξρ. γηα ηελ νηθνδφκεζε ηνπ θηεξίνπ, θαζψο θαη άιιεο 50.000 γηα 

ηελ ζπληήξεζή ηνπ, ελψ παξάιιεια ε επηηξνπή αλαιάκβαλε ηελ ππνρξέσζε λα επηζηξέςεη ην πνζφ 

απηφ ησλ 150.000 δξρ. ζην Πνιπηερλείν ζε πεξίπησζε πνπ δελ θαηφξζσλε εληφο έμη κελψλ λα βξεη ηα 
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ηα πξαθηηθά ηεο επφκελεο ζπλεδξίαζεο ηεο Βπηηξνπήο ζηηο 22 Μαξηίνπ 1911 

δηαβάδνπκε φηη θαηφπηλ πηέζεψλ ηεο, ν ππνπξγφο Βζσηεξηθψλ ελέθξηλε ζρεδφλ ακέζσο 

ηελ απφθαζε ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Βπηηξνπήο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ην επίζεκν έγγξαθν 

ηνπ ππνπξγείνπ ζηάιζεθε ζηνλ Κνξγηαιέλην ζηηο 16/29 Μαξηίνπ. Ο Έιιελαο 

νκνγελήο, κε λέα ηνπ επηζηνιή πξνο ηνλ πξίγθηπα Νηθφιαν ζηηο 7 Ώπξηιίνπ, ηνλ 

ελεκέξσζε φηη, αθνχ έιαβε ηηο απαξαίηεηεο εγγπήζεηο απφ ηελ θπβέξλεζε, δερφηαλ λα 

δσξίζεη ην πνζφ ησλ 300.000 δξρ. θαη ηνλ παξαθάιεζε «φπσο ζπλελλνεζή κεηά ηνπ 

Αηνηθεηνχ ηεο Βζληθήο Σξαπέδεο δηα ηελ εμάιεηςηλ ππνζήθεο εθ 10.150 ιηξψλ ήλ έρεη 

επί θηήκαηνο ελ Ώζήλαηο θεηκέλνπ θαη νλ ζέιε ζέζε εηο ηελ δηάζεζηλ ηεο Βπηηξνπήο 

ηεο Πηλαθνζήθεο, δηα δε ηελ δηαθνξάλ κέρξη 300.000δξ. ζέιεη θξνληίζεη 

αξγφηεξνλ».
468

 

Μεηά απφ ηε ζεηηθή απηή εμέιημε, ηφζν ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο, φζν θαη ν 

Τπνπξγφο ησλ ΒζσηεξηθψλΒκκ. Ρέπνπιεο απνθάζηζαλ λα ζηείινπλ επραξηζηήξηεο 

επηζηνιέο πξνο ηνλ Κνξγηαιέλην,
469

 ν αηθλίδηνο ζάλαηφο ηνπ φκσο ζηηο 14 

Ώπξηιίνπ
470

πεξηέπιεμε ην δήηεκα. Δ αγγιηθή επηηξνπή δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

Έιιελα νκνγελνχο
471

 έθξηλε άθπξε ηε δσξεά πξνο ηελ Πηλαθνζήθε, παξά ηελ χπαξμε 

επίζεκσλ εγγξάθσλ πνπ έθεξαλ ηελ ππνγξαθή ηνπ ίδηνπ ηνπ Κνξγηαιέληνπ.
472

 

                                                                                                                                              
ππφινηπα ρξήκαηα πνπ απαηηνχληαλ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ. Σελ είδεζε ηεο δσξεάο, ρσξίο φκσο 

λα αλαθέξεη ην φλνκα ηνπ δσξεηή, δεκνζίεπζε πξψηε ε εθεκεξίδα Δζηία, γεγνλφο ελδεηθηηθφ ηεο θαιήο 

πιεξνθφξεζεο πνπ είρε ε εθεκεξίδα θαη ηεο ζηελήο ζρέζεο ηεο κε ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο. ΐι. Ώλκ., 

«Ασξεά δηα ηελ Πηλαθνζήθελ», εθ. Δζηία, 13 Μαξηίνπ 1911. ΐι. θαη Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], 

«Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο ΕΏ΄, ηρ. 121, Μάξηηνο 1911, ζει.22. 
468ΐι. θαη ηελ επηζηνιή ηνπ Μ. Κνξγηαιέληνπ πξνο ηνλ πξίγθηπα Νηθφιαν, κε εκεξνκελία 7 Ώπξηιίνπ 

1911, επίζεο ζην Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.. ΐι. θαη Ώλκ., «Δ δσξεά ηεο Πηλαθνζήθεο. Γξάκκα ηνπ 

δσξεηνχ», εθ.Δζηία, 1 Ώπξηιίνπ 1911. Ώλκ., «Νέα δσξεά ηνπ θ. Κνξγηαιέληνπ. Έρνκελ 

Πηλαθνζήθελ!», εθ.  Δκπξφο, 2 Ώπξηιίνπ 1911.  Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», 

Πηλαθνζήθε, έηνο Ε΄, ηρ. 122, Ώπξίιηνο 1911, ζει.44. 
469 Ώληίγξαθν ηεο επραξηζηήξηα επηζηνιήο ηνπ Ρέπνπιε πξνο ηνλ Κνξγηαιέλην, κε εκεξνκελία 3 

Ώπξηιίνπ 1911, ππάξρεη ζην αξρείν θνπινχδε ζηε Γελλάδεην,Φάθεινο 27, ππνθάθεινο 27.3. 
470Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο ΕΏ΄, ηρ. 123, Μάηνο 1911, 

ζει.67: «Ο Μαξίλνο Κνξγηαιέληνο, νπ αλεγγέιζε ε δσξεά δηα ηελ νηθνδνκήλ ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο, απέζαλελ. Ώθίλεη δηάθνξα θιεξνδνηήκαηα αλεξρφκελα εηο 10 θαη πιένλ εθαηνκκχξηα, 

κεηαμχ δ‟απηψλ θαη ηα εμήο: 1.000.000 δη‟ ίδξπζηλ αλσηέξαο ζρνιήο αξξέλσλ ελ Ώζήλαηο, θαζ‟ 

Ώγγιηθφλ ππφδεηγκα, 200.000 εηο ην Ώζηεξνζθνπείνλ Ώζελψλ, 375.000 εηο ην Χδείνλ δη‟ίδξπζηλ λένπ 

θηηξίνπ ζπλαπιηψλ, 250.000 εηο ηνλ χιινγνλ ησλ Χθειίκσλ βηβιίσλ, 150.000 δηα ηελ ίδξπζηλ 

αξραηνινγηθνχ κνπζείνπ ελ ηε παηξίδη ηνπ Κεθαιιελία, 375.000 πξνο απνζηνιήλ αξηζηνχρσλ 

δηδαθηφξσλ εηο Βπξψπελ πιελ ηεο λνκηθήο θαη ηαηξηθήο πξνο ζπνπδήλ επηζηεκνληθήλ, 375.000 ππέξ 

ηνπ ΐαζηιηθνχ ζεάηξνπ». 
471 ΐι. ζρεηηθά Ώλκ., «Δ θεδεία ηνπ Μαξίλνπ Κνξγηαιέληνπ Ŕ Λεπηνκέξεηαη ηεο δηαζήθεο Ŕ φια ηα 

θιεξνδνηνχκελα πνζά Ŕ Ώη εθηειεζηηθαί επηηξνπαί», εθ.Δζηία, 26 Ώπξηιίνπ 1911. ην δεκνζίεπκα 

απηφ πιεξνθνξνχκαζηε φηη ηε δηαζήθε Κνξγηαιέληνπ ζπλέηαμε ν δηάζεκνο δηθεγφξνο Hawksley, ελψ 

νξίζηεθαλ δπν εθηειεζηηθέο επηηξνπέο, κηα ζην Λνλδίλν «ήηηο ζα αλαιάβε λα δηεμαγάγε πάζαο ηαο 

λνκηθάο εδψ δηαηππψζεηο πξνο εθθαζάξηζηλ θαη παξαιαβήλ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ κεηαζηάληνο, 

απνηειείηαη εθ ησλ θ.θ. Εσ. Γαξίθε, Παληειή Ώξγέληε, Γεσξ. Μαξθέηε, Βπαγ. Μεηαμά θαη ηνπ 

ξεζέληνο δηθεγφξνπ Υψμιευ. Δ επηηξνπή αχηε νπδέλ άιιν δηθαίσκα ζα έρε κεηά ηελ παξάδνζηλ ηεο 
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Με επίζεκε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ πξίγθηπα Νηθφιαν ζηηο 15 Ώπγνχζηνπ 

1911, ην κέινο ηεο εθηειεζηηθήο επηηξνπήο ηνπ Λνλδίλνπ Π. Ώξγέληεο ηνλ ελεκέξσζε 

φηη νη εθηειεζηέο ηεο δηαζήθεο επηζπκνχλ κελ λα εθπιεξψζνπλ ηελ επηζπκία ηνπ 

Κνξγηαιέληνπ, είλαη φκσο «ιίαλ δπζρεξέο» απηφ αθνχ κεηά ηε δηαλνκή ηεο πεξηνπζίαο 

«είλαη κάιινλ ακθίβνινλ εάλ ζα απνκείλε πεξίζζεπκα ηη».
473

 

Δ επηζηνιή ηνπ Ώξγέληε πξνθάιεζε «αιγεηλή εληχπσζε» ζηνλ πξίγθηπα 

Νηθφιαν, ν νπνίνο απφ ηελ Πεηξνχπνιε φπνπ βξηζθφηαλ, ελεκέξσζε ακέζσο ηνλ 

θνπινχδε γηα ηηο εμειίμεηο θαη ηνλ πξνέηξεςε λα ζπλαληήζεη ηνλ Αηάδνρν 

                                                                                                                                              
πεξηνπζίαο εηο ηελ ελ Βιιάδη ηειηθήλ εθηειεζηηθήλ επηηξνπήλ, ήηηο ππφ ηελ επίηηκνλ Πξνεδξίαλ ηνπ 

Αηαδφρνπ, απαξηίδεηαη, σο γλσζηφλ, εθ ησλ θ.θ. Ώιεμ. ΓαΎκε, Ε. ΐαιασξίηνπ, Γ. ηξέηη, Ε. Ώζαλαζάθε 

θαη Α. Ώηγηλήηνπ. Βηο ηελ επηηξνπήλ ηαχηελ παξέρεηαη ππφ ηνπ δηαζέηνπ ην δηθαίσκα ηεο εθηειέζεσο 

ηεο δηαζήθεο θαη ηεο ιχζεσο πάζεο πξνθππηνχζεο απνξίαο ελ ηαηο ιεπηνκεξείαηο. Βίλε δε ιίαλ 

πνιχπινθνο ε δηαζήθε θαη ιεπηεπίιεπηνο, ψζηε απφ λνκηθήο απφςεσο ζ‟απαζρνιήζε νπθ νιίγνλ ηελ ελ 

Βιιάδη επηηξνπήλ. Βλλνείηαη φηη ε θιεξνλνκία ζα ππνζηή πξψηνλ γελλαίαλ αθαίκαμηλ εθ κέξνπο ηνπ θ. 

Λφπδ Σδσξηδ. Τπνινγίδεηαη φηη ην Ώγγιηθφλ Αεκφζηνλ ζα ιάβε σο θφξνλ ηνπιάρηζηνλ 50-60 ρηι. 

ιίξαο, δει. θξ. κεηαμχ 1.250.000 θαη 1.500.000». 
472 ΐι. Ώλκ., «Ο Κνξγηαιέληνο Ŕ Ώη ηειεπηαίαη ηνπ εκέξαη Ŕ Ση είπελ εηο ηνλ ζπληάθηελ καο Ŕ Ήζπρνο 

δηα ηα ελ Βιιάδη Ŕ Δ Πηλαθνζήθε», εθ.Δζηία, 20 Ώπξηιίνπ 1911:«Μνινλφηη, φπσο αλέθεξα, ήδε ε 

πγεία ηνπ εζληθνχ αλδξφο επ‟εζράησλ ήην αθξνζθαιήο, έλεθα επηδεηλψζεσο ηνπ άζζκαηνο θαη άιισλ 

βξνγρηθψλ ελνριήζεσλ, ειπίδεην φηη, παξειζφληνο ηνπ ρεηκψλνο, δελ ππήξρε θίλδπλνο ηηο. Καηά ηαο 

πξψηαο εκέξαο ηεο ελ αηλη-Λένλαξδο δηακνλήο ηνπ εθαίλεην εμαηξεηηθψο επεθηψλ. Ώπφ ηεο Αεπηέξαο 

ηνπ Πάζρα φκσο εζζάλζε εμαηξεηηθήλ εμάληιεζηλ, δελ απέθξπςελ εθ ησλ πέξημ φηη δελ ειπίδεη πιένλ 

εηο αληνρήλ ηνπ νξγαληζκνχ ηνπ. Σελ Σεηάξηελ ην πξσί επεδεηλψζε νπσζνχλ ε θαηάζηαζίο ηνπ. 

Μνινλφηη δηεηήξεη ηειείσο ηαο αηζζήζεηο ηνπ πξνζβιέςαο δε εηο ηα έμσ θαη ζαπκάζαο ηελ 

επηθξαηνχζαλ θαινθαηξίαλ, παξψδεζε γειψλ πηθξψο ην δίζηηρνλ ηνπ Αηάθνπ. Βλ ηνχηνηο εδπλήζε λα 

ζπδεηήζε θαζ‟φιελ ηελ εκέξαλ κεηά ηνπ γξακκαηέσο ηνπ θ. Καξαβία επί πιείζησλ ππνζέζεσλ θαη λα 

ππνγξάςε έγγξαθνλ κε ηξέκνπζαλ ρείξα, δηα ηνπ νπνίνπ κεηαβηβάδεη πξνο ηελ Βζλ. Πηλαθνζήθε 

πιεξσηέαλ ηνλ Μάηνλ νθεηιήλ πξνο απηφλ εθ 10 ρηι. ιηξψλ κεγάινπ ηηλφο ηξαπεδηθνχ Οίθνπ ησλ 

Ώζελψλ». 
473 Ώξρείν θνπινχδε, Γελλάδεηνο ΐηβιηνζήθε, Φάθεινο 27, ππνθάθεινο 27.3: «Βιάβνκελ εηδηθήλ 

γλσκνδφηεζηλ φηη ε παξά ηνπ ανηδίκνπ Μαξίλνπ Κνξγηαιέληνπ πξνηηζέκελε δσξεά ππέξ ηδξχζεσο 

Πηλαθνζήθεο ελ Ώζήλαηο, δελ δεζκεχεη πνζψο ηελ Κιεξνλνκίαλ, σο κήπσ εθπιεξσζείζα ηνπ δσξεηνχ 

δψληνο: ελ άιιαηο ιέμεζηλ, έγθπξνλ ζπκβφιαηνλ δελ ππάξρεη. Οη εθηειεζηαί ελ ηνχηνηο επηζπκνχζη λα 

εθπιεξψζσζη, εη δπλαηφλ, ηαο γλσζηάο δηαζέζεηο ηνπ θ. Κνξγηαιέληνπ, αιι‟ ε ζέζηο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

θαζηζηά ην πξάγκα ιίαλ δπζρεξέο. Χο πηζαλψο είλαη γλσζηφλ ηε πκεηέξα πςεινηάηη, ην ππφινηπνλ ηεο 

πεξηνπζίαο, εάλ ηπρφλ απνκείλε ηνηνχηνλ αθνχ πιεξσζψζη ηα δηάθνξα ρξέε θαη ηθαλνπνηεζψζηλ αη 

δηάθνξαη θιεξνδνζίαη, πεξηέξρεηαη θαηά ηνπο φξνπο ηεο δηαζήθεο, πξνο ηελ Ώ.ΐ.Τ. ηνλ Αηάδνρνλ ηνπ 

Βιιεληθνχ ζξφλνπ. Πξνο ην παξφλ, είλαη κάιινλ ακθίβνινλ εάλ ζα απνκείλε πεξίζζεπκα ηη, θαζφζνλ 

αη κελ θιεξνδνζίαη είλαη κεγάιαη, ε δε θπξία Κνξγηαιέληνπ έρεη ηελ επηθαξπίαλ ζεκαληηθήο κεξίδνο ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπ απνβηψζαληνο ζπδχγνπ ηεο, ε νπνία κεξίο δελ ζα πεξηέιζε εηο ηνπο εθηειεζηάο εηκή 

κφλνλ κεηά ηνλ ζάλαηνλ ηεο ρήξαο, θαη κεηά ηνλ ζάλαηνλ απηήο αθφκε, είλαη ελδερφκελνλ ηα δηαζέζηκα 

ρξήκαηα λα κελ επαξθέζσζη, δη‟φιαο ηαο ερνχζαο δηθαίσκα πξνηεξαηφηεηνο πιεξσκάο, εηο ελ 

πεξίπησζηλ νπδέλ πεξίζζεπκα ζ‟απνκείλε. Οη ζπλάδειθνί κνπ ελεηείιαλην κνη φπσο ππνβάισ πξνο ηελ 

πκεηέξαλ Τςειφηεηα ίλα, επαξεζηνχκελνο, ζπλελλνεζή κεηά ηεο Ώ.ΐ.Τ. ηνπ Αηαδφρνπ ηνπ Βιιεληθνχ 

ζξφλνπ, θαη εάλ νχηνο, σο θιεξνδνχρνο ηνπ ηπρφληνο πεξηζζεχκαηνο ηεο πεξηνπζίαο, ζπγθαηαηίζεηαη 

φπσο αη £10.150 πιεξσζψζη πξνο ηελ πκεηέξαλ πςειφηεηα πξνο ηνλ ζθνπφλ ηεο ηδξχζεσο ηεο σο 

είξεηαη Πηλαθνζήθεο, νη εθηειεζηαί ζέινπζη ηφηε εμεηάζεη επηζηακέλσο εάλ είλαη δπλαηφλ εηο απηνχο λα 

πξνκεζεχζσζη ηαο £10.150. Βπεηδή ε δσξεά ηνπ άλσ πνζνχ, σο θαη ε δσξεά παληφο ελδερνκέλνπ 

πεξηζζεχκαηνο ηεο πεξηνπζίαο, πξννξίδεηαη δηα θνηλσθειείο ζθνπνχο, ππνβάιινκελ, σο πξψηνλ βήκα 

πξνο εχινγνλ ιχζηλ, ηελ σο άλσ γλψκελ». 
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Κσλζηαληίλν.
474

 Ο θνπινχδεο, σζηφζν, ήηαλ ήδε ελήκεξνο γηα ην ζέκα
475

 θαη 

βξηζθφηαλ ζε ζπλερή επηθνηλσλία κε ηνλ δηνηθεηή ηεο Βζληθήο Σξαπέδεο θαη 

πξνζσπηθφ ηνπ θίιν Εσάλλε ΐαιασξίηε, ν νπνίνο ήηαλ ηαπηφρξνλα θαη κέινο ηεο 

ειιεληθήο επηηξνπήο δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Κνξγηαιέληνπ.  

Με κηα «ιίαλ εκπηζηεπηηθή» επηζηνιή ηνπ ζηηο 15 επηεκβξίνπ 1911 απφ ην 

λεζάθη Μαδνπξή φπνπ παξαζέξηδε, ν ΐαιασξίηεο ηφληζε κελ ζηνλ θνπινχδε φηη 

«απφ λνκηθήο απφςεσο θαη θαηά ηνλ ειιεληθφλ λφκνλ έρεη ηα ηξσηά ε δσξεά πξνο ηελ 

Πηλαθνζήθελ, φηε έρνκελ ην πξνεγνχκελνλ πξνζφκνηνλ δήηεκα ηεο δσξεάο ηνπ 

πγγξνχ πξνο ηνλ Βπαγγειηζκφλ, σο αλαγλσξίζηνπ ηνπ δηθαζηεξίνπ», αιιά 

ηαπηφρξνλα ηνπ πξφηεηλε λα πξνβεί ακέζσο ζε «δηθαζηηθάο ηηλά ελεξγείαο», κε ζθνπφ 

ηελ άκεζε «θαηάζρεζηλ ηνπ νθεηινκέλνπ ππφ ηεο θιεξνλνκίαο πνζνχ», φηαλ απηφ 

θαηαηεζεί ζηελ Βζληθή ηξάπεδα ή ζηελ Σξάπεδα Ώζελψλ.
476

 Σνπ ππέδεημε εμάιινπ λα 

ζπκβνπιεπηεί γηα ην ζέκα ηνλ αγαπεηφ ηνπ θίιν θαη γλψζηε ηνπ λνκηθνχ δηθαίνπ 

Ώληψλε Μνκθεξάην. ην γξάκκα ηνπ επίζεο, ν ΐαιασξίηεο εζψθιεηζε θαη έλα 

απφζπαζκα ηεο εκπηζηεπηηθήο επηζηνιήο πνπ ηνπ είρε ζηείιεη ν Καξαβίαο, γξακκαηέαο 

ηεο ελ Ώγγιία εθηειεζηηθήο επηηξνπήο, φπνπ ηνλ ελεκέξσλε φηη πηζαλφηαηα δελ ζα 

                                                 
474 Βπηζηνιή ηεο 25εο Ώπγνχζηνπ 1911 (αξρείν θνπινχδε, Γελλάδεηνο ΐηβιηνζήθε,θάθεινο 27, 

ππνθάθεινο 27.3): «Φίιε θχξηε θνπινχδε, Μεηά κεγάιεο ιχπεο πιεξνθνξψ πκάο φηη ην δήηεκα ηεο 

εκεηέξαο Πηλαθνζήθεο δηέξρεηαη θξίζηλ πνλεξάλ ήηηο απεηιεί ζνβαξψο ην κέιινλ απηήο. Βζσθιείζησο 

ζαο απνζηέιισ επηζηνιήλ, ελ έιαβνλ ρζεο παξά ηνπ θ. Ώξγέληε ελ Λνλδίλσ θαη ε αλάγλσζηο ηεο 

νπνίαο, βεβαίσο, ζα ζαο πξνμελήζεη ηελ απηήλ αιγεηλήλ εληχπσζηλ ελ εζζάλζελ θαη εγψ. Αελ είκαη 

βεβαίσο λνκηθφο δηα λα απνθαλζψ εηο δεηήκαηα ηνηαχηεο θχζεσο αιι‟ νκνινγψ φηη κνπ θαίλεηαη ιίαλ 

παξάδνμνλ πσο δσξεά επηζήκσο γελνκέλε θαη ελ απεδέρζε ε ηε Βιι. Κπβέξλεζηο σο θαη ε εκεηέξα 

Βπηηξνπή, ηίζεηαη ζήκεξνλ ελ ακθηζβεηία ππφ ηνπ ζπκβνπιίνπ ησλ εθηειεζηψλ ηεο δηαζήθεο, σο κήπσ 

εθπιεξσζείζα, ηνπ δσξεηνχ δψληνο!!!. ήκεξα έγξαςα εηο ηνλ Αηάδνρνλ, εηο νλ εμέζεζα ηελ 

θαηάζηαζηλ, δεηψληαο ηελ ζπλδξνκήλ απηνχ, ζπκθψλσο άιισο ηε θαη πξνο ηελ πξφηαζε ηνπ θ. 

Ώξγέληε. Πνιχ θνβνχκαη φκσο φηη θαη εληαχζα ζέινκελ πξνζθξνχζε εηο αλππέξβιεηα εκπφδηα. 

Ώδπλαηψ λα ζαο εηπψ κέρξη πνίνπ ζεκείνπ κ‟ εζηελνρψξεζε φιε απηή ε ππφζεζε. […] Μεη‟ νιίγαο 

εβδνκάδαο ζθέπηνκαη λα επαλέιζσ εηο Ώζήλαο θαη αλ έρσ ηελ ηχρελ λα ζαο ζπλαληήζσ εθεί, ειπίδσ λα 

κνπ δνζή ε επράξηζηε επθαηξία λα ζαο ζπλαληήζσ θαη ζπλνκηιήζσ κεζ‟πκψλ επί ηνπ θιέγνληνο ηνχηνπ 

δεηήκαηνο. Μεηά θηιηθνηάησλ αζπαζκψλ. ινο πκέηεξνο. Νηθφιανο. 

Τ.γ. Ννκίδσ φηη ζα ήην θαιφλ λα επηδεηήζεηε λα ηδήηε ηνλ Αηάδνρνλ θαη λα ησ εθζέζεηε ηα πξάγκαηα, 

σλ ηπγράλεη ελ κέξεη ελήκεξνο θαηφπηλ ηεο ιήςεσο ηεο επηζηνιήο κνπ». 
475 ην αξρείν θνπινχδε ζηε Γελλάδεην ΐηβιηνζήθε ππάξρεη επηζηνιή πξνο ηνλ ίδην απφ ηελ «Βζληθή 

Σξάπεδα ηεο Βιιάδαο, Σκήκα Βπηζεψξεζεο, Γξαθείνλ Αηεπζπληνχ», κε εκεξνκελία 28 ΜαΎνπ 1911, 

ζηελ νπνία θαη ηνλ πιεξνθνξνχζαλ φηη «είρε ππνγξαθεί ππφ ηνπ ανηδίκνπ δηαζέηνπ φρη κφλνλ 

πιεξεμνχζηνλ αιιά θαη πξάμηο ήηηο έθεξε ηνλ η[?ν ή χ?]πνλ δσξεάο πξνο ηελ Πηλαθνζήθελ ηνπ πνζνχ 

ησλ £10.000», ελψ ηαπηφρξνλα ηνλ ζπκβνπιεχνπλ «ην πνζφλ ηνχην λα κε ζεσξεζή θιεξνδφηεκα αιι‟ 

νθεηιή ηεο θιεξνλνκηάο ήηηο λα θαηαβιεζή πξν πάζεο δηαλνκήο ηεο πεξηνπζίαο αιι‟ φηη ζπγρξφλσο 

πξνο δηεπθφιπλζηλ ηεο ηνηαχηεο ιχζεσο ζα ήην ελδεδεηγκέλνλ λα ζπληζηά ηελ απνδνρήλ ηαχηεο ε Ώ. Τ. 

ν Πξίγθες Νηθφιανο πξνο ηνπο ελ Λνλδίλσ εθηειεζηάο ή πξνο ηηλα ηνχησλ. Οη θιεξνλφκνη 

Πεζκαηδφγινπ επηδεηνχλ λα θαηαβάινπλ ηνπο ηφθνπο ηνπ νθεηινκέλνπ ηνχηνπ πνζνχ. Ο θ. Βπηαμίαο 

ζπληζηά λα κελ δερζήηε ηελ θαηαβνιήλ ηφθσλ ήηηο ζα εδήινπλ ζησπεξάλ παξνρήλ πξνζεζκίαο πξνο 

θαηαβνιήλ ηνπ θεθαιαίνπ». 
476 Ώξρείν θνπινχδε, Γελλάδεηνο ΐηβιηνζήθε, θάθεινο 27, ππνθάθεινο 27.3. 
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ππήξρε πεξίζζεπκα ρξεκάησλ απφ ηελ θιεξνλνκηά γηα λα δνζεί ζηελ Πηλαθνζήθε.
477

 

Σέινο ν ΐαιασξίηεο επεζήκαλε ζηνλ θνπινχδε ην επείγνλ ηνπ ζέκαηνο θαη ηνλ 

παξαθαινχζε λα κελ αλαθεξζεί ην φλνκά ηνπ ιφγσ ηεο ιεπηήο ηνπ ζέζεο.
478

 

Ο θνπινχδεο ελεξγψληαο άκεζα, ζπλέηαμε ππφκλεκα (κε εκεξνκελία 10 

Οθησβξίνπ) ζην νπνίν δεηνχζε ηελ θαηάζρεζε ησλ νθεηινχκελσλ εθ ηεο δσξεάο 

ρξεκάησλ
479

θαη ηαπηφρξνλα παξέζεηε απνζπάζκαηα ησλ επηζηνιψλ ηνπ Κνξγηαιέληνπ 

πξνο ηνλ πξίγθηπα Νηθφιαν
480

 θαη ηνπο θιεξνλφκνπο Πεζκαδφγινπ,
481

 πνπ 

                                                 
477π.π.: «Αηα ην δήηεκα δε ηεο Πηλαθνζήθεο, πηζαλφλ λα δηαηειήηε ελ γλψζεη ηνπ γξάκκαηνο ην νπνίνλ 

εζηάιεη πξνο ηνλ πξίγθηπα Νηθφιανλ. Πξηλ πξνβνχλ εηο θαλελ κέηξνλ, πξηλ ε θαλ εμεηαζζή ην δήηεκα 

ηεο ππνζρέζεσο ηνπ καθαξίηνπ πξνο ηελ επηηξνπήλ, δεηνχλ ηελ ζπγθαηάζεζηλ ηνπ Αηαδφρνπ σο 

θιεξνδφρνπ παληφο ηπρφληνο πεξηζζεχκαηνο. Σν δπζάξεζηνλ είλαη φηη αζθαιέο πεξίζζεπκα δελ ζα 

ππάξμε θαη θαη‟ νπζίαλ εάλ πιεξσζψζη πξνο ηελ Βπηηξνπήλ ηεο Πηλαθνζήθεο αη £12,000, ηα άιια 

επεξγεηνχκελα Εδξχκαηα ζα ζηεξεζψζη θαη‟αλαινγίαλ ηνπ πνζνχ ηνχηνπ. Πσο ζα δπλεζνχλ λα 

εθπιεξψζνπλ ηελ ηειεπηαίαλ απηήλ επηζπκίαλ ηνπ καθαξίηνπ, δελ γλσξίδσ. Ώλακθηζβεηήησο φκσο, 

κηα ππφζρεζηο, έζησ θαη γξαπηή, δελ έρεη, θαηά ηνλ αγγιηθφλ λφκνλ, λνκηθφλ θχξνο κεηά ηνλ ζάλαηνλ 

ηνπ ππνζρεζέληνο». 
478π.π.: «Σαχηα ππνβάιισ πκίλ, αγαπεηέ θίιε, παξαθαιψ λα κελ αλαθέξεηο ην φλνκά κνπ ιφγσ ηνπ 

ιεπηνχ ηεο ζέζεο κνπ σο εθηειεζηνχ θαη έλαληη ησλ ινηπψλ θιεξνδφρσλ. Ώιι‟ νκνινγψ φηη ζεσξψ 

δήηεκα ηηκηφηεηνο θαη ζεβαζκνχ πξνο ηελ ζέιεζηλ ηνπ αεηκλήζηνπ δσξεηνχ λα εθηειεζζή ε πξνο ηελ 

Πηλαθνζήθελ δσξεά, έζησ ην πνιχ κεηνπκέλε ελ πεξηζηάζεη αλεπαξθείαο ηεο πεξηνπζίαο θαζ‟ήλ 

αλαινγίαλ εηο ηα ινηπά θιεξνδνηήκαηα. Βίρα γξάςε πξνο ηνλ Καξαβία σο θαη πξνο ηνλ θίινλ κνπ Γ. 

Μαξθέηελ, εθ ησλ κειψλ ηεο ελ Ώγγιία εθηειεζηηθήο επηηξνπήο, αιι‟ σο αθνχσ ν άγγινο δηθεγφξνο 

θαη εθηειεζηήο Hawksley έρεη ηελ θπξίαξρε ςήθνλ. Σν δήηεκα είλαη αξθεηά επείγνλ, ψζηε λα κελ 

αλακέλσ ηελ επάλνδνλ εηο Ώζήλαο κεηά δεθαπελζήκεξνλ πεξίπνπ, φπσο ζνπ αλαθνηλψζσ ηαο ζθέςεηο 

κνπ, πφζσ κάιινλ φζσ θαηά ηνλ Καξαβίαλ ε εθθαζάξηζε βαίλεη γνξγά ησ βήκαηη θαη πηζαλψο λα κε 

βξαδχλε ε θαηαλνκή ησλ θιεξνδνηεκάησλ». 
479 Ώξρείν θνπινχδε, Γελλάδεηνο ΐηβιηνζήθε, θάθεινο 27.3: «Σελ 14/27 Ώπξηιίνπ ν δσξεηήο 

απεβίσζε, θεξπρζείζεο δε πξν ηηλνο ρξφλνπ εγθχξνπ ηεο δηαζήθεο ηνπ νη ελ Λνλδίλσ εθηειεζηαί 

αξλνχληαη λα αλαγλσξίζσζη ην ρξένο ησλ 300,000 δξρ, δη‟ νπ ν απνζαλψλ {δπζαλάγλσζην 

θείκελν}[πξνζζήθε: ηεο δσξεάο κε εθηειεζζείζεο δψληνο ηνπ δσξεηνχ].  Βπεηδή δε νη θιεξνλφκνη 

Πεζκαηδφγινπ θαηέζεθαλ ήδε παξά ηε εληαχζα Σξαπέδε Ώζελψλ ην πνζφλ ησλ ιηξψλ αγγιηθψλ 10150, 

πεξί νπ ? σο είξεηαη κλεκνλεχνπλ αη επηζηνιαί ηνπ Κνξγηαιέληνπ, επίζεο δε ππάξρε παξά ηε Βζληθή 

Σξαπέδε ηεο Βιιάδνο έηεξνλ πνζφλ πεξί ησλ 30 ρηιηάδσλ δξαρκψλ, εηο ρξήκαηα αλήθνληα εηο ηελ 

πεξηνπζίαλ Κνξγηαιέληνπ δεηείηαη ε θαηάζρεζηο απηψλ ππέξ ηεο Βπηηξνπήο πξνο επίβιεςηλ ηεο Βζλ. 

Πηλαθνζήθεο νιφθιεξνλ κελ ηνπ πνζνχ ηνπ θαηαηεζεηκέλνπ παξά ηε Σξαπέδε Ώζελψλ, επί δε ησλ 

παξά ηε Βζληθή Σξαπέδε ηεο Βιιάδνο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ 50.000 δξρκ. πξνο ζπκπιήξσζηλ ησλ 

300,000 δξρ αο νθείιεη ε πεξηνπζία Μ. Κνξγηαιέληνπ». 
480Οπ.π.: «Ο ελ Ώγγιία απνβηψζαο Μαξίλνο Κνξγηαιέληνο δη‟επηζηνιψλ ηνπ ππφ ρξνλνινγία 1/14 

Μαξηίνπ θαη 25 Μαξηίνπ / 7 Ώπξηιίνπ 1911 πξνο ηνλ ΐαζηιφπαηδα Νηθφιανλ, επίηηκνλ Πξφεδξνλ ηεο 

πξνο επίβιεςηλ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο Βπηηξνπήο, εγλψξηζελ φηη δσξεί ην πνζφλ 300,000 δξαρκψλ 

φπσο ρξεζηκεχζεη πξνο αλέγεξζηλ θαη πεξαίσζηλ ηδίαο νηθνδνκήο Πηλαθνζήθεο. Σελ δσξεάλ ηαχηελ 

απνδερφκελαη ε ηε Βιιεληθή Κπβέξλεζηο θαη ε πξνο επίβιεςε ηεο Βζλ. Πηλαθνζήθεο Βπηηξνπή 

έγξαςαλ ησ δσξεηή ε κελ πξψηε δηα ηνπ επί ησλ Βζσηεξηθψλ Τπνπξγνχ ε δε δεπηέξα εθθξάδνληαο 

ζεξκάο επί ηε δσξεά επραξηζηίαο ηε 3/14 Ώπξηιίνπ ε.ε. Βλ ησ κεηαμχ ηνχησ ν θ. Μ. Κνξγηαιέληνο 

έγξαςε αχζηο πξνο ηνλ ηεο επηζηνιήο ηνπ ΐαζηιφπαηδα Νηθφιανλ ηα εμήο: «Έγξαςα εηο ηνλ Αηεπζπληή 

ηεο Βζληθήο Σξαπέδεο ηεο Βιιάδνο φπσο θαηαηεζή παξά ηε Βζληθή Σξπαέδε θαη ρξεζηκνπνηεζεί δηα 

ηελ πεξαίσζηλ ηνπ θηηξίνπ ηεο Πηλαθνζήθεο, ηεο νπνίαο ε Τκεηέξα Τςειφηεηα ηφζνλ ηνλίδεη ην 

θαηεπείγνλ, ην πνζφλ ησλ 300,000 ρηιηάδσλ θξάγθσλ». 
481π.π.: «Σελ δε 10/23 ηνπ απηνχ κελφο Ώπξηιίνπ έγξαςε πξνο ηνπο θιεξνλφκνπο Εσ. Πεζκαηδφγινπ 

ηαχηα: «Βθρσξήζεηε ακεηαθιήησο πξνο ηνλ Πξίγθεπα Νηθφιανλ σο επίηηκνλ πξφεδξνλ ηεο πξνο 

επίβιεςηλ ηεο Βζλ. Πηλαθνζήθεο Βπηηξνπήο ην παξ‟πκψλ νθεηιφκελνλ κνπ πνζφλ εθ ιηξψλ αγγιηθψλ 

10,150 πξνεξρνκέλνπ εθ ηνπ γξακκαηίνπ ηνπ ιήγνληνο ηελ 24 ΜαΎνπ, φπσο ρξεζηκνπνηεζεί δηα ηελ 

πεξαίσζηλ ηεο αλεγεξζεζνκέλεο νηθνδνκήο ηεο Πηλαθνζήθεο, παξαθαιψ λα θαηαβάιεηε θαηά ηελ 
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απνδείθλπαλ ην δίθαην ηνπ αηηήκαηνο ηεο Πηλαθνζήθεο. Παξάιιεια θαη 

αθνινπζψληαο ηε ζπκβνπιή ηνπ ΐαιασξίηε, αλέζεζε ζηνλ Ώληψλε Μνκθεξάην ηε 

θξνληίδα ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ κνπζείνπ.
482

 

Ώπφ ηελ άιιε πιεπξά, ν πξίγθηπαο Νηθφιανο θνβνχκελνο φηη ε ππφζεζε ζα 

θαζπζηεξνχζε θαη φηη ε ηειηθή ιχζε ίζσο λα κελ ήηαλ πξνο φθεινο ηεο Πηλαθνζήθεο, 

έζηεηιε απφ ην Λνλδίλν επηζηνιή πξνο ηνλ θνπινχδε (18 Ννεκβξίνπ / 1 Αεθεκβξίνπ 

1911), ζηελ νπνία ηνλ ελεκέξσζε φηη ζπλαληήζεθε, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

βαζηιηά, κε ηνλ επηρεηξεκαηία δηεζλνχο εκβέιεηαο, βηνκήραλν θαη έκπνξν φπισλ 

Μπαδίι Γαράξνθ(BasilZaharoff, 1849-1936)θαη φηη ζπδήηεζαλ γηα ην ζέκα ηεο 

Πηλαθνζήθεο. Ο Νηθφιανο παξαθάιεζε επίζεο ηνλ θνπινχδε λα ζπλαληήζεη ηνλ 

Γαράξoθ ζε πεξίπησζε πνπ εθείλνο επηζθεθζεί ηελ Ώζήλα,
483

 ελψ ηαπηφρξνλα ηνλ 

πιεξνθφξεζε φηη ν επηρεηξεκαηίαο ζα μεθηλνχζε δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηελ ειιεληθή 

θπβέξλεζε ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή λέσλ αληηηνξπηιηθψλ γηα ην ειιεληθφ λαπηηθφ 

θαη φηη ε νηθνλνκηθή ηνπ ζπλδξνκή πξνο ηελ Πηλαθνζήθε πηζαλφλ λα εμαξηηφηαλ απφ 

ην απνηέιεζκα ησλ δηαπξαγκαηέπζεσλ απηψλ: 

Ίζσο είλαη πνιχ αλζξψπηλνλ ή θπζηθφλ, ην αίζζεκα φηη θάζε δσξεά, φζνλ δήπνηε 

παηξησηηθή θαη αλ είλαη, πξέπεη λα έρε ηα ζπκθεξνληνινγηθά απηήο αληαιιάγκαηα, αιιά 

εηο ηελ παξνχζαλ πεξίζηαζηλ ζα είλαη ιηαλ ιππεξφλ εάλ ε ηχρε ηεο Πηλαθνζήθεο καο 

εμαξηεζή απνθιεηζηηθψο εθ ηεο επηηπρίαο ή κε, εθβάζεσο ησλ κεηαμχ ηεο Κπβεξλήζεσο 

θαη ηνπ θαηαζηήκαηνο Maxim δηαπξαγκαηεχζεσλ.
484

  

                                                                                                                                              
εηξεκέλε ιήμηλ ην αλσηέξσ κλεκνλεπφκελνλ πνζφλ εηο ηελ δηαηαγήλ ηεο Ώ.ΐ. Τςειφηεηαο ηνλ νπνίνλ 

παξαθαιψ λα επαξεζηεζείηε λ‟αλαθνηλψζεηε ην πεξηερφκελνλ ηεο παξνχζεο. Πξνο δε ηνλ Κνλ Εσ. 

ΐαιασξίηελ, Αηεπζπληήλ ηεο Βζληθήο Σξαπέδεο πέκπσ εηδηθφλ πιεξεμνχζην φπσο ελ θαηξψ δφζε εμ 

νλφκαηφο κνπ εμφθιεζηλ ηνπ ελ ιφγσ πξνο πκίλ ρξένπο θαη ελεξγήζε φπσο δηαγξαθή ε ζρεηηθή 

ππνζήθε». 
482ΐι. ηα φζα αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 14 Οθησβξίνπ 

1911. 
483 Ώξρείν . θνπινχδε, Γελλάδεηνο ΐηβιηνζήθε, θάθεινο 27, ππνθάθεινο 27.3: «Ο θ. Γαράξσθ, ελ 

ηέιεη ηεο νκηιίαο ηνπ, κνπ αλήγγεηιε φηη πξνηίζεηαη πξνζερψο λα κεηαβή εηο Ώζήλαο, αλ θαη δελ 

εδπλήζε λα κνπ νξίζε ηελ αθξηβή επνρήλ ηεο επηζθέςεψο ηνπ. Αελ ζα αξγήζσ πιένλ θαη εγψ επί πνιχ 

λα επαλέιζσ, <δπζαλάγλσζην θείκελν> αλ ηχρεη ν θ. Γαράξσθ ήζειελ επηζθεθζή ηαο Ώζήλαο πξν ηεο 

επαλφδνπ κνπ, νπδεκίαλ έρσ ακθηβνιία φηη ζέιεηε, πνιχ επηηπρέζηεξνπ εκνχ (ε ππνγξάκηζε ζην 

θείκελν),αλαιάβεηε ηελ ππεξάζπηζηλ ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Πηλαθνζήθεο καο θαη επεδείμεηε εηο ηνλ θ. 

Γαράξσθ ηελ πνιχηηκελ ζπιινγήλ ησλ πηλάθσλ πκψλ, νίηηλεο δελ αλακέλνπλ παξά ηελ νηθνδφκεζηλ 

θαηαιιήινπ κεγάξνπ φπσο θαηαξηίζσζη κνπζείνλ αληάμηνλ ηεο θαιιηηερληθήο εκψλ παξαδφζεσο. 

Βχξεθα θαιφλ λα <δπζαλάγλσζην θείκελν> πκάο πεξί ησλ πξαγκάησλ ηνχησλ θαζ‟ φζνλ παξαθάιεζα 

ηνλ θ. Γαράξσθ λα ζπλελλνεζή κεζ‟πκψλ, άκα ηε αθίμε απηνχ ελ Ώζήλαηο, επί παληφο δεηήκαηνο 

αθνξψληα ηελ Πηλαθνζήθελ εκψλ». 
484π.π.: «Μελ ακθηβάιεηε φηη νπδέλ επηρείξεκα παξέιεηςα φπσο ηνπ παξαζηήζσ ηελ επείγνπζαλ 

αλάγθελ ιήςεσο ζνβαξήο πξνλνίαο ππέξ ηεο αζθαινχο δηαζψζεσο θαη δηαηεξήζεσο ησλ πνιπηίκσλ 

εκσλ πηλάθσλ θαη ηεο δηα ηνπ ζθνπνχ ηνχηνπ επεηγνχζεο αλάγθεο αλεγέξζεσο εζληθήο πηλαθνζήθεο, 

ζθνπεχνπζαο λα ρξεζηκεχζε φρη κφλνλ σο ζπνπδαζηήξηνλ δηα ηνπο ελ εκψλ θαιιηηέρλαο, αιιά θαη 

κειινχζεο λα πξνηθίζεη ηελ Βιιάδα κε κνπζείνλ αληάμηνλ ηεο θαιιηηερληθήο εκψλ παξαδφζεσο. Βλ 
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Ο Γαράξνθ έθζαζε ηειηθά ζηελ Ώζήλα ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1911 θαη 

επηζθέθζεθε ηελ Πηλαθνζήθε, φπσο δηαβάδνπκε ζε επηζηνιή ηνπ θνπινχδε πξνο ηνλ 

πξίγθηπα Νηθφιαν:  

Ο θ. Εαράξσθ ήιζε θαη απήιζελ. Δπεζθέθζε ηελ Πηλαθνζήθελ εκέξαλ ηηλά θαζ‟ελ 

αδηαζεηψλ δελ εδπλήζε λα ηνλ ζπλνδεχζσ. Σελ επνκέλελ κνπ σκίιεζελ πεξί απηήο Ŕ 

αηπρψο πεξί ησλ εηθφλσλ καο κνη εμέθξαζε ηνηαχηαο εληππψζεηο θαη ηνζνλ 

θαηεγνξεκαηηθψο ψζηε ακέζσο θαηελφεζα φηη νπδέλ δπλάκεζα λα πξνζδνθνχκελ παξ‟ 

απηνχ. Ζ δηαπξαγκάηεπζηο πεξη ήο κνη γξάςαηε δελ θαηέιεμε έηη εηο σξηζκέλα 

απνηειέζκαηα Ŕ πηζαλφλ ηνχην λα γίλε βξαδχηεξνλ Ŕ αιιά θαη ελ ηνηάπηε αθφκα 

πεξίπησζηο θνβνχκαη άξλεζηλ δηα ηελ Πηλαθνζήθελ. ηαλ επαλέιζεηε ζέισ εάλ κνη 

επηηξέςεηε, εμεγήζσ πνπ θαηά ηε γλψκελ κνπ δένλ λ‟ απνδνζή ε ηνηαχηε θαηά ηεο 

Πηλαθνζήθεο πξνδηάζεζηο ηνπ αλδξφο.
485

 

Σελ ίδηα πεξίνδν ν Β. Μεηαμάο έζηεηιε κηα δαθηπινγξαθεκέλε επηζηνιή πξνο 

ηνλ Εσάλλε ΐαιασξίηε (Λνλδίλν, 19 Αεθεκβξίνπ 1911), ζηελ νπνία ηνπ εμέθξαζε ηελ 

έθπιεμε ηνπ γηα ηηο λνκηθέο θηλήζεηο ηεο Βπηηξνπήο ηεο Πηλαθνζήθεο θαη παξέπεκςε 

ηε ιχζε ηνπ δεηήκαηνο ζηε δηθαηνζχλε.
486

 Σειηθά ην αγγιηθφ δηθαζηήξην απνθάζηζε 

ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1912 λα δνζνχλ ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε νη 300.000 δξρ. ηεο 

                                                                                                                                              
ηέιεη επηθαιέζζελ θαη ηα παηξησηηθά απηνχ αηζζήκαηα, ηα νπνία, σο γλσξίδεηε, είρνλ ππνζηή ζνβαξφλ 

θινληζκφλ θαηφπηλ ησλ ζιηβεξψλ γεγνλφησλ, άηηλα δηαδξακαηίζζεζαλ παξ‟ εκίλ πξν δπν πεξίπνπ εηψλ. 

Τπφζρεζηλ θαηεγνξεκαηηθή δελ κνπ έδσθε κελ ν θ. Γαράξσθ, φκσο σο πξνείπνλ, επέδεημε πνιχ 

ελδηαθέξνλ ππέξ ηνπ δεηήκαηνο θαη θαη‟ επαλάιεςηλ κε εδηαβεβαίσζελ φηη ζέιεη επηζηακέλσο 

κειεηήζε ηελ ππφζεζηλ. Ο θ. Ρσκαλφο, ελ ηδηαηηέξα νκηιία, κνπ είπε φηη ν θ. Γαράξσθ, ηπγράλσλ, σο 

γλσξίδεηε, εθ ησλ κεγαιπηέξσλ κεηφρσλ ηνπ νίθνπ MaximandFickam, επξίζθεηαη επί 

δηαπξαγκαηεχζεσλ (ή πξνηίζεηαη λα αξρίζεη ηνηαχηαο) κεηά ηεο Βιι. Κπβεξλήζεσο, δηα ηελ 

παξαγγειίαλ λέσλ αληηηνξπηιηθψλ δηα ην εκέηεξνλ λαπηηθφλ, σλ ηελ θαηαζθεπήλ επηζπκεί λα αλαιάβε 

ην θαηάζηεκα ππέξ αληηπξνζσπεία. Αελ γλσξίδσ εηο πνίνλ ζεκείνλ επξίζθνληαη αη δηαπξαγκαηεχζεηο, 

αιιά θαίλεηαη φηη ν θ. Γαράξσθ επηδεηθλχεη κέγηζην ελδηαθέξνλ δηα ην δήηεκα ηνχην θαη θέξεη κεγάιε 

ειπίδα λα ην θέξε εηο πέξαο. Ο θ. Ρσκαλφο κνη πξνζέζεζελ φηη, θαη‟απηφλ, ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ππέξ 

ηεο εκεηέξαο Πηλαθνζήθεο ζπλδξνκήο ηνπ Γαράξσθ ζα σθειεζή θαηά πνιχ εθ ηεο επηηπρίαο ή νπ ησλ 

κεηά ηεο Βιι. Κπβεξλήζεσο δηεμαγνκέλσλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ νίθνπ Maxim!». 
485 Ώξρείν θνπινχδε, Γελλάδεηνο ΐηβιηνζήθε, θάθεινο 27, ππνθάθεινο 27.3. ΐι. επίζεο ηνλ 

ππνθάθειν 33.2, φπνπ θαη ε αιιεινγξαθία θνπινχδε-Γαράξνθ.  
486 Ώξρείν θνπινχδε, Γελλάδεηνο ΐηβιηνζήθε, θάθεινο 27, ππνθάθεινο 27.3: «Δκείο εδψ πξνβαίλνκελ 

βξαδέσο εηο ηελ εθθαζάξηζηλ ηεο θιεξνλνκίαο ηνπ καθαξίηνπ ζείνπ κνπ. ηη φκσο ήην κηα surprise 

δη‟εκάο, είλαη ε θαηάζρεζηο ε ελεξγεζείζα ππφ ηεο Βθνξείαο ηεο Πηλαθνζήθεο, θαζφζνλ κάιινλ εκείο 

δελ απεπνηήζεκελ λ‟αλαγλσξίζσκελ ηελ δσξεάλ ηαχηελ. Έλεθα φκσο ηεο αηειεηψηνπ ζέζεσο εηο ηελ 

νπνίαλ αθέζε θαη ηνπ ειιείκκαηνο ην νπνίνλ ππνινγίδνκελ φηη ζ‟αθίζε ε εθθαζάξηζηο, ν δηθεγφξνο καο 

δηζηάδεη λα καο επηηξέςε ηελ πιεξσκήλ ηεο δσξεάο ηαχηεο, πξηλ ην Αηθαζηήξηνλ εδψ ήζειε απνθαλζή 

φηη ε δσξεά απηή, φπσο έρεη, είλαη έλλνκνο. Ώπφ ην γξάκκα ζαο πξνο ηνλ Κχξηνλ Hawksley, βιέπσ φηη 

εδεηήζαηε ηελ γλψκελ ηνπ Αηθαζηεξίνπ πεξί ηνπ λνκίκνπ απηήο ή κε. Καηά πφζνλ φκσο κηα απφθαζηο 

ησλ απηνχ Αηθαζηεξίσλ ζα ήην δέλνπζα δη‟εκάο εδψ, είλαη δήηεκα δηα ηνπο δηθεγφξνπο 

λ‟απνθαλζψζηλ. Σνηάπηε πεξίπνπ ε ζέζηο ηνπ δεηήκαηνο εδψ, ζα επηζπκνχζα φκσο λα μεχξσ πσο ηα 

ζεσξείηε θαη ζεηο απηνχ». 
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δσξεάο, 
487

 πνζφ ην νπνίν θαηαηέζεθε ζε ινγαξηαζκφ ηεο Βζληθήο Σξάπεδαο ηνλ 

Ώχγνπζην ηνπ 1912.
488

 

 

5.1.4) Ο λφκνο 477 «πεξί παξαρσξήζεσο γεπέδνπ εηο ηελ επί ηεο επηβιέςεσο ηεο 

Δζληθήο Πηλαθνζήθεο επηηξνπήλ πξνο αλέγεξζηλ εηδηθνχ θηηξίνπ» (11 Γεθεκβξίνπ 

1914) 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο 31
εο

 Μαξηίνπ 1911 ηα παξεπξηζθφκελα κέιε ηεο 

Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο Πηλαθνζήθεο ζπδήηεζαλ εθηελψο ην ζέκα ηνπ νηθνπέδνπ, 

ζεσξψληαο φηη, ράξε ζηε δσξεά Κνξγηαιέληνπ, είραλ εμαζθαιηζηεί ηα ρξήκαηα γηα ηελ 

αλέγεξζε ηνπ λένπ θηεξίνπ ηνπ κνπζείνπ. πσο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά, ν ηάεο 

ζπλάληεζε ηνλ Γθίλε «φπσο ηνλ βνιηδνζθνπήζε εάλ ε δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή ησλ 

θιεξνδνηεκάησλ Ώβέξσθ ζα ήην επδηάζεηνο άλεπ αιιαγήο ησλ φξσλ ηεο δσξεάο ησλ 

ππέξ ηεο Πηλαθνζήθεο λα ζπλαηλέζε εηο ηελ νηθνδφκεζηλ ηεο Πηλαθνζήθεο εηο άιινλ 

νηθφπεδνλ εθηφο ηνπ Πνιπηερλείνπ, ππφ ηνλ φξνλ ην θηίξηνλ λα ζεσξήηαη σο 

παξάξηεκα ηνπ Πνιπηερλείνπ. Ο θ. Γθίλεο αζκέλσο δέρεηαη ηελ πξφηαζηλ ηαχηελ, είλε 

δε πεπεηζκέλνο φηη θαη ηα άιια κέιε ηεο επηηξνπήο ζέινπζη επραξίζησο 

ζπλαηλέζε».ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε ν θνπινχδεο πξφηεηλε λα βξεζεί 

νηθφπεδν πνπ λα αλήθεη ζηνλ Αήκν Ώζελαίσλ, αθνχ νπνηνζδήπνηε άιινο ρψξνο ηνπ 

Αεκνζίνπ κφλν δηα λφκνπ ζα κπνξνχζε λα παξαρσξεζεί ζηελ Πηλαθνζήθε, 

δηαδηθαζία πνπ ζα ήηαλ αξθεηά ρξνλνβφξα. Ο ηάεο ππέδεημε ηνλ δεκνηηθφ θήπν ηνπ 

Κιαπζκψλνο, αιιά ν Καιιηγάο έθεξε αληηξξήζεηο σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε 

ηνπνζεζία, ηνλίδνληαο φηη «εάλ αλεγεξζή ε Πηλαθνζήθε εηο θεληξηθφλ νηθφπεδνλ ηα 

έμνδα ζέινπζη θαηά πνιχ ππεξβή ην πξνυπνινγηζζέλ πνζφλ δηαηί ε εμσηεξηθή 

δηαθφζκεζηο ηνπ θηηξίνπ πξέπε ηφηε λα είλε πνιπηειεζηέξα φπσο αληαπνθξίλεηαη κε 

ην πεξηβάιινλ». Σειηθά απνθαζίζηεθε ν πξίγθηπαο Νηθφιανο λα ξσηήζεη ηνλ 

Αήκαξρν Ώζελαίσλ «εάλ δχλαηαη λα παξαρσξήζεη νηθφπεδνλ θαηάιιεινλ δηα ηνλ 

ζθνπφλ ηεο αλεγέξζεσο Πηλαθνζήθεο».  

ηα πξαθηηθά ηεο ακέζσο επφκελεο ζπλεδξίαζεο (1 Ενπλίνπ 1911) δηαβάδνπκε 

φηη ν θνπινχδεο ζπλάληεζε ηνλ ΓαΎκε, πξφεδξν ηεο Γαππείνπ Βπηηξνπήο, θαη 

                                                 
487 Ώλκ., «Δ δσξεά ηεο Πηλαθνζήθεο», εθ.Δζηία, 18 Ώπξηιίνπ 1912. 
488 ΐι. ηα φζα αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 16 Ενπλίνπ 

1912, θαζψο θαη ζηηο 12 Αεθεκβξίνπ 1913: «Καηά ηνλ Ώχγνπζηνλ ηνπ 1912 επιεξψζε εηο ηελ 

επηηξνπήλ κεηά πνιινχο θφπνπο ε εθ δξ. 300.000 δσξεά ηνπ ανηδίκνπ Κνξγηαιέληνπ, ήηηο θαη θαηεηέζε 

εηο ηελ Βζληθήλ Σξάπεδαλ ηεο Βιιάδνο επί ηφθσ 2% εηο πξψηελ δήηεζηλ, εθηφο ηνπ πνζνχ ηνχηνπ νη 

εθηειεζηαί ηεο δηαζήθεο θαηέβαιινλ θαη πάζαο ηαο δαπάλαο ηεο δίθεο εηο αη είρελ ππνβιεζή ε 

Πηλαθνζήθε». 
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ζπδήηεζαλ ην ελδερφκελν αλέγεξζεο ηνπ θηεξίνπ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γαππείνπ. Ο 

ΓαΎκεο σζηφζν θάλεθε αξλεηηθφο σο πξνο απηφ, αθελφο κελ επεηδή θαη νη δχν 

πξνηεηλφκελεο ηνπνζεζίεο ήηαλ αθαηάιιειεο (ζηελ πξψηε ππήξρε ε δεμακελή ηνπ 

θήπνπ, ζηελ άιιε εθκηζζσκέλν βνπζηάζην), αθεηέξνπ δε δηφηη «δηα λφκνπ 

απαγνξεχεηαη ε αλέγεξζηο άιισλ θηεξίσλ εηο ηελ πεξηνρήλ ηνπ Γαππείνπ». Ο 

πξίγθηπαο Νηθφιανο ππνζρέζεθε ηφηε λα ξσηήζεη ηνλ πξσζππνπξγφ «εάλ ζα ήην 

επδηάζεηνο φπσο δηά λφκνπ επηηξέςε ηελ αλέγεξζηλ Πηλαθνζήθεο εηο ην Γάππεηνλ, εάλ 

δε ηνχην δελ είλε ζπληφκσο εθηθηφλ, ζέιεη απνηαζή θαη πάιηλ πξνο ηνλ Αήκαξρνλ 

φζηηο ηνπ ππεζρέζε λα δσξήζε εηο ηελ Πηλαθνζήθελ νηθφπεδνλ επί ηεο ιεσθφξνπ 

Κεθηζζίαο θαη πιεζίνλ ηνπ Ώξεηαίεηνπ Ννζνθνκείνπ». 

ε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Αζήλαη ζηηο 22 Ενπλίνπ 1911, ν Εαθσβίδεο 

αλαθέξζεθε ζηηο πξνζπάζεηεο απηέο ηεο Βπηηξνπήο γηα ηελ «εχξεζηλ θαηαιιήινπ 

γεπέδνπ», ππνγξάκκηζε σζηφζν φηη ε Πηλαθνζήθε έπξεπε «λ‟ απνθηήζε θηίξηνλ 

αλαιφγνπ εππξνζσπίαο πξνο ηα άιια θαιά δεκφζηα θηίξηα, ην Παλεπηζηήκηνλ, ηελ 

Ώθαδεκίαλ θαη ηελ ΐηβιηνζήθελ»,
489

 δηαηππψλνληαο έηζη εκκέζσο ηε δηαθσλία ηνπ κε 

ηηο απφςεηο ηνπ Καιιηγά θαη ησλ άιισλ κειψλ ηεο Βπηηξνπήο, ηα νπνία δελ 

επηζπκνχζαλ ηα έμνδα αλέγεξζεο ηνπ θηεξίνπ λα ππεξβνχλ ην πξνυπνινγηζζέλ πνζφ. 

Σν θζηλφπσξν, φπσο δηαβάδνπκε ζηα πξαθηηθά ηεο 14
εο

 Οθησβξίνπ 1911, ν 

πξίγθηπαο Νηθφιανο, καδί κε ηνπο θνπινχδε, Ράιιε θαη ηνλ Αήκαξρν Ώζελαίσλ 

κεηέβεζαλ ζηε ιεσθφξν Ώιεμάλδξαο «φπνπ ν Αήκαξρνο δηαζέηεη νηθφπεδα, ην ελ εθ 

ηνηνχησλ επραξίζησο ζα παξερψξεη δηα ηελ αλέγεξζηλ πηλαθνζήθεο. Μεηά ηελ 

εμέηαζηλ ησλ νηθνπέδσλ επξέζεη θαηάιιεινλ, αιιά ην κέξνο ηνπο νιίγνλ καθξάλ ηνπ 

θέληξνπ ηεο πφιεσο, δχλαηαη φκσο λα ρξεζηκνπνηεζή εάλ δελ επξεζή θαιιίηεξνλ».
490

 

Δ επηπινθή πνπ παξνπζηάζηεθε ζηε δσξεά Κνξγηαιέληνπ αλέζηεηιε ηηο φπνηεο 

εμειίμεηο ζην δήηεκα ηνπ νηθνπέδνπ θαηά ηνπο επφκελνπο κήλεο. Σν ζέκα επαλήιζε εθ 

λένπ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 16
εο

 Ενπλίνπ 1912, φηαλ ν θνπινχδεο ελεκέξσζε ηα κέιε 

ηεο Βπηηξνπήο γηα ηηο άθαξπεο πξνζπάζεηέο ηνπ λα εμαζθαιίζεη ην νηθφπεδν ζην νπνίν 

ήηαλ ην λεθξνηαθείν ησλ Αηακαξηπξνκέλσλ, θνληά ζην Παλαζελατθφ ηάδην θαη 

                                                 
489 Ώλκ., «πλνκηιίαη κεηά θαιιηηερλψλ. Ο θ. Γεψξγηνο Εαθσβίδεο», εθ.Αζήλαη, 29 Ενπλίνπ 1911. 
490 ΐι. ηα φζα αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 14 

Οθησβξίνπ 1911. ΐι. επίζεο Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη»,Πηλαθνζήθε, έηνο 

ΕΏ΄, ηρ. 126, Ώχγνπζηνο 1911, ζει.124, φπνπ ν ζπληάθηεο ραξαθηήξηζε «ηεξαηψδε» ηελ είδεζε γηα ηελ 

αλέγεξζε ηεο Πηλαθνζήθεο ζην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο, κε ην επηρείξεκα φηη «εηο φια ηα κέξε ηνπ θφζκνπ 

ηα Μνπζεία θαη αη Πηλαθνζήθαη επξίζθνληαη εηο ηα θεληξηθψηεξα κέξε ηεο πφιεσο, πξνζηηά εηο ηνπο 

επηζθέπηαο, θνζκήκαηα ζπγρξφλσο ππφ αξρηηεθηνληθήλ έπνςηλ». 
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δίπια ζηνλ Ειηζζφ Πνηακφ.
491

 Ο Καιιηγάο ηφηε πξφηεηλε λα «δεηεζή απφ ην Αεκφζην 

ην επί ηεο ιεσθφξνπ Κεθηζζίαο νηθφπεδνλ, ην παξά ηελ Ρηδάξεηνλ ζρνιήλ» θαη ν 

πξίγθηπαο Νηθφιανο αλέιαβε «λα νκηιήζεη πεξί ηνπ δεηήκαηνο εηο ηνλ 

Πξσζππνπξγφλ». Βάλ φκσο θαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν νηθφπεδν «παξεκβιεζψζη 

αλππέξβιεηεο δπζθνιίαη, ε Βπηηξνπή απνθαζίδεη λα δερζή ηελ πξφηαζηλ ηνπ 

Αεκάξρνπ Ώζελαίσλ φπσο δσξίζε εηο ηελ Πηλαθνζήθελ κεγάιεο εθηάζεσο νηθφπεδνλ 

επί ηεο ιεσθφξνπ Ώιεμάλδξαο, φπνπ θαη λα αλεγεξζή ε Πηλαθνζήθε».
492

 

Δ έλαξμε ησλ ΐαιθαληθψλ Πνιέκσλ ζηακάηεζε ηηο πξνζπάζεηεο ηεο 

επηηξνπήο θαη ην δήηεκα ηνπ νηθνπέδνπ επαλήιζε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 12
εο

 

Αεθεκβξίνπ 1913. πλερίδνληαο ηηο δηαβνπιεχζεηο ηνπ κε ηνλ πξσζππνπξγφ, ν  

πξίγθηπαο Νηθφιανο απέζπαζε ηελ ππφζρεζε ηνπ ΐεληδέινπ λα παξαρσξεζεί ζηελ 

Πηλαθνζήθε ην «πεξί ηε Ρηδάξεην» νηθφπεδν θαη λα ζπληαρζνχλ ηα ζρεηηθά έγγξαθα, ε 

δηαδηθαζία εληνχηνηο ζηακάηεζε πξνζσξηλά θαζψο αλέθπςε ην εξψηεκα εάλ ην 

νηθφπεδν ζα παξαρσξείην δηα λφκνπ ή φρη.
493

 Σειηθά ζηηο 11 Αεθεκβξίνπ 1914 

ςεθίζηεθε ζηε ΐνπιή ν λφκνο 477, κε ηνλ νπνίν θαη παξαρσξήζεθε δσξεάλ ζηελ 

                                                 
491 Ώξρείν ΒΠΜΏ, ΐηβιίν πξαθηηθψλ, ζπλεδξίαζε ηεο 16εο Ενπλίνπ 1912: «Ο Πξφεδξνο είδε ηνλ 

Αήκαξρνλ, νχηνο ηνπ είπελ φηη ν Πξέζβεο ηεο Μεγάιεο ΐξεηηαλίαο δελ θέξλεη δπζθνιίαο δηα ηελ 

κεηαθνξάλ ηνπ λεθξνηαθείνπ ησλ δηακαξηπξνκέλσλ. Οχησ παξεθάιεζε ηνλ Αήκαξρνλ λα ζπλελλνεζή 

κε ην Τπνπξγείνλ δηα ηα έμνδα κεηαθνξάο ησλ ηάθσλ, δελ έιαβνλ φκσο αθφκε απάληεζηλ θαη θαίλεηαη 

φηη αλεθάλεζαλ άιιαη δπζθνιίαη, ψζηε ην δήηεκα λα αξγήζε πνιχ, θαιφλ νχησ φπσο ιεθζή θξνληίο δη‟ 

έηεξνλ νηθφπεδνλ».  
492π.π.  
493 ΐι. ηα φζα αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 13 

Οθησβξίνπ 1914. ην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ.. (θάθεινο Τπνπξγεία) ππάξρεη ην πξνζρέδην ηεο 

επηζηνιήο ηνπ θνπινχδε πξνο ηνλ ππνπξγφ Παηδείαο, κε εκεξνκελία 13 Ώπξηιίνπ 1914, φπνπ θαη 

επηρεηξεκαηνινγεί γηα ηελ αλάγθε ηεο δσξεάλ παξαρψξεζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νηθνπέδνπ ζηελ 

επηηξνπή ηνπ κνπζείνπ: «Κχξηε ππνπξγέ, απφ ηεο ζπζηάζεσο απηήο, ε εκεηέξα επηηξνπή αδηαιείπησο 

εξγαζζείζα πξνο πεξηζπιινγήλ θαη δηάζσζηλ ησλ ελ δεκνζίνηο ηδξχκαζη θαηεζπαξκέλσλ εηθφλσλ, 

ήγαγελ εηο πέξαο ην έξγνλ απηήο. Πνιιαί δεθάδεο εηθφλσλ, ελ αηο θαη έξγα δηαζήκσλ δσγξάθσλ, 

ζπλειέγεζαλ, αλεθαηλίζζεζαλ θαη επξίζθνληαη ήδε εηο ηηλαο ησλ αηζνπζψλ ηνπ Μεηζνβείνπ 

Πνιπηερλείνπ, αθαηάιιεινπο φκσο θαη αλεπαξθείο, ππνθείκελαη σο εθ ηνχηνπ αλά πάζαλ εκέξαλ εηο 

θζνξάλ θαη δεκίαλ αλεπαλνξζψηνπο […] Ώιιά ηα δχν εηξεκέλα πνζά δελ επαξθνχζηλ πξνο αγνξάλ 

νηθνπέδνπ ελ πεξηβιέπησ ηεο πφιεο ζέζεη θαη αλνηθνδφκεζηλ ελ ηνχησ θηηξίνπ Πηλαθνζήθεο 

πξνσξηζκέλνπ λα πεξηιάβε νπ κφλνλ ηα λπλ εηο ηελ θπξηφηεηα ηνπ Κξάηνπο αλήθνληα θαιιηηερλήκαηα, 

αιιά θαη φζα ελδέρεηαη λα δσξεζψζηλ απηψ ελ ησ κέιινληη ππφ θηινηέρλσλ νκνγελψλ δηακελφλησλ ελ 

ηε μέλε ή ελ ηε εκεδαπή […] Σν εγεξζεηζφκελνλ κέγαξνλ ηεο Πηλαθνζήθεο νχ κφλνλ ζέιεη θπιάζεη 

έξγα εμφρνπ ηέρλεο πξνθαινχληα ηνλ ζαπκαζκφλ ηνπ επηζθέπηνπ, αιιά θαη ζέιεη ζπκβάιεη, σο έρνκελ 

ιφγνπο λα πηζηεχσκελ, εηο ηνλ πινπηηζκφλ ηεο ππαξρνχζεο ζπιινγήο δηά δσξεψλ νκνγελψλ εκίλ κε 

απνζηεξγφλησλ λα πξνβνχζηλ εηο ηνηαχηαο φηαλ γηλψζθνπζηλ φηη ππάξρε θαη παξ‟ εκίλ θαηάιιεινλ 

θηίξηνλ δεκνζίαο Πηλαθνζήθεο, εμαζθαιίδνλ ηελ ζπληήξεζηλ πνιπηίκσλ έξγσλ ηέρλεο, σλ ε θαηνρή 

απαληαρνχ ηνπ πεπνιηηηζκέλνπ θφζκνπ ζεσξείηαη ηηκή». ηνλ ίδην θάθειν βι. επίζεο ηελ απάληεζε ηνπ 

ππνπξγνχ Παηδείαο (κε εκεξνκελία 16 Ώπξηιίνπ 1914), φπνπ επηδνθηκάδεη «πιεξέζηαηα ηνπο ελ αηηήζεη 

αλαθεξνκέλνπο ιφγνπο ηνπο θαζηζηψληαο επείγνπζαλ αλάγθελ ηεο ελ ηδίσ νηθήκαηη εγθαηαζηάζεσο ηεο 

Πηλαθνζήθεο» θαη ελεκεξψλεη ηνλ θνπινχδε φηη πξνψζεζε ηελ αίηεζε ζηνλ ζπλάδειθφ ηνπ ππνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ σο ηνλ αξκφδην γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ ζρεηηθνχ λνκνζρεδίνπ. ΐι. επίζεο θαη ηελ 

επηζηνιή ηνπ Σζηξηκψθνπ πξνο ηελ Βπηηξνπή, κε εκεξνκελία 12 Ενπιίνπ 1914, φπνπ ηελ ελεκεξψλεη φηη 

ην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ ελέθξηλε ηελ αλέγεξζε ηεο Πηλαθνζήθεο ζην ζπγθεθξηκέλν νηθφπεδν. 
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Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ηεο Πηλαθνζήθεο «γήπεδνλ θείκελνλ επί ηεο Λεσθφξνπ 

Κσλζηαληίλνπ ηνπ Αηαδφρνπ, πξψελ Κεθηζίαο, έλζα νη ζηξαηψλεο ηνπ Ππξνβνιηθνχ, 

πξνο αλέγεξζηλ κεγάξνπ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο».
494

 Ώκέζσο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 

ζρεηηθνχ λφκνπ, ε Βπηηξνπή δήηεζε απφ ηνλ ζπληαγκαηάξρε Κιαπδηαλφ λα 

κεξηκλήζεη γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ «παξαπεγκάησλ» ηνπ πληάγκαηνο ηνπ 

Ππξνβνιηθνχ πνπ ζηάζκεπε ζηνλ ρψξν θαη ηελ παξάδνζε ηνπ νηθνπέδνπ ζηελ 

Πηλαθνζήθε, δηαδηθαζία πνπ νινθιεξψζεθε ηειηθά ζηα ηέιε Μαξηίνπ 1915.
495

 

ηε ζπλεδξίαζε εμάιινπ ηεο 13
εο

 Οθησβξίνπ 1914, ν θνπινχδεο είρε ζέζεη, 

κεηαμχ άιισλ, θαη ην δήηεκα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ θηεξίνπ, ππνζηεξίδνληαο φηη ην 

ήδε εγθξηζέλ ζρέδην ηνπ Καιιηγά ήηαλ κελ θαιφ γηα ηελ αλέγεξζε Πηλαθνζήθεο ζηνπο 

ρψξνπο ηνπ Πνιπηερλείνπ, δελ ήηαλ δπλαηφλ σζηφζν λα εθαξκνζηεί ζην νηθφπεδν ηεο 

Ρηδαξείνπ «επεηδή επξίζθεηαη εηο πεξίβιεπηνλ ζέζηλ», άπνςε κε ηελ νπνία 

ζπκθσλνχζε θαη ν ίδηνο ν Καιιηγάο. Ώπνθαζίζηεθε ηφηε λα αλαηεζεί ζηνλ 

αξρηηέθηνλα Μεηαμά ε εθπφλεζε λέσλ ζρεδίσλ, κε πξνυπνινγηζκφ πνπ λα κελ 

ππεξβαίλεη ηηο 400.000 δξρ. θαη κε βάζε ην ζρέδην ηνπ Ώγγιηθνχ πεξηπηέξνπ ηεο 

έθζεζεο ηεο Ρψκεο, ζρεδηαζκέλν απφ ηνλ ΐξεηαλφ αξρηηέθηνλα Β. Λνχηηελο (Sir 

Edwin Lutyens, 1869-1944) ζε αλαγελλεζηαθφ ξπζκφ (εηθ. 85).
496

 

 

                                                 
494ΦΔΚ, αξ.376 ηεο 15εο Αεθεκβξίνπ 1914. 
495 ΐι. ηα φζα αλαθέξνληαη ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 6 Μαξηίνπ 

1915. ΐι. επίζεο ηηο επηζηνιέο ηνπ Κιαπδηαλνχ πξνο ηνλ η. θνπινχδε κε εκεξνκελία 17 

Φεβξνπαξίνπ θαη 5 Μαξηίνπ 1915, ζην Ώξρείν η. θνπινχδε, Γελλάδεηνο ΐηβιηνζήθε, θάθεινο 27, 

ππνθάθεινο 27.3.  
496 Ώξρείν ΒΠΜΏ, ΐηβιίν πξαθηηθψλ, ζπλεδξίαζε ηεο 13εο Οθησβξίνπ 1914, θαζψο θαη ζπλεδξίαζε 

ηεο 16εο Οθησβξίνπ 1914. ρεηηθά κε ην ΐξεηαληθφ Πεξίπηεξν ηεο έθζεζεο ηνπ 1911 βι. 

http://libimages.wolfsonian.org/XB1992.59.jpg.Ώπφ ην 1916 ζηεγάδεηαη εθεί ε BritishSchoolofRome. 

ΐι. http://www.bsr.ac.uk/about/history (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 16/08/2016).ΐι. επίζεοH. Petter, 

Lutyens in Italy : the building of the British School at Rome, Λνλδίλν, British School at Rome, 1992. 
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Δηθφλα 83: Σν Αγγιηθφ Πεξίπηεξν ζηε Γηεζλή Έθζεζε ηεο Ρψκεο ην 1911 
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5.1.5) Σν θιεξνδφηεκα ησλ 150.000 θξάγθσλ ηνπ Μηραήι Ρνδνθαλάθε 

ηηο 300.000 δξρ. ηεο δσξεάο Κνξγηαιέληνπ πξνζηέζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 1915 

θαη ηα 150.000 θξάγθα πνπ ν νκνγελήο απφ ηε Μαζζαιία Μηραήι Ρνδνθαλάθεο 

θιεξνδφηεζε ζην κνπζείν «ππέξ αλεγέξζεσο κηαο πηέξπγνο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο».
497

 χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαζήθεο, ζηελ είζνδν ηεο λέαο 

πηέξπγαο ζα έπξεπε λα ηνπνζεηεζεί επηγξαθή πνπ ζα δήισλε φηη θαηαζθεπάζηεθε κε 

έμνδα ηνπ Μηραήι Ρνδνθαλάθε, ελψ κηα εθ ησλ αηζνπζψλ ηεο ζα έπαηξλε ην φλνκα 

ηεο Ώηθαηεξίλεο Ρνδνθαλάθε
498

 θαη ζα πεξηείρε ηνπο πίλαθεο θαη ηα αληηθείκελα 

ηέρλεο πνπ ε νκνγελήο απφ ηελ Πεηξνχπνιε είρε δσξίζεη ζην κνπζείν. ε πεξίπησζε 

κε εθηειέζεσο ησλ φξσλ, ν Ρνδνθαλάθεο εμνπζηνδνηνχζε ηνλ αληςηφ ηνπ θαη 

γξακκαηέα ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο,ηέθαλν Ράιιε, λα δηαζέζεη ην πνζφ θαηά πσο 

λφκηδε, πάληνηε φκσο ππέξ εζληθνχ ζθνπνχ.
499

 Δ επηηξνπή ζηελ ηειεπηαία ηεο 

ζπλεδξίαζε κε απηή ηε ζχλζεζε, ζηηο 15 Μαξηίνπ 1915, «επγλσκφλσο» απνδέρηεθε 

ηε δσξεά θαη απνθάζηζε λα εθθξάζεη, δηα ηνπ πξνέδξνπ ηεο, ηηο ζεξκέο ηεο 

επραξηζηίεο πξνο ηνλ ηέθαλν Ράιιε. 

  

                                                 
497 ΐι. ηελ επηζηνιή ηνπ ηέθαλνπ Ράιιε, αληςηνχ ηνπ Μηραήι Ρνδνθαλάθε, πξνο ηελ Βπηηξνπή 

Βπίβιεςεο ηνπ κνπζείνπ (κε εκεξνκελία 29 Εαλνπαξίνπ / 11 Φεβξνπαξίνπ 1912), αξρείν θνπινχδε, 

Γελλάδεηνο ΐηβιηνζήθε, θάθιενο 27, ππνθάθεινο 27.3: «Ο απνβηψζαο ζείνο κνπ Μηραήι ηεθάλνπ 

Ρνδνθαλάθεο δη‟ επηζηνιήο ηνπ πξνο ηνπο εθηειεζηάο ηεο δηαζήθεο ηνπ, εο απφζπαζκα εζσθιείσ, 

θιεξνδνηεί ππέξ αλεγέξζεσο κηαο πηέξπγνο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο θξ. 150000, ππφ ηνλ φξνλ λα 

ηεξεζψζη νη φξνη ηεο δσξεάο. Παξαθαιψ πκάο φπσο θέξεηε ηνχην εηο γλψζηλ ηεο Ώ.Α.Τ. ηνπ Πξίγθεπνο 

Νηθνιάνπ επίηηκνλ Πξφεδξνλ θαη ησλ άιισλ κειψλ ηεο Βπηηξνπήο ηεο Πηλαθνζήθεο». 
498 Ο Θεφδσξνο Ρνδνθαλάθεο, ζχδπγνο ηεο Ώηθαηεξίλεο, ήηαλ πξψηνο μάδειθνο ηνπ Μηραήι 

Ρνδνθαλάθε.  
499 Σν ζρεηηθφ ζηε δηαζήθε άξζξν πνπ ήηαλ εζψθιεηζην θαη ζηελ επηζηνιή, έγξαθε ηα εμήο:  «3. A 

compléter avec cent-cinquante mille francs la construction d‟une Pinacothèque Nationale pour laquelle 

Monsieur Marino Corgialenio a déjà legué trois cent mille francs qui ne suffirent pas, à la condition que 

sur l‟aile qui sera bâtie avec cet argent soit gravée à l‟extérieur une plaque constatant que elle a été 

construite à mes frais, de plus qu‟une salle à l‟intérieur soit réservée aux tableaux et objets d‟art offerts 

par Madame Catherine Théodore Pandia Rodocanachi de St Petersburg et qu‟une inscription gravée à la 

porte d‟entrée indique que telle salle porte le nom de Rodocanachi. Si ces conditions ne sont pas 

remplies, mon neveu Etienne Ralli aura le droit de dispenser autrement et comme il l‟entendre, mais 

toujours pour un don national de cette somme de cent cinquante mille francs».Δ είδεζε ηεο δσξεάο 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ αζελατθφ θαζεκεξηλφ θαη πεξηνδηθφ ηχπν, βι. Ώλκ, «Βδψ θ εθεί», εθ. θξηπ, 19 

Φεβξνπαξίνπ 1915.  Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο ΕΒ΄, ηρ. 

169, Μάξηηνο 1915, ζει.9. 
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5.2) Σα λνκνζεηήκαηα γηα ην Βπδαληηλφ Μνπζείν θαη ηελ Δζληθή 

Πηλαθνζήθε 

Μεηά ηε ιήμε ησλ ΐαιθαληθψλ Πνιέκσλ θαη ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ 

ΐνπθνπξεζηίνπ ζηηο 18 Ενπιίνπ 1913, ε Βιιάδα είρε δηπιαζηάζεη ηα εδάθε ηεο θαη ηνλ 

πιεζπζκφ ηεο. Δ θπβέξλεζε ησλ Φηιειεπζέξσλ πνπ είρε ζρεκαηηζηεί κεηά ηηο εθινγέο 

ηεο 11
εο

 Μαξηίνπ 1912 ζπλέρηζε ην εθζπγρξνληζηηθφ ηεο πξφγξακκα, έρνληαο πηα σο 

βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ αθνκνίσζε ησλ Νέσλ Υσξψλ (Μαθεδνλία, Ήπεηξνο, 

Κξήηε, Υίνο, Λέζβνο, άκνο, Εθαξία θηι.). Ο ππνπξγφο Παηδείαο, Εσάλλεο 

Σζηξηκψθνο, παξάιιεια κε ηα εθπαηδεπηηθά λνκνζρέδηα πνπ ππέβαιε ηνλ Ννέκβξην 

ηνπ 1913 ζηε ΐνπιή,
500

 ζπλέηαμε, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ ίδηνπ ηνπ ΐεληδέινπ, θαη κηα 

ζεηξά λνκνζρεδίσλ ζρεηηθψλ κε ηελ νηθνλνκηθή θαη ζεζκηθή ππνζηήξημε ησλ ηερλψλ, 

πνπ ζσζηά έρεη ραξαθηεξηζηεί σο «ε πξψηε, ζηε λεφηεξε ειιεληθή ηζηνξία, 

ζπζηεκαηηθή θαη κε κηα ζπλνιηθφηεξε αληίιεςε, θξαηηθή παξέκβαζε ζηηο 

ηέρλεο».
501

ΐαζηθφ ηεο ραξαθηεξηζηηθφ ήηαλ ην «κεηαξξπζκηζηηθφ ζπκβηβαζηηθφ 

πλεχκα ζρεηηθά κε ηηο ήδε παγησκέλεο θαηαζηάζεηο θαη θπξίσο κε ηα πξφζσπα πνπ 

θαηείραλ ηηο ζέζεηο-θιεηδηά ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ».
502

 Ώλαιακβάλνληαο «ηνλ ξφιν 

ηνπ Λνχζεξνπ ελ ηε ηέρλε», φπσο έγξαςε ραξαθηεξηζηηθά ν Α.Ε. Καινγεξφπνπινο,
503

 

ν Σζηξηκψθνο ίδξπζε ην «Γξαθείν Γξακκάησλ θαη Σερλψλ» ζην ππνπξγείν Παηδείαο, 

κε δηεπζπληή ηνλ Γεψξγην Αξνζίλε
504

 θαη εηζεγήζεθε ηνπο λφκνπο «Πεξί ηδξχζεσο ηνπ 

νξγαληζκνχ δηαξθνχο θαιιηηερληθήο εθζέζεσο ελ Ώζήλαηο» (ΦΔΚ, αξ. 325 ηεο 10
εο

 

Ννεκβξίνπ 1914),  «Πεξί θαζηεξψζεσο ρξπζνχ κεηαιιίνπ ησλ γξακκάησλ θαη 

ηερλψλ» (ΦΔΚ, αξ. 374 ηεο 12
εο

 Αεθεκβξίνπ 1914)
505

 θαη «Πεξί νξγαλψζεσο ηνπ 

ρνιείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ» (ΦΔΚ, αξ. 399 ηεο 29
εο

 Αεθεκβξίνπ 1914). Παξάιιεια 

ζην ππνπξγείν Οηθνλνκίαο ζπζηάζεθε ε απηφλνκε ππεξεζία «Ξέλσλ θαη Βθζέζεσλ» 

                                                 
500 ΐι. ζρεηηθά Ά. Φξαγθνπδάθε, Δθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε θαη θηιειεχζεξνη δηαλννχκελνη. Άγνλνη 

αγψλεο θαη ηδενινγηθά αδηέμνδα ζην κεζνπφιεκν, Ώζήλα, Κέδξνο, 92004 [11977], ζει.28-34. 
501Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ Μπηελλάιε ηεο Βελεηίαο, 1934-1940, φπ.π., ηφκνο 

Ώ΄, ζει. 37. 
502Β. Μαηζηφπνπινο, «Βηθαζηηθέο ηέρλεο», ζην Υ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νπ 

αηψλα, 1900-1922…, φπ.π., ζει.329. 
503 Κ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Σν Κξάηνο θαη ε Σέρλε», Πηλαθνζήθε, ηρ. 165-166, Ννέκβξηνο-

Αεθέκβξηνο 1914, ζει.124.  
504Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη»,Πηλαθνζήθε, έηνο ΕΑ΄, ηεχρνο 157-158, 

Μάξηηνο-Ώπξίιηνο 1914, ζει.18. 
505 Με έγγξαθν ηνπ ζηηο 29 Ενπιίνπ 1915, ν Τπνπξγφο Παηδείαο ελεκέξσζε ηνπο .θνπινχδε, η. 

Ράιιε, Ε. Καπηαληδφγινπ θαη Γ. Εαθσβίδε φηη δηά ΐαζηιηθνχ Αηαηάγκαηνο δηνξίζηεθαλ καδί κε ηνλ 

πξίγθεπα Νηθφιαν κέιε ηεο επηηξνπήο «πξνο απνλνκήλ ηνπ βαζηιηθνχ κεηαιιίνπ ησλ γξακκάησλ θαη 

ησλ ηερλψλ δηα ηα έξγα ηεο δσγξαθηθήο θαη γιππηηθήο ηεο δηεηίαο 1915 θαη 1916». ΐι. θαη ΦΔΚ, αξ.166 

ηεο 25εο Ενπιίνπ 1915. 
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(Νφκνο 241/1914), κε ζθνπφ ηε κέξηκλα γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο Βιιάδαο ζηηο δηεζλείο 

εθζέζεηο, ελψ ηελ ίδηα πεξίνδν ηδξχζεθε θαη ε Πηλαθνζήθε ηνπ Αήκνπ Ώζελαίσλ, κε 

έθνξν ηνλ δσγξάθν ηαχξν Παπαπαλαγηψηνπ, απφθαζε πνπ νθείιεηαη πηζαλφλ ζηνλ 

θηιφηερλν θαη θηιειεχζεξν λενεθιεγέληα δήκαξρν ηεο Ώζήλαο Βκκαλνπήι Μπελάθε.   

 

5.2.1) Ζ πξνζηαζία ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο θαη ν λφκνο 401 «πεξί ηδξχζεσο 

Βπδαληηλνχ θαη Υξηζηηαληθνχ κνπζείνπ (17 Ννεκβξίνπ 1914) 

Παξά ην γεγνλφο φηη ζηα ζρεηηθά κε ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε λνκνζεηήκαηα 

πξνβιεπφηαλ ήδε απφ ην 1900 ε ζπκπεξίιεςε ζηε ζπιινγή «έξγσλ γξαθηθήο 

ΐπδαληηαθήο θαη Υξηζηηαληθήο ηέρλεο κέρξη ησλ ρξφλσλ ηεο Ώλαγελλήζεσο», ην ζέκα 

δελ είρε απαζρνιήζεη ηε δηνηθεηηθή επηηξνπή ηνπ κνπζείνπ ζε θακία ζπλεδξίαζή 

ηεο.Μνλάρα ν ζπληεξεηήο ηεο Πηλαθνζήθεο Γεψξγηνο Υαηδφπνπινο ηφληζε ζε 

ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Αζήλαη ηνλ Ενχλην ηνπ 1911, ηελ αλάγθε 

πεξηζπιινγήο θαη δηάζσζεο ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο: «Βθεί πνπ ε Πηλαθνζήθε έρεη 

κεγάινλ πξννξηζκφλ είλε ε πεξηζπιινγή ησλ βπδαληηλψλ εηθφλσλ, δη‟ αο πξέπεη λα 

ιεθζή ακέζσο κέξηκλα θαη λα ςεθηζζνχλ εηδηθνί λφκνη δηα ηελ απαγφξεπζηλ ηεο 

εμαγσγήο ησλ. ια βαδίδνπλ πξνο ηελ Ώκεξηθήλ θαη ηελ Βπξψπελ θαη κεη‟ νιίγνλ 

θαηξφλ δελ ζα έρσκελ ηίπνηε». Σν ελδηαθέξνλ απηφ ηνπ Υαηδφπνπινπ ελείρε πηζαλψο 

θαη επαγγεικαηηθά θίλεηξα, αθνχ ζηελ ίδηα ζπλέληεπμε επεζήκαλε φηη ην θξάηνο 

φθεηιε λα κεξηκλήζεη γηα ηε ζπληήξεζε ησλ ππαξρφλησλ έξγσλ ζηνπο λανχο, ηα νπνία 

θηλδπλεχνπλ λα θαηαζηξαθνχλ, ελψ πξφηεηλε ηε ζχζηαζε εηδηθνχ θαιιηηερληθνχ 

ηκήκαηνο ζην Τπνπξγείν Παηδείαο «ην νπνίν λα εηξγάδεην ζπζηεκαηηθψο κφλνλ δηα 

ηελ ζπληήξεζηλ ησλ θαιιηηερλεκάησλ, φπσο ζπκβαίλεη θαη εηο ηα μέλα ππνπξγεία. 

Βλλνψ δειαδή ηαθηηθήλ, δεκηνπξγηθήλ εξγαζίαλ, φρη απηήλ πνπ γίλεηαη ζπαζκσδηθψο 

εθάζηνηε εδψ».
506

 

Δ θαηάζηαζε δηαθνξνπνηήζεθε ξηδηθά κεηά ηνπο ΐαιθαληθνχο Πνιέκνπο θαη 

ιφγσ ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ νπνία βξέζεθε ην ειιεληθφ βαζίιεην.χκθσλα 

                                                 
506 Ώλκ., «πλνκηιίαη κεηά θαιιηηερλψλ. Ο θ. Γεψξγηνο Υαηδφπνπινο», εθ.Αζήλαη, 22 Ενπλίνπ 

1911:«Βθεί πνπ ε Πηλαθνζήθε έρεη κεγάινλ πξννξηζκφλ είλε ε πεξηζπιινγή ησλ βπδαληηλψλ εηθφλσλ, 

δη‟ αο πξέπεη λα ιεθζή ακέζσο κέξηκλα θαη λα ςεθηζζνχλ εηδηθνί λφκνη δηα ηελ απαγφξεπζηλ ηεο 

εμαγσγήο ησλ. ια βαδίδνπλ πξνο ηελ Ώκεξηθήλ θαη ηελ Βπξψπελ θαη κεη‟ νιίγνλ θαηξφλ δελ ζα 

έρσκελ ηίπνηε. Τπφ ζπνπδαίαλ δε ζεκαζίαλ πξέπεη λα ιάβε ην θξάηνο ηελ ζπληήξεζηλ ησλ ππαξρφλησλ 

έξγσλ ηέρλεο εηο ηνπο λανχο καο, ηα νπνία εληφο νιίγσλ ρξφλσλ ζα είλε θαηεζηξακκέλα. Πξέπεη λ‟ 

αξρίζε εξγαζία πξαγκαηηθήο ζπληεξήζεσο ηφζνλ ησλ αξρηηεθηνληθψλ φζν θαη ησλ θαιιηηερληθψλ 

(ηνηρνγξαθίαη). Βηο ηνχην κεγάισο ζα σθέιεη ε ζχζηαζηο εηδηθνχ θαιιηηερληθνχ ηκήκαηνο εηο ην 

ππνπξγείνλ ηεο Παηδείαο». 
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κε ηα ιφγηα ηνπ θνπινχδεζηε ζπλεδξίαζε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο ζηηο 12 Αεθεκβξίνπ 1913: 

Μεηά ηελ πξνζάξηεζηλ ησλ λέσλ ρσξψλ εηο ην Διιεληθφλ Βαζίιεηνλ ήξρεζαλ δηάθνξνη 

αξραηνθάπεινη λα ιεειαηνχλ ηαο λέαο επαξρίαο, θαη εάλ δελ ιεθζεί κέξηκλα πξνο 

πεξηθξνχξεζηλ ησλ θεηκειίσλ, ζπληφκσο ζέινπζηλ θπγαδεπζήλ, πξνηείλσ δε φπσο δη‟ 

ππνκλήκαηνο ζπζηήζε ε Δπηηξνπή ηεο Πηλαθνζήθεο εηο ηελ Κπβέξλεζηλ ηελ 

απαγφξεπζηλ ηεο πσιήζεσο ησλ θεηκειίσλ ησλ εθθιεζηψλ κνλψλ θηι. θαη ππνδείμε 

ηαχηε ηα κέζα φπσο πξνιεθζή ην θαθφλ, θαζψο θαη ηελ αλάγθε ζπζηάζεσο Βπδαληηλνχ 

Μνπζείνπ εηο ν λα θαηαηίζεληαη. 

χκθσλα κε ηαπξαθηηθά, ε ζχληαμε ηνπ ππνκλήκαηνο αλαηέζεθε ζηνπο η. 

θνπινχδε θαη π. ηάε, νη νπνίνη ζηηο 18 Αεθεκβξίνπ είραλ ήδε εηνηκάζεη ηε ζρεηηθή 

επηζηνιή πξνο ηνλ ππνπξγφ ΠαηδείαοΣζηξηκψθν. ην θείκελν ηνπο ππνγξάκκηζαλ ηε 

δηαξθή θαη ζπζηεκαηηθή «ιεειαζία» πνπ πθίζηαλην νη βπδαληηλνί λανί, θπξίσο ζηηο 

Νέεο Υψξεο, απφ ηνπο πνιπάξηζκνπο αξραηνθάπεινπο, πνπ κε επθνιία εμαπαηνχζαλ 

ηνπο απιντθνχο επηηξφπνπο θαη αγφξαδαλ ηα πνιχηηκα θεηκήιηα αληί επηεινχο 

ηηκήκαηνο ή «επ‟ αληαιιάγκαηη θαθνηέρλσλ ζεκεξηλψλ αληηγξάθσλ ή απνκηκήζεσλ». 

Δ Βπηηξνπή ηεο Πηλαθνζήθεο πξφηεηλε ζηνλ ππνπξγφ σο άκεζα κέηξα γηα ηελ επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο, αθελφο κελ λα ελεκεξψζεη ηάρηζηα γηα ην δήηεκα ηνπο θαηά ηφπνπο 

εθφξνπο ησλ αξραηνηήησλ αιιά θαη ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο θπβέξλεζεο, ψζηε λα 

απαγνξεχζνπλ θάζε αγνξαπσιεζία ησλ βπδαληηλψλ θεηκειίσλ, αθεηέξνπ δε λα πξνβεί 

ζηελ ιεπηνκεξή ηνπο θαηαγξαθή. Σέινο δήηεζε απφ ην ππνπξγείν λα αλαιάβεη ε ίδηα 

ηε κέξηκλα «πξνο πεξηζπιινγήλ παληφο ρξηζηηαληθνχ θεηκειίνπ θαη ίδξπζηλ εζληθνχ 

ρξηζηηαληθνχ κνπζείνπ».
507

 Σν γεγνλφο φηη ε Βπηηξνπή Βπίβιεςεο έθαλε ιφγν γηα ηελ 

                                                 
507 Ώξρείν ΒΠΜΏ, θάθεινο Τπνπξγεία: «[…] ε εκεηέξα επηηξνπή, ελ ηε κεξίκλε απηήο πξνο 

δηάζσζηλ ησλ απαληαρνχ ηεο Βιιάδνο επξηζθνκέλσλ αμίσλ ιφγνπ έξγσλ γξαθηθήο ηέρλεο, κεηά ιχπεο 

πιεξνθνξείηαη φηη δηεμάγεηαη δηαξθψο θαη ζπζηεκαηηθψο εληαχζα θαη ελ ηαηο επαξρίαηο, ηδία ηαηο άξηη 

πξνζαξηεζείζαηο, πψιεζηο ησλ ελ ηαηο εθθιεζίαηο θαη κνλαίο εμ ακλεκνλεχησλ ρξφλσλ θαηαθεηκέλσλ 

εηθφλσλ, ηηκαιθψλ, ηεξψλ ζθεπψλ, ακθίσλ, εηθνλνζηαζίσλ θαη παληφο είδνπο ρξηζηηαληθψλ θεηκειίσλ. 

Οη αξραηνθάπεινη δηαηξέρνπζηλ ειεπζέξσο ηαο λεσζηί απειεπζεξσκέλαο Βιιεληθάο ρψξαο θαη 

ειεπζέξσο αγνξάδνπζη θαη κεηαπσινχζη εηο μέλνπο θπξίσο παλ φ,ηη ε καθξαίσλε Σνπξθηθή δηνίθεζηο 

αθήθε άπαλ ή αβιαβέο εθ ησλ βπδαληηλψλ θεηκειίσλ. Ώπιντθνί επίηξνπνη ή ηδηνθηήηαη λαψλ θαη 

εγνπκελνζπκβνχιηα ηεξψλ κνλψλ επθφισο εμαπαηψληαη ππφ ησλ δηαξθψο πεξηηξερφλησλ ηνπο λανχο εηο 

ηαο παιαηάο θαη λέαο Βιιεληθάο ρψξαο αξραηνθαπήισλ αγνξάδνληεο αληί επηεινχο ηηκήκαηνο ή επ‟ 

αληαιιάγκαηη θαθνηέρλσλ ζεκεξηλψλ αληηγξάθσλ ή απνκηκήζεσλ θεηκήιηα ηεο πξνγνληθήο εκψλ 

ηέρλεο. Σαχηα δε ηα θεηκήιηα εάλ δελ πσιεζψζηλ εληαχζα εηο αιινδαπήλ, πνιιάθηο επί ηνχησ 

δηαηξίβνληαο παξ΄εκίλ, θπγαδεχνληαη εηο ηελ μέλελ έλζα νπρί ζπαλίσο ηα βιέπεη ηηο εθηεζεηκέλα πξνο 

πψιεζηλ εηο ηαο πξνζήθαο ησλ εηδηθψλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ, πξνθαινχληα ηελ ιχπελ θαη ηελ 

αγαλάθηεζηλ εηο πάληα νκνγελή ηδψκελνλ ηαχηα εθηεζεηκέλα πξνο πψιεζηλ ελ ηε μέλε. Δ εκεηέξα 

Βπηηξνπή, θχξηε Τπνπξγέ, θξνλεί φηη δχλαηαη λα θαηαπνιεκεζή ε θαηά ηνζνχηνλ εζληθψλ θεηκειίσλ 

ηεξνζπιία αχηε εάλ ην πθ‟ πκψλ ππνπξγείνλ ηνχην κελ πξνθαιέζε σο ηάρηζηα άγξππλνλ ηελ κέξηκλαλ 

νπ κφλνλ ησλ αξκνδίσλ εθφξσλ αξραηνηήησλ αιιά θαη ησλ θαηά ρψξαλ νπσζδήπνηε αληηπξνζψπσλ 

ηεο Κπβεξλήζεσο, απαγνξεπνκέλεο πάζεο αγνξάο, πψιεζηο ή εμάιεηςεο ηνηνχησλ θεηκειίσλ, ηνχην δε 
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αλάγθε ίδξπζεο ελφο μερσξηζηνχ θαη εηδηθνχ κνπζείνπ γηα ηα έξγα ηεο βπδαληηλήο 

ηέρλεο, κνινλφηη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζα κπνξνχζαλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζηε ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, εληζρχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην επηρείξεκα 

πνπ έζεζα παξαπάλσ, φηη δειαδή ζηελ αληίιεςε ησλ δηνηθνχλησλ ηεο, ε Βζληθή 

Πηλαθνζήθε λνείην σο έλα κνπζείν ακηγψο δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο. 

Δ ππνπξγηθή πξσηνβνπιία γηα ηε δηάζσζε ησλ βπδαληηλψλ θεηκειίσλ ήξζε ηνλ 

θζηλφπσξν ηνπ 1914, φηαλ ν Σζηξηκψθνο δηαηχπσζε ηελ πξφζεζή ηνπ λα  «νξγαλψζε 

ππεξεζίαλ επνπηείαο ησλ ηζηνξηθψλ θαιιηηερληθψλ κλεκείσλ ηεο Υψξαο, ησλ κε 

ππαγνκέλσλ εηο ηελ αξραηνινγηθήλ δηθαηνδνζίαλ, αζθνπκέλελ ππφ ηνπ ελ ησ 

ππνπξγείσ Γξαθείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ» θαη γηα ηελ θαηάξηηζε επηηξνπήο 

απνηεινχκελεο απφ ηνπο θαζεγεηέο ηεο Εζηνξίαο, ηεο ΐπδαληηλήο Σέρλεο θαη ηεο 

Ώξραηνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, ηνπ δηεπζπληή θαη ηνπ επηκειεηή ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο θαη ησλ ηκεκαηαξρψλ ηνπ Γξαθείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ, ηνπ 

Ώξραηνινγηθνχ θαη ηνπ Ώξρηηεθηνληθνχ. θνπφο ηεο επηηξνπήο ζα ήηαλ ν θαζνξηζκφο 

ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ ζα αζθείηαη ε επνπηεία ηνπ θξάηνπο επί ησλ ηζηνξηθψλ θαη 

θαιιηηερληθψλ κλεκείσλ («δεκνζίσλ, δεκνηηθψλ, θνηλνηηθψλ, κνλαζηεξηαθψλ θαη 

ηδησηηθψλ»), θαζψο θαη ν «θαηαξηηζκφο πίλαθνο ησλ αλά ηελ Βιιάδα κλεκείσλ, φζα 

ελ φισ ή ελ κέξεη ζα ραξαθηεξηζζψζηλ σο θαιιηηερληθά ή ηζηνξηθά».Σέινο, ε 

Βπηηξνπή ήηαλ ππνρξεσκέλε λα ππνβάιιεη έθζεζε, επί ηε βάζεη ηεο νπνίαο ν 

Τπνπξγφο ζα έθεξλε πξνο ςήθηζε ζηε ΐνπιή λνκνζρέδην «φπσο ηεζή ηέξκα εηο ηελ 

ηεινπκέλελ θαηαζηξνθήλ, είηε εθ πιήξνπο εγθαηαιείςεσο, είηε εθ κεξίκλεο φισο 

αλαξκνδίσλ, κλεκείσλ πνιπηηκνηάησλ δηα ηελ Σέρλελ ή δηα ηελ εζληθήλ εκψλ 

ηζηνξίαλ».
508

 

Σν ζρέδην λφκνπ «Πεξί ζπζηάζεσο ζπιινγήο έξγσλ βπδαληηλήο θαη 

ρξηζηηαληθήο ηέρλεο»
509

 ππνβιήζεθε ηειηθά απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο ζηε ΐνπιή 

ζηηο 9 Ννεκβξίνπ. ηελ εηζεγεηηθή ηνπ έθζεζε, ν Σζηξηκψθνο έζεζε σο ζθνπφ ηνπ 

                                                                                                                                              
πξνβή βξαδχηεξνλ θαηαιιήισο εηο ηελ ελέξγεηαλ ιεπηνκεξνχο θαηαγξαθήο θαη επηζεκάλζεσο απηψλ 

φπνπ αλ ελ Βιιάδη επξίζθνληαη. Δ εκεηέξα Βπηηξνπή θξνλεί φηη πξνο επηηπρίαλ ηνπ επηδησθνκέλνπ 

ζθνπνχ εδχλαην λα ζπκβάιε θαη ε επέθηαζηο ηεο Πηλαθνζήθεο απηήο, αλαηηζεκέλεο απηή ηεο κεξίκλεο 

πξνο πεξηζπιινγήλ παληφο ρξηζηηαληθνχ θεηκειίνπ θαη ίδξπζηλ εζληθνχ ρξηζηηαληθνχ κνπζείνπ. Βλ ε δε 

πεξηπηψζεη ε γλψκε αχηε ηεο επηηξνπήο εκψλ ήζειε ηχρεη ηεο πκεηέξαο εγθξίζεσο, ιίαλ ιπζηηειέο πξνο 

ηνλ ζθνπφλ ζα ήην θαη ν δηνξηζκφο εθφξνπ ηηλφο ησλ βπδαληηλψλ αξραηνηήησλ σο κέινπο ηεο επί ηεο 

Πηλαθνζήθεο επηηξνπήο». 
508Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο ΕΑ΄, ηρ. 163, επηέκβξηνο 

1914, ζει.102. 
509ην αξρείν ηεο ΒΠΜΏ εληφπηζα ην δαθηπινγξαθεκέλν ζρέδην λφκνπ «Πεξί ζπζηάζεσο ζπιινγήο 

έξγσλ βπδαληηλήο θαη ρξηζηηαληθήο ηέρλεο» πνπ ν Σζηξηκψθνο θαηέζεζε ζηε ΐνπιή ζηηο 9 Οθησβξίνπ 

1914, θαη ζην πεξηζψξην ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ νξηζκέλεο ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο Ŕ δηνξζψζεηο ηνπ 

ίδηνπ ηνπ θνπινχδε (βι. ηηο επφκελεο ππνζεκεηψζεηο). 
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λένπ λφκνπ ηε «δηάζσζε θαη πεξηζπιινγή ησλ έξγσλ ηεο βπδαληηλήο θαη ρξηζηηαληθήο 

ηέρλεο […]θαζήθνλ θαη πξνο ηελ επηζηήκελ θαη πξνο ηελ εζληθήλ εκψλ ηζηνξίαλ», 

θξάζε κε ηελ νπνία αλαγλσξίζηεθε επίζεκα ε ελζσκάησζε ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο 

ζηελ ειιεληθή πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά.Σαπηφρξνλα νκνιφγεζε φηη ε θξαηηθή κέξηκλα 

«δπζηπρψο κφιηο απφ ηηλσλ εηψλ, θαη νπρί γεληθψο θαη ζπζηεκαηηθψο, επεμεηάζε επί 

ησλ ιεηςάλσλ ηεο βπδαληηλήο θαη ρξηζηηαληθήο ηέρλεο», κε απνηέιεζκα είηε λα 

θαηαζηξαθνχλ πνιχηηκα θεηκήιηα είηε λα πνπιεζνχλ ζε ηδησηηθέο ζπιινγέο. 

ηα δέθα άξζξα ηνπ λνκνζρεδίνπ πξνβιεπφηαλ ε ζχζηαζε «ζπιινγήο» έξγσλ 

βπδαληηλήο θαη ρξηζηηαληθήο ηέρλεο, αξρηθά ζηελ Ώζήλα θαη θαηφπηλ ζηε 

Θεζζαινλίθε, ελψ παξάιιεια ηίζελην νη βάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θηλεηψλ 

βπδαληηλψλ κλεκείσλ, κε ηηο δηαηάμεηο εθείλεο πνπ φξηδαλ ηελ θαηνρή, αγνξά, πψιεζε 

θαη εμαγσγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ. Αηεπζπληήο ηεο ζπιινγήο νξίζηεθε «ν ελ 

Καπνδηζηξηαθψ Παλεπηζηεκίσ θαζεγεηήο ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο επί επηκηζζίσ 

κεληαίσ δξαρκ. 100»,
510

 ελψ ηε γεληθή επνπηεία θαη κέξηκλα αλέιαβε επηηξνπή 

«εηδηθψλ αλδξψλ εθιέμαληεο απηνχο κεηαμχ ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ»ππφ ηελ 

πξνεδξία ηνπ πξίγθηπα Νηθφιανπ.ην ζρέδην λφκνπ ηέινο αλαγξάθεθε ν εηήζηνο 

πξνυπνινγηζκφο ηεο βπδαληηλήο θαη ρξηζηηαληθήο ζπιινγήο πνπ αλεξρφηαλ ζπλνιηθά 

ζε 42.920 δξρ.  

Ο λφκνο ςεθίζηεθε ζηηο 17 Ννεκβξίνπ 1914,
511

 κε νξηζκέλεο 

δηαθνξνπνηήζεηο, ζπγθξηηηθά κε ην ζρέδην ηεο 9
εο

 Οθησβξίνπ, ε ζεκαληηθφηεξε εθ ησλ 

νπνίσλ αθνξνχζε ην πξψην άξζξν. ηνλ Νφκν 401 δελ γηλφηαλ πηα ιφγνο γηα ζπιινγή 

αιιά γηα ΐπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ Μνπζείν, ελψ αιιαγέο έγηλαλ θαη ζηα ρξνληθά 

φξηα ηεο ζπιινγήο ηνπ. Δ θξάζε-ρξνληθφο πξνζδηνξηζκφο «απφ ηεο αξρήο απηνχ [ηνπ 

ΐπδαληίνπ] κέρξη ηεο αιψζεσο ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο ππφ ησλ Σνχξθσλ θαη ηα 

αλήθνληα εηο ηελ ρξηζηηαληθήλ ηέρλελ απφ ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηνπ ρξηζηηαληζκνχ 

κέρξη ησλ λπλ» (άξζξν 1
νλ

 ζην ζρέδην λφκνπ) αληηθαηαζηάζεθε ζηνλ λέν λφκν απφ ην 

                                                 
510Πξψηνο δηεπζπληήο ηνπ ΐπδαληηλνχ Μνπζείνπ δηνξίζηεθε ν Ώδακάληηνο Ώδακαληίνπ, κνλαδηθφο 

θαζεγεηήο ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο θαη αξραηνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Ώζελψλ απφ ην 1912 
511 «Νφκνο 401 πεξί ηδξχζεσο ΐπδαληηλνχ θαη Υξηζηηαληθνχ κνπζείνπ», ΦΔΚ, αξηζ.347 ηεο 25εο 

Ννεκβξίνπ 1914. ρεηηθά κε ηηο πξνηεηλφκελεο νλνκαζίεο πνπ θαηά θαηξνχο επηθξάηεζαλ ζηνπο λφκνπο 

θαη ηα δηαηάγκαηα (θαη δε νη επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί «ρξηζηηαληθφο», «κεζαησληθφο», «βπδαληηλφο») 

θαη ην ηειηθφ φλνκα ηνπ κνπζείνπ, ζην νπνίν «θιεξνδνηήζεθαλ νη αληηζέζεηο θαη ν ζπκβηβαζκφο», βι. 

. Γθξάηδηνπ, «„…Πξνο δφμαλ ηεο ηε εθθιεζίαο θαη ηεο παηξίδνο‟. Σν Υξηζηηαληθφλ Ώξραηνινγηθφλ 

Μνπζείνλ θαη ν Γεψξγηνο Λακπάθεο», ζην Ο. Γξάηδηνπ Ŕ Ώ. Λαδαξίδνπ (επηκ.), Απφ ηε Υξηζηηαληθή 

πιινγή ζην Βπδαληηλφ Μνπζείν (1884-1930), Ώζήλα, Σακείν Ώξραηνινγηθψλ Πφξσλ θαη 

Ώπαιινηξηψζεσλ, 2006, ζει.37-52. ρεηηθά κε ηελ ίδξπζε θαη ζπγθξφηεζε ησλ ζπιινγψλ ηνπ βι.Βπγ. 

Υαιθηά, «ΐπδαληηλφλ Μνπζείνλ: Ναφο ηεο ηέρλεο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο κεζαησληθήο Βιιάδνο», ζην Απφ 

ηε Υξηζηηαληθή πιινγή ζην Βπδαληηλφ Μνπζείν (1884-1930), φπ.π., ζει.53-63. 
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εμήο: «ελ σ [ησ κνπζείσ] θαηαηίζεληαη ηα ηεο βπδαληηλήο, κεζαησληθήο θαη 

ρξηζηηαληθήο ηέρλεο έξγα απφ ησλ πξψησλ ρξφλσλ ηνπ ρξηζηηαληζκνχ κέρξη ηεο 

θαζηδξχζεσο ηνπ Βιιεληθνχ ΐαζηιείνπ, πιελ ησλ ελ Μαθεδνλία». Δ 

πξνβιεκαηηθφηεηα ηνπ αξρηθνχ φξνπ είρε επηζεκαλζεί απφ ηνλ ηέθαλν θνπινχδε, 

φπσο απνδεηθλχεη ε ρεηξφγξαθε ζεκείσζή ηνπ ζε έλα δαθηπινγξαθεκέλν ζρέδην 

λφκνπ ηεο 9
εο

 Οθησβξίνπ 1914, πνπ ππάξρεη ζην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ.. Ο πξφεδξνο 

ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο είρε ππνγξακκίζεη ηε θξάζε «κέρξη ηεο αιψζεσο ηεο 

Κσλ/πφιεσο ππφ ησλ Σνχξθσλ» θαη ζην πεξηζψξην ηνπ εγγξάθνπ είρε πξνζζέζεη 

ρεηξφγξαθα ην ζρφιην: «Καη‟ εκήλ γλψκελ δηαγξάθεηαη ε θξάζηο αχηε θαη δηφηη ε 

ηέρλε θαη κεηά ηελ άισζηλ Ŕέζησ θαη ελ παξαθκήŔ εμεθνινχζεζε θαη δηφηη ην 

δπζρεξέο ηεο αλαγσγήο έξγσλ ηνηνχησλ εηο σξηζκέλνλ ρξνληθφλ ζεκείνλ, νίνλ ην πξν 

ή κεηά ηελ άισζηλ, ζέιεη δίδεη αθνξκήλ εηο ακθηζβεηήζεηο». 

Πνιχ πην άκεζα σζηφζν είρε παξέκβεη ν θνπινχδεο ζην άξζξν 5 ηνπ ζρεδίνπ 

λφκνπ ηεο 9/10/1914, φπνπ θαζνξηδφηαλ αλαιπηηθά ην πεξηερφκελν ηεο ζπιινγήο ηνπ 

κνπζείνπ θαη ζην νπνίν απνπζίαδε νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζηελ Βζληθή 

Πηλαθνζήθε.
512

ην πεξηζψξην ηνπ ίδηνπ δαθηπινγξαθεκέλνπ εγγξάθνπ, ν θνπινχδεο 

είρε θάλεη ηελ εμήο ζεκείσζε: «Βμαηξνχληαη α) ηα έξγα γξαθηθήο ελ γέλεη ηέρλεο 

ΐπδαληηλήο ή Υξηζηηαληθήο φζα ε πξνο επίβιεςηλ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο 

επηηξνπεία ήζειε θαζ‟ νηνλδήπνηε ρξφλνλ δεηήζε θαηαηεζνχλ ελ ηε εηξεκέλε 

Πηλαθνζήθε φπσο εθεμήο απνηειέζνπλ κέξνο ηεο ελ απηή ζπιινγήο 

πηλάθσλ».Ώλάινγν ήηαλ ην ζρφιηφ ηνπ θαη γηα ην άξζξν 9, ην νπνίν πξνέβιεπε ηελ 

ίδξπζε ζπιινγήο έξγσλ βπδαληηλήο θαη ρξηζηηαληθήο ηέρλεο ζηε Θεζζαινλίθε.
513

 

                                                 
512 Άξζξνλ 5 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηεο 9/10/1914: «Βθ ησλ έξγσλ βπδαληηλήο θαη ρξηζηηαληθήο ηέρλεο 

ζπγθεληξνχληαη ελ ησ κνπζείσ πάληα ηα ηεο αξρηηεθηνληθήο, γιππηηθήο, γξαθηθήο, δηαθνζκεηηθήο, 

πθαληνπξγίαο, αγάικαηα, αλάγιπθα, επηγξαθαί, εηθφλεο επί μχινπ, ηνηρνγξαθίαη, ςεθηδσηά, αγγεία, 

ζθεχε, έπηπια, φπια, κνιπβδφβνπιια, θνζκήκαηα, θεληήκαηα θαη άκθηα, εμ νηαζδήπνηε χιεο, φζα 

νπνπδήπνηε εγθαηεζπαξκέλα ή εθηεζεηκέλα αλήθνπζηλ εηο ην θξάηνο θαη φζα ηνπ ινηπνχ πεξηέιζσζηλ 

εηο ηελ θπξηφηεηα απηνχ εμ αλαζθαθψλ, επξεκάησλ, αληαιιαγψλ, δσξεψλ, αγνξψλ ή δεκεχζεσλ. Δ 

εθνξεπηηθή επηηξνπή θαζνξίδεη ηα νπνπδήπνηε θείκελα έξγα βπδαληηλήο, κεζαησληθήο θαη ρξηζηηαληθήο 

ηέρλεο, άηηλα ζπγθεληξνχκελα απνηεινχζη ην κνπζείνλ. Βμαηξνχληαη ηα απνηεινχληα κέξνο θηηζκάησλ, 

εθ‟ φζνλ ην Τπνπξγείνλ δελ θξίλεη θαη ηνηνχησλ ηελ ελ ησ κνπζείσ θαηάζεηλ επηβαιινκέλελ εθ ιφγσλ 

αζθαιείαο». 
513 Άξζξνλ 9 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηεο 9/10/1914: «Αηα ΐ. Αηαηάγκαηνο δχλαηαη λα ζπζηαζή θαη εηέξα 

πιινγή έξγσλ βπδαληηλήο θαη ρξηζηηαληθήο ηέρλεο ελ Θεζζαινλίθε, πεξηιακβάλνπζα ηα ελ Μαθεδνλία 

ππφ ηελ δηεχζπλζηλ ηνπ νηθείνπ εθφξνπ ησλ βπδαληηλψλ θαη κεζαησληθψλ κλεκείσλ αλαγξαθνκέλνπ ελ 

ησ πξνυπνινγηζκψ ησλ εμφδσλ ηνπ ππνπξγείνπ ησλ εθθιεζηαζηηθψλ θαη ηεο δεκνζίαο εθπαηδεχζεσο 

πνζνχ δξαρκψλ πέληε ρηιηάδσλ, εθ‟ άπαμ πξνο εγθαηάζηαζηλ απηήο θαη δξαρ. πέληε ρηιηάδσλ εηεζίσο 

πξνο ιεηηνπξγίαλ θαη πινπηηζκφλ θαηά ηα δηα ηνπ ΐ. Αηαηάγκαηνο ηεο ζπζηάζεσο απηήο 

θαζνξηζζεζφκελα. Πεξί ηεο πιινγήο ηαχηεο κεξηκλά επηηξνπή πξνο ελ απεπζχλεηαη ν δηεπζχλσλ 

έθνξνο». Δ ρεηξφγξαθε ζεκείσζε ηνπ θνπινχδε ήηαλ ε εμήο: «ηε πεξηπηψζεη ηδξχζεσο ηνηαχηεο 
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Ώπφξξνηα ησλ ππνδείμεσλ ηνπ θνπινχδε ήηαλ ε πξνζζήθε ζην άξζξν 5 ηνπ λφκνπ 

401 ηεο εμήο παξαγξάθνπ: «Έξγα γξαθηθήο ελ γέλεη ηέρλεο βπδαληηλήο θαη 

ρξηζηηαληθήο δχλαληαη λα θαηαηίζεληαη εηο ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ ηε εθινγή ηεο 

πξνο επίβιεςηλ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο επηηξνπήο θαη ηε εγθξίζεη ηνπ Τπνπξγείνπ, 

θαηά ην άξζξνλ 2 ηνπ „ΓΦΝΔ‟ λφκνπ».
514

 Μνινλφηη, δειαδή, ε δηνίθεζε ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο δελ είρε θακία πξφζεζε λα ζπκπεξηιάβεη έξγα ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο 

ζηηο ζπιινγέο ηνπ κνπζείνπ (άιισζηε ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 16
εο

 

Αεθεκβξίνπ 1914 αλαθέξεηαη φηη «κεηά ηελ ςήθηζηλ ηνπ Νφκνπ πεξί ΐπδαληηλνχ 

κνπζείνπ ε Βπηηξνπή εθθέξεη ηελ γλψκελ λα κελ αγνξάδνληαη πιένλ ΐπδαληηλαί 

εηθφλεο»), ν θνπινχδεο έθξηλε φηη έπξεπε λα δηαζθαιηζηνχλ ηα ζπκθέξνληα ηεο 

Πηλαθνζήθεο κε ην λα θαηνρπξσζεί ζεζκηθά ην δηθαίσκα ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο λα 

έρεη θαη εθείλε ιφγν ζηελ απφθηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ. Σαπηφρξνλα, ε 

παξαπάλσ αλαθνξά ζηνλ λέν λφκν, απέηξεπε, θαηά ηε γλψκε κνπ, ην κειινληηθφ 

ελδερφκελν λα δεηεζνχλ απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηνπ ΐπδαληηλνχ Μνπζείνπ πίλαθεο 

βπδαληηλήο θαη ρξηζηηαληθήο ηέρλεο νη νπνίνη ππήξραλ ζηηο ζπιινγέο ηεο 

Πηλαθνζήθεο, φπσο γηα παξάδεηγκα εθείλνη ηνπ ηέθαλνπ Σδαγθαξφια θαη ηνπ 

Ώλδξέα Παβία, ή ίζσο θαη πνιινί άιινη πνπ πηζαλψο ζα κπνξνχζαλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζηνλ πξνβιεκαηηθφ φξν «ρξηζηηαληθή ηέρλε». Τπφ ην πξίζκα απηφ 

πξέπεη λα εξκελεπζεί θαη ε παξνπζία ηνπ εθφξνπ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο (αιιά φρη 

γηα παξάδεηγκα ηνπ δηεπζπληή ηνπ Ώξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ) ζηελ επηηξνπή, ε νπνία 

κε βάζε ην δεχηεξν άξζξν ηνπ λφκνπ 401, ήηαλ ππεχζπλε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ΐπδαληηλνχ Μνπζείνπ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζπιινγψλ ηνπ. 

 

                                                                                                                                              
ζπιινγήο ελ Θεζζαινλίθε ε πξνο επίβιεςηλ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο Βπηηξνπή δχλαηαη λα εμαζθή θαη 

επ‟ απηήο ην ελ άξζξσ 5 εδάθ. β‟ ηνπ λφκνπ ηνχηνπ ππέξ απηήο δηθαίσκα». 
514 Ώλάινγε παξέκβαζε έθαλε ν θνπινχδεο θαη ζην άξζξν 6 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ ηεο 9/10/1914: 

«Ώπαγνξεχεηαη ε εμαγσγή ησλ ελ Βιιάδη επξηζθκέλσλ έξγσλ ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο ελ γέλεη θαη ησλ 

ηεο ρξηζηηαληθήο ηέρλεο, ησλ αλαγνκέλσλ εηο ηνπο κέρξη ηεο ζπζηάζεσο ηνπ βαζηιείνπ ρξφλνπο άλεπ 

αδείαο ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Βθθιεζηαζηηθψλ θαη ηεο Αεκνζίαο Βθπαηδεχζεσο, πξνθεηκέλνπ πεξί έξγσλ 

αζεκάλησλ θαη άλεπ αμίαο θαηά γλσκνδφηεζηλ ηεο Βθνξεπηηθήο Βπηηξνπήο ηεο πιινγήο». ην 

δαθηπινγξαθεκέλν ζρέδην λφκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα δίπια ζην άξζξν 6, ν θνπινχδεο είρε πξνζζέζεη 

ρεηξφγξαθα έλα εξσηεκαηηθφ θαη ηελ αθφινπζε ζεκείσζε: «Σν άξζξνλ 6 ρξήδεη κεηαξξπζκίζεσο: 

„απαγνξεχεηαη ε εμαγσγή θηι ησλ αζεκάλησλ θαη άλεπ αμίαο‟, άξα επηηξέπεηαη ε ησλ ζεκαληηθψλ θαη 

ησλ ερφλησλ αμίαλ;». ηνλ λφκν 401 ε ζπγθεθξηκέλε θξάζε απαιήθζεθε. 
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5.2.2) Ο λφκνο 463 πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ λφκνπ „ΓΦΝΖ‟ πεξί Δζληθήο 

Πηλαθνζήθεο (8 Γεθεκβξίνπ 1914) 

Δ παξνπζία ηνπ Εσάλλε Σζηξηκψθνπ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο απφ ηηο 31 

ΜαΎνπ 1912 (δηαδέρηεθε ζηε ζέζε απηή ηνλ Ώπ. Ώιεμαλδξή) ζπλέβαιε, επίζεο, ζηελ 

πξφζιεςε ελφο δεχηεξνπ επηκειεηή ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε. Λίγεο κφιηο εκέξεο 

κεηά ηελ αλάιεςε ησλ λέσλ ηνπ θαζεθφλησλ, ν Τπνπξγφο έιαβε επίζεκν έγγξαθν 

απφ ηελ Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ηνπ κνπζείνπ, ζην νπνίν ηνπ δεηήζεθε λα ππνβάιεη 

λνκνζρέδην γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ Οδπζζέα Φσθά σο ζπληεξεηή, κε ην επηρείξεκα 

φηη ν δσγξάθνο εξγαδφηαλ θνληά ζηνλ Υαηδφπνπιν «ιίαλ επηκειψο» θαη ακηζζί εδψ 

θαη έμη κήλεο.
515

 Δ έλαξμε ησλ ΐαιθαληθψλ Πνιέκσλαλέζηεηιε ηηο φπνηεο εμειίμεηο 

ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, θαηά ηελ πξψηε φκσο ζπλεδξίαζε ηεο Βπηηξνπήο κεηά ηε 

ιήμε ηνπο, ζηηο 12 Αεθεκβξίνπ 1913, ν πξίγθηπαο Νηθφιανο αλέιαβε λα ζπλελλνεζεί ν 

ίδηνο κε ηελ θπβέξλεζε ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε ηνπ β΄ επηκειεηή.
516

 

Σειηθά ζηηο 9 Οθησβξίνπ 1914νΣζηξηκψθνο, εθηφο απφ ην ζρέδην λφκνπ γηα 

ηελ ίδξπζε ζπιινγήο βπδαληηλήο θαη ρξηζηηαληθήο ηέρλεο, θαηέζεζε ζηε ΐνπιή πξνο 

ςήθηζε θαη ην ζρέδην λφκνπ «πεξί ηξνπνπνηήζεσο ηνπ λφκνπ ΓΦΝΔ΄ πεξί Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο». χκθσλα κε ην έλα θαη κνλαδηθφ άξζξν, ζην πξνζσπηθφ ηεο 

Πηλαθνζήθεο πξνζηέζεθε έλαο δεχηεξνο επηκειεηήο, κε κεληαίν κηζζφ 300 δξρ., 

«δηνξηδφκελνο δηα ΐ. Αηαηάγκαηνο ηε πξνηάζεη ηεο δηνηθνχζεο ηελ Πηλαθνζήθελ 

επηηξνπείαο θαη θαζ‟ νκνίνλ ηξφπνλ απνιπφκελνο, δσγξάθνο, έρσλ εηδηθάο γλψζεηο 

πξνο ζπληήξεζηλ εηθφλσλ», θαζψο θαη έλα «ππεξέηεο» κε απνδνρέο 60 δξρ. κεληαίσο. 

ηελ εηζεγεηηθή ηνπ έθζεζε, ν ππνπξγφο Παηδείαο έθξηλε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε ησλ 

ελ ιφγσ δηνξηζκψλ:  

Τπάξρνπζη πνιπάξηζκνη θαη πνιιήο αμίαο εηθφλεο, εθ ηεο παιαηφηεηαο θαη ηεο θαθήο 

ρξήζεσο απηφρξεκα απνξξαθσζείζαη, θαη απνζβεζζείζαη, πξνο αλαθαίληζηλ ησλ 

νπνίσλ δελ ζα ήην δπλαηφλ λα επαξθέζε θαη ηζνβίσο εξγαδφκελνο κφλνο ν κέρξη ηνπ λπλ 

ηφζνλ ζαπκαζηψο επηηειέζαο ην έξγνλ ηνχην επηκειεηήο. Δμ άιινπ ίλα θαζνξίδσληαη 

ηαθηηθψο θαη θαηαζηψζη πξνζηηαί εηο επηζθέπηαο αη ήδε θαηαξηηζζείζαη ελ ησ Μεηζνβίσ 

                                                 
515ΐι. ην επίζεκν έγγξαθν κε εκεξνκελία 20 Ενπλίνπ 1912, αξρείν Β.Π.Μ.Ώ., θάθεινο Τπνπξγεία. 

ηε ζπλεδξίαζε, επίζεο,ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 16 Ενπλίνπ 1912, αλαηέζεθε ζηνλ γξακκαηέα 

ηέθαλν Ράιιε λα ζπλαληεζεί κε ηνλ λέν ππνπξγφ Παηδείαο θαη λα ηνπ «παξαζηήζε ηελ αλάγθελ ηνπ 

θαλνληζκνχ ηεο ζέζεσο ηνπ δσγξάθνπ Κνπ Φσθά σο βνεζνχ ηνπ Κνπ Βπηκειεηνχ, θαλνληδνκέλνπ θαη 

κηζζνχ, δηφηη ν θχξηνο Φσθάο αθνχ επί θαηξφλ εκειέηεζελ παξά ησ Κσ Βπηκειεηή ζήκεξνλ πξνζθέξεη 

κεγάιαο ππεξεζίαο εηο ηελ πηλαθνζήθελ». 
516ΐι. επίζεο θαη ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ζηηο 13 Οθησβξηνπ 1914, φπνπ απνθαζίζηεθε λα 

δνζνχλ ρίιηεο δξαρκέο ζηνλ Φσθά «φζηηο επί κήλαο εξγάδεηαη δσξεάλ εηο ηελ επηδηφξζσζηλ ησλ 

εηθφλσλ» γηα ηελ θάιπςε έθηαθησλ αλαγθψλ ηνπ. 



198 

Πνιπηερλείσ αίζνπζαη ηεο Πηλαθνζήθεο απαξαίηεηνο είλαη θαη ε αχμεζηο ηνπ 

ππεξεηηθνχ πξνζσπηθνχ απηήο απνηεινχκελνλ λπλ εμ ελφο κφλνπ θιεηήξνο».
517

 

Δ θαηάζεζε φκσο ηνπ λνκνζρεδίνπ πξνθάιεζε ηελ άκεζε αληίδξαζε ηεο 

εθεκεξίδαο Αζήλαη, ε νπνία κεηά ην 1910 είρε εμειηρζεί ζε έλα απφ ηα πιένλ 

αθξαηθλή αληηβεληδειηθά θχιια.ε αλππφγξαθν δεκνζίεπκα ζηηο 23 Οθησβξίνπ 1914, 

ν ζπληάθηεο ηνπ επέθξηλε κε δξηκχηεηα ην ειιεληθφ θξάηνο γηα ηα κέρξη ηψξα 

ππέξνγθα πνζά πνπ δαπάλεζε γηα ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε «ρσξίο θαλ λ‟ αμησζή λα 

ηδή αλνηγνκέλαο ηαο πχιαο ηεο εηο ην ειιεληθφλ θνηλφλ»αιιά θαη γηα ηηο λέεο 

πηζηψζεηο θαη ηα λέα κηζζνιφγηα πνπ πξνέβιεπε ην λνκνζρέδην («αθνχ ήδε επί 

δεθαπεληαεηίαλ εδαπαλήζεζαλ δηά ηαχηα ππέξ ηαο εθαηφλ πεληήθνληα φιαο ρηιηάδαο 

δξαρκψλ»), ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ην ειιεληθφ θξάηνο «δηαλχεη ζνβαξνηάηαο 

νηθνλνκηθάο ζηελαρσξίαο».
518

ηξάθεθε κάιηζηα ελαληίνλ ηνπ Οδπζζέα Φσθά, ρσξίο 

λα ηνλ θαηνλνκάδεη, ηνλίδνληαο φηη εμνηθνλνκείηαη «ζέζηο ηζφβηνο πξνο 300 δξ. 

κεληαίσο δηα θαιιηηέρλελ Έιιελα εππνξψηαηνλ, θαη θεξδίδνληα ηφζα εθ ηεο ηέρλεο 

ηνπ, ψζηε ζα εδχλαην θαη απηήλ ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ λα ζπληεξή» θαη 

θέξλνληαο σο παξάδεηγκα ηνλ «έλα θαη κφλνλ ζπγθνιιεηήλ θαη επηζθεπαζηήλ 

ηερλίηελ εμφρνπ ηθαλφηεηνο» ηνπ Βζληθνχ Ώξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ, ν νπνίνο είρε 

κεληαίν κηζζφ 200 δξρ.Να ζεκεηψζσ εδψ πξνο επίξξσζε ηνπ παξαπάλσ 

επηρεηξήκαηνο φηη ν επηκειεηήο ηνπ λενζπζηαζέληνο ΐπδαληηλνχ Μνπζείνπ, 

πηπρηνχρνο ηεο θηινινγίαο, έπαηξλε 150 δξρ. κεληαίσο.
519

 

ηε ζπλέρεηα ν αξζξνγξάθνο θαηεγφξεζε ηνλ Εαθσβίδε φηη σο δηεπζπληήοθαηέβαζε ηα 

έξγα ηεο ζπιινγήο ζηα «θάζπγξα θαη σο θαηαθφκβαο ζθνηεηλά ππφγεηα ηνπ 

Πνιπηερλείνπ» γηα λα εγθαηαζηήζεη ην εξγαζηήξην ηνπ ζηηο κεγάιεο απηέο αίζνπζεο 

πνπ θάπνηε εθηίζνληαλ νη πίλαθεο απηνί. Βπηπξνζζέησο ηνλ επέθξηλε επεηδή δηφξηζε 

ηνλ «εθ Γεξκαλίαο αλαπφζπαζηνλ εθ παίδσλ θίινλ ηνπ θ. Υαηδφπνπινλ» σο ηζφβην 

«δηνξζσηή» θαη έθηνηε άξρηζε «ε απφ 16εηίαο θσκσδία ηεο αησλίαο επηζθεπήο 

δεθάδνο έξγσλ, ηα νπνία σο θάκλνπλ νη θνπξείο πξνο δηαθήκηζηλ ηεο ηξηρνθπίαο, 

αθήλεη εζαεί θαηά ην ήκηζπ επηζθεπαζκέλα, ίλα ηνηνπηνηξφπσο ην θνηλφλ ράζθεη πξν 

ηνπ ζπληειεζζέληνο ζαχκαηνο ηνπ ηεο αλαθαηληζηηθήο ηέρλεο». Σέινο θαηήγγεηιε ηελ 

«νκάδα ηνπ δηεπζπληνχ θαη δηνξζσηνχ ηεο Πηλαθνζήθεο» φηη «βάιιεη επηηεδείσο 

                                                 
517 Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο Τπνπξγεία. ΐι. θαη Ώλκ., «Τπνβνιή λέσλ λνκνζρεδίσλ. Βθπαηδεπηηθά 

θαη γεσξγηθά», εθ.Δκπξφο, 11 Οθησβξηνπ 1914.  
518Ώλκ., «Δ Βζληθή Πηλαθνζήθε», εθ. Αζήλαη, 23 Οθησβξίνπ 1914. 
519«Νφκνο 401 πεξί ηδξχζεσο ΐπδαληηλνχ θαη Υξηζηηαληθνχ κνπζείνπ», ΦΔΚ, αξηζ.347 ηεο 25εο 

Ννεκβξίνπ 1914, Άξζξνλ 3. 
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ρείξα θαη εηο ηα ηεξά ρξήκαηα ηνπ κεγάινπ επεξγέηνπ ηνπ Έζλνπο Γ. Ώβέξσθ»,θαη κε 

ζθιεξέο εθθξάζεηο νινθιήξσζε ην άξζξν γξάθνληαο «ε νκάο αχηε ησλ πεξί ηελ 

Πηλαθνζήθελ επηηεδείσλ ιπκαίλεηαη απφ δεθαπεληαεηίαο ηα ρξήκαηα ησλ εζληθψλ 

επεξγεηψλ θαη ηνπ Αεκνζίνπ. Ώπαηά δε θαη εγεκφλα θηιφηερλνλ θαη ππνπξγνχο θαη ην 

θνηλφλ φινλ ηεο Βιιάδνο, φπεξ πηζηεχεη φηη θάηη κέγα θαη θαηαπιεθηηθφλ εθεί κέζα 

ζπληειείηαη, ελψ πξάγκαηη δελ πξφθεηηαη ή πεξί αξνπξαίσλ, νίηηλεο θηλδπλεχνπζη λα 

θαηαθάγσζη θαη απηά ηα πιαίζηα ησλ εηθφλσλ!». 

Βλδεηθηηθφ ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ παξαπάλσ δεκνζηεχκαηνο ήηαλ ην γεγνλφο 

φηη ε Βπηηξνπή ηεο Πηλαθνζήθεο, δηα ηνπ π. ηάε, απέζηεηιε άκεζα καθξνζθειή 

επηζηνιή πξνο ηελ εθεκεξίδα, ε νπνία θαη δεκνζηεχηεθε ζην θχιιν ηεο 29
εο

 

Οθησβξίνπ 1914, κε ζθνπφ λα απαληήζεη ζε απηφ ην «κεζηφ ζπθνθαληηψλ, χβξεσλ 

θαη πιαζηνγξαθηψλ» άξζξν γηα ιφγνπο εζληθνχ ζπκθέξνληνο, γηα λα κελ 

απνγνεηεπηνχλ νη Έιιελεο νκνγελείο θαη καηαησζνχλ νη εζληθέο δσξεέο.
520

Ο ηάεο 

απέδσζε ηε κε ιεηηνπξγία ηνπ κνπζείνπ ζηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ (ν έλαο θαη 

κνλαδηθφο θιεηήξαο δελ επαξθνχζε γηα ηελ επίβιεςε θαη ησλ έμη αηζνπζψλ ηνπ 

Πνιπηερλείνπ θαηά ηελ ψξα ησλ επηζθέςεσλ) θαη ηφληζε φηη νη αίζνπζεο ήηαλ 

«πξνζηηαί δσξεάλ εηο πάληα αηηνχληα ηελ επίζθεςηλ απηψλ». ζνλ αθνξά δε ηα 

ππέξνγθα πνζά πνπ, ζχκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα, δαπαλνχληαλ γηα ηελ Πηλαθνζήθε, ν 

ηάεο αλαθέξζεθεζηηο 3.000 δξρ. πνπ ρνξεγνχληαλ εηεζίσο απφ ην θιεξνδφηεκα 

Ασξίδε, πνζφ πνπ ζπρλά δελ εμαληιείην ιφγσ ηεο «πεξί ηελ δηαρείξηζηλ ηθαλφηεηνο, 

ηάμεσο θαη θεηδνχο ηνπ Κεξβέξνπ ηαθηηθνχ πξνέδξνπ ηεο Βπηηξνπήο». Σελ δε 

θαηεγνξία φηη ν Υαηδφπνπινο ακνηβφηαλ γηα δεθαέμη ζπλαπηά έηε, ν ηάεο νξζά ηελ 

ραξαθηήξηζε «ςεπδή», ζεκεηψλνληαο φηη γηα πξψηε θνξά αλεγξάθε ν κηζζφο ηνπ ζηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 1909 (3.600 δξρ. εηεζίσο, ήηνη δξαρκψλ 300 θαηά κήλα). 

Γηα ηε κηζζνδνζία, φκσο,ηνπ Εαθσβίδε, ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ηάε φηη «θαθψο 

αλαγξάθεηαη ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ εηο βάξνο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, ελψ 

δηαηειεί δηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ», ήηαλ αδχλακε, αθνχ ν 

δσγξάθνο είρε πξνζιεθζεί αθξηβψο γηα ηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ κνπζείνπ. Μάιηζηα 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ππεξαζπίζεηηνλ έθνξν ηνπ κνπζείνπ θαηέθπγε ζην επίζεο 

πξνβιεκαηηθφ επηρείξεκα ηεο «θήκεο» ηνπ Εαθσβίδε «ηνπ δηαθξηζέληνο ελ ησ 

παγθνζκίσ ζηίβσ ηεο ηέρλεο θαη ηεηηκεκέλνπ δηα μέλσλ βξαβείσλ», γεγνλφο πνπ δελ 

                                                 
520 Ώλκ., «Βηθαζηηθαί ηέρλαη. Δ Βζληθή Πηλαθνζήθε», εθ.Αζήλαη, 29 Οθησβξίνπ 1914. 
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ζρεηηδφηαλ βέβαηα κε ην αλ ε εξγαζία ηνπ σο έθνξνο ηνπ κνπζείνπ φια απηά ηα ρξφληα 

αληαπνθξηλφηαλ ζηελ πςειή ακνηβή ηνπ.   

ρεηηθά, ηέινο, κε ηα ρξήκαηα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Ώβέξσθ, ν ηάεο επέθξηλε ηνλ 

αλψλπκν αξζξνγξάθν γηα άγλνηα ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο αιιά θαη ησλ δηαηάμεσλ 

ηεο δηαζήθεο Ώβέξσθ, ελψ ζηελ θαηεγνξία, φηη ηα έξγα ηεο ζπιινγήο δελ «είλε πιένλ 

ησλ ηξηάθνληα ή ηεζζαξάθνληα», αληαπάληεζε παξνπζηάδνληαο έλαλ ζπλνπηηθφ 

θαηάινγν ησλ δσξεψλ θαη αγνξψλ, γηα λα θαηαιήμεη πσο ε Πηλαθνζήθε είρε ζηελ 

θαηνρή ηεο πεξίπνπ ρίιηα έξγα αμίαο άλσ ησλ ηεζζάξσλ εθαηνκκπξίσλ θξάγθσλ 

ζχκθσλα κε ηνλ ΐάιληκαλθαη ηνπο άιινπο δηάζεκνπο «ελ ηε Βζπεξία» θαιιηηέρλεο, 

ηερλνθξίηεο θαη δηεπζπληέο Βζληθψλ Πηλαθνζεθψλ πνπ εμέηαζαλ «επηζηακέλσο» ηε 

ζπιινγή ηνπ κνπζείνπ.
521

 

ηελ αληαπάληεζή ηνπ,πάληα ζηελ ίδηα εθεκεξίδα, ν «Φηιφηερλνο», φπσο 

ππέγξαςε ηψξα ν αλψλπκνο ζπληάθηεο, επέκεηλε ζηηο απφςεηο ηνπ, ραξαθηεξίδνληαο  

ηελ Πηλαθνζήθε «θαιιηηερληθφ ηέικα» θαη απνθαιψληαο εθ λένπ «αξνπξαίνπο» ηνπο 

Εαθσβίδε θαη Υαηδφπνπιν.
522

Οη ζθιεξνί απηνί ραξαθηεξηζκνί, φπσο θαη ην 

επηρείξεκα φηη ν Εαθσβίδεο αλ ήηαλ δηεπζπληήο «πεθσηηζκέλνο θαη ξέθηεο» ζα είρε 

θαηνξζψζεη απφ δεθαπεληαεηίαο θαη αληί ειαρίζηνπ πνζνχ λα πεξηζπιιέμεη παιαηά 

έξγα απφ ηηο ηδησηηθέο αζελατθέο ζπιινγέο (φπσο ιφγνπ ράξε ησλ ΐεξλαξδάθε, 

Σζάθσλα, αξφγινπ, ΐειιηαλίηε, Αξαθφπνπινπ, Πεηζάιε, Κνιπβά, Ανμαξά θ.α.) θαη 

λα θαηαξηίζεη «κίαλ ησλ αξίζησλ ελ Βπξψπε Πηλαθνζεθψλ», απνδπλακψλνπλ, θαηά 

ηε γλψκε κνπ, ηεζπιινγηζηηθή ηνπ αξζξνγξάθνπ. Ώληίζεηα, πνιχ πεξηζζφηεξε αμία 

έρεη ε ζέζε ηνπ ζρεηηθά κε ηα απαξαίηεηα πξνζφληα πνπ φθεηιε λα έρεη ν δηεπζπληήο 

ηνπ κνπζείνπ: 

Γελ έρεη ν άλζξσπνο [ελλ. ν Ηαθσβίδεο] νπδέ ηδέαλ θαλ πεξί ηεο Ηζηνξίαο ηεο Σέρλεο 

θαη πεξί ησλ δηαθφξσλ απηήο πεξηφδσλ, ρνιψλ θαη ηερλνηξνπηψλ είλαη 

αθαηαιιειφηαηνο δηά ην έξγνλ, δη‟ ν εθιήζε θαη αδξφηαηα κηζζνδνηείηαη. Γελ γλσξίδεη 

νχηε αηζζεηηθήλ, νχηε ηνζνχηνπο άιινπο θιάδνπο ηεο Δπηζηήκεο ηνπ Καινχ, κε ηελ 

θαθηξηθήλ δ‟ απηνχ αδξάλεηαλ απνηειεί απειπηζηηθήλ εηθφλα ηειείαο αληθαλφηεηαο δηα 

ηνηνχηνλ έξγνλ. Γηα ηνηνχηνλ ηη ηνπλαληίνλ απαηηείηαη αλήξ εμφρνπ αηζζεηηθήο, 

θαιιηινγηθήο θαη ελ γέλεη πνιπκεινχο κνξθψζεσο, αλήξ ξέθηεο θάηνρνο ησλ ηεζζάξσλ 

Δπξσπατθψλ γισζζψλ, πξνο δε πεξηεγεζείο ηα πιείζηα Μνπζεία, Πηλαθνζήθαο θαη 

ζπιινγάο, αξραηνδίθεο θαη κεζαησλίδεο, ελζνπζηψδεο, δξαζηήξηνο, γεκάηνο δσήλ, 

                                                 
521Μηα πεξίιεςε ηεο απάληεζεο ηνπ π. ηάε δεκνζηεχηεθε θαη ζηελ εθ. Δζηία, 29 Οθησβξίνπ 1914. 

Σν ηειεπηαίν απηφ επηρείξεκα ηνπ ηάε, πάλησο, ζρεηηθά κε ηνπο «άιινπο δηάζεκνπο ελ ηε Βζπεξία» 

εηδήκνλεο πνπ εμέηαζαλ ηε ζπιινγή ηεο Πηλαθνζήθεο δελ επηθπξψλεηαη απφ ηελ αξρεηαθή έξεπλα. 
522Φηιφηερλνο, «Καη πάιηλ ε Βζληθή Πηλαθνζήθε», εθ. Αζήλαη, 2 Ννεκβξίνπ 1914. 
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παληαρνχ παξψλ θαη λπρζεκεξφλ εξγαδφκελνο νίνη εηζίλ ν Νηάξη, Κάηλ, Ρίηζη, Μαζζφλ, 

Χκφιι, Ρεκπέξ, Βάηγθεξ, Μηζέι θαη άιινη νλνκαζηφηαηνη δηεπζπληαί επξσπατθψλ 

Μνπζείσλ θαη Πηλαθνζεθψλ. Αληί ηνηνχηνπ έρνκελ αθξηβψο ην αληίζεηνλ, ην δε 

θαθελείνλ, ε Λέζρε, ν απαξαίηεηνο λαξγηιέο θαη νιίγαηο πηλειηαίο ηελ εκέξαλ ράξηλ 

ρξεκαηηζκνχ, ηδνχ ην άπαληνλ ηνπ Γηεπζπληνχ ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο.
523

 

 Ώλακθίβνια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξαζέηεη ν ζπληάθηεο ηνπ άξζξνπ ήηαλ 

απαξαίηεηα γηα ηνλ δηεπζπληή κηαο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηνλ επηζηεκνληθφ ρψξν ηεο ηζηνξίαο ηεο 

δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο, λα ζπλνκηιεί κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ησλ 

επξσπατθψλ κνπζείσλ, λα ζπκκεηέρεη ζηα δηεζλή ζπλέδξηα θηι. Σν εξψηεκα φκσο πνπ 

εχινγα πξνθχπηεη είλαη πφζνη ζηελ Βιιάδα ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλαδηέζεηαλ ηα 

πξνζφληα θαη ηηο ζπνπδέο ελφοαξι Μαζφλ (CharlesMasson, 1858-1931), 

δηεπζπληήηνπMuséenationalduLuxembourgζηνΠαξίζη· ή ελφοΏληξέ Μηζέι (André 

Michel, 1853-1925), επηκειεηή ηεο ζπιινγήο γιππηηθήο ηνπ κνπζείνπ ηνπ Λνχβξνπ ην 

δηάζηεκα 1896-1920· ή ελφοΚνξξάλην Ρίηζη (CorradoRicci, 1858-1934) πνπ ήηαλ 

ηφηεConsiglio Superiore di Belle Arti ζηελ Εηαιία θαη είρε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα 

δηαηειέζεη θαηά ζεηξά δηεπζπληήο ζηε GalleriaNazionaleηεο Πάξκαο (1893), ζηε 

Μφδελα (1894), ζηε Breraηνπ Μηιάλνπ θαη ζηα κνπζεία ηεο Φισξεληίαο· ή, ηέινοελφο 

Γαλ-Σενθίι Οκφιι(Jean-Théophile Homolle, 1848-1925), πξψελ δηεπζπληή ηνπ 

RéuniondesMuséesNationauxην δηάζηεκα 1904-1911 θαη γλσζηνχ ζηελ Βιιάδα σο 

δηεπζπληή ηεο Γαιιηθήο ρνιήο ηεο Ώζήλαο θαη σο ππεχζπλνπ γηα ηηο αλαζθαθέο 

ζηνπο Αειθνχο;Καη αλ ζηνλ ρψξν ηεο θιαζηθήο αξραηνινγίαο έρνπκε ην παξάδεηγκα 

ηνπ Υξήζηνπ Σζνχληα, ε ειιεληθή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο 

δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο ήηαλ ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα νπζηαζηηθά αλχπαξθηε.  

                                                 
523 ην ίδην. Γηα ηνλ δε Υαηδφπνπιν, ν «Φηιφηερλνο», κε αθνξκή έλα ζρφιην ηνπ ηάε φηη εθιήζε ζην 

Λνλδίλν, εμέθξαζε, κε ηξφπν εηξσληθφ, ηε βαζεηά ηνπ ιχπε πνπ ε αγγιηθή κεηξφπνιε έραζε κηα ηέηνηα 

επθαηξία, ελψ δηαβεβαίσζε ηνλ ηάε φηη ζε πεξίπησζε πνπ ν Υαηδφπνπινο έθεπγε, ζα κπνξνχζε 

απζεκεξφλ λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνπο «αξηζηνηέρλαο» ζπληεξεηέο ηνπ Ώξραηνινγηθνχ Μνπζείνπ 

Κιαπδηαλφ θαη Καινχδε, «νίηηλεο έρνπζη πξάγκαηη παγθφζκηνλ θήκελ ελ ηε αξραηνινγία ρσξίο λα 

ιακβάλσζη εγεκνληθνχο κηζζνχο σο ν ηεο Πηλαθνζήθεο». Παξάιιεια ακθηζβήηεζε επζέσο ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ Υαηδφπνπινπ ιέγνληαο πσο «κεη‟ απαξαδεηγκαηίζηνπ ζξάζνπο επερείξεζε λα 

επηδηνξζψζε θαη ζηεξεψζε ηαο επηηπκβίνπο ζηήιαο ησλ Παγαζψλ, ηα κνλαδηθά ηαχηα ηεο Ώξρ. 

Γξαθηθήο Μλεκεία, άηηλα θαηά ηε γλψκελ εγθξίησλ αξραηνιφγσλ θαηέζηξεςελ αλεπαλνξζψησο δηα ησλ 

αιρεκηθψλ ειημηξίσλ ηνπ». Τπνζηήξημε, ηέινο, σο αλαθξηβέο ην ζρφιην ηνπ ηάε φηη ν Υαηδφπνπινο 

επηζθεχαζε 150 πίλαθεο, «δηφηη δελ ιέγεηαη επηζθεπή ε απιή θαζάξηζηο ηνηνχησλ, νίαλ δχλαηαη λα 

εθηειέζε θαη πξσηνηεηήο καζεηήο ηεο Καιι. ρνιήο». Ο Φηιφηερλνο νινθιήξσζε ην δεχηεξν απηφ 

άξζξν ηνπ, επηθξίλνληαο μαλά ην λέν ζρέδην λφκνπ, ην νπνίν θαηά ηε γλψκε ηνπ ζπληάρζεθε «δηφηη ν 

κελ θ. Φσθάο απφ ηηλνο απηφο εθηειεί ηαο επηζθεπάο, ν δε θ. Υαηδφπνπινο εξγάδεηαη, σο αθνχνκελ, δη‟ 

ίδηνλ ινγαξηαζκφλ εηο ηδησηηθάο παξαγγειίαο». 
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Βθείλεο φκσο απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζε λα δηαζέηεη έλαο Έιιελαο 

δηεπζπληήο κνπζείνπήηαλ ν ελζνπζηαζκφο θαη ε εξγαηηθφηεηα, ψζηε λα επηηχρεη ηελ 

φζν ην δπλαηφλ πην εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ ηδξχκαηνο ηνπ κέζα ζε αληηθεηκεληθά 

δχζθνιεο νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά ζπλζήθεο, φπσο εθείλεο ηνπ ειιεληθνχ βαζηιείνπ 

ησλ πξψησλ δχν δεθαεηηψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Χο πξνο απηφ, νη αηηηάζεηο ηνπ 

αξζξνγξάθνπ ηεο εθεκεξίδαο Αζήλαηπξνο ηνπο ππεχζπλνπο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο 

εκπεξηείραλ αλακθίβνια κηα αιήζεηα, αθνχ ε νξγάλσζε ηεο ηα πξψηα απηά δεθαπέληε 

ρξφληα ηεο ππαξμήο ηεο ήηαλ πξνβιεκαηηθή. Γεγνλφο πνπ εκκέζσο νκνιφγεζε θαη ν 

Τπνπξγφο Παηδείαο Ε. Σζηξηκψθνο, φηαλ ζε έγγξαθφ ηνπ πξνο ηελΒπηηξνπή 

Βπίβιεςεο, κε εκεξνκελία 21 Οθησβξίνπ 1914, έγξαςε ηα εμήο: 

Δπηζπκνχληεο λα ιάβσκελ γλψζηλ ηεο παξνχζεο θαηαζηάζεσο ηεο Δζληθήο 

Πηλαθνζήθεο, λα είκεζα δ‟ ελήκεξνη θαη πεξί ησλ εθεμήο πξνφδσλ απηήο, 

παξαθαινχκελ φπσο επαξεζηεζήηε λα θαηαξηίζεηε θαη ππνβάιεηε εηο ην Τπνπξγείνλ 

Καηάινγνλ ησλ ελ απηή έξγσλ θαη ηεο πξνειεχζεσο εθάζηνπ απηψλ, έηη δε έθζεζηλ πεξί 

ηεο ζπληειεζζείζεο κέρξη ηνχδε αλαθαηληζηηθήο θαη επαλνξζσηηθήο εξγαζίαο ππφ ηνπ 

επηκειεηνχ ηεο Πηλαθνζήθεο, εθεμήο δε ππνβάιεηε θαηά ηελ ιήμηλ εθάζηνπ έηνπο 

έθζεζηλ θαη πεξί ησλ λέσλ απνθηεκάησλ ηεο Πηλαθνζήθεο θαη ηεο γελνκέλεο θαηά ηελ 

δηάξθεηαλ ηνπ έηνπο εξγαζίαο πξνο αλαθαίληζηλ θαη δηφξζσζηλ εθζαξκέλσλ έξγσλ.
524

 

Ώπηφ πνπεπίζεο δείρλεη ην ζπγθεθξηκέλν έγγξαθνεθηφο απφ ηελ αδξάλεηα ησλ 

ππεπζχλσλ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο φια ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, είλαη ε αδπλακία ή 

αληθαλφηεηαή αδηαθνξία ηνπ ίδηνπ ηνπ Τπνπξγείνπ λα επνπηεχζεη ζσζηά θαη λα 

ειέγμεη ηνλ θνξέα πνπ είρε ππφ ηελ επίβιεςή ηνπ. Πξέπεη λα είλαη ε πξψηε θνξά κεηά 

ηελ ίδξπζε ηεο Πηλαθνζήθεο πνπ ν αξκφδηνο Τπνπξγφο δεηνχζε ζπληαγκέλνπο 

θαηαιφγνπο θαη εθζέζεηο πξνφδνπ απφ ηε δηνίθεζε ηνπ κνπζείνπ. 

Παξά ηηο αληηδξάζεηο ηνπ «Φηιφηερλνπ» πάλησο, νηξνπνπνηεηηθφο λφκνο 

ςεθίζηεθε ηειηθά ζηηο 8 Αεθεκβξίνπ 1914,
525

 θαη ζηηο 20 ηνπ ίδηνπ κήλα ε Βπηηξνπή 

Βπίβιεςεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο κε επηζηνιή ηεο πξνο ην ππνπξγείν Παηδείαο 

δήηεζε ηνλ δηνξηζκφ, δηα βαζηιηθνχ δηαηάγκαηνο, ηνπ δσγξάθνπ Οδπζζέα Φσθά ζηε 

ζέζε ηνπ δεχηεξνπ επηκειεηή ηνπ κνπζείνπ
526

. Σν ΐ.Α. εθδφζεθε ζηηο 21 Εαλνπαξίνπ 

1915.
527

  

                                                 
524Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ., θάθεινο Τπνπξγεία. 
525ΦΔΚ αξηζ. 373 ηεο 11εοΑεθεκβξίνπ 1914. 
526 ΐι. ην ζρέδην ηεο επηζηνιήο ζην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ., θάθεινο «Τπνπξγεία». 
527ΦΔΚ, αξ.23 ηεο 27εο Εαλνπαξίνπ 1915. ΐι. θαη ζην αξρείν Β.Π.Μ.Ώ. ην έγγξαθν ηνπ ππνπξγείνπ 

Παηδείαο πξνο ηελ Βπηηξνπή, κε εκεξνκελία 6/2/1915, θαζψο θαη ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 6εο 

Μαξηίνπ 1915.  
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5.3) Ο εκπινπηηζκφο ηεο ζπιινγήο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο 

5.3.1) Ζ Αβεξψθεηνο Πηλαθνζήθε 

Παξάιιεια κε ην ζέκα ηεο εμαζθάιηζεο ησλ απαξαίηεησλ ρξεκάησλ θαη ηνπ 

θαηάιιεινπ νηθνπέδνπ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ θηεξίνπ ηεο Πηλαθνζήθεο, ηα κέιε 

ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζπλέρηζαλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

ζπιινγήο Ώβέξσθ. Με επηζηνιή ηεο πξνο ηνλ λέν δηεπζπληή ηνπ Πνιπηερλείνπ Ν. 

Σξηαληαθπιιίδε ζηηο 22 Οθησβξίνπ 1910, ε Βπηηξνπή δήηεζε μαλά, κε βάζε ηνλ λφκν 

„ΓΤΚ‟, ηελ παξάδνζε «δηα ηαθηηθνχ πξσηνθφιινπ ηαο δηα ηεο δηαζήθεο ηνπ ανηδίκνπ 

Γ. Ώβέξσθ θιεξνδνηεζείζαο εηο ην Μεηζφβηνλ Πνιπηερλείνλ ειαηνγξαθίαο».
528

Σν 

δήηεκα σζηφζν παξέκεηλε ρσξίο ζπλέρεηα θαη ε επηηξνπή επαλαδηαηχπσζε ην αίηεκα 

ηεο θαη πξνο ηνλ λέν δηεπζπληή ηνπ Πνιπηερλείνπ Άγγειν Γθίλε ζηηο 28 Εαλνπαξίνπ 

1911.
529

 ηελ απάληεζή ηνπ ν Γθίλεο πιεξνθφξεζε ηνλ θνπινχδε φηη ε 

δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή ηεο ηδηαηηέξαο πεξηνπζίαο ηνπ ρνιείνπ ησλ ΐηνκεράλσλ 

Σερλψλ ζε ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 30 Εαλνπαξίνπ, απνθάζηζε λα ζπλαηλέζεη ζην αίηεκα 

ηεο Πηλαθνζήθεο «ππφ ηνλ φξνλ, ίλα εηδηθψο δηα ηαο εηθφλαο ηαο θιεξνδνηεζείζαο ππφ 

ηνπ Γ. Ώβέξσθ ηεξεζψζηλ αη δηαηάμεηο ηεο δηαζήθεο ηνπ θιεξνδφηνπ αη αθνξψζαη ηαο 

ελ ιφγσ εηθφλαο, θαζ‟ελ αη εηθφλαη αχηαη δένλ λα επξίζθσληαη θαηαηεζεηκέλαη ελ 

ηδηαηηέξα αηζνχζε ηνπ Πνιπηερλείνπ θέξνπζε ηνλ ηίηινλ „Πηλαθνζήθε Ώβέξσθ‟. 

Άιισο απεθδχεηαη πάζεο επζχλεο δηα ηελ ηπρφλ παξάβαζηλ ησλ φξσλ ηνχησλ. Δ 

απφθαζε αχηε ηεο δηαρεηξηζηηθήο επηηξνπήο ππεβιήζε ππφ ηελ έγθξηζηλ ηνπ επί ησλ 

Βζσηεξηθψλ ππνπξγείνπ, ηελ απάληεζηλ ηνπ νπνίνπ ζέινκελ γλσξίζεη πκίλ ελ 

θαηξψ».
530

 Σν ππνπξγείν Βζσηεξηθψλ ελέθξηλε ηειηθά ηελ απφθαζε ζηηο 12 

Φεβξνπαξίνπ 1911 θαη πξφηεηλε σο εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο ζπιινγήο Ώβέξσθ ηελ 

23
ε
 Φεβξνπαξίνπ 1911.

531
 

πσο φκσο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Βπηηξνπήο 

Βπίβιεςεο ηεο Πηλαθνζήθεο ζηηο 23 Φεβξνπαξίνπ, ε παξάδνζε ηεο ζπιινγήο 

Ώβέξσθ «αλεβιήζε δη‟ άιιελ εκέξαλ θαζ‟ φηη δελ επξέζε ν θαηάινγνο ησλ πηλάθσλ 

                                                 
528 Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο «Κιεξνδνηήκαηα», πξνζρέδην επηζηνιήο ηεο Βπηηξνπήο πξνο 

Βπίβιεςηλ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο κε εκεξνκελία 22 Οθησβξίνπ 1910. 
529 Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο «Κιεξνδνηήκαηα», πξνζρέδην επηζηνιήο ηεο Βπηηξνπήο πξνο 

Βπίβιεςηλ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο κε εκεξνκελία 28 Εαλνπαξίνπ 1911. ηα πξαθηηθά εμάιινπ ηεο 9εο 

Φεβξνπαξίνπ 1911 δηαβάδνπκε φηη ε Βπηηξνπή είρε ήδε ζηείιεη ηξεηο αηηήζεηο πξνο ηνπο δηεπζπληέο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ Μεηζφπνπιν, Σξηαληαθπιιίδε θαη Γθίλε.  
530 Βπηζηνιή ηνπ Πνιπηερλείνπ πξνο ηελ Πηλαθνζήθε ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 1911, αξηζ. πξσηνθφιινπ 5, 

αξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο «Κιεξνδνηήκαηα». 
531Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ., θάθεινο «Τπνπξγεία». 
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εηο ηα αξρεία ηνπ Πνιπηερλείνπ».
532

 Ο θνπινχδεο ηφηε παξαθάιεζε, κε επηζηνιή 

ηνπ, ηνλ Λνπδνβίθν Ληκπξίηε λα ζηείιεη ζην Πνιπηερλείν έλαλ λέν θαηάινγν ησλ 

πηλάθσλ,
533

 θάηη πνπ ν Ώηγππηηψηεο δηθεγφξνο έθαλε ζηα ηέιε Μαξηίνπ.
534

 

Δ ζπιινγή Ώβέξσθ παξειήθζε ηειηθά απφ ηνπο Εαθσβίδε θαη Υαηδφπνπιν 

ζηηο 6 Ώπξηιίνπ 1911, θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν «θαηαγξαθήο, παξαδφζεσο θαη 

παξαιαβήο» πεξηειάκβαλε 76 ειαηνγξαθίεο θαη πδαηνγξαθίεο δπηηθνεπξσπατθήο 

ηέρλεο, ηελ «Πξνζσπνγξαθία Γ. Ώβέξσθ», 1888 (Π.853, ιάδη ζε κνπζακά, 200 x 130 

εθ., εηθ. 86) απφ ηνλ Παχιν Πξνζαιέληε ηνλ λεφηεξν (1857-1894) θαη ηα δεθαπέληε 

έξγα λενειιεληθήο ηέρλεο πνπ αγνξάζηεθαλ κε ηα ρξήκαηα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο 

Ώβέξσθ ην 1905. πσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκείσζε ε Ώγγέια Σακβάθε, «ν κεγάινο 

αξηζκφο αληηγξάθσλ θαη ε κε ηθαλνπνηεηηθή πνηφηεηα ησλ κηζψλ πεξίπνπ έξγσλ 

απνηεινχλ, σο έλα βαζκφ, εγγελείο αδπλακίεο ηεο ζπιινγήο».
535

χκθσλα κε ηνλ 

θαηάινγν ηνπ 1936, ηα εμήο έξγα έθεξαλ ηε ζεκείσζε «αλεξηεκέλνλ» ή 

«αλαξηεζέλ»: 

 «Μνπζηθνί» (Π.1037, ιάδη ζε μχιν, 34 x 28 εθ.) πνπ απνδφζεθε ζηνλ Ώληξηάλ 

βαλ ζηαλη. 

 «Σνπίν, ηππεχο θαη ρσξηθφο» (Π.181, ιάδη ζε μχιν, 19 x 26 εθ., εηθ. 87)θαη «Σν 

μεδίςαζκα» (Π. 178, ιάδη ζε μχιν, 29 x 37 εθ., εηθ. 88) πνπ απνδφζεθαλ ηφηε 

ζηνλ Φ. ΐνχβεξκαλ. 

 «Σνπίν», ηέινο 18
νπ

 αηψλα (Π.183, ιάδη ζε μχιν, 25 x 29 εθ., εηθ. 89) πνπ 

απνδφζεθε ηφηε ζηνλ Γ. ΐετλαληο (JanWijnants, 1632-1684) θαη ζεσξείηαη ζήκεξα 

αληίγξαθν «θαηά ην πξφηππν» ηνπ Οιιαλδνχ δσγξάθνπ.
536

 

 «Σνπίν κε ρσξηθνχο πνπ ρνξεχνπλ», π. 1600-1625 (Π.192, ιάδη ζε κνπζακά, 100 

x152 εθ., εηθ. 90) πνπ απνδίδεηαη ζε άγλσζην θαιιηηέρλε, κηκεηή ηνπ Γηαλ 

Μπξέρει ηνπ Πξεζβχηεξνπ (1568-1625).
537

 

 «Ο πεηξαζκφο ηνπ Ώγίνπ Ώλησλίνπ» (Π. 177, ιάδΕ ζε ραιθφ, 25 x22 εθ., εηθ. 91) 

ηνπ Γηφραλ Ληο, θαηά ην πξφηππν (JohannLiss, π.1597-1631).
538

 

 «Δ νπδάλα θαη νη γέξνληεο» (Π.197, ιάδη ζε κνπζακά, 62 x71 εθ., εηθ. 92), έξγν 

άγλσζηνπ θαιιηηέρλε, κηκεηή ηνπ Ώληξηάλ βαλ ληεξ ΐεξθ, ζχκθσλα κε ηελ Ώ. 

Σακβάθε.
539

 

                                                 
532 Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν πξαθηηθψλ, ζπλεδξίαζε ηεο 23εο Φεβξνπαξίνπ 1911. 
533 ρέδην ηεο επηζηνιήο κε εκεξνκελία 12 Μαξηίνπ, ππάξρεη ζην αξρείν θνπινχδε ζηε Γελλάδεην 

ΐηβιηνζήθε, θάθεινο 27, ππνθάθεινο 27.3. 
534 ην αξρείν θνπινχδε ζηε Γελλάδεην ΐηβιηνζήθε, θάθεινο 27, ππνθάθεινο 27.3 ππάξρεη ε 

επηζηνιή ηνπ Ληκπξίηε πξνο ηνλ θνπινχδε, κε εκεξνκελία 21 Μαξηίνπ / 3 Ώπξηιίνπ 1911. 
535 ΐι. Ώ. Σακβάθε, πιινγή Γεσξγίνπ Αβέξσθ, Γπηηθνεπξσπατθή Εσγξαθηθή απφ ηελ Δζληθή 

Πηλαθνζήθε, θαηάινγνο έθζεζεο, Πηλαθνζήθε Β. Ώβέξσθ Ŕ Μέηζνβν, 25 επηεκβξίνπ Ŕ 25 Ννεκβξίνπ 

1999, Εσάλληλα, Ίδξπκα Βπαγγέινπ Ώβέξσθ-Σνζίηζα, 1999, ζει.10. 
536π.π., αξ. θαη. 22, ζει. 74-75. 
537π.π., αξ. θαη. 2, ζει. 22-24. 
538π.π., αξ. θαη. 10, ζει. 45-46.  
539π.π., αξ. θαη. 23, ζει. 76-79, φπνπ θαη αλαθνξά ζε πξνγελέζηεξεο απνδφζεηο.   
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 «Δ Θπζία ηνπ Νψε» (Π.188, ιάδη ζε κνπζακά, 109 x 149 εθ., εηθ. 93) πνπ 

απνδίδεηαη ζηνλ Σδνβάλη-Μπελεληέηην Καζηηιηφλε (Giovanni-

BenedettoCastiglione, 1616-1670).
540

 

 «Δ Μαγδαιελή» (Π.997, ιάδη ζε ραιθφ, 16 x14 εθ., εηθ. 94) πνπ απνδφζεθε ζηνλ 

Υ. Ρφηελράκεξ (HansRottenhammer, 1564-1625). 

 Αχν ειαηνγξαθίεο κε ηνλ ίδην ηίηιν «Μάρε ηππηθνχ κεηαμχ Υξηζηηαλψλ θαη 

Σνχξθσλ» (Π.1068 θαη Π.1069, ιάδη ζε κνπζακά, 29 x75 εθ., εηθ. 95) πνπ είραλ 

ηφηε απνδνζεί ζηνλ . Ρφδα θαη ζήκεξα ζεσξνχληαη έξγα άγλσζηνπ θαιιηηέρλε, 

κηκεηή ηνπ Φξ. ηκνλίλη (FrancescoSimonini, 1686-κεηά ην 1755).
541

 

 «Ώγέιε βνδηψλ» (Π.896, ιάδη ζε ραιθφ, 16 x21 εθ., εηθ. 96) άγλσζηνπ 

θαιιηηέρλε. 

 Αχν πίλαθεο κε ηίηιν «Βζσηεξηθφ γνηζηθνχ θαζεδξηθνχ λανχ» (Π.982 θαη Π. 

1141, ιάδη ζε κνπζακά,  34 x 46 εθ., εηθ. 97-98) αγλψζηνπ Εηαινχ ή Γεξκαλνχ 

δσγξάθνπ ηνπ 18
νπ

 αηψλα.
542

 

 «Έθησξ θαη Ώλδξνκάρε» (Π.1105, ιάδη ζε κνπζακά, 142 x 112 εθ., εηθ. 99), 

άγλσζηνπ θαιιηηέρλε. 

 «Παλαγία» (Π.1250, ιάδη ζε μχιν, 19 x14 εθ.) πνπ απνδφζεθε ζηνλ Ώ. Νηχξεξ. 

 «Ώπνθαζήισζε» (Π.171, ιάδη ζε ραιθφ, 62 x47 εθ.) άγλσζηνπ θαιιηηέρλε. 

 «Σνπίν» (Π.200, ιάδη ζε μχιν, 42 x72 εθ.) πνπ απνδφζεθε ζηνλ Γηαλ βαλ ληε 

ΐέιληε. 

 «Γψα» (Π.684, ιάδη ζε κνπζακά, 96 x 134 εθ.) άγλσζηνπ θαιιηηέρλε. 

  

                                                 
540 π.π., αξ. θαη. 4, ζει. 28-30. 
541π.π., αξ. θαη. 18-19, ζει. 66-69.  
542π.π., αξ. θαη. 30 θαη 30α, ζει. 96-98. 
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Δηθφλα 84: Π. Πξνζαιέληεο (λεφηεξνο), «Πξνζσπνγξαθία Γ. Αβέξσθ», 1888 
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Δηθφλα 85:Φ. Βνχβεξκαλ (παιαηά απφδνζε), «Σνπίν, ηππεχο θαη ρσξηθφο» 

 

 

Δηθφλα 86: Φ. Βνχβεξκαλ (παιαηά απφδνζε), «Σν μεδίςαζκα» 
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Δηθφλα 87: Γ. Βετλαληο θαηά ην πξφηππν, «Σνπίν», ηέινο 18
νπ

 αηψλα 

 

 

Δηθφλα 88: Γηαλ Μπξέρει Β΄, κηκεηήο, «Σνπίν κε ρσξηθνχο πνπ ρνξεχνπλ», π. 1600-1625 



209 

 

Δηθφλα 89: Γ. Ληο, θαηά ην πξφηππν, «Ο πεηξαζκφο ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ» 

 



210 

 

Δηθφλα 90: Α. βαλ ληεξ Βεξθ, «Ζ νπδάλα θαη νη γέξνληεο» 
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Δηθφλα 91: Σδ.-Μπ. Καζηηιηφλε, «Ζ Θπζία ηνπ Νψε» 

 

 

Δηθφλα 92: Υ. Ρφηελράκεξ, «Ζ Μαγδαιελή» 
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Δηθφλα 93: Άγλσζηνο, κηκεηήο ηνπ Φξ. ηκνλίλη, «Μάρε ηππηθνχ κεηαμχ Υξηζηηαλψλ θαη Σνχξθσλ» 

 

 

Δηθφλα 94: Άγλσζηνο, «Αγέιε βνδηψλ» 
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Δηθφλα 95: Άγλσζηνο, «Δζσηεξηθφ γνηζηθνχ θαζεδξηθνχ λανχ» 

 

Δηθφλα 96: Άγλσζηνο, «Δζσηεξηθφ γνηζηθνχ θαζεδξηθνχ λανχ» 
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Δηθφλα 97: Άγλσζηνο, «Έθησξαο θαη Αλδξνκάρε» 
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5.3.2) Ο εκπινπηηζκφο ηεο ζπιινγήο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο. Γσξεέο, 

θιεξνδνηήκαηα, αγνξέο 

Ο εκπινπηηζκφο ηεο ζπιινγήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο θαηά ην ππφ εμέηαζε 

δηάζηεκα πξνρψξεζε κε ζπγθξηηηθά πην αξγνχο ξπζκνχο ζε ζρέζε κε ηελ ηξηεηία 

1906-1909, θπξίσο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο δσξεψλ θαη θιεξνδνηεκάησλ. Σα λέα 

απνθηήκαηα ηνπ κνπζείνπ ήηαλ ηα εμήο: 

 «Ώπηνπξνζσπνγξαθία» (Π.267, ιάδη ζε κνπζακά, 63 x 59εθ., εηθ. 100) ηεο Μ. 

Μπαζθηξηζέθ (MarieBaskirtseff, 1858-1884), δσξεά ηεο κεηέξαο ηεο πξνο ηελ 

Πηλαθνζήθε.
543

 

 «Υαξίιανο Σξηθνχπεο» (Π.259, ιάδη ζε κνπζακά, 65x53εθ., εηθ. 101) ηνπ Σδψξηδ 

Γνπψηο, δσξεά ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαιιηηέρλε (MaryWatts).
544

 

 «Δ Φπρή», π.1880-1882(Π.258, ιάδη ζε κνπζακά, 190x60 εθ., εηθ. 102), επίζεο, 

ηνπΣδ. Γνπψηο,πίλαθα, ηνλ νπνίνπαξέιαβε ν Εαθσβίδεο απφ ηνλ έθνξν ηεο 

Βζληθήο ΐηβιηνζήθεο έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο.
545

 

                                                 
543 ΐι. ηα ζρεηηθά έγγξαθα ζην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο θιεξνδνηήκαηα. ΐι. επίζεο θαη ηα 

πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 26 Ώπξηιίνπ θαη 7 Ενπιίνπ 1910. Γηα ηε 

δσγξάθν βι. Marie Bashkirtseff (1858-1884) peintre et 

sculpteur&écrivainettémoindesontemps,Καηάινγνο έθζεζεο, Νίθαηα, Musée des Beaux-Arts, 1 Ενπιίνπ 

Ŕ 29 Οθησβξίνπ 1995, Νίθαηα, Régie autonome des musées de la Ville de Nice, 1995.  
544 ε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ ηέθαλν θνπινχδε ηελ 1ε Ώπγνχζηνπ 1911, ν θαζεγεηήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ Ώ. Ώλδξεάδεο, απφ ην Λνλδίλν φπνπ βξηζθφηαλ, ηνπ εμηζηφξεζε ηα γεγνλφηα 

πνπ νδήγεζαλ ηε ρήξα ηνπ δσγξάθνπ Γνπψηο ζηελ απφθαζή ηεο λα δσξίζεη ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε 

ην πνξηξέην ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνχπε. Ο Ώλδξεάδεο, θαηφπηλ ζπζηάζεσο ηεο EvelynCharteris (deVesci), 

θφξεο ηνπ 10νπ Κφκε ηνπ Wemyss, ζπλάληεζε ηελ MaryWattsζηελ θαηνηθία ηεο ζην Guildford θαη ηελ 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε «ηαο ειπίδαο αο είρακελ δηα ηελ Πηλαθνζήθελ σο θαη ηελ ζπληειεζζείζαλ ελ 

Ώζήλαηο εξγαζίαλ». Δ Γνπψηο «ελζνπζηαζζείζα κνη είπε φηη ζα επεζχκεη θαη αχηε λα ζπληειέζε εηο ην 

έξγνλ καο δσξνχζαλ ηελ εηθφλα ηνπ Σξηθνχπε. Πξνζέζεθε δε φηη είλαη πξφζπκνο λα ηελ δσξήζε 

ακέζσο ίλα θαη ε θπξία νθία Σξηθνχπε ίδε ελ Ώζήλαηο ηελ εηθφλα ηνπ αδειθνχ ηεο». Αελ γλψξηδε 

φκσο ηφηε εάλ ε ίδηα είρε ηελ πιήξε θπξηφηεηα ηνπ έξγνπ ή αλ ν πίλαθαο ζπγθαηαιεγφηαλ κεηαμχ ησλ 

έξγσλ πνπ ν ζχδπγφο ηεο είρε θιεξνδνηήζεη ζην αγγιηθφ έζλνο. Με επηζηνιή ηεο σζηφζν πξνο ηνλ 

Ώλδξεάδε ζηηο 29 Ενπιίνπ 1911 (αξρείν Β.Π.Μ.Ώ..) ηνλ ελεκέξσζε φηη ε ίδηα ήηαλ ε θάηνρνο ηνπ 

πνξηξέηνπ θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξνχζε λα ην δσξίζεη ζηελ Πηλαθνζήθε 

(«ItissuchapleasuretothinkthatMissTricoupiwillbepleasedandthatitwillbeacceptableinthenewAthenianGal

leryofArt»), ην νπνίν ήηαλ κηα παξαιιαγή ηνπ αξρηθνχ έξγνπ πνπ ν δσγξάθνο είρε θξαηήζεη γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ: «Πξν εηψλ ν Watts είρελ επηθνξηηζζή λα θάκλε κίαλ εηθφλα ηνπ Σξηθνχπε. Λαβψλ φκσο 

ελδηαθέξνλ εηο ηελ απνηχπσζηλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κεγάινπ αλδξφο έγξαςελ θαη κηαλ variante, 

ήλ εθξάηεζε δηα ηνλ εαπηφλ ηνπ. Σαχηε δσξείηαη ππφ ηεο θπξίαο Watts». ηηο 20 επηεκβξίνπ ην έξγν 

βξηζθφηαλ ζηελ ειιεληθή πξεζβεία ηνπ Λνλδίλνπ (ζχκθσλα κε λέα επηζηνιή ηεο ρήξαο Watts πξνο ηνλ 

Ώλδξεάδε κε εκεξνκελία 20/9/1911, αξρείν Β.Π.Μ.Ώ.), ζηε ζπλεδξίαζε εληνχηνηο ηεο 14εο 

Οθησβξίνπ 1911 ν θνπινχδεο ελεκέξσζε κελ ηα κέιε γηα ηε δσξεά, ζεκείσζε δε φηη «έθηνηε 

νπδεκίαλ ειήθζε είδεζηο πεξί ηεο ηχρεο ηεο εηθφλνο». Ο πίλαθαο παξειήθζε ηειηθά ηνλ επφκελν ρξφλν, 

φπσο δηαβάδνπκε ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 16εο Ενπλίνπ 1912, ελψ εζηάιε θαη επραξηζηήξηα 

επηζηνιή ζηελ δσξήηξηα (Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.).  ΐι. επίζεο Ώλκ., «Καζεκεξηλαί εληππψζεηο. Δ εηθψλ 

ηνπ Σξηθνχπε», εθ. Δκπξφο, 21 Ενπιίνπ 1911.Ώλκ. [Κ. Μηραειίδεο], «Οιηγφζηηρα», Παλαζήλαηα,έηνο 

ΕΏ΄, ηφκνο Κΐ΄,15-31 Ενπιίνπ 1911, ζει.223.Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», 

Πηλαθνζήθε, έηνο Εΐ‟, ηρ. 127, επηέκβξηνο 1911, ζει.145.         
545 Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., πξσηφθνιιν παξαιαβήο. Ο πίλαθαο ήηαλ δσξεά ηνπ Ώιέμαλδξνπ Εσλίδε ζηελ 

Βζληθή ΐηβιηνζήθε. ην αξρείν ππάξρεη αθφκε ε επηζηνιή ηνπ ππνπξγνχ Παηδείαο Ώιεμαλδξή (κε 

εκεξνκελία 3 Οθησβξίνπ 1911) πνπ δεηνχζε απφ ηνλ Εαθσβίδε λα παξαιάβεη ην έξγν απφ ηνλ έθνξν 

ηεο Βζληθήο ΐηβιηνζήθεο. ΐι. επίζεο Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», 
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 Πέληε ειαηνγξαθίεο θαη κηα πδαηνγξαθίαπνπ θιεξνδφηεζε ν Μαξίλνο 

Κνξγηαιέληνο: «Άπνςηο Nieder-Lahnstein, 1869» (Π.1193, ιάδη ζε κνπζακά, 

63x84 εθ.) ηνπ Γαθ-Φξαλζνπά Καξακπαίλ(Jacques-François Carabain,1834-

1933)· «Φξνχηα» (Π.1097, ιάδη ζε κνπζακά, 46x61 εθ., εηθ. 103) ηνπΣδσξηδ 

Κιέξ(GeorgeClare, 1830-1900)· «Σν πξφγεπκα ησλ ζθχισλ» (Π.1189, ιάδη ζε 

κνπζακά, 31x41 εθ., εηθ. 104) ηνπ Σδσξηδ Άξκθηιλη(GeorgeArmfield, 1808-

1893)· «Δ κηθξή πιαηεία», 1836 (Π.262, ιάδη ζε μχιν, 22x18 εθ., εηθ. 105) πνπ 

απνδίδεηαη ζε δσγξάθν κε ην φλνκα«A.V. Polyk»· «Οη αληίδεινη», 1867 

(Π.1199,ιάδη ζε κνπζακά, 30x36 εθ.) ηνπ Βξλέζη Γηξαξληφ 

(ErnestGustaveGirardot,1840-1904)· θαη «Σν Θεζείν θαη ε Ώθξφπνιε», π.1895 

(Π.1120, πδαηνγξαθία, 31x74 εθ., εηθ. 106) ηνπ Άγγεινπ Γηαιιηλά.
546

 

  «Δ 30
ε
 Μαξηίνπ 1814», πξηλ ην 1855 (Π.161, ιάδη ζε κνπζακά, 445x845 εθ., εηθ. 

107) ηνπ Γάιινπ δσγξάθνπ αξι-Λνπί Μπιιέξ(Charles-LouisMüller, γλσζηφο 

θαη σο Müller de Paris, 1815-1892), δσξεά ηνπ Ώιέμαλδξνπ Κηηξνέθ.
547

 

 «ηελ ηαξάηζα», 1897 (Π.1108, ιάδη ζε κνπζακά, 111x167 εθ.) ηνπ Εάθσβνπ 

Ρίδνπ, δσξεά ηνπ θαιιηηέρλε.
548

 

                                                                                                                                              
Πηλαθνζήθε, έηνο ΕΏ΄, ηρ. 130, Αεθέκβξηνο 1911, ζει. 204,  φπνπ ν ζπληάθηεο εθηηκνχζε ηελ αμία ηνπ 

έξγνπ ζε 100.000 δξρ. 
546 χκθσλα κε ην 4ν άξζξν ηεο δηαζήθεο ηνπ ν Μ. Κνξγηαιέληνο θιεξνδνηνχζε ζηελ Βζληθή 

Πηλαθνζήθε, κεηά ηνλ ζάλαην ηεο ζπδχγνπ ηνπ Ώγγειηθήο Γεξαινπνχινπ, φζα έξγα απφ ηε ζπιινγή 

ηνπ επηζπκνχζε ε δηνίθεζε ηνπ κνπζείνπ. ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 12εο Αεθεκβξίνπ 1913 έρεη 

θαηαρσξεζεί φηη ν πξίγθηπαο Νηθφιανο επηζθέθζεθε, θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ησλ εθηειεζηψλ ηεο 

δηαζήθεο Κνξγηαιέληνπ, ηελ νηθία ηνπ ζην Λνλδίλν θαη κε ηε βνήζεηα ελφο «ηερλνθξίηε ηνπ 

θαηαζηήκαηνο Agnew» επέιεμε ηέζζεξηο πίλαθεο γηα ηε ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. Με 

επηζηνιή ηνπ απφ ην Λνλδίλν πξνο ηνλ θνπινχδε ζηηο 9 Εαλνπαξίνπ 1914, ν αληςηφο ηνπ Κνξγηαιέληνπ 

Β. Μεηαμάο ηνλ ελεκέξσζε φηη ηειηθά απεζηάιεζαλ «θαηά ηεο νδεγίαο ηεο Ώ.ΐ.Τ. ηνπ πξίγθηπνο 

Νηθφιανπ»έμη πίλαθεο γηα ηελ ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, θαζψο θαη κηα πξνζσπνγξαθία ηνπ 

Κνξγηαιέληνπ πνπ πξννξηδφηαλ, βάζεη ηεο δηαζήθεο, λα δηαθνζκήζεη ην ππφ αλέγεξζε λνζνθνκείν 

Κνξγηαιέληνπ (Ώξρείν ΒΠΜΏ, θάθεινο Ώιιεινγξαθία). ηηο 6 Φεβξνπαξίνπ 1914 ν έθνξνο ηεο 

Πηλαθνζήθεο Γ. Εαθσβίδεο παξέιαβε, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή επηζηνιή πνπ απέζηεηιε πξνο ηελ 

Βπηηξνπή Βπίβιεςεο, ηηο πέληε ειαηνγξαθίεο θαη ηε κηα πδαηνγξαθία. ΐι. ηελ επηζηνιή ηνπ Εαθσβίδε, 

ζην αξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο θιεξνδνηήκαηα. Σν πνξηξέην ηνπ Κνξγηαιέληνπ πνπ ζα δηαθνζκνχζε 

ην ππφ αλέγεξζε «Ννζνθνκείν Κνξγηαιέληνπ» ηνπνζεηήζεθε ζην εξγαζηήξην ηνπ επηκειήηε θαη ν 

θνπινχδεο κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνπο ελ Ώζήλαηο εθηειεζηέο ηεο δηαζήθεο ηνπο ελεκέξσζε ζρεηηθά. 

ΐι. ηελ επηζηνιή κε εκεξνκελία 8 Φεβξνπαξίνπ 1914, ζηνλ ίδην θάθειν.    
547χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ αζελατθνχ ηχπνπ ην έξγν είρε αγνξάζεη απφ ηελ έθζεζε ηνπ 

Παξηζηνχ ην 1855 ν Ώηγχπηηνο πξίγθηπαο Ώιή Παζάο εξίθ θαη βξηζθφηαλ ζηα αλάθηνξά ηνπ ζην 

Κάηξν. Μεηά ην ζάλαηφ ηνπ ν πίλαθαο απνθηήζεθε απφ ηνλ νκνγελή Γεψξγην Γεξβνπδάθε, ελψ κεηά 

ηελ πηψρεπζε ηνπ ηειεπηαίνπ, αγνξάζηεθε αληί 15.000 θξάγθσλ απφ ηνλ Ώιέμ. Κηηξνέθ, γεληθφ 

δηεπζπληή ησλ εθθνθηζηηθψλ κεραλψλ ζηελ Ώίγππην. ΐι. Ώλκ., «Καζεκεξηλαί εληππψζεηο. Δ λέα εηθψλ 

ηεο Πηλαθνζήθεο», εθ. Δκπξφο, 28 ΜαΎνπ 1913. ην αξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο αιιεινγξαθία 

ππάξρεη θαη ην πξνζρέδην ηεο επραξηζηήξηαο επηζηνιήο ηεο Βπηηξνπήο πξνο ηνλ Κηηξνέθ, κε 

εκεξνκελία 12 Ενπλίνπ 1913. Σν έξγν πνπ ήηαλ εκπλεπζκέλν απφ πνίεκα ηνπ JosephMéry θαη 

απεηθφληδε έλα επεηζφδην απφ ηε κάρε ηνπ Παξηζίνπ αλάκεζα ζηνλ ζηξαηφ ηνπ Ναπνιένληα θαη ηηο 

ζπκκαρηθέο δπλάκεηο ζηηο 30 Μαξηίνπ 1814, είρε εθηεζεί ην 1855ζηε Αηεζλή Έθζεζε ηνπ Παξηζηνχ θαη 

θέξδηζε ην βξαβείν ηεο πξψηεο ηάμεσο. 
548 ε έγγξαθν ηνπ πξνο ηνλ έθνξν ηεο Πηλαθνζήθεο ζηηο 14 Ενπιίνπ 1911, ν ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 

ηνλ ελεκέξσζε φηη ν δσγξάθνο Εάθσβνο Ρίδνο, πνπ δνχζε ζην Παξίζη, «εμεδήισζε ηελ επηζπκίαλ ίλα 

πξνζθέξε ηε ελ Παξηζίνηο ΐ. Πξεζβεία επί ζθνπψ δηαθνζκήζεσο απηήο πέληε πίλαθαο απηνχ […] 

επεηδή φκσο εηο ησλ πηλάθσλ, «ε Ώζελατθή Βζπέξα», ιφγσ ησλ δηαζηάζεσλ απηνχ θξίλεηαη 

αθαηάιιεινο δηα ην κέγαξνλ ηεο ΐ. Πξεζβείαο, ν ελ Παξηζίνηο εκέηεξνο Πξεζβεπηήο ππέβαιε ηελ 

γλψκελ λα απνζηαιή νχηνο εηο ηελ ελ Ώζήλαηο Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ, ίλα αλαξηεζή ελ ηε αηζνχζε ηε 

νξηζζεηζνκέλε ππέξ ησλ έξγσλ ησλ ζπγρξφλσλ Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ».ην ίδην έγγξαθν ν ππνπξγφο 
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 Βπηά ειαηνγξαθίεο αγλψζησλ θαιιηηερλψλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο ηνπ Θεφδσξνπ 

Πεηνχζε: «Σν καξηχξην ηνπ Ώγίνπ ΐαξζνινκαίνπ» (Π.1107, ιάδη ζε κνπζακά, 

146x116 εθ.), «Γέξνο πνπ θξαηάεη βξέθνο» (Π.1117, ιάδη ζε κνπζακά, 76x63εθ.), 

«Σξηα παηδάθηα» (Π.1116, ιάδη ζε κνπζακά, 73x61 εθ.), «Παηδί θνηκηζκέλν» 

(Π.1126, ιάδη ζε κνπζακά, 50x63 εθ.), «Ο Νσε θαη νη γηνί ηνπ» (Π.524, ιάδη ζε 

κνπζακά, 100x127εθ.), «Άλδξαο πνπ θξαηάεη βηβιίν» (Π.887, ιάδη ζε κνπζακά, 

66x50εθ.), «πκπινθή ηππέσλ» (Π.518, ιάδη ζε κνπζακά, 57x127εθ.).
549

 

 Βίθνζη πίλαθεο σο πξνζσξηλή θαηάζεζε απφ ηε ζπιινγή ηεο βηβιηνζήθεο 

Ώξγνζηνιίνπ ηεο Κεθαιιελίαο.
550

 

Σν θζηλφπσξν ηνπ 1914 θαη ελψ ν Τπνπξγφο Παηδείαο Ε. Σζηξηκψθνο είρε 

θαηαζέζεη ζηε ΐνπιή ην λνκνζρέδην γηα ηε ζχζηαζε ηνπ ΐπδαληηλνχ Μνπζείνπ, ε 

Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο δήηεζε απφ ηε δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή 

ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Πνιπηερλείνπ ην πνζφ ησλ 3.000δξρ. «πξνο αγνξάλ εηθφλσλ 

                                                                                                                                              
Οηθνλνκηθψλ δεηνχζε ηε γλψκε ηεο Βπηηξνπήο ηεο Πηλαθνζήθεο θαη ν θνπινχδεο απάληεζε φηη 

«αζκέλσο ζέιεη δερζή ηνλ πξνηεηλφκελνλ πίλαθα, ζπκθψλσο πξνο απφθαζηλ πξν θαηξνχ ιεθζείζαλ 

φπσο γίλνληαη δεθηά έξγα ζπγρξφλσλ δσγξάθσλ δσξνχκελα πξνο ηελ Πηλαθνζήθελ» (αξρείν 

Β.Π.Μ.Ώ.., πξνζρέδην επηζηνιήο ηνπ θνπινχδε πξνο ην ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ, 28 Ενπιίνπ 1911. ΐι. 

θαη ζπλεδξίαζε ηεο 14εο Οθησβξίνπ 1911). Βπεηδή φκσο δελ ππήξμε ζπλέρεηα ζην ζέκα, ε Βπηηξνπή 

επαλήιζε κε λέν ηεο έγγξαθν πξνο ην ππνπξγείν ησλ Βμσηεξηθψλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1912, ρσξίο 

σζηφζν θαη πάιη λα ιάβεη θάπνηα απάληεζε (Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ζπλεδξίαζε ηεο 16εο Ενπλίνπ 1912. 

ΐι. θαη ην πξνζρέδην ηεο επηζηνιήο ηνπ θνπινχδε πξνο ην ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ, κε εκεξνκελία 28 

Ενπιίνπ 1911). Ο πίλαθαο παξειήθζε ηειηθά ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1915, ζχκθσλα κε έγγξαθν ηεο 

Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο πξνο ην ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ κε εκεξνκελία 14 Αεθεκβξίνπ 1915 (Ώξρείν 

Β.Π.Μ.Ώ... ην αξρείν ππάξρνπλ επίζεο έγγξαθα ηνπ ππνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ, ζηα νπνία 

πιεξνθνξνχκαζηε φηη ν πίλαθαο θνξηψζεθε ζε πινίν ζηε Μαζζαιία ηελ 1ε επηεκβξίνπ 1915). 
549 ηε ζπλεδξίαζε ηεο 16εο Αεθεκβξίνπ 1914, ε Βπηηξνπή απνθάζηζε φηη «επεηδή ζπρλάθηο 

πξνζθέξνληαη εηο ηελ Πηλαθνζήθελ έξγα γξαθηθήο θαη δελ είλε δπλαηφλ λα ζπλέξρεηαη ε νινκέιεηα 

φπσο απνθαζίδεη, αλαηίζεηαη εηο ηνλ Βπίηηκνλ Πξφεδξνλ θαη ηνπο θ.θ. Άλληλνλ θαη Εαθσβίδελ φπσο 

εμεηάδνπζη ηαο πξνζθεξνκέλαο εηθφλαο θαη λα αλαθέξνπζη εηο ηελ Βπηηξνπήλ». Σνλ Ώπξίιην ηνπ 1915 

ηα κέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππνεπηηξνπήο επέιεμαλ γηα ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε επηά πίλαθεο απφ ηε 

ζπιινγή ηνπ Θεφδσξνπ Πεηνχζε, ηελ νπνία είρε θιεξνδνηήζεη ζηνλ Βζληθφ ηφιν κε ηνλ ζάλαηφ ηνπ 

ηνλ Μάην ηνπ 1907. ΐι. Ώλκ., «Ο ζάλαηνο ηνπ Πεηνχζε. Δ πεξηνπζία ηνπ εηο ηνλ ζηφινλ», εθ. Σν Άζηπ, 

16 ΜαΎνπ 1907. ην αξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο ππνπξγεία, ππάξρεη ην πξνζρέδην ηνπ εγγξάθνπ ηεο 

Βπηηξνπήο πξνο ην Τπνπξγείν Παηδείαο, κε εκεξνκελία 14 Ώπξηιίνπ 1915.ΐι. επίζεο ην πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο ηεο 20εο ΜαΎνπ 1915, Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο θιεξνδνηήκαηα. 
550 ΐι. ην πξσηφθνιιν ηεο 15εο Ννεκβξίνπ 1918 κεηαμχ Εαθσβίδε θαη Παπαλησλίνπ. πσο 

πιεξνθνξνχκαζηε ζε έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πξνο ηνλ ηέθαλν θνπινχδε, κε εκεξνκελία 

23 Οθησβξίνπ 1914, ν λνκάξρεο Κεθαιιελίαο έζηεηιε ζηνλ έθνξν ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, κεηά ηε 

ιήμε ηεο έθζεζεο γηα ηελ 50εηεξίδα ηεο έλσζεο ηεο Βπηαλήζνπ κε ηελ Βιιάδα, 20 πίλαθεο πνπ αλήθαλ 

ζηε βηβιηνζήθε Ώξγνζηνιίνπ, κε ζθνπφ λα απνθαλζεί γηα ηελ αμία ηνπο. Ο έθνξνο κε αλαθνξά ηνπ 

πξνο ην ππνπξγείν δήηεζε ηελ θαηάζεζε ζηελ Πηλαθνζήθε 4 έξγσλ (Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο 

Τπνπξγεία. Έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ηεο 23εο Οθησβξίνπ 1914. Βιήθζε απφ ηνλ θνπινχδε 

ζηηο 29/10, φπσο ρεηξφγξαθα ζεκείσζε πάλσ ζην έγγξαθν). ε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Εαθσβίδε ζηηο 29 

Οθησβξίνπ 1914, ν θνπινχδεο ηνπ εμέθξαζε «ηελ απνξίαλ εκψλ πσο εκειήζαηε επί ηνζνχηνλ ρξφλνλ 

λα θαηαζηήζεηε ηαχηα γλσζηά εηο ηελ εκεηέξαλ Βπηηξνπήλ, επηθαινχκεζα εθεμήο ηελ πκεηέξαλ 

πξνζνρήλ επί ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ΐ.Α. ηεο 20 Ενπλίνπ 1910» (Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο ππνπξγεία). 

Σν ζέκα ηεο «ακέιεηαο» ηνπ Βθφξνπ ηέζεθε εμάιινπ θαη ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Βπηηξνπήο ζηηο 16 

Αεθεκβξίνπ 1914 θαη φπσο δηαβάδνπκε ζηα πξαθηηθά «ν ιφγνο ηεο ακειείαο ήην φηη ηα έξγα εζηάιεζαλ 

θαηά ην ζέξνο φηαλ έιεηπνλ εμ Ώζελψλ πνιιά κέιε ηεο Βπηηξνπήο». Χο εθ ηνχηνπ ε Βπηηξνπή 

απνθάζηζε «φπσο αλαηεζή εηο ηξηκειή επηηξνπήλ απαξηηδφκελελ εθ ηνπ Βπηηίκνπ Πξνέδξνπ, ηνπ θ. 

Καπηαληδφγινπ θαη ηνπ θ. Βθφξνπ δηα ηελ εθινγήλ ησλ θαηαιιήισλ πξνο θαηάζεζηλ εηο ηελ 

Πηλαθνζήθελ εηθφλσλ» (πλεδξίαζε ηεο 16εο Αεθεκβξίνπ 1914). 
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ΐπδαληηλήο Σέρλεο πξνζθεξνκέλσλ πξνο πψιεζηλ θαη αηηλα είλε θφβνο λα 

κεηαθεξζψζηλ εηο ην εμσηεξηθφλ πξνο πψιεζηλ».
551

Σν αίηεκα έγηλε απνδεθηφ θαη 

απνθηήζεθαλ ηα εμήο έξγα:«Ο Μέγαο Ώξρηεξεχο» (Π.4, βπδαληηλή ηερλνηξνπία ζε 

μχιν, 71x116 εθ.), «Παλαγία» (Π.1203, ιάδη ζε ζαλίδα, 32x19 εθ.) θαη «Δ Παλαγία» 

(Π.701, απγνηέκπεξα ζε μχιν, 60x44 εθ.).
552

Με ηα ρξήκαηα δε πνπ πεξίζζεςαλ 

αγνξάζηεθε απφ ηνλ δσγξάθν Κσλζηαληίλν ΐ. Σξάθα ε ειαηνγξαθία «Δ Μεηάζηαζε» 

(Π.546, ιάδη ζε κνπζακά, 71x61εθ., εηθ. 108) πνπ απνδφζεθε ηφηε ζε θαιιηηέρλε ηεο 

ζρνιήο ηνπ Λνχθα Σδνξληάλν.
553

 

 Σέινο έλαλ ρξφλν αξγφηεξα αγνξάζηεθε «Δ Παλαγία κε ηνλ Υξηζηφ θαη ηνλ 

Άγην Εσάλλε» (Π.704, πδαηνγξαθία, 17x14 εθ., εηθ. 109) ηνπ Κάξιν 

Μαξάηηα(CarloMaratta, 1625-1713), κε ρξήκαηα θαη πάιη ηνπ θιεξνδνηήκαηνο 

Ώβέξσθ. Χζηφζν, δελ έρσ εληνπίζεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

αγνξά, ε νπνία θαηαγξάθεηαη ζην πξσηφθνιιν παξάδνζεοŔαξαιαβήο ηεο ζπιινγήο 

ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο αλάκεζα ζηνπο Εαθσβίδε θαη Παπαλησλίνπην 1918. 

 Βλδεηθηηθφ πάλησο ησλ πξνζέζεσλ ηεο δηνίθεζεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο λα 

κελ πξνρσξήζεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ηκήκαηνο ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο είλαη θαη ε 

απφξξηςε ηεο αγνξάο έξγσλ ηνπ ζαιαζζνγξάθνπ ΐαζίιεηνπ Υαηδή ιίγν κεηά ηνλ 

ζάλαηφ ηνπ.  Γλσξίδνπκε φηη ζηηο 9 Ώπξηιίνπ 1915 ν Κσλζηαληίλνο Υαηδήο, αδεξθφο 

                                                 
551ΐι. ηα φζα αλαγξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 13 

Οθησβξίνπ 1914.   
552ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 16εο Αεθεκβξίνπ 1914 αλαθέξεηαη φηη «εγνξάζζεζαλ ήδε δχν εθ 

ησλ εηθφλσλ αληί δξ.850, ε ηξίηε απεξξίθζε σο κε θαηάιιεινο, δηα ηελ ηεηάξηελ δε αθφκελ δελ 

ζπλεηειέζζε ε αγνξά δηφηη ν πσιεηήο δεηεί δξ. 825 πνζφλ αλψηεξνλ εθείλνπ εηο ν ην είρε πξνζθέξεη εηο 

κέινο ηεο Βπηηξνπήο, επεηδή φκσο ζεσξείηαη ε θαιιηηέξα, αλαηίζεηαη εηο ηνλ θ. Καπηαληδφγινπ λα ηελ 

δηαπξαγκαηεπζή. Βπίζεο αληί ηεο απνξξηθζείζεο εηθφλνο απνθαζίδεηαη λα αγνξαζζή άιιελ 

πξνζθεξνκέλελ ηεο ζρνιήο LucaGiordano αληί δξ.800».  
553 ηηο 17 Αεθεκβξίνπ 1914 ν Εαθσβίδεο παξέιαβε απφ ηνλ γξακκαηέα ηεο Βπηηξνπήο η. Ράιιε «δχν 

πίλαθαο, ηνλ έλα βπδαληηλφ θαη ηνλ έηεξνλ ηεο ζρνιήο LucaGiordano, αγνξαζζέληαο δηα ινγαξηαζκφλ 

ηεο Ώβεξσθείνπ ζπιινγήο εηο ελ αλήθνπζηλ» (βι. ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο, αξρείν 

Β.Π.Μ.Ώ..). Ο πίλαθαο ηνπ Σδνξληάλν είρε πξνηαζεί γηα αγνξά απφ ηνλ δσγξάθν Κ. ΐ. Σξάθα, ήδε 

απφ ηνλ πεξαζκέλν Εαλνπάξην. ΐι. ηελ επηζηνιή ηνπ δσγξάθνπ ζηνλ θνπινχδε ζηηο 8 Εαλνπαξίνπ 

1914, αξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο αιιεινγξαθία: «Τςειφηαηε, επαλειζψλ πξν νθηαεηίαο εμ Εηαιίαο 

φπνπ είρνλ κεηαβή πξνο επξπηέξαο ζπνπδάο δσγξαθηθήο, αθνινπζήζαο επί ηξηεηίαλ ηνηαχηαο ελ ησ 

ΐαζηιηθψ Ελζηηηνχησ ησλ θαιψλ ηερλψλ Νεαπφιεσο, ζπλεπεθφκηζα εθείζελ έλ έξγνλ δσγξαθηθήο ηεο 

Ώλαγελλήζεσο ηνπ 1650 πξνο 1700. Αηα ην έξγνλ απεθάλζεζαλ ελ πιήξε νκνθσλία νη θαζεγεηαί ηνπ 

ΐαζηιηθνχ Ελζηηηνχηνπ, φηη είλαη ηνπ LucaGiordano. Σν έξγνλ ηνχην πξν κελφο απέζηεηια εηο ηελ ππφ 

ηελ Τκεηέξαλ Τςειήλ πξνζηαζίαλ ηπγράλνπζα Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ, ν θ. Εαθσβίδεο κνη είπελ φηη 

είλαη θαιφλ θαη ζα αγνξαζζή. Τςειφηαηε ελ ηε ηδηφηεηη ζαο σο πξνέδξνπ ηεο πηλαθνζήθεο, ιακβάλσ 

ηελ ηηκήλ λα αηηήζσ ηελ Τκεηέξαλ Τςειήλ αληίιεςηλ ίλα γίλε θηήκα ηεο πηλαθνζήθεο. Δ ζπνπδή κνπ 

πξνο πψιεζηλ ηνπ έξγνπ ηνχηνπ πξνέξρεηαη εθ ηεο απνθάζεσο ηεο εγθαηαζηάζεσο κνπ εηο Ώζήλαο, δη‟ 

ελ εγθαηάζηαζηλ απαηηνχληαη νπθ νιίγαη δαπάλαη πιηθαί ησλ νπνίσλ ζηεξνχκεζα δηφηη ιφγσ ηνπ 

πνιέκνπ επί δεθαπεληάκελνλ έρεη ζηακαηήζε πάζα θαιιηηερληθή εξγαζία». Ο Κσλζηαληίλνο Σξάθαο 

ηνπ ΐαζηιείνπ ζπνχδαζε δσγξαθηθή ζην ρνιείν ησλ Σερλψλ απφ ην 1895 θαη ην 1902 εγγξάθεθε ζην 

ΐαζηιηθφ Ελζηηηνχην ηεο Νάπνιεο, φπνπ θαη θνίηεζε ην δηάζηεκα 1902-1905. Βπραξηζηψ ηνλ 

Παλαγηψηε Εσάλλνπ γηα ηηο παξαπάλσ πιεξνθνξίεο. 
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ηνπ εθιηπφληνο δσγξάθνπ θαη θιεξνλφκνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, ελεκέξσζε ηα κέιε ηεο 

Βπηηξνπήο φηη είλαη δηαηεζεηκέλνο λα παξαρσξήζεη «εηο ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ φζα 

εθ ησλ έξγσλ ήζειελ αχηε εθιέμεη ππφ φξνπο πνιχ πιένλ επλντθνχο ησλ εηο ηδηψηαο 

πσινπκέλσλ λνκίδνληεο φηη δηά ηνπ ηξφπνπ ηνχηνπ πξνζθέξνκελ ππεξεζίαλ ηηλα εηο 

ηελ ηέρλελ ελ γέλεη». ηελ απάληεζή ηεο σζηφζν, ζηηο 14 Ώπξηιίνπ 1915, ε Βπηηξνπή 

αθνχ εμέθξαζε ηελ επγλσκνζχλε ηεο πξνο ηνλ Κσλ/λν Υαηδή γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ, 

ηνλ ελεκέξσζε, κεηά ιχπεο φηη αδπλαηεί λα ηθαλνπνηήζεη «ηελ αίηεζίλ ζαο θαη ιφγσ 

ειιείςεσο ρξεκάησλ θαη δηφηη νπδεκηά ειήθζε κέρξη ηνχδε απφθαζηο πεξί αγνξάο 

έξγσλ ζπγρξφλσλ δσγξάθσλ».
554

 Ώληίζηνηρε θαηάιεμε θαίλεηαη πσο είρε δχν ρξφληα 

αξγφηεξα θαη ε αίηεζε ηεο Ώηθαηεξίλεο Μαπξνκηράιε γηα ηελ πψιεζε ηεζζάξσλ 

πηλάθσλ ηνπ Πεξηθιή Παληαδή ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε,
555

 αλ θαη θαηά ην 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, φπσο ζα αλαθέξσ 

παξαθάησ, δελ ζπλεδξίαδαλ, πηζαλψο ιφγσ ηεο ηαξαγκέλεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο πνπ 

επηθξαηνχζε ζηε ρψξα.  

                                                 
554ΐι. αξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο αιιεινγξαθία. 
555ΐι. ηε ρεηξφγξαθε επηζηνιή ηεο κε εκεξνκελία 7 Μαξηίνπ 1917, αξρείν η. θνπινχδε, Γελλάδεηνο 

ΐηβιηηνζήθε, θάθεινο 27: «Κχξηε Πξφεδξε, έρνπζα εηο ηελ θπξηφηεηά κνπ ηέζζαξαο (αξηζ.4) πίλαθαο 

έξγα ηνπ θαηά ην έηνο 1884 απνζαλφληνο θαη επθήκεο γλσζηνχ δσγξάθνπ Πεξηθιένπο Παληαδή 

αδειθνχ ηεο κεηξφο κνπ, ζα εζεψξνπλ σο κεγίζηελ ηηκήλ δηα ηελ κλήκελ ηνπ, εάλ ελ ή θαη πιείνλα 

έξγα απηνχ εχξηζθνλ ζέζηλ ελ ηε αηζνχζε ηεο Βιιεληθήο Πηλαθνζήθεο. Λακβάλσ φζελ ηελ ηηκήλ, ίλα 

ζεξκψο παξαθαιέζσ πκάο, φπσο εηο γελλεζνκέλελ ζπλεδξίαζηλ ηεο, εο πξνεδξεχεηε, επηηξνπείαο 

ιάβεηε ππ‟φςεη ζαο θαη ηελ πξφηαζή κνπ ηαχηελ, ήηηο, εάλ ζειήζεηε λα ίδεηε ηνπο ελ ηηλη  ησλ 

γξαθείσλ ηεο πηλαθνζήθεο επξηζθνκέλνπο πίλαθαο, ζέιεηε πεηζζή, φηη είλαη αμία ζπδεηήζεσο θαη 

πξνζνρήο, θαζ‟φζνλ πξφθεηηαη πεξί σξαίσλ έξγσλ θαη δε δσγξάθνπ φζηηο αζθαιψο ζα εδφμαδε ην 

Βιιεληθφλ φλνκα θαη ηελ Βιιεληθήλ ηέρλελ θαη ελ ηε μέλε αθφκα, φπνπ έδεζε θαη απέζαλε, σο νη 

απνζαλφληεο θαη νη νιίγνη ζήκεξνλ επηδψληεο ζχγρξνλνί ηνπ δηαθεθξηκέλνη Έιιελεο δσγξάθνη.Θα 

ήκνπλ δηαηεζεηκέλε λα κε δεηήζσ απφ ηελ Βιιεληθήλ πηλαθνζήθελ, φζα ζα εδχλαλην λα κνη δψζσζηλ 

ηδηψηαη θηιφηερλνη θαη ζα εδερφκελ λα απνμελσζψ ηνχησλ απηή πνζνχ πεξίπνπ δξ. ηξηζρηιίσλ 

δη‟έθαζηνλ πιελ ηνπ παξηζηνχληνο ηελ θαιεξηθήλ αθηήλ, ελ ζα παξερψξνπλ απηή πνζνχ δξ. δηζρηιίσλ 

πεληαθνζίσλ πεξίπνπ. Αηαηειψ κεηά κεγίζηεο ηηκήο. Ώηθαηεξίλε Δι. Μαπξνκηράιε». 
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Δηθφλα 98: Μ. Μπαζθηξηζέθ, «Απηνπξνζσπνγξαθία» 
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Δηθφλα 99: Σδ. Γνπψηο, «Υαξίιανο Σξηθνχπεο» 
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Δηθφλα 100: Σδ. Γνπψηο, «Ζ Φπρή», π.1880-1882 
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Δηθφλα 101: Σδ. Άξκθηιλη, «Σν πξφγεπκα ησλ ζθχισλ» 

 

 

Δηθφλα 102: Σδ. Κιέξ, «Φξνχηα» 
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Δηθφλα 103: Polyk (;), «Ζ κηθξή πιαηεία», 1836 

 

 

Δηθφλα 104: Α. Γηαιιηλάο, «Σν Θεζείν θαη ε Αθξφπνιε», π. 1895 
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Δηθφλα 105:.-Λ. Μπιέξ,«Ζ 30
ε
 Μαξηίνπ 1814», πξηλ ην 1855 
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Δηθφλα 106: Άγλσζηνο, «Ζ Μεηάζηαζε» 
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Δηθφλα 107: Κ. Μαξάηηα, «Ζ Παλαγία κε ηνλ Υξηζηφ θαη ηνλ Άγην Ησάλλε» 
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Κεθάιαην 6: Δ έθζεζε ηεο κφληκεο ζπιινγήο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο ηελ άλνημε ηνπ 1915 

ηεζπλεδξίαζή ηνποζηηο 16 Ενπλίνπ 1912, ηακέιε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο 

απνθάζηζαλ, δεδνκέλνπ φηη  «ζπληφκσο ζέιεη επηηξαπή εηο ην θνηλφλ ε επίζθεςηο ηψλ 

ελ ησ Πνιπηερλείσ αηζνπζψλ ηεο Πηλαθνζήθεο», α) ηελ αξίζκεζε ησλ έξγσλ, β) ηελ 

έθδνζε θαηαιφγνπ πνπ ζα πσιείηαη ζηελ είζνδν αληί κηθξνχ αληηηίκνπ θαη ζα 

πεξηιακβάλεη πεξηγξαθέο ησλ έξγσλ, ηα νλφκαηα ησλ θαιιηηερλψλ ή ηεο ζρνιήο ζηελ 

νπνία αλήθνπλ, θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ δσξεηή θαη γ) ηελ έθδνζε εηδηθνχ θαηαιφγνπ 

κε ηηο δηαζηάζεηο ησλ πηλάθσλ γηα ην αξρείν ηνπ κνπζείνπ.Σελ απφθαζε ιεηηνπξγίαο 

ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο επηβεβαίσζε θαη εθηελέο δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο 

Δζηίαζηηο 8 Ενπιίνπ 1912, φπνπ θαη ηνπνζεηνχζε ρξνληθά ην άλνηγκά ηεο ηνλ πξνζερή 

Οθηψβξην.
556

Δ έλαξμε, σζηφζν, ησλ ΐαιθαληθψλ Πνιέκσλ ζηηο 26 Οθησβξίνπ 1912 

καηαίσζε ηα ζρέδηα ησλ ππεπζχλσλ ηνπ κνπζείνπ. ηελ πξψηε πάλησο ζπλεδξίαζε 

ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο κεηά ην ηέινο ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο 12 

Αεθεκβξίνπ 1913, ζπδεηήζεθε ην ζέκα ηεο ελδερφκελεο θαηαβνιήο εηζηηεξίνπ απφ 

ηνπο επηζθέπηεο ηνπ κνπζείνπ, θαζψο θαη ηεο αλάξηεζεο ζρεηηθήο επηγξαθήο ζηελ 

είζνδν ηνπ Πνιπηερλείνπ κε ην σξάξην ιεηηνπξγίαο ηνπ, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη ε 

δηνίθεζε ηεο Πηλαθνζήθεοπξνγξακκάηηδε άκεζα ην άλνηγκα ησλ αηζνπζψλ ηεο 

Πηλαθνζήθεο ζην επξχηεξν θνηλφ. 

Ώπφ ηελ πιεπξά ηνπ θαη ν ππνπξγφο Παηδείαο Ε. Σζηξηκψθνο κεηά ηελ ςήθηζε 

ηνπ λφκνπ ζρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε ηνπ δεχηεξνπ επηκειεηή θη ελφο «ππεξέηνπ» ζην 

κνπζείν, απέζηεηιε ζηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 1915 έγγξαθν πξνο ηελ Βπηηξνπή Βπίβιεςεο 

ηεο Πηλαθνζήθεο,ζην νπνίν έθξηλε ζθφπηκν θαη εθηθηφ «φπσο επηηξέπεηαη εθεμήο ε 

είζνδνο δηο ή ηξηο ηεο εβδνκάδνο θαηά ηαο πξνκεζεκβξηλάο ψξαο εηο ην θνηλφλ, 

αλαξησκέλεο θαη ζρεηηθήο πηλαθίδνο εηο ηελ είζνδνλ ηνπ πεξηβφινπ ηνπ Μεηζνβίνπ 

Πνιπηερλείνπ». Σαπηφρξνλα δήηεζε λα παξακέλεη ζηηο αίζνπζεο θαηά ηηο ψξεο 

ιεηηνπξγίαο ην πξνζσπηθφ ηεο Πηλαθνζήθεο «φρη κφλνλ πξνο πιεξεζηέξαλ θχιαμηλ 

ησλ εηθφλσλ, αιιά θαη φπσο παξέρσζηλ εηο επηζθέπηαο επηδεηθλχνληαο ελδηαθέξνλ 

ππέξ ηεο ηέρλεο πάζαλ δεηνπκέλελ πιεξνθνξίαλ».
557

 

Δ Βπηηξνπή ζηελ ηειεπηαία ηεο ζπλεδξίαζε κε απηή ηε ζχλζεζεζηηο 6 

Μαξηίνπ 1915, αλέζεζε ζηνλ Εαθσβίδε «φπσο ζπλελλννχκελνο κεηά ησλ επηκειεηψλ 

                                                 
556 Ώλκ., «Δ Πηλαθνζήθε θαη ε εκθάληζίο ηεο. Πξνζσξηλή ηαμηζέηεζηο. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ πξίγθηπνο. 

Ώλνίγεη ηνλ Οθηψβξηνλ», εθ.Δζηία, 8 Ενπιίνπ 1912. 
557 Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο ππνπξγείν Παηδείαο. 
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θαλνλίζε ηα ηεο επηζθέςεσο δηο ηεο εβδνκάδνο», ελψ ζχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηνπ 

πεξηνδηθνχΠηλαθνζήθε ζην ηεχρνο Ώπξηιίνπ, ε είζνδνο ζην κνπζείν ζα ήηαλ δσξεάλ 

γηα ην θνηλφ.
558

Ώλ ιάβνπκε ππφςε θαη ην ζρφιην ηνπ σηήξε θίπε ζηελ εθεκεξίδα 

Έζλνο ηεο 21
εο

 ΜαΎνπ 1915 φηη ε Βζληθή Πηλαθνζήθε «ήλνημε ήδε ηαο πχιαο ηεο εηο 

ην θνηλφλ», ηφηε ζπκπεξαίλνπκε φηη ην κνπζείν μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί γηα πξψηε 

θνξάζηα ηέιε Ώπξηιίνπ Ŕ αξρέο ΜαΎνπ ηνπ 1915, ρσξίο σζηφζν λα νξγαλσζνχλ 

επίζεκα εγθαίληα. Σελ ίδηα ρξνληά θπθινθφξεζε θαη ν δεχηεξνο, κεηά ην 1906, 

θαηάινγνο ησλ έξγσλ ηεο Πηλαθνζήθεο, απνηεινχκελνο απφ 346 έξγα.
559

 

Οη κφλεο πιεξνθνξίεο πνπ έρσ εληνπίζεη ζρεηηθά κε ηε δηάηαμε ησλ έξγσλ ζηηο 

αίζνπζεο ηνπ πξψηνπ νξφθνπ ηνπ Πνιπηερλείνπ πξνέξρνληαη απφ ην άξζξν ηεο 

εθεκεξίδαο Δζηία ηνλ Ενχιην ηνπ 1912.
560

 πγθξίλνληαο, φκσο,ηελ πεξηγξαθή ηνπ 

ζπληάθηε ηεο εθεκεξίδαο κε ηε ζεηξά ησλ έξγσλ ζηνλ θαηάινγν ηνπ 1915 

ζπκπεξαίλνπκε φηη ην παξαπάλσ άξζξν καο δίλεη κηα αθξηβή εηθφλα γηα ηελ 

ηαμηλφκεζε ηεο ζπιινγήο.Σα έξγα ήηαλ αλαξηεκέλα ζε έμη αίζνπζεο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ, ν πεξηνξηζκέλνο ρψξνο σζηφζν, δελ επέηξεπε, ζχκθσλα κε ηνλ 

αξζξνγξάθν, ηελ άλεηε ηνπνζέηεζή ηνπο: «Πιελ κηαο αίζνπζαο, φπνπ νη πίλαθεο 

εθξεκάζζεζαλ φπσο ζα ηνπνζεηεζνχλ θαη εηο ην αλεγεξζεζφκελνλ θηίξηνλ, εηο ηαο 

ινηπάο, αη εηθφλεο είλε θξεκαζκέλαη αη κελ επί ησλ δε, φπσο εηο θαηάζηεκα πσιεηνχ 

πηλάθσλ ηέρλεο».
561

 

Δ πξψηε αίζνπζα, ηελ νπνία ν ζπληάθηεο απνθάιεζε «πξφηππνλ», 

πεξηιάκβαλε δεθαέμη ειαηνγξαθίεο (αξ. θαηαιφγνπ 1-16). Ξερψξηζε ηνλ πίλαθα 

«Βζζήξ θαη Ώζζνπήξνο» (Π.137) ηνπ Λνχθα Σδνξληάλν, πνπ ηφηε απνδηδφηαλ ζηνλ 

ΐεξνλέδε, ηνπνζεηεκέλν«εηο ην κέζνλ ηνπ ηνίρνπ, αξηζηεξά εηο ηνλ εηζεξρφκελνλ, 

εληφο πινπζίνπ ρξπζνχ πιαηζίνπ», θαζψο θαη ηελ ειαηνγξαθία ηνπ Σηέπνιν «Βιηεδέξ 

θαη Ρεβέθθα» (Π.526), ε νπνία ήηαλ αλαξηεκέλε απέλαληη απφ ην έξγν ηνπ 

Σδνξληάλν. ηελ ίδηα αίζνπζα ήηαλ εθεηεζεηκέλα έξγα ηηαιηθήο, θιακαλδηθήο θαη 

νιιαλδηθήο ηέρλεο θπξίσο απφ ηηο ζπιινγέο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε «Δ Παξζέλνο κε ην ΐξέθνο» (Π.139) ηνπ Σδ. 

Πηαηζέηηα ηα «Υνξεχνληα Υεξνπβείκ» (Π.543) πνπ απνδηδφηαλ ζηνλ Ρνχκπελοε «Ο 

Υξηζηφο ζην ξνο ησλ Βιαηψλ»(Π.541) πνπ απνδφζεθε ζηνλ ηκφλε Καληαξίληθαη 

                                                 
558Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο ΕΒ΄, ηρ.170, Ώπξίιηνο 1915, 

ζει.26. 
559 Βζληθή Πηλαθνζήθε ελ Ώζήλαηο, Καηάινγνο, Ώζελα 1915. 
560Ώλκ., «Δ Πηλαθνζήθε θαη ε εκθάληζίο ηεο. Πξνζσξηλή ηαμηζέηεζηο. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ πξίγθηπνο. 

Ώλνίγεη ηνλ Οθηψβξηνλ», εθ.Δζηία, 8 Ενπιίνπ 1912. 
561π.π. 
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ζήκεξα ζεσξείηαη έξγν ηνπ Πηέηξν ληέιια ΐέθηα
562

«Ο Υξηζηφο εηο ηνπο Βκκανχο 

δείπλν» (Π.544) πνπ απνδηδφηαλ ζηνλ Σδάθνπν Μπαζζάλνε «Ώπνθαζήισζε» 

(Π.191)πνπ απνδφζεθε ζηνλ Ά. βαλ Νηάηθ«Ώπφιισλ θαη Αάθλε»» (Π.214) πνπ 

ζεσξήζεθε έξγν ηνπ Πνπζέλ θ.ά. ηελ ίδηα αίζνπζα εθηίζελην επίζεο θαη νη δχν 

κεηαβπδαληηλέο εηθφλεο ησλ Ώ. Παβία («Δ ηαχξσζε, β΄ κηζφ ηνπ 15
νπ

 αη.», Π.144) 

θαη η. Σδαγθαξφια («Δ πξνζθχλεζε ησλ πνηκέλσλ», π.1688-1700, Π.147) ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο νχηδνπ. Σέινο πξνο ηελ έμνδν ηεο αίζνπζαο είρε αλαξηεζεί ην 

κλεκεηαθψλ δηαζηάζεσλ έξγν ηνπ αξι Μπιιέξ«Δ 30
ε
 Μαξηίνπ 1814», πξηλ ην 1855 

(Π.161, δσξεά ηνπ Ώιέμαλδξνπ Κηηξνέθ).  

ηηο ππφινηπεο αίζνπζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ 

αξζξνγξάθν ηεο εθεκεξίδαο Δζηία, «επξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλνη, κε φιελ ηελ δπλαηήλ 

αηζζεηηθήλ αλαινγίαλ ζρέζεσο κεηαμχ ησλ, νη ινηπνί πίλαθεο ελ ζπλσζηηζκψ».
563

Ο 

θαηάινγνο ηνπ 1915 πεξηιακβάλεη ζαξάληα πεξίπνπ έξγα (αξ. 17-55) δηαθφξσλ 

επξσπατθψλ ζρνιψλ, ηα νπνία ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ζηε δεχηεξε αίζνπζα ηεο 

Πηλαθνζήθεο θαη πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηηο ζπιινγέο ηνπ Πνιπηερλείνπ, ηνπ Βζληθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ, ηνπ Γ. Ώβέξσθ, ηεο Ώηθαηεξίλεο Ρνδνθαλάθε θαη ηνπ Μάξθνπ 

Αξαγνχκε.Ώλάκεζά ηνπο ήηαλ νη πίλαθεο ησλ βαλ Οζηάληε, Μπξέγθει, ΐαλ ληεξ 

ΐέιδε, Γηφξληελο, ΐαλ Νηάηθ, Σηέπνιν,Φαιθφλε,Ννβειιάξα,Κνξξέηδην, Ώικπάλη, 

Οπψθεξ, Νηξέμιεξ,Γθξαηδ, Ληλάξ θαη Γθαζπάξ Νηπγθέ. 

Δηξίηε αίζνπζα πεξηιάκβαλε ηα έξγα ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο πνπ ππήξραλ 

ζηε ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο (αξ. θαηαιφγνπ 56-99). Βθεί είραλ αλαξηεζεί 

ηαδεθαπέληε έξγαπνπ είραλ αγνξαζηεί κε ρξήκαηα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Ώβέξσθ ην 

1905:νη δψδεθα πίλαθεο θαη ζρέδηα ηνπ  Γχδε, ν «Πνηακφο»ηνπ ΐνιαλάθε, ε «Παηδηθή 

πλαπιία»ηνπ Εαθσβίδε θαη ην «Φαξηαλφ Μνηξνιφη»ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξανη 

δεθαελληά ειαηνγξαθίεο ηνπ Θεφδσξνπ Ράιιε (απφ ην θιεξνδφηεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

δσγξάθνπ)ηξεηο πίλαθεο ηνπ ΐξπδάθε απφ ηε ζπιινγή ηνπ Βζληθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

δχν έξγα ηνπ Εάθσβνπ Ρίδνπ(θιεξνδφηεκα Ώ. νχηδνπ) ν «Ώξραηνιφγνο» θαη ε 

«Κεθαιή» ηνπ Ώξηζηείδε Οηθνλφκνπ (δσξεά Πνιπηερλείνπ) ε «Οηθνγέλεηα 

Κνπλειάθε»ηνπ Ν. Κνπλειάθε (δσξεά Πνιπηερλείνπ) θαη, ηέινο, ε 

«Πξνζσπνγξαθία ηνπ Α. ΐηθέια» απφ ηνλ Γ. Ρντιφ (θιεξνδφηεκα ΐηθέια). ηελ ίδηα 

                                                 
562ΐι. http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=593&artwork_id=74703 (ηειεπηαία πξφζβαζε 

ζηηο 11/08/2-016). ην Νη. Μνπξίθε (επηκ.), 150 ρξφληα Πνιπηερλείν, φπ.π., αξ. θαη. 31, ν 

ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο απνδίδεηαη ζε άγλσζην Εζπαλφ ηνπ 17νπ αηψλα.  
563Ώλκ., «Δ Πηλαθνζήθε θαη ε εκθάληζίο ηεο…», φπ.π. 
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αίζνπζα θαη πηζαλψο ιφγσ ηνπ ζέκαηφο ηνπ εθηίζεην ν πίλαθαο ηνπ Ε.Ώτβαδφθζθη «Ο 

Καλάξεο ππξπνιψλ ηελ ηνπξθηθήλ λαπαξρίδα» (δσξεά Πνιπηερλείνπ). 

ηελ ηέηαξηε αίζνπζα (αξ. θαηαιφγνπ 100-174)μερψξηδαλ νη πίλαθεο γαιιηθήο 

θαη θιακαλδηθήο ηέρλεο ηεο δσξεάο ηεο Ώηθ. Ρνδνθαλάθε, ηα έξγα ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο ΐηθέια, νη ηξεηο ειαηνγξαθίεο ηνπ Γνπψηο πνπ ππήξραλ ζηε ζπιινγή 

ηεο Πηλαθνζήθεο,δχν πίλαθεο ηνπ Ώτβαδφθζθη θαη ε «Γξαία γεισηνπνηφο» ηνπ 

Λεκπεληεθ (ηεο δσξεάο Μαξαζιή) θαζψο θαηδηάθνξνη πίλαθεο ηηαιηθήο θαη 

θιακαλδηθήο ηέρλεο ηεο ζπιινγήο νχηδνπ, αλάκεζά ηνπο θαη ν «Μνπζηθφο» ηνπ 

Σζέθν ληει Καξαβάηδν. 

ηελ πέκπηε αίζνπζα ήηαλ αλαξηεκέλεο νη πδαηνγξαθίεο πνπ είρε δσξίζεη ζην 

κνπζείν ε Ώηθαηεξίλε Ρνδνθαλάθε ην 1909 (αξ. θαηαιφγνπ 175-236), ελψ ε έθηε θαη 

ηειεπηαία αίζνπζα ήηαλ αθηεξσκέλε ζηα ζρέδηα δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο απφ ηηο 

δσξεέο νχηδνπ θαη Μαξαζιή (αξ. θαηαιφγνπ 237-344).   

Ο επηζθέπηεο, ζπλεπψο, ηεο έθζεζεοδηαπίζησλε φηη ε Βζληθή Πηλαθνζήθε ήηαλ 

έλα κνπζείν θαηεμνρήλ δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο, γεγνλφο φκσο πνπ εξρφηαλ ζε 

αληίζεζε κε ηα φζα φξηδε ε θξαηηθή λνκνζεζία. πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην 

ΐαζηιηθφ Αηάηαγκα ηνπ 1910 πξνέβιεπε ηελ ηξηκεξή δηάθξηζε ηεο ζπιινγήο ζε: «α) 

αξραία έξγα γξαθηθήο, β) έξγα βπδαληηαθήο θαη ρξηζηηαληθήο ηέρλεο κέρξη ησλ ρξφλσλ 

ηεο Ώλαγελλήζεσο, θαη γ)έξγα γξαθηθήο απφ ηεο αλαγελλήζεσο θαη εληεχζελ κέρξη 

ησλ θαζ‟ εκάο ρξφλσλ».
564

 Δ Βζληθή Πηλαθνζήθε, ζπλεπψο, θαιείηνλα δηαθπιάμεη θαη 

λα αλαδείμεη κηα εζληθή θιεξνλνκηά δσγξαθηθψλ έξγσλ πνπ θηινηερλήζεθαλ απφ ηελ 

Ώξραηφηεηα κέρξη ηνπο λεψηεξνπο ρξφλνπο θαη ζπλεπψο λα αθεγεζεί κηα εζληθή 

ηζηνξία ηεο ηέρλεο θαη‟ αληηζηνηρία κε ην θπξίαξρν εζληθφ ηζηνξηθφ αθήγεκα ηεο 

αδηάιεηπηεο ζπλέρεηαο ηνπ ειιεληζκνχ. Οη θξαηηθέο φκσο πξσηνβνπιίεο 

πεξηνξίζηεθαλ ζηελ νινθιήξσζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Πηλαθνζήθεο, θαζ‟ 

ππφδεημε πάληα ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, ρσξίο λα έρεη ζρεδηαζηεί θάπνηα 

ζπζηεκαηηθή θξαηηθή πνιηηηθή ζρεηηθά κε ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο. Βθηφο απφ 

ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ, δελ αλαγξάθεθε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο έλα ηαθηηθφ θνλδχιη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ κνπζείνπ, φπσο 

ιφγνπ ράξε γηα ηελ αγνξά έξγσλ Βιιήλσλ δσγξάθσλ, ψζηε λα ππνζηεξηρζνχλ 

νηθνλνκηθά νη Έιιελεο θαιιηηέρλεο, φπσο είρε ηνλίζεη ν Εαθσβίδεο ήδε απφ ηηο πξψηεο 

                                                 
564ΐι. ι.ρ. ηνλ ηειεπηαίν ρξνλνινγηθά λφκν «Πεξί ηεο ελ Ώζήλαηο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο», ΦΔΚ, αξ.225 

ηεο 6εο Ενπιίνπ 1910, άξζξν 1. 
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εκέξεο κεηά ηνλ δηνξηζκφ ηνπ.  χκθσλα, φκσο, κε ηα ιφγηα ηνπ εθφξνπ, ήηαλ θπξίσο 

ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο εθείλα πνπ ζπζηεκαηηθά αξλήζεθαλ ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο ηνπ κνπζείνπ κε έξγα ειιεληθήο ηέρλεο. ε επηζηνιή-

απάληεζε ηνπ πξνο ηνλ Μηράιε Σφκπξν, δεκνζηεπκέλε ζηελ εθεκεξίδα Νέα Ζκέξα  

ζηηο 25 Ώπγνχζηνπ 1923, ν Εαθσβίδεο ηφληζε φηη «απφ ηεο επνρήο ηεο εηο Βιιάδα 

κεηαθιήζεψο κνπ σο εθφξνπ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο κέρξη ηνπ 1919, νπφηαλ 

παξέιαβελ απηήλ ν θ. Γ. Παπαλησλίνπ, δελ έπαπζα λα ζπληζηψ εηο ηελ εθάζηνηε 

δηαρεηξηζηηθήλ επηηξνπήλ ηεο πεξηνπζίαο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, νζάθηο αχηε 

ζπλήξρεην, ηελ αγνξάλ ησλ θαιιηηέξσλ έξγσλ ησλ λεσηέξσλ δσγξάθσλ θαη γιππηψλ. 

Πάληνηε δε πξνζέθξνπνλ εηο αξλεηηθήλ ηεο επηηξνπήο απάληεζηλ [ε ππνγξάκκηζε ζην 

θείκελν], εο αη επί ηνπ δεηήκαηνο ηεο αγνξάο έξγσλ αληηιήςεηο ήζαλ δηάθνξνη».
565

 

Καη πξαγκαηηθά ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, φπσο έρσ αλαθέξεη θαη παξαπάλσ, 

επηζπκνχζαλ λα πξνζδψζνπλ ζην αζελατθφ κνπζείν ηελ «φςε κηαο κηθξήο γσληάο ηνπ 

Λνχβξνπ», γηα λα δαλεηζηψ ηελ εχζηνρε θξάζε ηνπ Αεκ. Υαηδφπνπινπ (Μπνέκ) ζηα 

1900,
566

 ν νπνίνο θαη ελλννχζε ηε δεκηνπξγία κηαο ζπιινγήο δπηηθνεπξσπατθήο 

ηέρλεο απφ ηελ Ώλαγέλλεζε θαη κεηά. Υάξε ζην θχξνο θαη ηηο δηαζπλδέζεηο ηνπο 

θαηφξζσζαλ λα πξνζειθχζνπλ κηα ζεηξά δσξεψλ θαη θιεξνδνηεκάησλ, κε 

απνηέιεζκα λα ζπγθξνηήζνπλ κηα αμηφινγε γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο ζπιινγή 

πξσηφηππσλ έξγσλ θαη αληηγξάθσλ, πνπ αλήθαλ ζηηο ζεσξνχκελεο ηφηε 

ζεκαληηθφηεξεο θαιιηηερληθέο ζρνιέο ηεο Βπξψπεο (ηηαιηθή, νιιαλδηθή, 

θιακαλδηθήθαη γαιιηθή). Βπηπξνζζέησο απέθιεηζαλ ζπλεηδεηά, ήδε απφ ηελ αλάιεςε 

ησλ θαζεθφλησλ ηνπο ην 1906, ηα έξγα ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο απφ ηηο αίζνπζεο ηεο 

Πηλαθνζήθεο, παξά ην γεγνλφο φηη ιίγα κφιηο ρξφληα λσξίηεξα, φπσο αλέθεξα 

παξαπάλσ, ν Βπηαμίαο είρε θάλεη εηδηθή αλαθνξά ζηε ζπκπεξίιεςε ησλ έξγσλ ηεο 

βπδαληηλήο ηέρλεο ζηηο ζπιινγέο ηνπ κνπζείνπ (βι. ην δηάηαγκα ηνπ 1897), ελψ θαη ε 

ζρεηηθή λνκνζεζία πξνέβιεπε θάηη ηέηνην. Ώθφκε θαη κεηά ηνπο ΐαιθαληθνχο 

Πνιέκνπο, φπνπ θαη θξίζεθε αλαγθαία ε δηάζσζε ησλ βπδαληηλψλ θεηκειίσλ, ε 

Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ελδηεθέξζεθε κελ ελεξγά γηα ηε ζεζκηθή ηνπο πξνζηαζία, 

πξνηίκεζε φκσο λα «παξαρσξήζεη» ην ζπγθεθξηκέλν πιηθφ ζην ππφ ίδξπζε ΐπδαληηλφ 

θαη Υξηζηηαληθφ Μνπζείν, δηαηεξψληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ θαζαξφ ηνλ 

δπηηθνεπξσπατθφ ραξαθηήξα ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα πξέπεη 

                                                 
565Δ επηζηνιή παξαηίζεηαη ζην Λ. Εαθσβίδε, Γεψξγηνο Ηαθσβίδεο. Απφ ηε δσή θαη απφ ηελ Σέρλε ηνπ, 

Ώζήλα, Αηνγέλεο, 1984, ζει. 93. 
566 Μπνέκ [δεκ. Υαηδφπνπινο], «Δ Βιιεληθή Πηλαθνζήθε», εθ. θξηπ, 31 Ώπγνχζηνπ 1900. 
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λα εξκελεπζεί θαη ν απνθιεηζκφο απφ ηηο αίζνπζεο ηνπ κνπζείνπ ηεο δσληαλήο 

«ιατθήο»-παξαδνζηαθήο ηέρλεο, ηελ νπνία ηελ ίδηα πεξίνδν θαιιηεξγνχζαλ 

πνιπάξηζκνη θαη αλψλπκνη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο θαιιηηέρλεο ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηνρέο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο.  

ην ζεκείν απηφ ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο ζπκθσλνχζαλ, θαηά ηε γλψκε κνπ, κε 

ηε βαζηθή ζέζε ηνπ ηζηνξηθνχ ηέρλεο Βκίι ΐάιληκαλ, φπσο απηή δηαηππψζεθε ζην 

άξζξν ηνπ γηα ηε ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ζην γεξκαληθφ πεξηνδηθφ 

ZeitschriftfürBildendeKunst:  

Μηα πξσηφηππνο δσγξαθηθή δελ ππήξμε ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ Μεζαίσλα θαη ηνπο 

Νεψηεξνπο ρξφλνπο, κε εμαίξεζε ηε βπδαληηλή ηέρλε, ε νπνία σζηφζν θαζφινπ δελ 

εμειίρζεθε θαη δηαηήξεζε θαη θαηά ηνλ 18
ν
 αηψλα ηνλ γφληκν Αξρατζκφ ηεο. Οηηδήπνηε 

άιιν δσγξαθίζηεθε ζηελ Διιάδα βξίζθεηαη εληειψο θάησ απφ ηελ επίδξαζε ηεο ηηαιηθήο 

ηέρλεο θαη θπξίσο εθείλεο ηνπ 17
νπ

 θαη 18
νπ

 αηψλα. ηα λεζηά θαη θπξίσο ζην Ηφλην 

ζπλαληά θαλείο ηπραία πίλαθεο πνπ κνηάδνπλ κε πιαζηά έξγα ηηαιηθήο ηέρλεο θαη πνπ 

δίρσο ηηο ειιεληθέο επηγξαθέο ζα ζεσξνχληαλ σο ηέηνηα. Πξν πάλησλ θπξηάξρεζε 

θπζηθά ε κίκεζε ησλ βελεηζηάλσλ δσγξάθσλ, αθνχ νιφθιεξνο ν πνιηηηζκφο ηεο 

Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (Λεβάληε) γηα αηψλεο βξηζθφηαλ θάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ 

θπξίαξρσλ ζηε ζάιαζζα ιεφλησλ ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ […] Ο θαλφλαο παξακέλεη πάληα ε 

κίκεζε ηεο βελεηζηάληθεο ηέρλεο, θαη είλαη ελδεηθηηθφ φιεο απηήο ηεο θαηάζηαζεο ην 

γεγνλφο φηη, αθφκε θαη ε κνλαδηθή πξνεξρφκελε απφ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ 

θαιιηηερληθή ηδηνθπΐα, ν Γνκήληθνο Θενηνθφπνπινο απφ ηελ Κξήηε, κεηαλάζηεπζε ζηε 

Βελεηία θαη πήξε εθεί ηελ θαιιηηερληθή ηνπ εθπαίδεπζε. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο απηνχ 

γίλεηαη θαηαλνεηφ γηα πνηφλ ιφγν ε ειεχζεξε Διιάδα ηνπ 19
νπ

 αηψλα δελ γλψξηζε κηα 

εζληθή ζπιινγή έξγσλ.
567

 

Τπφ απηφ ην πξίζκα ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο 

ζεκαηνδνηνχζε ηηο πξνζπάζεηεο κηαο κεξίδαο ησλ αζελατθψλ αλψηεξσλ ζηξσκάησλ 

πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηελ ειιεληθή νκνγέλεηα θαη είραλ εγθαηαζηαζεί πηα ζηελ 

Ώζήλα, γηα ηνλ «εθζπγρξνληζκφ» ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, έλλνηα πνπ ηελ πεξίνδν 

εθείλε ήηαλ άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ «εμεπξσπατζκφ». Δ επίζθεςε ζηελ Βζληθή 

Πηλαθνζήθε θαη ν ζαπκαζκφο ησλ έξγσλ πνπ ηφηε απνδίδνληαλ ζε δσγξάθνπο φπσο νη 

Σηέπνιν, Ρέκπξαλη, Ρνχκπελο θηι., φπσο αθξηβψο θαη ην δηάβαζκα μέλσλ 

ινγνηερληθψλ πεξηνδηθψλ, ε ζπκκεηνρή ζε θηινινγηθνχο ζπιιφγνπο, ε 

παξαθνινχζεζε ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη κνπζηθψλ θνλζέξησλ θ.ά., απνηεινχζαλ 

αλαπφζπαζην ηκήκα ελφο αζηηθνχ ηξφπνπ δσήο πνπ πηνζεηνχζε ηα δπηηθνεπξσπατθά 

                                                 
567E. Waldmann, “DieathenischeBildergalerie“, 

ZeitschriftfürBildendeKunstmitdemBeiblätternKunstchronikundKunstmarkt, έηνο 23ν, Λεηςία, 1912, ζει. 

88, ζεδηθήκνπκεηάθξαζε.  
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πξφηππα ζπκπεξηθνξάο. Δ Βζληθή Πηλαθνζήθε, επνκέλσο, επηβεβαίσλε θαη απηή κε ηε 

ζεηξά ηεο ηελ ελζσκάησζε ησλ αλψηεξσλ αζελατθψλ ζηξσκάησλ ζηελ θνηλφηεηα ηεο 

ζχγρξνλεο Βπξψπεο, θαη κάιηζηα θαηά ηξφπν επηβιεηηθφ, αθνχ επξφθεηην γηα ην 

κνλαδηθφ ηέηνηνπ είδνπο θαιιηηερληθφ κνπζείν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ ΐαιθαλίσλ 

θαη ηεο Ώλαηνιηθήο Μεζνγείνπ.
568

 Με ην «κηθξφ απηφ Λνχβξν», ε Ώζήλα 

δηθαησκαηηθά θαηαθηνχζε ζεζκηθά θαη ζπκβνιηθά ηε ζεκαίλνπζα ζέζε σο 

πεξηθεξεηαθφ θέληξν εθζπγρξνληζκνχ-εμεπξσπαίζκνχ ηεο «θαζπζηεξεκέλεο» 

Ώλαηνιήο. 

Σαπηφρξνλα, φκσο, ε επίζθεςε ζηελ Πηλαθνζήθε ζεκαηνδνηνχζε θαη ηε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ αλψηεξσλ αζελατθψλ ζηξσκάησλ απφ ηνλ επξχηεξν αιιά  

«θαζπζηεξεκέλν» θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν, θπξίσο απφ ηα πιεηνςεθνχληα ζηελ 

πξσηεχνπζα κεζαία θαη κηθξναζηηθά ζηξψκαηα. Μνινλφηη ε Ώζήλα είρε 

πεληαπιαζηάζεη ηνλ πιεζπζκφ ηεο ηελ πεξίνδν 1879-1920
569

 θαη απνηεινχζε φρη κφλν 

ην δηνηθεηηθφ, εκπνξηθνβηνηερληθφ θαη ρξεκαηνπηζησηηθφ θέληξν ηεο ρψξαο, αιιά είρε 

ηαπηφρξνλα εμειηρζεί θαη ζε αλακθηζβήηεην θέληξν ηεο θνζκηθήο δσήο, ε εηθφλα ηεο 

απείρε πνιχ απφ ηελ αληίζηνηρε κηαο δπηηθνεπξσπατθήο πξσηεχνπζαο. ηηο θεληξηθέο 

ηεο ιεσθφξνπο κε ηα πνιπηειή κέγαξα κχξηδαλ αθφκα νη θαβαιίλεο ησλ αιφγσλ,
570

 

ελψ ζην Μαξάζιεην θαη ζηε Αεμακελή ζην Κνισλάθη ν δηαβάηεο ζπλαληνχζε 

παξάγθεο θαη θαηνηθίεο ηζνπάλσλ.
571

 ηνλ Πεηξαηά εμάιινπ «δελ επηηξέπεηαη λα ηδήο 

ηα άζηξα, ρσξίο λα έρεο δπν ξεβφιβεξ θαη ηελ απφθαζηλ λα ηα ρξεζηκνπνηήζεο. ληα 

χπνπηα, ζθηαί αιεηηθαί, πιάζκαηα ηεο πείλαο θαη ηεο ξεκνχιαο, ηεο θάκαο θαη ηεο 

ξάβδνπ, γιπζηξνχζαλ εηο ην ζθφηνο ή ηξαγνπδνχζαλ ηνπο πιένλ θνβεξνχο 

ακαλέδεο»,
572

 ελψ ζην Μαξνχζη νη θάηνηθνη θνξνχζαλ αθφκε θνπζηαλέιεο θαη 

θάπληδαλ ινπιάδεο θαη λαξγηιέδεο, πξνθαιψληαο ηελ αληίδξαζε ησλ 

«εθζπρξνληζηψλ» ρξνλνγξάθσλ φπσο ν Γαραξίαο Παπαλησλίνπ.
573

 Δ Βζληθή 

Πηλαθνζήθε θιήζεθε επνκέλσο λα ζπληειέζεη θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ζηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο «ππναλάπηπθηεο» ειιεληθήο θνηλσλίαο θαη δεζηνλ «εμεπγεληζκφ» 

ηεο ιατθήο θνπιηνχξαο,λα πξνσζήζεη δειαδή ηελ θπξίαξρε δπηηθνεπξσπατθή 

                                                 
568Βίλαη ελδεηθηηθφ φηη νη Βζληθέο Πηλαθνζήθεο ηεο ΐνπιγαξίαο, ηεο εξβίαο θαη ηεο Σνπξθίαο άλνημαλ 

ηηο πφξηεο ηνπο ζην θνηλφ ηε δεθαεηία ηνπ 1930. ΐι. ηα φζα αλαθέξσ παξαπάλσ, θεθάιαην 2.2. 
569ΐι. ηνλ πίλαθα ηεο δεκνγξαθηθήο εμέιημεο ηεο πφιεο ζην Υξ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο 

Διιάδαο ηνλ 20ν αηψλα…, φπ.π.,ηφκνο Ώ1, ζει. 226.  
570Γ. Παπαλησλίνπ, «Παηδηά», εθ. Δκπξφο, 26 Ενπλίνπ 1912. 
571ΐι. Ν. Πνηακηάλνο, Ζ παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε ηεο Αζήλαο:καγαδάηνξεο θαη βηνηέρλεο 1880-

1925, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Ρέζπκλν, Παλεπηζηήκην Κξήηεο, 2012, ζει. 79. 
572Γ. Παπαλησλίνπ, «Παξαιεηπφκελα», εθ. Δκπξφο, 20 Ώπξηιίνπ 1911. 
573Γ. Παπαλησλίνπ, «Μαξνχζη», εθ.Δκπξφο, 2 Ενπιίνπ 1911. 
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αηζζεηηθή ησλ κειψλ ηεο Ώπιήο θαη ησλ αλψηεξσλ αζηηθψλ ζηξσκάησλ ζηηο 

θαζπζηεξεκέλεο πνιηηηζηηθά κάδεο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δηαζθέδαδαλ κε ηα 

ζεσξνχκελα σο ιατθά ζεάκαηα θαη δηάβαδαλ ιεζηξηθά κπζηζηνξήκαηα.
574

 

Σν πξφβιεκα, σζηφζν, σο πξνο ηνλ «εθπνιηηηζηηθφ» απηφ ραξαθηήξα ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ήηαλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν επηρεηξήζεθε ν «εμεπγεληζκφο» ηεο 

λενειιεληθήο θνηλσλίαο. ηηο έμη αίζνπζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ απνπζίαδε νπνηαδήπνηε 

ηερλντζηνξηθή αθήγεζε, θαζψο ζηνλ ίδην ρψξν ήηαλ αλαξηεκέλα έξγα δηαθνξεηηθψλ 

θαιιηηερληθψλ ζρνιψλ θαη επνρψλ, πξαθηηθή πνπ παξέπεκπε ζηηο πξηγθηπηθέο 

ζπιινγέο ηνπ 16
νπ

 θαη 17
νπ

 αηψλα θαη πνπ είρε ζηαδηαθά εγθαηαιεθζεί απφ ηνπο 

δηεπζπληέο ησλ επξσπατθψλ κνπζείσλ απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα γηα ράξε κηαο πην 

επηζηεκνληθήο ηαμηλφκεζεο ησλ έξγσλ θαηά εζληθέο θαιιηηερληθέο ζρνιέο θαη κε 

ρξνλνινγηθά θξηηήξηα εληφο ηεο θάζε ελφηεηαο. Βίλαη δε ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν 

ΐάιληκαλ ηφζν ζηε δηάιεμή ηνπ ζηνλ «Παξλαζζφ» ην 1911, φζν θαη ζην ζρεηηθφ ηνπ 

άξζξν ζην γεξκαληθφ πεξηνδηθφ ηνλ επφκελν ρξφλν,
575

αιιά θαη ν Γαλ Λελ(JeanLeune) 

ζην άξζξν ηνπ ζην γαιιφθσλν πεξηνδηθφ Graecia, επίζεο ην 1912,
576

 είραλ 

παξνπζηάζεη ηε ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο θαηά εζληθέο θαιιηηερληθέο 

ζρνιέο. Βληνχηνηο νη ππεχζπλνη ηνπ αζελατθνχ κνπζείνπ δελ πηνζέηεζαλ ην 

                                                 
574ΐι. ζρεηηθά Ν. Πνηακηάλνο, Ζ παξαδνζηαθή κηθξναζηηθή ηάμε ηεο Αζήλαο:καγαδάηνξεο θαη βηνηέρλεο 

1880-1925, φπ.π., ζει. 717 θ.έ. 
575ΒmilWaldmann, “DieathenischeBildergalerie“,φπ.π.,ζει.88-98. πσο ζεκείσζε ν ζπγγξαθέαο, ην 

παξφλ δεκνζίεπκα, εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο επαξθνχο ηεθκεξίσζεο ησλ έξγσλ, δελ ελείρε ζέζε 

επηζηεκνληθνχ άξζξνπ, αιιά γξάθηεθε πεξηζζφηεξν κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ηεο δηεζλνχο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ησλ Ώζελψλ. ηελ αξρή 

ηνπ άξζξνπ ν ΐάιληκαλ πξνέβε ζε κηα επηζθφπεζε ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ ζηελ Βιιάδα θαηά ηνλ 17ν 

θαη 18ν αη. θαη ζηε ζπλέρεηα αλαθέξζεθε ζηε ζπγθξφηεζε ηεο ζπιινγήο ηνπ κνπζείνπ (θπξίσο απφ 

δσξεέο Βιιήλσλ νκνγελψλ, απφ ηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα θαη κεηά: η. Ξέλνο, Ώ. νχηδνο, Ώηθ. 

Ρνδνθαλάθε, Θ. Ράιιεο, θαη Γ. Ώβέξσθ). Καηφπηλ παξνπζίαζε ηα ζεκαληηθφηεξα, θαηά ηε γλψκε ηνπ 

έξγα, ηεο ζπιινγήο, ηα νπνία θαη δηέθξηλε ζε θαιιηηερληθέο ζρνιέο. Βπηπξνζζέησο ν ΐάιληκαλ ηφληζε 

ηελ αθαηαιιειφηεηα ησλ αηζνπζψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη επεζήκαλε ηνλ θίλδπλν θαηαζηξνθήο ησλ 

έξγσλ ηέρλεο, ελψ εμήξε ηηο θξνληίδεο ηεο θηιφηερλεο Βπηηξνπήο θαη ηελ επζπλείδεηε θαη επηδέμηα 

δνπιεηά ηνπ ζπληεξεηή. Σέινο έθαλε ιφγν θαη γηα ηελ αληίδξαζε ζχζζσκεο ηεο αζελατθήο 

θαιιηηερληθήο θνηλφηεηαο ζηε ρξήζε ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Ώβέξσθ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ λένπ θηεξίνπ 

ηεο Πηλαθνζήθεο, αιιά θαη γηα ηε δσξεά ηνπ Μαξίλνπ Κνξγηαιέληνπ.  
576 J. Leune, “Un nouveau grand musée européen. La Pinacothéque Nationale d‟Athènes », 

αλάηππναπφηνπεξηνδηθφGraecia, Παξίζη, 1912, ζει.507-530. Ώθηεξσκέλε ζηνλ πξίγθηπα Νηθφιαν, ε 

κειέηε ηνπ Γάιινπ δεκνζηνγξάθνπ θαη ζπγγξαθέα J. Leune (1889-1994) μεθηλνχζε κε κηα ζχληνκε 

επηζθφπεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο Πηλαθνζήθεο: ε ζπγθξφηεζε ηεο ζπιινγήο ηνπ ηέθαλνπ Ξέλνπ θαη ε 

δσξεά ηεο ζην Βζληθφ Παλεπηζηήκην, ε θζνξά ησλ έξγσλ απφ ηηο θαθέο ζπλζήθεο θχιαμήο ηνπο ζην 

Πνιπηερλείν, ν δηνξηζκφο ηεο εμακεινχο επηηξνπήο επίβιεςεο ηνπ κνπζείνπ θαη ε απφθαζε ηεο 

αλάζεζεο ηεο ζπληήξεζεο ησλ έξγσλ ζηνλ Γ. Υαηδφπνπιν, ε δηάιεμε ηνπ ΐάιληκαλ ζηνλ Παξλαζζφ, ε 

ηνπνζέηεζε ηνπ πξίγθηπα Νηθφιανπ ζηε ζέζε ηνπ επίηηκνπ πξνέδξνπ ηνπ κνπζείνπ, ε δσξεά ηνπ 

Κνξγηαιέληνπ θαη ε απφθαζε θαηαζθεπήο λένπ θηεξίνπ γηα ηε ζηέγαζε ηνπ κνπζείνπ. ηε ζπλέρεηα ν 

Leune επεζήκαλε φηη ε ζπιινγή ζπγθξνηήζεθε απνθιεηζηηθά απφ δσξεέο θαη θιεξνδνηήκαηα θαη έθαλε 

ιφγν ζπλνιηθά γηα 712 έξγα, φισλ ησλ επνρψλ θαη φισλ ησλ ζρνιψλ, άληζεο αμίαο επίζεο. Καηφπηλ 

αλέθεξε ηα πην ελδηαθέξνληα, θαηά ηε γλψκε ηνπ, έξγα, ρσξηζκέλα ζε θαιιηηερληθέο ζρνιέο. 
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ζπγθεθξηκέλν κνληέιν, θαη νη ιφγνη απηήο ηεο επηινγήο δελ πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ 

ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ έζεηε ην ίδην ην πιηθφ (άιισζηε, κεξηθά κφιηο ρξφληα 

αξγφηεξα, ην 1926, ν Γαραξίαο Παπαλησλίνπ ζα αλαξηήζεη ηε ζπιινγή θαηά εζληθέο 

ζρνιέο), αιιά ζε κηα αθεξεκέλε εζηθηζηηθή-δηδαθηηθή αληίιεςε πνπ είρε ε δηνίθεζε 

ηεο Πηλαθνζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ηέρλεο ζηελ θνηλσλία.   

ε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Αζήλαη ην 1911 ν ζπληεξεηήο ηνπ 

κνπζείνπ Γεψξγηνο Υαηδφπνπινο ζεκείσζε ραξαθηεξηζηηθά φηη ε Πηλαθνζήθε «έρεη 

πξννξηζκφλ, ηνλ ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ θαινχ δηα ην θνηλφλ, ηελ αλάπηπμηλ ηεο 

θαιαηζζεζίαο ελ γέλεη ηνπ ιανχ», γηα ηελ επίηεπμε φκσο ηνπ ζθνπνχ απηνχ αξθνχζε, 

θαηά ηε γλψκε ηνπ, ε έθζεζε ησλ αξηζηνπξγεκάησλ: «Γεληθψο ε ζέα ησλ 

θαιιηηερλεκάησλ εμεπγελίδεη ηελ ςπρήλ ησλ αλζξψπσλ. Άλζξσπνη εηζεξρφκελνη εηο 

ηελ Πηλαθνζήθελ ζα πθίζηαληαη ηελ επίδξαζηλ ηνπ θαινχ, ζα καιαθψλε ε ςπρή 

ησλ».
577

 Δ αλάξηεζε, γηα παξάδεηγκα, ηνπ πίλαθα «Βζζήξ θαη Ώζνπήξνο», κέζα ζε 

κηα πνιπηειή ρξπζνπνίθηιηε θνξλίδα, ήηαλ απφ κφλε ηεο αξθεηή γηα λα «εμεπγελίζεη» 

ηνλ ζεαηή, αθνχ ζηελ αληίιεςε ησλ ππεπζχλσλ ηνπ κνπζείνπ, ην έξγν δηέζεηε εγγελψο 

ηε δχλακε λα επηδξά άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά ζηελ ςπρή ηνπ επηζθέπηε, 

αλεμαξηήησο ηνπ επηπέδνπ ηεο κφξθσζήο ηνπ θαη ρσξίο ηε ζπλδξνκή ελφο 

επεμεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ ή κηαο γεληθφηεξεο εθζεζηαθήο αθήγεζεο. Ώπνπζηάδε 

επνκέλσο απφ ηε ζηνρνζεζία ηεο Πηλαθνζήθεο ε παξαγσγή ηερλντζηνξηθήο γλψζεο 

ζηνπο επηζθέπηεο, λα εμεγήζεη ι.ρ. ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην έξγν ηνπ  

Σδνξληάλν έρεη θαιιηηερληθή αμία ή πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ ζηελ ηζηνξία ηεο 

δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο. Βλψ δειαδή ε Βζληθή Πηλαθνζήθε κε ηελ έθζεζε ηκήκαηνο 

ησλ ζπιινγψλ ηεο εξρφηαλ λα θαιχςεη έλα βαζηθφ θελφ ζηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο 

ηεο δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο ζηελ Βιιάδα, ην κάζεκα ηεο νπνίαο απνπζίαδε απφ ην 

πξφγξακκα ζπνπδψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, ν ηξφπνο παξνπζίαζεο ηνπ πιηθνχ 

δελ κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί επαξθψο ζηελ εθπαηδεπηηθή απηή ιεηηνπξγία. Κη απηφ 

είλαη, θαηά ηε γλψκε κνπ, ελδεηθηηθφ ηεο έιιεηςεο ησλ θαηάιιεισλ ηερλντζηνξηθψλ 

γλψζεσλ ηνπ εθφξνπ θαη ησλ επηκειεηψλ ηνπ κνπζείνπ, νη νπνίνη είραλ ηελ επζχλε 

ηεο αλάξηεζεο ηεο ζπιινγήο. Αελ πηνζεηψ ζην ζεκείν απηφ ηελ αθξαία ζέζε ηνπ 

«Φηιφηερλνπ», ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν Εαθσβίδεο δελ είρε «νπδέ ηδέαλ θαλ πεξί ηεο 

Εζηνξίαο ηεο Σέρλεο θαη πεξί ησλ δηαθφξσλ απηήο πεξηφδσλ, ρνιψλ θαη 

                                                 
577Ώλκ, «πλνκηιίαη κεηά θαιιηηερλψλ. Ο θ. Γεψξγηνο Υαηδφπνπινο»,εθ.Αζήλαη, 22 Ενπλίνπ 1911. 
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ηερλνηξνπηψλ»
578

ηζρπξίδνκαη, φκσο, φηη ν δσγξάθνο έρνληαο δήζεη γηα πνιιά ρξφληα 

ζην Μφλαρν θαη έρνληαο επηζθεθζεί ηα θαιιηηερληθά κνπζεία ηεο Γεξκαλίαο, ζα 

κπνξνχζε λα είρε αζρνιεζεί πνιχ πην ζπζηεκαηηθάκε ηελ νξγάλσζε, ηεθκεξίσζε θαη 

έθζεζε ηεο ζπιινγήο. Ο ίδηνο, φκσο, πξνηίκεζε λα αθηεξψζεη ηνλ ρξφλν ηνπ θπξίσο 

ζηε δηνίθεζε ηνπ ρνιείνπ ησλ Σερλψλ θαη ηε δηδαζθαιία ησλ λεαξψλ καζεηψλ, 

απηφο άιισζηε ήηαλ θαη ν βαζηθφο ιφγνο ηεο κεηάθιεζήο ηνπ απφ ην Μφλαρν, θαζψο 

θαη ζηε δσγξαθηθή ηνπ παξαγσγή πνπ εμαθνινπζνχζε λα είλαη ηδηαηηέξσο πινχζηα 

θαηά ηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν.ην ζεκείν απηφ, ε επζχλε βαξχλεη θαη ην Τπνπξγείν 

ηεο Παηδείαο, επεηδή σο επνπηηθφο θνξέαο δελ επηηέιεζε ην ειεγθηηθφ ηνπ θαζήθνλ, 

ψζηε λα πηέζεη ηε δηνίθεζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο γηα κηα πην ζπζηεκαηηθή 

νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ κνπζείνπ.  

 

πκπεξαζκαηηθά, ε ελ Ώζήλαηο Βζληθή Πηλαθνζήθε απνηέιεζε ζηηο αξρέο ηνπ 

20
νπ

 αηψλα ππφζεζε κηαο ειιεληθήο αζηηθήο ηάμεο πξνεξρφκελεο απφ ηελ νκνγέλεηα 

θαη εγθαηεζηεκέλεο ζηελ Ώζήλα, γεγνλφο πνπ είρε αλακθίβνια θαζνξηζηηθέο 

ζπλέπεηεο ζηελ εμέιημε ηεο. Υσξίο ηελ ηζρπξή πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ πνιπζρηδή 

παξνπζία ηνπ ηέθαλνπ θνπινχδε ζηελ πξνεδξία ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, θαζψο 

θαη ησλ άιισλ κειψλ,νχηε ε ζπιινγή ηνπ κνπζείνπ ζα είρε εκπινπηηζηεί θαη 

δηεπξπλζεί κε ηηο δσξεέο θαη ηα θιεξνδνηήκαηα ησλ Βιιήλσλ νκνγελψλ, ελψ πνιχ 

ακθηβάιισ αλ ε Βζληθή Πηλαθνζήθε ζα είρε αλνίμεη ηηο πφξηεο ηεο ζην αζελατθφ 

θνηλφ ηελ άλνημε ηνπ 1915. Βίλαη πνιχ πηζαλφλ λα αθνινπζνχζε θαη εθείλε ηελ ηχρε 

ηνπ ΐαζηιηθνχ Θεάηξνπ πνπ εγθαηληάζηεθε ην 1901 αιιά έθιεηζε «επ‟ αφξηζηνλ» ην 

1908. Δ ιεηηνπξγία ηεο εμάιινπ ην 1915 θαζίζηαηαη αθφκα πην ζεκαληηθή, αλ 

αλαινγηζηνχκε φηη ηδξχκαηα φπσο ε Ώθαδεκία Ώζελψλ ή ε Βζληθή Λπξηθή θελή 

ηδξχζεθαληελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ελψ ηα αληίζηνηρα θαιιηηερληθά κνπζεία 

ησλ ρσξψλ ησλ ΐαιθαλίσλ θαη ηελ Ώλαηνιηθήο Μεζνγείνπ εγθαηληάζηεθαλ κεηά απφ 

δχν δεθαεηίεο πεξίπνπ. 

Σν βαζηθφ φκσο κεηνλέθηεκα ηεο εμάξηεζεο απηήο απφ ηνπο Έιιελεο 

νκνγελείο ήηαλ φηη ην κνπζείν παξέκελε έλαο δπλεηηθφο θνξέαο πςειήο θνπιηνχξαο 

δίρσο λα δηαζέηεη ηαπηφρξνλα έλαλ ζπζηεκαηηθφ ηξφπν κεηάδνζήο ηεο, ελψ 

παξάιιεια δελ απνηεινχζε θαη ηκήκα κηαοζπζηεκαηηθήο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο, θαη 

σο εθ ηνχηνπήηαλ έλαο ζεζκφο απνθνκκέλνο απφ ηελ επξχηεξε θνηλσληθή 

                                                 
578Φηιφηερλνο, «Καη πάιηλ ε Βζληθή Πηλαθνζήθε», εθ. Αζήλαη, 2 Ννεκβξίνπ 1914. 
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πξαγκαηηθφηεηα.Βπηπξνζζέησο, κέζα ζην γεληθφηεξν θιίκα ηεο «ειιελνθεληξηθήο» 

εθπαίδεπζεο, έλα κνπζείν δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο, φπσο αθξηβψο θαη νη αληίζηνηρεο 

παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο,
579

 εθιακβαλφηαλ ηελ επνρή εθείλε σο «πνιπηέιεηα» πνπ 

γηα ην επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν δελ είραλ πξνθαλή ρξεζηκφηεηα θαη σο εθ ηνχηνπ 

δελ έπξεπε λα απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θξαηηθή ή άιιε ρξεκαηνδφηεζε. Σα 

ιφγηα ηνπ ηφηε πξχηαλε ηνπ Πνιπηερλείνπ Γθίλε ζρεηηθά κε ην πφζν πην ρξήζηκν ήηαλ 

ην ίδξπκα πνπ δηεχζπλε «δηα ηελ ρψξαλ απφ απφςεσο παξαγσγηθήο θαη 

εθπνιηηηζηηθήο» ήηαλ ελδεηθηηθά σο πξνο απηφ:«Σν ζρνιείν ησλ βηνκεράλσλ ηερλψλ, 

ην κνλαδηθφλ ηνχην ελ ηε Ώλαηνιή θπηψξηνλ αλσηέξαο ηερληθήο παηδεχζεσο, ην 

αζνξχβσο θαη δηά κεδακηλψλ κέζσλ εθηεινχλ νπσζδήπνηε ηνλ πξννξηζκφλ ηνπ, 

πξνψξηζηαη λα ζπζηαζζή πξνο εμνηθνλφκεζηλ άιιεο αλάγθεο ηεο Πνιηηείαο, εηο 

επνρήλ θαζ‟ελ ηα πεπνιηηηζκέλα έζλε δίδνπζηλ εηο ηαο πξαθηηθάο επηζηήκαο ηελ 

κεγαιεηηέξαλ ζεκαζίαλ».
580

 

 

  

                                                 
579ΐι. ζρεηηθά Β.Α. Μαηζηφπνπινο, «Δ ηζηνξία ηεο ηέρλεο ζηα φξηα ηνπ έζλνπο», φπ.π., ζει. 419 θ.έ. 
580 Ώλκ., «Δ αλέγεξζηο θηηξίνπ Πηλαθνζήθεο θαη αη αληίζεηαη γλψκαη», εθ. Αζήλαη, 7 Φεβξνπαξίνπ 

1911. 
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ΐ΄ Μέξνο: Δ ελ Αζήλαηο Δζληθή Πηλαθνζήθεθαηά ηελ πεξίνδν 

1918-1940 

 

Κεθάιαην 7: Δ αλαδηνξγάλσζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο απφ 

ηε βεληδειηθή θπβέξλεζε ην 1918 θαη ε ιεηηνπξγία ηεο ηα 

ρξφληα 1918-1922 

Σν άλνηγκα ησλ αηζνπζψλ ηεο «ελ Ώζήλαηο» Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ζην 

επξχηεξν θνηλφ ηελ άλνημε ηνπ 1915 ζπλέπεζε κε ηελ απαξρή κηαο ηαξαγκέλεο 

πνιηηηθά πεξηφδνπ πνπ μεθίλεζε κε ηελ παξαίηεζε ηεο θπβέξλεζεο ΐεληδέινπ ζηηο 21 

Φεβξνπαξίνπ 1915, έπεηηα απφ ηε ξήμε ηνπ Κξεηηθνχ πνιηηηθνχ κε ηνλ βαζηιηά 

Κσλζηαληίλν, κε αθνξκή ηε ζπκκεηνρή ηεο Βιιάδαο ζηελ επηρείξεζε ηεο Ώληάλη ζηα 

Ααξδαλέιηα. Σα επφκελα δπφκηζη ρξφληα δηεμήρζεζαλ δχν εθινγηθέο αλακεηξήζεηο θαη 

δηνξίζηεθαλ έμη πξσζππνπξγνί, αλάκεζά ηνπο θαη ν ηέθαλνο θνπινχδεο ην 

δηάζηεκα 25 Οθησβξίνπ 1915 Ŕ 9 Ενπλίνπ 1916.
581

 Δ ζπκκεηνρή απηή ηνπ θνπινχδε 

ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο εξκελεχεη, θαηά ηε γλψκε κνπ, ην γεγνλφο φηη ε ηειεπηαία 

ζπλεδξίαζε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεοέγηλε ζηηο 15 Μαξηίνπ 

1915 θαη φηη γηα ηα επφκελα δπφκηζη πεξίπνπ ρξφληα δελ ππάξρνπλ άιιεο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ κνπζείνπ.
582

 

                                                 
581Μεηά ηελ παξαίηεζε ΐεληδέινπ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1915, ε λέα αληηβεληδειηθή θπβέξλεζε ηνπ Αεκ. 

Γνχλαξε δελ θαηάθεξε λα εμαζθαιίζεη ςήθν εκπηζηνζχλεο απφ ηε θηιειεχζεξεο πιεηνςεθίαο ΐνπιή, 

γεγνλφο πνπ νδήγεζε ηνλ βαζηιηά ζην λα πξνθεξχμεη εθινγέο ζηηο 31 ΜαΎνπ 1915, ηηο νπνίεο θέξδηζε 

μαλά ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ.Οη ζπλερείο σζηφζν παξεκβάζεηο ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ ζηελ 

εμσηεξηθή πνιηηηθή ηνπ ΐεληδέινπ πξνθάιεζαλ μαλά ηελ παξαίηεζε ηνπ πξσζππνπξγνχ  ζηηο 5 

Οθησβξίνπ 1915. ηε ζέζε ηνπ δηνξίζηεθε ν Ώι. ΓαΎκεο, ν νπνίνο θαη ζρεκάηηζε θπβέξλεζε 

ζπλαζπηζκνχ πνπ σζηφζν θαηαςεθίζηεθε κεηά απφ 17 εκέξεο. ηηο 25 Οθησβξίνπ ζρεκαηίζηεθε λέα 

θπβέξλεζε κε πξσζππνπξγφ απηή ηε θνξά ηνλ εμσθνηλνβνπιεπηηθφ ηέθαλν θνπινχδε, αθνινχζεζε 

λέα πξνθήξπμε εθινγψλ γηα ηηο 6 Αεθεκβξίνπ, απφ ηηο νπνίεο φκσο απείρε ην Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ 

ζε έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηηο βαζηιηθέο ελέξγεηεο. Σν Κφκκα Βζληθνθξφλσλ ηνπ Α. Γνχλαξε θέξδηζε 

ηελ πιεηνςεθία ησλ εδξψλ ζην λέν θνηλνβνχιην, ζηελ πξσζππνπξγία παξέκεηλε σζηφζν ν θνπινχδεο 

κέρξη θαη ηηο 9 Ενπλίνπ 1916, φηαλ θαη αλαγθάζηεθε λα παξαηηεζεί κεηά απφ ηελ παξέκβαζε ησλ 

πκκάρσλ. Ώθνινχζεζαλ θπβεξλήζεηο ησλ Ώι. ΓαΎκε (9/6-3/9/1916), Νηθ. Καινγεξφπνπινπ (3- 27 

επηεκβξίνπ 1916), ππξ. Λάκπξνπ (27 επηεκβξίνπ 1916 Ŕ 21 Ώπξηιίνπ 1917) θαη Ώι. ΓαΎκε (21 

Ώπξηιίνπ Ŕ 13 Ενπλίνπ 1917), ηελ ίδηα πεξίνδν πνπ ν ΐεληδέινο είρε ζρεκαηίζεη ηελ πξνζσξηλή 

θπβέξλεζε ηεο Θεζζαινλίθεο.  
582 Γλσξίδνπκε κνλάρα φηη ζηηο 9 Ώπξηιίνπ 1915 ν Κσλζηαληίλνο Υαηδήο, αδεξθφο ηνπ εθιηπφληνο 

ζαιαζζνγξάθνπ ΐαζίιεηνπ Υαηδή θαη θιεξνλφκνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, ελεκέξσζε ηα κέιε ηεο 

Βπηηξνπήο φηη είλαη δηαηεζεηκέλνο λα παξαρσξήζεη «εηο ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ φζα εθ ησλ έξγσλ 

ήζειελ αχηε εθιέμεη ππφ φξνπο πνιχ πιένλ επλντθνχο ησλ εηο ηδηψηαο πσινπκέλσλ λνκίδνληεο φηη δηά 

ηνπ ηξφπνπ ηνχηνπ πξνζθέξνκελ ππεξεζίαλ ηηλα εηο ηελ ηέρλελ ελ γέλεη». ηελ απάληεζή ηεο σζηφζν, 

ζηηο 14 Ώπξηιίνπ 1915, ε Βπηηξνπή αθνχ εμέθξαζε ηελ επγλσκνζχλε ηεο πξνο ηνλ Κσλ/λν Υαηδή γηα 

ηελ πξνζθνξά ηνπ, ηνλ ελεκέξσζε, κεηά ιχπεο φηη αδπλαηεί λα ηθαλνπνηήζεη «ηελ αίηεζίλ ζαο θαη ιφγσ 

ειιείςεσο ρξεκάησλ θαη δηφηη νπδεκηά ειήθζε κέρξη ηνχδε απφθαζηο πεξί αγνξάο έξγσλ ζπγρξφλσλ 

δσγξάθσλ». ΐι. αξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο αιιεινγξαθία.  
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Δ επηζηξνθή ηνπ Βιεπζέξηνπ ΐεληδέινπ ζηελ εμνπζία, ζηηο 13 Ενπλίνπ 1917, 

κε ηελ πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή παξέκβαζε ησλ δπλάκεσλ ηεο Ώληάλη, 

ζεκαηνδφηεζε ηελ πξνζσξηλή επηθξάηεζε ησλ Φηιειεπζέξσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

Βζληθνχ Αηραζκνχ. Δ λέα θπβέξλεζε
583

 πξνρψξεζε ζηελ άκεζε απνκάθξπλζε ησλ 

αληηβεληδειηθψλ απφ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ (δεκφζηα δηνίθεζε, Παλεπηζηήκην, 

εθθιεζία, ρσξνθπιαθή, ζηξαηφο) θαη ζηνλ δηνξηζκφ έκπηζησλ θαη πξνζθείκελσλ ζην 

Κφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ πνιηηηθψλ ζηειερψλ,
584

 ψζηε λα επηηεπρζεί ε απξφζθνπηε 

θαη ρσξίο αλαβνιή πινπνίεζε ηνπ πνιηηηθνχ θαη θνηλσληθνχ ηεο πξνγξάκκαηνο, κηαο 

νινθιεξσκέλεο πξνζπάζεηαο ελφο θαζνιηθνχ αζηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ, φπσο έρεη 

επηζεκαλζεί,
585

θπξίσο ζηνπο ηνκείο ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, ηεο εξγαζίαο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο.  

Τπνπξγφο Παηδείαο ηνπνζεηήζεθε ν Αεκήηξηνο Αίγθαο
586

θαη ν ζρεδηαζκφο θαη 

ε εθαξκνγή ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ αλαηέζεθε ζηνλ Αεκήηξε Γιελφ, 

γεληθφ γξακκαηέα ηνπ ίδηνπ Τπνπξγείνπ θαη ζηνπο Ώιέμαλδξν Αεικνχδν θαη Μαλφιε 

Σξηαληαθπιιίδε, πνπ δηνξίζηεθαλ ζηηο δχν λεντδξπζείζεο δηνηθεηηθέο ζέζεηο ησλ 

«Ώλσηέξσλ Βπνπηψλ Αεκνηηθήο Βθπαηδεχζεσο». Με κηα ζεηξά δηαηαγκάησλ θαη 

λφκσλ ζεζκνζεηήζεθε ε εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζηηο ηέζζεξηο πξψηεο 

ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ θαη ε αιιαγή ζηνλ ηξφπν ζπγγξαθήο ησλ ζρνιηθψλ 

βηβιίσλ.
587

Σελ επηκέιεηα ησλ λέσλ αλαγλσζηηθψλ, φπσο είλαη γλσζηφ, αλέιαβε κηα 

ζπληαθηηθή επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνπο Α. Ώλδξεάδε, Ώ. Αεικνχδν, Π. Νηξβάλα, 

Γ. Παπαλησλίνπ θαη Μ. Σξηαληαθπιιίδε, θαξπφο ηεο νπνίαο ήηαλ, κεηαμχ άιισλ, θαη 

ε έθδνζε δχν βηβιίσλ ζηαζκψλ ζηελ ηζηνξία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο:Σα Φειά 

Βνπλά ηνπ Γαραξία Παπαλησλίνπ, κε ηε ζπλεξγαζία ησλ Α. Ώλδξεάδε, Ώ. Αεικνχδνπ, 

Π. Νηξβάλα, Μ. Σξηαληαθπιιίδε θαη ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ Π. Ρνχκπνπ,θαη Σν 

Αιθαβεηάξη κε ηνλ Ήιην. ΐαζηζκέλα ζηελ ηδενινγία ηνπ αζηηθνχ νξζνινγηζκνχ θαη 

εκπνηηζκέλα απφ έλα λέν πλεχκα ζηηο θαηεπζχλζεηο κηαο πξννδεπηηθήο θαη 

                                                 
583 ηελ θπβέξλεζε ζπκκεηείραλ ν Ν. Πνιίηεο σο Τπνπξγφο Βμσηεξηθψλ, ν Βκκ. Ρέπνπιεο 

(Βζσηεξηθψλ), ν Μηιηηάδεο Νεγξεπφληεο (Οηθνλνκηθψλ), ν Κ. ππξίδεο (Βζληθήο Οηθνλνκίαο), ν Ε. 

Σζηξηκψθνο (Αηθαηνζχλεο), ν Α. Αίγθαο (Παηδείαο), ν Ώι. Παπαλαζηαζίνπ (πγθνηλσλίαο) θαη ν Π. 

Κνπληνπξηψηεο (Ναπηηθψλ), ελψ ν ίδηνο ΐεληδέινο αλέιαβε θαη ην Τπνπξγείν ησλ ηξαηησηηθψλ. 
584 ΐι. ζρεηηθά Θ. Μπνρψηεο, «Βζσηεξηθή πνιηηηθή, 1900-1922», φπ.π., ζει.95-97. 
585Γ. Μαπξνγνξδάηνο, «ΐεληδειηζκφο θαη αζηηθφο εθζπγρξνληζκφο», ζην Γ. Μαπξνγνξδάηνο θαη Υ. 

Υαηδεησζήθ (επηκ.), Βεληδειηζκφο θαη αζηηθφο εθζπγρξνληζκφο, Δξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο 

Κξήηεο, 21992 (11988), ζει. 9. 
586ρεηηθά κε ηνλ Α. Αίγθα βι. Γ. Ώλαζηαζηάδεο Ŕ Β. Υεθίκνγινπ, Γεκήηξηνο Γ. Γίγθαο (1876-1974). Ζ 

δσή θαη ην έξγν ηνπ πξψηνπ Μαθεδφλα ππνπξγνχ, Θεζζαινλίθε, UniversityStudioPress, 2002. 
587ΐι. ζρεηηθά Ώ. Φξαγθνπδάθε, Δθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε θαη θηιειεχζεξνη δηαλννχκελνη, 9ε έθδνζε, 

Ώζήλα, Κέδξνο, ρ.ρ. (11977), ζει. 35-55. Υ. Ννχηζνο, Ηζηνξία ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηδενινγία. ςεηο ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ, Ώζήλα, Ο Πνιίηεο, 1990, ζει. 111-157. 
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αληηαπηαξρηθήο παηδαγσγηθήο, ηα λέα αλαγλσζηηθά απέθπγαλ ηνλ δηδαθηηζκφ θαη ηελ 

εζηθνινγία, γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ παξαδείγκαηα παξκέλα «απφ ηελ θαζεκεξηλή 

δσή, ξεαιηζηηθά θαη πεηζηηθά, έηζη ψζηε νη κηθξνί αλαγλψζηεο λ‟ αλαγλσξίδνπλ 

εκπεηξίεο θαη παξαζηάζεηο απφ ηε γχξσ πξαγκαηηθφηεηα».
588

Βηδηθάηα Φειά Βνπλάηνπ 

Παπαλησλίνπ, φπσο εχζηνρα επηζεκάλζεθε πξφζθαηα, έθεξαλ κηα δηαθνξεηηθή απφ 

ηελ σο ηφηε θπξίαξρε αληίιεςε γηα ην ειιεληθφ έζλνο θαη πξφβαιαλ έλα λέν αμηαθφ 

ζχζηεκα γηα ηελ ειιεληθή θνηλσλία.
589

  Οη έλλνηεο ηεο νηθνγέλεηαο, ηεο παηξίδαο θαη 

ηεο ζξεζθείαο απνπζηάδαλ απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ εηθνζηέμη παηδηψλ αζηηθήο 

πξνέιεπζεο πνπ έδεζαλ γηα ελάκηζη κήλα ζηα βνπλά ηεο Ρνχκειεο.  ηηο ζειίδεο ηνπ 

αλαγλσζηηθνχ δελ γηλφηαλ θακηά αλαθνξά ζηελ έλδνμε ειιεληθή ηζηνξία, νη καζεηέο 

δελ εθθιεζηάδνληαλ ηηο Κπξηαθέο θαη ε θνηλφηεηά ηνπο ζχκηδε ηα θνκκνπληζηηθά 

ζνβηέη,
590

 ζηνηρεία πνπ πξνθάιεζαλ ηελ αληίδξαζε φρη κφλν ηνπ ζπληεξεηηθνχ ρψξνπ, 

αιιά θαη κεξίδαο ησλ δεκνηηθηζηψλ. Ώληίζεηα ε έλλνηα ηεο «παηξίδαο» 

λνεκαηνδνηήζεθε σο έλαο ρψξνο ν νπνίνο ήηαλ «πεδίν αλάκεημεο θαη αιιειεπίδξαζεο 

δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ θαη δηαθνξεηηθψλ γισζζηθψλ νκάδσλ», φπσο 

έδεηρλε ε επαθή ησλ παηδηψλ κε ηηο παξαδνζηαθέο θνηλφηεηεο ησλ ειιελφθσλσλ 

αγξνηψλ θαη ησλ βιάρσλ θηελνηξφθσλ.
591

Με ηε ζπκβνιή, φκσο ηνπ νξζνχ ιφγνπ 

ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ πξνιήςεσλ, αιιά θαη ηε γισζζηθή αθνκνίσζε επηηπγράλεηαη 

ε δεηνχκελε νκνγελνπνίεζε ησλ πιεζπζκψλ, φπσο απέδεημε ην παξάδεηγκα ηνπ 

κηθξνχ βιάρνπ Λάκπξνπ, ν νπνίνο κεηά ηελ γλσξηκία ηνπ κε ηα παηδηά,άθεζε ηε δσή 

ηνπ βνζθνχ γηα λα θαηέβεη ζηελ πφιε λα κάζεη γξάκκαηα θαη λα γίλεη ηειηθά 

δεκνηηθηζηήο δάζθαινο, λα εμειηρζεί δειαδή ζε «ηδαληθφ θνξέα ηνπ ζχγρξνλνπ 

εζληθνχ πξνηάγκαηνο: ηεο πξντνχζαο γισζζηθήο θαη πνιηηηζκηθήο ελφηεηαο».
592

 

Οη βαζηθνί απηνί άμνλεο ηεο βεληδειηθήο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο, ε 

αλάδεημε, δειαδή, θαη αμηνπνίεζε ηεο λενειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ε 

                                                 
588Ώ. Φξαγθνπδάθε, Δθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε θαη θηιειεχζεξνη δηαλννχκελνη, φπ.π., ζει. 43. 
589ΐι. Υ. Ώζαλαζηάδεο, Σα απνζπξζέληα βηβιία. Έζλνο θαη ζρνιηθή Ηζηνξία ζηελ Διιάδα, 1858-2008, 

Ώζήλα, Ώιεμάλδξεηα, 2015, ζει. 185-223. 
590Υαξαθηεξηζηηθφ σο πξνο απηφ ήηαλ ην απφζπαζκα ηεο έθζεζεο ηεο Βπηηξνπήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο πνπ ζπζηάζεθε ην 1921 γηα ηελ εμέηαζε ηεο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο ησλ Αεκνηηθψλ 

ρνιείσλ: «[Σα Φειά ΐνπλά] εκθαλίδνπζηλ ηελ ηε ζξεζθείαλ θαη ηνλ ειιεληζκφλ ππφ κνξθήλ γεινίαλ 

θαη βάξβαξνλ, ίλα εκπνηήζσζηλ απνζηξνθήλ πξνο ακθφηεξα, ψζηε νη παίδεο λα αζπαζζψζηλ χζηεξνλ 

ηαο ηδέαο, πξνο αο άγνπζηλ ηα Φειά ΐνπλά, ήηνη ηνλ κπνιζεβηθηζκφλ [...] Να εθβιεζψζη πάξαπηα εθ 

ησλ ζρνιείσλ θαη θαψζη ηα ζπκθψλσο πξνο ηνπο λφκνπο εθείλνπο ζπληαρζέληα θαη ζήκεξνλ ελ ρξήζεη 

ππάξρνληα βηβιία σο έξγα ςεπδνχο θαη θαθνβνχινπ πξνζέζεσο». Παξαηίζεηαη ζην Ώ. Αεκαξάο, Ζ 

κεηαξξχζκηζε πνπ δελ έγηλε, ηφκνοΐ΄, Ώζήλα, Βξκήο, 1986, ζει. 130-132. ΐι. θαη Ά. Φξαγθνπδάθε, 

Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξχζκηζε…, φπ.π., ζει. 44-45.  
591Υ. Ώζαλαζηάδεο, Σα απνζπξζέληα βηβιία…, φπ.π.,  ζει. 218-219. 
592π.π., ζει. 220. 
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ζπλαθφινπζε αλαβάζκηζε θαη κειέηε ηνπ λενειιεληθνχ πνιηηηζκνχ,
593

 

ραξαθηεξίδνπλ, θαηά ηε γλψκε κνπ, θαη ηηο ζεζκηθέο παξεκβάζεηο ηεο λέαο 

θπβέξλεζεο γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. θνπφο ήηαλ λα 

απνθηήζεη ην κνπζείν κηα αλαβαζκηζκέλε, ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν, 

ηδενινγηθή απνζηνιή, ε νπνία ζπλίζηαην ζην λα εθθξάζεη ζηνλ ρψξν ησλ εηθαζηηθψλ 

ηερλψλ θαη ζην βαζκφ πνπ ηνπ αλαινγεί, ηηο λέεο αμίεο ηνπ λενειιεληθνχ πνιηηηζκνχ 

θαη λα ιεηηνπξγήζεη γηα πξψηε θνξά ηφζν ζπζηεκαηηθά σο έλαο απφ ηνπο θξαηηθνχο 

κεραληζκνχο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θηιειεχζεξεο πνιηηηζηηθήο ηδενινγίαο θαη ηε 

δηακφξθσζε κηαο λέαο πνιηηηζηηθήο εζληθήο ζπλείδεζεο. 

 

7.1) Σα λνκνζεηήκαηα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο θαη γηα 

ηελ ίδξπζε ηνπ Μνπζείνπ Διιεληθψλ Υεηξνηερλεκάησλ 

ηηο 16 Ώπξηιίνπ 1918 ν Τπνπξγφο Παηδείαο Αεκήηξηνο Αίγθαοθαηέζεζε ζηε 

ΐνπιή πξνο ςήθηζε ηνλ Νφκν 1434 «πεξί νξγαλψζεσο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο»,
594

 

ν νπνίνο πεξηιάκβαλε ζπλνιηθά 13 άξζξα θαη θαηάξγεζε ηα παιαηφηεξα 

λνκνζεηήκαηα ΓΦΝΔ΄ θαη ΓΤΚ΄, θαζψο θαη «πάζα άιιε δηάηαμηο αληηθεηκέλε εηο ηαο 

ηνπ παξφληνο λφκνπ» (άξζξν 13). 

Οη ζεκαληηθφηεξεο αιιαγέο πνπ επέθεξε ν λένο λφκνο αθνξνχζαλ ζηε 

δηνίθεζε ηνπ κνπζείνπ. Ο «Έθνξνο» ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο κεηνλνκάζηεθε ζε 

«Αηεπζπληή» θαη ηαπηφρξνλα δηαθνξνπνηήζεθαλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα γηα ηελ 

θάιπςε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζέζεο. Βλψ ν λφκνο ΓΦΝΔ΄ ηνπ 1910 πεξηφξηδε ηηο 

ππνςεθηφηεηεο θάλνληαο ιφγν κφλν γηα δηαπξεπή «εηδηθψο ελ ηε Βζπεξία» θαιιηηέρλε 

ή ηνλ Αηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ, ην λέν λνκνζέηεκα ηεο βεληδειηθήο 

θπβέξλεζεο έζεζε ηξία δηαθνξεηηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ηνπ λένπ Αηεπζπληή 

(άξζξν 5): 

 α) δηαπξεπήο δσγξάθνο, ελ ηε Δζπεξία κνξθσζείο θαη δηαθξηζείο εηο επηζήκνπο δηεζλείο 

εθζέζεηο ή θεθηεκέλνο ην εζληθφλ αξηζηείνλ ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ, β) 

πηπρηνχρνο ηνπ εκεηέξνπ ή νκνηαγνχο αιινδαπνχ Παλεπηζηεκίνπ, έρσλ απνδείμεηο 

δηεηνχο ζπνπδήο ηεο ηζηνξίαο θαη θηινζνθίαο ηεο ηέρλεο ελ ηε Δζπεξία δηαηειέζαο επί 

πεληαεηίαλ θαζεγεηήο ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο ελ ησ ρνιείσ ησλ Καιψλ Σερλψλ θαη 

δεκνζηεχζαο αμίαο ιφγνπ πξαγκαηείαο, αλαθεξφκελαο εηο ηελ λεσηέξαλ δσγξαθηθήλ, γ) 

ινγνηέρλεο δηαθεθξηκέλνο, έρσλ δηα δεκνζηεπκάησλ κεκαξηπξεκέλελ ηερλνθξηηηθήλ 

                                                 
593ΐι. ηξ. Μπνπξλάδνο, «Δ εθπαίδεπζε ζην ειιεληθφ θξάηνο», ζην Υ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο 

Διιάδαο ηνπ 20νπ αηψλα. Οη απαξρέο 1900-1922, ηφκνο Ώ2, Ώζήλα, ΐηβιηφξακα, 1999, ζει.258-259. 
594Νφκνο 1434 «πεξί νξγαλψζεσο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο», ΦΔΚ, αξ. 115 ηεο 26εο ΜαΎνπ 1918.  
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ηθαλφηεηα θαη δη‟ έξγσλ ηνπ ελ θαιιηηερληθή εθζέζεη απνδεδεηγκέλελ επίδνζηλ εηο ηελ 

δσγξαθηθήλ, δηνθεηηθήλ δε πείξαλ εθ πξνγελεζηέξαο δεκνζίαο ππεξεζίαο, επί βαζκψ 

ηνπιάρηζηνλ ηκεκαηάξρνπ. 

Σαπηφρξνλα απμήζεθε ν κεληαίνο κηζζφο ηνπ απφ 500 ζε 600 δξρ., «κεηά δχν 

αλά πεληαεηίαλ 50δξάρκσλ πξναπμήζεσλ», πνζφ ηδηαίηεξα πςειφ γηα κηα επνρή, φπνπ 

ην θαηά θεθαιήλ εζληθφ πξντφλ ήηαλ 1069 δξρ. θαη ην κέζν εκεξνκίζζην 13,50 

δξρ.
595

Βπίζεο ζεζπίζηεθε ε ζέζε ηνπ Τπνδηεπζπληή ή ειιείςεη ηνχηνπ Γξακκαηέα, ν 

νπνίνο θαη έπξεπε λα είλαη πηπρηνχρνο ηνπ «εκεηέξνπ ή αιινδαπνχ Παλεπηζηεκίνπ 

έρσλ εηδηθάο ζπνπδάο ελ ηε Βζπεξία εηο ηελ ηζηνξίαλ ηεο Σέρλεο θαη ηδία ηεο 

δσγξαθηθήο», κε κηζζφ 300 δξρ. Σέινο, δηαηεξήζεθαλ νη ζέζεηο ηνπ πξψηνπ θαη 

δεχηεξνπ επηκειεηή («δφθηκνο δσγξάθνο, έρσλ αλεγλσξηζκέλελ εηδηθφηεηα πξνο 

ζπληήξεζηλ θαη δηάζσζηλ έξγσλ δσγξαθηθήο»), ελψ ην πξνζσπηθφ ηνπ κνπζείνπ 

δηεπξχλζεθε κε ηελ πξνζζήθε πέληε ζπληεξεηψλ, ελφο Ώξρηθχιαθα, ηξηψλ θπιάθσλ 

θαη δχν ππεξεηψλ ή ππεξεηξηψλ. 

Σα άξζξα 2 θαη 3 φξηζαλ ηε ζπγθξφηεζε δχν λέσλ μερσξηζηψλ δηνηθεηηθψλ 

νξγάλσλ: κηαο επηακεινχο επηηξνπήο «πξνο επίβιεςηλ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο θαη 

δηαρείξηζηλ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ηδξχκαηνο» (άξζξν 2, εηο ην εμήο ζα αλαθέξεηαη εδψ σο 

Γηαρεηξηζηηθή Δπηηξνπή)
596

 θαη ελφο πεληακεινχο Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ,
597

 ην 

                                                 
595 ΐι. Μ. Ρεγίλνο,Παξαγσγηθέο δνκέο θαη εξγαηηθά εκεξνκίζζηα ζηελ Διιάδα, 1909-1936…, φπ.π., ζει. 

38. 
596 Δ ζχλζεζε ηεο επηακεινχο Βπηηξνπήο θαζνξηδφηαλ «δηα ΐαζηιηθνχ Αηαηάγκαηνο πξνηάζζεη ηνπ 

Τπνπξγνχ ησλ Βθθιεζηαζηηθψλ θαη ηεο Αεκνζίαο Βθπαηδεχζεσο επί κίαλ ηξηεηίαλ, ηεο πξψηεο 

ινγηδνκέλεο απφ 1εο Εαλνπαξίνπ 1918». ηα κέιε ηεο πξνεγνχκελεο επηηξνπήο ηνπ κνπζείνπ δηλφηαλ ε 

δπλαηφηεηα λα παξακείλνπλ θαη ζηε λέα επηηξνπή γηα ηελ πξψηε ηνπιάρηζηνλ ηξηεηία, «ηνπ Τπνπξγείνπ 

δπλακέλνπ λα αληηθαηαζηήζε δηα ΐαζ. Αηαηάγκαηνο κέρξη ηξηψλ εθ ησλ κειψλ ηνχησλ». ην ίδην άξζξν 

γηλφηαλ επίζεο ιφγνο γηα ηε ζχληαμε πξαθηηθψλ απφ ηνλ Γξακκαηέα ηεο επηηξνπήο, ελψ ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο κπνξνχζε λα ζπκκεηέρεη «εθπξνζσπψλ ηνλ Τπνπξγφλ, ν ηκεκαηάξρεο ησλ γξακκάησλ 

θαη ησλ θαιψλ ηερλψλ, γλσκνδνηψλ άλεπ ςήθνπ. Πάζαη αη απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο ππφθεηληαη εηο ηελ 

έγθξηζηλ ηνπ Τπνπξγείνπ». 
597 Σν Καιιηηερληθφ πκβνχιην απνηειείηαη «εθ ηνπ δηεπζπληνχ ηνπ ζρνιείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ, σο 

πξνέδξνπ, ηνπ δηεπζπληνχ ηεο Πηλαθνζήθεο, σο εηζεγεηνχ, ηνπ πξψηνπ επηκειεηνχ ηεο Πηλαθνζήθεο, 

ελφο εμ επαγγέικαηνο δσγξάθνπ θη ελφο θηινηέρλνπ, δηνξηδνκέλσλ δηα ΐαζηιηθνχ Αηαηάγκαηνο επί κίαλ 

ηξηεηίαλ, ηεο πξψηεο ινγηδνκέλεο απφ 1εο Εαλνπαξίνπ 1918». Σν πκβνχιην ζεσξείηαη «ελ απαξηία εάλ 

παξίζηαληαη ηξία κέιε», ηνλ πξφεδξν κπνξεί λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη ν δηεπζπληήο ηεο Πηλαθνζήθεο, ηα 

πξαθηηθά ηα ζπληάζζεη ν Γξακκαηέαο, ελψ «αη απνθάζεηο ιακβάλνληαη θαηά πιεηνλνςεθίαλ, κε 

επηηξεπνκέλεο αξλήζεσο ςήθνπ. Βλ ηζνςεθία ε ςήθνο ηνπ πξνέδξνπ ή ηνπ πξνεδξεχνληνο ινγίδεηαη 

δηπιή. Σσλ ζπλεδξίσλ κεηέρεη θαηά βνχιεζηλ, εθπξνζσπψλ ηνλ Τπνπξγφλ, ν ηκεκαηάξρεο ησλ 

γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ γλσκνδνηψλ άλεπ ςήθνπ. Σν Τπνπξγείνλ, πξνθεηκέλνπ πεξί δαπάλεο 

ζεκαληηθνχ πνζνχ, δχλαηαη λα πξνθαιέζε θαη ηελ γλψκελ ηεο δηαρεηξηζηηθήο επηηξνπήο. Πάζαη αη 

απνθάζεηο ηνπ ζπκβνπιίνπ ππφθεηληαη εηο ηελ έγθξηζηλ ηνπ Τπνπξγείνπ. Καηά Εαλνπάξηνλ εθάζηνπ 

έηνπο ν δηεπζπληήο ππνβάιιεη εηο ην Τπνπξγείνλ ιεπηνκεξή έθζεζηλ ησλ πεπξαγκέλσλ, 

δεκνζηεπνκέλελ εηο ην Αειηίνλ απηνχ, νκνχ κεηά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ απνινγηζκνχ ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο επηηξνπήο». 
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νπνίν ήηαλ αξκφδην λα πξνηείλεη ζην ππνπξγείν Παηδείαο «πάζαλ αγνξάλ έξγνπ ππφ 

ηεο Πηλαθνζήθεο ή απνδνρή δσξεάο ηνχηνπ» (άξζξν 3).   

Δ δηνηθεηηθή απηή κεηαξξχζκηζε ζπλνδεχηεθε απφ ηελ ελίζρπζε ηεο θξαηηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ «εγθαηάζηαζηλ, ζπληήξεζηλ θαη πινπηηζκφλ ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο». Γηα πξψηε θνξά ζε ζρεηηθφ λνκνζρέδην νξίζηεθεε αλαγξαθή ζηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ησλ 30.000δξρ. εηεζίσο γηα ηα έμνδα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κνπζείνπ«ήηνη γξαθηθά, θαζαξηζηηθά, ζέξκαλζηλ, θσηηζκφλ, πιηθά 

ζπληεξήζεσο θαη επηζθεπήο εηθφλσλ θαη ινηπψλ έξγσλ ηέρλεο, απνζηνιήο δηεπζπληνχ, 

επηκειεηψλ θαη ζπληεξεηψλ, αγνξάλ θαη δεηηθά βηβιίσλ θαη πάζαλ ζρεηηθήλ δαπάλελ, 

σο θαη πξνο πινπηηζκφλ ηεο Πηλαθνζήθεο δη‟ έξγσλ δσγξαθηθήο, γιππηηθήο, 

ραξαθηηθήο, δηαθνζκεηηθψλ ηερλψλ θαη εθκαγείσλ» (άξζξν 4). Σαπηφρξνλα 

δηαηεξήζεθε θαη ε εηήζηα ζπλδξνκή ησλ 3.000 δξρ. απφ ην Ασξίδεην θιεξνδφηεκα, 

ελψ επηπξφζζεηνη πφξνη ήηαλ δπλαηφλ λα εμαζθαιηζηνχλ κέζσ δσξεψλ θαη 

θιεξνδνηεκάησλ.  

εκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο ζπγθξηηηθά κε ηα πξνγελέζηεξα λνκνζρέδηα 

ζπλαληνχκε θαη ζηα ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ ζπιινγψλ άξζξα ηνπ λένπ λφκνπ. 

χκθσλα κε ην άξζξν 7 ε ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο δηαθξίλεηαη ζε:  

«α) πιινγήλ αξραίσλ έξγσλ δσγξαθηθήο, πξνεξρνκέλσλ εθ ησλ αλά ην Κξάηνο 

αλαζθαθψλ ή εμ αγνξψλ θαη δσξεψλ, β) πιινγήλ έξγσλ δσγξαθηθήο βπδαληηλήο θαη 

ρξηζηηαληθήο ηέρλεο κέρξη ηεο Αλαγελλήζεσο, γ) πιινγήλ έξγσλ δσγξαθηθήο απφ ηεο 

Αλαγελλήζεσο κέρξη ησλ θαζ‟ εκάο ρξφλσλ, δ) πιινγήλ έξγσλ δσγξαθηθήο ζχγρξνλσλ 

Διιήλσλ θαιιηηερλψλ, ε) πιινγήλ έξγσλ γιππηηθήο απφ ηεο Αλαγελλήζεσο κέρξη ησλ 

θαζ‟ εκάο ρξφλσλ, ζη) πιινγήλ έξγσλ γιππηηθήο ζπγρξφλσλ Διιήλσλ θαιιηηερλψλ, δ) 

πιινγήλ έξγσλ ραξαθηηθήο απφ ηεο Αλαγελλήζεσο κέρξη ησλ θαζ‟ εκάο ρξφλσλ, ε) 

πιινγήλ έξγσλ ησλ δηαθνζκεηηθψλ ηερλψλ, απφ ηεο Αλαγελλήζεσο κέρξη ησλ θαζ‟ 

εκάο ρξφλσλ, θαη ζ) πιινγήλ εθκαγείσλ εμερφλησλ έξγσλ πάλησλ ησλ αηψλσλ».  

Δ ζπιινγή ηνπ κνπζείνπδηαηήξεζε κελ ηα ρξνληθά ηεο φξηα (απφ ηελ 

αξραηφηεηα κέρξη «ησλ θαζ‟ εκάο ρξφλσλ»), δηεπξχλζεθε σζηφζν ζεκαληηθά κε ηε 

ξεηή ζπκπεξίιεςε γιππηψλ, ραξαθηηθψλ, έξγσλ δηαθνζκεηηθήο ηέρλεο θαη εθκαγείσλ. 

Βπίζεο γηα πξψηε θνξά ζε λνκνζρέδην, γηλφηαλ αλαθνξά ζηε ζπγθξφηεζε ζπιινγήο 

έξγσλ δσγξαθηθήο θαη γιππηηθήο ζχγρξνλσλ Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ,γεγνλφο πνπ 

αληαπνθξηλφηαλ ζηηο λέεο πξνηεξαηφηεηεο ηεο θηιειεχζεξεο θπβέξλεζεο γηα ηε κειέηε 

θαη πξνβνιή ηνπ λενειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη πνπ ηαπηφρξνλα θαζηζηνχζε ηελ 

Βζληθή Πηλαθνζήθε σο έλα απφ ηα βαζηθά θξαηηθά ηδξχκαηα γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θπβεξλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο.  
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Δ δηα λνκνζεηεκάησλ αλαδηνξγάλσζε ηνπ κνπζείνπ νινθιεξψζεθε κε δχν 

ζπκπιεξσκαηηθά ηνπ «Νφκνπ 1434» ΐαζηιηθά Αηαηάγκαηα, ηα νπνία ν Τπνπξγφο 

Παηδείαο Α. Αίγθαο έθεξε ζηε ΐνπιή πξνο ςήθηζε ηνπο ακέζσο επφκελνπο κήλεο. 

Πξψηνλ, ην ΐ.Α. «Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο» ηεο 14
εο

 Ενπλίνπ 1918,
598

 απνηεινχκελν απφ 3 άξζξα, ηα νπνία 

θαζφξηδαλ αλαιπηηθά ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ πςειφβαζκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κνπζείνπ, 

δειαδή ηνπ Αηεπζπληή,
599

 ηνπ Τπνδηεπζπληή ή Γξακκαηέα
600

 θαη ησλ 

Βπηκειεηψλ.
601

Αεχηεξνλ, ην ΐ.Α. «Πεξί δηαρεηξίζεσο ηεο πεξηνπζίαο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο» ηεο 16
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1919,
602

 πνπ αθνξνχζε ηηο δηθαηνδνζίεο ηεο λέαο 

επηακεινχο Αηαρεηξηζηηθήο Βπηηξνπήο.ην λέν απηφ ζεζκηθφ πιαίζην νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κνπζείνπ, ν ξφινο ηνπ Αηεπζπληή αλαβαζκίζηεθε, ελψ ηδηαίηεξα 

εληζρπκέλεο ήηαλ θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ. Ώληίζεηα 

ππνβαζκίζηεθε ν ξφινο ηεο Βπηηξνπήο, ε νπνία δηαηήξεζε κελ ηνλ δηαρεηξηζηηθφ 

έιεγρν ηεο Πηλαθνζήθεο, απψιεζε, σζηφζν, ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ ηα 

πξνγελέζηεξα λνκνζρέδηα ηεο είραλ εθρσξήζεη, κε ζεκαληηθφηεξε εθείλε ηεο 

γλσκνδφηεζεο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζπιινγψλ. Εδηαίηεξε έκθαζε έδσζε ην 

δεχηεξν ΐ.Α. ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, ζέηνληαο γηα 

πξψηε θνξά απζηεξνχο θαλφλεο. Δ Αηαρεηξηζηηθή Βπηηξνπή φθεηιε λα θαηαξηίδεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ κνπζείνπ ηνλ Αεθέκβξην ηνπ θάζε έηνπο (άξζξν 1), ελψ κε εηδηθή 

επηζήκαλζε ηνλίζηεθε φηη φηη ηα αλαγξαθφκελα έμνδα έπξεπε λα είλαη θαηά 10% 

ιηγφηεξα απφ ηα έζνδα (άξζξν 2). Βπηπξνζζέησο ζε θάζε ρξεκαηηθφ έληαικα έπξεπε 

λα πξνζαξηψληαη θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, φπσο α) ε απφθαζε ηεο 

                                                 
598ΐ.Α. «Πεξί θαζνξηζκνχ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο», ΦΔΚ, αξηζ. 

134 ηεο 19εο Ενπλίνπ 1918. 
599 Ο Αηεπζπληήο ππέβαιε ηηο εηζεγήζεηο πξνο ην Καιιηηερληθφ πκβνχιην θαη θαηέζεηε εγγξάθσο ηηο 

γλσκνδνηήζεηο ηνπ πξνο ηε Αηαρεηξηζηηθή Βπηηξνπή, ππέγξαθε ηα εμεξρφκελα έγγξαθα, θαζφξηδε ηηο 

ηξεηο εκέξεο επίζθεςεο ηνπ θνηλνχ ζην κνπζείν, επέηξεπε ηελ είζνδν ζηελ Πηλαθνζήθε ιφγησλ, 

θηινηέρλσλ, θαιιηηερλψλ θηι. θαη ζε άιιεο ψξεο, θαζφξηδε ηνπο θαλφλεο γηα ηελ επίζθεςε νκάδσλ θαη 

γεληθά κεξηκλνχζε γηα νηηδήπνηε ζρεηηδφηαλ κε ηνλ εκπινπηηζκφ θαη ηε ζπληήξεζε ησλ ζπιινγψλ ηεο. 
600 Ο Τπνδηεπζπληήο ή ειιείςεη απηνχ, ν Γξακκαηέαο εθηεινχζε «πάζαλ ηελ γξαθηθήλ εξγαζίαλ ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο».Πην ζπγθεθξηκέλα ηεξνχζε πξσηφθνιιν ησλ εηζεξρνκέλσλ θαη εμεξρνκέλσλ 

εγγξάθσλ, θχιαγε ην αξρείν, ζπλέηαζζε θαη ππέγξαθε καδί κε ηνλ δηεπζπληή ηηο θαηαζηάζεηο δαπαλψλ 

θαη θάζε εμεξρφκελν έγγξαθν, θξαηνχζε ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Βπηηξνπήο 

θαη ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, θαηάξηηδε εηο δηπινχλ θαηάινγν ησλ έξγσλ, ζπγθέληξσλε ηα 

ζηνηρεία γηα ηνλ γεληθφ θαηάινγν έξγσλ δσγξαθηθήο πνπ βξίζθνληαλ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα (ζηνηρεία 

ηα νπνία ζπλέιεγαλ νη επηκειεηέο ηνπ κνπζείνπ) θαη, ηέινο, εθηεινχζε θάζε άιιε εξγαζία πνπ ηνπ 

αλέζεηε ν Αηεπζπληήο. 
601 Οη Βπηκειεηέο «εθηεινχζη πάζαλ ηερληθήλ εξγαζίαλ ζθνπνχζαλ ηελ ζπληήξεζηλ ησλ ελ ηε 

Πηλαθνζήθε έξγσλ».Βηδηθφηεξα ν πξψηνο επηκειεηήο είρε ηελ „αλεμάξηεηε‟ δηεχζπλζε ηνπ 

εξγαζηεξίνπ θαη ήηαλ ν ππεχζπλνο γηα ηε ζχληαμε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ.    
602ΐ.Α. «Πεξί δηαρεηξίζεσο ηεο πεξηνπζίαο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο», ΦΔΚ, αξηζ. 39 ηεο 22αο 

Φεβξνπαξίνπ 1919. 



246 

επηηξνπήο, β) ε θαηάζηαζε ή ν ινγαξηαζκφο ηεο δαπάλεο κεηά βεβαηψζεσο ηνπ 

δηεπζπληνχ ηεο Πηλαθνζήθεο θαη γ) ε εμνθιεηηθή απφδεημε ηνπ δηθαηνχρνπ (άξζξν 5), 

ελψ ζε θάζε αίηεζε γηα ρνξήγεζε έθηαθηεο ή αλαπιεξσκαηηθήο πίζησζεο πνπ ε 

Βπηηξνπή ππέβαιε ζην ππνπξγείν πξνο έγθξηζε, ζα έπξεπε λα αλαγξάθεηαη θαη ην 

αληίζηνηρν έζνδν «δη‟ νπ θαιχπηεηαη αχηε» (άξζξν 6). 

Αχν εβδνκάδεο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λένπ λφκνπ γηα ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε, 

ε ΐνπιή επηθχξσζε θαη ην λφκν γηα ηελ ίδξπζε ζηελ Ώζήλα Μνπζείνπ ηνπ Βιιεληθψλ 

Υεηξνηερλεκάησλ.
603

 Ο φξνο «ρεηξνηερλήκαηα» πεξηιάκβαλε ηα «θεληήκαηα επί 

παληνεηδψλ πθαζκάησλ, είδε ηκαηηζκνχ, νηθηαθά έπηπια θαη ζθεχε εμ νηαζδήπνηε 

χιεο, εξγαιεία παζψλ ησλ ηερλψλ θαη βηνκεραληψλ θαη φπια», αθνξνχζε δειαδή ηα 

πξντφληα ηεο ηερληθήο, ζηα νπνία φκσο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ νη πίλαθεο ηεο 

«ιατθήο»-παξαδνζηαθήο δσγξαθηθήο. Σα ρξνληθά φξηα ηεο ζπιινγήο δεκηνπξγνχζαλ, 

επίζεο, πξνβιήκαηα, αθνχ εθηείλνληαλ απφ ηελ Άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο κέρξη 

θαη ηελ ίδξπζε ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, φρη δειαδή «κέρξη ησλ θαζ‟εκάο εκεξψλ», 

φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, κε απνηέιεζκα λα απνθιεηζηεί απφ 

ην κνπζείν ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο παξαδνζηαθήο ηέρλεο πνπ παξάρζεθε ηνλ 19
ν
 

αηψλα. Γηα ηε ζηέγαζε ηνπ λένπ κνπζείνπ παξαρσξήζεθε ην πξψελ ηνπξθηθφ ηδακί 

ζηελ πιαηεία Μνλαζηεξαθίνπ θαη καδί δφζεθε σο έθηαθηε επηρνξήγεζε ελφο έηνπο ην 

πνζφ ησλ 25.000 δξρ. γηα ηελ επηζθεπή ηνπ θηεξίνπ θαη γηα ηα πξψηα έμνδα 

εγθαηάζηαζεο. ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ εγγξάθεθε, επίζεο, ην πνζφ ησλ 20.000 

δξρ. σο ηαθηηθφ εηήζην θξαηηθφ θνλδχιη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Μνπζείνπ 

Υεηξνηερλεκάησλ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο ηνπ. Σν πξνζσπηθφ ηνπ 

απαξηίζηεθε απφ ηνλ Αηεπζπληή, ηνλ Βπηκειεηή θαη δχν θχιαθεο, ελψ παξάιιεια 

δηνξίζηεθε νθηακειήο επηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνπο ηκεκαηάξρεο ηνπ 

Ώξραηνινγηθνχ Σκήκαηνο θαη ηνπ Σκήκαηνο Καιψλ Σερλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ 

Βθθιεζηαζηηθψλ θαη ηεο Αεκνζίαο Βθπαηδεχζεσο, έλαλ θαζεγεηή Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Μεζαησληθήο Εζηνξίαο, ηνλ δηεπζπληή ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ, έλαλ εθπξφζσπν 

ηνπ σκαηείνπ «Πξφνδνο», έλαλ αληηπξφζσπν ηεο ΐαζηιηθήο ρνιήο 

Υεηξνηερλεκάησλ, δπν κέιε δηνξηδφκελα απφ ηνλ Τπνπξγν Παηδείαο, «νίηηλεο δχλαηαη 

                                                 
603 Νφκνο 1407 «Πεξί ηδξχζεσο Μνπζείνπ Βιιεληθψλ Υεηξνηερλεκάησλ»,ΦΔΚ, αξηζ.101 ηεο 9εο ΜαΎνπ 

1918. ΐι. ζρεηηθά Σέηε Υαηδεληθνιάνπ, «Δ πξνζηαζία ηεο λεψηεξεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηηο 

αξρέο ηνπ 20νχαηψλα. Δ ίδξπζε ηνπ Μνπζείνπ Βιιεληθψλ Υεηξνηερλεκάησλ: ηα πξψηα βήκαηα (1918-

1923)», ζην Ο Νηθφιανο Γ. Πνιίηεο θαη ην Κέληξνλ Δξεχλεο ηεο Διιεληθήο Λανγξαθίαο, Πξαθηηθά 

δηεζλνχο επηζηεκνληθνχ ζπλεδξίνπ, Ώθαδεκία Ώζελψλ, 4-7 Αεθεκβξίνπ 2003, ηφκνο ΐ΄, Ώζήλα, 

Ώθαδεκία Ώζελψλ, 2012, ζει. 991-1008. 
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λα είλαη θαη αιινδαπνί, αζρνινχκελνη εηο ηελ κειέηελ ρεηξνηερλεκάησλ». Με βάζε, 

ηέινο, ηα άξζξα 3 θαη 4, επηηξεπφηαλ ε εκπνξία θαη ζπιινγή ειιεληθψλ 

ρεηξνηερλεκάησλ απφ ηδηψηεο εληφο ησλ ζπλφξσλ ηεο ρψξαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

ηα αληηθείκελα ζα δειψλνληαλ εληφο δεθαπέληε εκεξψλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, 

αιιά γηα ηελ εμαγσγή ηνπο ζην εμσηεξηθφ απαηηείην ε ζχκθσλε γλψκε ηεο επηηξνπήο 

ηνπ κνπζείνπ. Με κηα πξνζσξηλή δηάηαμε επίζεο θιήζεθαλ φινη νη θάηνρνη ζπιινγψλ 

ρεηξνηερλεκάησλ λα ην δειψζνπλ ζην ππνπξγείν κέζα ζε έλα ρξφλν απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηνπ λφκνπ. Δ δηεχζπλζε ηνπ κνπζείνπ αλαηέζεθε ζηνλ δσγξάθν, 

δεκνηηθηζηή θαη πξνζθείκελν ησλ ΦηιειεπζέξσλΚσλζηαληίλν Μαιέα, ν νπνίνο ζε 

άξζξα ηνπ είρε ήδε ηνλίζεη ηελ αλάγθε κειέηεο ηεο θαιιηηερληθήο καο ιανγξαθίαο. ε 

επηζηνιή ηνπ, ιφγνπ ράξε, πξνο ηνλ Νηξβάλα πνπ είρε δεκνζηεπηεί ζηελ 

εθεκεξίδαΔζηία ηεο 15
εο

 ΜαΎνπ 1916, δχν ρξφληα δειαδή πξηλ ηελ ίδξπζε ηνπ 

κνπζείνπ, ηφληζε ραξαθηεξηζηηθά φηη «ε θαιιηηερληθή καο ιανγξαθία, φζνλ νιίγνλ θαη 

αλ εκειεηήζε απφ ηνπο ζπγρξφλνπο, καξηπξεί κε ην έλδπκα, κε ην θέληεκα, κε ηελ 

ρξσκαηηθήλ θαιαηζζεζίαλ, κε ηελ αξρηηεθηνληθήλ ηεο θαιχβεο αθφκε, φηη έλαο ιαφο 

αλσηέξαο θαιαηζζεζίαο, θιεξνλφκνο επγελεζηάηεο παξαδφζεσο, θαηνηθεί αθφκε ηελ 

ρψξαλ απηήλ».
604

Σαπηφρξνλα ν Μαιέαο είρε νξγαλψζεη ην πξψην ζηελ Βιιάδα 

ειεχζεξν πνπδαζηήξην «Αηαθνζκεηηθήο Σέρλεο θαη Γσγξαθηθήο».   

πσο αλαθέξεηαη ζην πξαθηηθφ ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Βπηηξνπήο ηνπ κνπζείνπ 

ζηηο 27 επηεκβξίνπ 1919, ζθνπφο ηεο ζπιινγήο ήηαλ λα «ππνδείμεη ηνλ πινχην ηεο 

δηαθνζκεηηθήο ηέρλεο πνπ έρεη θαλεξψζεη ν ειιεληθφο ιαφο θαη εηο απηάο ηαο εκέξαο 

ηεο δνπιείαο ηνπ».
605

Με ηελ ίδξπζε επνκέλσο ηνπ Μνπζείνπ Βιιεληθψλ 

Υεηξνηερλεκάησλ ε πνιηηεία αλαγλψξηζε επηζήκσο ηε «ιατθή»-παξαδνζηαθή ηέρλε σο 

αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ειιεληθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη επηρείξεζε λα 

θαιχςεη ην θελφ ηεο Σνπξθνθξαηίαο πνπ ππήξρε ζην ζρήκα ηεο εζληθήο ζπλέρεηαο. 

Σαπηφρξνλα νινθιήξσζε ηνλ κνπζεηαθφ ράξηε ηεο Ώζήλαο, δίλνληαο πιένλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηνπο θαηνίθνπο ή ηνπο επηζθέπηεο ηεο πξσηεχνπζαο λα δνπλ έλα 

παλφξακα ηεο ειιεληθήο θαιιηηερληθήο παξαγσγήο: ηνπο ζεζαπξνχο ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο ηέρλεο ζηνλ Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζείν, ηα βπδαληηλά θεηκήιηα ζην 

Βπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ Μνπζείν, ηε «ιατθή»-παξαδνζηαθή ηέρλε ζην Μνπζείν 

                                                 
604Π. Νηξβάλαο, «ρνιείνλ Αηαθνζκεηηθψλ Σερλψλ», εθ. Δζηία, 15 Ενπλίνπ 1916. Παξαηίζεηαη ζην Ώ. 

Κσηίδεο, Ο δσγξάθνο Κ. Μαιέαο (1879-1928), δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Θεζζαινλίθε, Ώξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 1982, ζει. 75.  
605Παξαηίζεηαη ζην Σ. Υαηδεληθνιάνπ, «Δ πξνζηαζία ηεο λεψηεξεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ζηηο 

αξρέο ηνπ 20νχαηψλα…», φπ.π., ζει. 1001. 
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Λατθψλ Υεηξνηερλεκάησλ θαη ηελ ειιεληθή εηθαζηηθή παξαγσγή κεηά ηελ 

Ώπειεπζέξσζε ζηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε. πλεπψο, ηα αζελατθά κνπζεία 

αλαιάκβαλαλ πιένλ λα απνδείμνπλ κέζσ ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο ηέρλεο ην ζρήκα ηεο 

ζπλέρεηαο ηνπ ειιεληζκνχ πνπ είρε παξνπζηαζηεί κέζα ζηηο ζειίδεο ηεο Ηζηνξίαο ηνπ 

Διιεληθνχ Έζλνπο ηνπ Κ. Παπαξξεγφπνπινπ.  

 

7.2) Ο δηνξηζκφο ηνπ Εαραξία Παπαλησλίνπ ζηε δηεχζπλζε ηεο Δζληθήο 

Πηλαθνζήθεοθαη ε «δηα δεκνζηεπκάησλ κεκαξηπξεκέλε» ηερλνθξηηηθή ηνπ 

ηθαλφηεηα 

Δ απφθαζε ηεο λέαο βεληδειηθήο θπβέξλεζεο λα πξνρσξήζεη ζηελ άκεζε 

εθθαζάξηζε ησλ αληηβεληδειηθψλ απφ ηνλ επξχηεξν δεκφζην θξαηηθφ κεραληζκφ είρε 

άκεζε επίπησζε θαη ζηε ζηειέρσζε ησλ λέσλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο. Ώκέζσο κεηά ηε ςήθηζε ηνπ λφκνπ 1434, ν ππνπξγφο Παηδείαο Α. 

Αίγθαο απνκάθξπλε ηνλ Γ. Εαθσβίδε απφ ηελ θαηεξγεκέλε πιένλ ζέζε ηνπ Βθφξνπ
606

 

θαη ηνπνζέηεζε ζηε Αηεχζπλζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ηνλ Γαραξία 

Παπαλησλίνπ,
607

 θάλνληαο ρξήζε ηεο „θσηνγξαθηθήο‟ δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 5: 

«Αηεπζπληήο ηνπ κνπζείνπ δηνξίδεηαη ινγνηέρλεο δηαθεθξηκέλνο, κε δηνηθεηηθή πείξα, 

απνδεδεηγκέλεο δσγξαθηθέο επηδφζεηο θαη δηα δεκνζηεπκάησλ κεκαξηπξεκέλε 

ηερλνθξηηηθή ηθαλφηεηα».  

Γελλεκέλνο ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 1877 ζην Καξπελήζη,
608

 ν Γαραξίαο 

Παπαλησλίνπ, δεπηεξφηνθνο γηνο ηνπ δαζθάινπ Λάκπξνπ Παπαλησλίνπ θαη ηεο 

Βιέλεο Διηφθαπηνπ,
609

 αλήθε ζηνπο ινγνηέρλεο-δηαλννχκελνπο πνπ πξνέξρνληαλ φρη 

απφ ηελ αλψηεξε αζηηθή ηάμε ηεο πξσηεχνπζαο, αιιά απφ ηα θαιιηεξγεκέλα κεζαία 

                                                 
606Ο λφκνο πξνέβιεπε, φκσο, φηη «εηο δε ηνλ θαηά ηελ εθαξκνγήλ ηνπ παξφληνο λφκνπ δηαηεινχληα απφ 

ηεο ζπζηάζεσο ηεο Πηλαθνζήθεο έθνξνλ απηήο απνλέκεηαη ν ηίηινο ηνπ επηηίκνπ εθφξνπ ηζνβίσο, 

ιακβάλεη δε νχηνο δηαηεξψλ ηελ ζέζηλ ηνπ δηεπζπληνχ ηνπ ζρνιείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ θαηά ην 

άξζξνλ 7, εδαθ. β΄ ηνπ λφκνπ 521 πξνο ην λελνκηζκέλσ επηκηζζίσ θαη κεληαίνλ κηζζφλ δξαρκψλ 

πεληαθνζίσλ». 
607 ΐι. Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη Σέρλαη»,Πηλαθνζήθε, έηνο ΕΓ΄, ηεχρνο 208-209, 

Ενχληνο Ŕ Ενχιηνο 1918, ζει.47.Ώλκ., «Δ Βζληθή Πηλαθνζήθε», εθ. Ρηδνζπάζηεο, 16 Ενπλίνπ 1918. Σα 

λέα ηνπ θαζήθνληα αλέιαβε ηππηθά ν Παπαλησλίνπ ζηα ηέιε Οθησβξίνπ 1918, ζχκθσλα κε έγγξαθν 

ηνπ Τπ. Παηδείαο, κε ππ‟ αξηζ. Πξσηνθ. (43651) ηεο 22αο Οθησβξίνπ [1918], πνπ βξέζεθε ζην αξρείν 

ηεο Β.Π.Μ.Ώ.. 
608 ρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο γέλλεζήο ηνπ, ην νπνίν έρεη πξνθαιέζεη νξηζκέλεο δηαθσλίεο βι. Μ. 

ηαθπιάο, Εαραξίαο Παπαλησλίνπ. Σα ζεία ψξα ησλ εκπλεχζεψλ ηνπ, Σνπηθή Έλσζε Αήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ Βπξπηαλίαο, ρ.ρ. [2000], ζει.24-26. 
609 Ώδέξθηα ηνπ νη Υαξίιανο (1867-1932), Ώζαλάζηνο (1880-1919) θαη νθία (1887-1963) 

Παπαλησλίνπ.  
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θαη θαηψηεξα αζηηθά ζηξψκαηα ηεο επαξρίαο.
610

Σειεηψλνληαο ην Γπκλάζην γξάθηεθε 

ζηελ Εαηξηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ,
611

 ε ιηπνζπκία ηνπ φκσο ζην πξψην 

κάζεκα ηεο αλαηνκίαο κάιινλ δηέςεπζε ηηο πξνζδνθίεο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ γηα 

επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ζηνλ ρψξν ηεο ηαηξηθήο. Οη έκθπηεο ινγνηερληθέο ηνπ 

θιίζεηο, εληνχηνηο, ηνλ νδήγεζαλ, ηελ ίδηα πεξίνδν, ζηε δεκνζηνγξαθία πνπ 

απνηεινχζε ηφηε κηα ελαιιαθηηθή νδφ πξνο ηελ επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε θαη έλαλ 

δίαπιν θνηλσληθήο αλφδνπ θαη ελζσκάησζεο ζηα αλψηεξα αζηηθά ζηξψκαηα ηεο 

Ώζήλαο. Σελ πεξίνδν 1896-1907 εξγάζηεθε ζηηο εθεκεξίδεο θξηπ θαη Σν Άζηπ 

παίξλνληαο «ηηο αζρνιίεο ηνπ δεκνζηνγξάθνπ πνπ ηα θάλεη φια, ηνλ πξαθηηθνγξάθν, 

ηνλ ξεπφξηεξ, ηνλ ρξνλνγξάθν, ηνλ δηεπζπληή ηεο χιεο, ηνλ πνιηηηθφ αξζξνγξάθν»,
612

 

θαη ζρεηηθά ζχληνκα αλέιαβε ηελ αξρηζπληαμία ησλ δχν εληχπσλ,
613

 έλδεημε αζθαιψο 

ησλ δεκνζηνγξαθηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ.   

Σνκή ζηε γεληθφηεξε εμέιημε ηνπ Παπαλησλίνπ απνηέιεζε αλακθίβνια 

εαπφθαζή ηνπ λα κεηαβεί ζην Παξίζη ην θζηλφπσξν ηνπ 1907, κε ζθνπφ λα εξγαζηεί 

σο αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο Σαρπδξφκνο ηνπ Ώξηζηείδε Κπξηαθνχ. ε γξάκκα 

ηνπ πξνο ηνλ θάηνηθν ηφηε ηνπ Παξηζηνχ Κψζηα Αεκεηξηάδε, ν Ώζαλάζηνο 

Παπαλησλίνπ ραξαθηήξηζε σο «πνιχ κεγάιν ηφικεκα» ηελ θίλεζε απηή ηνπ αδεξθνχ 

ηνπ θαη δήηεζε απφ ηνλ θαιιηηέρλε λα ηνλ έρεη ππφ ηελ θεδεκνλία ηνπ.
614

 ηα ηέιε ηνπ 

                                                 
610 ΐι. ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ Β. Μαηζηφπνπινπ ζρεηηθά κε ηελ θαηαγσγή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

λενξνκαληηθψλ ηάζεσλ ινγνηερλψλ-δηαλννπκέλσλ ηεο πεξηφδνπ 1900-1920 ζην Β. Μαηζηφπνπινο,Ζ 

ηέρλε πηεξνθπεί ελ νδχλε. Ζ πξφζιεςε ηνπ λενξνκαληηζκνχ ζην πεδίν ηεο ηδενινγίαο, ηεο ζεσξίαο ηεο 

ηέρλεο θαη ηεο ηερλνθξηηηθήο ζηελ Διιάδα, Ώζήλα, Πνηακφο, 2005, ζει. 45-55. 
611πσο αλαθέξεη ν ίδηνο ζε κεηαγελέζηεξν άξζξν ηνπ, ζπνχδαζε ηξία ρξφληα ζηελ Εαηξηθή ρνιή ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ώζελψλ, «επηπρψο θαηφξζσζα λα κελ ζπνπδάζσ θαη ην ηέηαξηνλ»! ΐι. Γ. 

Παπαλησλίνπ, «Μέζα εηο ηνλ ιάξπγγα», εθ. Δκπξφο, 27 Μαξηίνπ 1911. 
612 Ώλκ., «Δ εθινγή ηνπ Κνπ Γ. Παπαλησλίνπ εηο ηελ Ώθαδεκίαλ Ώζελψλ», Μεληαίνο 

Δηθνλνγξαθεκέλνο Δζληθφο Κήξπμ, Νέα Τφξθε, 7 Ενπιίνπ 1938. 
613ηελ εθεκ. θξηπ απφ ην 1902, ζηελ εθεκ. ΣνΆζηπ απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 1906 καδί κε ηνλ Γ. 

ΐνπηζηλά.  
614Δ κεηάβαζε ηνπ Παπαλησλίνπ ζην Παξίζη αξρηθά σο αληαπνθξηηήο ηεο εθεκεξίδαο Σαρπδξφκνο θαη 

φρη ηνπ Δκπξφο, φπσο ζπρλά αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, απνδεηθλχεηαη απφ ηηο επηζηνιέο 

ηνπ αδεξθνχ ηνπ Ώζαλάζηνπ Παπαλησλίνπ πξνο ηνλ Κψζηα Αεκεηξηάδε πνπ ππάξρνπλ ζην αξρείν 

Αεκεηξηάδε ζην ΒΛΕΏ. ε επηζηνιή ηνπ Ώζαλάζηνπ Παπαλησλίνπ πξνο ηνλ Κψζηα Αεκεηξηάδε κε 

εκεξνκελία «Κπξηαθή, 30/9/1907» δηαβάδνπκε ραξαθηεξηζηηθά: «Φίιηαηε Κψζηα, Ίζσο έρεηο ιάβε  ην 

γξάκκα κνπ [26/9/1907, επίζεο ζην αξρείν Κ. Αεκεηξηάδε, ΒΛΕΏ] αιιά γηα θάζε ελδερφκελν ζνπ 

μαλαγξάθσ. νπ έγξαθα πσο ν αδειθφο κνπ Γαραξίαο έξρεηαη ζην Παξίζη θαη ζε παξαθαινχζα λα ηνλ 

παξαιάβεο εηο ηνλ ηαζκφλ. Έθπγε ην άββαην 29 επηεκβξίνπ θαη ζα είλε ην πξσΎ ηεο Σεηάξηεο. 

Καζψο ζνχγξαθα θαη πξνρζέο γηα πξψηε θνξά θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζην Παξίζη. Ώλ κε ξσηήζεο 

θαιά θαιά, ππφ ηνπο φξνπο πνπ έξρεηαη απηνχ πέξα, είλαη έλα κεγάιν πνιχ κεγάιν ηφικεκα. Γηαπηφ 

αγαπεηέ κνπ έρσ θαη ζα έρσ θάπνηα αλεζπρία. νπ έιεγα πσο είλε εληειψο αζπλήζηζηνο ζηελ 

θαθνπέξαζε θαη είλε κάιινλ αζζεληθφο. Ώθνχ φκσο ην απνθάζηζε ηη λα ηνπ θάλνπκε, αο πξνζέμε. 

πσζδήπνηε αγαπεηέ Κψζηα ηψξα ζηαο αξράο πξέπεη κε θάζε ηξφπν λα ηνλ έρεο ππφ θεδεκνλία ζνπ.  

Σα ρξήκαηά ηνπ ίζσο δελ είλε αξθεηά ψζηε λα θάλε άλεηε δσή. Πξνο ηνχηνηο είλε εληειψο αλίθαλνο λα 

θαλνλίδε ηα έμνδά ηνπ αλαιφγσο ησλ πεξηζηάζεσλ. Βδψ έθαλε άιιε δσή. Ώπηνχ πξέπεη λα είλε 

ζπληεξεηηθφο γηα λα βγάιε πέξα. ε παξαθαιψ λα ηνπ δψζεο κεξηθάο νδεγίαο δη‟απηφ ην δήηεκα ησλ 
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Ννεκβξίνπ, φκσο, ε εθεκεξίδα δηέθνςε απξνεηδνπνίεηα ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηνλ 

Παπαλησλίνπ, κε απνηέιεζκα ν αδεξθφο ηνπ λα ηνπ ζηείιεη ρξήκαηα, πάληα κέζσ ηνπ 

Αεκεηξηάδε, γηα ηελ επάλνδφ ηνπ ζηελ Ώζήλα.
615

 Σφηε θαη ράξε ζηηο παξαθιήζεηο 

νξηζκέλσλ θίισλ ηνπ ζηελ Ώζήλα, ν δηεπζπληήο ηεο εθεκεξίδαο Δκπξφο δέρηεθε λα 

ηνλ πξνζιάβεη σο αληαπνθξηηή ηνπ εληχπνπ ζην Παξίζη.
616

 ηα ηξία ζπλνιηθά ρξφληα 

ηεο παξακνλήο ηνπ ζηε γαιιηθή πξσηεχνπζα, ν Παπαλησλίνπ δεκνζίεπζε πάλσ απφ 

πεληαθφζηα άξζξα ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθεκεξίδαο, ηα πεξηζζφηεξα 

ππφ ηνλ ηίηιν«θέςεηο Ŕ εληππψζεηο Ŕ παξαηεξήζεηο» ή «Παξηζηλά Γξάκκαηα».
617

Με 

ηελ απνιαπζηηθή ηνπ γξαθή, ν Παπαλησλίνπ κεηέθεξε ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ ηηο 

εληππψζεηο ηνπ απφ ηελ παξηδηάληθε θαζεκεξηλφηεηα, αιιά θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο 

                                                                                                                                              
εμφδσλ. Βιπίδσ δε λα ηνπ βξήο θακκηά παλζηφλα αλάινγνλ δηα λα είλε αζθαιήο. Γξάςε κνπ αλ 

επθαηξήζεο δπφ ιέμεηο ζρεηηθέο πξνο απηφλ θαη αλ πξφθεηηαη λα καο έιζεηο θαζφινπ θαζψο είρα κάζε 

απφ ηνλ παηέξα ζνπ. νπ δεηψ ζπγγλψκελ δηα ηελ ελφριεζη. ε αζπάδνκαη θαη πεξηκέλσ γξάκκα ζνπ 

αξγφηεξα. Ώ. Παπαλησλίνπ». 
615ΐι. ηελ επηζηνιή ηνπ Ώζαλάζηνπ Παπαλησλίνπ πξνο ηνλ Κ. Αεκεηξηάδε, κε εκεξνκελία 2 

Αεθεκβξίνπ 1907 (αξρείν Κ. Αεκεκηξηάδε, ΒΛΕΏ): «Ώγαπεηέ Κψζηα, Ο Γαραξίαο ππέζηε θάπνηα 

δνθηκαζίαλ πξν εκεξψλ. Βιπίδσ λα έκαζεο φηη ν δηεπζπληήο ηνπ “Σαρπδξφκνπ”, άηηκνλ θαη ειεεηλφλ 

αλζξσπάξηνλ, ηνλ άθεζε άλεπ ρξεκάησλ επί πνιιάο εκέξαο ρσξίο λα ηνπ γλσξίζε φηη ηνλ αλαθαιεί 

ηνπιάρηζηνλ ή φηη ζα ηνπ ζηείιεη ηα έμνδα επαλφδνπ. Βίρε ηελ θαθφεζεηαλ λα εγθαηαιείςε έλαλ 

άλζξσπνλ ζην Παξίζη λα θαηαζηξαθή άλεπ ρξεκάησλ. Βπηπρψο ν Θεφο δελ ηνλ άθεζε λα πάζε θαη λα 

δπζηπρήζε δηφηη εχξε πνιχηηκνλ πξνζηαζίαλ. Με ην απηφ ηαρπδξνκείνλ ζα ιάβε 270 θξάγθα σο έμνδα 

επαλφδνπ ηνπ ηα νπνία έζηεηια δη‟ επηηαγήο. Θα ζε παξαθαιέζσ φκσο αγαπεηέ Κψζηα κφιηο ιάβεο ηελ 

επηζηνιήλ κνπ λα ζπεχζεο λα ηνλ ζπλαληήζεο. Ώπηφο ζα θέξε βαξέσο ηελ αηπρίαλ ηνπ θαη ηελ 

εγθαηάιεηςηλ ηνπ Παξηζηνχ ππφ ηνηνχηνπο φξνπο θαη έρεη αλάγθελ θάπνηαο παξεγνξίαο. Σν 

ζπνπδαηφηεξνλ φκσο φισλ είλε φηη ίζσο ζειήζε κε θάζε ηξφπνλ λα παξαηείλεη ηελ δηακνλήλ ηνπ 

εμνδεχσλ ηα ρξήκαηα ηεο επαλφδνπ ηνπ ή άιισο πσο. Βλλνείο φηη απηφ ζα εην ηειεία αλνεζία θαη 

αλαπφθεπθηνο θίλδπλνο θαη θαηαζηξνθή, δηφηη δελ επξέζε νχηε κία εθεκεξίο απφ δψ λα ηνλ αλαιάβε 

σο αληαπνθξηηήλ ηεο. Αη‟απηφλ ηνλ ιφγνλ ινηπφλ ζε παξαθαιψ θαη πάιηλ λα θαηνξζψζεο λα ηνλ 

αλαηξέςεο απφ ηελ ζθέςηλ απηήλ (αθνχ πξνεγνπκέλσο βεβαησζήο πεξί ηνχηνπ) θαη ηνλ ζψζεο απφ 

βέβαηνλ θίλδπλνλ. Βιπίδσ δε λα θαηαβάιεο πξνο ηνχην φιαο ζνπ ηαο πξνζπαζείαο ιακβάλσλ ππ‟φςε 

φηη ε ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζηο δελ ηνπ επηηξέπεη λα ζθέπηεηαη κε ςπρξαηκίαλ θαη ζσθξνζχλελ[νη 

ππνγξακκίζεηο ζην θείκελν]. Πξάμε φ,ηη δχλαζαη αγαπεηέ θαη ιάβε ππ‟φςε ζνπ φηη απφ κίαλ ηνηαχηελ 

απεξηζθεςίαλ ηνπ εμαξηάηαη ε ηχρε ηνπ αδειθνχ κνπ θαη νινθιήξνπ ηεο νηθνγελεηάο κνπ.Σν αδειθηθφλ 

ζνπ ελδηαθέξνλ κε ελζαξξχλε θαη εηο ηελ πεξίζηαζηλ απηήλ πξνθεηκέλνπ κάιηζηα πεξί ζσηεξίαο ηνπ 

Γαραξία.Με ηελ άπεηξνλ επγλσκνζχλελ εκνχ θαη ηεο νηθνγελεηάο κνπ.ε αζπάδνκαη αδειθηθά, Ώ. 

Παπαλησλίνπ». Βπραξηζηψ ηνλ Ν.Π. ΠαΎζην γηα ηελ επηζήκαλζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηζηνιψλ. 
616ρεηηθά κε ηελ πξφζιεςή ηνπ απφ ηελ εθεκεξίδα Δκπξφο βι. . θίπεο, «Ώζελαίνο ηξνβαδνχξνο», 

Νέα Δζηία, έηνο ΕΑ΄, ηφκνο 27, ηρ. 319, 1 Ώπξηιίνπ 1940, ζει.400: «Ήηαλ έλα θνβεξφ ρηχπεκα γηα ηελ 

επαηζζεζία ηνπ. Έλα παξφκνην ρηχπεκα είρε θάλεη, ιίγν πξηλ, ην Γεξάζηκν ΐψθν λα παξαθξνλήζε ζην 

ΐεξνιίλν. Βηλ‟ αιήζεηα πσο νη θίινη ηνπ έζπεπζαλ λα παξαθαιέζνπλ ην δηεπζπληή ηνπ „Βκπξφο‟ λα ηνπ 

αλαζέζε απηφο ηψξα ηελ αληαπφθξηζε ηεο εθεκεξίδαο ηνπ. Καη πξάγκαηη, έπεηηα απφ πνιιέο 

παξαθιήζεηο, εδέρηεθε. Ο κηζζφο πνπ ηνπ φξηζε ήηαλ 125 θξάγθα ην κήλα. Μ‟ απηφ ην κηζζφ επέξαζε ν 

Γαραξίαο ηα δχν ρξφληα ζην Παξίζη θαη κε ην κηζζφ απηφ έγξαςε θη έζηεηιε ηα „Γξάκκαηά‟ ηνπ εθείλα, 

πνπ ίζσο ζήκεξα λα κελ έρνπλ κεγάιε ζεκαζία, αιιά πνπ ηφηε είραλ γίλεη ην ιαηξεπηφηεξν αλάγλσζκα 

φισλ ησλ κνξθσκέλσλ Βιιήλσλ». 
617Γηα κηα ζρεδφλ πιήξε εξγνγξαθία ηνπ Παπαλησλίνπ βι. Φ. Κεξακάξε, Ο Εαραξίαο Παπαλησλίνπ σο 

πεδνγξάθνο: δηήγεκα, ρξνλνγξάθεκα, ηαμηδησηηθά θείκελα, ινγνηερληθή θξηηηθή, ηερλνθξηηηθφ δνθίκην, 

Ώζήλα, ΐηβιηνπσιείνλ ηεο «Βζηίαο», 2001, ζει. 219-300.ΐι. επίζεο Ν. Γσξνγηαλλίδεο (επηκ.), 

Εαραξίαο Λ. Παπαλησλίνπ. Αιήζεηα είλαη εθείλν πνπ δελ πξέπεη λα ιέγεηαη. 90 Παξηζηλά Γξάκκαηα, 

Ώζήλα, Ώξκφο, 2010. Γαραξία Λ. Παπαλησλίνπ, Παξηζηλά Γξάκκαηα, εηζαγσγή  Ε.Μ. 

Παλαγησηφπνπινο, Ώζήλα, ΐηβιηνπσιείνλ ηεο «Βζηίαο», 1956. 
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ηνπ γηα επξχηεξα θνηλσληθά θαη ηδενινγηθά δεηήκαηα, ηα νπνία ζπδεηνχληαλ ηελ 

επνρή εθείλα ζηε γαιιηθή δεκφζηα ζθαίξα. Σα «Παξηζηλά Γξάκκαηα» κε ην 

παξηδηάληθν ιεμηιφγην ηνπο θαη ηε γαιαηηθή ηνπο ιεπηφηεηα, φπσο παξαηήξεζε ν 

Σέιινο Άγξαο,
618

 αληαπνθξίζεθαλ ακέζσο ηηο πξνηηκήζεηο ησλ αλψηεξσλ αζελατθψλ 

ζηξσκάησλ γηα ηνλ γαιιηθφ ηξφπν δσήο θαη αλαδείρζεθαλ ζε κηα απφ ηηο 

δεκνθηιέζηεξεο ζηήιεο ηνπ θαζεκεξηλνχ Σχπνπ. 

Βπηζηξέθνληαο ζηελ Ώζήλα ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1910, ν Παπαλησλίνπ ζπλέρηζε 

λα δεκνζηεχεη ρξνλνγξαθήκαηα ζην Δκπξφο κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1912, φηαλ κεηά 

ηελ εθινγηθή λίθε ησλ Φηιειεπζέξσλ, εγθαηέιεηςε κηα επηηπρεκέλε δεκνζηνγξαθηθή 

θαξηέξαγηα λα εληαρζεί ζηνλ δεκφζην θξαηηθφ κεραληζκφ,
619

 αξρηθά σο Ννκάξρεο 

Γαθχλζνπ θη έπεηηα σο λνκάξρεο Κπθιάδσλ,
620

 μαλά Γαθχλζνπ, πάξηεο, θαη 

Μεζζελίαο, απνθηψληαο έηζη κεηαμχ άιισλ θαη ηε «δηνηθεηηθή πείξα» πνπ αλαθέξεηαη 

ζηνλ Νφκν 1434. ηα 1917, φπσο αλέθεξα παξαπάλσ, ε βεληδειηθή θπβέξλεζε ηνλ 

ηνπνζέηεζε ζηε ζπγγξαθηθή νκάδα ησλ λέσλ αλαγλσζηηθψλ ηεο δεκνηηθήο 

εθπαίδεπζεο, αλαγλσξίδνληαο έηζη ηε ζπλεπή θαη καρεηηθή ηνπ ζηάζε σο 

θηιειεχζεξνπ θαη δεκνηηθηζηή,
621

 ηδίσο θαηά ηελ ηαξαγκέλε πεξίνδν ηνπ Βζληθνχ 

Αηραζκνχ.
622

 

Ο δηνξηζκφο ηνπ ζηε Αηεχζπλζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεοζηεξίρζεθε θπξίσο 

ζηε «δηα δεκνζηεπκάησλ κεκαξηπξεκέλε ηερλνθξηηηθή ηνπ ηθαλφηεηα».
623

Ώλάκεζα 

                                                 
618Σ. Άγξαο, «Ο ρξνλνγξάθνο Γαραξίαο Παπαλησλίνπ», Νέα Δζηία,έηνο ΕΑ΄, ηφκνο ΚΓ΄, ηρ. 319, 1 

Ώπξηιίνπ 1940, ζει.433-434. Πνιιά απφ ηα ρξνλνγξαθήκαηά ηνπ είραλ γαιιηθνχο ηίηινπο, βι. 

ελδεηθηηθά Γ. Παπαλησλίνπ, «Μπνπιαλδεξί», εθ. Δκπξφο, 18 επηεκβξίνπ 1908. Σνπ ίδηνπ, «Σα ”σηφ”, 

εθ. Δκπξφο, 24 Εαλνπαξίνπ 1908.  
619 χκθσλα κε ηνλ Μ. ηαθπιά, ν Παπαλησλίνπ γλψξηζε ηνλ Βιεπζέξην ΐεληδέιν κέζσ ηνπ θίινπ ηνπ 

θαη ζπγρσξηαλνχ ηνπ ηέθαλνπ Γξαλίηζα, ινγνηέρλε, δεκνζηνγξάθνπ θαη βνπιεπηή Ώηησιναθαξλαλίαο 

απφ ην 1911. Μ. ηαθπιάο, Εαραξίαο Παπαλησλίνπ. Σα ζεία ψξα ησλ εκπλεχζεψλ ηνπ, φπ.π., ζει.63.  
620Δ ηνπηθή ζπξηαλή εθεκεξίδα Ο Δξγάηεο έγξαθε ζην θχιιν ηεο 17εο Ενπλίνπ 1918: «Ώδειθνί εξγάηαη, 

πάληεο ελζπκνχκεζα ηνλ πξν πεληαεηίαο ειζφληα Ννκάξρελ θ. Παπαλησλίνπ ν νπνίνο θίινο σλ θαη 

πξνζηάηεο ησλ εξγαηψλ πεξηήξρεην ηα δηάθνξα εξγαηηθά θέληξα δηδάζθσλ θαη κνξθψλσλ ηνπο 

εξγάηαο, φπσο δπλεζνχλ κίαλ εκέξαλ ελσκέλνη λα δηεθδηθήζνπλ ηα δίθαηά ησλ». 
621 ΐι. ηνλ θηινινγηθφ θαπγά ζηελ Καιακάηα ζηνΜ. ηαθπιάο,Εαραξίαο Παπαλησλίνπ. Σα ζεία ψξα 

ησλ εκπλεχζεψλ ηνπ, φπ.π., ζει.69-73. Ο Παπαλησλίνπ ζπκκεηείρε επίζεο ζηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο «Δ 

Βζληθή Γιψζζα» (1904) θαη ζπλέηαμε ηελ δηαθήξπμε ηεο «Πξνο ην ειιεληθφ Έζλνο» (1905), θείκελν 

ζην νπνίν ππνζηεξηδφηαλ, κεηαμχ άιισλ, θαη ε εηζαγσγή ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζηα ζρνιεία. 

Ώλάκεζα ζηα ηδξπηηθά κέιε ηεο «Βζληθήο Γιψζζαο» ήηαλ θαη νη Μηιηηάδεο Μαιαθάζεο, Λάκπξνο 

Πνξθχξαο, Κσλζηαληίλνο Υαηδφπνπινο, Ώλδξέαο Καξθαβίηζαο θαη Εσάλλεο Κνλδπιάθεο. 
622 Χο Ννκάξρεο πάξηεο απαγφξεπζε ηελ θπθινθνξία ηνπ έληππνπ θπιιαδίνπ κε ηνλ αθνξηζκφ ηνπ 

ΐεληδέινπ απφ ηελ εθθιεζία, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηελ απφιπζή ηνπ θαη ηελ παξαπνκπή ηνπ ζε δίθε, 

κε απαιιαθηηθή φκσο απφθαζε, ζην Ναχπιην. 
623ρεηηθά κε ηα ηερλνθξηηηθά θείκελα ηνπ Παπαλησλίνπ ηελ πεξίνδν πξηλ αλαιάβεη ηε δηεχζπλζε ηεο 

Πηλαθνζήθεο, βι. Λ. πχξνπ, «Δ δηα δεκνζηεπκάησλ κεκαξηπξεκέλε ηερλνθξηηηθή ηνπ Γ. 

Παπαλησλίνπ ηελ πεξίνδν 1896-1917», ζην Ά. αξαθηαλφο Ŕ Π. Εσάλλνπ (επηκ.), Δξεπλεηηθά δεηήκαηα 

ζηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο: Απφ ηνλ χζηεξν κεζαίσλα κέρξη ηηο κέξεο καο, Πξαθηηθά ηνπ Α΄ πλεδξίνπ 

Εζηνξίαο ηεο Σέρλεο,Ώζήλα, ΏΚΣ, 30 Ννεκβξίνπ Ŕ 2 Αεθεκβξίνπ 2012, Ώζήλα, Ώζίλε, 2016. 
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ζηηο «αζρνιίεο ηνπ δεκνζηνγξάθνπ πνπ ηα θάλεη φια» ήηαλ θαη εθείλε ηνπ 

θαιιηηερληθνχ ξεπνξηάδ, φπσο καξηπξνχλ νη ζπλεληεχμεηο πνπ πήξε ν Παπαλησλίνπ 

απφΈιιελεο θαιιηηέρλεο κε αθνξκή δηάθνξα ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο.
624

 Με ηελ 

ηδηφηεηα απηή ηνπ ξεπφξηεξ, θαη φρη ηνπ ηερλνθξίηε, ν λεαξφο Παπαλησλίνπ είρε 

επηζθεθζεί ην 1896 θαη ην 1898 ηελ «Καιιηηερληθή Έθζεζε Ώζελψλ» ζην Γάππεην, κε 

ζθνπφ, φπσο ν ίδηνο έγξαςε, λα «παξαζηήζεη ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ ηελ θξηηηθή 

γλψκε πνπ εζρεκαηίζζε πεξί ησλ έξγσλ».
625

 Υσξίο λα δηαζέηεη αθφκε νχηε ηελ πείξα 

νχηε ηε ζεσξεηηθή ζπγθξφηεζε δηαλννπκέλσλ φπσο ιφρνπ ράξε νη Παχινο Νηξβάλαο, 

Βκκαλνπήι ΡνΎδεο ή Μήηζνο Υαηδφπνπινο,
626

 ν κφιηο εηθνζάρξνλνο Παπαλησλίνπ 

πεξηνξίζηεθε ζε κηα απιή παξάζεζε ησλ έξγσλ πνπ μερψξηζαλ, ρσξίο λα δηαηππψζεη 

αμηνινγηθέο θξίζεηο βαζηζκέλεο ζηελ ηερλνηξνπηθή αλάιπζε ησλ θαιιηηερλεκάησλ.  

Πέληε ρξφληα αξγφηεξα σζηφζν, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1903, ν Παπαλησλίνπ, σο 

αξρηζπληάθηεο πιένλ ηεο εθεκεξίδαοθξηπ, έλησζε αξθεηά έηνηκνο ψζηε λα πάξεη 

κέξνο ζηε δεκφζηα αληηπαξάζεζε πνπ πξνθιήζεθε γχξσ απφ ηελ Καιιηηερληθή 

Έθζεζε ηνπ «Παξλαζζνχ». Ώθνξκή ηεο δηακάρεο ππήξμεηνάξζξν ηνπ Ώιέμαλδξνπ 

Φηιαδειθέα ζηελ εθεκεξίδα Αθξφπνιη ηεο 15
εο

 Ννεκβξίνπ, ζην νπνίν ν ηερλνθξίηεο 

απνδνθίκαζε ηνπο Έιιελεο θαιιηηέρλεο επεηδή δελ αθνινπζνχζαλ ηηο ππνδείμεηο ηνπ 

Πεξηθιή Γηαλλφπνπινπ θαη δελ έθαλαλ «ειιεληθή δσγξαθηθή». Ο Φηιαδειθέαο 

επέθξηλε, ιφγνπ ράξε, ηνλ Παχιν Μαζηφπνπιν επεηδή «καο κεηαθέξεηφρη εηο ηαο 

ειιεληθάο αθηάο θαη ηνπο δξπκνχο ηεο Πάξλεζαο, αιιά ζηα θνκκσηήξηα θαη 

θαιιπληήξηα ησλ εηαίξσλ θαη θηιάξεζθσλ ζπιθίδσλ ηεο λεσηέξαο ΐαβπιψλνο[ηνπ 

Παξηζηνχ]», θαηεγφξεζε ηνλ Οδπζζέα Φσθά επεηδή «δελ έρεη μεθνιιήζεη αθφκα απφ 

ηελ θαιιηηερληθή ςψξα ηεο γεξκαληθήο εηζεζζηφλ» θαη απνθάιεζε ηνλ Εαθσβίδε 

«Jacobacher» θαη «Iakovsohn», πξνζάπηνληάο ηνπ φηη απφ ηελ ςπρή θαη ηε δηάλνηά 

ηνπ απνπζίαδαλ «ην ειιεληθφ θάιινο, ην ειιεληθφ ηδεψδεο θαη ε έμνρε ειιεληθή 

                                                 
624 Ώβδεξίηεο [Γ. Παπαλησλίνπ], «Ο Γθχδεο. Οη γνλείο ηνπ Ŕ Σα πξψηα ηνπ έξγα», εθ.θξηπ, 16 

επηεκβξίνπ 1895 θαη Ώβδεξίηεο, «Αχν δσγξάθνη. Ο Λχηξαο πεξί Γθχδε», εθ.θξηπ, 17 επηεκβξίνπ 

1895· Γ[αραξίαο].Π[απαλησλίνπ]., «Ο Εαθσβίδεο ελ Ώζήλαηο. πλέληεπμηο εηο ην θαθελείνλ», εθ. θξηπ, 

28 Ννεκβξίνπ 1895· Γπ., «Σν εξγαζηήξηνλ ηνπ ΐξνχηνπ. Ο αλδξηάο ηνπ Ώβέξσθ», εθ.θξηπ, 17 

Εαλνπαξίνπ 1896· Ο άιινο [Γ. Παπαλησλίνπ], «Σν αηειηέ ηνπ Εαθσβίδε», εθ.θξηπ, 15 Ώπξηιίνπ 1901· 

Γ.Π., «Θάιεηα Φισξά. Οη θαιιηηέρλαη καο», εθ.θξηπ, 24 Ενπλίνπ 1901· Ο Άιινο, «εκεηψζεηο 

Ώζελαίνπ. Θάιεηα Φισξά», εθ.θξηπ, 16 επηεκβξίνπ 1901· Ο άιινο, «Ο ψρνο εηο ηελ Βιιάδα. 

πλνκηιία κε ηνλ Έιιελα γιχπηελ», εθ.θξηπ, 23 Ννεκβξίνπ 1902. 
625 Γ.Π., «Καιιηηερληθά», εθ.θξηπ, 27 Ώπξηιίνπ 1896. Γ.Π., «Δ Έθζεζηο. Βιιεληθή Καιιηηερλία», 

εθ.θξηπ, 7 Ώπξηιίνπ 1898. 
626 Γηα ηηο θξηηηθέο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εθζέζεηο βι. Ε. Μπφιεο, Οη θαιιηηερληθέο εθζέζεηο…, φπ.π., 

ζει.208-233. 
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θχζε».
627

 ηνλ αξζξνγξάθν απάληεζε κε επηζηνιή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Αζήλαη ν 

δσγξάθνο Π. Μαζηφπνπινο,
628

 ελψ θαη ν Νηθφιανο Βπηζθνπφπνπινο έζπεπζε κέζα 

απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθ.Σν Νένλ Άζηπλα ππεξαζπίζεη ηνλ Εαθσβίδε, ππνζηεξίδνληαο, 

κεηαμχ άιισλ, ηελ «ειιεληθφηεηα» ηνπ πίλαθα «Σν Κεξί ηεο ΐιάραο»,
629

ηνλ νπνίν 

ραξαθηήξηζε «έξγνλ ειιεληθφλ, ρξνηάο ηνπηθήο, παξηζηψλ Βιιελίδα κε ειιεληθήλ 

ελδπκαζίαλ εηο ειιεληθήλ εθθιεζίαλ».
630

 Σνλ ίδην πίλαθα επέιεμε λα ζρνιηάζεη θαη ν 

Παπαλησλίνπ, ν νπνίνο φκσο επέθξηλε ηνλ Εαθσβίδε γηα ηελ επηινγή ηνπ λα 

απεηθνλίζεη σο βιάρα κηα γλσζηή «θαιινλή ησλ Ώζελατθψλ ζαινληψλ».
631

 Θέηνληαο 

σο βαζηθφ θξηηήξην κηαο επηηπρεκέλεο εζνγξαθίαο ηελ αιεζνθάλεηα ηεο 

αλαπαξάζηαζεο θαη δε ηε ζπκθσλία ησλ κνξθψλ κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ, ν Παπαλησλίνπ απέξξηςε ηε «ΐιάρα», επεηδή ζχκηδε ηε «ςεπδνινγία  

ησλ ηαρπδξνκηθψλ δειηαξίσλ θαη ησλ θσηνγξαθείσλ», πνπ ελψ θπθινθνξνχλ «κε ηελ 

αμίσζηλ φηη θσηνηππνχλ ηελ λενειιεληθήλ δσήλ, παξνπζηάδνπλ έλα ηκεκαηάξρελ ηνπ 

ππνπξγείνπ ληπκέλνλ θνπζηαλέιιεο, θαη κίαλ Ώζελαίαλ ηεο κέζεο ηάμεσο σο 

βιάραλ». Ώληηδξψληαο επίζεο ζηνλ «ειιελνθεληξηζκφ» ηνπ Φηιαδειθέα, ζηξάθεθε 

ελάληηα ζε εθείλνπο πνπ γηα ιφγνπο «θπιεηηθήο ελφηεηαο» ή γηα ράξε ελφο 

«θαιιηηερληθνχ ηνπηθηζκνχ» ππνρξέσλαλ ηνπο Έιιελεο θαιιηηέρλεο λα δσγξαθίδνπλ 

«ειιεληθά» έξγα θαη ηφληζε φηη ν δσγξάθνο πξέπεη λα είλαη «εηο ηνλ εαπηφλ ηνπ» θαη 

ηφηε κφλν, αλ παξαθηλείηαη απφ κηα εζσηεξηθή αλάγθε, λα δεκηνπξγεί κηα «ειιεληθή 

αιήζεηα». ε κηα θνξηηζκέλε εμαηηίαο ησλ «Οξεζηεηαθψλ» αζελατθή δεκφζηα ζθαίξα, 

ν δεκνηηθηζηήο Παπαλησλίνπηάρζεθε μεθάζαξα ζην πιεπξφ ησλ πξννδεπηηθψλ 

δηαλννπκέλσλ
632

 θαη ελαληηψζεθε ζην αίηεκα γηα ηελ ππνρξεσηηθή παξαγσγή εζληθήο 

ηέρλεο: «ηαλ ν Βηζαγγειεχο απνθηήζε δηθαηψκαηα λα ιέγε εηο ηνπο δσγξάθνπο 

„θχξηε δσγξαθίζαηε ειιεληθά θαη εζληθά έξγα δηα λα θαηαζηαιή ε ιατθή εμέγεξζηο‟, 

                                                 
627 Ώ. Φηιαδειθέαο, «Δ δσγξαθηθή ελ ησ Παξλαζζψ», εθ.Αθξφπνιηο, 15 Ννεκβξίνπ 1903. 
628Π. Μαζηφπνπινο, ρ.η., εθ. Αζήλαη,16 Ννεκβξίνπ 1903. 
629Γηα ην έξγν βι. . Μεληδαθνχ-Πνιχδνπ, Ηαθσβίδεο,φπ.π., ζει.240-241, αξ. θαη.211. 
630 Ν[ηθφιανο]. Βπ[ηζθνπφπνπινο]., «Μηα θξηηηθή», εθ.Νένλ Άζηπ, 18 Ννεκβξίνπ 1903. ΐι. επίζεο Ε. 

Ώθηήκσλ, «Καηαθχγηνλ», εθ.Δκπξφο, 19 Ννεκβξίνπ 1903, θαζψο θαη Ώ. Φηιαδειθέαο, «Δ 

θαιιηηερληθή έθζεζηο Παξλαζζνχ. Οθεηινκέλε απάληεζηο», εθ.Αθξφπνιηο, 24 Ννεκβξίνπ 1903. 
631 Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν θεξί ηεο ΐιάραο», εθ.θξηπ, 20 Ννεκβξίνπ 1903. χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα 

Αζήλαη ην κνληέιν γηα ηε «ΐιάρα» ήηαλ ε Μαξία Μελειάνπ αθνξξάθνπ, ηεο νπνίαο ε θσηνγξαθία 

θηινμελήζεθε θαη ζην πξσηνζέιηδν ηεο. ΐι. Υ., «Ώη θπξίαη θαη ε ηέρλε», εθ.Αζήλαη, 22 Ννεκβξίνπ 

1903. 
632 ΐι. Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ κεηάθξαζηο ηεο Οξέζηεηαο. Ώπφ ην ζέαηξνλ», εθ. θξηπ, 3 Ννεκβξίνπ 1903, 

φπνπ θαηεγφξεζε ηνλ Γ. σηεξηάδε γηα έιιεηςε ξηδνζπαζηηζκνχ θαη επέθξηλε ηε κεηάθξαζή ηνπ επεηδή 

πεξηείρε αξθεηά ζηνηρεία ηεο θαζαξεχνπζαο. 
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ηφηε ζα επραξηζηεζή θαη ν θ. Φηιαδειθεχο βιέπσλ ηνλ ζησπειφλ θαιιηηέρλελ 

ζπξφκελνλ ππφ αζηπθπιάθσλ απέλαληη ελφο κνδέινπ κε θνπζηαλέιιαλ».
633

 

Δ κεηεμέιημε απηή ηνπ Παπαλησλίνπ απφ ξεπφξηεξ ζε ηερλνθξίηε 

απνηππψζεθε θαη ζην επφκελν ηερλνθξηηηθφ ηνπ άξζξν, ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1905, γηα ηελ 

Καιιηηερληθή Έθζεζε ηνπ «Παξλαζζνχ».
634

Ώθνχ κίιεζε γηα «απνηπρίεο θαη 

δηαζηξεβιψζεηο ηνπ αιεζηλνχ αηζζήκαηνο ηεο ηνπηνγξαθίαο», μερψξηζε κφλν ηνπο 

ηνπο πίλαθεο ησλ Ο. Φσθά,
635

 Γ. Υαηδφπνπινπ θαη νθίαο Λαζθαξίδνπ, ελψ ηδηαίηεξε 

αλαθνξά έθαλε θαη ζηα έξγα ηνπ Κ. Παξζέλε,
636

 ραξαθηεξίδνληάο ηνλ «νιηγψηεξνλ 

εκπξεζζηνληζηή εθέηνο»,πηζαλφλ έρνληαο θαηά λνπ ηνπο πίλαθεο πνπ είρε παξνπζηάζεη 

ζηε Αηεζλή Έθζεζε Ώζελψλ ην θαινθαίξη ηνπ 1903.
637

Σνλ φξν «impressioniste»γηα 

ηνλ Παξζέλε είρε ρξεζηκνπνηήζεη ζε άξζξν ηνπ ζην πεξηνδηθφ Παλαζήλαηα ν Κίκσλ 

Μηραειίδεο ιίγνπο κήλεο λσξίηεξα, ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1904, θάλνληαο ηαπηφρξνλα 

κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ηερληθή ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ θαη παξαπέκπνληαο ζην 

πξφζθαην ηφηε βηβιίν ηνπ Κακίι Μσθιαίξ(CamilleMauclair).
638

 Ο Παπαλησλίνπ, 

σζηφζν, δελ επεμήγεζε ζηε ζπλέρεηα γηα πνηνλ ιφγν ν Παξζέλεο ήηαλ «ιηγφηεξν 

ηκπξεζηνληζηήο θέηνο», ελδεηθηηθφ θαηά ηε γλψκε κνπ ηεο αδπλακίαο ηνπ ηερλνθξίηε 

λα θαηαλνήζεη πξαγκαηηθά ηελ ηκπξεζηνληζηηθή ηερλνηξνπία, γλψξηζκα άιισζηε 

γεληθφηεξν ηελ επνρή εθείλε ζηελ Ώζήλα φπνπ ε κφλε πξφζβαζε ζηα έξγα ησλ 

Μνλέ(ClaudeMonet) θαη ηνπ Ρελνπάξ (Pierre-AugusteRenoir) ήηαλ κέζσ ησλ 

αζπξφκαπξσλ θσηνηζηγθνγξαθηθψλ αλαπαξαγσγψλ πνπ δεκνζηεχνληαλ ζηνλ 

θαζεκεξηλφ θαη πεξηνδηθφ Σχπν.
639

 

Καηά ηελ ηξηεηή παξακνλή ηνπ ζην Παξίζη (επηέκβξηνο 1907- Ννέκβξηνο 

1910), σζηφζν, ν Παπαλησλίνπ είρε ηελ επθαηξία λα δεη απφ θνληά ηα έξγα ησλ 

                                                 
633 Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν θεξί ηεο ΐιάραο», φπ.π. 
634 Ο Φσλνγξάθνο [Γ. Παπαλησλίνπ], «Δ έθζεζηο. Καιιηηερληθά», εθ. θξηπ, 25 Ώπξηιίνπ 1905.   
635Σν εγθψκην ηνπ Φσθά έπιεμε θαη ν Κ. Μηραειίδεο ζηα άξζξα ηνπ ζην πεξηνδηθφ Παλαζήλαηα. ΐι. Κ. 

Μηραειίδεο, «Ώπφ ηελ έθζεζηλ ηνπ Παξλαζζνχ», Παλαζήλαηα, έηνο Β΄, ηφκνο Ε΄, 30 Ώπξηιίνπ 1905, 

ζει. 55. Καη θπξίσο Κ. Μηραειίδεο, «Δ έθζεζηο ηνπ Παξλαζζνχ», Παλαζήλαηα, έηνο Β΄, ηφκνο Ε΄, 15 

ΜαΎνπ 1905, ζει. 89-91. 
636χκθσλα κε ηνλ Κ. Μηραειίδε είραλ εθηεζεί ηα έξγα: «Σνπίν ηεο Καβάιαο», «Δ πεδηάδα ησλ 

Φηιίππσλ», «Ώπφ ηελ ειιεληθή ζάιαζζα», «Βιιεληθφ Σνπίν», «Πξνπχιαηα», «Σν κνλαζηήξη ηνπ 

Πφξνπ». Κ. Μηραειίδεο, «Δ έθζεζηο ηνπ Παξλαζζνχ», Παλαζήλαηα, έηνο Β΄, ηφκνο Ε΄, 15 ΜαΎνπ 1905, 

ζει. 90. 
637ΐι. ΑΕΚ [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Δ Έθζεζηο ησλ Ώζελψλ. Σν θαιιηηερληθφλ ηκήκα», Πηλαθνζήθε, 

έηνο Γ΄, ηεχρνο Λ΄, Ώχγνπζηνο 1903, ζει. 119. 
638Κ. Μηραειίδεο, «Κσλζηαληίλνο Παξζέλεο», Παλαζήλαηα, έηνο Β΄, ηφκνο Θ΄, 31 Αεθεκβξίνπ 1904, 

ζει. 170-73, φπνπ θαη αλαπαξαγσγή ησλ έξγσλ «Ώπφ ηελ Καβάια» θαη «Σν κνλαζηήξη ηεο 

Βηθνζηθνηλίηζεο». ΣνβηβιίνζηννπνίναλαθέξεηαηνΜηραειίδεοείλαηηνC. Mauclair, L'impressionnisme : 

son histoire, son esthétique, ses maîtres, Παξίζη, Librairie de l'art ancien et moderne, 1904. 
639 Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ Σέρλε πηεξνθπεί ελ νδχλε, φπ.π., ζει.19-21. 
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ηκπξεζηνληζηψλ πνπ εθηίζελην ηφηε ζην κνπζείν ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ράξε ζηε δσξεά 

ηνπ Γθ. Καγηεκπφ (GustaveCaillebotte), θαζψο θαη ζηηο παξηζηλέο γθαιεξί. Ώπηφ ην 

απνδεηθλχνπλ φρη νη αληαπνθξίζεηο ηνπ απφ ηε γαιιηθή πξσηεχνπζα, ζηηο νπνίεο δελ 

έρσ εληνπίζεη θακία αλαθνξά ζε νλφκαηα Γάιισλ ηκπξεζηνληζηψλ,αιιά ηα 

ρξνλνγξαθήκαηα πνπ δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα Δκπξφο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ 

απφ ην Παξίζη. ε άξζξν ηνπ, ιφγνπ ράξε, κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν «Φσο», ν 

Παπαλησλίνπ έθαλε ιφγν γηα ηνπο «θσηνραξείο» ζεζαπξνχο πνπ ήηαλ 

ζπγθεληξσκέλνη «εηο ηελ κνλαδηθήλ ηκπξεζζηνληζηηθήλ αίζνπζαλ ηνπ Μνπζείνπ ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπ» θαη ηαπηφρξνλα παξνπζίαζε ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο ηκπξεζηνληζηηθήο δσγξαθηθήο, αληιψληαο πιεξνθνξίεο απφ ην βηβιίν ηνπ 

Μσθιαίξ γηα ηνλ ηκπξεζηνληζκφ:  

Σν κφλνλ ππάξρνλ εηο ηελ θχζηλ δηα ηνλ δσγξάθνλ είλε ην θσο […] απηφ δηεπζχλεη, 

νξίδεη, ζρεκαηίδεη ηα πξφζσπα θαη ηα φληα, φια δε ηα άιια είλε αληηθείκελα πνπ 

θαίλνληαη ή εμαθαλίδνληαη φηαλ θαη φπσο ζέιεη ην θσο. Οχησο ψζηε ε Γξακκή έρεη 

εληειψο δεπηεξεχνληα ξφινλ θαη κάιηζηα δη‟ έλα ηνικεξφ εκπξεζζηνληζηή δελ ππάξρεη. 

Δίλε άγλσζηνο.
640

 

Δ επίδξαζε απηή ηεο παξηζηλήο ηνπ παξακνλήο ζηε δηακφξθσζε ησλ 

αηζζεηηθψλ ηνπ πξνηηκήζεσλ είλαη θπξίσο εκθαλήο ζηα ηέζζεξα ηερλνθξηηηθά άξζξα 

πνπ δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδαΔκπξφο ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1912 γηα ηελ έθζεζε ηνπ 

πλδέζκνπ Βιιήλσλ Καιιηηερλψλ ζην Γάππεην,
641

 ζηελ νπνία είρε πάξεη κέξνο θαη ν 

ίδηνο κε γεινηνγξαθηθά ζρέδηα.
642

Ο Παπαλησλίνπ έθαλε ιφγν γηα ηελ πξφνδν ηεο 

                                                 
640Γ. Παπαλησλίνπ, «Φσο», εθ.Δκπξφο, 2 Ενπλίνπ 1911. Πξβι.C. Mauclair, L‟impressionnisme. Son 

histoire, son esthétique, ses maitres,φπ.π., ζει.27-43:« Dans la nature, aucune couleur n‟existe par elle-

même. La colorisation des objets est une pure illusion: la seule source créatrice des couleurs est la 

lumière solaire qui enveloppe toute choses, et les révèle, selon les heures, avec d‟infinies modifications 

[…] Ce n‟est qu‟artificiellement que nous distinguons entre le dessin et la coloration : dans la nature ils 

ne distinguent pas. La lumière révèle les formes […] La couleur est donc génératrice du dessin. Or, la 

couleur étant simplement l‟irradiation de la lumière solaire, il s‟ensuit que toute couleur est composée 

des éléments eux-mêmes de la lumière solaire, c‟est-à-dire des sept tons du spectre ». 
641Γηα ηελ έθζεζε βι. π. Μνζρνλάο, Καιιηηερληθά ζσκαηεία θαη νκάδεο ηέρλεο ζηελ Διιάδα θαηά ην α΄ 

κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα: ε ζεκαζία θαη ε πξνζθνξά ηνπο, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Ώζήλα, ΒΚΠΏ, 2010, ζει. 

141-145.Ο Παπαλησλίνπ αλαθέξεηαη ζπλήζσο σο έλα απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηνπ ΒΚ, γεγνλφο φκσο 

πνπ δελ ηζρχεη αθνχ ζηνλ Οξγαληζκφ ηνπ πλδέζκνπ αλαγξάθεηαη ην φλνκα Ώ. Παπαλησλίνπ, δειαδή 

ηνπ αδεξθνχ ηνπ Ώζαλάζηνπ, ην νπνίν νη κειεηεηέο ιαλζαζκέλα δηνξζψλνπλ ζε Γ.[Γαραξίαο]. ΐι. ι.ρ. 

π. Μνζρνλάο, Καιιηηερληθά ζσκαηεία θαη νκάδεο ηέρλεο ζηελ Διιάδα θαηά ην α΄ κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα, 

φπ.π., ζει. 106, ππνζ. 306. Ο Γαραξίαο Παπαλησλίνπ δηεηέιεζε πάλησο Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ 

πλδέζκνπ, φπσο καο πιεξνθνξεί δεκνζίεπκα ζην πεξηνδηθφ Πηλαθνζήθε, έηνο Εΐ΄, ηρ. 136-137, 

Ενχληνο-Ενχιηνο 1912, ζει. 92. 
642ΐι. Π. Νηξβάλαο, «Σα αμηνπεξίεξγα», εθ. Δζηία, 26 Ώπξηιίνπ 1912. ρεηηθά κε ηα ζρέδηα ηνπ 

Παπαλησλίνπ βι. Γ. Παπαλησλίνπ, «θίηζα κηαο βξαδπάο», Ο Καιιηηέρλεο, ηρ. 12, Μάξηηνο 1912, 

ζει.390-392, αλαδεκνζηεχεηαη ζηα Νενειιεληθά Γξάκκαηα, αξ. 174, 23 Μαξηίνπ 1940, ζει. 7. ΐι. 
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ειιεληθήο ηέρλεο, ηελ νπνία θαη απέδσζε ζηε δηαθνξεηηθή ζπγθξηηηθά κε ην παξειζφλ 

πξνζέγγηζε ησλ Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ απέλαληη ζηε θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη δε 

ζην γεγνλφο φηη άλνημαλ ηα κάηηα ηνπο «πξνο ηα κπζηήξηα ηνπ θσηφο» θαη ζχλαςαλ 

«κηαλ εξσηθήλ πάιελ κε ηα πξνβιήκαηα ηνπ ρξψκαηνο».
643

Γηα λα δηθαηψζεη δε απηή 

ηελ πνξεία ηεο λενειιεληθήο δσγξαθηθήο, ν Παπαλησλίνπ αλέθεξε σο παξάδεηγκα-

πξφηππν ηε γαιιηθή δσγξαθηθή ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ε νπνία ράξε ζην «νξκεηηθφ ηεο 

βάπηηζκα» ζηε θχζε θαηφξζσζε λα δψζεη ηα αξηζηνπξγήκαηα ηεο ρνιήο ηεο 

Μπαξκπηδφλ.
644

 

Ώπφ ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έθζεζε ηνπ Γαππείνπ, ν 

Παπαλησλίνπ ζηάζεθε ηδηαίηεξα ζηνλ Οδπζέα Φσθά, ραξαθηεξίδνληαο ηνλ 

«ζπκθσληζηή ηνπ ηνπίνπ» θαη «αξκνληζηή». Γηα λα δείμεη, κάιηζηα, ηελ αμία ηνπ 

Έιιελα δσγξάθνπ, ηνλ ζπλέθξηλε κε ηνλ Βκίι-Ρελέ Μελάξ(Émile-René Menard, 

1861-1930) θαη ηνλ βξήθε αλψηεξν, επεηδή αληί λα «πλεπκαηνπνηεί ηα ηνπία ηνπ κέρξη 

λα θάκλε θηινινγία», φπσο ν Γάιινο δσγξάθνο, «ν Φσθάο μεχξεη ιακπξά λα 

ηζνξξνπή κεηαμχ δπν θηλδχλσλ. Καη ελψ είλε εηο έλα ζεκείνλ ξεαιηζηήο, θπηηάμαηε 

πνηφλ πλεχκα αγαζφλ θαη λενβηβιηθφλ πλέεη επί ηεο κεγάιεο απηήο ζπλζέζεσο [ελλ. 

«Σν Ώγγειφθαζηξν»]. Ση καιαθφηεο εηο απηήλ ηελ εηζξνήλ ησλ ιφθσλ ησλ αγξψλ θαη 

ησλ βνπλψλ εληφο ηνπ θάδξνπ, πνία γαιήλε θαη δχλακηο, πνίνο κνπζηθφο ζρεκαηηζκφο 

ηνπ ζπλφινπ. Τπνβάιιεη νιπκπίαο ζηξνθάο επηπρίαο θαη εθζηάζεσο απφ ηελ 

Πνηκεληθή πκθσλία ηνπ Μπεηφβελ».
645

 Ξερσξηζηή αλαθνξά έθαλε, επίζεο, ν 

Παπαλησλίνπ θαη ζηνλ Νηθφιαν Οζσλαίν, επηζεκαίλνληαο ηελ ηάζε ηνπ πξνο ηνλ 

ηκπξεζηνληζκφ, ρσξίο φκσο, φπσο ηφληζε, λα έρεη εμειηρζεί ζε απηφ ην 

είδνο.
646

Βλδεηθηηθφ, ηέινο, ηεο πξνηίκεζήο ηνπ πξνο ηελ ηκπξεζηνληζηηθή δσγξαθηθή 

                                                                                                                                              
επίζεο π. Μνζρνλάο, Καιιηηερληθά ζσκαηεία θαη νκάδεο ηέρλεο ζηελ Διιάδα θαηά ην α΄ κηζφ ηνπ 20νπ 

αηψλα…, φπ.π., ζει. 142, ππνζ. 409.  
643Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο», εθ.Δκπξφο, 18 Ώπξηιίνπ 1912. 
644 π.π.. 
645Γ. Παπαλησλίνπ, «Οδπζζεχο Φσθάο», εθ.Δκπξφο, 19 Ώπξηιίνπ 1912. Ώλαπαξαγσγή ηνπ έξγνπ 

«Ώγγειφθαζηξν» δεκνζηεχηεθε ζηα Παλαζήλαηα, έηνο Εΐ΄, ηφκνο 24, ηρ.277, 15 Ώπξηιίνπ 1912. Δ 

επίθιεζε απηή ηνπ Παπαλησλίνπ ζηε ζρέζε κνπζηθήο θαη δσγξαθηθήο πξνέξρεηαη, θαηά ηε γλψκε κνπ, 

απφ ην βηβιίν ηνπ Μσθιαίξ γηα ηνλ ηκπξεζηνληζκφ. Πξβι.C. Mauclair, L‟impressionnisme, φπ.π., 

ζει.33: « La peinture ainsi comprise devient un art absolument optique, une recherche d‟harmonies, une 

sorte de poème naturel tout à fait distinct de l‟expression, du style, du dessin qui ont été les buts capitaux 

de la peinture précédente, et il faut presque inventer un autre nom pour cet art spécial, qui tout en étant 

pleinement pictural, se rapproche autant de la musique qu‟il s‟éloigne de la littérature ou de la 

psychologie ».Καηπαξαθάησ,ζει.43, 

φπνπνΜσθιαίξαλαθέξεησοκηααπφηηοβαζηθέοαξρέοηεοηκπξεζηνληζηηθήοαηζζεηηθήο: « effort pour isoler 

la peinture des idées inhérentes au domaine littéraire, et pourtant rapprochement instinctif vers la 

symphonisation des couleurs et par conséquent vers la musique ». 
646 Γ. Παπαλησλίνπ, «Ώπφ ηελ έθζεζηλ (Ο θ. Ν. Οζσλαίνο)», εθ.Δκπξφο, 21 Ώπξηιίνπ 1912. 
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είλαη θαη ε αλαθνξά ηνπ ζηα «κηθξά θαη απξφνπηα επξήκαηα» ζηνπο πίλαθεο ηνπ 

Εαθσβίδε, ηα νπνία θαη καξηπξνχζαλ ηελ πξφζεζε ηνπ δσγξάθνπ λα «πξνζζέζεη εηο ην 

ξσκαιένλ ζρέδηνλ ηελ αμίαλ ελφο ζεξκνχ ρξψκαηνο».
647

Παξά ηελ πξνζπάζεηά ηνπ 

απηή φκσο λα βξεη ηα ρξσκαηηθά πξνηεξήκαηα ηνπ Εαθσβίδε, ν Παπαλησλίνπ 

νκνιφγεζε ζηε ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ φηη «πηζαλφλ ηα αηζζήκαηά καο θαη ε αλεζπρία 

καο λα κε ζπκβηβάδνληαη πνιιάθηο κε ην είδνο ηνπ» θαη ηαπηφρξνλα παξαδέρηεθε ηελ 

«αβαξία» πνπ έθαλε ζηηο αηζζεηηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο: «ην λα δεηή θαλείο λα 

ζπλαληήζε κφλνλ ηνλ εαπηφλ ηνπ εηο κίαλ Έθζεζηλ, είλε κεγάιε αμίσζηο. Σν 

δηθαηφηεξνλ πνπ έρεη λα θάκε είλε ε αβαξία ησλ αμηψζεσλ ηνχησλ, φξνο δηα λα δψζε 

δηθαηνζχλελ πξνο ηνπο άιινπο. Ο θ. Εαθσβίδεο, ξεαιηζηήο, Ώθαδεκατθφο ή δελ 

εμεχξσ ηη, είλε κηα θνξπθή εηο ηελ ειιεληθήλ ηέρλελ».
648

 

Οη αηζζεηηθέο απηέο πξνηηκήζεηο ηνπ Παπαλησλίνπ ζπλνςίζηεθαλ ζηα επηά 

ηερλνθξηηηθά άξζξα πνπ δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδαΔκπξφο ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1917, κε 

αθνξκή ηελ έθζεζε ηνπ πλδέζκνπ Βιιήλσλ Καιιηηερλψλ ζην Γάππεην.
649

 ην 

δεχηεξν κφιηο άξζξν ηνπ θαη αληί λα αζρνιεζεί κε ηελ έθζεζε, ν ηερλνθξίηεο 

πξνηίκεζε λα παξνπζηάζεη ζπλνπηηθά ηελ ηζηνξία ηνπ ηκπξεζηνληζηηθνχ θηλήκαηνο θαη 

λα ζηαζεί ηδηαίηεξα ζηελ «ηερληθή» ηνπ, ζηελ νπνία θαη εληφπηζε ηελ νπζία ηεο 

ηκπξεζηνληζηηθήο επαλάζηαζεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ εηζήγαγε ζηελ ειιεληθή 

γιψζζαηε ιέμε «ππαηζξηζκφο», κεηαθνξά ηνπ γαιιηθνχ «plein-air», δηαηεξψληαο 

φκσο νξηζκέλεο επηθπιάμεηο ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηά ηνπ:  

Ζ ιέμηο αλ δελ είλε πιήξεο είλε φκσο ζχκθσλνο κε ηελ νπζίαλ ηεο επαλαζηάζεσο απηήο 

[…] Οθείισ λα επαλάιαβσ φηη ν φξνο Τπαηζξηζκφο δελ κε ηθαλνπνηεί εληειψο. Αιιά 

θαη δελ είλε θαζφινπ εχθνινλ λα παξακεξηζζή, δηφηη απηφο εθθξάδεη ζπλνιηθψηεξα ηελ 

επαλάζηαζηλ ηελ νπνίαλ έθεξελ ν Δκπξεζζηνληζκφο, ηελ επηξξνήλ ηνπ θαη ην θπξηψηεξνλ 

ζηνηρείνλ ηνπ ην νπνίνλ εμαθνινπζεί λα είλε ε ηερληθή ηνπ. Θα παξαδψζσ επραξίζησο 

απηφλ ηνλ φξνλ εηο εθείλνλ πνπ ζα κνπ θέξε ηνλ θαιιίηεξνλ.
650

 

                                                 
647 Γ. Παπαλησλίνπ, «Ώπφ ηελ έθζεζηλ (Ο θ. Γ. Εαθσβίδεο)», εθ. Δκπξφο, 25 Ώπξηιίνπ 1912. ηνλ 

πίλαθα, ιφγνπ ράξε, «Βζηηάο» (βι. . Μεληδαθνχ-Πνιχδνπ, Ηαθσβίδεο, φπ.π., ζει.272-274, αξ. θαη. 

245) ζρνιίαζε ηνλ θσηηζκφ ηνπ νπξαλνχ πίζσ απφ ηε δσξηθή ζηήιε θαη ηνλ «ζεζπέζην ρξσκαηηζκφ» 

ηνπ καξκάξνπ πίζσ απφ ηνλ αξηζηεξφ βξαρίνλα ηεο κνξθήο. . 
648π.π. 
649Γ. Παπαλησλίνπ, «Ώπφ ηελ Έθζεζηλ. Ώ΄», εθ. Δκπξφο, 20 Ώπξηιίνπ 1917. Σνπ ίδηνπ,«Τπαηζξηζκφο», 

εθ. Δκπξφο, 27 Ώπξηιίνπ 1917. Σνπ ίδηνπ, «Ώπφ ηελ Έθζεζηλ», εθ. Δκπξφο, 30 Ώπξηιίνπ, 2 ΜαΎνπ, 7 

ΜαΎνπ, 14 ΜαΎνπ θαη 23 ΜαΎνπ 1917. Γηα ηελ έθζεζε βι. π. Μνζρνλάο, Καιιηηερληθά ζσκαηεία θαη 

νκάδεο ηέρλεο ζηελ Διιάδα θαηά ην α' κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα…, φπ.π., ζει. 167 θ.έ. 
650Γ. Παπαλησλίνπ, «Τπαηζξηζκφο», εθ. Δκπξφο, 27 Ώπξηιίνπ 1917. Αελ έρσ εληνπίζεη ηε ρξήζε ηεο 

ιέμεο «ππαηζξηζκφο» ζε πξνγελέζηεξα θείκελα. 
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ην άξζξν ηνπ ν Παπαλησλίνπ παξέζεζε, επίζεο, ηα βαζηθά «ηερληθά» 

γλσξίζκαηα ηνπ θηλήκαηνο ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ: ν απνθιεηζκφο ησλ ζθνηεηλψλ 

ρξσκάησλ· ε πάιε κε ην χπαηζξν· ε θαηάξγεζε ηνπ ρξσκαηηθνχ κίγκαηνο θαη ε 

επηδίσμε «νπηηθνχ κίγκαηνο» ζηνλ πίλαθα· ε πξνζπάζεηα ηνπ δσγξάθνπ, ψζηε, ρσξίο 

δηαηάξαμε ηεο αιήζεηαο, λα παξάγεη εηο ηνλ πίλαθά ηνπ ην κάμηκνπκ ηεο θσηεηλφηεηνο· 

ηέινο, ε αξρή φηη ην ρξψκα είλαη ν απφιπηνο ζθελνζέηεο κηάο εηθφλαο θαη φηη απέλαληη 

απηνχ ε γξακκή δελ ππάξρεη.Δ ζεκαζία, φκσο, ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ έγθεηηαη, 

θαηά ηε γλψκε κνπ, ζηελ επηινγή ηνπ Παπαλησλίνπ λα ζηξαθεί ζηελ ηζηνξία ηεο 

λενειιεληθήο ηέρλεο θαη λα αλαδεηήζεη ηνπο θαιιηηέρλεο εθείλνπο πνπ αθνινχζεζαλ 

ηηο  παξαπάλσ δσγξαθηθέο αξρέο. Ώθνχ ινηπφλ αλέθεξε σο πξψηα παξαδείγκαηα ηνπο 

Φσθά θαη Γ. Υαηδφπνπιν, νη νπνίνη κε ηηο ηνπηνγξαθίεο πνπ είραλ θηινηερλήζεη ζηηο 

αξρέο ηνπ αηψλα είραλ αλαγθάζεη ηνπο ζεαηέο λα θνξέζνπλ «πξάζηλα γπαιηά», αλ θαη 

δελ επξφθεηην θαη «πεξί λεσηεξηζκνχ πνιχ ηνικεξνχ», ν Παπαλησλίνπ έθαλε ζηε 

ζπλέρεηα, ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ Παξζέλε. Σνλ ραξαθηήξηζε δσγξάθν «ηφζνλ 

αλσηέξαο γξακκήο ψζηε πξέπεη λα ζεσξεζή ν κφλνο θαηάιιεινο λα αληηπξνζσπεχζε 

ελ Βιιάδη ηνλ εκπξεζζηνληζκφλ θαη σο ηερληθήλ θαη σο λφεζηλ, θαηάιιεινο λα ηνλ 

δεκηνπξγήζε, αλ δελ ππάξρε, θαη λα ηνλ θξαηήζε εηο ην χςνο ζρνιήο».
651

 Σέινο, 

παξέζεζε θαη κηα ζεηξά νλνκάησλ λεαξψλ Βιιήλσλ ππαηζξηζηψλ, φπσο νη Βπακ. 

Θσκφπνπινο, νθία Λαζθαξίδνπ, η. Μειηάδεο, Α. Μπηζθίλεο θ.ά., γηα λα θαηαιήμεη 

ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ειιεληθή παιέηα «παίξλεη κηαλ ραξκνλήλ, νη ζηαρηεξνί ηφλνη, 

ν εθηάιηεο απηφο ηνπ Νηειαθξνπά, ππνρσξνχλ θαη ηα ρξσκαηνπσιεία ηεο Βιιάδνο κε 

ηα λέα ησλ εθφδηα εκπνξεχνληαη επί ηέινπο νιίγνλ ήιηνλ».
652

 

Με ηα επηά απηά ηερλνθξηηηθά άξζξα ν Παπαλησλίνπ δελ επηζπκνχζε απιά λα 

ζρνιηάζεη ηελ έθζεζε ηνπ ΒΚ, αιιά απνζθνπνχζε ζην λα ζέζεη ξεηά ηηο 

θαηεπζχλζεηο πνπ φθεηιε λα αθνινπζήζεη ε ζχγρξνλή ηνπ εηθαζηηθή παξαγσγή, ψζηε, 

φπσο έγξαςε ζηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ, εθζέζεηο ζαλ απηέο ηνπ Γαππείνπ λα πάςνπλ 

«λα είλαη εθζέζεηο κηαο κηθξήο επαξρηαθήο πφιεσο».
653

Ο Παπαλησλίνπ απνδνθίκαζε 

κε ηνλ ηξφπν απηφ,αλνηρηά ηελ κέρξη ηψξα πνξεία ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο θαη 

ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε επαλαπξνζδηνξηζκνχ ηεο, ζέηνληαο σο βάζε ηηο αξρέο ηεο 

ηκπξεζηνληζηηθήο δσγξαθηθήο θαη αλαγλσξίδνληαο ζην πξφζσπν ηνπ λεσηεξηζηή θαη 

ζρεηηθά άγλσζηνπ ζην επξχηεξν θνηλφ, Παξζέλε ηνλ θαζνδεγεηή ηεο ζχγρξνλεο ηνπ 

                                                 
651π.π. 
652π.π.. 
653Γ. Παπαλησλίνπ, «Ώπφ ηελ Έθζεζηλ. Μεξηθά ζπκπεξάζκαηα», εθ. Δκπξφο, 23 ΜαΎνπ 1917. 
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εηθαζηηθήο παξαγσγήο. Σαπηφρξνλα αλαδεηθλπφηαλ θαη ν ίδηνο σο ν πιένλ θαηάιιεινο 

δηαλννχκελνο ηεο αλεξρφκελεο θηιειεχζεξεο αζηηθήο ηάμεο γηα λα «παιέςεη κε ηηο 

παιαηφηεξεο δνκέο θαη λα επηβάιεη κηα ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ πνπ ζεκειίσλαλ θαη 

νξηζηηθνπνηνχζαλ ηνλ αζηηθφ ραξαθηήξα ηεο θνηλσλίαο»,
654

 πνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο έγθεηην ζην λα ηελ „κεηακνξθψζεη‟ απφ έλα «απνζεηήξην» 

(depôt) έξγσλ δσγξαθηθήο ζε έλαλ δπλακηθφ θαη παξεκβαηηθφ θξαηηθφ ζεζκφ πνπ ζα 

ζηφρεπε ζηελ αλαλέσζε ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ ζηελ Βιιάδα. 

 

7.3) Ζ ζηειέρσζε ησλ δηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο 

7.3.1) Ο Γξακκαηέαο θαη νη Δπηκειεηέο ηνπ κνπζείνπ 

Σνλ δηνξηζκφ ηνπ Γαραξία Παπαλησλίνπ αθνινχζεζε ε ηνπνζέηεζε ηνπ 

Νηθφιανπ Α. Καινγεξφπνπινπ (1884-1957) ζηε ζέζε ηνπ Γξακκαηέα ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο ην θαινθαίξη ηνπ 1918.
655

Ο Καινγεξφπνπινο είρε ζπνπδάζεη ζενινγία 

θαη ηζηνξία ηεο ηέρλεο ζηελ Ώζήλα θαη ην Μφλαρν, θαη κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ 

Βιιάδα ην 1915 παξνπζηάζηεθε ζην αζελατθφ θνηλφ σο «ηζηνξηθφο 

ζαιαζζνγξάθνο»
656

 κε εθζέζεηο ηνπ ζην Γάππεην θαη αιινχ.
657

 Παξάιιεια 

δεκνζίεπζε άξζξα ζρεηηθά κε ηε κεηαβπδαληηλή ηέρλεζηα πεξηνδηθά Νένο Αηψλ
658

θαη 

Δηθνλνγξαθεκέλε,
659

 ηα νπνία «απνδείθλπαλ» ηελ «επαξθή κφξθσζίλ ηνπ πεξί ηελ 

                                                 
654Ά. Φξαγθνπδάθε, Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξχζκηζε θαη Φηιειεχζεξνη Γηαλννχκελνη, φπ.π., ζει. 111. 
655 ΐι. Ώλκ., «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο ΕΔ΄, ηρ. 210-211, Ώχγνπζηνο Ŕ επηέκβξηνο 

1918, ζ.62. 
656Ο ραξαθηεξηζκφο ζην Έθζεζηο έξγσλ ηνπ ηζηνξηθνχ ζαιαζζνγξάθνπ Ν. Γ. Καινγεξφπνπινπ, 

Γξακκαηέσο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο, θαηάινγνο, Salon “Geo”, Ώζήλα, ρ.ρ.  
657ρεηηθά κε ηελ εθζεζηαθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ην δηάζηεκα απηφ βι. Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή 

ηεο Διιάδαο ζηελ Μπηελλάιε ηεο Βελεηίαο, 1934-1940, φπ.π.,ζει.251, ππνζ. 16.  
658Ν. Καινγεξφπνπινο, «Ώπφ ηελ ηζηνξίαλ ηεο ρξηζηηαληθήο ηέρλεο. Δ ηέρλε ελ Βιιάδη θαη νη ξπζκνί 

απηήο. ΐπδάληηνλ θαη Κξήηε. Ε.», Νένο Αηψλ, ηφκνο Ώ΄, ηρ. 16, 18 Ώπγνχζηνπ 1917, ζει. 435-440. Σνπ 

ίδηνπ, «Βθ ησλ ξπζκψλ ηεο ειιεληθήο ηέρλεο. Δ Κξεηηθή εηθνλνγξαθία. ΕΕ.», Νένο Αηψλ, ηρ. 17, 25 

Ώπγνχζηνπ 1917, ζει. 455-459. «Βθ ησλ ξπζκψλ ηεο ειιεληθήο ηέρλεο. Δ αλάπηπμηο απηήο ελ Κξήηε. 

ΕΕΕ.», Νένο Αηψλ, ηρ. 18, 1 επηεκβξίνπ 1917, ζει. 481-484. «Βθ ησλ ξπζκψλ ηεο ειιεληθήο ηέρλεο. Σα 

έξγα θαη ε ηερληθή ηνπ Κξεηηθνχ εξγαζηεξίνπ. IV.», Νένο Αηψλ, ηρ. 21, 22 επηεκβξίνπ 1917, ζει. 561-

564. «Βθ ησλ ξπζκψλ ηεο ειιεληθήο ηέρλεο.Σα έξγα θαη ε ηερληθή ηνπ Κξεηηθνχ εξγαζηεξίνπ. V.»,  

Νένο Αηψλ, ηρ. 26, 27 Οθησβξίνπ 1917, ζει. 678-681.«Βθ ησλ ξπζκψλ ηεο ειιεληθήο ηέρλεο. Σα έξγα 

θαη ε ηερληθή ηνπ Κξεηηθνχ εξγαζηεξίνπ. VI.», Νένο Αηψλ, ηρ. 36, 27 Εαλνπαξίνπ 1918, ζει. 888-891. 

«Βθ ησλ ξπζκψλ ηεο ειιεληθήο ηέρλεο. Σα έξγα θαη ε ηερληθή ηνπ Κξεηηθνχ εξγαζηεξίνπ.VII.», ηρ. 37, 

14 Φεβξνπαξίνπ 1918, ζει. 912-918. 
659Ν. Καινγεξφπνπινο, «Νέν-ειιεληθή ΐπδαληηλή ηέρλε θαη ηερλίηαη», Δηθνλνγξαθεκέλε, ηρ. 159, 

Εαλνπάξηνο 1918, ζει. 35-36. «Ο ΕΓ΄ Ώηψλ θαη ην ηέθλνλ ηνπ Ŕ Ο πεξίθεκνο Σδάλεο», 

Δηθνλνγξαθεκέλε, ηρ.161-162, Μάξηηνο-Ώπξίιηνο 1918, ζει. 60-61. «Πεξί ΐπδαληηλήο ηέρλεο θαη 

ΐπδαληηλψλ δσγξάθσλ», Δηθνλνγξαθεκέλε, ηρ. 176-180, Ενχληνο-Οθηψβξηνο 1919, ζει.32-33 θαη 181-

187, Ννέκβξηνο 1919 Ŕ Μάηνο 1920, ζει. 42. Παξαηίζεληαη ζην Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο 

Διιάδαο ζηελ Μπηελλάιε ηεο Βελεηίαο, 1934-1940, φπ.π.,ζει. 252-253, ππνζ. 19. 
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θηινινγίαλ ηεο ηέρλεο», φπσο πξνέβιεπε ν λφκνο σο απαξαίηεην πξνζφλ γηα ηε ζέζε 

ηνπ Γξακκαηέα. Σνλ δηνξηζκφ ηνπ ζε κηα θξαηηθή ζέζε θαίλεηαη λα ηνλ επεδίσμε 

ζπζηεκαηηθά ν ίδηνο, φπσο καο δείρλνπλ ηα άξζξα πνπ δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ Νένο 

Αηψλ ζηα ηέιε ηνπ 1917 θαη ηηο αξρέο ηνπ 1918 θαη πνπ αθνξνχζαλ ηηο πξσηνβνπιίεο 

πνπ έπξεπε λα πάξεη ε λέα θπβέξλεζε ζηνλ ηνκέα ησλ θαιψλ ηερλψλ. ην πξψην ηνπ 

άξζξν, αθηεξσκέλν ζηνλ πξσζππνπξγφ ΐεληδέιν, ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο θαη ηε ΐνπιή 

ησλ Βιιήλσλ, ν Καινγεξφπνπινο δηαηχπσζε, ελ είδε ππνκλήκαηνο, έληεθα πξνηάζεηο 

γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο ησλ ζπνπδψλ ηεο ηέρλεο θαη ηεο αξραηνινγίαο ζην 

Τπνπξγείν ηεο Παηδείαο. Ώλάκεζα ηνπο ήηαλ ε ίδξπζε «επί λέσλ φισο βάζεσλ» 

κεγάινπ θαη απηνηεινχο Σκήκαηνο Γξακκάησλ θαη Σερλψλ ζην Τπνπξγείν Παηδείαο· 

ε δεκηνπξγίααπηνηεινχο ηκήκαηνο ΐπδαληηλήο Σέρλεο θαη Ώξραηνινγίαο, αλεμάξηεηνπ 

απφ ην αληίζηνηρν ηεο θιαζηθήο αξραηνινγίαο· ε ζέζπηζε ηαθηηθήο ή έθηαθηεο 

παλεπηζηεκηαθήο έδξαο ζηε Θενινγηθή ή Φηινζνθηθή ρνιή κε ζθνπφ ηε δηδαζθαιία 

ηεο ηζηνξίαο ηεο ρξηζηηαληθήο ηέρλεο θαη αξραηνινγίαο «απφ ηεο επνρήο ησλ 

Καηαθνκβψλ κέρξη ησλ ζεκεξηλψλ ρξφλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ παληψλ ησλ 

ηερλψλ ή ησλ ξπζκψλ»·εδηδαζθαιία ζην Πνιπηερλείν ησλ καζεκάησλ ηεο ηζηνξίαο, 

ηεο ηέρλεο θαη ξπζκνινγίαο, ηεο πξννπηηθήο, ηεο αηζζεηηθήο θηι. ΐαζηθφο ζθνπφο ησλ 

παξαπάλσ κέηξσλ ήηαλ ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ, λα επηδείμεη ε Βιιάδα«νπρί κφλνλ 

πινχηνλ άπεηξνλ ηεο εζληθήο Ώπηήο ηέρλεο (ΐπδαληηλήο Ŕ Κξεηηθήο Ŕ 

Ώλαγελλεζηαθήο Ŕ Νεσηέξαο), αιιά θαη επηζηήκνλαο λααλαδείμεη ιακπξνχο θαη 

ζπνπδαίνπο».
660

 ε λέν ηνπ δεκνζίεπκα απαξίζκεζε ηνπο θαζεγεηέο ηζηνξίαο ηεο 

ηέρλεο ζην Μφλαρν, ην ΐεξνιίλν, ηε ΐηέλλε θαη ην Παξίζη γηα λα δείμεη ηε ζεκαζία 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παλεπηζηεκηαθνχ καζήκαηνο σο εθπνιηηηζηηθφ παξάγνληα ηεο 

θνηλσλίαο θαη λα δεηήζεη απφ ηνποΑίγθα, Γιελφ, Καθαληάξε, νθνχιε λα 

πξνρσξήζνπλ ζηελ ίδξπζε παλεπηζηεκηαθψλ εδξψλ «αλαθεξφκελαο εηο ηελ α΄ 

ρξηζηηαληθήλ ηέρλελ, ηελ ΐπδαληηλήλ, ηελ Ώλαγέλλεζηλ, θαη ηελ Νέν-

ειιεληθήλ».
661

Σέινο, κε αθνξκή ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ γηα ηελ νξγάλσζε ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο ν Καινγεξφπνπινο ζε λέν ηνπ άξζξν ζην ίδην πεξηνδηθφ ραξαθηήξηζε 

ηελ θπβεξλεηηθά απφθαζε σο «δείγκα αιεζνχο ζεκαληηθήο πξνφδνπ φζνλ αθνξά ηελ 

θαιιηηερλίαλ» θαη ηε δηάζσζε ησλ εζληθψλ θεηκειίσλ, ππελζπκίδνληαο ζηνπο 

θξαηηθνχο παξάγνληεο ηα φζα ν ίδηνο είρε γξάςεη ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν 

                                                 
660Ν. Καινγεξφπνπινο, «Οξγάλσζε ηνπ ηκήκαηνο ησλ ζπνπδψλ ηεο ηέρλεο θαη αξραηνινγίαο ελ ησ 

ππνπξγείσ ηεο Παηδείαο», Νένο Αηψλ, ηφκνο Ώ΄, ηρ.22, 30 επηεκβξίνπ 1917, ζει.584-588. 
661Ν. Καινγεξφπνπινο, «Βζλνινγηθά-Καιιηηερληθά δεηήκαηα. Δ Εζηνξία ηεο Σέρλεο ελ Βιιάδη», Νένο 

Αηψλ, ηφκνο ΐ΄, ηρ.38, 1 Μαξηίνπ 1918, ζει.945-947.  
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δήηεκα.
662

 Ο αξζξνγξάθνο έθξηλε ηνλ λφκν πνιχηηκν εμαηηίαο ηεο πξφλνηαο πνπ έδεημε 

γηα ην ΐπδαληηλφ ηκήκα ηεο ζπιινγήο ηεο Πηλαθνζήθεο θαη δήηεζε λα αγνξαζηνχλ 

άκεζα γηα ην κνπζείν πάλσ απφ ηξηαθφζηεο εηθφλεο κεγάινπ κεγέζνπο ηεο Κξεηηθήο 

ζρνιήο (έξγα ησλ Σδάλε, Κνληαξίλη, Σδαγθαξφια θ.ά.). Ο ιφγνο,κάιηζηα,πνπ δήηεζε 

ηελ απφθηεζεηνπο απφ ηελ Πηλαθνζήθε θαη φρη απφ ην ΐπδαληηλφ Μνπζείν ήηαλ ε 

πξνβιεκαηηθή, θαηά ηε γλψκε ηνπ, ιεηηνπξγία ηνπ ηειεπηαίνπ: «Δ αδέμηα ζπιινγή 

έξγσλ θαθνζρήκσλ θαηέξξηςε ην ζνβαξφλ ηνχην ίδξπκα απφ ηνπ χςνπο, εηο ν απηφ 

έηαμελ ε Πνιηηεία. Καη παξηζηάκεζα κάξηπξεο θαηαζηάζεσο Μνπζεηαθήο αμίαο 

κεηδηακάησλ».
663

 

Δ επηκνλή απηή ηνπ Καινγεξφπνπινπ «αληακείθζεθε» κε ηνλ δηνξηζκφ ηνπ 

ζηε δηαζέζηκε ηφηε ζέζε ηεο Γξακκαηείαο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. Οη αληηιήςεηο 

ηνπ, φκσο, γηα ηελ πξνηεξαηφηεηα ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ βπδαληηλνχ ηκήκαηνο ηεο 

ζπιινγήο, νη γλψζεηο ηνπ γχξσ απφ ηε βπδαληηλή ηέρλε θαη νη επηθξίζεηο ηνπ γηα ηε 

δσγξαθηθή ηνπ Παξζέλε, φπσο εθθξάζηεθαλ ζην άξζξν ηνπ «Παξζεληζκνί» ηελ 

άλνημε ηνπ 1919,
664

θαη νη νπνίεο δελ ζπκβάδηδαλ κε ηηο απφςεηο ηνπ Παπαλησλίνπ, 

ήηαλ θαηά ηε γλψκε κνπ νη βαζηθνί ιφγνη ηεο κεηάζεζήο ηνπ ζηελ ππνδηεχζπλζε ηνπ 

ΐπδαληηλνχ θαη Υξηζηηαληθνχ Μνπζείνπην θαινθαίξη ηνπ 1920.
665

 

ηηο ζέζεηο ησλ δχν Βπηκειεηψλ παξέκεηλαλ ν Γ. Υαηδφπνπινο
666

 θαη ν Φσθάο, 

ελψ εθηφο απφ ηελ αχμεζε ζηνλ κηζζφ ηνπο, ν λένο λφκνο ηνχο έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα 

ηαμηδεχνπλ αλά ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα κε ζθνπφ «ηελ ζπληήξεζηλ ή ηελ επηζθεπήλ 

παιαηψλ έξγσλ δσγξαθηθήο, αλεθφλησλ εηο δεκφζηα ηδξχκαηα ή εηο δήκνπο, 

θνηλφηεηαο θαη κνλαζηήξηα, ιακβάλνληεο πιελ ηνπ κηζζνχ απηψλ ηα νδνηπνξηθά θαη 

                                                 
662Ν. Καινγεξφπνπινο, «Ο λένο λφκνο πεξί “Βζληθήο Πηλαθνζήθεο” θαη ηα εζληθά κλεκεία», Νένο 

Αηψλ, ηφκνο ΐ΄, ηρ. 42, 15 ΜαΎνπ 1918, ζει.1064-1067. Ο Καινγεξφπνπινο αλαξσηήζεθε κάιηζηα αλ 

«ηα πθ‟ εκψλ γξαθέληα ππήξμαλ αθνξκή πξνο θαηαλφεζηλ ηεο αλάγθεο ηεο ζσηεξίαο ησλ εζληθψλ 

εκψλ θαιιηηερλεκάησλ»! 
663π.π., ζει. 1066. 
664Ο Καινγεξφπνπινο ζηξάθεθε φρη κφλν θαηά ησλ λεσηεξηζηψλ θαιιηηερλψλ ηεο «Οκάδαο Σέρλε», 

αιιά θαη ηνπ ίδηνπ ηνπ Παξζέλε, ηνλ νπνίν θαηεγφξεζε φηη «απιψο εκηκήζεθε κηα πνιχ ηνικεξή 

ηερλνηξνπία, πνπ‟ λαη κεηά κηθξφλ θαηαδηθαζκέλε ζηελ αθάλεηα».Ν.Α. Καινγεξφπνπινο, 

«Παξζεληζκνί», Λχξα, IV-V, Ώπξίιηνο-Μάηνο 1919, ζει. 190-192. Παξαηίζεηαη ζην Β. Μαηζηφπνπινο, 

Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ Μπηελλάιε ηεο Βελεηίαο, 1934-1940, φπ.π.,ζει. 254. 
665Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, Ενχιηνο Ŕ Ώχγνπζηνο 1920, ηρ. 

233-234, ζει.48: «Ο κέρξη ηνχδε γξακκαηεχο ηεο Βζλ. Πηλαθνζήθεο Ν. Καινγεξφπνπινο δησξίζζε 

ππνδηεπζπληήο ηνπ ΐπδαληηλνχ θαη Υξηζηηαληθνχ Μνπζείνπ». Ο Καινγεξφπνπινο ζα απνιπζεί απφ ηε 

ζέζε ηνπ κεηά ηελ ήηηα ησλ Φηιειεπζέξσλ ζηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ ηεο ίδηαο ρξνληάο, βι. Ώλκ. [Α.Ε. 

Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη»,Πηλαθνζήθε, Ννέκβξηνο Ŕ Αεθέκβξηνο 1920, ηρ. 237-238, 

ζει. 79. 
666Ώπνπζηάδεη δπζηπρψο κηα επηζηεκνληθή κειέηε γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ „δαηκφληνπ‟ Γ. 

Υαηδφπνπινπ, ν νπνίνο ζρεηίδεηαη κε ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε ήδε απφ ηελ ίδξπζή ηεο, ελψ είλαη θαη ην 

κνλαδηθφ κέινο ηνπ πςειφβαζκνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κνπζείνπ πνπ παξακέλεη ζηαζεξά ζηε ζέζε ηνπ απφ 

ην 1907 κέρξη θαη ηνλ ζάλαηφ ηνπ ην 1935, παξά ηηο ζπλερείο θπβεξλεηηθέο αιιαγέο! 
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ηαο λνκίκνπο απνδνράο» (άξζξν 8).Σαπηφρξνλα ν Γ. Υαηδφπνπινο αλέιαβε θαη ην 

λεντδξπζέλ εξγαζηήξην ζπληήξεζεο έξγσλ ηέρλεο πνπ ζα ιεηηνπξγνχζε εληφο ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο.  

7.3.2) Σν πεληακειέο Καιιηηερληθφ πκβνχιην θαη ε επηακειήο Δπηηξνπή 

Δπίβιεςεο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο 

ην λενζπζηαζέλ πεληακειέο Καιιηηερληθφ πκβνχιην ζπκκεηείραλ εθ ηεο 

ζέζεο ηνπο νη Γαραξίαο Παπαλησλίνπ (σο Αηεπζπληήο ηεο Πηλαθνζήθεο), Γεψξγηνο 

Εαθσβίδεο (σο Αηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ) θαη Γεψξγηνο 

Υαηδφπνπινο (σο Ώ΄ Βπηκειεηήο ηεο Πηλαθνζήθεο),θαη δηνξίζηεθαλ νη Κσλζηαληίλνο 

Μαιέαο («εμ επαγγέικαηνο δσγξάθνο») θαη Κσζηαληίλνο Υαηδφπνπινο 

(«θηιφηερλνο»).
667

 

Σα κέιε ηνπ Καιιηηερληθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο 

1919-1920 

Γαραξίαο Παπαλησλίνπ 

Γεψξγηνο Εαθσβίδεο  

Γεψξγηνο Υαηδφπνπινο 

Κσζηαληίλνο Υαηδφπνπινο 

Κσλζηαληίλνο Μαιέαο 

Ο Κ. Υαηδφπνπινο (1868-1920), αδεξθφο ηνπ δεκνζηνγξάθνπ Μήηζνπ 

Υαηδφπνπινπ (Μπνέκ) θαη ηνπ επηκειεηή ηεο Πηλαθνζήθεο Γ. Υαηδφπνπινπ είρε 

δηαηειέζεη ζην παξειζφλ εθδφηεο ηνπ βξαρχβηνπ πεξηνδηθνχ Ζ Σέρλε,
668

θαη θαηά ηα 

επφκελα ρξφληα δεκνζίεπζε άξζξα ζρεηηθά κε ηηο ηέρλεο θαη ηα γξάκκαηα.
669

 Σα 

ρξφληα 1900-1914 έδεζε ζην Μφλαρν, φπνπ αζπάζηεθε ηηο ζνζηαιηζηηθέο ηδέεο θαη 

ππνζηήξημε ηε ζπδπγία ζνζηαιηζκνχ θαη δεκνηηθηζκνχ, αλαιακβάλνληαο ηελ 

πξσηνβνπιία γηα ηελ ίδξπζε ηεο «νζηαιηζηηθήο Αεκνηηθηζηηθήο Έλσζεο».
670

Με ηελ 

έλαξμε ηνπ Ώ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ επέζηξεςε κφληκα ζηελ Βιιάδα θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Βζληθνχ Αηραζκνχ ππνζηήξημε ζεξκά ηνλ ΐεληδέιν, αλαιακβάλνληαο 

κάιηζηα ηε ζέζε ηνπ ινγνθξηηή ζηελ θπβέξλεζε ηεο Θεζζαινλίθεο. Μέρξη θαη ηνλ 

                                                 
667Ώλκ.[Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο ΕΔ΄, ηεχρνο 212-213, 

Οθηψβξηνο Ŕ Ννέκβξηνο 1918, ζει.78. 
668Μ. Ώλησλίνπ-Σίιηνπ, Σν πεξηνδηθφ «Ζ Σέρλε» (1898-1899). πκβνιή ζηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο ηεο 

λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Εσάλληλα, Παλεπηζηήκην Εσαλλίλσλ, 1989. 
669Π. ΐαζηιηθφο [Κ. Υαηδφπνπινο], «νζηαιηζκφο θαη ηέρλε», Ο Ννπκάο, ηρ. 340, 19 Ώπξηιίνπ 1909, 

ζει. 2-5 θαη ηρ. 341, 26 Ώπξηιίνπ 1909, ζει. 2-5. Σνπ ίδηνπ. «Δ γεξκαληθή ηέρλε θαη ν πφιεκνο», 

Δπηζεψξεζηο ησλ Κνηλσληθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, ηρ. 1 (1916), ζει. 183-188. Σνπ ίδηνπ, «Δ 

έθζεζηο Λχηξα-Γεπγψιε», εθ.Παηξίο, 1 Εαλνπαξίνπ 1920. ΐι. επίζεο Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ ηέρλε 

πηεξνθπεί ελ νδχλε, φπ.π. 
670ΐι. Π. Ννχηζνο, Ζ ζνζηαιηζηηθή ζθέςε ζηελ Διιάδα απφ ην 1874 σο ην 1974, ηφκνο ΐ΄, Ώ΄ κέξνο, 

Ώζήλα, Γλψζε, 21994 (11990), ζει. 213 θ.ε.  
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αηθλίδην ζάλαηφ ηνπ ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1920 πάλσ ζην αηκφπινην θαηά ην ηαμίδη κε 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηελ Εηαιία, είρε δεκνζηεχζεη πνηεηηθέο ζπιινγέο, κπζηζηνξήκαηα, 

δηεγήκαηα, θξηηηθέο κειέηεο θαη κεηαθξάζεηο έξγσλ ηεο επξσπατθήο θαη θπξίσο ηεο 

γεξκαληθήο ινγνηερλίαο.
671

 

Ο δσγξάθνο Κ. Μαιέαο (1879-1928), ηέινο,είρε ήδε ζπλεξγαζηεί, φπσο 

αλέθεξα παξαπάλσ, κε ηνπο Γιελφ θαη Αεικνχδν ζηελ εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε, 

εηθνλνγξαθψληαο ην Αιθαβεηάξη κε ηνλ Ήιην, θαη ήηαλ επίζεο δηεπζπληήο ηνπ 

λεντδξπζέληνο Μνπζείνπ Λατθψλ Υεηξνηερλεκάησλ. Δ παξνπζία ηνπ Μαιέα, ελφο 

δειαδή ηδξπηηθνχ κέινπο ηεο «Οκάδαο Σέρλε» θαη έλζεξκνπ ππνζηεξηθηή ησλ 

λεσηεξηζηηθψλ ηάζεσλ ζηε λενειιεληθή δσγξαθηθή,
672

  ζην Καιιηηερληθφ πκβνχιην 

ηεο Πηλαθνζήθεο, απνηέιεη κηα αθφκε ζαθή έλδεημε ησλ πξνζέζεσλ ησλ 

Φηιειεχζεξσλ λα κεηαηξέςνπλ ην θαιιηηερληθφ απηφ ίδξπκα ζε έλαλ δπλακηθφ ζεζκφ, 

ν νπνίνο ζα ζηφρεπε ζηελ αλαλέσζε ηεο λενειιεληθήο εηθαζηηθήο παξαγσγήο. 

Δ απφθαζε ηεο λέαο βεληδειηθήο θπβέξλεζεο λα εθθαζαξίζεη απφ ηνλ δεκφζην 

ηνκέα ηνπο πνιηηηθνχο ηεο αληηπάινπο είρε σο ζπλέπεηα ηελ αιιαγήζηε ζχλζεζε ηεο 

Αηαρεηξηζηηθήο Βπηηξνπήοηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. Με εμαίξεζε ηνλ αξρηηέθηνλα 

Πέηξν Καιιηγά, ηα άιια κέιε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο (θνπινχδεο, Ράιιεο, ηάεο, 

Καπηαληδφγινπ θαη ν επίηηκνο πξφεδξνο πξίγθηπαο Νηθφιανο) αληηθαηαζηάζεθαλ απφ 

επηθαλή βεληδειηθά ζηειέρε πνπ είηε είραλ ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζηελ επαλαζηαηηθή 

θπβέξλεζε ηεο Θεζζαινλίθεο είηε είραλ εληζρχζεη νηθνλνκηθά ηνΚφκκα ησλ 

Φηιειεπζέξσλ. Οη Ώιέμαλδξνο Αηνκήδεο (1875-1950),
673

 Γεψξγηνο Καθαληάξεο 

                                                 
671ΐι. Κ. Ώλεκνχδε-Ώξδφγινπ (επηκ.), Κσλζηαληίλνπ Υαηδφπνπινπ: Κξηηηθά Κείκελα, Ώζήλα, Ίδξπκα 

Κψζηα θαη Βιέλε Οπξάλε, 1996. ΐι. επίζεοΒ. Καςσκέλνο, Υξ. Σδνχιεο, Υξ. Ααληήι (επηκ.), Ο 

Κσλζηαληίλνο Υαηδφπνπινο σο ζπγγξαθέαο θαη ζεσξεηηθφο, Πξαθηηθά επηζηεκνληθνχ ζπκπνζίνπ, 

Ώγξίλην 14-17 ΜαΎνπ 1993, Ώζήλα, Ασδψλε, 1998. Σ. Καξβέιεο, Κσλζηαληίλνο Υαηδφπνπινο ν 

πξσηνπφξνο, Ώζήλα, νθφιεο, 1998. 
672ρεηηθά κε ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ δσγξάθνπ βι. Ώ. Κσηίδεο, Ο δσγξάθνο Κ. Μαιέαο (1879-1928), 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Θεζζαινλίθε, 1982. Σνπ ίδηνπ, Κσλζηαληίλνο Μαιέαο, Ώζήλα, Ώδάκ, 2000.    
673 Γελλήζεθε ζηελ Ώζήλα ην 1875, κε θαηαγσγή απφ παιηά ζπεηζηψηηθε νηθνγέλεηα. πνχδαζε λνκηθά 

ζηε ΐατκάξε, ην ΐεξνιίλν θαη ην Παξίζη θαη πήξε ην δηδαθηνξηθφ ηνπ δίπισκα απφ ην Παλεπηζηήκην 

ηεο Λεηςίαο ην 1895. Ώθνινχζσο επέζηξεςε ζηελ Βιιάδα θαη ην 1905 αλαγνξεχηεθε πθεγεηήο ηνπ 

Αηνηθεηηθνχ Αηθαίνπ ζην Βζληθφ Παλεπηζηήκην Ώζελψλ. Ξεθίλεζε ηελ πνιηηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία φηαλ 

κεηά ηελ επαλάζηαζε ηνπ 1909 ηνπνζεηήζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε Κπξηαθνχιε Μαπξνκηράιε λνκάξρεο 

Ώηηηθνβνησηίαο. Σν 1910 εθιέρζεθε γηα πξψηε θνξά βνπιεπηήο πεηζψλ κε ην θφκκα ησλ 

Φηιειεπζέξσλ θαη ηελ πεξίνδν 1912-15 δηαηέιεζε ππνπξγφο Οηθνλνκηθψλ ζηελ θπβέξλεζε ΐεληδέινπ. 

Σν 1916-1917 βξέζεθε ζην Παξίζη θαη ζην Λνλδίλν σο έθηαθηνο απεζηαικέλνο ηεο θπβέξλεζεο 

Θεζζαινλίθεο θαη ην 1918 αλέιαβε ην ππνπξγείν Βμσηεξηθψλ θαη πξνζσξηλά ην ππνπξγείν 

Αηθαηνζχλεο, ελψ ηελ ίδηα ρξνληά δηνξίζηεθε θαη ζπλδηνηθεηήο ηεο Βζληθήο Σξάπεδαο. ΐι. ην ζχληνκν 

βηνγξαθηθφ ηνπ ζην ΒΛΕΏ-ΜΕΒΣ, φπνπ θαη ηκήκα ηνπ αξρείνπ ηνπ. 
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(1873-1946),
674

 ΓεψξγηνοΏβέξσθ (1867-1939),
675

 Ώιέμαλδξνο Καζζαβέηεο (πνπ 

αληηθαηέζηεζε ηνλ Ώβέξσθ φηαλ εθείλνο αλαρψξεζε γηα ην Παξίζη),
676

θαη ζσλ 

ηαζάηνο (1843-πεξ.1925-30)
677

 απνηέιεζαλ ην λέν, θηιειεχζεξεο ηδενινγίαο Board 

of Trusteesηνπ κνπζείνπ.  

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπηβιεςεο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Δζλ.Πηλαθνζήθεο 

1919-1920 

Ώιέμαλδξνο Αηνκήδεο, Πξφεδξνο 

Γεψξγηνο Καθαληάξεο 

Γεψξγηνο Ώβέξσθ 

Ώιέμαλδξνο Καζζαβέηεο 

ζσλ ηαζάηνο 

Πέηξνο Καιιηγάο 

 

                                                 
674Ο Γ. Καθαληάξεο γελλήζεθε ζην ρσξηφ Ώλαηνιηθή Φξαγθίζηα Βπξπηαλίαο ην 1873, ζπνχδαζε 

λνκηθά ζην Παλεπηζηήκην ηεο Ώζήλαο θαη εξγάζηεθε σο δηθεγφξνο ζην Μεζνιφγγη ηελ πεξίνδν 1896-

1901. Γηα πξψηε θνξά εθιέρζεθε βνπιεπηήο Βπξπηαλίαο ην 1905 κε ην θφκκα ηνπ Αεκεηξίνπ Ράιιε, 

ελψ ην 1911 πξνζρψξεζε ζην θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ. Σελ πεξίνδν 1911-1912 δηνξίζηεθε Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλθαη ην 1914 ήηαλ ν θχξηνο εηζεγεηήο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο θπβέξλεζεο ΐεληδέινπ ζηε ΐνπιή. Βμέδσζε ην 1916 ηε Μεληαία Δπηζεψξεζε, κε ζπλεξγάηε, 

κεηαμχ άιισλ, ηνλ Ώ. Αηνκήδε. πκκεηείρε ζηε ζπγθξφηεζε ηεο Βζληθήο Άκπλαο, ελψ κεηέβε ζηελ 

Ώκεξηθή ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1917, σο επηθεθαιήο ζηειερψλ ηεο Άκπλαο κε ζθνπφ λα αληηθξνχζεη ηελ 

αληηβεληδειηθή εθζηξαηεία ησλ κνλαξρηθψλ. Σελ ίδηα πεξίνδν ήηαλ βαζηθφο ππέξκαρνο ηεο αβαζίιεπηεο 

δεκνθξαηίαο. Χο ππνπξγφο Γεσξγίαο θαηφξζσζε λα ξπζκίζεη ην ζέκα ησλ ηζηθιηθηψλ. ΐι. Μ. Κνχκαο, 

Γεψξγηνο Καθαληάξεο. Πνιηηηθή βηνγξαθία, Ώζήλα, Ίδξπκα ηεο ΐνπιήο ησλ Βιιήλσλ,  2012.  
675 ΐι. ην ζχληνκν βηνγξαθηθφ ηνπ ζην ΒΛΕΏ-ΜΕΒΣ: «Ο Γεψξγηνο Ώβέξσθ ήηαλ αληςηφο θαη ν 

θπξηφηεξνο θιεξνλφκνο ηνπ επεξγέηε Γεσξγίνπ Ώβέξσθ. πνχδαζε Ννκηθά θαη Πνιηηηθέο Βπηζηήκεο 

ζηε Γαιιία. Πνιηηεπηήο Βπβνίαο, δηεηέιεζε βνπιεπηήο θαη πιεξεμνχζηνο επαλεθιεγφκελνο ζπλερψο 

απφ ην 1895. ηελφο ζπλεξγάηεο ηνπ Β.ΐεληδέινπ, ππήξμε ζπνπδαίνο παξάγσλ θαη ρνξεγφο ηνπ 

θηλήκαηνο Βζληθήο Άκπλαο θαη έιαβε κέξνο ζηελ Πξνζσξηλή Κπβέξλεζε Θεζζαινλίθεο σο ππνπξγφο 

Αεκνζίαο Βθπαηδεχζεσο. Αηεηέιεζε επίζεο πξφεδξνο ηεο βεληδειηθήο νξγάλσζεο “Παηξησηηθή 

΄Βλσζηο”, ηεο Φηιεθπαηδεπηηθήο Βηαηξείαο ηνπ Ώξζαθείνπ, ηνπ Χδείνπ θαη ηεο Βπηηξνπήο Οιπκπηαθψλ 

Ώγψλσλ». Ο Ώβέξσθ ήηαλ επίζεο ρνξεγφο ηεο β΄ έθζεζεο ηεο Οκάδαο Σέρλε ην 1919 ζηα γξαθεία ηεο 

Ώλαηνιήο, βι. π. Μνζρνλάο, Καιιηηερληθά ζσκαηεία θαη νκάδεο ηέρλεο ζηελ Διιάδα θαηά ην α΄ κηζφ 

ηνπ 20νπ αηψλα, φπ.π., ζει. 201. 
676Ο Ώιέμαλδξνο Καζζαβέηεο γελλήζεθε ζηελ Ώιεμάλδξεηα ην 1871, κε θαηαγσγή απφ ην Πήιην, 

ζπνχδαζε λνκηθή θαη εθιέρζεθε βνπιεπηήο ΐφινπ γηα πξψηε θνξά ην 1899. Βληάρζεθε ζην Κφκκα ησλ 

Φηιειεπζέξσλ θαη δηαηέιεζε ππνπξγφο ηεο πγθνηλσλίαο ζηελ Πξνζσξηλή Κπβέξλεζε ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Παξάιιεια ήηαλ θαη πξφεδξνο ηεο Λέζρεο ησλ Φηιειεπζέξσλ. 
677Ο ζσλ ηαζάηνο γελλήζεθε ζηελ Εζάθε ην 1843 θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ιπθεηαθψλ ηνπ 

ζπνπδψλ κεηέβε ζηελ ΐξαΎια, φπνπ εξγάζηεθε καδί κε ηα αδέιθηα ηνπ Κσλζηαληίλν θαη Αηνλχζην ζηελ 

επηρείξεζε ηνπ κεγαιέκπνξνπ μαδέιθνπ ηνπο Ώληψληνπ Θενθηιάηνπ. ηαδηαθά απέθηεζαλ ηα πξψηα 

ηνπο πνηακφπινηα θαη ην 1868 ίδξπζαλ ηνλ εθνπιηζηηθφ νίθν κε ηελ επσλπκία «Ώδειθνί ηαζάηνπ» θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηε λαπηηιηαθή εηαηξεία «Θενθηιάηνο θαη ηαζάηνο». Βίρε ζπγθξνηήζεη έλα εθηαηακέλν 

δίθηπν παξαγσγήο, αγνξάο, κεηαθνξάο θαη εκπνξίαο ζηηεξψλ ζηνλ Ανχλαβε. ηα 1871 κάιηζηα 

πξνρψξεζε ζηε λαππήγεζε ηνπ πξψηνπ ειιεληθνχ ζηδεξέληνπ θνξηεγνχ αηκνπινίνπ. Σν 1907 ίδξπζε 

ηελ πξψηε ειιεληθή ζρνιή εκπνξνπινηάξρσλ ζηελ Εζάθε. Σν κέγαξν ηνπ ζηε ζπκβνιή ηεο ιεσθφξνπ 

ΐαζηιίζζεο νθίαο θαη Νενθχηνπ Ανχθα, ζε ζρέδηα ηνπ Βξλέζηνπ Σζίιιεξ (1895) ζηεγάδεη ζήκεξα 

ηκήκα ηνπ Μνπζείνπ Κπθιαδηθήο Σέρλεο. ΐι. ζρεηηθά Ν. Μεηαμάο, Οη λαπηηθνί ηεο Κεθαιιελίαο θαη 

ηεο Ηζάθεο. Βηνγξαθηθά ζηνηρεία 600 λαπηίισλ (1850-1970), Ώζήλα, Βηαηξεία Μειέηεο Βιιεληθήο 

Εζηνξίαο, 2002, ζει. 168 θ.ε. Ν. ΐιαζζφπνπινο, Ζ λαπηηιία ηεο Ηζάθεο, 1700-1900, Ώζήλα, Παπαδήζεο, 

2001, ζει. 122 θ.ε. ΐι. επίζεο Π. Καπεηαλάθεο, Οηθνγέλεηα ηαζάηνπ, Δγθπθινπαίδεηα Μείδνλνο 

Διιεληζκνχ, Δχμεηλνο Πφληνο, 2008. http://www.ehw.gr/l.aspx?id=11184 (ηειεπηαία πξφζβαζε, 10 

επηεκβξίνπ 2016). 
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Σα δηνηθεηηθά φξγαλα ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ζηειερψζεθαλ επνκέλσο απφ 

κέιε ησλ αλεξρφκελσλ θαη ζπλάκα δπλακηθφηεξσλθνηλσληθά θαη ηδενινγηθά αζηηθψλ 

δπλάκεσλ ηεο επνρήο. νζηαιηζηέο δηαλννχκελνη, δεκνηηθηζηέο, ξηδνζπάζηεο 

πνιηηηθνί, θηιειεχζεξνη εθνπιηζηέο θαη λεσηεξηζηέο θαιιηηέρλεο, ζπλαζπηζκέλνη ππφ 

ηνλ βεληδειηθφ πνιηηηθφ ζρεκαηηζκφ, αληηθαηέζηεζαλ ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο «παιαηάο 

άξρνπζαο ηάμεο» ησλ θεθαιαηνθξαηψλ ηεο δηαζπνξάο, ησλ πνιηηηθψλ ησλ παιαηψλ 

θνκκάησλ θαη ησλ θηινβαζηιηθψλ, «πνπ εμέθξαδαλ ηηο αμίεο θαη ηηο ηδέεο κηαο 

θζίλνπζαο θνηλσληθήο δνκήο».
678

 θνπφο ηεο λέαο δηνίθεζεο ήηαλ ν εθζπγρξνληζκφο 

ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, ν κεηαζρεκαηηζκφο ηεο δειαδή ζε έλαλ θηιειεχζεξν 

αζηηθφ ζεζκφ πνπ ζα είρε παξεκβαηηθφ ξφιν ζηα θαιιηηερληθά πξάγκαηα ηεο ρψξαο, 

πξνσζψληαο ηελ θξαηηθή πνιηηηζηηθή πνιηηηθή θαη δηακνξθψλνληαο ηνλ ραξαθηήξα 

ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο εηθαζηηθήο παξαγσγήο.Οη λένη απηνί πξνζαλαηνιηζκνί ηνπ 

κνπζείνπ απνηππψζεθαλ ήδε ζηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ Καιιηηερληθνχ 

πκβνπιίνπ, ην νπνίν απνθάζηζε ηελ αγνξά ηεο ειαηνγξαθίαο ηνπ Παξζέλε 

«Πιαγηά». Υάξε, επίζεο, ζηελ παξνπζία ηνπ δξαζηήξηνπ Παπαλησλίνπ ζηε δηεχζπλζε 

ηνπ κνπζείνπ θαη ηε θξνληίδα ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Βπηηξνπήο, ε Βζληθή Πηλαθνζήθε 

άξρηζε λα απνθηά ζεκαληηθή παξνπζία ζηελ αζελατθή δεκφζηα ζθαίξα, φπσο καο 

δείρλνπλ ηφζν νη θαηαρσξήζεηο ζηνλ θαζεκεξηλφ Σχπν ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

ηελ πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη ηνπ Πάζρα,
679

 φζν θαη νη δηαιέμεηο πνπ ν 

Παπαλησλίνπ άξρηζε λα νξγαλψλεη ζηηο αίζνπζεο ηεο κε ζέκα ηελ ηέρλε ηεο 

Ώλαγέλλεζεο θαη «εηδηθψο πεξί ησλ ηξηψλ ζρνιψλ, ησλ νπνίσλ έξγα ππάξρνπλ εηο ηελ 

Πηλαθνζήθελ, ηεο Βλεηηθήο, Φισξεληηλήο θαη Φιακαλδννιιαλδηθήο».
680

 

 

                                                 
678Ά. Φξαγθνπδάθε, Δθπαηδεπηηθή Μεηαξξχζκηζε…, φπ.π., ζει. 53. 
679 ΐι. ι.ρ. Ώλκ., ρ.η., εθ. Δκπξφο, 25 Αεθεκβξίνπ 1918: «Δ Βζληθή Πηλαθνζήθε ζα είλε αλνηθηή εηο ην 

θνηλφλ ηέζζαξαο θαηά ζεηξάλ εκέξαο ηελ εβδνκάδα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ήηνη απφ ζήκεξνλ κέρξη ηεο 

Παξαζθεπήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο. ξα 10-12π.κ. (Πνιπηερλείνλ άλσ φξνθνο)».Ώλκ., ρ.η., εθ. 

Ρηδνζπάζηεο, 7 Ώπξηιίνπ 1919: «Ώπφ ηεο αχξηνλ Αεπηέξαο ηνπ Πάζρα αη αίζνπζαη ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο ζα είλε αλνηθηαί εηο ην θνηλφλ θαζεκεξηλψο 9-12π.κ. (κέγαξνλ Πνιπηερλείνπ, άλσ 

φξνθνο). Δ είζνδνο ειεπζέξα». 
680Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη ηέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο ΕΘ΄, ηρ. 219,Μάηνο 1919, 

ζει.32. Δ ζπγθεθξηκέλε δηάιεμε ηνπ Παπαλησλίνπ δφζεθε «πξνο ηνπο ελ πλεδξίσ ζπλειζφληαο 

εθπαηδεπηηθνχο επηζεσξεηάο». 
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7.4) Ζ αγνξά ηεο «Πιαγηάο» ηνπ Παξζέλεθαη νη αηζζεηηθέο αληηιήςεηο ηνπ 

Παπαλησλίνπ γηα ηελ θαιιηηερληθή αμία ηνπ έξγνπ ηνπ δσγξάθνπ 

ηελ πξψηε ζπλεδξίαζε ηνπ λενζπζηαζέληνο Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 1919,
681

 ν Παπαλησλίνπ πξφηεηλε ηελ 

απφθηεζε ηνπ πίλαθα ηνπ Παξζέλε «Πιαγηά», 1908 (Π.458, ιάδη ζε κνπζακά, 96x92 

εθ., εηθ. 110)δηαηππψλνληαο ηελ αθφινπζε επηρεηξεκαηνινγία:  

Θεσξψ φηη ην έξγνλ ηνπ δσγξάθνπ Παξζέλε είλαη έξγνλ αλσηέξαο αμίαο, παξνπζηάδεη 

κίαλ αλακθηζβήηεηνλ πξνζσπηθφηεηα θαιιηηέρλνπ, θαη πξνάγεη ηελ Διιεληθήλ Σέρλελ. 

Γηθαηνχηαη επνκέλσο λα ιάβε ηελ ηηκήλ εθείλελ, ε νπνία ζεσξείηαη σο ε νξηζηηθή 

αλαγλψξηζηο κηαο εμαηξεηηθήο θαιιηηερληθήο αμίαο, λα αληηπξνζσπεπζή δειαδή εηο ηελ 

Δζληθήλ Πηλαθνζήθελ κε έλα πίλαθα ηνπ δσγξάθνπ, ν νπνίνο έθζαζε εηο ηνηνχηνλ 

βαζκφλ δεκηνπξγηθφηεηνο. Γηα ηνχην πξνηείλσ αλ ην πκβνχιηνλ ζπκθσλή εηο ηαχηα, λ‟ 

αγνξαζζή πξνο αλάξηεζηλ εηο ηελ Πηλαθνζεθελ ην ηνπείνλ ηνπ Κ. Παξζέλε LaPente κε 

πσιεζέλ αθφκε θαη ην νπνίνλ ππφ ηνλ άλσ ηίηινλ είρελ εθηεζή εηο ην παξηζηλφλ 

Salond‟Automne. 

Σα κέιε ηνπ πκβνπιίνπζπκθψλεζαλ νκφθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ 

Αηεπζπληή θαη αθνχ επηζθέθζεθαλ ην εξγαζηήξην ηνπ Παξζέλε αγφξαζαλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ειαηνγξαθία γηα 6.000 δξρ.Βλδεηθηηθφ ηεο πςειήο ηηκήο ηνπ έξγνπ ήηαλ 

ην γεγνλφο φηη ην ίδην ρξεκαηηθφ πνζφ είρε δψζεη ν εθνπιηζηήο Γεψξγηνο Βκπεηξίθνο 

γηα λα απνθηήζεη απφ ηελ έθζεζε ηνπ πλδέζκνπ Βιιήλσλ Καιιηηερλψλ ην 1916, ηνλ 

πίλαθα ηνπ Γεψξγηνπ Εαθσβίδε «Σα θσηεξά ζθνηάδηα»(1915) πνπ αλαπαξηζηνχζε ηνλ 

ΐαζηιηά «ελ θαηξψ λπθηφο επί ηνπ ρηνληζκέλνπ παξαηεξεηεξίνπ ηεο Καλέηαο».
682

 Σελ 

αγνξά ηεο «Πιαγηάο» ελέθξηλε ε Αηαρεηξηζηηθή Βπηηξνπή ηεο Πηλαθνζήθεο ζηελ 

πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε ζηηο 9 Ώπξηιίνπ 1919,
683

απνθαζίδνληαο ηαπηφρξνλα (κε 3 

ςήθνπο ππέξ θαη έλαλ θαηά, κεηνςεθνχληνο ηνπ Γ. Ώβέξσθ) λα κελ ρξεζηκνπνηεζνχλ 

ηα ρξήκαηα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Ώβέξσθ, αιιά ην εηήζην θνλδχιη ησλ 30.000 δξρ. 

πνπ βάζεη ηνπ λένπ λφκνπ είρε εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη αθνξνχζε ηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο θαζψο θαη ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο ηεο. Δ «Πιαγηά» έγηλε, επνκέλσο, ην πξψην έξγν πνπ 

αγνξάζηεθε κε ίδηα θεθάιαηα ηνπ κνπζείνπ.  

                                                 
681Παξφληεο νη Γ. Εαθσβίδεο, Γ. Παπαλησλίνπ, Γ. Υαηδφπνπινο, Κ. Μαιέαο θαη Κ. Υαηδφπνπινο, 

θαζψο θαη ν γξακκαηέαο Ν. Καινγεξφπνπινο.   
682Ώλκ., «Με ιίγα ιφγηα», εθ. Δζηία, 13 ΜαΎνπ 1916. ΐι. π. Μνζρνλάο, Καιιηηερληθά ζσκαηεία θαη 

νκάδεο ηέρλεο ζηελ Διιάδα θαηά ην α΄ κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα, φπ.π, ζει. 155, ππνζ. 458. 
683Ώξρείν ΒΠΜΏ. Πξαθηηθά Βπηηξνπήο Αηαρείξηζεο. Παξφληεο ζηε ζπλεδξίαζε ήηαλ νη Π. Καιιηγάο, 

Ώι. Αηνκήδεο, Γ. Καθαληάξεο θαη Γ. Ώβέξσθ. 
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Μέζα ζην θιίκα ηνπ Βζληθνχ Αηραζκνχ, ε ζπγθεθξηκέλε επηινγή είρε ζαθείο 

πνιηηηθέο θαη ηδενινγηθέο ζπλδειψζεηο. Ο δσγξάθνο είρε ππνζηεξίμεη ηελ 

επαλαζηαηηθή θπβέξλεζε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζπλδεφηαλ «κε ακνηβαία αδειθηθή 

θαη αθαηάιπηε πλεπκαηηθή θηιία» κε ηνλ Ώιέμαλδξν Παπαλαζηαζίνπ.
684

 Βπηπιένλ θαη 

ν ίδηνο ν ΐεληδέινο ζηελ πξψηε έθζεζε ηεο «Οκάδνο Σέρλε» ζηα γξαθεία ηεο 

βεληδειηθήο εθεκεξίδαο Διεχζεξνο Σχπνο ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1917, είρε επηδνθηκάζεη 

ηε δσγξαθηθή ηνπ Παξζέλε, δειψλνληαο κάιηζηα φηη ν «Βπαγγειηζκφο» ζα έπξεπε λα 

αγνξαζηεί απφ ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε.
685

 πλεπψο, ε απφθηεζε ελφο έξγνπ ηνπ 

Παξζέλε γηα ηε ζπιινγή ηνπ θξαηηθνχ κνπζείνπ ήηαλ ζρεδφλ πξσζππνπξγηθή εληνιή 

θαη ζεκαηνδνηνχζε ζε επίπεδν ζπκβνιηζκψλ ηε ζπλεηδεηή επηινγή ηεο λέαο δηνίθεζεο 

ηεο Πηλαθνζήθεο λα ραξάμεη κηα δηαθνξεηηθή ζπγθξηηηθά κε ην παξειζφλ ζπιιεθηηθή 

πνιηηηθή. Δ ζπκπεξίιεςε ελφο πίλαθα ηνπ λεσηεξηζηή Παξζέλε ζηε ζπιινγή ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο αλάκεζα ζε έξγα ησλ ΐξπδάθε, Γχδε, Νηθεθφξνπ Λχηξα, 

Εαθσβίδε θαη Ράιιε έδεηρλε ηελ αθεηεξία-πξφηππν, πάλσ ζηελ νπνία φθεηιε λα 

εμειηρζεί ή λα «πξναρζεί», ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ Παπαλησλίνπ ζηε ζπλεδξίαζε 

ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, ε λενειιεληθή ηέρλε. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε Βζληθή 

Πηλαθνζήθε δελ λνείην πηακφλν σο έλα «απνζεηήξην-dépôt» έξγσλ ηέρλεο, αιιά σο 

έλαο βαζηθφο θξαηηθφο παξάγνληαο πνπ ζα πξνσζνχζε ηελ αιιαγή ηεο θπζηνγλσκίαο 

ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο εηθαζηηθήο παξαγσγήο. 

Έλακηζη ζρεδφλ ρξφλν αξγφηεξα, ην θζηλφπσξν ηνπ 1920, ν ίδηνο ν δσγξάθνο 

δψξηζε ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε ην ζρέδην «Ο ζξήλνο», πξηλ ην 1920(Π.413, 

θάξβνπλν, 129 x 114 εθ., εηθ. 111), πξνζρέδην γηα ηνλ νκψλπκν πίλαθα ηνπ. Ώπηή ηε 

θνξά, φκσο, ε δσξεά έγηλε δεθηή «θαηά πιεηνςεθία» απφ ην Καιιηηερληθφ πκβνχιην 

ζηελ ηειεπηαία ηνπ ζπλεδξίαζε κε απηή ηε ζχλζεζε ζηηο 27 Ννεκβξίνπ. Τπέξ ηεο 

απνδνρήο ςήθηζαλ νη Παπαλησλίνπ θαη Μαιέαο, ελψ ε αξλεηηθή ςήθνο πξνήιζε απφ 

ηνλ Εαθσβίδε.
686

 Δ απφξξηςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο ρνιήο 

Καιψλ Σερλψλ νθεηιέηαη ζηηο αηζζεηηθέο αληηιήςεηο ηνπ πεξί ζρεδίνπ, αθνχ γηα έλαλ 

αθαδεκατθφ δσγξάθν ν «Θξήλνο» είρε εκθαλή ζρεδηαζηηθά ειαηηψκαηα. Σαπηφρξνλα 

φκσο ε αξλεηηθή απηή ςήθνο ηνπ Εαθσβίδε αληαπνθξηλφηαλ θαη ζηελ αιιαγή ησλ 

ζπζρεηηζκψλ ζην πνιηηηθφ πεδίν ην δηάζηεκα εθείλν. Βίρε ήδε πξνεγεζεί ε ήηηα ησλ 

Φηιειεπζέξσλ ζηηο εθινγέο ηεο 1
εο

 Ννεκβξίνπ 1920 θαη, φπσο ζα αλαθέξσ ζην 

                                                 
684Β. Μαηζηφπνπινο, Κ. Παξζέλεο,Ώζήλα, Ώδάκ, 2008, ζει.57.  
685Ώλκ., «Σα εγθαίληα ηεο εθζέζεσο ηεο “Σέρλεο”, εθ. θξηπ, 25 Αεθεκβξίνπ 1917.  
686Ο Κ. Υαηδφπνπινο είρε πεζάλεη ιίγνπο κήλεο λσξίηεξα, ελψ ν Γ. Υαηδφπνπινο, γηα ιφγνπο πνπ δελ 

γλσξίδνπκε, δελ ήηαλ παξψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ.  
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επφκελν θεθάιαην, ήηαλ πιένλ δήηεκα ρξφλνπ ε απφιπζε ηεο βεληδειηθήο δηνίθεζεο 

ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, ε παχζε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ θαη ν εθ λένπ 

δηνξηζκφο ησλ κειψλ ηεο πξνεγνχκελεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο.  

Δ αγνξά ηεο ειαηγνξαθίαο «Πιαγηά» θαη ε απνδνρή ηεο δσξεάο ηνπ 

πξνζρέδηνπ «Ο Θξήλνο» γηα ηε ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο εληάζζνληαλ ζηε 

γεληθφηεξε πξνζπάζεηα ηφζν ηνπ Παπαλησλίνπ, φζν θαη πνιιψλ θηιειεχζεξσλ λα 

πξνβάινπλ ηελ θαιιηηερληθή αμία ηνπ έξγνπ ηνπ Παξζέλε ζηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο ζηελ 

Ώζήλα ηα ρξφληα εθείλα. Δ ζεκαληηθφηεξε ελέξγεηα ηνπο ήηαλ ε νξγάλσζε ηεο 

αλαδξνκηθήο έθζεζεο κε έξγα ηνπ δσγξάθνπ, ε νπνία εγθαηληάζηεθε ζηηο 11 

Εαλνπαξίνπ 1920 ζηηο αίζνπζεο ηνπ Γαππείνπ Μεγάξνπ.
687

 ηελ Οξγαλσηηθή 

Βπηηξνπή ηεο έθζεζεο ζπκκεηείραλ ηα κέιε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο Γ. Παπαλησλίνπ, Γ. Υαηδφπνπινο θαη Κ. Υαηδφπνπινο, θαζψο 

θαη πνιιά επηθαλή βεληδειηθά ζηειέρε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, φπσο ν Τπνπξγφο 

πγθνηλσληψλ Ώ. Παπαλαζηαζίνπ, ν γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Α. 

Γιελφο θαηνη βνπιεπηέο Λ. Βκπεηξίθνο, Ώ. Καζζαβέηεο θαη Κ. Γαβηηζάλνο. 

Βπηπξνζζέησο ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ηνλ Μάην ηνπ 1920 ν δσγξάθνο ηηκήζεθε κε ην 

θξαηηθφ Ώξηζηείν ησλ Γξακκάησλ θαη ησλ Σερλψλ γηα ηελ ειαηνγξαθία ηνπ 

«Βπαγγειηζκφο», έπεηηα απφ εηζήγεζε ηνπ Παπαλησλίνπ.
688

 

  

                                                 
687ΐι. Ώλκ., «Δ έθζεζηο ηνπ θ. Παξζέλε», εθ. Παηξίο, 12 Εαλνπαξίνπ 1920: «Με πνιιήλ επηζεκφηεηα 

έγηλαλ ρζεο εηο κίαλ αίζνπζαλ ηνπ Γαππείνπ ηα εγθαίληα ηεο εθζέζεσο ησλ έξγσλ ηνπ θ. Παξζέλε […] 

Δ θ. Παξζέλε, ζχδπγνο ηνπ θαιιηηέρλνπ, εηξαγνχδεζε ζπλνδεπζείζα εηο ην πηάλν ηεο, εηο ηνπ νπνίνπ ην 

θάιιπκκα ν θ. Παξζέλεο έρεη πινπνηήζεη εηο σξαίαλ δσγξαθηθήλ ζχλζεζηλ ηελ θσλήλ ηεο […] Δ 

έθζεζηο έλεθα ηεο ηνπνζεηήζεσο κεξηθψλ έξγσλ αθφκε δελ ζα αλνίμε ζήκεξνλ, αιιά αχξηνλ 

Αεπηέξαλ». 
688Σελ Βπηηξνπή ηνπ Ώξηζηείνπ ηεο Γσγξαθηθήο απνηεινχζαλ ν Αηεπζπληήο ηεο Ώγγιηθήο 

Ώξραηνινγηθήο ρνιήο AlanWess (πξφεδξνο), ν Αηεπζπληήο ηεο Ώκεξηθαληθήο Ώξραηνινγηθήο ρνιήο 

BertHodgeHill (κέινο), ν Αηεπζπληήο ηεο Γαιιηθήο Ώξραηνινγηθήο ρνιήο CharlesPicard (κέινο), ν 

Γεψξγηνο Εαθσβίδεο (κέινο) θαη ν Γαρ. Παπαλησλίνπ (εηζεγεηήο). Δ βξάβεπζε ηνπ Παξζέλε έγηλε ηνλ 

Μάην ηνπ 1920. ΐι. επίζεο Ώλκ., «Δ απνλνκή ησλ Ώξηζηείσλ», εθ. Δκπξφο, 8 ΜαΎνπ 1920: «Βηο ηελ 

αίζνπζαλ ηεο Ώθαδεκίαο ηελ πξσίαλ ηεο Κπξηαθήο ζα γίλε ε επίδνζηο ηνπ αξηζηείνπ ησλ γξακκάησλ 

θαη Σερλψλ ηνπ 1920 εηο ηνλ πνηεηήλ θ. Εσ. Γξππάξελ θαη εηο ηνλ δσγξάθνλ θ. Κ. Παξζέλελ. Χο 

εηζεγεηαί ζα νκηιήζσζηλ θαηά ηελ ηειεηήλ πεξί ηνπ Γξππάξε ν θ. Ε. Πνιέκεο θαη πεξί ηνπ Παξζέλε ν θ. 

Γαρ. Παπαλησλίνπ, θξίλνληεο ην έξγν ησλ. Οη δπν αξηζηεπφκελνη ζα νκηιήζνπλ επί ζέκαηνο 

αλαγνκέλνπ εηο ηελ ηέρλελ ησλ. Βηο ηελ ηειεηήλ ζα παξαζηή ν πξσζππνπξγφο θ. ΐεληδέινο θαη ην 

Τπνπξγηθφλ πκβνχιηνλ». ηελ ηειεηή κίιεζε θαη ν ίδηνο ν δσγξάθνο, βι. ζρεηηθά Β. Μαηζηφπνπινο, 

«Ο ιφγνο θαη ε ζησπή ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παξζέλε»,Οπηνπία, ηρ. 1, Μάηνο Ŕ Ενχληνο 1992, ζει. 127-

170, Παξαξηήκαηα. 
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Δηθφλα 108: Κ. Παξζέλεο, «Πιαγηά», 1908 
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Δηθφλα 109: Κ. Παξζέλεο, «Ο ζξήλνο», πξηλ ην 1920 
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Σν έξγν ηνπ λεσηεξηζηή δσγξάθνπ ππνλφκεπε ηηο αξρέο ηεο θαηεζηεκέλεο 

αηζζεηηθήο ζηελ Ώζήλα θαη εξρφηαλ ζε ξήμε κε ηηο αληηιήςεηο ησλ ζπληεξεηηθψλ 

ηερλνθξηηηθψλ θαη ησλ πεξηζζνηέξσλ θαζεγεηψλ ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ, αθνχ 

ππεξέβαηλε κνξθνινγηθά ηε θπζηνθξαηηθή, λαηνπξαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε, ελψ θαη 

ζεκαηηθά απνκαθξπλφηαλ απφ ηελ απεηθφληζε γλψξηκσλ ηχπσλ θαη ζηξεθφηαλ πξνο ηε 

ζθαίξα ησλ ηδεψλ. Χο πξνο απηφ είλαη ραξαθηεξηζηηθή ε ζθιεξή αληίδξαζε ηνπ 

ζπληεξεηηθνχ δηαλννχκελνπ Α. Ε. Καινγεξφπνπινπ, ν νπνίνο ζηελ ηερλνθξηηηθή ηνπ 

γηα ηελ έθζεζε ηνπ Γαππείνπ, επέθξηλε ηνλ Παξζέλεεπεηδή «επήξε φ,ηη εθθεληξηθφλ» 

απφ ηελ μέλε θαιιηηερληθή θίλεζε θαη «απέβαιε ηελ ειιεληθφηεηά ηνπ», 

ρξεζηκνπνηνψληαο κάιηζηα θξάζεηο φπσο «αηερλία, αθαιαηζζεζία, παξσδία ηέρλεο, 

ζρεδηάζκαηα, αλέθθξαζηα θαη ζπκβαηηθά θαθνηερλήκαηα».
689

 

Σε βαζηθή ππεξάζπηζε ηεο δσγξαθηθήο ηνπ Παξζέλε απέλαληη ζηνπο 

ζπληεξεηηθνχο δηαλνεηέο αλέιαβε ζπζηεκαηηθά ηα ρξφληα εθείλα ν Παπαλησλίνπ.
690

 

Σα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηά ηνπ ζηνλ αζελατθφ θαζεκεξηλφ Σχπν έρνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία, επεηδή γηα πξψηε θνξά ίζσο ζηελ Βιιάδα ν ηερλνθξηηηθφο ιφγνο θιήζεθε λα 

εθπιεξψζεη ηε βαζηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ, λα θαιχςεη δειαδή «ην λνεκαηηθφ θελφ 

πνπ ε λεσηεξηθή ηέρλε εγθαζηδξχεη, αλαζεσξψληαο ηνπο εηθαζηηθνχο θψδηθεο ηεο 

αλαπαξάζηαζεο θαη ηξνπνπνηψληαο ηηο αμίεο θαη ηηο ζεκαζίεο ηεο».
691

 Ώλέθεξα 

λσξίηεξα φηη ν δηεπζπληήο ηεο Πηλαθνζήθεο είρε ήδε απφ ην 1917 εθζεηάζεη ηελ ηέρλε 

ηνπ Παξζέλε ππνζηεξίδνληαο εκθαηηθά φηη ήηαλ ν κφλνο θαηάιιεινο λα 

αληηπξνζσπεχζεη ηνλ ηκπξεζηνληζκφ ζηελ Βιιάδα θαη «λα ηνλ δεκηνπξγήζε, αλ δελ 

ππάξρε, θαη λα ηνλ θξαηήζε εηο ην χςνο ζρνιήο».
692

 ηελ αξζξνγξαθία ηνπ ηα ρξφληα 

1920-1924 θαη έρνληαο πιένλ δεη ην ζχλνιν ηεο εξγαζίαο ηνπ δσγξάθνπ θαη ηελ 

ηερλνηξνπηθή ηνπ εμέιημε, ν Παπαλησλίνπ επεμεξγάζηεθε πεξηζζφηεξν ηηο αληηιήςεηο 

ηνπ θαη επηρείξεζε λα δείμεη ηελ θαιιηηερληθή αμία ηνπ Παξζέλε, αληιψληαο 

επηρεηξήκαηα θπξίσο απφ ηελ επηζηήκε ηεο αηζζεηηθή; θαη ζηεξίδνληαο ηελ 

ππεξαζπηζηηθή ηνπ γξακκή ζηηο έλλνηεο ηεο «έθθξαζεο» θαη ηεο «ζπκπάζεηαο». 

 Ώθεηεξία ήηαλ ηα ηξία άξζξα ζηε βεληδειηθή εθεκεξίδα Παηξίο, γξακκέλα, 

φπσο ν ίδηνο ηφληζε, «δηα ηελ νδεγίαλ» ηνπ θνηλνχ ηεο έθζεζεο ηνπ 

                                                 
689Ώλκ. [Α. Καινγεξφπνπινο]., «Καιιηηερληθαί Βθζέζεηο», Πηλαθνζήθε, έηνο ΕΘ΄. ηρ. 228, Φεβξνπάξηνο 

1920, ζει. 107-108. 
690ρεηηθά κε ηηο ηερλνθξηηηθέο γχξσ απφ ηελ έθζεζε ηνπ Γαππείνπ απφ ηνπο Φ. Πνιίηε, Λάκπξν 

Ώζηέξε θ.ά. βι. Β. Μαηζηφπνπινο, «Ο ιφγνο θαη ε ζησπή ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παξζέλε», φπ.π. 
691Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ ηέρλε πηεξνθπεί ελ νδχλε…, φπ.π., ζει. 44. 
692Γ. Παπαλησλίνπ, «Τπαηζξηζκφο», εθ. Δκπξφο, 27 Ώπξηιίνπ 1917. 
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Γαππείνπ.
693

Βπηρεηξεκαηνινγψληαο ππέξ ηεο αηζζεηηθήο αμίαο ησλ έξγσλ ηνπ 

Παξζέλε,
694

 ν Παπαλησλίνπ θαηέθπγε ζηελ ηζηνξία ηεο δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο γηα 

λα ηνπνζεηήζεη ηνλ Έιιελα δσγξάθν ζηελ θαιιηηερληθή παξάδνζε («γελεαινγηθφ 

δέληξν») ηεο «δπλακηθήο ή ζπλαηζζεκαηηθήο ηέρλεο», ζηελ νπνία αλήθαλ 

«θαιιηηέρλεο ππνθεηκεληζηέο», φπσο νη Ώηγχπηηνη, Πέξζεο, αξρατθνί Έιιελεο, 

ΐπδαληηλνί, πξηκηηίθ ηεο Εηαιίαο, κηθξνγξάθνη θαη Εάπσλεο ζρεδηαζηέο, πνπ 

«εξλήζεζαλ λα αληηγξάςνπλ ηελ θχζηλ θαη εδέρζεζαλ κφλνλ λα εξκελεπζνχλ κε 

απηήλ». Κνηλφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ δηεπζπληή ηεο 

Πηλαθνζήθεο, ήηαλ αθελφο ε άξλεζε ηεο «εηδνηππηθήο» ηέρλεο πνπ βαζηδφκελε ζηε 

λφξκα ηεο ζπκκεηξίαο θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ θπζηθψλ κνξθψλ, παξαδερφηαλ έλαλ 

αηψλην θαη ππέξηεξν ηχπν νκνξθηάο, επάλσ απφ ηνπο αλζξψπνπο, ηηο θπιέο θαη ηνπο 

θαηξνχο,
695

 αθεηέξνπ ε πξνηίκεζή ηνπο ζηελ «έθθξαζε» κε ηελ νπνία «καο εγλψξηζαλ 

ηελ ςπρήλ ησλ θαη εβεβαίσζαλ ηελ ειεπζεξίαλ ηνπ αλζξψπνπ». θνπφο ησλ 

«ζπλαηζζεκαηηθψλ» θαιιηηερλψλ δελ ήηαλ ε «θπζηθή», αιιά ε «εζηθή» νκνξθηά θαη 

ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή λα δψζνπλ ηελ «εζηθή αμία» απνκαθξχλζεθαλ απφ ηνπο 

θπζηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη απφ ηα θαινχπηα ηεο θχζεο, θαηέζηξεςαλ ηηο θπζηθέο θαη 

θαζηεξσκέλεο κνξθέο. Ο Παπαλησλίνπ δηθαηνιφγεζε, εληνχηνηο, ηηο δηαηαξαρέο απηέο 

ησλ θπζηνινγηθψλ ζηάζεσλ θαη θηλήζεσλ, φπσο ιφγνπ ράξε, ηα ειιεηπηηθά θξαλία 

ησλ κνξθψλ, απνδίδνληάο ηνπο απηφλνκε αηζζεηηθή αμία θαη πλεπκαηηθή σξαηφηεηα. 

Πξνο επίξξσζε δε ησλ απφςεψλ ηνπ αλέθεξε σο παξαδείγκαηα ηνπο «κεγάινπο 

δεκηνπξγνχο» Μηραήι Άγγειν θαη Ανκήληθν Θενηνθφπνπιν πνπ «έρνπλ παξαλνκήζεη 

αξθεηά θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπνλ, δηα λα θάκνπλ απφ ηαο παξαλνκίαο απηάο ηνπο λφκνπο 

ηεο ηέρλεο».  

Σαπηφρξνλα ν Παπαλησλίνπ δελ απέθιεηζε εληειψο ηε ζρέζε ηεο ηέρλεο ηνπ 

Παξζέλε κε ηε θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα, αθνχ φπσο ηφληζε ζην άξζξν ηνπ, ν 

δσγξάθνο «παηεί πνιχ θαιά εηο ηνλ πιαλήηελ καο, θαηέρεη θάηη ηη θαη‟ εμνρήλ πιηθφλ 

θαη πξαγκαηηθφλ, ηελ επηζηήκελ ηνπ θσηφο», ζπλέπεηα ηεο καζεηείαο ηνπ ζηνλ 

                                                 
693Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ ηέρλε ηνπ Παξζέλε», εθ. Παηξίο, 12, 19 θαη 26 Εαλνπαξίνπ 1920.  
694Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ ηέρλε ηνπ Παξζέλε, Ώ΄», εθ. Παηξίο, 12 Εαλνπαξίνπ 1920: «Βλψπηνλ ησλ έξγσλ 

ηεο ηέρλεο έλα έρνκελ λα εμεηάζσκελ. Πνηα είλαη ε αηζζεηηθή ησλ αμία; Σνχην είλαη ην άιθα θαη ην 

σκέγα».  
695Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ ηέρλε ηνπ Παξζέλε, ΐ΄», εθ. Παηξίο, 19 Εαλνπαξίνπ 1920. ην ζεκείν απηφ ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ Παπαλησλίνπ απάληεζε ν Α. Καινγεξφπνπινο γξάθνληαο φηη «αη δηάθνξαη 

ζεσξίαη θαηά ηεο ζηαηηθήο θαη πεξηγξαθηθήο ηέρλεο, θαη ππέξ ηεο δπλακηθήο θαη δηαηζζεηηθήο είλε 

ζεσξίαη. Δ ηέρλε σο ηέρλε είλε κηα, κε πνηθίιαο θαηά επνράο θαη ζρνιάο εθδειψζεηο, αιιά σο βάζηλ 

έρεη ην σξαίνλ θαη ην λνεηφλ». Ώλκ. [Α. Καινγεξφπνπινο], «Καιιηηερληθαί Βθζέζεηο», φπ.π., ζει. 108. 



273 

ηκπξεζηνληζκφ.
696

 ε αληίζεζε, φκσο, κε ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ 1917, ν ηερλνθξίηεο 

έθαλε ιφγν γηα ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ, εηδηθά γηα ηνπο 

θαιιηηέρλεο εθείλνπο, φπσο ν Παξζέλεο, πνπ ζθνπφο ηνπο ήηαλ λα εθθξάζνπλ ηηο 

ςπρηθέο ηνπο αλεζπρίεο θαη ηα εζηθά πξνβιήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχζαλ. Ώπηφ είρε 

σο ζπλέπεηα ν Έιιελαο δσγξάθνο λα αλαδεηήζεη μαλά ηε γξακκή, ην «ηδεαιηζηηθφ 

ζηνηρείν» ηεο δσγξαθηθήο γηα λα κπνξέζεη λα εθθξάζεη ηηο κπζηηθέο ηνπ δηαζέζεηο, ηηο 

ελνξάζεηο θαη ηηο θαηαζηάζεηο ηεο ζπλείδεζήο ηνπ. Ο Παπαλησλίνπ αλέθεξε ζην 

ζεκείν απηφ παξαδείγκαηα απφ ηελ πην πξφζθαηε δνπιεηά ηνπ Παξζέλε («Πνηεηήο» 

θαη«Νχκθεο ζην ινπηξφ») γηα λα ππνζηεξίμεη φηη ζηα έξγα απηά έδσζε ν θαιιηηέρεο 

ζηνλ ζεαηή «θνκκάηηα ηεο θχζεσο ηα νπνία είρε ιππήζεη ε ςπρή ηνπ ή εβχζηζελ εηο ην 

κπζηήξηνλ ε πξνζεπρή ηνπ». Μάιηζηα γηα ηνλ πίλαθα «Ο Θξήλνο», 1917, ην 

πξνζρέδην ηνπ νπνίνπ είρε δσξίζεη ν δσγξάθνο ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε, ν 

Παπαλησλίνπ ζεκείσζε φηη ε γξακκή εδψ «επαλαζηαηεί, παίξλεη απηνβνπιία, 

ελέξγεηα θαη δηεπζχλεη, ην ρξψκα ηελ αθνινπζεί απιψο θαη ηελ ππεξεηεί» θαη φηη ν 

δσγξάθνο έγηλε ν ίδηνο δεκηνπξγφο γηα λα ππνηάμεη ηε θχζε ζηνλ πφλν ηεο 

Παξζέλνπ.
697

 Χο ζπκπέξαζκα δε γηα ηα έξγα ηνπ ηειεπηαίνπ απηνχ ηερλνηξνπηθνχ 

ζηαδίνπ ηνπ Παξζέλε έζεζε ην εμήο:  

Δηο φινπο εθείλνπο ηνπο πίλαθαο ε θχζηο έρεη ράζεη ηελ απζππαξμίαλ ηεο θαη ππέζηε ηελ 

χπαξμηλ ηνπ δσγξάθνπ. Έρεη δηακνξθσζεί απφ ηελ ςπρήλ ηνπ. Έρεη ηαξαρζεί απφ απηή. 

Σελ έρεη αθνινπζήζεη εηο ηελ ιχπελ, εηο ηελ ραξάλ, εηο ηνλ ξεκβαζκφλ, εηο ηελ έθζηαζηλ. 

Γελ είλαη πιένλ ε θχζηο ην ηέξαο πνπ ζπληξίβεη ηνλ άλζξσπνλ. Δίλαη ε δχκε, ηελ νπνίαλ 

ν άλζξσπνο πιάηηεη ζχκθσλα κε ηνλ εζσηεξηθφλ ηνπ θφζκνλ.
698

 

Ώληίζηνηρεο απφςεηο δηαηχπσζε ν Παπαλησλίνπ ζηελ νκηιία ηνπ θαηά ηελ 

ηειεηή βξάβεπζεο ηνπ Παξζέλε κε ην Ώξηζηείν ησλ Γξακκάησλ θαη ησλ Σερλψλ ηνλ 

Μάην ηνπ 1920, παξνπζία ηνπ ίδηνπ ηνπ ΐεληδέινπ, φπνπ φξηζε ηελ ηέρλε σο «ην 

θαζξέθηηζκα ηεο ζπγθηλήζεσο ηνπ αλζξψπνπ κέζα ζηελ αδηαθνξίαλ ηεο θχζεσο» θαη 

ππνγξάκκηζε φηη ν δσγξάθνο «κεηαρεηξίδεηαη ηε θχζε γηα λα εθθξάζεη ηνλ εζηθφ ηνπ 

θφζκν, ηελ επεξεάδεη, ηελ αλαζπλζέηεη θαη ηε δηακνξθψλεη, επηβάιινληάο ηεο ηα 

αηζζήκαηά ηνπ».
699

 

                                                 
696Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ ηέρλε ηνπ Παξζέλε, ΐ΄», φπ.π. 
697Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ ηέρλε ηνπ Παξζέλε, Γ΄», εθ. Παηξίο, 26 Εαλνπαξίνπ 1920 
698π.π.  
699Ο ιφγνο ηνπ Παπαλησλίνπ αλαδεκνζηεχεηαη ζην Β. Μαηζηφπνπινο, «Ο ιφγνο θαη ε ζησπή ηνπ 

Κσλζηαληίλνπ Παξζέλε», Οπηνπία, φπ.π. ε άξζξν ηνπ, επίζεο, ζηελ εθεκεξίδα Παηξίο ηελ 1ε 

Εαλνπαξίνπ 1921, γξακκέλν κε αθνξκή ηελ έθζεζε ηνπ Κίκσλα Λφγε, αιιά πνπ ελείρε ζέζε 

«επηζεσξήζεσο ηεο ηέρλεο ηνπ 1920», ν Παπαλησλίνπ πνπ δχν κήλεο λσξίηεξα είρε απνιπζεί απφ ηε 
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ηε δσγξαθηθή ηνπ Παξζέλε επαλήιζε ν Παπαλησλίνπ κε άξζξν ηνπ ζηελ 

εθεκεξίδα Δζηία ηνλ Μάην ηνπ 1921, κε αθνξκή ηε ζπκκεηνρή ηνπ δσγξάθνπ ζηελ Β΄ 

Καιιηηερληθή Έθζεζε ηνπ πλδέζκνπ Βιιήλσλ Καιιηηερλψλ, επαλαιακβάλνληαο ηε 

βαζηθή ηνπ επηρεηξεκαηνινγία (πλεχκα δεκηνπξγηθφ θαη δπλαηφ πνπ επηβάιιεηαη ζηε 

θχζε, θαιιηηέρλεο πνπ δελ θάλεη πεξηγξαθή ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ αιιά βιέπεη 

ηδέεο) θαη εκπινπηίδνληάο ηελ ηαπηφρξνλα κε ηελ έλλνηα ηνπ «αλζξσπνκνξθηζκνχ», 

δάλεην, φπσο ζα δείμσ ζηε ζπλέρεηα, απφ ηα δηαβάζκαηά ηνπ ηεο αηζζεηηθήο εθείλα ηα 

ρξφληα:  

Αλζξσπνκνξθίδεη ηελ θχζηλ, ηελ πιάηηεη δειαδή ζχκθσλα κε ηνλ ςπρηθφλ ηχπνλ ηνπ 

αλζξψπνπ. Γηα ηνχην ηα αληηθείκελα ηεο θχζεσο, νη νπηηθαί ηνπ εληππψζεηο 

ππνηάζζνληαη εηο ηδέαο, ηαο νπνίαο ην πλεχκα ηνπ είρελ ήδε δηά καθξάο εξγαζίαο ηνπ 

δηακνξθψζεη. Σέηνηα είλε ηα επηά Αηηηθά ηνπεία ηνπ. Ηδέαη. Γελ εδσγξάθηζε πεχθα, αιιά 

εδσγξάθηζε „ην πεχθν‟, ηνλ ηδεψδε ραξαθηήξα ησλ Αηηηθψλ απηψλ πιαζκάησλ.
700

 

Έζπεπζε φκσο λα ζεκεηψζεη, ελδεηθηηθφ ησλ νξίσλ ηεο αηζζεηηθήο ηνπ, φηη νη 

ζπιιήςεηο απηέο ηνπ δσγξάθνπ ζηεξίρζεθαλ ζηνπο θπζηθνχο λφκνπο θαη φηη ε 

«ππεξηξνθία ηνπ πλεπκαηηθνχ ζηνηρείνπ δελ κπνξεί λα ζηαζεί ζηηο πιαζηηθέο ηέρλεο», 

αιιά ην έξγν φθεηιε λα δηεγείξεη αθαξηαία φιε ηελ αλζξψπηλε ζπλείδεζε, λα είλαη 

ηαπηφρξνλν ρηχπεκα «εηο ηελ αηζζεηηθφηεηα θαζψο θαη εηο ηελ δηάλνηαλ», αθνχ ε 

δσγξαθηθή «είλε θαηά ην πιείζηνλ ζθέςηο δηα ησλ γξακκψλ θαη ησλ ρξσκάησλ».
701

 

Οη έλλνηεο ηεο «έθθξαζεο» θαη ηεο «εκςχρσζεο» απαζρφιεζαλ ηδηαίηεξα ηνλ 

Παπαλησλίνπ, φπσο καξηπξνχλ νη αρξνλνιφγεηεο θαη αηαμηλφκεηεο ζην κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπο ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο ηνπ πνπ έρνπλ ζσζεί ζην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ.. 

Σα ζπγθεθξηκέλα θείκελα ζρεηίδνληαη πηζαλφηαηα κε ηα καζήκαηα ηεο Εζηνξίαο ηεο 

                                                                                                                                              
δηεχζπλζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, επαλέιαβε φηη δσγξαθηθή είλαη «ην λα ζθεπηψκεζα κε ηελ 

γξακκήλ ή κε ην ρξψκα» θαη φηη ε ηέρλε γελληέηαη «φηαλ ηα θπζηθά θαηλφκελα πνπ κπαίλνπλ κέζα ζην 

θάδξν γίλσληαη εζηθά θαηλφκελα». Σαπηφρξνλα αλέθεξε σο παξαδείγκαηα ηεο δσγξαθηθήο «πνπ 

πεξηθέξεηαη γχξσ απφ ην θέληξνλ ηεο ζθέςεσο θαη ζπκθσλφηεξα πξνο φηη πνζνχκελ γηα ηελ ειιεληθήλ 

ηέρλελ», ηνπο πίλαθεο ηνπ «αλππέξβιεηνπ κεηαμχ καο εθθξαζηηθνχ(ε ππνγξάκκηζε δηθή κνπ) θ. 

Παξζέλε», θαζψο θαη νξηζκέλα έξγα ησλ Κ. Μαιέα, Νηθφιανπ Λχηξα, Φπξζη θαη Ώιεμαλδξίδνπ.ΐι. Γ. 

Παπαλησλίνπ, «Βμ αθνξκήο κηαο εθζέζεσο: Δ Γσγξαθηθή», εθ. Παηξίο, 1 Εαλνπαξίνπ 1921. 
700Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ ηέρλε ηνπ Παξζέλε», εθ. Δζηία, 19 ΜαΎνπ 1921. Μάιηζηα ε ζπγθεθξηκέλε 

ηερλνθξηηηθή επηθεληξψζεθε κφλν ζηνπο πίλαθεο ηνπ Παξζέλε, ρσξίο θάπνηα αλαθνξά ζε άιινπο 

εθζέηεο, ελψ ν ρξφλνο δεκνζίεπζεο ηνπ είλαη αξθεηά κεηαγελέζηεξνο απφ ηα επίζεκα εγθαίληα ηεο 

έθζεζεο ζηηο 11 Ώπξηιίνπ 1921. Γηα ηελ έθζεζε ηνπ ΒΚ βι. π. Μνζρνλάο, Καιιηηερληθά ζσκαηεία…, 

φπ.π., ζει. 181 θ.ε. 
701Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ ηέρλε ηνπ Παξζέλε», εθ. Δζηία, 19 ΜαΎνπ 1921. 
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Ώηζζεηηθήο πνπ ν ίδηνο μεθίλεζε λα δηδάζθεη ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ απφ ην 1924-

1925 θαη κεηά.
702

 

ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ ν Παπαλησλίνπ φξηζε ην «σξαίν» σο κηα «αηζζεηηθή 

ζπγθίλεζε ηνπ αλζξψπνπ, κηα εηδηθήο θχζεσο ηαξαρή πνπ ζπληάζζεη αξκνληθά ηνλ 

ςπρηθφ καο θφζκν» θαη ραξαθηήξηζε ηνλ θαιιηηέρλε σο ηνλ «πιένλ ζπλαηζζεκαηηθφ 

ηχπν ηεο ςπρνινγίαο».
703

Οη πεγέο ηνπ ήηαλ θπξίσο νη Γάιινη θαη Γεξκαλνί θηιφζνθνη 

(νη δεχηεξνη κέζα απφ ηηο γαιιηθέο κεηαθξάζεηο, αθνχ ν Παπαλησλίνπ δελ γλψξηδε 

γεξκαληθά θαη ε παηδεία ηνπ ήηαλ θαηεμνρήλ γαιιφθσλε), νη νπνίνη απφ ηα κέζα ηνπ 

19
νπ

 αηψλα θαη κεηά, αληηδξψληαο ζηελ ηδεαιηζηηθή ή «εθ ησλ άλσ» αηζζεηηθή ησλ 

έιηλγθ (Friedrich-Wilhelm-JosephvonSchelling, 1770-1854), Βγέινπ(Georg-

Wilhelm-FriedrichHegel, 1770-1831)θαη Κνπδέλ(VictorCousin, 1792-1867), 

απνκάθξπλαλ ην «Χξαίν» απφ ηε ζθαίξα ηεο κεηαθπζηθήο θαη έζηξεςαλ ηελ πξνζνρή 

ηνπο ζην ππνθείκελν θαη ηηο ςπρνινγηθέο ηνπ αληηδξάζεηο, πηνζεηψληαο ηηο κεζφδνπο 

ηεο ςπρνινγίαο θαη θξίλνληαο πσο ε αηζζεηηθή κπνξεί λα κειεηεζεί επηζηεκνληθά, 

θαηά ηα πξφηππα ηνπ ζεηηθηζκνχ ηνπ Κνλη (AugusteComte, 1798-1857). Σν 

απνηέιεζκα ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί κηα αηζζεηηθή «εθ ησλ θάησ» πνπ εξκήλεπε ηελ 

αηζζεηηθή πξάμε κε βάζε ηελ εκπεηξία θαη ηα αλζξψπηλα ζπλαηζζήκαηα. Σελ 

πξνζέγγηζε απηή πηνζέηεζε θαη ν Παπαλησλίνπ, φπσο ραξαθηεξηζηηθά δείρλεη ην 

παξαθάησ απφζπαζκα απφ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ:  

ηαλ αλαγλσξίδσκε φηη ην θαιιηηέρλεκα ην παξάγεη ε ζπγθίλεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη φηη 

ρσξίο ζπγθίλεζε δελ γίλεηαη, ηη ζεκαίλεη απηφ; ηη ην σξαίν δελ πξέπεη λα ην δεηήζσκε 

ζηνλ νπξαλφ, φπσο ε ζενινγηθή αηζζεηηθή, αιιά κέζα ζηνλ άλζξσπν. Απφ ην ζηέξεν 

απηφ έδαθνο δελ πξέπεη λ‟ απνκαθξπλφκαζηε.
704

 

Ο ίδηνο έβιεπε ηνλ θαιιηηέρλε σο ηνλ «θαη‟ εμνρήλ επαίζζεην άλζξσπν θαη 

επνκέλσο ηνλ θαη‟ εμνρήλ ζπκπαζψλ άλζξσπν» θαη, ηαπηφρξνλα, απέδηδε ηε 

δεκηνπξγία ηνπ Χξαίνπ ζηελ αηζζεηηθή ζπγθίλεζε
705

 πνπ ληψζεη κπξνζηά ζηα 

                                                 
702Δ πξφηαζε λα δηδάζθεη ν δηεπζπληήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ηα καζήκαηα ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο 

ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ έγηλε απφ ηνλ Ώζ. Βπηαμία, πξφεδξν ηεο Βπηηξνπήο ησλ 

Οηθνλνκηψλ, ην θζηλφπσξν ηνπ 1924. ΐι. ζρεηηθά Ώλκ., «Νέαη απνθάζεηο ηεο Βπηηξνπήο ησλ 

Οηθνλνκηψλ. Ώη ππνδεηθλπφκελαη πεξηζηνιαί δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ηεο Παηδείαο», εθ. Διεχζεξνλ 

Βήκα, 10 Ννεκβξίνπ 1924: «Να ππνρξεσζή ν δηεπζπληήο ηεο εζληθήο πηλαθνζήθεο, ίλα δηδάζθε άλεπ 

επηκηζζίνπ ηελ αηζζεηηθήλ θαη ηζηνξίαλ ηεο ηέρλεο ελ ησ ζρνιείσ ησλ θαιψλ ηερλψλ». 
703Ώξρείν Παπαλησλίνπ, Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο 1.18. Σν απφζπαζκα αλαδεκνζηεχηεθε ζην Γ. 

Παπαλησλίνπ, «Ώληηθεηκεληθνί φξνη ηνπ σξαίνπ», Νέα Δζηία, ηρ.31, 1 Ενπλίνπ 1942, ζει.376. 
704Ώξρείν Παπαλησλίνπ, θάθεινο 1.18. 
705Ώξρείν Παπαλησλίνπ, θάθεινο 1.18: «Καη ηη είλαη ε αηζζεηηθή ζπγθίλεζε; Μηα εηδηθήο θχζεσο 

ηαξαρή πνπ ζπληάζζεη αξκνληθά ηνλ ςπρηθφ καο θφζκν, νξγαλψλεη ηηο παξαζηάζεηο καο, ηα 

ζπλαηζζήκαηα καο, ζχκθσλα κε ην λφκν ηεο βαζεηάο καο ζπκηθήο δσήο, ηεο πιένλ αηνκηθήο επνκέλσο, 
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ζεάκαηα ηεο δσήο, ηελ νπνία θαη ηαχηηδε κε ηε «ζπκπάζεηα», δειαδή κηα «δηάρπζε ηεο 

ςπρήο ηνπ πξνο ηνλ άλζξσπν ή πξνο ην αληηθείκελν, κηα κεηάζεζε ηνπ Βγψ ηνπ ζην 

μέλν Βγψ».
706

 Έλα κεγάιν κέξνο ησλ ζεκεηψζεσλ ηνπ Παπαλησλίνπ αθνξνχζαλ ηελ 

έλλνηα ηεο «ζπκπάζεηαο», ε νπνία απνηεινχζε ηνλ βαζηθφ παξάγνληα εξκελείαο ηεο 

αηζζεηηθήο πξάμεο θπξίσο θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα. ηελ αθεηεξία ησλ 

λέσλ απηψλ θαηεπζχλζεσλ βξηζθφηαλ ην έξγν ηνπ Γάιινπ θηινζφθνπ Σενληφξ 

Γνπθξνπά (Théodore-SimonJouffroy, 1796-1842), ην βηβιίν ηνπ νπνίνπ 

Coursd‟Esthétique,
707

 είρε ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ν Παπαλησλίνπ. Βπηπιένλ, ζηηο 

ζεκεηψζεηο ηνπν δηεπζπληήο ηεο Πηλαθνζήθεο θαηέγξαςε, ζε ειιεληθή κεηάθξαζε, 

εθηελή απνζπάζκαηα απφ ην βηβιίν ηνπ Θενδφζε Μνπζηνμχδε γηα ηελ ηζηνξία ηεο 

Γαιιηθήο Ώηζζεηηθήο θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ην ππνθεθάιαην γηα ηνλ Γνπθξνπά.
708

 

Ώπηφ πνπ ελδηέθεξε θπξίσο ηνλ Παπαλησλίνπ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία ήηαλ 

αθελφο κελ ην ςπρνινγηθφ ζηνηρείν ηεο «ζπκπάζεηαο», ην νπνίν ν Γάιινο θηιφζνθνο 

έζεζε σο απαξαίηεην φξν ηνπ Χξαίνπ, αθεηέξνπ δε ε έλλνηα ηνπ «ζπκβφινπ», σο ην 

κνλαδηθφ κέζν ηνπ θαιιηηέρλε γηα λα εθθξαζηεί.
709

 Εδηαίηεξα ζηάζεθε ζηε βαζηθή 

αξρή ηνπ Γάιινπ θηινζφθνπ φηη ην «ην αηζζεηηθφ ζπλαίζζεκα είλαη θαη‟ αξρήλ ην 

ζπκπαζεηηθφ ζπλαίζζεκα»: 

πκπάζεηα ινηπφλ είλαη ην ςπρνινγηθφ ζηνηρείν ηεο ηέρλεο. Δίλαη ε θίλεζε εθείλε ηεο 

αλζξψπηλεο ςπρήο κε ηελ νπνία αλαπαξαγάγεη ή επαλαιακβάλεη ηαο θαηαζηάζεηο ηεο 

δσληαλήο θχζεο ηεο νπνίαο ηα εμσηεξηθά αληηθείκελα ηεο ππνβάιινπλ. Σν σξαίν δηα ην 

νπνίν εθθξάδεηαη ην αφξαην γελλά ηε ζπκπάζεηα. Σν άζρεκν ηελ αληηπάζεηα. Σν 

αηζζεηηθφ ζπλαίζζεκα είλαη θαη‟ αξρήλ ην ζπκπαζεηηθφ ζπλαίζζεκα. Υάξε ζην 

ζπκπαζεηηθφ ζπλαίζζεκα θαη ζην ζχκβνιν ηφζν δηεγείξεηαη ε θαληαζία ηνπ επαίζζεηνπ 

                                                                                                                                              
ηηο νξγαλψλεη ζ‟ έλα ζχλνιν πνπ ηείλεη απζφξκεηα λα εθδεισζή έμσ, λα εθθξαζζή ζηελ χιε, λα 

ελζαξθσζή ζ‟ απηή αθνχ ηελ ππνηάμε ζην ξπζκφ ηνπ». 
706ΏξρείνΠαπαλησλίνπ, θάθεινο 1.3 
707T. Jouffroy, Cours d‟Esthétique, suivi de la thèse sur le sentiment du beau et de deux fragments 

inédits, Παξίζη,Hachette, 31875 (11842).  
708T.M. Mustoxidi, Histoire de l‟Esthétique Française, 1700-1900, suivi d‟une bibliographie générale 

de l‟esthétique française des origines à 1914, πξφινγνοηνπAndré Lalande, Παξίζη,Champion, 

1920,ζει.115 θ.ε. 
709ΏξρείνΓ. Παπαλησλίνπ, θάθεινο 1.3: «Μέζα ζε θάζε αληηθείκελν έκςπρν ή άςπρν, ππάξρεη απηφ 

πνπ νλνκάδνπκε δχλακε ή ςπρή… Ο θαιιηηέρλεο είλαη εθείλνο πνπ ζεσξεί θαη ζαπκάδεη ηε δχλακε ηελ 

θξπκκέλε κέζα ζηελ χιε… Ώιιά πνην είλαη ην κέζνλ πνπ κπνξνχκε λα ηδνχκε ην αφξαην, ην θξπκκέλν 

ζηελ χιε; Δ ζπκπάζεηα. Δ ηθαλφηεο δειαδή λα επηθνηλσλνχκε κε ην αφξαην δηα κέζνπ ηεο χιεο. Δ 

δχλακε, ην αφξαην καο πξνθαινχλ αηζζεηηθή ζπγθίλεζε κφλν φηαλ εθθξάδνληαη δηά ζπκβφισλ… Ο 

θαιιηηέρλεο πξψηα πξέπεη λα εκβαζχλεη ζην αφξαην, λα ην ζπκπαζήζεη, θαη έπεηηα λα κπνξεί λα ην 

εθθξάζεη κε κνξθέο ή ζχκβνια λνεηά θαη θαζαξά. ρη κε απζαίξεηα. Θα δεκηνπξγήζεη ζχκβνια γηα λα 

εθθξαζηεί, αιιά απηά πξέπεη λα είλαη επίζεο λνεηά θαη θαζαξά φπσο εθείλα πνπ είδε, εηο ηξφπνλ ψζηε 

λα γελλήζνπλ ηε ζπκπάζεηα. Αηφηη αλ είλαη απζαίξεηα θαη φρη θπζηθά, ζα γελλήζνπλ αληίζεην 

απνηέιεζκα, ηελ αληηπάζεηα». ΣνπαξάζεκααπφT.M. Mustoxidi, Histoiredel‟EsthétiqueFrançaise, 1700-

1900, φπ.π., ζει. 117-118. 
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αλζξψπνπ, ψζηε δελ κέλεη θακκηά κνξθή ηνπ θφζκνπ ρσξίο λα γίλεη ζχκβνιν. Οχησο 

ψζηε γηα ηελ ηέρλε παχνπλ ηα αληηθείκελα λα ππάξρνπλ θαζ‟εαπηά».
710

 

Σε βαζηθή απηή αξρή ηνπ Γνπθξνπά ζπκκεξίζηεθαλ νη Γάιινη αηζζεηηθνί Β. 

ΐεξφλ (EugèneVéron, 1825-1889),
711

. Πξπληφκ (SullyPrudhomme, 1839-1907)
712

θαη 

Γ.-Μ. Γθηγηφ(Jean-MarieGuyau, 1854-1888),
713

 ηα βηβιία ησλ νπνίσλ επίζεο είρε ζηε 

βηβιηνζήθε ηνπ ν Παπαλησλίνπ. Πεξηζζφηεξν φκσο ρξεζηκνπνίεζε ηηο αλαιχζεηο γηα 

ηελ έλλνηα ηεο «ζπκπάζεηαο» πνπ ν νπγγξηθήο θαηαγσγήο Γαιινεβξαίνο θηιφζνθνο 

ΐίθηνξ Μπαο (VictorBasch,1863-1944)
714

 δηαηχπσζε ζηελ νγθψδε δηαηξηβή ηνπ γηα 

ηελ αηζζεηηθή ηνπ Καλη.
715

 ην θεθάιαην κε ηίηιν « Lesentimentesthétique » ν Μπαο 

επηρείξεζε φρη κφλν λα δείμεη ηελ αλεπάξθεηα ηεο θαληηαλήο ζεσξίαο ζην ζεκείν 

εθείλν πνπ εξκελεχεη ην «αηζζεηηθφ ζπλαίζζεκα», αιιά θαη λα ηε «δηνξζψζεη», 

πξνηείλνληαο ν ίδηνο κηα δηαθνξεηηθή, ζηε βάζε ηεο ςπρνινγίαο, αλάιπζε ηεο 

αηζζεηηθήο πξάμεο. Κη ελψ αλαγλψξηζε ηελ επαλάζηαζε πνπ έθεξε ν Καλη εηζάγνληαο 

ηελ έλλνηα ηνπ «πλαηζζήκαηνο» σο βαζηθνχ παξάγνληα ζηελ αηζζεηηθή εκπεηξία, 

ηφληζε ηαπηφρξνλα φηη ν Γεξκαλφο θηιφζνθνο δελ πξνρψξεζε φζν ζα έπξεπε ηε ζθέςε 

ηνπ θαη ηειηθά ζηήξημε ηε ζεσξία ηνπ πάλσ ζην «δηαλνεηηθφ ζπλαίζζεκα ηνπ Χξαίνπ 

(lesentimentintellectuelduBeau)», απνθιείνληαο έηζη ηελ πξσηαξρηθή απφιαπζε πνπ 

κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηα αληηθείκελα ζηηο αηζζήζεηο.
716

 Σν ιάζνο ηνπ Καλη 

νθεηιφηαλ, ζχκθσλα κε ηνλ Μπαο,  ζην γεγνλφο φηη δελ «δηέθξηλε ηηο δηαθνξεηηθέο 

ζηηγκέο ηεο αηζζεηηθήο πξάμεο, ηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο πνπ κπνξεί λα ελδπζεί 

(revêtir) ην Χξαίν».
717

 Καηά ηνλ Γάιιν αηζζεηηθφ ε ςπρνινγηθή αλάιπζε καο δείρλεη 

ηε δηάθξηζε ηνπ αηζζεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο ζε ηξεηο κνξθέο:  α) ε «αηζζεηή απφιαπζε 

                                                 
710ΐι. θάθεινο 1.3. Σν παξαπάλσ παξάζεκα πξνέξρεηαη απφ ην T.M. Mustoxidi, 

Histoiredel‟EsthétiqueFrançaise, 1700-1900, φπ.π., ζει. 118-119. 
711E. Véron, L‟esthétique: origine des arts, le goût et le génie, définition de l‟art et de l‟esthétique, le 

style, l‟architecture, la sculpture, la peinture, la danse, la musique, la poésie, Παξίζη, C. Reinwald,1890 

(11878). 
712S. Prudhomme, L'expression dans les beaux-arts: application de la psychologie à l‟étude de l'artiste 

et des beaux-arts, Παξίζη, A. Lemerre, 1883. 
713J.-M. Guyau,Les problèmes de l'esthétique contemporaine, Παξίζη, F. Alcan, 1884. 
714ΓηαηνλΜπαοβι. Fr. Basch, L. CripsθαηP. Gruson (επηκ.), VictorBasch, 1863-1944: 

Unintellectuelcosmopolite, πξαθηηθάδηεζλνχοζπλεδξίνπ, Παξίζη, Berg International, 2000. ΚαηFr. 

Basch, Victor Basch ou la passion de la justice : de l‟affaire Dreyfus au crime de la Milice, Παξίζη, 

Plon, 1994.ΣακαζήκαηααηζζεηηθήοηνπΜπαοζηνInstitutd‟Artetd‟Archéologie πνπ απνηεινχζε 

παξάξηεκα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Παξηζηνχ (νξβφλλε), παξαθνινχζεζε ηελ πεξίνδν 1930-1933 ν 

Παληειήο Πξεβειάθεο. ΐι.ζρεηηθά Σ. Κνξλέδνπ, «Οη ζπνπδέο ηνπ Παληειή Πξεβειάθε ζηελ Εζηνξία 

ηεο Σέρλεο ζην Παξίζη (1930-1933)», Μλήκσλ, ηρ. 30 (2009), ζει. 263-283.  
715V. Basch, Essai critique sur l‟esthétique de Kant, thèse présentée à la Faculté des Lettresde Paris, 

Παξίζη, G. Baillère, 1896. 
716V. Basch, Essai critique sur l‟esthétique de Kant, φπ.π.,ζει.250-253. 
717π.π., ζει. 247. 
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(leplaisirsensible)» ή ηα «αηζζεηά ζπλαηζζήκαηα (sentimentssensibles), β) ε 

«πλεπκαηηθή απφιαπζε (leplaisirintellectuel)» ή ηα «κνξθηθά ζπλαηζζήκαηα 

(sentimentsformels)» θαη γ) ηα «ζπλεηξκηθά ζπλαηζζήκαηα (sentimentsassociés)», πνπ 

ζε αληίζεζε κε ηα δχν πξνεγνχκελα είλαη έκκεζεο θχζεσο.
718

 Σν ζεκείν απηφ ηεο 

αλάιπζεο ηνπ Μπαο ελδηέθεξε ηδηαίηεξα ηνλ Παπαλησλίνπ, φπσο δείρλνπλ ηα εθηελή 

απνζπάζκαηα πνπ κεηαθξάδεη ζηα ειιεληθά ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ:  

Πξνθεηκέλνπ γηα ηα θπζηθά αληηθείκελα, παξαιιήισο πξνο ηα αηζζεηά ζπλαηζζήκαηα 

θαη ηα κνξθηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ καο πξνθαινχλ, πξέπεη λα δηαθξίλσκελ πάληνηε ηα 

έκκεζα ζπλαηζζήκαηα, ηα ζπλεηξκηθά, εθείλα πνπ ππνβάιινληαη απφ ην πεξηερφκελν ην 

νπνίνλ παίξλεη, ράξηο εηο ηελ πείξα καο θαη ηαο αλακλήζεηο καο, νη απινί ζπλδπαζκνί 

ρξσκάησλ θαη κνξθψλ πνπ πξνζθέξνληαη εηο ηαο αηζζήζεηο καο […] Ζ ζειήλε δελ είλαη 

γηα ηαο αηζζήζεηο καο παξά κηα θσηεηλή θειίδα θίηξηλε θαη ζηξνγγπιή. Ζ ζάιαζζα κηα 

κεγάιε πξάζηλε γξακκή κε αλσκαιίεο. Μφλν κε ηε ζπλεηξκηθή καο ηθαλφηεηα απηέο νη 

θειίδεο εκςπρψλνληαη, γεκίδνπλ, βαζαίλνπλ θαη παίξλνπλ ην λφεκα πνπ έρνπλ γηα καο ε 

έλλνηα ηεο ζειήλεο θαη ηεο ζάιαζζαο. Σν ίδην γηα ηελ ηέρλε. Έλαο πίλαμ ή έλα άγαικα 

δελ αξέζνπλ κφλν κε ην ρξψκα θαη ηελ κνξθήλ, αιιά γηα ηα αληηθείκελα θαη ηα πξφζσπα 

πνπ παξηζηάλνπλ.  

Οη αλαξίζκεηνη απηνί ζπλεηξκνί πνπ απνξξένπλ απφ ην αληηθείκελν, ζπλέρηδε ν 

Μπαο θαη παξέζεηε ν Παπαλησλίνπ, ζπγρσλεχνληαη ζε κηα γεληθή εληχπσζε, ηελ 

νπνία θαη φξηδε σο ην «ζπκηθφ ρξψκα» ησλ αληηθεηκέλσλ, ην νπνίν πνηθίιιεη 

αλάκεζαζηα δηάθνξα άηνκα αλάινγα κε ηηο αλακλήζεηο ηνπο: 

Έλα ηνπείνλ, παξαιιήισο πξνο ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ καο πξνθαινχλ ηα δηάθνξα 

αληηθείκελα πνπ ην απαξηίδνπλ δέληξα, άλζε, πνπιηά θηι, πεξηβάιιεηαη ηαο πιένλ 

δηαθνξεηηθνχο ςπρηθνχο ρξσκαηηζκνχο αλαιφγσο ηεο ςπρηθήο θαηαζηάζεσλ ηνπ ζεαηνχ. 

Γηα ηνλ έλα είλαη ε εηθψλ ηεο δσήο πνπ νλεηξνπνιεί, ειεχζεξεο, επηπρηζκέλεο, 

αλεμαξηήηνπ, καθξηά απφ φιεο ηηο ππνθξηζίεο θαη ηηο ζηελνρψξηεο ηεο πφιεο θαη ην 

ζπλαίζζεκα πνπ γελλά ρξσκαηίδεηαη κε κειαγρνιηθήλ θαη λνζηαιγηθήλ επραξίζηεζηλ. Γηα 

ηνλ άιινλ απελαληίαο είλαη ε εηθψλ ηεο ιπζζαιέαο πάιεο θαηά ησλ δπλάκεσλ ηεο 

θχζεο, ηνπ αθαηάπαπζηνπ θαη αράξηζηνπ κφρζνπ, ηεο ρακειήο δσήο πνπ ζηεξείηαη θάζε 

αλσηέξα απφιαπζηλ Ŕ θαη ελλνείηαη πφζν ην ζπκηθφ ηνχην ρξψκα δηαθέξεη απφ ην 

πξψην. Ζ δηαθνξά απηή ηνπ ζπκηθνχ ρξψκαηνο ησλ ζπλεηξκψλ εμεγεί ηελ δηαθνξάλ 

κεηαμχ ησλ θαιιηηερλψλ θαη ησλ styles, ηνλ θιαζζηθηζκφλ θαη ηνλ ξσκαληηζκφλ, ηνλ 

ηδεαιηζκφλ θαη ηνλ ξεαιηζκφλ.
719

 

                                                 
718π.π., ζει. 255-257. 
719ΏξρείνΠαπαλησλίνπ, Φάθεινο 1.3, θαηVictorBasch, Essaicritiquesurl‟esthétiquedeKant, φπ.π., ζει. 

258-259.  
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Δ αλάιπζε απηή ηνπ Μπαο κε βάζε ηνλ ζπλεηξκφ εθθηλνχζε απφ ηηο 

ζεκειηψδεηο κειέηεο ηνπ Γεξκαλνχ θηινζφθνπΓθ. Φέρλεξ (GustavFechner, 1801-

1887)γηα ηε ζπλεηξκηθή ζεσξία,
720

ηελ νπνία γλψξηζε ν Παπαλησλίνπ, θπξίσο κέζα 

απφ ην βηβιίν ηνπ. Λαιφ(CharlesLalo, 1877-

1953)L‟esthétiqueexpérimentalecontemporaine.
721

ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ ν 

Παπαλησλίνπ, αθνχ αλέθεξε αξρηθά ηε ζεσξία ηεο «ρξπζήο ηνκήο (GoldnerSchnitt)» 

ηνπ Ώ. Σζάηδηλγθ (AdolfZeising,1810-1876),
722

 σο αθεηεξία ησλ ζηνραζκψλ ηνπ 

Φέρλεξ, παξέζεηε ζηε ζπλέρεηα κεξηθνχο απφ ηνπο λφκνπο ηνπ Γεξκαλνχ θηινζφθνπ, 

φπσο ηνλ λφκν ηνπ «αηζζεηηθνχ θαησθιηνχ»,
723

 ηεο «ελφηεηαο ηνπ πνιιαπινχ»
724

 θαη 

ηεο «κε-αληίθαζεο»,
725

 γηα λα εζηηάζεη ηειηθά ηελ πξνζνρή ηνπ ζην λφκν ηνπ 

«ζπλεηξκνχ», ζεσξψληαο ηνλ σο ηε ζπνπδαηφηεξε αηζζεηηθή αξρή ηνπ Φέρλεξ:
726

 

                                                 
720G. Fechner, Vorschule der Aesthetik, 2 ηφκνη, Λεηςία, Breitkopf, 1876. 
721 Ch. Lalo, L‟esthétiqueexpérimentalecontemporaine,Παξίζη, Alcan,1908. 
722ΏξρείνΠαπαλησλίνπ, θάθεινο 1.3. Πξφθεηηαη γηα κηα ζρέζε-αλαινγία πνπ «θπξηαξρεί σο νκαιή θαη 

ζεκειηψδεο ζρέζε εηο φιαο ηαο δηαηξέζεηο ηεο αλζξψπηλεο κνξθήο, εηο ηελ δηάπιαζε ησλ αλσηέξσλ 

δψσλ, εηο ηελ δηάπιαζε ησλ θπηψλ Ŕ θπξίσο ηελ δηαλνκήλ ησλ θχιισλ ηνπο Ŕ εηο ηαο κνξθάο ησλ 

δηαθφξσλ θξπζηάιισλ, εηο ηελ δηάηαμηλ ησλ πιαλεηηθψλ ζπζηεκάησλ, εηο ηαο αλαινγίεο ησλ γεληθψο 

ζαπκαδνκέλσλ έξγσλ ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο γιππηηθήο, εηο ηαο σξαηνηέξαο ζπγρνξδίαο ηεο 

κνπζηθήο αξκνλίαο θαη εηο απιά αθφκε θαηλφκελα ηεο θχζεσο θαη ηεο ηέρλεο». 

ΣνπαξάζεκααπφηνCh.LaloL‟esthétiqueexpérimentalecontemporaine, φπ.π., ζει.32: « Ce rapport préside 

comme relation normale et fondamentale à toutes les divisions de la forme humaine, à la constitution des 

animaux supérieurs, à la structure des plantes, notamment dans la distribution de leurs feuilles, aux 

formes de divers cristaux, à l‟ordonnance du système planétaire, aux proportions des œuvres de l‟art 

architectonique et plastique reconnues les plus belles, aux accords les plus satisfaisants de l‟harmonie 

musicale, et de même encore à bien d‟autres apparences présentées par l‟art et par la nature ». 
723ΏξρείνΠαπαλησλίνπ, θάθεινο 1.3: «Υξψκαηα άηνλα θη ακβιείο ηφλνη έρνπλ ειαηησκέλε 

θαιαηζζεηηθήλ επήξεηαλ. Οη εληππψζεηο καο απφ ηα αληηθείκελα πξέπεη έρνπλ σξηζκέλε πνζφηεηα, δηφηη 

άιισο ε επίδξαζή ησλ επί ησλ ζπλαηζζεκάησλ είλαη αζζελήο, ψζηε δελ εκπνξνχλ λα πεξάζνπλ ην 

θαηψθιηνλ ηεο ζπλεηδήζεσο». 
724π.π.: «Βκθχησο ν άλζξσπνο έρεη ηελ αλάγθελ ηεο ελαιιαγήο ησλ εληππψζεσλ, δηφηη άιισο 

γελλάηαη ε δπζάξεζηνο εληχπσζε ηεο κνλνηνλίαο. Θέιεη φρη κφλν λα ελαιιάζζνληαη νη εληππψζεηο, 

αιιά θαη λα ζπλδένληαη κε κηα ελφηεηα. Μαο αξέζεη λα βιέπσκε φηη κέζα εηο ηελ πνηθηιίαλ ησλ κνξθψλ 

ιεηηνπξγεί έλαο λφκνο κε ζπλέπεηαλ». 
725π.π.: «Άγγεινο κε θηεξά πξέπεη λα έρεη ηα θηεξά θαηάιιεια γηα θηεξνχγηζκα, αιιηψο γελλάηαη 

δπζαξκνλία». 
726Οη ζεσξίεο ηνπ Φέρλεξ ήηαλ γλσζηέο ζηνπο θχθινπο ησλ Ώζελαίσλ δηαλννπκέλσλ ηα ρξφληα εθείλα, 

βι. ιφγνπ ράξε ηελ αλαθνξά ζηνλ Φέρλεξ πνπ έθαλε ν Κ. Παιακάο ζε άξζξν ηνπ κε αθνξκή ηελ 

έθζεζε ηνπ Μ. Γαβηηδηάλνπ ζην Γάππεην ην 1922: «Ο ηδεψδεο πξαγκαηηζκφο ηεο εξγαζίαο ηνπ 

δσγξάθνπ απεπζχλεην εμαηξεηηθψο φισο εηο ηελ θαληαζίαλ θαη εηο ηελ θαξδίαλ κνπ, ράξηο εηο δηπιά 

θίλεηξα. πλδηειάζζνλην εληφο κνπ θαη ζπλεπιεξνχλην ηα ιεγφκελα θαη ηα αληηιεγφκελα ηνπ Φέρλεξ. 

Ώη εηθφλεο ηνπ θπξίνπ Γαβηηδηάλνπ δελ έρνπλ αλάγθελ ζνθήο εξκελείαο εηο ηα φκκαηα ησλ πνιιψλ δηα 

λα θαηαζηή αηζζεηή ε αμία ησλ. Μαο πξνβάιινπλ ζθελάο θαη πξφζσπα, θαη ςπράο θαη ηφπνπο, 

ελζαξθσκέλα πλεχκαηα, θαη κε πλεπκαηηθάο δηαζέζεηο αλαπαξηζηψκελα αληηθείκελα, εληφο ησλ νπνίσλ 

δψκελ θαη θηλνχκεζα· θαη ηα νπνία θαη πξψηελ θνξάλ αλ έηπρε λα ηδψκελ, πνιχ θαιά γλσξίδνκελ, δηφηη 

νκηινχκελ ηελ γιψζζαλ ησλ θαη πξνζηηά καο είλε ρσξίο δηεξκελείο. Ώιι‟ νη εηθφλεο ηνπ θ. Γαβηηδηάλνπ 

δηπιίδνλην εκπξφο κνπ θαη απειεπηχλνλην θαη αλεπηεξνχλην εηο είδνο θαη εηο θάιινο, δηφηη επί ησλ 

αληηθεηκέλσλ ηνχησλ […] πξνζεηίζεην θαη εβάξπλε θαη επιεηνδφηεη ην ππνθείκελνλ ηνπ ίδηνπ 

θαιιηηέρλνπ. Βίρνλ εηο ηαο αθνάο κνπ έλαπινλ ηελ θσλήλ ηνπ, πξν εκνχ δψζαλ ηελ εηθφλα ηνπ, θαη ηελ 

θαληαζίαλ κνπ κεζηήλ απφ ηελ αλάκλεζηλ δχν ή ηξηψλ ζπλαληήζεσλ, εηο πξνγελεζηέξνπο θαηξνχο, θαη 
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Κάζε αληηθείκελν πνπ καο αξέζεη, επηδξά ζηνλ άλζξσπν κε δχν παξάγνληεο. Πξψηνλ, 

ηνλ άκεζνλ αηζζεηηθφ παξάγνληα, ηνλ άκεζνλ ή αληηθεηκεληθφλ παξάγνληα ηεο 

αλζξψπηλεο αξεζθείαο. Φφξκα θαη ρξψκα. Δηο ηνχηνλ πξνζζέηνπκε ηαο παιαηάο 

παξαζηάζεηο πνπ ην αληηθείκελν απηφ πξνθάιεζελ εηο ηελ ζπλείδεζίλ καο θαη απηάο 

ζπγρσλεχνληαη κε ηαο εμσηεξηθάο εληππψζεηο ψζηε λα απνηεινχλ έλα εληαίνλ φινλ. Ο 

δεχηεξνο απηφο παξάγσλ δίλεη εηο ην αληηθείκελν ην πλεπκαηηθφ ηνπ ρξψκα… Ώζηε ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ Χξαίνπ ηνλ θπξηψηεξν ξφιν παίδεη ν ζπλεηξκφο, δει. ην ςπρνινγηθφλ 

γεγνλφο θαηά ην νπνίνλ κφιηο εκθαληζζή ζηνλ άλζξσπν έλα αληηθείκελν ή κηα 

παξάζηαζηο δελ κέλνπλ κφλα ησλ, αιιά παξάγνπλ θαη εκθαλίδνπλ πιήζνο άιισλ 

παξαζηάζεσλ.
727

 

πσο φκσο παξαηεξνχζε ν Μπαο ζηε δηαηξηβή ηνπ γηα ηνλ Καλη, ν ζπλεηξκφο 

«είλαη κελ κηα αλαγθαία ζπλζήθε ζηνλ ζηνραζκφ θαη ην αηζζεηηθφ ζπλαίζζεκα, αιιά 

δελ επαξθεί [γηα ηελ εξκελεία ηνπ]».
728

 Ο Γάιινο αηζζεηηθφο ζηε ζπλέρεηα ηεο 

αλάιπζήο ηνπ ζεκείσζε φηη νη ηξεηο βαζκνί ηεο αηζζεηηθήο εκπεηξίαο (αηζζεηά, 

πλεπκαηηθά θαη ζπλεηξκηθά ζπλαηζζήκαηα) ζπλελψλνληαη ζε έλα εληαίν ζπλαίζζεκα, 

εθείλν ηεο «αηζζεηηθήο ζπκπάζεηαο» ή ηνπ «ζπκπαζεηηθνχ ζπκβνιηζκνχ»
729

, κηαο 

δηαδηθαζίαο αλψηεξεο απφ ηνλ ζπλεηξκφ ηνπ Φέρλεξ, επεηδή αθξηβψο πξφθεηηαη γηα κηα 

«απζφξκεηε δηαίζζεζε, έλα άκεζν ζπλαίζζεκα (intuitionspontanée, 

sentimentimmédiat)».
730

 Ο Μπαο πηνζεηνχζε εδψ ηηο αλαιχζεηο ησλ ζχγρξνλψλ ηνπ 

Γεξκαλψλ αηζζεηηθψλ,
731

 θπξίσο ησλΦξίληξηρ θαη Ρφκπεξη ΐίζεξ(Friedrichθαη 

RobertVischer)πνπ εηζήγαγαλ ηνλ φξν «Einfühlen»
732

 θαη, δεπηεξεπφλησο ηνπ Κ. 

Γθξννο(KarlGroos, 1861-1946).
733

 ΓηαηνλΜπαον «ζπκπαζεηηθφοζπκβνιηζκφο» 

πνπεθδειψλεηαηθαηάηελαηζζεηηθήπξάμεζπλίζηαηαηζηνλα «βγνχκεαπφηνλεαπηφκαο, 

                                                                                                                                              
κεηπξεκέλσλ, αιιά δπζθφισο ιεζκνλνπκέλσλ σξψλ».W [Κ. Παιακάο]., «Βληππψζεηο», εθ.Δκπξφο, 22 

ΜαΎνπ 1922. 
727ΏξρείνΠαπαλησλίνπ, θάθεινο 1.3. Πξβι.  Ch. Lalo, L‟esthétiqueexpérimentalecontemporaine, φπ.π., 

ζει.98-100. Μεηά ηε θξάζε «Ο δεχηεξνο απηφο παξάγσλ δίλεη εηο ην αληηθείκελν ην πλεπκαηηθφ ηνπ 

ρξψκα», ν Παπαλησλίνπ έγξαθε «Σν πνξηνθάιη. Άκεζνοπαξάγσλαηζζεηηθήοηνρξπζνθίηξηλνρξψ-», ε 

ζπλέρεηα φκσο απνπζηάδεη, αθνχ νη επφκελεο ζειίδεο έρνπλ ραζεί. 

ΣνπαξάδεηγκαηνππνξηνθαιηνχηναλαθέξεηνΛαιφζηεζει.100 : « Mais la suggestion qu‟exerce sur nous, 

par association d‟idées, l‟attrait romantique de l‟Italie, le pays des orangers, agit encore davantage: elle 

était encore plus efficace autrefois, lorsque ce fruit, rare dans le Nord, ne se voyait pas encore sur toutes 

les tables à l‟heure du dessert ; car la loi de l‟habitude émousse toute impression.Cette propriété 

particulière, nous pouvons l‟appeler d‟un mot la couleur mental qui s‟ajoute à la couleur sensible ; ou 

l‟impression associé, qui s‟unit à l‟impression propre et directe ». 
728V. Basch, Essai critique sur l‟esthétique de Kant, φπ.π.,ζει.309. 
729π.π., ζει. 300. 
730π.π., ζει. 310. 
731π.π., ζει. 290-297. ΐι. επίζεοθαη M. Galland-Szymkowiak, «Le “symbolisme sympathique” dans 

l'esthétique de Victor Basch», Revue de métaphysique et de morale 2/ 2002 (n° 34), ζει. 61-75. 
732R.Vischer, ÜberdasoptischeFormgefühl. Ein Beitrag zur Ästhetik,Λεηςία, H. Credner, 1873. 
733K.Groos, EinleitungindieAesthetik, Γθίζελ, Ricker,1892. 
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λακεηακνξθσζνχκε, λαδνζνχκεζηνλάιινλ».
734

ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ ν Παπαλησλίνπ 

αθνινχζεζε ηε ζθέςε ηνπ Γάιινπ αηζζεηηθνχ, παξαζέηνληαο έλα εθηελέο απφζπαζκα 

απφ ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηνπ βηβιίνπ:  

Αθελφκεζα εηο ηελ απηαπάηελ φηη ην ηνπείνλ είκεζα εκείο νη ίδηνη. Σα δέληξα ηνπ είλαη νη 

ζθέςεηο καο πνπ δειψλνληαη πεξήθαλα πξνο ηνλ νπξαλφ. Σν θειάδεκα ηνπ πνπιηνχ 

είλαη ε κεισδηθή θσλή ηεο ςπρήο καο ειεπζεξσκέλεο απφ ηα πεδά πξάγκαηα ηεο δσήο. 

Με ην λεξφ ησλ ξπαθηψλ ηνπ ηξέρνκε ζηελ πξαζηλάδα θαη ε ςπρή καο, πινχζηα ζε 

κεηακνξθψζεηο, αθνχ έηξεμε κε ηηο πεγέο, ηξαγνχδεζε κε ηα πνπιηά, εξίγεζε κε ηα 

θχιια, εδάθξπζε κε ηε δξνζηά, άζηξαςε θαη βξφληεμε κε ηε ζχειια, πςψλεηαη επάλσ 

απφ ηε γε θαη γίλεηαη έλα κε ην αηάξαρν νπξάλην ζηεξέσκα.
735

 

Σν 1912, δεθαέμη ρξφληα κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαηξηβήο ηνπ γηα ηνλ Καλη, ν 

Μπαο επαλήιζε ζην ζέκα ηεο Einfühlung, φηαλ ζε άξζξν ηνπ 

ζηνγαιιηθφπεξηνδηθφRevuePhilosophiquedelaFranceetdel‟étrangerπαξνπζίαζε ηα 

θπξίαξρα ξεχκαηα ηεο ζχγρξνλήο ηνπ γεξκαληθήο αηζζεηηθήο θαη ηηο λέεο αλαιχζεηο 

πνπ πξνζέθεξαλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.
736

 Ο Παπαλησλίνπ γλψξηδε ην 

ζπγθεθξηκέλν άξζξν θαη ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ είρε κεηαθξάζεη νιφθιεξν ην ηκήκα πνπ 

αθνξνχζε ηελ έλλνηα ηεο Einfühlungθαη ηελ αλάιπζή ηεο απφ ηνπο Γ. ΐφιθειη 

(JohannesVolkelt, 1848-1930) θαη Σ. Ληπο (TheodorLipps, 1851-1914).
737

 Ο Μπαο 

φξηζε αξρηθά ηελ «αηζζεηηθή εκβίσζε ή εκςχρσζε» (φπσο ν Παπαλησλίνπ κεηέθξαζε 

ηνλ φξνEinfühlung ζηελ ειιεληθή γιψζζα), σο ην θαηλφκελν «ηεο απηνδηαρχζεσο θαη 

ηεο απηνπξνβνιήο ζηα αληηθείκελα ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ»
738

 θαη ζηε ζπλέρεηα αθνχ 

                                                 
734 V. Basch, Essai critique sur l‟esthétique de Kant, φπ.π., ζει.297: «Nous sortons de nous-mêmes pour 

nous confondre avec les choses, pour leur prêter nos sentiments, pour leur conférer une personnalité 

analogue à la notre, pour nous mêler si intimement avec les objets et les mouvements du monde 

extérieur que nous ne savons plus si c‟est nous-mêmes qui avons pénétré la nature ou si c‟est la nature 

qui est entrée en nous». 
735ΏξρείνΠαπαλησλίνπ, θάθεινο 1.3. ΣνπαξάζεκααπφηνV. Basch, Essai critique sur l‟esthétique de 

Kant, φ.π., ζει. 311. 
736 V. Basch, «Lesgrandscourantsdel‟esthétiqueallemandecontemporaine», 

RevuePhilosophiquedelaFranceetdel‟étranger, έηνο 37ν, ηφκνο LXXIII, Εαλνπάξηνο-Ενχληνο 1912, 

1νκέξνο, ζει.22-43, 2νκέξνο, ζει.167-190. 
737Ώξρείν Παπαλησλίνπ, θάθεινο 1.2. Αεκνζηεχεηαη επίζεο ζην Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ εκςχρσζε», 

Γξάκκαηα, αξ. 9, Εαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 1946, ζει. 18-25. ΣνπξσηφηππνζηνV. Basch, 

«Lesgrandscourantsdel‟esthétiqueallemandecontemporaine», φπ.π., ζει.34-43 θαηζει. 167-175.  
738Ώξρείν Παπαλησλίνπ, Φάθεινο 1.2: «ΐπζίδνκαη ζηα εμσηεξηθά αληηθείκελα, πξνζβάιινκαη, 

δηαρχλνκαη ζε απηά. Βξκελεχσ ην Βγψ ηνπ άιινπ θαηά ην ηδηθφ κνπ, δσ ηα θηλήκαηά ηνπ, ηα ζρήκαηά 

ηνπ, ηα αηζζήκαηά ηνπ, ηηο ζθέςεηο ηνπ. Γσνπνηψ, εκςπρψλσ, πξνζσπνπνηψ ηα αληηθείκελα πνπ 

ζηεξνχληαη πξνζσπηθφηεηα, απφ  ηα απινχζηεξα ζηνηρεία, σο ηαο κεγαιεηψδεηο εθδειψζεηο ηεο θχζεο 

θαη ηεο ηέρλεο. Τςψλνκαη κε κηα θάζεην, εθηείλνκαη κε κηα νξηδφληηα, πεξηζηξέθνκαη ζηνλ εαπηφ κνπ 

κε κηα πεξηθέξεηα, ζθηξηψ ζε έλα ηηλαθηφ ξπζκφ, ιηθλίδνκαη κε κηα απαιή κεισδία, εληείλνκαη κε έλαλ 

νμχλ ήρν θαη πξαυλνκαη κε έλαλ άιιν ζεκλφ θαη νλεηξψδε, ζηελάδσ κε ηνλ άλεκν, ηξαρχλνκαη κε έλα 

βξάρν, δηαρχλνκα κε έλα ξπάθη. Αίλνκαη ζ‟ εθείλν πνπ δελ είκαη εγψ κε ηέηνηα κεγαινςπρία θαη ηέηνηα 

ζεξκφηεηα, ψζηε ζηελ ψξα ηνπ αηζζεηηθνχ κνπ ζαπκαζκνχ δελ έρσ πιένλ ζπλείδεζε ηεο χπαξμεο κνπ 
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έθαλε κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηνπ φξνπ, ππνγξάκκηζε φηη κφλν νη ζχγρξνλνη 

Γεξκαλνί αηζζεηηθνί «ηνπ έδσζαλ ηελ εμαηξεηηθή ζέζε πνπ ηνπ αμίδεη ζηελ αηζζεηηθή 

δσή». Καηφπηλ ζεκείσζε φηη πξφθεηηαη γηα έλα «ςπρνινγηθφ θαηλφκελν πξνγελέζηεξν 

θαη αλψηεξν απφ ην ζπλεηξκφ ηνπ Φέρλεξ»
739

 θαη πξνζδηφξηζε ηελ «αηζζεηηθή 

εκβίσζε» σο έλαλ «εηδηθφ θαη έκθπην κεραληζκφ, κηα πξσηαξρηθή θαη 

irréductibleελέξγεηα ηεο ςπρηθήο καο δσήο», ε νπνία θαη απνηεινχζε ηελ «πςειφηεξε 

θαη αγλφηεξε εθδήισζε πνπ κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε», αθνχ «εηο ηελ θαζαξά 

αηζζεηηθή ελαηέληζε αηζζάλνκαη θαη είκαη άλζξσπνο εηο ηελ πςειφηεξελ ζεκαζία ηεο 

ιέμεσο». Ώθνινχζσο ν Μπαο παξνπζίαζε αλαιπηηθά ηε ζεσξία ηνπ ΐφιθειη
740

γηα ηε 

«ζπκβνιηθή ζπκπάζεηα/εκςχρσζε» θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο αλαιχζεηο ηνπ Ληπο,
741

 ηνπ 

«πην αλαγλσξηζκέλνπ maîtreηεο γεξκαληθήο αηζζεηηθήο ζήκεξα», φπσο ηνλ 

απνθάιεζε. πκπεξαζκαηηθά θαη ζπλνςίδνληαο ηελ πεξίπινθε ζεσξία ηνπ Ληππο, ν 

Μπαο έγξαθε ηα αθφινπζα (εδψ ζε κεηάθξαζε ηνπ Παπαλησλίνπ): 

ηαλ θπηηάδσ έλα βξάρν, φηαλ ην βιέκκα κνπ ηνλ παξαθνινπζεί απφ ηε βάζε έσο ηελ 

θνξπθή θαη πςψλνκαη θαη νξζψλνκαη καδί ηνπ, ππάξρεη εδψ αθ‟ ελφο κηα εζσηεξηθή 

ελέξγεηα ηνπ Δγψ κνπ, εμ άιινπ φκσο απηή ε εζσηεξηθή ελέξγεηα πξνθαιείηαη απφ ηελ 

ηδηαηηέξα κνξθή ηνπ βξάρνπ θαη πξνέξρεηαη ελ κέξεη απφ απηήλ. Ζ ελεξγεηηθφηεηά κνπ 

είλαη ηαπηφρξνλα θαη ελεξγεηηθφηεηά ηνπ, ν βξάρνο γελλάηαη απφ κε θαη ζπγρξφλσο απφ 

ηνλ ίδην ηνλ εαπηφ ηνπ. Ζ αιεζήο ζθέςε ηνπ Ληππο είλαη ινηπφλ φηη εηο ηελ Einf. 

ππνθείκελνλ θαη αληηθείκελνλ, Δγψ θαη Με-Δγψ ζπκπίπηνπλ θαη ζπληαπηίδνληαη. Δηο ηελ 

πξάμηλ ηεο Δκςπρψζεσο, ιέγεη, ην ζπλαίζζεκα κνπ ηεο ηάζεσο θαη ηεο ελέξγεηαο δελ 

είλαη ρσξηζηφ απφ ηελ ηάζε πνπ πξνβάιισ εηο ηα πξάγκαηα. Ζ πκπάζεηα εδξεχεη 

αθξηβψο εηο ηελ ηαπηφηεηα ησλ δχν ηάζεσλ, εηο ηελ πλχπαξμηλ ηνπ Δγψ θαη ηνπ 

αληηθεηκέλνπ.
742

 

ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ ν Παπαλησλίνπ ραξαθηήξηζε ηε ζεσξία ηεο 

«εκςπρψζεσο» σο ηελ πιένλ ππνθεηκεληθή πνπ έρεη δηακνξθσζεί αιιά ηαπηφρξνλα 

θαη ηε ζνβαξφηεξε εμήγεζε ηεο αηζζεηηθήο πξάμεο, ζεκεηψλνληαο φηη «είλαη 

αδχλαηνλ λα εμεγήζσκε ην σξαίν αλ δελ θαηαθχγσκε ζην ςπρνινγηθφ γεγνλφο ηεο 

ζπκπαζείαο, εθείλν ράξε ζην νπνίν ν άλζξσπνο βγαίλεη απφ ηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

                                                                                                                                              
θαη πηζηεχσ πξαγκαηηθά πσο έρσ γίλεη γξακκή, ξπζκφο, ήρνο, ζχλλεθν, άλεκνο, βξάρνο θαη ξπάθη». 

ΣνπαξάζεκααπφV. Basch, «Lesgrandscourantsdel‟esthétiqueallemandecontemporaine», φπ.π., ζει.34. 
739ΏξρείνΠαπαλησλίνπ, Φάθεινο 1.2 θαηV. Basch, 

«Lesgrandscourantsdel‟esthétiqueallemandecontemporaine», φ.π.,ζει.36-38. 
740 J. Volket, System der Aesthetik, ηφκνοΏ΄, Μφλαρν 1905. 
741 Th. Lipps, Aesthetik, Psychologie der Schönen und der Kunst, 2 ηφκνη, ΏκβνχξγνθαηΛεηςία 

1902.ΐι.θαη G. Jahoda, “Theodor Lipps and the shift from «sympathy» to «empathy»”, Journal of the 

History of the Behavioral Sciences,αξ.41 (2), άλνημε 2005, ζει.151-163. 
742ΏξρείνΠαπαλησλίνπ, θάθεινο 1.2 θαηV. Basch, 

«Lesgrandscourantsdel‟esthétiqueallemandecontemporaine» , φπ.π, ζει.171. 
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δηαρχλεηαη ζηνλ άιινλ άλζξσπν ή ζηα αληηθείκελα».
743

 Δ Einfühlung, έγξαςε 

επίζεο,«έρεη ηνχην ην αιεζηλφ φηη δελ πεξηνξίδεη ηελ ηέρλε ζην ζέκα ηεο αλζξψπηλεο 

κνξθήο θαη ησλ πξάμεσλ, αιιά ηελ απιψλεη ζ‟ φιν ηνλ θπηηθφ  θφζκν θαη ηελ 

αλφξγαλε χιε θαη παξνπζηάδεη ηνλ άλζξσπν δηαρπκέλν κέζα ζην ζχκπαλ θαη ην 

ζχκπαλ ζπγθεληξσκέλν κέζα ζηνλ άλζξσπν, ηε θχζε θαη ηνλ άλζξσπν έλα». 

Βπηπξνζζέησο ν Παπαλησλίνπ ηφληζε φηη ε ζεσξία ηεο εκςχρσζεο δίλεη κηα εμήγεζε 

ζηε δσγξαθηθή ηνπ ηνπίνπ «ηε δηαδεδνκέλε απφ ηελ αξρή ηνπ 19
νπ

 αηψλνο θαη ηφζν 

αλεπηπγκέλε ζηηο κέξεο καο», γηα λα θαηαιήμεη φηη «ιίγεο πξάγκαηη κνξθέο κπνξνχλ 

λα κείλνπλ κ‟ απηή ηε ζεσξία ρσξίο λα αλζξσπνκνξθηζηνχλ, ρσξίο λα πάξνπλ 

αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ».
744

 Δ έλλνηα ηνπ «αλζξσπνκνξθηζκνχ» πνπ απνηεινχζε γηα 

ηνλ Παπαλησλίνπ κηα βαζηθή ζπληζηακέλε ηεο «ζπκπάζεηαο», είρε αλαιπζεί ηφζν απφ 

ηνλ Πξπληφκ ζην L'expressiondanslesbeaux-arts,
745

 φζν θαη απφ ηνλΓθηγηφζην 

L‟artaupointdevuesociologique.
746

 Οηειεπηαίνοέγξαθεραξαθηεξηζηηθά: « Pas 

d‟émotion esthétique en dehors d‟un acte de l‟intelligence par lequel on 

anthropomorphise plus ou moins les choses en faisant de ces choses des êtres animés, 

et les êtres animés en les concevant sur le type humain […] Pour comprendre un 

paysage, nous devons l‟harmoniser avec nous-même, c'est-à-dire l‟humaniser ».
747

Καη‟ 

αληίζηνηρν ηξφπν ν Παπαλησλίνπ αλέθεξε πσο ν θαιιηηέρλεο θνηηάδνληαο ηα 

αληηθείκελα «ζπκπαζεί κέζα ζ‟ απηά δπλάκεηο αλζξψπηλεο, ζπκπαζεί ην αφξαην, 

αλαγλσξίδεη ην πλεχκα, ηελ ςπρή, αλαγλσξίδεη ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν».
748

 ε κηα 

πξνζσπηθή ηνπ εμνκνιφγεζε κάιηζηα ηφληζε ραξαθηεξηζηηθά:  

Δδνθίκαζα πνιιέο θνξέο ηε ζπκπάζεηα θπηηάδνληαο ηηο πιαγηέο ησλ βνπλψλ γηα ιφγνπο 

θαζαξά δσγξαθηθνχο. Ζ θσηνζθηάζεηο εζρεκάηηδαλ ην αλάγιπθν ηνπ βνπλνχ, θηππεηφ 

αλ ν ήιηνο δελ είρε αθφκα κεζνπξαλήζεη, αβέβαην αλ ην θσο ήηαλ πνιχ. Σα θφθθηλα ηεο 

                                                 
743πσο ραξαθηεξηζηηθά γξάθεη, εκθαλψο επεξεαζκέλνο απφ ηηο ζεσξίεο ηνπ Μπαο θαη ησλ Γεξκαλψλ 

αηζζεηηθψλ, «γηα λα θζάζσ ζην ζεκείν λα δσγξαθίζσ έλα δέληξν, ζεκαίλεη φηη έγηλα απηφ ην δέληξν, 

πιάηπλα θαη δπλάκσζα αλ είλαη δξπο ή πιαηάλη, ειέπηπλα θαη αλεβαίλσ πξνο ηα χςε αλ είκαη 

θππαξίζζη, ξηδψλνκαη θαη απιψλνκαη ζηε γε αλ είκαη ζάκλνο, γέξλσ θαη ιππάκαη αλ είκαη ηηηά. Έηζη 

ραίξνκαη κε ηελ ειηφθσηε γιαπθή ζάιαζζα, αγξηεχσ κε ην θνπξηνπληαζκέλν πέιαγνο, ηξέρσ ζην 

δηάζηεκα κε ηα ζχλλεθα». ΏξρείνΠαπαλησλίνπ, θάθεινο 1.2. 
744ΏξρείνΠαπαλησλίνπ, θάθεινο 1.2. 
745 S. Prudhomme, L'expression dans les beaux-arts : application de la psychologie à l‟étude de l'artiste 

et des beaux-arts, φπ.π., ζει.100-107.ΣνζπγθεθξηκέλνβηβιίνππήξρεζηεβηβιηνζήθεηνπΠαπαλησλίνπ. 
746J.- M. Guyau,L‟artaupointdevuesociologique, Παξίζη, Alcan, 41897 (11887).ΓηαηνλΓθηγηφβι. F.J.W. 

Harding, Jean-Marie Guyau (1854-1888). Aesthetician and Sociologist. A study of his Aesthetic Theory 

and Critical Practice,Γελέπε, Librairie Droz, 1973 θαηθπξίσοζει. 57-76. 
747π.π., ζει. 13, 15. 
748ΏξρείνΠαπαλησλίνπ, θάθεινο 1.3. ΐι. επίζεο ζηνλ θάθεινο 1.2: «Ο θαιιηηέρλεο κε ηελ 

παληνδχλακε ζπκπάζεηά ηνπ αλαγλσξίδεη ζηα αληηθείκελα ηηο ραξέο θαη ηηο ζιίςεηο ησλ αλζξψπσλ πνπ 

ηα είδαλ, θαη ζ‟ έλα θχιιν, ζ‟ έλα ξπάθη δηαβάδεη ηελ ηζηνξία ηνπ αλζξσπίλνπ γέλνπο». 
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γεο θαη ηα πξάζηλα ηεο βιαζηήζεσο είραλ θαζέλα ηελ αμία ηνπ ζηνλ θαληαζηηθφ πίλαθα 

πνπ εζρεκάηηδα κε ηα βιέκκαηά κνπ. Αιιά κφιηο εθεί απάλσ δηέθξηλα θάπνην κηθξφ 

ηεηξάγσλν γξαζηδηνχ ζπαξκέλνπ, απεξίγξαπηε ήηαλ ε αηζζεηηθή αμία πνπ έπεξλε απηφ ην 

ιακπξφ πξάζηλν κέζα ζηα άιια. Γηαηί; Ήηαλ ν ζκαξαγδέληνο ηφλνο ηνπ πνπ ην έθαλελ 

ελδηαθέξνλ; ρη βέβαηα. Ήηαλ ε ζπκπάζεηά κνπ πξνο ηνλ άλζξσπν πνπ αλέβεθελ εθεί 

πάλσ αςεθψληαο ηελ θαθνηνπηά θαη ηνπο ρεηκψλεο γηα λα ζπείξεη. Ήηαλ ην παηγλίδη ηεο 

θαληαζίαο κνπ γχξσ ζην αλζξψπηλν απηφ έξγν. Υάξε ζην γξαζίδη ην ηεξάζηην βνπλφ, ν 

φγθνο ηεο αλνξγάλνπ θχζεσο εδσληάλεπε θαη εζεξκαίλεην απφ ηελ αλζξψπηλε 

ζπκπάζεηα.
749

 

Οη παξαπάλσ αληηιήςεηο ηνπ Παπαλησλίνπ ζρεηηθά κε ηηο αηζζεηηθέο έλλνηεο 

ηεο «ζπκπάζεηαο», ηεο «εκςχρσζεο» θαη ηνπ «αλζξσπνκνξθηζκνχ» είραλ 

δηακνξθσζεί πξηλ ην 1924, φπσο καξηπξά κηα ζεηξά άξζξσλ ηνπ ζηελ εθεκεξίδα 

Δζηία ηνλ Ννέκβξην ηεο ρξνληάο εθείλεο, γξακκέλα κε αθνξκή ηελ έθζεζε ησλ 

Γηψξγνπ Γνπλαξφπνπινπ θαη Κνχιαο Ρψκπαπα πνπ εγθαηληάζηεθε ζην Γάππεην ζηηο 

26 Οθησβξίνπ 1924. Δ έθζεζε πνπ «ράιαζε ηελ εζπρία ησλ Ώζελαίσλ», φπσο έγξαςε 

ραξαθηεξηζηηθά ν Νηξβάλαο,
750

 πξνθάιεζε κηα γεληθφηεξε ζπδήηεζε γχξσ απφ ην 

ζέκα ηεο «έθθξαζεο»θαη ηνπ εμπξεζηνληζκνχ, ε νπνία είλαη αξθεηά δηαθσηηζηηθή γηα 

ηελ αδπλακία ηεο πξφζιεςεο ησλ πξσηνπνξηαθψλ ηάζεσλ ζηελ Ώζήλα ηελ πεξίνδν 

ηνπ Μεζνπνιέκνπ.
751

Κνηλή ζπληζηακέλε ηεο θξηηηθήο, ζεηηθήο θαη κε, ήηαλ ν 

ραξαθηεξηζκφο ησλ δσγξάθσλ σο «επαλαζηαηψλ».
752

 Οπχξνο Μειάο, ιφγνπ ράξε, 

ζε άξζξν ηνπ ηελ εκέξα ησλ εγθαηλίσλ, έθαλε ιφγν γηα ηε δεχηεξε κεηά ηελ έθζεζε 

ηνπ Παξζέλε ζηα 1920 «γελλαία θαηαθεθαιηά» θαηά ηεο παιηάο εγρψξηαο ζρνιήο ηεο 

δσγξαθηθήο θαη αλαθέξζεθε ζηελ επαλαζηάζε ηνπ εμπξεζηνληζκνχ πνπ βιέπνπκε 

                                                 
749ΏξρείνΠαπαλησλίνπ, θάθεινο 1.3.ΐι. επίζεο θαη ηε ζπλέρεηα ηνπ απνζπάζκαηνο: «Πνιιέο θνξέο ε 

απεξαληνζχλε βνπλψλ, πεδηάδσλ, ηνπείσλ καο θνπξάδεη θαη καο ζπληξίβεη. Ώιιά κφιηο ζε θάπνηα 

γσληά ην κάηη καο ζπιιάβε κηα κηθξή θαιχβα, ην ίρλνο δειαδή ηνπ αλζξψπνπ, ηφηε ακέζσο ε θαληαζία 

καο δηεγείξεηαη, ζπιιακβάλεη ηελ αλζξσπφηεηα, ζπκπαζεί ηελ πξνζπάζεηα, ηελ θίλεζη, ηελ πάιε ηνπ 

αλζξψπνπ Ŕ θαη ηδνχ ακέζσο κπξνζηά ζην απέξαλην απηφ θαη αδηάθνξν ηνπείν πνπ καο απνξξφθεζε ε 

αηνκηθφηεο καο νιφξζε, ηδνχ ην ηνπείν απηφ κε αηζζεηηθή αμία κπξνζηά καο». 
750Π. Νηξβάλαο, «Αχν δσγξάθνη», εθ. Διεχζεξνο Σχπνο, 28 Οθησβξίνπ 1924. 
751ΐι. σο πξνο απηφ ην παξάδεηγκα ηνπ ραξάθηε Γηψξγνπ Οηθνλνκίδε ζην Β.Μαηζηφπνπινο, «Οη θαεκνί 

ηεο ραξαθηηθήο θαη ην ζείν θνπίδη», Σα Νεθνχξηα, ηρ. 27, Υαιθίδα, θαινθαίξη 2011, ζει. 9-16. 
752Βθηφο απφ ηα άξζξα πνπ παξαζέησ παξαθάησ, βι. θαη Ώλκ., «Μηα έθζεζηο δσγξαθηθήο», εθ. 

Διεχζεξνο Λφγνο, 2 Ννεκβξίνπ 1924, φπνπ δεκνζηεχνληαη θαη νη αλαπαξαγσγέο ησλ έξγσλ «αιψκε» 

ηεο Κ. Ρψκπαπα θαη «Δ ραξά ηεο κάλαο» ηνπ Γ. Γνπλαξφπνπινπ. Σν ζχληνκν άξζξν αξρίδεη σο εμήο: 

«Αηεξρφκεζα ηελ πεξίνδνλ ησλ κεγάισλ επαλαζηάζεσλ θαη αλαηξνπψλ. Παιαηαί ηδέαη, παιαηά δφγκαηα, 

παιαηαί αληηιήςεηο, παιεά ξνχρα, παιεά παπνχηζηα θαη παιαηνί άλζξσπνη ζηέιλνληαη εηο ην 

παιαηνπσιείνλ. Ο παιαηφο θφζκνο ζεσξείηαη πιένλ πξάγκα εθζαξκέλνλ. Δ λαθζαιίλε δελ ηζρχεη δηα λα 

ηνλ πξνθπιάμε απφ ηνλ ζθφξνλ… Εδνχ κηα αίζνπζα ηνπ Γαππείνπ φπνπ ρσξίο ζφξπβνλ δηθάδεηαη, 

θαηαδηθάδεηαη θαη απνθεθαιίδεηαη θάζε παιαηά ζπληεξεηηθή ζρνιή. Βίλε κα έθζεζηο δσγξαθηθήο δχν 

επαλαζηαηψλ δσγξάθσλ. Δ επαλάζηαζηο πνπ ηελ βιέπνκελ θαζαξά κέζα εηο ηελ έθζεζηλ απηήλ είλε ν 

εμπξεζζηνληζκφο. Δ αληίζηνηρνο εηο ηελ ειιεληθήλ ζα ήην ν εθθξαζηζκφο, φπσο κε πιεξνθνξεί θάπνηνο 

απνηπρψλ θαη εηο ηαο δχν γιψζζαο».  
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ζηελ αίζνπζα ηνπ Γαππείνπ·
753

 ν ζπληεξεηηθφο αλψλπκνο ηερλνθξίηεο ηεο 

εθεκεξίδαοΔζηίαο αλαγλψξηζεφηη ε έθζεζε «έρεη αμηψζεηο θαιιηηερληθήο 

επαλαζηάζεσο», απνδνθίκαζε φκσο ηηο παξακνξθψζεηο ησλ θπζηθψλ αληηθεηκέλσλ 

ζηα έξγν ησλ δχν δσγξάθσλ θαη ππνγξάκκηζε ηελ αζπκβαηφηεηα ηεο 

εμπξεζηνληζηηθήο ηερλνηξνπίαο κε ην ειιεληθφ θπζηθφ ηνπίν·
754

 ν Φψηνο Πνιίηεο απφ 

ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο Πνιηηεία είδε κε αηζηφδνμε δηάζεζε ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

δχν λεαξψλ δσγξάθσλ,
755

δηαηχπσζε φκσο επηθπιάμεηο γηα ηελ αμία ηνπ 

εμπξεζηνληζκνχ, ηνλ νπνίν είδε απιά σο δηακαξηπξία, άξλεζε θαη θξαπγή 

απνιχηξσζεο απφ ηελ ηκπξεζηνληζηηθή ηερλνηξνπία πνπ είρε αξρίζεη λα κεηαβάιιεηαη 

«δηά ησλ επηγφλσλ εηο ςπρξφλ αθαδεκατζκφλ».
756

 

Σα άξζξα ηνπ Παπαλησλίνπ δεκνζηεχηεθαλ έπεηηα απφ παξάθιεζε ηεο 

εθεκεξίδαο Δζηία, ε νπνία δήηεζε απφ ηνλ δηεπζπληή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο
757

 λα 

«εθζέζεη ηαο αληηιήςεηο ηνπ επί ησλ ηάζεσλ ηεο ζπγρξφλνπ Σέρλεο».
758

πσο θαη ζηελ 

                                                 
753Φνξηνχλην [πχξνο Μειάο], «Μηα έθζεζηο», εθ. Γεκνθξαηία, 26 Οθησβξίνπ 1924: «Μεηά ηελ 

γελλαίαλ θαηαθεθαιηάλ, ηελ νπνίαλ έδσζελ ν Παξζέλεο εηο απηνχ ηνπ είδνπο ηελ δσγξαθηθήλ ηεο 

επθφινπ σξαηφηεηνο, ηεο εμσηεξηθήο γξαθηθφηεηνο, ησλ θαινθηηαζκέλσλ ηνπείσλ, ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ξεαιηζκνχ, ηεο ππνδνπιψζεσο ηνπ καηηνχ εηο ηελ επηθάλεηαλ ηνπ έμσ θφζκνπ θαη ηεο πξνζπάζεηαο λ‟ 

απνδνζή, απηφο ν θφζκνο, κε ηα θηππεηφηεξα, ηα ρνλδξφηεξα κέζα, λα ηψξα ην δεχηεξνλ 

απνθαζηζηηθφλ θηχπεκα: ε έθζεζηο ηεο δεζπνηλίδνο Ρφκπαπα θαη ηνπ θ. Γ. Γνπλαξφπνπινπ». 
754Ώλκ., «Δ επαλαζηαηηθή έθζεζηο», εθ. Δζηία, 31 Οθησβξίνπ 1924. Με αθνξκή ιφγνπ ράξε ηνλ πίλαθα 

ηνπ Γνπλαξφπνπινπ «Δ ραξά ηεο κάλαο» δηεξσηήζεθε αλ ην σξαίν απηφ αίζζεκα δελ ζα κπνξνχζε λα 

απνδνζεί «ρσξίο ηελ ζηξεχισζηλ θαη ηελ εμάξζξσζηλ ηνπ ζψκαηνο ηεο κεηξφο, ρσξίο ηα ηεξάζηηα 

εθείλα θαη αθαιαίζζεηα πφδηα ηεο, ηα νπνία ηφζνλ πνιχ απαζρνινχλ ην βιέκκα ηνπ ζεαηνχ;», γηα λα 

θέξεη ζηε ζπλέρεηα σο παξάδεηγκα έθθξαζεο ραξάο, ηξπθεξφηεηαο θαη κεηξηθήο απηνζπζίαο ηελ  

«Παλαγία κε ην πξάζηλν καμηιάξη» ηνπAndreaSolarioζην Λνχβξν.ζνλ αθνξά δε ηελ αζπκβαηφηεηα 

ηνπ εμπξεζηνληζκνχ κε ην ειιεληθφ ηνπίν, ν αλψλπκνο αξζξνγξάθνο έγξαςε ραξαθηεξηζηηθά: «Οη δχν 

λεαξνί θαιιηηέρλαη, νη νπνίνη καο έθεξαλ εδψ πίλαθαο δσγξαθηζκέλνπο αιινχ, θάησ απφ θσο εληειψο 

δηάθνξνλ ηνπ ηδηθνχ καο, κέζα εηο αηκφζθαηξαλ ηφζνλ δηάθνξνλ ηεο ηδηθήο καο, αο δήζνπλ ηψξα 

κεξηθνχο κήλαο ππφ ηνλ Ώηηηθφλ ήιηνλ. Ώο αλαπλεχζνπλ ηνλ θαζαξφλ αέξα καο. Ώο γεκίζνπλ ηα κάηηα 

ησλ απφ ην θπαλνχλ ηνπ νπξαλνχ καο θαη ηεο ζαιάζζεο καο, απφ ηαο γξακκάο ηεο Ώθξνπφιεσο. Καη ζα 

αληηιήθζνχλ ηφηε, φηη ν ηφπνο απηφο είδε πάξα πνιιά σξαία πξάγκαηα, ψζηε λα κε δπλεζή ηφζνλ 

γξήγνξα λα ηα απαξλεζή». 
755Φ[ψηνο]. Π[νιίηεο]., «Βθζέζεηο», εθ. Πνιηηεία, 1 Ννεκβξίνπ 1924: «Βδψ ππάξρεη πξννπηηθή Ŕ 

μαλνίγεηο νξίδνληεο κειινληηθνχο, δηθαηνχζαη λα ειπίζεο! Ννηψζεηο λεηάηα, θξεζθάδα. Ώληηιακβάλεζαη 

ηελ πξνζπάζεηαλ Ŕ έλα θχκα πνπ θνπζθψλεη θαη μεζπά. Αελ δνπιεχεη πηά ην ρέξη κνλάρα, δνπιεχεη ν 

λνπο. Τπάξρεη παληνχ έθθξαζηο». 
756Φ[ψηνο]. Π[νιίηεο]., «Βθζέζεηο», εθ. Πνιηηεία, 3 Ννεκβξίνπ 1924. Ο Πνιίηεο απέξξηςε ηα 

εμπξεζηνληζηηθά έξγα πνπ ν Γνπλαξφπνπινο είρε εθζέζεη ζην Γάππεην, φπσο ην «Φίιεκα» θαη ε 

«Άλνημε», ζρνιηάδνληαο φηη «δελ έρνπλ αμία απηά θαζ‟ εαπηά», θαη παξάιιεια επηδνθίκαζε ην γεγνλφο 

φηη «δελ είλαη πιένλ εμπξεζηνληζηήο, αιιά, ρξεζηκνπνηψλ θαη κέζα εμπξεζηνληζηηθάπξνζπαζεί λ‟ 

απνδψζε φζνλ κπνξεί θαζαξψηεξα θαη ζαθέζηεξα ηαο ζπγθηλήζεηο ηνπ». 
757Ο Παπαλησλίνπ είρε επηζηξέςεη ζηε δηεχζπλζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ζηηο αξρέο ηνπ 1924, έπεηηα 

απφ ηελ απφιπζή ηνπ ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1922 κεηά ηελ ήηηα ηνπ ΐεληδέινπ ζηηο εθινγέο ηνλ Ννέκβξην 

εθείλεο ηεο ρξνληάο.  
758Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθθξαζηο», εθ. Δζηία, 7 Ννεκβξίνπ 1924. Σνπ ίδηνπ, «πλαηζζεκαηηθνί 

δσγξάθνη», εθ. Δζηία, 8 Ννεκβξίνπ 1924. Σνπ ίδηνπ, «Σν ππνθεηκεληθφλ ξεχκα», εθ. Δζηία, 9 

Ννεκβξίνπ 1924. Σνπ ίδηνπ,  «Σα πιαζηηθά κέζα», εθ. Δζηία, 10 Ννεκβξίνπ 1924.Σν δηάζηεκα εθείλν ν 

Παπαλησλίνπ ζπλεξγαδφηαλ ηαθηηθά κε ηελ εθεκ. Διεχζεξνο Σχπνο, θαη επνκέλσο πξνθαιεί εληχπσζε 

ε επηινγή ηνπ λα δεκνζηεχζεη ηελ ηερλνθξηηηθή ηνπ ζηελ εθεκ. Δζηία. ηελ εθ. Διεχζεξνο Σχπνο 
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πεξίπησζε ηεο έθζεζεο ηνπ Παξζέλε ζηα 1920, έηζη θαη ηψξα ν Παπαλησλίνπ αλέιαβε 

ην θαζήθνλ λα «κνξθψζε ζην Κνηλφ επαξθή θξηηήξηα γηα λα αληηθξχδε κε 

δηθαηνζχλελ θαη εξεκίαλ ηαο θαιιηηερληθάο πξνζπάζεηαο» θαη ηδίσο εθείλεο πνπ 

δηαηαξάζζνπλ ηηο νπηηθέο ηνπ ζπλήζεηεο.
759

 

Ο Παπαλησλίνπ ηνπνζέηεζε ηνπο δχν δσγξάθνπο ζην «ππνθεηκεληθφ ξεχκα» 

ηεο επνρήο ηνπ, δειαδή ηνλ εμπξεζηνληζκφ, ηνλ νπνίν φξηζε σο «ηηο ηερλνηξνπίεο, 

πξνζπάζεηεο ή ζρνιέο ζηε δσγξαθηθή θαη ηελ γιππηηθή ησλ ηειεπηαίσλ είθνζη 

ρξφλσλ, πνπ ηείλνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ έθθξαζε» θαη πνπ έρνπλ σο βαζηθφ ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθφ ηε «ζπζία» ηεο κνξθήο, φια εθείλα δειαδή ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ πνπ 

«ζέιγνπλ ηελ δηάλνηα θαη ηελ αίζζεζε ηνπ ζεαηή, θαη απνηεινχλ ηε δχλακε ηεο 

θαζηεξσκέλεο δσγξαθηθήο: ρξψκα, γαιήλε, ηάμηο, ινγηθή θαη θπζηθή ελφηεο». Ο 

Παπαλησλίνπ ραξαθηήξηζε σο «απζαίξεηεο, λνζεξέο θαη αζηήξηθηεο» πνιιέο απφ ηηο 

λέεο ηερλνηξνπίεο νη νπνίεο «ππφ ην φλνκα δηαθφξσλ θπβηζκψλ, θνπηνπξηζκψλ θαη 

άιισλ πνιπσλχκσλ ιηβέιισλ ηεο θαιιηηερληθήο γελεάο καο θαηά ηεο πξνεγνχκελεο», 

επαλαζηάηεζαλ θαηά ηεο θαζηεξσκέλεο ηέρλεο. Βπεζήκαλε φκσο φηη νη λέεο απηέο 

ηάζεηο θαιφ είλαη λα ζηεγαζζνχλ θάησ απφ ηνλ φξν «εμπξεζηνληζκφο», αθνχ είλαη ε 

κφλε ζρνιή «πνπ καο δίλεη επαξθείο δηθαηνινγίαο θαη ζνβαξάο ππνζρέζεηο». Ο 

ηερλνθξίηεο αλαγλψξηζε, πξψηνλ, ηελ «επαλάζηαζε» ηνπ εμπξεζηνληζκνχ θαηά ηεο 

«ηπξαλλίαο» ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ, ν νπνίνο παξά ηε κεγάιε ηνπ πξνζθνξά ζηελ 

ηζηνξία ηεο δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο, «θαηάληεζε λα ππνηάμε εληειψο ηε δσγξαθηθή 

εηο ην θπζηθφλ ζηνηρείνλ» θαη λα ηελ θιείζεη ζηε «θπιαθή ηνπ καηηνχ»· θαη, δεχηεξνλ, 

δηθαηνιφγεζε ηε «λέα απηή αμία ηεο έθθξαζεο» θαη ηηο παξακνξθψζεηο πνπ έθαλε ζηα 

θπζηθά αληηθείκελα:  

Σα πξάγκαηα ζα πάξνπλ ηελ αμία ηνπο φρη πιένλ απφ ην θσο, αιιά απφ ηνλ εζσηεξηθφλ 

θφζκνλ ηνπ θαιιηηέρλνπ. Γηα λα επηηχρε ηελ έθθξαζηλ, δειαδή ηελ εθδήισζηλ ηεο ςπρήο 

ηνπ, ν θαιιηηέρλεο ζα ηα δηακνξθψλε. Δλ αλάγθε ζα ηα παξακνξθψλε. Καη ηνχην είλαη 

ν εμπξεζηνληζκφο. Γηακφξθσζηο ηνπ αληηθεηκέλνπ γηα λα εθθξαζζή ην ςπρηθφλ ηνπ 

θαιιηηέρλνπ Ŕ βίαηα δηακφξθσζηο γηα λα δηαηεξεζή ην απζφξκεηνλ ηνπ ζπλαηζζήκαηφο 

ηνπ.
760

 

                                                                                                                                              
πάλησο δεκνζίεπζε ηερλνθξηηηθή γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έθζεζε ν Κψζηαο ΐάξλαιεο, ζην θχιιν ηεο 11εο 

Ννεκβξίνπ 1924. ε κνλφζηειν ηεο εθ. Διεχζεξνλ Βήκα δηαβάδνπκε κάιηζηα πσο «κεηαμχ ησλ πνιιψλ 

αγνξαζηψλ πηλάθσλ ζπγθαηαιέγνληαη ν θ. Γαρ. Παπαλησλίνπ, ν θ. Αεκ. Λακπξάθεο, ην ειιεληθφλ 

σδείνλ…». ΐι. Ώλκ., «Δ έθζεζηο Ρψκπαπα», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 9 Ννεκβξίνπ 1924. 
759Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθθξαζηο», φπ.π. 
760π.π. 
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ην άξζξν ηνπ κάιηζηα ραξαθηήξηζε έλα ηνπίν ηνπ 

Κνθφζθα(OskarKokoschka) πνπ είρε δεη ζην Μφλαρν σο «παξάδνμνλ θαη 

κπζηεξηψδεο, γεκάην ηνικεξά, αιιά λέα θαη ελδηαθέξνληα πξάγκαηα, απφ θείλα πνπ 

θξαηνχλ ηνλ παξαηεξεηήλ κεηέσξνλ κεηαμχ εθείλσλ πνπ είρε ζπλεζίζεη λα ζαπκάδε 

θαη ηεο δπλάκεσο ελφο επαλαζηάηνπ πνπ πεγαίλεη πξνο ηαο δηθάο ηνπ 

αλαθαιχςεηο».
761

 Γηα λα ζηεξίμεη δε αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αμία ηνπ εμπξεζηνληζκνχ 

ν Παπαλησλίνπ αλέθεξε ηνλ Παξζέλε σο «ηνλ επηθαλή Έιιελα αληηπξφζσπν ηεο λέαο 

απηήο ζρνιήο», αιιά θαη σο «έλαο εθ ησλ δηδαζθάισλ εηο ηελ Βπξψπελ» θαη 

ππελζχκηζε ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ ηελ έθζεζε ηνπ ζην Γάππεην ην 1920, ε νπνία θαη 

απνδείθλπε ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ δσγξάθνπ απφ ηνλ ηκπξεζηνληζκφ ζηνλ 

εμπξεζηνληζκφ.  

Ο Παπαλησλίνπήηαλ ν κφλνο απφ ηνπο ηερλνθξηηηθνχο πνπ επηρείξεζε κε 

φξνπο αηζζεηηθήο λα εξκελεχζεη ηηο ζχγρξνλέο ηνπ θαιιηηερληθέο ηάζεηο, ζπλδένληαο 

ην «ππνθεηκεληθφ ξεχκα» κε ηελ «ςπρνινγηθή εξκελεία» ηεο αηζζεηηθήο πξάμεο θαη 

δε ηε γεξκαληθή ζεσξία ηεο «Άηλθχινπγθ» ή «πκβνιηθήο πκπάζεηαο/Βκςχρσζηο»: 

Σν σξαίνλ ην παξάγεη ν άλζξσπνο, πξνβάιισλ ηνλ εζσηεξηθφλ ηνπ θφζκν [εηο] ηα 

αληηθείκελα. Αη ςπρηθαί ηνπ θαηαζηάζεηο εηζνξκνχλ ζηνλ έμσ θφζκνλ, πξνβάιινληαη, 

αθαξηαίσο ζπληαπηίδνληαη κε ηα αληηθείκελα, ηα δηακνξθψλνπλ εληφλσο, βηαίσο, εηο 

ηξφπνλ ψζηε ην θαιιηηέρλεκα πνπ ζα παξαρζή απφ απηήλ ηελ Δκςχρσζηλ θέξεη 

εληνλψηαηα ηελ ζθξαγίδα ηνπ αλζξψπνπ θαη πνιχ νιηγψηεξνλ ηεο θχζεσο. „Σν εγψ κνπ 

θαη ην αληηθείκελνλ ζα γίλνπλ έλα‟, ιέγεη ν θαιιηηέρλεο ππφ ηελ επήξεηα ησλ αηζζεηηθψλ 

απηψλ ξεπκάησλ, ηα νπνία επλννχλ ηελ εμάπισζηλ ηεο ππνθεηκεληθήο ζεσξίαο.
762

 

Γηα ηνλ Παπαλησλίνπ ην ζέκα ηεο ζχγρξνλήο ηνπ θαιιηηερληθήο παξαγσγήο 

ήηαλ ην «ζπλαίζζεκα» θαη ην βαζηθφ ηεο ραξαθηεξηζηηθφ ε απνκάθξπλζε απφ ηελ 

«ηειεηνκνξθία». πσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε, «επεηδή ν άλζξσπνο είλε ν ζθνπφο 

ηεο, θάζε κνξθή γη‟απηήλ είλε σξαία, αξθεί λα αληαπνθξίλεηαη ζε κηα ςπρηθήλ 

θαηάζηαζηλ ηνπ αλζξψπνπ. Σν σξαίνλ θαη‟ απηήλ, είλε λα επηβάισκελ ζηα 

αληηθείκελα ηνλ ςπρηθφλ καο ηφπνλ. Πάιηλ ε έθθξαζηο».
763

ε αληηδηαζηνιή ινηπφλ κε 

ηηο επηθπιάμεηο πνπ είραλ δηαηππσζεί γηα ηνλ εμπξεζηνληζκφ απφ νξηζκέλνπο Έιιελεο 

ηερλνθξίηεο, ν Παπαλησλίνπ πξνζέγγηζε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερλνηξνπία σο κία ζρνιή 

πνπ έδηλε «επαξθείο δηθαηνινγίαο θαη ζνβαξάο ππνζρέζεηο», απνδερφκελνο ηε βαζηθή 

ηεο αξρήγηα ηε «δηακφξθσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ γηα λα εθθξαζζή ην ςπρηθφ ηνπ 

                                                 
761Γ. Παπαλησλίνπ, «πλαηζζεκαηηθνί δσγξάθνη», φπ.π. 
762Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν ππνθεηκεληθφλ ξεχκα», φπ.π. 
763π.π.:  
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θαιιηηέρλε Ŕ βίαηα δηακφξθσζε γηα λα δηαηεξεζή ην απζφξκεην ηνπ ζπλαηζζήκαηφο 

ηνπ».
764

Σαπηφρξνλα ηφληζε φηη ην «θαζήθνλ ηνπ αηζζεηηθνχ παξαηεξεηνχ είλε λα δίλε 

φιελ ηνπ ηελ θαιήλ ηνπ πίζηηλ θαη λα δεηήζε λα βξε ηη είλε ην αιεζηλφλ θαη ηη ζα 

κπνξή λα κείλε σο θέξδνο απφ ην ζχγρξνλνλ ζπλαηζζεκαηηθφλ ξεχκα ηεο ηέρλεο, εηο 

ην νπνίνλ έρνπλ ζπλαληεζή ιαπηθή κνηξνιαηξεία, Γεξκαληθή δχλακηο, Υξηζηηαληθή 

ηξπθεξφηεο, θαλδηλαπηθή πιήμηο, ΐπδαληηλή επιάβεηα θαη φπνπ ηφζαη θαη ηφζαη 

θαιιηηερληθαί ηδηνζπγθξαζίαη απφ δηαθφξνπο θπιάο ηεο γεο βξίζθνπλ ηελ 

ηθαλνπνίεζηλ ηνπ ζπλαηζζήκαηφο ησλ.
765

 

ηελ θξηηηθή ηνπ γηα ηελ έθζεζεηνπ Γαππείνπ επεζήκαλε φηη αξθεηά απφ ηα 

έξγα ησλ δχν δσγξάθσλ «έκεηλαλ κέζα ζηελ ανξηζηία ηεο πξνζπάζεηαο», θαη ζηάζεθε 

θπξίσο ζηνπο πίλαθεο εθείλνπο πνπ αληαπνθξίλνληαλ ζηηο παξαπάλσ αηζζεηηθέο 

αληηιήςεηο. Υαξαθηήξηζε έηζη ην έξγν ηνπ Γνπλαξφπνπινπ «εθνπάλαο» (αξ. θαη. 39, 

72 ή 74) σο ην «θαζαξψηεξν ατλθχινπγθ, κηα ηζρπξά θαη αηθλίδηα ζπλχπαξμηο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ κε ηνλ έμσ θφζκν, ηνπ δσγξάθνπ κε ηα αληηθείκελα, εδψ ν εμσηεξηθφο 

θφζκνο έγηλε θαζ‟ απηφ ςπρηθφ θαηλφκελνλ», 
766

 θαη δηέθξηλε ζηνλ πίλαθα «Pont-

Neuf» (αξ. θαη. 62 ή 70) κηα «ςπρηθή ελφηεο, φπνπ αληηθείκελα, ηφλνη, ηνπηθφλ ρξψκα, 

ππεηάρζεζαλ ζηελ δχλακηλ ηνπ αλζξψπνπ, ζηελ αξκνλίαλ ηεο ςπρηθήο ηνπ 

δηαζέζεσο».
767

 Έληνλε ςπρηθφηεηα αλαγλψξηζε επίζεο ζην «πνξηξέην ηνπ 

Γνπλαξφπνπινπ» (αξ. θαη. 11) ηεο Ρψκπαπα, ην νπνίν «ε νπηηθή καο ζπλήζεηα 

αληηιακβάλεηαη ζαλ ζθνξπηζκέλν», αιιά φκσο έρεη ελφηεηα, παξά ηα πιαηεηά επίπεδα, 

ηελ κε αθαδεκατθή ζηάζε θαη ηελ ηνικεξή εθηέιεζε.
768

Βπηδνθηκαζηηθή ήηαλ, ηέινο, 

θαη ε θξηηηθή ηνπ γηα ηνλ πίλαθα «Οη γνλείο κνπ», 1923-1924 (αξ. θαη. 53, ιάδη ζε 

κνπζακά, 81 x 100 εθ., Ώζήλα, ζπιινγή Ε.Ν.)
769

 επεηδή αθξηβψο παξέζηεζε ν 

θαιιηηέρλεο ηνπο δχν ειηθησκέλνπο «φπσο είλαη ζηελ εηθφλα ηεο ςπρήο ηνπ, ή φπσο 

είλαη ζην ίδην ησλ ζπλαίζζεκα». 

                                                 
764Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθθξαζηο», φπ.π. 
765Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθθξαζηο», φπ.π. ΐι. επίζεο θαη ηα φζα γξάθεη ζηε ζπλέρεηα: «ην θαηψθιη ησλ 

εθζέζεσλ πξέπεη λα βγάδε θαλείο ηαο πξνιήςεηο ηνπ, ηαο ζπλεζείαο ηνπ θαη ηνπο έξσηάο ηνπ, φπσο νη 

Μνπζνπικάλνη ζην ηέκελνο ηα παζνπκάθηα ησλ… Σν θαζήθνλ καο δελ είλε λα δεηήζσκελ ηνλ ιφγν 

απφ ηνπο δσγξάθνπο επεηδή δελ βιέπνπλ θαηά ηνλ ηδηθφλ καο ηξφπν, αιιά λα εθηηκήζσκελ ην γεγνλφο 

φηη εδήηεζαλ κέζα εξκελείαο επηθίλδπλα, σξηζκέλσο αληηδεκνηηθά θαη πξν παληφο λα δνχκε ηη θαιφ 

ππάξρεη κέζα ζε απηφ ην ζάξξνο θαη ηη θαιχηεξν κπνξνχκε λα πεξηκέλνπκε».  
766π.π. 
767π.π. 
768π.π. 
769Ώλαπαξαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζην Μ. θαιηζά, Γνπλαξφπνπινο, Ώζήλα, Πλεπκαηηθφ 

Κέληξν Αήκνπ Ώζελαίσλ, 1990, ζει. 109, αξ. 137.   
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Ο Παπαλησλίνπ, σζηφζν, δελ ζηακάηεζε εδψ ηελ θξηηηθή ηνπ γηα ηε ζχγρξνλε 

ηέρλε, αιιά επέιεμε λα δεκνζηεχζεη έλα αθφκε άξζξν κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν 

«Σα πιαζηηθά κέζα», ζην νπνίν θαη έζεζε ηηο πξνυπνζέζεηο εθείλεο πνπ ήηαλ 

αλαγθαίεο γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νινθιεξσκέλα έξγα «ζπλαηζζεκαηηθήο ηέρλεο».
770

 Ο 

δηεπζπληήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο αλαθεξφκελνο ζηηο εληππψζεηο ηνπ απφ ηηο 

θαιιηηερληθέο εθζέζεηο ζηελ Βπξψπε θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφην παξηζηλφ 

Salond‟Automne ηνπ 1923,
771

 έθαλε ιφγν γηα «θαθφκνηξα θαη αζήκαληα πξάγκαηα, 

θζελή θαη πξφρεηξνο ηδηνξξπζκία», θαη απέδσζε ηελ απνηπρία απηή ηεο ζχγρξνλήο ηνπ 

θαιιηηερληθήο παξαγσγήο ζε ηξεηο θπξίσο ιφγνπο: α) ζηελ θαηάρξεζε ηεο ειεπζεξίαο 

πνπ έθεξε ε λέα ηέρλε, αθνχ «κε ηελ επαλάζηαζηλ πνπ επήιζε δσγξαθίδνπλ φινη», β) 

ζηελ πξνζπάζεηα ησλ θαιιηηερλψλ λα «γαξγαιίζνπλ ηελ δεκφζηαλ πεξηέξγεηαλ», 

θαηαξγψληαο θάζε πεξηνξηζκφλ θαη κηκνχκελνη ηα ηρλνγξαθήκαηα παηδηψλ ηνπ 

ζρνιείνπ ή ηα ζθαιίζκαηα ηεο πίπαο ησλ θπιαθηζκέλσλ, θαη γ) ζηελ «αζπλεηδεζία, κε 

ηελ νπνία νη έκπνξνη εθκεηαιιεχνληαη ηελ λενκαλίαλ ηνπ πιήζνπο». Παξά ηηο 

αξλεηηθέο απηέο εληππψζεηο σζηφζν, ν Παπαλησλίνπ δελ ήηαλ, ηνπιάρηζηνλ ηελ επνρή 

εθείλε, απνξξηπηηθφο απέλαληη ζηηο λεσηεξηθέο εηθαζηηθέο ηάζεηο, αιιά αληίζεηα 

ηφληζε φηη «δελ είλαη δίθαην λα θξηζεί απφ ηελ ηξνκαθηηθήλ αθζνλία θαη κεηξηφηεηα 

ησλ έξγσλ ηεο, πνπ θαηαθιχδνπλ ηαο εθζέζεηο ηεο Βπξψπεο απηήλ ηελ ζηηγκήλ», αιιά 

φηη πξέπεη κε ςπρξαηκία λα πεξηκέλνπκε ην απνηέιεζκά ηεο, «κε ηελ ειπίδα φηη έλα 

ζεξκφ ιπξηθφ ξεχκα, πνπ δηαηξέρεη ηφζνλ δηαθνξεηηθνχο ηφπνπο θαη εηο πείζκα ηεο 

ζεσξίαο ηνπ πεξηβάιινληνο γαιβαλίδεη θαη ζπληνλίδεη ηφζν δηαθνξεηηθάο 

ηδηνζπγθξαζίαο αλζξψπσλ, ζα κεηακνξθψζε ηνπιάρηζηνλ κεξηθάο αμίαο ησλ παιαηψλ 

ζρνιψλ απφ απηάο πνπ εξλήζε».
772

 Έζπεπζε, φκσο, ηαπηφρξνλα λα ζπκβνπιέςεη ηνπο 

λένπο δσγξάθνπο ηα εμήο:  

Γελ αξθεί ε ζπγθίλεζηο. Υξεηάδνληαη ζηνηρεία γηα λα θξαηεζή εέθθξαζηο, θαη απηά ηα 

ζηνηρεία είλε ηα ίδηα, πνπ ερξεηάδνλην ζηαο παιαηάο ζρνιάο: ε καθξά ζπνπδή, ε 

παξαηήξεζηο, ε κειέηε ησλ δηδαζθάισλ θαη ηεο θχζεσο, ε κφξθσζηο ηερληθήο, ε 

επηλφεζηο, ην θπζηθφλ δψξνλ. Μφλνο ηνπ ν εγθέθαινο δελ δσγξαθίδεη. Οχηε ε θαξδία. 

Αιιά ην κάηη. Αη πιαζηηθαί ηέρλαη δελ έπαπζαλ πνηέ λα ζηεξίδσληαη ζην ζέιγεηξνλ ηεο 

                                                 
770Γ. Παπαλησλίνπ, «Σα πιαζηηθά κέζα», φπ.π. 
771Σν 16ν Φζηλνπσξηλφ αιφλη είρε δηνξγαλσζεί κεηαμχ 1 Ννεκβξίνπ θαη 16 Αεθεκβξίνπ 1923. Ο 

Παπαλησλίνπ είρε ηαμηδέςεη ην θαινθαίξη ηνπ ίδηνπ έηνπο ζηε θαλδηλαβία σο εθπξφζσπνο ησλ 

Βιιήλσλ δεκνζηνγξάθσλ ζηε Αηεζλή Έθζεζε ηνπ Γθέηεκπνξγθ, νπφηε είλαη πηζαλφλ πξηλ ηελ 

επηζηξνθή ζηελ Βιιάδα λα πέξαζε θαη απφ ην Παξίζη.  
772Γ. Παπαλησλίνπ, «Σα πιαζηηθά κέζα», φπ.π. 
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νξάζεσο. Γηα λα θζάζνπλ ζηελ ςπρήλ ζα πεξάζνπλ δηά ηνπ ζψκαηνο θαη επνκέλσο ν 

δσγξάθνο πξέπεη λα βξε ηξφπνλ λα θνιαθεχζε ηελ αίζζεζίλ καο.
773

 

Έηζη ζπκπέξαηλε πσο ε «λέα ηέρλε» έρεη κέιινλ κφλν αλ νη δσγξάθνη ηελ 

επηβάιινπλ κε δσγξαθηθά κέζα, κφλν αλ θαηνξζψζνπλ «κε πιαζηηθάο επηλνήζεηο λα 

ζηξέςνπλ ηελ ηέρλε γχξσ ζην κπζηήξην ηεο ζθέςεσο θαη λα ηελ παξνπζηάζνπλ θφδα 

κεληάιε, θάηη ςπρηθφ, θαζψο εραξαθηήξηζε ηε δσγξαθηθή ν ληα ΐίληζη».
774

 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1924 ν Παπαλησλίνπ είρε κφιηο θιείζεη έλαλ ρξφλν 

παξακνλήο ζηε δηεχζπλζεηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο (κεηά ηελ απφιπζή ηνπ ην 

δηάζηεκα 1920-1923), ελψ ην ίδην αθξηβψο δηάζηεκα γλσξίδνπκε απφ ηα 

δεκνζηεχκαηα ηνπ Σχπνπ φηη ν Βπηαμίαο, σο πξφεδξνο ηεο Βπηηξνπήο ησλ 

Οηθνλνκηψλ, είρε πξνηείλεη λα αλαιάβεη ν δηεπζπληήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ηε 

δηδαζθαιία, άλεπ επηκηζζίνπ, ησλ καζεκάησλ ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο 

ηέρλεο ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ.
775

 Με ηελ επηινγή ηνπ, ζπλεπψο, λα παξνπζηάζεη 

ζηα άξζξα ηνπ ηελ αηζζεηηθή ζεσξία ηεο «εκςχρσζεο», ν Παπαλησλίνπ επηρείξεζε λα 

απνδείμεη ζηνλ θαιιηηερληθφ θφζκν ηηο γλψζεηο ηνπ γχξσ απφ ηηο ζεσξίεο ηεο 

αηζζεηηθήο θαη ζπλαθφινπζα λα δείμεη ηελ θαηαιιειφηεηά ηνπ σο θαζεγεηήο ηεο 

αηζζεηηθήο ζηε ρνιή. Με ηελ απνδνρή, επίζεο, ηεο λεσηεξηζηηθήο δσγξαθηθήο ησλ 

Γνπλαξφπνπινπ θαη Ρψκπαπα, ν Παπαλησλίνπ ηνπνζεηήζεθε εθ λένπ απέλαληη ζηνπο 

ζπληεξεηηθνχο Έιιελεο ηερλνθξίηεο θαη ελίζρπζε ηελ εηθφλα ηνπ σο ππνζηεξηθηήο 

ησλ λεσηεξηζηηθψλ ηάζεσλ ζηε λενειιεληθή εηθαζηηθή παξαγσγή, φπσο άιισζηε είρε 

θάλεη κεξηθά ρξφληα λσξίηεξα θαη κε ηελ πεξίπησζε ηνπ Παξζέλε. Καη, γηαηί φρη, 

δηθαηνιφγεζε ην πξν δηεηίαο αίηεκα ησλ καζεηψλ ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ πξνο ηνλ 

ζηξαηεγφ Πιαζηήξα λα απνκαθξχλεη ηνλ Εαθσβίδε θαη λα αλαζέζεη ηε δηεχζπλζε ζηα 

«λεά πγηή ζηνηρεία» θαη δε ζηνλ Παπαλησλίνπ.
776

Με ην ηειεπηαίν ηνπ άξζξν, 

εμάιινπ, ζην νπνίν ππνζηήξημε φηη ην έξγν ηέρλεο νθείιεη λα «θνιαθεχεη» ηηο 

αηζζήζεηο καο, έζεζε θαη ηα φξηα ησλ αηζζεηηθψλ ηνπ πξνηηκήζεσλ. Αηακνξθσκέλνο 

κέζα ζην ζπληεξεηηθφ θαιιηηερληθφ θιίκα ηεο Ώζήλαο, δηαζέηνληαο κηα θαηεμνρήλ 

νξζνινγηθή δηαλνεηηθή ζπγθξφηεζε θαη κε βαζεηά αγάπε γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

θαη δε ηνλ γελέζιην ηφπν ηεο Βπξπηαλίαο, ν πελεληάρξνλνο πηα Παπαλησλίνπ δελ 

                                                 
773π.π. 
774π.π.  
775ΐι. ζρεηηθά Ώλκ., «Νέαη απνθάζεηο ηεο Βπηηξνπήο ησλ Οηθνλνκηψλ. Ώη ππνδεηθλπφκελαη πεξηζηνιαί 

δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ηεο Παηδείαο», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 10 Ννεκβξίνπ 1924 
776ΐι. ηελ επηζηνιή ζην Α. Σζνχρινπ Ŕ Ώ. Μπαραξηάλ, Ζ Αλψηαηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ: Υξνληθφ, 

1836-1984, Ώζήλα, Άπνςε, 1984, ζει. 81-82. ΐι. επίζεο Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο 

ζηελ Μπηελλάιε, φπ.π., ζει. 107-108.  
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κπνξνχζε λα απνδερηεί κηα εηθαζηηθή παξαγσγή, ε νπνία ζα απέθιεηε ηειείσο ηα 

θπζηθά δεδνκέλα θαη ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Ώθφκε θαη νη παξαπάλσ 

ζεηηθέο ηνπ θξίζεηο ηνπ γηα ηνλ εμπξεζηνληζκφ ήηαλ, θαηά ηε γλψκε κνπ, πεξηζζφηεξν 

απφξξνηα ηνπ ζαπκαζκνχ ηνπ γηα ηε δσγξαθηθή ηνπ Παξζέλε, εμ νπ θαη ε αλαθνξά 

ηνπ νλφκαηφο ηνπ ζηα άξζξα ηεο εθεκεξίδαο Δζηίακε ηνλ ραξαθηεξηζκφ σο επηθαλνχο 

αληηπξνζψπνπ ηεο λέαο απηήο ζρνιήο, θαη ιηγφηεξν κηα βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

εμπξεζηνληζηηθψλ θηλεκάησλ θαη θπξίσο κηα επαθή κε ηα ίδηα ηα έξγα ηεο 

εμπξεζηνληζηηθήο ηέρλεο. Αελ είλαη, επνκέλσο, παξάδνμν ην γεγνλφο φηη ηα επφκελα 

ρξφληα ε αμία ηεο «κνξθήο» ζα ππεξηζρχζεη ηεο «έθθξαζεο» ζηελ αηζζεηηθή ζθέςε 

ηνπ Παπαλησλίνπ. Χο πξνο απηφ είλαη ελδεηθηηθέο νη ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο ηνπ θαη 

θπξίσο ηα θείκελα εθείλα, κέξνο ησλ νπνίσλ αλαδεκνζηεχηεθαλ κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ, 

ζην άξζξν ηνπ πεξηνδηθνχ Νέαο Δζηίακε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν «Ώληηθεηκεληθνί 

φξνη ηνπ Χξαίνπ».
777

Ο Παπαλησλίνπ, αλ θαη αλαγλψξηζε ζηε ζεσξία ηεο 

«Βκςχρσζεο» ην ζεηηθφ ζηνηρείν φηη απνθάιπςε ηνλ ςπρνινγηθφ παξάγνληα ηνπ 

σξαίνπ, ηφληζε ηαπηφρξνλα πσο «δεκηνπξγεί ηελ αθξφηεηα(νη ππνγξακκίζεηο δηθέο 

κνπ) φηη απνδίδεη ζην ππνθείκελν φιε ηελ ηέρλε θαη παξαγλσξίδεη ην ξφιν ηνπ 

αληηθεηκέλνπ». χκθσλα κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ, αλ, φπσο ππνζηεξίδεη ε 

ζεσξία ηεο Einfühlung, ην ππνθείκελν είλαη εθείλν κφλν πνπ δεκηνπξγεί ην σξαίν κε 

ην λα πξνβάιιεηαη ζηα αληηθείκελα, ηφηε έλαο πίλαθαο ηνπ Ρέκπξαλη ζα είρε ηελ ίδηα 

αμία κε έλα γεσκεηξηθφ ζρήκα, αθνχ θαη ηα δχν αληηθείκελα ζα δέρνληαλ ηελ ίδηα 

πξνβνιή. «Αηνξζψλνληαο» ινηπφλ ηελ ππνθεηκεληθή ζεσξία ν Παπαλησλίνπ ζεκείσζε 

φηη εθείλν πνπ ε «Βκςχρσζε» κπνξεί λα ηζρπξηζηεί είλαη πσο ν άλζξσπνο, κε ην λα 

δηαρέεηαη ζην αληηθείκελν, αλαγλσξίδεη απηφ πνπ έρνπλ θαη ζπλαξκνλίδεη ην 

ζπλαίζζεκα ηνπ κε απηά, αιιά δελ ηνπο επηβάιεη απηή εθείλν πνπ ζέιεη. Ο 

Παξζελψλαο ή ε γνηζηθή εθθιεζία είλαη αληηθείκελα «πνπ δελ δέρνληαη αιιά απηά ηα 

ίδηα πξνβάιινπλ έλα θφζκν ηδεψλ, ηνλ ίδην, κπνξεί λα πνχκε γηα φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο ζε φιεο ηηο επνρέο».
778

 Δ ζπλέρεηα ησλ ζεκεηψζεψλ ηνπ πνπ δελ 

ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην δεκνζηεπκέλν άξζξν δείρλεη ηα αηζζεηηθάφξηα ηνπ 

Παπαλησλίνπ (νη ππνγξακκίζεηο δηθέο κνπ):  

Ζ ππεξηξνθία ηεο πλεπκαηηθήο δσήο θαη νη κεγάιεο αληηζέζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ καο 

θφζκνπ δεκηνπξγνχλ επλντθνχο φξνπο γηα λα επηθξαηήζε ε εθθξαζηηθή αμία ηεο ηέρλεο, 

                                                 
777Γ. Παπαλησλίνπ, «Ώληηθεηκεληθνί φξνη ηνπ Χξαίνπ», Νέα Δζηία, ηρ. 31, 1 Ενπλίνπ 1942. Σα 

ρεηξφγξαθα βξίζθνληαη ζην Ώξρείν Παπαλησλίνπ, Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο 1.18. 
778π.π. 



292 

αιιά πψο ελλννχκε ηελ έθθξαζηλ; Υσξίο κνξθή; Ζ παξεμήγεζε απηή ζα ήηαλ νιέζξηα. 

Καη βέβαηα πνιινί απφ ηνπο ζεκεξηλνχο νπαδνχο ηνπ εμπξεζζηνληζκνχ εθεί θαηαιήγνπλ: 

έρνπλ αλαπαπζεί ζηε ζεσξία ηνπ πεξηερνκέλνπ. Ηζρπξίδνληαη πσο ην πεξηερφκελν ηνπο 

είλαη πινχζην θαη αξθεί απηφ. Αιιά δελ ππάξρεη πεξηερφκελν ρσξίο κνξθή. Κη εδψ 

ζέισκε λα θαηαιήμσκε. ηη θάζε πεξηερφκελν βξίζθεη ηελ κνξθή πνπ ηνπ πεγαίλεη θαη 

κφλν φηαλ εθθξαζζή κε κνξθή πιαζηηθψο απζχπαξθηε, ηθαλή λα πξνθαιέζε ηελ 

αξέζθεηα ηφηε ππάξρεη. πσο θαη κηα κνξθή αλ είλαη πιαζηηθψο απζχπαξθηε, αλ είλαη 

σξαία, αηζζεηηθψο σξαία, δελ ρξεηάδεηαη πεξηερφκελν. Γηα λα ην πνχκε ζπγθεθξηκέλα, 

νη σξαηφηεξεο ηδέεο δελ ππάξρνπλ αλ δελ γίλνπλ έξγν, λίθε θαηά ηεο χιεο… δχλαηαη λα 

ππάξρνπλ αξηζηνπξγήκαηα πιαζηηθψηεξα θαη άιια αηληγκαηηθψηεξα, αιιά θαλέλα δελ 

ήηαλ ρσξίο κνξθή. Ώδχλαην λα ππάξρε πιαζηηθφ έξγν ρσξίο κνξθή.
779

  

                                                 
779Ώξρείν Παπαλησλίνπ, θάθεινο 1.5. 
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7.5) Αγνξέο θαη δσξεέο έξγσλ ηέρλεο 

Δ εηήζηα ηαθηηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο κε 30.000 δξρ. 

απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ έδσζε γηα πξψηε θνξά ηε δπλαηφηεηα ζηε δηνίθεζε 

ηνπ κνπζείνπ λα μεθηλήζεη κηα πην ζπζηεκαηηθή πξνζπάζεηα εκπινπηηζκνχ ηεο 

ζπιινγήο. χκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έηνπο 1919, απφ ην δηαζέζηκν πνζφ 

ησλ 63.100 δξρ., ζρεδφλ ηα κηζά ρξήκαηα -30.000 δξρ.- πξννξίδνληαλ γηα ηελ αγνξά 

έξγσλ δσγξαθηθήο, γιππηθήο θηι.
780

 

Έζνδα ε δξρ. Έμνδα ε δξρ. 
Υνξεγία ηνπ Αεκνζίνπ 30.000 Γξαθηθά, αγνξά θαη δεηηθά βηβιίσλ 10.000 

πλδξνκή θιεξνδνηήκαηνο 

Ασξίδνπ 

3.000 Καζαξηζηηθά, ζέξκαλζηο, θσηηζκφο 4.690 

Βμ πσιήζεσο θαηαιφγσλ 100 Τιηθά ζπληεξήζεσο θαη επηζθεπήο 

εηθφλσλ 

6.000 

Πεξίζζεπκα πξνεγνπκέλεο 

ρξήζεσο 

30.000 Ώπνζηνιή δηεπζπληνχ, επηκειεηψλ θαη 

ζπληεξεηψλ 

6.000 

  Αγνξά έξγσλ δσγξαθηθήο, γιππηηθήο 

θηι. 

30.000 

  Ώπξφβιεπηα 6.310 

Σν φινλ 63.100  63.100 

 

Σαπηφρξνλα ε Αηαρεηξηζηηθή Βπηηξνπή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο απνθάζηζε 

ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1919 λα δεηήζεη απφ ην Πνιπηερλείν ηα δηαζέζηκα απφ ην 

θιεξνδφηεκα Ώβέξσθ ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά έξγσλ ηέρλεο, φπσο επίζεο θαη ην πνζφ 

ησλ 3.000 δξρ. απφ ην Ασξίδεην θιεξνδφηεκα.
781

 ε έγγξαθφ ηεο κάιηζηα πξνο ηα 

Τπνπξγεία ηεο Παηδείαο θαη πγθνηλσληψλ ζηηο 2 επηεκβξίνπ ηεο ίδηαο ρξνληάο 

                                                 
780χκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Βπηηξνπήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, 

απνθαζίζηεθε λα αγνξαζηνχλ γηα ην κνπζείν ηα εμήο έπηπια: «δχν ηξαπεδψλ (γξαθείσλ), κηαο έδξαο 

θαη επηά θαζηζκάησλ, επίζεο δε θαη θαιχκκαηνο πξνο επέλδπζηλ ηνπ ππάξρνληνο ελ ηε αηζνχζε ησλ 

εηθφλσλ αλάθιηληξνλ, αληί δξαρκψλ ελ φισ δχν ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ ελελήθνληα πέληε (2.495 δξρ.)», 

λα γίλεη «πξνκήζεηα ησλ βηβιίσλ ησλ αλαθεξνκέλσλ εηο ηνλ ππνβιεζέληα ππφ ηνπ θαηαζηήκαηνο 

Βιεπζεξνπδάθε θαη Μπαξη ινγαξηαζκνχ ηεο 6 Ώπγνχζηνπ 1919 αλεξρνκέλσλ εηο εηθνζηπέληε ηνλ 

αξηζκφ, πάλησλ ρξεζίκσλ πξνο ζπγθξφηεζηλ βηβιηνζήθεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, αληί δξαρκψλ 

επηαθνζίσλ ελελήθνληα (790)», θαζψο θαη ηεο θαηάιιειεο βηβιηνζήθεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

βηβιίσλ. 
781 ηε δεχηεξε ζπλεδξίαζε ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Βπηηξνπήο ζηηο 6 Ώπγνχζηνπ 1919 κε παξφληεο ηνπο 

Αηνκήδε, Καθαληάξε, Ώβέξσθ θαη Οζ. ηαζάην, απνθαζίζηεθε: α) λα εξσηεζεί «ε αξκφδηα επί ηεο 

δηαρεηξίζεσο ησλ θιεξνδνηεκάησλ ηνπ Μεηζνβείνπ Πνιπηερλείνπ επηηξνπή πεξί ηνπ πνζνχ εηο ν 

αλήιζνλ κέρξη ζήκεξνλ ηα θαηά ην εδάθηνλ γ΄ ηνπ 17 θιεξνδνηήκαηνο ηνπ Γεσξγίνπ Ώβέξσθ πξνο ην 

Μεηζφβεηνλ Πνιπηερλείνλ πεξηζζεχκαηα, ηα δηαηεζέληα ππφ ηνπ δσξεηνχ φπσο αγνξάδνληαη δη‟ απηψλ 

έξγα εμαηξεηηθήο αμίαο πξνο θαηαξηηζκφλ Μνπζείνπ ηνπ Πνιπηερλείνπ. Να θαηαβιεζή δε πάζα ε 

δένπζα ελέξγεηα, φπσο ην ρξήκα ηνχην πεξηέιζε εηο ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ εηο ελ, θαηά ην πλεχκα 

ηνπ δηαζέηνπ αλήθεη», β) λα δεηεζεί απφ ην ππνπξγείν Παηδείαο «ην κε δηαηεζέλ θαη επηζηξαθέλ απηψ 

ππφινηπνλ ηεο θαηά ην έηνο 1918 εηεζίαο ζπλδξνκήο ηνπ Ασξηδείνπ θιεξνδνηήκαηνο φπσο θάκε θαη 

ηνχηνπ ρξήζηλ ε Βπηηξνπή δη‟ φλ ζθνπφλ πξννξίδεηαη ππφ ηνπ λφκνπ ε άλσ ζπλδξνκή». 
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δήηεζε λα ηεο δνζεί άκεζα ην πεξίζζεπκα απφ ην θιεξνδφηεκα Ώβέξσθ, πνπ 

ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο αλέξρνληαλ ζε 150.000 δξρ., κε ην επηρείξεκα φηη 

νη πεξηζηάζεηο ήηαλ επλντθέο γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο «θαζφηη έλεθα ηεο ελ 

Ρσζία αλσκαιίαο ησλ κεγάισλ ελ Βπξψπε κεηαβνιψλ εδεκηνπξγήζε επλφεηνο 

θίλεζηο εηο ηαο θαιιηηερληθάο αγνξάο ηεο Βπξψπεο θαη παξνπζηάδνληαη επθαηξίαη πξνο 

πξνκήζεηαλ εθιεθηψλ έξγσλ». Βπηπξνζζέησο ζην έγγξαθν γηλφηαλ ιφγνο γηα ηελ 

αγνξά ησλ έξγσλ ηνπ Γχδε πνπ είραλ απνκείλεη ζηελ θαηνρή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ζην 

Μφλαρν. Σέινο, δεηήζεθε απφ ηνπο δχν Τπνπξγνχο λα αλαζηείινπλ γηα έλα έηνο ηελ 

απφθαζε ηνπ Πνιπηερλείνπ λα δηαζέζεη ην πεξίζζεπκα γηα ηελ απνζηνιή ζην 

εμσηεξηθφ δψδεθα ππνηξφθσλ ηνπ, ηνλίδνληαο φηη απηφ ζα πξνθαινχζε αλεπαλφξζσηε 

δεκηά ζην κνλαδηθφ θαιιηηερληθφ ίδξπκα ηνπ έζλνπο.
782

 

Αελ έρσ εληνπίζεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ ηχρε ηνπ παξαπάλσ αηηήκαηνο, απφ 

ηα πξαθηηθά φκσο ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Βπηηξνπήο πιεξνθνξνχκαζηε 

φηη έλα κέξνο ησλ πεξηζζεπκάησλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Ώβέξσθ δφζεθε ηειηθά ζηελ 

Βζληθή Πηλαθνζήθε γηα λα αγνξαζηνχλ, έπεηηα απφ πξφηαζε ηνπ Καιιηηερληθνχ 

πκβνπιίνπ, ηέζζεξηο πίλαθεο κηθξψλ δηαζηάζεσλ «κε ζξεζθεπηηθάο παξαζηάζεηο, 

αλήθνληαο εηο ηνλ λαφλ ηνπ Ώγίνπ Αεκεηξίνπ ελ Γαθχλζσ θαη ζσδνκέλνπο εμ 

νινθιήξνπ ζεηξάο ηνηνχησλ παξηζηψζα ην χκβνινλ ηεο πίζηεσο»: «Δ 

Μεηακφξθσζηο» (Π.145, απγνηέκπεξα ζε μχιν, 22x30εθ., εηθ. 112), «Δ Αεπηέξα 

Παξνπζία» (Π.146, απγνηέκπεξα ζε μχιν, 22x30εθ.), «Δ Ώπνθαζήισζε» (Π.1247, 

απγνηέκπεξα ζε μχιν, 22x30εθ., εηθ. 113) θαη «Δ Αηδαρή» (Π.1248, απγνηέκπεξα ζε 

μχιν, 22x30εθ.).
783

 Σα ζπγθεθξηκέλα έξγα πηζαλψο ηα γλψξηδε ν Παπαλησλίνπ απφ ηε 

ζεηεία ηνπ σο Ννκάξρεο Γαθχλζνπ ην δηάζηεκα 1912-1914, φηαλ είρε ελδηαθεξζεί γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο εθθιεζηαζηηθήο ηέρλεο ηνπ λεζηνχ θαη είρε κηιήζεη γηα ην ζέκα 

απηφ ζην Ώ΄ Παληφλην πλέδξην ηνλ Μάην ηνπ 1914 ζηελ Κέξθπξα.
784

Δ επθαηξία, 

πάλησο, γηα ηελ αγνξά έξγσλ «έλεθα ηεο ελ Ρσζία αλσκαιίαο» δφζεθε ζηα κέιε ηνπ 

Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ ηελ άλνημε ηνπ 1920, φηαλ θαηφπηλ επίζθεςήο ηνπο ζηε 

                                                 
782ΐι. αξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο Τπνπξγεία. 
783Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, 7 Αεθεκβξίνπ 1919.Δ 

αγνξά ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ εγθξίζεθε ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Βπηηξνπήο ζηηο 26 

Αεθεκβξίνπ 1919 (κε παξφληεο ηνπο Αηνκήδε, Καθαληάξε, Καζζαβέηε θαη ηαζάην). Σα ρξήκαηα 

πξνήιζαλ ««εθ ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ κέρξη ηνπ 1918 πιενλαζκάησλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Ώβέξσθ, 

ζπκθψλσο πξνο ην ππ‟ αξηζ. 588 απφ 30 επηεκβξίνπ 1919 έγγξαθνλ ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Βπηηξνπήο ηνπ 

Μεηζνβείνπ Πνιπηερλείνπ». 
784Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ εθθιεζηαζηηθή ηέρλε ηεο Γαθχλζνπ», Πξαθηηθά ηνπ ελ Κεξθχξα Πξψηνπ 

Παληνλίνπ πλεδξίνπ (20-22 Μαΐνπ 1914) θαη αη ελ απηψ αλαθνηλψζεηο, Γάθπλζνο, Σξίκνξθν, 22004 

(11915), ζει. 231-240.  
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«ζπιινγήλ ξσζζηθψλ εηθφλσλ ζπγρξφλσλ Ρψζζσλ δσγξάθσλ ηνπ εληαχζα 

παξεπηδεκνχληνο Ρψζζνπ θ. MironJacobson», απνθάζηζαλ λα αγνξάζνπλ γηα 6.000 

δξρ. (πνζφ πξνεξρφκελν απφ ηελ εηήζηα θξαηηθή επηρνξήγεζε) ηνπο εμήο πίλαθεο «σο 

ραξαθηεξηζηηθνχο ηεο ξσζζηθήο ζπγρξφλνπ ηέρλεο θαη δηα ηελ ηδίαλ απηψλ 

θαιιηηερληθήλ αμίαλ»:  

 «Ο ρεηκψλαο», 1915 (Π.310, πδαηνγξαθία ζε ραξηί, 48x66 εθ.) ηνπ Κ. 

Γθνξκπάηνθ(Κonstantin Ivanovich Gorbatoff, 1876-1945).
785

 

 «Υεηκσληάηηθν παλεγχξη», 1916 (Π.710, ιάδη ζε ραξηφλη, 11x22 εθ., εηθ. 114) ηνπ 

Κ. Κνξφβηλ(Konstantin Korovin, 1861-1939). 

 «Φησρά ζπίηηα» (Π.711, ιάδη ζε ραξηφλη, 18x26 εθ., εηθ. 115) ηνπ Ώ. 

Λαρφθζθη(ArnoldLakhovsky, 1880-1937). 

 «Δ θαζηαληά» (Π.737, ιάδη ζε ραξηφλη, 27x23 εθ.) ηνπ . νπληέηθηλ (Sergei 

Yurievich Sudeikin,1882-1946).
786

 

Δ δηνίθεζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο εμαθνινχζεζε ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηε 

ρνξήγεζε έθηαθηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο κε ζθνπφ ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο 

ηνπ κνπζείνπ θαη φπσο αλαθέξεη δεκνζίεπκα ηνπ πεξηνδηθνχ Πηλαθνζήθε ζην ηεχρνο 

ΜαΎνπ-Ενπλίνπ 1920 «ππεβιήζε εηο ηελ ΐνπιήλ λνκνζρέδηνλ επηηξέπνλ κεηά 

πξνεγνπκέλελ γλσκνδφηεζηλ ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο αγνξάλ δσγξαθηθψλ έξγσλ ηνπ αεηκλήζηνπ Ν. Γχδε ή θαη μέλσλ 

επηθαλψλ θαιιηηερλψλ, ρνξεγνπκέλεο πξνο ηνχην εθ‟ άπαμ πηζηψζεσο 150.000 

δξ.».
787

Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ην Καιιηηερληθφ πκβνχιην ζε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 10 

Ενπιίνπ 1920 πξφηεηλε λα κεηαβεί ν Παπαλησλίνπ ζην Μφλαρν κε ζθνπφ λα «ιάβε 

απηνπξνζψπσο πιεξνθνξίαο πεξί ησλ πσινπκέλσλ παξά ηεο θπξίαο Γχδε έξγσλ ηνπ 

Ν. Γχδε, ίλα επί ηε βάζεη ηνχησλ απνθαζίζε ηνλ ηξφπνλ ηεο αγνξάο ησλ ζπκθψλσο 

πξνο ηνλ ςεθηζζέληα ππφ ηεο ΐνπιήο εηδηθφλλφκνλ», απφθαζε πνπ ελέθξηλε θαη ε 

Αηαρεηξηζηηθή Βπηηξνπή ηεο Πηλαθνζήθεο ζε ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 29 Ώπγνχζηνπ 

1920. Βπηπιένλ ηα κέιε ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Βπηηξνπήο απνθάζηζαλ λα δηαηεζεί άκεζα 

απφ ηα έζνδα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεσο ην πνζφ ησλ 10.000 δξρ.«θξίλνπζα φηη 

επείγνπζα είλε ε ελέξγεηα πξνο απφθηεζηλ ησλ ππνιεηπνπκέλσλ έξγσλ ηνπ Ν. Γχδε, 

αθνχ κάιηζηα, θαηά ηαο ππαξρνχζαο πιεξνθνξίαο, ππάξρεη θίλδπλνο λα αγνξαζζψζη 

                                                 
785Ώλαπαξαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ δεκνζηεχηεθε ζην πξσηνζέιηδν ηεο εθεκεξίδαο Πνιηηεία 

ζην θχιιν ηεο 14εο Φεβξνπαξίνπ 1926. 
786Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., Πξαθηηθά ζπλεδξίαζεο ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, 20 Μαξηίνπ 1920. 
787Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη Σέρλαη», Πηλαθνζήθε, έηνο Κ΄, ηρ. 231-232, Μάηνο-

Ενχληνο 1920, ζει. 31. 



296 

ηαχηα παξά μέλσλ».
788

 Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο ήηαλ ελδεηθηηθέο ησλ δηαθνξεηηθψλ 

επηδηψμεσλ ηεο παιαηάο θαη ηεο λέαο δηνίθεζεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, αθνχ, φπσο 

ζρνιίαζα ζην πξψην κέξνο ηεο δηαηξηβήο, ηα κέιε ηεο πξνεγνχκελεο Βπηηξνπήο 

Βπίβιεςεο είραλ απνξξίςεη ηελ αγνξά έξγσλ ηνπ Γχδε, κε ην επηρείξεκα φηη ν 

θαιιηηέρλεο αληηπξνζσπεπφηαλ επαξθψο ζηηο ζπιινγέο ηνπ κνπζείνπ. Δ ήηηα, 

σζηφζν, ηνπ Κφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ ζηηο εθινγέο ηεο 1
εο

 Ννεκβξίνπ 1920 θαη ε 

θπβεξλεηηθή κεηαβνιή καηαίσζαλ ηελ απνζηνιή ηνπ Παπαλησλίνπ ζηε βαπαξηθή 

πξσηεχνπζα, αθνχ κε έγγξαθφ ηνπ πξνο ηνλ πξφεδξν ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Βπηηξνπήο Ώ. 

Αηνκήδε ζηηο 13 Ννεκβξίνπ, ν λένο ππνπξγφο Παηδείαο Θ. ΓαΎκεο ηνλ ελεκέξσζε φηη 

δελ εγθξίλεη ηε ρνξήγεζε ηνπ πνζνχ ησλ 10.000 δξρ.
789

 

Σελ ίδηα επνρή,επίζεο,ηα κέιε ηνπΚαιιηηερληθνχπκβνπιίνπ επηζθέθζεθαληε 

«ζπιινγήπαιαηψλ εηθφλσλ» ηνπ Κπξηάθνπ Μαπξνκηράιε θαη απνθάζηζαλ λα 

αγνξαζηνχλ «φρη κφλνλ δηα ηελ θαζαξψο θαιιηηερληθήλ ησλ αμίαλ αιιά θαη δηφηη 

αλάγνληαη εηο ηελ αξρατθήλ επνρήλ ηεο αλαγελλήζεσο, έξγσλ ηεο νπνίαο ππάξρεη 

αηζζεηή έιιεηςηο εηο ηελ Πηλαθνζήθελ» ηα εμήο έξγα ζπλνιηθήο αμίαο 8.000 δξρ. (κε 

ρξήκαηα ηεο εηήηζηαο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο):  

 «Άγηνο Εεξψλπκνο», π.1485-1490 (Π.1246, ιάδη ζε μχιν, 75x75εθ., εηθ. 116), αληί 

5.000 δξρ., έξγν πνπ απνδίδεηαη ζήκεξα ζην εξγαζηήξην ηνπ Γηάθνπν ληει ειιάτν 

(JacopodelSellaio, 1441-1493). 

 «HΓέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ» (Π.1252, ιάδη ζε κνπζακά, 17x17εθ., εηθ. 117) αληί 800 

δξρ.  

 «Δ Άθξα Σαπείλσζε» (Π.157, ιάδη ζε μχιν, 85x178εθ., εηθ. 118) αληί 1.500 δξρ.  

 Οθηψ ζρέδηα αληί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ησλ 700 δξρ.:  

 Πέληε ζρέδηα κε ζξεζθεπηηθέο παξαζηάζεηο απφ «Σν ζαχκα ελφο Βπηζθφπνπ», 

κέζα 18
νπ

 αη. (Π.709/1-5, πέλα, αξαησκέλε ζέπηα ζε ραξηί), ηα νπνία 

απνδίδνληαη ζήκεξα ζηνλ Σδαθνπίλην Κνξάλην (Giaquinto Corrado, 1703-

1765). 

 «ηαχξσζε» (Π.334, πέλλα κε πδαηφρξσκα, 18,2x28εθ.).  

 «H Παλαγία κε ηνλ Υξηζηφ, άγγειν θαη θαιφγεξν», 18
νο 

αηψλαο (Π.360, 

ζαλγθίλα ζε ραξηί, 37,1x29,7εθ., εηθ. 120), ην νπνίν απνδίδεηαη ζηνλ 

Φξαληζέζθν νιηκέλα (FrancescoSolimena, 1657-1747). 

 «Πξνσπνγξαθία Φισξεληηλνχ (νιφζσκε κνξθή άλδξα)» (Π.381, ζαλγθίλα, 

17,6x9,2εθ.). 

                                                 
788Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Βπηηξνπήο, ζπλεδξίαζε ηεο 29εο 

Ώπγνχζηνπ 1920. 
789Έγγξαθν κε αξηζ. πξσηνθφιινπ 51981, αθξηβέο αληίγξαθν ζην αξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο 

Τπνπξγεία.  
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ηε ζπλεδξίαζή ηνπο επίζεο ζηηο 7 Αεθεκβξίνπ 1919, ηα κέιε ηνπ 

Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ απνθάζηζαλ λα αγνξαζηνχλ ηα πξνηαζέληα απφ ηελ Βιέλε 

ΐιάρνπ έξγα κε ζέκα «Άινγα ζην ζηαχιν» (Π.175, ιάδη ζε κνπζακά, 46 x36 εθ. / 

Π.176, ιάδη ζε κνπζακά, 43 x33 εθ., εηθ. 119). Γηα ηελ αγνξά ηνπο δαπαλήζεθαλ 

1.200 δξρ. απφ ηα ρξήκαηα ηεο εηήζηαο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο.ηελ ηειεπηαία 

ζπλεδξίαζε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ (27 Ννεκβξίνπ 1920) απνθαζίζηεθε θαηά 

πιεηνςεθία (κεηνςεθνχληνο ηνπ Κ. Μαιέα) λα γίλεη δεθηή ε «Πξνζσπνγξαθία ηνπ 

Θενδψξνπ Π. Αειεγηάλλε», 1902 (Π.848, ιάδη ζε κνπζακά, 130x90εθ.) ηεο Κιενλίθεο 

Ώζπξηψηνπ, δσξεά ηνπ Γ. Κσλζηαληηλίδνπ.  

Βπίζεο, ζην πξσηφθνιιν πάξαδνζεο-παξαιαβήο ηεο 12
εο

 Εαλνπαξίνπ 1921, 

αλαθέξνληαη δχν ηεηξάδηα κε ζρέδηα ηνπ Γαθπλζηλνχ εκπφξνπ θαη δσγξάθνπ 

Ώλαζηαζίνπ άξηδελη (1826-1882), είθνζη πέληε θαη ζαξάληα επηά ζειίδσλ 

αληίζηνηρα, (Π.448/3/1-8 θαη Π.1260/α&β, εηθ. 121), δσξεά ηνπ αληςηνχ ηνπ θαη 

ππνπξφμελνπ ηεο Ώγγιίαο Γεψξγηνο άξηδελη, ζχκθσλα κε κεηαγελέζηεξν 

δεκνζίεπκα ηνπ Παπαλησλίνπ.
790

Σα ηρλνγξαθήκαηα „αλαθάιπςε‟ ν δηεπζπληήο ηεο 

Πηλαθνζήθεο θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ ζηε Γάθπλζν «γηα θαιιηηερληθάο 

αζρνιίαο» θαη ιφγσ ηεο θαιιηηερληθήο θαη ηζηνξηθήο ηνπο αμίαο έθξηλε ζθφπηκν λα 

βξνπλ ηε ζέζε ηνπο ζε κηα «πηλαθνζήθε ειιεληθψλ ζρεδίσλ». Ο Παπαλησλίνπ 

επηδνθίκαζε θπξίσο ηα πξνηεξήκαηα ηεο πέλλαο ηνπ άξηδελη θαη δε ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπ λα απνδίδεη ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα θαη ηελ αηκφζθαηξα ηνπ δαθπλζηλνχ 

ππαίζξνπ: ην ηνπηθφ ρξψκα ηνπ λεζηνχ, ηελ εζπρία ησλ καιαθψλ ηνπ ηνπίσλ, ηε δέζηε 

ηνπ ρατδεπηηθνχ αέξα, ην ηαπεηλφ ησλ κηθξψλ ηνπ ιφθσλ, «φιν ην ήκεξν πνπ έδσζελ ε 

θχζηο ζηα δέλδξα ηεο Γαθχλζνπ Ŕ θαη ζηνπο ζηίρνπο ηνπ νισκνχ». Τπνγξάκκηζε, 

επίζεο, φηη νη δαθπλζηλνί δξφκνη θαη νη ξνχγεο ηνπ ήηαλ «πξαγκαηηθή ηζηνξία θαη 

εζνγξαθία» ηνπ λεζηνχ, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη ζηα ηεηξάδηα ηνπ βξίζθεη θαλείο 

πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εηθφλα νιφθιεξσλ θνκκαηηψλ ηεο θεληξηθήο πφιεο 

πνπ ζήκεξα δελ ππάξρνπλ. Χο κνλαδηθή αδπλακία ηνπ δσγξάθνπ επεζήκαλε ν 

Παπαλησλίνπην γεγνλφο φηη δελ είρε ηελ ηθαλφηεηα λα απνδψζεη ηνλ άλζξσπν ζε 

θίλεζε θαη ην πιήζνο «ην πνιχηηκν δειαδή πξνηέξεκα ελφο ζρεδηαζηνχ κε ην νπνίνλ 

κπνξεί θαη γίλεηαη ηζηνξηθφο ηεο θνηλσλίαο ελφο ηφπνπ». 

                                                 
790Γ. Παπαλησλίνπ, «Έλαο άγλσζηνο δσγξάθνο ηεο Γαθχλζνπ. Σα ζρέδηα ηνπ Ώ. άξδελη», Ζ 

Δηθνλνγξαθεκέλε ηεο Διιάδνο, Εαλνπάξηνο 1925, ζει. 12-13.  
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Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ δαθηπιφγξαθν θαηάινγν ηνπ 1936, ν Εσάλλεο ΐ. 

εξπηέξεο δψξηζε ζηελ Πηλαθνζήθε ηνλ πίλαθα «Πξνζσπνγξαθία θπξίαο εξπηέξε, 

1869» (Π.510, ιάδη ζε κνπζακά, 248x148εθ., εηθ. 122) ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα.  
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Δηθφλα 110: Άγλσζηνο, «Ζ Μεηακφξθσζηο» 

 

 

Δηθφλα 111: Άγλσζηνο, «Ζ Απνθαζήισζε» 
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Δηθφλα 112: Κ. Κνξφβηλ, «Υεηκσληάηηθνπαλεγχξη», 1916 

 

 

 

Δηθφλα 113: Α. Λαρφθζθη, «Φησρά ζπίηηα», 1915 
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Δηθφλα 114: Γ. ληει ειιάην (εξγαζηήξην), «Άγηνο Ηεξψλπκνο», π.1485-1490 

 

 

Δηθφλα 115: Άγλσζηνο, «Ζ Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ» 
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Δηθφλα 116:Άγλσζηνο, «Ζ Άθξα Σαπείλσζε» 

 

 

Δηθφλα 117: Άγλσζηνο, «Άινγα ζην ζηαχιν» 
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Δηθφλα 118: Φ. νιηκέλα, «H Παλαγία κε ηνλ Υξηζηφ, άγγειν θαη θαιφγεξν», 18
νο 

αηψλαο 

 

 

Δηθφλα 119: Α. άξηδελη, αλαπαξαγσγή ζην Ζ Δηθλνγξαθεκέλε ηεο Διιάδνο, Ηαλνπάξηνο 1925 
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Δηθφλα 120: Νηθεθφξνο Λχηξαο, «Πξνζσπνγξαθία θπξίαο εξπηέξε», 1869 
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7.6) Ζ Δζληθή Πηλαθνζήθε θαηά ηα ρξφληα ησλ αληηβεληδειηθψλ 

θπβεξλήζεσλ, 1920-1922 

Δ ήηηα ηνπ ΐεληδέινπ ζηηο εθινγέο ηεο 1
εο

 Ννεκβξίνπ 1920 ζεκαηνδφηεζε 

«ηελ ήηηα ηνπ εθζπγρξνληζκνχ, ηεο λεσηεξηθφηεηαο, ηνπ δεκνθξαηηθνχ ζνζηαιηζκνχ, 

κηαο νιφθιεξεο λννηξνπίαο ε νπνία αλαδεηνχζε λένπο φξνπο δσήο».
791

 ηελ 

θπβέξλεζε αλήιζε ν αληηβεληδειηθφο ζπλαζπηζκφο ηεο «Δλσκέλεο Ώληηπνιίηεπζεο», 

κε πξσζππνπξγφ ηνλ Α. Ράιιε, θαη ιίγεο εβδνκάδεο αξγφηεξα επέζηξεςε ζηελ Ώζήλα 

ν εμφξηζηνο ζηελ Βιβεηία βαζηιηάο Κσλζηαληίλνο. Σνπο επφκελνπο κήλεο αθνινπζήζε 

ε εθθαζάξηζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ ηα βεληδειηθά ζηειέρε θαη ν επαλαδηνξηζκφο 

εθείλσλ πνπ είραλ απνκαθξπλζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε θπβέξλεζε ησλ 

Φηιειεπζέξσλ.Ώπφ ηηο ζέζεηο ηνπο απνιχζεθαλ ζρεδφλ ακέζσο ν ηκεκαηάξρεο ησλ 

Καιψλ Σερλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Γ. Αξνζίλεο θαη ν δηεπζπληήο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο Γαρ. Παπαλησλίνπ,
792

 ελψ κε ΐαζηιηθφ Αηάηαγκα δηνξίζηεθαλ «κέιε 

ηεο πξνο επίβιεςηλ θαη δηαρείξηζηλ ηεο πεξηνπζίαο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο 

Βπηηξνπήο δηα κίαλ ηξηεηίαλ, ε Ώ.ΐ.Τ. ν πξίγθες Νηθφιανο θαη νη θ.θ. η. 

θνπινχδεο, π. ηάεο, Εσ. Καπηαληδφγινπ, Π. Καιιηγάο θαη . Π. Ράιιεο».
793

 

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπηβιεςεο ηεο ΔζληθήοΠηλαθνζήθεο 

1920-1923 

ηέθαλνο θνπινχδεο 

ηέθαλνο Ράιιεο 

Πξίγθηπαο Νηθφιανο 

ππξίδσλ ηάεο 

Ε. Καπηαληδφγινπ 

Πέηξνο Καιιηγάο 

 

 

                                                 
791Ρ. ηαπξίδε-Παηξηθίνπ, Οη θφβνη ελφο αηψλα, Ώζήλα, Μεηαίρκην, 2008, ζει. 160. 
792Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο], «Γξάκκαηα θαη Σέρλαη», Πηλαθνζήθε, ηρ.237-238, Ννέκβξηνο Ŕ 

Αεθέκβξηνο 1920, ζει.79: «Ώπειχζεζαλ ν άξηη δηνξηζζείο Αηεπζπληήο ηεο Βζλ. ΐηβιηνζήθεο θ. 

Μπνχηνπξαο, πξναρζέληνο εηο ηελ ζέζηλ ηαχηελ ηνπ πξψηνπ βηβιηνθχιαθνο θ. Κηάππε. Αησξίζζε 

βηβιηνθχιαμ ν πνηεηήο θ. Θξ. Γσηφπνπινο, απειχζε ζπλεπεία ζπγρσλεχζεσο ηεο ζέζεσο ν 

ηκεκαηάξρεο ησλ Καιψλ Σερλψλ θ. Γ. Αξνζίλεο θαη ν Αηεπζπληήο ηεο Βζλ. Πηλαθνζήθεο θ. Γ. 

Παπαλησλίνπ. Βπίζεο ν πνηεηήο θ. Γξππάξεο ηεο ζέζεσο ηνπ Βπηζεσξεηνχ ηεο Μέζεο Βθπαηδεχζεσο, ν 

επηκειεηήο ησλ ραξηνγξαθηθψλ ζπιινγψλ ηεο Βζλ. ΐηβιηνζήθεο πνηεηήο θ. θίπεο, δηνξηζζέληνο αλη‟ 

απηνχ ηνπ θ. Β. ΡαΎζε θαη ν ππνδηεπζπληήο ηνπ ΐπδαληηλνχ Μνπζείνπ θ. Ν. Καινγεξφπνπινο […] 

Βπαλήιζνλ εηο ηαο ελ ησ Παλεπηζηεκίσ ζέζεηο ησλ νη θαζεγεηαί ηεο θηινζνθηθήο ζρνιήο θ.θ. 

Καξνιίδεο θαη Βμαξρφπνπινο θαη ηεο ζενινγηθήο θ.θ. Μεζνισξάο θαη Ώλδξνχηζνο. Ώπειχζεζαλ δε σο 

παξαλφκσο δηνξηζζέληεο ππφ ηεο πξνθαηφρνπ Κπβεξλήζεσο ελ κελ ηε θηινζνθηθή ζρνιή νη θ.θ. 

βνξψλνο, Κνπγέαο, ΐνξξέαο, θάζεο, Γαξδίθαο, παξεηήζε ν θ. Φνπηηξίδεο, ελ δε ηε Θενινγηθή νη 

θ.θ. Γξ. Παπακηραήι, Ώ. Ώιεβηδάηνο θαη Κ. Απνβνπληψηεο. Ώπειχζεζαλ ελ ηε Πνιπηερληθή ρνιή νη 

θαζεγεηαί Βκπξάξ ηεο αξρηηεθηνληθήο, Ώζπξνγέξαθαο ηεο δσγξαθηθήο θαη Σφκπξνο ηεο γιππηηθήο». 
793π.π. 
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ηηο 12 Εαλνπαξίνπ 1921 ν Παπαλησλίνπ παξέδσζε ηε ζπιινγή ηνπ κνπζείνπ 

ζηνλΕαθσβίδε
794

 θαη ζηηο 18 Εαλνπαξίνπ ζπλεδξίαζε γηα πξψηε θνξά ε Βπηηξνπή 

Βπίβιεςεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο κε ηε λέα ηεο ζχλζεζε. Ο θνπινχδεο αλέιαβε 

μαλά ηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ, ν Καπηαληδφγινπ δηνξίζηεθε ζηε ζέζε ηνπ ηακία θαη ν  

πξίγθηπαο Νηθφιανοεθιέρηεθε επίηηκνο πξφεδξνο. Σαπηφρξνλα αλαηέζεθε ζηνλ π. 

ηάε ε κειέηε ηνπ λφκνπ θαη ησλ ΐαζηιηθψλ Αηαηαγκάησλ πνπ εθδφζεθαλ ηα 

ηειεπηαία ηξία ρξφληα, κε ζθνπφ ηελ ππνβνιή έθζεζεο ηξνπνπνίεζήο ηνπο. Δ 

Βπηηξνπή ζπλεδξίαζε μαλά κεηά απφ δέθα πεξίπνπ κήλεο, ζηηο 10 Ννεκβξίνπ 1921, 

φπνπ θαη πάιη ζπδεηήζεθε ην δήηεκα ηεο θαηάξγεζεο ησλ βεληδειηθψλ 

λνκνζεηεκάησλ. Σειηθά ζηηο 6 Ενπιίνπ 1922 ςεθίζηεθε νΝφκνο 2867 πεξί 

ηξνπνπνηήζεσο ησλ λφκσλ 1434 «πεξί νξγαλψζεσο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο» θαη 

„ΓΦΝΔ‟ «πεξί ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο». 
795

 Σν έλα θαη κνλαδηθφ ηνπ άξζξν 

θαηάξγεζε ην πεληακειέο Καιιηηερληθφ πκβνχιην θαη αλαζχλζεζε ην δηνηθεηηθφ 

πξνζσπηθφ ηεο Πηλαθνζήθεο, ην νπνίν απαξηίζηεθε πιένλ απφ α) ηνλ Έθνξν, «φζηηο 

είλαη ν Αηεπζπληήο ηνπ ζρνιείνπ ησλ Καιψλ Σερλψλ, ζπλεξγαδνκέλνπ κεηά ηεο 

Βπηηξνπήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο δηα ηελ πξναγσγήλ θαη ηνλ πινπηηζκφλ απηήο, 

θαη ιακβάλνληνο ην λελνκηζκέλνλ επηκίζζηνλ», β) ηνλ Αηεπζπληή, «εθηεινχληνο θαη 

θαζήθνληα αλσηέξνπ Βπηκειεηνχ conservateur, πξνο δηάζσζηλ θαη δηαηήξεζηλ ησλ ελ 

ηε Πηλαθνζήθε εηθφλσλ»,
796

 γ) ηνλ Βπηκειεηή,
797

 δ) ηνλ βνεζφ ηνπ Βπηκειεηή,
798

 ε) 

ηξεηο θχιαθεο, ζη) ηνλ ππεξέηε θαη δ) κηα θαζαξίζηξηα. Σν πξνζσπηθφ ηνπ κνπζείνπ 

κεηψζεθε έηζη απφ 15 ζε 9 άηνκα, πεξηνξίδνληαο ηελ θξαηηθή δαπάλε, επηρείξεκα πνπ 

ηφληζε θαη ν ζπληάθηεο ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηνπ λνκνζρεδίνπ:  

                                                 
794 ΐι. ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο-παξαιαβήο ζην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ.. 
795«Νφκνο 2867 πεξί ηξνπνπνηήζεσο ησλ λφκσλ 1434 “πεξί νξγαλψζεσο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο” 

θαη „ΓΦΝΔ‟ “πεξί ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο”», ΦΔΚ, αξ. 123 ηεο 23εοΕνπιίνπ 1922. 
796 χκθσλα κε ηνλ λέν λφκν Αηεπζπληήο θαη Ώλψηεξνο Βπηκειεηήο (conservateur) δηνξίδεηαη θαη 

απνιχεηαη δηα ΐ. Αηαηάγκαηνο «επί βαζκψ θαη κηζζψ Αηεπζπληνχ Τπνπξγείνπ α΄ ηάμεσο ηε ππνδείμεη 

ηεο Βπηηξνπήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο δφθηκνο δσγξάθνο ελ ηε Βζπεξία κνξθσζείο θαη έρσλ 

αλεγλσξηζκέλελ εηδηθφηεηα πξνο ζπληήξεζηλ θαη δηάζσζηλ έξγσλ δσγξαθηθήο, ή επί δεθαεηίαλ 

ηνπιάρηζηνλ δηαηειέζαο Βπηκειεηήο ελ ηε Βζληθή Πηλαθνζήθε. Ο Αηεπζπληήο έρεη θαη ηελ επίβιεςηλ 

πξνο ζπληήξεζηλ θαη δηάζσζηλ πάλησλ ησλ έξγσλ δσγξαθηθήο ησλ αλεθφλησλ εηο ην Αεκφζηνλ, επί ησ 

λελνκηζκέλσ επηκηζζίσ».  
797 Βπηκειεηήο δηνξίδεηαη δηα ΐ. Α. «επί βαζκψ θαη κηζζψ Σκεκαηάξρνπ β‟ ηάμεσο, πξναγφκελνο κεηά 

ηξηεηή ππεξεζίαλ εηο Σκεκαηάξρελ α΄ ηάμεσο ηε ππνδείμε ηεο Βπηηξνπήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, 

δφθηκνο δσγξάθνο έρσλ αλεγλσξηζκέλελ εηδηθφηεηα πξνο ζπληήξεζηλ θαη δηάζσζηλ έξγσλ δσγξαθηθήο, 

ή επί πεληαεηίαλ ηνπιάρηζηνλ δηαηειέζαο δεχηεξνο επηκειεηήο ελ ηε Βζληθή Πηλαθνζήθε».   
798 ΐνεζφο ηνπ Βπηκειεηνχ «ελ εξγαζηεξίσ ηεο Πηλαθνζήθεο δηνξίδεηαη, δηά πξάμεσο ηνπ Τπνπξγνχ ηε 

ππνδείμε ηνπ Αηεπζπληνχ θαη ηε εγθξίζεη ηεο Βπηηξνπήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, δφθηκνο ηερλίηεο 

μπινπξγφο επί ηξηεηίαλ ηνπιάρηζηνλ καζεηεχζαο ελ ηε Πηλαθνζήθε, επί κεληαίσ κηζζφ δξαρκψλ 425, 

κεηά ηξηψλ θαηά ηξηεηίαλ πξναζαπμήζεσλ αλά δξαρκάο 10». 
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Ο λφκνο 1434 εχμεζε ην πξνζσπηθφ ηαχηεο [ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο] θαη ζπλεπψο 

ηελ ζρεηηθήλ δαπάλελ, πέξαλ παληφο νξίνπ δηθαηνινγεκέλνπ εηο ηελ αλάγθελ ηεο 

ππεξεζίαο, πξνδήισο δε ηνχην εγέλεην ράξηλ δεκηνπξγίαο ζέζεσλ πξνο εμνηθνλφκεζηλ 

πξνζψπσλ. Οχησ εθξίζε επηβαιιφκελνλ λα θαηαξγεζψζηλ αη νχησ πσο 

δεκηνπξγεζείζαη πεξηηηαί ζέζεηο, λα δηαηεξεζψζηλ δε κφλνλ νη απαξαηηήησο αλαγθαίαη 

εηο ηελ ζπληήξεζηλ θαη θαλνληθήλ ιεηηνπξγίαλ ηεο Πηλαθνζήθεο. Δμ νπ θαη νηθνλνκία 

νπρί αλαμία ιφγνπ επηγίγλεηαη εηο ηελ εηεζίαλ απηήο δαπάλελ.
799

 

Δ θαηάξγεζε ηνπΚαιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ σο «πεξηηηνχ», κε ην επηρείξεκα 

ηεο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ, ήηαλ θαηά ηε γλψκε κνπ ιαλζαζκέλε, αθνχ ζηέξεζε απφ 

ην κνπζείν ην εμεηδηθεπκέλν εθείλν δεκνθξαηηθφ θαη εκκέζσο ειεγθηηθφ εθηειεζηηθφ 

φξγαλν πνπ ήηαλ ππεχζπλν γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο ηνπ. Σαπηφρξνλα, ε 

θπβεξλεηηθή απηή απφθαζε έδεηρλε φηη ε ζηειέρσζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ήηαλ 

άκεζαζπλδεδεκέλε κε ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εμνπζία θαη θαηά ζπλέπεηα κε ηηο 

ζθιεξέο ηδενινγηθέο αληηπαξαζέζεηο πνπ πξνθιήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Βζληθνχ 

Αηραζκνχ αιιά θαη φηη ην θαιιηηερληθφ κνπζείν ιεηηνπξγνχζε θαη σο ζεζκφογηα ηνλ 

δηνξηζκφ ησλ εκεηέξσλ. Δ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, σζηφζν, πνπ επήιζε ιίγεο 

κφλν εκέξεο κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ 2867θαη νη ξηδηθέο αιιαγέο πνπ ζπλέβεζαλ 

ζην πεδίν ηεο πνιηηηθήο ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκακαηαίσζαλ ηελ άκεζε εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λνκνζεηήκαηνο. πσο φκσο ζα δείμσ ζην επφκελν θεθάιαην, ν 

λφκνο ηνπ 1922 ζα εμαθνινπζνχζε λα ηζρχεη γηα φιε ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, 

παξά ην γεγνλφο φηη ζηα 1923-1924 ζηε δηεχζπλζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο 

επέζηξεςε ν Παπαλησλίνπ θαη ζηελ Βπηηξνπή Βπίβιεςεο κεξηθά απφ ηα απνιπζέληα 

θηιειεχζεξα κέιε ηεο.  

Σα κνλαδηθά έξγα πνπ πεξηήιζαλ ζηε ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ηα 

ρξφληα 1921-1922 ήηαλ εθείλα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο ηνπ Γεσξγίνπ Σξαπάληδαιε:
800

 

 «Θαιαζζνγξαθία», 1874 (Π.719, πδαηνγξαθία ζε ραξηί, 31x40εθ., εηθ. 123) ηνπ 

Εσάλλε Ώιηακνχξα. 

 «Ώξαγκέλα Καξάβηα», π.1886-1890 (Π.642, ιάδη ζε κνπζακά, 112x212εθ., εηθ. 

124) ηνπ Κσλζηαληίλνπ ΐνιαλάθε. 

 «Πξνζσπνγξαθία Γσήο Κακπάλε», π.1862» (Π.1209, ιάδη ζε κνπζακά, 

78x62εθ., εηθ. 125) ηνπ Νηθφιανπ Κνπλειάθε.  

 

  

                                                 
799Υεηξφγξαθν πξνζρέδην ηεο εηζεγεηηθήο έθζεζεο ηνπ λφκνπ 2867 ππάξρεη ζην Ώξρείν ΒΠΜΏ. 
800ΐι. ζην αξρείν ΒΠΜΏ ην ζρεηηθφ έγγξαθν ηνπ ππνπξγείνπ ησλ Βζσηεξηθψλ κε αξηζ. πξση. 27410 

θαη εκεξνκελία 18 Ενπλίνπ 1921.  
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Δηθφλα 121: Η. Αιηακνχξαο, «Θαιαζζνγξαθία» 

 

 

Δηθφλα 122: Κ. Βνιαλάθεο, «Αξαγκέλα θαξάβηα», π.1886-1890 
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Δηθφλα 123: Ν. Κνπλειάθεο, «Πξνζσπνγξαθία Εσήο Κακπάλε», π.1862 
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Κεθάιαην 8: Ο εκπινπηηζκφο ηεο ζπιινγήο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο θαηά ηα ρξφληα 1923-1926 θαη ηα εγθαίληα ηεο β΄ 

πεξηφδνπ ηεο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1926 

Ο ΓαραξίαοΠαπαλησλίνπ επέζηξεςε ζηε δηεχζπλζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο 

ην θαινθαίξη ηνπ 1923 ράξε ζην ΐαζηιηθφ Αηάηαγκα ηεο θπβέξλεζεο ηνπ 

ζπληαγκαηάξρε ηπιηαλνχ Γνλαηά,
801

 επεηδή φκσο ηελ επνρή εθείλε βξηζθφηαλ ζην 

Γθέηεκπνξγθ ηεο νπεδίαο σο αληηπξφζσπνο ηεο Έλσζεο πληαθηψλ ζηε Αηεζλή 

Έθζεζε,
802

 παξέιαβε επίζεκα ηε ζπιινγή ηνπ κνπζείνπ απφ ηνλ Γεψξγην Υαηδφπνπιν 

ζηηο 22 Ννεκβξίνπ 1923.
803

Δ ζεηεία ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπήο Βπηηξνπήο έιεμε 

ηππηθά ηνλ Αεθέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, ήηαλ φκσο παξαπάλσ απφ βέβαην φηη ζηηο λέεο 

πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ είραλ πξνθχςεη κεηά ηελ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, δελ ζα 

παξέκελαλ ζηηο ζέζεηο ηνπο ηα παιαηά ηεο κέιε. Σειηθά ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ 1924 

αλαθνηλψζεθε απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ν δηνξηζκφο ησλ η. θνπινχδε, Π. 

Καιιηγά, Ώι. Αηνκήδε, Γ. Καθαληάξε, Ώ. Παπαλαζηαζίνπ, Γ. Ώβέξσθ θαη Ώ. 

Καζζαβέηε σο κειψλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο Πηλαθνζήθεο γηα ηελ ηξηεηία 

1924-1927,
804

απφθαζε ε νπνία ειήθζε θαηά πάζα πηζαλφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νιηγφδσεο θπβέξλεζεο ηνπ Β. ΐεληδέινπ (11 Εαλνπαξίνπ Ŕ 6 Φεβξνπαξίνπ 1924). 

Οπζηαζηηθά δειαδή επέζηξεςαλ ζηηο ζέζεηο ηνπο νη απνιπζέληεο ην 1920 Αηνκήδεο, 

Καζζαβέηεο, Καθαληάξεο θαη Ώβέξσθ, ελψ παξέκεηλαλ ν Καιιηγάο (φπσο είρε 

ζπκβεί θαη ην 1919) θαη θνπινχδεο. Δ παξακνλή απηή ηνπ θνπινχδε ζηελ 

Βπηηξνπή Βπίβιεςεο κπνξεί, θαηά ηε γλψκε κνπ λα δηθαηνινγεζεί,απφ ην γεγνλφο φηη 

ν γεξαηφο ηφηε (86 εηψλ) θαη κε ζνβαξά πξνβιήκαηα πγείαο πξψελ πξσζππνπξγφο 

                                                 
801ΦΔΚ, αξ 142 ηεο 18εο Ενπλίνπ 1923, ηρ.Γ΄.Με ην ζπγθεθξηκέλν ΐαζηιηθφ Αηάηαγκα επαλήιζαλ ζηε 

ζέζε ηνπο νη απνιπζέληεο ην 1922 ππάιιεινη ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. πσο φκσο δηαβάδνπκε θαη ζε 

ζρεηηθφ ζεκείσκα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο πξνο ηελ Βπηηξνπή Βπίβιεςεο θαη Αηαρείξηζεο ηεο 

πεξηνπζίαο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο (αξρείν ΒΠΜΏ) θαλέλα απφ ηα άξζξα πνπ θαηαξγήζεθαλ κε ηνλ 

λφκν 2867 (1922) δελ επαλήιζε ζε ηζρχ.  
802ΐι. Ώλκ., «Δ Βιιάο εηο ηελ νπεδίαλ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 1 Ενπλίνπ 1923: «Δ Έλσζηο ησλ 

πληαθηψλ θιεζείζα ππφ ηεο νπεδηθήο Κπβεξλήζεσο κέζσ ηεο εληαχζα πξεζβείαο απηήο, φπσο 

κεηάζρε ηεο νξγαλνπκέλεο θαη‟ Ενχληνλ δηεζλνχο εθζέζεσο ελ Γθφηεκπνπξγθ, ψξηζε ηνλ ζπλάδειθνλ 

θαη ινγνγξάθνλ θ. Γαρ. Παπαλησλίνπ σο αληηπξφζσπνλ απηήο θαη ηνπ Βιιεληθνχ ελ γέλεη Σχπνπ. Ο θ. 

Παπαλησλίνπ αλαρσξεί θαη‟ απηάο εηο νπεδίαλ». Ο Παπαλησλίνπ δεκνζίεπζε ηηο ηαμηδησηηθέο ηνπ 

εληππψζεηο απφ ηε νπεδία θαη ηε Ααλία ζηελ εθεκεξίδα Διεχζεξνο Σχπνοηελ πεξίνδν 28 Ενπλίνπ Ŕ 30 

επηεκβξίνπ 1923. ΐι. θαη Γ. Παπαλησλίνπ, Σαμίδηα, Ώζήλα, ΐηβιηνπσιείνλ ηεο «Βζηίαο», [ρ.ρ.], ζει. 

277-335.  
803ΐι. Ώξρείν ΒΠΜΏ, πξσηφθνιιν παξάδνζεο-παξαιαβήο. 
804 Ώλκ., «Δ Βζληθή Πηλαθνζήθε», εθ.Διεχζεξνλ Βήκα, 3 Φεβξνπαξίνπ 1924. ηα πξαθηηθά επίζεο ηεο 

πξψηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Βπηηξνπήο ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ 1924 αλαθέξεηαη φηη ν Παπαλησλίνπ 

αλαθνίλσζε ζηα παξφληα κέιε ην ππ‟ αξηζ. 6912 ηεο 19/2/1924 έγγξαθν ηνπ ππνπξγείνπ ηεο Παηδείαο 

«πεξί δηνξηζκνχ ησλ θ.θ. θνπινχδε, Π. Καιιηγά, Ώι. Αηνκήδνπο, Γ. Καθαληάξε, Ώ. Παπαλαζηαζίνπ, 

Γ. Ώβέξσθ θαη Ώ. Καζζαβέηελ σο κειψλ ηεο Βπηηξνπήο δηα ηελ ηξηεηίαλ 1924-27». 
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δηέζεηε κηα ζεκαληηθή ζπιινγή έξγσλ δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο, ηελ νπνία θαη 

ζθφπεπε λα θιεξνδνηήζεη ζηε ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. Μνλαδηθφ λέν 

πξφζσπν ήηαλ ν Ώιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ, πξψελ ππνπξγφο πγθνηλσληψλ ζηε 

βεληδειηθή θπβέξλεζε ησλ εηψλ 1917-1920, αιιά αληηπνιηηεπφκελνο ηνπ ΐεληδέινπ ην 

1924 θαη βαζηθφο ππέξκαρνο ηεο αβαζίιεπηεο δεκνθξαηίαο.
805

 

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπηβιεςεο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο  

1/1/1924-31/12/1926 

Ώιέμαλδξνο Αηνκήδεο, Πξφεδξνο  

Ώιέμαλδξνο Καζζαβέηεο, Σακίαο χκβνπινο 

Ώιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ 

Γεψξγηνο Καθαληάξεο 

Γεψξγηνο Ώβέξσθ 

ηέθαλνο θνπινχδεο  

Πέηξνο Καιιηγάο (παξαηηείηαη ην 1926)  Ώληψλεο Μπελάθεο  

 

πλεπψο, ε επίβιεςεηνπ κνπζείνπ αλαηέζεθε εθ λένπ ζε επηθαλείο 

πξνζσπηθφηεηεο ηνπ πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ θαηεζηεκέλνπ, πξνεξρφκελνη νη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνλ ρψξν ησλ Φηιειεπζέξσλ. Βίλαη δε ραξαθηεξηζηηθφ πσο νη  

Καθαληάξεο θαη Παπαλαζηαζίνπ αλέιαβαλ δηαδνρηθά ηελ πξσζππνπξγία ηεο ρψξαο 

ην ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα,
806

 ελψ ν πξφεδξνο ηεο Βπηηξνπήο Ώιέμαλδξνο 

Αηνκήδεο δηνξίζηεθε δηνηθεηήο ηεο Βζληθήο Σξάπεδαο ηελ ίδηα επνρή. Δ παξνπζία ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ κειψλ ζηελ Βπηηξνπή Βπίβιεςεο, φπσο θαη ηνπ Παπαλησλίνπ ζηε 

δηεχζπλζεηεο Πηλαθνζήθεο, θαζψο θαη ηνπ Γξππάξε ζην Σκήκα Καιψλ Σερλψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο (απφ ηηο 10 Εαλνπαξίνπ 1923)ζπλέβαιαλ θαηαιπηηθάζηελ νκαιή 

θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ κνπζείνπ θαηά ηα ππφ εμέηαζε ρξφληα, θαη απηφ παξά ην 

γεγνλφο φηη ζην δηάζηεκα 11 Εαλνπαξίνπ 1924 Ŕ 7 Ννεκβξίνπ 1926 (εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ) νξθίζηεθαλ νθηψ δηαθνξεηηθέο θπβεξλήζεηο, έγηλε ε 

δηθηαηνξία ηνπ Θεφδσξνπ Πάγθαινπ θαη ην ζηξαηησηηθφ θίλεκα ηνπ Γεψξγηνπ 

Κνλδχιε. Μέζα ζε απηφ ην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πνιηηηθφ ηνπίν, ε δηνίθεζε ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, φπσο ζα δείμσ αλαιπηηθά ζηε ζπλέρεηα, εκπινχηηζε ζεκαληηθά 

ηε ζπιινγή ηνπ κνπζείνπ, πξνρψξεζε ζηελ επαλέθζεζε ησλ έξγσλ ζηηο αίζνπζεο ηνπ 

                                                 
805Γηα ηνλ Ώ. Παπαλαζηαζίνπ, βι. π. Μαξθέηνο, Ο Αιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ θαη ε επνρή ηνπ. 

Αληηλνκίεο ηνπ κεηαξξπζκηζηηθνχ ζνζηαιηζκνχ, δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Ώζήλα, ΒΚΠΏ, 1998. 
806Ο Γ. Καθαληάξεο δηεηέιεζε πξσζππνπξγφο ηελ πεξίνδν 6 Φεβξνπαξίνπ Ŕ 12 Μαξηίνπ 1924 θαη ν  

Ώι. Παπαλαζηαζίνπ ην δηάζηεκα 12 Μαξηίνπ Ŕ 24 Ενπιίνπ 1924. 
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Πνιπηερλείνπ θαη αλέδεημε ην θξαηηθφ θαιιηηερληθφ ίδξπκα ζηελ αζελατθή δεκφζηα 

ζθαίξα. Παξά ηελ νηθνλνκηθή ζηελφηεηα ησλ θξαηηθψλ πξνυπνινγηζκψλ, 

δηαηεξήζεθε ε εηήζηα επηρνξήγεζε ησλ 30.000 δξρ., ελψ ε δηνίθεζε ηεο Βζληθήο 

Σξάπεδαο ηεο Βιιάδαο απνθάζηζε, εμαηηίαο πξνθαλψο ηεο παξνπζίαο ηνπ Αηνκήδε 

ζηελ Πξνεδξία ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηνπ κνπζείνπ, λα ρνξεγεί εηεζίσο ην πνζφ 

ησλ 40.000 δξρ. Ώλ ινηπφλ ε θηιειεχζεξε δηνίθεζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο είρε 

αξρίζεη λα δηαθνξνπνηεί ηε θπζηνγλσκία ηεο Πηλαθνζήθεο θαηά ηε δηεηία 1918-1920, 

κε ηνλ επαλαδηνξηζκφ ηεο ζπλέρηζε ηηο πξνζπαζεηέο ηεο, έρνληαο παξάιιεια ηελ 

ππνζηήξημε φισλ ησλ δηαδνρηθψλ θπβεξλήζεσλ, νη νπνίεο αλαγλψξηζαλ ηα θνηλσληθά 

θαη πνιηηηζκηθά νθέιε πνπ ζα κπνξνχζε λα απνθέξεη ν ζπγθεθξηκέλνο θξαηηθφο 

θαιιηηερληθφο ζεζκφο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα σο πξνο απηφ, φπσο ζα δνχκε 

παξαθάησ αλαιπηηθά, ήηαλ ε ρνξήγεζε ηεο έθηαθηεο πίζησζεο1.500.000 δξρ. απφ ηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ αγνξά ελφο πίλαθα ηνπ Θενηνθφπνπινπ θαζψο θαη 

άιισλ έξγσλ ηέρλεο γηα ηε ζπιινγή ηνπ κνπζείνπ, απφθαζε πνπ πήξε κελ ν 

πξσζππνπξγφο Ώλδξέαο Μηραιαθφπνπινο, αιιά ελέθξηλε ν δηάδνρφο ηνπ Θεφδσξνο 

Πάγθαινο, ζηα πιαίζηα ηεο ηδηαίηεξα επεξγεηηθήο γηα ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο 

πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο ηνπ.
807

  

                                                 
807ΐι. ζρεηηθά Β. Μαηζηφπνπινο, Ζζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ Μπηελλάιε…, φπ.π., ζει. 49 θ.έ. 



313 

Απνινγηζκφο πξνζσξηλήο δηαρεηξίζεσο θ. Α. Καζζαβέηε, 

απφ 13 Απγνχζηνπ 1924 – 28 Φεβξνπαξίνπ 1925 

ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

Πξφρεηξνο ινγαξηαζκφο Βζληθήο 

Σξαπέδεο. Βηζπξάμεηο δξ. 10.000 + 

15.000 

 

 

25.000 

Γξαθηθά, βηβιία, δεηηθά θηι. 393.60 

 

 

 

 

 

 

 

25.000 

Εκαηηζκφο πξνζσπηθνχ 6.660 

Τιηθά πληεξήζεσο θαη επηζθεπήο 

εηθφλσλ. Πιαίζηα 

 

12.809 

Καζαξηζκφο. Θέξκαλζηο. 

Φσηηζκφο. επηζθεπαί 

 

3.945 

23.807,60 

Σακεηαθφ πεξίζζεπκα 1192,40 

25.000 

 

Πξνυπνινγηζκφο απφ 1 Μαξηίνπ 1925 – 28 Φεβξνπαξίνπ 1926 

ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

Υνξεγία Αεκνζίνπ 3 εηψλ 90.000 Αηάθνξα Έμνδα, κεηαθνξηθά, 

ραξηφζεκα 

 

1000 

πλδξνκή Ασξηδείνπ 

θιεξνδνηήκαηνο 2 εηψλ 

 

 

6.000 

Τιηθά πληεξήζεσο θαη επηζθεπή 

εηθφλσλ θαη πιαίζηα 

 

 

80.000 

Πεξίζζεπκα πξνεγνχκελεο ρξήζεσο  

1192.40 

Καζαξηζκφο. Θέξκαλζηο. 

Φσηηζκφο. Βπηζθεπαί  

 

5.000 

Τπφινηπνλ εηο ρείξαο πξνθαηφρνπ 

Σακίνπ πκβνχινπ 

 

 

4338.40 

ηνιαί πξνζσπηθνχ 7.000 

 

 

101.530,80 

Γξαθηθά, βηβιία, δεηηθά 2.500 

Φχιαθηξα ζπξίδνο 800 

 

 

 

108.300 

Έιιεηκκα ρξήζεσο 6.769,20 

 

108.300 

 

 

Δλ Αζήλαηο, 10 Μαξηίνπ 1926 
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Απνινγηζκφο ρξήζεσο απφ 1 Μαξηίνπ 1926 – 28 Φεβξνπαξίνπ 1927 

ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

Ασξεά Βζληθήο Σξαπέδεο 40.000 Έιιεηκκα πξνεγνπκ. ρξήζεσο 20.742,85 

Υνξεγία Αεκνζίνπ 29.640 Τιηθά. πληήξεζε θαη 

Βπηζθεπαί εηθφλσλ - Πιαίζηα  

 

24.323,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.640 

Αηάθνξα Έμνδα, κεηαθνξηθά, 

ραξηφζεκα θηι. 

 

1.393,50 

Φχιαθηξα 525,30 

Γξαθηθά, βηβιία. Αεηηθά θηι 1.198,70 

Καζαξηζκφο, ζέξκαλζε. 

Φσηηζκφο. Βπηζθεπαί 

 

1.767 

49.951,20 

Πεξίζζεπκα ηακεηαθήο 

ρξήζεσο 

 

19.686,80 

 

69.640 

 

Πξνυπνινγηζκφο ρξήζεσο 1927-1928 

ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

Υνξεγία Αεκνζίνπ 30.000 Τιηθά. πληεξήζεηο θαη 

Βπηζθεπαί Βηθφλσλ. Πιαίζηα  

 

20.000 

πλδξνκή εθ Ασξηδείνπ 

θιεξνδνηήκαηνο 

 

3.000 

ηνιαί θιεηήξσλ 6.000 

Πεξίζζεπκα πξνεγνπκέλεο 

ρξήζεσο 

 

19.700 

Φχιαθηξα 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.700 

Καζαξηζκφο, ζέξκαλζε, 

θσηηζκφο, επηζθεπαί 

 

4.000 

Αηάθνξα έμνδα, ραξηφζεκα, 

κεηαθνξηθά, ακνηβαί  

 

4.000 

Γξαθηθά, βηβιία, δεηηθά θαη 

θαηαζθεπή αξρεηνζήθεο 

 

6.000 

40.600 

Πεξίζζεπκα  12.100 

52.700 

 

Δλ Αζήλαηο, 8 Μαξηίνπ 1927 
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8.1) Ζ ζπκπιήξσζε ησλ «κεγάισλ θελψλ ηνπ Διιεληθνχ Σκήκαηνο ηεο 

Δζληθήο Πηλαθνζήθεο». Οη πξψηεο αγνξέο έξγσλ ηέρλεο 

Μφιηο ζηε δεχηεξε ζπλεδξίαζε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 25 Ενπλίνπ 

1924,
808

ηέζεθε, έπεηηα απφ εηζήγεζε ηνπ Παπαλησλίνπ, σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο 

λέαο δηνίθεζεο ε «ζπκπιήξσζε ησλ κεγάισλ θελψλ ηνπ Βιιεληθνχ Σκήκαηνο ηεο 

Πηλαθνζήθεο». Γηα ηνλ ιφγν απηφλ απνθαζίζηεθε λα κεηαβεί ν Παπαλησλίνπ 

απηνπξνζψπσο ζηε Γάθπλζν θαη λα εμεηάζεη «πνία έξγα ηεο Βπηαλεζηαθήο Σέρλεο 

είλε δπλαηφλ λ‟ απνθηεζψζη παξά ηεο Πηλαθνζήθεο». Σαπηφρξνλα ε Βπηηξνπή έθαλε 

δεθηή ηελ πξφηαζε ηνπ δηεπζπληή λα αλαιάβεη ην κνπζείν ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε 

ηεο κεηαθνξάο έξγσλ ηνπ Νηθφιανπ Γχδε απφ ην Μφλαρν ζηελ Ώζήλα θαη ηε 

δηνξγάλσζε ζρεηηθήο έθζεζεο ζηελ ειιεληθή πξσηεχνπζα.
809

 Ώπψηεξνο ζθνπφο, φπσο 

δηαβάδνπκε ηφζν ζηα πξαθηηθά, φζν θαη ζηελ αιιεινγξαθία κεηαμχ Παπαλησλίνπ θαη 

Σειέκαρνπ Γχδε, ήηαλ λα αγνξάζεη ην ειιεληθφ θξάηνο ηνπο πίλαθεο θαη ηα ζρέδηα 

πνπ είραλ ζηε θαηνρή ηνπο ε ζχδπγνο θαη ν γηνο ηνπ θαιιηηέρλε ζην Μφλαρν, ψζηε λα 

ηδξπζεί, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Παπαλησλίνπ, «εληφο ηεο Πηλαθνζήθεο 

κνπζείνλ Γθχδε άμηνλ ηνπ έξγνπ ηνπ»
810

 θαη πξννξηζκέλνπ, ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ 

Σειέκαρνπ Γχδε, λα «απαζαλαηήζε θαηά ηνλ αζθαιέζηεξνλ θαη σξαηφηεξνλ ηξφπνλ 

ηελ κλήκελ ηνπ εηο ηελ γελέηεηξα γελ».
811

 

                                                 
808Δ Βπηηξνπή ζπλεδξίαζε γηα πξψηε θνξά ζηηο 24 Φεβξνπαξίνπ, παξνπζία ηνπ Γαραξία Παπαλησλίνπ, 

θαη εμέιεμε πξφεδξφ ηεο ηνλ Ώιέμαλδξν Αηνκήδε θαη πξνζσξηλφ ηακία ηνλ Ώιέμαλδξν Καζζαβέηε.ΐι. 

Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, 

ζπλεδξίαζε ηεο 24εο Φεβξνπαξίνπ 1924. 
809ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε (25 Ενπλίνπ 1926) ν Παπαλησλίνπ αλαθνίλσζε ζηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο ηηο 

πξνηάζεηο «ηνπ παξεπηδεκνχληνο ελ Ώζήλαηο γιχπηνπ θ. Σ[ειέκαρνπ]. Γθχδε φπσο ζπληξέμε απηφλ ε 

Βζληθή Πηλαθνζήθε θαη κεηαθέξε εηο Ώζήλαο εθ Μνλάρνπ νιφθιεξνλ ηελ ζπιινγήλ ησλ ζσδνκέλσλ 

έξγσλ ηνπ παηξφο ηνπ Νηθ. Γθχδε, δηνξγαλσζή δε έθζεζηλ απηψλ ππφ ηνλ φξνλ λα πξνηηκεζή σο πξψηνο 

αγνξαζηήο ην θξάηνο». Ο Παπαλαζηαζίνπ αλαθνίλσζε επίζεο «πξφηαζηλ ήλ ππέβαιε πξνο απηφλ σο 

πξσζππνπξγνχ ν θ. Σ. Γθχδεο λα αγνξαζζή παξά ηνπ Κξάηνπο νιφθιεξνο ε πιινγή αληί ιηξψλ 

αγγιίαο 25.000». Σν πκβνχιην δέρζεθε «λα ζπληξέμε απιψο ηελ εληαχζα κεηαθνξάλ ησλ έξγσλ Γθχδε 

δηαζέηνλ πξνο ηνχην πνζφλ δξ. 50.000». 
810Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., δαθηπινγξαθεκέλν αληίγξαθν ηεο επηζηνιήο ηνπ Γ. Παπαλησλίνπ πξνο ηνλ Σ. 

Γχδε κε εκεξνκελία 17 Ενπιίνπ 1924. Ο δηεπζπληήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο έγξαςε επίζεο φηη: 

«ζπκθψλσο ινηπφλ θαη πξνο ηαο πξνθνξηθάο καο ζπλελλνήζεηο ζα ζαο παξάζρε πάζαλ επθνιίαλ δηα λα 

εθζέζεηε ηελ ζπιινγήλ ελ Ώζήλαηο νχησο ψζηε, θαη αλ ε αγνξά εθ κέξνπο ηεο Πηλαθνζήθεο καηαησζή, 

λα πεξηέιζνπλ ηνπιάρηζηνλ ηα έξγα ηνπ Γθχδε εηο ρείξαο Βιιήλσλ ηδησηψλ θαη λα παξακείλνπλ εηο ηελ 

παηξίδαλ ηνπ. Βλ πάζεη πεξηπηψζεη φηαλ ηα έξγα θζάζνπλ εδψ, αλαιακβάλεηε ηελ ππνρξέσζηλ λα 

ζεσξήζεηε σο πξψηνλ αγνξαζηήλ ην Βιιεληθφ Κξάηνο, θαη κφλνλ εάλ ηνχην δειψζεη αδπλακίαλ λα ηα 

αγνξάζε ζα πξνέιζεηε εηο ζπκθσλίαλ κε ηδηίσηαο. Γσεξψο επίζεο ε Βπηηξνπή επηζπκεί λα απνθηήζε ε 

Πηλαθνζήθε κεηά ηεο ζπιινγήο θαη ηνλ πεξηιακβαλφκελνλ εηο απηήλ πίλαθα ηνπ δσγξάθνπ 

Νηέθξεγγεξ, πξνζσπνγξαθίαλ ηνπ Γθχδε εηο λεαληθήλ ειηθίαλ». 
811Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., δαθηπινγξαθεκέλν αληίγξαθν ηεο επηζηνιήο ηνπ Σ. Γχδε πξνο ηνλ Γ. 

Παπαλησλίνπ κε εκεξνκελία 4 Ώπγνχζηνπ 1924. 
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ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ειιεληθνχ ηκήκαηνο ηεο Πηλαθνζήθεο θιήζεθε λα 

ζπκβάιιεη ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα επεληακειήο Καιιηηερληθή Δπηηξνπή πνπ 

δηνξίζηεθε ζηηο αξρέο Εαλνπαξίνπ 1925 απφ ηνλ Κσλζηαληίλν ππξίδε, Τπνπξγφ 

Βζληθήο Οηθνλνκίαο θαη πξνζσξηλφ Τπνπξγφ Παηδείαο ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Ώλδξέα 

Μηραιαθφπνπινπ.
812

Δ ζπγθεθξηκέλε ππνπξγηθή απφθαζε επαλέθεξε νπζηαζηηθά ζε 

ιεηηνπξγία ην Καιιηηερληθφ πκβνχιην πνπ είρε θαηαξγεζεί κε ηνλ λφκν 2867 ηνπ 

1922, θαη κάιηζηα κε ηελ ίδηα ζχλζεζε θαηά ηα 4/5 (Γ. Εαθσβίδεο, Κ. Παξζέλεο, Γ. 

Παπαλησλίνπ, Γ. Υαηδφπνπινο) θαη ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ Οδπζζέα Φσθά ζηε ζέζε ηνπ 

απνζαλφληνο Κ. Υαηδφπνπινπ. θνπφο ηεο Καιιηηερληθήο Βπηηξνπήο ήηαλ αθελφο λα 

ελεξγήζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηε λέα ηαμηλφκεζε ησλ ζπιινγψλ ηεο Πηλαθνζήθεο θαη 

ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ, αθεηέξνπ λα γλσκνδνηεί γηα ηηο αγνξέο έξγσλ 

θαη γηα ηελ απνδνρή ησλ δσξεψλ.
813

πσο φκσο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά ηεο ηξίηεο 

ζπλεδξίαζεο ησλ κειψλ ηεο Καιι. Βπηηξνπήο ζηηο 10 Ενπλίνπ 1925, βαζηθή 

πξνηεξαηφηεηα ηνπο ήηαλ ε ζπκπιήξσζε ηνπ ηκήκαηνο ειιεληθψλ έξγσλ ηεο 

Πηλαθνζήθεο «νχησο ψζηε λα ζπγθξνηεζή ελ απηή νιφθιεξε ε ηζηνξηθή ζεηξά ησλ 

Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ θαη λα αληηπξνζσπεπζή φζνλ ην δπλαηφλ δηα ησλ θαιιηηέξσλ 

ησλ έξγσλ». Βίλαη νπζηαζηηθά ε πξψηε θνξά πνπ ηίζεηαη ξεηά σο έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, ε αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο 

λενειιεληθήο ηέρλεο ζηηο αίζνπζεο ηεο. Γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί φηη γηα πξψηε θνξά 

έλαο επίζεκνο θξαηηθφο θαιιηηερληθφο ζεζκφο αλαγλσξίδεη φηη ε ειιεληθή εηθαζηηθή 

παξαγσγή έρεη ηζηνξία θαη επνκέλσο ρξεηάδεηαη ηαμηλφκεζε. Κξίλνληαο ηαπηφρξνλα 

φηη «ηνχην δελ είλε δπλαηφλ λα επηηεπρζή παξά κφλνλ βαζκηαίσο θαη αλαιφγσο πξνο 

ηα δηαηηζέκελα ρξεκαηηθά κέζα», ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο έζεζαλ ζηελ ίδηα ζπλεδξίαζε 

θαη ηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ έξγσλ: «Αηα ηελ επηηπρίαλ ηνπ ζθνπνχ πξέπεη πξνο ην 

παξφλ λα απνθηψληαη ηα έξγα εθείλσλ ησλ Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ νη νπνίνη εθηφο ηεο 

ρξνλνινγηθήο πξνηεξαηφηεηαο έρνπλ λα παξνπζηάζνπλ θαη ζχλεηνλ εξγαζίαλ 

επηβιεζέλ δηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο θνηλήο αλαγλσξίζεσο».
814

 

Ώκέζσο κεηά ηνλ δηνξηζκφ ηεο λέαο Καιιηηερληθήο Βπηηξνπήο, νη πφξηεο ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο έθιεηζαλ γηα ην θνηλφ θαη μεθίλεζαλ νη εξγαζίεο αλαθαίληζεο 

                                                 
812 Αηαηαγή ππ‟ αξηζ. 471 ηεο 2/1/1925 ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Βθθιεζηαζηηθψλ θαη ηεο Αεκνζίαο 

Βθπαηδεχζεσο. 
813π.π. 
814 Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., Πξαθηηθά ηεο Καιιηηερληθήο Βπηηξνπήο, ζπλεδξίαζε ηεο 10εο Ενπλίνπ 1925.. 
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ησλ αηζνπζψλ ηεο ζην Πνιπηερλείν κε ζθνπφ ηε λέα ηαμηλφκεζε ηεο ζπιινγήο,
815

 ελψ 

ηαπηφρξνλα άξρηζε ν εκπινπηηζκφο ηεο ζπιινγήο κέζσ ηεο αγνξάο έξγσλ ηέρλεο.ηε 

ζπλεδξίαζε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 26 Ενπλίνπ 1925(ηελ εκέξα πνπ ν 

δηθηάηνξαο Πάγθαινο αλέιαβε ηελ πξσζππνπξγία) απνθαζίζηεθε, έπεηηα απφ ηε 

ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο Καιιηηερληθήο Βπηηξνπήο,
816

 «φπσο εθ ησλ πεξηζζεπκάησλ 

ηνπ Κιεξ. Ώβέξσθ εθ δξ. 100.000, ησλ ηεζέλησλ ππφ ηεο Μεηζνβείνπ Βπηηξνπήο εηο 

ηελ δηάζεζηλ απηήο αγνξαζζψζηλ αλά ελ έξγνλ ησλ Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ Οδ. Φσθά 

θαη Γ. Ρντινχ δηα ηελ καθξάλ ελ Βιιάδη θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκίαλ ησλ θαζψο θαη 

ελ έξγνλ ηνπ γιχπηνπ Κ. Αεκεηξηάδνπ θαη κηα ζπιινγήλ μπινγξαθηψλ ηνπ Α. Γαιάλε 

δηα ηελ επδφθηκνλ θαιιηηερληθήλ ησλ δξάζηλ ελ Γαιιία».
817

 

Με εμαίξεζε ην γιππηφ ηνπ Κ. Αεκεηξηάδε, ε αγνξά ηνπ νπνίνπ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε,
818

 ηα κέιε ηεο Καιιηηερληθήο Βπηηξνπήο επέιεμαλ ηα έξγα:  

 «ην Ώγγειφθαζηξν» (Π.721, ιάδη ζε κνπζακά, 63x79εθ., εηθ. 126) ηνπ Οδπζζέα 

Φσθά γηα 25.000 δξρ. 

 «Σν καξηχξην ηνπ Παηξηάξρε Γξεγνξίνπ», πξηλ ην 1925 (Π.845, ιάδη ζε κνπζακά, 

172x296εθ., εηθ. 127) ηνπ Γεψξγηνπ Ρντινχ αληί 30.000 δξρ. 

 Βίθνζη έμη μπινγξαθίεο ηνπ Αεκήηξε Γαιάλε γηα 15.000 δξρ.:
819

 

1. «Ναηχξ κνξη κε ςάξηα, 1913», μπινγξάθεκα επί ρ. Κίλαο, 20x25 [Π.497/1] 

2. «Σν θπλήγη, 1914», μπινγξάθεκα επί ρ. Κίλαο, 11x10.5 [Π.447/1, εηθ. 128] 

3. «Ζ Σζαγηέξα, 1914», μπινγξάθεκα επί ρ. Κίλαο, 15x19 [Π.447/2] 

4. «Σν κηθξφ γεθχξη, 1914»
820

, μπινγξάθεκα επί ρ. Κίλαο, 5x11 [Π.447/3] 

5. «Σν ρσξηφ, 1914», μπινγξάθεκα επί ρ. Κίλαο, 6x16 [Π.1302/1] 

6. «Ζ δαραξηέξα, 1917», μπινγξάθεκα επί ρ. Κίλαο, 13.5x17 [Π.447/4] 

7. «Ναηπξ κνξη, ην θιπηδάλη, 1917», μπινγξάθεκα επί ρ. Κίλαο, 9x12 [Π.447/5] 

8. «Γπκλά, 1922», μπινγξάθεκα επί ρ. Ηαπσλίαο, 18.5x26.5 [Π.447/6] 

                                                 
815ΐι. Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., Πξαθηηθά ηεο Καιιηηερληθήο Βπηηξνπήο, ζπλεδξίαζε ηεο 29εο Εαλνπαξίνπ 

1925, φπνπ ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο έθξηλαλ απαξαίηεηε γηα ηελ εμεχξεζε ρψξνπ ηε δηαξξχζκηζε ησλ 

κεζεκβξηλψλ ηνίρσλ ησλ ηξηψλ αηζνπζψλ ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη απνθάζηζαλ λα θαηαζθεπαζηνχλ «1) 

Σξεηο ςεπδφηνηρνη εθ ηάβιαο κέηξσλ ηεηξαγσληθψλ 55 θαη 80 εθαηνζηψλ κεηά πθάζκαηνο θαη 2) 

Σέζζαξα παξαπεηάζκαηα ησλ παξαζχξσλ θαη ηξεηο θσηηζηήξεο εμ πθάζκαηνο κεηά ησλ θαηαιιήισλ 

εμαξηεκάησλ». ΐι. επίζεο, Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, 

ζπλεδξίαζε ηεο 24εο Μαξηίνπ 1925, φπνπ ν Παπαλησλίνπ ελεκέξσζε ηα παξφληα κέιε φηη «ε 

Πηλαθνζήθε αδεία ηνπ Τπνπξγείνπ έθιεηζε ηαο πχιαο ηεο φπσο γίλε ππφ ηεο επί ηνχηνπ δηνξηζζείζεο 

Καιιηηερληθήο Βπηηξνπήο λέα ηαμηλφκεζηο ησλ ζπιινγψλ απηήο θαη αη θαηάιιειαη δηα ηελ λέαλ 

αλάξηεζηλ επηζθεπαί ησλ αηζνπζψλ». 
816Ώξρείν ΒΠΜΏ, Πξαθηηθά ηα Καιιηηερληθήο Βπηηξνπήο, ζπλεδξίαζε ηεο 10εο Ενπλίνπ 1925.  
817Ώξρείν ΒΠΜΏ, ΐηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, ζπλεδξίαζε ηεο 26εο Ενπλίνπ 1925. 
818Ο ιφγνο ηεο κε πξαγκαηνπνίεζεο ηεο αγνξάο δελ καο είλαη γλσζηφο. ΐι. θαη Ώ. Γηαλλνπδάθε, Ζ 

ζπιινγή λενειιεληθήο γιππηηθήο θαη ε ηζηνξία ηεο, 1900-2006, φπ.π., ζει. 95. 
819 Δ ιίζηα κε ηα 26 ραξαθηηθά θαη ηα ζηνηρεία ηνπο (ηίηινο, εκεξνκελία, δηαζηάζεηο θηι.) είλαη αθξηβήο 

αληηγξαθή απφ ηνλ θαηάινγν ησλ έξγσλ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο πνπ ζπληάρζεθε ην 1936 θαη 

βξίζθεηαη ζην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ.. ε αγθχιεο ν ζεκεξηλφο ηαμηλνκηθφο ηνπο αξηζκφο. 
820 Ώλαπαξαγσγή ζην πεξηνδηθφΚεξθπξατθή Αλζνινγία, ρξνληά ΐ΄, 1 Εαλνπαξίνπ 1917, αξ. 9, ζει. 71 
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9. «Γπκλά 1922», μπινγξάθεκα επί ρ. Κίλαο, 21x14 [Π.447/7] 

10. «Ναηχξ κνξη, 1918», μπινγξάθεκα επί ρ. Ηαπσλίαο, 12.5x15 [Π.447/8] 

11. «Πνηήξη θαη βεληάιηα, 1919», μπινγξάθεκα επί ρ. Ηαπσλίαο, 20x15,5 [Π.497/2] 

12. «Πνηήξη θαη πίπα, 1919», μπινγξάθεκα επί ρ. Ηαπσλίαο, 25x20 [Π.497/3] 

13. «Μήια, 1919», μπινγξάθεκα επί ρ. Ηαπσλίαο, 13,5x22 [Π.497/4] 

14. «Αριάδηα, 1919», μπινγξάθεκα επί ρ. Ηαπσλίαο, 15x20 [Π.497/5] 

15. «Σνπείνλ κε πεχθν, 1920», μπινγξάθεκα επί ρ. Κίλαο, 11x15 [Π.497/6] 

16. «Σν ηξηαληάθπιιν, 1921», μπινγξάθεκα επί ρ. Ηαπσλίαο, 17x13.5 [Π.447/9] 

17. «Καιάζη θαη θαλάηη, 1922», μπινγξάθεκα επί ρ. Κίλαο, 7x9.5 [Π.447/10] 

18. «Ναηχξ κνξη ζην παξάζπξν, 1923», μπινγξάθεκα επί ρ. Κίλαο, 10.5x8.5 

[Π.1302/2] 

19. «πίηη θαη λαηχξ κνξη, 1923», μπινγξάθεκα επί ρ. Κίλαο, 9x10.5 [Π.447/11] 

20. «Γπκλά ζηε ζπειηά, 1923», ραιθνγξάθεκα επί ρ. Οιιαλδίαο, 30x22 [Π.497/11] 

21. «Γπκλφλ, 1923», μπινγξάθεκα, επί ρ. Ηαπσλίαο, 45x36 [Π.1302/3] 

22. «Αη ηξεηο ράξηηεο, 1923», μπινγξάθεκα επί ρ. Οιιαλδίαο, 45x36 [Π.1302/4] 

23. «Πξνζσπνγξαθία Γ. Γαιάλε, 1924», ραιθνγξάθεκα επί ρ. Κίλαο, 13x20 

[Π.497/12] 

24. «Σν θαλάηη, 1924», ραιθνγξάθεκα επί ρ. Κίλαο, 15x15 [Π.497/13] 

25. «Σνπείνλ ην Καζζίο, 1924», μπινγξάθεκα επί ρ. Οιιαλδίαο, 25x34 [Π.447/12, 

εηθ. 129] 

26. «Παιεφ ζπήηη ζηε Μνλκάξηε, 1925», ραιθνγξάθεκα επί ρ. Οιιαλδίαο, 17.5x25 

[Π.447/13] 

Δ απφθαζε λα απνθηεζνχλ έξγα ησλ Αεκεηξηάδε, Γαιάλε θαη Φσθά 

νθείιεηαη, θαηά ηε γλψκε κνπ, ζηηο αηζζεηηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ Παπαλησλίνπ θαη 

ηαπηφρξνλα δείρλεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα αληηπξνζσπεπηνχλ ζηε ζπιινγή ηεο 

Πηλαθνζήθεο φια ηα είδε ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο: πίλαθεο δσγξαθηθήο, γιππηά θαη 

ραξαθηηθά.Ο Κψζηαο Αεκεηξηάδεο, φπσο αλέθεξα λσξίηεξα, ήηαλ εθείλνο πνπ είρε 

βνεζήζεη ζεκαληηθά ηνλ λεαξφ Παπαλησλίνπ κεηά ηελ άθημή ηνπ ζην Παξίζη ην 

θζηλφπσξν ηνπ 1907, ελψ ζηηο αληαπνθξίζεηο ηνπ απφ ηε γαιιηθή πξσηεχνπζα ν 

ηερλνθξίηεο ζρνιίαζε ζπρλά θαη πάληνηε κε επηδνθηκαζία ηηο ζπκκεηνρέο ηνπ γιχπηε 

ζηηο παξηζηλέο εθζέζεηο, θάλνληαο ιφγν γηα ηε «δπλαηή ηερληθή» ηνπ θαη ηε «ζθέςε» 

πνπ δακάδεη ην ηαιέλην ηνπ θαη ηνλ νδεγεί ζε έξγα αξκνληθά θαη ηζνξξνπεκέλα.
821

Ο 

Παπαλησλίνπ γλψξηδε επίζεο πξνζσπηθά ηνλ Γαιάλεαπφ ηελ επνρή πνπ εξγαδφηαλ σο 

ζθηηζνγξάθνο ζηηο αζελατθέο εθεκεξίδεο, ζε άξζξν ηνπ κάιηζηα ζηελ εθεκ.θξηπηνλ 

επηέκβξην ηνπ 1900 ηνλ απνραηξέηεζε ελ φςεη ηεο επηθείκελεο αλαρψξεζήο ηνπ γηα 

                                                 
821Γ. Παπαλησλίνπ, «Έιιελ γιχπηεο», εθ. Δκπξφο, 15 Οθησβξίνπ 1910. Γ. Παπαλησλίνπ, «Γιππηηθή», 

εθ. Δκπξφο, 15 Ώπγνχζηνπ 1910, φπνπ ν Παπαλησλίνπ κε αθνξκή ην αιφλ γιππηηθήο ζην Γξαλη-

Παιαί έθαλε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηνλ «Άλδξα» ηνπ Κ. Αεκεηξηάδε, εθζεηάδνληαο ηελ αξηηφηεηα ηεο 

πιαζηηθήο ηνπ, ηελ θαζαξφηεηα ηεο αλαηνκίαο ηνπ θαη ηε ζνθή ηνπ θίλεζε. 
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ην Παξίζη.
822

Αελ έρσ εληνπίζεη ζηνηρεία γηα ηπρφλ επηθνηλσλία ησλ δχν αλδξψλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ Παπαλησλίνπ ζην Παξίζη ην 1908-1910, είλαη φκσο 

βέβαην φηη ν δηεπζπληήο ηεο Πηλαθνζήθεο εθηηκνχζε ηδηαίηεξα ην έξγν ηνπ ραξάθηε. 

ηα άξζξα ηνπ 1917 ραξαθηήξηζε κάιηζηα ηελ απνπζία ηνπ Γαιάλε, φπσο θαη ηνπ 

Αεκεηξηάδε, ζηε Γαιιία σο «δεκίαλ θαη ζχγρπζηλ γηα ηελ ηέρλε ηνπ ηφπνπ 

ηνχηνπ»,
823

ελψ ιίγα ρξφληα αξγφηεξα θαη κε αθνξκή ηελ έθζεζε ηνπ ραξάθηε ζην 

Ειίνπ Μέιαζξνλ, έθαλε ιφγν γηα έξγα βαζεηάο θαιαηζζεζίαο.
824

 

ηε δσγξαθηθή ηνπ Φσθά είρε αλαθεξζεί κε εγθσκηαζηηθφ ηφλν ν 

Παπαλησλίνπ ήδε ζηελ ηερλνθξηηηθή ηνπ γηα ηελ «Καιιηηερληθή Έθζεζε» ηνπ 

Γαππείνπ ην 1912 («αθζνλία δηαλφεζεο, πνίεζεο θαη αξκνλίαο»), ζρνιηάδνληαο 

ηδηαίηεξα ηνλ πίλαθα «ην Ώγγειφθαζηξν», ηνλ νπνίνλ έθξηλε σο έλα απφ ηα θαιχηεξα 

θνκκάηηα ηεο έθζεζεο γηα ηνλ «κνπζηθφ ζρεκαηηζκφ ηνπ ζπλφινπ πνπ ππνβάιιεη 

νιπκπίαο ζηξνθάο επηπρίαο θαη εθζηάζεσο απφ ηελ Πνηκεληθήλ πκθσλίαλ ηνπ 

Μπεηφβελ».
825

Βπηπιένλ ζηε ζχληνκε ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο πνπ 

παξνπζίαζε ζην άξζξν ηνπ «Τπαηζξηζκφο» ην 1917, ηνπνζέηεζε ηνλ Φσθά καδί κε 

ηνλ Υαηδφπνπιν ζηελ ηηκεηηθή πξψηε ζέζε ησλ Βιιήλσλ δσγξάθσλ πνπ ζηξάθεθαλ 

πξνο ην χπαηζξν θαη πνπ κε ηε θσηεηλφηεηα ησλ έξγσλ ηνπο «ιίγν έιιεηςε νη ζεαηαί 

λα θνξέζνπλ πξάζηλα γπαιηά, σο λα ηνπο ερηχπεζελ ε αληαχγεηα πεδνδξνκίνπ ησλ 

Ώζελψλ θαηά κήλα Ενχιηνλ».
826

 

Μνλάρα εαγνξά ηνπ πίλαθα ηνπ Ρντινχ είλαη πην δχζθνια εξκελεχζηκε, θαζψο 

ν δηεπζπληήο ηεο Πηλαθνζήθεο δελ εθηηκνχζε ηδηαίηεξα ην δσγξαθηθφ έξγν ηνπ 

θαζεγεηή ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ, ελψ ζχκθσλα κε ηνλ Διηάδε, θαη ν Ρντιφο «δελ 

ηα πήγαηλε καδί ηνπ θαη πνιχ θαιά».
827

 ε άξζξν ηνπ κε αθνξκή ηνλ ζάλαην ηνπ 

δσγξάθνπ ην θζηλφπσξν ηνπ 1928, ν Παπαλησλίνπ αλαγλψξηζε κελ ηελ ηφικε ηνπ λα 

θάλεη ηζηνξηθή δσγξαθηθή ζηελ Βιιάδα ηνπ 1897 θαη ηφληζε φηη απηήλ ηελ «έληηκε», 

παξά ηα ειαηηψκαηά ηεο, πξνζπάζεηα πξέπεη λα ηελ αλαθέξεη ε κηθξή ηζηνξία ηεο 

λενειιεληθήο ηέρλεο· ηαπηφρξνλα φκσο ππνγξάκκηζε φηη ν Ρντιφο «ιήγεη εηο ηνπο 

                                                 
822Γ. Παπαλησλίνπ, «Έλαο γεινηνγξάθνο. Πνπ καο θεχγεη εηο ηελ ρψξαλ ηνπ Καξαληάο. Σα κεηά ηνλ 

Θέκνλ Άλληλνλ Ŕ Ο Γαιάλεο θαη ε ειιεληθή γεινηνγξαθία Ŕ Ώληίν Βιενλψξα», εθ.θξηπ, 29 

επηεκβξίνπ 1900. 
823Γ. Παπαλησλίνπ, «Ο ππαηζξηζκφο», εθ. Δκπξφο, 27 Ώπξηιίνπ 1917. 
824Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν έξγνλ ηνπ Γαιάλε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 27 ΜαΎνπ 1928. 
825Γ. Παπαλησλίνπ, «Οδπζζέαο Φσθάο», εθ. Δκπξφο, 19 Ώπξηιίνπ 1912. Ώλαπαξαγσγή ηνπ έξγνπ 

«Ώγγειφθαζηξν» δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφΠαλαζήλαηα, ηρ.277, 15 Ώπξηιίνπ 1912. 
826Γ. Παπαλησλίνπ, «Ο ππαηζξηζκφο», φπ.π. 
827Κ. Διηάδεο, Ο θφζκνο ηεο ηέρλεο ζην κεζνπφιεκν, Ώζήλα, Πειαζγφο, 1978, ζει. 94.  
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πνηεηάο ηνπ, πνπ είλε κηα έληηκνο απνηπρία».
828

Καηά ηε γλψκε κνπ ε ζπγθεθξηκέλε 

απφθαζε ιεηηνχξγεζε σο παξάγνληαο εμηζνξξφπεζεο, ψζηε λα αληηπξνζσπεπζεί ζηε 

ζπιινγή ηνπ κνπζείνπ φρη κφλν ην έξγν ηνπ «λεσηεξηζηή» γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα 

Φσθά, αιιά θαη ν πίλαθαο ελφο αθαδεκατθνχ δσγξάθνπ. Βπηπξνζζέησο ην γεγνλφο φηη 

ηα ρξήκαηα ηεο αγνξάο πξνήιζαλ απφ ην θιεξνδφηεκα Ώβέξσθ πξνο ην Πνιπηερλείν, 

ε απφθηεζε ελφο πίλαθα ηνπ θαζεγεηή ηνπ Εδξχκαηνο δηαζθάιηδε ην λα κελ 

πξνθιεζνχλ αληηδξάζεηο γηα ηε ζπιιεθηηθή πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχζε ε δηεχζπλζε 

ηεο Πηλαθνζήθεο. Βηδηθά ην ρξνληθφ εθείλν δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ν Ρντιφο 

πξνεηνίκαδε ηε κεγάιε αλαδξνκηθή ηνπ έθζεζε ζηελ αίζνπζα ηεο ρνιήο Καιψλ 

Σερλψλ.
829

 Σέινο, ζηελ απφθαζε ηεο αγνξάο πηζαλφλ λα ζπλέβαιε θαηαιπηηθά ην 

ηζηνξηθφ ζέκα ηνπ πίλαθα, ζηνλ νπνίνλ απεηθνληδφηαλ ε ζηηγκή ηεο εχξεζεο ηνπ 

απαγρνληζκέλνπ εζλνκάξηπξα θαη αγηνθαηαρζέληνο απφ ηελ Οξζφδνμε Βθθιεζία 

παηξηάξρε απφ ηνλ Κεθαινλίηε πινίαξρν Νηθφιαν θιάβν ζηνλ Κεξάηην Κφιπν. Δ 

αλάξηεζή ηνπ ζηηο αίζνπζεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ζα πξνθαινχζε αλακθίβνια 

ζπγθίλεζε ζηνπο Έιιελεο επηζθέπηεο, ζπκίδνληάο ηνπο ην ηξαγηθφ απηφ πεξηζηαηηθφ 

ηνπ απαγρνληζκνχ ηνπ Παηξηάξρε Γξεγνξίνπ ηνπ Β΄, ηα νζηά ηνπ νπνίνπ 

θπιάζζνληαλ ζε καξκάξηλε ιάξλαθα ζηε Μεηξφπνιε Ώζελψλ. Ώπφ επηζηνιή ηνπ 

δσγξάθνπ πξνο ηνλ Παπαλησλίνπ κε εκεξνκελία 18 Ώπγνχζηνπ 1925 καζαίλνπκε φηη 

ν δηεπζπληήο ηεο Πηλαθνζήθεο είρε δεηήζεη εηδηθά ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη ν Ρντιφο, 

αθνχδηαηχπσζε ηε βαζεηά ηνπ ζπγθίλεζε,δέρηεθε λα ην πξνζθέξεη ζην κνπζείν«έζησ 

θαη αληί ηνπ επηεινχο ηνχηνπ πνζνχ ησλ ηξηάθνληα ρηιηάδσλ δξρ.».
830

Σν 

ζπγθεθξηκέλν πνζφ ήηαλ πξάγκαηη αξθεηά ρακειφ, αλ ην ζπγθξίλνπκε κε ηηο ηηκέο πνπ 

ν δσγξάθνο δεηνχζε γηα αληίζηνηρεο κλεκεηαθψλ δηαζηάζεσλ ζπλζέζεηο ηνπ, φπσο ην 

«Υαίξε Ραββί» (200.000 δξρ.)  ή ηνλ «Εππφιπην» (250.000 δξρ.).
831

 

 

                                                 
828Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν έξγνλ ηνπ Ρντινχ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 17 επηεκβξίνπ 1928. Ο 

Παπαλησλίνπ αλαθέξεηαη εδψ ζηνλ πίλαθα «Οη πνηεηέο», 1919, ιάδη ζε κνπζακά, 130 x170 εθ., 

ζπιινγή ηνπ Φηινινγηθνχ πιιφγνπ «Παξλαζζφο». 
829Εσγξαθηθή Έθζεζηο Γ.Ν. Ρνΐινχ, θαζεγεηνχ ηνπ Πνιπηερλείνπ, θαηάινγνο, κεγάιε αίζνπζα ρνιήο 

Καιψλ Σερλψλ, 5 Ννεκβξίνπ Ŕ 5 Αεθεκβξίνπ 1925.    
830 ΐι. ηε δαθηπινγξαθεκέλε επηζηνιή ηνπ Γ.Ν. Ρντινχ πξνο ηνλ Παπαλησλίνπ κε εκεξνκελία 18 

Ώπγνχζηνπ 1925, αξρείν Β.Π.Μ.Ώ.: «Δ επηζηνιή ζαο κε ζπλεθίλεζε βαζέσο, επεζχκνπλ λα έρσ ηελ 

ζχλζεζηλ ηνπ Παηξηάξρνπ Γξεγνξίνπ ηνπ Β΄ εηο ηελ Βζλ. Πηλαθνζήθελ. Βίκαη δηαηεζεηκέλνο λα 

πξνζθέξσ ηαχηελ έζησ θαη αληί ηνπ επηεινχο ηνχηνπ πνζνχ ησλ ηξηάθνληα ρηιηάδσλ δξρ.». 
831Οη ηηκέο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ αλαγξάθνληαλ ζηνλ θαηάινγν ηεο έθζεζεο ηνπ Ρντινχ ζηε ρνιή 

Καιψλ Σερλψλ, βι. Εσγξαθηθή Έθζεζηο Γ.Ν. Ρνΐινχ , φπ.π., αξ. θαη. 111-112. ΐι. επίζεο Ώλκ., 

«Βθζέζεηο» εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 10 Ννεκβξίνπ 1925, παξαηίζεηαη ζην Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή 

ηεο Διιάδνο ζηε Μπηελλάιε ηεο Βελεηίαο, φπ.π., ζει. 68, ππνζ. 171. 
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Δηθφλα 124: Ο. Φσθάο, «ην Αγγειφθαζηξν» 

 

 

Δηθφλα 125: Γ. Ρντιφο, «Σν καξηχξην ηνπ Παηξηάξρε Γξεγνξίνπ», πξηλ ην 1925 
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Δηθφλα 126: Γ. Γαιάλεο, «Σν θπλήγη», 1914 

 

 

Δηθφλα 127: Γ. Γαιάλεο, «Σνπίν ζην Cassis», 1924-1925  



323 

8.2) Ζ αγνξά δχν έξγσλ πνπ απνδίδνληαλ ζηνλ Γνκήληθν Θενηνθφπνπιν 

Σν ίδην δηάζηεκα πνπ ε Καιιηηερληθή Βπηηξνπή πξνεηνίκαδε ηελ επαλέθζεζε 

ηεο ζπιινγήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, ν Παπαλησλίνπ θαη ε θπβέξλεζε ηνπ Ώλδξέα 

Μηραιαθφπνπινπ δηαπξαγκαηεχνληαλ ηελ αγνξά ηνπ πίλαθα «Δ ηαχξσζε» (Π.153, 

ιάδη ζε κνπζακά, 120x80εθ., εηθ. 130), πνπ ηφηε απνδηδφηαλ ζηνλ Ανκήληθν 

Θενηνθφπνπιν.
832

 Δ ειαηνγξαθία ήηαλ αλαξηεκέλε σο απζεληηθφ έξγνηνπ δσγξάθνπ 

ζηε γθαιεξί ηνπ Καζίξεξ ζην ΐεξνιίλν ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1925 θαη ηελ είρε δεη 

πξψηνο ν Έιιελαο πξέζβεο ζηε γεξκαληθή πξσηεπνχζαΒ. Καλειιφπνπινο,
833

 ν 

νπνίνο κε έγγξαθφ ηνπ ελεκέξσζε άκεζα ηνλ Τπνπξγφ Βμσηεξηθψλ θαη Πξσζππνπξγφ 

Ώ. Μηραιαθφπνπιν θαη ηε δηεχζπλζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο.
834

 ε επφκελε έθζεζή 

ηνπ,
835

 ν πξέζβεο αλέθεξε φηη ην έξγν βξηζθφηαλ παιηφηεξα ζε εθθιεζία ηεο γαιιηθήο 

πφιεο LeMans
836

 θαη παξέζεζε ηα ηξία πηζηνπνηεηηθά ηεο γλεζηφηεηάο ηνπ, ηα νπνία 

                                                 
832Γηα ηνλ πίλαθα βι. Ν. Υαηδεληθνιάνπ (επηκ.), Γνκήληθνο Θενηνθφπνπινο Κξεο, θαηάινγνο έθζεζεο, 

Δξάθιεην, Βκπνξηθφ Βπηκειεηήξην Ŕ ΐαζηιηθή Ώγίνπ Μάξθνπ, 1 επηεκβξίνπ Ŕ 10 Οθησβξίνπ 1990, 

Δξάθιεην, 1990, ζει. 260-263, αξ. 23, ιήκκα ηνπ J. AlvarezLopera.ΐι. επίζεο, T. Frati, ιν ην 

δσγξαθηθφ έξγν ηνπ Γθξέθν,πξφινγνο-πξνζζήθεο Νίθνο Υαηδεληθνιάνπ, Ώζήλα, ΐφηζεο, 1994, αξ. 

76β. 
833 Ώλκ., «Σν απφθηεκα ηεο Πηλαθνζήθεο καο. Ο Γνιγνζάο ηνπ Greco», εθ.Διεχζεξνλ Βήκα, 9 

Ώπγνχζηνπ 1925, φπνπ θαη θσηνγξαθία ηνπ πίλαθα. 
834ΐι. ην έγγξαθν ηνπ πξέζβε Β. Καλειιφπνπινπ κε εκεξνκελία 14 Φεβξνπαξίνπ 1925 (αξηζ. πξση. 

326), αξρείν ΒΠΜΏ, θάθεινο Γθξέθν. ηελ επηζηνιή ηνπ έγξαθε επίζεο φηη ζην θαηάζηεκα ηνπ 

Καζίξεξ βξηζθφηαλ θαη ην έξγν ηνπ Θενηνθφπνπινπ «Ο Μπζηηθφο Αείπλνο» 

(DasGastmahlimHausedesSimon, βι.H. Kehrer, DieKunstderGreco, Μφλαρν,31920, αξ.53) γηα ην νπνίν 

φκσο ζεκείσλε φηη αλήθε άιινηε ζηνλ SirEdgarVincent θαη φηη αγνξάζηεθε ηειεπηαία απφ Γεξκαλφ 

βηνκήραλν ζην ΐεξνιίλν γηα 250.000 κάξθα, αιιά δελ θαίλεηαη δηαηεζεηκέλνο λα ηνλ πνπιήζεη. ΐι. 

επίζεο Ώλκ., «Σν απφθηεκα ηεο Πηλαθνζήθεο καο. Ο Γνιγνζάο ηνπ Greco», φπ.π.  
835Δ έθζεζε ηνπ Β. Καλειιφπνπινπ αλαδεκνζηεχηεθε ζηνλ αζελατθφ ηχπν ζηηο αξρέο ΜαΎνπ 1929 κε 

αθνξκή ηε δηακάρε γηα ηε γλεζηφηεηα ηνπ έξγνπ πνπ έιαβε ρψξα ηελ πεξίνδν εθείλε θαη ηελ νπνία ζα 

ζρνιηάζσ ζηε ζπλέρεηα ηεο δηαηξηβήο. ΐι.Ώλκ., «Βλ απφθηεκα ηεο Πηλαθνζήθεο. Δ ηαχξσζηο ηνπ 

Γθξέθν. Ο πίλαμ είλε γλήζηνο», εθ. Έζλνο, 2 ΜαΎνπ 1929.Ώλκ., «Δ ηαχξσζηο ηνπ Γθξέθν. 

Ώλακθηζβήηεηνο ε γλεζηφηεο ηνπ πίλαθνο. Μηα δήισζηο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο», εθ. Πνιηηεία, 3 

ΜαΎνπ 1929.Ώλκ., «Μηα θαιιηηερληθή επηθαηξφηεο. Δ ηαχξσζηο ηνπ Γθξέθν ηεο Βιιεληθήο 

Πηλαθνζήθεο. Ση απεθάλζεζαλ πεξί απηήο νη δηεζλνχο θχξνπο εκπεηξνγλψκνλεο Μάγεξ, Μπφληε, 

Φξηληιαίληεξ θαη Μπέξελζνλ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 3 ΜαΎνπ 1929. Ώλκ., «Ο Βζηαπξσκέλνο ηνπ 

κεγάινπ Θενηνθφπνπινπ είλαη αιεζηλά έξγνλ ηνπ Θενηνθφπνπινπ. Γχξσ απφ κηαλ θαθφπηζηνλ 

ακθηζβήηεζηλ. Πσο παξεγγέιζε θαη πσο εγνξάζζε ην έξγνλ. Ώη ακθηζβεηήζεηο ησλ αζαλάησλ έξγσλ 

ηέρλεο είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν. Ση απεθάλζε ην πκβνχιηνλ ηεο Πηλαθνζήθεο», εθ. Αθξφπνιηο, 4 

ΜαΎνπ 1929.  
836χκθσλα κε ρεηξφγξαθε θαη ελππφγξαθε επηζηνιή ηνπ Μαξζέι Νηθφι (MarcelNicolle), 

«expertdugouvernementFrançais, attaché honoraireauMuséeduLouvre»κε εκεξνκελία 5 Ννεκβξίνπ 

1931 απφ ην μελνδνρείν ηεο Μεγάιεο ΐξεηάληαο ζηελ Ώζήλα (αξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο Γθξέθν), ν 

πίλαθαο πξνεξρφηαλ απφ ηε ζπιινγή ηνπ AdolpheSinger θαη βξηζθφηαλ ζηελ θαηνηθία ηνπ (γλσζηή σο 

LaReineBérangère)ζηε γαιιηθή πφιε LeMans. Ο γηφο ηνπ ζπιιέθηε πνχιεζε αξγφηεξα ην έξγν ζηε 

GalerieTrotti ηνπ Παξηζηνχ (απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο νπνίαο ήηαλ θαη ν Νηθφι), απφ φπνπ ηνλ αγφξαζε 

αξρηθά ν έκπνξνο έξγσλ ηέρλεο A. Loebl θαη ζηε ζπλέρεηα ν Καζίξεξ.  



324 

ηνπ είρε πξνζθνκίζεη ν Γεξκαλφο έκπνξνο ηέρλεο:
837

 α) κηα θσηνγξαθία ηνπ πίλαθα, 

ζηελ πίζσ φςε ηεο νπνίαο ππήξρε ε ρεηξφγξαθε ζεκείσζε ηνπΏ. Μάγεξ 

(AugustMayer, 1885-1944), φηη πξφθεηηαη γηα απζεληηθφ θαη «φισο» ραξαθηεξηζηηθφ 

έξγνηνπ θαιιηηέρλε,
838

β) κηα ζχληνκε βεβαίσζε ηνπ ΐ. θνλ 

Μπφληε(WilhelmvonBode)·
839

 θαη γ) κηα πηζηνπνίεζε ηνπ Μ. Φξίληιέληεξ 

(MaxFriedlaender) φηη ν ζπγθεθξηκέλνο πίλαθαο ήηαλ ν ίδηνο κε εθείλνλ γηα ηνλ νπνίν 

γλσκνδφηεζε ν Μάγηεξ.
840

 Οη δηαπξαγκαηεχζεηο νινθιεξψζεθαλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα, εμαηηίαο ηνπ θηλδχλνπ, φπσο αλαθέξεηαη ζηε ζρεηηθή έθζεζε ηνπ πξέζβε, 

λα πνπιεζεί ην έξγν ζην Ελζηηηνχην ηεο Σέρλεο ηνπ Detroit, θαηην Καιιηηερληθφ 

πκβνχιην, ζηεξηδφκελν ζηηο γλσκνδνηήζεηο ησλ Γεξκαλψλ ηζηνξηθψλ ηέρλεο θαη 

ρσξίο λα εμεηάζεη απφ θνληά ηνλ πίλαθα,
841

 απνθάζηζε ηελ αγνξά ηεο «ηαχξσζεο» 

γηα 92.400 ειβεηηθά θξάγθα, πεξίπνπ 1.117.695 δξρ.
842

 Σν επράξηζην λέν ηεο 

                                                 
837ηελ έθζεζε ηνπ Καλειιφπνπινπ παξαηίζεληαη ζε αθξηβή κεηάθξαζε ηα πηζηνπνηεηηθά ησλ ηξηψλ 

Γεξκαλψλ ηζηνξηθψλ ηεο ηέρλεο. Σα πξσηφηππα, φπσο αλαθέξεη, είραλ θαηαηεζεί ζην Γξαθείν Σχπνπ 

ηνπ Τπνπξγείνπ Βμσηεξηθψλ. 
838«Πηζηνπνίεζηο ππφ Ώπγνχζηνπ Μάγεξ έρνπζα σο εμήο: Σελ εηθφλα „Γνιγνζάο‟ (ιηλή νζφλε, χςνο 

1.20, πιάηνο 0.80), ελ αλαπαξηζηά ε φπηζζελ θσηνγξαθία, ζεσξψ σο πιήξσο ηδηφγξαθνλ απζεληηθφλ 

θαη φισο ραξαθηεξηζηηθφλ έξγνλ ηνπ Ανκέληθνπ Θενηνθφπνπινπ «ει-Γθξέθν». Δ ελ ιφγσ εηθψλ, ήηηο 

δηαηεξείηαη θαιψο, ζα εδσγξαθήζε πεξί ην 1600. Οπδεκίαλ γλσξίδσ επαλάιεςηλ ηεο παξαζηάζεσο 

ηαχηεο. Θέισ αληηγξάςε ηελ εηθφλα ηνπ εηο ηνλ λένλ κνπ πεξί «Γθξέθν» έξγνλ, φπεξ εθδίδεηαη παξά ησ 

Hanfstaengl θαη ζέισ πεξηγξάςε απηήλ εηο ηνλ αλαιπηηθφλ θαηάινγνλ. Βλ Παξηζίνηο ηε 12ε Μαξηίνπ 

1924». ΐι. Ώ. Mayer,ElGreco, Μφλαρν, 1926, ζει. 18, αξ.89α, φπνπ ρξνλνινγεί ηνλ πίλαθα ζηα 1592-

1595. 
839«Πηζηνπνίεζηο ππφ ηνπ Μπφληε. Κξαηηθά κνπζεία ΐεξνιίλνπ, Μνπζείνλ Φξεηδεξίθνπ Γνπιηέικνπ. 

Βλ ΐεξνιίλσ ηε 19ε ΜαΎνπ 1925. Ώμηφηηκε θχξηε, Ο πκεηέξνο „Γνιγνζάο‟ ηνπ Γθξέθν είλε γλσζηφλ θαη 

γεληθψο αλεγλσξηζκέλνλ έξγνλ ηνπ δηδαζθάινπ, φπεξ σο εθ πεξηζζνχ θέξεη θαη ηελ απζεληηθήλ 

νλνκαζηηθήλ ππνγξαθήλ (δεμηά θάησζη). Βίλε έξγνλ επνρήο πζηεξσηέξαο δηαηεξνχκελνλ άξηζηα». 
840«ΐεβαίσζηο ηνπ θ. Φξηληιαίληεξ, έρνπζα σο εμήο: ΐεβαηψ φηη ε εηο ρείξαο ηνπ νίθνπ Καζζίξεξ 

επξηζθνκέλε εηθψλ ηνπ Γθξέθν παξηζηψζα κηα ηαχξσζηλ θαη ππνγεγξακκέλε νινγξάθσο είλε ε απηή 

πξνο ηελ ελ ηε γλσκνδνηήζεη ηνπ θαζεγεηνχ θ. Ώπγ. Μάγεξ ππφ εκεξνκελίαλ 12 Μαξηίνπ 1924 

πεξηγξαθνκέλελ εηθφλα». 
841Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., Πξαθηηθά Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, ζπλεδξίαζε ηεο 18εο ΜαΎνπ 1927: «Οη 

ππνθαηλφκελνη κέιε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πηλαθνζήθεο δεινχκε φηη ιαβφληεο ππφςε 

θαηά ην έηνο 1925 ηελ αιιεινγξαθίαλ ηνπ ππνπξγείνπ ησλ Βμσηεξηθψλ ηελ ζρεηηθήλ πξνο ηνλ 

πσινχκελνλ ππφ ηνπ νίθνπ Καζζίξεξ ελ ΐεξνιίλσ πίλαθα ηνπ Θενηνθφπνπινπ «ε ηαχξσζηο» θαη 

ηδίσο ηα ππνβιεζέληα ππφ ηνπ ελ ΐεξνιίλσ πξεζβεπηνχ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο ηνπ έξγνπ 

ππνγεγξακκέλα αθ‟ ελφο ππφ ηερλνθξηηηθνχ απζεληίαο δηεζλνχο θήκεο, φπσο ν Αηεπζπληήο ηεο ελ 

ΐεξνιίλσ πηλαθνζήθεο θ. W. Bode, εμ άιινπ ππφ ηνπ θαζεγεηνχ θ. AugustL. Mayer, εηδηθψο 

αζρνιεζέληα εηο ηνλ Θενηνθφπνπινλ θαη ζπγγξαθέσο ηνπ βηβιίνπ “ElGreco” (DelphinVerlag, 

Munchen) θαζψο θαη ππφ ηνπ δηεπζπληνχ ησλ Κξαηηθψλ Μνπζείσλ ΐεξνιίλνπ θ. Φξηληιαίληεξ 

(MaxFriedländer), ζεσξήζαληεο δε ηαο γλσκνδνηήζεηο ηαχηαο σο πιένλ ε επαξθείο εγγπήζεηο πεξί ηεο 

γλεζηφηεηνο, εθξίλακελ φηη ζα ήην επηχρεκα δηα ηελ Πηλαθνζήθελ ηεο Βιιάδνο ε απφθηεζηο ελφο έξγνπ 

ηνπ Έιιελνο θαιιηηέρλνπ εκθαληδνκέλνπ κε ηνηαχηαο ηίηινπο. Αηά ηαχηα θαη δηα πξαθηηθνχ εκψλ 

ππνβιεζέληα ηφηε εηο ην ππνπξγείνλ ησλ Βμσηεξηθψλ εγλσκαηεχζακελ ππέξ ηεο απνθηήζεσο ηνπ 

πίλαθα». Σν πξαθηηθφ έρεη ηηο ππνγξαθέο ησλ Γαραξία Παπαλησλίνπ, Γεψξγηνπ Εαθσβίδε, Γεψξγηνπ 

Υαηδφπνπινπ, Κσλζηαληίλνπ Παξζέλε θαη Οδπζζέα Φσθά. 
842χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ Β. Καλειιφπνπινπ, ν πξέζβεο πξέζβεο πέηπρε ηε κείσζε ηεο ηηκήο απφ 

ηα 150.000 ρξπζά κάξθα, αξρηθά ζε 110.000 ειβεηηθά θξάγθα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα 92.400 ειβεηηθά 

θξάγθα.  
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απφθηεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ Γθξέθναλαθνίλσζε ν Παπαλησλίνπ ζηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο 

Βπίβιεςεο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 26
εο

 Ενπλίνπ 1925,  ηελ ίδηα δειαδή εκέξα πνπ ν 

Πάγθαινο αλέιαβε ηελ πξσζππνπξγία ηεο ρψξαο κεηά ην πξαμηθφπεκά ηνπ. Δ 

θπβεξλεηηθή αιιαγή, σζηφζν, δελ επεξέαζε ηηο ηχρεο ηεο αγνξάο, αθνχ κε ην 

Ννκνζεηηθφ Αηάηαγκα ηεο 18
εο

 Οθησβξίνπ 1925, ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Αεκνθξαηίαο Παχιν Κνπληνπξηψηε, ηνλ πξσζππνπξγφ Θ. Πάγθαιν θαη ηα κέιε ηνπ 

Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, εγθξίζεθε ε πίζησζε 1.400.000 δξρ. γηα ηελ αγνξά ηνπ 

έξγνπ ηνπ Θενηνθφπνπινπ.
843

 Σν ζπγθεθξηκέλν πνζφ ήηαλ αλακθίβνια πνιχ πςειφ, 

ηδίσο αλ ζπγθξηζεί κε ηα αληίζηνηρα πνζά πνπ ν ηακίαο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο Ώ. 

Καζζαβέηεο είρε εγγξάςεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο γηα ην 

δηάζηεκα 1/3/1925-28/2/1926 θαη πνπ ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ ε Βπηηξνπή είρε ζηε 

δηάζεζή ηεο 108.300 δξρ. γηα ηελ θάιπςε ησλ εηήζησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ηνπ 

κνπζείνπ.
844

 

Πξνυπνινγηζκφο απφ 1 Μαξη. 1925 Ŕ 28 Φεβξ. 1926 

Έζνδα Έμνδα 

Υνξεγία Αεκνζίνπ 3 εηψλ Αξ. 90.000 Έπηπια 1.200 

πλδξνκή Ασξηδείνπ 

θιεξνδνηήκαηνο 2 εηψλ 

6.000 Αηάθνξα έμνδα, κεηαθνξηθά, 

ραξηφζεκα 

1.000 

Πεξίζζεπκα πξνεγνχκελεο 

ρξήζεσο 

1.192,40 Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο 

εηθφλσλ θαη πιαίζηα 

80.000 

Τπφινηπνλ εηο ρείξαο 

πξναθηφρνπ Σακίνπ 

πκβνχινπ 

4.338 Καζαξηζκφο, ζέξκαλζηο, θσηηζκφο, 

εππηζθεπαί 

5.000 

χλνιν 101.530, 80 ηνιαί πξνζσπηθνχ 7.000 

Έιιεηκκα ρξήζεσο 6.769,20 Γξαθηθά, βηβιία, δεηηθά 2.500 

χλνιν 108.300 χλνιν 108.300 

 

Βλδεηθηηθφ επίζεο ηεο ζεκαζίαο πνπ ε θπβέξλεζε Πάγθαινπ έδσζε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε αγνξά ήηαλ ην γεγνλφο φηη ε δηάζεζε ελφο ηφζν πςεινχ ρξεκαηηθνχ 

πνζνχ έγηλε ζε κηα πεξίνδν ζνβαξψλ νηθνλνκηθψλ δπζρεξεηψλ. Λίγνπο κήλεο 

λσξίηεξα ν Πξφεδξνο ηεο Βπηηξνπήο Οηθνλνκηψλ Ώζ. Βπηαμίαο είρε θάλεη ιφγν γηα ηελ 

αλάγθε πεξηζηνιήο ησλ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη είρε πξνηείλεη ηε 

ζπγρψλεπζε θαη θαηάξγεζε δηαθφξσλ νξγαληθψλ ζέζεσλ, αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη 

                                                 
843Ννκ. Αηάηαγκα «Πεξί εγθξίζεσο πηζηψζεσο δξαρ. 1.400.000 δηα ηελ αγνξάλ πίλαθνο ηνπ Έιιελνο 

δσγξάθνπ Θενηνθφπνπινπ», ΦΔΚ, αξ.337 ηεο 2αο Ννεκβξίνπ 1925. 
844Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., πξαθηηθά ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, ζπλεδξίαζε ηεο 

24εο Μαξηίνπ 1925. 
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εθείλεο ηνπ δεχηεξνπ επηκειεηή ηεο Πηλαθνζήθεο, γεγνλφο πνπ ηειηθά νδήγεζε ζηελ 

απφιπζε ηνπ Οδπζζέα Φσθά.
845

 

Σνλ βαζηθφ ιφγν ηεο απφθαζεο ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπ Μηραιαθφπνπινπ θαη 

Πάγθαινπ λα δηαζέζνπλ πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην δξαρκέο γηα ηελ απφθηεζε ελφο 

Γθξέθν ηνλ αλέθεξε εκκέζσο ζε άξζξν ηνπ ν Κσλζηαληίλνο Μαιέαο, φηαλ 

ραξαθηήξηζε εχζηνρα ηελ αγνξά ηεο «ηαχξσζεο» σο έλα «αιεζηλά κεγάιν 

θαιιηηερληθφ θαη εζληθφ[ε ππνγξάκκηζε δηθή κνπ]γεγνλφο» πνπ παξνπζίαζε ηελ 

Βιιάδα «γηα πξψηε θνξά εηο ηα κεγάια θαιιηηερληθά θέληξα δηεθδηθήηξηα, εηο ηελ 

αγνξάλ ησλ θαιιηηερληθψλ ζεζαπξψλ, δηα ηελ πηλαθνζήθελ ηεο».
846

 

ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920ε θήκε ηνπ δσγξάθνπ ζηε Απηηθή Βπξψπε 

είρε ζηαζεξνπνηεζεί κεηά ηελ επαλαλαθάιπςή ηνπ ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο θαη ε 

ζρεηηθή βηβιηνγξαθία αξηζκνχζε ήδε ζεκαληηθέο κειέηεο.
847

 Ώιιά θαη ζηελ Βιιάδα 

δεκνζηεχνληαλ ήδε απφ ηηο αξρέο ηνπ 19
νπ

 αηψλα εηδήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ αλαθάιπςε 

λέσλ έξγσλ ηνπ δσγξάθνπ θαη ηελ έθδνζε λέσλ βηβιίσλ, ελψ Έιιελεο ιφγηνη φπσο νη 

Α. ΐηθέιαο, Ε. Καξαβίαο, . Αε ΐηάδεο, Κ. Οπξάλεο θ.ά. κε δηαιέμεηο θαη άξζξα ηνπο 

ζπληεξνχζαλ ην δήηεκα ηνπ Γθξέθν ζηελ ειιεληθή δεκνζηφηεηα, ηνλίδνληαο πάληνηε 

κε ππεξεθάλεηα ηελ ειιεληθή θαηαγσγή ηνπ δσγξάθνπ.
848

Δ θξάζε ηνπ Ν. 

Καινγεξφπνπινπ, δηαηππσκέλε ζηα 1926, φηη «ν Θενηνθφπνπινο νχηε Εηαιφο ηελ 

Σέρλελ είλαη νχηε Εζπαλφο σο ηνλ λνκίδνπλ, αιια γλήζηνο Έιιελ δηαηεξήζαο θαη 

απηήλ ηελ γιψζζαλ ηνπ κε πείζκνλα εγσηζκφλ, θαη ηελ γξαθήλ αθφκελ, ππνγξάθσλ 

ηα έξγα ηνπ Βιιεληζηί», ζπλνςίδεη, θαηά ηε γλψκε κνπ, κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηελ 

θπξίαξρε ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 αληίιεςε γηα ηνλ δσγξάθν. 
849

 ηαλ, 

επνκέλσο, παξνπζηάζηεθε ε επθαηξία απφθηεζεο ελφο εηθαδφκελνπ ηφηε έξγνπ ηνπ γηα 

ηε ζπιινγή ηεο ππφ αλαδηνξγάλσζεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο 

ηεο πεξηφδνπ δελ δίζηαζαλ λα δαπαλήζνπλ έλα εθαηνκκχξην δξαρκέο, απαληψληαο κε 

ηνλ ηξφπν απηφλ θαη ζηηο πξνζπάζεηεο «ηζπαλνπνίεζεο» ηνπ πνπ ιάκβαλαλ ρψξα 

                                                 
845Ώλκ., «Νέαη απνθάζεηο ηεο Βπηηξνπήο ησλ Οηθνλνκηψλ. Ώη ππνδεηθλπφκελαη πεξηζηνιαί δαπαλψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ ηεο Παηδείαο», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 10 Ννεκβξίνπ 1924. Ώλάκεζα ζηηο πξνηάζεηο ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Βπηηξνπήο Οηθνλνκηψλ ζρεηηθά κε ηελ πεξηζηνιή δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ ηεο 

Παηδείαο, ήηαλ θαη «λα ππνρξεσζή ν δηεπζπληήο ηεο εζληθήο πηλαθνζήθεο, ίλα δηδάζθε άλεπ επηκηζζίνπ 

ηελ αηζζεηηθήλ θαη ηζηνξίαλ ηεο ηέρλεο ελ ησ ζρνιείσ ησλ θαιψλ ηερλψλ». 
846Κ. Μαιέαο, «Έλαο Greco (εηο ηελ Πηλαθνζήθελ καο)», εθ.Διεχζεξνλ Βήκα,2 Ώπγνχζηνπ 1925. 
847ΐι.J. AlvarezLopera, «Δ θαηαζθεπή ελφο δσγξάθνπ. Έλαο αηψλαο εξεπλεηηθήο θαη εξκελεπηηθήο 

εξγαζίαο γηα ηνλ Ανκήληθν Θενηνθφπνπιν», ζηνΝ. Υαηδεληθνιάνπ (επηκ.), Δι Γθξέθν: Σαπηφηεηα θαη 

Μεηακφξθσζε. Κξήηε-Ηηαιία-Ηζπαλία, θαηάινγνο έθζεζεο, Ώζήλα, Β.Π.Μ.Ώ.., 18 Οθησβξίνπ 1999 Ŕ 

17 Εαλνπαξίνπ 2000, Ώζήλα, Β.Π.Μ.Ώ.., 1999, ζει. 27-44. 
848ΐι. ζρεηηθά Β. Μαηζηφπνπινο, «ΐηβιηνγξαθία ειιεληθψλ εθδφζεσλ θαη δεκνζηεπκάησλ γηα ηνλ 

Ανκήληθν Θενηνθφπνπιν», ζην Γνκήληθνο Θενηνθφπνπινο Κξεο, φπ.π., ζει. 415-429.  
849Ν. Καινγεξφπνπινο, Μεηαβπδαληηλή θαη Νενειιεληθή Σέρλε, Ώζήλα, 1926, ζει.128-129. 
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θπξίσο ζηελ ηβεξηθή ρεξζφλεζν ην ίδην δηάζηεκα.
850

 πσο ζα δείμσ ζην θεθάιαην γηα 

ηελ επαλέθζεζε ηεο ζπιινγήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, ν επηζθέπηεο ηνπ κνπζείνπ 

δηαπίζησλε φηη δίπια ζηνπο κεγάινπο δσγξάθνπο ησλ ήδε θαζηεξσκέλσλ εζληθψλ 

θαιιηηερληθψλ ζρνιψλ, ε ειιεληθή ηέρλε είρε θη εθείλε λα επηδείμεη έλαλ 

Θενηνθφπνπιν. Βπηπξνζζέησο,ζε κηα πεξίνδν πνπ ε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή είρε 

θαηαξξαθψζεη ην εζληθφ θξφλεκα, ην έξγν ηνπ θεκηζκέλνπ ζην εμσηεξηθφ Έιιελα 

δσγξάθνπ κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο απφδεημε ησλ κεγάισλ θαιιηηερληθψλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ έζλνπο. Ο δηθηάηνξαο Πάγθαινο, άιισζηε, πνπ ελέθξηλε ηελθξαηηθή 

πίζησζε γηα ηελ αγνξά ηνπ πίλαθα,είρε, ην ίδην δηάζηεκα πξνρσξήζεη ζε πνιπάξηζκεο 

παξαγγειίεο γηα ηελ αλέγεξζε κλεκείσλ-εξψσλ γηα ηηο λίθεο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ 

ζηνπο ΐαιθαληθνχο Πνιέκνπο.
851

 

Δ εζληθή ππεξεθάληα γηα ηνλ θαηαμησκέλν ζην εμσηεξηθφ ειιεληθήο 

θαηαγσγήο δσγξάθν δηθαηνινγεί, επίζεο, ηελ θπβεξλεηηθή απφθαζε, κεξηθνχο κήλεο 

αξγφηεξα, λα δνζεί έλα εθαηνκκχξην δξαρκέο γηα ηελ αγνξά ελφο δεχηεξνπ 

ζεσξνχκελνπ ηφηε έξγνπ ηνπ Γθξέθν«Ο Υξηζηφο αίξσλ ηνλ ζηαπξφ» (Π.154, ιάδη ζε 

κνπζακά, 53x38εθ., εηθ. 131).
852

Οη κνλαδηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρσ εληνπίζεη ζρεηηθά 

κε ηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά πξνέξρνληαη απφ έλα ρεηξφγξαθν πξνζρέδην επηζηνιήο ηνπ 

Παπαλησλίνπ πξνο ην Τπνπξγείν ησλ Βμσηεξηθψλ.
853

  ηελ επηζηνιή ηνπ ν δηεπζπληήο 

ηεο Πηλαθνζήθεο ελεκέξσζε ηνλ Τπνπξγφ φηη ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1926 ζπλάληεζε ηνλ 

παξεπηδεκνχληα ηφηε ζηελ Ώζήλα Γ. Μέγεξ-Γθξέθε (JuliusMeier-Graefe), ν νπνίνο 

ηνλ πιεξνθφξεζε φηη ν πξνζσπηθφο ηνπ θίινο θαη ζπληαμηδηψηεο ηνπ ζηελ Εζπαλία 

Γεξκαλφο δσγξάθνο Ρ. Σέβεο (RudolfTewes)
854

είρε ζηελ θαηνρή ηνπ ηνλ πίλαθα θαη 

                                                 
850Γηα ηηο εζληθηζηηθέο δηεθδηθήζεηο ηνπ Θενηνθφπνπινπ ζηελ Εζπαλία βι. Ν. Υαηδεληθνιάνπ, 

«Βζληθηζηηθέο δηεθδηθήζεηο ηνπ Ανκήληθνπ Θενηνθφπνπινπ», ζην Δι Γθξέθν: Σαπηφηεηα θαη 

Μεηακφξθσζε, φπ.π., ζει. 61-87. 
851ΐι. . Σζηάξα, Σνπία ηεο εζληθήο κλήκεο, Ώζήλα, Κιεηδάξηζκνο, 2005.  Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ 

ζπκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζηε Μπηελλάιε ηεο Βελεηίαο, φπ.π., ζει. 52-56. 
852ηα πξαθηηθά ηφζν ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ φζν θαη ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο δελ ππάξρεη 

θαηαγεγξακκέλε θακία αλαθνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε αγνξά, ελψ δελ έρσ εληνπίζεη θάπνην άιιν επίζεκν 

έγγξαθν ζρεηηθφ κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ δαπαλήζεθε γηα ηνλ πίλαθα. Γηα ηνλ πίλαθα βι. T. Frati, ιν 

ην δσγξαθηθφ έξγν ηνπ Γθξέθν, φπ.π., αξ. 79δ. 
853Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο Γθξέθν, πξνζρέδην επηζηνιήο ηνπ Παπαλησλίνπ πξνο ην Τπνπξγεην ησλ 

Βμσηεξηθψλ. 
854Σελ άλνημε-θαινθαίξη ηνπ 1908 ν Μέγεξ-Γθξέθεβξέζεθε ζηελ Εζπαλία θαη κε βάζε ηελ Μαδξίηε 

έθαλε ζχληνκεο επηζθέςεηο ζην Σνιέδν, ηελ Ώλδαινπζία, ηε ΐαξθειψλε θαη ζε άιιεο κηθξέο ηζπαληθέο 

πφιεηο, ζπλνδεπφκελνο απφ ηε ζχδπγφ ηνπ θαη ηνπο δσγξάθνπο ΣέβεοθαηLeovonKönig. ΐι. J. Meier-

Graefe, Kunst ist nicht für Kunstgeschichte da. Briefe und Dokumente, Göttingen, 2001, ζει.372, 431. 

Σναλαθέξεην E. Storm, «Julius Meier-Graefe, El Greco and the rise of modern art», Mitteilungen der 

Carl Justi-Vereinigung, ηφκνο 20, 2008, ζει.126 θαηππνζ.25.  
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ήηαλ δηαηεζεηκέλνο λα ηνλ πνπιήζεη κφλν ζε κνπζείν.
855

Δ δηαβεβαίσζε ηνπ Γεξκαλνχ 

ηζηνξηθνχ ηεο ηέρλεο ζηνλ Παπαλησλίνπ φηη πξφθεηηαη γηα έξγν «αλακθηζβεηήηνπ 

γλεζηφηεηνο» θαη ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηέρλεο ηνπ Θενηνθφπνπινπ,
856

 αιιά θαη ε 

εμέηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πίλαθα απφ ην Καιιηηερληθφ πκβνχιην ηεο Πηλαθνζήθεο
857

 

νδήγεζε ζηελ απφθηεζή ηνπ αληί ηνπ πξναλαθεξζέληνο ρξεκαηηθνχ πνζνχ. ηελ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ πξνο ην Τπνπξγείν Βμσηεξηθψλ ν Παπαλησλίνπ ηφληζε φηη ε 

επθαηξία ήηαλ ζεκαληηθή θαη ζα ήηαλ επρήο έξγνλ λα κε ραζεί, εθφζνλ ε Βζληθή 

Πηλαθνζήθε είρε απνθηήζεη κέρξη ηψξα κφλν έλα πίλαθα ηνπ κεγάινπ δσγξάθνπ, 

«ππάξρνπλ δε ηνχηνη εηο ηα κνπζεία ησλ πιείζησλ εζλψλ, θαη εηο ηα βαιθαληθά έζλε 

αθφκε, αθνχ εηο ηελ ηδησηηθή ζπιινγή ησλ βαζηιέσλ ηεο Ρνπκαλίαο επξίζθνληαη 

ηέζζεξηο αξηζηνπξγεκαηηθνί πίλαθεο ηνπ Γθξέθν».
858

 

Ο πίλαθαο αλαξηήζεθε ζηηο αίζνπζεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ηνλ Μάξηην 

ηνπ 1927, ζχκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Διεχζεξνλ Βήκα.
859

Σν γεγνλφο φηη 

ε είδεζε δεκνζηεχηεθε ζε κνλφζηειν ζηελ πέκπηε ζειίδα ηεο εθεκεξίδαο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία νπνηαζδήπνηε άιιε αλαθνξάο ζηνλ θαζεκεξηλφ θαη 

πεξηνδηθφ Σχπν ηεο επνρήο (ηνπιάρηζηνλ απφ ηε δηθή κνπ έξεπλα) πξνθαιεί εχινγα 

εξσηήκαηα γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ε ζπγθεθξηκέλε αγνξά δελ έιαβε θακία δεκνζηφηεηα. 

Σν ζέκα πεξηπιέθεη αθφκε πεξηζζφηεξν ε «ζησπή» ησλ πεγψλ, αθνχ ζην αξρείν ηεο 

Β.Π.Μ.Ώ.. δελ εληφπηζα θαλέλα επίζεκν έγγξαθν είηε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ κνπζείνπ 

είηε θάπνηνπ ππνπξγείνπ, ζην νπνίν λα γίλεηαη ιφγνο γηα ηελ αγνξά ή λα δίδνληαη 

                                                 
855 χκθσλα κε ηνλ Μ. Σφκπξν, ην κηθξφ απηφ έξγν («Figure θαηά ηελ εκπνξηθήλ έθθξαζηλ, δειαδή φρη 

νιφζσκνλ», φπσο ην ραξαθηήξηζε) είρε εθηεζεί ζηελ «Expositiond‟artancienespagnol» πνπ νξγαλψζεθε 

ζηε γθαιεξί Charpentier ζην Παξίζη ζηα 1925, ζηα πιαίζηα ηεο Αηεζλνχο Έθζεζεο. Βπεηδή φκσο ήηαλ 

«δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο θαη ζθνχξνλ […] πεξηεθέξεην εηο ηελ αγνξάλ άλεπ απνηειέζκαηνο». Δ 

είδεζε ηεο αγνξάο ηεο «ηαχξσζεο»απφ ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε ζπλέρηζε ν γιχπηεο, νδήγεζε ηνλ 

Γεξκαλφ ηδηνθηήηε ηνπ έξγνπ λα απεπζπλζεί ζηνλ Έιιελα έκπνξν Ν. Μαδαξάθε, ν νπνίνο θαη θάιεζε 

ηνλ Σφκπξν λα ηνπ δείμεη ηνλ πίλαθα, ιέγνληάο ηνπ φηη ζα ηνλ πξνηείλεη ζηελ πξεζβεία γηα 1000 

αγγιηθέο ιίξεο. Σν ηη ζπλέβε ζηε ζπλέρεηα θαη δελ πξνηηκήζεθε ηειηθά ε πξνζθνξά ηνπ Έιιελα 

εκπφξνπ, αιιά αγνξάζηεθε απφ ηνλ πξέζβε Καξαπάλν γηα έλα εθαηνκκχξην, ν Σφκπξνο δελ γλψξηδε. 

ΐι. Μ. Σφκπξνο, «Οη πίλαθεο ηνπ Γθξέθν ηεο Βιιεληθήο Πηλαθνζήθεο. Βίλε γλήζηνη. Οη Πξεζβεπηαί 

θαιψο ελήξγεζαλ. Σν ηερληθφλ πκβνχιηνλ επέδεημελ νιηγσξίαλ πεξί ην θαζήθνλ ηνπ», εθ. Ζ Πξσΐα, 

12 ΜαΎνπ 1929. 
856Σελ επηβεβαίσζε ηεο γλεζηφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πίλαθα απφ ηνλ Γεξκαλφ ηερλνθξίηε αλέθεξε ν 

Παπαλησλίνπ θαη ζε κεηαγελέζηεξε δαθηπινγξαθεκέλε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο Θ. 

Σνπξθνβαζίιε κε εκεξνκελία 30 Ενπλίνπ 1933. Σν γεγνλφο επηβεβαίσζε επίζεο ν Φψηεο Κφληνγινπ, 

βι. Φ. Κφληνγινπ, «Ο Γθξέθν ηεο Πηλαθνζήθεο. Ο ζφξπβνο γηα ηε γλεζηφηεηά ηνπ», Διιεληθά 

Γξάκκαηα, 18 ΜαΎνπ 1929, ζει.60-63. 
857χκθσλα κε δεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαο Διεχζεξνλ Βήκα ν πίλαθαο «εζηάιε εληαχζα θαη εμεηάζζε 

ππφ ηνπ θαιιηηερληθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο Πηλαθνζήθεο, αλεγλσξίζζε δε ππφ ηνπ ζπκβνπιίνπ ε γλεζηφηεο 

ηνπ θαη ε ιακπξά ηνπ ζπληήξεζηο. ΐι. Ώλκ., «Καη δεχηεξνο Γθξέθν εηο ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ», εθ. 

Διεχζεξνλ Βήκα, 12 Μαξηίνπ 1927. 
858Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο Γθξέθν, πξνζρέδην επηζηνιήο ηνπ Παπαλησλίνπ πξνο ην Τπνπξγεην ησλ 

Βμσηεξηθψλ. 
859Ώλκ., «Καη δεχηεξνο Γθξέθν εηο ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ», φπ.π. 



329 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηηκή θαη ηελ πξνέιεπζε ησλ ρξεκάησλ (θξαηηθή πίζησζε 

ή ίδην θεθάιαην ηεο Πηλαθνζήθεο). Βπίζεο ηφζν ζηα πξαθηηθά ηνπ Καιιηηερληθνχ 

πκβνπιίνπ, φζν θαη ζε εθείλα ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο δελ θαηαγξάθεθε θακία 

ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο, γεγνλφο πνπ δχζθνια κπνξεί 

λα εμεγεζεί, επεηδή αθξηβψο πξφθεηηαη γηα έξγν ηνπ Θενηνθφπνπινπ. Τπήξραλ άξαγε 

ππφλνηεο ζρεηηθά κε ηε γλεζηφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πίλαθα, φπσο ζπλέβε ην ίδην 

δηάζηεκα θαη κε ηε «ηαχξσζε»;
860

 Με έγγξαθν ηεο πξνο ηνλ Παπαλησλίνπ ζηηο 16 

ΜαΎνπ 1927, ε Κνηλνβνπιεπηηθή Βπηηξνπή ηεο Παηδείαο ηνπ δήηεζε ηελ 

αηηηνινγεκέλε απάληεζεηνπ θάζε κέινπο ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 

εξσηήζεηοαλ είλαη γλήζηα ε «ηαχξσζε», αλ είλαη «έξγνλ κεηαρξσκαηηζκέλνλ ή 

ζπκπεπιεξσκέλνλ» θαη αλ είλαη άμηνλ ηεο θαηαβιεζείζεο δαπάλεο».
861

Σν 

Καιιηηερληθφ πκβνχιην ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, κεηά απφ ζπλεδξίαζε ηνπ ζηηο 22 

ΜαΎνπ, απάληεζε νκφθσλα:  

Δπί ηνπ πξψηνπ εξσηήκαηνο. Ζ εηθψλ θέξεη φια ηα ζηνηρεία ελφο γλήζηνπ έξγνπ ηνπ 

Θενηνθφπνπινπ. Ήηνη ε ζχλζεζηο, ν ρξσκαηηζκφο, αη κνξθαί θαη αη αλαινγίαη δεηθλχνπλ 

ηελ αηνκηθφηεηα ηνπ Θενηνθφπνπινπ, φπσο αχηε εθδειψλεηαη εηο φια ηνπ ηα έξγα, είηε 

έρνπλ ην ζέκα ηεο ηαπξψζεσο είηε κε. Δμ άιινπ νπδέλ δεδνκέλνλ θαηά ηεο γλεζηφηεηαο 

ηνπ έξγνπ έρνκελ.  

Δπί ηνπ δεχηεξνπ εξσηήκαηνο. Σν έξγν είλε εηο σξηζκέλα ζεκεία αδεμίσο 

επηδηνξζσκέλνλ. Δμάγεηαη φηη ππάξρνπλ θζνξαί ηαο νπνίαο ν δηνξζσηήο πξνζπάζεζε 

δηα ηεο αδεμίαο ηαχηεο εξγαζίαο λα ζπγθαιχςε. 

Δπί ηνπ ηξίηνπ εξσηήκαηνο. Βεβαίσο κηα επηδηφξζσζηο κεηνη ηελ πιηθήλ αμίαλ ηνπ έξγνπ. 

Αιιά ηηο δχλαηαη λα γλσξίδε πνία ζα ήην ε ηηκή ηνπ έξγνπ αλ ήην αλέπαθνλ. Σελ αμίαλ 

ηνπ έξγνπ δελ δχλαηαη ην πκβνχιηνλ λα νξίζε επαθξηβψο δηφηη αχηε εμαξηάηαη απφ 

                                                 
860Ώκθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηε γλεζηφηεηα ηνπ πίλαθα ηνπ Θενηνθφπνπινπ «Δ ηαχξσζε» είραλ 

δηαηππσζεί ήδε απφ ηελ αγνξά ηνπ, φπσο ηνπιάρηζηνλ αλέθεξε ν ζπληάθηεο ηεο εθεκεξίδαο Πνιηηεία: 

«Βίλαη έξγνλ γλήζηνλ ηνπ Θενηνθφπνπινπ παξά ηαο αληηξξήζεηο αίηηλεο πξνεβιήζεζαλ απφ μέλνπο Ŕ 

φηε ην έξγνλ επξίζθεην εηο ην εμσηεξηθφλ - , ε δε γλεζηφηεο ηνπ, επηθπξνπκέλε απφ κεγάινπο θαη 

δηεζλνχο θχξνπο ηερλνθξίηαο, ηδίσο δε απφ ηνλ εηδηθφλ κειεηεηήλ ηνπ Θενηνθφπνπινπ θαζεγεηήλ θ. 

Μάυεξ, φζηηο εθδίδεη θαη β΄ ηφκνλ πεξί Θενηνθφπνπινπ, θαζίζηαηαη πιένλ αλαληίιεθηνο». ΐι. Ώλκ., 

«Σα ρζεζηλά εγθαίληα ηεο δεπηέξαο πεξηφδνπ ηεο Πηλαθνζήθεο», εθ. Πνιηηεία, 14 Φεβξνπαξίνπ 1926. 
861Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., αξηζκ. Πξσηνθφιινπ 839. ην ίδην έγγξαθν ε Βπηηξνπή δεηνχζε, επίζεο, απφ 

ηνλ Παπαλησλίνπ «λα απνζηαιψζηλ απηή αη απνθάζεηο ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο επί ηε βάζεη ησλ νπνίσλ εγνξάζζεζαλ πίλαθεο Βιιήλσλ δσγξάθσλ εθ πηζηψζεσο 283304 

δξαρ. ππνινίπνπ εθ ηεο εγθξηζείζεο πηζηψζεσο 1.500.000 δξαρ. δηα ηελ αγνξάλ ηνπ πίλαθνο ηνπ 

Έιιελνο δσγξάθνπ, ελ ηαπηψ δε λα γλσξίζε εκίλ πνπ επξίζθνληαη νη πίλαθεο νχηνη». Πηζαλφλ ην 

ζπγθεθξηκέλν αίηεκα λα εληάζζεηαη ζηνλ γεληθφηεξν δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν πνπ ηελ ίδηα πεξίνδν έθαλε 

ε Οηθνπκεληθή Κπβέξλεζε ηνπ Γ. Καθαληάξε γηα ηε ζχλαςε δεχηεξνπ πξνζθπγηθνχ δαλείνπ απφ ηελ 

ΚΣΒ. 
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πνιιάο ζπλζήθαο, ζεσξνχκελ νπρ ήηηνλ επηχρεκα φηη ε Δζληθή Πηλαθνζήθε δηα ηεο 

αγνξάο ηαχηεο απέθηεζελ ελ έξγνλ ηνπ Θενηνθφπνπινπ.
862

 

ηα 1926-27, επνκέλσο, ε εζληθφηεηα ηνπ Θενηνθφπνπινπ ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηε δηεζλή ηνπ θήκε αξθνχζαλ γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηνπ ζηελ Βιιάδα. 

Ώληίζεηα ε ηερλντζηνξηθή εξκελεία ηεο δσγξαθηθήο ηνπ ειάρηζηα απαζρφιεζε ηελ 

θαιιηηερληθή δεκφζηα ζθαίξα ην δηάζηεκα εθείλν. Δ κελ Βζληθή Πηλαθνζήθε, ε νπνία 

εθ ζέζεσο ζα φθεηιε λα παξάγεη επηζηεκνληθφ ιφγν γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν 

δήηεκα, δελ αληαπνθξίζεθε ζηνλ εθπαηδεπηηθφ απηφ ξφιν. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο 

ν Παπαλησλίνπ δελ δεκνζίεπζε θάπνην άξζξν κε αθνξκή ηελ απφθηεζε ησλ έξγσλ, 

κνινλφηη ηελ ίδηα πεξίνδν είρε μεθηλήζεη ηελ ηαθηηθή ηνπ ζπλεξγαζία κε ηελ 

εθεκεξίδα Διεχζεξνλ Βήκα, ελψ θαη ζηελ νκηιία ηνπ ζηα εγθαίληα ηεο Πηλαθνζήθεο, ε 

κνλαδηθή ηερλντζηνξηθνχ πεξηερνκέλνπ αλαθνξά ηνπ ήηαλ κηα γεληθφινγε θξάζεπνπ 

νθείιεηαη, θαηά ηε γλψκε κνπ, ζηηο ειιηπείο γλψζεηο ηνπ γηα ηελ ηέρλε ηνπ 

Θενηνθφπνπινπ:
863

 

Δίκεζα επγλψκνλεο φηη ην Κξάηνο έδσζε ηα κέζα, ψζηε λα θέξσκελ εηο ην Διιεληθφλ 

Σκήκα ηεο Πηλαθνζήθεο ηνλ Κξήηα δσγξάθνλ, ν νπνίνο κε ηελ αλήζπρνλ κεγαινθπΐαλ 

ηνπ εηάξαμε ηελ ηειεηνκνξθίαλ ηεο Αλαγελλήζεσο θαη πηζηνπνηεί ηελ δχλακηλ ηεο 

πξνζσπηθφηεηνο θαη ην αηψληνλ γίγλεζζαη εηο ηελ ηέρλελ.
864

 

 Ώληηζηνίρσο θαη νη Έιιελεο ιφγηνη θαη θαιιηηέρλεο φρη κφλν δελ δηαηχπσζαλ 

θάπνηα εξκελεία κε αθνξκή ηα έξγα ηεο Πηλαθνζήθεο, ηα νπνία απνδίδνληαλ 

ρξνλνινγηθά ζηελ ηειεπηαία θαη πνιπζπδεηεκέλε καληέξα ηνπ Γθξέθν, αιιά 

επηθέληξσζαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην δήηεκα ηεο γλεζηφηεηάο ηνπο, φπσο απνδεηθλχεη 

ε δεκφζηα αληηπαξάζεζε πνπ θηινμελήζεθε ζηηο ζειίδεο ηνπ αζελατθνχ θαζεκεξηλνχ 

θαη πεξηνδηθνχ Σχπνπ ηελ άλνημε ηνπ 1929 θαη ηελ νπνία ζα ζρνιηάζσ ζε επφκελν 

θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο.
865

 

                                                 
862Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., Πξαθηηθά Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, ζπλεδξίαζε ηεο 22αο ΜαΎνπ 1927. 
863Βλδεηθηηθφ ίζσο ηεο έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο ηνπ Παπαλησλίνπ γηα ηα έξγα ηνπ Γθξέθν είλαη θαη ην 

γεγνλφο φηη ελψ βξηζθφηαλ ζηε γαιιηθή πξσηεχνπζα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1908, φηαλ πίλαθεο ηνπ 

δσγξάθνπ εθηέζεθαλ ζην Salond‟Automne, ζηηο αληαπνθξίζεηο ηνπ δελ έθαλε θακία αλαθνξά ζηελ 

έθζεζε απηή, αλ θαη γεληθά παξαθνινπζνχζε ηελ παξηζηλή εηθαζηηθή θίλεζε. 
864Ώλκ., «Σα εγθαίληα ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο», εθ. Ζ Πξσΐα, 14 Φεβξνπαξίνπ 1926. 
865ΐι.ΥΕ-ΦΕ [Φψηνο Γηνθχιιεο], «Ο ηαπξσκέλνο ηνπ Γθξέθν ηεο Βζλ. Πηλαθνζήθεο καο (είλαη 

γλήζηνο ή φρη;)», Πξσηνπνξία, ηρ. 5, 1929, ζει. 133-137. Φηιφηερλνο, «Πεξί ην ζθαλδαινλ ηεο 

Πηλαθνζήθεο. Οη ςεπδν-Γθξέθν. Δ γλψκε ελφο…κε εηδηθνχ», εθ. Ζκεξήζηνο Σχπνο, 3 ΜαΎνπ 1929. Κ. 

Νηατθάο, «Πεξί ην θαιιηηερληθφλ καο ζθάλδαινλ. Πξέπεη λα γίλε πξαγκαηνγλσκνζχλε δηα ηνπο δχν 

Γθξέθν ηεο Πηλαθνζήθεο καο. Δγνξάζζεζαλ σο πξσηφηππα, ελψ είλε αληίγξαθα», εθ. Ζκεξήζηνο 

Σχπνο,8 ΜαΎνπ 1929. Ν. Λάζθαξηο, «Βίλε γλήζηνη νη πίλαθεο ηνπ Θενηνθφπνπινπ; Ση ιέγνπλ νη εηδηθνί», 

εθ. Δζπεξηλή, 10,11,12 θαη 13 ΜαΎνπ 1929, κε ζπλεληεχμεηο ησλ κειψλ ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. 
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Δηθφλα 128: Γ. Θενηνθφπνπινο (εξγαζηήξην), «Ζ ηαχξσζε» 
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Δηθφλα 129: Γ. Θενηνθφπνπινο (εξγαζηήξην), «Ο Υξηζηφο αίξσλ ηνλ ζηαπξφ»  
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8.3) Ζ αγνξά ησλ έξγσλ ησλ Νηθεθφξνπ Λχηξα, Νηθφιανπ Γνμαξά θαη Α. 

Μνληηηζέιη 

Δ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Θ. 

Πάγθαινπ ζπλερίζηεθε θαη κεηά ηελ έγθξηζε ησλ 1.400.000 δξρ. γηα ηελ αγνξά ηεο 

«ηαχξσζεο», φπσο δείρλεη ην Ννκνζεηηθφ Αηάηαγκα ηεο 2
αο

 Φεβξνπαξίνπ 1926, 

ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Αεκνθξαηίαο Παχιν Κνπληνπξηψηε, ηνλ 

πξσζππνπξγφ θαη ηα κέιε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ην νπνίν 

απνθαζίζηεθε ε πεξαηηέξσ ρνξήγεζε 100.000 δξρ., ψζηε καδί κε ηα πεξηζζεχκαηα 

απφ ην πνζφ γηα ηνλ Γθξέθν, λα αγνξαζηνχλ έξγα δσγξαθηθήο θαη γιππηηθήο γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. Σαπηφρξνλα κε ην ίδην 

δηάηαγκαε πεληακειήο Καιιηηερληθή Βπηηξνπή, πνπ ζε ιίγεο εκέξεοζα δηαιπφηαλ, 

αθνχ ζα νινθιεξσλφηαλ ε επαλέθζεζε ηεο ζπιινγήο ηεο Πηλαθνζήθεο, 

αλαβαζκίζηεθε ζε κφληκν Καιιηηερληθφ πκβνχιην, απαξηηδφκελν απφ ηα ίδηα κέιε 

(Παπαλησλίνπ, Υαηδφπνπινο, Φσθάο, Παξζέλεο θαη Εαθσβίδεο) θαη κε ζθνπφ λα 

«απνθαίλεηαη πεξί ησλ αγνξαζηέσλ έξγσλ θαη ηεο ηηκήο απηψλ».
866

 

ηελ πξψηε ηνπ ζπλεδξίαζε ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ, ην Καιιηηερληθφ πκβνχιην 

πξφηεηλε ηελ αγνξά, αληί 20.000δξρ., ηξηαληαπέληε ζρεδίσλ ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα 

(Π.446/1-35, εηθ. 132), απφ ηε ζπιινγή ηεο θφξεο ηνπ Υξπζαπγήο, «ηα 

ραξαθηεξηζηηθφηεξα ηνπ χθνπο ηνπ», φπσο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά, ψζηε ιφγσ ηεο 

θαιιηηερληθήο ηνπο αμίαο λα «αληηπξνζσπεπζή επαξθέζηεξνλ ην έξγνλ ηνπ Νηθεθφξνπ 

Λχηξα εηο ηελ Πηλαθνζήθελ».
867

 Δ επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο αγνξάο εξκελεχεηαη 

απφ ηελ θαζνιηθή αλαγλψξηζε ηεο αμίαο ηνπ δσγξάθνπ ηελ επνρή εθείλε θαη απφ ηελ 

έιιεηςε έξγσλ ηνπ θαη δε ζρεδίσλ ζηε ζπιινγή ηνπ κνπζείνπ. Ο ίδηνο ν 

Παπαλησλίνπ, άιισζηε, είρε γλσξίζεη πξνζσπηθά ηνλ θαιιηηέρλε ήδε απφ ηα ρξφληα 

πνπ εξγαδφηαλ σο δεκνζηνγξάθνο ζηελ εθεκεξίδα θξηπ ζηα 1895,
868

 ελψ ε κεγάιε 

εθηίκεζε πνπ έηξεθε γηα ην πξφζσπφ ηνπ απνδεηθλχεηαηηφζν ζην άξζξν πνπ έγξαςε 

κε αθνξκή ηνλ ζάλαην ηνπ δσγξάθνπ ηνλ Ενχλην ηνπ 1904,
869

 φζν θαη ζε 

κεηαγελέζηεξν δεκνζίεπκά ηνπ ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1933 κε αθνξκή ηελ αλαδξνκηθή 

έθζεζε έξγσλ ηνπ θαιιηηέρλε ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ. ην ηειεπηαίν απηφ 

                                                 
866 Πεξί ηξνπνπνίεζεσο ηνπ απφ 18 Οθησβξίνπ 1925 Ν.Α. «πεξί εγθξίζεσο δξαρκψλ 1.400.000 δηα ηελ 

αγνξάλ πίλαθνο ηνπ Έιιελνο δσγξάθνπ Θενηνθφπνπινπ», ΦΔΚ, αξ.48 ηεο 9εο Φεβξνπαξίνπ 1926. 
867 Δ αγνξά εγθξίζεθε απφ ηε Αηαρεηξηζηηθή Βπηηξνπή ηνπ κνπζείνπ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 10εο Μαξηίνπ 

1926. 
868Ώβδεξίηεο [Γ. Παπαλησλίνπ], «Αχν δσγξάθνη. Ο Λχηξαο πεξί ηνπ Εαθσβίδε», εθ. θξίπ, 17 

επηεκβξίνπ 1895. 
869Γ. Παπαλησλίνπ, «Λχηξαο», εθ. θξηπ, 15 Ενπλίνπ 1904. 
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δεκνζίεπκα, ν δηεπζπληήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ηφληζε ραξαθηεξηζηηθά πσο ν 

Λχηξαο ήηαλ έλα «ζηαζεξφ πηλέιν» θαη έλαο δσγξάθνο «γεξά βαζηζκέλνο», κε έλα 

έξγν «επηβιεηηθφ πνπ ζέβεηαη ηελ αμία θαη ηελ εξγαζία, ηνλ παξειζνληηζκφ δειαδή 

εθείλνλ, ρσξίο ηνλ νπνίνλ δελ ππάξρεη νχηε γλψζηο, νχηε εζηθή».
870

 

Σν κεγαιχηεξν φκσο πνζφ απφ ηελ έθηαθηε θξαηηθή επηρνξήγεζε δφζεθε γηα 

ηελ αγνξά ησλ ηξηψλ ειαηνγξαθηθψλ πξνζρεδίσλ ηνπ Νηθφιανπ Ανμαξάγηα ηε 

δηαθφζκεζε ηεο νξνθήο ηνπ λανχ ηεο Φαλεξσκέλεο ζηε Γάθπλζν: 

 «Δ Κνίκεζε ηεο Θενηφθνπ», π.1753-1754» (Π.148, ιάδη ζε κνπζακά, 45x34 εθ., 

εηθ. 133). 

 «Δ Μεηάζηαζε ηεο Θενηφθνπ» (Π.150, ιάδη ζε κνπζακά, 45x34εθ., εηθ. 134). 

 «Σν „γελέζηνλ‟ ηεο Θενηφθνπ», π.1753-1754 (Π.149, ιάδη ζε κνπζακά, 45 x 34 

εθ., εηθ. 135). 

Οη πίλαθεο αλήθαλ ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ Γαθπλζηλνχ αγηνγξάθνπ 

Παλαγηψηε Πιέζζα (ή Πιαίζζα) Ŕ Νίθα,
871

 θαη πηζαλψο ηνπο γλψξηδε ν Παπαλησλίνπ 

είηε απφ ηε λνκαξρηαθή ηνπ ζεηεία ζην λεζί ζηα 1912-1914, είηε απφ πξφζθαηή 

επίζθεςή ηνπ ζηε Γάθπλζν ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. Θπκίδσ, σο πξνο ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε, φηη ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο Πηλαθνζήθεο ζηηο 25 

Ενπλίνπ 1924 είρε απνθαζηζηεί λα κεηαβεί ν Παπαλησλίνπ απηνπξνζψπσο ζηε 

Γάθπλζν κε ζθνπφ λα εμεηάζεη «πνία έξγα ηεο Βπηαλεζηαθήο Σέρλεο είλε δπλαηφλ λ‟ 

απνθηεζψζη παξά ηεο Πηλαθνζήθεο».
872

 Δ πξψηε αλαθνξά γηα ηελ απφθηεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ έγηλε ζηε ζπλεδξίαζε ησλ κειψλ ηεο Καιιηηερληθήο Βπηηξνπήο 

ζηηο 12 Αεθεκβξίνπ 1925, φηαλ θαη απνθαζίζηεθε λα πξνηαζεί ε αγνξά ηνπο κε ην 

επηρείξεκα φηη ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηνλ θαηαξηηζκφ ηνπ ειιεληθνχ ηκήκαηνο ηεο 

Πηλαθνζήθεο, επεηδή είραλ δηπιή αμία «ηζηνξηθή θαη θαιιηηερληθή, ε δεπηέξα πάλησο 

ζρεηηθή πξνο ηελ επνρήλ ηνπ έξγνπ θαη πξνο ηνπο φξνπο πθ‟ νπο ν θαιιηηέρλεο 

εηξγάζζε». Δ αγνξά πξαγκαηνπνηήζεθε ηειηθά ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα θαη πξηλ 

απφ ηα εγθαίληα ηεο επαλέθζεζεο ηεο ζπιινγήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ζηηο 13 

Φεβξνπαξίνπ 1926, θαη θφζηηζε 100.000 δξρ., ην πςειφηεξν ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ είρε 

δηαηεζεί κέρξη ηφηε γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο ηνπ κνπζείνπ, κε εμαίξεζε ηνλ 

πίλαθα ηνπ Θενηνθφπνπινπ. ηε ζπλεδξίαζε ηνπ λενζπζηαζέληνο Καιιηηερληθνχ 

πκβνπιίνπ ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ 1926, ηα κέιε επαλέιαβαλ ηελ πξνεγνχκελε ζέζε 

                                                 
870Γ. Παπαλησλίνπ, «Βηο κλήκελ ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 27 Ώπξηιίνπ 1933. 
871Γηα ηνλ δσγξάθν Π. Πιέζζα (1799-1867) βι. . Αε ΐηάδεο, «Έιιελεο θαιιηηέρλαη: Παλαγηψηεο 

Πιαίζαο Νίθαο», εθ. Παιηγγελεζία, 14 Αεθεκβξίνπ 1896.   
872Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν πξαθηηθψλ, ζπλεδξίαζε ηεο 25εο Ενπλίνπ 1925. 
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ηνπο φηη ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα «έρνπζηλ εθηφο ηεο θαιιηηερληθήο απηψλ αμίαο θαη 

ηζηνξηθήλ αμίαλ ηνηνχησλ ψζηε ε απφθηεζηο απηψλ ππφ ηεο Πηλαθνζήθεο ήζειελ 

πιεξψζε θελφλ εηο ην ειιεληθφλ ηεο ηκήκα θαη εηο ηελ ηζηνξίαλ ηεο Βιιεληθήο 

ηέρλεο».
873

Δ παξαπάλσ θξάζε απνδεηθλχεη, πξψηνλ, φηη βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηεο 

δηεχζπλζεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ήηαλ ε ζπγθξφηεζε ζηηο αίζνπζεο ηνπ κνπζείνπ, 

ηεο αθήγεζεο ηεο ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο θαη, δεχηεξνλ, φηη ζηελ αθεηεξία 

ηνπ αθεγήκαηνο είρε επηιεγεί λα ηνπνζεηεζεί ε εηθαζηηθή παξαγσγή ησλ Ενλίσλ 

λήζσλ.  

Δ ζπγθεθξηκέλε αγνξά πξέπεη, θαηά ηε γλψκε κνπ, λα απνδνζεί ζηνλ 

Παπαλησλίνπ, ην ελδηαθέξνλ ηνπ νπνίνπ γηα ηελ επηαλεζηαθή ηέρλε ρξνλνινγείηαη 

απφ ηελ πεξίνδν ηεο λνκαξρηαθήο ηνπ ζεηείαο ζηε Γάθπλζν θαη απνηππψλεηαη ζηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ζην Ώ΄ Παληφλην πλέδξην πνπ νξγαλψζεθε ζηελ Κέξθπξα ηνλ Μάην 

ηνπ 1914 θαη φπνπ κίιεζε γηα ηελ εθθιεζηαζηηθή ηέρλε ηεο Γαθχλζνπ.
874

 Δ 

αλαθνίλσζή ηνπ δελ είρε ζθνπφ λα πξνάγεη ηελ ηερλντζηνξηθή γλψζε πάλσ ζηελ 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, αιιά ζην λα πξνθαιέζεη, φπσο ν ίδηνο ππνγξάκκηζε, ηελ 

επέκβαζε ηνπ θξάηνπο «πξνο ζσηεξίαλ ησλ θεηκειίσλ ηεο Γαθχλζνπ» πνπ 

απεηινχληαλ απφ ηνπο ζεηζκνχο, ηνπο αξραηνθάπεινπο θαη ηνπο „θαλλίβαινπο 

επηηξφπνπο‟ ησλ λαψλ.
875

 Οη αληηιήςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ αμία ηεο εθθιεζηαζηηθήο 

ηέρλεο ηεο Γαθχλζνπ είραλ δηακνξθσζεί α) κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ επαθή κε ηα 

έξγα ηέρλεο, αθνχ σο Ννκάξρεο είρε ηελ επθαηξία λα επηζθεθζεί ηηο εθθιεζίεο ηνπ 

λεζηνχ θαη λα δεη απφ θνληά ηε δηαθφζκεζε ηνπο, θαη β) κέζα απφ ηε κειέηε ηεο 

πεξηνξηζκέλεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα βηβιηνγξαθίαο. Ο Παπαλησλίνπ είρε ζηε 

βηβιηνζήθε ηνπ ηελ έθδνζε ηνπ ππξίδσλα Λάκπξνπ γηα ην ρεηξφγξαθν ηνπ 

Παλαγηψηε Ανμαξά,
876

 κάιηζηα ν Λάκπξνο ήηαλ ν πξφεδξνο ηεο Οξγαλσηηθήο 

                                                 
873Δ αγνξά εγθξίζεθε απφ ηελ Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο ζηηο 10 Μαξηίνπ 1926. 
874Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ εθθιεζηαζηηθή ηέρλε ηεο Γαθχλζνπ», Πξαθηηθά ηνπ ελ Κεξθχξα Πξψηνπ 

Παληνλίνπ πλεδξίνπ (20-22 Μαΐνπ 1914) θαη αη ελ απηψ αλαθνηλψζεηο, Γάθπλζνο, Σξίκνξθν, 22004 

(11915), ζει. 231-240. 
875ε πνιχ κεηαγελέζηεξν άξζξν ηνπ γηα ηνλ λαφ ηεο Φαλεξσκέλεο ζηε Γάθπλζν ν Παπαλησλίνπ 

αλαθέξζεθε ζην Πξψην Παληφλην πλέδξην γξάθνληαο: «ην Παληφλην ζπλέδξην ηεο Κέξθπξαο ηνπ 

1914 ν ηφηε λνκάξρεο Γαθχλζνπ [ελλνεί ν ίδηνο] κηιψληαο γηα ηελ εθθιεζηαζηηθή ηέρλε ηεο λήζνπ 

έδεημε ηνλ θίλδπλν ηεο Φαλεξσκέλεο θαη δήηεζε ζχληνλα κέηξα. Ο καθαξίηεο π. Λάκπξνο, παξψλ ζ‟ 

απηή ηελ νκηιία, γλψζηεο θαη εξεπλεηήο ηεο επηαλεζηαθήο ηέρλεο, εμψξθηζε ηελ θπβέξλεζηλ λα κελ 

αθήζε λα ραζή ην κλεκείν. Παξψλ θαη ν ηφηε πξσζππνπξγφο θ. ΐεληδέινο, έδσθε ηελ επίζεκελ 

ππφζρεζί ηνπ πσο ζα δηαηάμε λα γίλε φ,ηη πξέπεη. ε δηαηαγή δφζεθελ ακέζσο. Ώιιά πνηνο δελ μέξεη ην 

ειιεληθφ έπνο ηεο αλαβνιήο; Βπέξαζαλ είθνζη ρξφληα…». Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ δηαθφζκεζηο ηεο 

Φαλεξσκέλεο», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 6 Φεβξνπαξίνπ 1936.  
876π. Λάκπξνο, Παλαγηψηνπ Γνμαξά Πεξί Εσγξαθίαο, ρεηξφγξαθνλ ηνπ ΑΦΚΣ΄, Ώζήλα, Σχπνηο Ώ. 

Κηελά θαη . Οηθνλφκνπ, 1871. Γηα ην ζχγγξακκα ηνπ Π. Ανμαξά, ηελ αλάιπζή ηνπ, ηηο πεγέο θαη ηελ 

ππνδνρή ηνπ βι. Νη.-Υι. Ώιεβίδνπ, Ο Παλαγηψηεο Γνμαξάο, ην Πεξί Εσγξαθίαο θαηά ην αςθζη΄ θαη νη 
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Βπηηξνπήο ηνπ Ώ΄ Παληνλίνπ πλεδξίνπ, θαη γλψξηδε ηα άξζξα γηα ηελ επηαλεζηαθή 

ηέρλε πνπ είραλ δεκνζηεχζεη ζην πεξηνδηθφ Πηλαθνζήθε ηφζν ν δηεπζπληήο ηνπ 

Ώξρείνπ Γαθχλζνπ Λεσλίδαο Γψεο,
877

 φζν θαη ν ππξίδσλ Αε ΐηάδεο.
878

 

Ο Παπαλησλίνπ, ζπκθσλψληαο κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο κειεηεηέο, εληφπηζε 

ηελ αμία ηεο δαθπλζηλήο εθθιεζηαζηηθήο ηέρλεο ζην γεγνλφο φηη νη θαιιηηέρλεο πνπ 

εξγάζηεθαλ ζην λεζί «άπισζαλ ηα θηεξά ηνπο πξνο ην θσο ηεο Βζπεξίαο», κε 

απνηέιεζκα ε Γάθπλζνο λα κεηέρεη ήδε απφ ηνλ 17
ν
 αηψλα ζηελ Ώλαγέλλεζε. Χο 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αλέθεξε ηνλ λαφ ηεο Φαλεξσκέλεο,
879

 παξνκνηάδνληάο 

ηνλ κε «γνηζηθή θαζέδξα ηεο Βπξψπεο» θαη ηνπο επηηξφπνπο ηνπ κε Μεδίθνπο. ηελ 

αλαθνίλσζή ηνπ κάιηζηα ζηάζεθε ηδηαίηεξα ζηηο «Οπξαλίεο» ηνπ Νηθφιανπ Ανμαξά, 

επηδνθηκάδνληαο ηνλ πινχην ηεο ζχλζεζεο, ηελ έληαζε ησλ ρξσκάησλ θαη ηε ρξήζε 

ηεο πξννπηηθήο. Ώπνθάιεζε δε ηνλ Ανμαξά «θαιφ αληηπξφζσπν ηεο ΐελεηηθήο 

ρνιήο», ηφληζε φκσο ηαπηφρξνλα θαη ζε αληίζεζε κε ηνπο Αε ΐηάδε θαη Γψε, φηη δελ 

ήηαλ ν «θαιιίηεξνο δσγξάθνο ηεο Γαθχλζνπ», αλαθέξνληαο σο παξάδεηγκα ηνπο 

«Ώπνζηφινπο» ηνπ ζηελ ίδηα εθθιεζία, ηνπο νπνίνπο ραξαθηήξηζε σο «ηνικεξαί αιιά 

μεξαί ηνηρνγξαθίαη». Πην θνληά ζηηο αηζζεηηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο ήηαλ νη «Πξνθήηεο» 

πνπ δηαθνζκνχζαλ ηελ πάλσ ζεηξά ησλ ηνίρσλ ηεο Φαλεξσκέλεο, έξγα πνπ 

απνδίδνληαλ ηφηε ζηνλ Εεξψλπκν Πιαθσηφ,
880

 κηα κεγαινθπΎα, φπσο έγξαςε, πνπ 

αηζζαλφηαλ ηε ραξά ηνπ θσηφο θαη ηαπηφρξνλα ήηαλ ειεχζεξνο, πξσηφηππνο θαη 

ηζρπξφο ζρεδηαζηήο. Ο Παπαλησλίνπ αλαθέξζεθε επίζεο ζηνπο Νηθφιαν Κνπηνχδε 

θαη Νηθφιαν Καληνχλε, ηνπο «Κάιβνπο θαη νισκνχο ηεο δσγξαθηθήο κε ςπρή 

αλζξψπσλ ηεο Ώλαγέλλεζεο», μερσξίδνληαο θπξίσο ηηο ιηηαλείεο ηνπο (Δ πεξηθνξά 

                                                                                                                                              
άιιεο κεηαθξάζεηο. Σα ηεθκήξηα, Θεζζαινλίθε, ΐάληαο, 2005. Π. Εσάλλνπ, Λενλάξλην ληα Βίληζη Ŕ Λεφλ 

Μπαηηίζηα Αικπέξηη Ŕ Αληξέα Πφηζν, Γηά ηελ δσγξαθίαλ. Οη πξψηεο κεηαθξάζεηο θεηκέλσλ ηέρλεο απφ 

ηνλ Παλαγηψηε Γνμαξά, Δξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο Κξήηεο Ŕ Ελζηηηνχην Μεζνγεηαθσλ 

πνπδψλ, 2016.  
877Λ. Υ. Γψεο, «Βθ ηνπ βίνπ ελφο θαιιηηέρλνπ», Πηλαθνζήθε, ηρ. ΝΑ΄, Ώχγνπζηνο 1905, ζει. 108-109. 

Σνπ ίδηνπ, «Καιιηηερληθφο λαφο ελ Γαθχλζσ», Πηλαθνζήθε, ηρ. ΞΓ΄ (67), επηέκβξηνο 1906, ζει. 118-

120. 
878ΐι. θπξίσο π. Αε ΐηάδεο, «Δ δσγξαθηθή ελ Βιιάδη. Εζηνξηθή κειέηε», Πηλαθνζήθε, ηρ. ΕΓ΄, 

Μάξηηνο 1902, ζει. 3-6· ηρ. ΕΑ΄, Ώπξίιηνο 1902, ζει. 30-32· ηρ. ΕΒ΄, Μάηνο 1902, ζει. 49-51· ηρ. ΕΣ΄, 

Ενχληνο 1902, ζει. 81-84· ηρ. ΕΓ΄, Ενχιηνο 1902, ζει. 98-99· ηρ. ΕΔ΄, Ώχγνπζηνο 1902, ζει. 125-126· ηρ. 

ΕΘ, επηέκβξηνο 1902, ζει. 142-143· ηρ. Κ΄, Οθηψβξηνο 1902, ζει. 172-174· ηρ. ΚΏ΄, Ννέκβξηνο 1902, 

ζει. 185-187· ηρ. Κΐ΄, Αεθέκβξηνο 1902, ζει. 206-210· ηρ. ΚΓ΄, Εαλνπάξηνο 1903, ζει. 234-237 θαη ηρ. 

ΚΑ΄, Φεβξνπάξηνο 1903, ζει. 258-261. ΐι. επίζεο π. Αε ΐηάδεο, «Δ βπδαληηαθή ηέρλε ελ Γαθχλζσ», 

Πηλαθνζήθε, ηρ.ΚΔ΄-ΚΘ΄, Ενχληνο Ŕ Ενχιηνο 1903, ζει.82-89·ηρ. Λ΄, Ώχγνπζηνο 1903, ζει. 112-113· ηρ. 

ΛΏ΄, επηέκβξηνο 1903, ζει. 132 θαη ηρ. Λΐ΄, Οθηψβξηνο 1903, ζει. 153-154. ΐι. επίζεο ηνπ ίδηνπ, «Δ 

ρξπζνρντθή ηέρλε ελ Γαθχλζσ», Πηλαθνζήθε, ηρ. ΛΘ΄, Μάηνο 1904, ζει. 54-55. «Ο Άγηνο Αηνλχζηνο ελ 

ηε θαιιηηερλία θαη θηινινγία», Πηλαθνζήθε, ηρ. 91, ζει. 132-133 θαη ηρ. 92, ζει. 157-158.  
879ΐι. Λ. Υ. Γψεο, «Καιιηηερληθφο λαφο ελ Γαθχλζσ», φπ.π. 
880ρεηηθά κε ην ζέκα ηεο ηαχηηζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ βι. Ν. Λνχληδεο, Φαλεξσκέλεο ηεο 

Εαθχλζνπ πξνθήηεο θαη δσγξάθνη, Ώζήλα, Πεξίπινπο, [ρ.ρ.]. 
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ησλ ιεηςάλσλ ηνπ Ώγίνπ Αηνλπζίνπ επί ΐελεηνθξαηίαο ηνπ Κνπηνχδε - Δ πεξηθνξά 

ηεο εηθφλαο ησλ Ώγίσλ Πάλησλ ηνπ Καληνχλε), επεηδή εηζήγαγαλ ζηελ Βπηάλεζν ηε 

δσγξαθηθή ησλ Γθνπάξληη (FrancescoGuardi, 1712-1793) θαη 

Καξπάηζην(VittoreCarpaccio, 1465-1520) θαη γηα πξψηε θνξά έδσζαλ έλα 

λαηνπξαιηζηηθφ έξγν ζην νπνίν απεηθνλίδνληαλ ηα πνξηξέηα ησλ Γαθπλζηλψλ ηεο 

επνρήο εθείλεο. Εδηαίηεξε κλεία έθαλε ν ηφηε Ννκάξρεο Γαθχλζνπ ζηνλ αξγπξνρφν 

Γεψξγην Αηακάληε Μπάθα απφ ην ρσξηφ Καιαξξχηεο ηεο Δπείξνπ πνπ είρε εξγαζηεί 

ζην λεζί,
881

 ραξαθηεξίδνληάο ηνλ «φισο εμαηξεηηθή θπζηνγλσκία» θαη 

επηδνθηκάδνληαο ηελ αιήζεηα ησλ ζπλζέζεσλ ηνπ, ηελ αξκνλία θαη ηε ζειθηηθή 

ηνπνζέηεζε ησλ ζπκπιεγκάησλ, γηα λα θαηαιήμεη πσο ζηελ ηέρλε ηνπ «αδειθψλεηαη ε 

επγέλεηα ηνπ Γθξέθν θαη ν ξεαιηζκφο ηνπ Κνπξκπέ, δσγξαθηδφλησλ ηαθήλ».Σέινο ν 

Παπαλησλίνπ νινθιήξσζε ηελ αλαθνίλσζή ηνπ κε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο 

κεηαβπδαληηλνχο Κξήηεο δσγξάθνπο πνπ εξγάζηεθαλ ζηε Γάθπλζν, φπσο νη 

Βκκαλνπήι Σδάλεο Μπνπληαιήο, Ώληψληνο Μπνξήο, Διίαο Μφζθνο θ.ά., νη νπνίνη 

παξά ηε ρξήζε βπδαληηλψλ κνηίβσλ, πηνζέηεζαλ θαη δπηηθνεπξσπατθά πξφηππα θαη 

θαηέζηεζαλ ηνλ 17
ν
 αηψλα σο ηελ «πξνξαθαειίηηθε επνρή ηεο Βπηαλεζηαθήο 

ηέρλεο».Ήηαλ επνκέλσο ν «εμεπξσπατζκφο» ηεο ειιεληθήο ηέρλεο πνπ ζπλέβε ζηα 

Εφληα Νεζηά θαη δε ε εηζαγσγή ηνπ ηηαιηθνχ λαηνπξαιηζκνχ ζηελ εθθιεζηαζηηθή 

δσγξαθηθή, ην θξηηήξην εθείλν πνπ νδήγεζε ηνλ Παπαλησλίνπ λα πξνζέμεη ηε 

δαθπλζηλή ηέρλε θαη λα δεηήζεη επηηαθηηθά ηελ πξνζηαζία ηεο απφ ηνπο αξκφδηνπο 

θξαηηθνχο θνξείο.  

Δ εθηίκεζε ηνπ απηή γηα ηε δαθπλζηλή εηθαζηηθή παξαγσγή εξκελεχεη θαη ηελ 

αγνξά ησλ ηεζζάξσλ πηλάθσλ κε ζξεζθεπηηθέο παξαζηάζεηο πνπ δηαθνζκνχζαλ ηνλ 

λαφ ηνπ Ώγίνπ Αεκεηξίνπ ζηε Γάθπλζν, ιίγνπο κφιηο κήλεο κεηά ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ζηε 

δηεχζπλζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο.
882

 Με ηελ απφθηεζε ησλ πξνζρεδίσλ ηνπ Ν. 

Ανμαξά, φκσο, πνπ έγηλε κε ζθνπφ λα εθηεζνχλ ζηα εγθαίληα ηεο β΄ πεξηφδνπ ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1926, ε εθηίκεζε απηή είρε εμειηρζεί ζε 

ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα λα ηεζεί ε Βπηαλεζηαθή παξαγσγή ζηελ αθεηεξία ηεο ηζηνξίαο 

ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο. ηελ νκηιία ηνπ ηελ εκέξα ησλ εγθαηλίσλ ν Παπαλησλίνπ 

                                                 
881Πξβι. π. Αε ΐηάδεο «Δ ρξπζνρντθή ηέρλε ελ Γαθχλζσ», φπ.π. Γηα ηνλ αζεκνπξγφ Μπάθα βι. Π. 

Γψξα, Γχν κεγάινη καζηφξνη ηνπ αζεκηνχ. Αζαλάζηνο Σδεκνχξεο, Γεψξγηνο Γηακάληεο Μπάθαο, Ώζήλα, 

Βζληθφο Οξγαληζκφο Βιιεληθήο Υεηξνηερλίαο, 1972.  
882 Πξφθεηηαη γηα ηα έξγα: «Δ Μεηακφξθσζηο» (Π.145, απγνηέκπεξα ζε μχιν, 22 x 30 εθ.), «Δ Αεπηέξα 

Παξνπζία» (Π.146, απγνηέκπεξα ζε μχιν, 22 x 30 εθ.), «Δ Ώπνθαζήισζε» (Π.1247, απγνηέκπεξα ζε 

μχιν, 22 x 30 εθ.) θαη «Δ Αηδαρή» (Π.1248, απγνηέκπεξα ζε μχιν, 22 x 30 εθ.). ΐι. παξαπάλσ, 

θεθάιαην 7.6.  
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ήηαλ ζαθήο σο πξνο απηφ φηαλ αλέθεξε φηη «ζθνπφο καο είλαη λα ζπκπιεξψζσκελ 

ηαρχηαηα, δηφηη άιισο ζα είλε πνιχ αξγά, ην Βιιεληθφλ ηκήκα ηεο Πηλαθνζήθεο, 

ράξηλ ηεο Εζηνξίαο ηεο Βιιεληθήο ηέρλεο. Δ Βπηαλεζηαθή ρνιή καο ιείπεη».
883

 

Ώπφ ην πεξίζζεπκαηεο πίζησζεο Γθξέθν αγνξάζηεθαλ, ηέινο, νη δχν 

ηνπηνγξαθίεο ηνπ Μνληηηζέιη (AdolpheMonticelli, 1824-1886): «ην πάξθν» (Π.242, 

ιάδη ζε μχιν, 36x64εθ., εηθ. 136) θαη «Σν ζπληξηβάλη» (Π.243, ιάδη ζε μχιν, 

38x65εθ., εηθ. 137), «πξνηαζέληαο εηο ηελ Πηλαθνζήθελ πξνο πψιεζηλ ππφ ηνπ θ. 

Γεσξ. Γηαλλνπνχινπ», γηα 40.000 δξρ.  

Δ θήκε ηνπ Γάιινπ δσγξάθνπείρε θαιιηεξγεζεί ζπζηεκαηηθά ζηηο αξρέο ηνπ 

20
νπ

 αηψλα απφ ηνλ Μσθιαίξ, ηφζν ζηελ κνλνγξαθία ηνπ γηα ηνλ Μνληηηζέιη πνπ είρε 

εθδφζεη ην 1903,
884

 φζν θαη ζην βηβιίν ηνπ γηα ηνλ ηκπξεζηνληζκφ, ζην νπνίν 

επηδνθίκαζε ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ηνλ ραξαθηήξηζε «πξφδξνκν ηεο ηκπξεζηνληζηηθήο 

ηερληθήο».
885

ηα 1925, επίζεο, είρε θπθινθνξήζεη ζην Παξίζη ην βηβιίν ηνπ 

GustaveCoquiotγηα ηνλ θαιιηηέρλε,
886

 ελψ ην ίδην δηάζηεκα νη GustaveArnaudd‟ 

Agnelθαη EmileIsnard εηνίκαδαλ ηε κειέηε ηνπο γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ 

δσγξάθνπ.
887

 Έηζη ηα κέιε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ δελ δίζηαζαλ λα εγθξίλνπλ 

ηελ αγνξά ησλ δχν πηλάθσλ κε ην επηρείξεκα φηη «ε θαιιηηερληθή αμία ησλ έξγσλ 

ηνχησλ είλαη αληηπξνζσπεπηηθήλ ηεο φιεο ηνπ ηέρλεο θαη ε θήκε ηνπ θαιιηηέρλνπ θαη 

ε ζέζηο ηνπ εηο ηελ ηζηνξίαλ ηεο λεσηέξαο δσγξαθηθήο δηθαηνινγνχζη ηελ απφθηεζηλ 

απηψλ παξά ηεο Πηλαθνζήθεο ζηεξνπκέλεο άιισο ηε έξγσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

ηέρλεο ηνπ δεπηέξνπ εκίζεσο ηεο 19
εο

 εθαηνληαεηεξίδνο».
888

Σελ εθηίκεζε ηνπ 

Παπαλησλίνπ γηα ηελ εηθαζηηθή παξαγσγή ηνπ Μνληηηζέιη καο δείρλεη ε ππφδεημε ηνπ 

πξνο ηνλ Οπκβέξην Ώξγπξφ, ζε ιίγν κεηαγελέζηεξν ρξνληθά άξζξν ηνπ, λα δεη ηηο 

ηνπηνγξαθίεο ηνπ θαιιηηέρλε ζηελ Πηλαθνζήθε, «δσγξαθηζκέλεο ζρεδφλ κε ην 

κπζηξί», ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ελφο «θνινξίζηα πνπ δσγξάθηδε κφλν κε 

                                                 
883Ώλκ., «Βηο ην ηεξφλ ηεο ηέρλεο. Σα εγθαίληα ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο», εθ.  ΖΠξσΐα, 14 

Φεβξνπαξίνπ 1926. 
884C. Mauclair, AdolpheMonticelli, Παξίζη, Librairie de l'art ancien et moderne, 1903. 
885 C. Mauclair, L‟Impressionnisme, Son histoire, son esthétique, ses maitres, Παξίζη, Librairie de l'art 

ancien et moderne, 1904,ζει. 17. 
886 G. Coquiot, Monticelli, Παξίζη, Albin Michel, 1925. 
887 G. Arnaud d‟ Agnel θαηE. Isnard, Monticelli, sa vie et son œuvre (1824-1886), Παξίζη, Occitania, 

1926. 
888Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., Πξαθηηθά ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, ζπλεδξίαζε ηεο 15εο Φεβξνπαξίνπ 

1926.  
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θειίδεο ρξψκαηνο», αλ ζέιεη θαη ν ίδηνο (ν Ώξγπξφο) λα θάλεη έξγα επηηπρεκέλα σο 

πξνο ηηο ρξσκαηηθέο αξκνλίεο.
889

 

                                                 
889Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Οπκβ. Ώξγπξνχ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 2 Ώπξηιίνπ 1933. 
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Δηθφλα 130: Ν. Λχηξαο, «ρέδην γηα ην Ψαξηαλό Μνηξνιόη» 
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Δηθφλα 131: Ν. Γνμαξάο, «Ζ Κνίκεζε ηεο Θενηφθνπ», π.1753-1754 
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Δηθφλα 132: Ν. Γνμαξάο, «Ζ Μεηάζηαζε ηεο Θενηφθνπ» 
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Δηθφλα 133: Ν. Γνμαξάο, «Σν “γελέζηνλ” ηεο Θενηφθνπ», π.1753-1754 
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Δηθφλα 134: Α. Μνληηηζέιη, «ην πάξθν» 

 

 

Δηθφλα 135:Α. Μνληηηζέιη, «Σν ζπληξηβάλη» 
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8.4) Γσξεέο θαη θιεξνδνηήκαηα πξνο ηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε πξηλ ηελ 

επαλέθζεζε ηεο κφληκεο ζπιινγήο ηεο 

Δ ζπιινγή λενειιεληθήο ηέρλεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο εκπινπηίζηεθε ηνλ 

Ενχιην ηνπ 1924 κε δέθα έξγα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο ηνπ Νηθνιάνπ Η. 

Γηακαληφπνπινπ: 

 Πέληε πίλαθεο ηνπ Εσάλλε Ώιηακνχξα:  

 «Θαιαζζνγξαθία» (Π.683, ιάδη ζε ραξηί, 15x22 εθ., εηθ. 138). 

 «Θαιαζζνγξαθία», 1874 (Π.692, πδαηνγξαθία ζε ραξηφλη, 17x29 εθ., εηθ. 

139). 

 «Θαιαζζνγξαθία» (Π.983, ιάδη ζε ραξηφλη, 16x 24 εθ.). 

 «Νχρηα ζηε ζάιαζζα» (Π.1075, ιάδη ζε ραξηφλη, 31x23εθ.). 

 «Πξνζσπνγξαθία ηεο θπξίαο Ώιηακνχξα» (Π.748, ιάδη ζε ραξηφλη, 33x27εθ.).  

 «ΚαΎθηα» (Π.1070, ιάδη ζε μχιν, 22x45εθ., εηθ. 140) ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

ΐνιαλάθε.  

 «αιψκε» (Π.1065, ιάδη ζε κνπζακά, 38x31εθ., εηθ. 141) θαη «Ώλάγλσζε» (δελ 

αλαθέξεηαη ζην βηβιίν εγγξαθψλ) ηνπ Νηθφιανπ Κνπλειάθε. 

 Σξεηο ειαηγνξαθίεο αγλψζησλ θαιιηηερλψλ:  

 «Κεθάιη γπλαίθαο» (Π.1052, ιάδη ζε κνπζακά, 28x23 εθ.). 

 «Ο κχζνο ηεο εκέιεο» (Π.1055, ιάδη ζε κνπζακά, 25x31εθ.). 

 «Μεηαλνννχζα Μαγδαιελή» (Π.1066, ιάδη ζε κνπζακά, 48x 37 εθ.).
890

 

 

Ο Αληψλεο Μπελάθεο δψξηζε ην δηάζηεκα 1923-1926 ηα εμήο έξγα:  

  «Γπκλφ», 1874(Π.691, ιάδη ζε κνπζακά, 98 x 130 εθ., εηθ. 142) ηνπ Ώληψληνπ 

ΐξνχληδνπ. 

 «ην Καπειεηφ»(Π.697, ιάδη ζε κνπζακά, 40 x 32 εθ.) ηνπ Βιβεηνχ θαιιηηέρλε 

Νη. Μέγεξ (DietrichMeyer, 1572-1658).
891

 

 «Ώγίνο εβαζηηαλφο» (Π.155, ιάδη ζε κνπζακά, 111 x 86 εθ., εηθ. 143) πνπ 

απνδφζεθε ηφηε ζηνλ Κνξέηδην.
892

 

Ο Δκκαλνπήι Μπελάθεο, επίζεο, δψξηζε ζην κνπζείν ηα εμήο έξγα: 

                                                 
890ΐι. ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλάκεζα ζηε Μαξία ρήξα Ν. Αηακαληφπνπινπ θαη ηνλ Γ. 

Υαηδφπνπιν ζηηο 23 Ενπιίνπ 1924, αξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο θιεξνδνηήκαηα. Δ Αηαζήθε ηνπ Ν. 

Αηακαληφπνπινπ δεκνζηνπνηήζεθε απφ ην Πξσηνδηθείν Πεηξαηά ζηηο 9 ΜαΎνπ 1924. 
891ε επηζηνιή ηνπ κε εκεξνκελία 13 Φεβξνπαξίνπ 1923 απφ ηελ Ώιεμάλδξεηα  πξνο ηνλ ηφηε 

Αηεπζπληή ηεο Πηλαθνζήθεο Γ. Υαηδφπνπινπ, ν Μπελάθεο ηνπ αλαθνίλσζε φηη ζα ιάβεη ηνπο δχν 

πίλαθεο κέζσ ηνπ θ. πχξνπ Κσλζηαληηλίδνπ, κε ηελ παξάθιεζε λα δερζεί «ηε κηθξή απηή δσξεά, εάλ 

θξίλεηε ηα έξγα άμηα απνδνρήο». Ο Υαηδφπνπινο παξέιαβε ζηηο 11 Φεβξνπαξίνπ ηνλ πίλαθα ηνπ 

Νηίηξηρ, γηα ην έξγν ηνπ ΐξνχληδνπ, φκσο, δελ έρνπκε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παξαιαβή ηνπ. 
892ε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Γαρ. Παπαλησλίνπ κε εκεξνκελία 22 Ννεκβξίνπ 1926, ν Μπελάθεο 

δηαβεβαίσζε ηνλ δηεπζπληή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο φηη δσξίδεη ζηελ Πηλαθνζήθε ηνλ «ελ απηή ήδε 

εθηεζεηκέλνλ πίλαθα StSebastianηνπ Εηαινχ θαιιηηέρλνπ Correggio». Ώξρείν Ώληψλε Μπελάθε, 166-

215. ε επηζηνιή ηνπ, επίζεο, κε εκεξνκελία 6 Μαξηίνπ 1928, δηαβάδνπκε φηη έζηεηιε δεθανθηψ 

έγγξαθα πνπ απνδείθλπαλ ηε γλεζηφηεηα ηνπ έξγνπ, αθνχ «ε Καιιηηερληθή Βπηηξνπή είρε εθθξάζεη 

ακθηβνιίαο πεξί ηεο γλεζηφηεηφο ηνπ».  
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 «Σν πινίν ηνπ Νείινπ», 1864 (Π.279, ιάδη ζε κνπζακά, 126x187 εθ., εηθ. 144) 

ηνπ Γάιινπ ηνπηνγξάθνπ Λ. Μπειί(LeonBelly, 1827-1877). 

 «Ώπφ ηε ζηάλε ζην ρσξηφ», 1916 (Π.640, ιάδη ζε κνπζακά, 180 x240 εθ., εηθ. 

145) ηνπ Βπακεηλψλδα Θσκφπνπινπ.  

 Σν καξκάξηλν άγαικα «Δ πξνζπάζεηα» ηνπ Κψζηα Αεκεηξηάδε, ην νπνίν, φπσο 

αλαθέξεη ν θαηάινγνο ηνπ 1936, δελ παξειήθζε ιφγσ έιιεηςεο ρψξνπ. 

Ο Ησάλλεο Γελλάδηνοδψξηζε ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε ηελ «Πξνζσπνγξαθία 

ηεο Κιενλίθεο Γελλαδίνπ», π.1856-1859 (Π.877, ιάδη ζε κνπζακά, 124 x83 εθ., εηθ. 

146) ηνπ Λνπδνβίθνπ Θείξζηνπ. 

Δ Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδαο δψξηζε ηνλ πίλαθα ηνπ Κ. Παξζέλε «Ο 

Υξηζηφο», 1900 (Π.525, ιάδη ζε κνπζακά, 200 x200 εθ., εηθ. 147). 

Με αθνξκήηα επηθείκελα εγθαίληα ηεο β΄ πεξηφδνπ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, 

ν Γαραξίαο Παπαλησλίνπ δήηεζε απφ ηδηψηεο λα δσξίζνπλ έξγα λενειιεληθήο ηέρλεο 

ζην κνπζείν, ψζηε λα εκπινπηηζηεί θαιχηεξα ην ελ ιφγσ θνκκάηη ηεο ζπιινγήο. Δ 

νηθνγέλεηα ηνπ ραξάθηε θαη δσγξάθνπ Μάξθνπ Γαβηηδηάλνπ, ν νπνίνο είρε πεζάλεη ην 

1923, δψξηζε ζην κνπζείν δέθα ραιθνγξαθίεο ηνπ:
893

 

1. «Σνπίν Κέξθπξαο», Π.448/1/α, εηθ. 148 

2. «ΐαθηίζηα ζηελ Κέξθπξα», Π.448/1/β  

3. «Υσξηθνί Κέξθπξαο», Π.448/1/γ  

4. «ηελ Σαβέξλα», Π.448/1/δ  

5. «Ώγηνγξάθνο εξγαδφκελνο», Π.448/1/ε  

6. «Νεθξηθφ», Π.448/1/ζη  

7. «Νπθηεξηλφ», Π.448/1/δ 

8. «Σνπίν κε ρσξηθέο. Δ πεγή», Π.448/1/ε  

9. «Σνπίν κε γειιάδεο», Π.448/1/ζ  

10. «Γπλαίθα γπκλή ζην θξεβάηη», Π.448/1/η 

 

Σα «ραιθνγξαθήκαηα» ηνπ Μ. Γαβηηδηάλνπ ηα είρε μερσξίζεη ν Παπαλησλίνπ 

ήδε απφ ηελ Α΄ Έθζεζε ηνπ πλδέζκνπ Βιιήλσλ Καιιηηερλψλ πνπ είρε νξγαλσζεί 

ηελ άλνημε ηνπ 1917 ζην Γάππεην,
894

 επεηδή αθξηβψο δελ επξφθεηην, φπσο ηφληζε ζην 

ζχληνκν ζρφιην ηνπ, γηα έλα «λαηνπξαιηζκφ παζεηηθφ θαη ππεξεηηθφ ηεο θχζεσο», 

αιιά γηα αιεζηλά έξγα ηέρλεο, γηα «ηα γλεζηφηεξα Κεξθπξατθά ηνπεία πνπ έρνπλ 

γίλεη», ζηα νπνία ν ζεαηήο αλαγλσξίδεη ηε «γαιήλελ ηνπ Κεξθπξατθνχ πλεχκαηνο. Έηζη 

                                                 
893 Οη ηαπηίζεηο πξνέξρνληαη απφ ην Ώ. Αειεβνξηάο, «Μάξθνο Γαβηηδηάλνο (Μηθξφ αθηέξσκα Ŕ Αψδεθα 

„αηαχηηζηα‟ έξγα)», Πφξθπξαο, Κ. Θενηφθεο, Σα πξαθηηθά ελφο ζπλεδξίνπ, αξ.80, Γελάξεο-Μάξηεο 

1997, ζει. 157-170. ΐι. επίζεο Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ Μπηελλάιε ηεο 

Βελεηίαο 1934-1940, φπ.π., ζει. 641-651. Γηα ηνλ Γαβηηδηάλν βι. επίζεο Μάξθνο Εαβηηδηάλνο: έξγα θαη 

θείκελα, Ώζήλα, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Βζληθήο Σξαπέδεο, 2012. 
894 χλδεζκνο Βιιήλσλ Καιιηηερλψλ, Καηάινγνο, Γ΄ Καιιηηερληθή Έθζεζηο, Ώζήλα 1917, αξ. θαη.34-37.  
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ζα ηα εζθέπηνην ν Πνιπιάο».
895

Ο Γαβηηδηάλνο ζπκκεηείρε επίζεο ζηελ έθζεζε ηεο 

«Οκάδαο Σέρλεο» ζηε Galerie«LaBoetie»ην επηέκβξην ηνπ 1919 κε 24 

νμπγξαθίεο,
896

 ήηαλ φκσο ε κεγάιε αλαδξνκηθή ηνπ έθζεζε πνπ εγθαηληάζηεθε ζηηο 12 

ΜαΎνπ 1922 ζε κία απφ ηηο αίζνπζεο ηνπ Γαππείνπ πνπ έθαλε γλσζηφ ηνλ Κεξθπξαίν 

θαιιηηέρλε ζην αζελατθφ θηιφηερλν θνηλφ
897

 θαη πξνθάιεζε ηα ελζνπζηαζηηθά ζρφιηα 

ηεο θξηηηθήο.
898

 Σν ελδηαθέξνλ, σζηφζν, ησλ ηερλνθξηηψλ επηθεληξψζεθε θπξίσο ζηα 

δσγξαθηθά έξγα ηνπ Γαβηηδηάλνπ, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηνλ Νηξβάλα, ν νπνίνο 

πξνέηξεςε ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ λα πεξηεξγαζηνχλ κε πξνζνρή ηα κηθξά απηά 

θαιιηηερλήκαηα ηνπ, επεηδή ην θαζέλα «είλε θαη απφ κία αξκνληθή ζχλζεζηο καχξνπ 

θαη άζπξνπ, εκςπρνκέλε κε ηελ πλνήλ ηνπ θαιιηηέρλνπ», γηα λα ππνγξακκίζεη ζηε 

ζπλέρεηα  φηη ζην είδνο απηφ «ν Γαβηηδηάλνο κε ηνλ Γαιάλελ θξαηνχλ σξηζκέλσο ηα 

Βιιεληθά ζθήπηξα. Καη δελ είλε κηθξφο ησλ ηίηινο απηφο».
899

 Σέζζεξα ρξφληα 

αξγφηεξα θαη ράξε ζηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ Γ. Παπαλησλίνπ ν επηζθέπηεο ησλ 

αηζνπζψλ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ζην Πνιπηερλείν είρε ηε δπλαηφηεηα λα δεη 

αληηπξνζσπεπηηθά ραξαθηηθά ησλ δχν απηψλ θαιιηηερλψλ. 

Ο Αηεπζπληήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ελδηαθέξζεθε επίζεο γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο ηνπ κνπζείνπ κε γεινηνγξαθηθά ζρέδηα, ελδεηθηηθφ ηεο 

αλαγλψξηζεο εθ κέξνπο ηνπ ηεο θαιιηηερληθήο αμίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο, θαη 

γηα ηνλ ιφγν απηφλ δήηεζε θαη πέηπρε ηε δσξεά έξγσλ ηνπ Θέκνπ Άλληλνπ(Π.448/2/1-

10 θαη Π.1254/1-24, εηθ. 149) απφ ηελ ζχδπγφ ηνπ Νίλα.  

                                                 
895Γ. Παπαλησλίνπ, «Ώπφ ηελ έθζεζηλ», εθ.Δκπξφο, 7 ΜαΎνπ 1917. ε κεηαγελέζηεξν άξζξν ηνπ ν 

Παπαλησλίνπ αλαθέξζεθε ζηελ θξηηηθή ηνπ 1917 ζεκεηψλνληαο: «Αελ είκαη απφ απηνχο πνπ 

αλαθάιπςαλ ηψξα ηνλ θαιιηηέρλε, επεηδή είπα ηε γλψκε κνπ εδψ θαη δεθαεθηά ρξφληα φηαλ είρα ηδή 

κεηαμχ ρηιίσλ δχν εθζεκάησλ δχν κηθξνζθνπηθέο ηνπ ραιθνγξαθίεο ζε κηα αζελατθήλ έθζεζηλ Ŕ θαη ην 

πξάγκα έθακε ηνλ αζφξπβνλ άλζξσπνλ ψζηε λα ξζε λα κε γλσξίζε θαη λα κνπ εθθξάζε ηελ απνξία ηνπ 

θαη ζρεδφλ ην παξάπνλφ ηνπ πσο βγήθε απφ ηελ αθάλεηαλ». Γ. Παπαλησλίνπ, «Μάξθνο Γαβηηδηάλνο», 

εθ.Διεχζεξνλ Βήκα, 13 Αεθεκβξίνπ 1932.  
896Œuvresd‟unGrouped‟artistesHellènes, θαηάινγνο έθζεζεο, Παξίζη, 1-31 επηεκβξίνπ 1919, αξ. 177-

200.  
897Καιιηηερληθή έθζεζε Μάξθνπ Εαβηηδηάλνπ, θαηάινγνο έθζεζεο, Ώζήλα, 1922. πσο ραξαθηεξηζηηθά 

έγξαςε ν Π. Νηξβάλαο «Βδψ εηο ηαο Ώζήλαο έλαο θχθινο, φρη κεγαιείηεξνο [ελλ. ζπγθξηηηθά κε ηνλ 

επίζεο ζηελφ θχθιν ηεο ηδηαίηεξεο παηξίδαο ηνπ], είρε θάπνηαλ πεξησξηζκέλελ ηδέαλ ηνπ έξγνπ ηνπ. 

Μεξηθαί ραιθνγξαθίαη ηνπ, πνπ εζηφιηζαλ ηελ πξψηελ έθδνζηλ ηεο «Σηκήο θαη ηνπ Υξήκαηνο», ελφο 

έξγνπ ηνπ ζπκπαηξηψηνπ ηνπ κπζηζηνξηνγξάθνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Θενηφθε, κεξηθαί ιηζνγξαθίαη ηνπ 

εηο ηελ «Κεξθπξατθήλ Ώλζνινγίαλ», φπνπ είρε ζπλεξγαζζή θαη ν Γαιάλεο, καο είραλ δψζεη κίαλ κηθξάλ 

ηδέαλ ηεο εθιεθηήο ηνπ ηέρλεο εηο ην είδνο απηφ. Σίπνηε πεξηζζφηεξνλ!». Π. Νηξβάλαο, «Έλαο 

Κεξθπξαίνο δσγξάθνο», εθ.Δζηία, 29 ΜαΎνπ 1922. 
898Κ. Ώζάλαηνο, «Γσγξαθηθή», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,13 ΜαΎνπ 1922. Σερλνθξίηεο, «Μάξθνο 

Γαβηηδηάλνο», εθ. Πνιηηεία,16 ΜαΎνπ 1922. W [Κ. Παιακάο]., «Βληππψζεηο», εθ.Δκπξφο, 22 ΜαΎνπ 

1922. Γηα ηνλ Γαβηηδηάλν βι. επίζεο Μάξθνο Εαβηηδηάλνο: έξγα θαη θείκελα, Ώζήλα, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα 

Βζληθήο Σξαπέδεο, 2012. 
899Π. Νηξβάλαο, «Έλαο Κεξθπξαίνο δσγξάθνο», φπ.π. 
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ηνλ δαθηπιφγξαθν θαηάινγν ηνπ 1936 αλαθέξνληαη επίζεο νη εμήο δσξεέο 

πνπ πηζαλφλ έγηλαλ ην δηάζηεκα εθείλν πξνο ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε:  

 «πνπδή ρεξηψλ» (Π.448/5, πδαηνγξαθία, 19,5 x 27,5 εθ.) πνπ απνδφζεθε ζηνλ 

Νηθφιαν Ανμαξά, δσξεά ηνπ Παλ. Πιέζζα. 

 «ρέδην θεθαιηνχ άλδξα» (Π.693/1, κνιχβη άζπξν ζε ζθνχξν ραξηί, 23,5 x20 

εθ.), «ρέδην θεθαιηνχ άλδξα κε θαπέιν» (Π.693/2, κνιχβη ζε ραξηί, 23,5 x20 

εθ.) θαη «ρέδην θεθαιηνχ γέξνληα» (Π.693/3, κνιχβη ζε ραξηί, 23,5 x20 εθ.) ηνπ 

Γηαλλνχιε Υαιεπά, δσξεά ηνπ Θσκά Θσκφπνπινπ.  

 «Θαιαζζνγξαθία», π.1925 (Π.455, ιάδη ζε κνπζακά, 53 x73 εθ.) ηνπ Νηθφιανπ 

Λχηξα, δσξεά ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο. 

 «Ο πεξίπαηνο ηνπ ζσλα θαη ηεο Ώκαιίαο» (Π.1289, θάξβνπλν, 200 x300 εθ.) ηνπ 

Φίιηππνπ Μαξγαξίηε, δσξεά ηνπ Αηκίιηνπ Λνπκπηέ. 

 Σέζζεξηο πξνζσπνγξαθίεο, πηζαλφλ αγσληζηψλ ηεο Κξεηηθήο επαλάζηαζεο, 

θηινηερλεκέλεο απφ ηνλγελλεκέλν ζηνλ Άγην Γεψξγην Κηζζάκνπ ηεο Κξήηεο θαη 

πξνζσπηθφ θίιν ηνπ Β. ΐεληδέινπ, Αεκεηξίνπ Κνθφηζε (1894-1961) πνπ 

παξαρψξεζε ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε ην Τπνπξγείν ησλ Δμσηεξηθψλ ην 1926: 

«Πξνζσπνγξαθία», 1925 (Π.669, ιάδη ζε κνπζακά, 80 x60 εθ.),  

«Πξνζσπνγξαθία» (Π.670, ιάδη ζε κνπζακά, 70 x 50 εθ.), «Πξνζσπνγξαθία», 

1923 (Π.671, ιάδη ζε κνπζακά, 54 x 41 εθ.) θαη «Πξνζσπνγξαθία», 1924 (Π.672, 

ιάδη ζε κνπζακά, 80 x60 εθ.).
900

 

 «Ο ΐαζηιεχο Κσλζηαληίλνο» (Π.523, ιάδη ζε κνπζακά, 150 x100 εθ.) ηνπ 

Βπάγγεινπ Εσαλλίδε, παξαρψξεζε ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Δζσηεξηθψλ ην 1926.  

                                                 
900ΐι. ηηο νκνηφηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ κε ηα δσγξαθηθά πνξηξέηα ηνπ Μάξθνπ θαη Κνθφιε 

Μάληαθα, ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε ζπιινγή ηνπ Βζληθνχ Εδξχκαηνο «Βιεπζέξηνο Κ. ΐεληδέινο», 

http://www.venizelosarchives.gr/rec.asp?id=91079 (ηειεπηαία πξφζβαζε ζηηο 05/09/2016). 
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Κιεξνδφηεκα Νηθφιανπ Η. Γηακαληφπνπινπ 

 

Δηθφλα 136: Η. Αιηακνχξαο, «Θαιαζζνγξαθία» (Π.683) 

 

Δηθφλα 137: Η. Αιηακνχξαο, «Θαιαζζνγξαθία», 1874 (Π.692) 
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Δηθφλα 138: Κ. Βνιαλάθεο, «Καΐθηα» 

 

 

 

Δηθφλα 139: Ν. Κνπλειάθεο, «αιψκε» 
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Γσξεά Αλη. Μπελάθε 

 

Δηθφλα 140: Α. Βξνχληδνο, «Γπκλφ», 1874 

 

 

Δηθφλα 141: Κνξέηδην (παιαηά απφδνζε), «Άγηνο εβαζηηαλφο» 
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Γσξεά Δκκ. Μπελάθε 

 

Δηθφλα 142: Λ. Μπειί, «Σν πινίν ηνπ Νείινπ», 1864 

 

 

Δηθφλα 143: Δ. Θσκφπνπινο, «Απφ ηε ζηάλε ζην ρσξηφ», 1916 
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Γσξεά Ησάλλε Γελλαδίνπ 

 

Δηθφλα 144: Λ. Θείξζηνο, «Κιενλίθε Γελλαδίνπ», π.1856-1859 
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Γσξεά Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο 

 

Δηθφλα 145: Κ. Παξζέλεο, «Ο Υξηζηφο», 1900 
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Γσξεά ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ Μ. Εαβηηδηάλνπ 

 

Δηθφλα 146: Μ. Εαβηηδηάλνο, «Σνπίν Κέξθπξαο» 
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Γσξεά Νίλαο Θ. Άλληλνπ 

 

Δηθφλα 147: Θ. Άλληλνο, «Θεφδσξνο Γειεγηάλλεο» 
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Σαπηφρξνλα ν Παπαλησλίνπ απνζθνπψληαο ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ 

δπηηθνεπξσπατθνχ ηκήκαηνο ηεο ζπιινγήο θαη ελ φςεη ησλ επηθείκελσλ εγθαηλίσλ ηεο 

β΄ πεξηφδνπ ηεο Πηλαθνζήθεο δήηεζε απφ δεκφζηα ηδξχκαηα θαη Ώζελαίνπο 

θηιφηερλνπο λα δσξίζνπλ έξγα δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο. Ο Αήκαξρνο Ώζελαίσλ π. 

Πάηζεο παξαρψξεζε ην ζρέδην «Γπλαηθείν γπκλφ» (Π.387, κνιχβη, 30x22εθ., εηθ. 

150) ηνπ Π. Ππβί ληε αβάλ (PierrePuvisdeChavannes)· 
901

Δ ΐνπιή ησλ Βιιήλσλ 

δψξηζε ηνλ πίλαθα «Δ ρνιή ηνπ Οκήξνπ, 1881» (Π.281, ιάδη ζε κνπζακά, 117x150 

εθ., εηθ. 151) ηνπ Ρψζνπ δσγξάθνπ Εβάλ Ώτβαδφθζθη· ε Ενπιία Αηνκήδε, ζχδπγνο ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο δψξηζε δχν «δνρεία εθ πνξζειάλεο εβξψλ» κε 

ζέκα «Ώπηνθξαηνξηθφ θπλήγη παξά ηελ Κνκπηέλελ», 1810 (Π.442, δσγξαθηθή ζε 

πνξζειάλε, 69εθ.) θαη «Σν πξφγεπκα ηνπ απηνθξαηνξηθνχ δεχγνπο» (Π.443, 

δσγξαθηθή ζε πνξζειάλε, 69εθ.)·
902

 ν εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο Διεχζεξνλ Βήκα Υξ. 

Λακπξάθεο δψξηζε ζηε κλήκε ηεο ζπδχγνπ ηνπ Λεσλήο κηα «Κεθαιή θφξεο» (Π.134, 

ιάδη ζε κνπζακά, 46x35εθ., εηθ. 152) πνπ απνδηδφηαλ ηφηε ζηνλ Σδνξηδφλε θαη έλαλ 

πθαληφ ηάπεηα Gobelinπνπ απεηθφληδε «Πνηκεληθφ εηδχιιην» (Π.440, 232x174εθ., εηθ. 

153)·
903

 ηέινο ε Αέζπνηλα Κνξσληνχ ράξηζε ηελ «Πξνζσπνγξαθία παηδηψλ, 1881» 

(Π.264, ιάδη ζε κνπζακά, 160x120εθ., εηθ. 154) ηνπ Γάιινπ δσγξάθνπ Καξνιχο-

Νηπξάλ (Carolus Duran ή Charles-Auguste-EmileDurand, 1837-1917). 

Δ ζεκαληηθφηεξε πάλησο δσξεά θαηά ην ππφ εμέηαζε ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ 

νη ηξηάληα ελληά ειαηνγξαθίεο ηεο ζπιινγήο ηεο Ώηθαηεξίλεο Ρνδνθαλάθε, νη νπνίεο 

«θαη‟ επηπρίαλ δηεζψζεζαλ ελ Ρσζζία, δηφηη εγλνείην ε ηχρε ησλ κεηά ηελ κεηαβνιήλ 

ηνπ ξσζζηθνχ θαζεζηψηνο, δηαθπιαρζείζαη ππφ ηηλψλ πεξί ηνπ Πξνμελείνπ 

                                                 
901ΐι. ηελ επηζηνιή ηνπ Αεκάξρνπ π. Πάηζε πξνο ηνλ Γ. Παπαλησλίνπ ζηηο 10 Μαξηίνπ 1925, αξρείν 

Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο Κιεξνδνηήκαηα: «Δ Αεκνηηθή Ώξρή Ώζελαίσλ αζκέλσο απνδέρεηαη ηελ 

πξφηαζίλ ζαο πεξί δσξεάλ παξαρσξήζεσο εηο ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ ηνπ, εθ πξνζθνξάο ηεο θίιεο 

ησλ Ώζελψλ θαη ελ γέλεη ηεο Βιιάδνο Γαιιίδαο Ενπιηέηηαο Ώδάκ, επξηζθνκέλνπ ελ ησ Αεκαξρείσ 

ζθηαγξαθήκαηνο ηνπ επηθαλνχο Γάιινπ δσγξάθνπ PuvisdeChavannes. Πξάηηεη δε νχησ θαη δηφηη 

επηζπκεί λα ζπκβάιε, έζησ θαη θαη‟ ειάρηζηνλ, εηο πινπηηζκφλ ηνπ Βζληθνχ Εδξχκαηνο, φπεξ δηεπζχλεηε 

θαη δηφηη εμφρσο ηηκά ηαο ηείλνπζαο πξνο ηνλ απηφλ ζθνπφλ θσηεηλάο πξνζπάζεηάο ζαο. Βίλε δε άιισο 

πξνθαλέο, φηη ην κηθξφλ ηνχην ζρεδίαζκα κφλνλ εηο ην θαιιηηερληθφλ πεξηβάιινλ ηεο Πηλαθνζήθεο 

δχλαηαη λα έρε ζέζηλ θαη θαηαιιήισο λα εθηηκάηαη».  
902χκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηεο Βπηηξνπήο, ηα δχν βάδα είρε ραξίζεη ν Μέγαο Ναπνιέσλ ζηνλ αδεξθφ 

ηνπ Εεξψλπκν επ‟ επθαηξία ησλ γάκσλ ηνπ. 
903 ην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ.. ππάξρεη επηζηνιή ηνπ Υξ. Λακπξάθε πξνο ηνλ Παπαλησλίνπ, κε 

εκεξνκελία 24 Ννεκβξίνπ 1924, φπνπ ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηελ δσξεά απηή θαη ηνπ δεηά λα αλαξηήζεη 

ηα έξγα ακέζσο ζηελ Πηλαθνζήθε κε ην αθφινπζν ζεκείσκα ζην θαζέλα: «Υαξηζκέλν απφ ηνλ θ. Υξ. 

Ν. Λακπξάθε γηα αλάκλεζε ηεο γπλαίθαο ηνπ Λεσλήο, ην γέλνο Mauvoir, απφ ηε Γελεχε ηεο Βιβεηίαο». 

ην αξρείν επίζεο ππάξρεη κεηαγελέζηεξε επηζηνιή ηεο νηθνγέλεηαο Mauvoir πξνο ηνλ Παπαλησλίνπ 

(14/3/1928), ζηελ νπνία θαη ηνπ δεηνχλ γηα ιφγνπο ζπλαηζζεκαηηθήο αμίαο λα επηζηξέςεη ηνλ πίλαθα κε 

ηελ πξνζσπνγξαθία λέαο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ Giorgione. ΐι. επίζεο Γ. Παπαλησλίνπ, «Βηο κλήκελ 

ελφο ληθεκέλνπ», εθ.Διεχζεξνλ Βήκα, 27 Ενπλίνπ 1926. 
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Βιιήλσλ».
904

 Δ πέκπηε θαη ηειεπηαία απνζηνιή έξγσλ απφ ηελ Οδεζζφ πεξηιάκβαλε 

πίλαθεο αμηφινγεο θαιιηηερληθήο αμίαο, θπξίσο Γάιισλ δσγξάθσλ πνπ εξγάζηεθαλ 

ζηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, αλάκεζά ηνπο θαη νη πξνζσπνγξαθίεο ησλ δχν δσξεηψλ. 

Βλδεηθηηθφ κάιηζηα ηεο ζεκαζίαο πνπ απέδσζαλ ηα κέιε ηεο Καιιηηερληθήο 

Βπηηξνπήο ζηα ζπγθεθξηκέλα έξγα ήηαλ ε απφθαζή ηνπο λα παξαγγείινπλ άκεζα θαη 

πξηλ ηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο επίρξπζεο θνξλίδεο.
905

 Οξηζκέλα απφ ηα έξγα ήηαλ ηα 

εμήο: 

 «Πξνζσπνγξαθία Ώηθαηεξίλεο Ρνδνθαλάθε» (Π.1224, ιάδη ζε κνπζακά, 118 x 89 

εθ., εηθ. 155) ηνπ Μηθέιε Ραπηζάξληη (MicheleRapisardi, 1822-1886). 

 «Πξνζσπνγξαθία Θεφδσξνπ Ρνδνθαλάθε» (Π.1222, ιάδη ζε κνπζακά, 103 x 86 

εθ., εηθ. 156), αγλψζηνπ δσγξάθνπ. 

 «Δ Μάλα» (Π.225, ιάδη ζε κνπζακά, 26x21 εθ., εηθ. 157) ηνπ Λ. Γθαιαί 

(LouisGallait, 1810-1887). 

 «Ώλαηνιηθφ παξακχζη» (Π.251, ιάδη ζε κνπζακά, 45x32 εθ., εηθ. 158) ηνπ Ν. 

Νηηάδ ληε ια Πέληα (NarcisseDiazdelaPena, 1807-1876). 

 «Ο λεαξφο Λνχζεξνο ελψ ςέιλεη», 1870 (Π.244, ιάδη ζε κνπζακά, 74x100 εθ., 

εηθ. 159) ηνπ Ώ. ΛεΎο(HenriLeys, 1815-1869). 

 «Δ κεηέξα» (Π.224, ιάδη ζε μχιν, 30x23 εθ., εηθ. 160) ηνπΓ. Νηπθκάλ 

(JosephusDyckmans, 1811-1888),  

 «Πιχζηξεο» (Π.247, ιάδη ζε μχιν, 27x20 εθ., εηθ. 161) ηνπ Ώ. Μπαξφλ 

(HenriBaron, 1816-1885). 

 «Πξφβαηα» (Π.231, ιάδη ζε κνπζακά, 24x33 εθ., εηθ. 162) ηεο Ρ. Μπνλέξ 

(RosaBonheur, 1822-1899). 

 

 

 

                                                 
904Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, ζπλεδξίαζε ηεο 10εο Μαξηίνπ 

1926. 
905ΐι. ζην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ.. ην αρξνλνιφγεην πξαθηηθφ ηεο Καιιηηερληθήο Βπηηξνπήο, ζίγνπξα 

πξηλ ηα εγθαίληα ηεο λέαο αλάξηεζεο ηεο ζπιινγήο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1926. 
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Γσξεά ηνπ Γεκάξρνπ Αζελαίσλ π. Πάηζε 

 

Δηθφλα 148: Ππβί ληε αβάλ, «Γπλαηθείν γπκλφ» 
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Γσξεά ηεο Βνπιήο ησλ Διιήλσλ 

 

Δηθφλα 149: Η. Ατβαδφθζθη, «Ζ ρνιή ηνπ Οκήξνπ», 1881 
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Γσξεά ηνπ Υξ. Λακπξάθε 

 

Δηθφλα 150: Σδνξηδφλε (παιαηά απφδνζε), «Κεθαιή θφξεο» 
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Δηθφλα 151: Άγλσζηνο, «Πνηκεληθφ εηδχιιην» 
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Γσξεά Γέζπνηλαο Κνξσληνχ 

 

Δηθφλα 152: Καξνιχο-Νηπξάλ, «Πξνζσπνγξαθία», 1881 
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Γσξεά Αηθαηεξίλεο Ρνδνθαλάθε 

 

Δηθφλα 153: Μ. Ραπηζάξληη, «Πξνζσπνγξαθία Αηθαηεξίλεο Ρνδνθαλάθε» (Π.1224) 

 



365 

 

Δηθφλα 154: Άγλσζηνο, «Πξνζσπνγξαθία Θεφδσξνπ Ρνδνθαλάθε» 
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Δηθφλα 155: Λ. Γθαιαί, «Ζ κάλα» 
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Δηθφλα 156: Ν. Νηηάδ, «Αλαηνιηθφ παξακχζη» 
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Δηθφλα 157: Α. Λεΐο, «Ο κηθξφο Λνχζεξνο ελψ ςέιλεη», 1870 

 

 

Δηθφλα 158: Ε. Νηπθκάλ, «Ζ κεηέξα» 
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Δηθφλα 159: Α. Μπαξφλ, «Πιχζηξεο» 

 

Δηθφλα 160:Ρ. Μπνλέξ, «Πξφβαηα» 
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8.5) Σα εγθαίληα ηεο β΄ πεξηφδνπ ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο ζηηο 13 

Φεβξνπαξίνπ 1926 

Σν άββαην 13 Φεβξνπαξίνπ 1926 θαη ψξα 11.00 π.κ. έγηλαλ ζηε κεγάιε 

αίζνπζα ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ζην Πνιπηερλείν ηα εγθαίληα ηεο «λέαο εκθάληζεο» 

ηεο ζπιινγήο. ηελ επίζεκε ηειεηή παξεπξέζεθαλ ν Τπνπξγφο Παηδείαο 

Ρηρ.Ληβαζελφπνπινο θαη ν πθππνπξγφο Βζσηεξηθψλ Γ. ΐνγφπνπινο σο εθπξφζσπνη 

ηεο θπβέξλεζεο, ν ηκεκαηάξρεο Καιψλ Σερλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Ε. 

Γξππάξεο, ν δήκαξρνο Ώζελάησλ π. Πάηζεο, νη δηεπζπληέο ησλ μέλσλ αξραηνινγηθψλ 

ζρνιψλ, φινη νη θαζεγεηέο ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ, ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο 

Βπίβιεςεο ηεο Βζληθήο Πηλθανζήθεο,θαιιηηέρλεο θαη άλζξσπνη ησλ ηερλψλ θαη ηελ 

γξακκάησλ.
906

Δ δηνξγάλσζε ησλ παλεγπξηθψλ εγθαηλίσλ, ε παξνπζία ηφζσλ πνιιψλ 

επηζήκσλ, φπσο θαη ηα εθηελή ξεπνξηάδηνπ αζελατθνχ θαζεκεξηλνχΣχπνπ (ηίπνηε απφ 

ηα παξαπάλσ δελ είρε ζπκβεί ζηα 1915, φηαλάλνημαλ γηα πξψηε θνξά νη πφξηεο ηνπ 

κνπζείνηπ ζην θνηλφ), δείρλεη φηη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 ε Βζληθή 

Πηλαθνζήθε είρε αξρίζεη λα θαηαθηά κηα ζεκαίλνπζα ζέζε ζηε δεκφζηα ζθαίξα θαη 

λα πξνζειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ πνιηηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ παξαγφλησλ ηεο 

κεζνπνιεκηθήο Βιιάδαο. 

χκθσλα κε ηνδεκνζίεπκα ηεο εθεκεξίδαοΔιεχζεξνλ Βήκα,ν επηζθέπηεο 

ζπλαληνχζε κηα ζεηξά θαηλνηνκίεο: 

Έλα δχν λένη πίλαθεο εηο έλα „παλλψ‟, σξηζκέλα παλλψ κε ηειείσο λέαο εκθαλίζεηο, 

πνιιά πιαίζηα αλαλεσκέλα, γεληθή κεηαθίλεζηο ησλ πηλάθσλ εηο λέαο ζέζεηο, 

ηνπνζέηεζηο βηηξίλσλ δηα ηα ζρέδηα, δεκηνπξγία κηαο γσλίαο δηα ηαο δηαθνζκεηηθάο 

ηέρλαο, ηνπνζέηεζηο ξεθιεθηέξ δηα ην θσο ησλ παξαζχξσλ, θαηάξγεζηο ηνπ 

ηπθινζνχξηε θαηαιφγνπ θαη αλη‟ απηνχ ηνπνζέηεζηο πηλαθίδσλ εθ‟ εθάζηνπ πίλαθνο, 

ηέινο ζπζηεκαηηθσηέξα δηαξξχζκηζηο ηεο ζπιινγήο.
907

 

Δ ζεκαληηθφηεξε αιιαγή, ζπγθξηηηθά κε ηελ έθζεζε ηνπ 1915, αθνξνχζε ηελ 

ηαμηλφκεζε ησλ έξγσλ: ε ζπιινγή είρε ηψξα αλαξηεζεί ζηηο έμη αίζνπζεο ηνπ 

                                                 
906Γηα ηα εγθαίληα ηεο β΄ πεξηφδνπ βι. Ώλκ., «Δ ζεκεξηλή ηειεηή εηο ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ»,εθ. 

Έζλνο, 13 Φεβξνπαξίνπ 1926. Ώλκ., «Βηο ην ηεξφλ ηεο ηέρλεο. Σα εγθαίληα ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο», 

εθ. Ζ Πξσΐα, 14 Φεβξνπαξίνπ 1926. Ώλκ., «Νέα πεξίνδνο ηεο Βζληθήο καο Πηλαθνζήθεο. Δ γελνκέλε 

ρζεο επίζεκνο ηειεηή. Καηλνηνκίαη θαη απνθηήκαηα», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 14 Φεβξνπαξίνπ 1926. 

Ώ.Π.[;Ώληψλεο Πξσηνπάηζεο;], «Βηο ηελ Πηλαθνζήθελ καο», εθ. Διεχζεξνο Σχπνο, 14 Φεβξνπαξίνπ 

1926. Ώλκ., «Σα εγθαίληα ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο», εθ. θξηπ, 14 Φεβξνπαξίνπ 1926. Ώλκ., «Σα 

εγθαίληα ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο», εθ. Γεκνθξαηία, 14 Φεβξνπαξίνπ 1926. Ώλκ., «Σα ρζεζηλά 

εγθαίληα ηεο δεπηέξαο πεξηφδνπ ηεο Πηλαθνζήθεο. Ώο ζπληξέμσκελ φινη ηνλ ιαφλ ψζηε λα γίλεηαη 

ζνθφο ρσξίο ζπιινγηζκνχο θαη εζηθφο ρσξίο πφλνπο… Σνχην ε ηέρλε μεχξεη λα ην δψζε. Μνπζείνλ φρη 

κφλνλ πινχζηνλ αιιά θαη επθνινλφεηνλ», εθ. Πνιηηεία, 14 Φεβξνπαξίνπ 1926. 
907Ώλκ., «Νέα πεξίνδνο ηεο Βζληθήο καο Πηλαθνζήθεο», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,14 Φεβξνπαξίνπ 1926. 
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Πνιπηερλείνπρσξηζκέλε «θαηά εζληθάο ζρνιάο» ψζηε ην ειιεληθφ θνηλφ, ζχκθσλα κε 

ηα ιφγηα ηνπ Παπαλησλίνπ,«λα έρε εκπξφο ηνπ ζχλνια θαη ελφηεηαο θαη λα 

εμνηθεηψλεηαη κε ηαο γεληθάο ηδέαο ηεο ηέρλεο».
908

 

ηελ αίζνπζα ηηαιηθήο ηέρλεο πνπ έθεξε ηνλ ηίηιν «ηέθαλνο Ξέλνο», ηελ 

«πιένλ ζεκαίλνπζα ηεο πηλαθνζήθεο απφ απφςεσο αλ φρη πινχηνπ, ηνπιάρηζηνλ αμίαο 

πηλάθσλ», φπσο ηελ ραξαθηήξηζε ν αξζξνγξάθνο ηεο εθεκεξίδαο Διεχζεξνλ 

Βήκα,αληηπξνζσπεχνληαλ «επαμίσο» φιεο νη ηηαιηθέο ζρνιέο.
909

 Ώπφ ηα ξεπνξηάδ δελ 

γλσξίδνπκε, σζηφζν, αλ νη πίλαθεο ζηε ζπγθεθξηκέλε αίζνπζα ήηαλ αλαξηεκέλνη θαη 

θαηά ηνπηθέο θαιιηηερληθέο ζρνιέο (ΐελεηία, Μπνιφληα, Νάπνιε θηι.).Οη 

αξζξνγξάθνη μερψξηζαλ ην έξγν «Βζζήξ θαη Ώζζνπήξνο» (Π.137, εηθ. 163) πνπ 

απνδηδφηαλ ηφηε ζηνλ ΐεξνλέδε
910

 θαη «παξαπιεχξσο» ηελ ειαηνγξαθία «Νεαξφο 

κνπζηθφο ζ' εξγαζηήξην κνπζηθψλ νξγάλσλ», π.1620-1625(Π.133, θιεξνδφηεκα 

νχηδνπ, εηθ. 164) ηνπ Σζέθν ληει Καξαβάηδην. ηαδεκνζηεχκαηα αλαθέξζεθαλ 

επίζεο νη πίλαθεο «Ο Εσζήθ πνπιηέηαη απφ ηνπο αδειθνχο ηνπ» (Π.539, εηθ. 165) θαη 

«Ο ελαγθαιηζκφο ηνπ Εσζήθ κε ηνλ παηέξα ηνπ» (Π.538, εηθ. 166) πνπ απνδίδνληαλ 

ηφηε ζηνλ Λνχθα Σδνξληάλν(ζήκεξα ζεσξνχληαη έξγα ηεο ρνιήο ηεο Γέλνβαο) θαη 

πξνέξρνληαλ απφ ηε δσξεάο ηνπ ηεθ. Ξέλνπ· θαζψο θαη ηα νλφκαηα 

ησλΣηέπνιν(πηζαλψο ηα έξγα «Βιηέδεξ θαη Ρεβέθθα», Π.526, εηθ. 167, θαη «Δ 

πξνζεπρή ζηε Γεζζεκαλή», Π.138, εηθ. 168), Πηαηζέηα(πηζαλψο ν πίλαθαο «Δ 

Παξζέλνο κε ην ΐξέθνο», Π.139, εηθ. 169), Μπαζζάλν(«Σν δείπλν ζηηο Βκκανχο», 

Π.544, δσξεά Πνιπηερλείνπ, εηθ. 170) θαη Σδνξηδφλε(πηζαλφλ ν πίλαθαο 

«Πξνζσπνγξαθία λέαο»,Π.134, ηεο δσξεάο Υ. Λακπξάθε, εηθ. 171).  

Ο δεκνζηνγξάθνο ηεο εθεκεξίδαοΔιεχζεξνλ Βήκαζεκείσζε, επίζεο, φηη ζηελ 

ίδηα αίζνπζαήηαλ αλαξηεκέλνη «νιίγνη»πίλαθεο Εζπαλψλ δσγξάθσλ,
911

ελψ έθαλε 

ιφγνθαη γηα έλα «παλλψ» αθηεξσκέλν «εηο πξηκηηίθ δηαθφξσλ εζληθνηήησλ θαη 

ζρνιψλ, ην νπνίνλ πξνθαιεί ηελ αληίζεζηλ δηα ηεο γεηηληάζεσο πξνο ηελ αλαγέλλεζηλ» 

θαη ζην νπνίνείραλ ηνπνζεηεζεί ηα έξγα κεηαβπδαληηλήο ηέρλεο ησλ. Σδαγθαξφια 

                                                 
908Δ θξάζε απφ ηελ νκηιία ηνπ Παπαλησλίνπ ζηα εγθαίληα ηεο επαλέθζεζεο. Οιφθιεξε ε πξνζθψλεζε 

ηνπ Παπαλησλίνπ, θαζψο θαη νη δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ ηεο Παηδείαο Ρηρ. Ληβαζελφπνπινπ 

παξαηίζεληαη ζηηο εθ. Έζλνο, 13 Φεβξνπαξίνπ 1926, Ζ Πξσΐα, 14 Φεβξνπαξίνπ 1926 θαη Πνιηηεία, 14 

Φεβξνπαξίνπ 1926. 
909Ώλκ., «Νέα πεξίνδνο ηεο Βζληθήο καο Πηλαθνζήθεο. Δ γελνκέλε ρζεο επίζεκνο ηειεηή. Καηλνηνκίαη 

θαη απνθηήκαηα», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 14 Φεβξνπαξίνπ 1926. 
910ηνλ δαθηπινγξαθεκέλν θαηάινγν ηνπ 1936 ζην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ.. ην έξγν απνδίδεηαη ζηνλ 

Λνχθα Σδνξληάλν. 
911Ίζσο ελλνεί ηελ ειαηνγξαθία «Ο Βπαγγειηζκφο ηεο Θενηφθνπ» (Π.844, ιάδη ζε κνπζακά, 

163x212εθ., δσξεά Πνιπηερλείνπ) πνπ απνδίδφηαλ ηφηε ζηνλ Εζπαλφ δσγξάθν Ώ. Κάλν (AlonsoCano, 

1601-1667) θαη ζήκεξα ζεσξείηαη έξγν ηνπ Πέδξν ληε Μφγηα (PedrodeMoya, 1610-1674). 
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(«Δ πξνζθχλεζε ησλ πνηκέλσλ», π.1688-1700, Π.147, εηθ. 174) θαηΏ. Παβία («Δ 

ηαχξσζε», β΄ κηζφ ηνπ 15
νπ

 αη., Π.144, εηθ. 175), θαζψο θαη ηα λέα απνθηήκαηα ηεο 

Πηλαθνζήθεο: νη ηξεηο ειαηνγξαθίεο-πξνζρέδηα γηα ηε Φαλεξσκέλε ηεο Γαθχλζνπ ηνπ 

Νηθφιανπ Ανμαξά (Π.148-Π.150, εηθ. 172) θαη νη ηέζζεξηο κηθξψλ δηαζηάζεσλ 

πίλαθεο απφ ηνλ λαφ ηνπ Ώγίνπ Αηνλπζίνπ Γαθχλζνπ κε ζέκα «Σν χκβνιν ηεο 

Πίζηεσο» (εηθ. 173).Δ επηζήκαλζε απηή, σζηφζν, έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην άξζξν 

ηεο εθεκεξίδαοΠνιηηεία, ζην νπνίν ν ζπληάθηεο ηνπ ηνπνζέηεζε ηα έξγα ηνπ Ανμαξά 

ζηελ αίζνπζα ειιεληθήο ηέρλεο. Πάλησο ζε κεηαγελέζηεξν ρξνληθά άξζξν ηνπ (1934) 

ν Ε.Μ. Παλαγησηφπνπινο αλέθεξε φηη ηα έξγα ηεο κεηαβπδαληηλήο ηέρλεο, φπσο θαη νη 

πίλαθεο ηνπ Ανμαξά ήηαλ ζηελ ηηαιηθή αίζνπζα, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηνλ 

αξζξνγξάθν ηεο εθ. Διεχζεξνλ Βήκα..ηελ έμνδν, ηέινο, ηεο ηηαιηθήο αίζνπζαο ν 

επηζθέπηεοέβιεπε ηελ ειαηνγξαθία «30
ε
 Μαξηίνπ 1855»(Π.161, δσξεά Ώ. Κηηξφεθ, 

εηθ. 176) ηνπ Μχιιεξ, έξγν πνπ πηζαλψο ιφγσ ησλ κλεκεηαθψλ ηνπ δηαζηάζεσλ (445 

x845 εθ.) είρε παξακείλεη ζηελ ίδηα ζέζε κε ηελ έθζεζε ηνπ 1915. 

ηελ αίζνπζα ηεο νιιαλδηθήο θαη θιακαλδηθήο ηέρλεο «Γ. Αβέξσθ» ήηαλ 

αλαξηεκέλεο «ζαπκάζηεο θιακαλδηθέο λαηπξ-κνξη θαη ηα γαιήληα Οιιαλδηθά ηνπία, 

καδί κε αμηνζεκείσηα έξγα Οιιαλδψλ πνξηξαηηίζη».
912

 ηα ξεπνξηάδ ηνπ Σχπνπ 

αλαθέξζεθαλ ηα εμήο νλφκαηα, ρσξίο φκσο ηνπο ηίηινπο ησλ έξγσλ πνπ είραλ εθηεζεί:  

 Α. βαλ Νηάηθ. Πηζαλψο εθηέζεθε ν πίλαθαο «Πξνζσπνγξαθία ηνπ Γηάθνκν ληε 

Καζηφπηλ»(Π.169, δσξεά Παλεπηζηεκίνπ, εηθ. 179). 

 Γ. Γηφξληαλο. Πηζαλψο αλαξηήζεθαλ ηα έξγα α) «Δ ενξηή ησλ Βπηθαλείσλ», 17
νο 

αηψλαο (Π.167, δσξεά Παλεπηζηεκίνπ, εηθ. 177), θαη β) «Δ πξνζθχλεζε ησλ 

πνηκέλσλ», π.1615-1616 (Π.189, θιεξνδφηεκα Ώ. νχηδνπ, εηθ. 178). 

 Ρέκπξαλη. Βθηέζεθε ν πίλαθαο «Πξνζσπνγξαθία γξαίαο» (Π.517, δσξεά 

Παλεπηζηεκίνπ, εηθ. 180), ν νπνίνο απνδφζεθε ηφηε ζηνλ Οιιαλδφ δσγξάθν.  

 Α. θαλ Οζηάληε. Πηζαλψο αλαξηήζεθε ην έξγν «Μνπζηθνί»(Π.1037, θιεξνδφηεκα 

Γ. Ώβέξσθ). 

 Βνχβεξκαλ (PhilipsWouwerman). Δ ζπιινγή ηεο Πηλαθνζήθεο είρε ηα έξγα: α) 

«Σν μεδίςαζκα» (Π.178, θιεξνδφηεκα Γ. Ώβέξσθ, εηθ. 181),  β) «Σνπίν, ηππεχο 

θαη ρσξηθφο» (Π.181, ιάδη ζε μχιν, 19 x 26 εθ.). 

 Νηε Υέεκ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ πίλαθα «Νεθξή θχζε κε ρνηξνκέξη, ινπινχδηα, θξαζί 

θαη ςσκί» (Π.170, ιάδη ζε κνπζακά, 72 x 89 εθ., εηθ. 182) πνπ απνδηδφηαλ ηφηε 

ζηνλ Γηάλ Νηαβίληο ληε Υέεκ (JanDavidszdeHeem, 1606-1684) θαη ζήκεξα 

                                                 
912Ώλκ., «Νέα πεξίνδνο ηεο Βζληθήο καο Πηλαθνζήθεο. Δ γελνκέλε ρζεο επίζεκνο ηειεηή. Καηλνηνκίαη 

θαη απνθηήκαηα», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 14 Φεβξνπαξίνπ 1926. 
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ζεσξείηαη έξγν κηκεηή ηνπ ηνπ Γηάθνκπ βαλ Υχιζληνλθ (JacobvanHulsdonck, 

1582-1647).
913

 

 Βαλ Μίεξεο. Πξφθεηηαη γηα ηνλ πίλαθα «Δθπξίακε ηνλ παπαγάιν» (Π.185, δσξεά 

Ώηθαηεξίλεο Ρνδνθαλάθε, εηθ. 183). 

 Βαλ ληε Βέιληε.ηνλ θαηάινγν ηνπ 1936 απνδίδνληαλ ζηνλ Ώληξηέλ βαλ ληε 

ΐέιληε (AdriaenvandeVelde) ηα εμήο έξγα: «Σνπίν» (Π.1012, ιάδη ζε κνπζακά, 

28 x42 εθ., δσξεά Παλεπηζηεκίνπ, εηθ. 184) θαη «Σνπίν» (Π.972, ιάδη ζε μχιν, 28 

x 42 εθ., δσξεά Παλεπηζηεκίνπ). Καη ζηνλ ΐίιεκ βαλ ληε ΐέιληε 

(WillemvandeVelde)νη πίλαθεο: «Ο θάξνο» (Π.162, ιάδη ζε κνπζακά, 75 x136 

εθ., δσξεά Παλεπηζηεκίνπ, εηθ. 185) θαη «Ναπκαρία» (Π.163, ιάδη ζε κνπζακά, 

75 x136 εθ., δσξεά Παλεπηζηεκίνπ). 

 Ρφηζληαι. Πξφθεηηαη γηα ην «Σνπίν» (Π.184, ιάδη ζε κνπζακά, 92x128 εθ., δσξεά 

Ώηθαηεξίλεο Ρνδνθαλάθε, εηθ. 186), ην νπνίν απνδφζεθε ζηνλ άινκνλ βαλ 

Ρνπίζληει  (SalomonvanRuisdael, 1602-1670). 

 Μπξχρει.ηε ζπιινγή ππήξραλ ηα εμήο: α) «Σνπίν» (Π.979, ιάδηζεραιθφ, 16x23 

εθ., θιεξνδφηεκα Μ. Αξαγνχκε, εηθ. 187) ηνπ Γηαλ Μπξχρει Ώ΄ (JanI. Brueghel 

(deVelours)· β) «Δ Παλαγία κε ην ΐξέθνο θαη ηνλ Άγην Εσάλλε ηνλ ΐαπηηζηή ζε 

ηνπίν», ηέιε 1620 (Π.166, ιάδη ζε μχιν, 56 x83 εθ., δσξεά Ώηθ. Ρνδνθαλάθε) ηνπ 

Γηαλ Μπξχρει ΐ΄ (JanBrueghelII, 1601-1678), θαη γ) «Σνπίν κε ρσξηθνχο πνπ 

ρνξεχνπλ», π.1600-1625 (Π.192, ιάδη ζε κνπζακά, 100 x152 εθ., θιεξνδφηεκα Γ. 

Ώβέξσθ) πνπ απνδίδεηαη ζήκεξα ζε κηκεηή ηνπ Γηαλ Μπξχρει ΐ΄.  

 Βαλ ληεξ Βεξθ.ηε ζπιινγή ππήξραλ ηα εμήο: α) «Δνπδάλαθαη νη γέξνληεο» 

(Π.197, ιάδη ζε κνπζακά, 62 x71 εθ., θιεξνδφηεκα Γ. Ώβέξσθ, εηθ. 188) ηνπ 

Ώληξηάλ βαλ ληεξ ΐεξθ (AdriaenvanderWerff, 1659-1722),
914

 θαη β) «Ώδάκ θαη 

Βχα» (Π.1047, ιάδη ζε μχιν, 50 x39 εθ., δσξεά Παλεπηζηεκίνπ), επίζεο ηνπ 

Ώληξηαλ βαλ ληεξ ΐεξθ.
915

 

 

ηελ αίζνπζα ηεο γαιιηθήο ηέρλεο«Θεφδσξνο θαη Αηθαηεξίλε 

Ρνδνθαλάθε» δέζπνδαλ νη 35 πίλαθεο ηεο ηειεπηαίαο απνζηνιήο ηεο 

Ρνδνθαλάθε,
916

ηνπνζεηεκέλνη ζηα λέα επίρξπζα ηνπο πιαίζηα, θαζψο θαη ηα έξγα ησλ 

πξνεγνχκελσλ δσξεψλ ηεο, αλάκεζά ηνπο πηζαλφηαηα θαη νη πδαηνγξαθίεο (εηθ. 189-

196). ηελ ίδηα αίζνπζα, ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ Σχπνπ, είραλ αλαξηεζεί 

                                                 
913ΐι. επίζεο Νη. Μνπξίθε (επηκ.), 150 ρξφληα Πνιπηερλείν, φπ.π., αξ. θαη. 23. 
914ΐι. ζρεη. Νη. Μνπξίθε (επηκ.), 150 ρξφληα Πνιπηερλείν, φπ.π., αξ. θαη. 26. 
915π.π., αξ. θαη.  25. 
916 ηελ εθ.Ζ Πξσΐαδεκνζηεχηεθε αλαπαξαγσγή ηνπ έξγνπ «Ο κηθξφο Λνχζεξνο, ςάιισλ» ηνπ ΐέιγνπ 

δσγξάθνπ ΛεΎο (1815-1869), κε ηελ επηζήκαλζε φηη πξφθεηηαη γηα «λένλ απφθηεκα ηεο Πηλαθνζήθεο εθ 

ηεο ζπιινγήο Ρνδνθαλάθε». Βπίζεο ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο εθ. Δκπξφο(θχιιν ηεο 14εο Φεβξνπαξίνπ 

1926) ππάξρεη θσηνγξαθία κε ιεδάληα «Μηα γσληά ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο», ε νπνία θαη πξνέξρεηαη 

απφ ηελ αίζνπζα Ρνδνθαλάθε, θαζψο δηαθξίλεηαη ην έξγν ηνπ Μπνπζέ «Έξσηεο ζηνλ ηξχγν» θαη «Δ 

θπξία κε ηνλ παπαγάιν ηνπ ΐίιεκ βαλ Μίεξεο. Μεγαιχηεξε θσηνγξαθία ηεο ίδηαο γσληάο δεκνζηεχηεθε 

θαη ζηελ εθ. Βξαδπλή, φπνπ θαη δηαθξίλεηαη ν πίλαθαο ηνπ Λνπί-Γαλ-Φξαλζνπά Λαγθξελέ «Ο χπλνο», 

π.1770 (Π.212). ηελ εθ.Διεχζεξνο Σχπνοηεο 14εο Φεβξνπαξίνπ 1926 δεκνζηεχηεθε θσηνγξαθία κε 

ηέζζεξα έξγα, φπνπ θαη αλαγλσξίδεηαη ε «Πξνζσπνγξαθία γπλαίθαο» ηνπ Γθξέδ. Πηζαλφλ ν εκηθχθιηνο 

πίλαθαο είλαη ε «Ώιιεγνξία» αγλψζηνπ θαιιηηέρλε, δσξεά ηεο Ρνδνθαλάθε ην 1907.  
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θαη ε κεγάισλ δηαζηάζεσλ «Πξνζσπνγξαθία» ηνπ Καξνιχο-Νηπξάλ (Π.265, δσξεά 

ηεο Αεζπ. Κνξσληνχ) θαη νη δχν ειαηνγξαθίεο ηνπ Μνληηηζέιη (Π.242 θαη 

Π.243),
917

ελψ δελ είλαη ζαθέο αλ εθεί ή ζηελ αίζνπζα ζρεδίσλ «Γ. Μαξαζιήο» είρε 

εθηεζεί ην ζρέδην «πνπδή γπκλνχ»ηνπ Ππβί ληε αβάλ (Π.387, δσξεάο ηνπ δεκάξρνπ 

Ώζελαίσλ π. Πάηζε). 

ηελ αίζνπζα Αιέμαλδξνπ νχηζνπ ήηαλ αλαξηεκέλα,ζχκθσλα κε ηα 

δεκνζηεχκαηα ηεο επνρήο, «έξγα φισλ ησλ εζλψλ θαη ησλ ζρνιψλ».
918

 Ο 

αξζξνγξάθνο ηεο εθ. Διεχζεξνλ Βήκα αλέθεξε ηξεηο πίλαθεο ηνπ Ώτβαδφθζθη, πηζαλψο 

νη: «Γαιήλε. Βιιεληθά αθξνγηάιηα», 1885 (Π.256, εηθ. 197) θαη «Σν νχλην κε 

ηξηθπκία», 1856 (Π.257) ηεο δσξεάο ηνπ Γξ. Μαξαζιή, θαζψο θαη «Δ ρνιή ηνπ 

Οκήξνπ» (Π.281 ηεο δσξεάο ηεο ΐνπιήο ησλ Βιιήλσλ)· θαζψο «θαη κεξηθά άιια 

έξγα δψλησλ Ρψζζσλ δσγξάθσλ», ελλνψληαο πηζαλψο ζηνπο πίλαθεο ησλ 

Γθνξκπάηνθ (Π.310, εηθ. 198),
919

 Κνξφβηλ (Π.710), νπληέηθηλ (Π.737) θαη Λαρφθζθη 

(Π.711), πνπ είραλ αγνξαζηεί απφ ηνλ Παπαλησλίνπ ην 1920. Ο ζπληάθηεο ηεο εθ. 

Πνιηηεία αλέθεξε επίζεο ηα νλφκαηα ησλ Γνπψηο (εηθ. 199)
920

 θαη Μνξίηο θνλ βηλη 

(«Κπλήγη ειαθηνχ, Π.265, ηεο δσξεάο Κνδάθε-Σππάιδνπ, εηθ. 200), ελψ πηζαλνινγψ 

φηη εθεί ζα είραλ αλαξηεζεί θαη νη άιινη Άγγινη δσγξάθνη ηεο ζπιινγήο φπσο νη Σδ. 

Άξκθηιλη (GeorgeArmfiled) θαη Σδ. Κιέηξ(GeorgeClare) ηνπ θιεξνδνηήκαηνο 

Κνξγηαιέληνπ, Ρ. Γνπψιθεξ (RobertWalker) ηεο δσξεάο Ξέλνπ, CharlesGiffordDyer 

(θιεξνδφηεκα ΐηθέια). ηνλ Σχπν έγηλε επίζεο ιφγνο θαη γηα «έξγα δηαζήκσλ 

                                                 
917Ώλκ., «Νέα πεξίνδνο ηεο Βζληθήο καο Πηλαθνζήθεο. Δ γελνκέλε ρζεο επίζεκνο ηειεηή. Καηλνηνκίαη 

θαη απνθηήκαηα», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 14 Φεβξνπαξίνπ 1926: «Βηο ηελ αίζνπζα απηήλ [Θ. θαη Ώ. 

Ρνδνθαλάθε] ζπγθεληξνχληαη αη πινχζηαη ζπιινγαί ησλ αλσηέξσ δχν δσξεηψλ, αη αθηεξσκέλαη θπξίσο 

εηο Γάιινπο δσγξάθνπο ηνπ 19νπ αηψλνο. Πιήζνο λέσλ απνθηεκάησλ, ηα νπνία πξνζηηζεκέλα εηο ηνπο 

παιαηνχο πίλαθαο απνηεινχλ κίαλ αξθεηά θαιήλ ζπιινγήλ ηεο γαιιηθήο δσγξαθηθήο. Ώπφ ηνπ Νηθνιάο 

Πνπζαηλ, ηνπ Γθξεδ, ηνπ Ρνπζζψ, ηνπ Μνληηηζέιιη, ηνπ Μπνπζέ κέρξη ηνπ Ππβηο ληε αβάλ, ηεο 

Μπνλέξ, ηνπ Καξνιχο Νηπξάλ, ηνπ Μηιβνπά, ηνπ αξι Γαθ θαη ηφζσλ άιισλ. Μηα ζεηξά εθ 40 

γαιιηθψλ έξγσλ ηνπ 19νπ αηψλνο έρεη θνξληδαξηζζή εηο σξαία πιαίζηα ζρεδηαζκέλα εηο ην ζηπι ηεο 

επνρήο απφ ηνλ επηκειεηήλ ηεο Πηλαθνζήθεο θ. Υαηδφπνπινλ». ΐι. επίζεο Ώλκ., «Σα ρζεζηλά εγθαίληα 

ηεο δεπηέξαο πεξηφδνπ ηεο Πηλαθνζήθεο», εθ. Πνιηηεία, 14 Φεβξνπαξίνπ 1926: «Δ Γαιιηθή ζρνιή 

αληηπξνζσπεχεηαη δαςηιέζηαηα: Ο Γθξέδ κε ην Γξάκκα ηνπ, ν Νηξνπέ κε ην Παηδάθη κε ηνλ 

ραξηνθχιαθα, ν Μπνπζζέ κε ηνπο Έξσηαο, ν Πνπζζέλ κε ηνλ «Ώπφιισλα θαη ηελ Αάθλελ», ε Ρφδα 

Μπνλέξ κε ηα Πξφβαηα, ν Λαγθξέ, ν ΐαηψ (ηνπ νπνίνπ θαη δεκνζηεχνκελ ελ ησλ έξγσλ ηνπ), 

Φξηγθνπάξ, νπκπιεξά, Πνπβψ ληε αβάλ θαη πιήζνο Γάιισλ πδαηνγξάθσλ».  
918Ώλκ., «Νέα πεξίνδνο ηεο Βζληθήο καο Πηλαθνζήθεο. Δ γελνκέλε ρζεο επίζεκνο ηειεηή. Καηλνηνκίαη 

θαη απνθηήκαηα», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 14 Φεβξνπαξίνπ 1926. 
919Ώλαπαξαγσγή ηνπ έξγνπ δεκνζηεχηεθε ζην πξσηνζέιηδν ηεο εθεκεξίδαο Πνιηηεία ζηηο 14 

Φεβξνπαξίνπ 1926. 
920Ώλαπαξαγσγή ηνπ πίλαθα «Φπρή» ηνπ Watts δεκνζηεχηεθε ζηελ εθ. Διεχζεξνο Σχπνο ηεο 14εο 

Φεβξνπαξίνπ 1926. 
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δσγξάθσλ σο ηνπ Ραθαήι, Ρνχκπελο, Σηληνξέηην θιπ», ζηελ ίδηα αίζνπζα, ρσξίο 

φκσο λα αλαθέξνληαη νη ηίηινη ησλ έξγσλ. 

ηελ αίζνπζα Γξεγνξίνπ Μαξαζιήεθηέζεθαλ ηα ζρέδηα δηαθφξσλ ζρνιψλ 

θαη εζλψλ, πξνεξρφκελα απφ ηε δσξεά ηνπ Γξεγ. Μαξαζιή θαη ην θιεξνδφηεκα ηνπ 

Ώιεμ. νχηδνπ.ηνλ αζελατθφ Σχπν δεκνζηεχηεθαλ νη αλαπαξαγσγέο ησλ έξγσλ: 

«Αχν αλδξηθέο κνξθέο ζε ηξαπέδη» (Π.354, πηλέιν θαη άζπξν ζε ραξηί, 36,3 x21,7 εθ., 

δσξεά Γ. Μαξαζιή, εηθ. 201) ηνπ LodovicoCardi (Cigoli)·
921

 «Ο Άγηνο εβαζηηαλφο 

κε επίζθνπν θαη κνλαρνχο» (Π.358, θάξβνπλν ζε ραξηί, 42,8 x 22,4 εθ., δσξεά 

Μαξαζιή, εηθ. 202) ηνπ Ghirlandaio·
922

 «Άινγα θαη θαβαιάξεδεο» (Π.405, 

sanguineζε ραξηί, 28,2 x39,8 εθ., δσξεά Μαξαζιή, εηθ. 203) ηνπ 

AdamFransvanderMeulen·
923

 «Πνζεηδψλαο θαη Αίαο πνπ πείζνπλ ηνλ Φαέζνληα λα 

αλέβεη ζην άξκα» (Π.419, πηλέιν ζε ραξηί, 22,2 x 33,4 εθ., θιεξνδφηεκα νχηδνπ, εηθ. 

204) ηνπ Ρνχκπελο.
924

 

Βπίζεο, έλα ηκήκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο αίζνπζαο ήηαλ αθηεξσκέλν ζηηο 

δηαθνζκεηηθέο ηέρλεο, φπνπ θαη εθηίζελην, ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα ησλ 

εθεκεξίδσλ, πνξζειάληλα βάδα ηνπ εξγνζηαζίνπ ησλ εβξψλ, πηζαλφλ ηα δχν ηεο 

δσξεάο ηεο Ενπιίαο Αηνκήδνπο: «Ώπηνθξαηνξηθφ θπλήγη», 1810 (Π.442, δσγξαθηθή ζε 

πνξζειάλε εβξψλ, 69εθ.) θαη «Πξφγεπκα ηνπ απηνθξαηνξηθνχ δεχγνπο», 1810 

(Π.443, δσγξαθηθή ζε πνξζειάλε εβξψλ, 69εθ.), ίζσο θαη ην βάδν ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο νχηδνπ (Π.441, εηθ. 206), θαζψο θαη ν ηάπεηαο Gobelin κε ζέκα 

«Πνηκεληθφ εηδχιιην» (Π.440, πθαληφ, 232 x 174εθ., εηθ. 205) ηεο δσξεάο ηνπ Υξ. 

Λακπξάθε. 

Δ αίζνπζα, φκσο, πνπ πξνθάιεζε ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ησλ αζελατθψλ 

εθεκεξίδσλ ήηαλ εθείλε ηεο ειιεληθήο ηέρλεο, ζηελ νπνία δέζπνδε ην λέν απφθηεκα 

ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, «Δ ηαχξσζε» (εηθ. 207) ηνπ Ανκήληθνπ Θενηνθφπνπινπ. 

ηνλ ίδην ρψξν ήηαλ αλαξηεκέλα ηα πεξηζζφηεξα έξγα ηεο κηθξήο ζε αξηζκφ ζπιινγήο 

λενειιεληθήο ηέρλεο ηνπ κνπζείνπ: κεξηθέο ειαηνγξαθίεο ηνπ Θ. ΐξπδάθε κε ζθελέο 

απφ ηελ Βιιεληθή Βπαλάζηαζε (πξνεξρφκελεο απφ ηε ζπιινγή ηνπ Βζληθνχ 

                                                 
921Βθ. Διεχζεξνο Σχπνο, 14 Φεβξνπαξίνπ 1926. Ώπνδηδφηαλ ζηνλ Σδ. Πνξηφλε [sic], ελλνψληαο 

πξνθαλψο ηνλ IlPordenone.  
922Βθ. Έζλνο,14Φεβξνπαξίνπ 1926. 
923Βθ. Διεχζεξνλ Βήκα,14 Φεβξνπαξίνπ 1926. 
924Βθ. Πνιηηεία, 14 Φεβξνπαξίνπ 1926. ην ίδην θχιιν δεκνζηεχηεθε, επίζεο, αλαπαξαγσγή ηνπ 

ζρεδίνπ «Αχν ρσξηθέο κε ηνπηθέο ελδπκαζίεο» (Π.386, θάξβνπλ θαη άζπξα θψηα ζε ρξσκαηηζηφ ραξηί, 

19,5x17,6εθ., δσξεά Μαξαζιή) ηνπ LouisBoilly. 
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Παλεπηζηεκίνπ, εηθ. 208)· νξηζκέλνη πίλαθεο ησλ Ν. Κνπλειάθε (εηθ. 209) θαη 

Ώξηζηείδε Οηθνλφκνπ («Πξνθίι γπλαίθαο κε θνηζίδεο», Π.681, ιάδη ζε κνπζακά, 

36x31εθ., εηθ. 210) πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηε ζπιινγή ηνπ Πνιπηερλείνπ· ην πνξηξέην 

«Κιενλίθε Γελλαδίνπ», π.1856-1859 (εηθ. 211) ηνπ Λ. Θείξζηνπ· ε «Παηδηθή 

ζπλαπιία, 1900» (εηθ. 217) ηνπ Γ. Εαθσβίδε· ην «Φαξηαλφ κνηξνιφη» (εηθ. 213) θαη 

αξθεηά ζρέδηα ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα· νη πίλαθεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ Ν. Γχδε πνπ είραλ 

αγνξαζηεί ην 1905 (εηθ. 214-215)· αξθεηνί απφ ηνπο πίλαθεο ηνπ Θ. Ράιιε πνπ ν 

θαιιηηέρλεο είρε θιεξνδνηήζεη ην 1909 ζηελ Πηλαθνζήθε (εηθ.220)· πηζαλψο ην 

«Σνπίν Πηθαξδίαο», Π.729, ιάδη ζε κνπζακά, 38x55εθ., θιεξνδφηεκα Ώ. νχηδνπ, 

εηθ. 219) ηνπ Ε. Ρίδνπ· ην «Ώγγειφθαζηξν» (εηθ. 221) ηνπ Ο. Φσθά· ην «Μαξηχξην ηνπ 

Παηξηάξρε Γξεγνξίνπ» (εηθ. 218) ηνπ Γ. Ρντινχ· ν «Πνηακφο» (εηθ. 216) ηνπ Κ. 

ΐνιαλάθε θαη ε «Θαιαζζνγξαθία» (εηθ. 212) ηνπΕ. Ώιηακνχξα· ε «Πιαγηά» (εηθ. 

222) θαη «Ο Υξηζηφο», 1900 (εηθ. 223) ηνπ Κ. Παξζέλε. ηελ ίδηα αίζνπζα εθηίζελην 

επίζεο νη μπινγξθίεο ηνπ Α. Γαιάλε (εηθ. 225), ηα ραξαθηηθά ηνπ Μ. Γαβηηδηάλνπ 

(εηθ. 224), ηα ζρέδηα θαη νη πδαηνγξαθίεο ηνπ Θ. Άλληλνπ (εηθ. 226), ηα ζρέδηα ηνπ 

Γηαλλνχιε Υαιεπά (εηθ.227), θαζψο θαη ηα ηεηξάδηα κε ζρέδηα ηνπ Ώ. άξηδελη. 

Ο ζπληάθηεο ηεο εθεκεξίδαο Διεχζεξνλ Βήκααλαγλψξηζε φηη «ε ειιεληθή 

αίζνπζα δελ είλε φπσο ζα εκπνξνχζε λα ηελ θαληαζζή ν θηιφηερλνο», ελλνψληαο ηηο 

ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε έξγα πνπ παξνπζίαδε ην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα, θαη απέδσζε 

εχζηνρα ηνπο ιφγνπο ηεο πεξηνξηζκέλεο απηήο εθπξνζψπεζεο ησλ Βιιήλσλ 

θαιιηηερλψλ ζην γεγνλφο φηη ε ζπιινγή ηνπ κνπζείνπ «απεηειέζζε […] 

απνθιεηζηηθψο δηά δσξεψλ δηαθφξσλ νκνγελψλ. πλεπψο ζα έπξεπε λα καιψζσκελ 

ηνπο δσξεηάο νκνγελείο δηφηη δελ ζπλέιιεγαλ Έιιελαο δσγξάθνπο».
925

 Έζπεπζε, 

φκσο, λα πξνζζέζεη φηη ηα λέα απνθηήκαηα «δίδνπλ ηελ ειπίδα φηη κηα κέξα ε εμέιημηο 

ηεο λέαο ειιεληθήο ηέρλεο ζα έρε ηελ δσληαλήλ απεηθφληζηλ ηεο εηο ηελ εζληθήλ 

πηλαθνζήθελ ηεο Βιιάδνο».
926

 Δ παξαπάλσ θξάζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο εθηελείο 

αλαθνξέο ζηελ αίζνπζα ειιεληθήο ηέρλεο ζε φια αλεμαηξέησο ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ 

αζελατθνχ Σχπνπ απνηππψλεη ηηο πξνζδνθίεο ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηε ζηνρνζεζία 

ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. Πξνζδνθίεο πνπ είρε θαιιηεξγήζεη ε ίδηα ε δηνίθεζε ηνπ 

κνπζείνπ, ε νπνία έζεζε μεθάζαξα σο πξνγξακκαηηθφ ζθνπφ ηεο ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

                                                 
925Ώλκ., «Νέα πεξίνδνο ηεο Βζληθήο καο Πηλαθνζήθεο. Δ γελνκέλε ρζεο επίζεκνο ηειεηή. Καηλνηνκίαη 

θαη απνθηήκαηα», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 14 Φεβξνπαξίνπ 1926. 
926π.π. 
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ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο ζηηο αίζνπζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ. χκθσλα κε ηα 

ιφγηα ηνπ Παπαλησλίνπ ζηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο (νη ππνγξακκίζεηο δηθέο κνπ): 

Ζ επγελήο πξνζπκία ζαο εηο ψξαλ νηθνλνκηψλ λα εγθξίλεηε ηελ πίζησζηλ δηα ηνλ 

Γθξέθνλ θαη λα δηαζέζεηε ην πεξίζζεπκα ηεο δηα ηελ αγνξάλάιισλ έξγσλ, κε θάκλεη λα 

ειπίδσ, φηη ην Κξάηνο ζα ζειήζε λα ζπκπιεξψζσκελ ηαρχηαηα, δηφηη άιισο ζα είλε 

πνιχ αξγά, ην Βιιεληθφλ ηκήκα ηεο Πηλαθνζήθεο, ράξηλ ηεο Εζηνξίαο ηεο Βιιεληθήο 

ηέρλεο. Ζ Δπηαλεζηαθή ρνιή καο ιείπεη. Έιιελεο δσγξάθνη πνπ απέζαλνλ πξν πνιινχ 

δελ είλε εηο ην ίδξπκα ηνχην θαη ηα ζρέδηα ηνπ Γθχδε, ειαθξά θαη ζεκλή ζεσξία 

Διιεληθψλ ζθέςεσλ πνπ πνξεχεηαη πξνο ηελ πιαησληθήλ ζχλζεζηλ ηεο Βαπαξίαο, 

κέλνπλ αθφκε εηο ην Μφλαρνλ θαη λνζηαιγνχλ ηελ Διιάδα. Δίζε ε δεπηέξα πεξίνδνο ηεο 

Πηλαθνζήθεο πνπ εγθαηληάδεηαη ζήκεξνλ λα είλε θαη απηή βξαρεία θαη εηο ηελ ηξίηελ 

πεξίνδνλ ε νπνία ζ‟ αλνίμε απφ ηεο ζηηγκήο φπνπ ζα ζηεγαζζή εηο ηδηφθηεηνλ κέγαξνλ, 

δηα ηεο δσξεάο Κνξγηαιέληνπ, αο επρεζψκελ λα παξνπζηάζε ε Πηλαθνζήθε ηελ 

ηζηνξίαλ ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο ζπγθεληξψλνπζα ηα αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ησλ 

παιαηψλ καο θαιιηηερλψλ θαη ηηκψζα ηνπο δψληαο θαιιηηέρλαο, φζνη έρνπλ παξφλ, θαη‟ 

απζηεξάλ ηάμηλ ηεξαξρίαο καδί θαη αμίαο.
927

 

Με ηελ ηειεπηαία ηνπ δε θξάζε, ν Παπαλησλίνπ θαζηζηνχζε ζαθέο φηη ε 

Βζληθή Πηλαθνζήθε ζα δεκηνπξγνχζε ηνλ «θαλφλα» ηεο ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο 

ηέρλεο. πσο, άιισζηε, είρε πεη ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1919, κε αθνξκή ηελ αγνξά ηνπ έξγνπ ηνπ Παξζέλε «Δ πιαγηά», ε 

αληηπξνζψπεπζε ελφο θαιιηηέρλε ζηελ Πηλαθνζήθε απνηεινχζε ηελ «νξηζηηθή 

αλαγλψξηζε κηαο εμαηξεηηθήο θαιιηηερληθήο αμίαο».
928

Σαπηφρξνλα θαη ε θπβέξλεζε 

ηνπ Θ. Πάγθαινπ ζηήξημε ηηο πξνζπάζεηεο απηέο γηα ηε κειέηε ηεο λενειιεληθήο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, φπσο δείρλεη ε πληαθηηθή Ώπφθαζε ηεο 18
εο

 Μαξηίνπ 

1926 γηα ηελ ίδξπζε  ηεο Ώθαδεκίαο ησλ Βπηζηεκψλ, ησλ Γξακκάησλ θαη ησλ Καιψλ 

Σερλψλ (κεηέπεηηα Ώθαδεκία Ώζελψλ), ζηελ νπνία επελδχζεθαλ, φπσο ζεκεηψλεη ε Β. 

Μπειηά, νη πξνζδνθίεο γηα ηε δηάζσζε θαη ηε κειέηε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο εζληθήο απηνγλσζίαο.
929

 

ηα 1926, επνκέλσο, ε Βζληθή Πηλαθνζήθε, φπσο έδεηρλε ε λέα ηαμηλφκεζε 

ηεο ζπιινγήο ηεο, δηαηεξνχζε κελ ηνλ ραξαθηήξα ελφο κνπζείνπ δπηηθνεπξσπατθήο 

ηέρλεο, φπσο είρε δηακνξθσζεί εμαηηίαο ησλ δσξεψλ θαη ησλ θιεξνδνηεκάησλ θαηά 

                                                 
927Ώλκ., «Βηο ην ηεξφλ ηεο ηέρλεο. Σα εγθαίληα ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο», εθ. Ζ Πξσΐα, 14 

Φεβξνπαξίνπ 1926. 
928ΐι. παξαπάλσ θεθάιαην 7.4. 
929ΐι. Β. Μπειηά, «Δ Ώθαδεκία Ώζελψλ θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηεο δσήο ηεο», ζην Σ. 

αθειιαξφπνπινο Ŕ Ώ. ΐαηζάθε (επηκ.), Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη πνιηηηζηηθή πνιηηηθή, Πξαθηηθά 

ζπκπνζίνπ, Μνπζείν Μπελάθε, 21 θαη 22 Ννεκβξίνπ 2008, Ώζήλα-Υαληά, Μνπζείν Μπελάθε Ŕ Βζληθφ 

Ίδξπκα Βξεπλψλ θαη Μειεηψλ «Βιεπζέξηνο Κ. ΐεληδέινο», 2012, ζει. 33. 
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ηα πξψηα είθνζη ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο, ηαπηφρξνλα φκσο θαιείην λα κεξηκλήζεη θαη 

γηα ηε δηάζσζε θαη πξνβνιή ηεο ειιεληθήο εηθαζηηθήο θιεξνλνκηάο, θαη ηαπηφρξνλα 

λα ζπκβάιεη, κέζα απφ ηελ έθζεζε ησλ έξγσλ ηέρλεο, ζηε ζπγθξφηεζε 

ηνπαθεγήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο. ην ζεκείν απηφ, δειαδή ζηε 

ζχληαμε ηεο αθήγεζεο θαη δε ζηνλ νξηζκφ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έγθεηηαη, θαηά ηε 

γλψκε κνπ, ε ζεκαζία ηεο επαλέθζεζεο, αθνχ ν επηζθέπηεο ηνπ κνπζείνπ δηαπίζησλε 

κε ηξφπν μεθάζαξν ηελ άκεζε ζχλδεζε/εμάξηεζε ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο κε ηελ 

δπηηθνεπξσπατθή δσγξαθηθή. πσο εχζηνρα παξαηήξεζε ν ζπληάθηεο ηεο εθεκεξίδαο 

Διεχζεξνο Σχπνο Ώληψλεο Πξσηνπάηζεο, ε Πηλαθνζήθε είρε «θαζαξψο δηεζλή 

ραξαθηήξα», αθνχ αθφκα θαη ζηελ ειιεληθή αίζνπζα ε επίδξαζε ηνπ μέλνπ 

πλεχκαηνο, «ηνπ ζεκεξηλνχ πνιηηηζκνχ ηεο Αχζεσο», ήηαλ θαηαθαλήο. ε αληίζεζε 

φκσο κε ηελ πξφηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αξζξνγξάθνπ φηη «φρη απνθιείνληεο, αιι‟ 

απελαληίαο ζπλδπάδνληεο θαη ζπγρσλεχνληεο ηελ επίδξαζηλ απηήλ κε ην εζληθφλ 

πλεχκα θαη ηαο εζληθάο παξαδφζεηο, ζ‟ απνθηήζσκελ εζληθήλ δσγξαθηθήλ»,
930

 ν 

Παπαλησλίνπ είρε απνθιείζεη απφ ηηο αίζνπζεο ηεο Πηλαθνζήθεο ηα έξγα βπδαληηλήο 

ηέρλεο. Με ηε ζπλεηδεηή επηινγή ηνπ λα αγνξάζεη θαη λα εθζέζεη ηα πξνζρέδηα ηνπ 

Νηθφιανπ Ανμαξά γηα ηελ Οπξαλία ηνπ λανχ ηεο Φαλεξσκέλεο ζηε Γάθπλζν, ν 

δηεπζπληήο ηνπ κνπζείνπ ππέδεημε, νπζηαζηηθά, ζηνλ επηζθέπηε φηη νη απαξρέο ηεο 

λενειιεληθήο δσγξαθηθήο έπξεπε λα ηνπνζεηεζνχλ ζηελ εηθαζηηθή παξαγσγή ησλ 

Ενλίσλ Νήζσλ θαηά ηελ επνρή εθείλε πνπ νη δσγξάθνη εηζήγαγαλ ζηελ ηέρλε ηνπο ην 

«ηηαιηθφ λαηνπξάιε». Ώληίζηνηρα ε αλάξηεζε ησλ εηθφλσλ ηνπ Ώλδξέα Παβία θαη ηνπ 

ηέθαλνπ Σδαγθαξφια θαηέδεημε φηη ζηε ζπιινγή ηεο Πηλαθνζήθεο είραλ ζέζε ηα 

έξγα εθείλα ηεο κεηαβπδαληηλήο ηέρλεο πνπ απνκαθξχλζεθαλ απφ ην απζηεξφ δφγκα 

θαη ηνπο ηχπνπο ηεο νξζνδνμίαο θαη καξηπξνχζαλ έλα πξψην θαη πεξηνδηθφ μχπλεκα 

ηνπ λαηνπξαιηζκνχ. Βπηπξνζζέησο, ν Παπαλησλίνπ, ελψ έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

γηα ηηο δηαθνζκεηηθέο ηέρλεο, δεκηνπξγψληαο ζηελ αίζνπζα Μαξαζιή κηα γσληά φπνπ 

ήηαλ ηνπνζεηεκέλα ηα πνξζειάληλα βάδα ησλ εβξψλ θαη ν ηάπεηαο Γθνκπιέλ, δελ 

ζέιεζε λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ ειιεληθή αίζνπζα έλα δηαθνζκεκέλν ζθπξηαλφ πηάην, 

κηα μπιφγιππηε γθιίηζα ή έλα πθαληφ, γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη θαη ε «ιατθή»-

παξαδνζηαθή ηέρλε δελ είρε ζέζε ζηνπο ρψξνπο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. 

Ο εθζπγρξνληζκφο απηφο ηεο ειιεληθήο δσγξαθηθήο πνπ ήηαλ ζπλψλπκνο κε 

ηνλ εμεπξσπαίζκφ ηεο, αληαπνθξηλφηαλ, άιισζηε, θαη ζηηο γεληθφηεξεο αληηιήςεηο ηνπ 

                                                 
930Ώ.Π. [Ώληψλεο Πξσηνπάηζεο], «Βηο ηελ Πηλαθνζήθελ», εθ. Διεχζεξνο Σχπνο, 14 Φεβξνπαξίνπ 1926. 
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Παπαλησλίνπ γηα ηελ αλάγθε ελφο γεληθφηεξνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο.Ήδε ζηα ρξνλνγξαθήκαηά ηνπ ζηειίηεπε ζπζηεκαηηθά ηηο παζνγέλεηέο ηεο, 

ηα αλαρξνληζηηθά ηεο ήζε θαη ηελ επηκνλή ηεο, φπσο ζεκείσλε κε έκθαζε, «λα κείλεη 

κε ηνλ ινπιά ηνπ λαξγηιέ ζην ζηφκα»,
931

πξνβάιινληαο ηαπηφρξνλα ηηο αμίεο θαη ηα 

πξφηππα ηεο πνιηηηζκέλεο Αχζεο. ε ζπλέληεπμή ηνπ ζηνλ Κσζηή Μπαζηηά ζηελ 

εθεκεξίδα ΔιεχζεξνοΣχπνο ηνλ Ννέκβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο, ν δηεπζπληήο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο ήηαλ μεθάζαξνο σο πξνο ηνλ αλαγθαίν πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο:  

Ζ δηεζλφηεο παξακέλεη γηα ηνλ Έιιελα κηα πξαγκαηηθφηεο, ηελ νπνίαλ δελ κπνξνχκελ 

ρσξίο βιάβελ καο, νχηε λα παξακεξίζσκελ, νχηε λα κεηψζσκε. Πηζηεχσ πάληνηε φηη εηο 

ηελ Δπξψπελ ζρεκαηίδνληαη ηα ζσζηά λνήκαηα θαη ηα ρξήζηκα αληηθείκελα θαη ηα αγαζά 

ζπλαηζζήκαηα, θαη φ,ηη ρξεηάδεηαη γηα λα παηδαγσγήζε έλα Βαιθαληθφλ έζλνο πνπ δελ 

πςψλεηαη ζηαο γεληθφηεηαο κηαο κεγάιεο θνηλσλίαο. ζα ηζηνξηθά ρξέε θαη λα έρνπλ νη 

μέλνη πξνο ηελ θπιήλ καο ή φζα αλήζηθα θαη αλ δηέπξαμαλ ελαληίνλ ηεο επξσπατθά 

θξάηε Ŕ θαη ηα θξάηε ζπαλίσο είλαη εζηθά Ŕ νη Έιιελεο κνιαηαχηα κφλν κέζα ζηνπο 

μέλνπο ζα κπνξέζνπλ λ‟ αλαπηχμνπλ ηα πξνηεξήκαηά ησλ θαη κε απηνχο ζα δηνξζψζνπλ 

ηα ειαηηψκαηά ησλ. Ξεχξσ φηη ν ιαφο καο, θαη κάιηζηα ζηαο εμάςεηο ηνπ έρεη ηα γλψκαο 

ηνπ Γηαλλφπνπινπ. Απηφ κνπ θαίλεηαη βιαβεξψηεξνλ, δηφηη νη ζσβηληζκνί εκπνδίδνπλ λα 

ηδή θαη ηη ηνπ ιείπεη θαη ηη έρεη ν άιινο.
932

 

Ο Παπαλησλίνπ, ζην ζεκείν απηφ, απαληνχζε ζηνπο εζλνθεληξηθνχο 

δηαλννχκελνπο, νη νπνίνη ζηελ ίδηα ζεηξά ζπλεληεχμεσλ ηνπ Μπαζηηά είραλ ηνλίζεη ηε 

ζεκαζία ηεο εζληθήο αγσγήο ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ειιεληθήο δσήο. Ο 

Φψηνο Πνιίηεο έθαλε ιφγν γηα ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ηεο «εζηθήο ελφηεηαο ηνπ 

ιανχ», ε νπνία ζα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο εζληθήο κλήκεο, ηε 

κειέηε δειαδή ηνπ ιανχ καο «κέζα απφ ηαο παξαδφζεηο ηνπ θαη απφ ηελ ηζηνξίαλ 

ηνπ».
933

 Γηα ηνλ ιφγν απηφλ επέθξηλε ηα παλεπηζηήκηα γηα ηελ έιιεηςε δηδαζθαιίαο 

ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο: «Πψο είλαη δπλαηφλ λα καο ελδηαθέξε ν Καξινκάγλνο φηαλ 

δελ έρνκελ γλσξίζεη αθφκε ηη ζεκαζίαλ έρεη θαη εμαθνινπζεί λα έρε αθφκε εηο ηελ 

άκεζνλ δσήλ ηνπ έζλνπο καο έλαο Καπνδίζηξηαο, έλαο Κσιέηεο, έλαο 

Καξατζθάθεο;».
934

 Ο θαζεγεηήο ηεο Γισζζνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Ώζελψλ θαη 

                                                 
931Γ. Παπαλησλίνπ, «Υσξηφ θαη ρσξηθνί», εθ. Δκπξφο,6 Ενπιίνπ 1911. 
932Κ. Μπαζηηάο, «Βγίλακελ πνιχ πιήζνο απφ δέθα εηψλ. Πφζν νιίγνλ αληέρνκελ εηο ηνπο παληθνχο. 

Μαο ρξεηάδεηαη επαγγεικαηηθή εζηθή. Ώη απφςεηο ηνπ Γαρ. Παπαλησλίνπ», εθ.Διεχζεξνο Σχπνο, 14 

Ννεκβξίνπ 1926. 
933Κ. Μπαζηηάο, «Βράζακελ σο ιαφο ηελ εζηθήλ καο ελφηεηα. Ώη απφςεηο ηνπ θ. Φ. Πνιίηε», εθ. 

Διεχζεξνο Σχπνο, 27 Οθησβξίνπ 1926. 
934Κ. Μπαζηηάο, «Αηα λ‟ αλαζπζηήζσκελ ηελ εζληθήλ καο ελφηεηα πξέπεη λα θηλεζψκελ κέζα εηο ηαο 

παξαδφζεηο καο. Ώη απφςεηο ηνπ θ. Φ. Πνιίηε», εθ. Διεχζεξνο Σχπνο, 28 Οθησβξίνπ 1926. 
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θαλαηηθφο ππέξκαρνο ηεο θαζαξεχνπζαο Γ. Υαηδεδάθηο ηφληζε θη απηφο κε ηε ζεηξά 

ηνπ ηε ζεκαζία ηεο εζληθήο παξάδνζεο, ππνζηεξίδνληαο κάιηζηα πσο ε εηζαγσγή ηεο 

δεκνηηθήο γιψζζαο ζηελ εθπαίδεπζε δηαθφπηεη ηελ παξάδνζε απηή, γεγνλφο πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηνλ Μπνιζεβηθηζκφ.
935

 Ο θαζεγεηήο ηεο ηζηνξίαο Π. Καξνιίδεο 

αλαθέξζεθε ζηελ επηθξαηνχζα πιηζηηθή αληίιεςε θαη λννηξνπία ησλ δηαλννχκελσλ, 

ηελ νπνία θαη ζεψξεζε ππεχζπλε γηα ηελ πεξηθξφλεζε πξνο ηελ παξάδνζε, πξνο ηα 

εζληθά ηδαληθά, πξνο ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ςπρηθψλ δπλάκεσλ θαη πξνο ηελ ζξεζθεία, 

γηα λα ζεκεηψζεη ζηε ζπλέρεηα πσο «εδεκηνχξγεζε [ελλ. ε πιηζηηθή αληίιεςε] έλα 

ξεχκα αγφλνπ κηκήζεσο πάζεο μεληθήο θαπιφηεηνο, ε νπνία ήιζε λα ζαξψζε 

πνιπηηκψηαηνλ εζληθφλ πιηθφλ».
936

 

ηελ ίδηα γξακκή κε ηνλ Παπαλησλίνπ βξηζθφηαλ πάλησο θαη ν Αηεπζπληήο ηνπ 

Σκήκαηνο Γξακκάησλ θαη Σερλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Ε. Γξππάξεο, ν νπνίνο 

έθαλε ιφγν γηα ηελ πιήξε εμάξηεζε νιφθιεξεο ηεο πλεπκαηηθήο καο δσήο απφ ηελ 

μέλε επηξξνή «απφ ηεο αξρήο ηνπ λένπ πλεπκαηηθνχ εζληθνχ βίνπ κεηά ηελ εζληθήλ 

απνθαηάζηαζηλ ηνπ 1821» θαη ππνγξάκκηζε φηη φιεο νη κνξθέο ηεο λενειιεληθήο 

ηέρλεο εμεγνχληαη «κε θάπνηαλ πάληνηε πξνυπφζεζηλ νκνίαο μεληθήο επηδξάζεσο». 

Έζπεπζε φκσο λα πξνζζέζεη φηη απηφ ήηαλ θάηη ην θπζηθφ ζε φιεο ηηο πνιηηηζκέλεο 

ρψξεο ηνπ θφζκνπ θαη φηη ν θνζκνπνιηηηζκφο απνηεινχζε ηνλ θπξηψηεξν παξάγνληα 

ηεο εμέιημεο ηεο ηέρλεο.
937

 Δ β΄ πεξίνδνο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, επνκέλσο, κε ηε 

ζπιινγή ρσξηζκέλε ζε εζληθέο θαιιηηερληθέο ζρνιέο θαη κε κηα μερσξηζηή αίζνπζα 

γηα ηελ ειιεληθή ηέρλε έδεηρλε φρη κφλν ηελ ηζηνξηθή αιιειεμάξηεζε πνπ είρε ε 

λενειιεληθή εηθαζηηθή παξαγσγή κε ηνλ δπηηθφ πνιηηηζκφ, αιιά θαη ηηο θαηεπζχλζεηο 

πνπ φθεηιε λα αθνινπζήζεη ζην κέιινλ.  

Βπηπξνζζέησο ε λέα απηή αλάξηεζε ηεο ζπιινγήο απνζθνπνχζε θαη ζηελ 

ηφλσζε ηεο εζληθήο ππεξεθάλεηαο κεηά ηελ ηαπεηλσηηθή ήηηα ηεο Μηθξαζηαηηθήο 

Καηαζηξνθήο. πλαίζζεκα πνπ θαιιηεξγνχζε α) ε παξνπζία ζηηο αίζνπζεο ηνπ 

κνπζείνπ ηνπ πίλαθα ηνπ θεκηζκέλνπ ζην εμσηεξηθφ Έιιελα Θενηνθφπνπινπ, β) ε 

αλαγλψξηζε φηη ππάξρεη θαη ζηελ Βιιάδα κηα αμηφινγε εηθαζηηθή παξαγσγή θαηά ηα 

                                                 
935Κ. Μπαζηηάο, «Δ θίλεζηο ησλ δεκνηηθηζηψλ δηαθφπηεη ηελ ζπλέρεηαλ ηεο εζληθήο παξαδφζεσο. Ώη 

απφςεηο ηνπ θαζεγεηνχ θ. Γ. Υαηδεδάθη», εθ. Διεχζεξνο Σχπνο, 29 Οθησβξίνπ 1926. 
936Κ. Μπαζηηάο, «Δ παξαθκή ηνπ ζξεζθεπηηθνχ καο αηζζήκαηνο. Δ απφηνκνο εηζαγσγή ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ. Ώη απφςεηο ηνπ θαζεγεηνχ θ. Καξνιίδνπ», εθ. Διεχζεξνο Σχπνο, 30 Οθησβξίνπ 

1926. 
937Φ. Γηνθχιιεο, «Ώπφ ηνλ θφζκνλ ησλ γξακκάησλ θαη ησλ ηερλψλ. Ο πνηεηήο Εσάλεο Γξππάξεο», εθ. 

Διεχζεξνο Λφγνο, 24 Ενπλίνπ 1923. Παξαηίζεηαη θαη ζην Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο 

ζηελ Μπηελλάιε, φπ.π., ζει. 89.  
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δπηηθά πξφηππα, θαη γ) ε δηαπίζησζε φηη ε Βζληθή Πηλαθνζήθε ήηαλ ην κνλαδηθφ «εηο 

ηελ Ώλαηνιήλ ίδξπκα σξαηφηεηνο θαη εηξήλεο».
938

Δ θξάζε ζην πξσηνζέιηδν ηεο εθ. 

Διεχζεξνο Σχπνο ηεο 14
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1926, θαη κάιηζηα δίπια αθξηβψο ζην 

ινγφηππν ηεο: «Βπηζθεθζήηε ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ ζα αηζζαλζήηε ππεξεθάλεηαλ 

σο Έιιελεο», εθθξάδεη θαη πξνσζεί, , ηελ αληίιεςε γηα ηελ αλσηεξφηεηα ηεο ρψξαο 

ζην πεδίν ηνπ πνιηηηζκνχ κέζα ζην επξχηεξν γεσπνιηηηθφ πεξηβάιινλ ηεο αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ θαη ησλ ΐαιθαλίσλ. 

Σέινο, ε λέα δηαξξχζκηζε ηεο ζπιινγήο θαηαδεηθλχεη ηελ πξνζπάζεηα ηεο 

δηεχζπλζεο λα πξνζδψζεη ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε κηα πην ζπζηεκαηηθή 

«(εθ)παηδεπηηθή» θπζηνγλσκία, ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν ιεηηνπξγίαο 

ηεο. Ο Παπαλησλίνπ ήηαλ ζαθήο σο πξνο ην δήηεκα απηφ ζηελ νκηιία ηνπ ζηα 

εγθαίληα: 

Δίκεζα επηπρείο, φηη παξνπζηάδνκελ Μνπζείνλ φρη κφλνλ πινχζηνλ αιιά θαη 

επθνινλφεηνλ. Ζ ηάμηο απηή ζα νδεγήζε ηνλ θαιιηηέρλελ θαη ηνλ εξεπλεηήλ. Αιιά ε 

ηάμηο απηή ζα εθπαηδεχζε θαη ην κέγα πιήζνο Ŕ θαη εκείο μεχξνκελ ηελ ηεξάλ ηνπ δίςαλ, 

φηαλ ρχλεηαη εηο ηνπο λανχο ηεο ηέρλεο, γηα λα δεηήζε εηο κνξθάο θαη ρξψκαηα ηαο 

σξαίαο ζθέςεηο πνπ ην παξεγνξνχλ.
939

 

Δ αλαθνξά ηνπ ζηνπο εξεπλεηέο θαη ηνπο θαιιηηέρλεο έρεη ηδηαίηεξε αμία, 

επεηδή αθξηβψο κε ηελ αλάξηεζε ηεο ζπιινγήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο θαηά 

εζληθέο θαιιηηερληθέο ζρνιέο ηνπο δηλφηαλ ε επθαηξία λα δνπλ απφ θνληά έξγα ηεο 

δπηηθνεπξσπατθήο εηθαζηηθήο παξάδνζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ ε Βζληθή Πηλαθνζήθε 

ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ πξνβνιή ηεο ηζηνξίαο ηεο δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο 

ζηελ Βιιάδα, εηδηθά ζε κηα πεξίνδν πνπ ε δηδαζθαιία ηεο ζηνλ παλεπηζηεκηαθφ ρψξν 

ήηαλ ππνβαζκηζκέλε. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή άιισζηε θηλήζεθαλ θαη νη ελέξγεηεο 

ηνπ δηεπζπληή ηεο, ηφζν κε ηηο μελαγήζεηο ηνπ ζηνπο ρψξνπο ηνπ κνπζείνπ, φζν θαη κε 

ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο αηζζεηηθήο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο ζηνπο 

καζεηέο ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ηελ ίδηα πεξίνδν, αιιά θαη ζηηο λεαξέο καζήηξηεο 

ηνπ Ώκαιηείνπ Οξθαλνηξνθείνπ. 

Σν ελδηαθέξνληνπ Παπαλησλίνπ γηα ην «κέγα πιήζνο» νθείιεηαη ζηε κεγάιε 

ζεκαζία πνπ απέδηδε ζηελ αηζζεηηθή θαιιηέξγεηα ηνπ αλζξψπνπ, ζεσξψληαο ηελ σο 

                                                 
938Δ θξάζε ζην Ώλκ., «Βηο ην ηεξφλ ηεο ηέρλεο. Σα εγθαίληα ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο», εθ. Ζ Πξσΐα, 

14 Φεβξνπαξίνπ 1926.Θπκίδσ εδψ πσο ε Βζληθή Πηλαθνζήθε, φπσο ζρνιίαζα παξαπάλσ ζην θεθάιαην 

2.2., ππήξμε ην πξψην θαιιηηερληθφ κνπζείν πνπ ηδξχζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ θαη 

ησλ ΐαιθαλίσλ. 
939Ώλκ., «Βηο ην ηεξφλ ηεο ηέρλεο. Σα εγθαίληα ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο», εθ. Ζ Πξσΐα, 14 

Φεβξνπαξίνπ 1926. 
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απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξναγσγή ηεο θνηλσλίαο σο ζχλνιν. ηηο 

ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο ηνπ, αθνχ φξηζε ηελ «θαιαηζζεζία» σο κηα «ηδηαίηεξε 

ιεπηφηεο ηνπ αηζζεηεξίνπ θαη ηνπ πλεχκαηνο, νξζφ θξηηήξηνλ ησλ αηζζεηψλ 

εληππψζεσλ (goût, gusto), ηδηφηεο, ηθαλφηεο λα δηαθξίλσ ην σξαίν θαη ην άζρεκν», 

ππνγξάκκηζε ζηε ζπλέρεηα φηη ην γνχζην ήηαλ «επηδεθηηθφ αλαηξνθήο» κέζσ ηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο θηινζνθίαο θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο:  

Με ην λα αλαπηχζζνπκε ηηο αηζζεηηθέο ζπδεηήζεηο θαη λα ζπδεηνχκε ηα έξγα ηεο ηέρλεο 

θαιιηεξγνχκε ζηελ θνηλσλία ηελ θαιαηζζεζία. Καη ηελ πξνεηνηκάδνπκε ψζηε λα δέρεηαη 

ην σξαίν θαη λα απνθξνχεη ην άζρεκν. Ζ απφιαπζε πνπ ραξίδεη ε αλεπηπγκέλε 

θαιαηζζεζία είλαη ην αηζζεηηθφ ζπλαίζζεκα. Ζ αηζέξηα, ε άπιε ςπρηθή επηπρία πνπ καο 

ραξίδεη κηα γλήζηα θαιιηηερληθή ζπγθίλεζε.
940

 

Σφζν ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ, φζν θαη ζηελ αξζξνγξαθία ηνπ ν Παπαλησλίνπ 

πξνζδηφξηζε ην «σξαίν» σο κηα απφ ηηο «ηειεηφηεηεο», καδί κε ην «αγαζφ» θαη ην 

«εζηθφ», πξνο ηηο νπνίεο θαηεπζχλεηαη φιε ε ζθέςε θαη ε έξεπλα ηνπ αλζξψπηλνπ 

πλεχκαηνο
941

 θαη φξηζε ηελ ηέρλε σο ηνλ ηξφπν λα γίλνληαη αηζζεηέο ζηνλ πνιχ θφζκν 

κεγάιεο θη σξαίεο αιήζεηεο πνπ δελ ηηο θηάλεη ην ινγηθφ ηνπ.
942

 ε ρεηξφγξαθφ 

θείκελφ ηνπ κάιηζηα απέδσζε ηελ αμία θαη ηε δφμα ηεο ηέρλεο ζην γεγνλφο φηη είλαη ην 

κνλαδηθφ κέζν αληίζηαζεο ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζηελ αζρήκηα θαη ηε ρπδαηφηεηα 

ηεο δσήο: 

Σν έξγν ηέρλεο είλαη ε εθδίθεζε ηνπ αλζξψπνπ θαηά ηεο κνίξαο. Ζ ηέρλε θαη ε εζηθή 

είλαη ηα κφλα κέζα πνπ δηαζέηεη γηα λα ηξνκάμε ή λα εμεπηειίζε ηηο ηπθιέο δπλάκεηο πνπ 

νξκνχλ ελαληίνλ ηνπ. Ζ δσή είλαη ρπδαία. Ίζσο επεηδή είλαη  σξαία. Μα είλε ρπδαία. 

ια ηεο είλε, λνκίδεη θαλείο, αγψλαο, γηα λα καο πείζε πσο ε δηάςεπζε θη ε θαηαζηξνθή 

είλε ην κφλν καο θέξδνο. Ίζσο. Αλ ππάξρεη φκσο κηα αληίζηαζε ζε ηφζε αζρήκηα, απηή 

είλε ην αηζζεηηθφ ζπλαίζζεκα ηνπ αλζξψπνπ, ην πξνλφκην πνπ έρεη λα αλαθαιχπηε κέζα 

ζηελ χιε θαη ζην ζφξπβν ηελ σκκνξθηά, δειαδή ζπλδπαζκνχο ζρεκάησλ, ρξσκάησλ θαη 

ήρσλ πνπ κεηεσξίδνπλ ηελ ςπρή ηνπ θαη ηελ πεγαίλνπλ ζηηο ηξεηο ηειεηφηεηεο, ζηελ 

θνξπθή ηνπ σξαίνπ, ηνπ αιεζηλνχ θαη ηνπ αγαζνχ. Μ‟ απηφ ην ζπλαίζζεκα ν άλζξσπνο 

παίξλεη απίζηεπηεο εθδηθήζεηο γηα ηα γθξεκίζκαηά ηνπ, θαηνξζψλεη απίζηεπηεο 

κεηακνξθψζεηο θαη κεηακθηέζεηο. Γίλεηαη ζεαηήο ηεο ίδηαο ηνπ ηεο δσήο θαη ηελ 

εηκαξκέλε πνπ έξρεηαη λα ηνλ αθαλίζε, ηελ θπηηάδεη ζαλ έλα ζέακα ζαπκαζηφ, γηαηί ζε 

ηέηνην ην κεηακφξθσζε ε θαιιηηερληθή ηνπ επγέλεηα. ην θχκα πνπ αθξίδεη γηα λα ηνλ 

πάξε, ζηελ άβπζζν πνπ αλνίγεηαη λα ηνλ θαηαπηή βιέπεη ηνπο ιακπεξνχο θσηηζκνχο πνπ 

έξξημε ην αηζζεηηθφ ηνπ ζπλαίζζεκα. Γπξίδεη απφ ηηο ελέδξεο ηεο δσήο πςψλνληαο γηα 

                                                 
940ΏξρείνΠαπαλησλίνπ, Β.Π.Μ.Ώ.. 
941Ώξρείν Παπαλησλίνπ, θάθεινο 1.15. 
942Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν Χξαίν θαη ην Δζηθφ», Νέα Δζηία, ηρ. 7, 15 Ενπιίνπ 1927, ζει. 388-389.  
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ηξφπαηα ηελ αλάκλεζε πνπ έρεη απφ έλα ζηάρπ ή κηα ζπγρνξδία, απφ έλα θσηηζκέλν 

ζχλλεθν ή έλα ηξαγνχδη ξπαθηνχ, απφ έλα ζθηνθσηηζκφ ή κηα θαζαξή γξακκή. Ο 

Παζθάι είπε πσο αλ ν άλζξσπνο είλαη θάιακνο πνπ ζπληξίβεηαη, ε αμία ηνπ φκσο είλε 

φηη ην μέξεη πσο ζπληξίβεηαη, φηη είλαη θάιακνο ζθεπηφκελε. σζηφηεξν είλαη λα 

κεηαθηλήζσκε ιίγν ην ξεηφ ηνπ θηινζφθνπ θαη λα πνχκε: ηελ αμία ηνπ αλζξψπνπ πνπ 

ζπληξίβεηαη ηε βξίζθνπκε ζε ηνχην πσο είλαη θάιακνο αηζζαλφκελνο, αηζζεηηθφο 

θάιακνο, θάιακνο πνπ βιέπεη θαη αθνχεη αξκνλίαο, ηθαλφο επνκέλσο λα κεηαβάιε ηελ 

θαηαζηξνθή ηνπ ζε σξαηφηεηα. Απηή είλε ε αμία θαη ε δφμα ηεο ηέρλεο.
943

 

 

  

                                                 
943Ώξρείν Παπαλησλίνπ, θάθεινο 1.9. 
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Αίζνπζα Ηηαιηθήο Σέρλεο «ηέθαλνο Ξέλνο» 

 

Δηθφλα 161:ρνιή Γέλνβαο, «Δζζήξ θαη Αζζνπήξνο» 
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Δηθφλα 162: Σζέθν ληει Καξαβάηδν, «Νεαξφο κνπζηθφο ζ' εξγαζηήξην κνπζηθψλ νξγάλσλ», π.1620-1625 
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Δηθφλα 163: Λ. Σδνξληάλν, «Ο ελαγθαιηζκφο ηνπ Ησζήθ κε ηνλ παηέξα ηνπ» 

 

 

Δηθφλα 164:Λ. Σδνξληάλν, «Ο Ησζήθ πσιείηαη απφ ηνπο αδειθνχο ηνπ» 
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Δηθφλα 165:Σηέπνιν, «Ζ πξνζεπρή ζηνλ θήπν ηεο Γεζζεκαλήο» 

 

Δηθφλα 166:Σηέπνιν, «Eιηέδεξ θαη Ρεβέθθα», 1740 
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Δηθφλα 167:Πηαηζέηα, «Ζ Παξζέλνο κε ην Βξέθνο» 

 

 

Δηθφλα 168: Μπαζάλν, «Ο Υξηζηφο εηο ηνχο Δκκανχο δείπλν» 
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Δηθφλα 169:Κνξξέηδην (παιαηά απφδνζε), «Κεθαιή θφξεο» 

 

 

  



390 

Σν «παλλψ» ησλ πξηκηηίθ 

 

Δηθφλα 170: Ν. Γνμαξάο, «Ζ Κνίκεζε ηεο Θενηφθνπ» 
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Δηθφλα 171: Άγλσζηνο, «Ζ Απνθαζήισζε» 
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Δηθφλα 172: . Σδαγθαξφιαο, «Ζ πξνζθχλεζε ησλ πνηκέλσλ», π.1688-1700 
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Δηθφλα 173: Α. Παβίαο, «Ζ ηαχξσζε» β΄ κηζφ ηνπ 15νπ αη. 
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Δηθφλα 174: C.Muller, «30
ε
 Μαξηίνπ 1814, πξίλ ην 1855» 
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Αίζνπζα Φιακαλδηθήο-Οιιαλδηθήο Σέρλεο «Γ. Αβέξσθ» 

 

Δηθφλα 175:ρνιή Γ. Γηφξληαλο, «Ζ ενξηή ησλ Δπηθαλείσλ», 17
νο 

αηψλαο 

 

 

Δηθφλα 176:Γ. Γηφξληαλο, «Ζ πξνζθχλεζε ησλ πνηκέλσλ», π. 1615-1616 
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Δηθφλα 177: Α. βαλ Νηάηθ (;), «ΠξνζσπνγξαθίαηνπΓηάθνκν ληε Καζηφπηλ» 
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Δηθφλα 178: Ρέκπξαλη (παιαηά απφδνζε), «Πξνζσπνγξαθία γξαίαο» 

 

 

 



398 

 

Δηθφλα 179: Φ. Βνχβεξκαλ (παιαηά απφδνζε), «Σν μεδίςαζκα» 

 

 

Δηθφλα 180: Γ. βαλ Υχιζληνλθ, κηκεηήο, «Νεθξή θχζε κε ρνηξνκέξη, ινπινχδηα, θξαζί θαη ςσκί», 
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Δηθφλα 181: Β. βαλ Μίεξεο,«Ζ θπξία κε ηνλ παπαγάιν» 

 

 

Δηθφλα184: Α. βαλ ληε Βέιληε, «Σνπίν» 
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Δηθφλα185: Β. βαλ ληε Βέιληε , «Οθάξνο» 

 

 

Δηθφλα186: . βαλ Ρφηζληαι, «Σνπίν» 
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Δηθφλα182: Γ. Μπξχρει, «Σνπίν» 

 

 

Δηθφλα 183: A. Βαλ ληεξ Βεξθ, «Ζνπδάλα θαη νη γέξνληεο» 
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Αίζνπζα Γαιιηθήο Σέρλεο «Θενδ. θαη Αηθαηεξίλε Ρνδνθαλάθε» 

 

 

Δηθφλα 184: Νηξνπαί (παιαηά απφδνζε), «Σν παηδί κε ηνλ ραξηνθχιαθα» 
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Δηθφλα 185: ρνιή Φ. Μπνπζέ, «Έξσηεο ζηνλ ηξχγν» 
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Δηθφλα191: Σ. Νηε Γθνπληέλ,  «Θαιαζζνγξαθία» (Π.1288) 

 

 

Δηθφλα 186:Α. Νηεθάλ, «Πέξζεο ή επλνχρνη» (Π.370) 
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Δηθφλα 187: Δ. Μπεξαλδέ, «Αιαθξνθνηκηζκέλε», 1857 (Π.226) 
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Δηθφλα 188:Ε. Νηπθκάλ, «Ζ κεηέξα» (Π.224) 
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Δηθφλα 189:Ρ. Μπνλέξ, «Πξφβαηα» 

 

 

Δηθφλα 190: . Ρνζπζέλ, «Βαζηιηθή επίζθεςε» 
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Αίζνπζα Γηεζλνχο Σέρλεο «Αιεμ. νχηδνο» 

 

Δηθφλα 191: Η. Ατβαδφθζθη, «Γαιήλε. Διιεληθά αθξνγηάιηα», 1885 

 

 

Δηθφλα 192: Κ. Γθνξκπάηνθ, «Ο ρεηκψλαο», 1915 
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Δηθφλα 193: Σδ. Γνπψηο, «Ζ ςπρή», π.1880-1882 
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Δηθφλα 194:Μ. θνλ βίλη, «Κπλήγη ειαθηνχ ή Γεξκαληθφ παξακχζη» 
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Αίζνπζα ζρεδίσλ θαη ραξαθηηθψλ «Γξεγφξηνο Μαξαζιήο» 

 

 

Δηθφλα 195: Λ. Κάξληη, «Γχν αλδξηθέο κνξθέο ζε ηξαπέδη» 

 



412 

 

Δηθφλα 196: Γθηξιαληάην, «Ο Άγηνο εβαζηηαλφο κε επίζθνπν θαη κνλαρνχο» 
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Δηθφλα 197: Α. βαλ ληεξ Μέπιελ, «Άινγα θαη θαβαιάξεδεο» 

 

 

Δηθφλα 198: Ρνχκπελο (παιαηά απφδνζε), «Πνζεηδψλαο θαη Γίαο πνπ πείζνπλ ηνλ Φαέζνληα λα αλέβεη ζην 

άξκα» 
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Δηθφλα 199: «Πνηκεληθφ εηδχιιην», ηάπεηαο 

 

 

Δηθφλα 200: Βάδν, πνξζειάλε εβξψλ 
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Αίζνπζα Διιεληθήο Σέρλεο 

 

Δηθφλα 201:Γ. Θενηνθφπνπινο (εξγαζηήξην), «Ζ ηαχξσζε» 
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Δηθφλα 202: Θ. Βξπδάθεο, «Σν ζηξαηφπεδν ηνπ Καξατζθάθε», 1855 
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Δηθφλα 203: Ν. Κνπλειάθεο, «Ζ νηθνγέλεηα ηνπ θαιιηηέρλε - Αιιεγνξία ησλ Καιψλ θαη ησλ Διεπζέξσλ 

Σερλψλ», 1864-1865 
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Δηθφλα 204: Α. Οηθνλφκνπ, «Πξνθίι γπλαίθαο κε θνηζίδεο» 

 

 

Δηθφλα 205: Θείξζηνο, «Κιενλίθε Γελλαδίνπ», π.1856-1859 
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Δηθφλα 206: Η. Αιηακνχξαο, «Θαιαζζνγξαθία», 1874 

 

 

Δηθφλα 207:Νηθεθφξνο Λχηξαο, «Σν ςαξηαλφ κνηξνιφη», πξηλ ην 1888 
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Δηθφλα 208: Ν. Γχδεο, «Άλζε», πξηλ ην 1895 

 

 

Δηθφλα 209: Ν. Γχδεο, «Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ησλ Φαξξψλ», π.1896-1898 
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Δηθφλα 210: Κ. Βνιαλάθεο, «Ο πνηακφο», π.1870-1875 

 

 

Δηθφλα 211: Γ. Ηαθσβίδεο, «Παηδηθή ζπλαπιία», 1900 
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Δηθφλα 212: Γ. Ρντιφο, «Σν καξηχξην ηνπ Παηξηάξρε Γξεγνξίνπ» 

 

 

Δηθφλα 213: Η. Ρίδνο, «Σνπίν Πηθαξδίαο» 
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Δηθφλα 214: Θ. Ράιιεο, «Ο θπιαθηζκέλνο», π.1909 

 



424 

 

Δηθφλα 215: Ο. Φσθάο, «ην Αγγειφθαζηξν» 
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Δηθφλα 216: Κ. Παξζέλεο, «Πιαγηά», 1908 
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Δηθφλα 217: Κ. Παξζέλεο, «Ο Υξηζηφο» 
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Δηθφλα 218: Μ. Εαβηηδηάλνο, «Υσξηθνί Κέξθπξαο» 
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Δηθφλα 219: Γ. Γαιάλεο, «Απηνπξνζσπνγξαθία», 1924 
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Δηθφλα 220: Θ. Άλληλνο, «Γηπισκάηεο» 
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Δηθφλα 221: Γ. Υαιεπάο, «ρέδην θεθαιηνχ γέξνληα» 
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Κεθάιαην 9: Σν δήηεκα ηνπ θηεξίνπ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζεθεο 

θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ 

Δίζε ε δεπηέξα πεξίνδνο ηεο Πηλαθνζήθεο πνπ εγθαηληάδεηαη ζήκεξνλ λα είλε θαη αχηε 

βξαρεία θαη εηο ηελ ηξίηελ πεξίνδνλ ε νπνία ζ‟ αλνίμε απφ ηεο ζηηγκήο φπνπ ζα 

ζηεγαζζή εηο ηδηφθηεηνλ κέγαξνλ, δηα ηεο δσξεάο ηνπ Κνξγηαιέληνπ, αο επρεζψκελ λα 

παξνπζηάζε ε Πηλαθνζήθε ηελ ηζηνξίαλ ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο ζπγθεληξψλνπζα ηα 

αληηπξνζσπεπηηθά έξγα ησλ παιαηψλ καο θαιιηηερλψλ.
944

 

Σα παξαπάλσ ιφγηα ηνπ Γαραξία Παπαλησλίνπ ζηελ νκηιία ηνπ θαηά ηα 

εγθαίληα ηεο β΄ πεξηφδνπ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο καξηπξνχλ ην ελδηαθέξνλ ηεο 

δηνίθεζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηδηφθηεηνπ θηεξίνπ ηνπ κνπζείνπ, ζέκα πνπ, φπσο 

αλέθεξα ζην πξψην κέξνο ηεο δηαηξηβήο, είρε απαζρνιήζεη εθηελψο ηελ Βπηηξνπή 

Βπίβιεςεο ηα ρξφληα 1906-1917, αιιά έθηνηε, ιφγσ ησλ πνιηηηθψλ αλαηαξάμεσλ, δελ 

είρε πξνρσξήζεη ε επίιπζή ηνπ.  

πσο δηαβάδνπκε ζηελ εθεκεξίδαθξηπ ηεο 7
εο

 Ενπιίνπ 1924 ηα λέα κέιε ηεο 

Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, ζπλνδεπφκελα απφ ηνλ ηφηε πξσζππνπξγφ θαη κέινο ηεο 

επηηξνπήο Ώιέμαλδξν Παπαλαζηαζίνπ, επηζθέθζεθαλ ηνπο ρψξνπο ησλ Παιαηψλ 

Ώλαθηφξσλ «θαη πεξηεηξγάζζεζαλ απηά πξνο εθινγήλ δηακεξίζκαηνο δηα ηελ 

εγθαηάζηαζηλ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. Καη‟ αξρήλ επξέζεζαλ θαηάιιεια ηα 

δηακεξίζκαηα».
945

 Δ παξαίηεζε σζηφζν ηεο θπβέξλεζεο Παπαλαζηαζίνπ ζηηο 25 

Ενπιίνπ αλέζηεηιε πξνζσξηλά ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηε κεηαζηέγαζε ηεο 

Πηλαθνζήθεο ζε λέν ρψξν. ηηο αξρέο Εαλνπαξίνπ ηνπ 1925 ν Ώζαλάζηνο Βπηαμίαο, 

πξφεδξνο ηφηε ηεο Βπηηξνπήο ησλ Οηθνλνκηθψλ επαλέθεξε ηελ πξφηαζε γηα ηελ 

πξνζσξηλή εγθαηάζηαζε ηνπ κνπζείνπ ζηα Παιαηά Ώλάθηνξα, ψζηε λα 

απειεπζεξσζεί ν ρψξνο ζην Πνιπηερλείν θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ εθεί ε Γεσπνληθή θαη 

Ααζνινγηθή ρνιή, θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζηε ζπλέρεηα ζην κέγαξν ηνπ Ώιέμ. νχηδνπ 

ζηελ νδφ Φηιειιήλσλ, ζχκθσλα κε ηνλ φξν ηεο δηαζήθεο ηνπ,
946

 αθνχ θαη ε ζχδπγφο 

ηνπ Ναηαιία είρε πεζάλεη ζηα ηέιε ηνπ 1923. 

Σν δήηεκα ηεο ρξήζεο ησλ Παιαηψλ Ώλαθηφξσλ έζεζε ν Ώιέμαλδξνο 

Παπαλαζηαζίνπ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 26 Ενπλίνπ 1925, ελψ 

                                                 
944Ώλκ., «Βηο ην ηεξφλ ηεο Σέρλεο. Σα εγθαίληα ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο», εθ. Ζ Πξσΐα, 14 

Φεβξνπαξίνπ 1926. 
945Ώλκ., «Δ Πηλαθνζήθε εηο ηα Παιαηά Ώλάθηνξα», εθ. θξηπ, 7 Ενπιίνπ 1924. 
946 Ώλκ., «Πσο δηαζπαζίδεηαη ε πεξηνπζία ηνπ θξάηνπο. Σξία κέγαξα πεξηειζφληα εηο ην θξάηνο εθ 

δσξεψλ ζα απνδνζνχλ εηο ηνπο θιεξνλφκνπο ιφγσ αδηαθνξίαο ησλ αξκνδίσλ. Ασξεαί δηα 

Πηλαθνζήθελ, κνπζείνλ θαη ππνπξγείνλ Βμσηεξηθψλ. Σν δήηεκα ηεο Ώλσηέξαο Γεσπνληθήο θαη ηεο 

Ααζνινγηθήο ζρνιήο», εθ.θξηπ, 5 Εαλνπαξίνπ 1925.   
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ν Πέηξνο Καιιηγάο δήισζε φηη «θαηά ηελ γλψκελ εηδηθνχ αξρηηέθηνλνο ελ Βιβεηία 

κεζ‟ νπ επί ηνχηνπ ζπλσκίιεζελ επί ηνπ δεηήκαηνο ηνχηνπ, ζα ήην δπλαηή ε 

κεηαξξχζκηζηο ηνπ ΐνξείνπ κέξνπο ησλ Ώλαθηφξσλ θαη ε εγθαηάζηαζηο ελ απηψ ηεο 

Πηλαθνζήθεο ππφ ιακπξνχο φξνπο θσηηζκνχ». χκθσλα κε απφθαζή ηνπο, ηα κέιε 

ηεο Βπηηξνπήο ζα δεηνχζαλ απφ ηελ θπβέξλεζε ηνπ Ώλδξέα Μηραιαθφπνπινπ ηελ 

νξηζηηθή ιχζε ηνπ ζέκαηνο,
947

 θαη πάιη φκσο νη πνιηηηθέο εμειίμεηο καηαίσζαλ ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπο.  

Σν ζέκα αλέιαβε ηειηθά λα επηιχζεη ν Τπνπξγφο Παηδείαο ζηελ θπβέξλεζε 

ηνπ Θεφδσξνπ Πάγθαινπ, Αεκήηξηνο Ώηγηλίηεο,ηαθηηθφο θαζεγεηήο Μεηεσξνινγίαο 

θαη Ώζηξνλνκίαο ζην Παλεπηζηεκίν Ώζελψλ, θαηά ηε ζχληνκε παξακνλή ηνπ ζηε 

ζέζε απηή (6 Μαξηίνπ Ŕ 18 Ενπλίνπ 1926).Με αλαθνίλσζή ηνπ ζηηο αξρέο Ώπξηιίνπ 

ηνπ 1926 θαη αθνχ είρε ήδε πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε ηεο πληαθηηθήο Ώπφθαζεο γηα 

ηελ ίδξπζε ηεο Ώθαδεκίαο Ώζελψλ,
948

ν Ώηγηλήηεο γλσζηνπνίεζε ηελ απφθαζε ηεο 

ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα αγνξάζεη Ŕαληί είθνζη επηά εθαηνκκπξίσλ δξαρκψλŔ ην 

κέγαξν ηεο νηθνγέλεηαο ιήκαλ επί ηεο νδνχ Παλεπηζηεκίνπ, γλσζηφ σο «Ειίνπ 

Μέιαζξνλ», κε ζθνπφ λα ρξεζηκνπνηεζεί σο Βζληθή Πηλαθνζήθε (ν άλσ φξνθνο) θαη 

Ννκηζκαηηθφ Μνπζείν (ην κεζαίν ηκήκα). Γηα ηελ αγνξά ζα δηαηίζελην κέξνο ησλ 

ρξεκάησλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Ώβέξσθ, ελψ ε αξρηηεθηνληθή ππεξεζία ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζα αλαιάκβαλε ηε δηαξξχζκηζε ηνπ ρψξνπ θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο νξνθήο κε γπάιηλε ζηέγε, ψζηε λα θσηίδεηαη επαξθψο.
949

 Δ 

θπβεξλεηηθή απηή απφθαζε πξνθάιεζε ηελ έληνλε αληίδξαζε ηνπ πξψελ ππνπξγνχ 

Παηδείαο επί πξσζππνπξγίαο Ώιεμ. Παπαλαζηαζίνπ, Ε. Λπκπεξφπνπινπ, ν νπνίνο 

θαηεγφξεζε ηνλ Ώηγηλήηε, πξψηνλ, φηη ην Ειίνπ Μέιαζξνλ ήηαλ ζχκθσλα κε ηε γλψκε 

φισλ ησλ εηδηθψλ, «φισο αθαηάιιεινλ» γηα Πηλαθνζήθε, θαη δεχηεξνλ φηη ην πνζφ 

πνπ δφζεθε ήηαλ πνιχ πςειφ. Ώλέθεξε δε ραξαθηεξηζηηθά φηη «επί ηεο πξψηεο 

δεκνθξαηηθήο θπβεξλήζεσο εγέλνλην έκκεζνη πξνηάζεηο πξνο αγνξάλ ηεο πεξί εο ν 

ιφγνο νηθίαο εηο θαηψηεξνλ πνιχ ηίκεκα, δειαδή είθνζηλ εθαηνκκχξηα δξαρκάο, θαη ε 

                                                 
947Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, ζπλεδξίαζε ηεο 26εο Ενπλίνπ 1925. 
948Ο Ώηγηλήηεο ζπλέηαμε, επίζεο, ηνλ Οξγαληζκφ ηεο Ώθαδεκίαο θαη δηαηέιεζε αξγφηεξα γξακκαηέαο 

ηεο. ΐι. ζρεηηθά Β. Μπειηά, «Δ Ώθαδεκία Ώζελψλ θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηεο δσήο ηεο», φπ.π., ζει. 

31-51. 
949Ώλκ., «Σν “Ειίνπ Μέιαζξνλ”», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 7 Ώπξηιίνπ 1926. ΐι. επίζεο Ώλκ., «Δ πψιεζηο 

ηνπ “Ίιίνπ Μέιαζξνλ”», εθ. θξηπ, 14 Ώπξηιίνπ 1926: «Ο ππνπξγφο ηεο Παηδείαο θ. Ώηγηλίηεο 

αλεθνίλσζελ φηη ππεγξάθε ην ζπκβφιαηνλ δηα ηελ αγνξάλ ππφ ηεο θπξίαο ριήκαλ ηνπ Μεγάξνπ «Ειίνπ 

Μέιαζξνλ». Ο κεζαίνο φξνθνο ηνπ Μεγάξνπ ζα ρξεζηκνπνηεζή σο λνκηζκαηηθφλ κνπζείνλ, εηο δε ηνλ 

άλσ ζα ηνπνζεηεζή ε Πηλαθνζήθε». 
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πξφηαζηο απεξξίθζε δηφηη εζεσξήζε ην ηίκεκα ππεξβνιηθφλ, εηο επνρήλ κάιηζηα 

αλάγθεο κεγάισλ νηθνλνκηψλ».
950

 

Ώπφ ηα πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο γίλεηαη φκσο αληηιεπηφ φηη νη παξαπάλσ πξσηνβνπιίεο ηνπ 

Αεκ. Ώηγηλήηε δελ έγηλαλ θαηφπηλ ζπλελνήζεσο κε ηελ Βπηηξνπή. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ 

ν Πέηξνο Καιιηγάο παξαηηήζεθε δηα επηζηνιήο απφ ηε ζέζε ηνπ, δειψλνληαο κάιηζηα 

ξεηά φηη εκκέλεη ζηελ απφθαζή ηνπ «δηφηη ε Κπβέξλεζηο πξνέβε άλεπ ηεο γλψκεο ηεο 

Βπηηξνπήο ηεο Πηλαθνζήθεο εηο ηελ αγνξάλ ηνπ Ειίνπ Μειάζξνπ».
951

 ηελ ίδηα δε 

ζπλεδξίαζε φπνπ ν Παπαλησλίνπ «κεηά ιχπεο» ελεκέξσζε ηα παξφληα κέιε γηα ηελ 

παξαίηεζε ηνπ Καιιηγά, έγηλε ζπδήηεζε γηα ηε πληαθηηθή Ώπφθαζε ηεο 6
εο

 Ώπξηιίνπ 

1926 «δπλάκε ηεο νπνίαο πεξηέξρεηαη εηο ην Αεκφζηνλ ην Ειίνπ Μέιαζξνλ πξνο 

εγθαηάζηαζηλ ελ απηψ ηνπ δηα ηεο δηαζήθεο Ώι. νχηζνπ ηδξπνκέλνπ Μνπζείνπ θαη 

ηεο Β. Πηλαθνζήθεο», αιιά ε Βπηηξνπή «κε έρνπζαλ επίζεκνλ γλψζηλ αλακέλε 

ζρεηηθήλ θνηλνπνίεζηλ ίλα εθθέξεη ηελ γλψκελ ηεο επί ηεο άλσ απνθάζεσο».
952

 

Οη ελέξγεηεο ηφζν ηεο θπβέξλεζεο φζν θαη ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζρεηηθά 

κε ην ζέκα ηνπ «Ειίνπ Μειάζξνπ» αλεζηάιεζαλ ιφγσ ηεο παξαίηεζεο ηνπ Ώηγηλήηε 

απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ζηηο 18 Ενπλίνπ 1926 θαη ηεο έθξπζκεο πνιηηηθήο 

θαηάζηαζεο πνπ αθνινχζεζε ηνπο επφκελνπο κήλεο, αξρηθά κε ηνλ δηνξηζκφ ηεο 

νιηγφδσεο θπβέξλεζεο ηνπ Ώζ. Βπηαμία (19 Ενπιίνπ Ŕ 22 Ώπγνχζηνπ 1926) θαη ζηε 

ζπλέρεηα κε ην ζηξαηησηηθφ θίλεκα πνπ έθεξε ζηελ πξσζππνπξγία ηνλ Γεψξγην 

Κνλδχιε. Δ πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηαζεξνπνηήζεθε θάπσο κεηά ηηο εθινγέο ηεο 7
εο

 

Ννεκβξίνπ 1926 θαη ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο νηθνπκεληθήο θπβέξλεζεο ηνπ Ώιέμαλδξνπ 

ΓαΎκε, ν νπνίνο έκεηλε ζηελ πξσζππνπξγία ην δηάζηεκα 4 Αεθεκβξίνπ 1926 Ŕ 4 

Ενπιίνπ 1928. Ο λένο Τπνπξγφο Παηδείαο θαη βνπιεπηήο εξξψλ κε ην Λατθφ Κφκκα, 

                                                 
950Ώλκ., «Αηαζάθεζηο δεηεκάησλ. Ώπάληεζηο ηνπ θ. Ε.. Ληκπεξφπνπινπ πξψελ Τπνπξγνχ εηο ην 

αλαθνηλσζέλ ηνπ Τπνπξγείνπ ηεο Παηδείαο», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 29 ΜαΎνπ 1926. ην ίδην δεκνζίεπκα 

ν Λπκπεξφπνπινο αλέθεξε επίζεο ηα εμήο: «Αηα ηελ αγνξάλ ηνπ Ειίνπ Μειάζξνπ ν θ. Ώηγηλίηεο 

ζπζθνηίδεη θαηά ηελ ζπλήζεηάλ ηνπ ηα γεγνλφηα. Βδεκηψζε, ιέγεη, ν άλζξσπνο δηφηη εκπφδηζε λα 

αγνξαζζή ην Ειίνπ Μέιαζξνλ, φπσο ρξεζηκεχζε σο ρξεκαηηζηήξηνλ, νπφηε ζα ππεξεηηκάην ην 

παξαπιεχξσο θείκελνλ θηήκα ηνπ. Ώιιά πφηε έγηλε ζνβαξψο ε πξφηαζηο αχηε; Καη πψο ήην δπλαηφλ λα 

ρξεζηκνπνηεζή ε νηθία ριήκαλ σο ρξεκαηηζηήξηνλ, αθνχ θαηά ην λένλ ζρέδηνλ ηεο πφιεσο δελ 

πξννξίδεηαη δηα ρξεκαηηζηήξηνλ ε ζρεηηθή πεξηνρή ηεο πφιεσο;». ηελ εθ.Διεχζεξνλ Βήκα, 30 ΜαΎνπ 

1926, δηαβάδνπκε επίζεο φηη «Δ επηηξνπεία ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ [Ώζελψλ] πηζηνπνηεί, εξσηεζείζα, φηη 

φλησο δηεπξαγκαηεχζε θαηά ηνλ κήλα Ώπξίιηνλ κεηά ηεο θπξίαο νθίαο ριήκαλ ηελ αγνξάλ ηνπ Ειίνπ 

Μειάζξνπ φπσο ρξεζηκνπνηήζε ηνχην σο ρξεκαηηζηήξηνλ, αιι‟ φηη αη δηαπξαγκαηεχζεηο αχηαη δελ 

θαηέιεμαλ εηο απνηέιεζκα, δηφηη ε πσιήηξηα, δεηεζέληνο ηνπ θηήκαηνο δηα πηλαθνζήθελ, επξνηίκεζε 

πξνο ηνχηνλ ηνλ ζθνπφλ λα δηαζέζε ην θηήκα. Βλ Ώζήλαηο ηε 29 ΜαΎνπ 1926. Βθ ηνπ γξαθείνπ ηεο 

επηηξνπήο». 
951Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, ζπλεδξίαζε ηεο 10εο Ενπλίνπ 1926. 
952π.π. 
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Ώζαλάζηνο Ώξγπξφο κε έγγξαθφ ηνπ ηνλ Μάξηην ηνπ 1927 θάιεζε ηνλ πξφεδξν ηεο 

Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο λα παξαιάβεη ηα θιεηδηά ηνπ «Ειίνπ 

Μειάζξνπ»,
953

 ελψ κε ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα ηεο 13
εο

 Ννεκβξίνπ 1927, 

ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Αεκνθξαηίαο Π. Κνπληνπξηψηε θαη ην 

ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Ώι. ΓαΎκε (ζην νπνίν ζπκκεηείρε σο 

Τπνπξγφο Παηδείαο ν Θενιφγνο Νηθνινχδεο),
954

 θπξψζεθε ε ζπληαθηηθή απφθαζε 

ηεο 6
εο

 Ώπξηιίνπ 1926 «πεξί αγνξάο ππφ ηνπ θξάηνπο δηα ην κνπζείνλ Ώιεμάλδξνπ 

νχηζνπ θαη ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ ηνπ ελ Ώζήλαηο κεγάξνπ „Ειίνπ Μέιαζξνλ‟ θαη 

εθπιεξψζεσο ηνπ δηα ηεο δηαζήθεο Ώιεμ. νχηζνπ επηδησθνκέλνπ ζθνπνχ».ηα δέθα 

ζπλνιηθά άξζξα ηνπ δηαηάγκαηνο θαζνξίζηεθαλ ην πνζφ ηεο αγνξάο (27 εθαηνκκχξηα 

δξαρκέο), ν ηξφπνο απνπιεξσκήο ηνπ πξνο ηελ νθία ιήκαλ, ε εθπνίεζε ησλ 

αθηλήησλ ηεο θιεξνλνκηάο νχηδνπ, ε δηαρείξηζε ηεο απνκέλνπζαο πεξηνπζίαο ηνπ 

θηι. 
955

 

Δ αλαδξνκηθή έθζεζε ησλ έξγσλ ηνπ Γχδε πνπ νξγαλψζεθε ζην «Ειίνπ 

Μέιαζξνλ» ηνλ Μάξηην ηνπ 1928 «απέδεημε πφζν απνιχησο αθαηάιιεινλ είλε δηα 

εθζέζεηο εηθφλσλ» ην θηήξην θαη ζχκθσλα κε ηελ εθεκεξίδαθξηπ ν Τπνπξγφο 

πγθνηλσλίαο ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Β. ΐεληδέινπ, Ώληψληνο Υξεζηνκάλνο πξφηεηλε λα 

κεηαθεξζεί ε Πηλαθνζήθε ζηα Παιαηά Ώλάθηνξα. Δ πξφηαζε πξνθάιεζε ηηο 

αληηξξήζεηο ηνπ Παπαλησλίνπ, ν νπνίνο ηφληζε φηη ν ηειεπηαίνο φξνθνο πνπ ζα 

δηαηίζεην γηα ηε ζηέγαζε ηεο Πηλαθνζήθεο έρεη ρακειή ζηέγε θαη φηη «θαηά ηελ 

κεηαξξχζκηζηλ ππφ ηεο Ώεξνπνξηθήο Ώκχλεο ησλ Ώλαθηφξσλ, ε ζηέγε θαηεζθεπάζζε 

απφ κπεηφλ αξκέ, εηο ηξφπνλ ψζηε λα κε είλε δπλαηή ε δηάηξεζηο ηεο δηα ηελ 

θαηαζθεπήλ θσηαγσγψλ».
956

 Σν ίδην δηάζηεκα ν Τπνπξγφο Αηθαηνζχλεο Π. Πεηξίδεο 

είρε αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ ηκεκάησλ ησλ Βμψζεσλ θαη ηνπ 

πεληακεινχο Βθεηείνπ ηνπ Πξσηνδηθείνπ ζηα ηζφγεηα δηακεξίζκαηα ηνπ «Ειίνπ 

Μειάζξνπ», έρνληαο κάιηζηα απνζπάζεη ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο 

Κσλζηαληίλνπ Γφληηθα.
957

Ώπφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο φηη ην κέγαξν ιήκαλ είρε 

θξηζεί αθαηάιιειν γηα ηε ζηέγαζε ηεο Πηλαθνζήθεο ακέζσο ζρεδφλ κεηά ηελ αγνξά 

                                                 
953Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, ζπλεδξίαζε ηεο 8εο Μαξηίνπ 

1927. 
954Ο Θ. Νηθνινχδεο, βνπιεπηήο κε ην Κφκκα ησλ Βιεπζεξνθξφλσλ, εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο Πνιηηεία 

θαη γλσζηφο γηα ηε κεηέπεηηα ζεηεία ηνπ ζην Τθππνπξγείν Σχπνπ θαη Σνπξηζκνχ ζηελ θπβέξλεζε ηνπ 

Ε. Μεηαμά, πήξε ηε ζέζε ηνπ Ώζαλάζηνπ Ώξγπξνχ ζηνλ αλαζρεκαηηζκφ ηεο 27εο Ώπγνχζηνπ 1927. 
955Ννκνζεηηθφ Αηάηαγκα «Πεξί θπξψζσο ηεο απφ 6 Ώπξηιίνπ 1926 ζπληαθηηθήο απνθάζεσο πεξί 

αγνξάο ηνπ κεγάξνπ Ειίνπ Μέιαζξνλ», ΦΔΚ, αξ.288 ηεο 13εο Ννεκβξίνπ 1927. 
956Ώλκ., «Δ δηάζσζηο θαη ρξεζηκνπνίεζηο ησλ Παιαηψλ Ώλαθηφξσλ», εθ. θξηπ, 10 Οθησβξίνπ 1928.  
957Ώλκ., «Δ αλέγεξζηο Μεγάξνπ Αηθαηνζχλεο», εθ. θξηπ, 12 Οθησβξίνπ 1928. 
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ηνπ θαη είραλ ήδε μεθηλήζεη νη πξνζπάζεηεο, ηνπιάρηζηνλ απφ ηελ πιεπξά ησλ 

αξκφδησλ θξαηηθψλ θνξέσλ, λα εγθαηαζηαζνχλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ άιιεο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο. Κη ελψ ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ζηε 

ζπλεδξίαζή ηνπο ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 1928 ζπδήηεζαλ κε εθπξνζψπνπο ηεο 

Κνηλνβνπιεπηηθήο Βπηηξνπήο ηεο ΐνπιήο, αλαδεηψληαο ηνλ θαιχηεξν ηξφπν 

αμηνπνίεζεο ηνπ κεγάξνπ σο έδξα ηνπ κνπζείνπ,
958

ζηα ηέιε Αεθεκβξίνπ ηεο ίδηαο 

ρξνληάο νη θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη εξγάδνληαλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Βπηθξαηείαο ζην ίδην θηήξην!
959

 ε ππνπξγηθή ζχζθεςε κάιηζηα ζηηο αξρέο 

Εαλνπαξίνπ ηνπ 1929, ζην πνιηηηθφ γξαθείν ηνπ πξσζππνπξγνχ Βι. ΐεληδέινπ, 

απνθαζίζηεθε, έπεηηα απφ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Βπηηξνπήο ηεο Πηλαθνζήθεο, λα 

πξνζηεζεί «εηο ην ππφ θχξσζηλ παγθαιηθφλ δηάηαγκα δηάηαμηο νξίδνπζα φηη ην 

κέγαξνλ ζα δηαηεζή δηα ην ζπκβνχιηνλ επηθξαηείαο θαη φηη ην θξάηνο ζα θηίζε 

πξνζερψο πηλαθνζήθελ».
960

 Μάιηζηα ν ΐεληδέινο επηζθέθζεθε ζηηο 4 Εαλνπαξίνπ ην 

Ειίνπ Μέιαζξνλ, φπνπ ηνλ ππνδέρηεθαλ νη Γ. Ώβέξσθ, Ώ. Καζζαβέηεο θαη Γ. 

Παπαλησλίνπ εθ κέξνπο ηεο Πηλαθνζήθεο, θαη κεηά απφ επηηφπηα εμέηαζε ηνπ 

θηεξίνπ, παξνπζία ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Βπηθξαηείαο Κ. Ραθηηβάλ θαη 

ηνπ αξρηηέθηνλα Ώ. Νηθνινχδε, θξίζεθε θαηάιιειε ε κεηαθνξά εθεί ηνπ ηΒ. ε 

ζχζθεςε δε πνπ έγηλε ακέζσο κεηά ζην πνιηηηθφ γξαθείν ηνπ πξσζππνπξγνχ, κε 

                                                 
958Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, ζπλεδξίαζε ηεο 20εο Ννεκβξίνπ 

1928.  
959 ΐι. Ώλκ., «Πνχ ζα ζηεγαζζή ην πκβνχιηνλ Βπηθξαηείαο», εθ.θξηπ, 1 Εαλνπαξίνπ 1929: «Ο 

ππνπξγφο ηεο Αηθαηνζχλεο θαιέζαο ηνλ αληηπξφζσπνλ ηεο θ. ιήκαλ θ. Καζζαβέηελ, αλεθνίλσζε εηο 

απηφλ ηελ επηζπκίαλ ηεο θπβεξλήζεσο φπσο ρξεζηκνπνηήζε ην Ειίνπ Μέιαζξνλ δηα ηελ εγθαηάζηαζηλ 

ηνπ ζπκβνπιίνπ ηεο Βπηθξαηείαο. Ο θ. Καζζαβέηεο απήληεζελ φηη ε πσιήηξηα νπδεκίαλ ζα είρελ 

αληίξξεζηλ εάλ ειακβάλεην πξφλνηα δηα ηελ εγθαηάζηαζηλ αιιαρνχ ηεο Πηλαθνζήθεο, ε νπνία 

επξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε εθεί. Ο θ. ππνπξγφο ππεζρέζε φηη ε θπβέξλεζηο αλακθηβφισο ζα θξνληίζε 

δηα ηελ εγθαηάζηαζηλ ηεο Πηλαθνζήθεο εηο θαηάιιεινλ νίθεκα αλεμαξηήησο ηεο επηζπκίαο ηεο θ. 

ιήκαλ. Καηφπηλ ηνχηνπ δχλαηαη λα ζεσξεζή βέβαηνλ, φηη ην πκβνχιηνλ ηεο Βπηθξαηείαο 

εγθαζίζηαηαη εηο ην Ειίνπ Μέιαζξνλ νξηζηηθψο θαη κέρξηο επηιχζεσο ηνπ δεηήκαηνο ηεο 

ζπγθεληξψζεσο φισλ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ εηο εληαίνλ ζπγθξφηεκα νηθνδνκηθφλ. Θα παξαζηή 

φκσο αλάγθε θαη λνκνζεηηθνχ κέηξνπ δηα ηελ κεηάζεζηλ εθείζελ ηεο Πηλαθνζήθεο». 
960ΐι. Ώλκ., «Δ πξνρζεζηλή ππνπξγηθή ζχζθεςηο. Δ ζηέγαζηο ηνπ πκβνπιίνπ Βπηθξαηείαο», εθ. 

Διεχζεξνλ Βήκα,3 Εαλνπαξίνπ 1929: «Ο θ. ππνπξγφο ηεο Αηθαηνζχλεο έθακε ζχληνκνλ εηζήγεζηλ επί 

ηνπ δεηήκαηνο ηεο ζηεγάζεσο ηνπ ζπκβνπιίνπ επηθξαηείαο εηο ην Ειίνπ Μέιαζνξλ. Ο θ. Πεηξίδεο 

αλέπηπμε ηαο ηππηθάο δπζρεξείαο, αη νπνίαη εκθαλίδνληαη δηα ηελ ηνηαχηελ ρξεζηκνπνίεζηλ ηνπ κεγάξνπ 

ιήκαλ, εθ ηνπ ιφγνπ φηη ην θηίξηνλ ηνχην, ζχκθσλα κε ηελ δηαζήθελ νχηζνπ κε ηελ νπνίαλ 

ζπλδέεηαη ην αγνξαζηηθφλ ζπκβφιαηνλ, πξννξίδεηαη δηα ηελ εγθαηάζηαζηλ ηεο πηλαθνζήθεο. Βπεηδή, 

φκσο, ην κέγαξνλ ιήκαλ ζεσξείηαη αθαηάιιεινλ δηα ηελ πηλαθνζήθελ, πξνζζέησο δε ε επηηξνπή ηεο 

πηλαθνζήθεο δελ έρεη αληίξξεζηλ λα ην παξαρσξήζε δηα ηελ εγθαηάζηαζηλ ηνπ ζπκβνπιίνπ επηθξαηείαο, 

ππφ ηνλ φξνλ φηη ην θξάηνο ζ‟ αλαιάβε λα θηίζε λέαλ πηλαθνζήθελ, ειήθζε απφθαζηο φπσο εηο ην ππφ 

θχξσζηλ παγθαιηθφλ δηάηαγκα πξνζηεζή δηάηαμηο νξίδνπζα φηη ην κέγαξνλ ζα δηαηεζή δηα ην 

ζπκβνχιηνλ επηθξαηείαο θαη φηη ην θξάηνο ζα θηίζε πξνζερψο πηλαθνζήθελ». 
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παξφληα ηα ίδηα πξφζσπα, ζπδεηήζεθε ην ζέκα ηεο ζηέγαζεο ηεο Πηλαθνζήθεο.
961

 ε 

εξψηεζε ηνπ ΐεληδέινπ εάλ ήηαλ εθηθηή ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ηειεπηαίνπ νξφθνπ ησλ 

Παιαηψλ Ώλαθηφξσλ, ν Παπαλησλίνπ απάληεζε φηη «κνινλφηη είλε ιακπξφλ ην 

κέηξνλ ηεο ρξεζηκνπνηήζεσο ησλ αλαθηφξσλ σο κνπζείσλ, ππάξρνπλ ελ ηνχηνηο θαη 

κνπζεία κε δπλάκελα λα ππαρζψζηλ εηο απηψ έλεθα ησλ φισο ηδηαηηέξσλ φξσλ 

θσηηζκνχ θ.ι.π. ππφ ηνπο νπνίνπο πξέπεη λα δηαηεινχλ, ηνηνχην δε είλε θαη ε 

πηλαθνζήθε, απαηηνχζα δηα ηελ θαιήλ ηεο ιεηηνπξγίαλ ίδηνλ νίθεκα θηηδφκελνλ ππφ 

ηνπο άλσ φξνπο».
962

 ηε ζχζθεςε απνθαζίζηεθε ηειηθά ε αλέγεξζε ηνπ ηδηφθηεηνπ 

θηεξίνπ ηεο Πηλαθνζήθεο,ε ζπγθξφηεζε επηηξνπήο απφ ηνπο Παπαλησλίνπ, 

Καζζαβέηε θαη Νηθνινχδε κε ζθνπφ λα ππνδείμεη ην θαηάιιειν νηθφπεδν θαη ε 

αλάζεζε ζηνπο Ραθηηβάλ θαη Καζζαβέηε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Τπνπξγνχο Παηδείαο 

θαη Αηθαηνζχλεο, ηεο πξνπαξαζθεπήο ηνπ θαηάιιεινπ λνκνζεηήκαηνο γηα ηελ 

ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο αγνξάο ηνπ «Ειίνπ Μειάζξνπ».
963

 Σν ίδην δηάζηεκα 

(Εαλνπάξηνο 1929) ν Ώιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ, κέινο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο 

ηεο Πηλαθνζήθεο, ππέβαιε,ρσξίο φκσο απνηέιεζκα, ζηε ΐνπιή ηξνπνινγία ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία πξνβιεπφηαλ λα δηαηεζεί ην πνζφ απφ ηελ εθπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο 

νχηζνπ γηα ηελ αλέγεξζε κεγάξνπ φπνπ ζα ζηεγαζηεί ην Μνπζείν νχηζνπ θαη ε 

Βζληθή Πηλαθνζήθε.
964

 

                                                 
961ΐι. ζρεηηθά Ώλκ., «Δ ζηέγαζηο ηνπ πκβνπιίνπ Βπηθξαηείαο. Δ Πηλαθνζήθε εηο ίδηνλ κέγαξνλ», εθ. 

Διεχζεξνλ Βήκα, 5 Εαλνπαξίνπ 1929. Ώλκ., «Σν πκβνχιην ηεο Βπηθξαηείαο ζα ζηεγαζζή ζην “Ειίνπ 

Μέιαζξνλ”», εθ. Ρηδνζπάζηεο, 5 Εαλνπαξίνπ 1929. Ώλκ., «Δ εγθαηάζηαζηο ηνπ πκβνπιίνπ 

Βπηθξαηείαο εηο ην Διίνπ [sic] Μέιαζξνλ», εθ. Δκπξφο, 5 Εαλνπαξίνπ 1929. 
962Παξαηίζεηαη ζην Ώλκ., «Δ ζηέγαζηο ηνπ πκβνπιίνπ Βπηθξαηείαο. Δ Πηλαθνζήθε εηο ίδηνλ κέγαξνλ», 

εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 5 Εαλνπαξίνπ 1929. Ο Παπαλησλίνπ πξφηεηλε, επίζεο, λα θαηαιάβεη ην 

Βζλνινγηθφ Μνπζείν ηνλ «ππνιεηθζεζφκελνλ ρψξνλ εηο ηα αλάθηνξα, κεηά ηελ ελδερνκέλελ 

εγθαηάζηαζηλ ηεο βνπιήο θαη ηεο γεξνπζίαο, αθνχ ηνχην πξέπεη λα εθηαζή εηο δεθαπιάζηνλ ρψξνλ 

εθείλνπ φλ θαηέρεη ζήκεξνλ, εάλ απφ απιψο ηζηνξηθνχ κνπζείνπ θαηαζηή γεληθφλ κνπζείνλ 

πεξηγξαθηθφλ ηνπ εζληθνχ βίνπ, φπσο είλε ηα ελ Βπξψπε». 
963ΐι. Ώλκ., «Σν πκβνχιην ηεο Βπηθξαηείαο ζα ζηεγαζζή ζην “Ειίνπ Μέιαζξνλ”», εθ. Ρηδνζπάζηεο, 5 

Εαλνπαξίνπ 1929: «Ώλεηέζε εηο επηηξνπήλ εθ ησλ θ. θ. Καζζαβέηελ, Παπαλησλίνπ θαη Νηθνινχδε ε 

εμεχξεζηο ηνπ θαηαιιήινπ νηθνπέδνπ δηα ηελ αλέγεξζηλ ηεο Πηλαθνζήθεο. Δ επηηξνπή ζ‟ απεπζπλζή 

εληφο ηεο εκέξαο εηο ηελ Ώεξνπνξηθήλ Άκπλαλ φπσο ζέζε εηο ηελ δηάζεζηλ ηεο πέληε δηαθφξνπο εθ ησλ 

ππφ ηελ θαηνρήλ ηεο ρψξσλ, πξνο εθινγήλ ηνπ κάιινλ θαηαιιεινηέξνπ δηα ηελ αλέγεξζηλ ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο. Καηαξηηδφκελνλ ππφ ηνπ ππνπξγνχ ηεο Αηθαηνζχλεο, ελ ζπλεξγαζία, κεηά ηνπ 

ζπλαδέιθνπ ηνπ ηεο Παηδείαο, ζα ππνβιεζή εηο ηελ ΐνπιήλ επζχο άκα ηε επαλαιήςεη ησλ εξγαζηψλ 

απηήο λνκνζρέδηνλ πεξί θπξψζεσο ηνπ επί Αηθηαηνξηαο ππνγξαθέληνο ζπκβνιαίνπ πεξί αγνξάο ππφ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνπ Ειίνπ Μειάζξνπ. Αηα ηνπ λνκνζρεδίνπ απηνχ ζα ηξνπνπνηείηαη ν φξνο ηνπ ζπκβνιαίνπ, 

θαζ‟ φλ ην κέγαξνλ έδεη λα ρξεζηκνπνηεζή δηα ηελ εγθαηάζηαζηλ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, νξηδνκέλνπ 

φηη ζέιεη ρξεζηκνπνηεζή δηα ην πκβνχιηνλ ηεο Βπηθξαηείαο. Δ θ. ιήκαλ απεδέρζε ηελ θαηά ηνχην 

ηξνπνπνίεζηλ ηνπ πσιεηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. Καη‟ αλαθνηλψζεηο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ πκβνπιίνπ 

Βπηθξαηείαο θ. Ραθηηβάλ ε έλαξμηο ηεο ιεηηνπξγίαο απηνχ ζα πξαγκαηνπνηεζή ην αξγφηεξνλ ηελ 1ελ 

Φεβξνπαξίνπ». 
964Δ ηξνπνινγία πξνέβιεπε: «1) ην πξντνλ ηεο βάζεη ηεο πληαθηηθήο Ώπνθάζεσο εθπνηνπκέλεο 

πεξηνπζίαο νχηζνπ, ζέιεη δηαηεζή πξνο αλέγεξζηλ επί Αεκνζίνπ γεπέδνπ κεγάξνπ πξνο εγθαηάζηαζηλ 

ηνπ Μνπζείνπ νχηζνπ θαη ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, 2) Βάλ ην πξντφλ ηεο εθπνηήζεσο ηεο πεξηνπζίαο 
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Μεηά απφ ηηο παξαπάλσ εμειίμεηο, ε Βπηηξνπή Βπίβιεςεο αλέζεζε ηνλ Ενχλην 

ηνπ 1929 ζηνλ Πέηξν Θεβαίν, δηεπζπληή ηνπ δηθαζηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Βιιάδαο, λα ζπγθεληξψζεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ην θιεξνδφηεκα νχηδνπ θαη 

λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξνζρέδην γηα ηνλ λνκνζεηηθφ δηαθαλνληζκφ ηνπ δεηήκαηνο ηνπ 

«Ειίνπ Μειάζξνλ». Σαπηφρξνλα δήηεζε απφ ηνλ Ώ. Καζζαβέηε λα εμεηάζεη, παξνπζία 

κεραληθνχ, ην νηθφπεδν ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Κεθηζίαο θαη Ρηδάξε, ην νπνίν κε 

λφκν είρε παξαρσξεζεί ζηελ Πηλαθνζήθε ην 1914.
965

 Σηο λνκηθέο ζπκβνπιέο ηνπ 

ζρεηηθά κε ην θιεξνδφηεκα νχηδνπ θιήζεθε λα δψζεη θαη ν αξρεγφο ηνπ Λατθνχ 

Κφκκαηνο θαη κέινο ηεο Βπηηξνπήο ΒπίβιεςεοΠαλαγηψηεο Σζαιδάξεο.
966

πσο, 

επίζεο, αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπήο 

Βπίβιεςεο ζηηο 6 Ενπλίνπ 1931, ε θπβέξλεζε ΐεληδέινπ ππνζρέζεθε λα «ζπγρψλεπζε 

εηο ηελ Βπηηξνπήλ ηεο Πηλαθνζήθεο ηελ Βπηηξνπή ηεο Αηαρεηξίζεσο ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο Ώιεμάλδξνπ νχηζνπ θαη λα ζέζε εηο ηελ δηάζεζηλ απηήο ηελ 

πεξηνπζίαλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο ηνχηνπ εμ αθηλήησλ θαη εμ εηζνδεκάησλ, 

πξννξηζκέλσλ ησλ ηειεπηαίσλ δη‟ αγνξάλ έξγσλ ηέρλεο».
967

 

Ώπνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ ήηαλ λα θαηαξηηζηεί ζρέδην λφκνπ, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν α) επηηξεπφηαλ ε ζπγρψλεπζε ηεο πεξηνπζίαο νχηδνπ κε ηελ 

πεξηνπζία ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, β) ην Μνπζείν νχηδνπ ζα εμαθνινπζνχζε 

πθηζηάκελν, δηνηθνχκελν απφ ηελ Βπηηξνπή ηεο Πηλαθνζήθεο, ε νπνία ζα 

δηαρεηξηδφηαλ θαη ηελ πεξηνπζία νχηδνπ, γ) επηηξεπφηαλ ε εθπνίεζε ηεο νηθίαο επί 

ηεο νδνχ Φηιειιήλσλ, θαζψο θαη ησλ άιισλ αθηλήησλ κε ζθνπφ ηελ αλέγεξζε ηνπ 

ηδηφθηεηνπ θηεξίνπ, δ) ην Μνπζείν νχηδνπ ζα ζηεγαδφηαλ ζε απηνηειέο δηακέξηζκα 

ηνπ λένπ θηεξίνπ κε ηελ επηγξαθή «Μνπζείνλ Γσγξαθηθήο Ώιεμ. νχηζνπ», ε) 

θαηαξγείηνε Βπηηξνπή πνπ φξηδε ε δηαζήθε νχηδνπ, θαη ζη) πξνζηίζελην ζηελ 

Βπηηξνπή ηεο Πηλαθνζήθεο δχν κέιε ηεο νηθνγέλεηαο νχηδνπ, νη Πεξ. Ώξγπξφπνπινο 

θαη Ώξηζη. ΐαιασξίηεο.
968

 Ώιιά νχηε θαη ην πξνζρέδην απηφ έγηλε λφκνο ηνπ θξάηνπο, 

                                                                                                                                              
δελ θζάζε ηα 27 εθαηνκκχξηα, ην Αεκφζηνλ ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζε κέρξη ηνπ πνζνχ ηνχηνπ, 3) 

Σα θαηά θαηξνχο εηζπξαρζέληα εηζνδήκαηα ή πξντφληα πσιήζεσο, θαηαηεζέληα εηο ηελ Βζληθήλ ή 

δηαηεζέληα πξνο εμππεξέηεζηλ ηνπ δηά ηελ αγνξάλ ηνπ Ειίνπ Μειάζξνπ ζπλνκνινγεζέληνο δαλείνπ, 

απνδίδνληαη ππφ ηνπ Αεκνζίνπ εηο ηελ Αηαρεηξηζηηθήλ Βπηηξνπήλ, 4) Σν Ειίνπ Μέιαζξνλ παξακέλεη 

πξνο Αεκνζίαλ Υξήζηλ». Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., Τπφκλεκα Αηνλπζίνπ Λνβέξδνπ πξνο ηελ Βπηηξνπή πξνο 

Βπίβιεςε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. 
965Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, ζπλεδξίαζε ηεο 2αο Ενπλίνπ 1929. 
966Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, ζπλεδξίαζε ηεο 25εο Ενπλίνπ 1930 

θαη ηεο 9εο Εαλνπαξίνπ 1931. 
967Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, ζπλεδξίαζε ηεο 6εο Ενπλίνπ 1931. 
968ΐι. Τπφκλεκα ηνπ Αηνλπζίνπ Λνβέξδνπ, αξρείν Β.Π.Μ.Ώ.. 
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εμαηηίαο ησλ αληηξξήζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζχκθσλα κε ηνλ 

Λνβέξδν.
969

 

Σν ζέκα επαλέθεξε ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Βπηηξνπήο ν λένο 

Σακίαο-χκβνπινο Αηνλχζηνο Λνβέξδνο, φηαλ ζε ππφκλεκά ηνπ ζρεηηθά κε ηε 

ζπλνιηθή πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Πηλαθνζήθεο πνπ ππέβαιε ζηηο 18 Εαλνπαξίνπ 

1934, ηφληζε ηελ αλάγθε επίιπζεο ηνπ «ππφ καθξάο εθθξεκφηεηνο δεηήκαηνο ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο νχηζνπ». ηελ ακέζσο επφκελε ζπλεδξίαζε, ζηηο 19 ΜαΎνπ 1934, 

απνθαζίζηεθε λα δεηεζεί απφ ην Αεκφζην ε «απφδνζηο ησλ εηο ηελ πξνζσξηλήλ απηνχ 

θαηνρήλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο νχηζνπ, σο θαη ησλ θαηξνχο 

εηζπξαρζέλησλ εηζνδεκάησλ», λα αλαηεζεί ζηνλ Θεβαίν ν θαηαξηηζκφο θαη ε 

θαηάζεζε ηνπ ζρεηηθνχ πξνρέδηνπ Νφκνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα επηδησρζεί «θαηά 

πξψηηζηνλ ιφγνλ ε ππφ ηεο Πηλαθνζήθεο αλνηθνδφκεζηο ηδίνπ κεγάξνπ». Ώλαηέζεθε 

δε εθ λένπ ζηνπο Θεβαίν θαη Παπαλησλίνπ λα κειεηήζνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ 

νηθνπέδνπ ζηε Ρηδάξε θαη αλ εγθξίλνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπ, λα ζπλελλνεζνχλ κε 

ηηο αξκφδηεο θπβεξλεηηθέο αξρέο ψζηε λα εθηειεζηεί ν Νφκνο 447 ηνπ 1914. Ο 

ζάλαηνο φκσο ηνπ ηακία Α. Λνβέξδνπ ζηηο 10 Ώπγνχζηνπ 1934, θαζψο θαη ησλ 

Παπαλαζηαζίνπ θαη Σζαιδάξε αξγφηεξα, ζηέξεζε απφ ηελ Βπηηξνπή ηα κέιε εθείλα 

πνπ ζα πξνσζνχζαλ ην δήηεκα ηνπ θηεξίνπ.  

ε δεκνζίεπκα πάλησο ηεο εθεκεξίδαο Έζλνο ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1936 

δηαβάδνπκε φηη κε βάζεη ηνπο φξνπο ηεο δηαζήθεο νχηδνπ είρε ζπζηαζεί Βπηηξνπή 

απνηεινχκελε απφ ηνπο Ε. Νηθνιφπνπιν (Πξφεδξν ηνπ Βιεγθηηθνχ πλεδξίνπ), Ε 

Αξνζφπνπιν (Πξφεδξν ηεο Βζληθήο Σξάπεδαο) θαη Πεξ. Ώξγπξφπνπιν (κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο νχηδνπ), ζηελ νπνία παξέδσζε ην Αεκφζην νιφθιεξε ηελ θηλεηή θαη 

αθίλεηε πεξηνπζία ηνπ θιεξνδνηήκαηνο, κε εμαίξεζε ηα έξγα ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο, ηα λνκίζκαηα πνπ βξίζθνληαλ ζην Ννκηζκαηηθφ Μνπζείν πξνο θχιαμε 

θαη ηα βηβιία πνπ ήηαλ ζηε ΐαιιηάλεην ΐηβιηνζήθε. Σν δεκνζίεπκα αλέθεξε επίζεο 

φηη ζπγθξνηήζεθε άιιε Βπηηξνπή απφ θαιιηηέρλεο, ε νπνία έθξηλε αθαηάιιειε ηε 

ζηέγαζε ηνπ Μνπζείνπ νχηδνπ ζην κέγαξν ηεο νδνχ Φηιειιήλσλ, θαη φηη ππήξρε ε 

ζθέςε «φπσο αλεγεξζή ηκεκαηηθψο λένλ ζπγρξνληζκέλνλ θηίξησλ δηα ησλ δηαζεζίκσλ 

ρξεκάησλ, ηα νπνία ήδε αλέξρνληαη εηο δέθα εθαηνκκχξηα, ζπλππνινγηδνκέλσλ θαη 

ησλ ππφ ηνπ δεκνζίνπ νθεηινκέλσλ 8 εθαη., εη δπλαηφλ πιεζίνλ ηνπ Μεγάξνπ ηεο 

ρνιήο Καιψλ Σερλψλ». Βμαηηίαο ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ ηεο Βπηηξνπήο ηνπ 

                                                 
969Σν Αεκφζην ζα έπξεπε λα απνδψζεη φιε ηελ πεξηνπζία ηνπ νχηζνπ, λα επηζηξέςεη ηα εηζπξαρζέληα 

κηζζψκαηα, λα θαηαβάιεη ην ίδην κηζζψκαηα γηα ηα αθίλεηα νχηζνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε θηι.  
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θιεξνδνηήκαηνο νχηδνπ γηα ηελ αλέγεξζε θαιιηηερληθνχ κνπζείνπ, ν αξζξνγξάθνο 

έζεζε ην εξψηεκα αλ ε Βζληθή Πηλαθνζήθε φθεηιε λα αιιάμεη απνζηνιή θαη λα 

κεηαηξαπεί «εηο είδνο Μνπζείνπ ηεο ζπγρξφλνπ λενειιεληθήο Σέρλεο δσγξαθηθήο θαη 

γιππηηθήο», ψζηε λα κελ ππάξρνπλ ζηελ Ώζήλα δχν ίδηα θαιιηηερληθά ηδξχκαηα, αθνχ 

ε ζπιινγή ηνπ Μνπζείνπ νχηδνπ βάζεη ησλ φξσλ ηεο δηαζήθεο, κπνξνχζε λα 

εκπινπηηζηεί κφλν κε έξγα απνζαλφλησλ θαιιηηερλψλ (θαη δε λα είρε πεξάζεη θαη 

ηξηαθνληαεηία απφ ηνλ ζάλαηφ ηνπο). 
970

 

Ώπφ ηα παξαπάλσ απνδεηθλχεηαη/πξνθχπηεη/ εκθαίλεηαη φηη ππήξρε ν άκεζνο 

θίλδπλνο ε Βζληθή Πηλαθνζήθε λα ράζεη ην θιεξνδφηεκα νχηδνπ θαη θαη‟ επέθηαζε 

ηνλ ζεκαληηθφηεξν πφξν άληιεζεο θεθαιαίσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο, δεδνκέλνπ φηη ε 

εηήζηα θξαηηθή πίζησζε δελ επαξθνχζε γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηεο 

αλαγθψλ. Σν πξφβιεκα ήηαλ αθφκε κεγαιχηεξν επεηδή ην δηάζηεκα εθείλν ε 

Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ζπλεδξίαδε ζε άηαθηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, ιφγσ ηεο ππνζηειέρσζήο ηεο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ κπνξνχζε λα 

παξέκβεη ζηηο φπνηεο εμειίμεηο. Δ έλαξμε ηνπ ΐ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ήηαλ εθείλε 

πνπ αλέζηεηιε ηηο ελέξγεηεο ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ελφο Καιιηηερληθνχ Μνπζείνπ κε 

ηελ επσλπκία ηνπ Ώ. νχηδνπ. πσο ζα δείμσ παξαθάησ ζην ζρεηηθφ θεθάιαην, ήηαλ 

ηειηθά ν Μαξίλνο Καιιηγάο εθείλνο ν νπνίνο ζα επηηχρεη ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1950 ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηνπ δεηήκαηνο ηεο ζπγρψλεπζεο ηεο Βζληθήο Πηλθανζήθεο 

κε ην Μνπζείν Ώιέμαλδξνπ νχηδνπ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηδηφθηεηνπ θηεξίνπ. 

  

                                                 
970Π.Κ., «Ώη Ώζήλαη πξννδεχνπλ. Μνπζείνλ λεσηέξαο ηέρλεο. Σν θιεξνδφηεκα ηνπ Ώι. νχηζνπ», εθ. 

Έζλνο, 12 Αεθεκβξίνπ 1936. 



440 

Κεθάιαην 10: Οη αηζζεηηθέο αληηιήςεηο ηνπ Παπαλησλίνπ 

ζρεηηθά κε ηελ «θαζαξή ηέρλε» φπσο δηακνξθψλνληαη ην 

δηάζηεκα 1926-1940 

Δ αλαηαμηλφκεζε θαη επαλέθζεζε ηεο ζπιινγήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο θαη 

ηα επίζεκα εγθαίληα πνπ νξγαλψζεθαλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1926 ζεκαηνδφηεζαλ, 

φπσο ζρνιίαζα ζην θεθάιαην 8.5, ηελ έλαξμε ηεο «δεχηεξεο πεξηφδνπ» ηνπ 

κνπζείνπ.
971

 Δ παξαπάλσ θξάζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνλ Παπαλησλίνπ ζηελ 

ηειεηή ησλ εγθαηλίσλ δείρλεη φηη θαη ε δηνίθεζε ηεο Πηλαθνζήθεο αληηιακβαλφηαλ 

πσο ην θαιιηηερληθφ ίδξπκα είρε εηζέιζεη ζε κηα λέα επνρή, θαηά ηελ νπνία ν ξφινο 

ηεο ζηα θαιιηηερληθά πξάγκαηα φθεηιε λα είλαη αλαβαζκηζκέλνο. Ώληηζηνίρσο θαη ν 

ίδηνο ν Παπαλησλίνπ εκθαληδφηαλ πεξηζζφηεξν ζίγνπξνο γηα ηε ζέζε ηνπ ζηε 

δηεχζπλζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, φπσο επίζεο θαη γηα ηνλ ξφιν ηνπ ζηα εηθαζηηθά 

πξάγκαηα ηεο Βιιάδαο. Χο πξνο ην ηειεπηαίν, δελ απνηειεί ζχκπησζε πσο ιίγεο κφιηο 

εκέξεο κεηά ηα εγθαίληα, ν Παπαλησλίνπ μεθίλεζε ηελ «ηαθηηθή θαη απνθιεηζηηθή» 

ζπλεξγαζία ηνπ κε ηελ εθεκεξίδα Διεχζεξνλ Βήκα, θαη κάιηζηα κε κηα κειέηε γηα ηηο 

θαιέο ηέρλεο «φπνπ ε εηδηθφηεο ηνπ είλε απαξάκηιινο».
972

 Δ δεκνθηιία ηεο 

ηερλνθξηηηθήο ηνπ ζηήιεο θνξπθψζεθε ζηαδηαθά θαηά ηα επφκελα ρξφληα, φπσο 

απνδεηθλχεη άιισζηε θαη ην γεγνλφο φηη ε επηηπρεκέλε απηή ζπλεξγαζία κε ηε 

θηιειεχζεξε εθεκεξίδα δηαθφπεθε εμαηηίαο ηνπ αηθλίδηνπ ζαλάηνπ ηνπ ηελ 1
ε
 

Φεβξνπαξίνπ 1940, έπεηηα δειαδή απφ δεθαηέζζεξα ρξφληα. Σελ εδξαίσζε απηή ηνπ 

Παπαλησλίνπ ζηνλ θαιιηηερληθφ θφζκν ελέηεηλε, επίζεο, ε επηζηξνθήηνπ ΐεληδέινπ 

ζηελ πξσζππνπξγία ην θαινθαίξη ηνπ 1928. ρεδφλ ακέζσο κεηά ηελ νξθσκνζία ηεο 

λέαο θπβέξλεζεο, ν δηεπζπληήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο επσκίζηεθε ηελ επζχλε γηα 

ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ.Δ ηζρπξνπνίεζε απηή ηνπ 

Παπαλησλίνπ απνδεηθλχεηαη κεηαμχ άιισλ, θαη απφ ην γεγνλφο φηη φ ίδηνο ν ΐεληδέινο 

παξεπξέζεθε ζηα εγθαίληα ηεο επαλέθζεζεο ηεο ζπιινγήο ηνπ κνπζείνπ ηνπλ Ώπξίιην 

ηνπ 1930, φπνπ ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο βξέζεθε ζηηο 

αίζνπζεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. Ώπφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο πσο ν 

Παπαλησλίνπ, ηφζν κέζα απφ ηα ηερλνθξηηηθά ηνπ ζεκεηψκαηα, φζν θαη κέζα απφ ηε 

δξάζε ηνπ σο δηεπζπληήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο θαη σο θαζεγεηήο ηεο Εζηνξίαο 

ηεο Σέρλεο θαη ηεο Ώηζζεηηθήο ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ, αλαδείρζεθε θαηά ηελ 

                                                 
971ΐι. ζρεηηθά ην θεθάιαην 8.5.  
972ΐι. ηα φζα αλαθέξνληαη ζηε κηθξή εηζαγσγή ζην πξψην ηνπ άξζξν. Γ. Παπαλησλίνπ, «Σα ηνπεία ηνπ 

Ρφηηκαλ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 28 Φεβξνπαξίνπ 1926. 
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πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ ζε έλαλ βαζηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο ηφζν ηνπ 

παξειζφληνο, φζν θαη ηνπ παξφληνο θαη ηνπ κέιινληνο ηεο ηζηνξίαο ηεο ειιεληθήο 

ηέρλεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ζην παξφλ θεθάιαην ζα επηρεηξήζσ λα ζθηαγξαθήζσ, 

θπξίσο κέζα απφ ηα δεκνζηεχκαηα θαη ηηο ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο ηνπ, ηνπο βαζηθνχο 

άμνλεο ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ζθέςεο, φπσο εθείλνη δηακνξθψζεθαλ θπξίσο κεηά ην 

1926. Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ ήηαλ, φπσο ζα δείμσ αλαιπηηθά ζηα ππνθεθάιαηα πνπ 

αθνινπζνχλ, λα ππνζθάςεη ην ζεσξεηηθφ θαη ηερλνηξνπηθφ πιαίζην κέζα ζην νπνίν ζα 

κπνξνχζαλ λα γίλνπλ δεθηέο νη λεσηεξηθέο, θπξίσο αθαηξεηηθέο θαιιηηερληθέο ηάζεηο 

πνπ είραλ αξρίζεη λα εκθαλίδνληαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν εθείλν ην ρξνληθφ δηάζηεκα. Δ 

επηρεηξεκαηνινγία ηνπ θαηά ηεο απνθαινχκελεο «θαζαξήο ηέρλεο» ή «artpur», φξνο 

πξνεξρφκελνο απφ ηε ινγνηερλία («θαζαξή πνίεζε»),
973

επηθεληξψζεθε ζε ηέζζεξηο 

βαζηθνχο άμνλεο: α) ακθηζβήηεζε ηελ θαιιηηερληθή-αηζζεηηθή αμία ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ ηέρλεο, β) επέθξηλε ηνπο θαιιηηέρλεο γηα ηππνπνίεζε θαη 

νκνηνκνξθία, γ) ηφληζε ηελ απηναλαθνξηθφηεηα ηεο «θαζαξήο» ηέρλεο θαη δ) πξφβαιε 

ηνλ ξφιν ησλ εκπφξσλ έξγσλ ηέρλεο θαη ηεο ηερλνθξηηηθήο ζηελ αλάδεημε ησλ λέσλ 

θαιιηηερλψλ.Δ θαηαλφεζε ησλ αηζζεηηθψλ απηψλ αμφλσλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ  

ηζηνξία ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, επεηδή αθξηβψο εξκελεχνπλ ηε δξάζε ηνπ 

Παπαλησλίνπ ζηε δηεχζπλζε ηνπ θαιιηηερληθνχ ηδξχκαηνο θαη θπξίσο ηε ζπιιεθηηθή 

πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε. Καη ηαπηφρξνλα δείρλνπλ ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε δηακφξθσζε 

ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο ζηελ Βιιάδα θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ. 

  

                                                 
973Ώ. Γθξέθνπ, Ζ θαζαξή πνίεζε ζηελ Διιάδα. Απφ ηνλ νισκφ σο ηνλ εθέξε, 1833-1933, Ώζήλα, 

Ώιεμάλδξεηα, 2000. 
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10.1) «Ζ θαηάξγεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ νδεγεί πέξα απφ ηα φξηα 

ηεο δσγξαθηθήο» 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1927 ε Βξαζκία Μπεξηζά έρνληαο κφιηο επηζηξέςεη ζηελ 

Ώζήλα απφ ην Παξίζη, παξνπζίαζε ζηελ αίζνπζα ηξαηεγνπνχινπηα θπβηζηηθά ηεο 

έξγα,
974

 πξνθαιψληαο ην γνχζην ησλ ζπληεξεηηθψλ ηερλνθξηηψλ: «νπ θηεηάλεη 

κπανχια θαη ζπ πξέπεη λα ηα βιέπεηο σο ραξηηφβξπηα ζψκαηα Καξπάηηδνο, ζνπ 

δσγξαθίδεη πεπφληα θαη ζπ νθείιεηο λα ηα ζεσξήο σο θεθαιάο αλζξψπσλ, ζνπ 

παξαζέηεη δηπινθάξβεια, θαηζαξφιεο, ηεγάληα, θαβνπξληηζηήξηα θαη ζπ έρεηο ηελ 

ππνρξέσζηλ λα ηδήο πφδηα, ρέξηα, ζηήζε, πιάηεο θαη ηα παξφκνηα».
975

ηνλ ίδην ηφλν ν 

Γξ. ηέθαλνο απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο Πνιηηεία έθαλε ιφγν γηα θάξζα, απάηε 

θαη πεξηθξφλεζε πξνο ηελ αιήζεηα,
976

 ελψ θαη ν Γ. Πνιίηεο ζηελ θξηηηθή ηνπ ζην 

πεξηνδηθφ Διιεληθά Γξάκκαηα επέθξηλε ηε δσγξάθν πσο βηάζηεθε, ιφγσ ηνπ λεαξνχ 

ηεο ειηθίαο ηεο θαη ηεο αλσξηκφηεηάο ηεο, λα «δερζεί αζπδήηεηα ηελ θαηλνχξγηα 

ζρνιή ηεο ηειεπηαίαο κφδαο». Σαπηφρξνλα ηελ θαηεγφξεζε γηα  νκνηνκνξθία («ηα ίδηα 

ηξίγσλα εδψ θη εθεί») θαη δηαηχπσζε ηελ πξνηίκεζή ηνπ γηα έλα «ζρέδην 

παξαζηαηηθήο γεσκεηξίαο θακσκέλν απφ θάπνηνλ έζησ θαη κέηξηνλ καζεηή ηνπ 

Πνιπηερλείνπ».
977

 Σελ ππεξάζπηζε φρη κφλν ηεο δσγξάθνπ αιιά θαη ηνπ θπβηζκνχ σο 

θίλεκα αλέιαβε ν Παπαλησλίνπ κε άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Διεχζεξνλ Βήκα.
978

 Ο 

δηεπζπληήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο απνηίκεζε ζεηηθά ηε ζπκβνιή ηνπ θπβηζκνχ 

ζηελ ηζηνξία ηεο δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο, επηδνθηκάδνληαο ηηο γεσκεηξηθέο αξκνλίεο 

πνπ δεκηνπξγνχζαλ ζηνπο πίλαθέο ηνπο νη «νηθνδφκνη», φπσο ηνπο απνθάιεζε, 

θπβηζηέο θαη ηνλίδνληαο φηη «κε ηνλ αξκνληθφλ ζπλδπαζκφλ καζεκαηηθψλ ζρεκάησλ 

θαη ηνλ αξκνληθφλ ρξσκαηηζκψλ ησλ ζρεκάησλ απηψλ επεδίσμαλ κηα εξκελείαλ ηεο 

                                                 
974Εσγξαθηθή Έθζεζηο Γδνο Δ. Μπεξηζά, θαηάινγνο, Ώίζνπζα ηξαηεγνπνχινπ, 3-30 Ννεκβξίνπ 1927. 
975Ώπφκαρνο, «Δ θσκσδία ηεο δσήο. Οη θπβηζηαί», εθ. Ζ Πξσΐα, 2 Ννεκβξίνπ 1927. 
976Γξ. ηέθαλνο, «Δ δηο Β. Μπεξηζά. Βληππψζεηο κνπ», εθ. Πνιηηεία,2 Ννεκβξίνπ 1927. Ο ηερλνθξίηεο 

επέθξηλε ηελ αληηζηνηρία κεηαμχ ησλ ηίηισλ ηνπ θαηαιφγνπ θαη ησλ ίδησλ ησλ έξγσλ: «Σν ππ. αξηζ. 1 

[«Κεθάιη, 1921»] απεηθνλίδεη Ŕ ή κάιινλ πξέπεη λα απεηθνλίδε έλα θεθάιη. Πεγαίλεηε εηο ηελ αίζνπζαλ 

ηξαηεγνπνχινπ, αλαδεηείηε ηελ ππ. αξηζ. 1 εηθφλα, αιιά αληί θεθαιήο παξαηεξείηε έλα θνινθχζη. 

Φάρλεηε θαιά, εξεπλάηε πξνζεθηηθά, αιιά πνπζελά θεθάιη». 
977Γ [εψξγηνο].Ν. Πνιίηεο, «Οη εθζέζεηο», Διιεληθά Γξάκκαηα, 16 Ννεκβξίνπ 1927, ζει. 570-571. Σν 

πξφβιεκα γηα ηνλ Πνιίηε ήηαλ φηη «ε δσληαλή θχζε δηαιχεηαη ζη‟ άςπρα ζρήκαηα ηεο αθεξεκέλεο 

ζθέςεο», ελψ ζηάζεθε ηδηαίηεξα ζηηο αλζξψπηλεο κνξθέο ηνλίδνληαο πσο «ηε κνξθή ηνπ αλζξψπνπ λα 

ηελ αθήζεο λα μεπέζε θη απηή ζε ζχκβνια γεσκεηξηθά είλαη θάηη πνπ δελ ζα ζνπ ην ζπρσξέζε νχηε ν 

Θεφο, νχηε ν Αηάβνινο, νχηε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ν Αάληεο πνπ δελ πξνλφεζε λα βάιε θη άιινλ έλαλ 

θχθιν ζηελ «Kφιαζε» ηνπ απνθιεηζηηθά γηα ζέλα»! 
978Γ. Παπαλησλίνπ, «Μηα θπβηζηηθή έθζεζηο», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 12 Ννεκβξίνπ 1927. 
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θχζεσο θαζαξψο πλεπκαηηθήλ, έλα έξγνλ απζηεξάο ινγηθήο».
979

 Σαπηφρξνλα 

ραξαθηήξηζε ηνλ Πηθάζν σο «πξσηέα, επηλνεηή θαη δηδάζθαιν», θαζψο θαη 

«επαλάζηαζε» ηνλ ζπγθεθξηκέλν «ηξφπν ηνπ βιέπεηλ», φπσο θαη «αλάγθε» «δηφηη 

ζπλαξκνλίδεηαη θαιιίηεξα κε ηελ χιελ δσήλ ηεο επνρήο καο, κε ηνπο ζξηάκβνπο ηεο 

κεραληθήο, κε ηελ απιφηεηα ηεο αξρηηεθηνληθήο, κε φ,ηη ζαθέο, απινχλ θαη ζθφπηκνλ 

εδεκηνπξγήζε γχξσ καο απφ ηελ επηζηήκελ θαη απφ ηελ πξάμηλ». Βπηπξνζζέησο ν 

Παπαλησλίνπ ππνγξάκκηζε ηε ζπκβνιή ηεο λέαο απηήο αηζζεηηθήο ζηελ αλαγλψξηζε 

ηεο αμίαο ησλ αξρατθψλ πεξηφδσλ ηεο ηέρλεο: «ηα γιππηά ησλ Ώηγππηίσλ, ηα γιππηά 

ησλ Βιιήλσλ κέρξη θαη νιίγνλ θαηφπηλ ησλ κεδηθψλ πνιέκσλ, ε βπδαληηλή 

δσγξαθηθή, ε γνηζηθή ηέρλε Ŕφια δειαδή ηα έξγα εθείλα φζα είραλ παξαγλσξηζζή 

απφ ηελ επηθξάηεζηλ ηνπ θιαζηθνχ θαλφλνο θαη ηνπ κνληέινπ». ζνλ αθνξά ηα έξγα 

ηεο Μπεξηζά ν Παπαλησλίνπ ηφληζε φηη «έρνπλ αξθεηάο ιεπηφηεηαο θαη ελψ 

κπνξνχζαλ λα είλε απιψο ε πξάμηο ελφο ζλνκπ ή ελφο ζνξπβνπνηνχ, θαλεξψλνπλ 

απελαληίαο εηιηθξίλεηα» θαη δηθαηνιφγεζε ηελ «άξλεζη πνπ θάκλνπλ ησλ θαηλνκέλσλ 

ηεο θχζεσο», επεηδή αθξηβψο «παξνπζηάδνπλ αξκνλίαο ζρεκάησλ θαη ρξσκάησλ, αη 

νπνίαη είλε απζχπαξθηνη».
980

Σε ζπζία απηή ηνπ πιαζηηθνχ ζηνηρείνπ, ηε «δηάιπζε» 

δειαδή ηεο κνξθήο, δηέθξηλε ν Παπαλησλίνπ θαη ζηε λέα δνπιεηά ηνπ Μηράιε 

Οηθνλφκνπ πνπ παξνπζηάζηεθε ζηνλ «Παξλαζζφ» ηελ ίδηα επνρή,
981

 αιιά θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή επηδνθίκαζε ηνλ δσγξάθν πνπ επηβάιιεη «εηο ηαο νπηηθάο ηνπ 

εληππψζεηο ηελ ςπρηθήλ ηνπ δηάζεζηλ, θαη δηακνξθψλεη ηα ζρήκαηα ζχκθσλα πξνο ηελ 

ζιηκκέλελ ή νλεηξψδε εθείλελ φξαζηλ».
982

 

ηαδηαθά, σζηφζν, ν Παπαλησλίνπ άξρηζε ζηα δεκνζηεχκαηά ηνπ λα δίλεη 

πεξηζζφηεξν έκθαζε ζηα αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη δε ζηνλ 

θχξην ραξαθηήξα πνπ ελππάξρεη ζε φια ηα αληηθείκελα. ηηο ηερλνθξηηηθέο ηνπ ηνλ 

Εαλνπάξην-Φεβξνπάξην ηνπ 1928 γηα ηηο εθζέζεηο ηνπ Πνι θνξηέζθν
983

 θαη ησλ 

                                                 
979π.π.: «Ώιιά ηη δεηνχζαλ [νη θπβηζηέο]; Να καο νδεγήζνπλ λα βξίζθσκελ εηο ηα αληηθείκελα φρη ην 

θπζηθφλ θαηλφκελνλ θαη ην pittoresque, φπσο καο ιέγεη ε παξάδνζηο ηεο ηέρλεο, φρη ην επεηζφδηνλ ηνπ 

θσηφο φπσο νη εκπξεζζηνληζηαί, αιιά κίαλ καζεκαηηθήλ αιήζεηαλ, ηελ νπνίαλ αλαγλσξίδεη ην πλεχκα 

ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ δηαηππψλεη κε χςηζηελ απιφηεηα επηθαλεηψλ θαη φγθσλ. Βπνιέκεζαλ ηελ 

θπζηθήλ κνξθήλ, ηελ αηκνζθαηξηθήλ αιήζεηαλ θαη ην ρξψκα, ηα νπνία έθξηλαλ σο ηπξάλλνπο ηεο 

θαζηεξσκέλεο ηέρλεο. Ώληί ηεο νπηηθήο εθήξπμαλ ηελ ινγηθήλ εξκελείαλ ησλ αληηθεηκέλσλ». 
980π.π. 
981Έθζεζηο έξγσλ Μηρ. Οηθνλφκνπ, Καηάινγνο, «Παξλαζζφο», 17 Ννεκβξίνπ Ŕ 10 Αεθεκβξίνπ 1927. 
982Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Οηθνλφκνπ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 29 Ννεκβξίνπ 1927. 
983Γ.. Παπαλησλίνπ, «Σα ειιεληθά ηνπία ηνπ θ. θνξηέζθν Ŕ Δ έθζεζηο ηνπ θ. ΐηηζψξε», εθ. Διεχζεξνλ 

Βήκα, 15 Εαλνπαξίνπ 1928: «Τπάξρεη πάληνηε ε θπζηνγλσκία ελφο ηφπνπ, ν ραξαθηήξ ηνπ. Κακκηά 

ηδηνζπγθξαζία δσγξάθνπ δελ κπνξή λα ηνλ αιινηψζε. Ώιιά νχηε λα ηνλ παξαγλσξίζε… Δ κηθξνηέξα 

καο απαίηεζηο εηο εθζέζεηο κε ηφζαο αμηψζεηο είλε λα αλαγλσξίζσκελ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ηφπνπ ν 

νπνίνο έγεηλε αληηθείκελνλ αγάπεο θαη εξεχλεο απφ ηνλ δσγξάθνλ Ŕ εθηφο αλ είλε ηφζνλ δπλαηή ε 
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λεαξψλ θαιιηηέρληδσλ Πίλε θαη ΐεξδεζνπνχινπ,
984

 ν Παπαλησλίνπ,επηθαινχκελνο ηε 

ζεσξία ηνπ Εππφιπηνπ Σαηλ, έζεζε σο έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηνπ 

θαιιηηέρλε λα απνθαιχςεη ηνλ «θχξην» ραξαθηήξα ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ θξχβεηαη 

θάησ απφ ην θαηλφκελν ησλ πξαγκάησλ, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα δνζεί ε δπλαηφηεηα 

ζηνλ επηζθέπηε ησλ εθζέζεσλ λα «δηνξζψζεη ηα κάηηα ηνπ» θαη λα γλσξίζεη ηε 

βαζχηεξε ππφζηαζε ηεο θχζεο:  

Καη ηέηνηνλ ραξαθηήξα ελλννχκελ ηνλ αηνκηθφλ ηξφπνλ ηεο ππάξμεσο ελφο 

αληηθεηκέλνπ, ηνλ νπνίνλ ν θαιιηηέρλεο κπνξεί θαη παξνπζηάδεη θαζαξψηεξα παξ‟ φζνλ 

ην ίδηνλ αληηθείκελνλ Ŕ ελλννχκελ απηφ πνπ θξχβεη ε θχζηο κέζα ζηαο ιεπηνκεξείαο, ην 

λφεκα ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηελ ινγηθήλ ηνπ, ηελ αξκνλίαλ ηνπ. Δίλε έλαο απηφο ν θχξηνο 

ραξαθηήξ; Δίλε ζαλ κηα εμίζσζηο, κηα γηα φινπο, ηελ νπνίαλ βξίζθεη εξεπλψλ ν 

θαιιηηέρλεο; Έλα είλε ην βέβαηνλ φηη ππάξρεη θάησ απφ ην θαηλφκελνλ ησλ πξαγκάησλ, 

δειαδή θάησ απφ ηελ θνηλήλ φξαζηλ. Καη ζα ηνλ ηδνχκε ηφζν θαιιίηεξα φζν 

πξσηνηππψηεξνο είλε ν θαιιηηέρλεο.
985

 

ηηο ηνπηνγξαθίεο, επίζεο, κε ζέκα ηε Θεζζαιία πνπ παξνπζίαζε ν Αεκήηξηνο 

Γηνιδάζεο ζην Γάππεην Μέγαξν ηνλ Αεθέκβξην 1928 Ŕ Εαλνπάξην 1929,
986

 ν 

ηερλνθξίηεο δηέθξηλε «ηνλ ηνπηθφ ραξαθηήξα, ην ηνπηθφ ρξψκα ηεο πεξηνρήο, φπσο ην 

δηακφξθσζε ε θχζε θαη ην είδνο ησλ αλζξψπσλ πνπ έδεζαλ θαη δνπλ εθεί»·
987

κε 

                                                                                                                                              
ηδηνζπγθξαζία ηνπ ψζηε λα καο απνθαιχςε θάηη λένλ θαη λα καο δψζε βαζπηέξαλ φξαζηλ απηνχ ηνπ 

ζέκαηνο». 
984Γ. Παπαλησλίνπ, «Οη ηξφπνη ηνπ βιέπεηλ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,26 Φεβξνπαξίνπ 1928. Γηα ηελ 

έθζεζε βι. Έθζεζηο δσγξαθηθήο θπξηψλ Α. Πίλε θαη Μ. Βεξδεζνπνχινπ, Καηάινγνο έξγσλ, Ώίζνπζα 

«Παξλαζζνχ», 8 Φεβξνπαξίνπ Ŕ 5 Μαξηίνπ 1928. 
985Γ. Παπαλησλίνπ, «Οηηξφπνηηνπβιέπεηλ», φπ.π. Πξβι. H. Taine, Philosophie de l‟art, Παξίζη, 

Hachette,131909, ζει.39-42: «Ainsi le propre d‟une œuvre d‟art est de rendre le caractère essentiel ou, 

du moins, un caractère importante de l‟objet, aussi dominateur et aussi visible qu‟il se peut, et, pour cela, 

l‟artiste élague les traits qui le cachent, choisit ceux qu‟il manifestent, corrige ceux dans lesquels il est 

altéré, refait ceux dans lesquels il est annulé […] L‟œuvre d‟art a pour but de manifester quelque 

caractère essentiel ou saillant, partant quelque idée importante, plus clairement et plus complètement que 

ne le font les objets réels».ΐι. επίζεο Γ. Παπαλησλίνπ, «Σα ειιεληθά ηνπία ηνπ θ. θνξηέζθν Ŕ Δ 

έθζεζηο ηνπ θ. ΐηηζψξε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 15 Εαλνπαξίνπ 1928: «Τπάξρεη πάληνηε ε θπζηνγλσκία 

ελφο ηφπνπ, ν ραξαθηήξ ηνπ. Κακκηά ηδηνζπγθξαζία δσγξάθνπ δελ κπνξή λα ηνλ αιινηψζε. Ώιιά νχηε 

λα ηνλ παξαγλσξίζε… Δ κηθξνηέξα καο απαίηεζηο εηο εθζέζεηο κε ηφζαο αμηψζεηο είλε λα 

αλαγλσξίζσκελ ηνλ ραξαθηήξα ηνπ ηφπνπ ν νπνίνο έγεηλε αληηθείκελνλ αγάπεο θαη εξεχλεο απφ ηνλ 

δσγξάθνλ Ŕ εθηφο αλ είλε ηφζνλ δπλαηή ε ηδηνζπγθξαζία ηνπ ψζηε λα καο απνθαιχςε θάηη λένλ θαη λα 

καο δψζε βαζπηέξαλ φξαζηλ απηνχ ηνπ ζέκαηνο». 
986Έθζεζηο ηνπ Θεζζαινχ δσγξάθνπ Γ. Γηνιδάζε, Καηάινγνο, Γάππεηνλ, 23 Αεθεκβξίνπ 1928 Ŕ 30 

Εαλνπαξίνπ 1929. 
987Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο Γηνιδάζε (Γάππεηνλ Μέγαξνλ)», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,3 Εαλνπαξίνπ 

1929. Ώπηφ βέβαηα δελ ζήκαηλε πσο ν Παπαλησλίνπ επηδνθίκαδε θάζε λαηνπξαιηζηηθή αλαπαξάζηαζε. 

Γηα ηα ηνπία ηνπ ΐαζίιεηνπ Εζαθήζηνπ, ιφγνπ ράξε, αλέθεξε πσο κνινλφηη εθθξάδνπλ ηνλ θφπν θαη ηελ 

αθνζίσζε ηνπ δσγξάθνπ πνπ ηαμίδεςε πνιχ ζηελ Βιιάδα γηα λα βξεη ηα κνηίβα ηνπ, έρνπλ «θαζαξψο 

πεξηγξαθηθφ ραξαθηήξα», αθνχ απνπζηάδεη ν δεκηνπξγηθφο «ηξφπνο ηνπ βιέπεηλ» θαη θαηά ζπλέπεηα ε 

αλαδεκηνπξγία ηεο θχζεο κε ηε ζπγθίλεζε ηνπ θαιιηηέρλε. ΐι. Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο ηνπ θ. 

Εζαθήζηνπ (αίζνπζα Παξλαζζνχ)», εθ.Διεχζεξνλ Βήκα,13 Ννεκβξίνπ 1928. Ώληίζηνηρεο ήηαλ θαη νη 

απφςεηο ηνπ γηα ηα ηνπία ηνπ ΐαζίιεηνπ Γεξκελή, επεηδή αθξηβψο ν δσγξάθνο δελ είρε θαηαθέξεη λα 
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αθνξκή ηελ έθζεζε ηεο Μαξίαο Εγγιέζε ζηελ αίζνπζα ηνπ «Παξλαζζνχ» ην ίδην 

δηάζηεκα,
988

 αλαγλψξηζε ζηε δσγξάθν κηα ηδηνζπγθξαζία πνπ ζπγθηλείηαη απφ ην 

ζέακα ηεο θχζεο, αιιά ηεο επεζήκαλε ηαπηφρξνλα ηνλ θίλδπλν ηνπ απζνξκεηηζκνχ: 

φηη ζπρλά ράλνληαη ηα αληηθεηκεληθφηεξα ζηνηρεία ηεο κνξθήο, φπσο ν φγθνο θαη ην 

βάξνο ησλ αληηθεηκέλσλ, θαη «πνιιάθηο ε ζπνπδαηφηεο, ε γξαθηθφηεο ή ε ηξαγηθφηεο 

πνπ είλε ζην ζρήκα εκθαλίδεηαη ζαλ επίπεδνο επηθάλεηα, απινχλ αξαβνχξγεκα, 

θέληεκα ή ηάπεο»·
989

 ηέινο ζηελ θξηηηθή ηνπ γηα ηελ έθζεζε ησλ Γηάλλε Μεηαξάθε 

θαη ΏξηζηείδεΠαπαγεσξγίνπ ζηελ αίζνπζα ηξαηεγνπνχινπ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

1929,
990

 ν Παπαλησλίνπ επηδνθίκαζε ηνλ πξψην (Μεηαξάθε), επεηδή παξνπζίαζε ηηο 

ζπγθηλήζεηο ηνπ ρσξίο λα «θαηαιήγνπλ εηο ζπζίαλ ηεο κνξθήο» θαη πάληνηε κε «θαιφ 

δσγξαθηθφλ απνηέιεζκα», απνθαιψληαο ηνλ κάιηζηα «ππνθεηκεληζηή ρσξίο 

αθξνβαζίεο», θαη ραξαθηήξηζε ηνλ δεχηεξν σο «εξεκψηεξν, νιηγψηεξν ξεαιηζηή, πην 

αξκνληζηή, αιιά θαιά πάληνηε θξαηεκέλν απφ ηελ θχζηλ».
991

 

Ήηαλ φκσο ε έθζεζε ηνπ ΓηψξγνπΓνπλαξφπνπινπ ηνλ Μάξηην ηνπ 1929 ζηε 

γθαιεξί«ηξαηεγνπνχινπ»
992

 πνπ έδσζε ηελ επθαηξία ζηνλ Παπαλησλίνπ λα 

δηαηππψζεη πην ζπζηεκαηηθά ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα επηθξίλεη ηνλ δσγξάθν ζέηνληαο 

σο θχξην άμνλα ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ φηη ζηνπο πίλαθέο ηνπ θαηαξγεί ηα θπζηθά 

αληηθείκελα. Ήδε ακέζσο κεηά ηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο ζηηο 3 Μαξηίνπ, ε 

πιεηνλφηεηα ησλ θξηηηθψλ αλαθέξζεθε κε πνιχ ζεηηθά ιφγηα ζηε λέα δνπιεηά ηνπ 

θαιιηηέρλε. Ο «Φηιφηερλνο» απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο Ζ Πξσΐα επηδνθίκαζε ηνλ 

ηδεαιηζκφ ηνπ πνπ πξνζπαζεί λα θηιηξάξεη ηελ νπζία ησλ πξαγκάησλ θαη λα ηνπο 

δψζεη άπιε κνξθή θαη παξαιιήιηζε ηε δσγξαθηθή ηνπ κε ηηο Εδέεο ηνπ Πιάησλα.
993

 

ην πινχζηα εηθνλνγξαθεκέλν άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Αθξφπνιηο ν αλψλπκνο 

                                                                                                                                              
«κεηακνξθψζε ζε αηζζεηηθή αμία θαη ηα πιένλ ζηεξενηππεκέλα θαη αλαηζζεηηθά αληηθείκελα ηνπ 

θφζκνπ». Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Γεξκελή», εθ.Διεχζεξνλ Βήκα, 9 Ώπξηιίνπ 1929. 
988Έθζεζηο Εσγξαθηθήο Καο Ηγγιέζε, Καηάινγνο, αίζνπζα Παξλαζζνχ, ρ.ρ.  
989Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Αίδνο Μ. Εγγιέζε (αίζνπζα Παξλαζζνχ)», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,5 

Φεβξνπαξίνπ 1929. 
990Έθζεζηο Εσγξαθηθήο Γηάλε Μεηαξάθε, Αξηζηείδε Παπαγεσξγίνπ, Καηάινγνο, Ώίζνπζα 

ηξαηεγνπνχινπ, 4-28 Φεβξνπαξίνπ 1929.  
991Γ. Παπαλησλίνπ, «Αχν λένη δσγξάθνη (αίζνπζα ηξαηεγνπνχινπ)», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 17 

Φεβξνπαξίνπ 1929. ΐι. επίζεο ηα φζα αλαθέξεη ζηε ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ ηνπ: «Σν ηδηαίηεξνλ 

ραξαθηεξηζηηθφλ ησλ είλε φηη βιέπνπλ θαη νη δπν ηελ θχζηλ κέζα εηο έλα θαηφλ, νκνρινζθέπαζηνλ θσο, 

ζαλ θάπνηνη επιαβείο πξνζθπλεηαί ηεο ηέρλεο ηνπ Καξξηέξ, ην ζπνπδαηφηεξνλ φκσο είλε φηη ρεηξίδνληαη 

κε αξκνλίαλ θαη ζνβαξφηεηα ηνπο θαηνχο ηφλνπο, φρη ηνπο ιαζπσκέλνπο ρξσκαηηζκνχο κε ηνπο νπνίνπο 

πνιινί ζχγρξνλνη δσγξάθνη ηεο Βπξψπεο ελλννχλ λα δηαθεξχμνπλ ηνλ ζπκφλ ησλ θαηά ηεο 

πξνεγεζείζεο ζρνιήο, αιιά πξάγκαηη ηαο ζησπειάο εθείλαο θαη ιηηάο αξκνλίαο ησλ ηφλσλ, θάησ απφ 

ηαο νπνίαο ππάξρεη ν πινχηνο ηνπ ρξψκαηνο θαη ν ρπκφο ηεο θχζεσο». 
992Έθζεζηο Γ. Γνπλαξφπνπινπ, Καηάινγνο, Ώίζνπζα ηξαηεγνπνχινπ, 3-31 Μαξηίνπ 1929. 
993Φηιφηερλνο, «Έθζεζηο Γνπλαξφπνπινπ», εθ. Ζ Πξσΐα,4 Μαξηίνπ 1929.  
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ζπληάθηεο πνπ ππέγξαςε σο «Ν.» παξέζεζε απνζπάζκαηα απφ ηηο θξηηηθέο ησλ Ώ. 

Λεκπιφλ, αξι Σεξξάο θαη Σεξηάλη ζηνλ παξηζηλφ Σχπν κε ζθνπφ λα δείμεη ηελ 

αλαγλψξηζε πνπ είρε ν Γνπλαξφ ζηνπο θαιιηηερληθνχο θχθινπο ηεο γαιιηθήο 

πξσηεχνπζαο. Σαπηφρξνλα βξήθε ζηηο κνξθέο ησλ έξγσλ «εμηδαληθεπκέλα πξφζσπα 

κε θάπνηα απξνζδηφξηζηε θαη απεξίγξαπηε ειιεληθφηεηα χθνπο θαη εθθξάζεσο», 

ραξαθηεξίδνληαο ηε δσγξαθηθή ηνπ «ζαλ θάηη πνπ έηπρε λα νξακαηηζζή θαλείο ζ‟ έλα 

αηηηθφλ ειηνβαζίιεκα ή ζε κηαλ αθξνγηαιηά ηνπ Ώηγαίνπ θαη κφλνλ ε θεπγαιέα ηεο 

αλάκλεζηο απέκεηλελ εηο ην βάζνο ηεο θαληαζίαο».
994

 Αεκφζηα παξέκβαζε ππέξ ηνπ 

δσγξάθνπ έθαλε, επίζεο, ν Φψηεο Κφληνγινπ κε άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Παηξίο 

δεηψληαο απφ ηνπο θηιφηερλνπο θαη ηνπο ζπιιέθηεο λα ζηεξίμνπλ νηθνλνκηθά ηνλ 

θαιιηηέρλε: «Ώλνίμεηε ην πνπγγί ζαο γηα ηνλ Γνπλαξφπνπιν, θη αο κελ θαηαιαβέλεηε 

θαη πνιχ ηελ αμία ηνπ. Βίλε κηα ζπάληα επθαηξία γηα ηνλ θαιφ ζπιιέθηε, πνπ ζπαλίσο 

αηζζάλεηαη, κα πάληα δηαηζζάλεηαη ηα βηψζηκα έξγα».
995

Σέινο, ν πχξνο Μειάο 

δεκνζίεπζε ηξία άξζξα ζηελ εθεκεξίδα Έζλνο κε ζθνπφ λα απνδείμεη πσο ην έξγν ηνπ 

Γνπλαξφπνπινπ «επηβάιιεηαη απνιχησο κε ηελ χιε ηνπ, ηελ ζχλζεζίλ ηνπ, ην θσο 

ηνπ, ηνλ φγθνλ ηνπ, ην πςειφλ χθνο ηνπ θαη ηελ κεγάιελ πλνήλ ηνπ».
996

 

Ώληίζεηα, ν Ώλαζηάζηνο Αξίβαο, αθνχ θαηέηαμε ηνλ Γνπλαξφπνπιν ζηε ζρνιή 

ησλ «surrealiste»,επεζήκαλε φηη ην κνλαδηθφ πξνηέξεκα ηεο καηηέξαο ηνπ ήηαλ ε 

«γνεηεία» πνπ ραξίδεη ζηνλ ζεαηή, ην γεγνλφο δειαδή φηη κεηαβάιεη «ν,ηηδήπνηε 

ζθιεξφ, ρπδαίν θαη ζηέξεν πνπ ππάξρεη κέζα καο ή δεη έμσ ζηε θχζε ζε καιαθέο 

θνξηηζίζηηθεο ζθέςεηο». Ο ηερλνθξίηεο αλαγλψξηζε έηζη φηη ηα έξγα ηνπ 

Γνπλαξφπνπινπ ήηαλ κελ «αηζζεηηθψο σξαία», αιιά ηαπηφρξνλα ήηαλ «ξερά» θαη 

«θαζφινπ βαζηά». Τπνζηήξημε δε φηη απηνχ ηνπ είδνπο ε δσγξαθηθή δελ ηνλ 

ηθαλνπνηνχζε επεηδή «ε πιαζηηθή ζπγθξφηεζη ηεο ζθέςεψο καο είλε έλα φλεηξν πην 

βαζχ, πην πνηεηηθφ, πην αλζξψπηλν, πην κεγαιεηψδεο. Μαξηπξάεη γηα ηνλ πειψξην 

                                                 
994Ν., «Έλαο ζχγρξνλνο Έιιελ δσγξάθνο πνπ απνηειεί ειιεληθήλ δφμαλ», εθ. Αθξφπνιηο,5 Μαξηίνπ 

1929. Ο αξζξνγξάθνο γλψξηδε πνιχ θαιά ηνλ Γνπλαξφπνπιν, φπσο δείρλνπλ νη πιεξνθνξίεο πνπ 

παξέζεηε γηα ηε δσή ηνπ θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ πξνζθπγηθή θαηαγσγή ηνπ απφ ηε σδφπνιε θαη ην πψο 

μεθίλεζε, ράξε ζηνλ Γ. Κνξνκειά, λα ζπνπδάδεη δσγξαθηθή ζην Πνιπηερλείν.  
995Φ. Κφληνγινπο, «Γηα ην Γνπλαξφπνπιν», εθ. Παηξίο,6 Μαξηίνπ 1929. Ο Κφληνγινπ ππνγξάκκηζε, 

επίζεο, φηη δελ επηζπκνχζε λα γξάςεη θξηηηθή, αθνχ γηα ηνλ «σξηκαζκέλν ηερλίηε», φπσο ν 

Γνπλαξφπνπινο, ηα ιφγηα, αθφκα θαη ηα πην ζνθά «γιπζηξάλε απάλσ ζηα ηακπιψ ηνπ ρσξίο λα ηα 

εγγίμνπλ», νη αξεηέο ηνπ δίλνπλ ειάρηζην ζηφρν ζηε ζνθία καο θαη κφλν ε αίζζεζε κπνξεί λα θζάζεη 

ζην λφεκα ησλ έξγσλ. 
996Φνξηνχλην [πχξνο Μειάο], «Δ ηέρλε ηνπ», εθ. Έζλνο, 7 Μαξηίνπ 1929. Σνπ ίδηνπ, «Δ χιε», εθ. 

Έζλνο, 8 Μαξηίνπ 1929. Σνπ ίδηνπ, «Σν θσο», εθ. Έζλνο, 9 Μαξηίνπ 1929. 
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αγψλα πνπ αληηκεησπίδεη ν ζθεπηφκελνο δεκηνπξγφο άλζξσπνο: ηελ θπξηαξρίαλ ηνπ ζε 

φηη ιέκε ζχλζεζη θαη αξρηηεθηνληθήλ».
997

 

Ώξλεηηθή ήηαλ επίζεο θαη ε θξηηηθή ηνπ Γηψξγνπ ΐαιηαδψξνπ, ν νπνίνο κέζα 

απφ ηηο ζηήιεο ηνπ πεξηνδηθνχΝέα Δζηία, έθαλε ιφγν γηα ηνλ «ζπκβαηηθφ ηδεαιηζκφ» 

ηνπ Γνπλαξφπνπινπ θαη ραξαθηήξηζε ηα πνξηξέηα ηνπ σο έλα «ππνινγηζκέλν, ςπρξφ 

ηδεαιηζηηθφ θαηαζθεχαζκα ηεο παιέηαο ηνπ».
998

 Βπηπξνζζέησο ππνγξάκκηζε πσο ν 

δσγξάθνο βξίζθεηαη ζε «κηα αφξηζηε θακπή, ρσξίο λα μέξεη θη απηφο ν ίδηνο πνπ 

ηειεηψλεη» θαη δηαηχπσζε ηελ απνγνήηεπζή ηνπ πνπ «έρεη ιεζκνλήζεη εληειψο ηνλ 

παιαηφλ, απιφλ, εηιηθξηλή θ. Γνπλαξφπνπιν, φπσο ηνλ γλσξίζακε εδψ θαη ιίγα ρξφληα 

ζηελ πην γφληκε εμπξεζηνληζηηθή εθδήισζε ηεο ηέρλεο ηνπ». 

ηελ έθζεζε ηνπ Γνπλαξφπνπινπ ην 1925 αλαθέξζεθε θαη ν Γαραξίαο 

Παπαλησλίνπ ζην άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδαΔιεχζεξνλ Βήκα,
999

 γηα λα ηνλίζεη πσο ε 

ησξηλή εξγαζία ηνπ δσγξάθνπ δελ πξφζζεζε ηίπνηε ζηελ παιαηφηεξε. Ώθνχ 

αλαγλψξηζε κφλν ηηο λεθξέο θχζεηο σο έξγα αξκνληθά θαη επηδέμηα, θαζψο θαη ην 

«Πνξηξέην ηεο κεηέξαο ηνπ θαιιηηέρλε» πνπ είρε εθηεζεί ρσξηζηά απφ ηα ππφινηπα 

έξγα,
1000

 απνδνθίκαζε, ζηε ζπλέρεηα, ηηο γπλαηθείεο κνξθέο ηνπ πνπ «έπιεαλ ζηε 

δπζαξκνλία κηαο θνπηψδνπο θεεξί» θαη ήηαλ επγελή φλεηξα αιιά φρη έξγα 

δσγξαθηθήο, θέξλνληαο σο παξάδεηγκα ηηο αληίζηνηρεο κνξθέο ζηνπο πίλαθεο ησλ 

Άγγισλ πξνξαθαειηηψλ.
1001

 Ώληίζηνηρε ήηαλ θαη ε θξηηηθή ηνπ γηα ηα ηνπία ηνπ 

Γνπλαξφπνπινπ, ηνλίδνληαο εδψ πσο «ηα βνπλά, ηα δέληξα, θαη ηα ζπίηηα, είλε 

αληηθείκελα πνπ έλαο δσγξάθνο δελ κπνξή λα ηα αξλεζή, νχηε απηά νχηε ην 

πεξηβάιινλ θαη ηαο κεηαμχ ησλ ζρέζεηο, εθηφο αλ ζέιε λα θάκε θηινινγίαλ».ην 

ζεκείν απηφ ν Παπαλησλίνπ απαληνχζε εκκέζσο ζηνλ Μειά, ν νπνίνο είρε 

                                                 
997Ώ. Αξίβαο, «Δ ηέρλε ζηε δσγξαθηθή ηνπ Γνπλαξφπνπινπ», εθ. Πνιηηεία, 6 Μαξηίνπ 1929. 
998Γ.ΐ. [Γηψξγνο ΐαιηαδψξνο], «Έθζεζηο Γνπλαξφπνπινπ», Νέα Δζηία, ηρ. 54, 15 Μαξηίνπ 1929, ζει. 

234. Ο ηερλνθξίηεο έγξαθε κάιηζηα πσο ν Γνπλαξφπνπινο έπεζε ζχκα ηεο πεξίθεκεο ζηξνθήο ηνπ 

Πηθάζν πξνο ηελ ηδεαιηζηηθή γξακκή ηνπ Ingres, κε ηε δηαθνξά φκσο φηη ν Έιιελαο δσγξάθνο 

ζρεδηάδεη κε ρξψκα, ρσξίο σζηφζν λα θαηνξζψλεη λα κπεη ζηελ ςπρή ησλ πξαγκάησλ. Σαπηφρξνλα 

ηφληζε πσο απφ νιφθιεξν ην έξγν ηνπ απνπζηάδεη ε ζπγθίλεζε θαη ε δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεηα, αθνχ ε 

καληέξα ηνλ έρεη εμαιείςεη. 
999Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο Γνπλαξφπνπινπ (αίζνπζα ηξαηεγνπνχινπ)», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,25 

Μαξηίνπ 1929. 
1000χκθσλα κε ηελ Μ. θαιηζά, ν Γνπλαξφπνπινο αλάξηεζε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν κεηά ηα εγθαίληα 

ηεο έθζεζεο, ζηηο 12 Μαξηίνπ κε ζθνπφ λα απαληήζεη ζηνπο επηθξηηέο ηνπ. ΐι. Μ. θαιηζά, 

Γνπλαξφπνπινο, Ώζήλα, Πλεπκαηηθφ Κέληξν Αήκνπ Ώζελαίσλ, 1990, ζει. 29, εηθ. 26.  
1001Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο Γνπλαξφπνπινπ (αίζνπζα ηξαηεγνπνχινπ)», φπ.π.: «Γηα θαληαζζήηε 

πξνο ζηηγκήλ φηη αη νλεηξψδεηο θαη φκσο ηφζνλ πξαγκαηηθέο γπλαίθεο ησλ Άγγισλ πξνξαθαειηηψλ, γηα 

λα θεξδίζνπλ πνίεζηλ, έραλαλ ην θξέαο ησλ! ηη ε αηζέξηα Λαίδε Ληιίζ ηνπ Ρνζζέηη πνπ βπζίδεη ην 

ρηέλη κέζα ζηα ζγνπξφμαλζα καθξπά καιιηά ηεο, δελ είλε φλεηξνλ έηζη θπζηθή γπλαηθά πνπ ηελ έθακελ 

ν δσγξάθνο, θαη φηη γηα λα γίλεη φλεηξν έπξεπε λα κπε ζε δψλαο αλππάξθηνπ θσηφο θαη λα ελδεηρζνχλ 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κε κηα ειαθξά γξακκή».  



448 

ππνζηεξίμεη μαθάζαξα πσο «πξέπεη λα πεξηθξνλνχκε ην αλαπαξαζηαηηθφ ζηνηρείν 

ζηελ ηέρλε θαη πξν πάλησλ ζηε δσγξαθηθή πνπ θξαηηέηαη θάπσο πεξηζζφηεξν απ‟ 

απηφ. Σ‟ αληηθείκελα είλε θαη πξέπεη λα είλε απιαί πξνθάζεηο».
1002

Έηζη ν 

Παπαλησλίνπ ζπκπέξαλε ζην άξζξν ηνπ φηη ε θαηάξγεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ 

νδεγνχζε ζε απνηειέζκαηα πνπ βξίζθνληαλ έμσ απφ ηα φξηα ηεο δσγξαθηθήο:  

Να θαηαξγήζσκελ ην αληηθείκελνλ Ŕ δειαδή ηελ θχζηλ θαη ηελ δσήλ Ŕ γηα λα θηηάζσκελ 

ηη; Γηθφ καο αληηθείκελνλ. Μα ην πξάγκα απηφ δελ ζρεκαηίδεηαη πνηέ παξά κφλνλ αθνχ 

θχγσκελ απφ ηα φξηα ηεο δσγξαθηθήο. Ο θαιιηηέρλεο δελ θαηαξγεί, βεβαηψλεη ην 

αληηθείκελνλ, αλαδεκηνπξγψληαο ην κε κέζα ηδηθά ηνπ, θαη εθφζνλ ππεξεηεί ηαο 

πιαζηηθάο ηέρλαο είλε ππνρξεσκέλνο λα ινγαξηάδε πξν παληφο ηαο αηζζήζεηο καο. Απηέο 

δελ θαηαξγνχληαη. Πξέπεη λα καο πείζε δηα ηνπ ζειγήηξνπ ησλ αηζζήζεσλ. ζα λέα 

πξνγξάκκαηα θη αλ βγνπλ είλε αδχλαηνλ λα ζηαζή ηέρλε εγθεθαιηθή, θαη λα ππάξμνπλ 

πίλαθεο θαη αγάικαηα ελ αγλνία ηνπ αλζξσπίλνπ αηζζεηεξίνπ.
1003

 

Δ ηερλνθξηηηθή ηνπ Παπαλησλίνπ δεκνζηεχηεθε πξνο ηα ηέιε Μαξηίνπ, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ν δηεπζπληήο ηεο Πηλαθνζήθεο είρε δηαβάζεη ηα φζα είραλ 

γξαθηεί ζηνλ Σχπν γηα ηε ζπγθεθξηκέλε έθζεζε. Θεσξψ, ινηπφλ, φηη ζπλεηδεηά 

επέιεμε φρη κφλν λα απνξξίςεη κε ηξφπν θαηεγνξεκαηηθφ θαη χθνο απζηεξφ ηε 

δσγξαθηθή ηνπ Γνπλαξφπνπινπ, αιιά θαη λα δηαρσξίζεη μεθάζαξα ηε ζέζε ηνπ απφ 

ηνπο ππνζηεξηθηέο ησλ λεσηεξηζηηθψλ ηάζεσλ ζηε ζχγρξνλή ηνπ εηθαζηηθή παξαγσγή 

θαη λα ζπγθξνπζηεί καδί ηνπο. Καη πξαγκαηηθά ε αληίδξαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ δσγξάθνπ 

ζηελ παξαπάλσ θξηηηθήήηαλ άκεζε, ελδεηθηηθφ άιισζηε θαη ηνπ θχξνπο πνπ δηέζεηε ν 

Παπαλησλίνπ ζηνλ θαιιηηερληθφ θφζκν ηεο Ώζήλαο (ν Γνπλαξφπνπινο ζα κπνξνχζε 

λα είρε απαληήζεη θαη ζηηο επηθξίζεηο ηνπ ΐαιηαδψξνπ γηα παξάδεηγκα).  Με έλα νμχ 

ζε ραξαθηεξηζκνχο άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδαΖ Πξσΐα ν Γνπλαξφπνπινο απνθάζηζε 

λα δψζεη «έλα κάζεκα πεξί δσγξαθηθήο» ζηνλ Παπαλησλίνπ, «ίλα ηνπ παξάζρσ κηαλ 

κηθξήλ εθδνχιεπζηλ, αλ έρε νπσζδήπνηε ηελ εμππλάδα λα αληηιεθζή ηη ζα πε 

δσγξαθηθή δηα λα γίλε αληάμηνο ηεο ζέζεσο πνπ θαηέρεη»!
1004

Παξνπζίαζε ινηπφλ ν 

ίδηνο κηα ζχληνκε ζεσξία, ζηελ νπνία φξηζε ηνλ «κεγάιν δσγξάθν» σο εθείλνλ α) πνπ 

έρεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ έκθπηε ηθαλφηεηα λα εμηδαληθεχεη ηα δσγξαθηθά ζηνηρεία 

θαη β) πνπ έρεη ηε δχλακε λα νξγαλψλεη«πιαζηηθψο (νπηηθψο)» ηα ζηνηρεία απηά γηα 

                                                 
1002Φνξηνχλην [. Μειάο], «Σν θσο», φπ.π. 
1003Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο Γνπλαξφπνπινπ (αίζνπζα ηξαηεγνπνχινπ)», φπ.π.. 
1004Γ. Γνπλαξφπνπινο, «Έλα κάζεκα πεξί δσγξαθηθήο. Ώπάληεζηο ηνπ δσγξάθνπ θ. Γ. Γνπλαξφπνπινπ 

πξνο ηνλ θ. Αηεπζπληήλ ηεο Πηλαθνζήθεο», εθ. ΖΠξσΐα,28 Μαξηίνπ 1929. 
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λα απνηειέζνπλ έλαλ νξγαληζκφ, δει. έλαλ πίλαθα.
1005

Οπζηαζηηθά δειαδή απάληεζε 

ζηνλ Παπαλησλίνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα επηρεηξεκαηνινγία θαη ζέινληαο λα 

δείμεη ηελ νξγαληθή-πιαζηηθή ελφηεηα ηεο ηέρλεο ηνπ θαη εκκέζσο ηε ζειθηηθφηεηά 

ηεο. Τπνζηήξημε, ινηπφλ, φηη ε δσγξαθηθή ηνπ ήηαλ «πνιιαπιαζηαζκέλα ηα 

δσγξαθηθά ζηνηρεία σξγαλσκέλα πιαζηηθψο θαηεμηδαληθεπκέλα», κε κνλαδηθή 

εμαίξεζε ην πνξηξέην ηεο κεηέξαο ηνπ πνπ, φπσο ζεκείσζε, ην έθαλε«δηά κεξηθνχο 

θπξίνπο Παπαλησλίνπ, γηα λ‟ απνδείμεη φηη μέξεη θαη κε απινχζηεξα, θνηλή πιαζηηθή 

λα δσγξαθίζε».
1006

 

Ώπφ ην χθνο, σζηφζν, ηνπ δσγξάθνπ θαη θπξίσο ηνπο βαξείο ραξαθηεξηζκνχο 

ηνπ πξνο ην πξφζσπν ηνπ Παπαλησλίνπ ζπκπεξαίλνπκε φηη ζθνπφο ηνπ δελ ήηαλ κφλν 

λα αληηθξνχζεη ηηο αηζζεηηθέο αηηηάζεηο ηνπ δηεπζπληή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, αιιά 

θπξίσολα ζίμεη ην θχξνο ηνπ ζηε δεκφζηα ζθαίξα. Υαξαθηεξηζηηθφ σο πξνο απηφ ήηαλ 

φηη ζηελ θαηαθιείδαηνπ άξζξνπ ηνπ έθξηλε πσο ήηαλ κάηαηνο θφπνο λα «κνξθσζεί 

δσγξαθηθά» ν Παπαλησλίνπ, επεηδή δελ δηέζεηε ηε «δσγξαθηθή επαηζζεζία» γηα λα 

κπνξεί λα δηαθξίλεη ηα πξνηεξήκαηα ησλ δσγξάθσλ, «έλα δψξν ηεο θχζεσο πνπ ιείπεη 

αζθαιψο απφ ηνλ Παπαλησλίνπ, άιισο δελ ζα έγξαθε φζα επί ηφζα ρξφληα ηψξα, εηο 

βάξνο φρη κφλνλ ηεο Σέρλεο, αιιά θαη ηεο ζέζεσο απφ ηελ νπνίαλ δή».
1007

ην ζεκείν 

απηφ βέβαηα ν Γνπλαξφπνπινο ιεζκφλεζε εζθεκκέλα ηε ζεηηθή θξηηηθή ηνπ 

Παπαλησλίνπ γηα ηα έξγα πνπ είρε παξνπζίαζεη ζηελ έθζεζε ηνπ 1925 ζην Γάππεην 

Μέγαξν καδί κε ηε Ρψκπαπα.
1008

 

Δ δηέλεμε απηή ησλ Γνπλαξφπνπινπ Ŕ Παπαλησλίνπ ηελ άλνημε ηνπ 1929 

έδσζε ηελ επθαηξία ζε κηα ζεηξά ηερλνθξηηψλ λα ακθηζβεηήζνπλ δεκφζηα θαη γηα 

πξψηε θνξά κε ηέηνηα έληαζε, ηφζνηε ζεσξεηηθή-αηζζεηηθή θαη ηερλντζηνξηθή 

θαηάξηηζε, φζν θαη ηηο ηερλνθξηηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ δηεπζπληή ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο, φπσο απνδεηθλχνπλ ηα δεκνζηεχκαηα ησλ Μειά,
1009

 Νηατθά,
1010

 

Λακπξίδε
1011

 θαη Γηνθχιιε.
1012

Σα αίηηα ηεο αληηπαξάζεζεο ζρεηίδνληαη ελδερνκέλσο 

                                                 
1005π.π. ΐι. επίζεο ηνλ νξηζκφ ηνπ ζην ηη είλαη δσγξαθηθή ηέρλε: «Πξψηνλ θαη θπξηψηεξνλ είλαη ε 

«εμαυισζηο (δειαδή εμηδαλίθεπζηο, κεηαηξνπή εηο επγέλεηαλ, ςπρηθφηεηα, πνίεζηλ, ιπξηζκφλ - φπσο 

ζέιεηε πέζηε ην) ηεο γξακκήο, ηεο χιεο, ηνπ ρξψκαηνο, ηνπ θσηφο θαη ηεο ζθηάο, φισλ απηψλ πνπ 

ιέγνληαη δσγξαθηθά ζηνηρεία. Αεχηεξνλ είλε ε «πιαζηηθή (νπηηθή-vision) παξνπζίαζηο ησλ αλσηέξσ 

ζηνηρείσλ, γηα λα απνηειέζνπλ έλα νξγαληζκφλ, δειαδή έλα πίλαθα». 
1006π.π. 
1007π.π. 
1008ΐι. ηα φζα αλαθέξσ παξαπάλσ ζην θεθάιαην 7.5. 
1009Φνξηνχλην [πχξνο Μειάο], «Κνζθίληζκα», εθ. Έζλνο,26 Μαξηίνπ 1929.  
1010Κ. Νηατθάο, «Ο Γνπλαξφπνπινο θαη νη θξηηηθνί ηνπ», εθ. Παηξίο, 28 Μαξηίνπ 1929. 
1011Γ. Λακπξίδεο, «Ο θ. Γαραξίαο Παπαλησλίνπ θαη ν Γνπλαξφπνπινο. Ώπάληεζηο εηο κηαλ θξηηηθήλ», 

εθ. Ζκεξήζηνο Σχπνο, 2 Ώπξηιίνπ 1929. 
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κε ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο θαηά ην ρξνληθφ εθείλν δηάζηεκα. Δ ζξηακβεπηηθή 

επηζηξνθή ηνπ ΐεληδέινπ ζηελ πξσζππνπξγία ην θαινθαίξη ηνπ 1928 δελ είρε κφλν 

δηαζθαιίζεη ηελ παξακνλή ηνπ Παπαλησλίνπ ζηε δηεχζπλζε ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο, αιιά ηνπ είρε δψζεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαιάβεη μαλά ηνλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ παξέκβαζε ησλ Φηιειεπζέξσλ ζηνλ ηνκέα ησλ εηθαζηηθψλ 

ηερλψλ ή κε ηα ιφγηα ηνπ ίδηνπ «λα εξγαζηεί γηα θάηη θαιχηεξν».
1013

 Σν απνξξηπηηθφ 

ηνπ άξζξν γηα ηε δσγξαθηθή ηνπ Γνπλαξφπνπινπ δεκνζηεχηεθε ην ίδην αθξηβψο 

ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ν ίδηνο πξνεηνίκαδε ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο ρνιήο ησλ Καιψλ 

Σερλψλ θαη ηνλ δηνξηζκφ ζε απηήλ ησλ Αεκεηξηάδε, Παξζέλε θαη Γαιάλε. πλεπψο, ε 

απφξξηςε εθ κέξνπο ηνπ ησλ λεσηεξηζηηθψλ ηάζεσλ δελ ήηαλ κφλν κηα πξνζσπηθή 

αληίιεςε ηνπ Παπαλησλίνπ, αιιά εμέθξαδε ηελ επίζεκε θπβεξλεηηθή ζέζε ζηνλ 

ηνκέα ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ. Δ έθζεζε, επνκέλσο, ηνπ Γνπλαξφπνπινπ απνηέιεζε 

κηα ηδαληθή αθνξκή γηα λα δηακνξθσζνχλ ηα αληίπαια ζηξαηφπεδα ζην πεδίν ηεο 

ηέρλεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ηα άξζξα ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ δσγξάθνπ 

δεκνζηεχηεθαλ ζηνλ αληηπνιηηεπφκελν Σχπν. Ώλ δερηνχκε, επίζεο, ην επηρείξεκα ηεο 

Νηθνιέηαο Σδάλε φηη απψηεξνο ζθνπφο ηνπ Παπαλησλίνπ ήηαλ ε αλάιεςε ηεο 

δηεχζπλζεο ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ,
1014

 ηφηε νη παξαπάλσ δηαηππσκέλεο ζέζεηο ηνπ 

κπνξνχλ λα εθιεθζνχλ θαη σο κηα δηαβεβαίσζε πξνο ηνπο θαζεγεηέο θαη ηνπο 

ζπνπδαζηέο ηεο ΏΚΣ φηη νη επεξρφκελεο αιιαγέο ζηε ρνιή δελ ζα έζεηαλ ζε 

θίλδπλν ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο πξνο ηελ αμία ηεο αλαπαξαζηαηηθήο ηέρλεο. 

Σελ πίζηε ηνπ απηή πξνο ηνλ αληηθεηκεληθφ θφζκν δηαηχπσζε ν Παπαλησλίνπ 

θαη ζηελ ηερλνθξηηηθή ηνπ ζηηο 18 Ώπξηιίνπ 1929 γηα ηελ αλαδξνκηθή έθζεζε ησλ 

έξγσλ ηνπ Νηθφιανπ Λχηξα ζην Γάππεην,
1015

φηαλεπηδνθίκαζε ηνλ απνζαλφληα 

                                                                                                                                              
1012Φ. Γηνθχιιεο, «Γσγξαθηθή»,  Πξσηνπνξία, Ώπξίιηνο 1929, ζει. 123-124. ΐι. επίζεο φζα γξάθεη ν 

Γηνθχιιεο ζηε ζπλέρεηα, ζρνιηάδνληαο ηα «θαηαζθεπάζκαηα» ηνπ θ. Πεξίιια: «Πξέπεη λα κηιήζνπκε 

θαη γηα ηηο άραξεο, άηερλεο θαη άςπρεο αληηγξαθέο ηνπ θ. Πεξίιια, κε ηηο νπνίεο ζηνιίδεη θαη η‟ άξζξα 

ηνπ ν θ. Γαρ. Παπαλησλίνπ; Παξειζέησ απ‟ εκνχ ην πνηήξηνλ ηνχην».  
1013ΐι. ηελ επηζηνιή ηνπ Παπαλησλίνπ πξνο ηνλ Αεκεηξηάδε κε εκεξνκελία 26 Εαλνπαξίνπ 1929, 

παξαηίζεηαη ζην Β. Κάζδαγιεο (επηκ.), Γηάλλε Κεθαιιελνχ. Αιιεινγξαθία (1913-1952): θείκελα, 

Ώζήλα, ΜΕΒΣ, 1991, ζει. 218-219.  
1014ΐι. ζρεηηθα Ν. Σδάλε, «Δ ζπλεξγαζία ηνπ δηεπζπληή ηεο ΏΚΣ Κσλζηαληίλνπ Αεκεηξηάδε κε ηελ 

θπβέξλεζε ηνπ Βιεπζεξίνπ ΐεληδέινπ θαηά ηελ ηεηξαεηία 1928-1932», ζην Σ. αθειιαξφπνπινο Ŕ Ώ. 

ΐαηζάθε, Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη πνιηηηζηηθή πνιηηηθή, Πξαθηηθά ζπκπνζίνπ, Μνπζείν Μπελάθε, 21-

22 Ννεκβξίνπ 2008, Ώζήλα - Υαληά, Μνπζείν Μπελάθε / Βζληθφ Ίδξπκα Βξεπλψλ θαη Μειεηψλ 

«Βιεπζέξηνο Κ. ΐεληδέινο», 2012, ζει. 67-70.  
1015Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν έξγνλ ηνπ Ν. Λχηξα (Γάππεηνλ Μέγαξν)», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,18 Ώπξηιίνπ 

1929. Βκκέζσο απάληεζε θαη ζηελ ηερλνθξηηηθή ηνπ γηα ηνλ απηνδίδαθην δσγξάθν Παιηνχξα, θάλνληαο 

ιφγν γηα «ζπνπδαίνλ δίδαγκα κεηξηνθξνζχλεο γηα φζνπο δηεηίκεζαλ αληί δεθάδσλ ρηιηάδσλ δξαρκψλ 

ηεο πεξίθεκεο θξνχηεο ησλ» θαη γηα αιεζηλή «πξσηνγέλεηα», ηνλίδνληαο ηαπηφρξνλα πσο «Ώλ φκσο είλε 

ζσζηφ απηφ πνπ ιέγεη ν Ράζθηλ, πσο ε ηέρλε είλε πξνζεπρή, είλε ιαηξεία, ηφηε ππάξρνπλ ζηελ ηέρλε νη 

πξνζεπρφκελνη θαη νη ππνθξηηαί, νη Σειψλαη θαη νη Φαξηζαίνη, νη άδνινη θαη νη αλεηιηθξηλείο. Ο 
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θαιιηηέρλε ηνλίδνληαο φηη κε ηε δχλακε ηεο ηέρλεο ηνπ «βεβαίσζε ηα αληηθείκελα», 

γηα λα ζπκπιεξψζεη, απεπζπλφκελνο εδψ εκκέζσο πξνο ηνλ Γνπλαξφπνπιν φηη «νη 

δσγξάθνη δελ έρνπλ άιιε ζεσξία παξά εθείλε πνπ βγαίλεη κφλε ηεο απφ ην έξγν ησλ. 

Μφλν φηαλ δελ έρνπλ έξγν, θαηαζθεπάδνπλ κηα ζεσξία θαη ηε γξάθνπλ».
1016

 

Οη επηζέζεηο, φκσο, πξνο ην πξφζσπν ηνπ «θ. Γαραξάθε»,
1017

ζπλερίζηεθαλ 

ακείσηεο, κε βαζηθφ εθπξφζσπν ηνλ Γηνθχιιε, ν νπνίνο κέζα απφ ηηο ζειίδεο ηνπ 

πεξηνδηθνχΠξσηνπνξίαηνλ απνθάιεζε «ζηνηρείν άξλεζεο» πνπ θάλεη θαθφ ζηε 

δσγξαθηθή κε ηελ «αξινπκπνιφγα θξηηηθή» ηνπ θαη ηνλ παξνπζίαζε «κηζεηφ θαη 

απνθξνπζηηθφ ζηνπο Έιιελεο θαιιηηέρλεο»!
1018

 Σαπηφρξνλα έθεξε ζηε δεκφζηα 

ζπδήηεζε ην ζέκα ηεο πιαζηφηεηαο ηνπ πίλαθα ηνπ Θενηνθφπνπινπ «Δ ηαχξσζε», 

ηνλ νπνίν ν Παπαλησλίνπ αγφξαζε ην 1926 γηα ηε ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, 

θαη αλαξσηήζεθε πψο κπνξεί ν δηεπζπληήο ελφο θαιιηηερληθνχ κνπζείνπ θαη 

θαζεγεηήο ηεο Ώηζζεηηθήο «λα έρε πάζεη ηέηνηα γθάθα».
1019

 

Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ηεο δεκφζηαο αληηπαξάζεζεο πξέπεη λα εξκελεπζεί ε 

επηινγή ηνπ Παπαλησλίνπ λα δεκνζηεχζεη ζηελ εθεκεξίδα Διεχζεξνλ Βήκα ηνλ 

Ώχγνπζην ηνπ 1929, ηξία άξζξα γηα ηελ έθζεζε έξγσλ ηνπ Κνπξκπέ ζηνPetit-Palais 

ηνπ Παξηζηνχ,
1020

 αθνχν Γάιινο ξεαιηζηήο θαιιηηέρλεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα παξείρε ζηνλ 

Έιιελα ηερλνθξηηηθφ έλα ζεκαληηθφ επηρείξεκα απφ ηελ ηζηνξία ηεο 

δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο ζηνλ αγψλα ηνπ θαηά ηεο θαηάξγεζεο ηνπ θπζηθνχ 

αληηθεηκέλνπ ζηα έξγα ηέρλεο.
1021

πσο ραξαθηεξηζηηθά έγξαςε ν δηεπζπληήο ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, απεπζπλφκελνο πξνο ηνπο επηθξηηέο ηνπ: 

                                                                                                                                              
Παιηνχξαο είλε απφ ηνπο πξψηνπο». Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Παιηνχξα», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 7 

Ώπξηιίνπ 1929. 
1016 Ο Γηνθχιιεο ηφληδε φηη ν Λχηξαο «δελ θαηλφληαλε λα παζθίδε λα πξνρσξήζε, δελ έθαλε πηα 

θαηλνχξγηα ςαμίκαηα». Ήηαλ έλαο εκπξεζηνληζηήο κε ραξαρηήξα», αιιά δελ θαηάθεξε λα πξνρσξήζε 

θαη λα δψζε δεκηνπξγία βαζηθά μερσξηζηή, νχηε ζηε ζχλζεζε, νχηε ζηελ γεληθψηεξε δσγξαθηθή 

αληίιεςε». Ήηαλ έλαο θαιφο εκπξεζηνληζηήο, έλαο εηιηθξηλήο δσγξάθνο κέζα ζηνλ νξίδνληα ηεο 

πεξαζκέλεο πηα επνρήο ηνπ!». ΐι. Φ. Γηνθχιιεο, «Γσγξαθηθή Ŕ Ν.Ν. Λχηξαο», Πξσηνπνξία, Μάηνο 

1929, ζει. 153. 
1017Ο ππνηηκεηηθφο ραξαθηεξηζκφο αλήθεη ζηνλ Φ. Γηνθχιιε. ΐι. Φ. Γηνθχιιεο, «Γσγξαθηθή», 

Πξσηνπνξία, Ώπξίιηνο 1929, ζει. 123. 
1018Φ. Γηνθχιιεο, «ηαξάηα», Πξσηνπνξία, Μάηνο 1929, ζει. 131. 
1019π.π., ζει. 131-132. ην ίδην ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ δεκνζηεχηεθε θαη άξζξν κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 

«ΥΕ-ΦΕ» (γξακκέλν απφ ηνλ ίδην ηνλ Γηνθχιιε), ζην νπνίν ππνζηεξίρζεθε ζηε βάζε κνξθνινγηθψλ 

ζπγθξίζεσλ κε ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα ηνπ Λνχβξνπ, φηη ην έξγν «αλ δελ είλαη πιαζηφ, ηνπιάρηζηνλ 

είλαη πνιχ χπνπην». ΥΕ-ΦΕ [Φ. Γηνθχιιεο], «Ο ηαπξσκέλνο ηνπ Γθξέθν ηεο Βζλ. Πηλαθνζήθεο (είλαη 

γλήζην ή φρη;)», Πξσηνπνξία, Μάηνο 1929, ζει. 133-136. ρεηηθά κε ηε δηακάρε γηα ηα πιαζηά ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο βι. ην επφκελν θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο. 
1020Exposition Gustave Courbet, Καηάινγνοέθζεζεο, Παξίζη, Palais des Beaux-Arts de la Ville de Paris 

(Petit Palais), Μάηνο - Ενχληνο 1929. 
1021Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ δσή θαη ε ηέρλε ηνπ Κνπξκπέ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,18 Ώπγνχζηνπ 1929. Σνπ 

ίδηνπ, «Ο ξεαιηζηήο θαη ην έξγν ηνπ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,19 Ώπγνχζηνπ 1929. Σνπ ίδηνπ, «Ο 
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Μπξηάδεο δσγξάθνη ρσξίο ηάιαλην δεηνχλ λα εξεζίζνπλ ηνλ ηαχξν ηνπ ζλνκπηζκνχ κε 

ηε «ιπξηθή γεσκεηξία» (αιινίκνλν! Ο φξνο είλαη ελφο Γάιινπ ηερλνθξίηνπ Ŕ ηέηνηα 

γξάθνληαη ζήκεξα), αζρνινχληαη δειαδή ζηελ μπινπξγία μνάλσλ ησλ λέγθξσλ θαη 

γεσκεηξηθψλ ζρεκάησλ θαη ζέινπλ ζνβαξψο λα πηζηέςσκε πσο απηά ηα πξάγκαηα είλαη 

ηέρλε, πνπ καο απνιπηξψλεη απφ ηνλ λαηνπξαιηζκφ, είλαη δειαδή ηδεαιηζκφο γηα ηνλ 

ιφγν φηη πεγάδνπλ απφ ηε ινγηθή ηνπ αλζξψπνπ θαη δελ κνηάδνπλ κε ηελ θχζηλ. πνηνο 

δελ βιέπεη ηελ θχζηλ…ηελ αξλείηαη. Να κηα ηδεαιηζηηθή θηινζνθία, πνπ δηθαηνινγεί θάζε 

δσγξαθηθή αλαπεξία. Γελ ππνπηεχνληαη νη θαηαζθεπαζηαί ζρεκάησλ πσο ζα ηνπο πε 

θαλείο: «Αλ ζέιεηε πξάγκαηη λα ειεπζεξσζνχκε απφ ηελ θχζηλ πνπ καο ηπξαλλεί, ζα ηεο 

δίλαηε κε ηε δσγξαθηθή ζαο λφεκα! Ŕ θη απηφ ζα ήηαλ ειεπζεξία Ŕ ελψ ηψξα πνπ έρεηε 

θαηαδηθαζηεί λα επαλαιακβάλεηε δπν γεσκεηξηθά ζρήκαηα γηα λα καο θξαηήζεηε δήζελ 

έμσ απ‟απηήλ (ζην θελφλ!) είζηε ζεηο νη θπιαθηζκέλνη θαη νη δνχινη.
1022

 

Ώληίζηνηρεο απφςεηο δηαηχπσζε ν Παπαλησλίνπ θαη ζε άιιεο ηερλνθξηηηθέο 

ηνπ ην ίδην δηάζηεκα, ζηηο νπνίεο εμαθνινχζεζε λα επηθξίλεη ηελ «άθξα κνξθνθξαηία» 

θαη λα πξνβάιεη ηηο δηαξθέζηεξεο ζρέζεηο πνπ είραλ ηα αληηθείκελα κε ην θπζηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ,
1023

 θζάλνληαο κάιηζηα ζην ζεκείν λα επηδνθηκάζεη ηηο ξεαιηζηηθέο 

πξνζπάζεηεο αθφκε θαη ζπληεξεηηθψλ θαιιηηερλψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηηο λεθξέο 

θχζεηο πνπ ν Ώλδξέαο Γεσξγηάδεο παξνπζίαζε ζηελ αίζνπζα ηνπ «Παξλαζζνχ» ηελ 

άλνημε-θαινθαίξη ηεο ίδηαο ρξνληάο (1929),
1024

 κε ην επηρείξεκα φηη ν θαιιηηέρλεο 

επηρείξεζε «κηα λαηχξ-κνξη, ρσξίο λα ην ζεσξή απαξαίηεην λα ηξηθιίδνπλ ηα 

θαλάηηα» αλ θαη πξφζθαηα είρε επηζηξέςεη απφ ην Μνλπαξλάο.
1025

 

                                                                                                                                              
ηδεαιηζηήο ηεο θχζεσο», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,20 Ώπγνχζηνπ 1929. Ώλαδεκνζηεχνληαη ζην Γαραξία Λ. 

Παπαλησλίνπ, Κξηηηθά, επηκέιεηα Φαίδσλνο Κ. Μπνπκπνπιίδνπ, Ώζήλα, ΐηβιηνπσιείνλ ηεο «Βζηίαο»,  

ρ.ρ. ζει. 126-140. 
1022Γ. Παπαλησλίνπ, «Ο ηδεαιηζηήο ηεο θχζεσο», φπ.π. 
1023Με αθνξκή, ιφγνπ ράξε, ηνπο πίλαθεο ηνπ πχξνπ ΐαζηιείνπ κε ζέκα ηηο ρσξηάηηζζεο κε ηε ξφθα, ν 

Παπαλησλίνπ ππνγξάκκηζε φηη «ε άθξα κνξθνθξαηία δελ νδεγεί παξά ζε αδεηαλφ παηγλίδη ζρεκάησλ. Δ 

δσή έρεη ηα δηθαηψκαηά ηεο θαη φζε θη αλ είλε ε πιαζηηθή καο ειεπζεξία, ε ρσξηάηηζζα κε ηε ξφθα δελ 

είλε πνηέ έλα αδεηαλφ ζρήκα, αιιά έλα πεξηερφκελν, κηα ηξαγηθή βηνπάιε, έλα έζηκν, έλα θπιεηηθφ θαη 

θιηκαηνινγηθφ γεγνλφο αηψλσλ». Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο ΐαζηιείνπ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,29 

ΜαΎνπ 1929. Ο Γηνθχιιεο, αληίζεηα, επηδνθίκαζε ηελ ηφικε θαη ηελ πξνζπάζεηα ηνπ λένπ δσγξάθνπ λα 

βγεη απφ ηε θχζε θαη λα πξνρσξήζεη ζε κηα αηνκηθά δηθή ηνπ έθθξαζε. ΐι. Φ. Γηνθχιιεο, «Γσγξαθηθή 

Ŕ πχξνο ΐαζηιείνπ», Πξσηνπνξία, Μάηνο 1929, ζει. 189. ΐι. επίζεο Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Γ. 

Πέζθε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,13 Εαλνπαξίνπ 1930: «Σν άζπξνλ ησλ ζπηηηψλ απηψλ [ελλ. ζηηο Κπθιάδεο] 

είλε πάληνηε ε ππφζεζηο θαη ην πξφβιεκα ηνπ δσγξάθνπ. ζν θη αλ ηνλ θαληαζζψκελ νηθνδφκνλ 

ζπγθηλνχκελνλ απφ ηελ θάζεηνλ θαη ηελ νξηδφληηαλ ησλ, είλε αδχλαηνλ λα σζήζε ηελ αθαίξεζηλ εηο ην 

ζεκείνλ ψζηε λα αγλνήζε ην ρξψκα ησλ, δηφηη απηφ ην ρξψκα, απηφ ην άζπξν πνπ ρηππηέηαη κε ηνλ 

νπξαλφ θαη ηε ζάιαζζα θαη κε ην έδαθνο, είλε ε αηνκηθφηεο ησλ».  
1024Έθζεζηο Εσγξαθηθήο Αλδξέα Γεσξγηάδε, Καηάινγνο, Ώίζνπζα «Παξλαζζνχ», 12 ΜαΎνπ Ŕ 10 

Ενπλίνπ 1929. 
1025Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Γεσξγηάδνπ (αίζνπζα Παξλαζζνχ)», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 15 Ενπλίνπ 

1929. Ο Παπαλησλίνπ αλέθεξε επίζεο φηη κε ηηο λεθξέο ηνπ θχζεηο ν Γεσξγηάδεο «παξνπζηάδεηαη έλαο 

ξεαιηζηήο, άμηνο ηεο πξνζνρήο καο, γηα ηελ πίζηε ηνπ ζηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, κηα φξαζε αληηθεηκεληθή, 

πνπ βιέπεη ηελ χιε ζηελ πιεξφηεηά ηεο, απνδίδεη θάηη ζεηηθφ, ζρήκα, φγθν θαη βάξνο, πηζηεχεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηελ ηξαρεηά πνίεζή ηεο». Σαπηφρξνλα φκσο απέξξηςε ηελ ππφινηπε εξγαζία ηνπ 
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Υαξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηα παξαπάλσ είλαη ηα φζα γξάθεη ζρεηηθά κε ηα έξγα 

πνπ ε Μπεξηζά παξνπζίαζε ζην Λχθεην ησλ Βιιελίδσλ ην θζηλφπσξν ηνπ 1930.
1026

 

ε αληίζεζε κε ηελ πξν ηξηεηίαο ηερλνθξηηηθή ηνπ, ηελ νπνία θαη ζρνιίαζα ζηελ αξρή 

ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ, ν Παπαλησλίνπ επέθξηλε ηψξα ηελ επηινγή ηεο δσγξάθνπ λα 

απνκαθξπλζεί απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη ην «απζχπαξθην 

ιπξηθφ αληηθείκελν»θαη ηεο ππέδεημε φηη «ρσξίο ηελ ζηεξεάλ ππφζηαζηλ ηνπ ζρήκαηνο, 

ρσξίο ηε γξακκή, ζηεξεφ νηθνδφκεκα ηνπ πλεχκαηνο, ε δηάιπζηο ησλ ζρεκάησλ θαη 

ησλ φγθσλ κέζα ζε κηα αφξηζηνλ κνπζηθφηεηα ηφλσλ δελ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη ηαο 

αμηψζεηο ηνπ δσγξάθνπ θαη λα δηθαηνινγήζεη ηαο αξλήζεηο ηνπ».Σν άξζξν ηνπ 

θαηέιεγε κάιηζηα κε κηα θξάζε ζηα γαιιηθά πνπ ζπλνςίδεη, θαηά ηε γλψκε κνπ,ηνπο 

βαζηθνχο άμνλεο ηηο αηζζεηηθήο ηνπ εθείλε ηελ επνρή: 

«Enartonnetuevraimentquecequ‟onremplace».
1027

Ώληίζεηα, ε ηειεπηαία δνπιεηά ηνπ 

Οηθνλφκνπ κε ζέκαηα θπξίσο απφ ηελ Όδξα έηπρε ηεο ζεξκήο επηδνθηκαζίαο ηνπ 

Παπαλησλίνπ. πσο έρεη δείμεη ε Κνχξηα ζηε κειέηε ηεο γηα ηνλ δσγξάθν, ζηα φςηκα 

απηά έξγα ηα θηίζκαηα έρνπλ μαλαβξεί ηνλ φγθν θαη ηελ πιηθή ηνπο ζηεξεφηεηα, ελψ 

βαζηθφ ηνπ κέιεκα είλαη λα απνδψζεη κε ακεζφηεηα θαη αιεζνθάλεηα απηφ πνπ νη 

αηζζήζεηο ηνπ εηζπξάηηνπλ απφ ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν.
1028

 Ο ηερλνθξίηεο ηεο εθ. 

Διεχζεξνλ Βήκα ηφληζε ινηπφλ φηη ν Οηθνλφκνπ «θαίλεηαη απφ ηελ ησξηλή ψξηκνλ 

εξγαζία ηνπ ηθαλφο λα δψζε ην δηαξθέζηεξν ζηνηρείν ησλ αληηθεηκέλσλ […] Πξέπεη 

κε ηελ κεγαιεηηέξαλ αηζηνδνμίαλ λα πεξηκέλσκελ ηελ λέαλ παξαγσγήλ ελφο 

θαιιηηέρλνπ, ηνπ νπνίνπ ν αγλφο ππνθεηκεληζκφο βπζίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα ζην 

φλεηξν Ŕ ρσξίο θαζφινπ λα παξαγλσξίδεη ή λα παξακνξθψλε ηηο κεγάιεο 

αληηθεηκεληθέο αιήζεηεο».
1029

 

                                                                                                                                              
θαιιηηέρλε, θάλνληαο ιφγν γηα «αθαδεκατζκνχο» θαη «αθακςία», θπξίσο φηαλ θαηαπηάλεηαη κε εζηθά 

ζέκαηα..  
1026Έθζεζηο Εσγξαθηθήο Δξαζκίαο Μπεξηζά, Καηάινγνο, Ώίζνπζα Λπθείνπ Βιιελίδσλ, 9 Ννεκβξίνπ Ŕ 

9 Αεθεκβξίνπ 1930. 
1027Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Αίδνο Μπεξηζά», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 15 Ννεκβξίνπ 1930.ηνλ 

Παπαλησλίνπ απάληεζε πάιη ν Φ. Γηνθχιιεο απνθαιψληαο ηελ Μπεξηζά «δεκηνπξγφ» πνπ «κπνξεί λα 

ηξίςεη ζηα κνχηξα ησλ ζπνπδαίσλ ηερλνθξηηηθψλ φια ηα έξγα πνπ ζαπκάδνπλ, φπσο ηνπ Υεηκψλα, ηνπ 

Πεξίιια θιπ» θαη ηνλίδνληαο φηη ηα ηνπία ηεο «έρνπλε κηα αλάπιαζε θαη κηα αλαδεκηνπξγία κέζα ζηελ 

αίζζεζε ηεο δσγξάθνπ, κηα απινπνίεζε θαη κηα ιακπξφηεηα ζηε ρξσκαηηθή ηνπο αξκνλία, πνπ καο 

δέλεη». Φ. Γηνθχιιεο, «Γσγξαθηθή Ŕ Β. Μπεξηζά», Πξσηνπνξία, Ννέκβξηνο-Αεθέκβξηνο 1930, ζει. 

280. 
1028ΐι. ζρεηηθά Ώ. Κνχξηα, Μηράιεο Οηθνλφκνπ, Ώζήλα, Ώδάκ-Πέξγακνο, 2001, ζει. 213 θαη ζει. 214-

216, φπνπ θαη εηδηθή αλαθνξά ζηηο «Όδξεο» ηνπ δσγξάθνπ. 
1029Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Οηθνλφκνπ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 14 Μαξηίνπ 1931. Πξβι. επίζεο Α. 

Κφθθηλνο, «Δ έθζεζηο ηνπ θ. Μηραήι Οηθνλφκνπ», Νέα Δζηία, ηρ. 104, 15 Ώπξηιίνπ 1931, ζει. 439-440.  
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Ώπφ ηα παξαπάλσ ζπλάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη ζηελ αξζξνγξαθία ηνπ απφ 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 θη έπεηηα, ν πελεληάρξνλνο πηα Παπαλησλίνπ ζέηεη 

μεθάζαξα ηα φξηα ηεο «έθθξαζεο» ηνπ θαιιηηέρλε. Βλψ δειαδή παξακέλεη ζπλεπήο 

ζηε βαζηθή αηζζεηηθή ηνπ αξρή φηη ν θαιιηηέρλεο-δεκηνπξγφο νθείιεη λα επεμεξγαζηεί 

κέζα απφ ηα δηθά ηνπ δηαλνεηηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά θίιηξα ηελ πξψηε χιε πνπ ηνπ 

πξνζθέξεη ε αηζζεηή πξαγκαηηθφηεηα, ψζηε λα πξνβάιιεη ηε δηθή ηνπ εζσηεξηθή, 

ππνθεηκεληθή ηνπ εξκελεία,ηνλίδεη παξάιιειαθαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ε 

θπζηνθξαηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζέηεη ζηνλ «εξκελεπηή» θαη δε ηνλ ζεβαζκφ πξνο ηα 

«αληηθεηκεληθά» ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ.Χο πξνο απηφ, είλαη αξθεηά 

εχζηνρεο νη παξαηεξήζεηο ηνπ π. Μειά, ελφο απφ ηνπο πην επκεηάβιεηνπο, αιιά θαη 

πην νμπδεξθείο φζνλ αθνξά ηηο αληηιήςεηο ηνπ, δηαλννχκελνπο ηνπ Μεζνπνιέκνπ:  

Ζ δσληαλή ηέρλε θαη νη κεγάινη ηεο ηδξπηαί θάλνπλ φ,ηη αλέθαζελ φινη νη ηερλίηαη θαη 

φινη νη δσγξάθνη φισλ ησλ αηψλσλ. Αλαδεκηνπξγνχλ ην αληηθείκελνλ, φπσο αθξηβψο 

ζέιεη θαη ν θ. Παπαλησλίνπ, κε ηελ δηαθνξάλ φηη ην θάλνπλ κ‟ έλαλ ηξφπνλ, ν νπνίνο 

δηαθεχγεη ηελ αληίιεςηλ ηνπ ηερλνθξηηηθνχ καο. Ο θ. Παπαλησλίνπ, φπσο βιέπσ απφ ην 

άξζξνλ ηνπ, δελ ελλνεί άιινλ ηξφπνλ απφ ηνλ ξεαιηζηηθφλ […] Δίλαη δηθαίσκα ηνπ θάζε 

θξηηηθνχ λα πξνηηκά φπνηα ζρνιή ζέιεη. Αιιά κε ηελ ππνρξέσζηλ λα κέλε ζπλεπήο. Με 

ηέηνηα ζεσξία νη χκλνη ηνπ Παπαλησλίνπ ζηνλ Παξζέλε θαη κεξηθνχο άιινπο 

δσγξάθνπο κέλνπλ μεθξέκαζηνη. Αθήλσ πσο ν θ. Παπαλησλίνπ ηίζεηαη κ‟ απηή ηε 

ζεσξία εθηφο κάρεο επί ηνπ πξνθεηκέλνπ. Απφ έλαλ θξηηηθφ ηεο ξεαιηζηηθήο ζρνιήο δελ 

πεξηκέλνπκε, δηάβνιε, λα θαηαιάβε ηε „δσληαλή ηέρλε‟!
1030

 

 

10.2) «Δράζε ν ιαφο, ην άηνκν, ην θιίκα. Ζ δηεζλήο απξνζσπία ηνπ 

ππνθεηκεληζκνχ» 

Σν δεχηεξν επηρείξεκα πνπ αλέπηπμε ζπζηεκαηηθά ν Παπαλησλίνπ θαηά ηεο 

«δσληαλήο ηέρλεο» αθνξνχζε ηελ απψιεηα ηεο αηνκηθφηεηαο ησλ θαιιηηερλψλ θαη ηε 

ζπλαθφινπζε ηππνπνίεζε θαη νκνηνκνξθία ηεο ζχγρξνλήο ηνπ εηθαζηηθήο παξαγσγήο. 

Ήδε ζηελ θξηηηθή ηνπ γηα ηελ έθζεζε ησλ δεζπνηλίδσλ Πίλε θαη 

ΐεξδεζνπνχινπ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1928 επεζήκαλε ηνλ θίλδπλν γηα ηνπο 

θαιιηηέρλεο εθείλνπο πνπ αλαδεηνχζαλ ηελ πξσηνηππία λα νδεγεζνχλ ζε κηα 

«πξφζθαηξε θαη ςεχηηθε αηνκηθφηεηα»,
1031

 ελψ ζηελ ηερλνθξηηηθή ηνπ γηα ηελ 

αλαδξνκηθή έθζεζε κε έξγα ηνπ Μαιέα δχν κήλεο αξγφηεξα ππνγξάκκηζε φηη ν 

                                                 
1030Φνξηνχλην [π. Μειάο], «Κνζθίληζκα», εθ. Έζλνο,26 Μαξηίνπ 1929. 
1031Γ. Παπαλησλίνπ, «Οη ηξφπνη ηνπ βιέπεηλ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,26 Φεβξνπαξίνπ 1928.  
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δσγξάθνο «δελ ήην δηαδεισηήο ηξέρσλ πίζσ απφ ηελ λνπβσηέ θαη αλππνκνλψλ λα 

ράζε ηελ αηνκηθφηεηά ηνπ, αιιά εθξάηεζε θαη εζρεκάηηζε ηελ αηνκηθφηεηά ηνπ σο 

πξαγκαηηθά ζνβαξφο θαιιηηέρλεο».
1032

 Ώληίζηνηρεο απφςεηο δηαηχπσζε θαη ζην άξζξν 

ηνπ γηα ηελ έθζεζε ηνπΑεκεηξίνπ ηεθαλφπνπινπ ην θζηλφπσξν ηεο ίδηαο ρξνληάο,
1033

 

φπνπ κε αθνξκή ηηο μέλεο επηξξνέο πνπ εληφπηζε ζηελ ηειεπηαία δνπιεηά ηνπ 

θαιιηηέρλε, έθαλε ιφγν γηα «ηελ γλσζηήλ πξνζπάζεηαλ πάξα πνιιψλ ζπγρξφλσλ 

ηνπεηνγξάθσλ ηεο Βπξψπεο, νη νπνίνη δελ επηζπκνχλ λα έρνπλ ηελ δηθήλ ησλ 

αηνκηθφηεηα, θαη απαζρνινχληαη πνιχ κε ην λένλ θαη κε ην «εληεξεζζάλ».
1034

 

Σν δήηεκα απηφ ηεο «νκνηνκνξθίαο» ηεο ζχγρξνλήο ηνπ εηθαζηηθήο παξαγσγήο 

έζεζε ν Παπαλησλίνπ κε ηξφπν μεθάζαξν ζηελ θξηηηθή ηνπ γηα ηελ έθζεζε ησλ Ρψζσλ 

δσγξάθσλ θαη ραξαθηψλ πνπ νξγαλψζεθε ζηελ αίζνπζα ηξαηεγνπνχινπ ηνλ Ενχλην 

ηνπ 1928.
1035

ε αληίζεζε κε ηηο απφςεηο πνπ δηαηχπσζε ηνλ πξνεγνχκελν Εαλνπάξην 

γηα ηελ αληίζηνηρε έθζεζε ζηε ξσζηθή πξεζβεία, φηαλ κε αθνξκή ηα ζρέδηα θαη ηηο 

μπινγξαθίεο ησλ Ρψζσλ θαιιηηερλψλ πνπ δελ αθνινπζνχζαλ ηελ θνηλσληθή 

επαλάζηαζε, ζεκείσζε φηη ε αηζζεηηθή ελέξγεηα είλαη απηφλνκνο,
1036

ηψξα ν 

Παπαλησλίνπ δπζαλαζρέηεζε κε ην γεγνλφο φηη απφ ηα έξγα απνπζηάδεη νπνηαδήπνηε 

αλαθνξά ζηε ξσζηθή πξαγκαηηθφηεηα θαη δε ηελ θνηλσληθή κεηαβνιή. Τπνζηήξημε 

κάιηζηα φηη «είλε εληππψζεηο Ρψζζσλ δσγξάθσλ απφ ηα αηζζεηηθά ζεάκαηα ηεο δσήο, 

πνπ ζα εγίλνλην θάιιηζηα θαη απφ Βιβεηνχο ή απφ Ααλνχο» θαη απφξεζε πσο 

«θαιιηηέρλαη πνπ έβξαζαλ κέζα ζηνλ ιέβεηα ηνπ κεγάινπ θνηλσληθνχ γεγνλφηνο 

απαζρνινχληαη κε ηελ αξκνληθήλ ηνπνζέηεζηλ δπν κήισλ εηο ην πηάην».
1037

 Δ επηινγή 

ηνπο κάιηζηα απηή λα «απνηηλάμνπλ ην θνηλσληθφ ζέκα, γηα λα κε βιάςε ε Εδέα ηελ 

ηέρλε ηνπο» θξίζεθε απφ ηνλ ηερλνθξίηε ιαλζαζκέλε γηα δχν θπξίσο ιφγνπο: έλαλ 

θπιεηηθφ πνπ ζπλνςηδφηαλ ζηε ζέζε φηη θάηη ηέηνην δελ ζπλάδεη κε ηνλ ηδηαίηεξν 

                                                 
1032Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν έξγνλ ηνπ Μαιέα», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,8 Ώπξηιίνπ 1928. 
1033Έθζεζηο Εσγξαθηθήο Υ. Αιεμαλδξίδνπ-ηεθαλνπνχινπ θαη Γ. ηεθαλφπνπινπ, Καηάινγνο, Ώίζνπζα 

ηξαηεγνπνχινπ, 4-31 Οθησβξίνπ [1928]. 
1034Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο ηνπ δεχγνπο ηεθαλφπνπινπ (αίζνπζα ηξαηεγνπνχινπ)», εθ. 

Διεχζεξνλ Βήκα,24 Οθησβξίνπ 1928. 
1035Έθζεζηο Έξγσλ Ρψζζσλ ραξαθηψλ-δσγξάθσλ, Καηάινγνο έθζεζεο δηνξγαλνχκελε ππφ ηνπ 

πιιφγνπ ησλ κεηά ηνπ εμσηεξηθνχ κνξθσηηθψλ ζρέζεσλ ηεο Βλψζεσο ησλ νβηεηηθψλ νζηαιηζηηθψλ 

Αεκνθξαηηψλ, Ώίζνπζα ηξαηεγνπνχινπ, 7-30 Ενπλίνπ 1928.  
1036Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Ρψζσλ δσγξάθσλ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,22 Εαλνπαξίνπ 1928. 

Τπνζηήξημε επίζεο φηη ε έιιεηςε ξσζηθνχ ραξαθηήξα ζηα εθζέκαηα δελ ζεσξείηαη πξφβιεκα, επεηδή 

αθξηβψο απηφ δήισλε ηε ζπκκεηνρή ηεο Ρσζζίαο «εηο ηαο ζπγρξφλνπο πξνφδνπο ηεο μπινγξαθίαο θαη 

ραιθνγξαθίαο ηεο Βπξψπεο. πκκεηνρή άμηα θάζε ηηκήο». πσο ραξαθηεξηζηηθά ηφληζε «ε ηέρλε ελφο 

ηφπνπ δελ ππεξεηεί απαξαηηήησο ην θξάηνο φπσο ε αζηπλνκία θαη φηη ηέρλε ζα πε ειεπζεξία. Θα 

εράλεην ηελ ζηηγκήλ πνπ ζα ηελ αλαγθάδακε λα θάκε δηά ηεο βίαο ηνχην ή ην άιιν, θαη δελ ζα ήην απηφ 

πνπ είλε θπξίσο: ε δηαθήξπμηο ηεο ειεπζεξίαο ηνπ αηφκνπ πνπ ηελ παξάγεη». 
1037Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Ρψζζσλ θαιιηηερλψλ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,10 Ενπλίνπ 1928. 
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ραξαθηήξα ηεο ξσζηθήο ηέρλεο, πνπ είλαη ν «θνηλσληθφο ηεο ζθνπφο»·
1038

 θαη έλαλ 

αηζζεηηθφ, φηη ε «Εδέα γίλεηαη θη απηή γηα ηνλ δσγξάθνλ θαη ηνλ γιχπηελ έλα 

αηζζεηηθφλ αληηθείκελνλ, γίλεηαη ζρήκα θαη ρξψκα, εδνλή, αλ ν δσγξάθνο είλε ηθαλφο 

λα ηελ αξπάμε απφ θεη πνπ βξίζθεηαη θαη λα ηελ θάκε απφιαπζηλ ησλ αηζζήζεσλ». 

Βλδεηθηηθφ ησλ αληηιήςεψλ ηνπ ήηαλ φηη απφ ην ζχλνιν ησλ ραξαθηηθψλ ηεο έθζεζεο, 

ν Παπαλησλίνπ μερψξηζε κνλάρα ηε κηθξψλ δηαζηάζεσλ μπινγξαθία ηνπ Ώ. 

Κξάβηζελθν(AlexeiKravchenko) «Σα νδνθξάγκαηα», έλα «ςηρίνλ επαλαζηαηηθφηεηνο 

θαηά ιάζνο ιεζκνλεζέλ εθεί, ην κφλν ζεκείνλ ηαξαρήο!» πνπ ην ζχγθξηλε κε ηνλ 

πίλαθα ηνπ Νηειαθξνπά «Δ Βιεπζεξία νδεγεί ηνλ Λαφ».
1039

 

Σν επηρείξεκα ηεο «δηεζλνχο απξνζσπίαο ηνπ ππνθεηκεληζκνχ» απνηέιεζε ηνλ 

θχξην άμνλα ησλ επηθξίζεσλ ηνπ Παπαλησλίνπ γηα ηηο δχν πξψηεο εθζέζεηο  ηεο 

«Οκάδαο Σέρλε 1930» πνπ απνηεινχζε ηελ πεξίνδν εθείλε ηε ζεκαληηθφηεξε 

πξνζπάζεηα ησλ Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ λα δείμνπλ ηνλ ζπγρξνληζκφ ηεο ηέρλεο ηνπο 

κε ηνλ γαιινθεληξηθφ κνληεξληζκφ θαη δε ηηο ηάζεηο ηεο ρνιήο ηνπ Παξηζηνχ.
1040

 Ώλ 

θαη απνηίκεζε ζε γεληθέο γξακκέο ζεηηθά ηελ πξψηε εκθάληζε ηεο ζηελ αίζνπζα 

ηξαηεγνπνχινπ ηνλ Μάην 1930,
1041

 ήηαλ αξθεηά επηθπιαθηηθφο ζηηο θαηεπζχλζεηο 

πξνο ηηο νπνίεο θηλνχληαλ ηα κέιε ηεο. Έηζη πξνεηδνπνίεζε εκκέζσο ηνπο Έιιελεο 

θαιιηηέρλεο γηα ηε «δηεζλή απξνζσπία ηνπ ππνθεηκεληζκνχ», ζεκεηψλνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά πσο ζηε ζχγρξνλε εηθαζηηθή παξαγσγή «εράζε ην άηνκνλ, ν ιαφο θαη 

ην θιίκα γηα λα επηβιεζή ην ηδεψδεο κηαο αθεξεκέλεο ηέρλεο, ε νπνία θαηνξζψλεη λα 

νηθνδνκή ηελ ίδηα λαηπξ-κνξη εηο φια ηα κέξε ηεο γεο» θαη ππνζηεξίδνληαο φηη νη 

ζχγρξνλνη θαιιηηέρλεο έρνπλ ράζεη ηνλ εαπηφ ηνπο θαη αληηγξάθνπλ κεραληθά ηηο 

                                                 
1038π.π.: «Πνηφ θέξδνο, αηζζεηηθφλ θέξδνο, έρεη ν Ρψζζνο θαιιηηέρλεο αλ ράζε εθείλν πνπ ππήξμελ ν 

ραξαθηήξ ηεο ξσζζηθήο ηέρλεο, αλ θχγε δειαδή απφ ηνπο θνηλσληθνχο ζθνπνχο; […] Υάξηλ ηεο 

ηζηνξίαο απιψο αο ζεκεηψζσκελ φηη ε «α-θνηλσληθή» ζρνιή δελ είλε ηίπνηε λένλ εηο ηελ Ρσζζίαλ. Καη 

ζηα γξάκκαηα θαη ζηαο πιαζηηθάο ηέρλαο απφ είθνζη θαη πιένλ εηψλ Ρψζζνη θαιιηηέρλαη, επεξεαζκέλνη 

απφ ηα επξσπατθά ξεχκαηα, νη κνληεξληζηαί ηεο Ρσζζίαο, θάκλνπλ ηέρλελ κφλν γηα ηελ ηέρλελ. Ώιιά 

πνην ήην εδψ ζπγθεθξηκέλσο ην απνηέιεζκα; Ώλ είλε ην λα θάκνπλ φζα γίλνληαη παληνχ αιινχ θαη ζε 

θάζε ζηηγκήλ, κνπ θαίλεηαη ζπκθεξψηεξνλ λα μαλαβξνχλ ηνλ ραξαθηήξα ησλ… ν Ρψζζνο θαιιηηέρλεο 

είλε θνηλσληθφο. Ώιήζεηα παιαηά θαη γλσζηή, πξαγκαηηθφηεο βαζχηαηα ξσζηθή, ηνιζηντζκφο πξηλ 

εκθαληζζή ν Σνιζηφη. Έηζη είλε θηηαζκέλνο ν Ρψζζνο. Καη φπσο θαη λα θάκε εθεί ζα μαλαγπξίζε». 
1039Ώλαπαξαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ππήξρε ζηνλ θαηάινγν ηεο έθζεζεο. Φσηνγξαθία ηνπ 

έξγνπ δεκνζηεχηεθε επίζεο ζην Π[ηθξφο]., «Δ έθζεζε ησλ Ρψζζσλ θαιιηηερλψλ», εθ. Ρηδνζπάζηεο,8 

Ενπλίνπ 1928.  
1040ρεηηθά κε ηελ «Οκάδα Σέρλε 1930», βι. ελδεηθηηθά K. Perpinioti-Agazir, LeGroupe “Teknhi”, 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Παξίζη, 2002, ζει.298-312. . Μνζρνλάο,Καιιηηερληθά ζσκαηεία θαη νκάδεο 

ηέρλεο ζην α‟ κηζφ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, φπ.π., ζει.302 θ.έ. 
1041Οκάο Σέρλε, Έθζεζηο Εσγξαθηθήο, Γιππηηθήο, Γηαθνζκεηηθήο, Καηάινγνο, Ώίζνπζα 

ηξαηεγνπνχινπ, 7-31 ΜαΎνπ 1930. 
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πξνζσπηθφηεηεο ρηιηάδσλ άιισλ.
1042

ηα άξζξα ηνπ γηα ηε δεχηεξε έθζεζε ηεο 

«Οκάδαο Σέρλε» ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1931 ζην Γάππεην,
1043

 ν Παπαλησλίνπ ήηαλ 

απνξξηπηηθφο απέλαληη ζην έξγν ησλ θαιιηηερλψλ, κε ην επηρείξεκα φηη πξφθεηηαη γηα 

ηελ ίδηα «πεξηζηξνθηθήλ δηεζλή galerie» ηελ νπνία ν ηαμηδηψηεο αληηθξχδεη παληνχ θαη 

φηη «ηα ζχλνξα Ŕ φρη ηα εζληθά, αιιά ηα θπιεηηθά, αθφκε θαη ηα αηνκηθά Ŕ έρνπλ 

πέζεη». Πξνρσξψληαο κάιηζηα πεξηζζφηεξν έθαλε ιφγν έκκεζα γηα ηελ έιιεηςε 

«ειιεληθφηεηαο» ησλ έξγσλ: 

Υαξηο ζ‟απηφ εθζάζακελ ζην επράξηζηνλ απνηέιεζκα λα ηδνχκε θαη ειιεληθήλ ηελ ίδηα 

εξγαζία ηελ νπνία είρακε ηδή πξν νιίγνπ γαιιηθήλ, ειβεηηθήλ, γεξκαληθήλ, εζζνληθήλ, 

ζνπεδηθήλ […] Φάρλνκε λα βξνχκε ζηα έξγα ηφζσλ λέσλ θαιιηηερλψλ ηελ πξνζσπηθήλ 

ζπγθίλεζε ελφο Έιιελνο Ŕ θαη βιέπνπκε ηνλ αγθάι ή ηνλ νπηίλ, ηνλ Κνθφζθα ή ηνλ 

Καληίλζθ, ηνλ Πνι Κιη ή ηνλ Υφθεξ, δσγξάθνπο δειαδή ηεο κνληεξληηέ απφ ηα πέξαηα 

ηνπ θφζκνπ νη νπνίνη ζα ήζαλ θαηάπιεθηνη εάλ εκάζαηλαλ φηη ζε κηα θσηεηλή γσληά ηεο 

Αηηηθήο έθακαλ ζπλέδξηνλ θαη φηη χπνπηεο, θζελέο θαη πεξαζηηθέο πξσηνηππίεο θαζψο 

νη δηθέο ησλ, είραλ ηελ επηπρία λα επηβιεζνχλ εηο λένπο Έιιελαο δσγξάθνπο, σο 

δσγξαθηθή φξαζηο, φηη απηνί ήζαλ κε άιινπο ιφγνπο ν θαθφο κε ηνλ νπνίνλ νη Έιιελεο 

ηνπ 1931 βιέπνπλ ηνλ θφζκν.
1044

 

Δ θαηεγνξία απηή θαηά ηεο ζχγρξνλήο ηνπ εηθαζηηθήο παξαγσγήο γηα 

ηππνπνίεζε θαη θαηάξγεζε ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηνπ θάζε ηφπνπ εμαθνινχζεζε 

λα επαλέξρεηαη ζηηο ηερλνθξηηηθέο ηνπ Παπαλησλίνπ,
1045

 ν νπνίνο ζπρλά αλαθεξφηαλ 

ζηε «ξαδηνθσλία» πνπ «εμαθνληίδεη» ζε φια ηα κέξε ηνπ θφζκνπ ην ίδην ηνπίν, ηελ 

ίδηα λεθξή θχζε θαη ζπρλά ην ίδην πνξηξέην«ζε ηξφπνλ ψζηε έλαο δσγξάθνο απφ ηελ 

                                                 
1042Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο ηεο νκάδνο Σέρλε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 15 ΜαΎνπ 1930. Ο 

ηερλνθξίηεο αθνχ δηέθξηλε ηελ νκνηνγέλεηα θαη ηελ θαιαηζζεζία ησλ εθζεκάησλ, ππνζηήξημε φηη ηα 

έξγα ησλ «λεσηεξηζηψλ» Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ αληί λα εξεζίζνπλ θαη λα ηξνκάμνπλ ηνλ κπνπξδνά, 

έδεηρλαλ φηη νη δεκηνπξγνί ηνπο πξνζπάζεζαλ λα σθειεζνχλ απφ ηα πνξίζκαηα ηνπ πνιχκνξθνπ 

αληηλαηνπξαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ησλ ηειεπηαίσλ είθνζη εηψλ. Ο Παπαλησλίνπ, φκσο, επηδνθίκαζε ηα 

πην „αληηθεηκεληθά‟ ζηνηρεία ησλ έξγσλ, φπσο ε πιαζηηθφηεηα, ε θαζαξφηεηα ησλ ζρεκάησλ, ην ζάξξνο 

ησλ επηθαλεηψλ, ε δχλακε ηνπ φγθνπ θαη ε αξρηηεθηνληθή ζπγθξφηεζε. Δ θξηηηθή ηνπ πάλησο ήηαλ πην 

ζεηηθή ζπγθξηηηθά κε ηηο αληίζηνηρεο ησλ ζπληεξεηηθψλ ηερλνθξηηψλ φπσο νη  Φ. Πνιίηεο θαη Α. 

Κφθθηλνο. Ο κελ Πνιίηεο έβιεπε πεξηζζφηεξν επίδξαζε μέλσλ ηάζεσλ θαη αιινδαπψλ ζρνιψλ θαη φρη 

αλάβξπζκα αηνκηθήο αηζζεηηθήο πείξαο, βι. Φ. Πνιίηεο, «Οκάο Σέρλεο», εθ. Ζ Πξσΐα,11 ΜαΎνπ 1930. 

Ο δε Κφθθηλνο εθηζηνχζε ηελ πξνζνρή ζηα ηαιέληα λα κελ παξαζπξζνχλ απφ ηε δίςα ηνπ λενηξφπνπ 

αιιηψο θηλδπλεχνπλ λα θαηαζθεπάζνπλ ηα θαθναζρεκφηεξα πξάγκαηα σο δεκηνπξγίεο λέσλ 

κνξθψλ:«Ο θίλδπλνο ζηελ επαλάζηαζε ηεο ηέρλεο είλαη ε ρξήζε ηεο ειεπζεξίαο. Δ απζαηξεζία δελ 

απέρεη απφ ην πεξηδήηεην απηφ αγαζφ παξά κηα ηξίρα θαη είλαη πνιινί πνπ ηελ παζαίλνπλ». ΐι. Α.Ώ.Κ. 

[Α. Κφθθηλνο], «Δ δσγξαθηθή Ŕ Οκάο “Σέρλε”», Νέα Δζηία, έηνο Α΄, ηρ. 84, 15 Ενπλίνπ 1930, ζει. 662. 
1043Οκάο Σέρλε 1930, Καηάινγνο, Γάππεηνλ Μέγαξνλ, ΐ΄ Έθζεζηο, Οθηψβξηνο 1931. 
1044Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο ηεο νκάδνο Σέρλε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,5 Ννεκβξίνπ 1931.  
1045ΐι. ι.ρ. Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Μ. ΐηηζψξε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,4 ΜαΎνπ 1933. Σνπ ίδηνπ, 

«Έθζεζηο Ώ. Κνληφπνπινπ θαη Ώ. Κεξακίδα», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 6  Εαλνπαξίνπ 1933. Σνπ ίδηνπ 

«Έθζεζηο Σ. Βιεπζεξηάδε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,24 Εαλνπαξίνπ 1934. Σνπ ίδηνπ, «Έθζεζηο Σ. 

Βιεπζεξηάδε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,24 Ώπξηιίνπ 1936. 
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Γελεχε κπνξεί λα απαιιάμε φινπο ηνπο άιινπο ηεο πθειίνπ απφ ην έμνδν λα 

παξαηεξήζνπλ».
1046

 

Ώληίζηνηρεο ζέζεηο δηαηχπσζε ηελ ίδηα επνρή θαη ν λένο δηεπζπληήο ηεο ρνιήο 

Καιψλ Σερλψλ Αεκεηξηάδεο, φηαλ ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηνλ Ώρηιιέα Μακάθε, 

ππνζηήξημε φηη γηα λα «γίλε ειιεληθή, πξαγκαηηθψο ειιεληθή ηέρλε» κε δηεζλή 

αλαγλψξηζε, πξέπεη ν θαιιηηέρλεο πξψηα λα γίλεη «ινθάι», λα θαηέρεη, δειαδή, ηελ 

ηέρλε πνπ κπνξεί ηνπ εκπλεχζεη ν ηφπνο ηνπ, ε αηκφζθαηξά ηνπ, ε δσή ηνπ, ην 

πεξηβάιινλ ηνπ θαη φρη ε κίκεζε ηεο μέλεο δεκηνπξγίαο. Έηζη γηα ηνλ Αεκεηξηάδε, ε 

απνηπρία ησλ Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ νθεηιφηαλ ζην γεγνλφο φηη δελ κειεηνχλ ηελ 

ππέξνρε ειιεληθή θχζε θαη ηελ ειιεληθή δσή. Ώλάκεζα κάιηζηα ζηηο πξνηεξαηφηεηέο 

ηνπ ήηαλ ε ίδξπζε παξαξηεκάησλ ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ζε δχν κέξε ηεο 

Βιιάδαο, ψζηε νη Έιιελεο θαιιηηέρλεο λα πεγαίλνπλ εθεί κεηά ην πέξαο ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο θαη φρη ζηελ Βπξψπε «φπνπ επξηζθφκελνη εηο μέλνλ πεξηβάιινλ, μέλελ θχζηλ, 

μέλνλ ραξαθηήξα, ράλνπλ ηνλ θαηξφ ηνπο εηο ζρέδηα πάιηλ»:  

Σν έλα ζα είλε εηο ηελ Βφξεηνλ Διιάδα Ŕ ίζσο θαλέλα εκηεγθαηαιειεηκκέλν κνλαζηήξη, 

φπνπ ζα κπνξέζε λα δηαηεξεζή αλαπηπζζνκέλε θαη ε αγηνγξαθηθή ηέρλε Ŕ θαη ζα 

πεγαίλνπλ εηο απηφ φζνη ζέινπλ λα κειεηήζνπλ ην βνπλφ, ηε θπηεία, ηελ άγξηα θχζη, ηνλ 

κειαγρνιηθφηεξν νπξαλφ, ηνλ ηζνπάλν, ηνλ Έιιελα ρσξηθφ, θάζε ηχπν νξεζίβηνλ. Καη ην 

άιιν ζα ηδξπζή ζε έλα απφ ηα λεζηά καο, ζηηο Κπθιάδεο, θαη ζα πεγαίλνπλ εθεί φζνη 

ζέινπλ λα δσληαλέςνπλ ηελ ππέξνρε γαιήλε ηνπο, ην γειαζηφ νπξαλφ ηνπο, ηηο 

δαληειισηέο αθέο θαη ηελ παηρληδηάξηθε ζάιαζζα, λα κειεηήζνπλ ηνλ ςαξά, ηνλ 

λεζηψηελ, θάζε ζαιαζζηλφ ηχπν. Καη ηα δχν ζα έρνπλ ηελ γνεηεία ηεο ειιεληθήο θχζεσο 

κε ηα άπεηξα ρξψκαηα, ην δσληαλφ θαη έληνλν ειιεληθφ ηνπίν, ην γεκάην θσο θαη 

πνίεζη, ζα έρνπλ φ,ηη ηνπο ρξεηάδεηαη δηα λα ηδνχλ, λα αηζζαλζνχλ θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ. Καη λα δεκηνπξγήζνπλ θάηη ην ειιεληθφ.
1047

 

Σελ αλάγθε απηή γηα έλαλ εζλνθεληξηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο λενειιεληθήο 

ηέρλεο ζπκκεξίζηεθε θαη ν πνιηηηθφο πξντζηάκελνο ησλ Παπαλησλίνπ θαη 

Αεκεηξηάδε, Τπνπξγφο Παηδείαο Γεψξγηνο Παπαλδξένπ, φηαλ ηφληζε ζε ζπλέληεπμή 

ηνπ φηη ν ζηφρνο ηεο αλαδηνξγάλσζεο ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλφθεηιε λα είλαη ε 

δεκηνπξγία «Βζληθήο Σέρλεο», αθνχ «πξέπεη λα θαηαλνεζεί απφ φινπο φηη δηεζλέο 

                                                 
1046Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο ηνπ θ. Μαηέυ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 8 Αεθεκβξίνπ 1933. 
1047Ώ. Μακάθεο, «Μηα πξνζπάζεηα δηα ηελ αλαδσνγφλεζηλ ησλ Καιψλ καο Σερλψλ. Οκηιεί ν λένο 

δηεπζπληήο ηνπ ρνιείνπ Αεκεηξηάδεο», εθ. Έζλνο,30 Ώπξηιίνπ 1930.    
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ελδηαθέξνλ έρεη κφλνλ ε Βζληθή Σέρλε. Καη φιε ε πξνζπάζεηα λα γίλεη θαλείο δηεζλήο 

κε ην λα κηκήηαη μέλελ δεκηνπξγίαλ, είλε καηαία θαη άγνλνο».
1048

 

 

  

                                                 
1048Βηξήλε ε Ώζελαία, «Ο θ. Παπαλδξένπ δηά ηελ πλεπκαηηθήλ καο αλαγέλλεζηλ», εθ. Δζηία,15 

Ώπγνχζηνπ 1930. 
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10.3) Ζ «α-θνηλσληθφηεηα» ηεο θαζαξήο ηέρλεο 

Ο ηξίηνο βαζηθφο άμνλαο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ Παπαλησλίνπ ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα απνδνκήζεη ηελ αμία ηεο «θαζαξήο ηέρλεο» αθνξνχζε ηελ απην-

αλαθνξηθφηεηά ηεο ή κε ηα δηθά ηνπ ιφγηα ηελ «α-θνηλσληθφηεηα» ηεο.ε άξζξν ηνπ 

ζην πεξηνδηθφ Νέα Δζηία ηνλ Ενχιην ηνπ 1927 φξηζε ηελ ηέρλε σο «έθθξαζε ηεο 

αλζξψπηλεο ζπγθίλεζεο» θαη ζπκπιήξσζε ηνλ νξηζκφ απηφλ ιέγνληαο πσο «ηέρλε 

είλαη ε αηνκηθή ζπγθίλεζηο εθδεισκέλε ζηνλ πςειφ βαζκφ πνπ ζα ηελ θάκεη γεληθή 

[…] ε ηέρλε δελ είλε γηα ηελ ηέρλε, είλε γηα ηελ θνηλσλία θαη ζθνπφο ηεο είλε λα 

νδεγήζεη ζηε ςπρηθή ηειεηφηεηα δηα κέζνπ ηνπ σξαίνπ».
1049

 Ώπφ ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ 

πνπ έρνπλ ζσζεί ζην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ.. απνδεηθλχεηαη φηη ν Παπαλησλίνπ 

ελδηαθέξζεθε ηδηαίηεξα γηα ηηο έλλνηεο ηεο «κεηαδνηηθφηεηαο» θαη ηεο 

«θνηλσληθφηεηαο», ηηο νπνίεο θαη ζεσξνχζε βαζηθφ παξάγνληα ηεο αηζζεηηθήο πξάμεο: 

Πνηνο δελ ζα ήηαλ θαιιηηέρλεο αλ κπνξνχζε λα δψζε αηζζεηηθή κνξθή ζηηο ραξέο ηνπ 

θαη ζηηο ιχπεο ηνπ. Ή αλ κπνξνχζε λα καο αλαθνηλψζε κεξηθέο ζείεο ζηηγκέο πνπ ηνπ 

έδσζελ ε δσή θαη ε θχζηο, ην πέηαγκα ελφο πνπιηνχ ζην δηάζηεκα, ην θσηηζκέλν 

ζχλλεθν, έλα ηνπείν, έλα άζηξν πνπ πέθηεη, ηνλ ήρν ηνπ λεξνχ ζε θαηάθπηε ραξάδξα. 

ια απηά έκεηλαλ κπζηηθέο ππνζέζεηο ηεο ςπρήο καο. Αιιά ε ηέρλε ππάξρεη κφλν κε ηνπο 

άιινπο. Ζ αλαθνίλσζε ηεο αηνκηθήο ζπγθηλήζεσο, απηφ είλαη ε ηέρλε.
1050

 

 Ο Παπαλησλίνπ πηνζέηεζε ζην ζεκείν απηφ ηηο απφςεηο ηνπ ΐεξφλ γηα ηε 

κεηαδνηηθφηεηα ηεο ηέρλεο θαη ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ παξέζεζε ζε δηθή ηνπ κεηάθξαζε, 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ απφζπαζκα απφ ηελ Αηζζεηηθή ηνπ Γάιινπ θηινζφθνπ: «Κάζε 

θνξά πνπ έλαο θαιιηηέρλεο ζπγθινληζκέλνο απφ κηα νπνηαδήπνηε εληχπσζε, θπζηθή, 

εζηθή ή δηαλνεηηθή, ηελ εμσηεξηθεχεη κ‟ έλα κέζνλ απ‟ φια: πνίεκα, κνπζηθή, άγαικα, 

πίλαθα, θηίξην, εηο ηξφπνλ ψζηε λα ηελ κεηαδψζε ζηελ ςπρή ηνπ ζεαηήλ ή ηνπ 

αθξναηνχ, ην έξγν είλαη σξαίν, αλάινγα κε ην βαζκφ ηνπ πλεχκαηνο πνπ έρεη, κε ηελ 

βαζχηεηα ηεο εληππψζεσο πνπ εθθξάδεη, θαη κε ηε δχλακε ηεο κεηαδνηηθφηεηνο πνπ 

ηνπ έδσζε ν θαιιηηέρλεο. Δ ζπλέλσζε απηψλ ησλ φξσλ θαηαιήγεη εηο ην σξαίνλ».
1051

 

                                                 
1049Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν Χξαίν θαη ην Δζηθφ», Νέα Δζηία, ηρ. 7, 15 Ενπιίνπ 1927, ζει. 389-390. 
1050Ώξρείν Παπαλησλίνπ, θάθεινο 1.6.ΐι. επίζεο θάθεινο 1.11, φπνπ γξάθεη φηη ην έξγν ηέρλεο 

«ππάξρεη κφλν κε ηνλ ζεαηή, είλαη αλχπαξθην αλ απηφο δελ ην πξνζέμε ή αλ δελ ηνλ ζπγθηλήζεη». 
1051Πξβι. E. Véron, L‟esthétique: origine des arts, le goût et le génie, définition de l‟art et de 

l‟esthétique, le style, l‟architecture, la sculpture, la peinture, la danse, la musique, la poésie, Παξίζη, C. 

Reinwald,1890 (11878), ζει. 132. ΐι. επίζεο ηα φζα ν Παπαλησλίνπ γξάθεη ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ ζηνλ 

θάθειν 1.4 (ε ππνγξάκκηζε δηθή κνπ): «Έξγν ηέρλεο είλαη εθείλν πνπ εθθξάδεη ηελ πλεπκαηηθή 

ζχιιεςε ή ηε ζπγθίλεζε, ηελ ηδέα ή ην ζπλαίζζεκα ηνπ θαιιηηέρλε, εμσηεξηθεπκέλα κε δχλακη θαη 

αξκνλία. ζν πεξηζζφηεξν κπφξεζε λα καο κεηαδψζε απηφ πνπ έλλνησζε ηφζν ην έξγν είλαη 

ζεκαληηθφηεξν. Σν σξαίν είλαη απηφ: λα έρε ζπλζέζε κέζα ηνπ έλαλ αξκνληθφ θφζκν εηθφλσλ θαη ηδεψλ 
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Βπηπξνζζέησο ν δηεπζπληήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο γλψξηδε ηηο αληηιήςεηο 

ηνπ Γθηγηφ γηα ηελ «θνηλσληθφηεηα» ηεο ηέρλεο, φπσο απηέο δηαηππψζεθαλ ζην βηβιίν 

ηνπ L‟artaupointdevuesociologique.
1052

 Βθεί ν Γάιινο αηζζεηηθφοαθνχ ππνζηήξημε 

αξρηθά φηη «δελ ππάξρεη αηζζεηηθφ ζπλαίζζεκα ρσξίο ζπκπαζεηηθφ ζπλαίζζεκα»,
1053

 

αλέιπζε, ζηε ζπλέρεηα, δηεμνδηθά ηελ έλλνηα ηεο «θνηλσληθφηεηαο» ζηελ ηέρλε γηα λα 

ζπκπεξάλεη πσο «ην θαιιηηερληθφ ζπλαίζζεκα είλαη θαηεμνρήλ θνηλσληθφ. 

Έρεηζαλαπνηέιεζκαλαδηεπξχλεηηελαηνκηθήδσήαλαγθάδνληάο ηελ λα έξζεη αληηκέησπε 

κε κηα δσή πην πιαηεηά θαη νηθνπκεληθή. Ο πςειφηεξνο ζθνπφο ηεο ηέρλεο είλαη λα 

πξνθαιέζεη έλα αηζζεηηθφ ζπλαίζζεκα πνπ ζα έρεη θνηλσληθφ ραξαθηήξα».
1054

Δ 

«θνηλσληθφηεηα» απηή απνηεινχζε γηα ηνλ Γθηγηφ, ην βαζηθφ, καδί κε ηε ζπκπάζεηα, 

γλψξηζκα ηεο θαιιηηερληθήο κεγαινθπΎαο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά καο δείρλεη ην 

παξαθάησ απφζπαζκα ηνπ βηβιίνπ ηνπ, ην νπνίν κεηέθξαζε ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ ν 

Παπαλησλίνπ: «Δ θαιιηηερληθή θαη πνηεηηθή κεγαινθπΎα είλαη κηα εμαηξεηηθά έληνλε 

κνξθή ηεο ζπκπάζεηαο θαη ηεο θνηλσληθφηεηαο ε νπνία ηθαλνπνηείηαη κφλν φηαλ 

δεκηνπξγήζε θφζκν λέν απφ δσληαλή χπαξμε. Δ κεγαινθπΎα είλαη δχλακηο αγάπεο, ε 

νπνία φπσο θάζε αιεζηλφο έξσο, ηείλεη κε ζθνδξφηεηα πξνο ηε γνληκφηεηα θαη ηε 

δεκηνπξγία ηεο δσήο».
1055

 Ο Παπαλησλίνπ ζπκθσλνχζε, επίζεο, κε ηηο αλαιχζεηο ηνπ 

Γθηγηφ φηη ηα έξγα ησλ παξαθκηαθψλ (décadents) θαιιηηερλψλ έρνπλ ζαλ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο ηελ θαηάιπζε ησλ θνηλσληθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ 

επηζηξνθή ζηελ α-θνηλσληθφηεηα (insociabilité).
1056

 πσο δηαβάδνπκε ζηηο ζεκεηψζεηο 

ηνπ, ε ηέρλε είλαη θνηλσληθφ γεγνλφο, είλαη ζπκπάζεηα ησλ κειψλ ηεο θνηλσλίαο «πξνο 

αιιήινπο», δχλακε πνπ ηα σζεί λα επηθνηλσλήζνπλ, «φρη ηδηνηξνπία ηνπ εγψ 

πξνσξηζκέλε λα κείλεη ζην ίδην ην ππνθείκελν απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη. Γηα ηνχην ηα 

έξγα ησλ ληεθαληάλ, πνπ ηαξάζζνπλ ηα λεξά γηα κηα ζηηγκή δελ είλαη πξνσξηζκέλα λα 

επηδήζνπλ, επεηδή είλαη απνηειέζκαηα απινχ εγσθεληξηζκνχ θαη φρη ζπκπαζείαο, δελ 

ηείλνπλ πξνο ηελ θνηλσλία. Δ θνηλσλία παξνπζηάδεηαη ελαληίνλ ησλ κε 

δηθαηνινγεκέλε αληίζηαζε. Βίρε δίθαην ν θηιφζνθνο πνπ είπε φηη ην δεκηνπξγηθφ 

                                                                                                                                              
ν θαιιηηέρλεο γηα λα κπνξέζε λα καο ηνλ κεηαδψζε. ηε κεηαδνηηθφηεηα βξίζθεηαη ην σξαίν. ην φηη ε 

ζπγθίλεζή ηνπ απφ δηθή ηνπ έγεηλε δηθή καο». 
1052J.-M. Guyau, L‟artaupointdevuesociologique, Παξίζη, F. Alcan, 41897 (11887). 
1053π.π., ζει.13: «D‟abord, il n‟a guère d‟émotion esthétique sans une émotion sympathique». 
1054π.π., ζει.21: «L‟émotionartistiqueestdoncessentiellementsociale ; 

elleapourrésultatd‟agrandirlavieindividuelleenlafaisantseconfondreavecuneviepluslargeetuniverselle. Le 

but le plus haut de l‟art est de produire une émotion esthétique d‟un caractère social». 
1055ΏξρείνΠαπαλησλίνπ, θάθεινο 1.18. ΚαηJ.-M. Guyau, L‟artaupointdevuesociologique, φπ.π., ζει.27. 
1056J.-M. Guyau, L‟artaupointdevuesociologique, φπ.π., ζει.LI. ΐι. επίζεοηνΚεθάιαην 16κεηίηιν«La 

littérature des décadents et des déséquilibrés; son caractère généralement insociable», ζει.342θ.έ. 
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πλεχκα ζηελ ηέρλε, ε κεγαινθπΎα είλαη ην ίδην κε ηελ θνηλσληθφηεηα».
1057

 Ώιινχ πάιη 

ν Παπαλησλίνπ ππνγξάκκηζε φηη ν ελζνπζηαζκφο θαη ν πφλνο ηνπ θαιιηηέρλε γηα λα 

επηβιεζνχλ πξέπεη λα γίλνπλ θνηλσληθνί
1058

 θαη ηφληζε πσο φηαλ ν θαιιηηέρλεο 

απνθηήζεη ην θνηλσληθφ ζπλαίζζεκα, φηαλ αηζζαλζεί εθείλα πνπ ζπγθηλνχλ ηελ 

νιφηεηα θαη ηνπο δψζεη κηα πςειή κνξθή, ηφηε γίλεηαη ν Φεηδίαο πνπ δεκηνπξγεί ηε 

δσθφξν ηνπ Παξζελψλνο, ή ν Rude πνπ θάλεη ην αλάγιπθν ηεο Marseillaise.
1059

 

Καηέιεμε κάιηζηα λα ππνζηεξίμεη πσο ράξε ζηνλ θνηλσληθφ ηνπ ραξαθηήξα, ην έξγν 

ηέρλεο γίλεηαη «ζχκβνιν ηεο αδειθφηεηαο ησλ αλζξψπσλ» θαη ζε έλα ππέξνρα 

αληηπνιεκηθφ, αιιά ζπλάκα νπηνπηθφ θαη δξακαηηθά δηαςεπζκέλν απφ ηελ θξίθε ηνπ 

ΐ΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, απφζπαζκα ηνπ δηαβάδνπκε ραξαθηεξηζηηθά:  

Μπξνζηά ζε έλα έξγν ηέρλεο θαλείο δελ κηζεί ηνλ άιινλ. Καλέλαο δελ ζπιινγίδεηαη ηελ 

παηξίδα ηνπ Μηραήι Αγγέινπ. Μπξνζηά ζ‟ έλα εζληθφ θαιιηηέρλεκα δελ ππάξρνπλ 

παηξίδεο. Αλ ήηαλ δπλαηφλ λα αθνπζηεί ζηα γαιιηθά ε Δλάηε πκθσλία, ζα έβγαδαλ νη 

Γάιινη ζηξαηηψηεο ην θαζθέην ηνπο κπξνζηά ζηνλ Γεξκαλφ Μπεηφβελ θαη νη Γεξκαλνί 

βιέπνληαο έμαθλα έλα γπκλφ ηνπ Ρνληέλ ή αθνχγνληαο έλα γαιιηθφ ζηίρν ζα μέρλαγαλ 

λα ππξνβνιήζνπλ. Δπεηδή ε ηέρλε είλαη θνηλσληθή ηείλεη πξνο ηελ αλζξσπφηεηα. Σα 

ζχλνξα ηε ζηελαρσξνχλ.
1060

 

Σν επηρείξεκα ηεο έιιεηςεο κεηαδνηηθφηεηαο πηνζέηεζε ν Παπαλησλίνπ ζηελ 

θξηηηθή ηνπ γηα ηα ηνπία κε ζέκα ηα δάζε πνπ παξνπζίαζε ε Βξαζκία Μπεξηζά ζηελ 

εθζεζή ηεο ζην Λχθεην ησλ Βιιελίδσλ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1931:  

Γηα λα ππάξρεη ν ηίηινο ζα πεη πσο απηή ε ππνθεηκεληθή ηνπ εληχπσζηο „δάζνο‟ κπνξεί 

λα γίλεη θαη εληχπσζηο δηθή καο, πσο κπνξεί ν ζεαηήο λα αλαγλσξίζε εθεί θάηη απφ ην 

κπζηεξηψδεο, ην βαζχ, ην επηβιεηηθφ, ην θαληαζηηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζηε γεληθήλ εηθφλα 

δάζνο. Σα γλσξίζκαηα φκσο απηά ν θαιιηηέρλεο εθξφληηζε λα κε καο ηα δψζε, ίζσο γηα 

λα κείλε ην έξγν ππνθεηκεληθφ φπσο θαη πξάγκαηη είλε, εθ‟ φζνλ ν ζεαηήο δελ κπνξεί λα 

ζπλδέζεη απηά ηα ζρήκαηα θαη λα ηα δσληαλέςε ζε κηα γλψξηκε παξάζηαζε.
1061

 

Οπζηαζηηθά ν Παπαλησλίνπ πηνζέηεζε εδψ ηελ επηρεηξεκαηνινγία ησλ 

ζπληεξεηηθψλ ηερλνθξηηψλ, νη νπνίνη, φπσο αλέθεξα παξαπάλσ, είραλ επηθξίλεη ηα 

                                                 
1057Ώξρείν Παπαλησλίνπ, θάθεινο 1.3. 
1058Ώξρείν Παπαλησλίνπ, θάθεινο 1.9.  
1059Ώξρείν Παπαλησλίνπ, θάθεινο 1.6. 
1060Ώξρείν Παπαλησλίνπ, θάθεινο 1.15. ηηο ίδηεο ζειίδεο επίζεο ησλ ρεηξφγξαθσλ ζεκεηψζεψλ ηνπ 

εθζείαζε ηελ αληηπνιεκηθή δσγξαθηθή ηνπ Ρψζνπ WassiliWereschtschagin (1842-1904) ιέγνληαο πσο 

«γηα ηνχην ηε κεγαιχηεξε θνηλσληθή δχλακε ηελ έρεη ην έξγν εθείλν ηεο ηέρλεο πνπ κπνξεί λα θάκεη 

ζηελ αλζξσπφηεηα κηζεηή ηελ νιέζξηα ζενκελία ηνπ πνιέκνπ. Λίγα ηέηνηα μέξνκε. Βίλαη ηηκή ζ‟ έλα 

Ρψζζν δσγξάθν πνπ φιν ηνπ ην δσγξαθηθφ έξγν ην αθηέξσζε ζηε δπζθήκηζε ηνπ πνιέκνπ, 

θαηαγγέιινληαο ηελ αγξηφηεηά ηνπ, φηαλ αθφκε νη άιινη δσγξάθηδαλ ζηξαηνχο θαη αλζξσπνζπζίεο». 
1061Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Αίδνο Μπεξηζά», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 15 Ννεκβξίνπ 1930.  
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θπβηζηηθά έξγα πνπ είρε παξνπζηάζεη ε Μπεξηζά ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

1927.
1062

Ώληίζηνηρεο κε ηνπ Παπαλησλίνπ  απφςεηο δηαηχπσζε θαη ν Α. Κφθθηλνο ζηελ 

θξηηηθή ηνπ ζην πεξηνδηθφΝέα Δζηία, φπνπ επέθξηλε ηε δσγξάθνεπεηδή απινχζηεπζε 

«πξνο ην ειάρηζην ηα δσγξαθηθά ηεο κέζα», κε απνηέιεζκα ν ζεαηήο λα πξέπεη λα 

ζπκβνπιεπζεί ηνλ θαηάινγν ηεο έθζεζεο. Βπηπξνζζέησο ν Κφθθηλνο ζεκείσζε φηη ν 

πξηκηηηβηζκφο απηφο ηεο Μπεξηζά ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη ηηο λεθξέο θχζεηο 

«ζέκαηα γλψξηκα ή ζρήκαηα απιά ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ», αιιά ήηαλ αδχλαηνλ λα 

«εθθξάζε νιφθιεξα κεηαθπζηθά ζέκαηα, θαληαζηψζεηο, αιιεγνξίεο, ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ νιφθιεξεο ζπλζέζεηο».
1063

 

Δ δηάξξεμε απηή ηεο ζρέζεο έξγνπ ηέρλεο θαη ζεαηή νθεηιφηαλ, ζχκθσλα κε 

ηνλ Παπαλησλίνπ, ζην εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο «α-θνηλσληθφηεηαο» ηεο 

«δσληαλήο ηέρλεο» θαη σο εθ ηνχηνπ ζηελ αληίζεζή ηεο κε ηελ αιεζηλή ηέρλε, ε 

νπνία«παξαζχξεη θαη πείζεη, πξνπαγαλδίδεη, κεηακνξθψλεη, γθξεκίδεη 

πεπνηζήζεηο».
1064

 Σν επηρείξεκα απηφ ηέζεθε κε ηξφπν μεθάζαξν ζηα δχν ηνπ άξζξα 

γηα ηελ Εηαιηθή Μπηελλάιε ηνπ 1930, γξακκέλα ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1931 κε αθνξκή 

ηελ «Εηαιηθή Ββδνκάδα» ζηελ Ώζήλα θαη ηελ έθζεζε έξγσλ ηηαιηθήο ηέρλεο ζην 

Γάππεην.
1065

 Ο Παπαλησλίνπ αθνχ ραξαθηήξηζε πνιχ θησρφ ην απνηέιεζκα ηεο 

δηεζλνχο έθζεζεο ηνπ 1930 θαη αθνχ επαλέιαβε ην επηρείξεκα γηα ηελ «ίδηα 

δηεζλφηεηα» πνπ θπθινθνξεί απφ πξσηεχνπζα ζε πξσηεχνπζα ηεο Βπξψπεο («έρεη ηνλ 

ίδην ηξφπν ηνπ εθθξάδεζζαη, ηηο ίδηεο αλεζπρίεο, ηηο ίδηεο αδπλακίεο»),
1066

 ζηξάθεθε, 

ζηε ζπλέρεηα, ζηα έξγα ηεο θαζηζηηθήο ηέρλεο πνπ εθηίζελην ζην ηηαιηθφ πεξίπηεξν, 

επηδνθηκάδνληαο ην γεγνλφο φηη νη Εηαινί «δελ ελλννχλ ηελ ηέρλε απιψο θφζκεκα ή 

αθεξεκέλν παηρλίδη, αιιά ηελ θαληάδνληαη κε ξίδεο κέζα ζηελ θνηλσλία».
1067

 

ρνιηάδνληαο δε ηα εθζέκαηα ηνπ Γαππείνπ, ζηάζεθε ηδηαίηεξα ζηνλ πίλαθα ηνπ Π. 

Κφληη (PrimoConti) «Σν πξψην θχκα (Laprimaondata)», φπνπ απεηθνληδφηαλ ν 

                                                 
1062ΐι. ι.ρ. Γξ. ηέθαλνο, «Δ δηο Β. Μπεξηζά. Βληππψζεηο κνπ», εθ. Πνιηηεία,2 Ννεκβξίνπ 1927: «Σν 

ππ. αξηζ. 1 [«Κεθάιη, 1921»] απεηθνλίδεη Ŕ ή κάιινλ πξέπεη λα απεηθνλίδε έλα θεθάιη. Πεγαίλεηε εηο 

ηελ αίζνπζαλ ηξαηεγνπνχινπ, αλαδεηείηε ηελ ππ. αξηζ. 1 εηθφλα, αιιά αληί θεθαιήο παξαηεξείηε έλα 

θνινθχζη. Φάρλεηε θαιά, εξεπλάηε πξνζεθηηθά, αιιά πνπζελά θεθάιη». 
1063Α.Ώ. Κφθθηλνο, «Δ δσγξαθηθή. Δ έθζεζηο ηεο δνο Βξ. Μπεξηζά», Νέα Δζηία, ηφκνο Θ΄, ηρ. 98, 15 

Εαλνπαξίνπ 1931, ζει. 107. 
1064Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Ρψζζσλ θαιιηηερλψλ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,10 Ενπλίνπ 1928. 
1065Γηα ηελ Εηαιηθή Ββδνκάδα βι. ζρεηηθά Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηε Μπηελλάιε, 

φπ.π., ζει. 221 θ.έ. Καη ππνζ. 86, ζει. 226 γηα ηα έξγα πνπ αγφξαζε απφ ηελ έθζεζε ηνπ Γαππείνπ γηα 

ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, ε ζπζηαζείζα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ επηηξνπή απφ ηνπο Κ. Παξζέλε, Γ. 

Παπαλησλίνπ θαη Ώι. Καζζαβέηε.   
1066Γ. Παπαλησλίνπ, «Βμ αθνξκήο ηεο „Εηαιηθήο Ββδνκάδνο‟. Οη Εηαινί ζηελ Μπηελλάιε ηνπ 1931 

[1930], ΐ΄», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,23 Ώπξηιίνπ 1931. 
1067Γ. Παπαλησλίνπ, «Βμ αθνξκήο ηεο „Εηαιηθήο Ββδνκάδνο‟. Οη Εηαινί ζηελ Μπηελλάιε ηνπ 1931 

[1930]. Ώ΄», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,22 Ώπξηιίνπ 1931. 
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έθηππνο Μνπζνιίλη λα νδεγεί ηε θαζηζηηθή ζηξαηηά πξνο ηε Ρψκε, ραξαθηεξίδνληάο 

ην αμηνζεκείσηε εξγαζία γηα ηα πξνηεξήκαηά ηεο, φπσο ε εμαηξεηηθή ξπζκηθφηεηα ηεο 

έθηππεο κνξθήο θαη ην ζηηβαξφ, ιαθσληθφ χθνο φιεο ηεο ζχλζεζεο. Σν βαζηθφ ηνπ 

επηρείξεκα ζπλίζηαην ζην γεγνλφο φηη ην πνιηηηθφ θαη αληηπαζεηηθφ απηφ ζέκα γηλφηαλ 

«αηζζεηηθφ» εμαηηίαο ηεο θνηλσληθφηεηάο ηνπ:   

Μέζα ζηε θπξηαξρία ηεο λαηπξ-κνξη, ηνπ ηξηγψλνπ, ηεο θηζάξαο θαη ηεο πίπαο έπξεπε 

θαη θάπνηνο άλζξσπνο ή θάπνηνο ιαφο ζηνλ θφζκν λα ζπκήζε φηη ε ηέρλε είλαη κηα 

δχλακηο πνπ κάρεηαη, ελζνπζηάδεη ή θαηεγνξεί, κηζεί ή παξεγνξεί, θνβίδεη ή πείζεη, φπσο 

έθακελ εθηά ρηιηάδεο ρξφληα, φπσο ηψξα θαη φηη εθ‟φζνλ έλαο ιαφο ζπληαξάζζεηαη απφ 

σξηζκέλελ αηηία θαη έρεη εθδεισζεί κέζα ηνπ έλα θνηλσληθφ πξφβιεκα απφ θείλα πνπ 

απαζρνινχλ ηελ αλζξσπφηεηα, ζα ήηαλ παξάδνμν κέζα ζηελ θαιιηηερληθήλ έθζεζηλ ηνπ 

λα ηδνχκε κνξθέο θαη ρξψκαηα μεθξέκαζηα θαη μέλα πξνο απηή ηελ αηηία.
1068

 

Σν επηρείξεκα απηφ ηεο απην-αλαθνξηθφηεηαο ήηαλ θεληξηθφ θαη ζηελ 

αξλεηηθή θξηηηθή ηνπ γηα ηελ έθζεζε ηνπ ηέξε πνπ δεκνζηεχηεθε δχν κφιηο εκέξεο 

κεηά ηα άξζξα ηνπ γηα ηνπο Εηαινχο θαιιηηέρλεο θαη πξνθάιεζε κηα απφ ηηο 

κεγαιχηεξεο αηζζεηηθέο αληηπαξαζέζεηο ζηνλ ειιεληθφ ζεσξεηηθφ ιφγν γηα ηελ ηέρλε 

ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ νη ζεκαληηθφηεξνη 

δηαλννχκελνη-ηερλνθξίηεο ηεο επνρήο θαη ε νπνία έρεη ζπδεηεζεί εθηελψο ζηελ 

ηζηνξηνγξαθία θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ δελ ζα αλαθεξζψ εθηελψο εδψ.
1069

 Ο 

Παπαλησλίνπ, αθνχ απέξξηςε ην έξγν ηνπ ηέξε σο αληη-θαιιηηερληθφ κε βάζε ηα δχν 

πξψηα επηρεηξήκαηα πνπ ζρνιίαζα, επεηδή δειαδή α) απνπζίαδε ην ζηεξεφ ζηνηρείν 

ηεο κνξθήο θαη ε πλεπκαηηθή δχλακε ηεο ζχλζεζεο, θαη β) επξφθεηην γηα έλα εχθνιν 

πξντφλ ηεο «ζεξεκπξάι, εγθεθαιηθήο αιιά νπδέπνηε πλεπκαηηθήο ηέρλεο, πνπ 

επαλαιακβάλεηαη ζε κπξηάδεο ζεκεξηλψλ γπκλαζκάησλ, παζεηηθψλ αληηηχπσλ κηαο 

δνθηκήο», ηφληζε ζηε ζπλέρεηα ην δήηεκα ηεο «α-θνηλσληθφηεηαο». Ώθνχ θαηεγφξεζε 

ηνλ δσγξάθν φηη ε ηέρλε ηνπ δελ θζάλεη πέξα απφ ην αλζξψπηλν αηζζεηήξην, 

επηζήκαλε αθνινχζσο φηη ε δσγξαθηθή πξέπεη λα δνπιεχεη «ζηελ ηζηνξία, ζηελ εζηθή, 

ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα» θαη φρη λα είλαη θαζαξφ αηζζεηηθφ 

απνηέιεζκα γξακκψλ θαη ρξσκάησλ. Σαπηφρξνλα ππνζηήξημε κε έκθαζε φηη ην έξγν 

                                                 
1068π.π.  
1069ΐι. ζρεηηθά Γ. ηέξεο, 18 θξηηηθά άξζξα γχξσ απφ κηα έθζεζε, Ώζήλα, ρ.ε., 1931. Ώλαδεκνζηεχεηαη 

ζην Ν. Καξαγγέινπ (επηκ.), ηέξεο. Έξγα απφ ηε ζπιινγή Κνπηνπιάθε, θαηάινγνο έθζεζεο, Μνπζείν 

Μπελάθε, 23 ΜαΎνπ Ŕ 27 Ενπιίνπ 2008,Ώζήλα, Μνπζείν Μπελάθε, 2008. Ώ. Κσηίδεο, «ηέξεο. Σν 

έξγν θαη ε ππνδνρή ηνπ ζηηο αξρέο ηνπ Σξηάληα, ζην Ν. Καξαγγέινπ (επηκ.), ηέξεο. Έξγα απφ ηε 

ζπιινγή Κνπηνπιάθε, φπ.π. Σνπ ίδηνπ, Μνληεξληζκφο θαη «Παξάδνζε» ζηελ ειιεληθή ηέρλε ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ, Θεζζαινλίθε, UniversityStudioPress, 1993, ζει. 63-69. Β. Μαηζηφπνπινο, «Δ δηακάρε 

γηα ηελ θαζαξή ηέρλε», ζην Ν. Καξαγγέινπ (επηκ.), ηέξεο. Έξγα απφ ηε ζπιινγή Κνπηνπιάθε, φπ.π.   
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ηέρλεο νθείιεη λα πξνθαιεί εληφο ηνπ ζεαηή κηα ζπλνιηθή θαη αθαξηαία δηέγεξζε ηνπ 

ςπρηθνχ ηνπ θφζκνπ θαη λα θηλεί «ηε ςπρηθή δσή νιφθιεξε, ηελ αηζζεηηθφηεηα καδί 

θαη ηε δηάλνηα». πλεπψο, ν Παπαλησλίνπ απέλαληη ζηελ «θαζαξή 

ηέρλε»αληηπαξέβαιε ηε «λνζεπκέλε κε ηδενινγηθά, κε λαηνπξαιηζηηθά θαη κε 

θνηλσληθά ζηνηρεία ηέρλε, ζηελ νπνία είρακε ην δπζηχρεκα λα γίλνπλ ηα 

αξηζηνπξγήκαηα»,
1070

 απνδίδνληάο ηεο κηα θαηεμνρήλ θνηλσληθή ιεηηνπξγία, φπσο 

αθξηβψο έθαλε θαη ν Κιέσλ Παξάζρνο ζηελ θξηηηθή ηνπ γηα ηελ πνηεηηθή ζπιινγή 

ηξνθή ηνπ Γηψξγνπ εθέξε ηα ίδηα αθξηβψο ρξφληα κέζα απφ ηηο ζηήιεο ηνπ 

πεξηνδηθνχΝέα Δζηία.
1071

 

Γηα ηνλ Παπαλησλίνπ, επνκέλσο, ν «αθξαίνο ππεξαηζζεηηζκφο ή ην 

l‟artpourl‟art» ηεο θαζαξήο ηέρλεο νδεγνχζε ζηε δηάξξεμε ηεο ζρέζεο ηέρλεο θαη 

δσήο
1072

 θαη ζηνλ απνθιεηζκφ κηαο νιφθιεξεο πεξηνρήο ηνπ πνιηηηζκνχ απφ ηελ 

θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, φπσο είρε ηελ επθαηξία λα ηνλίζεη μαλά κε αθνξκή ηελ 

έθζεζε ησλ Εηαιψλ θνπηνπξηζηψλ (Ώεξνδσγξαθηθή) ζην «ηνχληην»ζηηο αξρέο ηνπ 

1933. Κη ελψ αλαγλψξηζε φηη ε θνπηνπξηζηηθή ηέρλε κε ηελ πξνζπάζεηά ηεο λα καο 

ππνβάιεη ηελ ελέξγεηα ηεο χιεο θαη ηελ θίλεζε ηεο κεραλήο, «επήξε πην θνηλσληθφ 

ραξαθηήξα» ζπγθξηηηθά κε ηελ θαζαξή ηέρλε, έζπεπζε λα ηνλίζεη φηηην έδαθνο ηνπ 

θνπηνπξηζκνχ ζηελ ηέρλε ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλν, αθνχ ε ελέξγεηα είλε κηθξή 

πεξηνρή ηεο δσήο, ελψ αληίζεηα «ην φλεηξν, ε ξέκβε, ε γαιήλε, ε κλήκε, ε 

κειαγρνιία, ε αλαπφιεζηο, ε παξαηήξεζηο, ε ελαηέληζηο ησλ κνξθψλ θαη ησλ 

ρξσκάησλ, ε ζπγθίλεζηο πνπ δελ πξφθεηηαη λα γίλε δξάζηο, ε αδπλακία, ε ιχπε, ε 

έθζηαζηο Ŕ φ,ηη απνηειεί ηνλ πνιηηηζκφ Ŕ είλε ηεξάζηηα πεξηνρή ηεο δσήο».
1073

 

Ώληίζηνηρα θαη ζηελ θξηηηθή ηνπ γηα ηελ έθζεζε ηεο «Οκάδαο Σέρλε» ηνλ Μάξηην ηνπ 

1936, αλ θαη ζεκείσζε φηη δελ ππάξρεη ε ηπθιή θξεζθνπιεμία, φπσο ζηηο 

πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο εθζέζεηο, ε θξηηηθή ηνπ επηθεληξψζεθε ζηελ απνπζία ηνπ 

ζέκαηνο: «φινο ν άλζξσπνο, ηα ζπκθέξνληά ηνπ, ηα ηδαληθά ηνπ, ε θνηλσλία, ε δσή, 

αθφκε θαη ε νκνξθηά έκεηλαλ έμσ απφ ηελ ηέρλε. Αελ ζα δεηήζνπκε εθεί έληνλεο 

εληππψζεηο, δπλαηέο ζπγθηλήζεηο, ςπρηθνχο θφζκνπο».
1074

 

                                                 
1070Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο ηνπ θ. ηέξε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 25 Ώπξηιίνπ 1931. 
1071Π. [Κιέσλ Παξάζρνο], «Γ. εθέξε. “ηξνθή”», Νέα Δζηία, ηρ.109, 1 Ενπιίνπ 1931, ζει. 723-725. Δ 

βηβιηνθξηηηθή ηνπ Παξάζρνπ δεκνζηεχηεθε ακέζσο κεηά ηελ ηερλνθξηηηθή ηνπ Σέιινπ Άγξα γηα ηελ 

έθζεζε ηέξε. ΐι. επίζεο Β. Μαηζηφπνπινο, «Δ δηακάρε γηα ηελ θαζαξή ηέρλε», ζην Ν. Καξαγγέινπ 

(επηκ.), ηέξεο. Έξγα απφ ηε ζπιινγή Κνπηνπιάθε, φπ.π., ζει. 68 θ.έ.  
1072Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο ηνπ θ. Γέπνπ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 26 ΜαΎνπ 1933. ΐι. επίζεο Γ. 

Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Π. ΐπδάληηνπ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,7 Ώπξηιίνπ 1934.  
1073Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο ησλ θνπηνπξηζηψλ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 3 Φεβξνπαξίνπ 1933. 
1074Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Οκάδνο “Σέρλε”», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,15 Μαξηίνπ 1936. 
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10.4) Ο ξφινο ηνπ εκπνξίνπ ζηελ αλάδεημε ηεο «θαζαξήο ηέρλεο» 

Ο ηέηαξηνο άμνλαο ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ Παπαλησλίνπ θαηά ηεο 

«θαζαξήο ηέρλεο» ζπλδέζεθε κε ηνλ ξφιν ησλ εκπφξσλ ηέρλεο, ησλ πεξηνδηθψλ θαη 

ηεο ηερλνθξηηηθήο ζηελ αλάδεημε ηεο.
1075

Ήδε ζε άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Διεχζεξνο 

Σχπνο γηα ηνλ Βιβεηφ θαιιηηέρλε Θ. ηελιέλ (Théophile Steinlen, 1859-1923) ηνλ 

Εαλνπάξην ηνπ 1924 είρε θάλεη ιφγν γηα ηνλ πάηαγν πνπ θάλνπλ νη δσγξαθνη ηνπ 

ζπξκνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη πσο γαξγαινχλ πξφζθαηξα ηελ αίζζεζε ησλ 

ζλνκπ,
1076

 ελψ θαη ζε δεκνζίεπκά ηνπ γηα ηνλ Ααλφ δσγξάθν ΐ. 

Ώκνξζάη(VilhelmHammershøi, 1864-1916) ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1926 ζηελ 

εθεκεξίδαΔιεχζεξνλ Βήκα αλαθέξζεθε ζηελ «αθνιαζία ηεο επξσπατθήο αγνξάο ηεο 

ηέρλεο, ηα ηφζα θξφηαια, ηχκπαλα θαη βαξβαξφθσλα ρξσκάησλ θαη ζρεκάησλ, ηα 

νπνία νη έκπνξνη κε ηνπο θξηηηθνχο πσινχλ εηο ηελ δπζηπρή αγέιε ησλ 

αγνξαζηψλ».
1077

 

Σν ζπγθεθξηκέλν επηρείξεκα επαλήιζε πην ζπζηεκαηηθά ζηα δεκνζηεχκαηα 

ηνπ Παπαλησλίνπ κεηά ην 1928.
1078

 Βηδηθά ζην άξζξν ηνπ γηα ηνλ Κνπξκπέ πνπ 

γξάθηεθε, φπσο αλέθεξα παξαπάλσ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δεκφζηαο αληηπαξάζεζήο 

ηνπ κε ηνλ Γνπλαξφπνπιν θαη ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ, ν Παπαλησλίνπ έθαλε ιφγν γηα 

ην νηθηξφ εκπφξην θαη ην ζλνκπηθφ παξαιήξεκα πνπ δεκηνχξγεζε ε αδεθαγίαησλ 

«marchands des tableaux», γηα λα θαηαιήμεη πσο κφλν νη κφδεο γεξλνχλ, νη 

                                                 
1075Γηα ηνλ ξφιν ηνπ εκπνξίνπ ηεο ηέρλεο ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ βι. M. Gee, Dealers, critics, 

and collectors of modern painting: aspects of the Parisian art market between 1910 and 1930, Νέα 

Τφξθε, Garland Pub, 1981. R. Jensen , “The Avant-Garde and the Trade in Art”,Art Journal, ηφκνο 

47,ηρ. 4 (ρεηκψλαο 1988), ζει. 360-367. 
1076Γ. Παπαλησλίνπ, «Σα ζρέδηα ηνπ ηελιέλ»,εθ. Διεχζεξνο Σχπνο, 1 Εαλνπαξίνπ 1924. 
1077Γ. Παπαλησλίνπ, «Ο δσγξάθνο ηεο ζησπήο Ώκνξζάη», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,11 Ώπξηιίνπ 1926. Ο 

Παπαλησλίνπ είρε δεη έξγα ηνπ φηαλ είρε επηζθεθζεί ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο ζηα 1923 σο 

απεζηαικέλνο ησλ Βιιήλσλ δεκνζηνγξάθσλ ζηελ έθζεζε ηνπ Γθέηεκπνξγθ. ηε βηβιηνζήθε ηνπ είρε 

κάιηζηα κηα ζεηξά κνλνγξαθίεο ζθαλδηλαβψλ δσγξάθσλ, φπσο νηChristen Købke, 

AndersZorn,Theodor Philipsen,Peder Krøyer,NicolaiMarstrand, JuliusPaulsen,ErnstJosephson, 

ViggoJohansen. 
1078ην άξζξν ηνπ ι.ρ., γηα ηνλ Γθφγηα ηνλ Μάην ηνπ 1928, γξακκέλν κε αθνξκή ηα 150 ρξφληα απφ ηνλ 

ζάλαην ηνπ δσγξάθνπ, έγξαςε πσο «ν θαηξφο δελ βγαίλεη πνηέ γειαζκέλνο. πσο εμαθαλίδεη ζηνλ αέξα 

ηα άρπξα ηνπ ζλνκπηζκνχ, ηνπ θαθελείνπ, ηνπ πεξηνδηθνχ, ηεο νκαδηθήο παξαθξνζχλεο, απφ ηα νπνία 

βξίζεη ε ηέρλε, έηζη θξαηεί ζην θφζθηλφ ηνπ ηνλ αιεζηλφ θαξπφ». Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν Εσβηιαίνλ ηνπ 

Γθφγηα», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,20 ΜαΎνπ 1928. ηελ ηερλνθξηηηθή ηνπ, επίζεο, γηα ηελ έθζεζε 

ηεθαλνπνχινπ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1928 ζεκείσζε πσο «ε εξγαζία φηαλ πξφθεηηαη πεξί αιεζηλνχ 

ηαιάληνπ θαη φρη πεξί θάξζαο, δηδάζθεη πεξηζζνηέξνπο λεσηεξηζκνχο, παξά ηα μέλα πεξηνδηθά». Γ. 

Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο ηνπ δεχγνπο ηεθαλνπνχινπ (αίζνπζα ηξαηεγνπνχινπ)», εθ. Διεχζεξνλ 

Βήκα,24 Οθησβξίνπ 1928. 
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θαηαζθεπαζκέλνη θαιιηηέρλεο ηεο ζηηγκήο δηαξθνχλ φζν θαη ηα θνπζηάληα.
1079

 Χο 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο «ηερλνθξηηηθήο αθνιαζίαο ησλ ινγνθφπσλ»
1080

 θαη 

ηνπ νκαδηθνχ παξαιεξήκαηνο πνπ κπνξεί έλαο έκπνξνο λα μεζεθψζεη, αλέθεξε ηνλ 

Μνληηιηάλη, ηνλ νπνίν απνθάιεζε «κηα δφμα ηεο ζηηγκήο θαη ηεο 

ηχρεοθαηαζθεπαζκέλε κνηξαίσο θαη ηπραίσο ζην ραξηησκέλν καο Παξίζη, εθεί πνπ 

φια θαίλνληαη δηαθνξεηηθά ζην χπνπηνλ εκίθσο ησλ πεξηνδηθψλ ή ησλ ζλνκπηθψλ 

ζπγθεληξψζεσλ».
1081

πσο εχζηνρα έρεη παξαηεξεζεί, ε απφξξηςε απηή ηνπ 

Μνληηιηάλη απφ ηνλ Παπαλησλίνπ
1082

 ζήκαηλε νπζηαζηηθά ηε ζπλνιηθή απνδνθηκαζία 

ηνπ γηαηε «ρνιή ηνπ Παξηζηνχ», ηηο θαιιηηερληθέο αξρέο ηεο νπνίαο αθνινπζνχζε 

ηφηε ε πιεηνλφηεηα ησλ Βιιήλσλ λεσηεξηζηψλ.
1083

 

Με αθνξκή δε ηε ζπληνληζκέλε επίζεζή ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ ηέξε 

ελαληίνλ ηνπ, ν Παπαλησλίνπ βξήθε φηη θαη ζηελ Ώζήλα, φπσο ζην Παξίζη, 

„επδνθηκνχζε‟ πηα ην είδνο ησλ ζλνκπ: «ε πξσηεχνπζά καο είλε εξαηεηλφο ηφπνο ν 

νπνίνο, φπσο νη θνπθνί, έρεη αλάγθελ πάηαγνπ γηα λα αθνχζε, θπξίσο γηα λα 

βαξηαθνχζε θαη φηη νη αηξφκεηνί ηνπ θξεζθφπιεθηνη Ŕ γηα λα κεηαθξάζσ θάπσο ηνπο 

ζλνκπ Ŕ είλε δηαηεζεηκέλνη λα καο πεξάζνπλ γηα θαλαξίληα ηα ζπνπξγίηηα έζησ θαη αλ 

είλε θαλεξφ φηη ην ρξψκα ησλ έγηλε κε κηαο πεληάξαο θίηξηλε βαθή».
1084

 

Οη παξαπάλσ αλαθνξέο (ζλνκπηζκφο, θξεζθνπιεμία θηι.) ζπλερίζηεθαλ θαη 

ζηε κεηαγελέζηεξε αξζξνγξαθία ηνπ,
1085

 έλδεημε φηη ν Παπαλησλίνπ εμαθνινχζεζε λα 

πηνζεηεί ηηο ζπγθεθξηκέλεο αληηιήςεηο γηα ηνλ θεξδνζθνπηθφ ξφιν ησλ εκπφξσλ ζηελ 

αλάδεημε ηεο λεσηεξηθήο ηέρλεο, θαη λα ηαπηίδεηαη ζην ζεκείν απηφ κε ηηο ζέζεηο πνπ 

δηαηχπσζαλ ην ίδην δηάζηεκα ζε άξζξα ηνπο θαη ζπλεληεχμεηο νη ζπληεξεηηθνί θαη 

εζληθηζηέο Έιιελεο δηαλννχκελνη θαη θαιιηηέρλεο, φπσο νη Ώρ. Κχξνπ, Κ. Μπαζηηάο, 

Ώπ. ΐ. Ααζθαιάθεο, Π. Μαζηφπνπινο θ.ά.
1086

 Κνηλή πεγή φισλ ησλ παξαπάλσ, φπσο 

έρεη ήδε επηζεκαλζεί, ήηαλ ηα βηβιία θαη ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ ζπληεξεηηθνχΓάιινπ 

                                                 
1079Γ. Παπαλησλίνπ, «Ο ηδεαιηζηήο ηεο θχζεσο», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,20 Ώπγνχζηνπ 1929. 
1080Δ θξάζε ζην Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ δσγξαθηθή ηνπ Γ. ΐψθνπ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,9 Ενπλίνπ 1932. 
1081Γ. Παπαλησλίνπ, «Βμ αθνξκήο ηεο „Εηαιηθήο Ββδνκάδνο‟. Οη Εηαινί ζηελ Μπηελλάιε ηνπ 1931 

[1930], ΐ΄», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,23 Ώπξηιίνπ 1931.   
1082Βθηφο απφ ηελ αλαθνξά ηνπ ζην ξφιν ησλ εκπφξσλ γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Μνληηιηάλη, ν 

Παπαλησλίνπ απέξξηςε θαη ηελ ίδηα ηε δσγξαθηθή ηνπ, ραξαθηεξίδνληαο ηηο γπλαηθείεο ηνπ κνξθέο σο 

«εχθνιεο δηαζηξνθέο, θφξκεο ρσξίο ηίπνηε βαζχηεξν, ξερέο, αζήκαληεο». Γ. Παπαλησλίνπ, «Βμ 

αθνξκήο ηεο „Εηαιηθήο Ββδνκάδνο‟. Οη Εηαινί ζηελ Μπηελλάιε ηνπ 1931 [1930], ΐ΄», φπ.π. 
1083ΐι. Β. Μαηζηφπνπινο, J.Mita. Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ Γηάλλε Μεηαξάθε (1897-1963), Ώζήλα, 

Μνπζείν Μπελάθε, 2006, ζει.107-122. 
1084Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν έξγν ηνπ Ώξαβαληηλνχ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,24 ΜαΎνπ 1931. 
1085ΐι. ελδεηθηηθά Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο ηνπ θ. Γηνιδάζε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα 14 Εαλνπαξίνπ 

1933. Σνπ ίδηνπ, «Οη Ρψζνη ραξάθηαη», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,16 Αεθεκβξίνπ 1934. 
1086ΐι. Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ Μπηελλάιε, φπ.π., ζει. 135-136, ππνζ. 175. 
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ηερλνθξίηε Μσθιαίξ.ΟΑεκεηξηάδεο ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Σαρπδξφκνο-

Οκφλνηα ηεο Ώιεμάλδξεηαο ηνλ Μάην ηνπ 1930 αλαθέξζεθε ζηνλ Γάιιν ηερλνθξίηε-

ηζηνξηθφ ηέρλεο θαη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ λα απνθαιχςεη ηα ηερλάζκαηα ησλ εκπφξσλ 

ηέρλεο, φπσο ιφγνπ ράξε ηηο πιαζηέο δεκνπξαζίεο ζηηο νπνίεο «έξγα ηνπ ελφο ή ηνπ 

άιινπ „λεσηεξηζηνχ‟ πσινχληαη εηθνληθψο εηο εμσθξεληθέο ηηκέο, πνπ θαηφπηλ 

ηειεγξαθνχληαη ζηα δηάθνξα θαιιηηερληθά θέληξα, θαη νη πξάθηνξεο ησλ εκπφξσλ 

εμαπαηνχλ δηαθφξνπο αδαείο θαη πιεξψλνπλ, πξαγκαηηθά, φκσο απηνί, ηηκέο αλάινγεο 

κε ηηο εηθνληθέο ηεο δεκνπξαζίαο πνπ εηειεγξαθήζεζαλ».
1087

Γλσξίδνπκε πσο θαη ν 

Παπαλησλίνπ είρε ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ηνβηβιίνηνπΜσθιαίξ Lafarcedel‟artvivant 

(Παξίζη 1929), ην νπνίν ηνπ είρε ζηείιεη απφ ηε γαιιηθή πξσηεχνπζα ν Κψζηαο 

Αεκεηξηάδεο, φπσο ηνπιάρηζηνλ καο δείρλεη ε επηζηνιή ηνπ ηειεπηαίνπ πξνο ηνλ 

Παπαλησλίνπ κε εκεξνκελία 2 επηεκβξίνπ 1929 πνπ βξίζθεηαη ζην αξρείν ηνπ 

γιχπηε ζην Β.Λ.Ε.Ώ.: «νπ έζηεηια ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα έλα βηβιηαξάθη ηνπ 

CamilleMauclair γηα ηελ λεψηεξε ηέρλε. Βίλαη αξθεηά instructif θαη amusant, αλ θαη ζα 

κπνξνχζε λα πε θαλείο απάλσ ζην δήηεκα απηφ πξάγκαηα πην βαζηά θαη πην δπλαηά, 

λα θέξε δε εηο ην θσο precisions γηα ηα ζθαλδαιψδε θαη θσκηθά procedés ησλ λέσλ 

απηψλ arrivistes».
1088

πλεπψο ν Παπαλησλίνπ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απνδνκήζεη 

ηελ αμία ησλ ζχγρξνλψλ ηνπ λεσηεξηθψλ θαιιηηερληθψλ ηάζεσλ, πξνψζεζε θαη απηφο 

κε ηε ζεηξά ηνπ κέζα απφ ηα δεκνζηεχκαηά ηνπ, ηηο αληηιήςεηο ηνπ Μσθιαίξ γηα ηε 

ζπκπαηγλία ησλ εκπφξσλ ηέρλεο ζηελ πξνβνιή ησλ λεσηεξηζηψλ θαιιηηερλψλ. 

 

10.5) Ο passéiste Παπαλησλίνπ 

ηελ αηζζεηηθή ζθέςε ηνπ Παπαλησλίνπ, φπσο ηνπιάρηζηνλ πξνζπάζεζα λα 

ηε ζθηαγξαθήζσ ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα κέζα απφ δηάζπαξηα απνζπάζκαηα 

θεηκέλσλ ηνπ, αθνχ ν ίδηνο δελ έγξαςε έλα βηβιίν πεξί αηζζεηηθήο, ην έξγν ηέρλεο 

απνηεινχζε νπζηαζηηθά ην πξντφλ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηνπ θαιιηηέρλε κε ηε θπζηθή 

πξαγκαηηθφηεηα. ην ζρήκα απηφ, ν Παπαλησλίνπ έζεηε δχν αμησκαηηθέο 

πξνυπνζέζεηο: αθελφο κελ φηη θάζε θαιιηηέρλεο είρε κηα ηδηαίηεξε, μερσξηζηή 

ηδηνζπγθξαζία, αθεηέξνπ δε πσο ν εμσηεξηθφο θφζκνο δηέζεηε κηα 

«αληηθεηκεληθφηεηα», ε νπνία δελ κπνξνχζε λα παξαβιεθζεί. Δ θαιιηηερληθή 

                                                 
1087Ν. Μαθξήο, «Ώη ζπλνκηιίαη καο κε ηνλ γιχπηελ Αεκεηξηάδελ», εθ. Σαρπδξφκνο-Οκφλνηα 

(Ώιεμάλδξεηα), 14 ΜαΎνπ 1930. Παξαηίζεηαη ζην Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ 

Μπηελλάιε, φπ.π., ζει. 131, ππνζ. 161. 
1088Ώξρείν Αεκεηξηάδε, ΒΛΕΏ. Βπραξηζηψ ηνλ Ν.Π. ΠαΎζην γηα ηελ ππφδεημε ηεο ζρεηηθήο επηζηνιήο. 



469 

δεκηνπξγία ζπλίζηαην, ινηπφλ, ζηελ εξκελεία πνπ ν θάζε θαιιηηέρλεο έδηλε ζηα 

θπζηθά αληηθείκελα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ ε ηέρλε ήηαλ κηα θαηεμνρήλ δηαλνεηηθή 

εξγαζία ή κε ηα δηθά ηνπ ιφγηα, ε «πιαζηηθή δηάλνηα» δελ κπνξεί λα είλαη αλεμάξηεηε 

απφ ηε «δηαλνεηηθή δηάλνηα, ηα αλψηεξα πλεπκαηηθά θέληξα».
1089

 Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, 

ν δηεπζπληήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο έζεζε σο βαζηθφ θξηηήξην ηεο θαιιηηερληθήο 

αμίαο ηνπ έξγνπ ηέρλεο ηε δχλακή ηνπ λα «ζέιγεη» ην αλζξψπηλν αηζζεηήξην θαη 

ηφληζε ζηα θείκελά ηνπ, φπσο ζα αλαθέξσ ζηε ζπλέρεηα, ην ζηνηρείν ηεο «Ώξκνλίαο».  

Γηα λα επηθπξψζεη ηηο παξαπάλσ αηζζεηηθέο ηνπ αληηιήςεηο, ν Παπαλησλίνπ 

ζηξάθεθε, κεηαμχ άιισλ, θαη ζην ρεηξφγξαθν ηνπ Παλαγηψηε Ανμαξά Πεξί 

Εσγξαθίαο.
1090

 Δ αμία ηνπ θεηκέλνπ, έγξαςε ζε άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Διεχζεξνλ 

Βήκα ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1933, ήηαλ φηη «μαλαθέξλεη ηελ θχζηλ ζηα κάηηα ησλ δσγξάθσλ 

έπεηηα απφ ηελ θαηάρξεζε ηεο αληηγξαθήο πνπ έθακε ε αγηνγξαθία». Παξέζεζε 

κάιηζηα ηα ιφγηα εθείλα πνπ απνηεινχζαλ θαηά ηε γλψκε ηνπ ηελ αηψληα πεγή ησλ 

εηθαζηηθψλ ηερλψλ: «Πιελ θαιιίηεξα απφ θάζε άιισ είλε λα δνπιεχεηε απφ ην 

Φπζηθφλ θαη αιεζηλφ, ην νπνίνλ ηπραίλεη λα ην έρεο αελλάσο θαη‟ έκπξνζζελ εηο ηα 

φκκαηα, σζάλ ππφδεηγκα πξσηφηππνλ θαη βέβαηνλ Αηδάζθαινλ».
1091

Βπίζεο, ν 

Παπαλησλίνπ ζηάζεθε ηδηαίηεξα ζηηο αληηιήςεηο ηνπ Ανμαξά ζρεηηθά κε ηελ 

«εθεχξεζη», εθείλε ηελ αλψηεξε πλεπκαηηθή δχλακε, κε ηελ νπνία ν θαιιηηέρλεο 

ππνηάζζεη ην ζρέδην θαη ηνλ ρξσκαηηζκφ θαη ε νπνία δηθαηνινγεί ηελ αμία ηνπ έξγνπ 

ηέρλεο.
1092

Δ αλαδήηεζε, φκσο, ζε έλα θείκελν ηνπ 1700 ησλ αηζζεηηθψλ θαλφλσλ πνπ 

πξέπεη λα ηζρχνπλ θαη ζηε ζχγρξνλε εηθαζηηθή παξαγσγή θαζηζηά ηνλ Παπαλησλίνπ 

«passéiste», ιέμε πνπ θαη ν ίδηνο ρξεζηκνπνίεζε πνιχ εχζηνρα γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ 

                                                 
1089ΐι. ηα φζα γξάθεη ζην Γ. Παπαλησλίνπ, «Ο γιχπηεο ηεο Κνηκσκέλεο», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 18 

Ννεκβξίνπ 1934.  
1090Γηα ην ρεηξφγξαθν ηνπ Ανμαξά, βι. Π. Εσάλλνπ (επηκ.), Λενλάξλην ληα Βίληζη Ŕ Λεφλ Μπαηηίζηα 

Αικπέξηη Ŕ Αληξέα Πφηζν. Γηα ηελ δσγξαθίαλ. Οη πξψηεο κεηαθξάζεηο θεηκέλσλ ηέρλεο απφ ηνλ 

Παλαγηψηε Γνμαξά, Δξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο Κξήηεο / Ελζηηηνχην Μεζνγεηαθψλ 

πνπδψλ, 2016,  ζει. 90 θ.έ. ΐι. επίζεο Νη.-Υι. Ώιεβίδνπ, Ο Παλαγηψηεο Γνμαξάο, ην Πεξί Εσγξαθίαο 

θαηά ην αςθζη΄ θαη νη άιιεο κεηαθξάζεηο. Σα ηεθκήξηα, Θεζζαινλίθε, ΐάληαο, 2005. 
1091Γ. Παπαλησλίνπ, «Ο Παλαγηψηεο Ανμαξάο “Πεξί Γσγξαθίαο”. Δ ηερλνθξηηηθή καο πξν 250 

ρξφλσλ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 16 Ώπξηιίνπ 1933. 
1092π.π.: «Μα ε δσγξαθηθή δελ είλε αθφκε απηφ [ην ζρέδηνλ θαη ν ρξσκαηηζκφο]. Υξεηάδεηαη κηα 

αλψηεξε πλεπκαηηθή αξεηή. Δ ζχλζεζηο. Καη ηη είλε ε ζχλζεζηο; Θεζαπξφο φπνπ θπιάηηεηαη εηο ηαηο 

απνζήθαηο ηεο δηαλνίαο. Αχλακηο ηεο ςπρήο φπνπ αζεθψλεη ηαο ηαο εηθφλαο δηά κέζνπ ηεο νξζφηεηνο 

κηαο ππεξηειείνπ πνιπκαζήζεσο θαη ηαο δίδεη εηο ηελ ππεξεηεχνπζαλ ρείξα ε νπνία θέξλεη ηελ 

πεπξαγκέλελ θαη ηειείαλ πξάμηλ ηεο δσγξαθίαο‟. Ση άιιν πεξηγξάθεη εδψ παξά ηε δχλακη ηεο 

θαληαζίαο; Καη ηη άιιν είλε ε ζχλζεζηο, ε δεκηνπξγία; «Βθεχξεζηο!» Έηζη ηελ νλνκάδεη ν Ανμαξάο 

απηήλ ηελ αλψηεξε ηδηφηεηα πνπ δεηεί απφ ην δσγξάθν. Καη δελ είλε εθεχξεζηο κφλν ε ηθαλφηεο λα 

επηλνεί κχζνπο. Βίλε ε γεληθή ηθαλφηεο πνπ ζρεκαηίδεη ηνλ πίλαθα θαη ηα δεκηνπξγεί φια. «Σελ 

δηαθνξάλ ησλ θεηκέλσλ, ηελ αξκνλίαλ ησλ ρξσκάησλ, ηνλ ηξφπνλ ησλ εξγαζηψλ, ηελ ζέζηλ ησλ 

ζρεκάησλ…». 
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εαπηφ ηνπ.
1093

 πσο ζσζηά ζεκείσζε ν Κσηίδεο, ν Παπαλησλίνπ «έκεηλε πεξηζζφηεξν 

πξνζθνιιεκέλνο ζε φ,ηη ζεσξνχληαλ “κνληέξλν” ζηελ Βιιάδα ηνπ Βίθνζη κάιινλ, 

παξά ηνπ Σξηάληα».
1094

 

Δ ζπληεξεηηθή απηή ζηξνθή ζηελ αηζζεηηθή ηνπ ζθέςε είλαη εκθαλήο ζηηο 

αληηιήςεηο ηνπ γηα ηνλ εμπξεζηνληζκφ, θίλεκα γηα ην νπνίν είρε εθθξαζηεί, φπσο 

αλέθεξα παξαπάλσ, κε ζεηηθά ιφγηα ην 1924. ηελ ηερλνθξηηηθή ηνπ, ιφγνπ ράξε, γηα 

ηηο αθνπαξέιεο ηνπ Γηψξγνπ Μπνπδηάλε, ν «παξειζνληηζηήο» Παπαλησλίνπ 

δηαηχπσζε ηελ ελφριεζή ηνπ γηα ηελ «άξλεζε κηαο ηζηνξίαο 7 ρηιηάδσλ εηψλ, φζε 

απάλσ-θάησ είλε ε ηζηνξία ηεο ηέρλεο» θαη απέξξηςε ηα εθζέκαηα επεηδή αθξηβψο δελ 

δηέζεηαλ ην ζηνηρείν ηεο «αξκνλίαο».
1095

 Με αθνξκή, επίζεο, ηελ έθζεζε ηνπ 

Γεξκαλνχ δσγξάθνπ Έξημληνλ ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1935, ν Παπαλησλίνπ απέξξηςε ηνλ 

εμπξεζηνληζκφ, πξψηνλ επεηδή είρε θαηαξγήζεη ηνλ αηνκηθφ ραξαθηήξα ηνπ 

θαιιηηέρλε θαη ησλ αληηθεηκέλσλ,
1096

 θαη δεχηεξνλ επεηδή απφ ην ηειηθφ απνηέιεζκα 

απνπζίαδε ε «αξκνλία»:  

Ζ έθθξαζηο δελ αξθεί. Σν λα εθθξάζεη θαλείο κε δχλακη ην άηνκφ ηνπ, κε αθξφηεηεο, κε 

ηφικε, είλε κηθξφ πξάγκα, φηαλ ιείςε ην αξκνληθφ απνηέιεζκα. Καη ην ηδαληθφ ηνπ 

εμπξεζηνληζκνχ, ην λα εμσηεξηθεπζή δειαδή ε δσηηθφηεο καο, ε αλεζπρία καο, ηα φλεηξά 

καο, ε δχλακί καο θαη ε βνχιεζε ηνπ δχλαζζαη Ŕ ηφζν γλψξηκα ζηε γεξκαληθή ξάηζα 

ζηνηρεία Ŕ δελ αξθεί λα θάκε ην έξγν ηεο ηέρλεο, αλ ζηελ έθξεμη απηή δελ ππάξμε θαη 

εθείλν πνπ απνηειεί ηελ ίδηα ηελ ηέρλε Ŕ ε αξκνλία.
1097

 

Ώληηζηνίρσο ν Παπαλησλίνπ αδπλαηνχζε λα πξνζιάβεη θξηηηθά θαη ηηο 

ζχγρξνλέο ηνπ λεσηεξηζηηθέο θαιιηηερληθέο αλαδεηήζεηο, φπσο καο δείρλεη ν 

                                                 
1093Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ ηέρλε ηνπ θνπηνπξηζκνχ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,4 Φεβξνπαξίνπ 1933. 
1094Ώ. Κσηίδεο, Μνληεξληζκφο θαη «Παξάδνζε» ζηελ ειιεληθή ηέρλε ηνπ Μεζνπνιέκνπ, Θεζζαινληθή, 

UniversityStudioPress, 1993, ζει. 64. ΐι. θαη ηνπ ίδηνπ, «ηέξεο. Σν έξγν θαη ε ππνδνρή ηνπ ζηηο αξρέο 

ηνπ Σξηάληα», ζην Ν. Καξαγγέινπ (επηκ.), ηέξεο, φπ.π., ζει. 54-55. 
1095Γ. Παπαλησλίνπ, «Ώθνπαξέιιεο θαη ζρέδηα, 2 (ηειεπηαίνλ)», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,2 Ννεκβξίνπ 

1934. 
1096Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο ηνπ θ. Έξημληνλ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,16 Αεθεκβξίνπ 1935: «Βπξήθα 

ζηνλ „Παξλαζζφ‟ έλα λέν Γεξκαλφ θη έλα εμπξεζζηνληζηή, ν νπνίνο έρεη ηε δσή ηεο ξάηζαο ηνπ θαη ηνλ 

ππξεηφ ηεο ζρνιήο ηνπ […] Σα έξγα απηά έρνπλ ηφικε. Απζηπρψο φκσο κπαίλνπλ ζηε γεληθή θαηεγνξία 

ησλ έξγσλ γηα ηα νπνία κηινχζα παξαπάλσ. Αελ είλε πξνζσπηθέο εληππψζεηο. Βίλε ε ζπληαγή πνπ 

επέβαιελ ν γεξκαληθφο εμπξεζηνληζκφο, ε απαίηεζη ηνπ λα ππνηάμσκε ηελ πξνζσπηθφηεηά καο ζ‟απηφλ 

θαη λα βιέπσκε ζην εμήο φ,ηη είλε αηνκηθφ, φ,ηη είλε ηδηφηππν, ην ηέκελνο ηνπ Μνπζνπικάλνπ, ην λαφ 

ηεο Εεξνπζαιήκ, ην ιηκάλη ηεο Ώηηηθήο, κε ηνλ ηξφπν ηνλ νπνίνλ δπν-ηξεηο δηθνί ηνπ δσγξάθνη 

κεηαρεηξίζηεθαλ γηα σξηζκέλα έξγα ηεο θχζεσο ή ηεο θαληαζίαο. Βάλ ν ηξφπνο απηφο ήηαλ πξσηφηππνο 

απφ θείλνπο πνπ έγηλε θαη γηα ηα σξηζκέλα πξάγκαηα πνπ έγηλε, δελ κπνξεί φκσο λα πάξε ηηο αμηψζεηο 

δηεζλνχο ξπζκνχ θαη λα επηβάιε ηελ ίδηα θίλεζη γηα φια ηα κπαιά θαη ηα πηλέια ηνπ θφζκνπ θαη ην ίδην 

ζρήκα ζε φια ηα αληηθείκελα φζα ε ηζηνξία θαη ε θχζηο έθακαλ δηαθνξεηηθά θαη απζχπαξθηα. Σα 

Εεξνζφιπκα έρνπλ ην ραξαθηήξα ησλ. Πνιιά κάηηα κπνξνχλ λα ηα ηδνχλ θαηά δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, 

αξθεί φκσο λα κε θχγνπλ απφ απηφλ ηνλ ραξαθηήξα, ν νπνίνο αζθαιψο ππάξρεη έμσ απφ ην ππνθείκελφ 

καο». 
1097π.π. 
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ραξαθηεξηζκφο ησλ έξγσλ ησλ Κνθφζθα,
1098

 αγθάι, νπηέλ, Καληίλζθη, Κιέε θαη 

Υφθεξ σο «χπνπηεο, θζελέο θαη πεξαζηηθέο πξσηνηππίεο».
1099

Δ παξαπάλσ 

θξαζενινγία θαη ε ζπζηεκαηηθή απηή επίζεζε ηνπ θαηά ηεο «δσληαλήο ηέρλεο» κέζα 

απφ ηηο ζειίδεο ηνπ θαζεκεξηλνχ θαη πεξηνδηθνχ Σχπνπ, ηνπνζεηεί ηνλ Παπαλησλίνπ 

ζηνλ ρψξν ησλ ζπληεξεηηθψλ ηερλνθξηηψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930. Άιισζηε,ην 

γεγνλφο φηη ηελ πεξίνδν ηεο Παιηλφξζσζεο ηεο ΐαζηιείαο θαη θαηά ηε κεηαμηθή 

δηθηαηνξία παξέκεηλε ζηε δηεχζπλζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, εθιέρζεθε 

Ώθαδεκατθφο θαη δηαηήξεζε ηε ζηήιε ηεο ηερλνθξηηηθήο ζηελ εθεκεξίδα Διεχζεξνλ 

Βήκα απνηειεί απφδεημε φηη νη αληηιήςεηο ηνπ δελ αληίβαηλαλ ζην γεληθφηεξν 

ζπληεξεηηθφ θιίκα ηεο επνρήο. Βηδηθά νη επηθξίζεηο ηνπ γηα «ηππνπνίεζε» θαη 

«νκνηνκνξθία» ηεο ζχγρξνλεο ηνπ εηθαζηηθήο παξαγσγήο δελ έξρνληαλ ζε αληίζεζε 

κε ην θεληξηθφ δηαθχβεπκα εθείλεο ηεο επνρήο, ην νπνίν ήηαλ ε δεκηνπξγία «εζληθήο 

ηέρλεο», κηαο ηέρλεο δειαδή πνπ ζα έρεη δηαθξηηά ζηνηρεία θαη ζα απνδεηθλχεη ηελ 

μερσξηζηή νληφηεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ έζλνπο, ηελ πνιηηηζηηθή σξηκφηεηά ηνπ θαη ζε 

ηειηθή αλάιπζε ηελ πνιηηηζηηθή θαη εζληθή αλσηεξφηεηά ηνπ κέζα ζην επξσπατθφ 

πεξηβάιινλ. πσο ζα αλαθέξσ ζηε ζπλέρεηα, ν Παπαλησλίνπ έθαλε, ζηα 1936, 

εθηεηακέλε ρξήζε ησλ ελλνηψλ ηεο θπιήο θαη ηεο ξάηζαο, κε ζθνπφ λα παξνπζηάζεη 

ζηνπο αλαγλψζηεο ηνπ ηελ ηζπαληθή ηέρλε. Ο ίδηνο, άιισζηε, γλψξηδε πνιχ θαιά, 

φπσο καο δείρλεη κηα ζεηξά άξζξσλ ηνπ ζηα 1921, ηηο ζεσξίεο ηνπ Γθ. Λε Μπνλ 

(GustaveLeBon).
1100

 

Οθείινπκε, σζηφζν, λα αλαγλσξίζνπκε φηη ν Παπαλησλίνπ δελ ζα 

πξνζρσξήζεη πνηέ ζηνπο αθξαηθλείο εζληθηζηέο δηαλννχκελνπο. ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1930, έλα κεγάιν ηκήκα αζηηθήο δηαλφεζεο, δηαπνηηζκέλν απφ ηνλ 

εζλνθεληξηθφ ιφγν θαη κε ζχλζεκα ηελ «επηζηξνθή ζηηο ξίδεο», πξνψζεζε ζηνλ ρψξν 

ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ ηε δεκηνπξγία έξγσλ πνπ ζα ελζσκάησλαλ εθθξαζηηθά κέζα 

απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ην πην πξφζθαην θαιιηηερληθφ παξειζφλ (ηεο βπδαληηλήο θαη 

ηεο «ιατθήο»- παξαδνζηαθήο ηέρλεο). Δ αηζζεηνπνίεζε εζλνθεληξηθψλ αμηψλ ζηηο 

εηθαζηηθέο ηέρλεο ππήξμε ην δεηνχκελν αθφκε θαη γηα λεσηεξηζηέο δσγξάθνπο φπσο ν 

                                                 
1098Γηα λα δείμσ πάιη ηε ζπληεξεηηθή απηή ζηξνθή ηνπ Παπαλησλίνπ κεηά ην 1928, ζπκίδσ ηηο θξάζεηο 

ηνπ ζε θείκελφ ηνπ ην 1924, φηαλ ραξαθηήξηζε έλα ηνπίν ηνπ Κνθφζθα πνπ είρε δεη ζην Μφλαρν σο 

«παξάδνμνλ θαη κπζηεξηψδεο, γεκάην ηνικεξά, αιιά λέα θαη ελδηαθέξνληα πξάγκαηα, απφ θείλα πνπ 

θξαηνχλ ηνλ παξαηεξεηήλ κεηέσξνλ κεηαμχ εθείλσλ πνπ είρε ζπλεζίζεη λα ζαπκάδε θαη ηεο δπλάκεσο 

ελφο επαλαζηάηνπ πνπ πεγαίλεη πξνο ηαο δηθάο ηνπ αλαθαιχςεηο». ΐι. Γ. Παπαλησλίνπ, 

«πλαηζζεκαηηθνί δσγξάθνη», εθ. Δζηία, 8 Ννεκβξίνπ 1924. 
1099Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο ηεο νκάδνο Σέρλε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,5 Ννεκβξίνπ 1931.  
1100ΐι. Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ θπιή», εθ. Δζηία, 11 θαη 14 Ώπγνχζηνπ 1921. 
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ηέξεο, ν νπνίνο επεδίσμε, ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελά ηνπ, λα δψζεη, κέζα απφ 

ζπγθεθξηκέλα ζρήκαηα, ζηνπο πίλαθέο ηνπ ηελ θξπθή νπζία ηνπ δεκνηηθνχ 

ηξαγνπδηνχ.
1101

 Ο Παπαλησλίνπ, σζηφζν, ζηηο ηερλνθξηηηθέο ηνπ δελ δηαηχπσζε πνηέ 

έλα αληίζηνηρν αίηεκα γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πξνγνληθήο θιεξνλνκηάο θαη θπξίσο 

ησλ «ιατθψλ» θαη βπδαληηλφηξνπσλ κνξθηθψλ ζηνηρείσλ, κε ζθνπφ λα θαηαδεηρζεί ε 

ζπλέρεηα ηεο ειιεληθήο θαιιηηερληθήο παξαγσγήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ηε 

ζχγρξνλε επνρή, θαη ζπλαθφινπζα λα θαηαζθεπαζηεί κηα δηαρξνληθή πνιηηηζκηθή 

ειιεληθή ηαπηφηεηα. Ο ίδηνο, άιισζηε, επέθξηλε ηε βπδαληηλή ηέρλε σο 

αληηλαηνπξαιηζηηθή θαη επεηδή αθξηβψο πεξηφξηδε ηελ θαιιηηερληθή ειεπζεξία θαη γηα 

ηνλ ιφγν απηφλ είρε ζέζεη, φπσο αλέθεξα παξαπάλσ, ζηελ αθεηεξία ηεο λενειιεληθήο 

ηέρλεο ηελ Βπηαλεζηαθή ρνιή. ηα έξγα ηεο ζχγρξνλήο ηνπ εηθαζηηθήο παξαγσγήο 

δελ αλαδήηεζε ηελ ειιεληθφηεηά ηνπο σο έλα ζηνηρείν «ππεξαηνκηθφ» θαη δηαρξνληθφ, 

θαη ηαπηφρξνλα σο αμηνινγηθφ θξηηήξην ηεο ππεξνρήο ηνπο απέλαληη ζηελ ηέρλε ησλ 

άιισλ εζλψλ. Πνηέ δελ ζα πξνζπαζήζεη λα απνδείμεη ηελ πνιηηηζκηθή κνλαδηθφηεηα 

ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο θαη δελ ζα πξνζππέγξαθε απφςεηο φπσο εθείλεο ηνπ Εσάλλε 

Μεηαμά φηη «ζέινκελ ηδηθφλ καο πνιηηηζκφλ, ηνλ νπνίνλ λα ηνλ σζήζνκελ θαη λα ηνλ 

θάκσκελ αλψηεξνλ απφ φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο εηο ηελ άθξελ απηήο ηεο 

Βπξψπεο».
1102

 

Πξέπεη, επίζεο, λα επηζεκάλνπκε ηε ζπλέπεηα ηνπ Παπαλησλίνπ ζηηο 

αηζζεηηθέο ηνπ θξίζεηο ηε δεθαεηία ηνπ 1930. Σν θξηηήξην ηεο «ζχλζεζεο» θαη ηεο 

«αξκνλίαο» πηνζεηήζεθε φρη κφλν γηα ηελ απφξξηςε ησλ λεσηεξηθψλ ηάζεσλ, αιιά 

θαη γηα λα επηθξίλεη ηα έξγα ησλ αθαδεκατθψλ Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ. Ώπνδνθίκαζε, 

έηζη, ηηο εζνγξαθίεο θαη ηνπο κπζνινγηθνχο πίλαθεο ηνπ Βπακεηλψλδα Θσκφπνπινπ, 

επεηδή α) ήηαλ ζέκαηα μέλα πξνο ηε δηθή ηνπ ηδηνζπγθξαζία θαη β) απνπζίαζε απφ 

απηά ην δηαλνεηηθφ ζηνηρείν πνπ βάδεη ζε ηάμε ηα ζθνξπηζκέλα εμσηεξηθά θαηλφκελα 

θαη πνπ νδεγεί ζηελ αξκνλία: «Ώιιά ηη είλαη ην έξγν αλ φρη απηή ε ηειηθή αξκνλία; 

Πέζηε ηελ απνηέιεζκα, ελφηεηα, πέζηε ηελ αθφκα θαη ην έλα εηο ην πνιιαπινχλ, θαηά 

ηνπο παιενχο αηζζεηηθνχο, απηή ε ελφηεο, ε ινγηθή ησλ ζρεκάησλ θαη ησλ ρξσκάησλ 

δίλεη ηελ αηζζεηηθή αμία.
1103

 ηνπο πίλαθεο, επίζεο, ηνπ Οπκβέξηνπ Ώξγπξνχ δηέθξηλε 

ηε ζπαζκσδηθή ηερληθή ηεο πξψηεο πεξηφδνπ ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ, εμαηηίαο ηεο 

                                                 
1101Γ. ηέξεο, «Σέρλε θαη πλεπκαηηθφηεο», εθ. Ζ Πξσΐα, 29 Ώπξηιίνπ 1931. Ώλαδεκνζηεχεηαη ζην 18 

θξηηηθά άξζξα γχξσ απφ κηα έθζεζε, Ώζήλα, Ππξζφο, ρ.ρ. [1931]. 
1102Παξαηίζεηαη ζην Σ. Καγηαιήο, Ζ επηζπκία γηα ην κνληέξλν. Γεζκεχζεηο θαη αμηψζεηο ηεο ινγνηερληθήο 

δηαλφεζεο ζηελ Διιάδα ηνπ 1930, Ώζήλα, ΐηβιηφξακα, 2007,ζει. 211 
1103Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Βπακ. Θσκφπνπινπ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,15 Ννεκβξίνπ 1932. 
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καζεηείαο ηνπ ζηε Γεξκαλία θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ ηφληζε φηη ν δσγξάθνο δελ δηέζεηε 

ηελ «ivresse coloriste, δειαδή ην αηζζεηήξην ηεο νξάζεσο πξνεηνηκαζκέλν ψζηε λα 

απνδψζνπλ ηε ζπηλζεξνβνιία ησλ αληηθεηκέλσλ ζηνλ ήιην θαη ζην θσο θαη λα 

ζρεκαηίζνπλ απφ ηφλνπο θνκκαηηαζκέλνπο θαη ζπαζκψδεηο κηαλ εληαίαλ αξκνλία». 

Σνπ ππέδεημε κάιηζηα λα επηζθεθζεί ηε γαιιηθή αίζνπζα ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, 

ψζηε λα δεη απφ θνληά ηα έξγα ηνπ Μνληηηζέιιη.
1104

 Δ νξγηζκέλε αληίδξαζε ησλ 

καζεηψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ Ώξγπξνχ, αιιά θαη εθείλσλ ηνπ Αεκεηξηάδε, ζηελ 

αξλεηηθή απηή θξηηηθή ήηαλέλδεημε ηνπ ζπληεξεηηζκνχ πνπ επηθξαηνχζε ζηε ρνιή 

Καιψλ Σερλψλ ηελ επνρή εθείλε,
1105

 αιιά ηαπηφρξνλα δείρλεη θαη ηε ζαξξαιέα ζηάζε 

ηνπ Παπαλησλίνπ λα ζηξαθεί ελάληηα ζην θπξίαξρν αηζζεηηθφ πξφηππν πνπ 

εθπξνζσπνχζαλ νη αθαδεκατθνί θαη ζπληεξεηηθνί, ηκπξεζηνληζηηθψλ ηάζεσλ, 

θαιιηηέρλεο θαη ην θνηλφ ηνπο.   

                                                 
1104Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Οπκβ. Ώξγπξνχ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,2 Ώπξηιίνπ 1933. 
1105Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ Μπηελλάιε, φπ.π., ζει. 148. 
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Κεθάιαην 11: Ο Γ. Παπαλησλίνπ σο ηζηνξηθφο ηεο ηέρλεο. 

Ώλαδεηψληαο ηνπο «ξεαιηζκνχο» θαη «λαηνπξαιηζκνχο» ζηελ 

ηζηνξία ηεο δπηηθνεπξσπατθήο δσγξαθηθήο 

Ώλέθεξα παξαπάλσ ηε ζεκαζία πνπ είρε γηα ηνλ Παπαλησλίνπ ε δηδαζθαιία 

ηεο Εζηνξίαο ηεο Σέρλεο, φζνλ αθνξά ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο θαιαηζζεζίαο ηνπ θνηλνχ, 

ηελ νπνία ζεσξνχζε σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ εμέιημε θαη πξναγσγή ηεο 

θνηλσλίαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ε λέα ηαμηλφκεζε ηεο ζπιινγήο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο ήηαλ ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή, αθνχ κε ηελ αλάξηεζε ησλ έξγσλ θαηά 

εζληθέο θαιιηηερληθέο ζρνιέο δφζεθε γηα πξψηε θνξά ζηνλ επηζθέπηε ηνπ κνπζείνπ ε 

δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζεη, έζησ θαη κέζα απφ φρη θαη ηφζν αληηπξνζσπεπηηθά 

έξγα, ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ηεο δπηηθνεπξσπατθήο δσγξαθηθήο. ε κηα επνρή πνπ ε 

δηδαζθαιία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ καζήκαηνο δελ εληαζζφηαλ ζε θαλέλα πξφγξακκα 

ζπνπδψλ ειιεληθνχ παλεπηζηεκίνπ, νη ειιελφγισζζεο ή ζε κεηάθξαζε κειέηεο 

ηζηνξίαο ηεο επξσπατθήο ηέρλεο ήηαλ αλχπαξθηεο (κε κφλε εμαίξεζε ηε δίηνκε Γεληθή 

Ηζηνξία ηεο Σέρλεο ηνπ Ε.Μ. Παλαγησηφπνπινπ πνπ εθδφζεθε ην 1926-1927 απφ ηνλ 

εθδνηηθφ νίθν «Γεθάθε») θαη ηα ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα ζηνλ θαζεκεξηλφ θαη 

πεξηνδηθφ Σχπν πεξηνξηζκέλα, ε έθζεζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ζηα 1926 πξφζθεξε 

ηε κνλαδηθή δπλαηφηεηα επαθήο ηνπ αζελατθνχ θηιφηερλνπ θνηλνχ κε έξγα 

δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζπλέβαιε νπζηαζηηθά ζηε δηακφξθσζε 

ηεο επηζθφπεζεο ηεο ηζηνξίαο ηεο δπηηθνεπξσπατθήο ηέρεο ζηελ Βιιάδα.Γηα ηνλ ιφγν 

απηφλ είλαη, θαηά ηε γλψκε κνπ, απαξαίηεηε ε παξνπζίαζε ησλ αληηιήςεσλ ηνπ 

Παπαλησλίνπ γχξσ απφ ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ηεο επξσπατθήο ηέρλεο, δηφηη εθείλνο 

ήηαλ απφ ηνπο βαζηθνχο δηακνξθσηέο ηεο εηθφλαο ηεο,ηφζν κε ηηο μελαγήζεηο πνπ 

έθαλε ζηηο αίζνπζεο ηεο Πηλαθνζήθεο, φζν θαη κε ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο 

Εζηνξίαο ηεο Σέρλεο ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ θαη ζην Ώκαιίεην Οξθαλνηξνθείν.  

ΐαζηθή πεγή γηα ηελ εμέηαζε ηνπ Παπαλησλίνπ σο ηζηνξηθνχ ηεο 

δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο απνηεινχλ πξψηνλ, νη ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο ηνπ απφ ην 

αξρείν ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο πνπ αθνξνχζαλ θαηά πάζα πηζαλφηεηα ηα καζήκαηα 

Εζηνξίαο ηεο Σέρλεο πνπ δίδαζθε ζηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ, θαη δεχηεξνλ, ε ζρεηηθή 

κε ην ζέκα αξζξνγξαθία ηνπ ζηνλ θαζεκεξηλφ θαη πεξηνδηθφ Σχπν.  

Δ ιίζηα κε ηα βηβιία πνπ πεξηείρε ε βηβιηνζήθε ηνπ Παπαλησλίνπ καο δείρλεη 

πσο νη πεγέο ηνπ ήηαλ θαηεμνρήλ γαιιφθσλεο. Ώπφ ηα εγρεηξίδηα ηεο γεληθήο ηζηνξίαο 

ηεο ηέρλεο ζπλαληνχκε ηελ Histoiregénéraledesbeaux-arts ηνπ Ρ. Πεξ 
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(RogerPeyre)
1106

θαη ην Apolloηνπ . Ρελάθ (SalomonReinach),
1107

βηβιία πνπ έγηλαλ 

γλσζηά ζην επξχηεξν ειιεληθφ θνηλφ ράξε ζηηο κεηαθξάζεηο ηνπ Παληειή 

Πξεβειάθεην 1931.
1108

 ηε βηβιηνζήθε ηνπ βξίζθνπκε επίζεο ηελ Histoiredel‟art ηνπ 

Ώ. Ρνπ(AlphonseRoux)
1109

θαηηνLaPeinturedesoriginesauXVIesiècleηνπΛ. Οπξηίθ 

(LouisHourtick).
1110

Δ ζπγθεθξηκέλε ιίζηα δελ πεξηέρεη δχν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

ζεηξέο Εζηνξίαο ηεο Σέρλεο ηεο πεξηφδνπ εθείλεο, ηελ Histoiredespeintresdetoutesles 

écoles, ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ . Μπιαλ(CharlesBlanc)
1111

 θαη ηελ 

Histoiredel‟artdepuislespremierstempschrétiensjusqu‟à nosjours κε επηκέιεηα ηνπ Ώ. 

Μηζέι (AndréMichel),
1112

 αλ θαη φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηηο ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο 

ηνπ, ν Παπαλησλίνπ γλψξηδε ηηο παξαπάλσ ζπιινγηθέο εξγαζίεο. Σαπηφρξνλα 

απνπζηάδεη θαη ην βηβιίν ηνπ Ώ. Μπινπκ (André Blum),
1113

 ην νπνίν φκσο ήηαλ επίζεο 

γλσζηφ ζηνπο αζελατθνχο θαιιηηερληθνχο θχθινπο, αλ δερζνχκε σο απφδεημε ηελ 

αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ απφ ηνλ Ε.Μ. Παλαγησηφπνπιν ζην βηβιίν 

ηνπ ηειεπηαίνπ Γεληθή Ηζηνξία ηεο Σέρλεο.
1114

 

Ο δηεπζπληήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ζπκβνπιεπφηαλ επίζεο ηηο εθδφζεηο 

πνπ αθνξνχζαλ ηα επξσπατθά κνπζεία, φπσο ιφγνπ ράξε ην βηβιίν ηνπ Γπι Γηθξέ 

                                                 
1106R.Peyre, Histoiregénéraledesbeaux-arts, Παξίζη, Ch. Delagrave,1894. 
1107 S.Reinach, Apollo: histoire générale des arts plastiques professée a l'Ecole du Louvre, 7εέθδνζε, 

Παξίζη, Hachette,71913 (11904).Πξφθεηηαη γηα ηηο δηαιέμεηο ηνπ ζηελ EcoleduLouvre, ηεο νπνίαο ππήξμε 

θαη ζπληδξπηήο. 
1108Ρελάθ Ŕ Πεξ, Γεληθή Ηζηνξία ηεο Σέρλεο, 2 ηφκνη, Ώζήλα, Βιεπζεξνπδάθεο, ρ.ρ. [1931]. 
1109A. Roux, Histoiredel‟art, Παξίζη, Ch. Delagrave, 41922 (11910). 
1110L.Hourtick, LaPeinturedesoriginesauXVIesiècle, ζηεζεηξά« Manuels d‟Histoire de l‟Art », Παξίζη, 

H. Laurens,1908. 
1111Ch. Blanc (επηκ.), Histoiredespeintresdetoutesles écoles, Παξίζη, J. Renouard,1861-1876: C. Blanc, 

Ecole française, 3 ηφκνη, 1863-65·C. ΐlanc, Ecole hollandaise, 2 ηφκνη, 1863·C. Blanc, P. Mantz, A. 

Michiels, T. Silvestre, A. Wauters, Cloters, Ecoleflamande, 1868· 

C. Blanc, P. Mantz, Ecole vénitienne, 1868·C. Blanc, W. Bürger [pseud.], P. Mantz, L. Viardot, P. 

Lefort, Ecoleespagnole, 1869·C. Blanc, P. Mantz, T. Silvestre, Ecoleombrienneetromaine, 1870· 

W. Bürger [pseud.], C. Blanc, P. Chasles, P. Mantz, Ecoleanglaise, 1871·C. Blanc, H. Delaborde, 

Ecolebolonaise, 1874·C. Blanc, P. Mantz, A. Demmin, Ecoleallemande, 1875·C. Blanc, P. Mantz, 

Ecoleflorentine, 1876·C. Blanc, M. Chaumelin, G. Lafenestre, P. Mantz, P. Rochery, Ecolesmilanaise, 

lombarde, ferraraise, genoiseetnapolitaine, 1876.  
1112A. Michel (επηκ.), Histoire de l‟art depuis les premiers temps chrétiens jusqu‟à nos jours, Παξίζη, A. 

Colin, 1905-1929: I. Des débuts de l‟art chrétien à la fin de la période romane, 2 ηφκνη, 1905· II. 

Formation, expansion et évolution de l‟art gothique, 2 ηφκνη, 1906· III. Le réalisme: les débuts de la 

Renaissance., 2 ηφκνη, 1907· IV. LaRenaissance, 2 ηφκνη, 1909· V. La Renaissance dans les pays du 

Nord.Formation de l‟art classique moderne, 2 ηφκνη, 1912·VI. L‟art en Europe auXVIIe siècle, 2 ηφκνη, 

1921·VII. L‟art en Europe au XVIIIe siècle, 2 ηφκνη, 1925·VIII. L‟art en Europe et en Amérique au 

XIXe siècle et audébut du XXe, 3 ηφκνη, 1925.   
1113 A. Blum, Histoire générale de l'art des origines à nos jours, Παξίζη, A. Quillet, 1923. 
1114Ε.Μ. Παλαγησηφπνπινο, Γεληθή Ηζηνξία ηεο Σέρλεο, Ώζήλα, Γεθάθεο, 1926-1927, ηφκνο ΐ΄, ζει. 5, 

Πξνζεκείσζε. 
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(JulesGuiffrey) γηα ην κνπζείν ηνπ Λνχβξνπ
1115

 θαη ηε ζεηξά 

LapeintureauMuséeduLouvre, ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπίδηνπ,
1116

 θαη ηηο κειέηεο ηνπ Γθ. 

Γεθξνπά (GustaveGeffroy)γηα ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηα κνπζεία 

ζηελ Οιιαλδία.
1117

 ηε βηβιηνζήθε ηνπ ζπλαληάκε επίζεο πνιιέο κνλνγξαθίεο 

δπηηθνεπξσπαίσλ θαιιηηερλψλ, πξνεξρφκελεο απφ  ηε ζεηξά «LesGrandsArtistes. 

LeurVie - Leur Œuvre» ηεοπαξηζηλήοLibrairieRenouard(ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ 

Γεθξνπά), ηεζεηξά «Maitresanciensetmodernes» ησλπαξηζηλψλεθδφζεσλNilsson, 

θαηηεζεηξά «LesPeintresIllustrés» ησλ εθδφζεσλ PierreLafitteetCie(ππφ ηε δηεχζπλζε 

ηνπ HenryRoujon).  

Ο Παπαλησλίνπ είρε, επίζεο, ηελ επθαηξία λα δεη απφ θνληά έξγα ηεο 

δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο ζε κνπζεία θαη πηλαθνζήθεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ηφζν θαηά ηελ 

ηξηεηή παξακνλή ηνπ ζην Παξίζη (1908-1910), φζν θαη ζηα κεηέπεηηα ηαμίδηα ηνπ ζηελ 

Βπξψπε. Γλσξίδνπκε φηη ζηα 1923 βξέζεθε ζηε θαλδηλαβία σο αληηπξφζσπνο ησλ 

Βιιήλσλ δεκνζηνγξάθσλ γηα ηε Αηεζλή Έθζεζε ζηε ηνθρφικε, ην 1931 πήγε ζην 

Μφλαρν γηα ηελ αγνξά ηνπ πίλαθα ηνπ Γθξέθν «Δ πλαπιία ησλ Ώγγέισλ», ελψ ζηα 

1935  ζηελ Εζπαλία, κε βαζηθφ ζθνπφ λα επηζθεθζεί ην Σνιέδν θαη λα δεη ηα έξγα ηνπ 

Γθξέθν. Σέινο ζηα 1938επηζθέθζεθε ηε Ρψκε θαη ηε Φισξεληία.    

Ώπφ ηα θείκελα ηνπ Παπαλησλίνπ ζπκπεξαίλνπκε πξψηνλ, φηη ην ελδηαθέξνλ 

ηνπ επηθεληξψζεθε ζηνπο «λαηνπξαιηζκνχο» θαη ηνπο «ξεαιηζκνχο» πνπ 

εθδειψζεθαλ ζηελ ηζηνξία ηεο επξσπατθήο ηέρλεο απφ ηελ Ώλαγέλλεζε κέρξη θαη ηα 

ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη δεχηεξνλ φηη ε εξκελεία ηνπ ζηεξίρζεθε θπξίσο ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαιιηηέρλε, ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο ηεο επνρήο θαη ηελ έλλνηα 

ηεο «θπιήο». 

 

11.1) «Ρεαιηζκφο» θαη «λαηνπξαιηζκφο» ζηελ ηηαιηθή ηέρλε ηεο 

Αλαγέλλεζεο: θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη θαιιηηερληθέο κεγαινθπΐεο 

χκθσλα κε ηε ιίζηα ησλ βηβιίσλ ηεο ζπιινγήο Παπαλησλίνπ πνπ ππάξρεη 

ζην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ.., ε βαζηθφηεξε πεγή ηνπ γηα ηελ ηηαιηθή ηέρλε ηεο 

                                                 
1115J. Guiffrey, Le Musée du Louvre: Les peintures, les dessins, la chalcographie, Παξίζη, Librairie 

Renouard, H. Laurens, 1909. 
1116 P.A. Lemoisne, LapeintureauMuséeduLouvre. Ecole française: XIVe au XVIe siècle, Παξίζη, L‟ 

Illustration, ρ.ρ. Louis Gillet, LapeintureauMuséeduLouvre. Ecole française: XVIIIe siècle,Παξίζη, L‟ 

Illustration, ρ.ρ. Louis Hautecoeur, «LapeintureauMuséeduLouvre. Ecole française: XIXe siècle, 1re 

partie, Παξίζη, L‟ Illustration, ρ.ρ.  
1117G.Geffroy, Les musées d'Europe :La Hollande, Παξίζη, Nilsson,1907·Σνπίδηνπ, Les musées d'Europe 

:Londres, La National Gallery, Παξίζη, Nilsson, ρ.ρ. 
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Ώλαγέλλεζεο ήηαλ ε πινχζηα (θπξίσο γαιιφθσλε) βηβιηνγξαθία. ηε βηβιηνζήθε ηνπ 

είρε ηηο γεληθέο κειέηεο γηα ηελ ηζηνξία ηεο ηηαιηθήο ηέρλεο ησλ Γ. Λαθελέζηξ 

(GeorgesLafenestre),
1118

Ώ. Ώμελθέιλη (HenryAxenfeld),
1119

ηαληάι (Stendhal),
1120

Φ. 

Μνληέ (PhilippeMonnier),
1121

Κ. Ρίηζη (CorradoRicci),
1122

Γ. Πάηεξ (WalterPater)
1123

 

θαη Υ. ΐέιθιηλ (HeinrichWölfflin)·
1124

 κνλνγξαθίεο Εηαιψλ θαιιηηερλψλ απφ 

ζπγγξαθείο φπσο νη Μ. Μπξηφλ (MarcelBrion),
1125

. Μπαγέ (CharlesBayet),
1126

Γθ. θαη 

Λ. Ρνζεληάι (GabrielleθαηLeonRosenthal),
1127

Ώ. Μπινπκ (André Blum),
1128

Ώ. Πηζφλ 

(AlfredPichon),
1129

Γθ. εάγ (GabrielSéailles),
1130

Λ. Φεξέξν(LeoFerrero),
1131

Γ. Μπνκ 

(GeorgesBeaume),
1132

Υ. Γθξηκ (HermanGrimm),
1133

Ρ. λεληέ (René Schneider),
1134

Ώ. 

Φνζηγηφλ (HenriFocillon),
1135

E. Μπεξηψ (EmileBertaux),
1136

 Ρ. Πεξ 

(RogerPeyre)·
1137

νδεγνχο πφιεσλ ηεο Φισξεληίαο, ηεο ΐελεηίαο θαη ηεο Ραβέλλαο, 

απφ ηε ζεηξά « LesVillesd‟ArtCélèbres » ησλ εθδφζεσλ RenouardŔH. Laurens.
1138

 ηηο 

                                                 
1118G.Lafenestre,La peinture italienne.I. Depuis les origines jusqu'a la fin du XVe siècle,ζηεζεηξά: 

« Bibliotheque de l‟enseignement des beaux-arts », Παξίζη, Georges Crès et cie,1885. 
1119H.Axenfeld, Les grands peintres: écoles d'Italie. Les grands dessinateurs-Leonard de Vinci, Michel-

Ange, Raphael, Παξίζη, H. Lecène et H. Oudin, 1888. 
1120Stendhal,Histoire de la peinture en Italie, Seule édition, entièrement revue et corrigée,Παξίζη, 

Calmann-Levy,1892 (11854). 
1121Ph. Monnier, Le Quattrocento, essai sur l‟histoire littéraire du XVe siècle italien, 2 ηφκνη, Παξίζη, 

Payot, 1901. 
1122C.Ricci, Histoire générale de l‟art. Italie du Nord,Παξίζη, Hachette, 1911. 
1123W.Pater, La Renaissance, traduction française par F. Roger-Cornaz, Παξίζη, Payot,1917. 
1124H. Wölfflin, L'art classique: initiation au génie de la renaissance italienne,  Παξίζη, G. Crès, 1926. 
1125M. Brion, Giotto,ζηεζεηξά« Maîtres de l‟art ancien », Παξίζη 1927. 
1126Ch.Bayet, Giotto,ζηεζεηξά« Les Maitres de l‟Art », collection publiée sous le haut patronage du 

Ministère de L‟Instruction Publique et des Beaux-Arts, Παξίζη, Plon,1907. 
1127Gabrielleθαη LeonRosenthal,Carpaccio, biographie critique, ζηεζεηξά« Les Grands Artistes. Leur 

Vie Ŕ Leur Œuvre », Παξίζη, H. Laurens,1906. 
1128A. Blum, Mantegna, biographie critique, ζηεζεηξά« Les Grands Artistes. Leur Vie Ŕ Leur Œuvre », 

Παξίζη, H. Laurens,1911. 
1129A. Pichon, Fra Angelico, ζηεζεηξά« Les Maitres de l‟Art », collection publiée sous le haut patronage 

du Ministère de L‟Instruction Publique et des Beaux-Arts, Παξίζη, Plon-Nourrit,1912. 
1130G.Séailles, Léonard de Vinci, biographie critique, ζηεζεηξά« Les Grands Artistes. Leur Vie Ŕ Leur 

Œuvre », Παξίζη, H. Laurens,1900.Σνπίδηνπ, Leonard de Vinci: l'artiste & le savant, 1452-1519 : essai 

de biographie psychologique, Παξίζη, Perrin,1912(11892). 
1131L.Ferrero, Léonard de Vinci, ou L'œuvre d'art,  précédé d'une étude, « Léonard et les philosophes », 

de Paul Valéry, Παξίζη, Kra,1929. 
1132 G. Beaume, Michel-Ange, ζηεζεηξά« Les écrits et la vie anecdotique et pittoresque des grands 

artistes », Παξίζη, Louis Michaud,ρ.ρ. 
1133H.Grimm, Michel-Ange et son temps, traduction de Jacques Chifelle-Astier, Παξίζη, Payot,1934. 
1134R.Schneider, Botticelli: biographie critique,ζηεζεηξά« Les Grands Artistes. Leur Vie Ŕ Leur 

Œuvre », Παξίζη, H. Laurens,1910. 
1135H.Focillon, Raphael,ζηεζεηξά« Maîtres de l'art anciens et modernes », sous la direction de Gustave 

Geffroy de l'Académie Goncourt,Παξίζη, Nilsson,1926. 
1136E. Bertaux,Donatello,ζηεζεηξά« Les Maitres de l‟Art », collection publiée sous le haut patronage du 

Ministère de L‟Instruction Publique et des Beaux-Arts, Παξίζη, Plon-Nourrit,1910. 
1137R.Peyre, Les Carraches, ζηεζεηξά« Les Grands Artistes », Παξίζη, H. Laurens,1925. 
1138 E. Gebhart, Florence, Παξίζη, H. Laurens, 1907. P. Gusman, Venise, Παξίζη, H. Laurens, 1913. Ch. 

Diehl, Ravenne,Παξίζη, H. Laurens, 1928. 
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ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο ηνπ, επίζεο, πνπ απνηεινχλ ηε βαζηθφηεξε πεγή γηα ηηο 

απφςεηο ηνπ Παπαλησλίνπ γηα ηελ ηηαιηθή ηέρλε, ππάξρνπλ αλαθνξέο ζε ζπγγξαθείο 

πνπ δελ εκθαλίδνληαη ζηελ πξναλαθεξζείζα ιίζηα, φπσο νη Β. Μπληο (EugèneMüntz), 

Μπ. Μπέξελζνλ(BernardBerenson), Λ. Μπξετέ (LouisBréhier) θαη Λ. Μπνξληέ(L. 

Bordes).  

Ο κεγάινο απηφο αξηζκφο βηβιίσλ γχξσ απφ ηελ ηέρλε ηεο Εηαιηθήο 

Ώλαγέλλεζεο καξηπξά ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε εηθαζηηθή 

παξαγσγή φρη κφλν ηνπ Παπαλησλίνπ, αιιά θαη νιφθιεξεο ηεο επξσπατθήο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο. Σα έξγα ησλ Εηαιψλ 

αλαγελλεζηαθψλ θαιιηηερλψλ θαηείραλ άιισζηε ηελ πςειφηεξε ζέζε ζηνλ θαλφλα 

ηεο ηζηνξίαο ηεο δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο θαη, γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ήηαλ ζεκαληηθφ λα 

δηδαρζνχλ ζηνπο λεαξνχο θνηηεηέο ηεο αζελατθήο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ. 

ηελ αξρή ησλ ρεηξφγξαθσλ ζεκεηψζεψλ ηνπ γηα ηελ ηηαιηθή ηέρλε, ν 

Παπαλησλίνπ παξαζέηεη έλα απφζπαζκα απφ ην βηβιίν ηνπ Λαθελέζηξ γηα ηελ ηηαιηθή 

δσγξαθηθή, ζχκθσλα κε ην νπνίν ε επαλάζηαζε ηνπ Σδηφην «είρε ήδε γίλεη έλαλ 

αηψλα πξηλ ζηε Γαιιία απφ ηνπο γιχπηεο ησλ cathédrales θαη είρε αξρίζεη ζηελ ίδηα 

ηελ Σνζθάλε απφ ηνπο Πηδαλνχο γιχπηεο, αιιά επλντθέο πεξηζηάζεηο επέηξεςαλ ηφηε 

ζηνπο Φισξεληηλνχο λα ηελ μαλαξρίζνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο κε πεξηζζφηεξε 

ζπλέρεηα θαη επηβνιή».
1139

 Δ γνηζηθή επαλάζηαζε πνπ εθδειψζεθε κε ηνλ θαιχηεξν 

ηξφπν ζηνπο θαζεδξηθνχο λανχο ηεο άξηξ θαη ηνπ Παξηζηνχ, έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη 

νη γιχπηεο ησλ κέζσλ ηνπ 12
νπ

 αηψλνο «έπαπζαλ λα αληηγξάθνπλ θαη εηξγάζζεζαλ 

θαηά θχζηλ, εθχηηαμαλ ηνλ άλζξσπν θαη ηε ρισξίδα, αλαθάιπςαλ ηα πξαγκαηηθά 

θπιιψκαηα αληί λα θάλνπλ θνζκήκαηα αλαηνιηθά». ηελ Εηαιία φκσο, ην «μχπλεκα 

απηφ ηεο θχζεσο» ππήξμε ηζρπξφηεξν θαη κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα, γεγνλφο πνπ 

εξκελεχεηαη απφ ηνλ Παπαλησλίνπ απφ έλα ζπλδπαζκφ «επλντθψλ» θνηλσληθψλ 

ζπλζεθψλ: α) ηελαλάπηπμε ηεο αζηηθήο δσήο ζηηο ηηαιηθέο πφιεηο απφ ηνλ 12
ν
 αηψλα 

θαη κεηά, θαζψο θαηηε δεκηνπξγία ησλ «ιατθψλ ζπληερληψλ βηνηερληθψλ 

επαγγεικάησλ, καξκξνγιχθνη, ρηίζηεο, μπινπξγνί, γιχπηαη, δσγξάθνη, 

πεινγξάθνη,φια ηα θαιιηηερληθά επαγγέικαηα πνπ επηζηξάηεπζελ ε γνηζηθή 

αξρηηεθηνληθή»·β) ηελ ίδξπζε ησλ ζξεζθεπηηθψλ επαηηηθψλ ηαγκάησλ ησλ 

θξαγθηζθαλψλ θαη δνκεληθαλψλ κνλαρψλ πνπ κε ηα θεξχγκαηά ηνπο «έξξημαλ ηε 

ζρνιαζηηθή κνξθή ηεο εθθιεζίαο θαη ηελ απζηεξφηεηα ηνπ αζθεηηζκνχ» θαη έθεξαλ 

                                                 
1139ΏξρείνΠαπαλησλίνπ, θάθεινο 2.16. ΐι. G. Lafenestre, La peinture italienne,φπ.π., ζει.66-67. 
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ζηελ Εηαιία έλα ξεχκα ηεο ηξπθεξφηεηαο «πνπ έθακε ζηνπο ρξηζηηαλνχο ελδηαθέξνλ 

θαη αγαπεηφ φ,ηη απφ ηε ζξεζθεία ήηαλ ζπλαηζζεκαηηθφ θαη παζεηηθφ, φπσο ε 

Γέλλεζε, ε δσή ηεο Παξζέλνπ, ηα Πάζε ηνπ Υξηζηνχ»·
1140

 θαη γ) ηελ αξρηηεθηνληθή 

ησλ ηηαιηθψλ εθθιεζηψλ, νη νπνίεο δελ πηνζέηεζαλ ην γνηζηθφ ζηπι αιιά δηαηήξεζαλ 

ηνλ ηχπν ηεο βαζηιηθήο κε απνηέιεζκα νη κεγάιεο επηθάλεηεο ζην εζσηεξηθφ ηνπο λα 

δψζνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο Εηαινχο θαιιηηέρλεο λα εθθξάζνπλ κε ηελ ηερληθή ηνπ 

θξέζθν ηηο λέεο ηνπο αληηιήςεηο. ηηο επηθάλεηεο απηέο, ζπλέρηζε ν Παπαλησλίνπ, 

«πάιεςε ην βπδαληηλφ πλεχκα κε ην ηηαιηθφ, ν δνγκαηηζκφο κε ην λαηνπξαιηζκφ, θαη ε 

Φισξεληία ήηαλ εθείλε πνπ είπε ηελ νξηζηηθή ιέμε κε ηνλ Σζηκακπνχε, ηνλ ηειεπηαίν 

ηερλίηε ηνπ κσζατθνχ θαη ηνλ πξψην ηνπ λαηνπξαιηζκνχ, θαη ηέινο ηνλ Σδηφηην».
1141

 

Ο Παπαλησλίνπ είδε ζηελ Παλαγία ηνπ Σζηκακπνχε ζηε άληα Μαξία 

Ννβέιια ηε κεηάβαζε «απφ ηνλ κπζηηθηζκφ θαη ηε Θενινγία ζηε δσή», επεηδή «κ‟ 

φιε ηε κεγαιφπξεπε έλζξνλε ζηάζε ηεο θαη ην ιεπηφ ηεο πεξίγξακκα, θιεξνλνκηά ηνπ 

αξηζηνθξαηηθνχ χθνπο ηνπ ΐπδαληίνπ, ε βαζίιηζζα ηνχηε ληψζεη δεζηφ αίκα λα ηξέρε 

ζην ξφδηλν πξφζσπφ ηεο θαη ζηα ιεπηά Ŕ γπλαηθεία θάηαζπξα απηή ηε θνξά Ŕ ρέξηα 

ηεο».
1142

Υαξαθηήξηζε φκσο ηνλ Σδηφην σο ηδξπηή ηνπ λαηνπξαιηζκνχ, επεηδή  «έβγαιε 

ηελ ηέρλε απφ ηε θνβέξα ηεο Θενινγίαο θαη ηε ζπκθηιίσζε κε ηε θπζηθή αιήζεηα», 

φπσο αθξηβψο ζπλέβε κε ηνλ Αάληε ζηνλ ρψξν ηεο ινγνηερλίαο. Οη Άγηνη ηνπ, 

ζπλέρηζε ν Παπαλησλίνπ, παηνχζαλ ζηε γε, ήηαλ άλζξσπνη πνπ «ειεπζεξσκέλνη απφ 

ηα δεζκά ησλ κσζατθψλ, απ‟ ηε θπιαθή ηεο επηθάλεηαο, θηλνχληαη ζην ρψξν».
1143

 

Τηνζεηψληαο εδψ ηηο απφςεηο ηνπ Bréhier απφ ην βηβιίν ηνπ γηα ηελ εηθνλνγξαθία ηεο 

ρξηζηηαληθήο ηέρλεο, ν Παπαλησλίνπ ραξαθηήξηζε, ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ, ηε βαζηιηθή 

ηεο Ώζίδεο σο ην «ιίθλν ηεο λέαο ηέρλεο» θαη επεζήκαηλε πσο ε εηθνλνγξάθεζε ηεο 

δσήο ηνπ Ώγ. Φξαγθίζθνπ έδσζε «ηα θηεξά ζηε λέα ηέρλε»: νη ηξεηζεληίζηη 

απαιιαγκέλνη απφ ηελ παξάδνζε, αθνχ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο έλα λέν ζέκα ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο, ηνπνζέηεζαλ ηε βηνγξαθία ηνπ Ώγίνπ Φξαγθίζθνπ κέζα ζην 

                                                 
1140Σε ζπκβνιή ησλ ζξεζθεπηηθψλ ηαγκάησλ είραλ ηνλίζεη φινη ζρεδφλ νη κειεηεηέο ηεο πξψηκεο 

αλαγελλεζηαθήο ηέρλεο, πξβι. G. Lafenestre, Lapeintureitalienne, φπ.π., ζει.48-49.L.Bréhier, 

L‟artchrétien. Son développement iconographique des origines à nos jours, Παξίζη, H. 

Laurens,1918,ζει. 308-312.R.Peyre, Histoire générale des beaux-arts,φπ.π., ζει. 387. 
1141ΏξρείνΠαπαλησλίνπ, θάθεινο 2.16. 
1142Γ. Παπαλησλίνπ, «ΔΦισξεληίαηνπΣδηφηην», εθ.ΔιεχζεξνλΒήκα,5 Ενπλίνπ 1938. 

ΏλαδεκνζηεχεηαηζηνΓ. Παπαλησλίνπ, Σαμίδηα,Ώζήλα, ΐηβιηπσιείνλ ηεο «Βζηίαο», ρ.ρ., ζει. 57-58. 

Εδηαίηεξε αλαθνξά έθαλε ν Παπαλησλίνπ θαη ζηηο άιιεο κνξθέο ηεο ζχλζεζεο: «Οκνξθαίλεη θ‟ε 

ζπλνδεία ηεο. Παηψληαο ζηε γε, κπαίλνληαο απφ ηελ αησληφηεηα ζηελ Εηαιία, απεκάθξπλε ηνπο 

αζθεηηθνχο ηχπνπο ηεο ζενινγηθήο ηέρλεο θαη πήξε γηα αθνινπζία ηεο ηα ηξπθεξά πξφζσπα θαη ηε 

ιπγεξή θνξκνζηαζηά εθήβσλ αγγέισλ». 
1143π.π., ζει. 59. 
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πεξηβάιινλ πνπ νη ίδηνη δνχζαλ θαη έδσζαλ φρη έλα ζπκβαηηθφ ηνπίν ηεο ζενινγηθήο 

εηθνλνγξαθίαο, αιιά ηελ πιαηεία ηεο Ώζίδεο θαη ηελ πεδηάδα ηεο Οχκπξηαο «κε ηνπο 

ζπζηξνθηθνχο ηεο βξάρνπο πνπ ζθαξθάισλαλ ζηα πιεπξά ηνπο, ηα νρπξσκέλα ρσξηά, 

φπσο ην Ώξέηζν κε ηα ζπίηηα ηνπ πνπ αλεβαίλνπλ θιηκαθσηά θαη ηνπο πχξγνπο ζηελ 

θνξπθή», έδσζαλ δειαδή κηα αλαπαξάζηαζε ηεο ηηαιηθήο δσήο ηνπ ηέινπο ηνπ 13
νπ

 

αηψλα.
1144

 

Γηα ηνλ Παπαλησλίνπ, ν Σδηφην δελ ήηαλ κφλν ν «ξεαιηζηήο πνπ έθεξε ηε 

θχζε ζηελ ηέρλε, κηα ηέρλε πνπ παξηζηάλεη ην παξειζφλ κε εηθφλεο ηνπ παξφληνο», 

αιιά θαη εθείλνο πνπ ζην έξγν ηνπ είδε ηε ζηελή ζρέζε ηδέαο θαη κνξθήο. Ο 

ξεαιηζκφο ηνπ Εηαινχ δσγξάθνπ, αληαπνθξηλφκελνο ζην ζξεζθεπηηθφ ηδεψδεο θαη ζηηο 

ιεπηφηεηεο ηεο αλζξψπηλεο ςπρήο, «δελ καο πξνζειψλεη ζηελ χιε, αιιά κεηαβάιεη 

ηελ χιε ζε ζχκβνιν ζείσλ αιεζεηψλ» θαη καο δίλεη ηειηθά κηα θχζε «δηαπεξαζκέλε 

απφ πλεπκαηηθφηεηα».
1145

 Ο Σδηφην ραξαθηεξίδεηαη έηζη σο ν ςπρνιφγνο πνπ ηνλ 

απαζρνινχζε ην πάζνο θαη φρη ε ράξε ησλ εηδπιιίσλ ηνπ Βπαγγειίνπ θαη πνπ 

«βπζίδεηαη ζηα έγθαηα ησλ ςπρψλ, δεηεί ηελ θίλεζε θαη ηελ πεξηπέηεηα, ηνπνζεηείηαη 

ακέζσο ζην δξάκα ηνπ Υξηζηνχ θαη ηνπ Ώγίνπ».
1146

 Δ ηέρλε ηνπ θαηά ζπλέπεηα, φπσο 

θαη φιε ε δσγξαθηθή ησλ ηξεηζεληίζηη, απνζθνπνχζε, ζχκθσλα κε ηνλ Παπαλησλίνπ 

φρη ζην λα «ζέιμεη θαη λα επθξάλεη ηα κάηηα, αιιά ζην λα ζπγθηλήζεη θαη λα 

θαηερήζεη».
1147

 

πλερίδνληαο ν Παπαλησλίνπ επεζήκαλε φηη ε απηφλνκε ελέξγεηα ηνπ 13
νπ

 

αηψλα, ην «μχπλεκα ηεο δσήο, ηεο αηνκηθφηεηαο θαη ηνπ θνηλνηηθνχ πλεχκαηνο, πνπ 

ήξζελ απφ ηηο ίδηεο δπλάκεηο ηεο ηφηε θνηλσλίαο», πήξε κηα άιιε ηξνπή ηνλ 15
ν
 αηψλα, 

φηαλ ν λαηνπξαιηζκφο ζηελ Εηαιία ελψζεθε κε ηνλ θιαζηθηζκφ θαη κε ηελ «ηηαιηθή 

θιίζε» γηα ην σξαίν.
1148

Ώθεηεξία ηεο εμέιημεο απηήο ήηαλ ε δσγξαθηθή ησλ Φξα 

                                                 
1144Ώξρείν Παπαλησλίνπ, θάθεινο 2.16: «Δ Παλαγία ηνπ Σδηφηην ζηελ Ώξέλα είλαη κηα Ρσκαία 

δέζπνηλα ληπκέλε κε ηε κφδα ηνπ 13νπ αηψλα ρσξίο θάιπκκα ηεο θεθαιήο, κε άθζνλα καιιηά ζε 

πιεμίδεο δηεπζεηεκέλεο ζαλ δηάδεκα. ηελ είζνδν ζηα Εεξνζφιπκα ν Υξηζηφο ηππεχεη ηνλ πψιν ρηαζηί 

ζαλ ζπλεζηζκέλνο θαβαιάξεο. ην Μπζηηθφ ηνπ Αέηπλν κεξηθνί απφζηνινη ζηξέθνπλ ηα λψηα ζην 

ζεαηή. ην Μπζηηθφ Αείπλν ηνπ Λνξεληδέηη θαίλεηαη ην καγεηξεηφ φπνπ παξαζθεπάδνπλ ηα θαγεηά κε 

κηα γάηα θαη κε έλα ζθχιν πνπ ηξψλε ηα απνθάγηα. Δ Παλαγία απφ αθεξεκέλε θαη ζνβαξή, γίλεηαη 

ρακνγειαζηή θαη γιπθνγειά ζην βξέθνο». Πξβι.L.Bréhier, L‟artchrétien, φπ.π., ζει. 313-315 θαη ζει. 

318. Ώλάινγεο απφςεηο δηαηππψλεη ν Παπαλησλίνπ θαη ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ ζηνλ θάθειν 3.8. 
1145 Ώξρείν Παπαλησλίνπ, θάθεινο 2.16. 
1146Γ. Παπαλησλίνπ, «ΔΦισξεληίαηνπΣδηφηην», φπ.π.. 
1147Φάθεινο 2.16. Ώλάινγεο απφςεηο δηαβάδνπκε θαη ζηηο ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο ηνπ ζηνλ θάθειν 

2.18: «θνπφο ησλ ηξεηζεληίζηη φρη λα ζέιμνπλ, αιιά λα εθθξάζνπλ θαη λα ζπγθηλήζνπλ. ιε ε 

δσγξαθηθή ηνπ Σδηφηην είλαη πξάμε. ην ζέκα ρηππά ακέζσο. Ομχο ςπρνιφγνο πεγαίλεη ζηα έγθαηα ηεο 

ςπρήο… Βίλαη απφ θείλα ηα άηνκα ζηα νπνία ζπγθεληξψλεηαη ε θνηλσληθή κεηαβνιή, εηο ησλ νπνίσλ ην 

πξνζσπηθφ έξγν εθθξάδεη νιφθιεξε ζεηξά εηψλ πξνεηνηκαζίαο, αηψλσλ εξγαζία». 
1148Φάθεινο 2.16. 
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Ώληδέιηθν θαη Μαδάηζην, ησλ ηειεπηαίσλ «Γηνηέζθσλ», φπσο ηνπο ραξαθηήξηζε ν 

Παπαλησλίνπ, αθνινπζψληαο εδψ ηηο απφςεηο ηνπ Οπξηίθ.
1149

 ε αληίζεζε κε ηνπο 

πξηκηηίθ πνπ εξγάζηεθαλ θαηά ηξφπν αθαηαλφεην γηα έλαλ ξεαιηζηή (θαηάξγεζαλ ι.ρ. 

ηνλ ηνίρν ηνπ νηθνδνκήκαηνο γηα λα δείμνπλ ην εζσηεξηθφ ηνπ), νη Φισξεληηλνί 

δσγξάθνη ηνπ θνπαηξνηζέλην «παξαηεξνχλ ζαλ επηζηήκνλεο θαη ζηεξίδνπλ ην έξγν 

ηνπο ζε δχν αληηθεηκεληθέο αιήζεηεο, ζηελ πξννπηηθή θαη ηελ αλαηνκία. Βίλαη 

γεσκέηξεο».
1150

 Βλψ νη πξηκηηίθ αγάπεζαλ ηα δηαθαλή ρξψκαηα, «ηα θαζαξά ρσξίο 

ππθλφηεηα, ζα βηηξάγηα», νη θισξεληηλνί είδαλ ηα ζψκαηα απφ θνληά, «ζαλ κε ηελ 

αθή, ρσξίο πνιπρξσκία θαη δηαθάλεηα, ζηεξεά».
1151

 

Βξκελεχνληαο ινηπφλ ηε θχζε κε ην κέηξν ηεο πγείαο θαη ηεο νκνξθηάο, θαζψο 

ηελ είδαλ νη αξραίνη Έιιελεο, νη δσγξάθνη ηεο Φισξεληίαο θαη ηεο Ρψκεο πήξαλ σο 

βάζε ηεο ηέρλεο ηνπο ην αλζξψπηλν ζψκα ζηελ θαλνληθή ηνπ ιεηηνπξγία θαη ζηε 

θπζηνινγηθή ηνπ αξκνλία. ιε ηνπο ε πξνζπάζεηα, ζεκείσζε ν Παπαλησλίνπ, ήηαλ 

«λα δψζνπλ ηε γξακκή θαη ην αλάγιπθν, εθείλα δειαδή ηα ζηνηρεία ηεο κνξθήο, κε ηα 

νπνία έλα θπζηνινγηθφ ζψκα εκθαλίδεη ζηα κάηηα καο ην ξπζκφ ηνπ, ηελ αξκνλία ησλ 

ζρεκάησλ. Σν πεξίγξακκα θαη ην αλάγιπθν ηα είδε ε έμνρε φξαζηο ησλ ζηνλ πινχην 

ηεο θίλεζήο ησλ, ζην απξνρψξεην ησλ ζπλδπαζκψλ. Πνηέ άιινηε ην αλζξψπηλν ζψκα 

δελ έδσθε ζε δχν δηαζηάζεηο ηέηνην ξπζκηθφ πινχην θηλήζεσλ».
1152

 

ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ ν Παπαλησλίνπ αλαθέξζεθε εθηελψο ζηνπο ηξεηο 

ζεκαληηθφηεξνπο θαιιηηέρλεο ηεο ψξηκεο Ώλαγέλλεζεο, Ραθαήι, Λενλάξλην ληα 

ΐίληζη θαη Μηραήι Άγγειν. Βδψ ε εξκελεία ηνπ έξγνπ ηνπο κε βάζε ηηο θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο ππνρψξεζε θαη πξνβιήζεθε θπξίσο ε ηδηνθπΎα ηνπ θάζε θαιιηηέρλε. 

                                                 
1149Ώξρείν Παπαλησλίνπ, θάθεινο 2.18: «Έξρεηαη ηψξα ην ηέινο ηνπ Γνηζηζκνχ. Με ηνλ Μαδάηζην. 

Έθεξε ηηο γαιήληεο ζηάζεηο ην πιαηχ θαη ην ζηεξεφ παξάζηεκα, ηελ άλεηε θαη ζεηηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

Βίλαη ην ξσκαιέν θαη κεγαιεηψδεο χθνο. Ώπηφ εμαθάληζε ην γνηζηθφ κπζηηθηζκφ. Μεηά ηελ παξέλζεζε 

ηνπ ηειεπηαίνπ ησλ Γηνηέζθσλ ηνπ Φξα Ώληδέιηθν, κε ηελ εμαίζηα ζξεζθεπηηθφηεηα, κε ηελ αγγειηθή 

ηέρλε, ε νπνία έλσζε ην ζξεζθεπηηθφ πλεχκα κε ην ξεαιηζκφ, έδσζε κηα δσγξαθηθή δηαθαλή θαη 

θσηεηλή ζαλ ηα βηηξάγηα, ε δσγξαθηθή παίξλεη ην δξφκν πνπ ηεο έδσζε ν Μαδάηζην».Πξβι. L.Hourticq, 

LaPeinturedesOriginsauXVIesiècle, Παξίζη, H. Laurens, 1908, ζει.248-256.  
1150Φάθεινο 2.18. Πξβι. L.Hourticq, LaPeinturedesOriginsauXVIesiècle,φ.ππ., ζει.260. Ο Οπηζέιιν 

ιφγνπ ράξε, φπσο αλαθέξεη ν ΐαδάξη θαη παξαζέηεη ν Παπαλησλίνπ ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ, «βξήθε 

ζηαζεξνχο θαλφλαο γηα λα δείμεη, δηα ηεο νπηζζνρσξήζεσο ή ηεο ζκηθξχλζεσο ησλ αληηθεηκέλσλ, ηελ 

απνκάθξπλζίλ ησλ». Σν απφζπαζκα ηνπ ΐαδάξη γηα ηνλ Οπηζειν ην παξαζέηεη θαη ν Hourticq, φπ.π., 

ζει. 266. 
1151Φάθεινο 2.18. Πξβι. S.Reinach, Apollo, φπ.π., ζει.148 θ.έ. 
1152Γ. Παπαλησλίνπ, «Θεζαπξνί ηεο Μαδξίηεο», εθ. ΔιεχζεξνλΒήκα,14 Οθησβξίνπ 1936. 

Ώλαδεκνζηεχεηαη ζην Γ. Παπαλησλίνπ, Σαμίδηα,φπ.π., ζει. 168. 
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Παξαζέηνληαο ηηο πεξηγξαθέο ηνπ ΐέιθιηλ γηα ηηο ηνηρνγξαθίεο ηνπ Ραθαήι 

ζην ΐαηηθαλφ,
1153

 ν Παπαλησλίνπ ζεκείσζε φηη πξφθεηηαη γηα κηα θαιιηηερληθή 

ηδηνζπγθξαζία πνπ δελ πξνθαιεί ηελ θαηάπιεμε κε ηε δχλακε θαη ηε βηαηφηεηα ηεο 

κεγαινθπΎαο ηνπ, «παξά θεξδίδεη ηνλ ήξεκν ζαπκαζκφ καο ζπλζέηνληαο φιε ηελ 

πεξηνπζία ησλ σο ηφηε απνθηεκάησλ θαη θαηεπζχλνληάο ηελ πξνο ην ηδεψδεο ηνπ 

σξαίνπ».
1154

 ρνιηάδνληαο έπεηηα ηηο Μαληφλεο ηνπ θαη ζηεξηδφκελνο ζηα καζήκαηα 

ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο ηνπ Bordes,
1155

ππνγξάκκηζε ηελ πινχζηα θαη ζαπκαζηή γεσκεηξία 

ησλ ζπλζέζεσλ απηψλ θαη ηφληζε φηη απφ ηα έξγα απηά απνπζίαδε ε λεπξηθφηεηα, ην 

πλεχκα θαη ην πάζνο ησλ Φισξεληηλψλ θαη θπξηαξρνχζε ε γαιήλε θαη ε αηαξαμία, κηα 

«ξαθαειηθή αξκνλία ζπλζεκέλε απφ ηελ παγαληζηηθή νκνξθηά θαη απφ ηελ αγλφηεηα, 

πνπ κφλν ην πλεχκα ηνπ Ραθαήι ζπλέιαβε θαη κφλν ην θνληχιη ηνπ ηελ εράξαμε».
1156

 

Τηνζεηψληαο επίζεο ηηο αληηιήςεηο ηνπ Ώμελθέιλη
1157

 ραξαθηήξηζε ηνλ Ραθαήι σο 

ηελ θαζεαπηφ πιαζηηθή κεγαινθπΎα θαη έθαλε ιφγν γηα ηελ πγεία θαη ηελ σξαηφηεηα 

ησλ κνξθψλ, «απηφλ ηνλ παγαληζκφ πνπ ηνλ έλσζε ηφζν αξκνληθά κε ηνλ 

ρξηζηηαληζκφ, ψζηε πνηέ νη εζηθέο ηδέεο δελ βξήθαλ ηφζν ηζνξξνπεκέλεο κνξθέο γηα 

λα θαηνηθήζνπλ».
1158

 Δ αμία επνκέλσο ηεο ηέρλεο ηνπ Ραθαήι ζπλίζηαην ζην γεγνλφο 

φηη ν δσγξάθνο ζηεξίρζεθε ζηελ αλαηνκία θαη ηε θπζηθή αιήζεηα («δελ θεχγεη νχηε 

ηξίρα απφ ην πξαγκαηηθφ»), κα κφιηο άγγημε ην πξαγκαηηθφ ν κεγάινο απηφο 

δεκηνπξγφο, απηφ άιιαμε κνξθή θαη αλέβεθε σο ηηο θνξπθέο ηεο κεγαινθπΎαο. «Οη 

άλζξσπνί ηνπ, γξάθεη ν Παπαλησλίνπ, είλαη αιήζεηα πσο κνηάδνπλ πνιχ κε καο. Μα 

κφιηο θνηηάμνπκε θαιά απηά ηα έξγα, βιέπνπκε πσο ηα κνληέια πνπ πήξαλ απφ ηε 

δσή θαη ηα έθεξαλ εδψ, έρνπλ ηφζε ζρέζε κε ην πξαγκαηηθφ, φζε έρεη ην κνηίβν κε ηε 

κεγάιε ζπκθσλία. ια απηά ηα ζψκαηα, σο ην δάρηπιν, σο ηελ ηξίρα, ελψ ππάξρνπλ 

ζηε θχζε, κεηαθεξκέλα εδψ απφ ην θισξεληηλφ θνληχιη, κπαίλνπλ ζε κηα νπξάληα 

γεσκεηξία, γίλνληαη αξηζκνί γηα ππεξθφζκηνπο ππνινγηζκνχο».
1159

 

                                                 
1153H. Wölfflin, L‟artclassique.Initiationaugeniedelarenaissanceitalienne, Παξίζη, G. Cres, 1926 

(11911). 
1154ΏξρείνΠαπαλησλίνπ, θάθεινο 2.18. 
1155L. Bordes, Vingtleçonsd‟histoiredel‟art, Παξίζη, J. De Gigord, 1927. 
1156ΏξρείνΠαπαλησλίνπ, θάθεινο 2.18. 
1157 Henry Axenfeld, Les grands peintres: ecoles d‟Italie, φπ.π. 
1158Τπνθάθεινο 2.18: «Πνηέ δελ έδεημε πσο θαηαβάιεη πξνζπάζεηα. Ππξεηφο ή έμαξζε δελ 

πξνθιήζεθαλ γηα λα εξγαζηή. Αεκηνπξγεί κε ηε γαιήλε. Αελ ηαξάζζεη ηελ χπαξμή καο θαη δελ καο 

μαθλίδεη ζαλ ηνλ Μηραήι Άγγειν. Μαο θαηαπιήζζεη κε ηελ απιφηεηα πνπ έρεη ε δεκηνπξγία ηνπ, κε ην 

ήξεκν, ην θπζηθφ θαη ην άθνπν. ΐαδίδεη αξγά πξνο ηελ ηειεηφηεηα, φπσο σξηκάδεη ν θαξπφο […] 

Πξνζπέξαζε ηε ζπκβαηηθή ζπκκεηξία ηζνδχγηζε ηαο νξκάο, έθεξε ζηνλ πίλαθα ηελ θίλεζε θαη ηελ 

πνηθηιία». 
1159Γ. Παπαλησλίνπ, «Θεζαπξνί ηεο Μαδξίηεο», φπ.π. Ώλαδεκνζίεπζε ζην Γ. Παπαλησλίνπ, Σαμίδηα, 

φπ.π., ζει. 168-169. 
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Γηα ηε δσή ηνπ Λενλάξλην ληα ΐίληζη θαη ηελ παξακνλή ηνπ ζηελ απιή ηνπ 

Λνπδνβίθνπ θφξηζα (LodovicoSforza) ζην Μηιάλν, ν Παπαλησλίνπ αληιεί θπξίσο 

πιεξνθνξίεο απφ ηε βηνγξαθία ηνπ θαιιηηέρλε πνπ έγξαςε ν εάηγ,
1160

 θαζψο θαη απφ 

ηα βηβιία ησλ Bordesθαη θ. Ρίηζη (CorradoRicci).
1161

 ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ πεξηέγξαςε 

αλαιπηηθά ηνλ «Μπζηηθφ Αείπλν», ραξαθηεξίδνληαο ηελ ηνηρνγξαθία «ζχλζεζε 

ξεαιηζκνχ», αθνχ «κπαίλνληαο κέζα ζηελ αίζνπζα λνκίδεη θαλείο πσο ηνπο βιέπεη 

θαζηζκέλνπο [ελλ. ηνπο απνζηφινπο]»θαη παξνπζίαζε ηηο δηαθνξέο απφ ηα αληίζηνηρα 

έξγα ησλ Καζηάλην (AndreadelCastagno)θαη Γθηξιαληάτν(Domenico Ghirlandaio): αλ 

ν πξψηνο έβγαιε ην θσηνζηέθαλν ησλ αγίσλ θαη ν δεχηεξνο θίλεζε ηηο ρεηξνλνκίεο 

ησλ απνζηφισλ, ν Λενλάξλην «ήιζε θαη εηξγάζζε ζαλ αληίπαινο ηεο θχζεσο. 

Γεηνχζε δεθαηξείο αλζξψπνπο δσληαλνχο. Έπξεπε λα εθαξκφζεη ηε ζεσξία ηνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε ζσκαηηθή κεραλή είλαη έξγνλ ηεο ςπρήο. Να δψζε ζε θάζε 

απφζηνιν ην ζψκα ηεο ςπρήο ηνπ θαη ηελ ςπρή ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Να θάκε έλα 

πιήζνο».
1162

 ε άξζξν ηνπ επίζεο γηα ην ίδην έξγν ζηελ εθεκεξίδαΔιεχζεξνλ Βήκαζηα 

1937, ν Παπαλησλίνπ ηφληζε φηη κφλν έλαο αλαηφκνο «πνπ έςαμε κχσλεο κε ηα 

δάρηπια θαη ηνπο ζρεδίαζε, έλαο πνπ μεβίδσζε ηελ αλζξψπηλε κεραλή» κπνξεί λα καο 

πεη ηη έγηλε έπεηηα απφ ηα ιφγηα «Βηο εμ πκψλ παξαδψζεη κε». Σαπηφρξνλα 

δηθαηνιφγεζε ηηο ιίγεο απζαηξεζίεο ηνπ δσγξάθνπ, φπσο ι.ρ. ηελ ηνπνζέηεζε 

δεθαηξηψλ αηφκσλ ζηελ κηα πιεπξά ηνπ ηξαπεδηνχ, ραξαθηεξίδνληάο ηεο απαξαίηεηεο 

γηα λα δείμεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα αιεζηλφηεξε θαη σξαηφηεξε. Σέινο ηνλ απνθάιεζε 

«αξκνληζηή» πνπ νδήγεζε ηε δσγξαθηθή ηνπ Κνπαηξνηζέλην «απφ ηνλ αλαηνκηθφ 

ζπαζκφ ζηελ ήξεκε αιήζεηα, απφ ηα ζθφξπηα επεηζφδηα ζην δξάκα».
1163

 ην ζέκα ηεο 

αξκνλίαο επαλήιζε ν Παπαλησλίνπ θαη ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ, φπνπ θαη παξέζεζε έλα 

εθηελέο απφζπαζκα ηνπ ίδηνπ ηνπ Λενλάξλην απφ ηελ πξαγκαηεία ηνπ γηα ηε 

δσγξαθηθή, ζρεηηθά κε ηε δχλακε πνπ έρεη ν θαιιηηέρλεο λα αλαπαξηζηά νηηδήπνηε 

ηνλ ζπλαξπάδεη απφ νιφθιεξν ην ζχκπαλ (είηε σξαηφηεηεο, είηε πξάγκαηα ηεξαηψδε, 

είηε ηνπία, είηε θαληαζίεο) θαη λα δεκηνπξγεί κηα «αξκνλία απφ αλαινγίεο 

εκθαληζκέλεο ζε κηα κφλε καηηά, φπσο γίλεηαη ζηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα».
1164

 

                                                 
1160G. Séailles, LeonarddeVinci l‟artiste&lesavant, 1452-1519 : essaidebiographiepsychologique, 

2εέθδνζεαλαζεσξεκέλεθαηεπαπμεκέλε, Παξίζη, Perrin, 1912. 
1161C. Ricci, ItalieduNord, Παξίζη, Hachette, 1912, ζει. 143-150.  
1162Ώξρείν Παπαλησλίνπ, Φάθεινο 2.18.  
1163Γ. Παπαλησλίνπ, «Βηο εμ πκψλ παξαδψζεη κε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,29 Ώπξηιίνπ 1937. 
1164Ώξρείν Παπαλησλίνπ, θάθεινο 2.18: «Ώλ ν δσγξάθνο ζέιεη λ‟ αληηθξχζε σξαηφηεηεο πνπ ηνλ 

ζπλαξπάδνπλ απφ έξσηα, είλαη ζην ρέξη ηνπ λα ηηο δεκηνπξγήζε θαη αλ ζέιε λα ηδή πξάγκαηα ηεξαηψδε 

θαη δξακαηηθά θαη πξάγκαηα παξάδνμα, γεινία θαη ειεεηλά έρεη γηα λα ηα πιάζε ηελ ίδηα εμνπζία κε ηνλ 

Αεκηνπξγφ. Κη αλ ζέιε λα δεκηνπξγήζε κηα εμνρή, κηα έξεκν, ηφπνπο ηζθησκέλνπο θαη δξνζεξνχο ζηε 
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Γηα ηνλ Μηραήι Άγγειν ν Παπαλησλίνπ «δαλείζηεθε» ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ 

ΐέιθιηλ, έλαο «ρείκαξξνο πνπ ηα λεξά ηνπ επφηηζαλ θαη ζπγρξφλσο ξήκαμαλ ηε 

ρψξα» θαη ηφληζε ηδηαίηεξα ηε γιππηηθή φξαζε ηνπ θαιιηηέρλε θαη ην γεγνλφο φηη 

έβιεπε ηε θχζε πξνζσπνπνηεκέλε ζηνλ άλζξσπν:«ε δχλακε κέζα ζην αλζξψπηλν 

ζψκα είλαη εθείλε πνπ κηιά γηα κεγάια δξάκαηα, γηα βηβιηθέο ηδέεο, γηα ηε δεκηνπξγία, 

γηα ηελ παιαηά Αηαζήθε».
1165

 Δ νξνθνγξαθία ηεο Καπέια ημηίλα ήηαλ γηα ηνλ 

δηεπζπληή ηεο Πηλαθνζήθεο, «φ,ηη κεγαιεησδέζηεξν δεκηνχξγεζελ ε πιαζηηθή 

θαληαζία ζην ζέκα ηεο Παιαηάο Αηαζήθεο. Οη Πξνθήηεο, νη ίβπιιεο είλαη ε αξραία 

αγαικαηνπνηία θηλεκέλε απφ ην βηβιηθφ πλεχκα, απφ ηελ ηξηθπκία ηεο δεκηνπξγίαο, ζε 

αξκνλία πξσηνθαλήο πνπ κφλν ε κεγαινθπΎα ηνπ Μηραήι Ώγγέινπ βξήθε».
1166

 

Ο Παπαλησλίνπ ηνπνζέηεζε ρξνληθά ην ηέινο ηεο Ώλαγέλλεζεο ζηνλ ζάλαην 

ηνπ Μηραήι Ώγγέινπ ην 1560 θαη ζεκείσζε φηη «ηηο πιαζηηθέο κεγαινθπΎεο 

δηαδέρηεθε ν καληεξηζκφο θαη ν θνχθηνο ηδεαιηζκφο ησλ επηγφλσλ ηνπ Μηραήι 

Ώγγέινπ θαη ηνπ Ραθαήι».
1167

 Δ αξλεηηθή ηνπ ζέζε γηα ηε καληεξηζηηθή ηέρλε 

νθείιεηαη ζηελαπνκάθξπλζε ησλ δσγξάθσλ απφ ηε θχζε. Βίλαη δε ραξαθηεξηζηηθφ σο 

πξνο απηφ ε αληίιεςή ηνπ γηα ηε δσγξαθηθή ηνπ Καξαβάηδην, ηελ νπνία θαη 

δηαηχπσζε κε αθνξκή ηα έξγα ηνπ Ρηκπέξα πνπ είδε ζην Πξάλην. Θπκίδνληαο εδψ ηηο 

                                                                                                                                              
δέζηε ηνπ θαινθαηξηνχ, κπνξεί λα ηνπο παξαζηήζε φπσο θαη ηφπνπο δεζηνχο κεο ην θξχν ηνπ ρεηκψλα. 

Ώλ ζέιεη θνηιάδεο, αλ ζέιεη απφ πςειέο θνξπθέο βνπλψλ λα αλαθαιχςε κηαλ απέξαληε πεδηάδα, θη αλ 

ζέιε πην πέξα λα θάκλε λα θαλή ε ζάιαζζα ζηνλ νξίδνληα είλαη ζην ρέξη ηνπ. Καη ηέινο φηη ππάξρεη 

ζην ζχκπαλ σο Πλεχκα, Παξνπζία ή θαληαζία ην έρεη πξψηα ζην λνπ ηνπ θη έπεηηα ζηα ρέξηα ηνπ. Κη 

απηά ηα ρέξηα έρνπλ ηέηνηα δεκηνπξγηθή δχλακε πνπ δεκηνπξγνχλ κηα αξκνλία απφ αλαινγίεο 

εκθαληζκέλεο ζε κηα κφλε καηηά, φπσο γίλεηαη ζηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα». 

Σνγλσζηφαπηφαπφζπαζκαβξίζθεηαηζηα«εκεησκαηάξηα»ηνπΛενλάξλην. ηειίζηα κε ηα βηβιία ηεο 

βηβιηνζήθεο ηνπ ππάξρεη ην Leonardo, Traité delapeinture : 

traduitintégralementpourlapremièrefoisenfrançaissurleCodexVaticanus (Urbinas) 1270, 

complètepardenombreuxfragmentstiresdesmanusgrits [i.e. manuscrits] dumaitre, ordonné 

méthodiquementetaccompagné decommentairesparPeladan, Παξίζη, Delagrave, 51910. 
1165Ώξρείν Παπαλησλίνπ, θάθεινο 2.18.  
1166π.π.. Ο Παπαλησλίνπ έγξαςε επίζεο φηη νη δχν ηάθνη ησλ Μεδίθσλ «δελ ήηαλ πνξηξέηα, αιιά 

Εδέεο: ε Αξάζε θαη ε θέςε». Βπίζεο ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ ππάξρεη θαη εθηελήο πεξηγξαθή ηεο Αεπηέξαο 

Παξνπζίαο. Ο Παπαλησλίνπ ραξαθηήξηζε ηέινο απαηζηφδνμν άλζξσπν ηνλ Μηραήι Άγγειν θαη 

παξέζεζε, πηζαλφλ ζε δηθή ηνπ κεηάθξαζε, ηνεπίγξακκα ηνπ Μηραήι Ώγγέινπ (ην νπνίν θαη ήηαλ 

αάληεζε ζην αληίζηνηρν ηνπ GiovanniCarlodiStrozziγηα ην ζπγθεθξηκέλν γιππηφ): «Βπηζπκψ λα είκαη 

βπζηζκέλνο ζηνλ χπλν. Ώθφκα πεξηζζφηεξν Ŕ ζέισ λα είκαη απφ πέηξα, αθνχ γχξσ κνπ θξαηεί ην 

έγθιεκα θαη ην αίζρνο. Να κε βιέπσ, λα κελ αθνχσ κνπ είλαη κεγάιε επηπρία. Μεκεμππλάο, 

Μίιαζηγά» (Caro m‟è ‟l sonno, e più l‟esser di sasso,/ mentre che ‟l danno e la vergogna dura;/ non 

veder, non sentir m‟è gran ventura;/ però non mi destar, deh, parla basso). Σφληζε επίζεο φηη «ν θφζκνο 

απηφο ήηαλ κηθξφο γηα ηε κεγαινθπία ηνπ, καξηχξην γηα ηελ αξεηή ηνπ θαη ηε κεγαινθξνζχλε ηνπ. Ο 

θζφλνο, νη κεραλνξξαθίεο, νη κηθξφηεηεο ηνλ επιήγσλαλ. Ώπνζχξζεθε ζηνλ θφζκν ηεο κεγαινθπίαο 

ηνπ. Έδεζε κφλνο. Αελ ππήξραλ ηδέεο θαιέο παξά ε σξαηφηεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, κα θη απηή ηελ 

αθαίξεζε θαη ηελ θξάηεζε ζηνλ θφζκν ησλ ηδεψλ, αθνχ εξγαδφηαλ πιένλ ρσξίο κνληέιν. Έδεζε κηα 

καθξπά δσή πφλσλ. Ώπφκεηλε κνλαδηθφ θαηλφκελν. Καλέλαο δελ έθηαζε ηφζν θνληά ζηνλ Αεκηνπξγφ». 
1167Γ. Παπαλησλίνπ, «Εζπαληθή ηέρλε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,16 Οθησβξίνπ 1936. Ώλαδεκνζηεχεηαη ζην 

Γ. Παπαλησλίνπ, Σαμίδηα, φπ.π., ζει. 176. 
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απφςεηο ηνπ Ρελάθ,
1168

ν Παπαλησλίνπ ραξαθηεξίζε ηνλ Καξαβάηδην «ηαιέλην πνπ 

μαλάθεξε ζηελ ηέρλε ηνλ δησγκέλν λνηθνθχξε πνπ ιέγεηαη θχζηο», θαζψο θαη 

«ακείιηθην λαηνπξαιηζηή πνπ θαηέβαζε ηελ Σέρλε ζηε γε, βάδνληαο ζηε γξαθή γηα 

πξφζσπα αρζνθφξνπο», θαη επηδνθίκαζε ηνπο απφηνκνπο ζθηνθσηηζκνχο, ηνλ άθξαην 

θπζηνθξαηηζκφ θαη ην απξνζπνίεην θαη ηξαρχ ηεο δσγξαθηθήο ηνπ.
1169

 

Βθηφο φκσο απφ ηε θισξεληηλή ηέρλε, ν Παπαλησλίνπ αλαθέξζεθε θαη ζηελ 

εηθαζηηθή παξαγσγή ησλ βελεηζηάλσλ δσγξάθσλ θαη δε ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην 

ρξψκα: «ηαλ ν Ραθαήι ζ‟ έλα θάληζηξν κε πνξηνθάιηα έβιεπε κφλν πεξηγξάκκαηα 

θαη αξκνλίαο ησλ ζρεκάησλ, ν Σηηζηάλνο έβιεπελ είθνζη δηαθνξεηηθά θίηξηλα πνπ 

κάρνληαη κεηαμχ ησλ».
1170

 Γηα ηνλ Παπαλησλίνπ ε θαηλνηνκία ησλ ΐελεηζηάλσλ 

ζπλίζηαην ζην φηη είδαλ ην ρξψκα σο απζχπαξθηε δσγξαθηθή αμία θαη «εθήξπμαλ ηελ 

έμνδν απφ ηε ρψξα ηεο γξακκήο, γηα ηελ απέξαληε ρψξα ηνπ θσηφο θαη ηνπ ρξψκαηνο. 

Ο αέξαο, ε αηκφζθαηξα, πνπ κπήθαλ ηψξα ζηε δσγξαθηθή θαη δηαιχνπλ ην 

πεξίγξακκα, έθεξαλ λέν ζρέδην».
1171

 Καηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζηε βελεηζηάληθε 

αίζνπζα ηνπ Πξάδν, ν δηεπζπληήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ραξαθηήξηζε ην ζέακα 

«επηπρηζκέλν» θαη έθαλε ιφγν γηα ην θπζηθφ θσο ηνπ ήιηνπ πνπ θαζψο ρχλεηαη απ‟ 

ηνπο θεγγίηεο ηνπ κνπζείνπ, αδειθψλεηαη κε ηνπο ηφλνπο ησλ βελεηζηάληθσλ πηλάθσλ: 

«κηιεί κε ηε ρξπζή εκέξα πνπ ιάκπεη ζηνλ Άδσλη ηνπ Σηηζηαλνχ, αλαγλσξίδεη ηνλ 

εαπηφ ηνπ ζηελ Ώγλή νπδάλα ηνπ ΐεξνλέδε θαη ζην Μσπζή ηνπ, παίδεη κε ηνπο 

αηθλίδηνπο θσηηζκνχο θαη κε ην θαξκίλην ηνπ Μπαζζάλν, ινχδεηαη ζηηο αθζνλίεο ησλ 

γπκλψλ ηνπ Σηηζηαλνχ». Μπξνζηά δε ζηελ ειαηνγξαθία «Άδσληο θαη Ώθξνδίηε» ηνπ 

Σηζηαλνχ, ν Παπαλησλίνπ ηφληζε φηη «ηίπνηα δελ ηαξάδεη ηε κνπζηθή ηνχηε ησλ 

ρξσκάησλ θαη ησλ ζρεκάησλ» θαη ππνγξάκκηζε φηη θακία πηλειηά δελ είλαη ζηελ ηχρε, 

αθνχ ν δσγξάθνο «θξάηεζε εδψ ζε ζνθφ κέηξν ηνπο ππξφρξπζνπο ηφλνπο ηνπ θαη 

δεκηνχξγεζε κηάλ απφ ηηο ζπάληεο ζπλαληήζεηο ηεο ηηαιηθήο Ώλαγελλήζεσο κε ηνλ 

αξραίν ειιεληζκφ».
1172

Καη ζηελ πεξίπησζε ησλ βελεηζηάλσλ θαιιηηερλψλ, ν 

Παπαλησλίνπ ζηάζεθε ηδηαίηεξα ζην δεζκφ ηνπο κε ηε θπζηθή αιήζεηα. Έηζη ν 

πίλαθαο ηνπ ΐεξνλέδε «Αείπλν ζην ζπίηη ηνπ Λεβί» είρε θαιιηηερληθή αμία επεηδή ν 

δσγξάθνο «ηε Γξαθή ηελ θάλεη ζχγρξνλή ηνπ, ην ζαχκα θπζηθφ, ην φλεηξν αιήζεηα, ην 

                                                 
1168Πξβι. S. Reinach, Apollo, φπ.π., ζει. 240.  
1169Γ. Παπαλησλίνπ, «Εζπαληθή ηέρλε», φπ.π. Γ. Παπαλησλίνπ, Σαμίδηα, φπ.π., ζει. 176 
1170Γ. Παπαλησλίνπ, «Ο Έιιελ δσγξάθνο ΚνπΎληζη», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,4 Ώπξηιίνπ 1926.  
1171Γ. Παπαλησλίνπ, «Θεζαπξνί ηεο Μαδξίηεο», φπ.π. Γ. Παπαλησλίνπ, Σαμίδηα, φπ.π., ζει. 169. 
1172π.π., ζει. 171. 
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Υξηζηφ δηαβάηε ηεο ΐελεηίαο, επεηδή θηλεί εμήληα πξφζσπα θαηά ηνπο πην πςεινχο 

λφκνπο ηεο αξκνλίαο θαη αλεβάδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα σο ηα νπξάληα ηεο ηέρλεο».
1173

 

 

11.2) Ζ θπιεηηθή εξκελεία ηνπ «ξεαιηζκνχ» ηεο γεξκαληθήο ηέρλεο 

ην ηαμίδη ηνπ ζην Μφλαρν ην 1931 κε αθνξκή ηελ αγνξά ηεο «πλαπιίαο ησλ 

Ώγγέισλ» ηνπ Α. Θενηνθφπνπινπ, ν Παπαλησλίνπ «επξφθζαζε λα δεη ηελ ηεξάζηηα 

ζπγθέληξσζε ζξεζθεπηηθψλ γεξκαληθψλ έξγσλ» ζην GermanischesMuseumηεο 

Νπξεκβέξγεο θαη λα αληηιεθζεί «πφζν δχζθνιν είλαη λα μερσξίζεη θαλείο ηελ 

αηζζεηηθή παξαγσγή απφ ην αθιφλεην δεδνκέλν ηεο θπιεηηθήο ηδηνζπγθξαζίαο».
1174

 

ηηο ζεκεηψζεηο ηνπ, απ‟ φπνπ πξνέξρνληαη θαη νη παξαπάλσ θξάζεηο,έθαλε ιφγν γηα 

«ξεαιηζηηθή δσγξαθηθή θαη γιππηηθή πνπ πεξηζηξέθεηαη κε καλία θαη εδνλή γχξσ ζην 

πξαγκαηηθφ», γηα κηα ζξεζθεπηηθή ηέρλε πνπ είλαη αδχλαην λα αλεβεί πάλσ απφ ηε γε 

θαη λα ζηαζεί κηα ζηηγκή ζε αηκφζθαηξα γαιήλεο θαη νλείξνπ, αιιά «εξγάδεηαη ζηε γε 

κε ελέξγεηα αλαζεθψλνληαο ζαλ ζίθνπλαο φια ηα πξαγκαηηθά ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ, 

κχσλεο ηνπ αλζξψπνπ, θνξέκαηα, αληηθείκελα, δψα, ζθειεηνχο θαη δεηψληαο έλα 

θξαδαζκφ ν νπνίνο είλαη γη‟ απηήλ ην ζέιγεηξν θαη ην ηδεψδεο». Ο Παπαλησλίνπ 

απέδσζε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερλνηξνπία ζην βαζχηεξν ζηνηρείν ηεο γεξκαληθήο ξάηζαο 

πνπ ήηαλ «ε βνχιεζε ηνπ δελ, ηνπ ππνκέλεηλ θαη ηνπ ελεξγείλ». Ο γεξκαληθφο ιαφο, 

πξφζζεζε ν δηεπζπληήο ηεο Πηλαθνζήθεο, ληψζεη ηελ ηέρλε «ζχκθσλα κε ην θχηηαξφ 

ηνπ» θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ «θξαηά ηηο πιαζηηθέο ηνπ ηδέεο φζν ην δπλαηφλ 

καθξχηεξα απφ ηελ Βιιάδα θαη ηε Ρψκε, απφ ηνλ πνιηηηζκφ πνπ νη πξφγνλνί ηνπ είραλ 

γθξεκίζεη». Σα θπιεηηθά απηά ραξαθηεξηζηηθά εξκήλεπαλ επίζεο θαη ην γεγνλφο φηη νη 

Γεξκαλνί πξηκηηίθ έπεζαλ κε καλία ζηα ζέκαηα ηνπ καξηπξίνπ ηνπ Υξηζηνχ θαη νη 

«ηαπξψζεηο» έγηλαλ ε αθνξκή λα ξίμνπλ κέζα ζηνλ πίλαθα φιν ην πξαγκαηηθφ.  

Ο Παπαλησλίνπ επεζήκαλε, σζηφζν, ηελ απνπζία «ζπλζέζεσο θαη 

δηαλνεηηθφηεηαο» ζηα έξγα απηά θαη ππνζηήξημε φηη «δελ κπφξεζε λα βξεη ζπλζεκέλεο 

ηηο ηδέεο θαη ηα νξάκαηα ηνπ ρξηζηηαλνχ ζ‟ έξγα νξηζηηθά, γεληθά, θαηάιιεια λα 

επηβιεζνχλ ζε θπιέο θαη ιανχο». Ώπηφ φκσο δελ ηνλ εκπφδηζε λα αλαγλσξίζεη ζε 

αιηάξηα φπσο ι.ρ. ηνπ Ώγίνπ αβάιδνπ ζηε Νπξεκβέξγε, θηινηερλεκέλν απφ ηνλ 

                                                 
1173Γ. Παπαλησλίνπ, «Έξγα θαη Αεκηνπξγνί (εκεηψζεηο απφ ηα κνπζεία)», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,1 

Εαλνπαξίνπ 1931. 
1174Ώξρείν Παπαλησλίνπ, θάθεινο 3.4.Σα παξαζέκαηα πνπ αθνινπζνχλ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ίδην 

θάθειν. Δ έθζεζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν Παπαλησλίνπ είλαη ε AusstellungNürnbergerMalerei 1350-

1450 πνπ είρε νξγαλσζεί ζην Γεξκαληθφ Βζληθφ Μνπζείν ηεο Νπξεκβέξγεο ηνλ Ενχλην-Ώχγνπζην ηνπ 

1931. 
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PeterVischerηνλ γεξαηφηεξν θαη ηνπο γηνπο ηνπ,
1175

θαη ζηνπο πίλαθεο ησλ 

Γθξχλεβαιλη (MatthiasGrünewald, 1470-1528), Κξάλαρ (LucasCranach, 1472-1553) 

θαη Υνικπάηλ (HansHolbein, 1460-1524), ηα πξνηεξήκαηα ηνπ γεξκαληθνχ 

θξαγηνληνχ: «ακείιηθην ζην ζρέδην θαη δπλαηφ ζηελ παξαηήξεζε ηεο αιήζεηαο». Καη 

ηαπηφρξνλα λα ηνλίζεη φηη ν γεξκαληθφο απηφο ξεαιηζκφο ξηδψλεη ζε φινπο ηνπο 

πξηκηηίθ:«Μφιηο κπνχκε ζ‟ έλα κνπζείν πνιηηηζκνχ ηεο Γεξκαλίαο θαη δνχκε ηε 

βηνηερλία ηνπ, αλαγλσξίδνπκε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ Γθξχλεβαιλη ζηα κηθξφγιπθα 

ηνπ γεξκαληθνχ ιανχ, πάληνηε ηαξαγκέλα, πάληνηε ζε θίλεζε θαη ζε πάζνο, φπσο ε 

θακπάλα εθείλε ξνινγηνχ ηνπ Άλζκπαρ (1513) κε έλα ζθειεηφ ν νπνίνο 

θαβαιηθεκέλνο ζε ιηνληάξη ρηππά ηηο ψξεο κε έλα αλζξψπηλν θφθαιν».
1176

 

Γηα λα απνδείμεη πεξαηηέξσ φηη ν «ξεαιηζκφο» απνηεινχζε ην βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαιιηηερληθήο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ Γεξκαλνχ, ν Παπαλησλίνπ 

ζηξάθεθε ζηελ θαιιηηερληθή παξαγσγή ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Ώθνχ ραξαθηήξηζε 

απνηπρεκέλε θαη ςπρξή ηε γεξκαληθή ηδεαιηζηηθή δσγξαθηθή, «δεκηνπξγεκέλε απφ 

ηελ επηξξνή ηεο Ρψκεο θαη ησλ γεξκαλψλ Ρσκατζηψλ, φπσο νη Μελγθο θαη Κάξζηελο 

[…] έλαο θινηφο παγαληζηηθφο ρσξίο θακία κνξθή, ζαλ κέζα ζε γπάιηλν θψδσλα απφ 

ηνλ νπνίνλ έρεη θχγεη ν αέξαο θαη ε δσή», ππνγξάκκηζε φηη ε δηαλνεηηθή απηή ηέρλε 

μεπεξάζηεθε ράξε ζηελ πξσζηθή πνιηηηθή θαη ηελ πξσζηθή θηινζνθία πνπ κε ην 

θήξπγκα «ηεο ελέξγεηαο, ηεο πάιεο θαη ηεο θπξηαξρίαο» ζπλέβαιαλ ψζηε ε ηέρλε λα 

μαλαβξεί ην γεξκαληθφ ηεο ζηνηρείν, λα γίλεη ξεαιηζηηθή θαη ζηε ζπλέρεηα λα ζηξαθεί 

πξνο ηηο ηκπξεζηνληζηηθέο επηλνήζεηο θαη κε ηε εηζεζηφλ λα εμειηρζεί ζε ηέρλε ηνπ 

ππαίζξνπ θαη ηνπ θσηφο: «ν θξαδαζκφο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην θσο ηνλ νπνίν έθεξε ν 

ηκπξεζηνληζκφο ελζνπζίαζε ηνλ Γεξκαλφ, επεηδή ήηαλ κέζα ζην θχηηαξφ ηνπ». Έηζη, 

νη Λίκπεξκαλ (MaxLiebermann, 1847-1935), Κνξίλη(LovisCorinth, 1858-1925)θαη 

ιέβνγθη(MaxSlevogt, 1868-1932)ήηαλ, γηα ηνλ Παπαλησλίνπ, νη ξεαιηζηέο ηνπ 

θσηφο θαη ηνπ ρξψκαηνο, αιιά ζε αληίζεζε κε ηνλ γαιιηθφ ηκπξεζζηνληζκφ «πνπ φ,ηη 

θαη λα θάλεη, θζάλεη ζηελ νκνξθηά θαη ηελ αξκνλία, ε δχλακε ηνπ Γεξκαλνχ 

εκπξεζηνληζηή δελ θζάλεη πνπζελά. Βίλαη ε ελέξγεηα πνπ δελ ηθαλνπνηείηαη». Γηα έλα 

έξγν, ιφγνπ ράξε, ηνπ Κνξίλη πνπ είδε ζην Μφλαρν, έγξαθε φηη «δελ πεγαίλεη 

πνπζελά, θηλείηαη γχξσ ζηνλ εαπηφ ηνπ. Μάηαηα δεηνχκε κηα ελφηεηα ζηελ ηαξαγκέλε 

απηή πηλειηά, φζν θη αλ είλαη δσληαλή, θξέζθηα θαη παξζέλα. Μφλν ηνλ θξαδαζκφ 

                                                 
1175 Ώλαπαξαγσγή ηνπ ζην S. Reinach, φ.π., ζει.225, εηθ. 396. Ο Peyreην ραξαθηεξίδεη σο ην 

αξηζηνχξγεκα ηεο γεξκαληθήο γιππηηθήο, ζει.491-492. Ώλαπαξαγσγή επίζεο θαη ζην André Michel, 

φ.π. ηφκνο V, 1ν κέξνο, ζει.127, εηθ.88. 
1176Αελ έρσ θαηαθέξεη λα εληνπίζσ ηελ πεγή ηνπ Παπαλησλίνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. 
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βιέπνπκε ζε έλα ηέηνην ζχκθεξκα εληππψζεσλ». Οη πίλαθεο ηνπ ιέβνγθη, αλ θαη 

«εζπρφηεξνη ζηνλ θξαδαζκφ ηνπο», ήηαλ επίζεο κηα έθξεμε ξεαιηζκνχ πνπ «ε 

θξεζθάδα θαη ε δχλακή ηνπο ζε ζηακαηνχλ. Ώιιά ηίπνηε γεληθψηεξν θαη δηαξθέζηεξν 

δελ κπνξεί λα αθήζεη φιε απηή ε θξεζθάδα θαη ε δχλακε ησλ δχν Γεξκαλψλ 

εκπξεζηνληζηψλ θαη ηεο ζρνιήο ησλ. ηελ παξαγσγή ηνπο ππάξρεη ην αγσληψδεο, ην 

δπζέθθξαζην, ε δπλαηή πξνζπάζεηα πνπ εθδειψλεηαη ζην παζηφδν θαη ην ηξαρχ ηεο 

εηζεζηφλ, ζ‟ έλα ζειεκαηηθφ θαη απνθαζηζηηθφ, αιιά πνηέ νξηζηηθφ». Ο 

Παπαλησλίνπ ζεκείσζε επίζεο φηη ηα έξγα ησλ Γεξκαλψλ δελ θζάλνπλ «ζηελ 

νξηζηηθή γαιήλε, ηε ραξά θαη ην πλεχκα ελφο Μνλέ,γηα λα αλαθέξνπκε έλαλ Γάιιν 

επίζεο ξεαιηζηή» θαη αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά πσο «φιε απηή ε ζαξξαιέα θαη 

αμηνζέβαζηε παξαγσγή σο αηζζεηηθή αμία δελ ζα θζάζεη πνηέ ην θεθάιη ηεο θπξίαο 

Μπξπλέξ ηνπ Μαλέ».
1177

 

Σηο παξαπάλσ αληηιήςεηο γηα «ηελ ηαξαγκέλε θαη θνκκαηηαζκέλε πηλειηά» ησλ 

Γεξκαλψλ ηκπξεζηνληζηψλ δηαηχπσζεν Παπαλησλίνπ ζηηο ηερλνθξηηηθέο ηνπ γηα ηνπο 

Βπακεηλψλδα Θσκφπνπιν, Οπκβέξην Ώξγπξφ θαη Αεκήηξε Αάβε ην 1931-32: «Βίλαη 

φκσο αιήζεηα πσο νη Γεξκαλνί κέζα ζηνπο νπνίνπο έδεζελ ν θ. Αάβεο, έθακαλ 

θαηάρξεζηλ απηήο ηεο ηερλνηξνπίαο θαη νη boucheries, θαζψο νλφκαζαλ ηα έξγα ηνπ 

Κνξίλη ζ‟απηφ ην χθνο γελλνχλ κηαλ αληθαλνπνίεηε αλεζπρία θαη ζπρλά κηα 

δπζαξκνλία. Πφζν καο εζπράδνπλ, φηαλ εκθαλίδνληαη θάπνηε δίπια ησλ ζηα 

γεξκαληθά κνπζεία ηα έξγα ησλ Γάιισλ εκπξεζζηνληζηψλ, νη νπνίνη θαη ζηηο 

αθξφηεηεο ησλ θαηνξζψλνπλ λα κε θεχγνπλ πνηέ απφ ηνλ ππέξηαην ζθνπφ ηεο 

αξκνλίαο».
1178

 ε ιίγν κεηαγελέζηεξν ρξνληθά άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Διεχζεξνλ 

Βήκα ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1935, γξακκέλν κε αθνξκή ηνλ ζάλαην ηνπ Λίκπεξκαλ, ν 

Παπαλησλίνπ εκθαλίζηεθε ιηγφηεξν απζηεξφο ζηελ θξηηηθή ηνπ γηα ηνπο «πιηζηέο» 

ηεο γεξκαληθήο δσγξαθηθήο ηνπ 19
νπ

 αηψλα Λίκπεξκαλ, Κνξίλη θαη ιέβνγθη, 

αλαγλσξίδνληαο ηελ «εξάθιεηα πξνζπάζεηα» ηνπο λα μαλαθέξνπλ ζηε Γεξκαλία ην 

πιαζηηθφ λφεκα, πνπ είρε ραζεί απφ ηνλ θαηξφ ησλ κεγάισλ δαζθάισλ ηεο ραξαθηηθήο 

θαη «ιίγν πξνηχηεξα ησλ είρε πληγή θάησ απφ ηελ επήξεηα ηεο ζρνιήο ηεο Ρψκεο». 

                                                 
1177Σν πνξηξέην ηεο IrmaBrunnerαλαθέξεη ν Παπαλησλίνπ θαη ζην Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο ηεο 

νκάδνο Σέρλε»,εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 5 Ννεκβξίνπ 1931: «Νέν είλαη κφλν ην έξγν κε ην νπνίνλ ν 

ζπγθηλεκέλνο ηερλίηεο θαηνξζψλεη λα κεηαδψζεη ηε ζπγθίλεζή ηνπ ζηνπο άιινπο. πνηνο λένο 

θαηνξζψλεη λα θάκε ην πνξηξαίην ηεο Ίξκαο Μπινχκεξ[sic] πνπ έθακε ν Μαλέ πξν εμήληα εηψλ Ŕ θαη 

ην νπνίνλ είλε φιε ε θαηφπηλ δσγξαθηθή! Ŕ απηφο ζα είλε λένο». 
1178Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Αεκ. Αάβε», εθ.Διεχζεξνλ Βήκα,1 Ενπιίνπ 1932. Ώληίζηνηρεο απφςεηο 

θαη ζην Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Βπακ. Θσκφπνπινπ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,15 Ννεκβξίνπ 1932. Σνπ 

ίδηνπ, «Έθζεζηο Οπκβ. Ώξγπξνχ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,2 Ώπξηιίνπ 1933. 
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Καη πάιη, φκσο, έζπεπζε λα ηνλίζεη ηε ζπκβνιή ηνπ γαιιηθνχ ηκπξεζηνληζκνχ ζηελ 

πξνζπάζεηα απηή ησλ ηδξπηψλ ηεο βεξνιηλέδηθεο εηζεζηφλ: «ηηο βξήθαλ ηφζν 

ζχκθσλεο [ελλ. ηηο επηλνήζεηο ηνπ γαιιηθνχ ηκπξεζηνλζηκνχ] κε ηε θπζηθή αιήζεηα 

ψζηε ήηαλ πιένλ αδχλαην λα ηδνχλ ηνλ θφζκν κε άιιν ηξφπν. πλελψζεθαλ γηα λα ην 

δηαθπξήμνπλ δπλαηψηεξα. Ο Λίκπεξκαλ βξέζεθελ επη θεθαιήο ησλ. Ήηαλ ην 

θαιιίηεξν πηλέιν θαη ν Γεξκαλφο πνπ αλαγλψξηδε βαζχηεξα πσο ην πιαζηηθφ λφεκα 

πξέπεη λα ην δεηνχκε πξν παληφο ζηνπο Γάιινπο».
1179

 

Οη πεγέο ηνπ Παπαλησλίνπ γηα ηε γεξκαληθή ηέρλε πξνέξρνληαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε απηή απφ ηε γαιιφθσλε βηβιηνγξαθία, αθνχ ν ίδηνο δελ γλψξηδε γεξκαληθά 

θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είρε πξφζβαζε ζηηο πνιχηνκεο ηζηνξίεο ηεο γεξκαληθήο ηέρλεο 

πνπ θπθινθνξνχζαλ εθείλε ηελ επνρή.
1180

Θεσξψ φηη βαζηθή πεγή ηνπ ππήξμαλ ηα 

θείκελα ηνπΛ. Ρεψ πνπ ηελ πεξίνδν εθείλε ήηαλ ν κνλαδηθφο Γάιινο ηζηνξηθφο ηέρλεο 

πνπ είρε δεκνζηεχζεη εθηεηακέλεο κειέηεο γηα ηε γεξκαληθή ηέρλε. 

ηνβηβιίνηνπγηαηνποΓεξκαλνχοπξηκηηίθ, νΡεψζεκείσζεφηη«ρσξίο ακθηβνιία ε 

γεξκαληθή ηέρλε δελ έρεη, φπσο ε ηηαιηθή, ηελ αίζζεζε ηεο πιαζηηθήο νκνξθηάο. Αελ 

έρεη, φπσο ε γαιιηθή ηέρλε, απηφ ην πάζνο γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο θαηαζθεπήο θαη ηεο 

ηερληθήο πνπ γέλλεζε ηε ζαπκάζηα εμέιημε ηεο γνηζηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο 

ηκπξεζηνληζηηθήο δσγξαθηθήο. Βληνχηνηο, ε έιιεηςε θνκςφηεηαο ζηηο θφξκεο ηεο, ε 

παλζπεξκία ησλ ρξσκάησλ ηεο θαη ην ρνληξνθνκκέλν ηεο θαηαζθεπήο 

αληηζηαζκίδνληαη απφ ηηο πνηφηεηεο ηεο εθεπξεηηθφηεηαο θαη ηεο θίλεζεο, απφ ηελ 

νμεία αίζζεζε ηεο εθθξαζηηθήο αμίαο ηεο γξακκήο, απφ ηε ζνβαξφηεηα ηεο ζθέςεο 

θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο».
1181

ηαθείκελάηνπ, επίζεο, 

ζηελπνιχηνκεΗζηνξίαηεοΣέρλεοηνπΏ. 

Μηζέιαπνδνθίκαζεηνδφγκαηνπΐίλθεικαληνλίδνληαο ραξαθηεξηζηηθά φηη «ηίπνηε δελ 

έθαλε πεξηζζφηεξν θαθφ ζηε γεξκαληθή ηέρλε. Με ην λα θεξχηηεη έλαλ ζπκβαηηθφ 

ηδεαιηζκφ πνπ ζπζηάδεη ηελ ηερληθή γηα ράξε ηνπ ζέκαηνο, παξαπιάλεζε θαη 

                                                 
1179Γ. Παπαλησλίνπ, «Ο δσγξάθνο Λίκπεξκαλ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 11 Φεβξνπαξίνπ 1935. 
1180ΐι. ελδεηθηηθάE. Förster, GeschichtederdeutschenKunst, 5 ηφκνη, Λεηςία, T.D. Weigel, 1851-1860. 

R. Dohme, W. Bode, H. Janitschek, K. Lützow, J. Falke,Geschichte der deutschen kunst, 5 ηφκνη, 

ΐεξνιίλν, Grote,1887-90.G.Dehio, Geschichte der deutschen Kunst, 2 ηφκνη, ΐεξνιίλνθαηΛεηςία, De 

Gruyter, 1921.C.Gurlitt, DiedeutscheKunstseit 1800. IhreZieleundTaten, 2εέθδνζε, 

αλαζεσξεκέλεθαηεπαπμεκέλε, ΐεξνιίλν, Bondi,1924 (11899, DiedeutscheKunstdesXIX. Jahrhunderts). 
1181L. Réau, Les Primitifs Allemands, ζηεζεηξά«Les Grands Artistes. Leur vie-Leur Œuvre», Παξίζη, Δ. 

Laurens, 1910,ζει. 6: «sansdoutel‟artallemandn‟apas, aumêledegré quel‟artitalien, lesensdelabeauté 

plastique, - iln‟apas, autantquel‟artfrançais, cette passion des problèmes de construction et de technique 

qui a suscité le magnifique développement de l‟architecture gothique et de la peinture impressioniste. 

Mais l‟inélégance de des formes, le bariolage du coloris et la grossièreté de la facture sont compensés 

par des qualités d‟invention et de mouvement, par le sens aigu de la valeur expressive de la ligne, par la 

gravité de la pensée et du sentiment». 



490 

απνζηείξσζε ηε γεξκαληθή ηέρλε γηα πεξηζζφηεξν απφ κηζφ αηψλα. 

Βίλαηνπαηέξαοηεοθηινινγηθήοδσγξαθηθήο, ηζηνξηθήο, θηινζνθηθήο, εγθπθινπαηδηθήο, 

ε νπνία ζα επηθξαηήζεη ζηε Γεξκαλία κέρξη ηελ εκέξα πνπ ράξε ζηε ζσηήξηα επηξξνή 

ησλ Γάιισλ ξεαιηζηψλ, νη Γεξκαλνί δσγξάθνηεμαπαηεκέλνη απφ ηνπο αηζζεηηθνχο, ζα 

αληηιεθζνχλ λα κάζνπλ μαλά ηελ ηέρλε 

ηνπο».
1182

ΣέινοηεζεκαζίαηνπΛίκπεξκαλζηεληζηνξίαηεογεξκαληθήοηέρλεοείρεεπηζεκά

λεηήδενΡεψζεάξζξνηνπγηαηνλΓεξκαλφηκπξεζηνληζηήζην 

πεξηνδηθφLaRevuedel‟artancienetmoderneην 1908, ζηννπνίνηφληζεηελ 

απνθαζηζηηθφηεηα ηνπ δσγξάθνπ λα παξαηεξήζεη ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη λα ηνπο απεηθνλίζεη φπσο είλαη, κε ηηο ρπδαηφηεηεο θαη ηα 

ειαηηψκαηά ηνπο, ρσξίο λα ηνπο εμηδαληθεχζεη.
1183

 

 

11.3) Ζ θπιεηηθή εξκελεία ηνπ «ξεαιηζκνχ» ηεο ηζπαληθήο ηέρλεο 

Ώλάκεζα ζηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1936 θαη ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1937 δεκνζηεχηεθαλ 

ζηελ εθεκεξίδαΔιεχζεξνλ Βήκα είθνζη δχν άξζξα ηνπ Γαραξία Παπαλησλίνπ κε ζέκα 

ηηο εληππψζεηο ηνπ απφ ηελ πεξηήγεζή ηνπ ζηελ Εζπαλία ην θαινθαίξη-θζηλφπσξν ηνπ 

1935. Με ην γλψξηκν απφ ηα Παξηζηλά Γξάκκαηα γιαθπξφ θαη δσληαλφ ηνπ 

ινγνηερληθφ χθνο, ν Παπαλησλίνπ παξνπζίαζε ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο εθεκεξίδαο ηα 

ζεκαληηθφηεξα αξρηηεθηνληθά κλεκεία ηεο Εζπαλίαο, φπσο ιφγνπ ράξε ηελ Ώιάκπξα, 

ην Ώιθαδάξ ηνπ Σνιέδνπ θαη ην ηέκελνο ηεο Κφξληνκπα· πεξηέγξαςε ηα ήζε θαη ηα 

                                                 
1182L. Réau, «L‟art du XVIIe et du XVIIIe siècle en Allemagne, en Scandinavie, en Russie», ζην Histoire 

de l‟Art dépuis les premiers temps chrétiens jusqu‟à nos jours, φπ.π. ηφκνο VII, 1νκέξνο,ζει. 300-301: 

«nuln‟afaitplusdemal à l‟écoledepeintureallemande. En lui prèchant un idéalisme convetnionnel qui 

sacrifie la technique au sujet, il l‟a dévoyée et sterilisée pour plus d‟un demi-siècle. Il est le père de la 

peinture littéraire: historique, philosophique, encyclopédique, qui va sévir en Allemagne jusq‟au jour où, 

sous influence salutaire des réalistes français, les peintres allemands égarés par les esthéticiens 

s‟aviseront de rapprendre leur métier».ΐι. επίζεοθαηφζαγξάθεηζηνL. Réau,«L‟art en Allemagne dans la 

première moitié du XIXème siècle», ζην Histoire de l‟Art dépuis les premiers temps chrétiens jusqu‟à 

nos jours, φ.π. ηφκνο XVIII, 1νκέξνο,ζει.227: « La peinture allemande a été dévoyée et stérilisée par 

l‟enseignement académique, dont l‟influence a été beaucoup plus tyrannique et plus néfaste en 

Allemagne que partout ailleurs […]En Allemagne la doctrine anémiante de Winckelmann exerce ses 

ravages sans contrepoids. Les peintres allemands, plus intellectuels que sensibles, plus sentimentaux que 

sensuels, se laissent prendre au mirage de la peinture littéraire, ne se préoccupent que des sujets et 

négligent le métier. C‟est ce qui explique le déchet formidable de la peinture allemande de ce temps. De 

noms jadis glorieux, comme ceux de Cornelius et de Kaulbach, se sont dégonflés comme des 

baudruches. Cette peinture qui n‟est pas faite pour le plaisir des yeux ne présente plus qu‟un intérêt 

historique ou pathologique». 
1183 L. Réau, «Artistes contemporains. MaxLiebermann», LaRevue de l‟art ancien et moderne, ηφκνο 

XXIV, Ενχιηνο Ŕ Αεθέκβξηνο 1908, ζει.441-455: «RésolumentLiebermannsemit à 

observerlespauvresgensdansleurtâchequotidienneils‟efforcadelesrendretelsqu‟illesvoyait, 

avecleursvulgaritésetleurstares, sanslesidéaliser». 
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έζηκα ηνπ ηζπαληθνχ ιανχ, εμηζηνξψληαο κεηαμχ άιισλ ηελ εκπεηξία ηνπ απφ ηηο 

ηαπξνκαρίεο πνπ παξαθνινχζεζε ζηε Μαδξίηε θαη ηε εβίιιε· αλαθέξζεθε ζηα 

ζεκαληηθφηεξα ηζηνξηθά γεγνλφηα ηεο Εζπαλίαο, ηνλίδνληαο ηηο αξαβηθέο επηξξνέο, 

αιιά θαη ηελ παξαθκή ησλ ηειεπηαίσλ αηψλσλ· θαη, έθαλε ιφγν ηέινο, γηα ηελ 

ηζπαληθή ηέρλε θαη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο.
1184

 

Ώθνξκή γηα ηε δεκνζίεπζε ησλ επηθπιιίδσλ ππήξμε ην μέζπαζκα ηνπ 

Εζπαληθνχ Βκθπιίνπ ηνλ Ενχιην ηνπ 1936, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ην έληνλν 

ελδηαθέξνλ ηνπ αζελατθνχ θαζεκεξηλνχ Σχπνπ, ν νπνίνο κε εθηελή ξεπνξηάδ, αιιά 

θαη έθηαθηεο εθδφζεηο, πξνζπάζεζε λα θαιχςεη ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ ηβεξηθή 

ρεξζφλεζν.
1185

Ώξρηθά ν Ρηδνζπάζηεο έζηεηιε άκεζα αληαπνθξηηή ζηε ΐαξθειψλε, 

ελψ θαη ε ζπληεξεηηθή εθεκεξίδα Καζεκεξηλήαλέζεζε πξνο ην ηέινο ηνπ έηνποζηνλ 

Νίθν Καδαληδάθε λα θαιχςεη δεκνζηνγξαθηθά ηνλ Βκθχιην κέζα φκσο απφ ηηο 

γξακκέο ησλ ζηξαηεπκάησλ ηνπ Φξάλθν.
1186

 Ο Παπαλησλίνπ, σζηφζν, αλαθέξζεθε 

πεξηζηαζηαθά ζην κείδνλ απηφ πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ γεγνλφο, ρξεζηκνπνηψληαο 

θπξίσο ηε λνεκαηηθά νπδέηεξε έλλνηα ηεο «ηξαγσδίαο» θαη θξαηψληαο ίζεο 

απνζηάζεηο απφ ηηο δχν αληηκαρφκελεο παξαηάμεηο. Βπηπξνζζέησο απηφ πνπ θπξίσο 

δηαηχπσζε ζηελ αξζξνγξαθία ηνπ ήηαλ ε αγσλία ηνπ γηα ηηο ηχρεο ησλ κλεκείσλ ηεο 

ηέρλεο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ: «Γίλνληαη πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ζην Σνιέδν. Ώιιά, 

επεηδή κφλν ν ζεζκφο θαη ε πεξηνπζία ηεο εθθιεζίαο είλαη ππφζεζηο ηνπ ηζπαληθνχ 

ιανχ, φρη φκσο θαη ηα θηίξηα θαη ηα θαιιηηερλήκαηά ηεο, πνπ είλαη θηήκα θαζελφο απφ 

καο, πεξηνπζία φινπ ηνπ θφζκνπ, γηα ηνχην ζπκβαίλεη ην παξάδνμν, λ‟ αγσληνχλ πνιχ 

πεξηζζφηεξν απφ ηνπο Εζπαλνχο γηα ηελ ηχρε ησλ νξζφδνμνη, Ββξαίνη θαη 

κνπζνπικάλνη, αδειθσκέλνη θάησ απφ ηελ αλεμηζξεζθεία ηεο Εζηνξίαο θαη ηεο 

Σέρλεο».
1187

 Οη ιηγνζηέο αλαθνξέο ηνπ ζηνλ ηζπαληθφ Βκθχιην ζα κπνξνχζαλ ίζσο λα 

δηθαηνινγεζνχλ απφ ην γεγνλφο φηη ην ηαμίδη ηνπ ζηελ Εβεξηθή Υεξζφλεζν έγηλε ηνλ 

πξνεγνχκελν ρξφλν, φκσο θαη ηφηε ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα ηε ζχγρξνλε πνιηηηθή 

                                                 
1184Σα άξζξα αλαδεκνζηεχηεθαλ ζην Γ. Παπαλησλίνπ, Σαμίδηα, φπ.π., ζει.79-274. ηε ζπλεδξίαζε ηεο 

Αηαρεηξηζηηθήο Βπηηξνπήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ηελ 1ε Ννεκβξίνπ 1934, ν Γ. Καθαληάξεο πξφηεηλε 

«λα κεηαβή ν Αηεπζπληήο ηεο Πηλαθνζήθεο ελ θαηξψ εηο Εζπαλίαλ πξνο κειέηελ ηνπ έξγνπ ηνπ 

Θενηνθφπνπινπ θαη ησλ κνπζείσλ ηεο Εζπαλίαο» θαη ε Βπηηξνπή ελέθξηλε ηε ζρεηηθή δαπάλε. ε λέα 

ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 20 Ενπλίνπ 1935 ελέθξηλε ην πνζφ ησλ 60.000 δξρ. γηα ην ηαμίδη ηνπ Παπαλησλίνπ, 

κε ςήθνπο πέληε ππέξ θαη έλα θαηά (ηνπ Ώληψλε Μπελάθε). 
1185Γηα ηελ πξφζιεςε ηνπ Εζπαληθνχ Βκθπιίνπ ζηε κεηαμηθή Βιιάδα βι. Α. Β. Φηιηππήο (επηκ.), 1936. 

Διιάδα θαη Ηζπαλία, Ώζήλα 2006. Σνπ ίδηνπ, Δ Βιιάδα κπξνζηά ζηνλ ηζπαληθφ εκθχιην (1936-39), 

Αληί,ηρ. 685, 23 Ώπξηιίνπ 1999, ζει. 46-52. 
1186Οη αληαπνθξίζεηο-εληππψζεηο ηνπ Καδαληδάθε δεκνζηεχνληαλ θαζεκεξηλά απφ ηηο 24 Ννεκβξίνπ 

1936 σο ηηο 17 Εαλνπαξίνπ 1937. ΐι. Ν. Καδαληδάθε, Σαμηδεχνληαο: Ηζπαλία, Ώζήλα, Ππξζφο, 1937. 
1187 Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ θαζνιηθή Εζπαλία», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,15 Ώπγνχζηνπ 

1936.Ώλαδεκνζηεχεηαη ζην Γ. Παπαλησλίνπ, Σαμίδηα, φπ.π., ζει. 111.  
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θαηάζηαζε ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλν. Πεξηζζφηεξν, θαηά ηε γλψκε κνπ, ηαμηδεχεη ν 

Παπαλησλίνπ ζηελ Εζπαλία έρνληαο θαηά λνπ ηνπο Γάιινπο ξνκαληηθνχο ζπγγξαθείο 

ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ην «θαξαβάλη», φπσο ν ίδηνο ην ραξαθηεξίδεη, πνπ άξρηζε απφ ηνλ 

αησβξηάλδν ζηα 1808 θαη ηειείσζε ζηα 1911 κε ηνλ Μσξίο Μπαξξέο.
1188

 Έηζη ζηα 

άξζξα ηνπ „ζπλνκηιεί‟ κε ηνλ Θεφθηιν Γθνηηέ
1189

 γηα ην ζέιγεηξν ηεο καληίιαο ησλ 

Εζπαλίδσλ
1190

 θαη κε ηνλ Ώιεμάληξ ληε Λακπφξλη
1191

 γηα ηε βεληάιηα, ην δεχηεξν 

ζεκαληηθφηεξν εμάξηεκα ηεο ηζπαληθήο νκνξθηάο·
1192

 ζπλαληά ζηε Μεηξφπνιε ηεο 

εβίιιεο ηελ «Ώληαινχδα» πνπ ηξαγνπδά ν Ώιθξέ ληε Μηζέ·
1193

 ή αλαδεηά ηα κέξε 

πνπ ζχρλαδε ε ΚάξκεληνπΠξνζπέξ Μεξηκέ.
1194

 Ο Παπαλησλίνπ, επνκέλσο, φπσο θαη 

ηα «κεγάια ιηνληάξηα ηνπ ξνκαληηζκνχ θαη ηνπ ξεαιηζκνχ, Γθσηηέ, Οπγθψ, Κηλέ, 

Ανπκάο, Γεσξγία άλδε, Νηειαθξνπά», πήγε ζηελ Εζπαλία «θπλεγψληαο ην 

παξάδνμν, ην αζπλήζηζην, ην ζπάλην» κε ζθνπφ λα βξεη «ην κφλν ιαφ πνπ δηαηεξνχζε 

ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ θαη πνπ δελ είρε πέζεη ζηελ νκνηνκνξθία ηνπ 

θνζκνπνιηηηζκνχ».
1195

 Καη, φπσο ν ίδηνο νκνιφγεζε, μαθληάζηεθε επράξηζηα πνπ νη 

Εζπαλνί δηαηεξνχζαλ αθφκε ηνλ εζληθφ ηνπο ραξαθηήξα, «ηελ ψξα πνπ θάζε ιαφο 

θαηαζέηεη ζηελ απνζήθε ηεο δηεζλφηεηαο θαη ην ηειεπηαίν γλψξηζκα ηεο αηνκηθήο ηνπ 

θπζηνγλσκίαο».
1196

 Τπφ απηή ηελ νπηηθή, άιισζηε, εξκήλεπζε θαη ηνλ Εζπαληθφ 

Βκθχιην: «είλαη αδχλαην ζηελ ηξαγσδία ηεο Εζπαλίαο λα κελ αλαγλσξίζσκελ έλα 

ηζπαληθφ ραξαθηήξα. Ο ιαφο απηφο ξίρηεθε ζηνλ εκθχιην πφιεκν κε ηα θπιεηηθά ηνπ 

γλσξίζκαηα, ηνλ εξσηζκφ θαη ηνλ θαλαηηζκφ καδί, ηελ αθνβία θαη ηελ αγξηφηεηα».
1197

 

                                                 
1188Γ. Παπαλησλίνπ, «Ώλδαινπζία», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 28 Ώπγνχζηνπ 1936. Ώλαδεκνζηεχεηαη ζην Γ. 

Παπαλησλίνπ, Σαμίδηα, φπ.π., ζει. 128. ρεηηθά κε ηελ πξφζιεςε ηεο Εζπαλίαο απφ ηνπο ξνκαληηθνχο 

ζπγγξαθείο βι. θπξίσοJ.-R.Aymes (επηκ.), L‟Espagneromantique : témoignagesdevoyageursfrançais, 

Παξίζη,Anne-MarieMétailié, 1983. B. θαη L. Bennassar,Le Voyage en Espagne. Anthologie des 

voyageurs français et francophones du XVI au XIXe  siècle, Παξίζη,R. Laffont, 1998. 
1189ΥξεζηκνπνηψεδψηνTh.Gautier, VoyageenEspagne (Traslosmontes), Παξίζη1881 (11843). 
1190Γ. Παπαλησλίνπ, «Δκαληίιιαθαηεβεληάγηα», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 4 Ώπγνχζηνπ 1936. 

Ώλαδεκνζηεχεηαη ζην Γ. Παπαλησλίνπ, Σαμίδηα, φπ.π., ζει. 111. 89-93. ΐι. επίζεο ηηο αλαθνξέο ζηνλ 

Γθνηηέ ζηα Γ. Παπαλησλίνπ, «Ώλδαινπζία», φπ.π. Σνπ ίδηνπ, «Σν Ώιθαδάξ ηνπ Σνιέδν», εθ. Διεχζεξνλ 

Βήκα, 24 επηεκβξίνπ 1936. Ώλαδεκνζηεχεηαη ζην Γ. Παπαλησλίνπ, Σαμίδηα, φπ.π., ζει. 154-159. Σνπ 

ίδηνπ, «Καιφγεξνη ηνπ Θνπξκπαξάλ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,24 Οθησβξίνπ 1936, φπνπ θαη κεηαθξάδεη ην 

νκψλπκν πνίεκα ηνπ Γθνηηέ. Ώλαδεκνζηεχεηαη ζην Ώλαδεκνζηεχεηαη ζην Γ. Παπαλησλίνπ, Σαμίδηα, 

φπ.π., ζει. 178-184. 
1191 A. de Laborde, Voyage historique et pittoresque de l‟Espagne, Παξίζη, Didot,1807-1820. 
1192Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ καληίιια θαη ε βεληάγηα», φπ.π.  
1193π.π.ΐι. A. de Musset, «L‟Andalouse»,Contes d'Espagne et d'Italie, Παξίζη,A. Levavasseur θαη 

Urbain Canel, 1830. 
1194Γ. Παπαλησλίνπ, «Ώλδαινπζία», φπ.π.ΐι.P. Mérimée, Lettresd‟Espagne, 3 ηφκνη, Παξίζη,1832 

θαηηνπίδηνπ, Carmen, Παξίζη1846.  
1195Γ. Παπαλησλίνπ, «Ώλδαινπζία», φπ.π. 
1196Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ καληίιια θαη ε βεληάγηα», φπ.π. 
1197Γ. Παπαλησλίνπ, «Εζπαλία θαη Εζπαλνί, Ώ΄», εθ. ΔιεχζεξνλΒήκα, 2 Ώπγνχζηνπ 1936. 

Ώλαδεκνζηεχεηαη ζην Γ. Παπαλησλίνπ, Σαμίδηα, φπ.π., ζει. 79. 
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ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ζθηαγξαθήζεη ηα θπιεηηθά απηά ραξαθηεξηζηηθά, ν 

Παπαλησλίνπ θαηέθπγε θπξίσο ζε ηξεηο ζχγρξνλνχο ηνπ Εζπαλνχο δηαλννχκελνπο: α) 

ζηνλ δηπισκάηε θαη θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ομθφξδεο . ληε Μαληαξηάγθα 

(SalvadordeMadariaga, 1886-1978), ζπγγξαθέα ηνπ βηβιίνπ Englishmen, Frenchmen, 

Spaniards: An Essay in Comparative Psychology(1928),
1198

 ζην νπνίν ν Εζπαλφο 

ραξαθηεξίδεηαη σο «άλζξσπνο ηνπ πάζνπο», ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ Γάιιν  πνπ είλαη 

ηεο ζθέςεο θαη ηνλ Άγγιν πνπ είλαη ηεο πξάμεο· β) ζηνλ ινγνηέρλε Ώ. 

Γθαληβέ(ÁngelGanivetyGarcia, 1865-1898) ν νπνίνο ζην έξγν ηνπ Idearium 

español (1897) ηφληζε ηελ επηξξνή ηνπ ελέθα ζηε δηακφξθσζε ηεο ηζπαληθήο ςπρήο 

θαη δε ζηελ ηδέα ηεο ηηκήο, elhonor, «κηα ζησηθή πεξεθάλεηα πνπ πξνζηεηεχεη ηε 

ζπλείδεζή ηνπ θαη ην ραξαθηήξα ηνπ, έλαλ ηππνηηζκφ»·
1199

 θαη γ) ζηνλθηιφζνθν θαη 

κπζηζηνξηνγξάθνΜ. ληε Οπλακνχλν (MigueldeUnamuno, 1864-1946), 

ζπγγξαθέαηνπEntornoalcasticismo,
1200

φπνπ αλαδεηνχζε ηνλ ππξήλα, ην «θνπθνχηζη» 

ηνπ εζληθνχ ραξαθηήξα ησλ Εζπαλψλ ζηελ Καζηίιιε. Έηζη ν Παπαλησλίνπ 

πιεξνθνξνχζε ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ φηη «ην εθξεθηηθφ ήηαλ πάληα ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο ςπρνινγίαο ηνπ Εζπαλνχ. Ο Εζπαλφο είλαη άλζξσπνο ησλ αθξνηάησλ άθξσλ. Δ 

ςπρνινγία ηνπ απνηειείηαη απφ απφηνκεο αληηζέζεηο, ιείπνπλ νη ςπρνινγηθέο 

δηαβαζκίζεηο […] Ο Εζπαλφο ζεσξείηαη ν άλζξσπνο ηνπ πάζνπο […] Ο ηζπαληθφο ιαφο 

έρεη εμαηξεηηθή απάζεηα κπξνζηά ζην θξηθαιέν θαη ζην ηξαγηθφ. Σν αληηθξχδεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φπσο εκείο ζην ζέαηξν».
1201

 Βξκήλεπζε δε ηε ξνπή απηή ηνπ Εζπαλνχ 

πξνο ην άγξην ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απάζεηά ηνπ, ζηηο επηδξάζεηο ηνπ θιίκαηνο θαη ηνπ 

παξειζφληνο. Σαμηδεχνληαο κε ην ηξέλν κέζα απφ ην γπκλφ ηνπίν ηεο Καζηίιιηαο, 

έγξαςε ραξαθηεξηζηηθά πσο ην έδαθνο απηφ γέλλεζε ηνλ Εζπαλφ, «φπνπ ην δέληξν 

είλαη ζπάλην θαη φπνπ κφλν πέηξεο θνθηεξέο, βξάρνη αθφληα, βξάρνη καραίξηα θαη 

πξηφληα, ζρεκαηίδνπλ κηα απέξαληε βινζπξή έθηαζε… ‟ απηέο ηηο πέηξεο βιέπνπλ νη 

άλζξσπνη ηελ αηηία, πνπ ν ιαφο ηεο Καζηίιιηαο ήηαλ ν πην Εζπαλφο απφ ηνπο 

Εζπαλνχο, ην θέληξν, ην θνπθθνχηζη… Ώλ ζπξψμνπκε ζην απξνρψξεην ηνλ 

ληεηεξκηληζκφ, ζα θηάζσκε ζην ζεκείν λα πνχκε πσο ιίγε πξαζηλάδα, ιίγα 

                                                 
1198 S. de Madariaga, Anglais, Français, Espagnols, Παξίζη, Gallimard, 1930. ΐι.ηα φζα αλαθέξεη ζην 

Γ. Παπαλησλίνπ, «Εζπαλία θαη Εζπαλνί, ΐ΄», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 3 Ώπγνχζηνπ 1936. Ώλαδεκνζηεχεηαη 

ζην Γ. Παπαλησλίνπ, Σαμίδηα, φπ.π., ζει. 84. 
1199Πξβι. «Γ. Παπαλησλίνπ, Εζπαλία θαη Εζπαλνί, ΐ΄», φπ.π.. Σνπ ίδηνπ, «Φπρνινγία Εζπαλψλ», εθ. 

Διεχζεξνλ Βήκα,21 Ννεκβξίνπ 1936. Ώλαδεκνζηεχεηαη ζην Γ. Παπαλησλίνπ, Σαμίδηα, φπ.π., ζει. 199-

204. 
1200M. deUnamuno, L'essencedel'Espagne: cinqessais(Entornoalcasticismo), κηθξ. 

απφηαηζπαληθάηνπMarcelBataillon, Παξίζη, Plon-Nourrit & Cie, 1923. 
1201Γ. Παπαλησλίνπ, «Εζπαλία θαη Εζπαλνί, Ώ΄», φπ.π. 
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θπιιψκαηα, ιίγα πνηακάθηα θαη ιίγν ρψκα ζ‟ απηή ηελ μεξαΎια, ζα εκπφδηδαλ ηελ 

ελφηεηα ηεο Εζπαλίαο, ζα καηαίσλαλ ηελ Εεξά Βμέηαζε θαη ζα πεξηκέλακε ίζσο αθφκα 

ηελ αλαθάιπςε ηεο Ώκεξηθήο».
1202

 Σηο επηδξάζεηο ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ ζηε 

δηακφξθσζε ηνπ ηζπαληθνχ εζληθνχ ραξαθηήξα εξρφηαλ λα ζπκπιεξψζεη ε ηζηνξία 

ηεο ρψξαο:
1203

 ην γεκάην ζθαγέο κνπζνπικαληθφ ηεο παξειζφλ δηαδέρηεθε ε 

ζθιεξφηεηα, ε ηξνκνθξαηία θαη ν θαλαηηζκφο ηεο Εεξάο Βμέηαζεο.
1204

 

πσο εχζηνρα παξαηήξεζε κεξηθέο δεθαεηίεο αξγφηεξα ν Ε.Μ. 

Παλαγησηφπνπινο ζηελ εηζαγσγή ηνπ γηα ηελ έθδνζε Σαμίδηα«κέζ‟ απφ ηε 

δηακφξθσζε ηνπ ηνπίνπ, κέζ‟ απφ ηελ ηζηνξηθή πεξηπέηεηα θαη ηε θπιεηηθή 

ηδηνζπγθξαζία ηνπ Εζπαλνχ πξνζπαζεί [ν Παπαλησλίνπ] λα θεξδίζεη έλα κέγηζην 

έπαζιν: ην πλεχκα θαη ην χθνο ηεο ηέρλεο πνπ άλζηζε ζηελ ηβεξηθή ρεξζφλεζν».
1205

 

Σε θπιεηηθή απηή πξνζέγγηζε επηιέγεη θπξίσο ν Παπαλησλίνπ γηα λα εξκελεχζεη ηελ 

εηθαζηηθή παξαγσγή ζηελ Εζπαλία ηνπ 17
νπ

 αηψλα, επνρή πνπ είρε ραξαθηεξηζηεί απφ 

ηε γαιιηθή ηζηνξηνγξαθία σο ν ρξπζφο αηψλαο ηεο Εζπαληθήο ηέρλεο.
1206

 Σν 

ελδηαθέξνλ απηφ ησλ Γάιισλ κειεηεηψλ είρε εληαζεί θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19
νπ

 

αηψλα. ηα 1852 εθδφζεθε ην βηβιίν ηνπ Λ. ΐηαξληφ(LouisViardot)γηα ηα κνπζεία ηεο 

Εζπαλίαο, εκπινπηηζκέλν κε βηνγξαθηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

δσγξάθνπο, έξγν πνπ απνηεινχζε γηα πνιιά ρξφληα ην βαζηθφ εγρεηξίδην θάζε Γάιινπ 

ηαμηδηψηε ζηελ Εβεξηθή ρεξζφλεζν, φπσο καξηπξνχλ νη πνιιέο επαλεθδφζεηο.
1207

 

Ήηαλ φκσο θπξίσο νη κειέηεο ηνπ ηζηνξηθνχ θαη θξηηηθνχ ηεο ηέρλεο Π. Λεθφξ 

(PaulLefort, 1829-1904) πνπ θαζφξηζαλ ηηο θαηεπζχλζεηο ζηελ έξεπλα ηεο ηζπαληθήο 

εηθαζηηθήο παξαγσγήο. Ο Λεθφξ ήηαλ ν βαζηθφο ζπγγξαθέαο ηνπ ηφκνπ γηα ηελ 

ηζπαληθή ηέρλε ζηε ζεηξά Histoiredespeintresdetoutesles écoles, ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ 

CharlesBlanc,
1208

 είρε δεκνζηεχζεη αξθεηά άξζξα ζην πεξηνδηθφ GazettedesBeaux-Arts 

                                                 
1202Γ. Παπαλησλίνπ, «ΔΜαδξίηε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 8 Ώπγνχζηνπ 1936. Ώλαδεκνζηεχεηαη ζην Γ. 

Παπαλησλίνπ, Σαμίδηα, φπ.π., ζει. 100-101. 
1203Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηζηνξία ηεο Εζπαλίαο αληινχζε ν Παπαλησλίνπ απφ ην 

L.Bertrand, Histoired'Espagne, Παξίζη, A. Fayard,1932. 
1204Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ θαζνιηθή Εζπαλία», φπ.π. 
1205Γ. Παπαλησλίνπ, Σαμίδηα, φπ.π., ζει. 19. 
1206ΐι. ιφγνπράξεηνπέκπηνθεθάιαηνκε ηίηιν «Ledix-septièmesiècle. L‟âge d‟or»ζηνP. Paris, La 

peinture espagnole depuis les origines jusqu‟au début du XIXe siècle, Παξίζηθαηΐξπμέιιεο,G. van Oest, 

1928. 
1207 L. Viardot, Les Musées d‟Espagne, guide et mémento de l‟artiste et du voyageur: suivis des notices 

biographiques sur les principaux peintres de l'Espagne, Παξίζη, Paulin et Le Chevalier,1852. ΐι. 

επίζεοL. Viardot, Notices sur les principaux peintres de l'Espagne, Παξίζη,Paulin, 1839.  
1208Ch. Blanc, W. Bürger[Théophile Thoré], P. Mantz, L. Viardot θαη P. Lefort, Histoire des peintres de 

toutes les écoles. Ecoleespagnole, Παξίζη, Renouard, 1869.  
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ζρεηηθά κε Εζπαλνχο δσγξάθνπο,
1209

 θαη είρε ζπγγξάςεη κνλνγξαθίεο γηα ηνπο Γθφγηα, 

ΐειάζθεζθαη Μνπξίιιν.
1210

 ηα 1893 δεκνζηεχηεθε ην ζεκαληηθφηεξν ίζσο έξγν ηνπ, 

LaPeintureespagnole, πνπ απνηεινχζε ηελ πξψηε επηζηεκνληθή κειέηε ηεο ηζηνξίαο 

ηεο ηζπαληθήο ηέρλεο, 

απφηνποδηαθνζκεηέοησλκεζαησληθψλρεηξνγξάθσλκέρξηθαηηεζχγρξνλήηνπεηθαζηηθήπ

αξαγσγή.
1211

 Ήδε ζηελ εηζαγσγή ηνπ βηβιίνπ ν Λεθφξ ππνγξάκκηζε φηη παξά ηελ 

χπαξμε ηνπηθψλ θαιιηηερληθψλ θέληξσλ, φπσο ε εβίιιε, ε ΐαιέλζηα, ην Σνιέδν θηι., 

κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα κηα ηζπαληθή ζρνιή «νκνηνγελή σο πξνο ηηο ηάζεηο ηεο, 

ελσκέλε θάησ απφ κηα βαζηθή αξρή, ηνλ λαηνπξαιηζκφ, αιεζηλά απηφρζνλν θαη 

ηειηθά εζληθφ θαη ηζπαληθφ».
1212

 Βμεηάδνληαοέπεηηαηελδσγξαθηθήπαξαγσγήηνπ 

17
νπ

αηψλαζεκείσζεπψοηελπεξίνδνεθείλεέλαξεχκαδσηηθφθαηθαηλνηφκνδηέηξεμεφιεηερ

εξζφλεζν θαη πσονη Εζπαλνί θαιιηηέρλεο ζπλεηδεηνπνηψληαο ην αλψθειν ηεο κίκεζεο 

ησλ Εηαιψλ δσγξάθσλ, δήηεζαλ ζηε θχζε θαη ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα, ην 

κπζηηθφ κηαο ηέρλεο γεξήο, πγηνχο θαη δσληαλήο. Έηζη, ζπλέρηζε ν Λεθφξ, γελλήζεθε 

κηα ζρνιή πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηαδελ ήηαλ κφλνηνπηθήήπεξηθεξεηαθή, αιιάεζληθή. 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλαγλψξηζε ηελ αμηνπξέπεηαθαηηελππεξεθάλεηα, 

αιιάρσξίοηελπεξηθξφλεζεησλκηθξψλ, ησληαπεηλψλθαηησλνηθείσλπξαγκάησλ, θαζψο 

θαη κηαβαζεηά ζξεζθεπηηθή θιφγα, ιηγφηεξν ζθνηεηλήθαη πεξηζζφηεξν ιεπηή ζηελ 

έθθξαζε ηνπ κπζηηθηζκνχ ζε ζχγθξηζε κε ην 

παξειζφλ.Σνζπκπέξαζκάηνπήηαλελδεηθηηθφηεοθπιεηηθήοαπηήοπξνζέγγηζεο: 

«sasincérité à traduirelanaturehumaine, mêmelorsqu‟elleconfine à latrivialité, 

sauratoujoursconserver, eneffet, quelquechosedegrave, d‟émuoudesimple, 

quifaitdel‟artespagnol émancipé, aumilieudesautres écolesnaturalistes, unartsingulier, 

originaletbien étroitementenharmonieaveclesinstincts, 

lescroyancesetlestempéramentsdelarace».
1213

 

                                                 
1209ΐι. ηελαλαιπηηθήεξγνγξαθίαζηνhttp://www.inha.fr/spip.php?article3220 (ηειεπηαία πξφζβαζε 

27/09/2016) 
1210P. Lefort, F. Goya : étude biographique et critique suivie de l‟essai d‟un catalogue raisonné de 

l‟œuvre gravé et lithographié, Παξίζη, Renouard,1877.Σνπίδηνπ, Velazquez, ζηεζεηξά«Les Artistes 

célèbres», Παξίζη, Librairie de l'Art1888.Σνπίδηνπ, Murillo et ses élèves, suivi du catalogue raisonné de 

ses principaux ouvrages, Παξίζη, J. Rouam et Cie,1892. 
1211P. Lefort, La Peinture Espagnole, Παξίζη, Quantin,1893. 
1212π.π.,ζει.6:«homogèneensestendances, unieenunmêmeprincipe, lenaturalisme, 

vraimentindigèneetnationalenfin, etbienespagnole». Ώληίζεηα ν 

ΐηαξληφζηνβηβιίνηνπLesMuséesd‟Espagne,φπ.π. ππνζηήξημε ηε 

δηάθξηζεηεοηζπαληθήοηέρλεοζεηνπηθέοζρνιέο.  
1213P. Lefort, La Peinture Espagnole, φπ.π., ζει. 142-143. 
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Ο Παπαλησλίνπ, πνπ είρε ηελ επθαηξία λα δεη έξγα ησλ Εζπαλψλ θαιιηηερλψλ 

ηνπ 17
νπ

 αηψλα θαηά ηελ επίζθεςή ηνπ ζην Μνπζείν ηνπ Πξάδν, πηνζέηεζε ζηα άξζξα 

ηνπ ηηο απφςεηο ηνπ Λεθφξ γηα ηνλ «λαηνπξαιηζκφ θαη ηελ πξσηνηππία» ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εηθαζηηθήο παξαγσγήο, αλαδεηψληαο ηαπηφρξνλα ηελ εξκελεία ηεο ζηα 

θπιεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηζπαληθήο ξάηζαο: «Αχζθνια ζα βξεζεί ηέρλε ηφζν 

θνληά ζηα λεχξα θαη ζην αίκα ηνπ αλζξψπνπ. Βίλαη θπζηθφ έξγν ηεο ηζπαληθήο 

ξάηζαο: ε απφζηαζε ηεο απφ ηε ςπρξή ρψξα ηνπ δηαλνεηηθνχ θαη ηνπ αθεξεκέλνπ, ην 

επίκνλφ εληφπηζκά ηεο ζηε ζθαίξα ηνπ πάζνπο, ε κεγάιε ηεο 

εηιηθξίλεηα».
1214

Υαξαθηήξηζε δε ηε ζπγθεθξηκέλε αίζνπζα ηνπ Πξάδν σο ηελ «πην 

λαηνπξαιηζηηθή αγηνγξαθία, καθξπά απφ θάζε ζηπι apriori, καθξπά ε Εηαιία κε ην 

δηαλνεηηθφ ζρέδην, κε ηελ επγέλεηα ηνπ ηδεαιηζκνχ, κε ηελ αλαδήηεζε ηνπ σξαίνπ. 

Βδψ είλαη Εζπαλία. Σν γεγνλφο αξπάδεηαη θαη ξίρλεηαη ζηνλ πίλαθα. Οη καηηξ ηεο 

εβίιιαο βιέπνπλ ην σξαίν ζηε δσή, ζην πάζνο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηε θξίθε 

θαη Ŕ ην θαηφξζσκά ηνπο Ŕ καο αλαγθάδνπλ, κε ηελ εηιηθξίλεηά ηνπο, λα ην βιέπσκε 

ζαλ απηνχο».
1215

 

Ώληίζηνηρε ήηαλ ε πξνζέγγηζή ηνπ γηα ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο Εζπαλνχο 

δσγξάθνπο ηνπ 17
νπ

 αηψλα. Ο Ρηκπέξα, παξά ην γεγνλφο φηη έδεζε θαη εξγάζηεθε ζηε 

Νάπνιε γηα ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο δσήο ηνπ, ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνλ 

Παπαλησλίνπ σο «ν πην Εζπαλφο,
1216

  αθνχ πνηέ ν πνηέ ν ηζπαληθφο ξεαιηζκφο δελ 

πήξε ηφζν ηε ζπλείδεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ, φζν ζηελ ηέρλε ηνπ δσγξάθνπ απηνχ ησλ 

αηκάησλ θαη ηεο θξίθεο».
1217

 Μάιηζηα εξκήλεπζε κέζσ ηεο θπιεηηθήο ηνπ 

ηδηνζπγθξαζίαο ηελ επηινγή ηνπ δσγξάθνπ λα αλαδεηήζεη ηα ζξεζθεπηηθά ηνπ ζέκαηα 

ζηνπο «δηακειηζκνχο, ζηα αίκαηα θαη ζην ζσκαηηθφ καξηχξην ησλ αγίσλ» θαη φρη ζην 

«εμηδαληθεπκέλν καξηχξην» ηνπ Υξηζηνχ, φπσο επίζεο θαη ηελ ηερλνηξνπία ηνπ κε 

ηνπο ζθιεξνχο ζθηνθσηηζκνχο θαη ηηο «ζπξξάμεηο θσηεηλνχ θαη ζθνηεηλνχ», ρσξίο λα 

επηηξέπεη ζηα δχν απηά  ζηνηρεία λα ζπκθηιησζνχλ. Ώπφ ηα έξγα ηνπ Πξάδν ν 

Παπαλησλίνπ ζηάζεθε ηδηαίηεξα ζηνλ πίλαθα «Σν ελχπλην ηνπ Εαθψβ», έλα απφ ηα 

αξηζηνπξγήκαηα ηνπ ηζπαληθνχ ξεαιηζκνχ, φπσο ην απνθάιεζε, έξγν πνπ είρε 

                                                 
1214Γ. Παπαλησλίνπ, «Εζπαληθή ηέρλε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 16 Οθησβξίνπ 1936.Ώλαδεκνζηεχεηαη ζην 

Γ. Παπαλησλίνπ, Σαμίδηα, φπ.π., ζει. 173. 
1215π.π.  
1216π.π. Ο Ρελάθ είρε επίζεο ραξαθηεξίζεη ηνλ Ρηκπέξα ζαλ έλα πξαγκαηηθφ Εζπαλφ, 

« véritableEspagnol », θαζψο απφ ηελ επηινγή ησλ ζεκάησλ ηνπ θαη απφ ηελ εξκελεία ηνπο, πξνθχπηεη 

πάληα έλαο έληνλνο ξεαιηζκφο πνπ ζηελ εθηέιεζε, ζηελ έθθξαζε ηεο θφξκαο δεκηνπξγεί κεξηθέο θνξέο 

έλα είδνο ελζηηθηψδνπο αγξηφηεηνο». ΐι. S. Reinach, Apollo, φπ.π., ζει.244.  
1217Γ. Παπαλησλίνπ, «Εζπαληθή ηέρλε»,φπ.π. 



497 

μερσξίζεη θαη ν Γεθξνπά ζηνλ νδεγφ ηνπ γηα ηα κνπζεία ηεο Εζπαλίαο.
1218

 Ώλ φκσο ν 

Γάιινο ηζηνξηθφο ηεο ηέρλεο έθαλε ιφγν θπξίσο γηα ηνλ ξεαιηζκφ ηεο κνξθήο ηνπ 

Ώγίνπ,
1219

 ν Παπαλησλίνπ έγξαςε πσο ν κπαληνιέξν ηνπ πηλέινπ είλαη εδψ έλαο 

αιεζηλφο Εζπαλφο, αθνχ δηά κέζνπ ηνπ ξεαιηζκνχ θαη ηνπ καξηπξίνπ πςψζεθε ζην 

ζξεζθεπηηθφ ηδαληθφ: «Αελ μέξσ ηίπνηα πην μέλν ζηνλ ηδεαιηζκφ, πην ηξαρχ, 

αλζξψπηλν, ρεηξνπηαζηφ, απεξηπνίεην, κηα ιαρηαξηζηή θέηα δσήο πνπ ηαπηφρξνλα 

φκσο είλαη θαη ηφζν θνληά ζην ηδαληθφ».
1220

 

Ώληίζηνηρνπο ραξαθηεξηζκνχο ζπλαληάκε θαη γηα ην έξγν ηνπ «δεχηεξνπ 

λνκνζέηε ηνπ ηζπαληθνχ ξεαιηζκνχ», Βξξέξα ηνπ Πξεζβχηεξνπ «Ο Άγηνο ΐαζίιεηνο 

ππαγνξεχεη ην δφγκα ηνπ», πνπ βξηζθφηαλ ζην κνπζείν ηνπ Λνχβξνπ θαη ήηαλ ίζσο ν 

πην δεκνθηιήο πίλαθαο ηνπ θαιιηηέρλε ηα ρξφληα εθείλα, φπσο δείρλνπλ νη 

αλαπαξαγσγέο ηνπ ζην βηβιίν ηνπ Λεθφξ,
1221

 ζηνλ νδεγφ ηεο ηζπαληθήο ζρνιήο ηνπ 

Λνχβξνπ ηνπ Νηθφι, εδψ καδί κε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ
1222

 θαη ζηελ Εζηνξία ηνπ 

Μπιάλ.
1223

 Ο Παπαλησλίνπ ηφληζε φηη «ε πηλειηά εδψ θξαηεί ην αγξίεκα ηεο βνχξηζαο 

θαη ην δεζηφ, ην ηξαρχ, ην αδηάιιαθην απηφ έξγν, κε ηε ζαπκάζηα ελφηεηά ηνπ, καο 

δίλεη ζην  πξφζσπν ηνπ Ώγίνπ ΐαζηιείνπ θαη ησλ αθνινχζσλ ηνπ κηα εηθφλα ηνπ 

ηζπαληθνχ θιήξνπ ηεο επνρήο εθείλεο, κηα Εεξά Βμέηαζε ρσξίο έιενο».
1224

 

                                                 
1218π.π. Πξβι. G. Geffroy, Lesmuséesd‟Europe: Madrid, Παξίζη, Nilsson, 1908, ζει.24-25. 
1219G. Geffroy, Lesmuséesd‟Europe: Madrid, φπ.π.: « L‟homme, vêtudebure, écrasé de fatigue, montre la 

face triste, résignée et énergique de ceux qui savent la vie et qui sont dignes de la vivre. Sur ce visage, 

admirablement peint, Ribera a marqué le courage, le dédain, il a éclairé ce front de la lumière de 

l‟intelligence». 
1220Γ. Παπαλησλίνπ, «Εζπαληθή ηέρλε», φπ.π. ΐι. επίζεο θαη ηε ζπλέρεηα ηνπ άξζξνπ: «Ο Εαθψβ ηνπ 

Ρηκπέξα είλαη έλα βαξχ ζψκα, έλαο άληξαο ηνπ ιανχ παξαδνκέλνο ζηνλ χπλν. Πηάλεη φιν ηνλ πίλαθα. 

Σν φλεηξφ ηνπ δελ ην βιέπνκε. Ώλ φκσο φια ηα άιια ράλσληαη θαη ηνλ πίλαθα ηνλ πηάλεη ην βαξχ ζψκα 

πνπ θνηκάηαη, ν ξεαιηζκφο ηνπ Ρηκπέξα καο έδσζε λα βιέπσκε ηνλ χπλν. Βίλαη ην βχζηζκα, ε ηέιεηα 

λάξθε ησλ αηζζεηεξίσλ, ε εμαθάληζε ηεο ζπλείδεζεο. ην μάπισκα ηνπ ιατθνχ απηνχ αλζξψπνπ, ζην 

ζθνχξν ηνπ εδάθνπο, ζην καχξν ησλ ξνχρσλ, ζηνλ ειαθξά ζπλλεθηαζκέλν νπξαλφ, ζηνλ θνξκφ θαη 

ζηνλ θνκκέλν θιάδν ελφο δέληξνπ, ηεο κφλεο θηγνχξαο πνπ θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα εθηφο απφ ηνλ Εαθψβ, 

ζην ζαπκάζην δίνπην ηνπ θνηκσκέλνπ, βιέπνκε ηνλ χπλν, ην φλεηξν. Ώπφ πφζνπο ςεχηηθνπο 

ηδεαιηζκνχο δελ είλαη αλψηεξν ην ηξαρχ απηφ έξγν, πνπ αλεβάδεη ζηελ ειαθξφηεηα θαη ζηε 

καθαξηφηεηα ηνπ νλείξνπ έλα βαξχηαην ιατθφ ζψκα». 
1221P. Lefort, La Peinture Espagnole, φπ.π., ζει.97, 

εηθ.33.ΟΛεθφξήηαλεπίζεονζπγγξαθέαοηνπιήκκαηνογηαηνλΒξξέξαθαηζηνCharles Blancθ.ά,Histoire des 

peintres de toutes les écoles. Ecoleespagnole, φπ.π., φπνπ επίζεο ππήξρε αλαπαξαγσγή ηνπ έξγνπ. 
1222M. Nicolle, La peinture au Musée du Louvre. Ecole espagnole, Παξίζη, L'Illustration,1900, εηθ.9. 
1223Ch.Blancθ.ά., Histoire des peintres de toutes les écoles. Ecoleespagnole, φπ.π., 

ζηνιήκκαγηαηνποΒξξέξα, ζει. 3, ζπληάθηεοηνπνπνίνπήηαλνΠνιΛεθφξ. 
1224Γ. Παπαλησλίνπ, «ΚαιφγεξνηηνπΘνπξκπαξάλ», εθ.ΔιεχζεξνλΒήκα, 24 Οθησβξίνπ 1936. 

Ώλαδεκνζηεχεηαη ζην Γ. Παπαλησλίνπ, Σαμίδηα, φπ.π., ζει. 178. Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ πξνέξρεηαη απφ 

απφ ην νκψλπκν πνίεκα ηνπ Θεφθηινπ Γθνηηέ, δεκνζηεπκέλν ην 1845 ζηελ πνηεηηθή ζπιινγή Espagna. 

Μηα «πξφρεηξε» φπσο ηελ ραξαθηήξηζε κεηάθξαζε ηνπ πνηήκαηνο παξέζεζε ν Παπαλησλίνπ ζην 

ζπγθεθξηκέλν άξζξν. 
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Ώπέλαληη ζηνπο «ηεξξνξίζη» Ρηκπέξα θαη Βξξέξα, ν Παπαλησλίνπ ηνπνζέηεζε 

ηνλ Θνπξκπαξάλ, ηνπ νπνίνπ ν ξεαιηζκφο δελ είρε ην ηξνκνθξαηηθφ ησλ δχν 

δηδαζθάισλ, αιιά ήηαλ έλαο ξεαιηζκφο γιπθχηεξνο πνπ πξνζαλαηνιηδφηαλ πξν ηνπ 

ηηαιηαληζκφ.
1225

Χο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα αλέθεξε ηνλ δηάζεκν ηελ πεξίνδν 

εθείλε πίλαθα ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ηνπ Λνλδίλνπ «Ο Άγηνο Φξαγθίζθνο ζε 

ζηνραζκφ»,
1226

έλα «δξάκα ηνπ ηζπαληθνχ ζθηνθσηηζκνχ, φζν θαη ηνπ ηζπαληθνχ 

θαζνιηθηζκνχ», ην νπνίν έδεηρλε πσο ζηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ θαιιηηέρλε δελ ππήξρε 

ην «άγξην» θαη νη απφηνκνη ζθηνθσηηζκνί ηνπ αγαπεκέλνπ ηνπ δαζθάινπ Ρηκπέξα, 

αιιά αληίζεηα ε θπξηαξρία ηεο ζθηάο έρεη ειαηησζεί, ηα θσηεηλά κέξε έρνπλ 

κεγαιψζεη, ην θψο είλαη ιηγφηεξν νξκεηηθφ θαη πην κεισδηθφ. Γηα ηνλ Παπαλησλίνπ, ε 

επιάβεηα θαη ε απζηεξή γαιήλε ηνπ Θνπξκπαξάλ «ηαθηνπνίεζε» ην ηζπαληθφ πάζνο, 

φπσο δείρλνπλ ην «ξακα ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ Ννράζθν» ζην Πξάδν θαη ε «Κνίκεζε 

ηνπ Ώγίνπ Πέηξνπ» ζηνλ θαζεδξηθφ ηεο εβίιιεο, «νη δχν σξαηφηεξέο ηνπ δεκηνπξγίεο 

μαλζψλ ζθηνθσηηζκψλ, δχν ςαικσδίεο, δχν πξνζεπρέο απφ ιηηφ θαη απζηεξφ 

ρξσκαηηζηή».  

Δ γλήζηα ηζπαληθή θχζε πνπ έρεη κέζα ηεο ηηο δχν απηέο ελαληηφηεηεο, ην 

πξαγκαηηθφ θαη ην ηδαληθφ, απνδεηθλχεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ «γαιήληνπ» 

Μνπξίγην, ν νπνίνο επίζεο ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνλ Παπαλησλίνπ σο ν «ηηαιηαληζηήο» 

ηεο ηζπαληθήο ζρνιήο, ν πην κεζνγεηαθφο απφ ηνπο Εζπαλνχο, εθείλνο πνπ δσγξάθηζε 

«ηηαιηθψηεξα, λνεηφηεξα θαη ζπκθσλφηεξα κε ηε κέζε αλζξψπηλε 

ςπρνινγία».
1227

Σαπηφρξνλα φκσο ν Παπαλησλίνπ έβξηζθε «δσή θαη ρπκφ ηζπαληθφ 

κέζα ζηνλ ηηαιηαληζκφ ηνπ», φπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο απεηθνλίζεηο ηεο Ώγίαο Ενχζηα 

θαη Ρνπθίλα πνπ «είλαη δχν θνπέιεο ηεο εβίιιαο πνπ ηηο πήξε απφ θάπνην ζνθάθη ηεο 

παηξίδαο ηνπ θαη ηηο βχζηζε ζε ππεξθφζκην θσο». Ο δηεπζπληήο ηεο Πηλαθνζήθεο 

ζηάζεθε ηδηαίηεξα θαη ζηνπο πίλαθεο κε ηα ρακίληα, ππνγξακκίδνληαο ηνλ ξεαιηζκφ 

ηνπο πνπ  «αλπςψλεη θαη δεκηνπξγεί ηελ αλείπσηελ εθείλε αζαλαζία, φπνπ ε αιεζηλή 

ηέρλε κπνξεί θαη βπζίδεη ηνπο αιήηεο ηεο, κεηνπζηψλνληαο ηε ιάζπε ηνπο, ηα θνπξέιηα 

                                                 
1225π.π.. 
1226Σν έξγν αγνξάζηεθε ζηα 1853 θαηά ηελ πψιεζε ηεο ηζπαληθήο πηλαθνζήθεο ηνπ Γάιινπ βαζηιηά 

Λνπδνβίθνπ-Φηιίππνπ. ην ιήκκα ηνπ γηα ηνλ Θνπξκπαξάλ ν Μπιαλ ηφληδε φηη εθείλν πνπ ηάξαμε 

πεξηζζφηεξν ην παξηζηλφ θνηλφ κεηά ηελ πψιεζε ηεο ζπιινγήο, δελ ήηαλ ηφζν ηα έξγα ησλ Μνπξίιιν 

θαη ΐειάζθεζ, αιιά «έλαο ζπγθεθξηκέλνο „Μνλαρφο πνπ πξνζεχρεηαη‟, έλαο απφ εθείλνπο ηνπο πίλαθεο 

πνπ δελ κπνξείο λα μεράζεηο, αθφκε θαη αλ ην έρεηο δεη κφλν κηα θνξά […] φρη κφλν ε Εζπαληθή ρνιή, 

αιιά ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, ε Εζπαλία νιφθιεξε ζπλνςίδεηαη ζε απηφλ ηνλ γεκάην πάζνο πίλαθα». 

ΐι. Charles Blancθ.ά., Histoire des peintres de toutes les écoles. Ecoleespagnole, φπ.π.  
1227Γ. Παπαλησλίνπ, «Μνπξίιιν ν γαιήληνο», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,24 Ώπξηιίνπ 1938. Ώλαδεκνζηεχεηαη 

ζην Γ. Παπαλησλίνπ, Σαμίδηα, φπ.π., ζει. 265. 
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ηνπο θαη ηε θαγνχξα ηνπο. Β! Ση είλαη απηνί νη δηαθνληαξένη θη νη αιάλεδεο ηεο 

εβίιιαο, αλ δελ είλαη άγηνη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο;».
1228

 

Ο ηειεπηαίνο δσγξάθνο ζηε ζεηξά ησλ κεγάισλ ξεαιηζηψλ Εζπαλψλ ήηαλ γηα 

ηνλ Παπαλησλίνπ, ν ΐειάζθεζ κε ηηο «Μελίλαο» ηνπ ην «ηξφπαην», φπσο ην 

απνθάιεζε ηνπ ξεαιηζκνχ.
1229

 Ο Παπαλησλίνπ έθαλε ιφγν γηα ην αηάξαρν πηλέιν ηνπ 

Εζπαλνχ λαηνπξαιηζηή πνπ έδσζε ηηο ηξεηο δηαζηάζεηο ζηε δφμα ηνπο, «ην πξαγκαηηθφ, 

ην πεδφ, ην νξαηφ, ην ρεηξνπηαζηφ, ζηελ θπξηαξρία ηνπ, ζηε κεγαιεηφηεηα ηεο 

αιήζεηαο ηνπ.Κακκηά ηδέα. Αέθα πξφζσπα κέζα ζ‟ έλα δσκάηην, ζηελ πιένλ 

ζπλεζηζκέλε θη αζήκαληε ζηηγκή ηεο νηθεηφηεηαο, δνχλε φιε ηνπο ηελ χπαξμε κέζα ζ‟ 

απηή ηελ θνηλή ζηηγκή».
1230

 

Μεηά ηνλ ΐειάζθεζ ε ηζπαληθή ηέρλε, ππνζηήξημε ν Παπαλησλίνπ, άξρηζε «λα 

ςεπηνδεί κε δάλεηα ηηαιψλ δσγξάθσλ, ιεζκφλεζε ηνλ εαπηφ ηεο θαη έθεξλε 

δσγξάθνπο πεξίθεκνπο απέμσ, ηνπο εζαχκαδε, ηνπο επιήξσλε, ηνπο αληέγξαθε, θαη 

δελ κπνξνχζε κνιαηαχηα λα δεκηνπξγήζε. Δ Εζπαλία ήην κφλνλ κηα αγνξά».
1231

 Δ 

κεγάιε επαλάζηαζε ζεκεηψζεθε κε ηελ εκθάληζε ηνπ Γθφγηα, ηνπ «εζληθνχ ή 

θαιχηεξα θπιεηηθνχ δσγξάθνπ ηεο Εζπαλίαο», ελφο εζνγξάθνπ-ηζηνξηθνχ πνπ «ηα 

παξέζηεζελ φια  απφ ηνλ ηαπξνκάρν σο ηνλ άγην».
1232

 Με ηνλ Γθφγηα είρε αζρνιεζεί 

ν Παπαλησλίνπ ήδε απφ ην 1928 ζε άξζξν ηνπ ζηελ εθ.Διεχζεξνλ Βήκα, γξακκέλν κε 

αθνξκή ηα εθαηφ ρξφληα απφ ηνλ ζάλαην ηνπ δσγξάθνπ. ηεξηγκέλνο θπξίσο ζηελ 

θξηηηθή βηνγξαθία ηνπ Γθφγηα πνπ ν Ώ. Γθεξιέλ (HenriGuerlin) είρε εθδψζεη ζηα 

1927,
1233

 ν Έιιελαο ηερλνθξίηεο απνθάιεζε ηνλ Εζπαλφ θαιιηηέρλε «εζνγξάθν ηεο 

παηξίδαο ηνπ» θαη «ηζηνξηθφ ηεο Εζπαλίαο», ηφληζε φηη είρε κέζα ηνπ ηνλ ρπκφ ηεο 

ηζπαληθήο παξαδφζεσο θαη ηελ αίζζεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, θαη ππνγξάκκηζε φηη ε 

δσγξαθηθή ηνπ ήηαλ «λχρη θαη θξέαο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα». Σνλ ραξαθηήξηζε 

επίζεο λαηνπξαιηζηή θαη «άλζξσπν δσληαλφ, ηθαλφ λα ζπιιάβε ην ζέκα θαη κε ηαο 

πέληε ηνπ αηζζήζεηο», ελψ ηνλ ηνπνζέηεζε ζηελ «πξψηελ ζεηξάλ ησλ εμαηξεηηθψλ 

καηηψλ πνπ είδαλ ηα αληηθείκελα σο θειίδα θσηφο θαη σο ζρέζηλ κέζα εηο ηελ 

                                                 
1228π.π. 
1229Γ. Παπαλησλίνπ, «ΐειάζθεδ θαη Γθφγηα», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,10 Ώπξηιίνπ 1938. Ώλαδεκνζηεχεηαη 

ζην Γ. Παπαλησλίνπ, Σαμίδηα, φπ.π., ζει.  259-260. Ο Παπαλησλίνπ δαλείζηεθε εδψ ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

ηνπ AugusteBréal γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα (« cetriompheduréalisme »). ΐι. A. Bréal, Velazquez: 

avechuitphototypiesetunfac-simile, ζηε ζεηξά «Artistesd‟hieretd‟aujourd‟hui»,  Παξίζη, G. Cres,1919, 

ζει.213. Γλσξίδνπκε φηη ην βηβιίν ππήξρε ζηε βηβιηνζήθε ηνπ Παπαλησλίνπ.  
1230Γ. Παπαλησλίνπ, «ΐειάζθεδ θαη Γθφγηα», φπ.π. 
1231Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν ησβηιαίνλ ηνπ Γθφγηα», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,20 ΜαΎνπ 1928. 
1232Γ. Παπαλησλίνπ, «ΐειάζθεδ θαη Γθφγηα», φπ.π. 
1233H. Guerlin, Goya, biographiecritique, ζηεζεηξά «LesGrandsArtistes. LeurVie Ŕ Leur Œuvre», 

Παξίζη, H. Laurens, 1923. 
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αηκφζθαηξαλ, πξάγκα πνπ ήδε είλε ε επαλάζηαζηο ηνπ 19
νπ

 αηψλνο».
1234

 Εδηαίηεξε 

αλαθνξά έθαλε ζηνλ πίλαθα «Δ γηνξηή ηνπ Ώγίνπ Εζηδψξνπ» γηα ηνλ νπνίν 

ζεκείσζεφηη«φιε ε Εζπαλία είλε κέζα ζην εζνγξαθηθφλ ηνχην θαηφξζσκα, θαη 

θαηφξζσκα ζπγρξφλσο ππαηζξηθφλ, έξγνλ δσγξάθνπ πνπ έβιεπελ απφ ηφηε Ŕ1795Ŕ ηαο 

ιεπηφηεηαο θαη ηα κπζηήξηα ηνπ ππαίζξνπ».
1235

 ην άξζξν ηνπ 1938 ν Παπαλησλίνπ 

ζρνιίαζε επίζεο ηνλ πίλαθα «Ο Κάξνινο ν Α΄ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ», θάλνληαο ιφγν 

γηα «ηξαγηθή θαη πειψξηα γεινηνγξαθία» πνπ δείρλεη ηελ παξαθκή ηεο 

θνζκνθξάηεηξαο Εζπαλίαο, ελψ ραξαθηήξηζε ην έξγν «Οη ηνπθεθηζκνί ηεο 3
εο

 ΜαΎνπ, 

1814» ηνπ Πξάδν σο «ζπαξαθηηθφ θη απξνζπνίεην δεκηνχξγεκα ηνπ ξεαιηζκνχ, ε πην 

δεζηή ζειίδα πνπ έρεη λα δείμεη ε δσγξαθηθή ηεο Εζηνξίαο, μέζπαζκα νξγήο, θξαπγή 

θπιεηηθή».
1236

 

Οη παξαπάλσ αληηιήςεηο ηνπ Παπαλησλίνπ γηα ηελ ηζηνξία ηεο ηζπαληθήο 

ηέρλεο έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία, φρη κφλν επεηδή γηα πξψηε θνξά παξνπζηάζηεθε ζην 

ειιεληθφ θνηλφ θαηά ηξφπν εθιατθεπκέλν, κέζα απφ ηηο ζηήιεο κηαο κεγάιεο 

θπθινθνξίαο εθεκεξίδαο,ε εμέιημε ηεο εηθαζηηθήο παξαγσγήο ζηελ ηβεξηθή 

ρεξζφλεζν, αιιά θαη επεηδή ε ζπγθεθξηκέλε δσγξαθηθή θιήζεθε λα ιεηηνπξγήζεη σο 

έλα είδνο θαιιηηερληθνχ πξνηχπνπ γηα ηελ ίδηα ηε λενειιεληθή ηέρλε. Ο Παπαλησλίνπ 

βξήθε, αλακθίβνια, κηα εμαηξεηηθή επθαηξία λα πξνβάιεημαλά θαη κε ηξφπν πην 

ζπζηεκαηηθφ, ζπγθξηηηθά κε έλα θείκελν ηερλνθξηηηθήο γηα θάπνηα έθζεζε, ηηο 

αηζζεηηθέο ηνπ αληηιήςεηο. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί ζην ζεκείν απηφ, πσο ήηαλ ε πξψηε 

θνξά πνπ ζηα δεκνζηεπκέλα θείκελά ηνπ πηνζέηεζε ζε ηέηνην βαζκφ ηηο έλλνηεο ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη θιίκαηνο, θαζψο θαη εθείλεο ηεο θπιήο θαη ηεο ξάηζαο, κε 

ζθνπφ λα εξκελεχζεη ηελ ηέρλε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. Ο θεληξηθφο άμνλαο ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ ήηαλ φηη νη παξάγνληεο ηεο θπιήο, ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο 

ηζηνξίαο φρη κφλν επέδξαζαλ θαηαιπηηθά ζηε δηακφξθσζε ηεο ηζπαληθήο ηέρλεο, αιιά 

θαη φηη ζε απηνχο νθείιεην ν απζεληηθφο εζληθφο ηεο ραξαθηήξαο. Ο αλαγλσζηήο, 

ζπλεπψο, ηεο αξζξνγξαθίαο ηνπ Παπαλησλίνπ δελ δηάβαδε απιά έλα κάζεκα ηζηνξίαο 

ηεο ηέρλεο, αιιά δηαπίζησλε φηη ε ηζπαληθή ηέρλε ηνπ 17
νπ

 αηψλα ράξε ζην ξεαιηζκφ 

ηεο είρε γλήζην ηζπαληθφ ραξαθηήξα θαη ηαπηφρξνλα ε θαιιηηερληθή ηεο αμία είρε 

αλαγλσξηζηεί απφ ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. Οη αληηιήςεηο, φκσο, απηέο, γξακκέλεο ζηα 

1936-1937, φπνπ ην θεληξηθφ δηαθχβεπκα ζηελ θαιιηηερληθή δεκφζηα ζθαίξα ηεο 

                                                 
1234Γ. Παπαλησλίνπ, «ΣνησβηιαίνληνπΓθφγηα», φπ.π.  
1235π.π. 
1236Γ. Παπαλησλίνπ, «ΐειάζθεδ θαη Γθφγηα», φπ.π. 
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Ώζήλαο ήηαλ ε δεκηνπξγία εζληθήο ηέρλεο, νπζηαζηηθά ππνδείθλπαλζηνπο Έιιελεο 

θαιιηηέρλεο θαη θηιφηερλνπο ηνλ ηξφπν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ αηηήκαηνο. 

Ώπφ ηελ νπηηθή απηή, ε παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο ηεο ηζπαληθήο ηέρλεο κεηαηξεπφηαλ 

ζε έλα ζεκαληηθφ κάζεκα εζληθήο θπιεηηθήο απηνγλσζίαο. ηα παξαπάλσ πξέπεη, 

επίζεο, λα πξνζζέζνπκε φηη ν Παπαλησλίνπ ρξεζηκνπνηψληαο γηα πξψηε θνξά, φπσο 

πξναλέθεξα,  ζε ηέηνηα έθηαζε ηηο έλλνηεο ηεο θπιήο θαη ηεο ξάηζαο θαη ηνλίδνληαο ηε 

ζπκβνιή ηνπο ζηελ παξαγσγή εζληθήο ηέρλεο, θαηνρχξσλε ηε ζέζε ηνπ κέζα ζην 

γεληθφηεξα ζπληεξεηηθφ πνιηηηθφ θαη πλεπκαηηθφ ηνπίν ηεο επνρήο εθείλεο. Σα άξζξα 

ηνπ, άιισζηε, δεκνζηεχηεθαλ ηελ ίδηα επνρή πνπ θεξχρηεθε ε κεηαμηθή δηθηαηνξία 

θαη μεθίλεζε λα πξνβάιεηαη ζπζηεκαηηθά ε αλάγθε ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Γ΄ Βζληθνχ 

Πνιηηηζκνχ. 

 

11.4) Ζ «αιήζεηα ηεο θχζεσο» ζηεληζηνξία ηεο γαιιηθήο δσγξαθηθήο: 

ξνθνθφ, ξεαιηζκφο, ηκπξεζηνληζκφο θαη εδάλ 

Με αθνξκή ηελ θινπή ηνπ έξγνπ ηνπ Ώ. ΐαηηψ (AntoineWatteau) «Ο 

αδηάθνξνο (L‟ Indifférent)» απφ ην Λνχβξνζηηο 11 Ενπλίνπ 1939, ν Παπαλησλίνπ 

δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα Διεχζεξνλ Βήκα κηα ζεηξά ηεζζάξσλ άξζξσλ ζρεηηθά κε 

ηελ γαιιηθή ηέρλε ηνπ 18
νπ

 αηψλα, αλαθεξφκελνο θπξίσο ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ δχν αληηπάισλ ξπζκψλ, ηνπ ξνθνθφ θαη ηεο Ώθαδεκίαο.
1237

 Βθεί ραξαθηήξηζε ην 

ξνθνθφ σο κηα αιεζηλά πξσηφηππε γαιιηθή ηέρλε, ζε αληίζεζε κε ηελ «ηηαιίδνπζα» 

ηνπ Λνπδνβίθνπ ΕΑ΄, επεηδή αθξηβψο θαζξέθηηζε ηηο ζπλήζεηεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηεο γαιιηθήο θνηλσλίαο ησλ αξρψλ ηνπ 18
νπ

 αηψλα, κηαο θνηλσλίαο «επηθνπξηθήο, 

ακαξησιήο θαη αδηάθνξεο» πνπ γηφξηαδε «μεθξεληαζκέλε θη ειεχζεξε ην ζάλαην ηνπ  

ΐαζηιηά-Ήιηνπ θαη γθξέκηζε ην επηβιεηηθφ θαη απνπληθηηθφ θηίξην ηεο εζηκνηππίαο». 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηέιαβε επίζεο «ηνλ θάκαην απφ ηε βαζηιηθή 

πεηζαξρία, ηε δηαθπγή πξνο ηελ ειεχζεξε δσή, ηελ ηάζη πξνο ην ζειθηηθφ, ην 

ηδηφηξνπν, ην κηθξφ, ην ραξηησκέλν», ηελ αδηαθνξία γηα ηελ ηζηνξία, ηε κπζνινγία θαη 

ηε ζξεζθεία, θαη, ηέινο, ηελ απνθνπή απφ θάζε αλεζπρία ηνπ ζηνραζκνχ.
1238

 

                                                 
1237Γ. Παπαλησλίνπ, «Ξεθίλεκα γηα ηα Κχζεξα», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,18 Ενπλίνπ 1939. Σνπ ίδηνπ, «Ο 

ξπζκφο ηνπ ξνθνθφ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,19 Ενπλίνπ 1939. Σνπ ίδηνπ, «Αχν αληίπαινη ξπζκνί», εθ. 

Διεχζεξνλ Βήκα,2 Ενπιίνπ 1939. Σνπ ίδηνπ, «Δ Ώθαδεκία ηνπ Νηαβίλη», εθ.Διεχζεξνλ Βήκα, 3 Ενπιίνπ 

1939. 
1238Θεσξψ φηη βαζηθή πεγή ηνπ Παπαλησλίνπ ήηαλ εδψ ε κειέηε ηνπ S. 

Rocheblave, L'artetlegoûtenFrancede 1600 à 1900, Παξίζη, Colin, 1923 

(11914,κεηίηινLeGoûtenFrance. LesArtsetlesLettresde 1600 à 1900),ζει.141-165. 
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Γηα ηνλ Παπαλησλίνπ ν ΐαηηψ ήηαλ ε θαιιηηερληθή εθείλε ηδηνζπγθξαζία πνπ 

κπφξεζε λα αλπςψζεη ηελ ηέρλε ηνπ ξνθνθφ ζε αιεζηλή δεκηνπξγία. Δ ζρεηηθή κε ηνλ 

δσγξάθν γαιιφθσλε βηβιηνγξαθία ήηαλ εθηεηακέλε, αθνχ κεηά απφ κηα πεξίνδν 

ππνβάζκηζεο ηεο θαιιηηερληθήο ηνπ αμίαο κεηά ηνλ ζάλαηφ ηνπ ζηα 1721, ην φλνκα 

ηνπ είρε πιένλ θαζηεξσζεί ζηελ ηζηνξία ηεο γαιιηθήο δσγξαθηθήο ηελ πεξίνδν ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ . Ο ενξηαζκφο ησλ 200 ρξφλσλ απφ ην ζάλαηφ ηνπ, ζηα 1921, ήηαλ κηα 

«απνζέσζε», φπσο ραξαθηεξηζηηθά δηαπίζησζε ν Ρεψ ζηνλ έβδνκν ηφκν ηεο Ηζηνξίαο 

ηεο Σέρλεο ηνπ Μηζέι: «ν κηθξφο απηφο καηηξ ζήκεξα ζαπκάδεηαη νκφθσλα ζαλ ίζνο 

πξνο ηνλ Πνπζέλ θαη ηνλ Νηειαθξνπά, δειαδή ζαλ έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο 

δσγξάθνπο-πνηεηέο ηεο γαιιηθήο ζρνιήο».
1239

 Ώθεηεξία ηεο «παιηλφξζσζεο» ηνπ 

νλφκαηφο ηνπ ήηαλ ην έξγν ησλ αδεξθψλ Γθνλθνχξ (Goncourt), ηφζν ε δίηνκε ηζηνξία 

ηνπο γηα ηελ ηέρλε ηνπ 18
νπ

 αηψλα,
1240

 φζν θαη ν catalogueraisonné ηνπ ΐαηηψ πνπ 

δεκνζίεπζε ν Βληκφλ ληε Γθνλθνχξ ζηα 1875.
1241

 Ώθνινχζεζε κηα ζεηξά βηνγξαθηψλ 

γηα ηνλ Γάιιν δσγξάθν,
1242

ελψ εθηελή αλαθνξά ζηνλ θαιιηηέρλε είρε θάλεη θαη ν Ρεψ 

ζην ζρεηηθφ κε ηε γαιιηθή ηέρλε ηνπ 18
νπ

 αηψλα θείκελφ ηνπ ζηελ Εζηνξία ηεο Σέρλεο 

ηνπ Μηζέι.
1243

Ο Παπαλησλίνπ είρε ζηε βηβιηνζήθε ηνπ ηε κειέηε ηνπ Μσθιαίξ, 

θαζψο θαη κηα έθδνζε ηεο Hachette γηα ηνλ δσγξάθν,
1244

 ελψ γλψξηδε ζίγνπξα θαη ην 

βηβιίν ησλ αδειθψλ Γθνλθνχξ, αθνχ ζην άξζξν ηνπ παξαζέηεη έλα απφζπαζκα 

ζρεηηθά κε ηελ «ράξε (grâce)» ηνπ ΐαηηψ.
1245

 

                                                 
1239 L. Réau, «La peinture française dans la première moitié du XVIIIe siècle»,ζηνA.Michel 

(επηκ.),Histoire de l‟art depuis les premiers temps chrétiens jusqu‟à nos jours,ηφκνο VII, Ώ΄κέξνο 

(« L‟art en Europe au XVIIIe siècle»),Παξίζη, Colin, 1925, ζει.120. 
1240E.θαηJ. de Goncourt, L‟art du dix-huitième siècle, 2 ηφκνη, Παξίζη, Rapilly, 21873-1874. Σν ιήκκα 

γηα ηνλ ΐαηηψ βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηνπ πξψηνπ ηφκνπ.  
1241E. de Goncourt, Catalogue raisonné de l‟œuvre peint, dessiné et gravé d‟Antoine Watteau, 

ΠαξίζηRapilly, 1875. 
1242P. Mantz, Antoine Watteau, Παξίζη, Librairie illustrée, 1892.G. Séailles, Watteau. Biographie 

critique, ζηεζεηξά «Les Grandes Artistes. Leur Vie Ŕ Leur Œuvre»,  Παξίζη, H. Laurens, 1901.Louis de 

Fourcaud, «Antoine Watteau», La Revue de l‟art ancien et moderne, ηφκνοΕΥ, Φεβξνπάξηνο 1901, 

ζει.87-99. Σνπίδηνπ, «Antoine Watteau. Scènes et figures galantes, 1»,  La Revue de l‟art ancien et 

moderne, ηφκνοΥVI, 1904, ζει.341-356. Σνπίδηνπ, «Antoine Watteau. Scènes et figures galantes, 2»,  

La Revue de l‟art ancien et moderne, ηφκνοΥVIΕ, 1905, ζει.105-120.E. Pilon, Watteau et son école, 

ζηεζεηξά «Bibliothèque de l‟art du XVIIIe siècle», ΐξπμέιιεοθαηΠαξίζη, G. van Oest, 1912. C. 

Mauclair, Antoine Watteau (1684-1721), Παξίζη, La Renaissance du Livre, 1920. Louis Gillet, Watteau, 

un grand maitre du XVIIIe siècle, Παξίζη, Librairie Plon, 1921. Πξφθεηηαη γηα ηα ηέζζεξα καζήκαηα πνπ 

ν Γηιέ έδσζε ζηελ LaSociété desconférences. 
1243L. Réau, «La peinture française…», φπ.π., ζει.119-133.  
1244Watteau, L'œuvre du maitre, ζηεζεηξά« Les Classiques de l‟art », Παξίζη, Hachette,1912. 
1245Γ. Παπαλησλίνπ, «Αχν αληίπαινη ξπζκνί», φπ.π.:«Ο ΐαηηψ Ŕ είπαλ πνιχ ζσζηά νη Γθνλθνχξ Ŕ 

αλαλέσζε ηε ράξηηα. Αελ είλε ε αξραία ράξηο, ην ζηεξεφ θαη ην ζηηβαξφ ζέιγεηξν, ε καξκάξηλε 

ηειεηφηεο, ε πιαζηηθή γνεηεία, ε πιηθή δφμα ηεο Ώθξνδίηεο. Δ ράξηο ηνπ ΐαηηψ είλε ε ράξηο…Βίλαη ην 

ηίπνηα πνπ ληχλεη ηε γπλαίθα κε ηελ αξέζθεηα, κε ηε θηιαξέζθεηα, κε ην σξαίν πνπ μεπεξλά ηε θπζηθή 

σξαηφηεηα. Βίλαη θάηη πνπ θαίλεηαη ζαλ ην ρακφγειν ηεο γξακκήο, ε ςπρή ηεο κνξθήο, ε πλεπκαηηθή 
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 Ο Παπαλησλίνπ ζηα άξζξα ηνπ ππνγξάκκηζε φηη ν ΐαηηψ είδε ηελ επηθνπξηθή 

απηή θνηλσλία ηνπ «ειαθξνχ, άζνθνπ θαη επηπρηζκέλνπ» γαιιηθνχ 18
νπ

 αηψλα, ζαλ 

κηα ραξνχκελε θειίδα θσηφο θαη ρξψκαηνο απάλσ ζην ζθνηεηλφ πξάζηλν πνπ 

ζρεκαηίδνπλ νη πειψξηεο θαζηαληέο ηνπ πάξθνπ ησλ ΐεξζαιιηψλ θαη ηνπ θήπνπ ηνπ 

Λνπμεκβνχξγνπθαη ηελ ζθφξπηζε παληνχ ζε ραξνχκελα ζκήλε, ζε ρνξνχο, ζε κηθξά 

θνπάδηα, ζε δεπγάξηα, ηεο έδσζε ηα πξφζσπα ηεο ηηαιηθήο θσκσδίαο ηελ Κνινκπίλα 

θαη ηνλ Πηεξξφην γηα νδεγνχο ζηα κπζηεξηψδε ηαμίδηα ηνπο, ζηηο επηπρηζκέλεο ηνπο 

άγλνηεο. Γηα λα θάλεη δε ηελ επηπρία ηεο βαζχηεξε, ζπλέρηζε ν Παπαλησλίνπ, θαη 

απιεζίαζηε απφ ηνλ θζφλν ησλ αλζξψπσλ, βχζηζε ηα πξφζσπα ζηε κπζνινγία. Σν 

«Ξεθίλεκα γηα ηα Κχζεξα» απνηεινχζε έηζη ηελ εξσηηθή ξαςσδία κε ηελ νπνία ν 

ΐαηηψ δφμαζε ηελ ακαξησιή δσή ηεο Régence θαη «έδσζε ηελ επγεληθφηεξε κνξθή 

ηνπ κχζνπ θαη ηεο ηδέαο ζηε δχλακε εθείλε ηεο χιεο πνπ νη άλζξσπνη εμ αηηίαο ηεο 

θαθνκνηξηάο ηνπο ηελ θξαηνχλ ζην επίπεδν ηνπ ρπδαίνπ».
1246

Ο Παπαλησλίνπ φκσο 

ππνγξάκκηζεφηη ε εζνγξαθία απηή ηνπ ΐαηηψ, φζν θαη αλ ηελ θίλεζε κέζα ζηνλ 

θφζκν ηεο κπζνινγίαο θαη ηεο θαληαζίαο, δελ έραζε πνηέ ηε γαιιηθή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηα. Οη εζνπνηνί ηνπ «δνπλ θη εμαθνινπζνχλ λα παίδνπλ φηαλ αθήζνπλ ηε 

ζθελή. Θέαηξν φπνπ νη ζθελνγξαθίεο ησλ θπιισκάησλ θαίλνληαη ζα θαληαζηηθέο θαη 

φκσο είλαη ηφζν θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηφζν γλψξηκεο ζην γαιιηθφ ηνπίν. Πνηέ 

θαληαζία δελ ήηαλ ηφζν θνληά ζην πξαγκαηηθφ».
1247

 Βπηπξνζζέησο, απέδσζε ην 

γεγνλφο απηφ ζηε θιακαλδηθή θαηαγσγή ηνπ ΐαηηψ πνπ «ηνλ είρε εθνδηάζεη κε ηελ 

νμχηαηε φξαζε ησλ θαζεκεξηλψλ θαηλνκέλσλ» θαη κε ηελ αθαηακάρεηε ξνπή ηνπ ζηηο 

δσληαλέο θαζεκεξηλέο ζθελέο, ζην κηθξφ κέγεζνο ησλ πηλάθσλ, ζην ρξψκα.
1248

 Ο 

Παπαλησλίνπ αλαθέξζεθε εδψ ζηνπο Οιιαλδνχο θαη Φιακαλδνχο δσγξάθνπο ηνπ 

17
νπ

 αηψλα πνπ είραλ αληηζηαζεί ζην κεγαιφζρεκν ηζηνξηθφ ζηπι ησλ Εηαιψλ 

δεκηνπξγψληαο ηνλ ακείιηθην ξεαιηζκφ ηνπο πνπ έρεη γηα ζέκα ηα θνηλά, ηα αζήκαληα 

θαη ηα πεξηθξνλεκέλα ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη αλεβάδνληαο ζην αηζζεηηθφ επίπεδν 

ηε ξσπνγξαθία θαη ηελ εζνγξαθία. Οη επζπκνγξαθηθέο απηέο ζθελέο ηνπ βαλ Οζηάληε 

θαη ηνπ Σέληεξο, απαιιαγκέλεο φκσο απφ ηνλ ηξαρχ ξεαιηζκφ θαη εθιεπηπζκέλεο κε ην 

ζέκα ηεο γαιιηθήο θνηλσλίαο έγηλαλ νη «fêtesgalantes».
1249

 

                                                                                                                                              
θπζηνγλσκία ηεο χιεο». ΣνπαξαπάλσαπφζπαζκαπξνέξρεηαηαπφηνE. θαηJ. deGoncourt, L‟artdudix-

huitièmesiècle, φπ.π., ηφκνο 1νο, ζει. 4. 
1246Γ. Παπαλησλίνπ, «Ξεθίλεκα γηα ηα Κχζεξα», φπ.π. 
1247Γ. Παπαλησλίνπ, «Ο ξπζκφο ηνπ ξνθνθφ», φπ.π. 
1248Γ. Παπαλησλίνπ, «Αχν αληίπαινη ξπζκνί», φπ.π.. 
1249π.π.. 
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Σν ηέινο ηνπ ξνθνθφ ήηαλ απφξξνηα, ζχκθσλα κε ηνλ Παπαλησλίνπ, ησλ 

θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ: «Ώιιά ηη κπνξεί λα ζηαζή, φζν θη αλ είλαη σξαίν, έμσ απφ ηελ 

θνηλσλία; Πνηνο άιινο δεκηνπξγεί ηνπο ξπζκνχο απφ ηελ θνηλσλία; ηαλ ε  γαιιηθή 

θνηλσλία ήηαλ ακαξησιή θη αδηάθνξε, εχξηζθε ην απφιπην σξαίν ζηελ ηέρλε ηνπ 

ξνθνθφ. ηαλ μχπλεζε θαη ζηνράζηεθε ηα εζηθά πξάγκαηα, ηελ απνζηξάθεθε θαη ηε 

ιεζκφλεζε».
1250

 Ώληιψληαο θη εδψ πιεξνθνξίεο απφ ηνλ Ρνζκπιάβ, ν Παπαλησλίνπ 

ζεκείσζε φηη ζηελ απιή ηνπ Λνπδνβίθνπ ΕΣ΄ μεθίλεζε κηα ζηξνθή πξνο ην αξραίν 

ηδεψδεο θαη ηνλ θιαζηθηζκφ, κειεηήζεθε μαλά ην έξγν ηνπ Πινχηαξρνπ θαη 

πξνβιήζεθαλ σο πξφηππα ζαπκαζκνχ αξραίνη άλδξεο φπσο ν Λεσλίδαο θαη ν 

Κνξηνιάλνο. Σαπηφρξνλα θαη ζηελ Ώθαδεκία ησλ Καιψλ Σερλψλ ζην Παξίζη, ήδε 

απφ ηα 1750, αλαβίσλε ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ θιαζηθή ηέρλε,
1251

 ελψ νη αλαζθαθέο 

ζηελ Πνκπεία θαη ην Βξθνιάλν «δπλάκσζαλ ηε ξνπή απηή πξνο ηνλ θιαζηθηζκφ». 

πσο φκσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ξνθνθφ, έηζη θαη εδψ, ήηαλ απαξαίηεηε κηα 

θαιιηηερληθή ηδηνζπγθξαζία γηα λα επηβάιιεη ην λέν ζηπι: «Μ‟ φια απηά έλαο ξπζκφο, 

φζα αίηηα θη αλ ηνλ πξνεηνηκάζνπλ, επηβάιιεηαη κφλν φηαλ έξζε ν άλζξσπφο ηνπ». Γηα 

ηνλ Παπαλησλίνπ ν Νηαβίλη (Jacques-LouisDavid) ήηαλ εθείλνο πνπ εξκήλεπζε ηνλ 

ελζνπζηαζκφ ηεο επαλαζηαηεκέλεο Γαιιίαο γηα ηα εζηθά ζέκαηα ηεο αξραηφηεηαο, γηα 

ηνπο ραξαθηήξεο ησλ Ώζελψλ θαη ηεο Ρψκεο θαη πνπ, ηαπηφρξνλα, «ζθφησζε ηνλ 

εξάζκην θχθιν ηεο ηέρλεο ηνπ ΐαηηψ θαη ηνπ Φξαγθνλάξ, ζεσξψληαο ηνλ 

ζπληαπηηζκέλν κε ηελ εζηθή αδηαθνξία, ηε θηιεδνλία θαη ηελ αζθεςία [sic] ηεο 

απιηθήο θνηλσλίαο».Μνινλφηη ραξαθηήξηζε «ςπρξφ» ηνλ πίλαθα « ξθνο ησλ 

Οξαηίσλ», αλαγλψξηζε, γηα ηα δεδνκέλα ηνπιάρηζηνλ ηεο επνρήο ζηελ νπνία 

θηινηερλήζεθε, ηνλ πινχην ησλ ηδεψλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ, θαζψο θαη ηε δχλακε 

ησλ ζπλεηξκψλ πνπ ηφηε πξνθαινχζε: «ζχλζεζε αλδξηθή, απζηεξή, ζθιεξή, ζχλζεζη 

ιαθσληθή θαη ζνθή ζαλ αξραίν ξεηφ». Ο λενθιαζηθηζκφο, σζηφζν, πνπ 

δεκηνπξγήζεθε ζηε Γαιιία κε αθεηεξία ηνλ Νηαβίλη δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηηο 

αηζζεηηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ Παπαλησλίνπ. Έηζη ηφληζε φηη ε γαιιηθή επαλάζηαζε 

γέλλεζε κηα «ηέρλε ζπληεξεηηθή, άθακπηε θαη αγέιαζηε» θαη ζεκειίσζε «ζ‟ φιν ηνλ 

                                                 
1250Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ Ώθαδεκία ηνπ Νηαβίλη», φπ.π. 
1251Βδψ ν Παπαλησλίνπ παξαπέκπεη ζηνλ Ρνζκπιάβ: «ην κεζνπξάλεκα ηνπ ξνθνθφ, ζηα 1750, ε 

Ώθαδεκία ησλ Καιψλ Σερλψλ αγσληδφηαλ γηα ηελ θιαζζηθή ηερλνηξνπία. Ίδξπζε ην κάζεκα ηεο 

νζηενινγίαο, ψζηε, θαζψο ιέγεη ν Ρνζεκπιάβ, λα κελ είλε πιένλ εχθνιν ζην ζπνπδαζηή λα ηζαθίδε κε 

θνκςφηεηα έλα πφδη, θαζψο ν Boucher! Ώπφ ηνλ ίδην ζπγγξαθέα καζαίλνκε πσο ππνρξέσλαλ εθεί ηνπο 

καζεηάο λα κειεηήζνπλ πιήζνο κηθξψλ θαη κεγάισλ έξγσλ αξραίαο ηέρλεο, κεηάιιηα, αγγεία, έξγα 

δσγξαθηθήο θαη αγγεηνγξαθίαο, θαη λα ζπλζέηνπλ δσγξαθηθέο θαη γιππηηθέο ζπλζέζεηο απφ ηνλ κεξν 

θαη ηνλ ΐηξγίιην». Πξβι. S. Rocheblave, L'artetlegoûtenFrancede 1600 à 1900, φπ.π., ζει.180-181.   
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θφζκν ζπληεξεηηθέο ζρνιέο ηέρλεο, Ώθαδεκίεο ηξεθφκελεο κε ηελ ηζηνξία θαη ηε 

κπζνινγία», επεξεάδνληαο έηζη γηα πνιιέο δεθαεηεξίδεο ηελ επξσπατθή ηέρλε.
1252

 

Δ απαξέζθεηα απηή ηνπ Παπαλησλίνπ γηα ηελ αθαδεκατθή ηέρλε 

ρξνλνινγείηαηήδε απφ ηελ πεξίνδν ησλ «Παξηζηλψλ Γξακκάησλ», φηαλ κε αθνξκή ηελ 

επίζθεςή ηνπ ζην παξηζηλφ Πάλζενλ είρε απνδνθηκάζεη ηα έξγα ησλ Νηεηάηγ θαη 

Μπνλά, ραξαθηεξίδνληαο ηε δσγξαθηθή απηή «αθίλεηε θαη δαζθαιηθή, κέρξη πιήμεσο 

αθξηβή».
1253

 Βπηπξνζζέησο ζηηο κεηαγελέζηεξεο ρξνληθά ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθά κε ηα έξγα ηνπ Καλφβα θαη ηνπΣφξβαιληζελ(Bertel Thorvaldsen, 1770-1844), 

αλέθεξε φηη απνθεχγνπλ θάζε αηνκηθφ ραξαθηήξα,φηη έραζαλ θάζε ζρέζε κε ηελ 

αλζξψπηλε δσή θαη ζηέθνπλ έμσ «απφ ηε ζθαίξα ησλ ζπγθηλήζεσλ θαη ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ζε κηα αλππαξμία, ηελ νπνία νη ζαπκαζηέο ηνπο εζχγρπζαλ κε ηελ 

ηειεηφηεηα θαη κε ην ηδαληθφ». Ο Παπαλησλίνπ απέδηδε απηή ηελ «αηζζεηηθή ηνπ 

απφιπηα σξαίνπ» ζηε ζεσξία ηνπ ΐίλθεικαλ («ε κνξθή ηνπ απφιπηα σξαίνπ δελ 

πξνζαξκφδεηαη ζε θαλέλα νξηζκέλν πξφζσπν θαη δελ εθθξάδεη θαλέλα ζπλαίζζεκα»), 

ηελ νπνία φκσο θαη απέξξηςε γξάθνληαο φηη «δελ ππάξρεη αξρεηππηθή σξαηφηεηα, 

αιιά ην σξαίν είλαη ηειεηφηεο απζχπαξθηε πνπ δεκηνπξγείηαη κε ηα κέζα ηεο ηέρλεο, 

ην σξαίν είλαη αλζξψπηλν έξγν, είλαη ησλ αηζζεηεξίσλ ηνπ θαη ηεο ςπρήο ηνπ».
1254

 

Βθηφο φκσο απφ ηε γαιιηθή αθαδεκατθή δσγξαθηθή, ν Παπαλησλίνπ είρε 

απνδνθηκάζεη ζην άξζξν ηνπ γηα ηνλ Κνπξκπέ ην 1929, θαη ην θίλεκα ηνπ 

ξνκαληηζκνχ, κε ην ζθεπηηθφ φηη «μέραζε» ηε θχζε θαη έπεζε ζηε καλία ησλ 

παξακνξθψζεσλ γηα λα θπλεγήζεη «κφλν ην πξσηνθαλέο θαη ην αιιφθνην», δεηψληαο 

ηαπηφρξνλα λα επηβάιιεη σο θαλφλα ηεο ηέρλεο ηνλ αηνκηθφ ραξαθηήξα. Ώλαγλψξηζε 

κφλν ην ηαιέλην θαη ηελ πξσηνηππία ηνπ Νηειαθξνχα, ραξαθηεξίδνληαο ηνπο άιινπο 

ξνκαληηθνχο δσγξάθνπο σο «πιήζνο σρξψλ» κηκεηψλ ηνπ πνπ «εγέκηζαλ ηε Γαιιία 

κε ηηο αδπλακίεο κηαο δσγξαθηθήο, ε νπνία είρε ηα ξνκαληηθά ζηνηρεία, δειαδή ην 

                                                 
1252Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ Ώθαδεκία ηνπ Νηαβίλη», φπ.π.ΐι. επίζεο θαη Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο 

Ρψζζσλ δσγξάθσλ», εθ.Διεχζεξνλ Βήκα,22 Εαλνπαξίνπ 1928: «Μήπσο ε ζχειια ηεο γαιιηθήο 

επαλαζηάζεσο δελ ζπλεβηβάζζε κε κηαλ ηέρλελ βαζηιηθήλ, ε νπνία ήην ςεχηηθε αλαπαξάζηαζηο ηεο 

θχζεσο ππφ ηελ κνξθήλ ησλ «παζηνξάι» ηνπ 18νπ αηψλνο είηε ςπρξά αληηγξαθή ησλ ξσκατθψλ θαη 

ειιεληθψλ αγαικάησλ; Καη φκσο ε πεξίνδνο ηεο θαξκαληφιαο θαη ησλ εθζηξαηεηψλ ηεο επαλαζηάζεσο 

επέξαζε κε ηελ ςπρξάλ απηήλ ηέρλελ, ηελ νπνίαλ ε επαλάζηαζηο επξήθε θαη δελ ηελ άιιαμελ». 
1253 Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν Πάλζενλ ησλ Παξηζίσλ Ŕ Έλα βιέκκα εηο ηνπο ηάθνπο», εθ.Δκπξφο, 4 

επηεκβξίνπ 1908. 
1254Ώξρείν Παπαλησλίνπ, θάθεινο 3.3. ΐι. θαη ηα φζα αλέθεξα παξαπάλσ ζην θεθάιαην γηα ηελ 

γεξκαληθή ηέρλε. 
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παξάδνμν θαη ηε δηάζεζη ηνπ ππνθεηκέλνπ, εθηφο απφ θείλα, πνπ ρξεηάδνληαη λα γίλεη 

δσγξαθηθή».
1255

 

Ώπέλαληη ζηηο πιάλεο ηνπ αθαδεκατζκνχ θαη ηνπ ξνκαληηζκνχ ηνπνζέηεζε ν 

Παπαλησλίνπ ηε δσγξαθηθή ηνπ Κνπξκπέ,
1256

ν νπνίνο «ζάιπηζε» ηε δχλακε θαη ηελ 

αιήζεηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.
1257

 Ήηαλ εθείλνο πνπ θαηέβαζε ην ζέκα απφ ηελ 

ηζηνξία θαη ηε κπζνινγία, ζηε ζχγρξνλε δσή θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απεηθφληζε ηα 

«ρνληξά θαη αζήκαληα ζεάκαηα ηεο θχζεσο» θαη απέδεημε πσο «ε πξαγκαηηθφηεο 

θνηηαγκέλε απφ έλα δσγξάθν πνπ κπνξεί λα ηελ αηζζαλζή θαη λα ηελ εξκελεχζε, είλαη 

επγελέζηεξε απφ ηηο κπζνινγίεο θαη παξαδνμφηεξε απφ ηνπο ξνκαληηζκνχο. Βίλαη 

ηθαλή λα δηαιχζε ηα θαληάζκαηα, ηνπο ςεχηηθνπο ηδεαιηζκνχο, κφιηο ηελ αλαγλσξίζε 

θαη ηελ ζπιιάβε έλαο θαιιηηέρλεο „αληηθεηκεληθφο‟, άμηνο κε ηελ ηερληθή ηνπ λα 

επηρεηξήζε ηέηνην έξγν».
1258

 

Ο Παπαλησλίνπ ζηάζεθε ηδηαίηεξα ζε έξγα φπσο ην «Ώπφδεηπλν ζην Οξλάλ», 

ηνπο «Υαιηθνζπάζηεο» θαη θπξίσο ηελ «Σαθή ζην Οξλάλ» γηα λα επηδνθηκάζεη, εθηφο 

απφ ηε «ξσκαιέα» ηερληθή ηνπο, ηελ εμαηξεηηθή φξαζε ηνπ θαιιηηέρλεκε ηελ νπνία 

θαηφξζσζε λα ζπιιάβεη ην κπζηήξην ησλ θνηλψλ ζεακάησλ ηεο θχζεσο θαη ηηο 

κεγάιεο αξκνλίεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.
1259

 Σαπηφρξνλα φκσο ππνβάζκηζε ην 

                                                 
1255Γ. Παπαλησλίνπ, «Ο ξεαιηζηήο θαη ην έξγν ηνπ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 19 Ώπγνχζηνπ 1929.  
1256Οη απφςεηο ηνπ Παπαλησλίνπ γηα ηνλ Γάιιν ξεαιηζηή δηαηππψζεθαλ ζηα ηξία άξζξα ηνπ ζηα 1929, 

γξακκέλα κε αθνξκή ηελ έθζεζε έξγσλ ηνπ Κνπξκπέ ζην Πηη-Παιαί. Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ δσή θαη ε 

ηέρλε ηνπ Κνπξκπέ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 18 Ώπγνχζηνπ 1929. Σνπ ίδηνπ,  «Ο ξεαιηζηήο θαη ην έξγν 

ηνπ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 19 Ώπγνχζηνπ 1929. Σνπ ίδηνπ, «Ο ηδεαιηζηήο ηεο θχζεσο», εθ. Διεχζεξνλ 

Βήκα, 20 Ώπγνχζηνπ 1929. Ώλαδεκνζηεχνληαη φια ζην Γαραξία Λ. Παπαλησλίνπ, Κξηηηθά, επηκέιεηα 

Φαίδσλνο Κ. Μπνπκπνπιίδνπ, Ώζήλα, ΐηβιηνπσιείν ηεο «Βζηίαο», ρ.ρ. ζει. 126-140. Οξηζκέλεο 

αλαθνξέο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ έθζεζε, φπσο ιφγνπ ράξε ηα κνπζεία πνπ δάλεηζαλ ηα έξγα ηνπο, πνπ 

απαληψληαη θαη ζηνλ πξφινγν ηνπ Gronkowski γηα ηνλ θαηάινγν ηεο έθζεζεο, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη 

απνπζίαζε απφ ηε ζηήιε ηνπ ζηελ εθεκεξίδα γηα δχν πεξίπνπ κήλεο ην θαινθαίξη ηνπ 1929, κε νδεγνχλ 

ζην ζπκπέξαζκα φηη ν Παπαλησλίνπ βξέζεθε ζην Παξίζη θαη επηζθέθζεθε ην Πηη 

Παιαί.ExpositionGustaveCourbet, θαηάινγνοέθζεζεο, πξφινγνοCamilleGronkowski, Παξίζη, 

PalaisdesBeaux-artsdelavilledeParis (PetitPalais), Μάηνο-Ενχληνο 1929. 

ΐαζηθήπεγήηνπήηαλεβηνγξαθίαηνπθαιιηηέρλεαπφηνλΛεδέπνπείρεζηεβηβιηνζήθεηνπ.Ch.Léger, 

Courbet, ζηεζεηξά «Maitresanciensetmodernes», Παξίζη, Nilsson,1925. 
1257Γ. Παπαλησλίνπ, «ΔδσήθαηεηέρλεηνπΚνπξκπέ», φπ.π. 

ΏληίζηνηρνζρφιηνέθαλεθαηνGronkowskiζηνλθαηάινγνηεοέθζεζεο: „Courbet, c‟estl‟individualisme, la 

protestation contre les conventions et contre le romantisme, et, jointe à l‟amour de la libre nature, 

l‟ardente affirmation que rien ne doit être peint en dehors de la vision directe, - hommes, bêtes, 

paysages. C‟est la fin et la négation de l‟Olympe, du « sujet », de l‟histoire ancienne ». 

ExpositionGustaveCourbet, φπ.π., ζει. 9. 
1258Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ δσή θαη ε ηέρλε ηνπ Κνπξκπέ», φπ.π. 
1259Γηα ηελ «Σαθή ζην Οξλάλ» έγξαςε ραξαθηεξηζηηθά: «ε ηέρλε έρεη εμαθαλίζεη θάζε ζπλαηζζεκαηηθή 

βηαηφηεηα, ε ζιίςε θεχγεη ζαλ ειαθξχ ζχλλεθν κπξνζηά ζηηο αξκνλίεο θαη απφ ηε ζιηβεξή ζχλζεζε 

βγαίλεη κηα παξεγνξία, έλα ζπλαίζζεκα αλψηεξεο ραξάο ζηελ ηδέα πσο ε κνηξαία θαηαζηξνθή ησλ 

εγθνζκίσλ ληχλεηαη ζηα κάηηα ηνπ αλζξψπνπ ηε ιακπξφηεηα ηνπ αηζζεηηθνχ ζεάκαηνο θαη θάζε 

δπζηπρία είλαη γηα ηελ ηέρλε ζηνηρείν δεκηνπξγίαο». Γ. Παπαλησλίνπ, «Ο ξεαιηζηήο θαη ην έξγν ηνπ», 

φπ.π. 
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θνηλσληθφ ηνπο πεξηερφκελν, γξάθνληαο ραξαθηεξηζηηθά πσο «ζην έξγν ηνπ μέραζε 

θαη ηνλ Πξνπληφλ θαη ηνλ εξγάηε, παξαζπξκέλνο απφ ηελ επηπρία ηεο δσγξαθηθήο θαη 

απφ ηελ πιαζηηθή ηνπ ηδέα». Μάιηζηα ζεκείσζε κε έκθαζε φηη ε δσγξαθηθή είλαη 

«εηθαζηηθή ηέρλε», πνπ πάληα ζα ζηξέθεηαη γχξσ ζηνπο λφκνπο ηεο θαη ζηηο δπζθνιίεο 

ηεο, θαη φηη «απφ ηε ζηηγκή φκσο πνπ παχεη λα είλαη ηέρλε, πξνζθέξεη νηθηξή 

ππεξεζία ζηελ ηδέα πνπ αθνινπζεί».
1260

 Πξνρσξψληαο δε πεξηζζφηεξν, ν 

Παπαλησλίνπ ραξαθηήξηζε «πνιηηηθφ ιάζνο» ηελ αλάκημε ηνπ Κνπξκπέ κε ηελ 

Παξηζηλή Κνκκνχλα θαη ηελ πνιηηηθή, πνπ απνδείρζεθε κνηξαίν γηα ηελ θαιιηηερληθή 

ηνπ πνξεία θαη ηνλ νδήγεζε ζηνλ άδνμν ζάλαηφ ηνπ ζηελ Βιβεηία.
1261

Σν παξαπάλσ 

ζρφιην ζρεηίδεηαη εχγισηηα κε ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο ζηελ Βιιάδα ηελ ίδηα αθξηβψο 

επνρή, αθνχ ήηαλ γξακκέλν έλα κφιηο κήλα κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ «Πεξί ησλ 

κέηξσλ αζθαιείαο ηνπ θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο θαη πξνζηαζίαο ησλ ειεπζεξηψλ ησλ 

πνιηηψλ», ή αιιηψο «Εδηψλπκν», ν νπνίνο νδήγεζε ζηελ πνηληθή δίσμε ησλ 

θνκκνπληζηψλ θαη θαηέζηεηιε ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο. Πξέπεη, επνκέλσο, 

λα δηαβαζηεί σο έκκεζε πξνηξνπή- ππφδεημε πξνο ηνπο Έιιεελεο θαιιηηέρλεο θαη 

ηαπηφρξνλα σο απάληεζε ζηνπο αξηζηεξνχο δηαλννχκελνπο, φπσο νη ΐάξλαιεο, 

Γιελφο θαη Πηθξφο. πλνςίδνληαο ν Παπαλησλίνπ ηφληζε φηη «γηα ηνλ Κνπξκπέ 

ηδεαιηζκφο είλαη ν ίδηνο ν ξεαιηζκφο»θαη ελέγξαςε ηνλ δσγξάθν ζε κηα θαιιηηερληθή 

παξάδνζε πνπ πεξηιάκβαλε ηνπο ΐειάζθεζ, Θνπξκπαξάλ, Γθξέθν, Ρέκπξαλη, 

Ρνχκπελο θαη λάηληεξο, θαιιηηέρλεο πνπ κε ην έξγν ηνπ απέδεημαλ φηη «ηδεαιηζκφο 

δελ ππάξρεη ρσξίο λα παηά γεξά ζηε θπζηθή αιήζεηα». 

Δ εθηίκεζε ηνπ Παπαλησλίνπ γηα ηνλ ηκπξεζηνληζκφ θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ 

εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ηεο δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο είρε δηαηππσζεί ήδε ζηα 

ρξνλνγξαθήκαηαπνπ δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα Δκπξφο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ 

ζηελ Ώζήλα ην 1910, φπνπ θαη παξνπζίαζε ηηο αξρέο ηεο ηκπξεζηνληζηηθήο 

δσγξαθηθήο, ηνλίδνληαο παξάιιεια ηελ «ηνικεξή απηή θαηάδπζε» πνπ έθαλαλ νη 

δσγξάθνη απηνί ζηελ «Ώιήζεηα ηεο Φχζεσο, ηελ ζπαξηαξηζηή πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

έθεξαλ εηο ηελ επηθάλεηαλ».
1262

 Λίγα ρξφληα αξγφηεξα θαη κε αθνξκή ηελ έθζεζε ηνπ 

                                                 
1260π.π.. 
1261Γ. Παπαλησλίνπ, «Ο ηδεαιηζηήο ηεο θχζεσο», φπ.π.  
1262ΐι. ι.ρ. Γ. Παπαλησλίνπ, «Φσο», εθ.Δκπξφο,2 Ενπλίνπ 1911: «Σν κφλνλ ππάξρνλ εηο ηελ θχζηλ δηα 

ηνλ [ηκπξεζηνληζηή] δσγξάθνλ είλε ην θσο θαη ην κφλνλ πξφζσπνλ εηο έλα πίλαθα είλε ην θσο. Ώπηφ 

δηεπζχλεη, νξίδεη, ζρεκαηίδεη ηα πξφζσπα θαη ηα φληα, απηφ κφλνλ ππάξρεη, φια δε ηα άιια είλε 

αληηθείκελα πνπ θαίλνληαη ή εμαθαλίδνληαη φηαλ θαη φπσο ζέιεη ην θσο. Οχησο ψζηε ε Γξακκή έρεη 

εληειψο δεπηεξεχνληα ξφινλ θαη κάιηζηα δη‟έλα ηνικεξφ εκπξεζζηνληζηή δελ ππάξρεη». 
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πλδέζκνπ Βιιήλσλ Καιιηηερλψλ ζην Γάππεην ην 1917, ν Παπαλησλίνπ  παξνπζίαζε 

ζπλνπηηθά ηελ ηζηνξία ηνπ θηλήκαηνο, ζέηνληαο ζηελ αθεηεξία ηνπ ηε δσγξαθηθή 

ησλΚφλζηακπι θαη Σέξλεξ, ράξε ζηνπο νπνίνπο «έπεζελ εηο ηελ παιέηηαλ ην θσο ηεο 

εκέξαο», θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ Νηειαθξνπά, ν νπνίνο φηαλ είδε γηα πξψηε θνξά έξγα 

ησλ Άγγισλ δσγξάθσλ ζην Λνλδίλν«εθηππήζε απφ ην θσο ηνχην θαη εγχξηζελ εηο ηελ 

Γαιιίαλ εληειψο άιινο Νηειαθξνπά. Ώλαζρεκαηίδεη ηελ παιέηηα ηνπ, πεηά ηα γαηψδε 

ρξψκαηα, εμνζηξαθίδεη φ,ηη ήην ρξψκα ηνπ αηειηέ, ηεο ηέξξεο θαη ηεο φθξεο, 

εγθαζηδξχεη ηα ηζρπξφηεξα θαη ηα πξνθιεηηθψηεξα ρξψκαηα ηνπ θσηφο θαη δεκηνπξγεί 

ηελ ιακπξάλ ηνπ θαη ηαξαρψδε ξνκαληηθήλ παιέηηα».Ώπφ απηήλ ηελ παιέηα, 

ζχκθσλα κε ηνλ ηερλνθξίηε, δεκηνπξγήζεθε ν ηκπξεζηνληζκφο, ν νπνίνο 

«ζπκπιεξνχκελνο θαη βειηηνχκελνο εηο ηελ ηερληθήλ ηνπ απφ λεψηεξνπο, πβξηδφκελνο 

θαη πξνρσξψλ, θπξηεχσλ δηα ηνπ Μαλέ θαη ηνπ Κισλη Μνλέ φιαο ηα εθζέζεηο, 

εμαζθεί θνινζζηαίαλ επηξξνήλ εηο ηελ παγθφζκηνλ δσγξαθηθήλ». Χο βαζηθά 

γλσξίζκαηα ηεο ηκπξεζηνληζηηθήο ηέρλεο αλέθεξε ν Παπαλησλίνπ ηνλ απνθιεηζκφ ησλ 

ζθνηεηλψλ ρξσκάησλ, ηελ πάιε ηνπ δσγξάθνπ κε ην χπαηζξν θαη ηελ πξνζπάζεηά ηνπ 

«ρσξίο δηαηάξαμηλ ηεο αιήζεηαο, λα παξαγάγε εηο ηνλ πίλαθά ηνπ ην κάμηκνπκ ηεο 

θσηεηλφηεηνο».
1263

 

Δ αλαδξνκηθή έθζεζε ηνπ Παξζέλε ζην Γάππεην ζηηο αξρέο ηνπ 1920 έδσζε 

μαλά ηελ επθαηξία ζηνλ Παπαλησλίνπ λα δηαηππψζεη ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηνλ 

ηκπξεζηνληζκφ, απηή ηε θνξά φκσο κε νδεγφ ηα ίδηα ηα έξγα ηνπ Έιιελα δσγξάθνπ. 

Έηζη,νδηεπζπληήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, αθνχ έθαλε μαλά ιφγν γηα ηελ 

επαλάζηαζε πνπ επέθεξε ην θαιιηηερληθφ απηφ ξεχκα ζηελ ηζηνξία ηεο 

δπηηθνεπξσπατθήο δσγξαθηθήο θαη επαλέιαβε ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ,
1264

επεζήκαλε 

ηαπηφρξνλα ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ηνπ:«Δ ζρνιή απηή ηνπ ήιηνπ ήην 

ξεαιηζηηθή […] νη δσγξάθνη ηεο ζρνιήο ηνπ ήιηνπ δελ θαηψξζσζαλ λα θχγνπλ απφ 

ηελ πεξηνρήλ ηνπ νθζαικνχ. Ώπέδσζαλ ην θσο, θάηη πνπ ππάξρεη, έδσζαλ ηελ θχζηλ, 

φπσο είλαη, απεζρνιήζεζαλ κε ην δηαθνζκεηηθφλ απνηέιεζκα, θαη έκεηλαλ έλδνμνη 

ζθιάβνη κηαο αίζζεζεο».
1265

Ώληίζηνηρεο απφςεηο δηαηχπσζε θαη ζηα άξζξα ηνπ ζηελ 

                                                 
1263Γ. Παπαλησλίνπ, «Τπαηζξηζκφο», εθ. Δκπξφο,27 Ώπξηιίνπ 1917. 
1264Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ ηέρλε ηνπ Παξζέλε, ΐ΄», εθ. Παηξίο,19 Εαλνπαξίνπ 1920: «Σνχην ζεκαίλεη 

εκπξεζζηνληζκφο, αλαθάιπςηο ηνπ θσηφο εηο ηελ δσγξαθηθήλ […] γηα ηνπο ηκπξεζηνληζηέο ε ζθηά ζηε 

θχζε δελ είλαη καχξε, αιιά είλαη θαη απηή θσηηζκέλε, είλε πθαζκέλε κε αθηίλαο, έρεη ρξψκα, είλε 

πξάζηλε, θφθθηλε, ηψδεο. […] Γξακκή δελ ππάξρεη. Έλα κφλν ππάξρεη, πνπ ζρεκαηίδεη, πιάηηεη, 

αξκελίδεη ηα αληηθείκελα εηο ηνλ πίλαθα ηνπ δσγξάθνπ, έλα ζρεδηάδεη θαη ζπλζέηεη θαη ηνχην είλε: ην 

Φσο». 
1265π.π. 
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εθεκεξίδα Δζηία ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1924, ζηα νπνία ηφληζε φηη ηα ηκπξεζηνληζηηθά 

έξγα «δελ ήζαλ παξά πεξηπέηεηαη ησλ αληηθεηκέλσλ εηο ην θσο, πεξηγξαθαί ησλ 

ηπραίσλ γεγνλφησλ ηεο αηκφζθαηξαο, ππνηαγή εηο ηελ χιελ. Δ δσγξαθηθή αθνχ 

εβγήθελ απφ κίαλ θπιαθήλ Ŕ ην εξγαζηήξη Ŕ εκπήθε εηο κίαλ άιιελ, ηελ ζηελήλ 

πεξηνρήλ ηνπ καηηνχ», γηα λα πξνβάιεη ζηε ζπλέρεηα ηνλ εμπξεζηνληζκφ σο ηε 

ζνβαξφηεξε θαιιηηερληθή αληίδξαζε απέλαληη ζηελ κνλνκέξεηα απηή ηνπ 

ηκπξεζηνληζκνχ.
1266

 

ηηο ηερλνθξηηηθέο ηνπ ζηελ εθεκεξίδαΔιεχζεξνλ Βήκα ηελ πεξίνδν 1926-

1940, ν Παπαλησλίνπ εμαθνινχζεζε λα ραξαθηεξίδεη ηνλ ηκπξεζηνληζκφ «δσληαλφ θαη 

θπξίαξρν»,
1267

 πνπ «καο ηξνθνδνηεί αθφκα κε ηηο ιακπξέο ηεο 

αλαθαιχςεηο»
1268

δηέθξηλε σζηφζν δχν πεξηφδνπο ζηελ ηζηνξία ηνπ θαιιηηερληθνχ 

απηνχ θηλήκαηνο. ηελ πξψηε επνρή φπνπ «ελνκίδεην φηη ηα πάληα ζηακαηνχλ ζηελ 

ηαξαγκέλε πηλειηά, ζηελ ηνπεηνγξαθία θαη ζην δσεξφ ρξσκαηηζκφ»,
1269

 φηαλ ε 

θαηαδίσμε ηνπ ελζηαληαλέ θαη ε αθνζίσζε ζηα επεηζφδηα ηνπ θσηφο θαη ηνπ 

ρξψκαηνο είρε σο ζπλέπεηα, λα ραζνχλ ηα αληηθεηκεληθφηεξα ζηνηρεία ηεο κνξθήο, 

φπσο ν φγθνο ή ην βάξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ.
1270

 πσο αλέθεξα θαη ζην θεθάιαην γηα ηε 

γεξκαληθή ηέρλε, ν Παπαλησλίνπ ζεσξνχζε φηη ηελ ηερλνηξνπία απηή ηεο ηαξαγκέλεο 

θαη θνκκαηηαζκέλεο πηλειηάο ηεο πξψηεο πεξηφδνπ δηαηήξεζαλ θπξίσο νη Γεξκαλνί 

δσγξάθνη, θάλνληαο κάιηζηα θαηάρξεζε ηεο ζπαζκσδηθήο απηήο ηερληθήο. Κη ελψ 

ραξαθηήξηζε ζαξαιιέα θαη αμηνζέβαζηε ηελ εηθαζηηθή απηή παξαγσγή, πξφζζεζε φηη 

δελ δηαζέηεη ελφηεηα θαη δελ θζάλεη ζηελ νκνξθηά θαη ηελ αξκνλία. Καηά ηε δεχηεξε 

πεξίνδν ε ζρνιή ηνπ ηκπξεζηνληζκνχεμειίρζεθε «πνιχ πέξα απφ ην ζηηγκηφηππν θαη ην 

εθθέ, πξνο ηελ πιαηηά πεξηνρή ηεο ινγηθήο θαη ηεο αξκνλίαο», ζε έλαλ 

«ηκπξεζζηνληζκφ πην βξαδχ θαη δηαλνεκέλν»,
1271

 φπνπ ν θαιιηηέρλεο «ζπιιακβάλεη 

θαη ηαμηλνκεί βαζχηεξα θαη δηαξθέζηεξα θαηλφκελα, ιεπηέο, ζηεξεέο θαη αράιαζηεο 

αξκνλίεο ηφλσλ, εθεί δειαδή πνπ αλπςψλεη ηελ πιηθή δσή θαη θάλεη νξαηφ ην αφξαην 

ηεο χιεο, ην πεξηξξένλ ησλ αληηθεηκέλσλ, ην κπζηήξην ηεο αηκφζθαηξαο».
1272

 

Πηζαλνινγψ φηη εδψ ελλννχζε ν Παπαλησλίνπ έξγα φπσο ην πνξηξέην ηεο 

                                                 
1266Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθθξαζηο», Δζηία, 7 Ννεκβξίνπ 1924. 
1267Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Αεκ. Αάβε», εθ.Διεχζεξνλ Βήκα,1 Ενπιίνπ 1932. 
1268Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Αίδνο ΏγιαΎαο Παπά», εθ.Διεχζεξνλ Βήκα,31 Εαλνπαξίνπ 1935. 
1269Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Βπακ. Θσκφπνπινπ», εθ.Διεχζεξνλ Βήκα,15 Ννεκβξίνπ 1932. 
1270Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Αίδνο Μ. Εγγιέζε (αίζνπζα Παξλαζζνχ)», εθ.Διεχζεξνλ Βήκα,5 

Φεβξνπαξίνπ 1929. 
1271Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Βπακ. Θσκφπνπινπ», φπ.π.ΐι. θαη Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Οπκβ. 

Ώξγπξνχ», εθ.Διεχζεξνλ Βήκα,2 Ώξπηιίνπ 1933. 
1272Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Αίδνο ΏγιαΎαο Παπά», φπ.π. 
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«IrmaBrunner»ηνπ Μαλέ, ην νπνίν θαη αλέθεξε σο παξάδεηγκα ζηνπο δσγξάθνπ ηεο 

«Οκάδαο Σέρλε»: «Νέν είλαη κφλν ην έξγν κε ην νπνίνλ ν ζπγθηλεκέλνο ηερλίηεο 

θαηνξζψλεη λα κεηαδψζεη ηε ζπγθίλεζή ηνπ ζηνπο άιινπο. πνηνο λένο θαηνξζψλεη 

λα θάκε ην πνξηξαίην ηεο Ίξκαο Μπινχκεξ[sic] πνπ έθακε ν Μαλέ πξν εμήληα εηψλ Ŕ 

θαη ην νπνίνλ είλε φιε ε θαηφπηλ δσγξαθηθή! Ŕ απηφο ζα είλε λένο».
1273

 

Ο Παπαλησλίνπ είδε ηνλ εδάλ σο ηνλ ζεκαληηθφηεξν «αλακνξθσηή» ηνπ 

ηκπξεζηνληζκνχ, φπσο ηνπιάρηζηνλ καο δείρλνπλ ηα δχν ηνπ άξζξα ζρεηηθά κε ηνλ 

Γάιιν θαιιηηέρλε, ηα νπνία δεκνζηεχηεθαλ ζηελ εθεκεξίδα Διεχζεξνλ Βήκα ηνλ 

Ενχιην ηνπ 1928
1274

 θαη, φπσο έρεη επηζεκαλζεί, ήηαλ απφ ηα πξψηα πνπ γξάθηεθαλ 

ζηνλ ειιεληθφ Σχπν γηα ηνλ δσγξάθν.
1275

Δ ζχλδεζεηνπ νλφκαηνο ηνπ εδάλ κε ηνλ 

Παπαλησλίνπείρε ήδε γίλεη απφ ην 1922, φηαλ νη λένη ζπνπδαζηέο ηεο ρνιήο Καιψλ 

Σερλψλ είραλ δεηήζεη, κε επηζηνιή ηνπο πξνο ηνλ ζηξαηεγφ Πιαζηήξα, ηελ 

απνκάθξπλζε ηνπ Εαθσβίδε απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ηδξχκαηνο θαη ηνλ δηνξηζκφ ηνπ 

Παπαλησλίνπ, επεηδή αθξηβψο ν ηειεπηαίνο έθαλε ιφγν γηα αλαλέσζε θαη γηα 

θαιιηηέρλεο φπσο ν εδάλ.
1276

 Βληνχηνηο, ζηα δεκνζηεπκέλα θείκελα ηνπ 

Παπαλησλίνπ κέρξη θαη ηνλ Ενχιην ηνπ 1928, φπσο θαη ζηηο ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο 

ηνπ πνπ έρνπλ ζσζεί ζην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ.., δελ έρσ εληνπίζεη θάπνηα αλαθνξά 

ζην φλνκα ηνπ Γάιινπ θαιιηηέρλε. Χο εθ ηνχηνπ δελ γλσξίδνπκε αλ ν Παπαλησλίνπ 

είρε πξαγκαηηθά δεη έξγα ηνπ εδάλ θαηά ηελ παξακνλή ηνπ ζην Παξίζη ηε δηεηία 

1908-1910 ή θαηά ηα κεηαγελέζηεξα ηαμίδηα ηνπ ζηελ Βπξψπε. Καη ζηελ πεξίπησζε 

απηή, θαηά ηε γλψκε κνπ, ν δηεπζπληήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο είρε πεξηζζφηεξν 

αλαγλσξίζεη ηελ αμία ηνπ εδάλ, επεηδή ηφζν ν Παξζέλεο, φζν θαη ν Γαιάλεο είραλ 

επεξεαζηεί απφ ην έξγν ηνπ. Βλδερνκέλσο θαη ε επηινγή ηνπ Παπαλησλίνπ λα 

δεκνζηεχζεη δχν άξζξα γηα ηε δσή θαη ηελ ηέρλε ηνπ δσγξάθνπ ηνλ Ενχιην ηνπ 1928 

λα ζπλδέεηαη κε ηε κεγάιε αλαδξνκηθή έθζεζε έξγσλ ηνπ Γαιάλε ζηηο αίζνπζεο ηνπ 

Ειίνπ Μειάζξνπηνλ πξνεγνχκελν κήλα.
1277

Οη επηξξνέο ηνπ Γαιάλε απφ ηνλ εδάλ 

είραλ ήδε επηζεκαλζεί κε αθνξκή ηελ έθζεζε ηεο «Οκάδνο Σέρλε» ζηε γθαιεξί Λα 

Μπνεζί ηνπ Παξηζηνχ ην 1918, φπσο δείρλεη ην ζρφιην ηνπ ζπληεξεηηθνχ ηερλνθξίηε 

                                                 
1273Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο ηεο νκάδνο Σέρλε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 5 Ννεκβξίνπ 1931.  
1274Γ. Παπαλησλίνπ, «Γσή θαη Σέρλε ηνπ εδάλ», εθ.Διεχζεξνλ Βήκα,22 θαη 25 Ενπιίνπ 1928.  
1275ΐι. Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ Μπηελλάιε ηεο Βελεηίαο, φπ.π., ππνζ. 8 θαη 9, 

ζει. 86. 
1276ΐι. ζρεηηθά Α. Σζνχρινπ Ŕ Ώ. Μπαραξηάλ, Ζ Αλψηαηε ρνιή Καιψλ Σερλψλ: Υξνληθφ, 1836-1984, 

Ώζήλα, Άπνςε, 1984, ζει. 81-82.  
1277Έθζεζηο Γαιάλε, θαηάινγνο, Ειίνπ Μέιαζξνλ, 26 ΜαΎνπ Ŕ 9 Ενπλίνπ 1928. ΐι. ζρεηηθά παξαθάησ ην 

θεθάιαην 12.2. 
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Α. Καινγεξφπνπινπ ««Ο έδαλ [sic], φζηηο δελ ήμεπξε λα δσγξαθίδε επέδξαζε πνιχ 

επί ηνπ Γαιάλε».
1278

 

ηα άξζξα ηνπ ν Παπαλησλίνπδελ έθαλε θακία αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα έξγα 

ηνπ δσγξάθνπ, νχηε αλέιπζε ηελ ηερλνηξνπηθή ηνπ εμέιημε, αιιά επέιεμε λα 

παξνπζηάζεη νξηζκέλα πεξηζηαηηθά γχξσ απφ ηε δσή ηνπ θαιιηηέρλε, παξκέλα απφ ην 

βηβιίν ηνπΏ. ΐνιιάξ (AmbroiseVollard), ην νπνίν θαη πεξηιάκβαλε θπξίσο ηηο 

αλακλήζεηο ηνπ εκπφξνπ ηέρλεο απφ ηηο ζπλαληήζεηο ηνπ κε ηνλ δσγξάθν θαη είρε 

εθδνζεί ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910.
1279

ΐαζηθφ κέιεκα ηνπ δηεπζπληή ηεο 

Πηλαθνζήθεοήηαλ λα δείμεη φηη ν εδάλ «δηα κέζνπ ηνπ ρξψκαηνο εδήηεζε λα βξε 

αιήζεηαο ηαο νπνίαο ν εκπξεζζηνληζκφο είρε παξακειήζε, φπσο είλε ν φγθνο ησλ 

αληηθεηκέλσλ θαη ν ηνπηθφο ησλ ηφλνο».
1280

 Βπηπξνζζέησο ππνγξάκκηζε φηη ν 

δσγξάθνο δελ παξακέιεζε ηε κνξθή, φπσο ηνλ θαηεγνξνχζε ν Γνιά, αιιά ηελ 

«επεδίσμε κε ηνλ δηθφλ ηνπ ηξφπν, εδήηεζε λα δψζε ην ζρήκα θαη ηνλ φγθνλ δηα 

κέζνπ ηφλσλ». Σέινο επηδνθίκαζε ην γεγνλφο φηη ν θαιιηηέρλεο ππνιφγηδε θάζε ηνπ 

πηλειηά πξηλ ηελ ηνπνζεηήζεη ζηνλ πίλαθα,
1281

 «θνβνχκελνο κήπσο αλαηηλάμε φιελ 

ηελ επηδησθνκέλελ αξκνλίαλ αλ απηή ε πηλειηά δελ είλε εθείλν πνπ πξέπεη»,
1282

 

ζηνηρείν πνπ ν Παπαλησλίνπ έθξηλε σο ην ζεκαληηθφηεξν δίδαγκα πξνο ηνπο λένπο 

δσγξάθνπο «εηο ηελ επνρήλ απηήλ ηνπ αξξηβηζκνχ θαη ηεο επθνιίαο».
1283

 Ώληίζηνηρα 

θαη ζηηο κεηαγελέζηεξεο ηερλνθξηηηθέο ηνπ ν δηεπζπληήο ηεο Πηλαθνζήθεο 

ρξεζηκνπνηνχζε ην φλνκα ηνπ Γάιινπ θαιιηηέρλε σο θαηεμνρήλ παξάδεηγκα 

δσγξάθνπ πνπ ζθέπηεηαη πξηλ αθνπκπήζεη ην πηλέιν ηνπ.
1284

 Ώπφ ηα παξαπάλσ 

                                                 
1278 Ώλκ. [Α.Ε. Καινγεξφπνπινο;], «Γξάκκαηα θαη Σέρλαη. Βηθαζηηθαί Σέρλαη», Πηλαθνζήθε, ηρ. 224-

225, Οθηψβξηνο-Ννέκβξηνο 1919, ζει. 74-75. 
1279A.Vollard, PaulCézanne : huitphototypiesd‟aprèsCézanne,Παξίζη, G. Cres, 51919. 
1280Γ. Παπαλησλίνπ, «Γσή θαη Σέρλε ηνπ εδάλ», εθ.Διεχζεξνλ Βήκα,22 Ενπιίνπ 1928.  
1281π.π.: «Βηο ηελ αλαδήηεζηλ απηήλ εζπαηάιεζε κηα δσήλ νιφθιεξνλ. Δ δφμα ηνπ είλε φηη δελ 

εζήθσζε πνηέ ην ρέξη ζην ηειιάξν ηνπ ρσξίο λα γλσξίδε θαιά ηη ζπλεπείαο ζα έρε εηο ηνλ πίλαθα ην 

ρξψκα πνπ ζα βάιε. Θα είλαη κηα λφηα πνπ ιείπεη απφ ηελ φιελ αξκνλίαλ; Ή ζα είλαη ηαχξνο εηο 

θαηάζηεκα γπαιηθψλ; Μελ θηλήο ην ρέξη ζνπ, ρσξίο λα μέξεο ηη ζα γίλεη. Ώπηφ εθήξπμε κε ην έξγνλ ηνπ 

πξνο ηνπο δσγξάθνπο». 
1282Γ. Παπαλησλίνπ, «Γσή θαη Σέρλε ηνπ εδάλ», εθ.Διεχζεξνλ Βήκα,25 Ενπιίνπ 1928. 
1283π.π.  
1284ΐι. ι.ρ. Γ. Παπαλησλίνπ,«Έθζεζηο Αίδνο Μ. Εγγιέζε», εθ.Διεχζεξνλ Βήκα,5 Φεβξνπαξίνπ 1929: 

«πνηνο ζέιε λα πξνρσξήζε πέξα απφ ην ζηηγκηφηππνλ, λα κε παξαγλσξίζε ην ζρήκα, λα κελ απαηεζή 

εηο ηαο ρξσκαηηθάο ηνπ αξκνλίαο, πξέπεη λα ελεξγή ήξεκα, λα εμειέγρε ηαο νπηηθάο ηνπ εληππψζεηο θαη 

λα κελ αθνπκπήζε ην πηλέιν ηνπ πξηλ ππνινγίζε ην απνηέιεζκα Ŕ πξάγκα πνπ ήην ε κέξηκλα θαη ε 

αγσλία ηνπ εδάλ».Σνπ ίδηνπ, «Έθζεζηο Βπακ. Θσκφπνπινπ», φπ.π.: «Ώο ππνηεζή πσο εμεηάδνκε απηή 

ηελ παξαγσγή κε ην κέηξν ηνπ εδάλ ιφγνπ ράξηλ, ν νπνίνο θξαηνχζε ην πηλέιν ηνπ ζηνλ αέξα ψξα 

πνιιή πξηλ πξνζζέζε κηα πηλειηά, δηφηη ππειφγηδε ην απνηέιεζκά ηεο ζηελ φιε αξκνλία ηνπ πίλαθνο. 

Θα είλε ε πηλειηά απηή κηα λφηα καζεκαηηθψο αλαγθαία ζηελ φιελ αξκνλία; Ή ηαχξνο εηο θαηάζηεκα 

γπαιηθψλ; Με ηελ αγσλία απηή ν εδάλ άθελε ην έξγν αηειείσην αλ δελ εχξηζθελ απηή ηελ πηλειηά, ή 

ην έζθηδε, απαζρνιεκέλνο πάληνηε κε ην πξφβιεκα πσο ζα ζπλζέζε ηε θχζε ζε απιέο άιια ζσζηέο 
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ζπκπεξαίλνπκε φηη ν Παπαλησλίνπ πξνζπάζεζε λα πξνβάιεη ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ 

ηεο εθεκεξίδαο ηνπ (θαη ζηνπο λένπο δσγξάθνπο) φρη ηελ εηθφλα ηνπ εδάλ σο 

«παηέξα ηεο κνληέξλαο ηέρλεο», φπσο είρε δηακνξθσζεί θπξίσο απφ ηνπο Μέγεξ-

Γθξέθε, Ρφηδεξ Φξάη θαη ηνπο ακεξηθαλνχο ηζηνξηθνχο ηέρλεο θαη ζπιιέθηεο ηηο 

πξνεγνχκελεο δχν δεθαεηίεο
1285

 αιιά ηελ εηθφλα ελφο θαιιηηέρλε, ν νπνίνο 

„δηφξζσζε‟ ηα ιάζε ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ κε ην λα δψζεη, κέζσ ησλ ηνπηθψλ ηφλσλ, ηα 

πην αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ηεο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ο «αληηθεηκεληθφο» 

εδάλ ζπκβάδηδε έηζη απφιπηα κε ηηο αηζζεηηθέο αληηιήςεηο ηνπ Παπαλησλίνπ εθείλν 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα θαη δε ηε ζηξνθή ηνπ πξνο ηελ πξνβνιή ηεο «κνξθήο» έλαληη ηεο 

«έθθξαζεο», ζηνηρεία γηα ηα νπνία κίιεζα ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην.  

Αέθα ζρεδφλ ρξφληα αξγφηεξα, ηνλ Μάην ηνπ 1939 θαη κε αθνξκή ην έηνο 

ενξηαζκνχ ηεο εθαηνληαεηεξίδαο απφ ηελ γέλλεζε ηνπ εδάλ, ν Παπαλησλίνπ 

δεκνζίεπζε ζηελ εθ.Διεχζεξνλ Βήκα δχν άξζξα γηα ηνλ δσγξάθν,
1286

 

επαλαιακβάλνληαο νπζηαζηηθά ηα φζα είρε γξάςεη ην θαινθαίξη ηνπ 1928 γηα ηελ 

αλακνξθσηηθή ηνπ εξγαζία ζηνλ ηκπξεζηνληζκφ. Ώπνθαιψληαο ηνλ «νηθνδφκν ηνπ 

εμσηεξηθνχ θφζκνπ», ζεκείσζε φηη επαλέθεξε ζηε δσγξαθηθή ηνλ φγθν θαη ηελ 

ππθλφηεηα ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ππνγξάκκηζε σο βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηέρλεο 

ηνπ ην φηη «έρηηδε κε ηφλνπο». Δ πξνζπάζεηά ηνπ ήηαλ λα θξαηήζεη ζηα αληηθείκελα 

ηνλ ηνπηθφ ηνπο ηφλν, ζε αληίζεζε κε ηνπο ηκπξεζηνληζηέο πνπ αθαηξνχζαλ απφ ην 

αληηθείκελν ηελ ρξσκαηηθή ηνπ αηνκηθφηεηα γηα λα ππνηαρζεί ζηνλ γεληθφ ηφλν πνπ 

ηνπο έδηλε ε ζηηγκή ηνπ θσηφο.Ο εδάλ δηέζεηε έηζη ηελ πλεπκαηηθή δχλακε πνπ 

ρξεηάδεηαη «γηα λα εξκελεχζε, φρη κφλν λα αλαπαξαζηήζε, ηα θπζηθά θαηλφκελα» θαη 

παξά ηηο αγσληψδεηο ηνπ αλαδεηήζεηο, ηηο αθαηαπφλεηεο έξεπλέο ηνπ, ηηο «εξσηθέο ηνπ 

εθζηξαηείεο γηα λα θαηαθηεζή ην κπζηηθφ ηεο θχζεσο», έδσζε έλα έξγν ζεηηθφ θαη 

ζηέξεν, «εθείλν πνπ δίθαηα ην ζεσξνχκε αλακφξθσζη ηνπ εκπξεζζηνληζκνχ θαη 

εηζαγσγή ηνπ αξρηηεθηνληθνχ λνήκαηνο ζηελ φξαζη ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ, θαηαλφεζη 

ηεο αιήζεηαο ησλ ρξσκάησλ θαη ηεο αξκνλίαο ησλ φγθσλ».
1287

Βπηρεηξψληαο, 

ηαπηφρξνλα, λα απνκαθξχλεη ηνλ εδάλ απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ πξνδξφκνπ ησλ 

λεσηεξηθψλ ηάζεσλ, αλέθεξε φηη ην αλακνξθσηηθφ απηφ έξγν «παξακνξθψζεθε απφ 

ηελ ηερλνθξηηηθή ηνπ βεξκπαιηζκνχ θαη ηεο πξφρεηξεο θαη αθαηάιεπηεο ινγνθνπίαο», 

                                                                                                                                              
αξκνλίεο θαη ζα θάκε έλα ηακπιψ «ρσξίο ηξχπεο», πψο ζα απνδψζε δειαδή ηηο εληππψζεηο ηνπ ζε κηαλ 

αξκνλία κνξθηθψο θαη ρξσκαηηθψο θαζ‟ φια δηθαηνινγεκέλε». 
1285ΐι. ζρεηηθάL.-C . Semmer, Cézanne, une histoire française, Παξίζη, Scala, 2011, ζει. 37-75. 
1286Γ. Παπαλησλίνπ, «Σα εθαηφ ρξφληα ηνπ εδάλ», εθ. Διεχζεξνλ ΐήκα, 28 ΜαΎνπ 1939. Σνπ ίδηνπ, «Ο 

εξεκίηεο ηεο Πξνβεγθίαο», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,29 ΜαΎνπ 1939. 
1287Γ. Παπαλησλίνπ, «Ο εξεκίηεο ηεο Πξνβεγθίαο», φπ.π. 
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απφ ην παξαιήξεκαπνπ «αλαπηχζζεηαη ζπρλά κέζα ζηελ ίδηα ηε ρψξα ηνπ 

γεσκεηξηθνχ νξζνινγηζκνχ, ζηε Γαιιία», θαη πνπ έρεη σο ζπλέπεηα λα κεηακνξθσζεί 

ν κεγάινο απηφο δσγξάθνο ζε «αζηξνιφγν ηεο Υαιδαίαο».
1288

 

  

                                                 
1288Γ. Παπαλησλίνπ, «Σα εθαηφ ρξφληα ηνπ εδάλ», φπ.π. 
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Κεθάιαην 12: Δ Βζληθή Πηλαθνζήθε θαηά ηα ρξφληα 1926-

1932 

 Σν δηάζηεκα 1926-1932 ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ζρεηηθή θπβεξλεηηθή 

ζηαζεξφηεηα, αθνχ ε κελ νηθνπκεληθή θπβέξλεζε ηνπ Ώιέμαλδξνπ ΓαΎκε πνπ 

ζρεκαηίζηεθε κεηά ηηο εθινγέο ηεο 7
εο

 Ννεκβξίνπ 1926 παξέκεηλε ζηελ εμνπζία κε 

δχν αλαζρεκαηηζκνχο κέρξη θαη ηνλ Ενχιην ηνπ 1928·ν δε εθινγηθφο ζξίακβνο ηνπ 

Κφκκαηνο ησλ Φηιειεπζέξσλ ζηελ αλακέηξεζε ηεο 19
εο

 Ώπγνχζηνπ 1928 

ζεκαηνδφηεζε ηελ επηζηξνθή ηνπ Βιεπζέξηνπ ΐεληδέινπ ζηελ πξσζππνπξγία θαη ηνλ 

ζρεκαηηζκφ ηεο ηξίηεο κφιηο θπβέξλεζεο απφ ηελ ίδξπζε ηνπ ειεχζεξνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο πνπ θαηφξζσζε λα νινθιεξψζεη ηε ζεηεία ηεο.
1289

 Δ θπβεξλεηηθή 

ζηαζεξφηεηα επλφεζε αλακθίβνια ηε ιεηηνπξγία ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, ε 

δηνίθεζε ηεο νπνίαο δηαηήξεζε ηελ ίδηα ζρεδφλ ζχλζεζή ηεο.  

1
/1

/1
9
2
7

 -
 3

1
/1

2
/1

9
2
9

 

Ώιέμαλδξνο Αηνκήδεο, Πξφεδξνο  

Ώιέμαλδξνο Καζζαβέηεο, Σακίαο χκβνπινο 

Ώιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ 

Γεψξγηνο Καθαληάξεο 

Γεψξγηνο Ώβέξσθ 

ηέθαλνο θνπινχδεο (απεβ. 1928) Παλαγηψηεο Σζαιδάξεο 

Ώληψλεο Μπελάθεο 
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Ώιέμαλδξνο Αηνκήδεο, Πξφεδξνο  

Ώιέμαλδξνο Καζζαβέηεο (απεβ.1932)                     Αηνλχζηνο Λνβέξδνο           

Ώιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ 

Γεψξγηνο Καθαληάξεο 

Γεψξγηνο Ώβέξσθ (απεβ.1930)                       Ώλδξέαο Μηραιαθφπνπινο 

Παλαγηψηεο Σζαιδάξεο 

Ώληψλεο Μπελάθεο 

 

Οπζηαζηηθά ν ραξαθηήξαο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο 

εμαθνινχζεζε λα είλαη ππεξθνκκαηηθφο αθνχ ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ζπκκεηείραλ θαη 

απνθάζηδαλ απφ θνηλνχ γηα ηηο ηχρεο ηνπ θαιιηηερληθνχ ηδξχκαηνο κεξηθέο απφ ηηο 

                                                 
1289Οη άιιεο δχν ήηαλ νη θπβεξλήζεηο ηνπ Υαξίιανπ Σξηθνχπε ην 1881 θαη ηνπ Β. ΐεληδέινπ ην 1910.  

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπίβιεςεο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο ηελ πεξίνδν 1927-1932 
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ζεκαληηθφηεξεο πνιηηηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ αζηηζκνχ ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ: ν αξρεγφο ηεο Αεκνθξαηηθήο Έλσζεο Ώ. Παπαλαζηαζίνπ, ν αξρεγφο 

ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο Π. Σζαιδάξεο, ν αξρεγφο ηνπ Πξννδεπηηθνχ Κφκκαηνο Γ. 

Καθαληάξεο, ν πξψελ πξσζππνπξγφο θαη ππνπξγφο Βμσηεξηθψλ ηεο βεληδειηθήο 

θπβέξλεζεο Ώ. Μηραιαθφπνπινο θαη ν πξψελ ππνπξγφο Ώ. Καζζαβέηεο. Σελ 

πξνεδξία δε ηεο Βπηηξνπήο είρε αλαιάβεη ν ηέσο ζπλδηνηθεηήο ηεο Βζληθήο Σξάπεδαο 

θαη πξψηνο δηνηθεηήο ηεο λενζπζηαζείζαο απφ ηνλ ΐεληδέιν Σξάπεδαο ηεο Βιιάδνο ην 

1928, Ώ. Αηνκήδεο. Δ Βζληθή Σξάπεδα, κάιηζηα, ηα ρξφληα 1926-1928 ρνξήγεζε 

εηεζίσο 40.000 δξρ. ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε, ελψ φιε ε πεξηνπζία ηνπ ηδξχκαηνο 

ήηαλ θαηαηεζεηκέλε ζε νκνινγίεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηξάπεδα. Δ ζρέζε απηή ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο κε ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα εληζρχζεθε κε ηνλ δηνξηζκφ ζηελ 

Βπηηξνπή ηνπ πξψηνπ δηεπζπληή ηεο Λατθήο Σξάπεδαο Α. Λνβέξδνπ ζηα ηέιε ηνπ 

1932.  

 Καηά ηε δηεηία ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ ΓαΎκε θαη ιφγσ θπξίσο ηεο παξνπζίαο 

ηνπ Θενιφγνπ Νηθνινχδε ζην Τπνπξγείν ηεο Παηδείαο (8 Φεβξνπαξίνπ Ŕ 3 Ενπιίνπ 

1928) θαη ηνπ Ε. Γξππάξε ζηε ζέζε ηνπ Σκεκαηάξρε ησλ Καιψλ Σερλψλ, ζπλερίζηεθε 

ε επεξγεηηθή γηα ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε πνιηηηζηηθή πνιηηηθή ησλ πξνεγνχκελσλ 

εηψλ. Ο Θ. Νηθνινχδεο, εθδφηεο ηεο αληηβεληδειηθήο εθεκεξίδαο Πνιηηεία απφ ην 

1917 θαη βνπιεπηήο Ώζελψλ ηνπ Κφκκαηνο ησλ Βιεπζεξνθξφλσλ ηνπ Μεηαμά (θαη 

πεξηζζφηεξν γλσζηφο γηα ηε κεηέπεηηα ζεηεία ηνπ σο πθππνπξγφο Σχπνπ θαη 

Πξνπαγάλδαο ζην κεηαμηθφ θαζεζηψο),ζπλέδεζε ην φλνκα ηνπ ηφζν κε ηε κεγάιε 

αλαδξνκηθή έθζεζε ησλ έξγσλ ηνπ Ν. Γχδε ζην «Ειίνπ Μέιαζξνλ» ηνλ Μάξηην ηνπ 

1928, φπσο θαη κε εθείλε ηνπ Γαιάλε ζηνλ ίδην ρψξν ηνλ επφκελν κήλα, ε νπνία 

κάιηζηα είρε ηεζεί «ππφ ηελ επίηηκε πξνζηαζία ηνπ». Ο ίδηνο εθηηκνχζε ηδηαίηεξα ηνλ 

Παπαλησλίνπ, φπσο δείρλνπλ ηα ιφγηα ηνπ ζην αθηέξσκα ηνπ πεξηνδηθνχ Νέα Δζηία κε 

αθνξκή ηνλ ζάλαην ηνπ δηεπζπληή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 

1940: «Ο Παπαλησλίνπ θαη σο δεκνζηνγξάθνο, θαη σο ζπγγξαθεχο, θαη σο 

ηερλνθξίηεο, ππήξμε κηα ιεπηή, ζηνραζηηθή, ηζνξξνπεκέλε κνξθή, πνπ εγέκηζε κε 

κνπζηθήλ, κε ξπζκνχο θαη κε επγέλεηαλ ηελ λενειιεληθήλ ινγνηερλίαλ».ηνλ 

ραξαθηήξηζε δε σο κάξηπξα θαη απφζηνιν, καδί κε ηνπο Κακπνχξνγινπ θαη Πηθηψλε, 
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σο ηνπο κνλαδηθνχο Έιιελεο πνπ αηζζάλζεθαλ ηνλ πφλν ηεο βαζκηαίαο εμαθάληζεο 

ησλ εζηθψλ δπλάκεσλ ηνπ αζελατθνχ ηνπίνπ.
1290

 

Ώληίζηνηρα επσθειήο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ππήξμε θαη 

ε ηεηξαεηία ηεο βεληδειηθήο δηαθπβέξλεζεο. Ο Κξεηηθφο πνιηηηθφο εμαθνινχζεζε λα 

πξνσζεί ην εγρείξεκα ηνπ αζηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ηεο ρψξαο, απηή ηε θνξά φκσο φρη 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ αιπηξσηηζκφ ηνπ 1918, αιιά κε ηελ επίηεπμε εζληθήο 

νκνηνγέλεηαο κέζα ζηα ήδε δηακνξθσκέλα θαη νξηζηηθά ζχλνξα ηνπ ειιεληθνχ 

θξάηνπο.
1291

Οη θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο ειιεληθήο 

θνηλσλίαο απνηέιεζαλ μαλά ην βαζηθφ κέζν γηα ηνλ αζηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο θαηά 

ηα δπηηθά πξφηππα. Μέζα ζην πιαίζην απηφ ε γεληθφηεξε αλχςσζε ησλ Διιεληθψλ 

Γξακκάησλ θαη Σερλψλ, φπσο δηαβάδνπκε ζην ζρεηηθφ έληππν-απνινγηζκφ ηεο 

ηεηξαεηνχο δηαθπβέξλεζεο, ήηαλ βαζηθή κέξηκλα ηεο βεληδειηθήο θπβέξλεζεο, ε νπνία 

δαπάλεζε ζεκαληηθά θνλδχιηα απφ ηα πεξηζζεχκαηα ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ.
1292

Σαπηφρξνλα ν Γ. Παπαλησλίνπ αλέιαβε, 

ηνπιάρηζηνλ, ην πξψην δηάζηεκα, ηελ επζχλε ηεο θξαηηθήο παξέκβαζεο ζηνλ ρψξν 

ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, κε ζεκαληηθφηεξε πξνηεξαηφηεηάηνπ ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο 

ρνιήο Καιψλ Σερλψλ θαη ηνλ δηνξηζκφ ζε απηήλ ησλ Κ. Παξζέλε, Α. Γαιάλε θαη Κ. 

Αεκεηξηάδε. Δ «ηδηαηηέξα πξνζσπηθή» επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλΑεκεηξηάδε, ζηελ νπνία 

ηνλ πιεξνθφξεζε γηα ηα ζρέδηά ηνπ απηφ, έρεη εκεξνκελία 26 Εαλνπαξίνπ 1929, 

γεγνλφο πνπ δείρλεη φηη νη ζπγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο ηνπ Παπαλησλίνπ είραλ 

μεθηλήζεη ιίγνπο κήλεο κεηά ηελ νξθσκνζία ηεο λέαο βεληδειηθήο θπβέξλεζεο. Ώπφ 

ηελ γλσζηή ζηε βηβιηνγξαθία επηζηνιή θαίλεηαη, επίζεο, φηη κε ην ζρέδην ηνπ 

δηεπζπληή ηεο Πηλαθνζήθεο ήηαλ ζχκθσλνο ηφζν ν Τπνπξγφο Παηδείαο ην δηάζηεκα 

εθείλν Κσλζηαληίλνο Γφληηθαο, φζν θαη ν Ε. Γξππάξεο, αθνχ, φπσο έγξαςε ν 

Παπαλησλίνπ ζηνλ Αεκεηξηάδε, ην Τπνπξγείν «θαζπζηεξνχζε» εζθεκκέλα ηελ 

πξνθήξπμε ησλ θελψλ ζέζεσλ ηεο ρνιήο «επεηδή ππάξρεη θίλδπλνο λα θαηαιεθζνχλ 

απφ ηηο κεηξηφηεηεο πνπ ζπλήζσο εθνξκνχλ ζ‟ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο».
1293

 

Δ εθαξκνγή κηαο ζπζηεκαηηθήο θηιφηερλεο θξαηηθήο πνιηηηθήο ζπλερίζηεθε 

θαη απφ ηνπο δηάδνρνπο ησλ Γφληηθα θαη Γξππάξε ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γεψξγην 

                                                 
1290Θ. Νηθνινχδεο, «Γεληθνί ραξαθηεξηζκνί. Ο πνιηηηζκφο ηνπ Παπαλησλίνπ,» Νέα Δζηία, έηνο ΕΑ΄, 

ηφκνο 27, ηρ. 319, 1 Ώπξηιίνπ 1940, ζει. 394-395. 
1291ΐι. π. Σδφθαο, Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο θαη ην εγρείξεκα ηνπ αζηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ 1928-1932. Ζ 

νηθνδφκεζε ηνπ αζηηθνχ θξάηνπο, Ώζήλα, Θεκέιην, 2002. 
1292Σν έξγνλ ηεο Κπβεξλήζεσο Βεληδέινπ θαηά ηελ ηεηξαεηίαλ 1928-1932, Ώζήλα 1932, ζει. 47-52. 
1293Ώξρείν Κψζηα Αεκεηξηάδε, ΒΛΕΏ-ΜΕΒΣ. Ώλαδεκνζηεχεηαη ζην Β.Υ. Κάζδαγιεο, Γηάλλεο 

Κεθαιιελφο ν ραξάθηεο, Ώζήλα, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Βζληθήο Σξάπεδαο, 1991, ζει. 218-219. 



517 

Παπαλδξένπ (Τπνπξγφο Παηδείαο απφ ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1930) θαη Νηθφιαν Μπέξην 

(Αηεπζπληήο ηνπ Σκήκαηνο Γξακάησλ θαη Σερλψλ), φπσο απνδεηθλχεη ε δηάζεζε 

κεγάισλ θξαηηθψλ θνλδπιίσλ γηα ηε ζέζπηζε θξαηηθψλ θαιιηηερληθψλ βξαβείσλ θαη 

ηελ επαλαιεηηνπξγία ηνπ Βζληθνχ Θεάηξνπ,αιιά θαη ηα θπβεξλεηηθά ζρέδηα γηα ηε  

δεκηνπξγία ελφο μερσξηζηνχ ηκήκαηνο ζηελ Ώθαδεκία γηα ηα γξάκκαηα θαη ηηο ηέρλεο, 

ηελ ίδξπζε «Βζληθνχ Μεινδξάκαηνο», ηελ αλέγεξζε ελφο «Μεγάξνπ Σέρλεο», ηελ 

αλνηθνδφκεζε κνπζείσλ ζε θάζε επαξρηαθή πφιε θ.ά.
1294

 Ώπνηέιεζκα ηεο θηιφηερλεο 

απηήο πνιηηηθήο ήηαλ θαη ε ςήθηζε ηνπ Νφκνπ4605 ηνπ 1930, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ 

απμήζεθε ε εηήζηα θξαηηθή επηρνξήγεζε πξνο ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε απφ 30.000 ζε 

300.000 δξρ. Δ θαηάξξεπζε, φκσο, ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ηνλ επφκελν ρξφλν, 

εμαηηίαο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ επέθεξε ηε δηαθνπή ηνπ εμσηεξηθνχ 

δαλεηζκνχ, αιιά θαη ιφγσ ησλ ελδνγελψλ πξνβιεκάησλ ηεο εγρψξηαο νηθνλνκίαο, είρε 

σο ζπλέπεηα ηελ αλαγξαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνζνχ κφλν κηα θνξά ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο πεξηφδνπ 1931-32. Βίλαη φκσο ελδεηθηηθφ ηνπ απμεκέλνπ θξαηηθνχ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε φηη ε ρξεκαηνδφηεζε δελ δηαθφπεθε, αιιά 

πεξηνξίζηεθε απφ ηνλ επφκελν ρξφλν ζηηο 100.000 δξρ. εηεζίσο. Δ παξάζεζε ησλ 

Ώπνινγηζκψλ-Πξνυπνινγηζκψλ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο πνπ θαηέζεζε ζηα 

πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Βπηηξνπήο ν Σακίαο-χκβνπινο 

Ώιέμαλδξνο Καζζαβέηεο ηελ πεξίνδν 1927-1933 αξθεί λα καο δείμεη ηελ αχμεζε ησλ 

δηαζέζηκσλ πφξσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κνπζείνπ. 

 

 

  

                                                 
1294ΐι. ζρεηηθά Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηε Μπηελλάιε…, φπ.π. ζει. 153 θ.έ. 
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Απνινγηζκνί/πξνυπνινγηζκνί ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο ην δηάζηεκα 1927-1932 

 

Απνινγηζκφο ρξήζεσο απφ 1 Μαξηίνπ 1926 – 28 Φεβξνπαξίνπ 1927 

ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

Ασξεά Βζληθήο Σξαπέδεο 40.000 Έιιεηκκα πξνεγνπκ. ρξήζεσο 20.742,85 

Υνξεγία Αεκνζίνπ 29.640 Τιηθά. πληήξεζε θαη 

Βπηζθεπαί εηθφλσλ - Πιαίζηα  

 

24.323,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.640 

Αηάθνξα Έμνδα, κεηαθνξηθά, 

ραξηφζεκα θηι. 

 

1.393,50 

Φχιαθηξα 525,30 

Γξαθηθά, βηβιία. Αεηηθά θηι 1.198,70 

Καζαξηζκφο, ζέξκαλζε. 

Φσηηζκφο. Βπηζθεπαί 

 

1.767 

49.951,20 

Πεξίζζεπκα ηακεηαθήο 

ρξήζεσο 

 

19.686,80 

 

69.640 

 

Πξνυπνινγηζκφο ρξήζεσο 1927-1928 

ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

Υνξεγία Αεκνζίνπ 30.000 Τιηθά. πληεξήζεηο θαη 

Βπηζθεπαί Βηθφλσλ. Πιαίζηα  

 

20.000 

πλδξνκή εθ Ασξηδείνπ 

θιεξνδνηήκαηνο 

 

3.000 

ηνιαί θιεηήξσλ 6.000 

Πεξίζζεπκα πξνεγνπκέλεο 

ρξήζεσο 

 

19.700 

Φχιαθηξα 600 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.700 

Καζαξηζκφο, ζέξκαλζε, 

θσηηζκφο, επηζθεπαί 

 

4.000 

Αηάθνξα έμνδα, ραξηφζεκα, 

κεηαθνξηθά, ακνηβαί  

 

4.000 

Γξαθηθά, βηβιία, δεηηθά θαη 

θαηαζθεπή αξρεηνζήθεο 

 

6.000 

40.600 

Πεξίζζεπκα  12.100 

52.700 

 

Δλ Αζήλαηο, 8 Μαξηίνπ 1927 
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Απνινγηζκφο ρξήζεσο απφ 1 Μαξηίνπ 1927 – 29 Φεβξνπαξίνπ 1928 

ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

Βίζπξαμηο ησλ παξ‟ Βζληθή 

Σξαπέδε θαηαζέζεσλ εθ 

δηαθφξσλ εηζθνξψλ πιένλ 

ηφθσλ 

 

 

 

74.920,80 

Τιηθά, ζπληήξεζηο θαη 

επηζθεπαί εηθφλσλ θαη πιαίζηα 

 

3.797,80 

Υνξεγία Βζληθήο Σξαπέδεο 1927 

κείνλ  ραξη. 

 

39.415 

ηνιαί θιεηήξσλ θαη θπιάθσλ 9.400 

Σφθνη ι/ζκνχ Σξαπέδεο 

Κνζκαδνπνχινπ 

 

4.078,35 

Καζαξηζκφο, ζέξκαλζηο, 

θσηηζκφο, επηζθεπαί 

 

6.663 

 

 

 

 

 

 

 

 

118.414,15 

Αηάθνξα έμνδα, ραξηφζεκα, 

ηειεγξαθηθά, κεηαθνξηθά θαη 

ακνηβαί 

 

 

5.327,10 

Γξαθηθά, βηβιία θαη δεηηθά  3817,50 

Φχιαθηξα θαη ηφθνη 3276,65 

Βγθαηαζηάζεηο 2.500 

Βπηζθεπαί «Ειίνπ Μέιαζξνλ» 12.210 

46.992,05 

Πεξίζζεπκα ηακεηαθήο ρξήζεσο 91.110,90 

Σακεηαθφ πεξίζζεπκα 

πξνεγνπκέλεο ρξήζεο 

 

19688,80 

 

 

 

138.102.95 
 

138.102,95 

 

Πξνυπνινγηζκφο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο  

ρξήζεσο απφ 1 Μαξηίνπ 1928 – 28 Φεβξνπαξίνπ 1929 

ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

Υνξεγία Αεκνζίνπ ρξήζεσο 

1927-28 ρξήζεσο 1928-29 

 

60.000 

Τιηθφλ. πληήξεζηο θαη επηζθεπή 

εηθφλσλ. Πιαίζηα  

 

15.000 

Ασξίδεηνλ θιεξνδφηεκα 3.000 Φχιαθηξα 1.000 

Σφθνη: 

α) απφ ηεο δηεπζεηήζεσο ησλ εηο 

ρξπζνχλ νκνινγηψλ: £350 Υ 

275=131.250 

β) εμ νκνινγηψλ δξαρκψλ εθ 

ηνθνκεξηδίσλ εηο ινγ/κσλ 

ηξαπεδψλ, 100.000 

 

 

 

 

 

 

231.250 

Καηαζθεπή βηβιηνζεθψλ 20.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

294.250 

Σαμηλφκεζηο βηβιηνζήθεο Ώι. 

νχηζνπ 

 

5.000 

Ώγνξά βηβιίσλ θαη δεηηθά  8.000 

Μεηαθνξηθά, ακνηβαί 6.000 

Εκαηηζκφο θιεηήξσλ 10.000 

Καζαξηζκφο, θσηηζκφο, 

ζέξκαλζηο, χδσξ 

 

5.000 

Γξαθηθή χιε 2.000 

72.000 

Πεξίζζεπκα 222.250 

 

294.250 

 

Δλ Αζήλαηο, 10 Μαξηίνπ 1928 
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Απνινγηζκφο ρξήζεσο απφ 1 Μαξηίνπ 1928 – 28 Φεβξνπαξίνπ 1929 

ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

Υνξεγία Βζληθήο Σξαπέδεο 

έηνπο 1928 κείνλ  ραξη. 

 

39.415 

Βπηζθεπή 4 βηβιηνζεθψλ 800 

Σφθνη ι/ζκνχ Σξαπέδεο 

Κνζκαδνπνχινπ 

 

5.865,85 

Ώγνξά βηβιίσλ, δεηηθά 5342 

Υνξεγία Αεκνζίνπ ηνπ έηνπο 

1927-28 κείνλ ραξη. 

 

29.010 

Τιηθφλ Ŕ πληήξεζηο θαη 

Βπηζθεπή εηθφλσλ, πιαίζηα 

 

9.671 

Βίζπξαμηο απφ Βζληθήλ 

Σξάπεδαλ δηά ηφθνπο θαη 

ηνθνκεξίδηα δεθαεηνχο 

θαηαζέζεσο θαη ρξεσγξάθσλ 

Βζλ. Ααλείσλ 

 

 

 

 

149.383,80 

Καζαξηψηεο, θσηηζκφο, χδσξ, 

ζέξκαλζηο 

 

1.660,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

224.273,65 

Γξαθηθή χιε 573 

Σαμηλφκεζηο βηβιηνζήθεο Ώι. 

νχηζνπ  

 

4.000 

Καηαζθεπή βηβιηνζεθψλ (2 

βηβιηνζήθαη) 

 

17.000 

Εκαηηζκφο θιεηήξσλ 4.000 

Φχιαθηξα 500 

43.546,25 

Πεξίζζεπκα ηακεηαθήο ρξήζεσο  

271838,30 

Σακεηαθφ πεξίζζεπκα 

πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο 

 

91.110,90 

 

 

 

315.384,55 
 

315.384,55 

 

Πξνυπνινγηζκφο ρξήζεσο 1 Μαξηίνπ 1929 – 28 Φεβξνπαξίνπ 1930 

ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

Υνξεγία Βζληθήο Σξαπέδεο, 

έηνπο 1929 

 

40.000 

Ώπνδεκίσζηο αξρηηέθηνλνο δηά 

κειέηε «Ειίνπ Μέιαζξνλ» 

 

30.000 

Υνξεγία Αεκνζίνπ έηνπο  1928-

29 

30.000 Ώγνξά βηβιίσλ θαη δεηηθά 6.000 

Σφθνη Σξαπέδεο Κνζκαδνπνχινπ  

6.000 

Τιηθφλ. πληήξεζηο θαη επηζθεπή 

εηθφλσλ. Πιαίζηα  

 

15.000 

Σφθνη θαη ηνθνκεξίδηα παξ‟ 

Βζληθήο, πεξίπνπ: 

 

200.000 

Καζαξηζκφο, χδσξ, θσηηζκφο, 

ζέξκαλζηο,  

 

2.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

276.000 

Γξαθηθή χιε  600 

Καηαζθεπή βηβιηνζεθψλ 10.000 

Εκαηηζκφο θιεηήξσλ 4.000 

Φχιαθηξα 500 

Ώπξφβιεπηα έμνδα 2.000 

70.100 

Πεξίζζεπκα ηακεηαθήο ρξήζεσο 205.900 

 

276.000 

 

Δλ Αζήλαηο, 10 Μαξηίνπ 1929 
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Απνινγηζκφο ρξήζεσο 1 Μαξηίνπ 1929 – 28 Φεβξ. 1930 

ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

Υνξεγία Αεκνζίνπ  δηα ην 

1928-29 

 

30.000 

Ώγνξά βηβιίσλ, δεηηθά 4.109,70 

Σφθνη ι/ζκνχ παξά ηε Σξαπέδε 

Κνζκαδνπνχινπ 

 

13.561,65 

Ώπξφβιεπηα 1.876 

 

43.561,65 

Τιηθφλ. πληήξεζηο θαη 

Βπηζθεπή εηθφλσλ - Πιαίζηα 

 

7.977,15 

Σακεηαθφ πεξίζζεπκα 

πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο 

 

271.838,30 

Εκαηηζκφο θιεηήξσλ 6.485 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

315.399,95 

Φχιαθηξα 433,80 

Καζαξηφηεο Ŕ Φσηηζκφο Ŕ χδσξ - 

ζέξκαλζηο 

 

1.461,30 

Γξαθηθή χιε 1.877,30 

28.574,25 

Πεξίζζεπκα ηακεηαθήο 

ρξήζεσο 

 

286.825,70 

 

315.399,95 

 

Πξνυπνινγηζκφο ρξήζεσο 1 Μαξηίνπ 1930 – 28 Φεβξ. 1931 

ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

Υνξεγία Βζληθήο Σξαπέδεο,  

έηνπο 1929 

έηνπο 1930 

 

 

80.000 

Ώπνδεκίσζηο αξρηηέθηνλνο θ. 

Καθηνχδε εθ Ειίνπ Μέιαζξνλ 

 

50.000 

Υνξεγία Αεκνζίνπ δηα ην 1929-

1930 

 

30.000 

Ώγνξά βηβιίσλ Ŕ Αεηηθά  12.000 

Σφθνη Σξαπέδεο Κνζκαδνπνχινπ  

14.000 

Σφθνη θαη ηνθνκεξίδηα παξ‟ 

Βζληθήο Σξαπέδεο 

 

350.000 

 

Βθηππψζεηο 

 

20.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

474.000 

Ώπξφβιεπηα 10.000 

Σαμείδηνλ Αηεπζπληνχ εηο 

Κσλ/πνιηλ, Άγηνλ ξνο δηά 

ΐπδαληηλάο κειέηαο 

 

 

35.000 

Τιηθφλ. πληήξεζηο Ŕ επηζθεπή 

εηθφλσλ - πιαίζηα 

 

20.000 

Καζαξηφηεο Ŕ θσηηζκφο Ŕ χδσξ - 

ζέξκαλζηο 

 

2.000 

Γξαθηθή χιε 1.500 

Εκαηηζκφο θιεηήξσλ 4.000 

Φχιαθηξα 500 

155.000 

Πεξίζζεπκα  ηακεηαθήο ρξήζεσο 319.000 

 

474.000 

 

Δλ Αζήλαηο, 8 Μαξηίνπ 1930 
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Απνινγηζκφο ρξήζεσο απφ 1 Μαξηίνπ 1930 – 28 Φεβξνπαξίνπ 1931 

ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

Σφθνη: Αχν εμακήλσλ ι/ζκνχ 

αλνηθηνχ παξά Σξαπέδε 

Κνζκαδνπνχινπ  

 

 

18.361,40 

Ώγνξά βηβιίσλ. Αεηηθά 6.884,90 

Σφθνη θαη ηνθνκεξίδηα: παξ‟ 

Βζληθήο Σξαπέδεο ηφθνη 10εηνχο 

νκνινγίαο θαη ηνθνκεξίδηα 

Βζληθνχ δαλείνπ 

 

 

 

97.834 

Γξαθηθή χιε 624,20 

Βζληθή Σξάπεδα ηεο Βιιάδνο, 

πξντφλ δηαθνξάο ηνθνκεξηδίσλ 

 

108.922 

Ώγνξά πηλάθσλ δσγξαθηθήο 25.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

225.117,40 

Ώπνδεκίσζηο αξρηηέθηνλνο 

Καθηνχδε δη‟ Ειίνπ Μέιαζξνλ 

 

40.000 

Ώπξφβιεπηα 4.621,50 

Εκαηηζκφο θιεηήξσλ   10.300 

Καζαξηφηεο Ŕ θσηηζκφο Ŕ χδσξ - 

ζέξκαλζηο 

 

842,60 

Τιηθφλ. πληήξεζηο Ŕ Βπηζθεπή 

εηθφλσλ, Πιαίζηα 

 

8.623,30 

Σαμείδηνλ Αηεπζπληνχ εηο 

Κσλ/πνιηλ, ΐελεηίαλ θαη 

Ραβέλλαλ, Άγηνλ ξνο δηα 

ΐπδαληηλάο κειέηαο 

 

 

 

35.000 

Βθηππψζεηο 2.173,90 

Βπηδφκαηα (θ. Φσθάο) 18.000 

172.486 

Πεξίζζεπκα ηακεηαθήο 

ρξήζεσο  

339.457, 

10 

Σακεηαθφ πεξίζζεπκα 

πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο 

 

286.825,70 

 

 

511.943,10 511.943,10 

 

Πξνυπνινγηζκφο ρξήζεσο 1 Μαξηίνπ 1931 – 28 Φεβξνπαξίνπ. 1932 

ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

Υνξεγία Αεκνζίνπ δηα ην 1929-30 

θαη 1930-31 

 

60.000 

Ώγνξά βηβιίσλ θαη δεηηθά 10.000 

Σφθνη Σξαπέδεο Κνζκαδνπνχινπ, 

θηλήζεσο έηνπο 

 

12.000 

Γξαθηθή χιε 1.000 

Σφθνη θαη ηνθνκεξίδηα Βζληθήο 

Σξαπέδεο 

 

310.000 

Ώγνξά πηλάθσλ  30.000 

Ασξίδεηνλ Κιεξνδφηεκα 15.000 Φχιαθηξα 500 

… Ώπξφβιεπηα 5.000 

Πεξίζζεπκα ρξήζεσο … Εκαηηζκφο θιεηήξσλ 5.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Καζαξηφηεο Ŕ θσηηζκφο Ŕ χδσξ - 

ζέξκαλζηο 

 

1.500 

Τιηθφλ. πληήξεζηο Ŕ Βπηζθεπή 

εηθφλσλ - Πιαίζηα 

 

15.000 

Βθηππψζεηο 20.000 

Βπηδφκαηα (θ. Φσθάο) 24.000 

… 

Πεξίζζεπκα ρξήζεσο … 

… 

Δλ Αζήλαηο 10 Μαξηίνπ 1931 
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Απνινγηζκφο ρξήζεσο 1 Μαξηίνπ 1931 – 29 Φεβξνπαξίνπ 1932 

ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

Ασξίδεηνλ θιεξνδφηεκα 

ζπλδξνκή 5 εηψλ 

 

15.000 

Ώκνηβαί θαη επηδφκαηα  

11 κεληαία Ο. Φσθά 

 

22.028,60 

Σφθνη ι/ζκνχ παξά Σξαπέδε 

Κνζκαδνπνχινπ ηε 30/6/31 @ 

5% 

 

 

8.346,80 

Ώγνξά βηβιίσλ, δεηηθά  2.701 

 

23.346,80 

Ώγνξά πηλάθσλ δσγξαθηθήο 

θαη δηάθνξνη δαπάλαη πίλαθνο 

Greco 

 

 

155.283,60 

Σακεηαθφ πεξίζζεπκα 

πξνεγνπκέλεο ρξήζεσο 

 

339.457,10 

Τιηθφλ. πληήξεζηο, 

επηζθεπή θαη κεηαθνξηθά 

εηθφλσλ - Πιαίζηα  

 

 

2.297,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362.803,90 

Αηθεγνξηθά 682,60 

Γξαθηθή χιε 323,20 

Καζαξηφηεο Ŕ Φσηηζκφο Ŕ 

χδσξ - ζέξκαλζηο  - ηειεγξ. 

Σαρπδξ. 

 

 

3.858,65 

Εκαηηζκφο θιεηήξσλ 1.500 

Φχιαθηξα 422,10 

189.097,55 

Πεξίζζεπκα ηακεηαθήο 

ρξήζεσο εηο ζέζη δηα ηελ 

επνκέλελ ρξήζηλ 

 

 

173.706,35 

 

362.803,90 
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Πξνυπνινγηζκφο ρξήζεσο 1 Μαξηίνπ 1932 – 28 Φεβξνπαξίνπ 1933 

ΔΟΓΑ ΔΞΟΓΑ 

Ασξίδεηνλ Κιεξνδφηεκα 3.000 Ώκνηβαί θαη επηδφκαηα 24.000 

Σφθνη θαη ηνθνκεξίδηα: 

α) παιαηφλ ππφινηπνλ 

ηνθνκεξηδίσλ: 46.000 

β) ηφθνη 3 εμακήλσλ δεθαεηνχο 

νκνινγίαο Βζληθήο: 45.000 

γ) ηφθνη 2 εμακελσλ ηξέρ. έηνπο 

ηδίαο: 30.000   

 

 

 

 

 

 

121.000 

Ώγνξά βηβιίσλ θαη δεηηθά  10.000 

Υνξεγία Αεκνζίνπ: 

α) ηνπ 1929-30: 30.000 

β) ηνπ 1930-31 ζπκςεθηζζείζα κε 

αγνξάλ 3 πηλάθσλ Λχηξα κέζσ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο σο έλαληη: 

260.000 

γ) ηνπ 1931-32: 100.000 

δ) ηνπ 1932-33: 50.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

440.000 

Ώγνξά πηλάθσλ θαη γιππηψλ 

έξγσλ 

60.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

564.000 

Τιηθφλ. πληήξεζηο, επηζθεπή 

θαη κεηαθνξά εηθφλσλ - Πιαίζηα  

 

 

15.000 

3 πίλαθεο Λχηξα (κέζσ 

ππνπξγείνπ Παηδείαο, σο έλαληη) 

 

 

260.000 

Γξαθηθή χιε 1.000 

Καζαξηφηεο, θσηηζκφο, χδσξ, 

ζέξκαλζηο, ηειεγξ. θαη 

ηαρπδξνκηθά   

 

 

5.000 

Βθηππψζεηο  25.000 

Εκαηηζκφο θιεηήξσλ  12.000 

Φ χιαθηξα 500 

412.500 

Πεξίζζεπκα ρξήζεσο  

151.500 

 

564.000 

 

 

Δλ Αζήλαηο, 10 Μαξηίνπ 1932 
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12.1) Ζ αγνξά έξγσλ ηνπ Γχδε γηα ηε ζπιινγή ηεο Πηλαθνζήθεο απφ ηελ 

αλαδξνκηθή ηνπ έθζεζε ζην «Ηιίνπ Μέιαζξνλ» ηνλ Μάξηην ηνπ 1928 

Ώλέθεξα παξαπάλσ φηη ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1920 ε ηφηε βεληδειηθή 

Αηαρεηξηζηηθή Βπηηξνπή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο είρε απνδερηεί ηελ πξφηαζε ηνπ 

Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ
1295

  λα κεηαβεί ν Παπαλησλίνπ ζην Μφλαρν «φπσο ιάβε 

απηνπξνζψπσο πιεξνθνξίαο πεξί ησλ πσινπκέλσλ παξά ηεο θπξίαο Γχδε έξγσλ ηνπ 

Ν. Γχδε, ίλα επί ηε βάζεη ηνχησλ απνθαζίζε ηνλ ηξφπνλ ηεο αγνξάο ησλ ζπκθψλσο 

πξνο ηνλ ςεθηζζέληα ππφ ηεο ΐνπιήο εηδηθφλλφκνλ».
1296

 Σαπηφρξνλα ε Βπηηξνπή 

«θξίλνπζα φηη επείγνπζα είλε ε ελέξγεηα πξνο απφθηεζηλ ησλ ππνιεηπνπκέλσλ έξγσλ 

ηνπ Ν. Γχδε, αθνχ κάιηζηα, θαηά ηαο ππαξρνχζαο πιεξνθνξίαο, ππάξρεη θίλδπλνο λα 

αγνξαζζψζη ηαχηα παξά μέλσλ» απνθάζηζε λα δηαηεζεί γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ ην 

πνζφ ην 10.000 δξρ. απφ ηα έζνδα ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο.
1297

 Δ θπβεξλεηηθή αιιαγή 

ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1920 θαη ε ζπλαθφινπζε απφιπζε ηνπ Παπαλησλίνπ θαη ησλ κειψλ 

ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Βπηηξνπήο καηαίσζαλ ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο. Ο πξψελ δηεπζπληήο 

ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, σζηφζν, βξήθε ηελ επθαηξία λα επηζθεθζεί ηελ θαηνηθία 

ηνπ Γχδε ζην Μφλαρν ην θζηλφπσξν ηνπ 1923, θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ηε 

νπεδία πνπ είρε πάεη σο αληηπξφζσπνο ηεο Έλσζεο πληαθηψλ γηα ηε Αηεζλή 

Έθζεζε ζην Γθέηεκπνξγθ. ε άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδαΔιεχζεξνο Σχπνοζηηο 9 

Αεθεκβξίνπ 1923 ν Παπαλησλίνπ αλέθεξε φηη βξήθε εθεί ζρέδηα θαη κηθξά έξγα πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ φινπο ηνπο ζηαζκνχο ηνπ Γθχδε, «απφ ηνλ πξψηνλ σο ηνλ 

ηειεπηαίνλ, είλε ε ηζηνξία ηνπ καηηνχ ηνπ θαη ηεο ζθέςεψο ηνπ» θαη επεζήκαλε φηη 

κέζα ζην πιήζνο ησλ αλφκνησλ θαη αζχγρξνλσλ απηψλ έξγσλ δηαθξίλεηαη θαζαξά ν 

αλεθνξηθφο, ν ηδεαιηζηηθφο ηνπ δξφκνο:  

Ο Γθχδεο ήην ηδεαιηζηήο. Ζ δσγξαθηθή ηνπ ζθνπφλ είρε λα καο δψζε ηαο Ηδέαο, ηχπνπο 

αησλίνπο θαη άθζαξηνπο ησλ νπνίσλ σρξφηαηνλ αληηθέγγηζκα πξέπεη λα ζεσξεζή ε 

ζλεηή καο δσή. Ήην αξλεηήο ηνπ θφζκνπ ηνχηνπ. Ζ θχζηο ηνπ, ε θπιή ηνπ ίζσο ηνλ 

εθξάηεζαλ καθξηά απφ ηνπο θιακαλδηθνχο νξγηαζκνχο ηνπ θσηφο θαη ηεο θηλήζεσο, θαη 

                                                 
1295Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., Πξαθηηθά Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, ζπλεδξίαζε ηεο 20εο Ενπιίνπ 1920: 

«ζνλ δε αθνξά ηελ αγνξάλ ησλ έξγσλ ηνπ Ν. Γχδε δηα ηεο παξερνκέλεο ππφ ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ 

πηζηψζεσο, ην πκβνχιηνλ ζεσξεί θαιφλ λα αλακείλε πιεξνθνξίαο ηνπ Αηεπζπληνχ ηεο Πηλαθνζήθεο, 

δηεξρνκέλνπ εθ Μνλάρνπ, πεξί ησλ πσινπκέλσλ παξά ηεο θπξίαο Γχδε έξγσλ θαη ησλ αμηψζεσλ απηήο, 

ίλα έρε ηαχηαο ππφςε ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ιάβε απνθάζεηο πεξί ηνπ ηξφπνπ ηεο αγνξάο ησλ έξγσλ 

ηνχησλ». 
1296Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Βπηηξνπήο, ζπλεδξίαζε ηεο 29εο 

Ώπγνχζηνπ 1920. Παξφληεο ζηε ζπλεδξίαζε πνπ έγηλε ζηα γξαθεία ηεο Βζληθήο Σξάπεδαο ήηαλ νη 

Αηνκήδεο, Καθαληάξεο, Καζζαβέηεο θαη Καιιηγάο. 
1297π.π.. 
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ζεσξνχζε πσο ν πξννξηζκφο ηνπ είλε λα βιέπε ηα φληα ηνπ λνεηνχ θφζκνπ, λα βξίζθε 

ηελ απιήλ θαη γεληθσηάηελ γξακκήλ πνπ δίλε ζψκα ζηαο Ηδέαο. ιε ε δσγξαθηθή ηνπ 

είλε αθνχξαζηνο πνξεία πξνο ην αλψηεξνλ απηφ έξγνλ. 
1298

 

ην Μφλαρν, επίζεο, ν Παπαλησλίνπ αλαδήηεζε ηελ ηνηρνγξαθία ηνπ Γχδε «Δ 

Ώπνζέσζε ηεο ΐαπαξίαο», ην κνλαδηθφ, φπσο έγξαςε, «καθξάο πλνήο έξγν ηνπ, φπνπ 

θαηφξζσζε λα ζπλζέζε ηνλ ζεζαπξφλ ησλ ζπνπδψλ ηνπ θαη ησλ ζηνραζκψλ ηνπ», ην 

νπνίν θαη εληφπηζε, έπεηηα απφ ζπλερείο ζπλελλνήζεηο κε ηνπο δηεπζπληέο ηνπ 

Βζλνγξαθηθνχ Μνπζείνπ θαη ηνπ Μνπζείνπ Καιψλ Σερλψλ ηεο Νπξεκβέξγεο, ζην 

Μνπζείν ησλ Αηαθνζκεηηθψλ Σερλψλ ηεο πφιεο. ην άξζξν ηνπ ην ραξαθηήξηζε 

«φξακα ησλ ηδεψλ» πνπ έπιαζε άλζξσπνο πνπ είρε πεξηπιαλεζεί ζην εξγαζηήξην ηνπ 

Φεηδία θαη λνπο πνπ είρε αθνχζεη ζην πκπφζην ηνπ Πιάησλνο ηα ιφγηα ηεο Αηνηίκαο 

θαη ηφληζε ηελ «πεξηθαλή» ζέζε πνπ είρε ζηελ ηζηνξία ηεο γεξκαληθήο δσγξαθηθήο, 

αθνχ ην ρσξίδεη ηεξάζηηα απφζηαζε απφ ηε ξεηνξηθή ηέρλε ηνπ Κνξλέιηνπο θαη ησλ 

καζεηψλ ηνπ, ηέρλε πνπ δελ θαηφξζσζε λα δψζεη παξά «θνξηηθήλ θίλεζηλ κνξθψλ θαη 

λα κεηαθέξε ζηνλ πίλαθα μεξάο θαη ςπρξάο ινγηθάο ζθέςεηο, αη νπνίαη αληί λα 

δσγξαθηζζνχλ κπνξνχζαλ λα γξαθνχλ».
1299

 

Βπηζηξέθνληαο ζηελ Βιιάδα θαη ζηε δηεχζπλζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, ν 

Παπαλησλίνπ πξφηεηλε ζηα λενδηνξηζζέληα κέιε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο λα 

αλαιάβεη ην κνπζείν ηελ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ηεο κεηαθνξάο έξγσλ ηνπ Νηθφιανπ 

Γχδε απφ ην Μφλαρν ζηελ Ώζήλα θαη ηε δηνξγάλσζε ζρεηηθήο έθζεζεο ζηελ ειιεληθή 

πξσηεχνπζα,
1300

 κε απψηεξν ζθνπφ λα αγνξαζηνχλ ηα έξγα απφ ην ειιεληθφ θξάηνο 

θαη λα ηδξπζεί «εληφο ηεο Πηλαθνζήθεο κνπζείνλ Γθχδε άμηνλ ηνπ έξγνπ ηνπ».
1301

Δ 

έθζεζε νξγαλψζεθε ηειηθά απφ ηελεφηεπθηε«Βηαηξεία Φηινηέρλσλ»ππφ ηελ πξνεδξία 

ηνπ Ώληψλε Μπελάθε
1302

 θαη εγθαηληάζηεθε ζηηο 15 Μαξηίνπ 1928 ζηηο αίζνπζεο ηνπ 

                                                 
1298Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ δφμα ηνπ Γθίδε», εθ. Διεχζεξνο Σχπνο, 9 Αεθεκβξίνπ 1923. Σν άξζξν είλαη 

αζεζαχξηζην. 
1299π.π. 
1300 Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, ζπλεδξίαζε ηεο 25εο Ενπλίνπ 

1924. Ο Παπαλησλίνπ αλαθνίλσζε ζηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο ηηο πξνηάζεηο «ηνπ παξεπηδεκνχληνο ελ 

Ώζήλαηο γιχπηνπ θ. Σ [ειέκαρνπ]. Γθχδε φπσο ζπληξέμε απηφλ ε Βζληθή Πηλαθνζήθε θαη κεηαθέξε εηο 

Ώζήλαο εθ Μνλάρνπ νιφθιεξνλ ηελ ζπιινγήλ ησλ ζσδνκέλσλ έξγσλ ηνπ παηξφο ηνπ Νηθ. Γθχδε, 

δηνξγαλσζή δε έθζεζηλ απηψλ ππφ ηνλ φξνλ λα πξνηηκεζή σο πξψηνο αγνξαζηήο ην θξάηνο». Ο Ώιεμ. 

Παπαλαζηαζίνπ αλαθνίλσζε επίζεο «πξφηαζηλ ήλ ππέβαιε πξνο απηφλ σο πξσζππνπξγνχ ν θ. Σ. 

Γθχδεο λα αγνξαζζή παξά ηνπ Κξάηνπο νιφθιεξνο ε πιινγή αληί ιηξψλ αγγιίαο 25.000». Σν 

πκβνχιην δέρζεθε «λα ζπληξέμε απιψο ηελ εληαχζα κεηαθνξάλ ησλ έξγσλ Γθχδε δηαζέηνλ πξνο ηνχην 

πνζφλ δξ. 50.000». 
1301Bι. ηα φζα αλαθέξσ ζην θεθάιαην 8.1. 
1302ΐι. εθ. Δκπξφο, Διεχζεξνλ Βήκα, 14 Μαξηίνπ 1928.  Σν εηζηηήξην γηα ηα εγθαίληα θφζηηζε 125 δξρ. 

θαη πεξηιάκβαλε είζνδν θαη ζηε δεμίσζε πνπ αθνινχζεζε, ηελ νπνία θαη νξγάλσζε θνζκεηεία 

απνηεινχκελε απφ ηνπο Γσή Σδήξνπ, Βιέλε ηαζάηνπ Ε. Ώζαλαζάθε, Κ. Αεκεξηδή, Γ. Υαηδφπνπιν, Γ. 
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πξψηνπ θαη δεχηεξνπ νξφθνπ ηνπ «Ειίνπ Μειάζξνπ» πνπ ηελ επνρή εθείλε είρε 

αγνξαζηεί γηα ηε ζηέγαζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. Πεξηιάκβαλε ζπλνιηθά 463 έξγα 

ηνπ θαιιηηέρλε, ηα νπνία αλήθαλ ηφζν ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ φζν θαη ζε ηδησηηθέο θαη 

δεκφζηεο ζπιινγέο.
1303

 

Ώλ ην κλεκφζπλν ηνπ Γχδε ζηελ αίζνπζα ηνπ «Παξλαζζνχ» ζηηο 22 Μαξηίνπ 

1901 κε ηελ νκηιία ηνπ Αεκ. Καθιακάλνπ γηα ηνλ δσγξάθν,
1304

 ζπλάληεζε ηελ 

αδηαθνξία ηνπ αζελατθνχ θνηλνχ, γεγνλφο πνπ είρε πξνθαιέζεη ηα δεθηηθά ζρφιηα ηνπ 

ηφηε δεκνζηνγξάθνπ Παπαλησλίνπ ζηελ εθεκεξίδαθξηπ,
1305

ηα εγθαίληα ηνπ 1928 

απνηέιεζαλ ην ζεκαληηθφηεξν θνζκηθφ γεγνλφο ηεο ρξνληάο, πξνζειθχνληαο ηελ 

«θαιιηηέξα αζελατθή θνηλσλία»,
1306

 φπσο ηνλ πξφεδξν ηεο Αεκνθξαηίαο Π. 

Κνπληνπξηψηε, πξψελ θαη λπλ ππνπξγνχο, ζηξαηεγνχο θαη λαπάξρνπο, πιήζνο 

πξεζβεπηψλ, ηνλ δήκαξρν Ώζελαίσλ . Πάηζε, κεγαινβηνκήραλνπο φπσο νη Ν. 

Καλειιφπνπινο, Μ. Πνπξήο, Ώ. Γαραξίνπ, θαζψο θαη αλζξψπνπο ησλ γξακκάησλ θαη 

ησλ ηερλψλ θ.ά.
1307

 

Δ θξάζε ηνπ Παπαλησλίνπ ζηελ ηειεηή ησλ εγθαηλίσλ φηη ε «κλεκεηψδεο» 

απηή έθζεζε απνηειεί  «γεγνλφο ζηελ ηζηνξία ηεο Βιιάδνο», παξά ην πνκπψδεο χθνο 

ηεο, αληαπνθξίλεηαη ζηελ θαιιηηερληθή, ηνπιάρηζηνλ, πξαγκαηηθφηεηα ηεο ρψξαο, 

αθνχ επξφθεηην νπζηαζηηθά γηα ηελ πξψηε αλαδξνκηθή έθζεζε Έιιελα θαιιηηέρλε κε 

επηζηεκνληθέο αμηψζεηο. Βθηφο απφ ηα δσγξαθηθά έξγα, παξνπζηάζηεθαλ, γηα πξψηε 

θνξά ζην θηιφηερλν θνηλφ, νη ζπνπδέο-κειέηεο ηνπ θαιιηηέρλε, «ην άδπηνλ ηνπ 

εξγαζηεξίνπ ηνπ», φπσο εχζηνρα παξαηήξεζε ν Παπαλησλίνπ, δίλνληάο καο «ην 

νιίγνλ βέβεινλ δηθαίσκα λα βιέπσκελ φρη κφλνλ ηαο λίθαο ηνπ δσγξάθνπ, αιιά θαη 

                                                                                                                                              
Αξνζίλε, Γ. Οηθνλφκνπ, Φ. Αξαγνχκε, ΐ. Λακπίθε, Γ. Μαξίλν θαη Λ. Ώξηζηφθξσλ. Βθηέζεθαλ 

ζπλνιηθά 463 έξγα (ειαηνγξαθίεο, ζρεδηάζκαηα, κηθξέο ζπνπδέο ζε δειαηίλα). «Πιελ ησλ εηθφλσλ, ηαο 

αίζνπζαο ηνπ κεγάξνπ θνζκνχλ, κε πνιιήλ θαιαηζζεζίαλ, σξαίαη παιαηαί θαζζέιεο ζθεπαζκέλαη κε 

ξνδηαθά θεληήκαηα, θαιιηηερληθά παιαηά θαζίζκαηα θαη σξαία θνηληθνεηδή, θαζψο θαη σξαία 

αλζνδνρεία κε κπγδαιηέο». ΐι. επίζεο Ώλκ., «Σα εγθαίληα ηεο έθζεζεο Γχδε», εθ.  Ζ Πξσΐα, 16 

Μαξηίνπ 1928, φπνπ θαη θσηνγξαθία απφ ηα εγθαίληα. Δ έθζεζε παξέκεηλε αλνηρηή γηα έλα κήλα, κε 

γεληθή είζνδν 25 δξρ. θαη ηηο Κπξηαθέο θαη ενξηάο 5 δξρ. 
1303Βηαηξεία Φηινηέρλσλ, Έθζεζηο Έξγσλ Νηθνιάνπ Γχδε, θαηάινγνο έθζεζεο, Ώζήλα 15 Μαξηίνπ Ŕ 15 

ΜαΎνπ 1928. 
1304Δ δηάιεμε ηνπ δεκνζηεχηεθε ιίγν θαηξφ αξγφηεξα ζε απηνηειή ηνκίδην. Α. Γ. Καθιακάλνο, 

Νηθφιανο Γχδεο, Ώζήλα, Βζηία, 1901. 
1305Ο άιινο [Γ. Παπαλησλίνπ], «θέςεηο Ρσκενχ», εθ. θξηπ, 24 Φεβξνπαξίνπ 1901: «Καη εηο ην 

κλεκφζπλνλ ηνπ Γχδε νη παξαζηάληεο ήζαλ νιίγνη. ζνη απνπζίαζαλ απφ ηελ ηεξνηειεζηία απηήλ, 

βεβαίσο ζα έρνπλ παξαζηή θαη θιαχζε κέρξη ηνχδε εηο ηα κλεκφζπλα αλαξίζκεησλ ηξίησλ εμαδέιθσλ 

ησλ θαη ζείσλ θαη ηέηαξησλ αλεςηψλ».  
1306Δ θξάζε ζην Ώλκ., «Έθζεζηο Γχδε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 15 Μαξηίνπ 1928. 
1307Ώλκ., «Δ έθζεζηο ησλ έξγσλ Γχδε. Σα ρζεζηλά επίζεκα εγθαίληα», εθ. Δκπξφο, 16 Μαξηίνπ 1928. 
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ηαο δηαςεχζεηο ηνπ».
1308

Σν βαζηθφ σζηφζν δηαθχβεπκα ηεο έθζεζεο ζην «Ειίνπ 

Μέιαζξνλ» ήηαλ ε επαλεθηίκεζε ηεο θαιιηηερληθήο αμίαο ηνπ Γχδε θαη ε θαηνρχξσζε 

ηεο ζέζεο ηνπ κέζα ζηελ ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο.
1309

 ε απηφ ζπλέβαιαλ, 

εθηφο απφ ηελ αλάξηεζε πεξηζζφηεξσλ απφ ηξηαθνζίσλ έξγσλ ηνπ θαιιηηέρλε, ε 

νκηιία ηνπ Παπαλησλίνπ ζηελ ηειεηή ησλ εγθαηλίσλ,
1310

 ηα άξζξα ηνπ ζηελ εθεκεξίδα 

Διεχζεξνλ Βήκαθαη ην ζρεηηθφ ιήκκα ζηε Μεγάιε Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα.
1311

πσο 

εχζηνρα παξαηήξεζε κεξηθέο δεθαεηίεο αξγφηεξα ν ζπγγξαθέαο ηεο πξψηεο 

κνλνγξαθίαο γηα ηνλ Γχδε Μαξίλνο Καιιηγάο, ν Παπαλησλίνπ ππήξμε νπζηαζηηθά ν 

πξψηνο Έιιελαο δηαλννχκελνο πνπ αληηκεηψπηζε ηνλ δσγξάθν «κε ηξφπν πην 

ππεχζπλν».
1312

 Σα ζπγθεθξηκέλα δεκνζηεχκαηα απνηέιεζαλ, εμάιινπ, καδί κε ηα 

άξζξα ηνπ γηα ηνλ Παξζέλε ην 1920 θαη ηελ νκηιία ηνπ γηα ηνλ Α. Θενηνθφπνπιν ζηελ 

Ώθαδεκία ην 1938, ηα πην ζπζηεκαηηθά θαη αλαιπηηθά ηερλντζηνξηθά θείκελα πνπ 

έγξαςε ν δηεπζπληήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. Βπηπξνζζέησο, ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ 

Παπαλησλίνπ θάιπςαλ ην κεγάιν θελφ ζηε ζρεηηθή κε ηνλ δσγξάθν βηβιηνγξαθία πνπ 

ήηαλ πεξηνξηζκέλε ζε αξηζκφ, κε ηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο λα έρνπλ εθδνζεί ιίγν κεηά 

ηνλ ζάλαην ηνπ ηνλ Μάξηην ηνπ 1901. Σν αθηέξσκα ηνπ πεξηνδηθνχ Παλαζήλαηα ζηνλ 

Γχδε ηνλ Μάξηην ηνπ 1901
1313

 θαη θπξίσο ε νκηιία ηνπ δεκνζηνγξάθνπ Αεκ. 

Καθιακάλνπ ζηελ αίζνπζα ηνπ «Παξλαζζνχ» ην 1901 πνπ είρε εθδνζεί ηελ ίδηα 

ρξνληά απφ ηελ «Βζηία», απνηεινχζαλ ηα ζεκαληηθφηεξα ειιελφγισζζα θείκελα γηα 

ηνλ Γχδε γηα ηηο επφκελεο δχν δεθαεηίεο. Σηο θαηεπζχλζεηο ηεο έξεπλαο έδσζαλ, 

σζηφζν, ε κνλνγξαθία ηνπ Γεξκαλνχ Μ. Μνληαληφλ (MarcelMontandon) κε ηελ 

                                                 
1308Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν έξγνλ ηνπ Γθχδε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 15 Μαξηίνπ 1928. ηελ νκηιία ηνπ 

επίζεο αλέθεξε φηη «είλε ζαξάληα εηψλ πξνεηνηκαζηηθαί ζπλζέζεηο θαη ζρέδηα. Βίλε φ,ηη ν δσγξάθνο 

είρε θξχςεη απφ ην θνηλφλ, φ,ηη θξπθφ θαη βαζχ έδεζε, ηα νξάκαηά ηνπ θαη ε αγσλία ηνπ, ε ηφικε ηνπ 

θαη νη δηζηαγκνί ηνπ, ηα ειαθξά εγγίγκαηα ηνπ ρξσζηήξνο ηνπ φπνπ εκθαλίδνληαη θαη ζβχλνπλ αη 

νπηαζίαη ηνπ». ΐι. Ώλκ., «Σα εγθαίληα ηεο έθζεζεο Γχδε», εθ. Ζ Πξσΐα, 16 Μαξηίνπ 1928. 
1309πσο έγξαςε ν Παπαλησλίνπ ζην ιήκκα «Γχδεο» ζηε Μεγάιε Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα: «Αελ είλαη 

δπλαηφλ λα ιερζή, φηη ε λέα Βιιάο είρε θαιιηηερληθήλ εθδήισζηλ πξν ηνπ Γχδε. Μεηά απηφλ φκσο 

ππάξρεη λενειιεληθή ηέρλε. Σν κέγηζηνλ κέξνο ηεο ην εθάιπςελ ε δηθή ηνπ πξνζσπηθφηεο, αλ θαη ήην 

εηο ηελ μέλελ θαη αγλλνχζε ηα ελ Βιιάδη».Γ. Παπαλησλίνπ, «Γχδεο Νηθφιανο», Μεγάιε Διιεληθή 

Δγθπθινπαίδεηα, ηφκνο φγδννο Γ-Αεθέιεηα, έθδνζηο δεπηέξα, ελεκεξσκέλε δηα ζπκπιεξσκάησλ, 

Βθδνηηθφο Οξγαληζκφο «Ο Φνίλημ», ρ.ρ., ζει. 746-754 
1310Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ ζέζηο ηνπ Γθχδε εηο ηελ ηζηνξίαλ ηεο ηέρλεο», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 16 Μαξηίνπ 

1928. Ώλαδεκνζηεχηεθε επίζεο ζηελ εθ. Δκπξφο, 16 Μαξηίνπ 1928. 
1311Γ. Παπαλησλίνπ, «Γχδεο Νηθφιανο», Μεγάιε Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα, φπ.π., ζει. 746-754.  
1312 Μ. Καιιηγάο, Νηθφιαο Γχδεο. Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ, Ώζήλα, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Βζληθήο Σξαπέδεο, 
21995 (11981), ζει. 158. Ο Καιιηγάο παξέζεζε, επίζεο, δηάθνξα απνζπάζκαηα απφ ηνλ Παπαλησλίνπ 

πνπ θσηίδνπλ, φπσο ηφληζε, κεξηθά νπζηαζηηθά ζεκεία ζην έξγν ηνπ Γχδε, απφδεημε ηηο επίδξαζεο θαη 

ηεο δηάξθεηαο πνπ είραλ νη αληηιήςεηο ηνπ Παπαλησλίνπ γηα ηνλ δσγξάθν.  
1313Παλαζήλαηα, έηνο Ώ΄, ηρ. 11, 15 Μαξηίνπ 1901, ζει.401-440. 
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εηζαγσγή ηνπ Λέλκπαρ (FranzvonLenbach),
1314

 ην επίζεο ζηα γεξκαληθά δεκνζίεπκα 

ηνπ Οζηίλη (Fr. vonOstini)ζην πεξηνδηθφ DieKunstfüralle
1315

 θαηην άξζξν ηνπ Βιβεηνχ 

ηερλνθξίηε Ρίηεξ (WilliamRitter)ζηεLaRevuedel‟Artancienetmoderne,
1316

 φια 

δεκνζηεπκέλαην δηάζηεκα 1901-1902. Γηα ηα επφκελα είθνζη πέληε πεξίπνπ ρξφληα 

δελ είρε δεκνζηεπηεί θάηη πεξηζζφηεξν γηα ηνλ θαιιηηέρλε, κε εμαίξεζεηε κειέηε ησλ 

Α. Καινγεξφπνπινπ θαη Ξ. ψρνπ ζην Λεχθσκα Σελίσλ Μειεηψλ ην 1925, ε νπνία 

φκσο παξέζεηε απηνχζηεο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ Μνληαληφλ.
1317

 

Ο Παπαλησλίνπ ραξαθηήξηζε ηνλ Γχδε «αληηξνπκπελζηθφ» δσγξάθν 

εληάζζνληάο ηνλ ζηε ζρνιή ησλ Φισξεληηλψλ θαιιηηερλψλ, νη νπνίνη δελ είδαλ ηνλ 

θφζκν «δηά κέζνπ ησλ θξαδαζκψλ ηεο αηκφζθαηξαο θαη ησλ επηά ρξσκάησλ ηνπ 

ειηαθνχ θσηφο», αιιά εθθξάζηεθαλ κέζσ ηεο γξακκήο θαη ηνπ ζρεδίνπ. Γηαηνλ 

δηεπζπληή ηεο Πηλαθνζήθεο ν Γχδεο ήηαλ έλαο δηαλνεηήο πνπ «ζθέπηεηαη θαη 

αηζζάλεηαη δηα ηεο γξακκήο», θαζψο θαη έλαο «αξκνληζηήο», ζηνηρεία πνπ έβιεπε ν 

επηζθέπηεο ζε φια ηα έξγα ηεο έθζεζεο ζην «Ειίνπ Μέιαζξνλ», αθφκε θαη ζηα 

κηθξφηεξα ζρέδηά ηνπ, ηα νπνία απνδεηθλχνπλ φηη ν δσγξάθνο είδε «ηελ ηδέαλ πξψηα 

σο πεξίγξακκα θαη έπεηηα σο αξκνλίαλ ηεο ζθηάο θαη ηνπ θσηφο». Γηα λα δείμεη δε 

θαιχηεξα ηελ αμία ηνπ Έιιελα δσγξάθνπ, ν Παπαλησλίνπ επεζήκαλε φηη δελ «έπεζε 

ζηελ ςπρξφηεηα ηνπ αθαδεκατθνχ χθνπο», αιιά δηαθξίζεθε ζε κηα επνρή φπνπ ζηε 

Γεξκαλία «θπξηαξρνχζαλ αη απέξαληνη, ζνθαί θαη ςπρξαί δηαθνζκήζεηο, εηο ηαο 

νπνίαο ελαπάγεζε ε κεγάιε θαληαζία ηνπ Κνξλέιηνπο θαη ε ηθαλφηεο ηνπ 

Κάνπικπαρ»,
1318

 ζε έλα ζηάδην «ξεκαγκέλν απφ ηνπο ζξηάκβνπο ηεο ηηαιηθήο 

δσγξαθηθήο θαη ρηιηνπαηεκέλν απφ ηα θνηλνηνπίαο ηεο εθιεθηηθήο ηέρλεο ε νπνία 

είρελ αλαπηπρζή εηο ηελ Γεξκαλίαλ ππφ ηελ επήξεηαλ ησλ ηδεψλ ηνπ ΐίγθεικαλ θαη 

είρελ σο πξφηππνλ ηνλ ςπρξφλ θαη ηζνξξνπεκέλνλ Παξλαζζφλ ηνπ Μέγθο».
1319

 

Δ αηηία ηεο «δηάζσζεο» ηνπ Γχδε απφ ηνλ θίλδπλν ηεο Ώθαδεκίαο ήηαλ ε 

θαιιηηερληθή ηνπ ηδηνζπγθξαζία, έλαο ζπλδπαζκφο θαζαξφηεηαο ησλ ηδεψλ θαη 

δσγξαθηθψλ ραξηζκάησλ, πνπ νθεηιφηαλ ζηελ ειιεληθή ηνπ θαηαγσγήθαη δε ηνλ 

γελέζιην ηφπν ηνπ:«Ήμεπξε φηη ε ηδέα ηνπ πξέπεη λα γίλε αηζζεηή. Ώιιά γελλεκέλνο 

                                                 
1314M.Montandon, Gyzis, εηζαγσγήFranzvonLenbach, Μπίιεθειλη-Λεηςία, VelhagenundKlasing,1902. 
1315 Fr. Von Ostini, «Nicolaus Gysis», Die Kunst für alle, ηρ.13, 1 Ώπξηιίνπ 1902, ζει. 289-294. 
1316 W. Ritter, «Nicolas Gyzis. Un artiste grec d‟aujourd‟hui», LaRevuedel‟Artancienetmoderne,ηρ.9, 

Μάηνο 1901, ζει.301-311. 
1317Α.Ε. Καινγεξφπνπινο θαη Ξ. ψρνο, Λεχθσκα Σελίσλ Καιιηηερλψλ. Ν. Γχδεο (1842-1900), Ώζήλα, 

Βζηία, 1925. 
1318Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ ζέζηο ηνπ Γθχδε εηο ηελ ηζηνξίαλ ηεο ηέρλεο», φπ.π. 
1319Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν έξγνλ ηνπ Γθχδε», φπ.π. 
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πνιχ θνληά εηο ηελ Αήινλ, ηδηνζπγθξαζία θσηεηλή θαη αξκνληθή, έδσζελ εηο ηελ ηδέαλ 

ηελ ζάξθα ηνπ ιηηνχ θαη απζηεξνχ εθείλνπ ζρεδίνπ εηο ην νπνίνλ νη άλζξσπνη ζα 

δηαβάδνπλ πάληνηε ηαο γεληθφηεηαο θαη ηελ επγέλεηαλ ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο». 

Πξφζζεζε δε φηη ν Γχδεο έθιεηζε ηε ζθέςε ηνπ ζηελ επγέλεηα ηεο ειιεληθήο ηνπ 

γξακκήο θαη φηη βξήθε ην ηδεψδεο ηνπ ζηελ αξραία ειιεληθή ηέρλε. 

Ώληίζηνηρεο απφςεηο είρε δηαηππψζεη ν Α. Καθιακάλνο ζηε δηάιεμε ηνπ 

ζηνλ«Παξλαζζφ» ηνλ Μάξηην ηνπ 1901, φηαλ έθαλε ιφγν γηα ηε «θσηεηλή ειιεληθή 

ςπρή» ηνπ Γχδε θαη ηφληζε φηη ε Βιιάδα ππήξμε ε «Μνχζα, ε ρεηξαγσγήζαζα απηφλ 

δη‟ φιεο ηνπ ηεο δσήο». Ώλαθέξζεθε, επίζεο, ζην « ειιεληθφ θάιινο» πνπ ζπλδπάδεη 

αξκνληθά φιεο ηηο αληηζέζεηο ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ, γηα λα ζπκπεξάλεη φηη ν δσγξάθνο 

«γελλεζείο εληφο ηεο αξκνλίαο, έδεζε ηελ αξκνλίαλ θαη ν λφκνο ηεο αξκνλίαο ππήξμελ 

ν νδεγφο, ν θσηίζαο ηνλ βίνλ ηνπ νιφθιεξνλ […] Σν γιαπθφ φξακα ηνπ θσηφο, φπσο 

ην είδε λα ρξπζψλε ηελ απγήλ εξέκα ηαο γχξσ δαληειισηάο αθηάο, ή ηελ εζπέξαλ λα 

θηιή κε ηελ αζχλλεθνλ αίγιε ηνπ ηαο θνξπθάο ησλ βνπλψλ, Θεφο επηπρίαο, ζθνξπίδσλ 

κεηδηάκαηα, θαηά ηνλ ζηίρνλ ηνπ ΐχξσλνο, ην φξακα απηφ πνηέ δελ εράζε απφ ηνπο 

νθζαικνχο ηνπ εκπξφο».
1320

 

ηα 1928 ε ίδηα επηρεηξεκαηνινγία πξνβιήζεθε εθ λένπ κε ζθνπφ λα 

θαηαδεηρζεί φηη ν Γχδεο κνινλφηη έδεζε θαη εξγάζηεθε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο 

ηνπ ζην Μφλαρν, παξέκεηλε Έιιελαο θαη ην έξγν ηνπ είρε δηαηεξήζεη ηελ 

ειιεληθφηεηά ηνπ. Βλδεηθηηθφ σο πξνο απηφ ήηαλ ην εηζαγσγηθφ θείκελν ηνπ 

θαηαιφγνπ ηεο έθζεζεο, φπνπ ν αλψλπκνο ζπληάθηεο παξέζεζε απνζπάζκαηα απφ ηηο 

δεκνζηεπκέλεο ζηα 1901-1902 κειέηεο πνπ ηφληδαλ ηελ «ειιελνπξέπεηα»θαη ηελ 

«ειιεληθφηεηα» ησλ έξγσλ ηνπ.πσο ιφγνπ ράξε ηελ άπνςε ηνπ Οζηίλη φηη ν 

δσγξάθνο «ήην Έιιελ εηο ην βάζνο ηεο ςπρήο ηνπ […] ήην Έιιελ σο ζεξάπσλ ηεο 

πςίζηεο θαη αγλνηάηεο σξαηφηεηνο […] εηο ηελ νληφηεηά ηνπ αλέδε ην θιαζζηθφλ 

πλεχκα ηεο σξαηφηεηνο» ή ηα ιφγηα ηνπ Α. Καθιακάλνπ φηη «άξσκα ραξαθηεξηζηηθφλ 

ειιεληθνχ πφζνπ, ειιεληθνχ νλείξνπ, λνζηαιγίαο νδπλεξάο πξνο ηελ Βιιάδα, 

αλαδίδεηαη απφ θάζε γσλίαλ ηνπ εξγαζηεξίνπ ηνπ».
1321

 Ο ζπγγξαθέαο ηεο εηζαγσγήο 

ζπκπέξαλε κάιηζηα φηη ηα έξγα ηνπ Γχδε εθθξάδνπλ ζηηο γξακκέο θαη ηα λνήκαηά 

ηνπο ηελ ςπρή ηνπ έζλνπο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ «απνηεινχλ ηελ εζληθήλ εθείλελ 

παξαθαηαζήθελ, εηο ηελ νπνίαλ αη εξρφκελαη γελεαί ζα αλεπξίζθνπλ θάηη απφ ηελ 

                                                 
1320Α. Καθιακάλνο, Νηθφιανο Γχδεο, φπ.π., ζει. 14. 
1321Βηαηξεία Φηινηέρλσλ, Έθζεζηο Έξγσλ Νηθνιάνπ Γχδε, φπ.π,, ζει. 5 
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ςπρήλ θαη ηα ηδεψδε ησλ πξνγφλσλ ησλ».
1322

Ώληίζηνηραθαη ν Τπνπξγφο Παηδείαο Θ. 

Νηθνινχδεο ραξαθηήξηζε θαηά ηελ νκηιία ηνπ ζηελ ηειεηή ησλ εγθαηλίσλ ηεο έθζεζεο, 

ην έξγν ηνπ Γχδε σο «κηα κεγάιε εζληθή πξαγκαηηθφηεο, κηα δφμα ειιεληθή», γηα λα 

θαηαιήμεη πσο κε ηνλ Γχδε ζηε δσγξαθηθή, ηνλ νισκφ ζηελ πνίεζε θαη πνιιψλ 

άιισλ επηζηεκφλσλ θαη θαιιηηερλψλ «ηνπ ιφγνπ, ηνπ ρξσζηήξνο θαη ηεο ζκίιεο 

δπλάκεζα λα πςψζσκελ ηελ ειιεληθήλ ςπρήλ, ηελ ειιεληθήλ ηέρλελ, ηελ ειιεληθήλ 

επηζηήκελ παξαιιήινπο πξνο πνιιά επίπεδα άιισλ απζχπαξθησλ πνιηηηζκψλ».
1323

 

Σε ζεκαίλνπζα ζέζε ηνπ Γχδε κέζα ζηελ ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο 

αλέιαβε λα αλαιχζεη ν Παπαλησλίνπ ζηα άξζξα ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Διεχζεξνλ Βήκα 

θαη ζην ιήκκα ηνπ γηα ηνλ δσγξάθν ζηε Μεγάιε Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα. Ο 

δηεπζπληήο ηεο Πηλαθνζήεθο ππνζηήξημε φηη ζηελ πξψηε θαιιηηερληθή πεξίνδν ηνπ 

Γχδε, ε νπνία θαη ρξνληθά αληηζηνηρνχζε ζην δηάζηεκα 1868-1872, ε Βιιάδα ήηαλ «ν 

καθξηλφο ζθνπφο ηεο ηέρλεο ηνπ, αθφκε φκσο δελ είλαη ζαθήο εηο ηε ζπλείδεζίλ ηνπ». 

Έηζη έζεζε σο ηνκή ζηελ θαιιηηερηθή ηνπ εμέιημε, ην ηαμίδη ηνπ ζηα 1873, καδί κε ηνλ 

Νηθεθφξν Λχηξα ζηε Μηθξά Ώζία, επεηδή ηνλ βνήζεζε λα «αγαπήζεη ζθνδξφηεξα ηελ 

ειιεληθή ηζηνξία θαη λα σξηκάζεη εληφο ηνπ ν γλσζηφο ειιεληθφο ηχπνο, ηνλ νπνίνλ 

θαηφπηλ ζα παξαζηήζεη». Ο Παπαλησλίνπ „επηλφεζε‟ ζην ζεκείν απηφ κηα Ώλαηνιή 

βάξβαξε θαη απνιίηηζηε, ζηα ζνθάθηα ηεο νπνίαο «είδε ν Γχδεο ηελ Ώζίαλ ησλ 

ζθαγψλ, ηεο θξεκάιαο, ηνπ παηδνκαδψκαηνο» θαη «φινλ ην λενειιεληθφλ δξάκα 

εμεηπιίρζε εηο ηελ πιαζηηθήλ ηνπ φξαζηλ θαη ηφηε ελλφεζε ηελ θπιήλ ηνπ». 

Σαπηφρξνλα ζεκείσζε φηη ε εξγαζία ηνπ δσγξάθνπ ζηα Μέγαξα ηελ ίδηα ρξνληά ηνχ 

έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζεη ηνλ «θαζαξψηεξν ειιεληθφ ηχπν». Ώπφξξνηα ησλ 

παξαπάλσ ήηαλ, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ Παπαλησλίνπ, φηη κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ 

ζην Μφλαρν ην 1874, εκεξνκελία πνπ απνηέιεζε ηελ αθεηεξία ηνπ δεχηεξνπ 

θαιιηηερληθνχ ηνπ ζηαδίνπ, ν Γχδεο έζεζε σο μεθάζαξν ζηφρν λα δψζεη ηνλ εζηθφ 

θφζκν ηεο θπιήο ηνπ ζε κηα ζεηξά εζνγξαθηθψλ πηλάθσλ. Δ εηθαζηηθή παξαγσγή 

απηήο ηεο πεξηφδνπ έδεηρλε κε ηξφπν ζαθή πσο έλαο ηδεαιηζηήο κπνξεί λα ρεηξηζηεί 

έλα ξεαιηζηηθφ ζέκα:  

Φνξέκαηα, γεγνλφηα, ιανγξαθηθή αιήζεηα, αλαηνιηζκνί, ην επεηζφδηνλ θαη ην αλέθδνηνλ 

είλε φια ηξίηεο ζεκαζίαο. Σν ζέκα ηνπ είλε ε εζηθή αμία ηεο θπιήο θαη ε δχλακηο πνπ 

ηνλ θηλεί είλε ε αθαηακάρεηνο αλάγθε λα δψζε εθείλν πνπ αηζζάλεηαη ν ίδηνο θη εθείλν 

πνπ πηζηεχεη γηα ηνπο λένπο Έιιελαο. Πνηα είλε ινηπφλ απηή ε ιηηή, ιεπηνζρεδηαζκέλε 

                                                 
1322π.π. 
1323Ώλκ., «Δ έθζεζηο ησλ έξγσλ Γχδε. Σα ρζεζηλά επίζεκα εγθαίληα», εθ. Δκπξφο, 16 Μαξηίνπ 1928. 
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κνξθή ηεο ρσξηάηηζζαο πνπ ραξάδεη ζαλ απγή κέζα ζε φια ηα επεηζφδηα ηνπ, ην ιεπηφ 

γέιην, θαη ηα κάηηα πνπ θέγγνπλ απφ πλεχκα; Δίλε παξαηνλία ηδεαιηζκνχ κέζα ζε κηα 

σκήλ ζηαηηζηηθήλ γεγνλφησλ; Δίλε ςέκκα ηεο ειιελνιαηξείαο ηνπ Γθχδε. ρη. Δίλε ηφζν 

αιεζηλή φζν θαη κηα ζηξνγγπιή Σπξνιέδα ζηνπο εζνγξαθηθνχο πίλαθαο ηνπ Βαπαξνχ 

θίινπ ηνπ Νηεθξέγεξ. Δίλε ε Διιελίδα ε πιαζκέλε απφ φιεο ηηο γπλαίθεο καο, εθείλε πνπ 

επφλεζε, πνπ ηξαγνχδεζε, πνπ ζπηζνβφιεζε θαη ζπηζνβνιεί, ε γπλαίθα πνπ έθακε ηα 

δεκνηηθά ηξαγνχδηα θαη ηνπο κχζνπο, είλε ε ξάηζα. Δίλε αθαίξεζηο, αιιά θαη δσληαλή 

αιήζεηα. Αο απνδείμε θαλείο, αλ κπνξή, πσο ε γπλαίθα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, εηο ηελ 

νπνίαλ ν Γθχδεο έδσζε ηνλ ηχπνλ ηεο ςπρήο ηνπ, δελ είλ‟απηή πνπ θαίλεηαη ζην 

«Καξλαβάιη», ζηνπο «Αξξαβψλεο», ζην «Παξακχζη».
1324

 

Ο Παπαλησλίνπ ραξαθηήξηζε, επίζεο, ηνλ Γχδε «ηζηνξηθφ ηνπ έζλνπο», επεηδή 

νη εζνγξαθίεο ηνπ ζπλφξεπαλ κε ηελ ηζηνξηθή δσγξαθηθή θαη ν θαιιηηέρλεο έδσζε ηελ 

ειιεληθή θπιή «κε ηα ειάρηζηα, αηρκαισηίδσλ ηαο ζηηγκάο ηεο ραξάο θαη ηεο ιχπεο 

ηνπ ειιεληθνχ ζπηηηνχ». Σφληζε κάιηζηα φηη αλ ζην «θνπηψδεο, έληηκν θαη 

κεγαιφζηνκν» έξγν ηνπ Πέηεξ θνλ Έο (PetervonHess) εμπκλνχληαη ηα γεγνλφηα ηεο 

ειιεληθήο επνπνηΎαο, ην «εηθνζηέλα ην βιέπεη θαλείο δσεξφηεξα ζην Κξπθφ ζθνιεηφ, 

ζηνλ Μηθξφ ζνθφ θαη ην Παξακχζη ηνπ Γθχδε, γηα λα κελ αλαθέξσ ην δαληηθφ ηνπ 

ζθίηζν ηεο βάξθαο ησλ Φαξξψλ φπνπ δηαβάδεηαη νιφθιεξνο ε κεηά ην 1824 ηξαγηθή 

πνξεία ηνπ αγψλνο πξνο ηελ ιχζηλ ηνπ».  

Σν ηέινο ηνπ δεχηεξνπ απηνχ θαιιηηερληθνχ ζηαδίνπ ζεκαηνδνηήζεθε απφ ην 

πέξαζκα ηνπ δσγξάθνπ απφ ηα «ηξαγηθά ζθηφθσηα ηεο λενειιεληθήο ςπρήο»:  

Ζ ρσξηάηηθε κνξθή πνπ ρακνγειά κε πλεχκα θαη ιεπηφηεηα κέζα ζηελ ραξά ησλ εζίκσλ, 

δε ζα γειάζε πνιχ αθφκε. Πξνσξίδεηαη. Θα έξζε ε ψξα λα πιεγσζή. Δίλε ε δσή ηεο 

Διιάδνο, είλε ε αλάγθε, είλε ε ςπρή ηνπ δσγξάθνπ ηέηνηα. Απηφ ην πνηήξη πνπ 

ζπηζνβνιεί ζαπκάζηα ζην «Καξλαβάιη» ηεο Δθζέζεσο ζα ζβχζε. Απηά ηα κάηηα πνπ 

ιάκπνπλ απφ ηα ζπλαηζζήκαηα ελφο ιεπηνχ ιανχ ζα θιάςνπλ. Απηή ε γπλαίθα ζα 

ζηαπξσζή. Σα ρείιε ηεο απφ έξγν ζε έξγν πηθξαίλνπλ, ε επηδεξκίδα θέγγεη, νη 

βιεθαξίδεο ηζθηψλνπλ, ε κνξθή γεκίδεη πλεχκα πνπ κφλνλ ν Γθχδεο έδσζε ζηα 

λενειιεληθά γπλαηθεία ηνπ πξφζσπα θαη λα! ε Διιελίδα θαξθσκέλε ζην βξάρν ηεο 

αγάπεο θαη ηεο ζπζίαο ζπαξάδεη θαη δηεγείηαη ηελ ηζηνξία ηεο θπιήο ηεο. Σν 

«Σάκκα».
1325

 

Γηα ηνλ Παπαλησλίνπ ν Γχδεο πήξε ηελ νξηζηηθή ηνπ κνξθή ζην ηξίην θαη 

ηειεπηαίν ηνπ ζηάδην, ην «ηδεαιηζηηθφ», πνπ μεθίλεζε ην 1892. Οδηεπζπληήο ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο επέιεμε εδψ λα ζηαζεί ζε δπν θπξίσο έξγα. Πξψηνλ, ζηνλ 

                                                 
1324Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ εζνγξαθία ηνπ Γθχδε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 18 Μαξηίνπ 1928. ην ιήκκα ηεο 

ΜΔΔ ν Παπαλησλίνπ επαλέιαβε ηα βαζηθά ηκήκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ. 
1325Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ εζνγξαθία ηνπ Γθχδε», φπ.π. 
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πίλαθα «Θξίακβνο ηεο ΐαπαξίαο», ηνλ νπνίνλ είρε δεη, φπσο αλέθεξαπαξαπάλσ, ζην 

Μφλαρν ην 1923.ην ιήκκα ηεο ΜΔΔ έθαλε ιφγν γηα κηα ζχλζεζε καθξάο πλνήο πνπ 

πεξηιακβάλεη φινλ ηνλ θαξπφ ησλ ζθέςεψλ ηνπ, επηδνθίκαζε ηηο ζπγρνξδίεο ησλ 

αηζέξησλ γξακκψλ θαη ρξσκάησλ θαη ηφληζε φηη πξφθεηην γηα έλαραξκφζπλν ζχλνιν 

πνπ «κε ηελ αυιφηεηα ησλ ζησπειψλ ρξσκάησλ ηνπ θαη ηελ κνπζηθήλ ησλ γξακκψλ 

ηνπ, είλε ην έξγνλ ελφο δεκηνπξγνχ ηνπ νπνίνπ ην πλεχκα έδεζελ εηο πιαησληθνχο 

θφζκνπο. Βίλαη ειιεληθφλ φλεηξνλ».
1326

 

Καη δεχηεξνλ, ζην έξγν «Αφμα ησλ Φαξψλ», ζην νπνίν δηέθξηλε φρη κφλν ην ρξνληθφ 

ηνπ λεζηνχ θαη ηνπ Βηθνζηέλα, αιιά θαη ηελ πηθξή δφμα θάζε δεκηνπξγνχ: «Βίλαη 

αλακθηζβήηεηνλ φηη ν θαιιηηέρλεο επξήθελ επλντθήλ ηελ ςπρηθήλ ηνπ θαηάζηαζηλ δηα 

λα δσγξαθίζε ην δαληηθφλ εμάζηηρνλ ηνπ νισκνχ. Ο πφλνο ήην ζχληξνθφο ηνπ».
1327

 

Βλδεηθηηθφ ηεο ζεκαζίαο πνπ απέδηδε ν Παπαλησλίνπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα είλαη 

θαη ηα φζα γξάθεη ζηηο ζεκείσζεηο ηνπ πνπ έρνπλ ζσζεί ζην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ. 

Βθεί ην ραξαθηήξηζε σο εμαηξεηηθφ παξάδεηγκα ηεο θαληαζίαο πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο 

ην παξειζφλ, «κηαο δπλαηήο ελφξαζεο ζε κηα επνρή άγλσζηε ή ιεζκνλεκέλε, πνπ 

θέξλεη ζηε δσή πξάμεηο θαη πξφζσπα, ηφπνπο θαη ήζε».
1328

 Βπεηδή φκσο ην έξγν ηεο 

θαληαζίαο απηήο έρεη ραξαθηήξα επηζηεκνληθφ, ε θαληαζία ζπγθξαηεί ηελ νξκή ηεο 

θαη θαίλεηαη ζαλ ζηεξηγκέλε ζηε ινγηθή θαη ηελ εκπεηξία γηα λα κπνξέζεη λα δψζεη ζε 

θαζαξέο ή ζηαζεξέο κνξθέο ηνπο κχζνπο θαη ηηο δηεγήζεηο. Καηά ζπλέπεηα, ζπλέρηζε ν 

Παπαλησλίνπ, θαίλνληαη ςπρξνί νη πεξηζζφηεξνη ηζηνξηθνί πίλαθεο, αθνχ ε θαληαζία 

δεηεί ηε ινγηθή ηνπ ηζηνξηθνχ. Σίπνηα δελ εκπνδίδεη, σζηφζν, φηαλ ν θαιιηηέρλεο 

είλαη δηάλνηα, λα θάλεη ηελ ηζηνξία πιαζηηθφ έξγν γεκάην απφ ρπκφ, δσή θαη πεγή 

ηδεψλ. πσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκείσζε ην Μεζνιφγγη «δεηνχζε έλαλ Νηνξέ, έλαλ 

Νηειαθξνπά. Έιιελαο δσγξάθνο δελ βξήθε ην 21». Ο ΐξπδάθεο απεηθφληζε ηε ζηελή 

πξαγκαηηθφηεηα, νη ΐαπαξνί θαιιηηέρλεο ζηξάθεθαλ πξνο ηηο αιιεγνξίεο, ελψ ην 

ζηνηρείν ηεο θαληαζίαο απνπζίαζε ηφζν απφ ηνλ Νηθεθφξν Λχηξα, φζν θαη απφ ηνπο 

ζαιαζζνγξάθνπο ΐνιαλάθεο, Ώιηακνχξα θαη Υαηδή. Ώληίζεηα, ζπλέρηζε ν 

Παπαλησλίνπ, ην ζπλαίζζεκα ηεο ιχπεο θαη ηνπ ζαπκαζκνχ ηνπ νισκνχ ήηαλ εθείλν 

πνπ θίλεζε ηε θαληαζία ηνπ δσγξάθνπ:  

Γελ είδε[ν νισκφο] πνηέ ηα Φαξά. Αθνχεη πσο ην λεζί εξήκσζε. Ση άιιν ρξεηάδεηαη; Ζ 

θαληαζία ηνπ ηνλ παίξλεη θαη ηνλ θέξλεη ζηα Φαξά, ηνλ γπξίδεη ζην έξεκν λεζί θαη 

                                                 
1326Γ. Παπαλησλίνπ, «Νηθφιανο Γχδεο», ΜΔΔ, φπ.π., ζει. 752. 
1327π.π., ζει. 754. 
1328 Ώξρείν Παπαλησλίνπ (Β.Π.Μ.Ώ..), θάθεινο 3.6.  
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βιέπεη φιν ην φξακα πνπ καο δίλεη ζην εμάζηηρφ ηνπ, ηελ εζηθή λα αλακεηξάεη ην 

κεγαιείν ηεο ζπζίαο. Δμήληα ρξφληα κεηά ν Γχδεο δηαβάδνληάο ην θπξηεχεηαη απφ ην ίδην 

ζπλαίζζεκα. Ζ θαληαζία ηνπ ηξέρεη ζηα Φαξά. Ο πφζνο ηνπ Γχδε λα δσγξαθίζεη ην 

εμάζηηρν γίλεηαη εηθφλα επίκνλε. Ζ θαληαζία ηνπ δεηεί ηε κνξθή κηαο γπλαίθαο πνπ λα 

είλαη πξάγκαηη δφμα απζηεξή, ηξαγηθή, νιέζξηα θαη αλαθάιεζε φζεο παξαζηάζεηο είρε 

θαη ηηο κεηακφξθσζε, εζχλζεζε ηε Γφμα ησλ Φαξψλ. Ζ καχξε θαη κπαξνπηνθαπληζκέλε 

απηή δφμα κε ην άγξην βιέκκα ηεο θαη ην θνβεξφ αλέκηζκα ηεο ριακχδαο ηεο, θιεηζκέλε 

κέζα ζε έλα ζεκλφ ειιεληθφ πεξίγξακκα, φπσο θαη ην πνίεκα ηνπ νισκνχ, ππνβάιιεη 

φιε ηε θξίθε θαη ην κεγαιείν ηεο ζπζίαο ησλ Φαξψλ. Σν ίδην ζπλαίζζεκα δεκηνχξγεζε 

ην ζθίηζν ηεο Καηαζηξνθήο ηνλ Φαξξψλ ηνπ Γχδε, έξγν πξαγκαηηθφ ηεο θαληαζίαο 

ρσξίο κνληέιν, φπνπ ν δσγξάθνο είδε ηα απνκεηλάξηα ηεο θπζήο θαη ηνπ ρακνχ 

ζηνηβαγκέλα ζηε βάξθα πνπ ηνπο έζσδε, λα ζθίγγνπλ ηηο άγηεο εηθφλεο, ηνπο βσκνχο θαη 

ηαο εζηίαο.
1329

 

OΠαπαλησλίνπζηάζεθε πνιχ ιίγνζηελ ηειεπηαία, «ζξεζθεπηηθή» φπσο ηελ 

ραξαθηεξίδεη, εθδήισζε ηνπ Γχδε, φηαλ «θαηαιακβάλεηαη απφ κπζηηθνπάζεηα θαη 

ηψξα ε δσγξαθηθή ηνπ θαληαζία πιαλάηαη εηο ηνπο πχξηλνπο ρξηζηηαληθνχο νπξαλνχο. 

Ολεηξεχεηαη λα θάκε ηελ απνινγίαλ ηνπ Υξηζηηαληζκνχ».
1330

Εδηαίηεξε αλαθνξά έθαλε 

ζηνλ πίλαθα «Ο Νπκθίνο», ζεκεηψλνληαο φηη ν δσγξάθνο επηρείξεζε λα ππνβάιεη ηελ 

ηδέα ηνπ ππεξθφζκηνπ θαη φηη ήηαλ κηα θαηαλπθηηθή απφδνζε ρξηζηηλαηθήο νπηαζίαο. 

Γηα ηηο πξνεηνηκαζίεο, επίζεο, ηεο κεγάιεο ζχλζεζεο «Ο ζξίακβνο ηεο ζξεζθείαο», ν 

Παπαλησλίνπ ππνγξάκκηζε φηη «άμηδαλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο δηα ην ειιεληθφλ ησλ 

πλεχκα. Οη αξράγγεινί ηνπ είλαη Νίθαη θαη έθεβνη ειιεληθνί».
1331

 Δ ηειεπηαία απηή 

θξάζε ήηαλ ελδεηθηηθή ηεο γεληθφηεξεο πξφζιεςεο ηνπ ηειεπηαίνπ απηνχ ζηαδίνπ ηνπ 

Γχδε, ηνπιάρηζηνλ απφ ηνπο Έιιελεο κειεηεηέο ηνπ έξγνπ ηνπ ηελ επνρή εθείλε. 

πσο έρεη επηζεκάλεη ν πχξνο Πεηξηηάθεο ην ζξεζθεπηηθφ απηφ έξγν ηνπ θαιιηηέρλε 

εληάρζεθε, θπξίσο κε βάζε ηηο απφςεηο ηνπ Ρίηηεξ,ζηελ θιαζηθή ειιεληθή παξάδνζε 

θαη αλαδεηήζεθε εθεί ην ηδεψδεο ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο. ηνπο αληίπνδεο, φκσο, 

απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ππήξμε ην ζπλέδξην πνπ είρε νξγαλψζεη ν Γεξκαλφο 

ζενζνθηζηήο Ρ. ηάηλεξ (RudolfSteiner, 1861-1925) ζην Μφλαρν ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 

1910 θαη ζην νπνίν αλαδείρζεθε ε ζρέζε ηνπ Γχδε κε ην δίθηπν ησλ ζενζνθηζηψλ 

θαιιηηερλψλ θαη ηνλίζηεθε ε κπζηηθηζηηθή δηάζηαζε ησλ ηειεπηαίσλ ηνπ απηψλ 

έξγσλ.
1332

 

                                                 
1329π.π. 
1330Γ. Παπαλησλίνπ, «Νηθφιανο Γχδεο», ΜΔΔ, φπ.π., ζει. 754. 
1331Γ. Παπαλησλίνπ, «Νηθφιανο Γχδεο», ΜΔΔ, φπ.π. 
1332 S. Petritakis, «Quand le miroir devient lampion: aspects de la réception de l‟œuvre tardive de 

Nikolaus Gysis entre Athènes et Munich», ζην C. Meneux Ŕ A. Sotropa (επηκ.), Quêtes de modernité(s) 
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 ηηο 13 Ενπλίνπ 1928 ηα κέιε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο (Παπαλησλίνπ, Εαθσβίδεο, Υαηδφπνπινο, Φσθάο θαη Παξζέλεο) 

ζπλεδξίαζαλ ζηηο αίζνπζεο ηνπ «Ειίνπ Μειάζξνπ» θαη εμέηαζαλ«επηζηακέλσο» ηα 

έξγα ηνπ Γχδε κε ζθνπφ λα θξίλνπλ«πνία ζα ήζαλ θαηάιιεια λα εηζέιζνπλ εηο ηελ 

Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ φπσο απνηειέζνπλ, κεηά ησλ ήδε ππαξρφλησλ ελ απηή, 

ζχλνινλ ραξαθηεξηζηηθφλ ηεο θαιιηηερληθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ δσγξάθνπ».
1333

 Οη 

επηά ειαηνγξαθίεο θαη ηα 278 ζρέδηα (αλάκεζά ηνπο θαη νη δειαηίλεο) πνπ επηιέρζεθαλ 

«πακςεθεί», ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπλεδξίαζεο, θφζηηζαλ 

1.500.000 δξαρκέο, ρξήκαηα ηα νπνία πξνήιζαλ απφ ηνλ εηδηθφ πξνυπνινγηζκφ 

εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, κε βάζε ηνλ Νφκν 4034 «Πεξί αγνξάο έξγσλ 

Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ πξνο πινπηηζκφλ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο» πνπ δεκνζηεχηεθε 

ζηηο 2 Μαξηίνπ 1929 θαη πνπ πξνέβιεπε ηελ εθάπαμ πίζησζε 1.675.000 δξρ. γηα 

αγνξά έξγσλ λενειιεληθήο ηέρλεο.
1334

 Σα πεξηζζφηεξα έξγα πνπ απνθηήζεθαλ αλήθαλ 

ζην ηειεπηαίν, ηδεαιηζηηθφ, ζηάδην ηνπ δσγξάθνπ: ηξηάληα κειέηεο γηα ηελ 

«Ώπνζέσζε ηεο ΐαπαξίαο», αλάκεζά ηνπο θαη κηα ζπνπδή ζε ιάδη νιφθιεξεο ηεο 

ζχλζεζεο (Π.623, ιάδη ζε κνπζακά, 73x125εθ., εηθ. 228), ε κεγάισλ δηαζηάζεσλ 

ειαηνγξαθία «Εδνχ ν Νπκθίνο», 1899-1900 (Π.641, ιάδη ζε κνπζακά, 200x200εθ., 

εηθ. 229) καδί κε αξθεηέο ζπνπδέο θαη κειέηεο γηα ην έξγν, ν πίλαθαο «Νένο Ώηψλ», 

1895-1900 (Π.618, ιάδη ζε κνπζακά, 48x39εθ., εηθ. 230), ζπνπδέο γηα ηνλ 

«Ώξράγγειν ή Θξίακβνο ηεο Θξεζθείαο» θ.ά..  

Βίθνζη ρξφληα λσξίηεξα, ην θζηλφπσξν ηνπ 1908, ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο 

Βπίβιεςεο ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ η. θνπινχδε είραλ απνξξίςεη ηελ αγνξά έξγσλ 

ηνπ Γχδε απφ ηνλ ίδλεπ Μέξιηλ, αλάκεζά ηνπο θαη ηα «Ώξξαβσληάζκαηα», κε ην 

επηρείξεκα φηη ππήξρε ήδε ηθαλφο αξηζκφο έξγσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαιιηηέρλε ζηε 

ζπιινγή ηεο Πηλαθνζεθεο.
1335

ηα 1928, σζηφζν, νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο δηεχζπλζεο 

ηνπ κνπζείνπ είραλ δηαθνξνπνηεζεί ξηδηθά. χκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ Παπαλησλίνπ 

ζηε Μεγάιε Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα,ηα λέα απνθηήκαηα καδί κε ηνπο ήδε 

ππάξρνληεο πίλαθεο ηεο ζπιινγήο ζα ρξεζηκεχζνπλ «ψζηε λα ζρεκαηηζζή εληφο ηεο 

                                                                                                                                              
artistique(s) dans les Balkans au tournant du XXe siècle, πξαθηηθάζπλεδξίνπ, Παξίζη, 8-9 Ννεκβξίνπ 

2016, Παξίζη, Université Paris I, Panthéon, Sorbonne, 2016, ζει. 71-97. 
1333Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., Πξαθηηθά Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, ζπλεδξίαζε ηεο 13εο Ενπλίνπ 1928. 

πλεκκέλε θαη ε ιίζηα κε ηα έξγα πνπ επηιέρζεθαλ. 
1334Ώλαθνξά ζην Σ. Γηαλλνπδάθε, Ζ ζπιινγή λενειιεληθήο γιππηηθήο θαη ε ηζηνξία ηεο, φπ.π., ζει. 103. 

Ώπφ ηε ζπγθεθξηκέλε έθηαθηε πίζησζε αγνξάζηεθαλ επίζεο ηα ραξαθηηθά ηνπ Γαιάλε θαη νη πίλαθεο 

ηνπ Κ. Μαιέα θαη Νηθφιανπ Λχηξα, βι. ην επφκελν θεθάιαην. 
1335ΐι. ηα φζα αλαθέξσ ζην θεθάιαην 3.3. 
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Βζληθήο Πηλαθνζήθεο κεγάιε αίζνπζα Γχδε, δίδνπζα επαξθή ηδέαλ ησλ έξγσλ ηνπ θαη 

κέιινπζα βεβαίσο λα απνηειέζε ην κεγαιχηεξνλ ηκήκα ηεο ηζηνξίαο ηεο 

λενειιεληθήο ηέρλεο εληφο ηνπ ηδξχκαηνο». 

ηηο επαλεθζέζεηο ηεο ζπιινγήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ην 1930 θαη 1933 

εθπιεξψζεθε ελ κέξεη ν ζηφρνο απηφο, ήηαλ φκσο ν Μαξίλνο Καιιηγάο εθείλνο πνπ ζα 

πινπνηνχζε ην φξακα απηφ ηνπ Παπαλησλίνπ κέζα απφ ηελ αλάξηεζε ησλ έξγσλ ηνπ 

ζηηο αίζνπζεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο αξρηθά ζην Γάππεην Μέγαξν ηε δεθαεηία ηνπ 

1950 θαη ζηε ζπλέρεηα ζην πξψην ηκήκα ηνπ ηδηφθηεηνπ θηεξίνπ ηεο ηνλ Μάην ηνπ 

1970. 
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Δηθφλα 222: Ν. Γχδεο, «Ζ Απνζέσζε ηεο Βαπαξίαο», 1895-1899 

 

 

Δηθφλα 223:Ν. Γχδεο, «Ηδνχ ν Νπκθίνο», 1899-1900 
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Δηθφλα 224: Ν. Γχδεο, «Νένο Αηψλ», 1895-1900 
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12.2) Οη αγνξέο έξγσλ λενειιεληθήο ηέρλεο ηα ρξφληα 1926-1930 

Δπηαλεζηαθή ηέρλε 

Δ δηεχζπλζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο εμαθνινχζεζε θαη κεηά ηα εγθαίληα ηεο 

β΄ πεξηφδνπ ηνπ κνπζείνπ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1926 ηηο πξνζπάζεηέο ηεο λα 

εκπινπηίζεη ην ειιεληθφ ηκήκα ηεο ζπιινγήο. ε ζπλεδξίαζή ηνπο ζηηο 25 Ενπιίνπ 

1927, ηα κέιε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ απνθάζηζαλ ηελ αγνξά ηεο 

ειαηνγξαθίαο«Ο θαξκαθνπνηφο Αηθφπνπινο», π.1825(Π.491, ιάδη ζε κνπζακά, 

86x70εθ., εηθ. 231)ηνπ Νηθφιανπ Καληνχλε γηα 9.000 δξρ απφ ηνλ Γαθπλζηλφ Κψζηα 

Καηξνθχια,
1336

 ρξήκαηα ηα νπνία πξνήιζαλ απφ ηνπο ηφθνπο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο 

Ώβέξσθ. χκθσλα κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ δηαηππψζεθε ζηα πξαθηηθά ηεο 

ζπλεδξίαζεο, ην έξγν «έρεη θαιιηηερληθή αμία αξθνχζα φπσο εθηεζεί ζηελ 

Πηλαθνζήθε, εηο ηελ νπνία άιισζηε νπδέλ έξγν ηνπ Καληνχλε ππάξρεη θαη φηη είλε 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηέρλεο ηνπ επηαλήζηνπ ηνχηνπ δσγξάθνπ, ηελ 

πξνζσπνγξαθίαλ».
1337

 Βπίζεο, ηνλ Μάην ηνπ 1929 αγνξάζηεθε απφ ηνλ Νηθφιαν 

Παπαδάθε ν πίλαθαο ηνπ Υαξάιακπνπ Παρή«Πξσηνκαγηά ζηελ Κέξθπξα», π.1875-

1880 (Π.483, ιάδη ζε κνπζακά, 61x50εθ., εηθ. 232)
1338

 αληί 8.000 δξρ., κε ρξήκαηα 

πάιη ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Ώβέξσθ. Δ αγνξά, ε νπνία ρξνληθά ζπλέπεζε κε ηελ 

έθζεζε έξγσλ ηνπ Παρή ζην «Άζπιν Σέρλεο» ηνπ ΐέικνπ, ραξαθηεξίζηεθε 

ζπκθέξνπζα, αθ‟ ελφο «δηφηη νπδέλ έξγνλ ηνπ άλσ δσγξάθνπ ππάξρεη ελ απηψ θαη εμ 

άιινπ δηφηη ην έξγνλ, ζχλζεζηο απεηθνλίδνπζα ζθελήλ ηεο επηαλεζηαθήο δσήο πξν 

πεληεθνληαεηίαο, παξνπζηάδεη εθηφο ηνπ εζνγξαθηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη 

θαιιηηερληθά ζηνηρεία ηθαλά ψζηε λα αλαξηεζή εηο ηελ Πηλαθνζήθελ».
1339

 

 

                                                 
1336Ο Κ. Καηξνθχιαο εξγάζηεθε ζηηο εθεκεξίδεο Δζηία, Δζπεξηλή, Διεχζεξνλ Βήκα, Αζελατθά Νέα θαη 

ζηα πεξηνδηθά Νέα Δζηία θαη Δζληθφλ Κξάηνο. Μεηά ηνλ Ώ΄ Παγθφζκην Πφιεκν δηαηέιεζε 

απεζηαικέλνο ηεο θπβέξλεζεο ΐεληδέινπ, ελψ απφ ην 1929 θαη κεηά δηνξίζηεθε λνκάξρεο Άξηαο, 

Κνδάλεο θαη Κπθιάδσλ. Αεκνζίεπζε ηζηνξηθέο κειέηεο γηα ηελ πεξίνδν ηεο Βλεηνθξαηίαο, κεηαθξάζεηο 

θαη κπζηζηνξήκαηα.ΐι. π. Άβνπξεο, «Καηξνθχιαο Κψζηαο», Μεγάιε Δγθπθινπαίδεηα ηεο 

Νενειιεληθήο Λνγνηερλίαο, 7, Ώζήλα, ρ.ρ. 
1337Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., Πξαθηηθά Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, ζπλεδξίαζε ηεο 25εο Ενπιίνπ 1927. 

Παξφληεο νη Παπαλησλίνπ, Εαθσβίδεο, Υαηδφπνπινο, Παξζέλεο θαη Φσθάο. 
1338Γηα ηνλ πίλαθα βι. Α. Μαξθάηνπ, «Ο πίλαθαο ηνπ Υαξάιακπνπ Παρή «“Πξσηνκαγηά ζηελ 

Κέξθπξα”»,Λανγξαθία-Δζλνγξαθία ζηα Δπηάλεζα. Γεγελή ζηνηρεία-επηξξνέο-Αθνκνηψζεηο ζηε ζχγρξνλε 

πξαγκαηηθφηεηα, Πξαθηηθά πλεδξίνπ, Κεθαινληά, 27-29 Μαΐνπ 2005, Ώξγνζηφιη  2008, ζει 885-898. 
1339Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., Πξαθηηθά Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, ζπλεδξίαζε ηεο 3εο Ενπλίνπ 1929. Σν 

πξαθηηθφ ζπληάρζεθε ζηηο 3 Ενπλίνπ, φπσο φκσο αλαθέξεηαη ζε απηφ, ην Καιιηηερληθφ πκβνχιην 

«ζελήιζνλ ζήκεξνλ ηελ 28 ΜαΎνπ εκέξαλ Αεπηέξαλ ελ ησ θαηαζηήκαηη ηεο Πηλαθνζήθεο πξνζθιήζεη 

ηνπ πξνέδξνπ απηνχ θαη εμεηάζαλ ηνλ ππνβιεζέληα ππφ ηελ θξίζηλ απηνχ πίλαθα» ηνπ Παρή.  
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Δηθφλα 225: Ν. Καληνχλεο, «Ο θαξκαθνπνηφο Γηθφπνπινο», π.1825 

 



541 

 

Δηθφλα 226: Υ. Παρήο, «Πξσηνκαγηά ζηελ Κέξθπξα», π.1875-1880 
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Βαπαξνί θαιιηηέρλεο 

ηηο 3 Ννεκβξίνπ 1926 ν Παπαλησλίνπ παξέιαβε ηε ζπιινγή ζρεδίσλ, 

πδαηνγξαθηψλ θαη ιηζνγξαθηψλ (Π.1325/Ώ-ΐ-Γ, εηθ. 233-235) ηνπ Κ. Κξαηζάηδελ 

(KarlKrazeisen, 1794-1878),
1340

 ηελ νπνία αγφξαζε ην ειιεληθφ θξάηνο γηα ηελ 

Βζληθή Πηλαθνζήθε, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ δηθηάηνξα Πάγθαινπ λα αλαγξαθεί 

έθηαθηε πίζησζε 200.000 δξρ. ζηνλ πξνυπνινγηζκφ εμφδσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 1926-1927.
1341

 ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Καιιηηερληθνχ 

πκβνπιίνπ ζηηο4 Εαλνπαξίνπ 1930 απνθαζίζηεθε, επίζεο, ε αγνξά ηεο 

ιηζνγξαθίαοαπφ ηνλ πίλαθα ηνπ Πέηεξ θνλ Βο κε ηελ «Άθημε ηνπ ΐαζηιηά ζσλα ζην 

Ναχπιην»(Π.437, ιηζνγξαθία, 54x87εθ.)
1342

 αληί 9.000 δξρ., ρξήκαηα πξνεξρφκελα 

απφ ηνπο ηφθνπο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Ώβέξσθ. χκθσλα κε ηα πξαθηηθά, ηα κέιε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηφληζαλ ηελ αλάγθε λα αληηπξνζσπεπζνχλ ζην ειιεληθφ ηκήκα νη 

ΐαπαξνί δσγξάθνη «νη εξγαζζέληεο εηο ηελ Βιιάδα επί ειιεληθψλ ζεκάησλ κεηά ηελ 

απνθαηάζηαζηλ ηνπ ειιεληθνχ Έζλνπο,δπλάκελνη θαη νχηνη λα ζεσξεζψζηλ σο 

Έιιελεο δσγξάθνη», θξάζε πνπ δείρλεη φηη ε ειιεληθή θαηαγσγή δελ απνηεινχζε ην 

κνλαδηθφ θξηηήξην γηα ηε ζπκπεξίιεςε ελφο δσγξάθνπ ζηελ αίζνπζα ηεο 

λενειιεληθήο ηέρλεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. Με ηελ πξνυπφζεζε, φκσο, φηη ην 

έξγν είρε ειιεληθή ζεκαηνγξαθία. ηελ πεξίπησζε δε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιηζνγξαθίαο, 

ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ έθξηλαλ, επίζεο, φηη «έρεη ηδίαλ αμίαλ σο ιηζνγξαθίαλ, φηη 

ζαπκαζίσο δηαηεξείηαη θαη φηη ε έθδνζε αχηε είλαη ζπαλησηάηε» θαη φηη «ε ζχλζεζηο 

ηνπ Hess ε παξηζηψζα ηελ άθημηλ ηνπ ζσλα δελ ππάξρεη εηο ηελ Πηλαθνζήθελ».
1343

 

 

                                                 
1340Δ ζπιινγή απνηειείην απφ 22 πδαηνγξαθίεο, 40 πξνζσπνγξαθίεο, 32 ζρέδηα. 24 ιηζνγξαθίεο θαζψο 

θαη ηα εμήο αληηθείκελα: κηα θαζεηίλα δσγξαθηθήο ηνπ Κξαηζάηδελ, κηα πξνζσπνγξαθία ηνπ 

Κξαηζάηδελ απφ ηνλ PetervonHess, κηα θσηνγξαθία ηνπ Κξαηζάηδελ, έλα ζεκείσκα ηνπ Ε. Φεηψθ 

(«ξνπκαληζηί θαη κεηάθξαζηλ απηνχ επηθπξσκέλσλ ππφ ηνπ ελ Γαιαηίσ; ειι. πξνμελείνπ»), ε δεξκάηηλε 

δψλε ηνπ αγσληζηνχ ηνπ 1821 Πιαπνχηα». ΐι. επίζεο ην έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, αξ. 

πξσηνθφιινπ 59973, 29/10/1926, πξνο ηνλ Αηεπζπληή ηεο Πηλαθνζήθεο, φπνπ ηνλ ελεκεξψλεη φηη 

ζπζηήλεη επηηξνπή ππφ ηελ πξνεδξία ηνπ Παπαλησλίνπ θαη κέιε ηεο ηα κέιε ηνπ Καιιηηερληθνχ 

πκβνπιίνπ  γηα λα παξαιάβεη απφ ηελ  Αέζπνηλα Καξβειά ηα έξγα ηεο ζπιινγήο «ηνπ θαιιηηέρλνπ 

Κξαηζάηδελ, άηηλα ζέινπζη πινπηίζεη ηελ Πηλαθνζήθελ». 
1341Ννκνζεηηθφ Αηάηαγκα «Πεξί αλαγξαθήο πηζηψζεσο ελ ησ πξνυπνινγηζκψ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο 

θαη Θξεζθεπκάησλ δη‟ αγνξάλ έξγσλ ηέρλεο ηνπ δσγξάθνπ Κξαηζάηδελ», ΦΔΚ, αξ.267 ηεο 6εο 

Ώπγνχζηνπ 1926.  
1342Δ ιηζνγξαθία αλήθε ζηνλ Γεψξγην Λακπειέη.Δ ειαηνγξαθία ηνπ Βο, δηαζηάζεσλ 237 x 416 εθ., 

βξίζθεηαη ζηε ζπιινγή ηεο Βζληθήο Σξάπεδαο ηεο Βιιάδαο. 
1343Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., Πξαθηηθά Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, ζπλεδξίαζε ηεο 4εο Εαλνπαξίνπ 1930. 
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Δηθφλα 227: K. Krazeisen, «Ησάλλεο Μαθξπγηάλλεο», 1827 
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Δηθφλα 228: K. Κξαηζάηδελ, «Σν αηκφπινην Καξηεξία, 1827» 

 

Δηθφλα 229: K. Κξαηζάηδελ, «Κ. Καλάξεο», 1929 
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Βαζίιεηνο Μαγηάζεο 

ηε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 10 ΜαΎνπ 1927 ην Καιιηηερληθφ πκβνχιην 

απνθάζηζε, θαηφπηλ ηεο επίζθεςήο ηνπ ζηελ έθζεζε ηνπ απνζαλφληνο δσγξάθνπ ΐ. 

Μαγηάζε (1880-1926) ζην μελνδνρείν «Μπάγθεηνλ»,
1344

 λα αγνξάζεη αληί 3.500 δξρ. 

(ηα ρξήκαηα πξνήιζαλ απφ ηνπο ηφθνπο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Ώβέξσθ) ηελ 

ειαηνγξαθία «ηε Ληκλνζάιαζζα ηνπ Μεζνινγγίνπ» (Π.700, ιάδη ζε ραξλη κπνξλη, 

25x35εθ., εηθ. 236),
1345

 ψζηε λα αληηπξνζσπεπηεί ην έξγν ηνπ «εηο ην ειιεληθφλ ηκήκα 

ηεο Πηλαθνζήθεο, φηαλ ππάξμε επαξθήο ρψξνο».
1346

Μνινλφηη δελ έρσ εληνπίζεη 

θάπνηα αλαθνξά ηνπ νλφκαηνο ηνπ Μαγηάζε ζηελ αξζξνγξαθία ηνπ Παπαλησλίνπ, 

ζεσξψ φηη ν δηεπζπληήο ηεο Πηλαθνζήθεο ζα εθηηκνχζε ηε λεσηεξηζηηθή ηερλνηξνπία 

ηνπ δσγξάθνπ φζνλ αθνξά ηελ απφδνζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπίνπ θαη ηεο αηκφζθαηξάο 

ηνπ, θαη δε ηε ρξήζε ηεο θαξδηάο πηλειηάο θαη ηελ πηνζέηεζε ηκπξεζηνληζηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ραξαθηεξηζηηθά πνπ ήηαλ εκθαλή θαη ζηελ απνθηεζείζα ηνπηνγξαθία.
1347

 

 

                                                 
1344Καηάινγνο έξγσλ ηνπ αείκλεζηνπ δσγξάθνπ Β. Μαγηάζε, Ξελνδνρείνλ Πάγγεηνκ [sic] (Πιαηεία 

Οκνλνίαο), ρ.ρ. [1927] 
1345ηνλ θαηάινγν ηεο έθζεζεο (αξ.26) αλαγξάθεηαη έξγν κε ηίηιν «Ληκλνζάιαζζα. Μεζνιφγγη», ην 

νπνίν ηηκάηαη 20.000 δξρ. 
1346Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., Πξαθηηθά Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, ζπλεδξίαζε ηεο 10εο ΜαΎνπ 1927.  
1347Γηα ηνλ Μαγηάζε βι. Π[αλαγηψηεο] Ε[σάλλνπ]., «Μαγηάζεο ΐαζίιεηνο», ζην Λεμηθφ Διιήλσλ 

Καιιηηερλψλ, επηκ. Β. Μαηζηφπνπινο, ηφκνο 3 (Μ-Παο), Ώζήλα, Μέιηζζα, 1997. 



546 

 

Δηθφλα 230: Β. Μαγηάζεο, «ηε ιηκλνζάιαζζα»  
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Γεκήηξηνο Γαιάλεο 

Λίγεο εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηεο έθζεζεο Γχδε ζην «Ειίνπ Μέιαζξνλ» 

εγθαηληάζηεθε ζε δχν αίζνπζεο ηνπ θηηξίνπ ε έθζεζε έξγσλ δσγξαθηθήο, ζρεδίσλ θαη 

ραξαθηηθψλ ηνπ Α. Γαιάλε, ε νπνία είρε ηεζεί ππφ ηελ «επίηηκε πξνζηαζία» ηνπ 

Τπνπξγνχ Παηδείαο Θ. Νηθνινχδε.
1348

χκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ 

Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ζηηο 7 ΜαΎνπ 1928, ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν είρε δεηήζεη ν ίδηνο ν θαιιηηέρλεο απφ ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηα νπνία απνδέρηεθαλ ην αίηεκά ηνπ, «πξνθεηκέλνπ πεξί Έιιελνο θαιιηηέρλνπ έρνληα 

λα επηδείμεη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε θαιιηηερληθή ζηαδηνδξνκίαλ».
1349

ην ζρεηηθφ κε 

ηελ έθζεζε άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Διεχζεξνλ Βήκα, ν Παπαλησλίνπ επέιεμε λα 

ζρνιηάζεη κφλν ηα ραξαθηηθά, παξά ην γεγνλφο φηη ζηηο αίζνπζεο ηνπ «Ειίνπ 

Μειάζξνπ» είραλ αλαξηεζεί δεθαηέζζεξηο ειαηνγξαθίεο ηνπ θαιιηηέρλε, έλδεημε 

κάιινλ ηεο αληίιεςήο ηνπ φηη ε αμία ηνπ Γαιάλε εληνπίδεηαη θπξίσο ζην ραξαθηηθφ 

ηνπ έξγν. Ώθνχ ηφληζε ηνλ αγψλα θαη ηελ ππνκνλή πνπ απαηηεί ε μπινγξαθία θαη ε 

ραιθνγξαθία, ν ηερλνθξίηεο ζηε ζπλέρεηα, εμίζσζε ηα ραξαθηηθά ηνπ Γαιάλε κε έξγα 

δσγξαθηθήο, ππνγξακκίδνληαο φηη «ε αηρκή ηνπ απνδίδεη, φηαλ ζέιε, ην ράδη ειαθξνχ 

πηλέινπ θαη ε πείξα ηνπ παξάγεη βαζεηέο αξκνλίεο άζπξνπ θαη καχξνπ, ηφζνλ ψζηε ε 

ραξαθηηθή λα γίλεηαη φιε ε δσγξαθηθή θαη ιεζκνλνχκε πσο ππάξρεη ζηελ θχζηλ ήιηνο 

θαη ρξψκα».
1350

 Ώθνχ μερψξηζε ηα δχν ραξαθηηθά πνπ απέθηεζε κεηέπεηηα ε 

Πηλαθνζήθε, ην «Γπκλφ» θαη ην «Υέξη ηνπ ραξάθηε», απνθαιψληαο ηα «έξγα πνπ ζα 

ππέγξαθαλ κεγάινη παιαηνί δηδάζθαινη», ζηάζεθε ζηηο λεθξέο ηνπ θχζεηο, ηνλίδνληαο 

φηη ν θαιιηηέρλεο «θχζεμε αιεζηλή πλνή αγάπεο ζηα πησρά ζθεχε ηα νπνία 

δηεθδηθνχλ κε ην έξγν απηφ ηελ ζέζηλ ησλ κέζα ζηελ δσήλ θαη ηα φλεηξα ηνπ 

αλζξψπνπ. ΐέβαηνλ είλαη πσο πνηέ κέζα ζε άζπξν θαη καχξν δελ άζηξαςαλ έηζη 

πνηήξηα!». Ώθνινχζσο θαη ζέινληαο εκκέζσο λα επηθξίλεη ηηο ζχγρξνλέο ηνπ 

πξηκηηηβηζηηθέο ηάζεηο, ζεκείσζε φηη ην έξγν ηνπ Γαιάλε ήηαλ έλα αθνχξαζην θπλήγη 

αξκνληψλ, πξντφλ «κηαο πινχζηαο ηδηνζπγθξαζίαο, ε νπνία φκσο αληί λα πηζηέςε 

ππεξβνιηθά ζην αζπλείδεηνλ θαη αληί λα επαλαπαπζή ζηνπο απηνζρεδηαζκνχο, 

αληειήθζε ηελ ηέρλελ φπσο πξάγκαηη είλε: «Σέρλε καθξά». Οινθιήξσζε δε ην 

ελζνπζηψδεο άξζξν ηνπ γξάθνληαο φηη πξφθεηηαη γηα «έξγνλ γλεζίσο αηζζεηηθφλ, 

                                                 
1348Έθζεζηο Γαιάλε, θαηάινγνο, Ειίνπ Μέιαζξνλ, 26 ΜαΎνπ Ŕ 9 Ενπλίνπ 1928. 
1349Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., Πξαθηηθά Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, ζπλεδξίαζε ηεο 7εο ΜαΎνπ 1928. ΐι. θαη 

Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, ζπλεδξίαζε ηεο 12εο ΜαΎνπ 1928, 

φπνπ θαη εγθξίζεθε ε απφθαζε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ απφ ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο. 
1350Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν έξγνλ ηνπ Γαιάλε», εθ.Διεχζεξνλ Βήκα, 27 ΜαΎνπ 1928. 
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πνιχηξνπνλ, απνηέιεζκα πίζηεσο θαη αγψλσλ καθξψλ, έξγνλ πξσηφηππνλ, ην νπνίνλ 

αλαδσνγνλεί κηαλ παιαηάλ θαη κεγάιελ ηέρλελ, έξγνλ πνπ εμππεξεηεί ην ζχγρξνλνλ 

βηβιίνλ θαη Ŕ γηαηί λα ην θξχςσκελ Ŕ ην δηθαηνινγεί αλ είλε άρξεζηνλ!».
1351

 

ηηο 13 Ενπλίνπ, ηέζζεξηο εκέξεο δειαδή κεηά ηειήμε ηεο έθζεζεο, ηα κέιε 

ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ επηζθέθζεθαλ ηηο αίζνπζεο ηνπ «Ειίνπ Μειάζξνπ» κε 

ζθνπφ λα θξίλνπλ πνηα απφ ηα έξγα ζα ήηαλ θαηάιιεια λα απνθηεζνχλ γηα ηε 

ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο «φπσο, κεηά ησλ ήδε ππαξρφλησλ ελ απηή, 

απνηειέζνπλ ζχλνινλ ραξαθηεξηζηηθφλ ηεο θαιιηηερληθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ 

δσγξάθνπ».
1352

 Γηα 100.000 δξρ., πνζφ πνπ πξνήιζε απφ ηελ έθηαθηε πίζησζε 

1.675.000 δξρ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, βάζεη ηνπ Νφκνπ 4034 «Πεξί αγνξάο έξγσλ 

Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ πξνο πινπηηζκφλ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο» (2 Μαξηίνπ 

1929),
1353

 αγνξάζηεθαλ ηα εμήο έξγα (ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ 

Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ): 

1.  «Ο θπλεγφο», επί νζφλεο, 65x81(Π.495, ειαηνγξαθία).
1354

 

2. «Δπηηξαπέδηνλ», μπινγξάθεκα επί ρ. Ηαπσλίαο, 25x34 (Π.497/7). 

3. «Σνπείνλ», μπινγξάθεκα (Π.1302/5). 

4. «Αλάθηνξνλ Παπψλ εηο Αβηληφλ», μπινγξάθεκα, επί ρ. Κίλαο, 35x33 (Π.497/8, εηθ. 

237).
1355

 

5. «Καξπνί», μπινγξάθεκα, επί ρ. Κίλαο, 23x23 (Π.497/9). 

6. «Σν ρέξη ηνπ ραξάθηνπ», μπινγξάθεκα, επί ρ. Κίλαο, 17x22 (Π.497/10, θπιεηηθφ ζηνηρείν 

γηα λα πεξηγξάςεη ηε γεξκαληθή ή ηελ ηζπαληθή εηθαζηηθή παξαγσγή, εηθ. 238).
1356

 

7. «Έλα ζρέδηνλ. Σνπείνλ», monotype, 36x45 (Π.497/14). 

Βπηπξνζζέησο, ν ίδηνο ν Γαιάλεο δψξηζε ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθεο δχν 

ραιθνγξαθίεο ηνπ: 

1. «Γπκλφλ», ραιθνγξάθεκα δη‟ νμέσλ (Π.497/15). 

2. «Σνπείνλ. Ο δξφκνο ζην Καζίο», ραιθνγξάθεκα δη‟ νμέσλ, 30 ½ x 43 

(Π.497/16). 

                                                 
1351π.π..  
1352Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., Πξαθηηθά Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, ζπλεδξίαζε ηεο 13εο Ενπλίνπ 1928. 
1353Ώπφ ην πνζφ απηφ δφζεθαλ 1.000.000 δξρ. γηα ηελ αγνξά ησλ έξγσλ ηνπ Γχδε, θαη απφ 25.000 δξρ. 

γηα ηελ απφθηεζε ελφο πίλαθα ηνπ Μαιέα θαη ελφο ηνπ Νηθφιανπ Λχηξα. χκθσλα κε ηελ Σ. 

Γηαλλνπδάθε, ν λφκνο πξνέβιεπε επίζεο ηελ αγνξά ελφο γιππηνχ ηνπ Μηράιε Σφκπξνπ, ην νπνίν φκσο 

δελ αγνξάζηεθε ηφηε. ΐι. Σ. Γηαλλνπδάθε, Ζ ζπιινγή λενειιεληθήο γιππηηθήο θαη ε ηζηνξία ηεο, φπ.π., 

ζει. 103. 
1354ηελ ςεθνθνξία γηα ηελ αγνξά ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειαηνγξαθίαο ν Γ. Εαθσβίδεο κεηνςήθηζε. ΐι. 

Ώξρείν ΒΠΜΏ, Πξαθηηθά Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, ζπλεδξίαζε ηεο 13εο Ενπλίνπ 1928. 
1355Ώλαπαξαγσγή ζηε Νέα Δζηία, ηρ.192, Υξηζηνχγελλα 1934, ζ. 64-65. 
1356Ώλαπαξαγσγή ζην εμψθπιιν ηνπ θαηαιφγνπ ηεο έθζεζεο. Καη ζηε Νέα Δζηία, ηρ.192, Υξηζηνχγελλα 

1934, ζ.83. 
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Μαδί κε ηηο είθνζη έμη μπινγξαθίεο πνπ ν Παπαλησλίνπ είρε αγνξάζεη ην 1926, 

ε Βζληθή Πηλαθνζήθε είρε ηε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάζεη ζην θηιφηερλν θνηλφ κηα 

πιήξε εηθφλα ηνπ ραξαθηηθνχ έξγνπ ηνπ Γαιάλε θαη ηεο εμέιημήο ηνπ ηελ πεξίνδν 

1912-1925.    

 

 

Δηθφλα 231: Γ. Γαιάλεο, «Σν αλάθηνξν ησλ Παπψλ ζηελ Αβηληφλ», 1914 

 



550 

 

Δηθφλα 232: Γ. Γαιάλεο, «Σν ρέξη ηνπ ραξάθηε», 1925 
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Κσλζηαληίλνο Μαιέαο 

ηηο 22 Ενπλίνπ 1928 ην πκβνχιην επηζθέθζεθε ην εξγαζηήξην ηνπ 

απνζαλφληα δσγξάθνπ θαη παιαηφηεξνπ κέινπο ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ Κ. 

Μαιέαθαη επέιεμε γηα ηε ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ηελ ηνπηνγξαθία 

«Αειθνί», 1922-1923 (Π.473, ιάδη ζε κνπζακά, 61x77εθ., εηθ. 239) γηα 25.000 

δξρ.
1357

 

 

 

Δηθφλα 233: Κ. Μαιέαο, «Γειθνί», 1922-1923 

Σν έξγν είρε δσγξαθηζηεί ηα ρξφληα 1922-23 θαη αλήθε ζηελ ηειεπηαία 

θαιιηηερληθή πεξίνδν ηνπ Μαιέα, γηα ηελ νπνία είρε εθθξαζηεί ζεηηθά ν Παπαλησλίνπ 

ζηα δεκνζηεχκαηά ηνπ ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920. ηελ ηερλνθξηηηθή 

ηνπ, ιφγνπ ράξε, ζηελ εθεκεξίδα Δζηία ηνλ Μάξηην ηνπ 1923, κε αθνξκή ηελ έθζεζε 

έξγσλ ηνπ Μαιέα ζηελ αίζνπζα ηεο «Ώθαδεκίαο»,
1358

 ραξαθηήξηζε ηνπο ηειεπηαίνπο 

                                                 
1357Σν πνζφ πξνήιζε απφ ηελ έθηαθηε πίζησζε 1.675.000 δξρ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, βάζεη ηνπ 

λφκνπ 4034 «Πεξί αγνξάο έξγσλ Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ πξνο πινπηηζκφλ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο» (2 

Μαξηίνπ 1929). 
1358ΐι. ζρεηηθά Ρ.Φ., «Δ Έθζεζηο ηνπ θ. Μαιέα», εθ. Παηξίο, 13 Μαξηίνπ 1923. Ο αξζξνγξάθνο 

ζεκείσζε κάιηζηα φηη «ν θ. Μαιέαο, εηο ην πιεπξφλ ηνπ Παξζέλε, απνηεινχλ ηελ θνξπθαίαλ δπάδα ησλ 

λεφηεξσλ δσγξάθσλ ηεο Βιιάδνο». 
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ρξνλνινγηθά πίλαθεο ηνπ δσγξάθνπ σο «ψξηκνπο θαξπνχο καθξηάο κειέηεο» πνπ 

εθθξάδνπλ ηε θπζηνγλσκία ηνπ θαιιηηέρλε θαζσο ζέηνπλ ζε θαηψηεξε κνίξα ηα άιια 

επεηζνδηαθά έξγα ηεο έθζεζεο ηα νπνία είλαη κφλν κειέηεο. Σνλ ραξαθηήξηζε δε 

«ηζρπξάο ηδεαιηζηηθήο ξνπήο ηνπηνγξάθν» πνπ αηζζάλεηαη ηελ αλάγθελ λα δσγξαθίζε 

ηελ θχζηλ “επί ηνπ ςπρηθνχ ηχπνπ”. Δ ξπζκνιφγεζε ηεο θχζεσο είλαη ην δσεξφηεξνλ 

ραξαθηεξηζηηθφλ ηεο δηαλνεκέλεο ηνπ ηέρλεο»,
1359

απφςεηο πνπ ζπλάδνπλ κε ηηο 

γεληθφηεξεο αηζζεηηθέο αληηιήςεηο ηνπ Παπαλησλίνπ εθείλε ηελ επνρή.
1360

Δ ζεκαζία 

ηεο αληηαθαδεκατθήο απηήο δσγξαθηθήο είρε άιισζηε αλαγλσξηζηεί, ηελ ίδηα ρξνληά, 

θαη απφ ηνπο θπβεξλεηηθνχο παξάγνληεο, φπσο δείρλεη ε βξάβεπζε ηνπ Μαιέα κε ην 

Βζληθφ Ώξηζηείν ησλ Γξακκάησλ θαη Σερλψλ. ε λέν ηνπ δεκνζίεπκα ζηελ εθεκεξίδα 

Διεχζεξνο Σχπνο ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1924 κε αθνξκή ηψξα ηελ έθζεζε ηνπ Μαιέα 

πνπ εγθαηληάζηεθε ζην Γάππεην ζηηο 5 ηνπ ίδηνπ κήλα,
1361

ν Παπαλησλίνπ επηδνθίκαζε 

μαλά ηελ πξφζθαηε εξγαζία ηνπ δσγξάθνπ δηαηππψλνληαο ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα 

ηελ εμέιημε ηνπ ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα: απφ ηελ «Ώθαδεκία», ηελ αλνκνηνκνξθία 

θαη ηε βαξεηά πάζηα ηνπ ρξψκαηνο πέξαζε ζε ηφλνπο βέβαηνπο, θαζαξνχο θαη 

δπλαηνχο. Σνλ απνθάιεζε Έιιελα ηνπηνγξάθν πνπ ζθέπηεηαη θαη πνπ «ξπζκνινγεί 

ηνλ έμσ θφζκν ζχκθσλα πξνο ηελ βαζεηά ηδεαιηζηηθή ηνπ δηάζεζε» θαη έθαλε ιφγν 

γηα ηελ πξσηφηππε, ηνικεξή θαη πςειή εξκελεία ηεο ειιεληθήο γεο κε ηελ ελαξκφληα 

θαη ζπλζεηηθή ηνπ γξακκή θαη ην ζαξξαιέν ρξψκα.
1362

Σελ ίδηα ζρεδφλ 

επηρεηξεκαηνινγία επαλέιαβε ν Παπαλησλίνπ θαη ζην άξζξν ηνπ ηνλ Ώπξίιην ηνπ 

1928, γξακκέλν κε αθνξκή ηνλ ζάλαην ηνπ δσγξάθνπ.
1363

 

Οη παξαπάλσ αληηιήςεηο δηθαηνινγνχζαλ, ζπλεπψο, ηελ απφθαζε ηνπ 

δηεπζπληή ηεο Πηλαθνζήθεο λα απνθηεζεί έλα έξγν ηνπ Μαιέα θαη λα ζπκπεξηιεθζεί 

ε δσγξαθηθή ηνπ ζηελ ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο. Δ επηινγή δε ηεο 

ειαηνγξαθίαο «Αειθνί» θξίλεηαη πνιχ επηηπρεκέλε, αθνχ ν πίλαθαο, φπσο παξαηεξεί 

ν Κσηίδεο, απνηειείην «απνθνξχθσκα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Μαιέα λα θάλεη ηε 

δσγξαθηθή επηθάλεηα έλα ζχζηεκα κνξθψλ φπνπ ηίπνηα δελ είλαη ηπραίν θαη φια 

εληάζζνληαη ζ‟ έλα ζρέδην πνπ ζα απνηειεί κηα θαηλνχξηα πξαγκαηηθφηεηα».
1364

 Ο 

                                                 
1359Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Μαιέα», εθ. Δζηία, 24 Μαξηίνπ 1923. Ώλαδεκνζηεχηεθε επίζεο ζηελ εθ. 

Διιεληθφο ιφγνο, Μπηηιήλεο, 29 Ενπιίνπ 1923. 
1360ΐι. παξαπάλσ, θεθ. 7.5. 
1361Ώλκ., «Δ έθζεζηο ηνπ θ. Μαιέα», εθ. Δζληθή Φσλή, 5 Αεθεκβξίνπ 1924. 
1362Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο Μαιέα», εθ. Διεχζεξνο Σχπνο, 11 Αεθεκβξίνπ 1924. Σν άξζξν είλαη 

αζεζαχξηζην. 
1363Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν έξγνλ ηνπ Μαιέα», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 8 Ώπξηιίνπ 1928. 
1364Ώ. Κσηίδεο, Ο δσγξάθνο Κ. Μαιέαο (879-1928), δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Θεζζαινλίθε, 1982, ζει. 

146. 
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ίδηνο κειεηεηήο αλέθεξε, επίζεο, σο βαζηθά ζηνηρεία ηεο ζχλζεζεο ηηο αληηζέζεηο ηνπ 

θσηεηλνχ θαη ηνπ ζθνηεηλνχ, θαζψο θαη ηε δηάθξηζε ηεο επηθάλεηαο ζε κεγάιεο 

ρξσκαηηθέο ελφηεηεο, γηα λα ζπκπεξάλεη πσο νη «Αειθνί» είλαη έλα απφ ηα πην 

δηδαθηηθά έξγα ηνπ Μαιέα, επεηδή «δείρλνπλ πσο θάζε ηπραίν ζρήκα κπνξεί λα 

ππαρζεί ζην ιφγν ελφο ζπζηήκαηνο πνπ ηα αλαπιάζεη ζε θάηη θαηλνχξην».
1365

 

Με ηελ επηινγή, εμάιινπ, ελφο έξγνπ ηεο ηειεπηαίαο πεξηφδνπ ηνπ δσγξάθνπ, 

ν Παπαλησλίνπ αλαγλψξηζε ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηεο, απαληψληαο εκκέζσο ζηηο 

απφςεηο ηνπ Γηνθχιιε, ν νπνίνο ππνζηήξημε φηη ν δσγξάθνο είρε αξρίζεη λα γίλεηαη 

«ξαηέ» θαη λα επαλαιακβάλεη ηνλ εαπηφ ηνπ, επεηδή αθξηβψο δελ δηέζεηε νχηε ην 

ηαιέλην, αιιά νχηε θαη ηελ ηερληθή θαηάξηηζε γηα λα πξνρσξήζεη πξνο ηνλ 

εμπξεζηνληζκφ. Γηα ηνλ ηερλνθξίηε ηνπ πεξηνδηθνχ Πξσηνπνξία ν Μαιέαο δελ ήηαλ 

παξά έλαο «δηαθνζκεηήο ηνπεηνγξάθνο» πνπ «παξνπζίαζε ην ηνπείν πεξαζκέλν απφ 

έλα δηαθνζκεηηθφ θφζθηλν, εράιαζε ηελ αηκνζθαηξηθή πξννπηηθή Ŕ πνπ κπνξεί θαη λα 

κελ πξφθηαζε λα ηελ θαηαρηήζε πνηέ Ŕ θαη θαηαξγψληαο ην βάζνο επάζθηζε λα θέξε 

ηνπο ηφλνπο απφ ηα ρξσκαηηθά επίπεδα ζε αληηζέζεηο θαζαξά δηαθνζκεηηθέο».
1366

 

Παξά ηηο παξαπάλσ ζεηηθέο θξίζεηο ηνπ Παπαλησλίνπ γηα ηε δσγξαθηθή ηνπ 

Μαιέα, ν δηεζπληήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο δελ πξνρψξεζε ζηελ αγνξά θάπνηνπ 

άιινπ έξγνπ ηνπ απφ ηελ αλαδξνκηθή έθζεζε ηνπ Γαππείνπ ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1928. 

Δ απφθαζή απηή ήηαλ αλακελφκελε φζνλ αθνξά ηελ θαιιηηερληθή παξαγσγή ηνπ 

Μαιέα πξηλ ην 1920,
1367

 ηελ νπνία ν Παπαλησλίνπ είρε απνξξίςεη, θξίλνληαο ζεηηθά 

ηελ επηινγή ηνπ δσγξάθνπ λα παξαηήζεη ηε κέζνδν ηνπ λεντκπξεζηνληζκνχ κε ηελ 

νπνία πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1914 γηα λα επηδηψμεη θάηη ζηεξεφηεξν, θαη 

δηαπηζηψλνληαο ζηε κεηέπεηηα εξγαζία ηνπ ην «ειάηησκα ηεο περηήο πάζηαο θαη ην 

ιάζπσκα ησλ ρξσκάησλ».
1368

Ο Παπαλησλίνπ, φκσο, δελ πξνρψξεζε νχηε ζηελ αγνξά 

θάπνηνπ έξγνπ ηεο ηειεπηαίαο δνπιεηάο ηνπ Μαιέα. πγθξίλνληαο ην άξζξν πνπ 

έγξαςε ηελ άλνημε ηνπ 1928 κε ηα παιαηφηεξα, δηαπηζηψλνπκε φηη απηή ηε θνξά ν 

Παπαλησλίνπ ήηαλ ιίγν πην ζπγθξαηεκέλνο ζρεηηθά κε ηε ζπγθεθξηκέλε εηθαζηηθή 

παξαγσγή. Έηζη ππνγξάκκηζε φηη ε κνίξα ρηχπεζε ηνλ Μαιέα ηελ ψξα πνπ επξφθεηην 

λα ζπγθεληξψζεη ηηο εληππψζεηο ηνπ θαη ηηο ηδέεο ηνπ ζε κηα «νξηζηηθή άλζηζε», 

παξαδερφκελνο εκκέζσο φηη ην έξγν ηνπ κπνξνχζε λα βειηησζεί 

                                                 
1365π.π., ζει. 146-147. 
1366 ΐι. Φ. Γηνθχιιεο, «Γσγξαθηθή», Πξσηνπνξία, Εαλνπάξηνο 1929, ζει. 25-26. 
1367ρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ έξγνπ ηνπ Μαιέα ηελ πεξίνδν 1917-1920, βι. Ώ. Κσηίδεο, Ο 

δσγξάθνο Κ. Μαιέαο (879-1928), φπ.π., ζει. 113-115  
1368Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν έξγνλ ηνπ Μαιέα», φπ.π. 
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πεξηζζφηεξν.
1369

Πξφζζεζε, επίζεο, φηη νη νπξαλνί ηνπ ήηαλ «ζηπιηδέ κέρξη ππεξβνιήο, 

απφ αδπλακίαλ λα θαηαληθήζε ηαο δπζθνιίαο ηνπ ζέκαηνο», ζεκεηψλνληαο εδψ φηη δελ 

δηέζεηε ηελ επαηζζεζία ηνπ Παξζέλε.
1370

ην δε άξζξν ηνπ κε αθνξκή ηελ αλαδξνκηθή 

έθζεζε ζην Γάππεην επεζήκαλε φηη ζπρλά ε ιπξηθή ηνπ δχλακε ηνλ παξέζπξε έμσ απφ 

ηα δσγξαθηθά φξηα θαη φηη ζπζίαζε ηε δσγξαθηθφηεηα γηα λα απνδψζεη ηε ζθέςε 

ηνπ.
1371

 Δ νξηαθή απηή απνδνρή ηεο δσγξαθηθήο ηνπ Μαιέα απφ ηνλ Παπαλησλίνπ 

απνδεηθλχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ην ίδην αθξηβψο ρξνληθφ δηάζηεκα, ε δηεχζπλζε 

ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο απνθάζηζε, φπσο ζα αλαθέξσ ακέζσο παξαθάησ, λα 

δαπαλήζεη έλα πνιχ πςειφ πνζφ γηα ηελ αγνξά έξγσλ ηνπ Νηθφιανπ Λχηξα απφ ηελ 

αλαδξνκηθή έθζεζε ηνπ Γαππείνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφλ θαηέζηε ζαθέο φηη ζηαζκφο 

ζηελ ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο απνηεινχζε, ζχκθσλα ηνπιάρηζηνλ κε ηε 

δηνίθεζε ηνπ κνπζείνπ, ην έξγν ηνπ Νηθφιανπ Λχηξα θαη φρη εθείλν ηνπ Μαιέα. Σα 

αίηηα απηήο ηεο επηινγήο ηνπ Παπαλησλίνπ ίζσο λα πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ θαη ζε έλα 

άξζξν ηνπ Μαιέα ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1927 ζηελ εθεκεξίδα Διεχζεξνο Σχπνο, ζην 

νπνίν επέθξηλε κε ζθιεξή γιψζζα ηα κέιε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ ηεο 

Πηλαθνζήθεο γηα ηελ επηινγή ηνπο λα αλαξηήζνπλ ηε «ηαχξσζε» ηνπ Γθξέθν ζηελ 

αίζνπζα ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο: «ηνλ κέγαλ Θενηνθφπνπινλ […] ην θαιιηηερληθφλ 

καο ζπκβνχιηνλ είρελ ηελ αθέιεηαλ θαη ηνλ αληηεπηζηεκνληθφλ ζσβηληζκφλ, πξνο 

θνηλήλ δεκνθνπίαλ, λα ηνπνζεηήζε κεηαμχ ησλ έξγσλ ησλ κειψλ ηνπ, ρσξίο λα 

εξπζξηάζε θαζφινπ. Ώπηφ δε ιέγεηαη ηζηνξηθή απνθαηάζηαζηο πηλαθνζήθεο. Αη‟ φια 

απηά, θαλείο έιεγρνο, νπδεκία θαηαθξαπγή».
1372

Πξνρσξψληαο δε πεξηζζφηεξν 

θαηεγφξεζε αλνηρηά ην Καιιηηερληθφ πκβνπιίν φηη απνδέρεηαη θάζε πξνζθνξά πξνο 

ηελ Πηλαθνζήθε «εκπλεφκελνλ απφ ηελ ζπλαιιαγήλ θαη ηελ ηξέρνπζαλ 

κηθξνπνιηηηθήλ». Έθαλε δε ιφγν γηα ηνλ «ππνβηβαζκφ» ηεο ηδέαο ηεο Πηλαθνζήθεο 

«εηο θάηη πνιχ επηειέο, θαηψηεξνλ θαη θάζε ηδησηηθήο γθαιεξίαο», επεηδή αθξηβψο 

δέρεηαη έξγα πνπ «εθζέηνπλ ηελ ειιεληθήλ ηέρλελ θαη δηαθζείξνπλ ην δεκφζηνλ 

θαιιηηερληθφλ αίζζεκα ηνπ ηφπνπ καο».
1373

Σέινο, επέθξηλε ζθιεξά, ρσξίο λα ηνπο 

θαηνλνκάζεη (ήηαλ φκσο εκθαλέο ζε πνηνπο αλαθεξφηαλ), ηνπο Εαθσβίδε θαη 

                                                 
1369π.π. 
1370π.π. 
1371Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο Μαιέα (Γάππεηνλ Μέγαξνλ»)»,Διεχζεξνλ Βήκα, 29 Αεθεκβξίνπ 1928. 

Ώληίζηνηρεο απφςεηο δηαηχπσζε ν Παπαλησλίνπ θαη ζηελ θξηηηθή ηνπ γηα ηελ αλαδξνκηθή έθζεζε έξγσλ 

ηνπ Μαιέα ζην «ηνχληην» ην 1935. ΐι. Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο ηνπ Μαιέα», Διεχζεξνλ Βήκα, 17 

Φεβξνπαξίνπ 1935. 
1372Κ. Μαιέαο, «Δ Πηλαθνζήθε καο», εθ. Διεχζεξνο Σχπνο, 18 Εαλνπαξίνπ 1927. Βπραξηζηψ ηνλ Β. 

Μαηζηφπνπιν γηα ηελ ππφδεημε ηνπ ζπγθεθηξκέλνπ άξζξνπ.  
1373π.π. 
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Παξζέλε, επεηδή θαηά ηε ζεηεία ηνπο σο κέιε ηνπ πκβνπιίνπ είραλ δερζεί λα 

αλαξηεζνχλ έξγα ηνπο ζηελ αίζνπζα ηεο ειιεληθήο ηέρλεο ή θαη λα αγνξαζηνχλ γηα ηε 

ζπιινγή ηεο ηνλ Φσθά, φηη θαηά νκνινγία ηνπ, «έγξαςελ πηζηνπνηεηηθφλ Καιήο 

Σέρλεο δη‟ έλα βηνκήραλνλ ηερλίηελ […] δηά ιφγνπο εκπνξηθνχο» θαη, ηέινο, ηνλ 

Υαηδφπνπιν φηη «φηαλ ερξεκάηηζελ ειέσ πνιηηηθήο δηεπζπληήο ηεο Πηλαθνζήθεο […] 

ζπκπεξηθέξεην εηο ηνπο επγελείο αλζξψπνπο πνπ είραλ ζπλεξγαζζεί καδί ηνπ, σο 

κπξάβνο θνκκαηάξρεο»! Ο Μαιέαο ζηάζεθε, εληνχηνηο, πνιχ πην πξνζερηηθφο φζνλ 

αθνξά ην πξφζσπν ηνπ Παπαλησλίνπ, αλαγλσξίδνληάο ηνπ ηηο ππεξεζίεο πνπ έρεη 

πξνζθέξεη ζηελ Πηλαθνζήθε θαη γξάθνληαο πσο «δελ γλσξίδνκελ κφλνλ εάλ ν θ. 

Παπαλησλίνπ απνηειεί κεηνςεθίαλ, αλ δελ ήην θαη κφλνο απηφο αληηπνιίηεπζηο ζα 

εζψδεην κηα ζιηβεξά θαηάζηαζηο».
1374

 Ώπφ ηα παξαπάλσ είλαη, θαηά ηε γλψκε κνπ, 

εκθαλέο πσο δχζθνια ηα κέιε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ ζα δέρνληαλ ηελ αγνξά 

πεξηζζφηεξσλ έξγσλ ηνπ απνζαλφληνο Μαιέα γηα ηε ζπιινγή ηεο Πηλαθνζήθεο.  

χκθσλα, πάλησο, κε ηνλ θαηάινγν ηνπ 1936, ε ζχδπγνο ηνπ δσγξάθνπ 

Βπθξνζχλε Μαιέα δψξηζε δχν πίλαθεο ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε, ηελ «Παληάλαζζα 

Νάμνπ», π.1924-1928 (Π.723, ιάδη ζε ραξηφλη, 53x69εθ.) θαη ηε «αληνξίλε», 1924-

1928 (Π.673, ιάδη ζε κνπζακά, 75x107εθ.) πνπ είραλ δσγξαθηζηεί ηελ πεξίνδν 1924-

1928, αλήθαλ δειαδή θαη πάιη ζηελ ηειεπηαία θαιιηηερληθή δνπιεηά ηνπ Μαιέα. 

 

  

                                                 
1374π.π. 
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Δηθφλα 234: Κ. Μαιέαο, «Παληάλαζζα Νάμνπ», π. 1924-1928 

 

 

Δηθφλα 235: Κ. Μαιέαο, «αληνξίλε», 1924-1928 
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Νηθόιανο Λύηξαο 

Σελ ίδηα εκέξα πνπ ηα κέιε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ επηζθέθζεθαλ ην 

εξγαζηήξην ηνπ Μαιέα (22 επηεκβξίνπ 1928), πέξαζαλ θαη απφ ην εξγαζηήξην ηνπ 

Νηθφιανπ Λχηξα θαη επέιεμαλ γηα ηε ζπιινγή ηεο Πηλαθνζήθεο ην ζρέδην ηεο 

«Πξνζσπνγξαθίαοηεο Κπξίαο Ν. Λχηξα»(Π.734, θάξβνπλν θαη γθνπάο, 32x23εθ., εηθ. 

242), επίζεο γηα 25.000 δξρ.
1375

 

 

 

Δηθφλα 236: Νηθφιανο Λχηξαο, «Πξνζσπνγξαθία θαο Λχηξα» 

 

Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, νη Γ. Εαθσβίδεο, Γ. Υαηδφπνπινο, Ο. Φσθάο θαη Γ. 

Παπαλησλίνπ ζπκκεηείραλ επίζεο (καδί κε ηνπο Π. Μαζηφπνπιν, Α. Γεξαληψηε, Θ. 

Θσκφπνπιν θαη . Μειά) ζηελ «Οξγαλσηηθή Βπηηξνπή» ηεο κεγάιεο αλαδξνκηθήο 

                                                 
1375Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., Πξαθηηθά Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, ζπλεδξίαζε ηεο 22αο Ενπλίνπ 1928.Σν  

πνζφ πξνήιζε απφ ηελ έθηαθηε πίζησζε 1.675.000 δξρ. ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, βάζεη ηνπ λφκνπ 

4034 «Πεξί αγνξάο έξγσλ Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ πξνο πινπηηζκφλ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο» (2 

Μαξηίνπ 1929). Γηα ην έξγν βι. Ώ. Κνχξηα (επηκ.), Νίθνο Λχηξαο. Υηίδνληαο κε ην ρξψκα θαη ην θσο, 

θαηάινγνο έθζεζεο, Ώζήλα, Β.Π.Μ.Ώ.., 19 Μαξηίνπ Ŕ 2 Ενπλίνπ 2008, Ώζήλα, Β.Π.Μ.Ώ.. Ŕ Β.Λ.Ε.Ώ., 

2008, αξ. θαη. 216. 
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έθζεζεο έξγσλ ηνπ δσγξάθνπ πνπ εγθαηληάζηεθε ζηηο αίζνπζεο ηνπ Γαππείνπ 

Μεγάξνπ ζηηο 6 Ώπξηιίνπ 1929 θαη είρε δηάξθεηα ελφο κήλα.
1376

 Καηφπηλ επίζθεςήο 

ηνπο ζηνλ ρψξν,
1377

 ηα κέιε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ επέιεμαλ γηα ηε ζπιινγή 

ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθε ηηο ειαηνγξαθίεο:  

 «Πξνζσπνγξαθία δίδνο Μ. Υνξο», π.1916-1917 (Π.496, ιάδη ζε κνπζακά, 110 

x84 εθ., εηθ. 243).
1378

 

 «Σν ςάζηλν θαπέιν», π.1925 (Π.492, ιάδη ζε κνπζακά, 86 x66 εθ., εηθ. 244).
1379

 

 «ΐάξθα κε παλί (Πάλνξκνο Σήλνο)», π.1925 (Π.467, ιάδη ζε κνπζακά, 53 x 73 

εθ., εηθ. 245).
1380

 

 Οθηψ ζρέδηα κε ζέκα «θελέο ηνπ ζηξαηνπέδνπ» (Π.696/1-8, κνιχβη ζε ραξηί, 6,6 

x10 εθ., εηθ. 247).
1381

 

 «Ώπηνπξνζσπνγξαθία» (Π.695, θάξβνπλν ζε ραξηί, 20 x15 εθ., εηθ. 246).
1382

 

Έπεηηα δε απφ λέα ζπλεδξίαζή ηνπο ζηηο 20 Ενπιίνπ, φξηζαλ σο ηηκή αγνξάο 

ησλ παξαπάλσ έξγσλ ην πνζφ ησλ 260.000 δξρ.,
1383

 θαζηζηψληαο έηζη ηελ Βζληθή 

Πηλαθνζήθε σο ηνλ ζεκαληηθφηεξν αγνξαζηή ηεο έθζεζεο, ε νπνία, ζχκθσλα 

                                                 
1376Έθζεζηο ησλ έξγσλ Νηθνιάνπ Ν. Λχηξα, θαηάινγνο, Γάππεηνλ Μέγαξνλ, 7 Ώπξηιίνπ Ŕ 7 ΜαΎνπ 1929. 

Σν ελ ιφγσ αληίηππν βξίζθεηαη ζην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ.. θαη πξνέξρεηαη απφ ηε ζπιινγή ηνπ Ο. 

Φσθά. Οη ηηκέο ησλ έξγσλ είλαη γξακκέλεο ρεηξφγξαθα. Γηα ηελ έθζεζε βι. επίζεο Ώ. Κνχξηα (επηκ.), 

Νίθνο Λχηξαο. Υηίδνληαο κε ην ρξψκα θαη ην θσο, φπ.π., ζει. 288 θ.έ.   
1377ΐι. Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., πξαθηηθά ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, ζπλεδξίαζε ηεο 28εο ΜαΎνπ 

1929. 
1378Ώλαπαξαγσγή ηνπ πίλαθα ζηε ζει. 3 ηνπ θαηαιφγνπ ηεο έθζεζεο. ηνλ θαηάινγν ηεο έθζεζεο 

ππάξρνπλ δχν έξγα κε ηνλ ηίηιν «»Πξνζσπνγξαθία Καο Μ.Λ.»: α) αξ. 1 κε ηηκή 150.000 δξρ. θαη β) 

αξ. 18 κε ηηκή 75.000 δξρ. Γηα ηνλ πίλαθα βι. ζρεηηθά Ώ. Κνχξηα (επηκ.), Νίθνο Λχηξαο. Υηίδνληαο κε ην 

ρξψκα θαη ην θσο, φπ.π., αξ. θαη. 67, φπνπ θαη βηβιηνγξαθία. 
1379Ώξ. θαη. 43, κε ηηκή 80.000 δξρ. ΐι. Ώ. Κνχξηα (επηκ.), Νίθνο Λχηξαο. Υηίδνληαο κε ην ρξψκα θαη ην 

θσο, φπ.π., αξ. θαη. 128. 
1380Ώξ. θαη. 93, κε ηηκή 30.000 δξρ. ΐι. Ώ. Κνχξηα (επηκ.), Νίθνο Λχηξαο. Υηίδνληαο κε ην ρξψκα θαη ην 

θσο, φπ.π., αξ. θαη. 118. 
1381ηνλ θαηάινγν αλαθέξνληαη σο «θίηζα απφ ηνλ πφιεκνλ», αξ. 131-164, κε ηηκέο πνπ θπκαίλνληαλ 

κεηαμχ 500 θαη 2.000 δξρ. ΐι. Ώ. Κνχξηα (επηκ.), Νίθνο Λχηξαο. Υηίδνληαο κε ην ρξψκα θαη ην θσο, 

φπ.π., αξ. θαη. 192-197. 
1382Αελ ππάξρεη ζηνλ θαηάινγν θάπνην ζρέδην κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηίηιν. ΐι. ζρεηηθά Ώ. Κνχξηα 

(επηκ.), Νίθνο Λχηξαο. Υηίδνληαο κε ην ρξψκα θαη ην θσο, φπ.π., αξ. θαη. 207, 
1383ΐι. Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., πξαθηηθά ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, ζπλεδξίαζε ηεο 20εο Ενπιίνπ 

1929.ην αξρείν ηεο ΒΠΜΏ ππάξρεη επίζεο έλα μερσξηζηφ πξαθηηθφ ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ 

κε εκεξνκελία Οθηψβξηνο 1930, ζην νπνίν ηα κέιε ηνπ γλσκνδφηεζαλ γηα ηηο ηηκέο ησλ έξγσλ πνπ 

είραλ απνκείλεη ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαιιηηέρλε κεηά ηελ έθζεζε: «Σν Κ. . έρνλ ππφςηλ ηνπ ηελ ππ. 

αξηζ. 48732 δηαηαγήλ ηνπ ππνπξγείνπ ηεο Παηδείαο δεηνχληνο ηελ δηαηίκεζηλ ηεο αμίαο ησλ 

απνιεηθζέλησλ εηο ηελ νηθνγέλεηαλ ηνπ απνζαλφληνο δσγξάθνπ Νηθνιάνπ Λχηξα πηλάθσλ δσγξαθηθήο 

θαη εμεηάζαλ ηα έξγα δηα ησλ ππνγεγξακκέλσλ κειψλ απηνχ Γ. Παπαλησλίνπ, Γ. Εαθσβίδνπ, Γ. 

Υαηδφπνπινπ θαη Ο. Φσθά ελ ησ εξγαζηεξίσ ηνπ δσγξάθνπ επξηζθνκέλσ επί ηεο νδνχ Δπείξνπ 29, 

θαηαιεηθζέληα ελ απηψ ζπκθψλσο πξνο ηελ δήισζηλ ηεο νηθνγελείαο πξνο ην ζπκβνχιηνλ, απνθαίλεηαη 

φηη πξέπεη λα δηαηηκεζνχλ σο εμήο: 1) Απηνπξνζσπνγξαθία,δξαρκαί 5.000, 2) Πξνζσπνγξαθία Alice, 

6.000, 3) Καζάξηζκα θπδσληψλ, 15.000, 4) Κπξία κε θφθθηλν θνιιηέ, 10.000, 5)Μεζ‟ ηε βάξθα, 8.000, 

6)Ζκίγπκλνλ, 3.000, 7) Κεθαιή (ζπνπδή), 2.000, 8)Κεθαιή (ζπνπδή), 1.000, 9)Θάιαζζα, 3.000, 

10)Κερξνβνχλη, 3.000, 11)Πνξηνθάιηα, 4.000, 12) Κεθαιή, 2.000, 13) Πιαγηά, 3.000. Βπίζεο φηη ηα ελ 

ησ εξγαζηεξίσ ππάξρνληα ζπκθψλσο πξνο ηελ άλσ δήισζηλ ηεο νηθνγελείαο θαη εμεηαζζέληα παξά ηνπ 

ζπκβνπιίνπ εθαηφλ πέληε ηνλ αξηζκφλ ζρέδηα πξέπεη λα δηαηηκεζψζη πξνο είθνζη θαη κία ρηιηάδαο ελ 

φισ». 
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ηνπιάρηζηνλ κε ηνλ Π. ΐπδάληην, είρε θξηζεί απνηπρεκέλε απφ πιεπξάο πψιεζεο ησλ 

πηλάθσλ.
1384

 

Σα έξγα πνπ επηιέρηεθαλ λα αγνξαζηνχλ γηα ηε ζπιινγή λενειιεληθήο ηέρλεο 

ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο θάιππηαλ ηα ζεκαληηθφηεξα είδε ηεο εηθαζηηθήο παξαγσγήο 

ηνπ δσγξάθνπ θαη κάιηζηα είραλ ζρνιηαζηεί απφ ηνλ Παπαλησλίνπ ζην ηερλνθξηηηθφ 

ηνπ ζεκείσκα γηα ηελ έθζεζε.
1385

 Δ «Πξνζσπνγξαθία δηδνο Μ. Υνξο», π. 1916-1917 

αλήθε ρξνληθά ζηα πξψηκα πνξηξέηα ηνπ Νηθφιανπ Λχηξα, εξγαζία ηελ νπνία ν 

Παπαλησλίνπ ραξαθηήξηζε σο ηελ πην επηηπρεκέλε, ελψ ήηαλ πνιχ πην επηθπιαθηηθφο 

γηα ην κεηέπεηηα πξνζσπνγξαθηθφ έξγν ηνπ θαιιηηέρλε: «Σν ζεκείνλ φπνπ ν Λχηξαο 

θαίλεηαη αβεβαηφηεξνο είλε ην πξνζσπνγξαθηθφ ηνπ έξγν. Τπήξμελ επνρή φπνπ 

εδήηεζε πνιχ ζ‟ απηφ. Αελ βξήθελ ίζσο απηφ πνπ ήζειε».
1386

 Δ ειαηνγξαθία «ΐάξθα 

κε παλί (Πάλνξκνο Σήλνο)» αλήθε ζηε ζεηξά ησλ πηλάθσλ κε ζέκαηα απφ ηνλ γελέζιην 

ηφπν ηνπ θαιιηηέρλε. Σν ηνπίν ηεο Σήλνπ απαζρφιεζε ηδηαίηεξα ηνλ Νηθφιαν Λχηξα, 

θπξίσο εμαηηίαο ηεο βησκαηηθήο θαη ζηαζεξήο ζρέζεο πνπ είρε κε ην λεζί, αιιά θαη 

ιφγσ ηεο ηδηαίηεξεο γεσκνξθνινγίαο ηνπ, ηεο γιππηηθήο δηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο, θαη ηελ έληαζε ησλ αληηζέζεσλ.
1387

 Ο 

Παπαλησλίνπ αλαθέξζεθε εηδηθά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πίλαθα ζεκεηψλνληαο φηη εδψ 

«απνθνξπθψλεηαη ν ιπξηζκφο ηνπ θαη είλε φ,ηη εθιεθηφηεξν θαη σξηκφηεξν έδσζελ ε 

ηνπεηνγξαθηθή ηνπ παξαγσγή».
1388

 Ώληίζηνηρα θαη ν ρψξνο ζην έξγν «Σν ςάζηλν 

θαπέιν» παξαπέκπεη ζην ηεληαθφ ηνπίν. ηελ πεξίπησζε απηή ν Λχηξαο αλαδεηεί ηηο 

ζρέζεηο ηεο αλζξψπηλεο κνξθήο κε ην χπαηζξν θαη δε ην θσο θαη ηνλ ήιην. πσο έρεη 

ζεκεησζεί ηα ρξσκαηηθά ζπλζεηηθά επίπεδα ρηίδνπλ εδψ κηα ζηέξεα αξρηηεθηνλεκέλε 

εηθφλα κε βάζε ηε ζρέζε ησλ δχν ζπκπιεξσκαηηθψλ ρξσκάησλ (γθξηδνγάιαλνπ θαη 

θηηξηλσπήο ψρξαο).
1389

 ην ζρφιην ηνπ γηα ηνλ πίλαθα, ν δηεπζπληήο ηεο Πηλαθνζήθεο 

ηνλ ραξαθηήξηζε σο «θπζηνιαηξηθφ χκλν» γηα λα γξάςεη ζηε ζπλέρεηα: «Πφζν βάζνο, 

πφζνη ηφλνη, πφζε παξαηήξεζηο». Σα νθηψ ζρέδηα, ηέινο, κε ηηο ζθελέο ηνπ 

ζηξαηνπέδνπ, πξνεξρφκελα απφ ηελ επνρή πνπ ν δσγξάθνο ππεξέηεζε σο έθεδξνο ζην 

κέησπν ησλ ΐαιθαληθψλ Πνιέκσλ ηνπ 1912-1913,
1390

 έδεηρλαλ ηηο ζρεδηαζηηθέο 

                                                 
1384Π. ΐπδάληηνο, «Φηιφηερλνη», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 25 ΜαΎνπ 1929.  
1385Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν έξγνλ ηνπ Ν. Λχηξα (Γάππεηνλ Μέγαξνλ)», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 18 Ώπξηιίνπ 

1929. 
1386π.π. 
1387ΐι. ζρεηηθά Ώ. Κνχξηα (επηκ.), Νίθνο Λχηξαο. Υηίδνληαο κε ην ρξψκα θαη ην θσο, φπ.π., ζει. 85 θ.έ.  
1388Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν έξγνλ ηνπ Ν. Λχηξα (Γάππεηνλ Μέγαξνλ)», φπ.π. 
1389ΐι. ζρεηηθά Ώ. Κνχξηα (επηκ.), Νίθνο Λχηξαο. Υηίδνληαο κε ην ρξψκα θαη ην θσο, φπ.π., ζει. 163. 
1390ΐι. ζρεηηθά Γι. Γθφηζε, Ο δσγξάθνο Νίθνο Λχηξαο (1883-1927), κεηαπηπρηαθή εξγαζία, 

Ώξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 1992, ζει. 16. 
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ηθαλφηεηεο ηνπ Λχηξα θαη ηελ «ηδηνζπγθξαζηαθή, θαζαξά ππνθεηκεληθή 

αληηκεηψπηζε» ησλ ζηξαηησηηθψλ ζεκάησλ.
1391

 

Δ απφθηεζε, επνκέλσο, ησλ έξγσλ ηνπ Νηθφιανπ Λχηξα γηα ηε ζπιινγή ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο θαη κάιηζηα ε δαπάλε ελφο ηφζν πςεινχ ρξεκαηηθνχ πνζνχ 

(ζπκίδσ εδψ φηη κνλάρα ηα έξγα ηνπ Θενηνθφπνπινπ θαη ηνπ Γχδε είραλ θνζηίζεη 

πεξηζζφηεξν) δείρλεη ηε ζπλεηδεηή πξφζεζε ηεο δηεχζπλζεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο 

ζηα 1929 λα πξνβάιεη ηελ θαιιηηερληθή ηνπ αμία ζηε δεκφζηα ζθαίξα θαη λα ηνλ 

ηνπνζεηήζεη ζε μερσξηζηή ζέζε ζηελ ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο. Πξέπεη λα 

ζεκεηψζνπκε εδψ φηη παξά ηελ εθηίκεζε ελφο κεγάινπ ηκήκαηνο ηνπ αζελατθνχ 

θαιιηηερληθνχ θφζκνπ πξνο ην πξφζσπν ηνπ απνζαλφληα θαιιηηέρλε, φπσο 

ηνπιάρηζηνλ απνδεηθλχεη ε ζπκκεηνρή κηαο ζεηξάο επηθαλψλ Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ 

θαη ηερλνθξηηψλ ζηελ «Οξγαλσηηθή Βπηηξνπή» ηεο έθζεζεο ηνπ Γαππείνπ θαη ηα 

εγθσκηαζηηθά ζρφιηα ηεο θξηηηθήο ζηνλ αζελατθφ Σχπν,
1392

 ππήξμαλ θαη ηερλνθξίηεο 

νη νπνίνη δηαηχπσζαλ ηηο επηθπιάμεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε ηνπ Λχηξα. Ο 

ΐαιηαδψξνο, ιφγνπ ράξε, είρε γξάςεη φηη ε θαιιηηερληθή κεληαιηηέ ηνπ δσγξάθνπ 

«δελ ηνπ επέηξεςε βέβαηα λα ππεξβεί ην φξηνλ κηαο ζπκβαηηθήο ηέρλεο, θη έηζη λα 

αηζζαλζεί θη απηφο πιαηχηεξα ηηο θαιιηηερληθέο αλεζπρίεο ηνπ αηψλνο καο», 

ραξαθηεξίδνληαο έηζη πεξηνξηζκέλν ηνλ θχθιν ησλ θαιιηηερληθψλ ηνπ 

αλαδεηήζεσλ.
1393

Ο Γηνθχιιεο, επίζεο, είρε ζεκεηψζεη ηελ απνγνήηεπζή ηνπ πνπ ν 

θαιιηηέρλεο δελ «έθαλε πηα θαηλνχξγηα ςαμίκαηα» θαη είρε ζηε ζπλέρεηα ραξαθηεξίζεη 

ηνλ Λχηξα σο έλαλ «εκπξεζζηνληζηή κε ραξαθηήξα» θαη σο έλα «εηιηθξηλή δσγξάθν 

κέζα ζηνλ νξίδνληα ηεο πεξαζκέλεο πηα επνρήο ηνπ».
1394

 

πλεπψο, ν Παπαλησλίνπ ηφζν κε ηελ αγνξά ησλ έξγσλ ηνπ Λχηξα, φζν θαη κε 

ην εθηελέο ηερλνθξηηηθφ ηνπ ζεκείσκα ζηελ εθεκεξίδα Διεχζεξνλ Βήκα επηρείξεζε λα 

απνδείμεη ηε ζεκαζία ηεο δσγξαθηθήο ηνπ ζηελ ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο. Ο 

δηεπζπληήο ηεο Πηλαθνζήθεορξεζηκνπνίεζε ηνπο φξνπολαηνπξαιηζκφο θαη 

ξεαιηζκφογηα λα πεξηγξάςεη ηελ εηθαζηηθή παξαγσγή ηνπ Λχηξα θαη γηα λα 

επηδνθηκάζεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα κεηαδίδεη ζηνλ ζεαηή ηε κέζε θαη ην ξίγνο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο: «Ο θφζκνο ηνπ ήηαλ απηφο εδψ πνπ δνχκε θαη ν ζθνπφο ηνπ λα καο 

θξαηήζεη κέζα ζε απηφλ, λα ηνλ βεβαηψζεη κε ηελ πιαζηηθή ηνπ ηθαλφηεηα, λα καο ηνλ 

                                                 
1391ΐι. ζρεηηθά Ώ. Κνχξηα (επηκ.), Νίθνο Λχηξαο. Υηίδνληαο κε ην ρξψκα θαη ην θσο, φπ.π., ζει. 231 θ.έ. 
1392ΐι. ζρεηηθά Ώ. Κνχξηα (επηκ.), Νίθνο Λχηξαο. Υηίδνληαο κε ην ρξψκα θαη ην θσο, φπ.π., ζει. 284 θ.έ. 
1393Γ.ΐ. [Γηψξγνο ΐαιηαδψξνο], «Έθζεζηο Νηθνιάνπ Ν. Λχηξα», Νέα Δζηία, έηνο Γ΄, ηρ. 58, 15 ΜαΎνπ 

1929, ζει. 389. 
1394Φ. Γηνθχιιεο, «Ν.Ν. Λχηξαο», Πξσηνπνξία,  ηρ. 5, Μάηνο 1929,  ζει. 152. 
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δψζεη ζηα κηθξά ηνπ θαη ζαπκάζηα ζεάκαηα κε έλα έληνλν θαη θάπνηε πχξηλν 

ιπξηζκφ».
1395

Δ ηερλνθξηηηθή ηνπ, φπσο αλέθεξα θαη παξαπάλσ (βι. θεθάιαην 10.1), 

ήηαλ γξακκέλε έλαλ κφιηο κήλα κεηά ηελ έληνλε δεκφζηα αληηπαξάζεζε πνπ είρε κε 

ηνλ Γ. Γνπλαξφπνπιν, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ πξέπεη λα ηδσζεί θαη σο έκκεζε 

απάληεζε πξνο ηνπο επηθξηηέο ηνπ. Έηζη ν Παπαλησλίνπ ππνγξάκκηζε φηη ν Λχηξαο 

«επήξε ην πηλέιν ζηα ρέξηα ηνπ κφλν φηαλ είρε θάηη λα πε. Καη απέθπγε ην εκπφξην 

θαη ηνλ πάηαγνλ». Βπηπξνζζέησο ηφληζε φηη ν ιπξηζκφο ηνπ Νηθφιανπ Λχηξα 

παξέκεηλε κέζα ζηα φξηα ηεο δσγξαθηθήο, αθνχ νη «ζπαζηέο» θαη νη «ζπαηνπιηέο» ηνπ, 

φπσο απνθάιεζε ηελ ηερληθή ηνπ Λχηξα ν Παπαλησλίνπ, «έκπαηλαλ κε ππνινγηζκφ» 

ζηνλ πίλαθα, ν απζνξκεηηζκφο ηνπ δελ ήηαλ νχηε επηπφιαηνο, νχηε επηθίλδπλνο, θαη ε 

«θινγεξή» θξνληίδα ηνπ ήηαλ λα απνδνζεί ην βάξνο, ν φγθνο θαη ε ππθλφηεηα ησλ 

αλαπαξηζηψκελσλ αληηθεηκέλσλ, θξάζεηο πνπ δείρλνπλ φηην δηεπζπληήο ηεο 

Πηλαθνζήθεο αληηιακβαλφηαλ εχζηνρα πσο ε δσγξαθηθή ηνπ Νηθφιανπ Λχηξα έθζαλε 

κέρξη ην ζεκείν εθείλν πνπ δελ ζα μεπεξλνχζε θαη δελ ζα δηαθχβεπε ηελ 

αλαπαξαζηαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ έξγνπ. Βπηπξνζζέησο, νη παξαπάλσ απφςεηο θαη δε νη 

αλαθνξέο ηνπ Παπαλησλίνπ ζηηο «ζπαζηέο θαη ζπαηνπιηέο» ηνπ Λχηξα, νη νπνίεο 

έκπαηλαλ «κε ππνινγηζκφ», απνηεινχλ, θαηά ηε γλψκε κνπ, κηα έκκεζε απάληεζε-

πξνηξνπή θαη πξνο ηνπο ηκπξεζηνληζηέο, φπσο νη Οπκβ. Ώξγπξφο θαη Βπακ. 

Θσκφπνπινο. ε έλα φρη πνιχ κεηαγελέζηεξν ρξνληθά άξζξν ηνπ, ν Παπαλησλίνπ ζα 

επέθξηλεηνλ Ώξγπξφ επεηδή πηνζεηνχζε ηε ζπαζκσδηθή ηερληθή ηεο πξψηεο πεξηφδνπ 

ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ δελ θαηάθεξε λα «ζρεκαηίζεη απφ ηφλνπο 

θνκκαηηαζκέλνπο θαη ζπαζκψδεηο κηαλ εληαία αξκνλία».
1396

 Ώπφ ηα παξαπάλσ 

ζπκπεξαίλνπκε μαλά φηη ε Βζληθή Πηλαθνζήθε ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ Παπαλησλίνπ 

θιήζεθε φρη απιά λα δηαρεηξηζηεί ην παξειζφλ ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο, αιιά θαη λα 

δηακνξθψζεη ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο, παίξλνληαο κέξνο ζηηο θαιιηηερληθέο 

αληηπαξαζέζεηο ηεο κεζνπνιεκηθήο πεξηφδνπ.  

 

 

  

                                                 
1395Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν έξγνλ ηνπ Ν. Λχηξα (Γάππεηνλ Μέγαξνλ)», φπ.π. 
1396Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Οπκβ. Ώξγπξνχ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 2 Ώπξηιίνπ 1933. 
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Δηθφλα 237: Νηθφιανο Λχηξαο, «Πξνζσπνγξαθία δίδνο Μ. Υνξο», π.1916-1917 
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Δηθφλα 238: Νηθφιανο Λχηξαο, «Σν ςάζηλν θαπέιν», π.1925 
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Δηθφλα 239: Νηθφιανο Λχηξαο, «Βάξθα κε παλί (Πάλνξκνο Σήλνο)», π.1925 
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Δηθφλα 240: Νηθφιανο Λχηξαο, «Απηνπξνζσπνγξαθία» 

 

Δηθφλα 241: Νηθφιανο Λχηξαο, «θελέο ζηξαηνπέδνπ» 
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12.3) Γσξεέο θαη θιεξνδνηήκαηα ηα ρξφληα 1928-1929 

Σν θιεξνδφηεκα ηνπ ηέθαλνπ θνπινχδε 

Σν θζηλφπσξν ηνπ 1927 ν Γηψξγνο Λακπξίδεο έπεηηα απφ ηελ επίζθεςή ηνπ 

ζην κέγαξν θνπινχδε ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο, θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηνπ 

ηέθαλνπ Ώζελνγέλε, αληςηνχ ηνπ πξψελ πξσζππνπξγνχ, δεκνζίεπζε δχν άξζξα 

ζηελ εθεκεξίδαΈζλνο παξνπζηάδνληαο ηα έξγα ηεο «ζξπιηθήο», φπσο ηε ραξαθηήξηζε, 

αιιά θαη άγλσζηεο ζην αζελατθφ θνηλφ ζπιινγήο ηνπ θνπινχδε, ηελ αμία ηεο νπνίαο 

ππνιφγηζε ζηα 100 εθαηνκκχξηα δξαρκέο.
1397

Σελ πξνεγνχκελε θνξά πνπ ε 

ζπγθεθξηκέλε ζπιινγή είρε απαζρνιήζεη ηνλ Σχπν ήηαλ ζηα ρξφληα ηνπ Βζληθνχ 

Αηραζκνχ. ηηο 31 Ενπιίνπ 1920, εκέξα ηεο δνινθνλίαο ηνπ Ίσλα Αξαγνχκε, άλδξεο 

ηνπ Παχινπ Γχπαξε, επηθεθαιή ησλ «Αεκνθξαηηθψλ Σαγκάησλ Ώζθαιείαο», θαη ζε 

αληίπνηλα γηα ηελ απφπεηξα δνινθνλίαο ηνπ Βιεπζέξηνπ ΐεληδέινπ ζην Παξίζη, 

εηζέβαιιαλ ζην κέγαξν ηνπ πξψελ πξσζππνπξγνχ ηεθ. θνπινχδε, φηαλ εθείλνο 

βξηζθφηαλ ζηελ εμνρηθή ηνπ θαηνηθία ζην νχλην, θαη πξνθάιεζαλ εθηεηακέλεο δεκηέο 

ζηνπο πίλαθεο δσγξαθηθήο θαη ζηα άιια αληηθείκελα ηέρλεο πνπ δηαθνζκνχζαλ ηνπο 

ρψξνπο ηνπ.
1398

 Ο Παπαλησλίνπ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηεπζπληή ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο επηζθέθζεθε ηφηε ην κέγαξν ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο θαη ζην άξζξν 

πνπ δεκνζίεπζε ζηηο 9 Ώπγνχζηνπ ζηελ εθεκεξηδαΔζηίαθαηαδίθαζε ηνπο 

βαλδαιηζκνχο θαηπαξνπζίαζε ηα ζεκαληηθφηεξα έξγα ηεο «Πηλαθνζήθεο θνπινχδε», 

ηνλίδνληαο φηη ήηαλ «ε απζηεξνηέξα ζπιινγή δσγξαθηθήο πνπ θαηήξηηζελ ηδηψηεο εηο 

ηελ Βιιάδα».
1399

 Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ζηηο 18 Μαξηίνπ 1921, πεξίνδνο θαηά ηελ 

νπνία ν θνπινχδεο είρε επαλαδηνξηζηεί απφ ηελ αληηβεληδειηθή θπβέξλεζε ζηελ 

πξνεδξία ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, ζπλέηαμε ηε δηαζήθε 

ηνπ ζχκθσλα κε ηελ νπνία θιεξνδνηνχζε ζην έζλνο «ηελ ελ ηαχηε ηε νηθία κνπ 

πεξηζσζείζαλ εθ ησλ Ενπιηαλψλ βαλδαιηζκψλ ζπιινγήλ εηθφλσλ ελ ε ππάξρεη 

ελππφγξαθνο ππφ ηνπ δηαζήκνπ Έιιελνο δσγξάθνπ Ανκήληθνπ Θενηνθφπνπινπ εηθψλ 

ηνπ Ώγίνπ Φξαγθίζθνπ, ππφ ηνλ φξνλ φπσο κφλνλ αθνχ εγεξζή δεκφζηνλ νηθνδφκεκα 

εηδηθψο πξνσξηζκέλνλ δηα ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ νη εθηειεζηαί ηεο δηαζήθεο κνπ 

                                                 
1397Γ. Λακπξίδεο, «Δ βαξχηηκνο ζπιινγή εηθφλσλ ηνπ κεγάξνπ ηέθαλνπ θνπινχδε. Ώκχζεηνο ε αμία 

ησλ. Τπεξεβδνκήθνληα αξηζηνπξγήκαηα», εθ. Έζλνο, 3 Ννεκβξίνπ 1927. Σνπ ίδηνπ, «Δ βαξχηηκνο 

ζπιινγή ηνπ θ. θνπινχδε. Ο ζαπκάζηνο Γθξέθν ηνπ. Σν ζεξβίο ηνπ Λνπδνβίθνπ Φηιίππνπ. Σν 

αξαβηθφ ζαινλάθη. Οη άιινη ζεζαπξνί», εθ. Έζλνο, 4 Ννεκβξίνπ 1927. 
1398ΐι. ην ζρεηηθφ πιηθφ ζην Ώξρείν ηέθαλνπ θνπινχδε θαη νηθνγέλεηαο Ώζελνγέλε, ΒΛΕΏ-ΜΕΒΣ, 

θάθεινο 14.2. Ώπφ εθεί πξνέξρνληαη θαη νη αλαπαξαγσγέο ζην παξφλ θεθάιαην. 
1399Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ Πηλαθνζήθε θνπινχδε», εθ. Δζηία, 9 Ώπγνχζηνπ 1920. 
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παξαδφζσζη ηαο ελ ιφγσ εηθφλαο εηο ηελ επηβιέπνπζαλ ηελ Πηλαθνζήθελ Βπηηξνπήλ 

κεηά ηεο νπνίαο ζέινπλ θξνληίζεη λ‟ αλαξηεζψζηλ αχηαη εηο κέξνο ηεο Πηλαθνζήθεο 

θαηάιιεινλ».
1400

 Βπηπξνζζέησο ζεκείσζε φηη θάζε έξγν έπξεπε λα θέξεη ηελ 

επηγξαθή «Ασξεά ηεθάλνπ θνπινχδε» θαη φξηζε σο εθηειεζηέο ηεο δηαζήθεο ηα 

αλήςηα ηνπ ηέθαλν θαη Εσάλλε Ώζελνγέλε, αθνχ ν ίδηνο δελ ήηαλ παληξεκέλνο θαη νη 

δχν γηνη ηεο αδειθήο ηνπ Μαξίαο ήηαλ νη πην θνληηλνί ηνπ ζπγγελείο.  

Μεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ν θνπινχδεο επαλαδηνξίζηεθε κέινο ηεο 

Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο θαη Αηαρείξηζεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ηφζν ην 1924 φζν θαη 

ην 1927, ε πξνρσξεκέλε ηνπ ειηθία, σζηφζν(ζρεδφλ ελελήληα ρξνλψλ) θαη ηα ζνβαξά 

πξνβιήκαηα φξαζεο πνπ αληηκεηψπηδε, δελ ηνπ επέηξεπαλ λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηεο. Σα πάζε ηνπ παξειζφληνο, σζηφζν, παξέκεηλαλ άζβεζηα
1401

 θαη ε 

επηζηξνθή ηνπ ΐεληδέινπ ζηελ θπβέξλεζε κεηά ηηο εθινγέο ηνπ 1928 πξνθάιεζε ηελ 

απνγνήηεπζή ηνπ, ζε ζεκείν ψζηε λα δεηήζεη απφ ηνλ αληςηφ ηνπ ηέθαλν Ώζελνγέλε 

(κε επηζηνιή ηνπ ζηηο 5 Ενπιίνπ 1928) λα ηνλ βνεζήζεη λα εθπνηήζεη ηε ζπιινγή ησλ 

πηλάθσλ ηνπ, ηηο ηαπηζεξί θαη ηα έπηπια:  

Αγαπεηέ ηέθαλε, Βιέπσλ φηη εδψ νχηε γλσξίδνπλ νχηε εθηηκνχλ ηα θαιιηηερληθά έξγα, 

σο ηνχην απέδεημαλ νη ελ ηε νηθία καο θαηά Ηνχιηνλ ηνπ 1920 ιαβφληεο ρψξαλ 

βαλδαιηζκνί, βιέπσλ δε ζπλάκα φηη εηο ηελ εμνπζίαλ επαλήιζελ ν Αξρεγφο ησλ 

Βαλδάισλ[ελλ. ηνλ Βιεπζέξην ΐεληδέιν], εζθέθζελ λα ζε παξαθαιέζσ πξηλ ε απέιζεο 

απηφζελ λα κάζεο εάλ είλαη δπλαηφλ λα εθπνηήζσ ηα ζσδφκελα εθ ησλ ζπιινγψλ κνπ 

εηθφλσλ θαη παιαηψλ επίπισλ πξνο έλα ή θαη πιείνλαο εθ ησλ απηφζη πινπζίσλ 

εκπφξσλ ηνηνχησλ αληηθεηκέλσλ. Σνηνχηνπο δελ ελλνψ ηνπο placiers, νίηηλεο επί 

πξνκεζεία επξίζθνπλ πσιεηάο θαη αγνξαζηάο, αιι‟ ελλνψ εκπφξνπο αγνξάδνληαο θαη 

πσινχληαο δη‟ ίδηνλ ινγαξηαζκφλ».
1402

 

Ο ζάλαηνο ηνπ φκσο ζηηο 19 Ώπγνχζηνπ 1928 είρε σο ζπλέπεηα ε ζπιινγή λα 

παξακείλεη ζηελ νηθία ηνπ ζην χληαγκα θαη κε βάζε ηνπο φξνπο ηεο δηαζήθεο ηνπ 

1921 λα θιεξνδνηεζεί ζην ειιεληθφ έζλνο. ηε ζπλεδξίαζε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο 

ηεο Πηλαθνζήθεο ζηηο 13 Ενπιίνπ 1929 παξαβξέζεθε ν λνκηθφο ζχκβνπινο ηεο 

                                                 
1400ΐι. ην πιήξεο θείκελν ηεο δηαζήθεο ζην Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο θιεξνδνηήκαηα. 
1401Μεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ Βι. ΐεληδέινπ ζηελ εμνπζία ζηα 1917, ν θνπινχδεο καδί κε ην ππνπξγηθφ 

ηνπ ζπκβνχιην παξαπέκθζεθε ζην Βηδηθφ Αηθαζηήξην κε ηελ θαηεγνξία ηεο εζράηεο πξνδνζίαο γηα ηε 

ζηάζε πνπ θξάηεζε ε θπβέξλεζε ηνπ απέλαληη ζηνπο πκκάρνπο. Δ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία 

δηαξθνχζε αθφκε φηαλ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1920 νη Φηιειεχζεξνη έραζαλ ηηο εθθινγέο, κε απνηέιεζκα ε 

δίθε αξρηθά λα αλαβιεζεί θαη ηειηθά ην 1921 λα αθπξσζεί επηζήκσο απφ ηελ Βζληθή πλέιεπζε. 

ρεηηθά κε ηε δίθε θνπινχδε βι. ην πινχζην θαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ πιηθφ ζην Ώξρείν θνπινχδε, 

Γελλάδεηνο ΐηβιηνζήθε, θάθεινη 19-20. ΐι. επίζεο Ώξρείν ηέθαλνπ θνπινχδε θαη νηθνγέλεηαο 

Ώζελνγέλε, ΒΛΕΏ-ΜΕΒΣ, θάθεινο 2. 
1402Ώξρείν ηέθαλνπ θνπινχδε θαη νηθνγέλεηαο Ώζελνγέλε, ΒΛΕΏ-ΜΕΒΣ, θάθεινο 14.1. 



568 

Σξάπεδαο ηεο Βιιάδαο Πέηξνο Θεβαίνο, ζηνλ νπνίν ε Βπηηξνπή είρε αλαζέζεη ηελ 

πεξίνδν εθείλε ηε κειέηε ησλ θιεξνδνηεκάησλ θαη δσξεψλ πξνο ην κνπζείν, ν νπνίνο 

ελεκέξσζε ηα κέιε φηη είρε πξνβεί ζε ζπλελλνήζεηο κε ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ 

θνπινχδε θαη θαηά ηε γλψκε ηνπ ζα δέρνληαλ κηα επξχηεξε εξκελεία ηεο δηαζήθεο 

θαη ζα παξέδηδαλ άκεζα ηε ζπιινγή ζηελ Πηλαθνζήθε.
1403

 Ο Καθαληάξεο πξφηεηλε 

ηφηε λα ζπλαληεζεί άκεζα ε Βπηηξνπή καδί ηνπο θαη κε επηζηνιή ηεο ζηηο 16 Ενπιίνπ 

1929 πξνο ηνπο ηέθαλν θαη Εσάλλε Ώζελνγέλε ε Βπηηξνπή ηεο Πηλαθνζήθεο 

(Αηνκήδεο, Καθαληάξεο, Παπαλαζηαζίνπ, Ώβέξσθ, Μπελάθεο, Καζζαβέηεο) ηνπο 

πξνζθάιεζε ζην Πνιπηερλείν ηελ Σεηάξηε 17 Ενπιίνπ «δη‟ αληαιιαγήλ ζθέςεσλ» 

γχξσ απφ ην δήηεκα ηνπ θιεξνδνηήκαηνο. Με επηζηνιή ηνπ ζηηο 24 Ώπγνχζηνπ 1929 

ν ηέθαλνο Ώζελνγέλεο, εθπξνζσπψληαο θαη ηνλ αδεξθφ ηνπ Εσάλλε πνπ πξνζσξηλά 

βξηζθφηαλ ζην εμσηεξηθφ, ελεκέξσζε ηελ Βπηηξνπή γηα ηελ απφθαζή ηνπο λα ηνπο 

παξαδψζνπλ ηε ζπιινγή θνπινχδε «ππφ ησλ φξσλ φπσο αλαξηεζψζηλ αχηαη ακέζσο 

εηο ηαο αηζνχζαο ηνπ θηηξίνπ ελ σ πξνζσξηλψο ζηεγάδεηαη ε Πηλαθνζήθε θαη 

ζπκθψλσο, φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν ηεο αλαξηήζεψο ησλ, πξνο ηα δηακεηθζέληα θαηά 

ηελ ζχζθεςηλ ηεο 17
εο

 Ενπιίνπ». Δ απφθαζή ηνπο απηή, φπσο ηφληζε ζηελ επηζηνιή ν 

ηέθαλνο Ώζελνγέλεο, αλ θαη δελ ήηαλ ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο δηαζήθεο, 

νθεηιφηαλ ζηελ επηζπκία ηνπο «φπσο, πεξηεξρνκέλσλ απφ ηνχδε δη‟ επξπηέξαο 

εξκελείαο ηνπ ξεζέληνο φξνπ ησλ ζεζαπξψλ ηνχησλ εηο ηελ θαηνρήλ ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο, δπλεζή ην θνηλφλ λα ηνπο απνζαπκάζε θαη εθηηκήζε ηελ δσξεάλ». Δ 

Βπηηξνπή απάληεζε ζηηο 30 Ώπγνχζηνπ 1929 εθθξάδνληαο ηηο ζεξκέο ηεο επραξηζηίεο 

θαη δειψλνληαο φηη ζα γίλνπλ επίζεκα εγθαίληα κε αθνξκή ηελ έθζεζε ηεο 

ζπιινγήο.
1404

 

Σν ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, νη Παπαλησλίνπ θαη Γ. Υαηδφπνπινο 

επηζθέθηεθαλ ηνπο ρψξνπο ηνπ κεγάξνπ θνπινχδε κε ζθνπφ λα εμεηάζνπλ ηα έξγα 

ηεο ζπιινγήο θαη ηειηθά επέιεμαλ ζαξάληα δχν πίλαθεο, ηνπο νπνίνπο παξέιαβαλ ζηηο 

8 Εαλνπαξίνπ 1930 απφ ηνλ ηέθαλν Ώζελνγέλε:
1405

 

                                                 
1403Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, ζπλεδξίαζε ηεο 16εο Ενπιίνπ 

1929. 
1404Οη παξαπάλσ επηζηνιέο βξίζθνληαη ζην Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο θιεξνδνηήκαηα, θιεξνδφηεκα 

ηέθαλνπ θνπινχδε. 
1405ΐι. ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξάδνζεο-παξαιαβήο ζην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο 

θιεξνδνηήκαηα.Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έξγα πνπ δηαθνζκνχζαλ ην θάζε δσκάηην ηνπ κεγάξνπ 

θνπινχδε πξνέξρνληαη απφ ην δαθηπινγξαθεκέλν έγγξαθν πνπ βξέζεθε ζην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ.. 

ην δεμηφ πεξηζψξην ηνπ εγγξάθνπ ππάξρεη ε ρεηξφγξαθε ππνγξαθή ηνπ Παπαλησλίνπ, δίπια ζηα έξγα 

πνπ επέιεμε γηα ηε ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. 
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Γσκάηηνλ Βηβιηνζήθεο 

 «Σν θαγνπφηη (Υσξηάηηθν γιέληη ζε ηαβέξλα)» (Π.186, ιάδη ζε μχιν, 46x62εθ., 

εηθ. 248)πνπ απνδηδφηαλ ηφηε ζηνλ Γ. ηελ (JanSteen, 1626-1679) θαη ζήκεξα 

ζεσξείηαη έξγν ηνπ Ρ. Μπξάθελκπνπξγθ (RichardBrakenburgh, 1650-1702).  

 «Σνπίν» (Π.220, ιάδη ζε κνπζακά, 47 x72 εθ.,  εηθ. 249) ηνπΒηηέλ ΐαιέ(Etienne-

Maxime Vallée, 1800-1881).
1406

 

 

Αίζνπζα Κπαλή 

 «Παλαγία θαη ΐξέθνο» (Π.135, ιάδη ζε μχιν, 24x32εθ.) πνπ απνδηδφηαλ ζηνλ Μπ. 

Λνπίλη(BernardinoLuini, 1482-1532).
1407

 

 «Αεκνδηδάζθαινο» (Π.1018, ζε πνξζειάλε, 31x25εθ.) αληίγξαθν έξγνπ ηνπ 

Μίεξεοζηε Αξέζδε.
1408

 

 

Γσκάηηνλ Γξαθείνπ 

 «Άγηνο Πέηξνο» (Π.136, ιάδη ζε κνπζακά, 114x88εθ.,  εηθ. 250) πνπ ζεσξήζεθε 

έξγν ηνπ Ρηκπέξα.
1409

 

 «Έξσο ζξηακβεπηήο», π.1620-1630 (Π.525, ιάδη ζε κνπζακά, 163x120εθ., είρε 

ηνλ ηίηιν επίζεο «Ααηκφλην ησλ Καιψλ Σερλψλ ή Σν πλεχκα ηεο ηέρλεο»,  εηθ. 

251) πνπ απνδηδφηαλ ζηνλ Καξαβάηδην θαη ζήκεξα ζεσξείηαη έξγν ηνπ Ώ. 

Πεηξάηδη (AstolfoPetrazzi, 1580-1653).
1410

 

 «Κεθάιη γπλαίθαο» (Π.273, ιάδη ζε μχιν, 26x23εθ.) πνπ απνδφζεθε ζηνλ Σδ. 

Σδάθζνλ (JohnJackson, 1778-1831). 

 «Κεθάιη γξηάο» (Π.725, ιάδη ζε μχιν, 24x19εθ.,  εηθ. 252) ηνπ Γεψξγηνπ 

Άβιηρνπ.
1411

 

 

                                                 
1406Σν αληίγξαθν ηεο VigéeLeBrun (ην πξσηφηππν ζην Παιάηζν Πίηη) πνπ ήηαλ αλαξηεκέλν ζηνλ ίδην 

ρψξν είρε ππνζηεί εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο ζηνπο βαλδαιηζκνχο ηνπ 1920. 
1407ην museumplusαλαθέξεηαη σο «Κεθάιηα δχν αγγέισλ» ηνπ FedericoBarrocci. 
1408ηελ ίδηα αίζνπζα ππήξραλ έμη αθφκε πνξζειάλεο, ηέζζεξηο απφ ηνλ αξρηδσγξάθν ηνπ 

αγγεηνπιαζηείνπ ηνπ Meissen «ΟΒξεκίηεο» ηνπGerardDow (Αξέζδε), «Δ λνζηαιγία» (Αξέζδε), «Ο 

Νεαπνιηηαλφο Παηο» θαη «Δ Ώζηγγαλίο». Βπίζεο «Δ Μαγδαιελή» ηνπ Κνξέηδην (Αξέζδε) θαη 

«AufzuGot» ηνπKaulbach (Μφλαρν).Βπίζεο ήηαλ αλαξηεκέλα ηα αληίγξαθα ησλ πξνζσπνγξαθηψλ ησλ 

Μηραήι Ώγγέινπ, Σηληνξέηνπ, Σηζηαλνχ, ΐεξνλέδε, Νηφιηζε, Ρνχκπελο, ΐαλ Νηάηθ θαη Ραθαήι απφ ην 

Παιάηζη Πίηη· δχν πνξηξέηα αλδξψλ ηεο επνρήο ηνπ Λνπδνβίθνπ ΕΓ΄ (έλαο πνπ πίλεη θαη έλαο πνπ 

θαπλίδεη) απφ Εηαιφ καζεηή ηνπ ErnestMeissonier· έλα έξγν ηνπ HenriSchaeffer (εζσηεξηθφ ρσξηνχ κε 

ςειφ πχξγν)· θαη, ηέινο, έλαο πίλαθαο Εηαιηθήο ζρνιήο πνπ παξηζηάλεη άλζξσπν λα πξνζεχρεηαη επί ηε 

εκθαλίζεη ειάθνπ. 
1409χκθσλα κε ηνλ Γ. Λακπξίδε ν θνπινχδεο βξήθε ηνλ πίλαθα ζε κηα γσληά ζην θαηάζηεκα ηνπ 

ππνδεκαηνπνηνχ ηνπ ζην Παξίζη ηελ δεθαεηία ηνπ 1870 θαη ηνλ αγφξαζε γηα 5.000 θξάγθα. Ο 

ππνδεκαηνπνηφο ην είρε πάξεη αληί ελφο ινγαξηαζκνχ πνπ ηνπ ψθεηιε έλαο γξακκκαηέαο ηεο ηζπαληθήο 

πξεζβείαο. Ο Λακπξίδεο αλέθεξε, επίζεο, πσο ην έξγν ζψζεθε απφ ηνπο βαλδαιηζκνχο ηνπ 1920 επεηδή 

ήηαλ αλαξηεκέλν ςειά ζηνλ ηνίρν. ΐι. Γ. Λακπξίδεο, «Δ βαξχηηκνο ζπιινγή εηθφλσλ ηνπ Μεγάξνπ 

ηεθάλνπ θνπινχδε», εθ. Έζλνο, 3 Ννεκβξηνπ 1927.  
1410χκθσλα κε ηνλ θνπινχδε αλήθε ζηε ζπιινγή ησλ ContidiSeccheti, ζαιακεπφισλ ηνπ Πάπα. ην 

πξσηφθνιιν αλαθέξεηαη σο ηεο ζρνιήο ηνπ Καξαβάηδην. Ο Γ. Λακπξίδεο ππνιφγηζε ηελ αμία ηνπ έξγνπ 

ζε πεξίπνπ δχν εθαηνκκχξηα δξαρκέο. Γ. Λακπξίδεο, «Δ βαξχηηκνο ζπιινγή εηθφλσλ ηνπ Μεγάξνπ 

ηεθάλνπ θνπινχδε», εθ. Έζλνο, 3 Ννεκβξίνπ 1927. 
1411 ηνλ ίδην ρψξν ππήξραλ αθφκε ηέζζεξα έξγα ηεο Θάιηαο Ώζελνγέλνπο (Σνπίν, Πξψξα πινίνπ, 

Πξφζσπνλ πίλνληνο, Μηθξά ζαιαζζνγξαθία) θαη κηα ζαιαζζνγξαθία ηεο Κιεψλεο Ώζελνγέλνπο. 
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Γσκάηηνλ Σνπξθηθόλ 

 Αχν «Σνπία»(Π.883 θαη Π.883, πδαηνγξαθίεο, 46x32εθ.,  εηθ. 253) ηνπ Άγγινπ 

θαιιηηέρλε. Κνπθ (SamuelCook, 1806-1859).
1412

 

 

Δζηηαηόξηνλ 

 «Πξνζσπνγξαθία λένπ Βππαηξίδνπ» (Π.1187, ιάδη ζε κνπζακά, 64x54εθ.,  εηθ. 

254) πνπ απνδηδφηαλ ηφηε ζηνλ Ώ. βαλ Νηάηθ.
1413

 

 «Φίιηππνο Α΄ ηεο Εζπαλίαο» (Π.805, ιάδη ζε κνπζακά, 50x 46 εθ., εηθ. 255) πνπ 

απνδηδφηαλ ζηνλ ΐειάζθεζ. 

 «Οιιαλδηθφ γιέληη» (Π.514, ιάδη ζε μχιν, 55x43εθ., εηθ. 256) πνπ απνδηδφηαλ 

ζηνλ Γ. ηελ θαη ζεσξείηαη ζήκεξα έξγν ηνπ Ρ. Μπξάθελκπνπξγθ. 

 «Σνπίν» (Π.187, ιάδη ζε κνπζακά, 46x36εθ.) πνπ ζεσξήζεθε έξγν ελφο 

θαιιηηέρλε κε ην φλνκα Zeppi (κε ηε ζεκείσζε ζην έγγξαθν φηη «εθιάπε εθ ησλ 

Ώλαθηφξσλ ηεο Νεαπφιεσο θαηά ηελ εθδίσμε ηνπ ΐαζηι. ΐφκβα»).
1414

 

 

Απιή νηθίαο 

 «Σνπίν» πνπ απνδφζεθε ζηνλ αιβαηφξ Ρφδα (Π.160, ιάδη ζε κνπζακά, 

54x90εθ.).
1415

 

 

Κιίκαμ καξκάξηλε 

 «ηελ απνβάζξα», π.1869-1875 (Π.720, ιάδη ζε κνπζακά, 70x45εθ., εηθ. 257) ηνπ 

Κ. ΐνιαλάθε. 

 «Σνπίν», 1627 (Π.196, ιάδη ζε κνπζακά, 93x118εθ.)ηνπ Γαθ Φνπθηέξ 

(JacquesFouquières, 1580/90-1659). 

 «Ο λεξφκπινο» (Π.198, ιάδη ζε κνπζακά, 73x92εθ.) πνπ απνδηδφηαλ ζηνλ M. 

Υνκπέκα (MeindertHobbema, 1638-1709).
1416

 

 «Σνπίν»(Π.220, ιάδη ζε κνπζακά, 47x72εθ.) ηνπΒηηέλ ΐαιέ. 

 «Σνπίν» (Π.638, ιάδη ζε κνπζακά, 130x183εθ.) πνπ απνδηδφηαλ ζηνλ αιβαηφξ 

Ρφδα (εθ ησλ αλαθηφξσλ Νεαπφιεσο), θαη ζήκεξα ζεσξείηαη έξγν ηνπ Φξ. 

Σζνπθαξέιη(FrancescoZuccarelli, 1702-1788).
1417

 

 

Γηάδξνκνο Άλσ Παηώκαηνο 

 «Δ ζάιαζζα ηνπ νπλίνπ», 1881 (Π.1188, ιάδη ζε κνπζακά, 58x89εθ.,  εηθ. 258) 

θαη «Ο αξσληθφο», 1881 (Π.799, ιάδη ζε κνπζακά, 57x88εθ.) ηνπ Εβάλ 

                                                 
1412ηνλ ίδην ρψξν ππήξραλ επίζεο έλα αληίγξαθν ηεο «Κσλζηαληηλνχπνιεο» ηνπ Ώτβαδφθζθη, κηα 

πδαηνγξαθία κε έλαλ θνπζηαλειινθφξν ηνπ Σζέθνιη, 2 ραιθνγξαθίεο ηνπ EugèneRensbourg θαη έλα 

ζρέδην κε θάξβνπλν (fusain) πνπ απεηθνληδφηαλ «Γπλή κεηά πδξίαο». 
1413ηνλ θαηάινγν ηνπ 1936 ζεσξείηαη ήδε «αληίγξαθνλ ηεο εηθφλαο ηνπ Ρέκπξαλη, επξηζθνκέλεο εηο 

ηελ ζπιινγήλ H. Mooreελ Νέα Τφξθε». 
1414ηελ ίδηα αίζνπζα ήηαλ δχν έξγα ηεο Ενπιίαο Ώζελνγέλνπο (επηηξαπέδηα ζθεχε, ε θαηνηθία ηνπ 

θνπινχδε ζηε Φξεαηηχδα). 
1415 Βθεί ππήξραλ αθφκε δχν ζαιαζνγξαθίεο ηεο Κιεψλεο Ώζελνγέλνπο θαη έλα ηνπίν ηεο Θαιίαο 

Ώζελνγέλνπο) 
1416ηνλ θαηάινγν ηνπ 1936 ζεσξήζεθε «έξγνλ απνκηκεηνχ ηνπ 17νπ αηψλνο». 
1417 Τπήξρε αθφκε ε «Πξνθπκαία Πεηξαηψο» ηνπ ΐνιαλάθε θαη ηξεηο ηαπηζεξί ηνπ Beauvais (ε κηα κε 

ζέκα ηε δηάβαζε ηνπ Γξαληθνχ, ε άιιε ηελ επηζηξνθή ηνπ αζψηνπ). 
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Ώτβαδφθζθπ, παξαγγειίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ θνπινχδε ζηνλ δσγξάθν αληί 3.000 

θξάγθσλ ην θαζέλα. 

 

Οη Παπαλησλίνπ θαη Υαηδφπνπινο δελ επέιεμαλ θαλέλα απφ ηα έξγα πνπ 

δηαθνζκνχζαλ ηελ «Ώίζνπζα άλσ παηψκαηνο»
1418

 θαη ην «4
ν
 δσκάηην ηνπ άλσ 

παηψκαηνο»
1419

. 

 

5
νλ

 Γσκάηηνλ Άλσ Παηώκαηνο 

Ώλακθίβνια ν πην ζεκαληηθφο ρψξνο ηνπ κεγάξνπ θνπινχδε ήηαλ ην «5
ν
 

δσκάηην ηνπ άλσ παηψκαηνο», φπνπ θαη πεξηείρε 26 έξγα, ηα σξαηφηεξα ηεο ζπιινγήο.  

 «Ο Άγηνο Φξαγθίζθνο ηεο Ώζζίδεο» (Π.151, ιάδη ζε κνπζακά, 100x64εθ., εηθ. 

259) πνπ ζεσξήζεθε ηφηε απζεληηθφ έξγν ηνπ Α. Θενηνθφπνπινπ,
1420

 ηνλ νπνίν ν 

θνπινχδεο είρε αγνξάζεη ζηελ Μαδξίηε ζηηο αξρέο ηνπ 1873 απφ ηνλ έκπνξν 

ηέρλεο Φ. νιληεβίγηα(FernandoSoldevilla).
1421

 

 «Δ Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ» (Π.141,  ιάδη ζε κνπζακά, 63x81εθ., εηθ. 260) πνπ 

απνδφζεθε ζηε ζρνιή ηνπ Μνπξίγην, «αξίζηε, νιίγνλ retouchée, ε απηή εηο κέγα 

ζρήκα εχξεηαη ελ Λνλδίλσ εηο ην Βζληθφλ Μνπζείνλ», αγνξαζκέλε επίζεο απφ 

ηνλ νιληεβίγηα. 

 «Δ γέλλεζε ηεο Ώηθαηεξίλεο ησλ Μεδίθσλ» (Π.168, ιάδη ζε κνπζακά, 57x43εθ., 

εηθ. 261) πνπ απνδηδφηαλ ζηνλ Ρνχκπελο, ειαηνγξαθηθφ ζρέδην γηα ηνλ πίλαθα ηνπ 

Λνχβξνπ. 

 «Ώζπαζκφο ηνπ Υξηζηνχ θαη ηνπ Πξνδξφκνπ» (Π.1030, ιάδη ζε κνπζακά, 

36x67εθ.)πνπ απνδφζεθε ζηνλ Μπ. θεληφλη (Bartolomeo Schedoni,1578-1615), 

«εθ ησλ αλαθηφξσλ ηεο Νεαπφιεσο», φπσο αλαγξάθεηαη ζην πξσηφθνιιν. 

 «Άγηνο Παχινο» (Π.810, ιάδη ζε κνπζακά, 79x68εθ.)  πνπ απνδηδφηαλ ζηνλ 

ΐεξνλέδε απφ ηε ζεηξά ησλ δψδεθα απνζηφισλ ηνπ (εθ ησλ αλαθηφξσλ ηεο 

Νεαπφιεσο). 

 «Δ νπηαζία ηνπ Ώγίνπ ΐελεδίθηνπ» (Π.159, ιάδη ζε κνπζακά, 123x82εθ.) πνπ 

ζεσξήζεθε έξγν ηνπ Φξ. νιηκέλα (εθ ησλ αλαθηφξσλ ηεο Νεαπφιεσο). 

 «Πχιε» (Π.266, ιάδη ζε κνπζακά, 22x17εθ.) πνπ απνδφζεθε ζηνλ Ώ. 

έθεξ(August Schaeffer von Wienwald, 1833-1916). 

                                                 
1418Αχν ειαηνγξαθίεο κε ηα πνξηξέηα ηεο κεηέξαο θαη ηνπ παηέξα ηνπ θνπινχδε, θαζψο θαη κηα 

πξνζσπνγξαθία δηθή ηνπ (fusain). 
1419 Παηδίνλ γπκλφλ, Huzer Ŕ ειαηνγξαθία παξηζηά θξήλελ αξαβνπξγή ελ Ώιγεξία, Γπλή-ραιθνηππία 

αγγιηθή, ΐξαηζάλνπ (άιινηε αζηπλφκνπ) ιέκβνο ελ ζπέιιε. 
1420ΐι. ζρεηηθά T. Frati, ιν ην δσγξαθηθφ έξγν ηνπ Γθξέθν,  φπ.π., αξ. 132ι. 
1421πσο δηαβάδνπκε ζε επηζηνιή ηνπ θνπινχδε πξνο ηνλ Cossio ηνλ Μάξηην ηνπ 1901, ν πίλαθαο 

αλήθε ζηε ζπιινγή ησλ θνκήησλ Ώιηακίξα. πσο έγξαθε ζηνλ Κνζίν, ε ηειεηφηεηα ηνπ ζρεδίνπ, ε 

ληειηθαηέο ηνπ ρξσκαηηζκνχ θαη allurejeune ηεο ππνγξαθήο δελ επηηξέπνπλ, θαηά ηε γλψκε κνπ, λα 

ακθηβάιινπκε γηα ηε γλεζηφηεηα ηνπ πίλαθα. Ο Κνζίν είρε ζηείιεη επηζηνιή πξνο ηνλ θνπινχδε ζηηο 

15 Αεθεκβξίνπ 1900 κε ζθνπφ λα ηνπ δεηήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ πίλαθα ηνπ Γθξέθν πνπ είρε ζηε 

ζπιινγή ηνπ, αθνχ ηελ πεξίνδν εθείλε εηνίκαδε ηε κνλνγξαθία γηα ηνλ θαιιηηέρλε θαη ηνλ 

catalogueraisonné ησλ έξγσλ ηνπ. Ο Κνζίν πιεξνθνξήζεθε γηα ηε ζπιινγή θνπινχδε απφ ηνλ 

Αεκήηξην ΐηθέια. Ώξρείν ηέθαλνπ θνπινχδε θαη νηθνγέλεηαο Ώζελνγέλε, ΒΛΕΏ-ΜΕΒΣ, θάθεινο 

14.1. 
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 «Δ γπλαίθα» (Π.269, ιάδη ζε ραιθφ, 53x44εθ.) πνπ απνδφζεθε ζηνλ Ο. Σαζέξ 

(Octave Tassaert, 1800-1874) «θέξνληνο ζηελ πίζσ φςε ην ζηέκκα ηνπ 

Brunswick». 

 «Θαιαζζνγξαθία. Σν Hastings» (Π.274, ιάδη ζε κνπζακά, 21x40εθ.ηνπ Σδ. 

Γνπψηο. 

 «Ναπηηθφο πνπ θαπλίδεη», π.1894-1895 (Π.489, ιάδη ζε κνπζακά, 40x34εθ., εηθ. 

262) ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα. 

 «Σν καξηπξην ηεο Ώγίαο Ώηθαηεξίλεο» (Π.1251, ιάδη ζε ραιθφ, 

15x19εθ.)αγλψζηνπ θαιιηηέρλε. 

 «Σα δάξηα» (Π.194, ιάδη ζε κνπζακά, 41x35εθ.) πνπ ζεσξήζεθε αληίγξαθν ηνπ 

πίλαθα ηνπ Ώ. Γάηηο (AntonSeitz, 1829-1900). 

 «Φαξάδεο» (Π.477, ιάδη ζε κνπζακά, 49x100εθ.) ηνπ Κ.  ΐνιαλάθε. 

 «Oζπαζκέλνο θαζξέθηεο», 1849 (Π.270, ιάδη ζε κνπζακά, 68x55εθ., εηθ. 263) 

ηνπ Μ. Άληιεξ(MoritzAdler, 1826-1902). 

 «Βξείπηα θξνπξίνπ» (Π.208, ιάδη ζε κνπζακά, 49x65εθ.) πνπ απνδηδφηαλ ζηνλ 

Κιψλη Λνξξαίλ (εθ ησλ αλαθηφξσλ Νεαπφιεσο). 

 «Δ ηαθή ηνπ Υξηζηνχ» (Π.165, ιάδη ζε κνπζακά, 64x51εθ., εηθ. 264)πνπ 

απνδηδφηαλ ζηνλ Καξαβάηδην («πξσηφηππνο Ŕ αξίζηε - εθ ησλ αλαθηφξσλ 

Νεαπφιεσο»).
1422

 

 «Βζσηεξηθφ θιακαλδηθήο ηαβέξλαο» (Π.1223, ιάδη ζε κνπζακά, 34x51εθ.) πνπ 

ζεσξήζεθε έξγν ηνπ Νη. Σέληεξο. 

 «Δ Παλαγία» (Π.143, ιάδη ζε κνπζακά, 32x26εθ.)πνπ απνδφζεθε ζηνλ Κ. 

Μαξάηη. 

 «Υσξηθνί ζην ζνχξνππν» (Π.193, ιάδη ζε κνπζακά, 28x55εθ.) πνπ απνδφζεθε 

ζηνλ Υ. Μπχξθει (HeinrichBürkel, 1802-1869). 

 «Δ απιή ηνπ Μνπζείνπ ηεο Φισξεληίαο» (Π.261, ιάδη ζε ραξηφλη, 20x32εθ.),  

αγλψζηνπ δσγξάθνπ.
1423

 

 

  

                                                 
1422ηνλ θαηάινγν ηνπ 1936 αλαθέξεηαη σο έξγν ηνπ DirckvanBaburen, «αληίγξαθνλ ηνπ εηο ηνλ Ώγ. 

Πέηξνλ εηο Μνληφξην ηεο Ρψκεο επξηζθνκέλνπ πίλαθνο».  
1423Σα έξγα πνπ δελ επέιεμε ν Παπαλησλίνπ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε αίζνπζα ήηαλ ηα εμήο: «θεθαιή 

μαλζή λεάληδνο ηνπ TonyTerensio / αγλψζηνπ δνρείνλ κε άλζε, αγλψζηνπ ζάιαζζα θαη πινίνλ 

πνιεκηθφλ, γπκλνγξαθία γπλαηθφο, παζηέι ππφ Φίιηππνπ Λέιιε / Β.S. πινηάξηνλ ππφ ηελ ? ηνπ νπνίνπ 

ήλαςαλ θσο, εδψξεζα ησ Εσ. Κνπληνπξηψηε./ θαη Γ. ηξαηεγνχ, Σν γεχκα εηο Ληκπνχλνβνλ επί ηε 

ππνγξαθή ηεο πλζήθεο ηνπ ΐνπθνπξεζηίνπ, δσγξαθεζέλ εηο Ληκπνχλνβνλ επί μχινπ θαζέθιαο 

ΐνπιγαξηθήο, αληίγξαθνλ ελ κεγεζχλζεη εγνξάζζε ππφ ηνπ ΐαζηιέσο». 
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Δηθφλα 242: Ρ. Μπξάθελκπνπξγθ, «Σν θαγνπφηη» 

 

 

Δηθφλα 243:Δ. Βαιέ, «Σνπίν» 
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Δηθφλα 244: Ρηκπέξα (παιαηά απφδνζε), «Ο Άγηνο Πέηξνο» 
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Δηθφλα 245: Α. Πεηξάηδη, «Έξσο ζξηακβεπηήο», π.1620-1630 
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Δηθφλα 246: Γ. Άβιηρνο, «Κεθάιη γξηάο» 
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Δηθφλα 247: . Κνπθ, «Σνπίν» 
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Δηθφλα 248:Α. βαλ Νηάηθ (παιαηά απφδνζε), «Πνξηξέην λένπ εππαηξίδε» 
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Δηθφλα 249: Βειάζθεζ (παιαηά απφδνζε), «Φίιηππνο Γ΄ ηεο Ηζπαλίαο» 
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Δηθφλα 250: Ρ. Μπξάθελκπνπξγθ, «Οιιαλδηθφ γιέληη» 
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Δηθφλα 251: Κ. Βνιαλάθεο, «ηελ απνβάζξα», π.1869-1875 
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Δηθφλα 252: Η. Ατβαδφθθζη, «Ζ ζάιαζζα ηνπ νπλίνπ» 
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Δηθφλα 253: Γ. Θενηνθφπνπινο (εξγαζηήξην), «Ο Άγηνο Φξαγθίζθνο ηεο Αζζίδεο» 
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Δηθφλα 254: Μνπξίγην (παιαηά απφδνζε), «Ζ γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ» 

 

 

Δηθφλα 255: Ρνχκπελο (παιαηά απφδνζε)s, «Ζ γέλλεζε ηεο Αηθαηεξίλεο ησλ Μεδίθσλ» 



585 

 

Δηθφλα 256: Νηθεθφξνο Λχηξαο, «Ναπηηθφο πνπ θαπλίδεη, π.1894-1895» 
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Δηθφλα 257: Μ. Άληιεξ, «Ο ζπαζκέλνο θαζξέθηεο», 1849 
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Δηθφλα 258: Καξαβάηδην (παιαηά απφδνζε), «Ζ ηαθή ηνπ Υξηζηνχ» 
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Ζ δσξεά ηεο ζπιινγήο ηνπ Κσλζηαληίλνπ Γ. Κσλζηαληηλίδε ηνπ Πφληηνπ 

Με επηζηνιή ηνπ απφ ηε Μαζζαιία ζηηο 8 Ώπξηιίνπ 1929 πξνο ηνλ 

πξσζππνπξγφ Βιεπζέξην ΐεληδέιν, ν νκνγελήο έκπνξνο θαη ππέξκαρνο ηεο 

αλεμαξηεζίαο ηνπ Πφληνπ Κσλζηαληίλνο Γ. Κσλζηαληηλίδεο ν Πφληηνο
1424

 δηαηχπσζε 

ηελ επηζπκία ηνπ λα δσξίζεη ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε «ζπιινγήλ δηαθφξσλ εηθφλσλ 

δνθίκσλ δσγξάθσλ, θπξίσο Πξνβεγγθηαλψλ». Ο ίδηνο είρε παξαρσξήζεη λσξίηεξα ηε 

βηβιηνζήθε ηνπ κε έξγα Βιιήλσλ, Λαηίλσλ, ΐπδαληηλψλ θαη λεψηεξσλ ζπγγξαθέσλ 

ζην Παλεπηζηήκην ηεο Θεζζαινλίθεο, πφιε ηελ νπνία ραξαθηήξηδε σο «δηάδνρν ηεο 

βπδαληηλήο Σξαπεδνχληνο».
1425

 Ο δηεπζπληήο ηνπ ηκήκαηνο Καιψλ Σερλψλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο Ε. Γξππάξεο γλσζηνπνίεζε, κε επηζηνιή ηνπ ηελ 1
ε
 Ενπλίνπ 

1929, ζηνλ Παπαλησλίνπ ηηο πξνζέζεηο ηνπ νκνγελή, θαη ν δηεπζπληήο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο απνδέρηεθε ηε δσξεά θαη επραξίζηεζε ηνλ Κσλζηαληηλίδε εθ κέξνπο 

ηεο δηνίθεζεο ηνπ ηδξχκαηνο.
1426

 Σηο πεξαηηέξσ ζπλελλνήζεηο αλέιαβε, έπεηηα απφ 

ππφδεημε ηνπ ίδηνπ ηνπ Κσλζηαληηλίδε, ν πξνζσπηθφο ηνπ θίινο θαη βνπιεπηήο Όδξαο 

Γθίθαο Κνπινχξαο,
1427

 ελψ κε λέα ηνπ επηζηνιή απφ ηε Μαζζαιία ζηηο 23 Ννεκβξίνπ 

1929, ελεκέξσζε ηνλ Παπαλησλίνπ φηηθφξησζε ζην αηκφπινην «Παηξίο ΕΕ» ηέζζεξα 

θηβψηηα κε είθνζη έμη πίλαθεο κεηξίσλ δηαζηάζεσλ θαη φηη είρε ήδε ζηείιεη ηνπο 

ππφινηπνπο δεθαηέζζεξηο γηα λα ζπζθεπαζηνχλ, δηαδηθαζία πνπ ιφγσ ηνπ κεγάινπ 

κεγέζνπο ηνπο ζα ρξεηαδνηαλ έλα πεξίπνπ κήλα(ην δεχηεξν ηκήκα ηεο δσξεάο 

θνξηψζεθε ηειηθά ζηα ηέιε Αεθεκβξίνπ 1929).
1428

χκθσλα επίζεο κε επηζπκία ηνπ 

νκνγελή, ε ζπιινγή έξγσλ ηέρλεο έπξεπε λα αλαξηεζεί ζε ηδηαίηεξε αίζνπζα κε ηελ 

επηγξαθή «Ασξεάλ Κ. Κσλζηαληηλίδνπ ηνπ Πνληίνπ», νλνκαζία ζηελ νπνία επέκεηλε 

επεηδή, φπσο έγξαςε ζηνλ Παπαλησλίνπ, «ππάξρνπλ πνιπάξηζκνη Κσλζηαληηλίδαη». 

                                                 
1424Γελλήζεθε ζηελ Σξαπεδνχληα ην 1856, γηνο ηνπ εκπφξνπ θαη ηζφβηνπ δεκάξρνπ Κεξαζνχληαο 

θαπεηάλ Γηψξγε Κσλζηαληηλίδε. ε ειηθία 22 εηψλ πήγε ζηε Μαζζαιία φπνπ βξηζθφηαλ ν ζείνο ηνπ 

έκπνξνο Αηνλχζηνο Κσλζηαληηλίδεο. Σν 1883 ίδξπζε ηνλ δηθφ ηνπ εκπνξηθφ νίθν θαη κέζα ζε ιίγα 

ρξφληα έγηλε ν κεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο θνπληνπθηψλ ζε νιφθιεξε ηε Απηηθή Βπξψπε. Ώπφ ην 1918 θαη 

κεηά ήηαλ ν βαζηθφο ππνζηεξηθηήο ηεο θίλεζεο γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπ Πφληνπ. Ήηαλ ν πξφεδξνο ηνπ 

Ώ΄ Παλπνληηαθνχ πλεδξίνπ πνπ δηνξγαλψζεθε ζηε Μαζζαιία ην δηάζηεκα 22 Εαλνπαξίνπ Ŕ 4 

Φεβξνπαξίνπ 1918. Ο γιχπηεο Κ. Αεκεηξηάδεο θηινηέρλεζε ηελ πξνηνκή ηνπ ζηα 1919, έξγν πνπ 

βξίζθεηαη ζήκεξα ζηνλ πξνζάιακν ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 
1425Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο δσξεέο.   
1426Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο δσξεέο. Βπηζηνιή ηνπ Παπαλησλίνπ πξνο ηνλ Κσλζηαληηλίδε ηνλ 

Πφληην κε εκεξνκελία 17/6/1929. 
1427Βπηζηνιή ηνπ Κσλζηαληηλίδε πξνο ηνλ Παπαλησλίνπ κε εκεξνκελία 6 Ενπιίνπ 1929 απφ ηε 

VillaMontfleuri ζην AixlesBains, φπνπ θαη βξηζθφηαλ ιφγσ αζζελείαο. 
1428ΐι. ηελ επηζηνιή ηνπ Κσλζηαληηλίδε ζηνλ Γθίθα Κνπινχξα κε εκεξνκελία 3 Εαλνπαξίνπ 1930, ζηελ 

νπνία ηνλ ελεκέξσζε φηη θφξησζε ζην «Παηξίο» εμη θηβψηηα «εκπεξηέρνληα 14 κεγάιαο εηθφλαο, αη 

νπνίαη ζπκπιεξψλνπλ ηνλ νιηθφλ αξηζκφλ ησλ 40 εηθφλσλ ηεο δσξεάο κνπ εηο ηελ Βζληθήλ 

Πηλαθνζήθελ». 
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Με ηα έξγα ηέρλεο ηεο δσξεάο ηνπ Κ. Κσλζηαληηλίδε ηνπ Πφληηνπ, ηα νπνία παξέιαβε 

ηειηθά  ν Παπαλησλίνπ ζηηο 5 Φεβξνπαξίνπ 1930, εκπινπηίζηεθε αθφκε πεξηζζφηεξν 

ην γαιιηθφ ηκήκα ηεο ζπιινγήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. Βπξφθεηην θπξίσο γηα 

ηνπηνγξαθίεο θαη ζαιαζζνγξαθίεο Γάιισλ δσγξάθσλ κε θαηαγσγή απφ ηελ 

Πξνβεγγία πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Βπηά 

έξγα ηνπ Μ. Φξνληί (MichelFronti, 1862-;), ηέζζεξα ηνπ Γ.-Μπ. Οιίβ (Jean-

BaptisteOlive, 1848-1936, εηθ. 269), απφ δχν ησλΏ. Μνληηηζέιιη (εηθ. 265), Φξ. 

Μσξί (FrançoisMaury, 1861-1933, εηθ. 268), Β. Κξεκηέ(EdouardCrémieux, 1846-

1944) θαη Γ. Γαξηκπαιληί(JosephGaribaldi, 1863-1941), θαη απφ έλα ησλ Π. νθάλ-

Μνξψ(Paul-CharlesChocarneŔMoreau, 1855-1931, εηθ. 270), Π. Γθηγνχ (Paul-

CamilleGuigou, 1834-1871), Φ. ΐηγθέ(Fortuné Viguier, 1841-1916), Κ. Νηηθνχ 

(CamilleEmileDufour, 1841-1933), . Καιληεξφλ (Charles-ClementCalderon, 1870-

1906, εηθ. 267) θ.ά. 

Με ηε δηαζήθε ηνπ ν Κσλζηαληηλίδεο θιεξνδφηεζε επίζεο 50.000 γαιιηθά 

θξάγθα ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε, πνζφ πνπ ηειηθά εηζπξάρηεθε ην 1938, εμαηηίαο 

κηαο δηαθσλίαο ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Βπηηξνπήο θαη ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ 

Κσλζηαληηλίδε πνπ αθνξνχζε ηε δξαρκνπνίεζε ηνπ.
1429

 

 

 

 

  

                                                 
1429ΐι. ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία ζην θάθειν ηεο δσξεάο Κσλζηαληηλίδε, αξρείν Β.Π.Μ.Ώ.. 
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Δηθφλα 259: Α. Μνληηηζέιη, «Σνπίν» 
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Δηθφλα266: Ν. Νηηάδ ληε ια Πέληα, «ΣνΓάζνο» 

 

 

Δηθφλα267: .-Κ. Καιληεξφλ, «Βελεηία. Σν Παιάηη ησλ Γφγεδσλ» 
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Δηθφλα 260: Φξ, Μσξί, «Γχζε ζην δάζνο» 

 

 

Δηθφλα 261: Ε.-Μπ., Οιίβ, «Αθξνζαιαζζηά ζηε Μαζζαιία» 
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Δηθφλα270: Π. νθάλ-Μνξψ, «Υσξηαηνπνχια» 
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Λνηπέο δσξεέο 

ΟΑληψλεο Μπελάθεο δψξηζε ηα εμήο έξγα: 

 «Σνπίν Bruges», π.1920-1925 (Π.520, ιάδη ζε κνπζακά, 81x100εθ., εηθ. 271) ηνπ 

ηέιηνπ Μειηάδε. 

 «Βαξηλή πκθσλία», 1886(Π.635, ιάδη ζε κνπζακά, 102x139εθ., εηθ. 272) ηνπ 

Νηθφιανπ Γχδε. 

 «Θαιαζζνγξαθία» (Π.661, ιάδη ζε κνπζακά, 38x55εθ.) ηνπ Λεσλίδα Γξίβα.
1430

 

 

Ο Θεφδσξνο Ν. εβαζηφπνπινο δψξηζε ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε έλα κηθξψλ 

δηαζηάζεσλ πξνζρέδην ζε ιάδη πνπ ην απέδηδαλ ηφηε ζηνλ Νηειαθξνπάγηα κηα 

κεγαιχηεξε ζχλζεζε κε ζέκα «Ο Μπφηζαξεο κεηαιακβάλεη πξηλ ηελ έθνδν ζην 

Καξπελήζη» (Π.248, ιάδη ζε μχιν, 28x22εθ., εηθ. 273),
1431

 εθηειψληαο επηζπκία ηνπ 

παηέξα ηνπ θαη κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ Ώληψλε Μπελάθε. ε ζρεηηθφ ηνπ άξζξν ζηελ 

εθεκεξίδαΔιεχζεξνλ Βήκα ηεο 1
εο

 Εαλνπαξίνπ 1928
1432

 ν Παπαλησλίνπ ηφληζε ηελ 

ειιεληθή αμία ηεο κηθξήο απηή ειαηνγξαθίαο ιφγσ ηνπ ζέκαηφο ηεο, πνπ ήηαλ απφ 

εθείλα «πνπ αλαζηάησλαλ ηελ ξσκαληηθή ηδηνζπγθξαζία θαη θηλνχζαλ ηελ ηαξαρψδε 

νξρήζηξαλ ησλ ζρεκάησλ ηθαη ησλ ρξσκάησλ ηνπ Νηειαθξνπά». Βπίζεο ππνγξάκκηζε 

φηη ην έξγν καο δείρλεη θαη ηε ζθέςε ηνπ Νηειαθξνπά Ŕ θάζε ζθέςηο ηνπ ήηαλ εηο 

ρξψκα, φηαλ ζρεδηάδσλ λα εθηειέζε ην έξγνλ απηφ εηο κέγα ζρήκα έβιεπε ην πχξηλν 

βεξκηγηφλ απφ ηε θέξκειε ηνπ Μάξθνπ λα ππξπνιή ηνπο γχξσ ηνπ ζπγθεληξσκέλνπο 

θαη λα απαληνχλ ηα πξάζηλα θαη ηα ρξπζά ησλ ακθίσλ. ιε απηή ε ζθέςηο ηνπ 

ζπιιακβάλεηαη ήδε ζην πξνεηνίκαζκά ηνπ». Ο Παπαλησλίνπ ηφληζε επίζεο ηνλ 

ζεκαληηθφ ξφιν πνπ είρε ε ειιεληθή επαλάζηαζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ ξνκαληηζκνχ 

θαη ζεκείσζε φηη «θαζήθνλ είλε λα ζρεκαηηζζή θάπνηε εηο ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ 

εηδηθή ζπιινγή „Σν εηθνζηέλα εηο ηελ δηεζλή ηέρλελ‟», κε ηνλ φξν φκσο λα κελ 

απνκαθξπλζεί απφ ηνλ θαιιηηερληθφλ ηεο ραξαθηήξα». 

                                                 
1430ε επηζηνιή ηνπ κε εκεξνκελία 22 Ννεκβξίνπ 1926 ν Μπελάθεο ελεκέξσζε ηνλ Παπαλησλίνπ φηη 

είραλ θνξησζεί ζην αηκφπινην «Άλδξνο» ζηε Μαζζαιία έλα θηβψηην «πεξηέρνλ ηξείο πίλαθαο: έλα ηνπ 

Γθίδε «Βαξηλή ζπκθσλία», έλα ηνπ . Μειηάδε Bryges-la-Morte θαη έλα ηνπ Γξίβα», ηνπο νπνίνπο 

δψξηδε ζην κνπζείν. ΐι. αξρείν Μπελάθε. 
1431Αελ έρσ εληνπίζεη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. ηνλ θαηάινγν ηεο έθζεζεο Ζ 

Διιεληθή Δπαλάζηαζε. Ο Νηειαθξνπά θαη νη Γάιινη δσγξάθνη, 1815-1848, Ώζήλα, Β.Π.Μ.Ώ.., 12 

Φεβξνπαξίνπ Ŕ 25 Ώπξηιίνπ 1997, δελ εθηέζεθε ην ζπγθεθξηκέλν πξνζρέδην. 
1432Γ. Παπαλησλίνπ, «Έλαο Νηειαθξνπά εηο ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,1 

Εαλνπαξίνπ 1928. «Ο θαιιηηέρλεο εηνπνζέηεζε ηελ ζθελήλ ζε κηα chapelle, φπσο ζηνλ δπηηθφλ λαφλ. Ο 

Μάξθνο γνλαηηζηφο θνηλσλεί. πκπνιεκηζηαί, ρσξηθνί, θιεξηθνί, παξαθνιπνζνχλ ηελ θαηαλπθηηθήλ 

ζηηγκήλ. Κίλεζηο ζε φιν ην ζχκπιεγκα. Δ πξνζδνθία, ε αλεζπρία πιαλάηαη παληνχ, πνπζελά φπια θαη 

πηζηφιηα. Άνπινη φινη. Σαπεηλή ζθελή εζσηεξηθνχ. Σίπνηε ην ξεηνξηθφλ εηο ηελ παξάζηαζηλ ηνπ 

Μάξθνπ. ρη ηα κεγαιφζρεκα ζψκαηα ηεο εμσηεξηθήο ηέρλεο ηνπ Βζο. Ο Μάξθνο γνλαηίδεη ζαλ 

ηαπεηλφο ρσξηάηεο». 
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Ο γηαηξφο Βαζίιεηνο Λακπίθεο
1433

δψξηζε ηα έξγα: 

 «Ο Παπάο» (Π.662, ιάδη ζε κνπζακά, 59x51εθ., εηθ. 274) ηνπ Πνιπρξφλε 

Λεκπέζε. 

 «Κεθάιη θνξηηζηνχ» (Π.782, ιάδη ζε κνπζακά, 35x27εθ.) ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Παλψξηνπ. 

 «Πξνζσπνγξαθία άλδξα» (Π.694, ιάδη ζε ραξηί, 21x17εθ.) ηνπ ΐαζίιεηνπ Υαηδή. 

 «Ληηαλεία» (Π.485, ιάδη ζε κνπζακά, 17x27εθ., εηθ.277) ηνπ Πεξηθιή Παληαδή. 

 «ηνλ Ώγγιηθφ Κήπν ηνπ Μνλάρνπ», 1917 (Π.469, ιάδη ζε κνπζακά, 

30,8x23,9εθ., εηθ. 276) ηνπ πκεψλ αββίδε. 

Ο επηρεηξεκαηίαο θαη πξφεδξνο ηεο ειιεληθήο θνηλφηεηαο ηεο Ώιεμάλδξεηαο 

Μηραήι αιβάγνο (1875-1948), γακπξφο ηνπ Ώληψλε Μπελάθε (Ο Μ. αιβάγνο είρε 

παληξεπηεί ηελ θφξε ηνπ Βκκαλνπήι Μπελάθε, Ώξγίλε), δψξηζε ηνλ πίλαθα «Σν παηδί 

κε ηα θνπλέιηα, 1879» (Π.632, ιάδη ζε κνπζακά, 130x103εθ.,  εηθ. 275) ηνπ 

Πνιπρξφλε Λεκπέζε. 

Σν Τπνπξγείν πγθνηλσλίαο, πηζαλψο ππφ ηελ εγεζία ηνπ ηπιηαλνχ 

Γνλαηά,δψξηζε ζηα 1929 ηελ ειαηνγξαθία «Σν ιηκάλη ηεο Καιακάηαο, 1911» (Π.488, 

ιάδη ζε κνπζακά, 70x75εθ., εηθ. 278) θαη ην «Ο Πφιεκνο» (Π.698, θχιια ρξπζνχ ζε 

ραξηί, 35x35εθ., εηθ. 279) ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παξζέλε. 

Σέινο ζηνλ δαθηπιφγξαθν θαηάινγν ηνπ 1936 θαηαγξάθνληαη δχν δσξεέο πνπ 

έγηλαλ ζηα 1930: α) κηα ζπιινγή εηθφλσλ κεηαβπδαληηλήο ηέρλεο (Π.960) πνπ 

παξαρψξεζε ζηελ Πηλαθνζήθε ε Ώηθαηεξίλε Γιαηάλνπ θαη β) «Δ κηθξή πξηγθίπηζζα» 

(Π.1204, ιάδη ζε κνπζακά, 31x29εθ.), «Ο καζεηήο» (Π.1205, θάξβνπλν ζε ραξηί, 

41x32εθ.) θαη «Γπκλφ» (Π.1205, θάξβνπλν ζε ραξηί, 63x29εθ.) ηνπ Νάτη Άξρηβαιδ 

ηνχαξη, δσξεά ηνπ ίδηνπ ηνπ θαιιηηέρλε. Καη γηα ηηο δχν απηέο δσξεέεο δελ έρσ 

εληνπίζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. 

  

                                                 
1433ηα 1925 ν Λακπίθεο είρε παξαρσξήζεη ζην ΐπδαληηλφ Μνπζεην ηε ζπιινγή αληηγξάθσλέξγσλ 

βπδαληηλήο θαη κεηαβπδαληηλήο ηερλεο πνπ είρε θηινηερλήζεη θαηά παξαγγειία ηνπ ν Βπβνηψηεο 

θαιιηηέρλεο Παληειήο Γσγξάθνο (1878-1935). 



596 

 

Δηθφλα 262: . Μειηάδεο, «Bruges», π.1920-1925 

 

 

Δηθφλα 263: Ν. Γχδεο, «Δαξηλή πκθσλία», 1886 
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Δηθφλα 264: Δ. Νηειαθξνπά (παιαηά απφδνζε), «Ο Μπφηζαξεο κεηαιακβάλεη πξηλ ηελ έθνδν ζην 

Καξπελήζη» 
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Δηθφλα 265: Π. Λεκπέζεο, «Ο Παπάο» 
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Δηθφλα 266: Π. Λεκπέζεο, «Σν παηδί κε ηα θνπλέιηα», 1879 
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Δηθφλα 267: . αββίδεο, «ηνλ Αγγιηθφ Κήπν ηνπ Μνλάρνπ», 1915 
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Δηθφλα 268: Π. Παληαδήο, «Ληηαλεία» 

 



602 

 

Δηθφλα 269: Κ. Παξζέλεο, «Σν ιηκάλη ηεο Καιακάηαο», 1911 
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Δηθφλα 270: Κ. Παξζέλεο, «Ο Πφιεκνο»  
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12.4) Σα εγθαίληα ηεο λέαο αλάξηεζεο ηεο ζπιινγήο ζηηο 29 Απξηιίνπ 1930 

Σν θιεξνδφηεκα ηνπ η. θνπινχδε θαη ε δσξεά ηνπ Κ. Κσλζηαληηλίδνπ ηνπ 

Πφληηνπ „ππνρξέσζαλ‟ ην Καιιηηερληθφ πκβνχιην λα πξνρσξήζεη ζηελ 

αλαδηνξγάλσζε ηεο έθζεζεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ζηηο αίζνπζεο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ, ψζηε λα αλαξηεζνχλ κεξηθά απφ ηα λέα απνθηήκαηα. Σα εγθαίληα ηεο 

«λέαο εκθάληζεο» ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο έγηλαλ ζηηο 29 Ώπξηιίνπ 1930 θαη πάιη, 

φπσο θαη ην 1926, ζηελ επξχρσξε αίζνπζα ηεο ηηαιηθήο ηέρλεο, κε κεγαιχηεξε φκσο 

απηή ηε θνξά επηζεκφηεηα, ιφγσ ηεο παξνπζίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ πξσζππνπξγνχ 

Βιεπζέξηνπ ΐεληδέινπ. Παξφληεο ήηαλ επίζεο ν Τπνπξγφο Παηδείαο Γεψξγηνο 

Παπαλδξένπ, ν αξρεγφο ηνπ ΛαΎθνχ Κφκκαηνο θαη κέινο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο Π. 

Σζαιδάξεο, ν αξρεγφο ηεο Αεκνθξαηηθήο Έλσζεο θαη επίζεο κέινο ηεο Βπηηξνπήο Ώ. 

Παπαλαζηαζίνπ, ν Έιιελαο πξέζβεο ζην Παξίζη Ν. Πνιίηεο, ν πξχηαλεο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ Αεκ. Λακπαδάξηνο, θαζεγεηέο ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ, βνπιεπηέο 

θαη άλζξσπνη ησλ ηερλψλ θαη ησλ γξακκάησλ.Γηα δεχηεξε ινηπφλ θνξά, κεηά ην 1926, 

ε Βζληθή Πηλαθνζήθε πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ ζχζζσκεο ηεο πνιηηηθήο θαη 

πλεπκαηηθήο εγεζίαο ηεο ρψξαο θαη ηα εγθαίληα ηεο λέαο εκθάληζεο ηεο ζπιινγήο ηεο 

απνηέιεζαλ έλα ζπνπδαίν θνζκηθφ γεγνλφο πνπ πνπ ην θάιπςε εθηελψο ν αζελατθφο 

Σχπνο.
1434

 

ηελ αξρή ηεο νκηιίαο ηνπ εθ κέξνπο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ν Ώιέμαλδξνο 

Παπαλαζηαζίνπαλαθέξζεθε ζηελ «θηινηερλία θαη θηινγέλεηα» ησλ ηδησηψλ πνπ κε ηηο 

δσξεέο θαη ηα θιεξνδνηήκαηα ηνπο πινχηηζαλ ηε ζπιινγή ηεο Πηλαθνζήθεο θαη 

παξέζεζε ηα νλφκαηά ηνπο, δηαηππψλνληαο εηδηθά ηηο επραξηζηίεο ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

κνπζείνππξνο ηνλ Κ. Κσλζηαληηλίδε ηνλ Πφληην θαη ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ η. 

θνπινχδε γηα ηηο λέεο δσξεέο.
1435

Έθαλε, επίζεο, ιφγν γηα ηηο πξφζθαηεο θξαηηθέο 

πηζηψζεηο πνπ έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα ζηε δηεχζπλζε ηεο Πηλαθνζήθεο λα αγνξάζεη 

                                                 
1434Ώλκ., «Δ λέα αλάξηεζηο εηο ηελ Πηλαθνζήθελ. Δ ζπιινγή θνπινχδε. Σα απξηαλά εγθαίληα», εθ. 

Δζηία, 29 Ώπξηιίνπ 1930. Ώλκ., «Βηο ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ εγθαηληάδνληαη ζήκεξνλ ηξεηο λέαη 

θαιιηηερληθαί ζπιινγαί», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 29 Ώπξηιίνπ 1930. Ώλκ., «Δ ζεκεξηλή ηειεηή εηο ηελ 

Πηλαθνζήθε. Σα λέα πξνζθηήκαηά ηεο», εθ. Έζλνο, 29 Ώπξηιίνπ 1930. Ώλκ., «Σα λέα απνθηήκαηα ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο», εθ. Αθξφπνιηο,30 Ώπξηιίνπ 1930. Ώλκ., «Σα εγθαίληα εηο ηελ Πηλαθνζήθελ ηεο 

ζπιινγήο ηνπ θνπινχδε θαη ησλ έξγσλ ηνπ Γθχδε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,30 Ώπξηιίνπ 1930. Ώλκ, «Δ 

ζεκεξηλή ηειεηή εηο ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ. Ώη ηξεηο λέαη ζπιινγαί», εθ. Δκπξφο,30 Ώπξηιίνπ 1930. 
1435Οιφθιεξε ε νκηιία ηνπ Ώ. Παπαλαζηαζίνπ ζην Ώλκ., «Σα εγθαίληα εηο ηελ Πηλαθνζήθελ ηεο 

ζπιινγήο ηνπ θνπινχδε θαη ησλ έξγσλ ηνπ Γθχδε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,30 Ώπξηιίνπ 1930. Ώπφ εθεί 

πξνέξρνληαη θαη ηα παξαζέκαηα ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεηκέλνπ. Μεηά ηνλ Παπαλαζηαζίνπ κίιεζε θαη ν 

ηέθαλνο Ώζελνγέλεο πνπ ζεκείσζε φηη εξκήλεπζαλ «επξχηεξα ην πλεχκα ηνπ δηαζέηνπ» θαη δέρηεθαλ 

λα παξαρσξήζνπλ απφ ηψξα ηε ζπιινγή «ψζηε λα κε ζηεξεζή ηαχηελ ην Έζλνο». ΐι. Ώλκ., «Δ 

ζεκεξηλή ηειεηή εηο ηελ Πηλαθνζήθελ. Σα λέα πξνζθηήκαηά ηεο», εθ. Έζλνο,29 Ώπξηιίνπ 1930. 
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ζεκαληηθά έξγα ηέρλεο, φπσο ηνπο πίλαθεο ηνπ Θενηνθφπνπινπ θαη ηα ζρέδηα ηνπ 

Γχδε, θαζψο θαη γηα ηνλ πξφζθαηα ςεθηζζέληα λφκν, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ζα 

ρνξεγείηαη ζην εμήο ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε θαη ζε εηήζηα βάζε ην πνζφ ησλ 

300.000 δξρ. Σέινο, ν Παπαλαζηαζίνπ ππνγξάκκηζε ηε ζπκβνιή ησλ ρξεκάησλ ηνπ 

Κιεξνδνηήκαηνο Ώβέξσθζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο ηνπ κνπζείνπ, θέξνληαο σο 

παξάδεηγκα ηηο πξφζθαηεο αγνξέο έξγσλ ησλ Καληνχλε, Παρή θ.ά. 

Έπεηηα απφ ηελ έκκεζε απηή πξνβνιή ησλ ζπζηεκαηηθψλ πξνζπαζεηψλ πνπ 

θαηέβαιε ηα ηειεπηαία ρξφληα ε δηνίθεζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, ν 

Παπαλαζηαζίνπ αλαθέξζεθε ζην κέιινλ ηνπ θαιιηηερληθνχ ηδξχκαηνο, ππνζρφκελνο 

ηελ έθδνζε εηθνλνγξαθεκέλνπ θαηαιφγνπ κε ηα έξγα ηνπ κνπζείνπ, θαζψοθαη ηνλ 

πεξαηηέξσ εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο «κε άιια θαιά έξγα δσγξαθηθήο θαη γιππηηθήο, 

θπξίσο ειιεληθά, αιιά θαη κε έξγα μέλα παιαηφηεξα θαη ζχγρξνλα θαη έξγα αθφκε 

δσγξάθσλ ησλ άιισλ ιαψλ ηεο ΐαιθαληθήο πνπ είλε ζπγγελείεο κε εκάο θαη ησλ 

νπνίσλ ε ηέρλε ζπκβάιιεη εηο ηελ θαιπηέξαλ θαηαλφεζηλ θαη ηεο ηδηθήο καο ηέρλεο». 

Δ ηειεπηαία απηή αλαθνξά ηνπ Παπαλαζηαζίνπ ζηελ εηθαζηηθή παξαγσγή ησλ 

βαιθαληθψλ ρσξψλζπζρεηίδεηαη κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ ηελ πεξίνδν εθείλε γηα ηελ 

αλάπηπμε κηαο ελδνβαιθαληθήο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

ηεισλεηαθή έλσζε ησλ θξαηψλ.
1436

Δ Βζληθή Πηλαθνζήθε, επνκέλσο, θαιείην λα 

ζπκβάιεη θαη απηή ζηνλ βαζκφ πνπ ηεο αλαινγνχζε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο θξαηηθήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, έλδεημε ηνπ απμεκέλνπ ζε ζχγθξηζε κε ην πξψην δηάζηεκα 

ιεηηνπξγίαο ηεο, ξφινπ πνπ ηεο απέδηδαλ νη θηιειεχζεξεο θπβεξλήζεηο ηελ πεξίνδν 

ηνπ Μεζνπνιέκνπ. 

Οινθιεξψλνληαο ηελ νκηιία ηνπ ν Παπαλαζηαζίνπ επηζήκαλε ηελ αλάγθε 

αλέγεξζεο ηνπ λένπ θηεξίνπ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο κε ηε ζπλδξνκή ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο νχηδνπ, θαη ζε πιήξε ζχκπλνηα κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ Παπαλησλίνπ 

ζρεηηθά κε ηελ «θνηλσληθφηεηα» ηεο ηέρλεο θαη ηεο πξνζθνξάο ηεο ζηνλ 

«εμεπγεληζκφ» θαη ηελ πξναγσγή ηεο θνηλσλίαο, ηφληζε φηη «ε δσγξαθηθή, φπσο θαη 

θάζε εηθαζηηθήλ ηέρλε, απνβιέπνπζα εηο ην λα εκθαλίδε εηο έξγα ζπγθεληξσηηθά, 

πξνθαινχληα αηζζεηηθήλ απφιαπζηλ, ηελ νπζίαλ ηεο δσήο, ηα έξγα, ηελ ραξάλ θαη ηελ 

ιχπελ θαη ηα πάζε ησλ αλζξψπσλ, ηελ δσήλ θαζφινπ, απαιχλεη ηαο ςπράο, 

εμεπγελίδεη θαη εμπςψλε ηνπο αλζξψπνπο». Βπηπξνζζέησο ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία 

πνπ έρνπλ νη ζπιινγέο έξγσλ ηέρλεο φρη κφλν ζηηο αηζζεηηθέο απνιαχζεηο θαη ηηο 

                                                 
1436ΐι. ζρεηηθά Π. Παπαζηξάηεο, «Βμσηεξηθή πνιηηηθή», ζην Υ. Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο 

Διιάδαο ηνπ 20νπ αηψλα. Ο κεζνπφιεκνο 1922-1940, φπ.π., ηφκνο ΐ2, ζει. 276 θ.έ. 
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κειέηεο ησλ εηδηθψλ, αιιά ζηελ αηζζεηηθή δηαπαηδαγψγεζε ηνπ ιανχ θαη ηελ 

εμχςσζή ηνπ: «Αηα λα επηηειέζε απηφλ ηνλ πξννξηζκφλ ηεο ε δσγξαθηθή πξέπεη ηα 

δσγξαθηθά έξγα λα εθηίζεληαη θαηά ηνηνχηνλ ηξφπνλ, ψζηε λα είλαη πξνζηηά εηο ην 

θνηλφλ θαη λα δχλαηαη θαη ν απινχζηεξνο άλζξσπνο λα ηα απνιακβάλε αλέησο. Ώπηήλ 

ηελ εθδνχιεπζηλ ηελ νθείιεη εηο ηνλ ιαφλ ε Αεκνθξαηία».  

Ώληίζηνηρε ζέζε ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή σθέιεηα ηεο ηέρλεο δηαηχπσζε 

ζηελ νκηιία ηνπ θαη ν πξσζππνπξγφο Βιεπζέξηνο ΐεληδέινο:  

Ζ θαζεκεξηλή βειηίσζηο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Κξάηνπο ζα επηηξέςε ηελ ελίζρπζηλ ηεο 

δσγξαθηθήο ηέρλεο, ήηηο ιεπηχλεη ην αίζζεκα, απμάλεη ηελ ραξάλ ηεο δσήο, εμεπγελίδεη 

ηελ ςπρήλ, θαη εμπςψλεη ελ γέλεη ηνλ άλζξσπνλ εηο αλψηεξα επίπεδα. Αιιά θαη 

γεληθψηεξνλ ε πξνζηαζία ηεο ηέρλεο ζα έρε επίδξαζηλ επί ηεο δηαθνζκεηηθήο θαη ζα 

θζάζε νχησ κέρξη ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ θαη ηνπ ιατθνχ ζπηηηνχ θαη ζα δψζε εηο ηνλ 

ιαφλ αλσηέξαλ θαιιηηερληθήλ αληίιεςηλ.
1437

 

Δ παξαπάλσ αλαθνξά ηνπ πξσζππνπξγνχ ζηα «ιατθά ζηξψκαηα» θαη ηνλ 

«ιαφ» ζήκαηλε νπζηαζηηθά ηελ απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ ηεο χπαξμεο κηαο πςειήο 

θνπιηνχξαο, θνξέαο ηεο νπνίαο ήηαλ ηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηνπ ειιεληθνχ 

κεζνπνιεκηθνχ αζηηζκνχ. Καη κηαο αληίζηνηρεο «ρακειήο» θνπιηνχξαο πνπ δηέθξηλε 

ηα κηθξναζηηθά θαη ιατθά ζηξψκαηα, θαη ε νπνία έπξεπε λα «δηνξζσζεί», κε ηε 

βνήζεηα θαη ησλ εθζέζεσλ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. Αελ ηζρπξίδνκαη εδψ φηη ην 

κνπζείν απνηεινχζε ηκήκα ησλ θξαηηθψλ εθπαηδεπηηθψλ κεραληζκψλ, νη νπνίνη 

απνζθνπνχζαλ ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ θαηψηεξσλ ζηξσκάησλ, θάηη πνπ 

νπζηαζηηθά ζήκαηλε ηελ ρεηξαγψγεζή ηνπο κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ησλ ηαμηθψλ 

αληηπαξαζέζεσλ πνπ πηζαλψο ζα πξνθαινχζαλ ζνβαξά πξνβιήκαηα ζην αζηηθφ 

νηθνδφκεκα κε ηελ αλαηξνπή ησλ θπξίαξρσλ θνηλσληθψλ αμηψλ θαη ηεο 

ηεξαξρίαο.
1438

Δ Πηλαθνζήθε, άιισζηε, βξηζθφηαλ ζηελ Ώζήλα, θάηη πνπ πξαθηηθά 

ζήκαηλε φηη ζηνπο ρψξνπο ηεο είρε πξφζβαζε έλαο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο επηζθεπηψλ 

(νη θάηνηθνη ησλ Ώζελψλ θαη φζνη απφ ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα θαη ην εμσηεξηθφ 

επηζθέπηνληαλ ηελ πξσηεχνπζα). Δ επίζθεςε, επνκέλσο, ζην κνπζείν ήηαλ πξντφλ 

ζπλεηδεηήο επηινγήο θαη φρη ππνρξεσηηθήο παξαθνινχζεζεο, φπσο ζπλέβαηλε ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζρνιείνπ. Δ Βζληθή Πηλαθνζήθε, σζηφζν, λνείην σο έλαο θξαηηθφ 

ίδξπκα, ην νπνίν κέζα ζηα πιαίζηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ, θιήζεθε λα εκπεδψζεη ηελ 

                                                 
1437Ώλκ., «Σα λέα απνθηήκαηα ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο», εθ. Αθξφπνιηο,30 Ώπξηιίνπ 1930. 
1438ΐι. Υ. Υαηδεησζήθ, «Κνηλνβνχιην θαη Αηθηαηνξία», Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνλ 20ν αηψλα, φπ.π., 

ηφκνο ΐ2, ζει. 101 θ.έ. 
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πςειή θνπιηνχξα ζηα θαηψηεξα ιατθά ζηξψκαηα θαη λα ζπκβάιεη θαη απηή ζηελ 

ελζσκάησζε ηνποζην αζηηθφ ζχζηεκα. 

 

Οη αίζνπζεο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο 

Σα έξγα απφ ην θιεξνδφηεκα θνπινχδε θαη ηε δσξεά ηνπ Κσλζηαληηλίδε 

εκπινχηηζαλ ην δπηηθνεπξσπατθφ θνκκάηη ηεο ζπιινγήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο θαη 

ελίζρπζαλ ηε θπζηνγλσκία ηεο σο κνπζείνπ θαηεμνρήλ δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο.
1439

 

ηελ νκηιία ηνπ ν Παπαλαζηαζίνπ ζεκείσζε φηη κε ηα λέα απνθηήκαηα «ε 

Πηλαθνζήθε απνθηά ζρεηηθή αξηηφηεηα. Αελ έρεη βέβαηα έξγα ηεο πξψηεο πεξηφδνπ 

ηεο Ώλαγελλήζεσο, εμαηξέζεη ειαρίζησλ ζρεδίσλ εθ ηνπ Σηληνξέην θαη ηνπ Ραθαήι, ηα 

νπνία δελ πιεξψλνπλ ην θελφλ. Έρεη φκσο αξθεηά έξγα κεγάισλ δσγξάθσλ ηεο 

βξαδείαο ιεγνκέλεο αλαγελλήζεσο, ησλ λεσηέξσλ θαη λεσηάησλ ρξφλσλ, δειαδή απφ 

ηνπ ηέινπο ηνπ 16
νπ

 αηψλνο θαη θαηφπηλ έσο ζήκεξνλ». 

Βθείλν, φκσο, πνπ επηζεκάλζεθε ηδηαίηεξα ζηα δεκνζηεχκαηα ηνπ αζελατθνχ 

θαζεκεξηλνχΣχπνπήηαλ ε γεληθή αλαλέσζε ηεο ειιεληθήο αίζνπζαο, ράξε ζηα λέα 

απνθηήκαηα ηεο ζπιινγήο. Χο ζεκαληηθφηεξα έξγα εμαθνινχζεζαλ λα ζεσξνχληαη νη 

πίλαθεο ηνπ Ανκήληθνπ Θενηνθφπνπινπ «Δ ηάπξσζε» θαη «Υξηζηφο θέξσλ ηνλ 

ηαπξφ» πνπ είρε αγνξάζεη ην ειιεληθφ θξάηνο ηε δηεηία 1926-1927, καδί ηψξα κε ηνλ 

«Άγην Φξαγθίζθν» ηνπ θιεξνδνηήκαηνο θνπινχδε.
1440

Σα ξεπνξηάδ ηνπ Σχπνπ δελ 

καο δείρλνπλ αλ ζηελ αίζνπζα ηεο ειιεληθήο ηέρλεο είρε δηακνξθσζεί κηα αθήγεζε 

θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, ε νπνία ζα έδεηρλε ζηνλ επηζθέπηε ηελ «εμέιημε» ηεο 

λενειιεληθήο δσγξαθηθήο. Βίλαη φκσο βέβαην φηη ν Παπαλησλίνπ εμαθνινχζεζε, φπσο 

θαη ζηελ έθζεζε ηνπ 1926, λα ζεσξεί πσο ζηελ αθεηεξία ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο 

έπξεπε λα ηνπνζεηεζνχλ νη κεηαβπδαληηλέοεηθφλεοησλ Παβία θαηΣδαγθαξφια, θαζψο 

θαη ηα πξνζρέδηα ζε ιάδη ηνπΝηθφιανπ Ανμαξά γηα ηε δηαθφζκεζε ηνπ λανχ ηεο 

Φαλεξσκέλεο ζηε Γάθπλζν, ζπκπιεξσκέλα ηψξα απφ ηα λέα απνθηήκαηα ηεο 

Βπηαλεζηαθήο ηέρλεο, ηελ«Πξνζσπνγξαθία ηνπ θαξκαθνπνηνχ Αηθφπνπινπ» ηνπ 

Καληνχλε θαη ηελ «Πξσηνκαγηά ζηελ Κέξθπξα» ηνπ Παρή. Ο επηζθέπηεο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο, ζπλεπψο, έβιεπε ηηο απαξρέο ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο ζηνπο δσγξάθνπο 

εθείλνπο πνπ ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ Παπαλησλίνπ, έθαλαλ ηνλ πξψην ζπκβηβαζκφ 

                                                 
1439ΐι. ηδηαίηεξα ην πινχζην άξζξν ηεο εθ. Δζηία, φπνπ γίλεηαη εθηελή αλαθνξά ζηα έξγα ηεο θάζε 

αίζνπζαο. Ώλκ., «Δ λέα αλάξηεζηο εηο ηελ Πηλαθνζήθελ. Δ ζπιινγή θνπινχδε. Σα απξηαλά εγθαίληα», 

εθ. Δζηία, 29 Ώπξηιίνπ 1930 
1440π.π., φπνπ δεκζηεχηεθε αλαπαξαγσγή ηνπ «Ώγίνπ Φξαγθίζθνπ» ηνπ θιεξνδνηήκαηνο θνπινχδε.  
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κε ηνλ ηηαιηθφ λαηνπξαιηζκφ θαη μεθίλεζαλ λα «ηηαιίδνπλ κε βπδαληηλφ φκσο 

πείζκα». Ο δηεπζπληήο ηεο Πηλαθνζήθεο ηζρπξίζηεθε πσο ε κεηαβπδαληηλή απηή ηέρλε 

«κφιηο αγγίμεη ζ‟ απηνχο ηνπο πεηξαζκνχο ηξαβηέηαη απφηνκα θαη θιείλεηαη πάιη ζην 

θειιί ηεο, μαλαβξίζθνληαο ην ρξπζφ βάζνο θαη ηε ιαλζαζκέλε αλαηνκία, κε ηελ νπνία 

νκνινγεί ηνλ απζηεξφ ηεο ηδεαιηζκφ θαη ηελ ππνηαγή ηεο ζην δφγκα».
1441

 Σνλ δεζκφ 

απηφλ κε ηε βπδαληηλή παξάδνζε έθνςε ε ε ζρνιή ησλ Εηαιηζηψλ πνπ αλαπηχρζεθε 

ζηα Βπηάλεζα θαη «πνπ δσγξαθίδνπλ ηηο εθθιεζίεο καο ζαλ Εηαινί»,
1442

 θάησ απφ ηελ 

επίδξαζε ηνπ ρεηξνγξάθνπ «Πεξί δσγξαθίαο» πνπ έγξαςε ην 1700 ν Παλαγηψηεο 

Ανμαξάο, έλα θείκελν, ζχκθσλα πάληα κε ηηο αληηιήςεηο ηνπ Παπαλησλίνπ, 

«θαηαδίθεο ηεο κεηαβπδαληηλήο δηηππίαο θαη αλεπηθχιαθηεο νκνινγίαο πίζηεσο ζηελ 

Εηαιηθή Ώλαγέλλεζη».
1443

ηελ αξζξνγξαθία ηνπ ν Παπαλησλίνπ αλέθεξε, επίζεο, φηη 

ζηα Βπηάλεζα δεκηνπξγήζεθε ε «πξψηε λενειιεληθή αθαδεκία Καιψλ Σερλψλ»,
1444

 

αλαγλψξηζε φκσο ηαπηφρξνλα φηη ν «ηηαιηζκφο» δεκηνχξγεζε κηα εθιεθηηθή ηέρλε, 

κηα δσγξαθηθή πνπ δεη πνιχ κε εληππψζεηο κνπζείσλ θαη θηλνχζε αθαηάπαπζηα 

δαλεηθέο ηδέεο, θαζηζηψληαο έηζη ην ην έξγν ησλ Γαθπλζηλψλ θαιιηηερλψλ σο έλα 

«πνηάκη απφ αηέιεηεο θαη δεμηνηερλίεο, νξκέο θαη ιάζε».
1445

 Βίλαη ραξαθηεξηζηηθέο 

εδψ νη αληηιήςεηο ηνπ γηα ηνλ Ν. Ανμαξά, ηνλ νπνίν απνθάιεζε «δηαθνζκεηή 

επηδέμην», ρσξίο πξνζσπηθφηεηα, έλαλ απφ ηνπο θαζπζηεξεκέλνπο εθιεθηηθνχο πνπ 

απφκεηλαλ ζηνλ 18
ν
 αηψλα, έλαλ «faiseur de vastes machines».

1446
Ώπέδσζε φκσο 

ηαπηφρξνλα ζην έξγν ηνπ «ηζηνξηθή ζεκαζία», ραξαθηεξίδνληάο ην πνιχηηκν γηα ηελ 

ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο εμαηηίαο αθξηβψο ηεο ζπλεηδεηήο, απφηνκεο θαη 

ρηππεηήο άξλεζεο ηεο βπδαληηλήο αγηνγξαθίαο πνπ παξνπζίαδε. Οη παξαπάλσ 

αληηιήςεηο δηθαηνινγνχζαλ έηζη ηελ αλάξηεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ ζηηο 

αίζνπζεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο θαη έδεηρλαλ ζηνλ επηζθέπηε πσο ην βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο ήηαλ απηή αθξηβψο ε δηαθνπή κε ηελ 

παξάδνζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ δσγξάθσλ πξνο ηα δπηηθνεπξσπατθά πξφηππα. 

                                                 
1441Γ. Παπαλησλίνπ, «Ο Παλαγηψηεο Ανμαξάο “Πεξί Γσγξαθίαο”. Δ ηερλνθξηηηθή καο πξν 250 

ρξφλσλ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 16 Ώπξηιίνπ 1933. 
1442Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ ιηηαλεία θαη νη ηξεηο δσγξάθνη ηεο: Κνξάεο, Κνπηνχδεο θαη Καληνχλεο», εθ. 

Διεχζεξνλ Βήκα, 1 Εαλνπαξίνπ 1933. 
1443Γ. Παπαλησλίνπ, «Ο Παλαγηψηεο Ανμαξάο “Πεξί Γσγξαθίαο”. Δ ηερλνθξηηηθή καο πξν 250 

ρξφλσλ», φπ.π. 
1444π.π. Σνλ ίδην ραξαθηεξηζκφ ρξεζηκνπνηήζε θαη ζηελ νκηιία ηνπ γηα ηελ εθθιεζηαζηηθή ηέρλε ηεο 

Γαθχλζνπ ζηελ αίζνπζα ηνπ «Παξλαζζνχ» ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1939. ΐι. Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν 

ρεηξφγξαθν ηνπ Ανμαξά», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 12 Φεβξνπαξίνπ 1939.  
1445Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ ιηηαλεία θαη νη ηξεηο δσγξάθνη ηεο: Κνξάεο, Κνπηνχδεο θαη Καληνχλεο», φπ.π.  
1446Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ δηαθφζκεζηο ηεο Φαλεξσκέλεο», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 6 Φεβξνπαξίνπ 1936. 
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Σελ θεληξηθή απηή ηδέαελίζρπζε ε αλάξηεζε ησλ έξγσλ ησλ ειιεληθήο 

θαηαγσγήο δσγξάθσλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ θπξίσο εθηφο ησλ ζπλφξσλ ηνπ 

ειιεληθνχ βαζηιείνπ, φπσο νη Κνπλειάθεο («Δ νηθνγέλεηα ηνπ θαιιηηέρλε», δσξεά 

Πνιπηερλείνπ), Ώξηζηείδεο Οηθνλφκνπ («Ώξραηνιφγνο», δσξεά Πνιπηερλείνπ), 

αββίδεο θαη Παληαδήο (νη δπν ηειεπηαίνη κε ηα έξγα ηεο δσξεάο Λακπίθε). Οη 

πίλαθεο ηνπ ΐξπδάθεκε ηελ απεηθφληζε ζθελψλ απφ ηελ Βπαλάζηαζε ηνπ 1821, καδί 

κε ηα ζρέδηα θαη ηηο πδαηνγξαθίεο κε ην ίδην ζέκα πνπ θηινηέρλεζε ν Κξαηζάηδελ θαη 

είραλ ηνπνζεηεζεί ζε δχν εηδηθέο βηηξίλεο,ππελζχκηδαλ επίζεο ζηνλ επηζθέπηε ηνπ 

κνπζείνπ ην εξσηθφ απηφ γεγνλφο ηεο ειιεληθήο ηζηνξίαο. 

ηελ ειιεληθή αίζνπζα μερψξηδαλ θπξίσο ηα έξγα ηνπ Γχδε θαη δε ηα λέα 

απνθηήκαηα ηεο ζπιινγήο, αλάκεζά ηνπο ηα ζρέδηα-κειέηεο ηνπ δσγξάθνπ γηα ηελ 

«Ώπνζέσζε ηεο ΐαπαξίαο», ηα νπνία ήηαλ αλαξηεκέλα ζε έλα ηδηαίηεξν «παλλψ».
1447

 

Ο Παπαλαζηαζίνπ κάιηζηα ζηελ νκηιία ηνπ έθαλε ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν ραξαθηεξίδνληάο ην σο ην πην εζσηεξηθφ ηνπ θαιιηηέρλε θαη 

ηφληζε πσο ηα ζρέδηα απηά θαλέξσλαλ ηελ «εθηάθησο ιεπηήλ ηνπ αίζζεζηλ θαη ηελ 

σξαία ηνπ γξακκήλ», αλαπαξάγνληαο εδψ ηηο αληηιήςεηο ηνπ Παπαλησλίνπ γηα ηελ 

αμία ηνπ Γχδε. ηελ αίζνπζα ηεο ειιεληθήο ηέρλεο ήηαλ επίζεο αλαξηεκέλα έξγα ησλ 

Θείξζηνπ, Ρίδνπ, Λεκπέζε, ΐνιαλάθε, Ώιηακνχξα, Ρντινχ, Ράιιε, Εαθσβίδε θαη 

Νηθεθφξνπ Λχηξα. 

Ώπφ ηνπο λεψηεξνπο Έιιελεο δσγξάθνπο αληηπξνζσπεχνληαλ νη Φσθάο, 

Μαιέαο (κε ηνλ πίλαθα «Αειθνί»), Νηθφιανο Λχηξαο (κε ην «Φάζηλν θαπέιν» θαη ηελ 

«Πξνζσπνγξαθία θαο Λχηξα») θαη Παξζέλεο κε ηελ «Πιαγηά» θαη ην λέν απφθηεκα, 

ην «Ληκάλη ηεο Καιακάηαο», πνπ ζχκθσλα κε ηνλ αξζξνγξάθν ηεο εθεκεξίδαοΔζηία 

αληηθαηέζηεζε ηνλ πίλαθα «Ο Υξηζηφο», π.1900 ηεο δσξεάο ηεο Βζληθήο Σξάπεδαο. 

Έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζίαλα παξαζέζσ εδψ ην απφζπαζκα ηεο νκηιίαο ηνπ 

Παπαλαζηαζίνπ ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή αίζνπζα, επεηδή αθξηβψο απνηππψλεη ηηο 

αληηιήςεηο ηεο δηνίθεζεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηεο 

λενειιεληθήο ηέρλεο (νη ππνγξακκίζεηο είλαη δηθέο κνπ):  

Ζ επίζθεςηο ηεο αίζνπζαο ηεο ειιεληθήο ηέρλεο ζπγθηλεί ηδηαίηεξα θαη γελλά αηζζήκαηα 

ππεξεθάλεηαο, δηφηη δεηθλχεη ην χςνο πνπ θαηψξζσζαλ λα αλαβηβάζνπλ νη Έιιελεο 

θαιιηηέρλαη ηελ δσγξαθηθήλ, παξά ηαο δπζκελείο ζπλζήθαο πξνο ηαο νπνίαο παιαίνπλ. 

Ζ κειέηε ησλ έξγσλ απηψλ δεηθλχεη θαη θάηη άιιν. Παξά ηελ δηαθνξάλ ησλ ηάζεσλ θαη 

                                                 
1447Ώλκ., «Δ λέα αλάξηεζηο εηο ηελ Πηλαθνζήθελ. Δ ζπιινγή θνπινχδε. Σα απξηαλά εγθαίληα», εθ. 

Δζηία, 29 Ώπξηιίνπ 1930. 
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ησλ αληηιήςεσλ ησλ θαιιηηερλψλ, κηα ζρεηηθήλ ζπγγέλεηαλ κεηαμχ ησλ εηο ηελ 

ιεπηφηεηα ησλ γξακκψλ θαη ησλ ρξσκάησλ. Ζ ζπγγέλεηα απηή, νθεηινκέλε εηο ηελ 

επήξεηαλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη εηο ηελ ηδηνζπγθξαζίαλ ησλ βηνχλησλ εηο 

απηφλ εδψ ηνλ ηφπνλ, απνηειεί κίαλ αθφκε απφδεημηλ ηεο αιεζείαο ηεο ειιεληθήο 

ηέρλεο. Ζ αίζνπζα ησλ Διιήλσλ δσγξάθσλ δεηθλχεη ηη επηηξέπεηαη λα πεξηκέλσκελ εηο 

ην κέιινλ απφ ηνπο Έιιελαο θαιιηηέρλαο.  

Σα παξαπάλσ ιφγηα ηνπ Παπαλαζηαζίνπ απνηππψλνπλ ίζσο γηα πξψηε θνξά 

κε ηφζν μεθάζαξν θαη επίζεκν ηξφπν,ηηο βαζηθέο επηδηψμεηο ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

κνπζείνπ, φζνλ αθνξά ηελ αίζνπζα ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο. Ο ζθνπφο εηαλ δηηηφο: 

πξψηνλ λα θαηαδεηρζεί ε θαιιηηερληθή αμία ησλ αλαξηεκέλσλ έξγσλ, ψζηε ν 

επηζθέπηεο λα αηζζαλζεί ππεξήθαλνο πνπ νη ειιεληθήο θαηαγσγήο δσγξάθνη 

θαηάθεξαλ, παξά ηηο δπζθνιίεο, λα δεκηνπξγήζνπλ κηα αμηφινγε εηθαζηηθή παξαγσγή 

θαηά ηα δπηηθνεπξσπατθά πξφηππα. Καη δεχηεξνλ, θαη ίζσο ζεκαληηθφηεξν, λα βξεζεί 

ε «ζρεηηθή ζπγγέλεηα» αλάκεζα ζηα ζπγθεθξηκέλα έξγα, λα εληνπηζζνχλ, δειαδή, ηα 

θνηλά ηερλνηξνπηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδείθλπαλ ηελ «αιήζεηα ηεο 

ειιεληθήο ηέρλεο». Σν δεηνχκελν ήηαλ, επνκέλσο, ε δηαζθάιηζε ηεο «ειιεληθφηεηαο» 

ησλ αλαξηεκέλσλ έξγσλ θαη θαη΄επέθηαζε ε έληαμή ηνπο ζηελ ππφ δηακφξθσζε ηφηε 

έλλνηα ηεο «λενειιεληθήο ηέρλεο». ην ζεκείν απηφ εδξάδεηαη, θαηά ηε γλψκε κνπ, ε 

ζεκαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο αίζνπζαο, αθνχ κέρξη ηφηε δελ είρε δεκνζηεπηεί θακία 

ζπλζεηηθή κειέηε γηα ηελ εηθαζηηθή παξαγσγή ηνπ 19
νπ

 θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα. 

ηα άξζξα ηνπ ζην πεξηνδηθφ Πηλαθνζήθε ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα,  νππξίδσλ Αε 

ΐηάδεο έθαλε εθηελή αλαθνξά ζηνπο Βπηαλήζηνπο θαιηηέρλεο,
1448

ελψ θαη νΝ.Α. 

Καινγεξφπνπινο, κνινλφηη ζπκπεξηέιαβε, ζηα 1926, ζηνλ ηίηιν ηνπ βηβιίνπ ηνπ ηνλ 

φξν «Νενειιεληθή Σέρλε», ζηακάηεζε ηελ αθήγεζε ηνπ ζηε δπηηθφηξνπε ηέρλε ησλ 

Ενλίσλ λήζσλ.
1449

Αηάζπαξηεο κνλν πιεξνθνξίεο γηα θαιιηηέρλεο είραλ αξρίζεη λα 

γξάθνληαη ζηα ιήκκαηα ησλ δχν ζεκαληηθφηεξσλ εγθπθινπαηδεηψλ πνπ 

θπθινθνξνχζαλ ζην εκπφξην ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα: ε Μεγάιε Διιεληθή 

Δγθπθινπαίδεηα ηνπ Παχινπ Ααλδξάθε (1926-1934) θαη ηνΔγθπθινπαηδηθφλΛεμηθφλ 

ηνπ Βιεπζεξνπδάθε (1927-1931).Δ αίζνπζα, επνκέλσο, ηεο ειιεληθήο ηέρλεο ζηελ 

                                                 
1448π. Αε ΐηάδεο, «Δ δσγξαθηθή ελ Βιιάδη. Εζηνξηθή κειέηε», Πηλαθνζήθε, ηρ. ΕΓ΄ (Μάξηηνο 1902), 

ζει. 3-6· ηρ. ΕΑ΄ (Ώπξίιηνο 1902), ζει. 30-32· ηρ. ΕΒ΄ (Μάηνο 1902), ζει. 49-51· ηρ. ΕΣ΄ (Ενχληνο 1902), 

ζει. 81-84· ηρ. ΕΓ΄ (Ενχιηνο 1902), ζει. 98-99· ηρ. ΕΔ΄ (Ώχγνπζηνο 1902), ζει. 125-126· ηρ. ΕΘ΄ 

(επηέκβξηνο 1902), ζει. 142-143· ηρ. Κ΄ (Οθηψβξηνο 1902), ζει. 172-174· ηρ. ΚΏ΄ (Ννέκβξηνο 1902), 

ζει. 185-187· ηρ. Κΐ΄ (Αεθέκβξηνο 1902), ζει. 206-210· ηρ. ΚΓ΄ (Εαλνπάξηνο 1903), ζει. 234-237 θαη 

ηρ. ΚΑ΄ (Φεβξνπάξηνο 1903), ζει. 258-261. 
1449Ν.Α. Καινγεξφπνπινο, Μεηαβπδαληηλή θαη Νενειιεληθή ηέρλε, Ώζήλα, Βθδνηηθή Βηαηξία «Ώζελά», 

1926. 
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Βζληθή Πηλαθνζήθε έδηλε γηα πξψηε θνξά ζην θηιφηερλν θνηλφ, κηα έζησ θαη 

απνζπαζκαηηθή, εηθφλα ηεο λενειιεληθήο εηθαζηηθήο παξαγσγήο, θαη ηαπηφρξνλα, 

φπσο αλέθεξα παξαπάλσ, αλαδεηνχζε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πνπ ηε 

δηέθξηλαλ απφ ηηο άιιεο εζληθέο θαιιηηερληθέο ζρνιέο ζηελ Βπξψπε. ην ζεκείν απηφ, 

ν Παπαλαζηαζίνπ θάλνληαο ιφγν γηα ηε «ιεπηφηεηα ησλ γξακκψλ θαη ησλ 

ρξσκάησλ», θαζψο θαη γηα ηελ επήξεηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηελ 

ηδηνζπγθξαζία ησλ βηνχλησλ ζηελ Βιιάδα, πξνζέθπγε ζηηο θπξίαξρεο ηφηε θπιεηηθέο 

ζεσξίεο, κε ζθνπφ λα βξεζεί ν ζπλδεηηθφο θξίθνο αλάκεζα ζηνπο θαιιηηέρλεο πνπ 

είραλ εληαρζεί ή έπξεπε λα θαλεί φηη εληάζζνληαη ζην εζληθφ αθήγεκα. Δ 

επηρεηξεκαηνινγία, σζηφζν, απηή δελ κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ζε επαξθή θαη 

πεηζηηθφ βαζκφ ελνπνηεηηθά γηα έλα ηφζν εηεξφθιεην ζχλνιν θαιιηηερλψλ θαη 

ηάζεσλ. Πψο, ιφγνπ ράξε, θξηηήξηα ζαλ ηα παξαπάλσ κπνξνχζαλ λα ηζρχζνπλ γηα ηνλ 

Νηθφιαν Κνπλειάθε, ν νπνίνο έδεζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δσήο ηνπ ζην 

εμσηεξηθφ; Ή πψο ήηαλ δπλαηφλ ν επηζθέπηεο ηνπ κνπζείνπ λα δεη ην θνηλφ ζηνηρείν 

ηεο «ιεπηφηεηαο ησλ γξακκψλ θαη ησλ ρξσκάησλ» ζην «ηξαηφπεδν ηνπ 

Καξατζθάθε» ηνπ ΐξπδάθε θαη ζε κηα ζαιαζζνγξαθία ηνπ Ώιηακνχξα;  

Βπηπξνζζέησο, ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ νκηιία ηνπ Παπαλαζηαζίνπ έρεη θαη ε 

θαηαιεθηήξηα θξάζε ηνπ φηη «ε αίζνπζα ησλ Βιιήλσλ δσγξάθσλ δεηθλχεη ηη 

επηηξέπεηαη λα πεξηκέλσκελ εηο ην κέιινλ απφ ηνπο Έιιελαο θαιιηηέρλαο ζρεηηθά κε 

ην κέιινλ ηεο ειιεληθήο δσγξαθηθήο», ε νπνία πξέπεη λα δηαβαζηεί θπξίσο ζαλ κηα 

άκεζε πξνηξνπή πξνο ηνπο λένπο Έιιελεο δσγξάθνπο. Δ Βζληθή Πηλαθνζήθε, 

επνκέλσο, δελ απνζθνπνχζε κφλν ζηελ ηζηφξεζε ηνπ θαιιηηερληθνχ παξειζφληνο θαη 

ζηε δηάζσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, αιιά επεδίσθε εκκέζσο 

ηε δηακφξθσζε ηνπ παξφληνο θαη ηνπ κέιινληνο ηεο λενειιεληθήο εηθαζηηθήο 

παξαγσγήο. Δ ζπκπεξίιεςε ησλ έξγσλ ηνπ Μαιέα, ηνπ Νηθφιανπ Λχηξα θαη ηνπ 

Παξζέλε έδεηρλαλ ζηνπο λένπο δσγξάθνπο, αιιά θαη ζην θηιφηερλν θνηλφ, ηηο 

πξφζθαηεο θαη απνδεθηέο απφ ην κνπζείν θαηεπζχλζεηο ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο. Δ 

γεηηλίαζε, επίζεο, ηεο ειιεληθήο αίζνπζαο, κε ηηο αληίζηνηρεο ηεο δπηηθνεπξσπατθήο 

ηέρλεο έδεηρλε φηη ε εγθπξφηεηα ηνπ θαιιηηερληθνχ έξγνπ βξίζθεηαη κέζα ζην πιαίζην 

ησλ αηζζεηηθψλ ζεσξηψλ ηεο επξσπατθήο ιφγηαο παξάδνζεο γηα ηε θπζηνθξαηηθή 

αλαπαξάζηαζε. 
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12.5) Ζ ζπδήηεζε γηα ηε γλεζηφηεηα ησλ έξγσλ ηνπ Γθξέθν θαη ε αγνξά 

ηεο «πλαπιίαο ησλ Αγγέισλ» ην 1931 

Σα ζρφιηα θαη έλα άξζξν ηνπ Φψηνπ Γηνθχιιε ζην πεξηνδηθφΠξσηνπνξία ηνλ 

Μάην ηνπ 1929, έζεζαλ επηηαθηηθά ζηελ αζελατθή θαιιηηερληθή δεκφζηα ζθαίξα ην 

δήηεκα ηεο γλεζηφηεηαο ησλ δχν έξγσλ ηνπ Θενηνθφπνπινπ πνπ είρε αγνξάζεη ν Γ. 

Παπαλησλίνπ γηα ηε ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ην 1927-1927.
1450

ε ζρφιην 

ηνπ, αξρηθά, ζηε κφληκε ζηήιε ηνπ «ηαξάηα», ν Γηνθχιιεο αλέθεξε φηη ήδε απφ ηελ 

εκέξα ηεο αγνξάο ηεο «ηαχξσζεο» ην ζέκα ζπδεηείην «κνπξκνπξηζηά», νη 

πεξηζζφηεξνη θαιιηηέρλεο «έρνπλ ζρεκαηηζκέλε πεπνίζεζε πσο ην ηακπιψ απηφ είλαη 

αληηγξαθή ή θαθή κίκεζε έξγνπ ηνπ Γθξέθν» θαη αλαξσηηφηαλ αλ ήηαλ δπλαηφλ «έλαο 

δηεπζπληήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο θαη Καζεγεηήο ηεο Ώηζζεηηθήο λάρε ηάρα πάζε 

κηα ηέηνηα γθάθα». Κάιεζε δε ην ειιεληθφ θξάηνο λα εξεπλήζεη δηεμνδηθά ην ζρεηηθφ 

ζέκα, επεηδή αθξηβψο δηέζεζε έλα ηφζν κεγάιν πνζφ, κε ην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα 

αγνξαζηνχλ πνιιά έξγα Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ.
1451

 ην ίδην ηεχρνο επίζεο, ν 

Γηνθχιιεο, θξπκκέλνο πίζσ απφ ηα αξρηθά «ΥΕ-ΦΕ», δεκνζίεπζε έλα άξζξν ζην νπνίν 

επηρεηξεκαηνιφγεζε ππέξ ηεο πιαζηφηεηαο ηνπ έξγνπ, ακθηζβεηψληαο αξρηθά ηελ 

αμία ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ησλ Μάγεξ θαη Μπφληε, ζηα νπνία ζηεξίρηεθε ε αγνξάθαη 

αλαθεξφκελνο ζηε ζπλέρεηα ζηηο θήκεο πνπ θπξηαξρνχζαλ ζηνπο θαιιηηερληθνχο 

θχθινπο ηνπ Παξηζηνχ θαη ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε ειιεληθή θπβέξλεζε «γειάζηεθε» 

θαη φηη ην ηακπιψ είλαη «κπνλ πνπξ ι‟Οξηάλ». Πξνο επίξξσζε δε ηεο 

επηρεηξεκαηνινγίαο ηνπ παξέζεζε ην ζρφιην ηνπ Γαιάλε κφιηο είδε ην έξγν: «Ώπηφ 

ακέζσο θαίλεηαη πσο είλαη αληίγξαθν».
1452

 Βπηπξνζζέησο, ν Γηνθχιιεο ζπλέθξηλε ηνλ 

πίλαθα ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο κε ηε «ηαχξσζε» ηνπ Λνχβξνπ, ηνλίδνληαο φηη ηα 

θνξκηά ησλ δχν Υξηζηψλ «θαίλνληαη ζαλ αληηγξακκέλα κε κεξηθέο παξαιιαγέο… κα 

εθείλν πνπ είλαη ζσζηή αληηγξαθή, αλάπνδα φκσο είλαη ηα πφδηα»! πλερίδνληαο δε ηε 

ξερή, αλ φρη αθειή, επηρεηξεκαηνινγία ηνπ, επεζήκαλε πσο ν Γθξέθν δελ έθαλε πνηέ 

δχν παξαιιαγέο ελφο έξγνπ ηνπ:  

Μέζα ζην ηεξάζηην έξγν ηνπ, κέζα ζηνπο δηθνχο ηνπ απέξαληνπο θφζκνπο, κέζα ζηηο 

ηνικεξφηαηεο ζπλζέζεηο ηνπ, κέζα ζηελ απεηξία ησλ πξνζψπσλ ηνπ, κέζα ζηα πιήζε 

ησλ αλζξψπσλ κε ηα ζηελφκαθξα ζψκαηα, κε ηηο εμαυισκέλεο κνξθέο, κε ηηο 

ζθεπηφκελεο θνξκνζηαζηέο, κέζα ζε φιελ απηή ηε δεκηνπξγία δελ απαληηέηαη νχηε κηα 

                                                 
1450ρεηηθά κε ηα έξγα βι. παξαπάλσ θεθάιαην 8.2. 
1451Ώλκ. [Φ. Γηνθχιιεο], «ηαξάηα», Πξσηνπνξία, ηρ. 5, Μάεο 1929, ζει. 131-132. 
1452ΥΕ-ΦΕ [Φ. Γηνθχιιεο], «Ο ηαπξσκέλνο ηνπ Γθξέθν ηεο Βζλ. Πηλαθνζήθεο καο (είλαη γλήζηνο ή 

φρη;)», Πξσηνπνξία, ηρ. 5, Μάηνο 1929, ζει. 133-137. 
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θνξά απηφ πνπ αληηθξίδνπκε ηψξα ζηελ πεξίπησζε απηή. Πνπζελά δχν κνξθέο ηνπ δελ 

είλαη φκνηεο […] Ήηαλ ηφζν ειεχηεξν πλεχκα ν Γθξέθν θ‟ είρε ηέηνηα ηφικε καδί θαη 

πεξεθάλεηα, πνπ πνηέο δελ ζα θαζφηαλε λ‟ αληηγξάςε έλα ηαπξσκέλν ηνπ γηα λα 

παξνπζηάζε άιινλ έλα. Απηφο λ‟ αληηγξάςε ηνλ εαπηφ ηνπ; Απηφο λα ην θαηαδερηή;
1453

 

Οινθιεξψλνληαο ην άξζξν ηφληζε, επίζεο, φηη ην δήηεκα έπξεπε λα ζπδεηεζεί 

πην θαλεξά θαη κε φιεο ηνπ ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη  φηη «ν ηαπξσκέλνο ηνπ Γθξέθν ηεο 

Βζλ. Πηλαθνζήθεο, αλ δελ είλαη πιαζηφο, είλαη φκσο πνιχ χπνπηνο».
1454

 

Δ επηινγή απηή ηνπ Γηνθχιιε λα ζέζεη ην δήηεκα ηεο πιαζηφηεηαο ησλ έξγσλ 

ηνπ Γθξέθν, ηξία ζρεδφλ ρξφληα κεηά ηελ απφθηεζή ηνπο απφ ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε, 

πξέπεη λα εξκελεπζεί ζηα πιαίζηα ηεο δεκφζηαο αληηπαξάζεζεο ηνπ Παπαλησλίνπ κε 

ηνλ Γνπλαξφπνπιν έλαλ κήλα λσξίηεξα.
1455

Με ηνλ ηξφπν απηφλ ν ηερλνθξίηεο ηνπ 

πεξηνδηθνχ Πξσηνπνξία επεδίσμε λα ακθηζβεηήζεη ηφζν ηηο νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο 

ηνπ Παπαλησλίνπ σο δηεπζπληή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, φζν θαη ηηο γλψζεηο ηνπ 

ζηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο. Βηδηθά ζε κηα επνρή θαηά ηελ νπνία, φπσο αλέθεξα θαη 

παξαπάλσ, ν Παπαλησλίνπ είρε αλαιάβεη ηνλ θαζνδεγεηηθφ ξφιν ζηελ θξαηηθή 

παξέκβαζε ηεο λέαο βεληδειηθήο θπβέξλεζεο ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο θαη πξνεηνίκαδε 

ηε ξηδηθή αλαδηνξγάλσζε ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ κε ηνλ δηνξηζκφ ζε απηήλ ησλ 

Αεκεηξηάδε, Παξζέλε θαη Γαιάλε.  

Σν δήηεκα ηεο πιαζηφηεηαο ησλ έξγσλ πήξε ακέζσο κεγάιε έθηαζε, αθνχ 

απνζπάζκαηα απφ ην άξζξν ηνπ πεξηνδηθνχΠξσηνπνξίααλαδεκνζηεχηεθαλ ζηηο 

αληηβεληδειηθέο εθεκεξίδεο Ζκεξήζηνο Σχπνο θαη Βξαδπλή, κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηίηιν «έλα θαιιηηερληθφ ζθάλδαιν».
1456

Σν ζέκα, άιισζηε, πξνζθεξφηαλ γηα πνιηηηθή 

εθκεηάιιεπζε, αθνχ έδηλε ηελ επθαηξία ζηνλ αληηπνιηηεπφκελν Σχπν λα επηηεζεί θαηά 

ελφο επηθαλνχο βεληδειηθνχ ζηειέρνπο. Αελ είλαη άιισζηε ηπραίν φηη κεξηθνχο κήλεο 

αξγφηεξα νη ίδηεο εθεκεξίδεο μεθίλεζαλ κηα κεγάιε θαη ζπληνληζκέλε 

δεκνζηνγξαθηθή εθζηξαηεία θαηά ηεο θπβέξλεζεο ηνπ ΐεληδέινπ.
1457

 

                                                 
1453π.π. 
1454π.π. 
1455ΐι. παξαπάλσ θεθάιαην 10.1. 
1456Ώλκ., «Έλα θαιιηηερληθφ ζθάλδαινλ. Έρνκελ έλα ςεχηηθνλ Γθξέθν εηο ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ 

καο; Ση θαηαγγέιιεη έλα πεξηνδηθφλ», εθ. Ζκεξήζηνο Σχπνο, 29 Ώπξηιίνπ 1929, καδί κε αλαπαξαγσγή 

ηνπ πίλαθα ηνπ Λνχβξνπ. Ώλκ., «Έλα θαιιηηερληθφλ ζθάλδαινλ. Ο έλαο απφ ηνπο δχν πίλαθαο ηνπ 

Γθξέθν ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο καο είλε, θαηά πάζαλ πηζαλφηεηα, ςεχηηθνο», εθ.Ζ Βξαδπλή, 2 

ΜαΎνπ 1929, καδί κε αλαπαξαγσγή ηνπ έξγνπ «Ο Υξηζηφο κε ηνλ ζηαπξφ» ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. 
1457ΐι. ηα φζα αλαθέξεη ζρεηηθά ν Υ. Υαηδεησζήθ, «Κνηλνβνχιην θαη δηθηαηνξία», ζην Υ. Υαηδεησζήθ 

(επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νπ αηψλα. Ο Μεζνπφιεκνο 1922-1940, ΐ΄ Σφκνο, Μέξνο 2ν, Ώζήλα, 

ΐηβιηφξακα, 2003, ζει.  99-100. 
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Σν Καιιηηερληθφ πκβνχιην ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, αληηιακβαλφκελν ηε 

ζεκαζία ηνπ ζέκαηνο, ζπλεδξίαζε ακέζσο (30 Ώπξηιίνπ 1929) θαη απνθάζηζε λα 

εθδφζεη κηα νκφθσλε αλαθνίλσζε, ε νπνία θαη δεκνζηεχηεθε ζηνλ αζελατθφ Σχπν ηηο 

επφκελεο εκέξεο, πνπ απφ ζχκπησζε ήηαλ Μεγάιε Ββδνκάδα!
1458

Σα κέιε, αθνχ 

ραξαθηήξηζαλ ηε γλψκε ηνπ αξζξνγξάθνπ ηεο Πξσηνπνξίαο σο «ζηεξνπκέλελ, θαζψο 

δεηθλχνπλ ηα γξαθφκελά ηνπ, θαη ηεο ειαρίζηεο ζνβαξφηεηνο», πξνρψξεζαλ γηα ράξε 

ηνπ «Κνηλνχ» ζε δηεπθξηλίζεηο γηα ην δήηεκα ηεο γλεζηφηεηαο ηνπ πίλαθα θαη 

παξέζεζαλ ηηο γλσκαηεχζεηο ησλ ηξηψλ Γεξκαλψλ απζεληηψλ (Μάγεξ, Μπφληε θαη 

Φξηληιέληεξ),θαζψο θαη ηελ έθζεζε ηνπ πξεζβεπηή ηεο Βιιάδαο ζην ΐεξνιίλν Β. 

Καλειιφπνπινπ. Βπηπξνζζέησο, ν Παπαλησλίνπ, κε δηθή ηνπ ηδηαίηεξε αλαθνίλσζε, 

ελεκέξσζε ην θηιφηερλν θνηλφ φηη ηνλ «Βζηαπξσκέλν» είρε δεη, κεηά απφ παξάθιεζε 

ηνπ Ώληψλε Μπελάθε, ν Μπ. Μπέξελζνλ (BernardBerenson)πνπ βξέζεθε ζηελ Ώζήλα 

πξηλ ιίγνπο κήλεο, θαη δήισζε φηη: «Ναη! Βίλε Γθξέθν. Ώιεζηλφο Γθξέθν. Αελ 

ζπδεηείηαη». Σαπηφρξνλα μεθαζάξηζε φηη κεηά ηηο αλαθνηλψζεηο απηέο ε Πηλαθνζήθε 

δελ ζα αζρνιεζεί μαλά κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.
1459

 

Παξά ηηο παξαπάλσ αλαθνηλψζεηο, φκσο, ην δήηεκα ηεο πιαζηφηεηαο ησλ 

έξγσλ ηνπ Γθξέθν εμαθνινχζεζε λα αλαδεηθλχεηαη απφ ηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο 

Ζκεξήζηνο Σχπνο. ην θχιινηεο 3
εο

 ΜαΎνπ 1929 δεκνζηεχηεθε επηζηνιή ηνπ Κ. 

Νηατθά κε ην ςεπδψλπκν «Φηιφηερλνο», ν νπνίνο ακθηζβήηεζε ηελ αμία ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ πνπ παξέζεζε ην Καιιηηερληθφ πκβνχιην, ηνλίδνληαο φηη o κελ 

Μάγεξ πηζαλφλ λα ππέγξαςε κηα θσηνγξαθία πνπ ήηαλ ηνπ αιεζηλνχ έξγνπ θαη φρη 

ηνπ αληηγξάθνπ πνπ ηειηθά αγνξάζηεθε απφ ηελ Πηλαθνζήθε, ελψ απέξξηςε 

ζπιιήβδελ ηηο γλσκαηεχζεηο ησλ άιισλ εηδηθψλ ππνζηεξίδνληαο φηη «είλε θαιά θαη 

ρξήζηκα γηα ηνπο Καζζίξεξ, φηαλ πξφθεηηαη λα πιαζάξνπλ έξγα ηέρλεο δηα 

ηελ..Ώλαηνιήλ». Βπηπξνζζέησο έθεξε σο επηρείξεκα ηε ρακειή ηηκή ηνπ πίλαθα, 

ζεκεηψλνληαο φηη ήηαλ αδχλαηνλ λα βξεζεί ζηελ αγνξά αιεζηλφο Γθξέθν ζηελ ηηκή 

                                                 
1458Ώλκ., «Βλ απφθηεκα ηεο Πηλαθνζήθεο. Δ ηαχξσζηο ηνπ Γθξέθν. Ο πίλαμ είλε γλήζηνο», Έζλνο,2 

ΜαΎνπ 1929.Ώλκ., «Δ ηαχξσζηο ηνπ Γθξέθν. Ώλακθηζβήηεηνο ε γλεζηφηεο ηνπ πίλαθνο. Μηα δήισζηο 

ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο», εθ. Πνιηηεία,3 ΜαΎνπ 1929. Ώλκ., «Μηα θαιιηηερληθή επηθαηξφηεο. Δ 

ηαχξσζηο ηνπ Γθξέθν ηεο Βιιεληθήο Πηλαθνζήθεο. Ση απεθάλζεζαλ πεξί απηήο νη δηεζλνχο θχξνπο 

εκπεηξνγλψκνλεο Μάγεξ, Μπφληε, Φξηληιαίληεξ θαη Μπέξελζνλ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,3 ΜαΎνπ 1929. 

Ώλκ., «Ο Βζηαπξσκέλνο ηνπ κεγάινπ Θενηνθφπνπινπ είλαη αιεζηλά έξγνλ ηνπ Θενηνθφπνπινπ. Γχξσ 

απφ κηαλ θαθφπηζηνλ ακθηζβήηεζηλ. Πσο παξεγγέιζε θαη πσο εγνξάζζε ην έξγνλ. Ώη ακθηζβεηήζεηο 

ησλ αζαλάησλ έξγσλ ηέρλεο είλαη ζχλζεεο θαηλφκελν. Ση απεθάλζε ην πκβνχιηνλ ηεο Πηλαθνζήθεο», 

εθ. Αθξφπνιηο,4 ΜαΎνπ 1929. 
1459Δ ηδηαίηεξε αλαθνίλσζε ηνπ Παπαλησλίνπ δεκνζηεχηεθε ζηηο εθεκεξίδεο Πνιηηεία θαη Διεχζεξνλ 

Βήκα, φπ.π. 
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απηήθαη δήηεζε ηελ άκεζε ηερληθή, αηζζεηηθή θαη ρεκηθή εμέηαζε ηνπ έξγνπ απφ 

Έιιελεοεηδηθνχο.
1460

 

ηελ ίδηα εθεκεξίδα δεκνζηεχηεθεζηηο 5 ΜαΎνπ, επηζηνιή ηνπ Γηνθχιιε, ζηελ 

νπνία αθνχ πξψηα ραξαθηήξηζε ζεκλφ θαη ηίκην ην άξζξν ηνπ «ΥΕ-ΦΕ» (δειαδή ηνπ 

ίδηνπ ηνπ Γηνθχιιε!!), επηηέζεθε ζηε ζπλέρεηα πξνζσπηθά ζηνλ Παπαλησλίνπ επεηδή 

απνθάιεζε «αλφεην» ην δεκνζίεπκα, κνινλφηη ε αλαθνίλσζε εμέθξαδε ηελ νκφθσλε 

άπνςε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ. Βπηπξνζζέησο ππνζηήξημε φηη νη 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο δελ πείζνπλ θαλέλα ακεξφιεπην άλζξσπν φηη ην έξγν είλαη 

γλήζην, δήηεζε ηα επίζεκα έγγξαθα ζχκθσλα κε ηα νπνία ήξζε ζηελ θαηνρή ηνπ 

Καζζίξεξ ην έξγν θαη θάιεζε, ηέινο, ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη ηνλ Τπνπξγφ Παηδείαο λα 

μεθαζαξίζνπλ γξήγνξα ην ζέκα ζπζηήλνληαο εηδηθή αλαθξηηηθή επηηξνπή.
1461

 

Ο Νηατθάο επαλήιζε κε αλαιπηηθφ άξζξν ζηελ εθ.Ζκεξήζηνο Σχπνο ηεο 8
εο

 

ΜαΎνπ 1929, ζην νπνίν επαλέιαβε φηη ηα πηζηνπνηεηηθά δελ είραλ θακία ζεκαζία, 

ραξαθηεξίδνληάο ηα εκκέζσο σο πιαζηά θαη πξντφληα ηεο ζρεηηθήο βηνκεραλίαο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε φιε ηελ Βπξψπε. Καηεγφξεζε, κάιηζηα, ηνλ Μάγεξ φηη 

ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ Καζζίξεξ επεηδή αθξηβψο ην έξγν πξννξηδφηαλ «γηα ηελ 

Βιιάδα, γηα ηελ Ώλαηνιή», ελψ αλ ν αγνξαζηήο ήηαλ θάπνην Γεξκαληθφ κνπζείν ν 

Μάγεξ δελ ζα έβαδε ηελ ππνγξαθή ηνπ. πσο θαη ν Γηνθχιιεο, δήηεζε θαη απηφο κε 

ηε ζεηξά ηνπ ηα έγγξαθα πξνέιεπζεο ησλ έξγσλ, ηα νπνία πξνθαλψο ζεσξνχζε φηη 

δελ κπνξνχλ λα είλαη απνηειέζκαηα πιαζηνγξάθεζεο. ηε ζπλέρεηα, θη ελψ έθξηλε 

απαξαίηεηε ηελ ηερληθή έξεπλα, πξνθαηέιαβε ηα απνηειέζκαηά ηεο ιέγνληαο «πσο ζα 

απνδεηρζή ακέζσο ε πιαζηφηεο. Θα θαλή φηη ην ρξψκα είλε λεψηαηνλ» θαη αλέθεξε 

σο επηπιένλ επηρείξεκα ηηο δηαβεβαηψζεηο ηνπ δσγξάθνπ θαη ζπληεξεηή Αεκήηξην 

Πειεθάζε φηη ν ίδηνο ζα κπνξνχζε λα απνδείμεη ηελ πιαζηφηεηά ηνπο. Θεψξεζε δε ηε 

«ηαχξσζε» σο αληίγξαθν έξγνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ αλ ΐηζέληε ηνπ Σνιέδν κε ηελ 

ίδηα κνξθή ηνπ Υξηζηνχ θαη ηνπ θαβαιιάξε, ελψ έθξηλε φηη νη ηξεηο κνξθέο ησλ 

γπλαηθψλ ήηαλπαξκέλεο απφ άιια έξγα ηνπ· θαζψο θαη ηνλ πίλαθα «Ο Υξηζηφο αίξσλ 

ηνλ ζηαπξφ» σο πηζηφ αληίγξαθν ηνπ πίλαθα ζην Πξάδν. Οινθιήξσζε δε ην άξζξν 

δεηψληαο ηε ζχζηαζε επηηξνπήο απνηεινχκελεο απφ ηνπο Πειεθάζε, Γεψξγην 

ηξαηεγφ θαη Ώλδξέα Γεσξγηάδε, ζεκεηψλνληαο εηδηθά γηα ηνλ ηειεπηαίν φηη είρε ήδε 

                                                 
1460Φηιφηερλνο [Κ. Νηατθάο], «Πεξί ην ζθαλδαινλ ηεο Πηλαθνζήθεο. Οη ςεπδν-Γθξέθν. Δ γλψκε 

ελφο…κε εηδηθνχ», εθ. Ζκεξήζηνο Σχπνο, 3 ΜαΎνπ 1929. 
1461Φ. Γηνθχιιεο, «Βλ θαιιηηερληθφλ ζθάλδαινλ. Σν δήηεκα ηνπ πιαζηνχ Γθξέθν. Μηα επηζηνιή», εθ. 

Ζκεξήζηνο Σχπνο,5 ΜαΎνπ 1929. 
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αξρίζεη λα αληηγξάθεη έξγα ηνπ Θενηνθφπνπινπ, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ έρεη 

εκβαζχλεη φζν ειάρηζηνη ζην πλεχκα θαη ηελ εζψηαηε έλλνηα ηνπ Γθξέθν.
1462

 

Σε ζθπηάιε απφ ηνλ Ζκεξήζην Σχπν πήξε ε εθεκεξίδα Δζπεξηλή, ε νπνία 

δεκνζίεπζε κηα ζεηξά ζπλεληεχμεσλ ηνπ Νηθφιανπ Λάζθαξε κε ηα κέιε ηνπ 

Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ Εαθσβίδε, Υαηδφπνπιν θαη Φσθά. Πξψηνο κίιεζε ν 

δηεπζπληήο ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ, ν νπνίνο φκσο θξάηεζε ζαθείο απνζηάζεηο 

απφ ηελ αλαθνίλσζε πνπ θαη ν ίδηνο είρε ππνγξάςεη πξηλ ιίγεο εκέξεο.
1463

 Έηζη αθνχ 

έζπεπζε λα ηνλίζεη φηη δελ ήηαλ εηδηθφο ηνπ Γθξέθν θαη δελ κπνξνχζε λα απαληήζεη 

γηα ηε γλεζηφηεηα ηνπ πίλαθα, ππνζηήξημε ζηε ζπλέρεηα φηη κφιηο είδε ηνλ πίλαθα 

ζρεκάηηζε ηε γλψκε φηη ήηαλ «κπαισκέλνο».
1464

 ηελ εξψηεζε δε ηνπ 

δεκνζηνγξάθνπ αλ ξσηήζεθε ην πκβνχιην πξηλ ηελ αγνξά ηνπ έξγνπ, ν Εαθσβίδεο 

θαηεγφξεζε εκκέζσο ηνλ Παπαλησλίνπ φηη δελ έγηλε νπζηαζηηθή ζπδήηεζε γχξσ απφ 

ηε γλεζηφηεηά ηνπ:  

«Ο θ. Παπαλησλίνπ είρε κεηαβή επίηεδεο εηο Γεξκαλίαλ, εηδνπνηεζείο, σο καο είπε, απφ 

ηνλ ηφηε πξεζβεπηήλ θ. Καλειιφπνπινλ, ζπζηήζαληα ηελ αγνξάλ ηνπ έξγνπ. ηαλ 

επαλήιζελ, εδεηήζε θαη ε γλψκε καο εληειψο ηππηθψο, πξνο ηήξεζηλ ησλ ηχπσλ. ινη 

ηφηε ππεδείμακελ φηη ην έξγνλ, θαη αλ αθφκε ζεσξεζή γλήζηνλ επί ηε βάζεη ησλ 

πξνζθνκηζζέλησλ πηζηνπνηεηηθψλ, πάλησο είλαη επηζθεπαζκέλνλ θαη θαηεζηξακκέλνλ 

κέζα ζε θαλέλα παιαηνπσιείνλ απφ ην νπνίνλ ην επήξαλ θαη ην επεζθεχαζαλ. Μαο 

εδειψζε ηφηε φηη ππήξρε θαη άιινο αγνξαζηήο εμ Ακεξηθήο θαη φηη δελ έπξεπε λα ραζή ε 

επθαηξία δηα ηελ Πηλαθνζήθελ».
1465

 

ε δηαθνξεηηθφ χθνο ήηαλ νη απαληήζεηο ηνπ Υαηδφπνπινπ πνπ ζηηο επίκνλεο 

θαη ζπρλά πξνθιεηηθέο εξσηήζεηο ηνπ Λάζθαξεηνλ παξέπεκςε ζηελ αλαθνίλσζε ηνπ 

Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ: «Ση ζέιεηο λα ζνπ πσ θίιε κνπ. ,ηη είρακε λα πνχκε ηα 

είπακε εηο ην αλαθνηλσζέλ ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ […] Υαηδφπνπινο δελ ππάξρεη 

ζε απηφ ην δήηεκα», ελψ έδεημε εθλεπξηζκέλνο κε εθείλνπο πνπ ακθηζβεηνχζαλ ηε 

γλεζηφηεηα ησλ έξγσλ.
1466

 Οκνίσο θαη ν Φσθάο ζεψξεζε φηη ην δήηεκα είρε ιήμεη κε 

                                                 
1462Κ. Νηατθάο, «Πεξί ην θαιιηηερληθφλ καο ζθάλδαινλ. Πξέπεη λα γίλε πξαγκαηνγλσκνζχλε δηα ηνπο 

δχν Γθξέθν ηεο Πηλαθνζήθεο καο. Δγνξάζζεζαλ σο πξσηφηππα, ελψ είλε αληίγξαθα», εθ. Ζκεξήζηνο 

Σχπνο,8 ΜαΎνπ 1929. 
1463Ν. Λ[άζθαξε]ο, «Γχξσ απφ κηαλ ζπδήηεζηλ. Βίλε γλήζηνη νη πίλαθεο ηνπ Θενηνθφπνπινπ; Ση ιέγνπλ 

νη εηδηθνί», εθ. Δζπεξηλή,10 ΜαΎνπ 1929. 
1464π.π.: «πγθξίλσλ απηφ κε άιια έξγα ηνπ Γθξέθν, ηα νπνία είδνλ αιιαρνχ, αληειήθζελ φηη 

παξνπζίαδε κεξηθά ιάζε εηο ην ζρέδηνλ, θάηη ρέξηα ιφγνπ ράξηλ θαη θάηη πφδηα φρη αλαηνκηθψο ζσζηά. 

Φαίλεηαη επνκέλσο Ŕ εάλ ην έξγνλ είλαη γλήζηνλ Ŕ φηη θάπνην άιιν ρέξη έρεη πξνζζέζεη επάλσ ηνπ 

πξάγκαηα πνπ δελ είλαη απφ ην ρέξη ηνπ Γθξέθν». 
1465π.π. 
1466Ν. Λ[άζθαξε]ο, «Γχξσ απφ κηαλ ζπδήηεζηλ. Βίλε γλήζηνη νη πίλαθεο ηνπ Θενηνθφπνπινπ; Ση ιέγνπλ 

νη εηδηθνί», εθ. Δζπεξηλή,11 ΜαΎνπ 1929. 
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ην αλαθνηλσζέλ ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηφληζε φηη ηα έξγα είλαη γλήζηα: «Δ αληίιεςηο, ε 

παξάζηαζηο, ην ζρέδηνλ, ν ελ γέλεη ρξσκαηηζκφο είλε ηνπ Γθξέθν». πκθψλεζε φκσο 

κε ηνλ Εαθσβίδε φηη ε «ηαχξσζε» πξέπεη θάπνηε λα θαζαξίζηεθε θαη λα ππέζηε 

θάπνην ξεηνπζάξηζκα. Τπνγξάκκηζε, ηέινο, φηη ν δεχηεξνο πίλαθαο «είλε επίζεο ηνπ 

Γθξέθν θαη κάιηζηα κε πνιχ νιηγψηεξνλ ξεηνχο».
1467

 

Ώπφ ην χθνο ηνπ Λάζθαξε ζηηο ζπλεληεχμεηο αιιά θαη απφ ηα φζα έγξαςε ζην 

ηειεπηαίν ηνπ άξζξν ήηαλ εκθαλέο φηη ν ίδηνο επεδίσμε λα βξεη επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο 

πιαζηφηεηαο ησλ έξγσλ. Έηζη ε ηειεπηαία ηνπ ζπλέληεπμε ήηαλ κε ηνλ δσγξάθν 

Ώλδξέα Γεσξγηάδε θαη είρε ηνλ πξνθιεηηθφ ηίηιν «Άρξεζηα θνπξέιηα… Οη δχν δήζελ 

πίλαθεο ηνπ Θενηνθφπνπινπ. Ώηζρξά επηδηφξζσζηο θαη ειεεηλή αληηγξαθή».
1468

 Ο 

Γεσξγηάδεο, ηνλ νπνίν είρε αλαθέξεη θαη ν Νηατθάο λσξίηεξα, ζεσξήζεθε σο εηδηθφο 

ηνπ Γθξέθν «κε αλακθηζβήηεην θχξνο» επεηδή είρε ηαμηδέςεη ζηελ Εζπαλία θαη είρε 

κειεηήζεη «επηηνπίσο» ηα έξγα ηνπ δσγξάθνπ ζην Βζθνξηάι, ην Σνιέδν θαη ηε 

Μαδξίηε. Ο λεαξφο δσγξάθνο, πνπ ηηο ίδηεο αθξηβψο εκέξεο πξνεηνίκαδε ηελ 

αλαδξνκηθή ηνπ έθζεζε ζηνλ «Παξλαζζφ»,
1469

 έθξηλε ην έξγν «Δ ηαχξσζε» φρη 

απιά «κπαισκέλν» αιιά «ζρεδφλ νινθιεξσηηθψο θαηεζηξακκέλν απφ κηα αηζρξάλ 

απηφρξεκα επηδηφξζσζηλ. Σφζνλ θαηεζηξακκέλν κάιηζηα, ψζηε δελ έρεη θακκίαλ 

απνιχησο αμίαλ σο Γθξέθν». Βπηζήκαλε, σζηφζν, φηη ν πίλαθαο δελ ήηαλ πιαζηφο, 

επεηδή ππάξρνπλ ζε απηφλ κεξηθά ζεκεία πνπ ηνπ ζχκηδαλ ηνλ ζαπκαζκφ πνπ 

αηζζάλεηαη θαλείο γηα ηνλ Γθξέθν, φπσο ηα άθξα ησλ πνδηψλ ηνπ Εσάλλε (δεμηά 

θηγνχξα) θαη θάηη απφ ηνλ θαβαιάξε ηνπ θφληνπ. Ώληίζεηα, ν δσγξάθνο ραξαθηήξηζε 

ην δεχηεξν έξγν ηεο Πηλαθνζήθεο σο «ειεεηλφ αληίγξαθν» κε ην επηρείξεκα φηη ηνπ 

ιείπεη ην «αίζζεκα» ην νπνίν δηαθξίλεη ηνλ Γθξέθν απφ ηνπο άιινπο δσγξάθνπο, ελψ 

αλέθεξε ηελ πιεξνθνξία φηη θαη ν ίδηνο ν Παπαλησλίνπ είρε ελδνηαζκνχο γηα ηελ 

γλεζηφηεηα ηνπ πίλαθα. Βπηπξνζζέησο έθεξε σο παξάδεηγκα γλήζηνπ Γθξέθν ηνλ 

«Άγην Φξαγθίζθν» ηεο ζπιινγήο θνπινχδε (έξγν πνπ επίζεο ζεσξείηαη ζήκεξα 

                                                 
1467Ν. Λ[άζθαξε]ο, «Γχξσ απφ κηαλ ζπδήηεζηλ. Βίλε γλήζηνη νη πίλαθεο ηνπ Θενηνθφπνπινπ; Ση ιέγνπλ 

νη εηδηθνί», εθ. Δζπεξηλή, 12 ΜαΎνπ 1929. 
1468Ν. Λάζθαξεο, «Άρξεζηα θνπξέιηα… Οη δχν δήζελ πίλαθεο ηνπ Θενηνθφπνπινπ. Ώηζρξά 

επηδηφξζσζηο θαη ειεεηλή αληηγξαθή», εθ. Δζπεξηλή, 13 ΜαΎνπ 1929: «Πξνζεπάζεζα λα επηηχρσ απφ 

ηνπο αξκνδίνπο ηελ δηαζαθήληζηλ ηνπ πξνβιήκαηνο, ην νπνίνλ εδεκηνπξγήζε δηα ηελ γλεζηφηεηα ησλ ελ 

ηε Πηλαθνζήθε δχν έξγσλ ηνπ Γθξέθν. Απζηπρψο νη αξκφδηνη, σκηιήζαληεο θαη κε, δελ θαηψξζσζαλ 

λα καο πείζνπλ. Αελ καο έδσζαλ ηνπιάρηζηνλ ηα ζηνηρεία εθείλα, άηηλα ηερληθψο ζα ήξρνλην λα 

εληζρχζνπλ ηελ πεπνίζεζηλ, ήηηο ψζεζε ηνπο αξκνδίνπο λα πιεξψζνπλ δχν θαη πιένλ εθαηνκκχξηα 

δξαρκάο δηα λα απνθηήζνπλ ηνπο πίλαθαο ηνπ ππεξφρνπ Κξεηφο καηηξ. Δ αληίζεηνο εμ άιινπ παξάηαμηο 

δελ καο παξνπζηάδεη θαλέλα εηδηθφλ δπλάκελνλ λα πξνζζέζε ην θχξνο ηνπ εηο ηα παξαηαζζφκελα 

επηρεηξήκαηα». 
1469Έθζεζηο Εσγξαθηθήο Αλδξέα Γεσξγηάδε, θαηάινγνο, Ώίζνπζα «Παξλαζζνχ», 12 ΜαΎνπ Ŕ 10 Ενπλίνπ 

1929. 
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αληίγξαθν): «ηαλ ηδήηε απηφλ ηνλ πίλαθα, ηφηε ζα πεηζζήηε θαη κφλνο ζαο, φηη 

θακκία απνιχησο ακθηβνιία δελ ρσξεί πεξί ηεο πιαζηφηεηαο ησλ δχν άιισλ».
1470

 

Κιείλνληαο ηνλ θχθιν απηψλ ησλ ζπλεληεχμεσλ, ν Λάζθαξεο έζεζε ελ είδεη 

ζπκπεξάζκαηνο, ην εξψηεκα: «Πψο κε φιελ ηελ νηθνλνκηθήλ θξίζηλ ε νπνία καο 

καζηίδεη θαη κε φια ηα ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, επιεξψζακελ δχν θαη πιένλ 

εθαηνκκχξηα δξαρκάο δηά λα απνθηήζσκελ δχν θνπξέιηα, ηα νπνία νχηε σο κνπζακάο 

κε ηνλ πήρπλ δελ ζα εγνξάδνλην απφ άιινπο;».
1471

 

ηε ζπδήηεζε παξελέβε κε άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Ζ Πξσΐα ν γιχπηεο 

Μηράιεο Σφκπξνο, ν νπνίνο αθνχ ηφληζε φηη ηα έξγα ήηαλ γλήζηα θαη απζεληηθά, 

επέθξηλε ζηε ζπλέρεηα ηνλ Παπαλησλίνπ γηα νιηγσξία ζηε δηαρείξηζε ηνπ δεηήκαηνο, 

εμαηηίαο θπξίσο ηεο ακάζεηάο ηνπ ζηηο αγνξέο έξγσλ ηέρλεο. χκθσλα κε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ είρε ν Σφκπξνο απφ ηελ παξηζηλή αγνξά έξγσλ ηέρλεο, ε 

«ηαχξσζε» ήηαλ κελ απζεληηθή, αιιά μαλαδσγξαθηζκέλε (Denouveaupeindre, 

repeindre) θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ ήζειε ν Καζζίξεξ «λα βγάιε ην έξγνλ απφ πάλσ 

ηνπ κε ηφζελ κηθξή ηηκή».
1472

 ζνλ αθνξά ην δεχηεξν έξγν, ην ραξαθηήξηζε «γλήζηνλ 

θαη απζεληηθψηαηνλ αιιά δεπηεξεπνχζεο ζεκαζίαο θαη ζθνχξνλ» θαη αλέθεξε ηα φζα 

παξέζεζα παξαπάλσ ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα ηεο απφθηεζήο ηνπ.
1473

 Με αθνξκή 

πάλησο ην δήηεκα, ν Σφκπξνο βξήθε θη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ επθαηξία λα επηηεζεί 

πξνζσπηθά ζηνλ Παπαλησλίνπ: 

Πξνζσπηθνί λφκνη θαη δνγκαηηθαί αξλήζεηο νπδέπνηε δεκηνπξγνχλ πιαζηηθφηεηα εηο ηαο 

ειεπζεξίαο ησλ δηεθδηθήζεσλ θάζε δηαλνίαο […] Ζ παξακνλή φκσο κεξηθψλ πξνζψπσλ 

εηο ηαο ζπνπδαηνηέξαο θαιιηηερληθάο ζέζεηο εδεκηνχξγεζε θαη ζα δεκηνπξγήζε εκπφδηα 

εηο ηνλ ηερληθφλ θαη αηζζεηηθφλ θαηαξηηζκφλ ηεο ζπγρξφλνπ επνρήο καο πξνο βιάβελ ηεο 

ελεκεξφηεηνο ηνπ Έζλνπο καο απφ απφςεσο εζσηεξηθήο νξγαλψζεσο αιιά θαη 

εμσηεξηθήο επηδείμεψο καο.
1474

 

Με πνιπζέιηδν άξζξν ηνπ ζην πεξηνδηθφΔιιεληθά Γξάκκαηα παξελέβε ζηε 

δεκφζηα αληηπαξάζεζε θαη ν Φψηεο Κφληνγινπ, ν νπνίνο επηηέζεθε κε ζθιεξή 

                                                 
1470Ν. Λάζθαξεο, «Άρξεζηα θνπξέιηα… Οη δχν δήζελ πίλαθεο ηνπ Θενηνθφπνπινπ. Ώηζρξά 

επηδηφξζσζηο θαη ειεεηλή αληηγξαθή», φπ.π. 
1471π.π. 
1472Μ. Σφκπξνο, «Οη πίλαθεο ηνπ Γθξέθν ηεο Βιιεληθήο Πηλαθνζήθεο. Βίλε γλήζηνη. Οη Πξεζβεπηαί 

θαιψο ελήξγεζαλ. Σν ηερληθφλ πκβνχιηνλ επέδεημελ νιηγσξίαλ πεξί ην θαζήθνλ ηνπ», εθ. Ζ Πξσΐα, 

12 ΜαΎνπ 1929. 
1473ΐι. ζρεηηθά ην θεθάιαην 10.1. 
1474Μ. Σφκπξνο, «Οη πίλαθεο ηνπ Γθξέθν ηεο Βιιεληθήο Πηλαθνζήθεο. Βίλε γλήζηνη. Οη Πξεζβεπηαί 

θαιψο ελήξγεζαλ. Σν ηερληθφλ πκβνχιηνλ επέδεημελ νιηγσξίαλ πεξί ην θαζήθνλ ηνπ», φπ.π.  
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γιψζζα ζηνλ «ΥΕ-ΦΕ» ηεο Πξσηνπνξίαο.
1475

 Ώθνχ ηνπ αθηέξσζε ην δίζηηρν «ΐγήθε θη 

ν ηξαβνγηψξγεο κηα θνξά / γπξεχνληαο ζηνλ θφζκν ηε ραξά!», ηνλ απνθάιεζε, ζηε 

ζπλέρεηα, «θαξαγθηφδε πνπ θπηξψλεη εθεί πνπ δελ ηνλ ζπέξλνπλε» θαη ηνπ δήηεζε «λα 

ην βνπιψζεη», ζεσξψληαο ηνλ «αληηπξφζσπν ηεο ηξέρνπζαο πξνρεηξνινγίαο, 

απηνρεηξνηνλίαο, αλνεζίαο θαη πξνπαληψλ αδηαληξνπηάο, πνπ γξάθεη κε ηα ρέξηα θαη 

κε ηα πνδάξηα ζηηο εθεκεξίδεο θαη ηα πεξηνδηθά γηα φια ηα πάληα, πνπ ζνιψλεη ηα 

λεξά γηα λα ςαξέςε, πνπ δεκηνπξγεί δεηήκαηα γηα λα ηα ιχζε ν ίδηνο, πνπ δεηά ηέινο 

πάλησλ, κε ην ζηαληφ, πεξηπέηεηεο γηα λα δνμαζζή, ζαλ ηνλ Ανλ Κηρψηε».
1476

 ην 

άξζξν ηνπ ν Κφληνγινπ επηθεληξψζεθε θπξίσο ζην επηρείξεκα ηνπ Γηνθχιιε φηη ν 

Γθξέθν δελ επαλαιακβάλεη ηνλ εαπηφ ηνπ, παξαζέηνληαο παξαδείγκαηα παξαιιαγψλ 

ησλ έξγσλ ηνπ δσγξάθνπ θαη ηνλίδνληαο πσο «ην βαζχ, ην πεηζαξρεκέλν πλεχκα, δελ 

γελλνβνιά κε ηφζε επθνιία» θαη φηη «ηα βαζεηά έξγα δελ μαθλίδνπλ πνηέ, παξά 

θαίλνπληαη θησρά, θνηλά, ηφλα ζαλ επαλάιεςε ηνπ άιινπ».
1477

 

Δ αληηπαξάζεζε γηα ην δήηεκα ηεο γλεζηφηεηαο ησλ έξγσλ ηνπ Γθξέθν ηελ 

άλνημε ηνπ 1929 αλαδεηθλχεη, φπσο εχζηνρα παξαηήξεζε ν Κφληνγινπ, ηελ 

«πξνρεηξνινγία» θαη ηνλ «εξαζηηερληζκφ» εθείλσλ πνπεπηρεηξεκαηνιφγεζαλ ππέξ ηεο 

πιαζηφηεηαο ησλ έξγσλ.
1478

 Σε κνξθή άιισζηε θαη ην πεξηερφκελν ηεο δηακάρεο 

θαζφξηζαλ θπξίσο νη πξνζσπηθέο έξηδεο, νη θηινδνμίεο θαη ε εκπάζεηα ησλ 

εκπιεθνκέλσλ, παξά ε ηερλντζηνξηθή γλψζε γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, 

ελδεηθηηθφ ηεο πξνβιεκαηηθήο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ηεο ηζηνξίαο ηεο επξσπατθήο 

ηέρλεο ζηελ Βιιάδα. Οη απφςεηο ηνπ Κφληνγινπ είλαη, σο πξνο απηφ, εχζηνρεο: 

Αλ κε ξσηήζηε, ζρεδφλ κεηάλνησζα γηα φζα έγξαςα. Γελ αμίδεη ηνλ θφπν λα βάδεο ζηε 

ζέζε ηνπ έλαλ αλίδεν. Σν δήηεκα φκσο είλαη πσο ηελ αλνεζία δελ είλαη ζε ζέζε, θαη 

δίθαηα, λα ηελ πάξνπλ είδεζε νη πνιινί, θη νη Υη-Φη θάλνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. Ζ 

πεξηθξφλεζε πνπ δείρλνπκε ζπρλά ζε ηέηνηνπο, κελ δίλνληαο πξνζνρή ζηα γξαθφκελά 

ηνπο, ζάηαλε ν θαιχηεξνο δξφκνο, κα γχξσ καο ν θφζκνο δηαβάδεη φηη ηνπ πέζε ζηα 

ρέξηα θ‟ έηζη ηα παίξλεη ζηα ζνβαξά. Δκείο πνπ ζσπαίλνπκε απφ πεξηθξφλεζε, ηη 

θάλνπκε; Γηα ηνλ θφζκνλ απηφλ δελ ππάξρνπκε νιφηεια. Υξεηάδεηαη ινηπφλ θάπνπ 

θάπνπ έλα ηέηνην μεκχγηαζκα, πξέπεη λα μεηηλάδνπκε αξηά θαη πνπ θάηη ηέηνηα 

                                                 
1475Φ. Κφληνγινπ, «Ο Γθξέθν ηεο Πηλαθνζήθεο. Ο ζφξπβνο γηα ηε γλεζηφηεηά ηνπ», Διιεληθά 

Γξάκκαηα, 18 ΜαΎνπ 1929, ζει.60-63. 
1476π.π. 
1477π.π. 
1478π.π. 
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ραξηνθάλαξα. Απηφ ην ρξένο έρνπκε φζνη πηζηεχνπκε ζηα ζσζηά ζηελ ηέρλε, θαη 

πνλνχκε γηα δαχηε.
1479

 

Ώθήλνληαο φκσο ζηελ άθξε ηελ ηζρλή επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Γηνθχιιε θαη ηα 

πξνζσπηθά ηνπ θίλεηξα, πξέπεη λα αλαγλσξίζνπκε φηη ν ηερλνθξίηεο ηνπ πεξηνδηθνχ 

Πξσηνπνξία επεζήκαλε ζσζηά ηηο πξνβιεκαηηθέο ελέξγεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ 

απφθηεζε ησλ έξγσλ.Ώλ κε ηη άιιν ε δεκφζηα απηή αληηπαξάζεζε έδεημε, γηα λα 

ζπκπιεξψζνπκε εδψ ηνλ Κφληνγινπ, ηνλ εξαζηηερληζκφ θαη ηελ πξνρεηξφηεηα θαη ηεο 

δηεχζπλζεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. Βίλαη ζαθέο φηη ηφζν ν Παπαλησλίνπ, φζν θαη 

ηα ππφινηπα κέιε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ δελ είραλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο 

γηα λα θξίλνπλ ηε γλεζηφηεηα ησλ έξγσλ ηνπ Γθξέθν.Γηα ηνλ ιφγνλ φκσο απηφλ 

φθεηιαλ λα πξνβνχλ ζε πην νξγαλσκέλεο ελέξγεηεο, ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη 

πίλαθεο ήηαλ γλήζηνη, εηδηθά απφ ηε ζηηγκή πνπ επξφθεηην λα δαπαλεζεί έλα ηφζν 

πςειφ ρξεκαηηθφ πνζφ (δχν εθαηνκκχξηα δξαρκέο). Βηδηθά ζηελ πεξίπησζε ηνπ έξγνπ 

«Ο Υξηζηφο αίξσλ ηνλ ζηαπξφ», ν Παπαλησλίνπ θαίλεηαη λα ζηεξίρζεθε απνθιεηζηηθά 

ζηηο πξνζσπηθέο δηαβεβαηψζεηο ηνπ Μέγεξ-Γθξέθε,
1480

 ρσξίο ν ίδηνο λα πξνρσξήζεη 

ζε κηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηνπ έξγνπ θαη λα δεηήζεη θάπνηα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ λα απνδείθλπαλ ηε γλεζηφηεηά ηνπ. Δ εμέηαζε δε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πίλαθα απφ ην Καιιηηερληθφ πκβνχιην
1481

ήηαλ, επίζεο, κηα 

πξνβιεκαηηθή δηαδηθαζία, επεηδή αθξηβψο θαλέλα απφ ηα κέιε (Εαθσβίδεο, 

Παπαλησλίνπ, Φσθάο, Υαηδφπνπινο) δελ είρε ηηο ηθαλφηεηεο λα απνθαλζεί αλ ν 

πίλαθαο ήηαλ απζεληηθφο ή φρη.
1482

 Βμίζνπ πξνβιεκαηηθέο ήηαλ θαη νη ελέξγεηεο ηεο 

δηεχζπλζεο ηεο Πηλαθνζήθεο γηα ηελ αγνξά ηνπ έξγνπ «Δ ηαχξσζε». Σα 

πηζηνπνηεηηθά ησλ Γεξκαλψλ εηδηθψλ παξείραλ βέβαηα κηα ζρεηηθή εγγχεζε, ην 

επηρείξεκα φκσο ηνπ Γηνθχιιε φηη ήηαλ «κπνλ πνπξ ι‟ Οξηάλ» ελείρε κηα αιήζεηα, 

αθνχ ηελ επνρή εθείλε είρε αλαπηπρζεί ζηε Απηηθή Βπξψπε κηα βηνκεραλία 

πηζηνπνηεηηθψλ, απεπζπλφκελε θπξίσο ζηνπο αγνξαζηέο απφ ηελ Ώκεξηθή.Δ αδπλακία 

απηή ησλ κειψλ ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πηλαθνζήθεο λα δηαζθαιίζνπλ ηε 

γλεζηφηεηα ηεο «ηαχξσζεο» είλαη εκθαλήο θαη ζηελ απάληεζή ηνπο πξνο ηελ 

Κνηλνβνπιεπηηθή Βπηηξνπή ηεο Παηδείαο ηελ άλνημε ηνπ 1927, φηαλ ε ηειεπηαία 

                                                 
1479π.π. 
1480ΐι. ηα φζα αλαθέξσ παξαπάλσ ζην θεθάιαην 8.2. 
1481ΐι. Ώλκ., «Καη δεχηεξνο Γθξέθν εηο ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ», εθ Διεχζεξνλ Βήκα, 12 Μαξηίνπ 

1927. 
1482Ο Εαθσβίδεο ζηε ζπλέληεπμή ηνπ ζηνλ Ν. Λάζθαξε νκνιφγεζε επζέσο φηη δελ ήηαλ εηδηθφο ηνπ 

Γθξέθν. ΐι. Ν. Λ[άζθαξε]ο, «Γχξσ απφ κηαλ ζπδήηεζηλ. Βίλε γλήζηνη νη πίλαθεο ηνπ Θενηνθφπνπινπ; 

Ση ιέγνπλ νη εηδηθνί», εθ. Δζπεξηλή,10 ΜαΎνπ 1929. 
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δήηεζε δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ αγνξά.
1483

 Έηζη, αθνχ αλαγλψξηζαλ πσο 

ν πίλαθαο ήηαλ ζε νξηζκέλα ζεκεία «αδεμίσο» επηδηνξζσκέλνο θαη φηη γηα ηνλ ιφγν 

απηφλ ππήξραλ θζνξέο πνπ ν δηνξζσηήο πξνζπάζεζε λα ζπγθαιχςεη, πξνρψξεζαλ 

ζηε ζπλέρεηα ζηε δηαηχπσζε κηαο γεληθήο θαη ξερήο επηρεηξεκαηνινγίαο, ε νπνία δελ 

απείρε πνιχ απφ εθείλε ησλ επηθξηηψλ ηνπο δχν ρξφληα αξγφηεξα: «Δ εηθψλ θέξεη φια 

ηα ζηνηρεία ελφο γλήζηνπ έξγνπ ηνπ Θενηνθφπνπινπ. Ήηνη ε ζχλζεζηο, ν ρξσκαηηζκφο, 

αη κνξθαί θαη αη αλαινγίαη δεηθλχνπλ ηελ αηνκηθφηεηα ηνπ Θενηνθφπνπινπ, φπσο 

αχηε εθδειψλεηαη εηο φια ηνπ ηα έξγα, είηε έρνπλ ην ζέκα ηεο ηαπξψζεσο είηε 

κε».
1484

Ώπφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη γηα ηε δηεχζπλζε ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο θαη ηνπο πνιηηηθνχο ηεο πξντζηακέλνπο ήηαλ πεξηζζφηεξν ζεκαληηθφ λα 

απνθηεζεί έλα έξγν ηνπ Γθξέθν γηα ηε ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ελ φςεη 

κάιηζηα θαη ηεο λέαο νξγάλσζεο θαη επαλέθζεζεο ηεο ζπιινγήο, ψζηε λα 

εθπξνζσπεζεί ν δηάζεκνο θαιιηηέρλεο ζην ειιεληθφ ηκήκα ηνπ κνπζείνπ θαη 

ιηγφηεξε ζεκαζία είρε λα δηαζθαιηζηεί ε γλεζηφηεηα ηνπ πίλαθα, πξάγκα πνπ ζα 

απαηηνχζε πεξηζζφηεξν ρξφλν θαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. 

Καηά ηε γλψκε κνπ, ν Παπαλησλίνπ νκνιφγεζε, εκκέζσο, ηηο κεγάιεο 

παξαιείςεηο/αζηνρίεο ζηελ απφθηεζε ησλ παξαπάλσ έξγσλ, φηαλ, κε ηε ζχκθσλε 

γλψκε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο,
1485

 ηαμίδεςε ζην Μφλαρν, ηνλ Ενχλην ηνπ 1931, κε 

ζθνπφ λα παξεπξεζεί ζηε δεκνπξαζία ηεο ζπιινγήο ηνπ Οπγγξηθήο 

θαηαγσγήοεκπφξνπ ηέρλεο θαη ζπιιέθηε Μ. θνλ Νέκεο (Marczell von Nemes). Δ 

αγνξά, επνκέλσο, ηνπ πίλαθα «Δ ζπλαπιία ησλ Ώγγέισλ», π. 1608-1614 (Π.152, ιάδη 

ζε κνπζακά, 115 x217 εθ.)
1486

 γηα 275.000 κάξθα πξέπεη λα εξκελεπζεί θαη σο κηα 

απφπεηξα ηνπ δηεπζπληή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο λα απνθαηαζηήζεη ηελ ηξσζείζα 

ππφιεςή ηνπ. Σα ιφγηα ηνπ κεηά ηελ επηηπρεκέλε έθβαζε ηεο δεκνπξαζίαο ήηαλ σο 

πξνο απηφ ελδεηθηηθά: «Ώθήθα ζηαο Ώζήλαο κηα κηθξή πηλαθνζήθε θαη ηψξα ζα 

μαλαβξψ έλα κνπζείνλ δηεζλέο. Καλέλαο Μπαίληεθεξ, θαλέλαο επηζηήκσλ ηεο ηέρλεο 

                                                 
1483ΐι. ηα φζα αλαθέξσ παξαπάλσ, θεθάιαην 8.2. Σν ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο 

Βπηηξνπήο ηεο Παηδείαο βξίζθεηαη ζην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ.., αξηζ. πξσηνθφιινπ 839, κε εκεξνκελία 

16 ΜαΎνπ 1927.  
1484Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., Πξαθηηθά Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, ζπλεδξίαζε ηεο 22αο ΜαΎνπ 1927.  
1485ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 6εο Ενπλίνπ 1931 δηαβάδνπκε φηη ε Βπηηξνπή θξίλνληαο φηη 

«παξίζηαηαη επείγνπζα αλάγθε ηεο απνθηήζεσο ελφο εθ ησλ θαιιηηέξσλ έξγσλ ηνπ Θενηνθφπνπινπ, 

πσινπκέλνπ επί δεκνπξαζία ηελ 16ε ηνπ κελφο εηο Μφλαρνλ», απνθάζηζε λα «απνζηείιε εηο Μφλαρνλ 

ηνλ Αηεπζπληήλ ηεο Πηλαθνζήθεο θ. Γαρ. Παπαλησλίνπ φπσο ζπλελλνεκέλνο κεηά ηνπ εθεί πξνμέλνπ 

ηεο Βιιάδνο θ. Μπάζζεξκαλ, ηνπ Αηεπζπληνχ ησλ Κξαηηθψλ Πηλαθνζεθψλ ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ 

Αηεπζπληνχ ηνπ Αεκνηηθνχ Μνπζείνπ, ελεξγήζε ηα δένληα πξνο απφθηεζηλ ππφ ηεο Πηλαθνζήθεο ησλ 

εγθξηζεζνκέλσλ ππ‟ απηνχ έξγσλ, ηεξψλ ελήκεξνλ ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ηελ Βπηηξνπήλ εκψλ». 
1486ΐι. ζρεηηθά T. Frati, ιν ην δσγξαθηθφ έξγν ηνπ Γθξέθν,  φπ.π., αξ.  173ΐ. 
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θαη θαλέλαο θηιφηερλνο δελ κπνξή λα αγλνήζε απφ ζήκεξα ηελ εζληθήλ πηλαθνζήθελ 

ηεο Βιιάδνο».
1487

 Σν λέν απφθηεκα αλαξηήζεθε καδί κε ηα άιια ηξία έξγα ηνπ 

Γθξέθν ζε κηα πιεπξά ηεο πην επξχρσξεο θαη ζπλάκα πην ζεκαληηθήο απφ άπνςε 

θαιιηηερληθήο αμίαο έξγσλ αίζνπζα ηνπ κνπζείνπ, εθείλε ηεο  ηηαιηθήο ηέρλεο 

«ηέθαλνο Ξέλνο», ζηηο 14 Ώπγνχζηνπ 1931, παξνπζία ηνπ Καιιηηερληθνχ 

πκβνπιίνπ.
1488

Σν αζελατθφ θνηλφ είρε ηελ επθαηξία λα δεη απφ θνληά ηνλ πίλαθα 

φηαλ ε Πηλαθνζήθε επαλαιεηηνχξγεζε γηα ηε θζηλνπσξηλή-ρεηκεξηλή πεξίνδν ζηηο 10 

Οθησβξίνπ 1931.
1489

 Σελ ίδηα εκέξα ν Παπαλησλίνπ δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδα 

Διεχζεξνλ Βήκα έλα άξζξν γηα ηνπο ηέζζεξηο Γθξέθν ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο,
1490

 

επηζεκαίλνληαο κάιηζηα φηη ην κνπζείν ηεο Αξέζδεο, «έλα δειαδή απφ ηα κέγηζηα 

κνπζεία δσγξαθηθήο πνπ έρεη λα επηδείμε ν θφζκνο», έρεη έλαλ κνλάρα πίλαθα ηνπ 

δσγξάθνπ, ηε «Θεξαπεία ηνπ Σπθινχ», «ην νπνίνλ αδηζηάθησο ζα έιεγε θαλείο 

κέηξην, επεηδή είλε ηεο επνρήο φπνπ ν Γθξέθν αγλννχζε ηνλ εαπηφ ηνπ». Σα έξγα ηεο 

αζελατθήο Πηλαθνζήθεο ηφληζε ν Παπαλησλίνπ ήηαλ φια ηεο λεψηεξεο παξαγσγήο 

ηνπ θαιιηηέρλε θαη ήηαλ «πξντφληα ηεο πξνζσπηθήο ηνπ ηερληθήο θαη ςπρνινγίαο». 

Έθαλε κάιηζηα ιφγν γηα ηελ αηζζεηηθή θαη εζληθή αμία ηεο απφθηεζεο ηεο «πλαπιίαο 

ησλ Ώγγέισλ», κε ην επηρείξεκα φηη έξγν «λεσηεξηζηηθφηεξν ηνπ νπνίνπ, πιένλ 

απζφξκεην θαη πιένλ ζενηνθνπνπιηθφ κάηαηα ζα αλαδεηήζε θαλείο ζηα κνπζεία ηεο 

Βπξψπεο φιεο θαη ηεο Ώκεξηθήο, αλ εμαηξέζεηε ηελ Εζπαλία». Σέινο, ραξαθηήξηζε ηνλ 

πίλαθα σο θεηκήιην θαηζεκέιην ηεο ηζηνξίαο ηεο ειιεληθήο ηέρλεο «ε ζπγθξφηεζηο ηεο 

νπνίαο πξέπεη λα είλε απφ ηνπο θπξίνπο ζθνπνχο κηαο ειιεληθήο πηλαθνζήθεο».
1491

 

αλ δηθαίσζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ θαη κε ζθνπφ, φπσο πξναλέθεξα, λα 

απνθαηαζηήζεη ην θχξνο ηνπ έπεηηα απφ ηηο επηζέζεηο ελαληίνλ ηνπ ην 1929,αιιά θαη 

ίζσο σο έκκεζε απάληεζε ζηελ πξφζθαηε θξηηηθή ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ ηέξε, ν 

Παπαλησλίνπ παξέζεζε ζε επφκελν άξζξν ηνπ ηα ζπγραξεηήξηα πνπ δέρηεθε απφ ηνπο 

δηεπζπληέο ησλ κεγαιχηεξσλ επξσπατθψλ κνπζείσλ, φπσο ηνπ δηεπζπληή ηεο 

Κξαηηθήο Πηλαθνζήθεο ηεο ΑξέζδεοΥ. Πφζζε (HansPosse), ηνπ δηεπζπληή ησλ 

                                                 
1487Ώλκ., «Πψο απεθηήζακελ ηελ πλαπιίαλ ησλ Ώγγέισλ. Οη ζεζαπξνί ηεο ζπιινγήο ηνπ Μαξθέιινπ 

θνλ Νέκεο», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,23 Ενπλίνπ 1931. 
1488Ώλκ., «Ο πίλαμ ηνπ Γθξέθν εηο ηελ πηλαθνζήθελ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,15 Ώπγνχζηνπ 1931. 
1489Ώλκ., «Δ εζληθή πηλαθνζήθε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,7 Οθησβξίνπ 1931. 
1490Γ. Παπαλησλίνπ, «Σέζζαξεο Γθξέθν εηο ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ. Δ πλαπιία ησλ Ώγγέισλ», εθ. 

Διεχζεξνλ Βήκα,10 Οθησβξίνπ 1931. ην ίδην θχιιν αλαδεκνζηεχηεθε επίζεο ε αλαπαξαγσγή ηνπ 

έξγνπ «Ο Άγηνο Φξαγθίζθνο» ηνπ θιεξνδνηήκαηνο θνπινχδε. 
1491π.π. 
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βαπαξηθψλ πηλαθνζεθψλΝηνξλφθθελ, ηνπ ηέσο δηεπζπληή ηεο πηλαθνζήθεο ηεο 

Λεηςίαο RichardGraul, θαη ηνπ Ώχγνπζηνπ Μάγεξ.
1492

 

Γηα ηνλ πίλαθα δαπαλήζεθαλ ζπλνιηθά 5.900.775 δξρ. θαη ηα ρξήκαηα 

δφζεθαλ φρη απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, φπσο είρε ζπκβεί ζηηο πξνεγνχκελεο 

αγνξέο, αιιά απφ ηελ πεξηνπζία ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. Πεξίπνπ ηξία εθαηνκκχξηα 

πξνήιζαλ απφ ηελ εμαξγχξσζε ησλ νκνινγηψλ θαη ηνθνκεξηδίσλ πνπ ππήξραλ ζηελ 

Βζληθή Σξάπεδα θαη ην ππφινηπν πφζν απφ δάλεην ηεο Βζληθήο Σξάπεδαο πνπ 

ρνξεγήζεθε κε ηελ εγγχεζε ηνπ Πξνέδξνπ θαη Ώληηπξνέδξνπ ηεο Κπβέξλεζεο. Δ 

δαπάλε ελφο ηφζν κεγάινπ ρξεκαηηθνπ πνζνχ θαη κάιηζηα ζε κηα πεξίνδν πνπ ε 

ειιεληθή νηθνλνκία είρε αξρίζεη λα κπαίλεη ζηελ χθεζε, πξνθάιεζε «αλσκαιία» ζηα 

νηθνλνκηθά ηνπ κνπζείνπ, αθνχ βξέζεθε κε παζεηηθφ πεξίπνπ 2.800.000 δξρ. Βίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ πσο ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεοην δηάζηεκα εθείλν 

ζπκκεηείραλ ν Τπνπξγνχο Οηθνλνκηθψλ Γεψξγηνο Μαξήο, ν πθππνπξγφο 

Οηθνλνκηθψλ ΐ. Αειεγηάλλεο, ν πθππνπξγφο Αηθαηνζχλεο θαη ζχκβνπινο ηεο 

Πηλαθνζήθεο γηα λνκηθά ζέκαηα Πέηξνο Θεβαίνο θαη ν πξφεδξνο ηεο Βπηηξνπήο ησλ 

Κιεξνδνηεκάησλ Αεκήηξηνο Μάμηκνο.
1493

 

 

  

                                                 
1492Γ. Παπαλησλίνπ, «Οη Γεξκαλνί δηα ηνλ λένλ καο Γθξέθν. Πσο ηνλ θξίλνπλ νη δεπζπληαί κνπζείσλ. 

Βληππψζεηο απφ κηαλ δεκνπξαζίαλ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 18 Οθησβξίνπ 1931. 
1493Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, ζπλεδξηάζεηο ηεο 23εο Ννεκβξίνπ 

1931 θαη ηεο 11εο Εαλνπαξίνπ 1932. 
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Δηθφλα 271: Γ. Θενηνθφπνπινο, «Ζ ζπλαπιία ησλ Αγγέισλ», π.1608-1614 
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Γηα ηελ αγνξάλ ηνπ πίλαθνο ηνπ Greco 

«Ζ πλαπιία ησλ Αγγέισλ» 

3 Ενπιίνπ 1931 Πξνζσξηλφλ δάλεηνλ απφ Βζηθήλ Σξάπεδαλ ηεο Βιιάδνο θαη έκβαζκα εηο Γελ. 

Πξφμελνλ ηεο Βιιάδνο Μνλάρνπ 

 

3.000.000 

 Σφθνο ηνπ δαλείνπ ηνχηνπ εμνθιεζέληνο κεηά ηελ εθπνίεζηλ ρξεσγξάθνπ σο 

θαησηέξσ 

 

9.385 

3.009.385 

6 Ενπιίνπ 1931 Βθπνίεζηο ησλ παξά ηε Βζληθή Σξαπέδε ρξεσγξάθσλ σο εμήο (αλαιπηηθψο) 

 Οκνι. 388 αληαιιαμίκνπ 8%@956½ δξ. 371.122 

 Οκνι. 800 αληαιιαμίκνπ 8%@957 765.600 

 Οκνι. 100 αληαιιαμίκνπ 8%@957½ 95.750 

 Οκνι. 188 Ααλ. Βζλ. Σξαπέδεο 2% 1925 @6625  

245.500 

 Οκνι. 157 Βζλ. Ααλ. 1922 6½ % 15.425,25 

2.493.397,25 

Μείνλ κεζηηείαλ θφξσλ ραξηνζήκσλ θηι Βζληθήο σο ε εθθαζάξηζηο 3 Ενπιίνπ  

-8.973,25 

2.484.424 

31 Ενπιίνπ 

1931 

Πξντφλ ηνθνκεξηδίσλ δξαρκψλ εηο ρξπζφλ εθ ηεο Βζληθήο Σξαπέδεο  

524.961 

3.009.385 

 

Ώζηε δηα ηνλ πίλαθα εδαπαλήζεζαλ: 

Ώ) εθ ησλ σο άλσ πσιήζεσλ θαη ηνθνκεξηδίσλ πιένλ ηφθνπ δξ. 9.385 Βζληθήο Σξαπέδεο ηεο 

Βιιάδνο 

 

3.009.385 

ΐ) Βθ δαλείνπ πξνζσξηλνχ απφ ηελ Σξάπεδαλ ηεο Βιιάδνο ζπλεπεία εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

Πξνέδξνπ θαη Ώληηπξνέδξνπ ηεο Κπβεξλήζεσο, ήηνη  

16 Ενπιίνπ: Αξ. 2.000.000 

25 Ενπιίνπ: Αξ. 821.594, 10 

 

 

 

 

2.821.594,10 

Γ) Ώη γελφκελαη πιεξσκαί εθ ηνπ παξά ηε Σξαπέδε Κνζκαδνπνχινπ ινγ/ζκνχ Βζλ. 

Πηλαθνζήθεο, ήηνη 

εηο θ. Παπαλησλίνπ δηα ηαμείδηα, ζπληήξεζηλ θιπ. Ώζελψλ-Μνλάρνπ 

Ενπλίνπ 10: cheque£60@375δξ.= 22.500 

Ενπλίνπ 10: cheque£10@375δξ.= 3.750 

Ενπλίνπ 10: ραξηνλνκίζκαηα = 13.977,50 

[χλνιν] Αξ. 40.227,50 

Αη‟ αζθάιεηαλ κεηαθνξάο πίλαθνο: 19.855, 90 

Έκβαζκα εηο Μφλαρνλ: 2.963,10 

Έκβαζκα εηο Μφλαρνλ: 3.750 

Μεηαθνξηθά: 3.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.796,50 

 

 

5.900.775,60 

 

Πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Πηλαθνζήθεο  

κεηά ηελ αγνξά ηνπ πίλαθα ηνπ Γθξέθν, 

ηε 30 επηεκβξίνπ 1931 

1) Αηαζέζηκα 

α) Παξ‟ Βζληθή Σξαπέδε ππφινηπνλ εμ εηζπξάμεσο ηνθνκεξηδίσλ  

45.938, 20 

β) Παξά ηε Σξαπέδε Κνζκαδνπνχινπ ππφινηπνλ ι/ζκνχ Πηλαθνζήθεο  

206.122, 25 

252.122, 25 

2) Δ παξά ηε Βζληθή Σξαπέδε δεθαεηήο νκνινγία ιήμεσο έηνπο 1936  

434.810 

Παζεηηθφλ 

Δ πξνο ηελ Σξάπεδαλ ηεο Βιιάδνο νθεηιή σο αλσηέξσ  

2.821.594,10 
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ην άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδαΔιεχζεξνλ Βήκα, νΓ. Παπαλησλίνππαξνπζίαζε 

γηα πξψηε θνξά δεκνζίσο ηηο αληηιήςεηο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ ηέρλε ηνπ  

Θενηνθφπνπινπ. Υξεζηκνπνηψληαο ην «δίπνιν» ΐελεηία=ρξψκα θαη 

Φισξεληία=ζρέδην/γξακκή,
1494

 θαηέηαμε ηνλ Γθξέθν ζηνλ θαιιηηερληθφ θφζκν ηεο 

πξψηεο, γξάθνληαο πσο ην «εμφρσο επαίζζεην κάηη ηνπ είδε ην ρξψκα θαη φρη ην 

πεξίγξακκα ησλ αληηθεηκέλσλ, απαζρνιήζεθε κε ηνπο ηφλνπο θαη δσγξάθηζε κε ηηο 

ιεπηέο απηέο αμίεο πνπ ήηαλ έμσ απφ ηε λνεζηαξρηθή ηέρλε ησλ Φισξεληηλψλ». Ώθνχ 

ηνλ απνθάιεζε «φξαζε γλεζίσο ρξσκαηηθή», πξφζζεζε σο βαζηθφ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη εξγάζηεθε γηα λα εμππεξεηήζεη έλαλ αλππφηαθην 

εζσηεξηθφ θφζκν. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ν δσγξάθνο επαλαζηάηεζε ελαληίνλ ηεο ίδηαο 

ηεο ηέρλεο ησλ ΐελεηζηάλσλ πνπ ηνλ γαινχρεζε, δηαιχνληαο ηηο θφξκεο θαη ηηο 

ρξσκαηηθέο αμίεο πνπ βξήθε, ψζηε απέλαληη «ηεο ζηαηηθφηεηαο θαη απηνχ αθφκε ηνπ 

κεγάινπ Σηηζηάλνπ λα δεκηνπξγή ην αληηδηαλνεηηθφ, ην ζεξκφ, ην ξεπζηφ θαη ην 

γηγλφκελνλ πνπ αλαγλσξίδνπκε ζηε ιαρηαξηζηή πιαζηηθή ηνπ ζθέςε». Ο 

Παπαλησλίνπ είδε ηε κεηάβαζε ηνπ Γθξέθν απφ ην «ιηπαξφ πηλέιν ησλ ΐελεηζηάλσλ 

θαη ηνλ εκπξεζζηνληζκφ ηεο ΐελεηίαο» ζηνλ «εληειψο δηθφ ηνπ θφζκν, εθεί πνπ είλε 

απηφο ν ίδηνο, ζην πλεχκα ηνπ, ην νπνίν είηε κέζα ζηελ επηξξνή ηνπ ηζπαληθνχ 

θαζνιηθηζκνχ ην εμεηάζνπκε είηε ζε απξνζδηφξηζηεο βπδαληηλέο αλαπνιήζεηο, είλε ην 

πλεχκα ηνπ θινγεξνχ κπζηηθηζηνχ, ην πλεχκα πνπ νξακαηίδεηαη, πνπ γελλά κνπζηθέο 

ηδέεο θαη ζέιεη λα ρεηξηζζεί ηα ρξψκαηα θαη ηα ζρήκαηα ζαλ ήρνπο». 

Με ηελ επηινγή ηνπ λα απνδψζεη ζηνλ Γθξέθν θαηεμνρήλ ην «πλεχκα ηνπ 

θινγεξνχ κπζηηθηζηνχ», πηνζεηψληαο εδψ ηηο απφςεηο ηνπ Μσξίο Μπαξέο, ην βηβιίν 

ηνπ νπνίνπ γηα ηνλ Θενηνθφπνπιν είρε ζηε βηβιηνζήθε ηνπ,
1495

 ν Παπαλησλίνπ 

ακθηζβήηεζε εκκέζσο, θαηά ηε γλψκε κνπ, ηελ θπξίαξρε ηελ επνρή εθείλε ζηνλ 

ειιεληθφ ρψξν αληίιεςε γηα ηνλ βπδαληηληζκφ ηνπ Θενηνθφπνπινπ. Σν ζπγθεθξηκέλν 

δήηεκα πνπ είρε ήδε ηεζεί απφ ηνλ ππξίδσλαΑε ΐηάδε ην 1913,
1496

 ηνλ Κψζηα 

Οπξάλε ην 1919
1497

 θαη ηνλ Νηθφιαν Καινγεξφπνπιν ην 1926,
1498

 απαζρφιεζε πην 

                                                 
1494Γ. Παπαλησλίνπ, «Σέζζαξεο Γθξέθν εηο ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ. Δ πλαπιία ησλ Ώγγέισλ», 

φπ.π.: «Οη θφζκνη ηεο δσγξαθηθήο είλε δχν, ε Φισξεληία θαη ε ΐελεηία. Ήηαλ θαη είλαη απηνί νη δχν. Δ 

κηα βιέπεη ηνλ θφζκν ζε γξακκή, ή άιιε ηνλ βιέπεη ζε ρξσκαηηζκέλεο επηθάλεηεο… Οη δχν θφζκνη 

είλαη παξάιιεινη. Αχν ζθαίξεο ηνπ ηδαληθνχ απζχπαξθηεο πνπ ηαμεηδεχνλ ζηηο ραξαγκέλεο ηξνρηέο ησλ 

ρσξίο λα ζπγθξνπζζνχλ πνηέ». 
1495 M. Barrès, Greco ou le secret de Tolède, Παξίζη 1912. 
1496. Αε ΐηάδεο, «Θενηνθφπνπινο», Πηλαθνζήθε, ηρ. 150-155 (επηέκβξηνο 1913 Ŕ Εαλνπάξηνο 1914). 
1497Κ. Οπξάλεο, «Βι Γθξέθν», εθ. Νέα Διιάο, 19 θαη 21 Αεθεκβξίνπ 1919. Ο Οπξάλεο πνπ ήηαλ απφ 

ηνπο ιίγνπο Έιιελεο ηελ πεξίνδν εθείλε πνπ είρε ηαμηδέςεη ζηελ Εζπαλία θαη είρε δεη απφ θνληά ηα έξγα 

ηνπ Θενηνθφπνπινπ, πηνζεηνχζε κελ ηηο αληηιήςεηο ηνπ Μπαξέο γηα ηνλ ζξεζθεπηηθφ ζπηξηηνπαιηζκφ 
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έληνλα ηνπο Έιιελεο ιφγηνπο απφ ην 1928 θαη κεηά, επεηδή αθξηβψο ην δηάζηεκα 

εθείλν βξήθε ηε δηθαίσζή ηνπ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία θαη ζην απνθαινχκελν 

δεχηεξν ξεχκα δεκνζηεχζεσλ πνπ ππεξαζπίδνληαλ ηνλ βπδαληηληζκφ ηνπ Γθξέθν.
1499

 

Έηζη ν Κψζηαο Καηξνθχιαο δεκνζίεπζε ηνλ Ώχγνπζην-επηέκβξην ηνπ 1928 ζηε 

Μεγάιε Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα κηα ζεηξά άξζξσλ κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν «Ο 

Γθξέθν σο Έιιελ», φπνπ θαη παξνπζίαζε κηα πεξίιεςε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Ααλνχ 

δσγξάθνπ Γ. ΐίινπκζελ (J.F. Willumsen)LajeunessedupeintreElGreco(Παξίζη 1927) 

κε ζθνπφ λα δείμεη ηνλ Θενηνθφπνπιν «σο Έιιελα ηελ ςπρήλ θαη ηελ θαιιηηερληθήλ 

έκπλεπζηλ, επί ηε βάζεη ηνπ πνιχηηκνπ απηνχ ζπγγξάκκαηνο» θαη ηαπηφρξνλα λα 

ππνζηεξίμεη φηη  «νιφθιεξν ην έξγν ηνπ Γθξέθν θέξεη θαηαθαλή ηε ζθξαγίδα ηεο 

επίδξαζεο ηεο βπδαληηλήο δσγξαθηθήο θαη φηη ν ίδηνο ήηαλ θαη έκεηλε ελδνκχρσο θαη‟ 

εμνρήλ βπδαληηλφο θαιιηηέρλεο».
1500

 ην βηβιίν ηνπ Ααλνχ δσγξάθνπ ζηεξίρηεθε θαη 

ν Παληειήο Πξεβειάθεο γηα ηε ζπγγξαθή ηεο κειέηεο ηνπ γηα ηνλ Θενηνθφπνπιν, 

γξακκέλεο ζηηο αξρέο ηνπ 1930, φπνπ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ήηαλ αθηεξσκέλν ζηα 

λεαληθά ρξφληα ηνπ δσγξάθνπ.
1501

 Σνλ Ννέκβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο ν Οπξάλεο 

δεκνζίεπζε ζηελ εθεκεξίδαΔιεχζεξνλ Βήκα ηξία άξζξα κε αθνξκή ηελ έθδνζε ηνπ 

βηβιίνπ ησλ Ρ. Μπάηξνλ (RobertByron) θαη Νη. 

Ράηο(DavidTalbotRice)TheBirthofWesternPainting (Λνλδίλν 1930),ην νπνίν θαη 

απνδείθλπε, φπσο ηφληζε, ηελ απνθιεηζηηθή θαη πιήξε ειιεληθφηεηα ηνπ Γθξέθν ζ‟ 

φια αλεμαηξέησο ηα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ ηνπ, θαη απνηεινχζε κηα επηζηεκνληθή 

απφδεημε φηη ν θαιιηηέρλεο ψζεζε κέρξη ησλ άθξσλ ηεο αλζξψπηλεο δπλαηφηεηνο ηελ 

ηερληθή θαη ηηο αηζζεηηθέο αξρέο ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο. πσο δηαβάδνπκε, άιισζηε, 

                                                                                                                                              
θαη ηε «κπζηηθνπάζεηα» ηνπ Γθξέθν, ηφληδε, σζηφζν, ηαπηφρξνλα φηη δελ ήηαλ κφλν ν ηζπαληθφο 

θαζνιηθηζκφο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ Σνιέδν πνπ επεξέαζαλ ηελ ηέρλε ηνπ, αιιά θαη ε βπδαληηλή 

αγηνγξαθία «ηεο νπνίαο αλακλήζεηο ζα ηνπ ήξζαλ ζην λνπ φηαλ άξρηζε λα ζπηξηηνπαιίδε ηηο 

ζξεζθεπηηθέο ηνπ ζπλζέζεηο. Βμ άιινπ, βπδαληηλφο ν ίδηνο ήηαλ πξνπαξαζθεπαζκέλνο γηα λα πηνζεηήζε 

ηελ ηζπαληθή ρξηζηηαληθή κπζηηθνπάζεηα». Καηέιεγε, κάιηζηα,ζην ζπκπέξαζκα φηη «ζπλέρηζε ζε κηα 

θπζηθή εμέιημε ηε βπδαληηλή ηέρλε πνπ ζηακάηεζε απφηνκα κε ηελ ηηαιηθή αλαγέλλεζε. Γηαηί φπσο θαη 

εθείλε, έηζη θαη ε ηέρλε ηνπ Γθξέθν είλε φιε ζπκβνιηθή θαη δνθεξή […] Σα πξφζσπα πνπ δσγξαθίδεη 

επηκεθχλνληαη θαη ηα κάηηα δηαζηέιινληαη ππεξβνιηθά φπσο ησλ βπδαληηλψλ αγίσλ, νη κνξθέο παίξλνπλ 

κηα ηζρλφηεηα θαη κηα σρξφηεηα αζθεηηθή, νη Υξηζηνί ηνπ είλε νη ίδηνη κε ησλ ΐπδαληηλψλ κσζατθψλ, 

ηα δάρηπια έρνπλ θάπνηε ην κήθνο θαη ηελ ηεξαηηθή αθακςία ησλ βπδαληηλψλ αγηνγξαθηψλ». 
1498Ν.Α. Καινγεξφπνπινο, Μεηαβπδαληηλή θαη λενειιεληθή ηέρλε, Ώζήλα, Βθδνηηθή Βηαηξεία «Ώζελά», 

1926, ζει.128-129. 
1499ΐι. ζρεηηθά J. AlvarezLopera, «Δ θαηαζθεπή ελφο δσγξάθνπ. Έλαο αηψλαο εξεπλεηηθήο θαη 

εξκελεπηηθήο εξγαζίαο γηα ηνλ Ανκήληθν Θενηνθφπνπιν», ζηνΔι Γθξέθν: Σαπηφηεηα θαη 

Μεηακφξθσζε, φπ.π., θαηάινγνο έθζεζεο, Ώζήλα, Β.Π.Μ.Ώ.., 18 Οθησβξίνπ 1999 Ŕ 17 Εαλνπαξίνπ 

2000, Ώζήλα, Β.Π.Μ.Ώ.., 2000,ζει.27-44. 
1500Κ. Καηξνθχιιαο, «Ο Γθξέθν σο Έιιελ», Μεγάιε Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα, ηρ. 145, 26 Ώπγνχζηνπ 

1928· ηρ. 147, 9 επηεκβξίνπ 1928· ηρ. 148, 16 επηεκβξίνπ 1928· ηρ. 149, 23 επηεκβξίνπ 1928.  
1501Π. Πξεβειάθεο, Γνκήληθνο Θενηνθφπνπινο, Ώζήλα, Βιεπζεξνπδάθεο, 1930. 
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θαη ζηνλ ππφηηηιν ηνπ άξζξνπ «ν Γθξέθν ππήξμε ν εμαίζηνο θαξπφο ηεο βπδαληηλήο 

δσγξαθηθήο παξαδφζεσο πξνο ηελ νπνίαλ επηζηξέθεη ε επνρή καο».
1502

 Σέινο, ηνλ 

Ώχγνπζην ηνπ 1931 ην πεξηνδηθφ Δξγαζία μεθίλεζε ηελ πξνδεκνζίεπζε 

απνζπαζκάησλ απφ ην ππφ δηακφξθσζε βηβιίν ηνπ εζληθηζηή δεκνζηνγξάθνπ θαη 

εθδφηε ηεο εθεκεξίδαοΔζηίαΏρηιιέα Κχξνπ γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ 

Θενηνθφπνπινπ.
1503

Δ δξακαηνπνηεκέλε απηή βηνγξαθία κε ηηο πνιιέο απζαηξεζίεο 

θπθινθφξεζε ηειηθά ζηηο αξρέο ηνπ 1932 θαη θαζφξηζε γηα ηα επφκελα ρξφληα ηελ 

πξφζιεςε ηνπ Θενηνθφπνπινπ ζηελ Βιιάδα.
1504

 Με εμαίξεζε ηελ αξλεηηθή θξηηηθή 

ηνπ Γηάλλε Μειηάδε,
1505

 ην βηβιίν ηνπ Κχξνπ έηπρε ζεξκήο ππνδνρήο ζηνλ αζελατθφ 

Σχπν, φπσο καξηπξνχλ νη βηβιηνθξηζίεο ησλ Φψηνπ Πνιίηε,
1506

 σηήξε θίπε
1507

 θαη 

Εσάλλε Γεξβνχ,
1508

 ελψ θαη ν Φ. Ρνχηεξ (FrankRutter) δεκνζίεπζε κηα πεξίιεςε ησλ 

πνξηζκάησλ ηνπ Έιιελα ζπγγξαθέα ζην BurlingtonMagazine ηνλ Ενχλην ηνπ 

1932.
1509

O Κχξνπ εμαθνινχζεζε θαη θαηά ηα επφκελα ρξφληα λα πξνβάιεη 

ζπζηεκαηηθά ηνλ Θενηνθφπνπιν σο ηνλ ηειεπηαίν ιακπξφ εθπξφζσπν ηεο βπδαληηλήο 

ηέρλεο θαη λα αλαδεηά ηνλ βπδαληηληζκφ ζην ηζπαληθφ ηνπ έξγν, ζηεξηδφκελνο 

ζηε«θπιεηηθή πλεπκαηηθή ηνπ πξνδηάζεζε»,
1510

 ηε καζεηεία ηνπ ζηε βπδαληηλή ηέρλε 

θαηά ηα λεαληθά ηνπ ρξφληα ζηελ Κξήηε θαη ην ειιεληθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

επεδίσμε ζπζηεκαηηθά λα δεη ζε φιε ηνπ ηε δσή.
1511

 

Ώληίζεηα κε ηηο παξαπάλσ αληηιήςεηο, ν Παπαλησλίνπ πξνηίκεζε ζην άξζξν 

ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Διεχζεξνλ Βήκα λα εμηζψζεη ζε κηα θξάζε ηελ επηξξνή ηνπ 

                                                 
1502Κ. Οπξάλεο, «Δ αλαγλψξηζηο ηεο ειιεληθφηεηνο ηεο κεγάιεο ηέρλεο ηνπ Γθξέθν», εθ. Διεχζεξνλ 

Βήκα, 18, 19 θαη 20 Ννεκβξίνπ 1930.  
1503Ώ. Κχξνπ, «Ανκήληθνο Θενηνθφπνπινο. Ο κεγαιείηεξνο Έιιελ δσγξάθνο», Δξγαζία, 29 Ώπγνχζηνπ 

1931, 5 θαη 12 επηεκβξίνπ 1931. 

1504Ώ. Κχξνπ, Γνκήληθνο Θενηνθφπνπινο Κξεο, Ώζήλα 1932. 
1505Γ. Μειηάδεο, Νέα Δζηία,ηρ.146, 15 Εαλνπαξίνπ 1933, ζει.117-118· Σνπ ίδηνπ, «Γχξσ απφ ηνλ 

Γθξέθν», ήκεξα, ηρ. 11-12, Ννέκβξεο-Αεθέκβξεο 1933, ζει. 341-347. ΐι. θαη Ν. Υαηδεληθνιάνπ 

(επηκ.), Γνκήληθνο Θενηνθφπνπινο: Βπδάληην θαη Ηηαιία, Δξάθιεην, Παλεπηζηεκηαθέο Βθδφζεηο Κξήηεο, 

1990, φπνπ θαη αλαδεκνζίεπζε ησλ άξζξσλ ηνπ Μειηάδε θαη ηνπ Κχξνπ.  
1506Φ. Πνιίηεο, «Ανκήληθνο Θενηνθφπνπινο», εθ. Ζ Πξσΐα, 26 Φεβξνπαξίνπ 1932. 
1507. θίπεο, «Ανκήληθνο Θενηνθφπνπινο, Κξεο», Δξγαζία ηρ. 111, 13 Φεβξνπαξίνπ 1932, ζει. 198-

199. 
1508Ε. Γεξβφο, «Έλα βηβιίν γηα ηνλ Γθξέθν», εθ. ΖΠξσΐα, 4 θαη 7 ΜαΎνπ 1932. 
1509F. Rutter, “The Early Life of el Greco”, The Burlington Magazine,ηρ.351, Ενχληνο 1932, ζει. 274-

276. 
1510ΐι. Ώ. Κχξνπ, «Ο Θενηνθφπνπινο βπδαληηλφο δσγξάθνο», Διιεληθά Φχιια, ηρ. 3, Μάηνο 1935, ζει. 

64-72. Ο Κχξνπ πξνζέθπγε εδψ ζηνλ Villar παξαζέηνληαο ηελ άπνςε ηνπ Εζπαλνχ κειεηεηή φηη «ε 

ςπρή έρεη ηελ θιεξνλνκηθή ηεο ηζηνξία, ηε θπινγνλία ηεο, θη έηζη ν Γθξέθν θιεξνλφκεζε καδί κε ηα 

ζσκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ αληίιεςε απφ ηνπο πξνγφλνπο ηνπ. Βπνκέλσο, θαη αλ 

αθφκε δελ είρε δεη νχηε κηα βπδαληηλή εηθφλα, ζα κπνξνχζε λα δσγξαθίδεη ζχκθσλα κε ην βπδαληηλφ 

πλεχκα αθνχ ήηαλ εθ θιεξνλνκηθφηεηνο Έιιελ, ΐπδαληηλφο». ΐι.  E. delVillar, ElGrecoenEspaña, 

Μαδξίηε, EspasaCalpe, 1928, ζει. 65.  
1511ΐι. Ώ. Κχξνπ, Οη Έιιελεο ηεο Αλαγελλήζεσο θαη ν Γνκήληθνο Θενηνθφπνπινο, Ώζήλα 1938. 
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ηζπαληθνχ θαζνιηθηζκνχ κε ηηο απξνζδηφξηζηεο βπδαληηλέο αλαπνιήζεηο θαη 

νπζηαζηηθά λα αθπξψζεη κε ηνλ ηξφπν θαη ηηο δχν απηέο εξκελείεο, πξνηάζζνληαο ηε 

ζεσξία ηνπ Μπαξέο γηα ηνλ κπζηηθηζκφ ηνπ δσγξάθνπ.  

Σελ επθαηξία λα δεη απφ θνληά έξγα ηνπ Γθξέθν είρε ν Παπαλησλίνπ ην 

θαινθαίξη-θζηλφπσξν ηνπ 1935, φηαλ ηαμίδεςε ζηελ Εζπαλία κε έμνδα ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο «πξνο κειέηελ, φπσο δηαβάδνπκε ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 

Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ 1934, ηνπ έξγνπ ηνπ Θενηνθφπνπινπ θαη ησλ 

κνπζείσλ ηεο Εζπαλίαο».
1512

 ηηο εληππψζεηο ηνπ πνπ δεκνζίεπζε ζε κηα ζεηξά 

άξζξσλ ηνπ ζην Διεχζεξνλ Βήκα έλα ρξφλν αξγφηεξα κε αθνξκή ην μέζπαζκα ηνπ 

Εζπαληθνχ Βκθπιίνπ,
1513

 ν εμεληάρξνλνο δηεπζπληήο ηεο Πηλαθνζήθεο αλαθέξζεθε 

θπξίσο ζηελ «Σαθή ηνπ Κφκεηα Οξγθάζ» πνπ είδε ζηελ εθθιεζία ηνπ SantoTomé ζην 

Σνιέδν, εθζεηάδνληαο ηνλ ξεαιηζκφ θαη ην ςπρνινγηθφ βάζνο ησλ κνξθψλ πνπ 

παξαθνινπζνχζαλ ηελ ηειεηή,
1514

 θαζψο θαη ηε ρξσκαηηθή ελφηεηα ηνπ έξγνπ θαη δε 

ηηο «ζπγρνξδίεο ησλ ηεθξψλ ηφλσλ».
1515

 Θέινληαο, εμάιινπ, λα ηνλίζεη ηελ επηξξνή 

ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε δηακφξθσζε ηνπ έξγνπ ηνπ Γθξέθν θαη εκκέζσο, θαηά ηε 

γλψκε κνπ λα ππνβαζκίζεη ηηο βπδαληηλέο επηδξάζεηο, ζηάζεθε ηδηαίηεξα ζηελ 

ηνπδατθή ζπλνηθία ζηελ νπνία ήηαλ ην ζπίηη ηνπ δσγξάθνπ: «ν Γθξέθν δνχζε κέζα 

ζηελ Ώλαηνιή, εδψ θαηνηθνχζαλ πάληα νη απφγνλνη ησλ εμφξηζησλ Ββξαίσλ. 

Καηεξγαζκέλνη απφ ηελ Παιαηζηίλε, απφ ηελ Ώξαβία, ην Μαξφθν, ηελ Εζπαλία, νη 

γεηφλνη ηνπ δελ είλαη απηνί πνπ έδσθαλ ζην δσγξάθν ηνπ Βζπφιην θαη ησλ Αψδεθα 

Ώπνζηφισλ ηηο γσληέο, ηηο θνηιφηεηεο θαη ηηο νμχηεηεο ηνπ αληξηθνχ πξνζψπνπ, ηα 

κεγάια κάηηα ηεο γπλαίθαο πνπ ηθαλνπνίεζαλ ηνλ κπζηηθηζκφ ηνπ θαη ηελ αλαηνιηθή 

ηνπ αηζζεηηθή;». 

Πην ζπζηεκαηηθάπαξνπζίαζε ν Παπαλησλίνπ ηηο αληηιήςεηο ηνπ γηα ηελ ηέρλε 

ηνπ Θενηνθφπνπινπ ζηνλ εηζηηήξην ιφγν ηνπ ζηελ Ώθαδεκία Ώζελψλ ζηηο 15 

                                                 
1512Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, ζπλεδξίαζε ηεο 1εο Ννεκβξίνπ 

1934.ηε ζπγθεθξηκέλε ζπλεδξίαζε εγθξίζεθε ε πξφηαζε ηνπ Καθαληάξε «λα κεηαβή ν Αηεπζπληήο 

ηεο Πηλαθνζήθεο ελ θαηξψ εηο Εζπαλίαλ πξνο κειέηελ ηνπ έξγνπ ηνπ Θενηνθφπνπινπ θαη ησλ κνπζείσλ 

ηεο Εζπαλίαο» κε έμνδα ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. ηε ζπλεδξίαζε ηεο 20εο Ενπλίνπ 1935 εγθξίζεθε 

επίζεο ε ρνξήγεζε 60.000 δξρ. γηα ηα ηαμηδησηηθά ηνπ έμνδα, «κεηνςεθίζαληνο ηνπ θ. Ώληψλε 

Μπελάθε», φπσο αλαγξάθεηαη ζηα ελ ιφγσ πξαθηηθά. 
1513ΐι. ζρεηηθά ην θεθάιαην 11.3. 
1514Ο Παπαλησλίνπ αλέθεξε ραξαθηεξηζηηθά φηη ζηνλ πίλαθα απεηθνληδφηαλ ε ζχγρξνλε ηνπ Γθξέθν 

θνηλσλία ηνπ Σνιέδν, ε «ηζπαληθή επγέλεηα πνπ ζσπαίλεη θαη ζπκάηαη», πξψηε θνξά αλεμάιεηπηα 

ραξαγκέλε απφ έλαλ θαιιηηέρλε. ηηο κνξθέο ηνπ έξγνπ «δηαβάδνπκε ηελ ππεξεθάλεηα θαη ηελ πηθξία, 

ηνλ παξειζνληηζκφ θαη ηελ πίζηε, ηελ επηκνλή ζε απηφ πνπ πέξαζε, ηε ζησπή θαη ηελ εγθαξηέξεζε ηνπ 

Σνιέδνπ, φηαλ ν Φίιηππνο ΐ΄ ηνχ πήξε ην ζηέκκα θαη ην πήγε ζηε Μαδξίηε». 
1515Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ ηαθή ηνπ Οξγθάδ, ν αδάκαο ηνπ Σνιέδν», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 9 Ννεκβξίνπ 

1936. Σνπ ίδηνπ, «Γθξέθν, ηαθή ηνπ Οξγθάδ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,10 Ννεκβξίνπ 1936. 
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Οθησβξίνπ 1938.
1516

 ηεξηδφκελνο πξψηνλ, ζηελ ηδηαίηεξε θαιιηηερληθή 

ηδηνζπγθξαζία ηνπ Γθξέθν θαη δεχηεξνλ, ζηελ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ 

Σνιέδν, ν Παπαλησλίνπ επηθέληξσζε ηελ αλάιπζή ηνπ ζηελ ηζπαληθή πεξίνδν ηνπ 

θαιιηηέρλε, αθνχ, φπσο ηφληζε, ν δσγξάθνο δελ βξήθε ηε ςπρηθή ηνπ αηκφζθαηξα 

νχηε ζηε ΐελεηία νχηε θαη ζηε Ρψκε. Ώληιψληαο ζηνηρεία απφ ηε γαιιηθή 

βηβιηνγξαθία γηα ηνλ δσγξάθν, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη δελ γλψξηδε ηελ γεξκαληθή θαη 

ηελ ηζπαληθή γιψζζα, θαη θπξίσο απφ ηηο κειέηεο ησλ Λεθφξ,
1517

Λαθφλη,
1518

Μπαξέο 

θαη Β. Μπεξηψ (ÉmileBertaux)
1519

 πνπ είρε ζηε βηβιηνζήθε ηνπ, ζεκείσζε φηη ν 

Θενηνθφπνπινο δεκηνχξγεζε πάλσ ζηνλ αηζζεζηαζκφ ηεοβελεηζηάληθεο δσγξαθηθήο 

κηα «άιιε ηερληθή, ηε κπζηεξηψδε, ηελ αζχιιεπηε ηερληθή ηνπ, πνπ ηελ 

ραξαθηήξηζαλ αζθεηηθή» θαη ηαπηφρξνλα ππνγξάκκηζε ηελ αιιειεμάξηεζή ηνπ κε ην 

Σνιέδν: «ηνλ άγξην απηφ θξνπξφ ηεο ηζπαληθήο ηζηνξίαο έλησζε ε ςπρή ηνπ 

Θενηνθφπνπινπ ην παζεηηθφ ηεο ζηνηρείν θαη ε κεγαινθπΎα ηνπ βξήθε ην θιίκα ηεο». 

Γηα ηνλ Παπαλησλίνπ, ν Γθξέθν πήξε ηε ζπλείδεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ απφ ηνπο ηδαιγνχο 

ηνπ Σνιέδν θαη απφ ην απζηεξφ ηνπίν ηεο Καζηίιιεο, θαη ηαπηφρξνλα, κε ην έξγν ηνπ, 

έδσζε ζηελ ηζπαληθή ηέρλε ηελ αλεμαξηεζία ηεο θαη ηνλ «ηζπαληζκφ» ηεο. 

Ώλαιχνληαο, ζηε ζπλέρεηα, ηελ ηερλνηξνπία ηνπ θαιιηηέρλε, ζηάζεθε θπξίσο ζηνλ 

ξφιν ηνπ ρξψκαηνο, παξαζέηνληαο εδψ ην δηάζεκν ζρφιην ηνπ δσγξάθνπ ζηνλ 

Παηζέθν φηη «ην ρξψκα είλαη ην θχξην ζηε δσγξαθηθή» θαη αλέθεξε σο 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα έξγσλ ηνλ «Αηακεξηζκφ ησλ ηκαηίσλ» κε ηε «κεγάιε 

θειίδα ηεο βπζζηλήο πνξθχξαο ηνπ Υξηζηνχ» πνπ απνηέιεζε ηελ θεληξηθή δσγξαθηθή 

ηδέα πάλσ ζηελ νπνία νξακαηίζηεθε ην καξηχξην θαη ζαλ ζπλέπεηέο ηεο ζρεδίαζε ηηο 

κνξθέο· ηελ «Σαθή ηνπ Κφκεηα Οξγθάζ» κε ηηο κεισδίεο ησλ ηεθξψλ ηφλσλ πνπ 

έδηλαλ ηελ ελφηεηα ζηνλ πίλαθα· ηα πνξηξέηα ηνπ Πξάδν κε ην ρξψκα ηεο ψρξαο πνπ 

έδηλε ζηηο κνξθέο ηνλ πλεπκαηηθφ ηνπο ραξαθηήξα. ηνλ ιφγν ηνπ κάιηζηα απέξξηςε 

κε έκκεζν αιιά θνκςφ ηξφπν ηνλ «βπδαληηληζκφ» ηνπ Γθξέθν ιέγνληαο πσο ην 

δήηεκα είλαη «έμσ απφ ηα φξηα ηεο νκηιίαο ηνπ». Βίρε φκσο επηζεκάλεη, λσξίηεξα, ηελ 

                                                 
1516Ώθαδεκία Ώζελψλ, Πξαθηηθά ηεο Αθαδεκίαο Ώζελψλ, έηνο 1938, ηφκνο 13νο, Ώζήλα 1938, ζει.582-

592. Ώλαδεκνζηεχηεθε ζην Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν κέγα έξγνλ ηνπ Θενηνθφπνπινπ. Ο δσληαλφο 

άλζξσπνο κέζα ζηε ζξεζθεπηηθή Σέρλε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,16 Οθησβξίνπ 1938. Σνπ ίδηνπ, «Ο 

ραξαθηήξ ηεο ηέρλεο ηνπ Γθξέθν. Πλεχκα πνπ γλψξηζε φινπο ηνπο δξφκνπο ησλ νπξαλψλ», εθ. 

Διεχζεξνλ Βήκα,17 Οθησβξίνπ 1938. 
1517P. Lefort, La peinture espagnole, Παξίζη, Quantin, 1893. Σν βηβιίν ππήξρε ζηε βηβιηνζήθε ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ράξε ζην θιεξνδφηεκα ηνπ Ώ. νχηδνπ. 
1518P. Lafond, Le Greco, essai sur sa vie et sur son oeuvre, Παξίζη, Sansot, 1913.  
1519 É. Bertaux, “Notes sur le Greco: le Byzantinisme”, Revue de l'art ancien et moderne, ηρ. XXXIII, 

1913, ζει. 29-38. ηναξρείνΠαπαλησλίνπζηελΒ.Π.Μ.Ώ.. 

εληφπηζακηαδηθήηνπκεηάθξαζεηνπζπγθεθξηκέλνπάξζξνπ. 
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ηεξαηηθή αθηλεζία θαη ηελ ηππνιαηξεία ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο γηα λα ππνζηεξίμεη φηη ν 

Θενηνθφπνπινο σο «φξαζηο γλεζίσο ρξσκαηηθή» πήγε ζηε ΐελεηία γηα λα γλσξίζεη 

ηνλ θπζηθφ θφζκν θαη ηνλ δσληαλφ άλζξσπν πνπ είρε θξχςεη ε βπδαληηλή αγηνγξαθία. 

Κη ελψ ππνγξάκκηζε φηη «ην ςπρηθφ ηνπ βάζνο ήηαλ νπσζδήπνηε αλαηνιηθφ», δελ 

έθαλε θάπνηα αλαθνξά ζε αθεξεκέλα θαη δηαρξνληθά βπδαληηλά ή ειιεληθά ζηνηρεία 

ζην έξγν ηνπ, αιιά κίιεζε γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ δσγξάθνπ, επαλαιακβάλνληαο 

εδψ φζα είρε γξάςεη θαη ζηα άξζξα ηνπ 1936 ζρεηηθά κε ηελ ηνπδατθή ζπλνηθία ζηελ 

νπνία βξηζθφηαλ ην ζπίηη ηνπ θαη ηε κειέηε ησλ εμφξηζησλ Ββξαίσλ γεηηφλσλ ηνπ γηα 

ηηο κνξθέο ζην «Βζπφιην» θαη ηνπο δψδεθα Ώπνζηφινπο. Βπηπξνζζέησο ζεκείσζε κε 

έκθαζε φηη ν Θενηνθφπνπινο «πήξε ηε ζπλείδεζε ηνπ εαπηνχ ηνπ κέζα απφ ηνπο 

ηδαιγνχο ηνπ Σνιέδν θαη ην ζηεγλφ θαη απζηεξφ ηνπίν ηεο Καζηίιιεο. Δ Εζπαλία θαη ν 

Γθξέθν απειεπζέξσζαλ ν έλαο ηνλ άιινλ». Σέινο, επέθξηλε ηε «γλσζηή livresque, ηε 

βηβιηαθή ηερλνθξηηηθή, πνπ βαδίδεη παηψληαο ζην θηινινγηθφ ηεο ζθέινο, ελψ ην 

ηερληθφ βξίζθεηαη ζηνλ αέξα» θαη θαηεγφξεζε ηνπο θξηηηθνχο εθείλνπο πνπ δελ 

ηαμίδεςαλ πνηέ ζηελ Εζπαλία, αιιά ζηήξημαλ ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο ζηα ιίγα 

έξγα πνπ είδαλ ζθνξπηζκέλα ζηα μέλα κνπζεία. 

Δ βαζηθή αμία πνπ απέδηδε ν Παπαλησλίνπ ζην έξγν ηνπ Θενηνθφπνπινπ ήηαλ 

ε «αξκνλία». Έηζη ζεκείσζε φηη αληίζεηα κε ηνπο αλαγελλεζηαθνχο δσγξάθνπο πνπ 

αλαδήηεζαλ «έλαλ γεληθφ ππέξηαην αηζζεηηθφ ηχπν ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο» γηα λα 

πςψζνπλ ηε θπζηθή πξαγκαηηθφηεηα σο ηηο Εδέεο, ν Θενηνθφπνπινο ππέβαιε «ηνλ 

πιηθφ θφζκν ζε δηακνξθψζεηο, θάηη πεξηζζφηεξν ζε παξακνξθψζεηο» κε ζθνπφ φρη 

«λα θαλεξψζεη ηελ ηειεηφηεηα ηνπ θπζηθά σξαίνπ, κα λα δψζεη ην πλεχκα». 

Θπκίδνληαο εδψ ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ην 1920 γηα ηε δσγξαθηθή ηνπ Παξζέλε, 

αιιά θαη απαληψληαο έκκεζα ζηνπο ππνζηεξηθηέο ησλ ζχγρξνλψλ ηνπ λεσηεξηθψλ 

ηάζεσλ, ν Παπαλησλίνπ δηθαηνιφγεζε ηηο παξακνξθψζεηο απηέο ηνλίδνληαο φηη ν 

αιεζηλφο δεκηνπξγφο, ε κεγαινθπΎα κπνξεί «ηα δπζαξκνληθά ζρήκαηα ηνπ θπζηθνχ 

θφζκνπ λα ηα επηβάιιεη ζηα αηζζεηήξηά καο σο αηζζεηηθά, δεκηνπξγψληαο κεηαμχ 

ηνπο ζρέζεηο πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ αξκνλία». 
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12.6) Αγνξέο θαη δσξεέο έξγσλ λενειιεληθήο ηέρλεο ην δηάζηεκα 1930-1932 

 

α) Νηθόιανο Χεηκώλαο 

ε ζπλεδξίαζή ηνπ ζηηο 20 ΜαΎνπ 1930, ην Καιιηηερληθφ πκβνχιην 

απνθάζηζε ηελ αγνξά ηεο ηνπηνγξαθίαο ««Θχειια ζηνλ Παξλαζζφ», 1927 (Π.461, 

ιάδη ζε κνπζακά, 80x100εθ.)
1520

 ηνπ πξφζθαηα απνζαλφληνο δσγξάθνπ Νηθφιανπ 

Υεηκψλα, γηα 25.000 δξρ., ηηκή πνπ είρε δνζεί θαη γηα ηα έξγα ησλ Μαιέα θαη 

Νηθφιανπ Λχηξα.
1521

 Ο γελλεκέλνο ζηελ Κξηκαία Βιιελνξψζνο δσγξάθνο είρε 

ζπνπδάζεη ζηελ Ώθαδεκία Καιψλ Σερλψλ ηεο Ώγίαο Πεηξνχπνιεο θαη ήηαλ καζεηήο 

ηνπ Άξρηππνπ ΚνπΎληδη, αιιά αλαγθάζηεθεκεηά ηελ Οθησβξηαλή Βπαλάζηαζε, λα 

έξζεη ζηελ Βιιάδα, φπνπ θαη εξγάζηεθε κέρξη ηνλ ζάλαηφ ηνπ ηνλ Ενχιην ηνπ 1929 ζηε 

θχξν.
1522

 Ο Παπαλησλίνπ γλψξηδε πξνζσπηθά ηνλ δσγξάθν, φπσο καξηπξνχλ ηα 

άξζξα ηνπ γηα ηνλ ΚνπΎληδη πνπ ζα ζρνιηάζσ ακέζσο κεηά, ελψ είρε δεκνζηεχζεη θαη 

κηα «ζπγθξαηεκέλε» ηερλνθξηηηθή ζηελ εθεκεξίδα Διεχζεξνλ Βήκα γηα ηελ έθζεζε 

ηνπ ζηελ αίζνπζα ηξαηεγνπνχινπ ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1928.
1523

ην ζπγθεθξηκέλν 

άξζξν
1524

ραξαθηήξηζε «ζπληεξεηηθή» ηε δσγξαθηθή ηνπ, επεηδή ήηαλ κηα ηέρλε 

«πεξηγξαθηθή» πνπ αζρνιείηαη θπξίσο κε ηηο «θαζηεξσκέλεο θπζηνιαηξηθέο καο 

επηπρίεο» θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ ήηαλ δεκνθηιήο. Πξφζζεζε δε φηη απφ ηα έξγα ηνπ 

απνπζίαδε ην ζηνηρείν ηεο θαληαζίαο πνπ «αζξνίδεη γχξσ απφ έλα θπζηθφ επεηζφδην 

ηαο ηδέαο ηνπ αλζξψπνπ θαη θηηάλεη έλα πνίεκα θαη κηα ηξαγσδία απφ έλα θνκκάηη 

πέηξαο», θαζψο θαη ε δπλαηή ζπγθίλεζε πνπ γελλά ηνπο ζπλδπαζκνχο ηεο γξακκήο 

                                                 
1520Πηζαλψο πξφθεηηαη γηα ην έξγν αξ. θαη.  42: «Καηαηγίο», ηηκή 40.000 δξρ. ζηελ έθζεζε ηνπ 1929. ΐι. 

Έθζεζηο έξγσλ ηνπ απνζαλφληνο Νηθφιανπ Υεηκψλα, Καηάινγνο, Ώίζνπζα πληαθηψλ, 3-31 Ννεκβξίνπ 

[1929]. 
1521Σελ αγνξά ελέθξηλε ε Αηαρεηξηζηηθή Βπηηξνπή ζηε ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 15 Ώπξηιίνπ 1930.  
1522ΐι. Ο θηιφηερλνο, «Σα έξγα ηνπ δσγξάθνπ Υεηκψλα», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 5 Ννεκβξίνπ 1929. 

Έξγα ηνπ είρε παξνπζηάζεη ζε αηνκηθέο εθζέζεηο ζηελ αίζνπζα ηνπ «Παξλαζζνχ». ΐι. Έθζεζηο 

δσγξαθηθήο Νηθφιανπ Υεηκψλα, Καηάινγνο, αίζνπζα «Παξλαζζνχ», 18 Αεθεκβξίνπ 1925 Ŕ 18 

Εαλνπαξίνπ 1926. Έθζεζηο δσγξαθηθήο Νηθφιανπ Υεηκψλα, Καηάινγνο, αίζνπζα «Παξλαζζνχ», 9 

Αεθεκβξίνπ 1926 Ŕ 8 Εαλνπαξίνπ 1927. 
1523Έθζεζηο Εσγξαθηθήο Νηθνιάνπ Υεηκψλα, Καηάινγνο, Ώίζνπζα ηξαηεγνπνχινπ, 2-31 Αεθεκβξίνπ 

1928. 
1524Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο Υεηκψλα», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,18 Αεθεκβξίνπ 1928. Δ Κεξακάξε 

αλαθέξεη ιαλζαζκέλα σο εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο θξηηηθήο ηελ 18ε Ννεκβξίνπ 1928. Ο Γηνθχιιεο 

έγξαςε ραξαθηεξηζηηθά κε αθνξκή ηελ αξλεηηθή θξηηηθή ηνπ Παπαλησλίνπ ζηνλ Γνπλαξφπνπιν: «ν 

Παπαλησλίνπ θνηκήζεθε θνπξαζκέλνο έπεηηα απφ ηε ιεπηνκεξέζηαηε αλάιπζε θαη θξίζε ζε αηέιεησηεο 

ζηήιεο ησλ αξηζηνπξγεκάησλ ηνπ θ. Υεηκψλα θαη ηνπ θ. Κνζκαδφπνπινπ θαη μχπλεζε ζην ηέινο ηεο 

έθζεζεο γηα λα καο πε πσο ν θ. Γνπλαξφπνπινο δελ η‟ αξέζεη γηαηί ηάρα θαηαξγεί η‟ αληηθείκελα». Φ. 

Γηνθχιιεο, «Γσγξαθηθή», Πξσηνπνξία, Ώπξίιηνο 1929, ζει. 123-124. ΐι. επίζεο θαη αλάινγν ζρφιην 

ζην Φ. Γηνθχιιεο, «Γσγξαθηθή Ŕ Β. Μπεξηζά», Πξσηνπνξία, Ννέκβξηνο-Αεθέκβξηνο 1930, ζει. 280. 
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θαη ηνπ ρξψκαηνο. Ώπέδσζε κάιηζηα ηε δεκνηηθφηεηα ησλ πεξηζζνηέξσλ έξγσλ ηνπ 

ζε «θπζηνιαηξηθνχο» θαη φρη αηζζεηηθνχο ιφγνπο, ραξαθηεξίδνληάο ηα σο 

«ζηελνγξαθεκέλα πξαθηηθά ησλ επεηζνδίσλ ηεο γεο, ηεο ζάιαζζαο θαη ηεο 

αηκφζθαηξαο, πνπ δελ ππνβάιινπλ ζηνλ ζεαηή ηίπνηε πεξηζζφηεξν απφ ηελ έλλνηα ηεο 

εμνρήο θαη ηεο πγείαο».
1525

Ο Παπαλησλίνπ μερψξηζε κνλάρα νξηζκέλνπο πίλαθεο ηεο 

έθζεζεο, ζηνπο νπνίνπο ν δσγξάθνο «κε ζηαζεξή ηέρλε έδσζε ην ήξεκν ζπλαίζζεκά 

ηνπ, ηελ αγαζφηεηά ηνπ, κηα ζπγθηλεκέλε πεξηγξαθή ελφο ηφπνπ», αλάκεζά ηνπο θαη 

ηε «Θχειια ζηνλ Παξλαζζφ» (κε ηνλ ηίηιν «Καηαηγίο» ζηνλ θαηάινγν ηεο έθζεζεο) 

πνπ αγφξαζε γηα ηε ζπιινγή ηεο Πηλαθνζήθεο δχν ζρεδφλ ρξφληα αξγφηεξα.
1526

 Ο 

ηερλνθξίηεο επηδνθίκαζε ηελ απεηθφληζε ησλ ζπλλέθσλ, πνπ απνηεινχζαλ ην βαζηθφ 

ζέκα ηνπ έξγνπ («επηηέινπο καο έδσζε ζχλλεθα κε ηαιαηπσξεκέλα, ειαθξά, 

αθνχξαζηα, ζχλλεθα πνπ έρνπλ ζπκφλ, θίλεζε, λεξφ!»), αλαγλσξίδνληαο 

ηαπηφρξνλαηε δπζθνιία ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη αλαθέξνληαο πσο κνλάρα νη Οιιαλδνί 

ηνπηνγξάθνη, φπσο νη Υνκπέκα θαη βαλ ληεξ ΐέιληε θαηφξζσζαλ λα ππνηάμνπλ ηνλ 

νπξαλφ. Γηα ηνλ Παπαλησλίνπ ε «Καηαηγίο» ηνπ Υεηκψλα πνπ «εθηπιίζζεηαη ζ‟ έλα 

βνπλφ ηεο Παξλαζζίδνο είλαη κηα εληχπσζηο αιεζηλή, ηελ νπνίαλ ν δσγξάθνο έδεζε 

θαη ηελ απέδσζε κε επηηπρίαλ, δηαηεξψλ εηο φινλ ηνλ πίλαθα ηελ θξεζθάδα, ηελ 

ελφηεηα θαη ηελ ηαρχηεηα ηεο εληππψζεσο, φζνλ θαη αλ ν πίλαμ έγηλε απφ ην πξψηνλ 

ζρέδηνλ κεηά βξαδείαλ εξγαζίαλ θαη κειέηελ. ιν ην έξγνλ είλαη έλαο επηπρήο 

ηφλνο».
1527

 

                                                 
1525Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο Υεηκψλα», φπ.π. 
1526βι. Έθζεζηο Εσγξαθηθήο Νηθνιάνπ Υεηκψλα, Καηάινγνο, Ώίζνπζα ηξαηεγνπνχινπ, 2-31 

Αεθεκβξίνπ 1928, αξ.  42: «Καηαηγίο», ηηκή 40.000 δξρ. Ήηαλ ην δεχηεξν αθξηβφηεξν ηεο έθζεζεο κεηά 

ηνλ πίλαθα αξ. 32 «Σειεπηαίεο Ώθηίλεο» (60.000 δξρ.), γηα ηνλ νπνίνλ ν Παπαλησλίνπ ήηαλ επηθξηηηθφο: 

«ην έξγνλ έρεη πξάγκαηα νιηγψηεξνλ αιεζηλά θαη κε ην φινλ ηνπ ζρέδηνλ πιεζηάδεη πξνο γλσζηά 

ζηεξεφηππα, θέξεη δε ηελ κνηξαίαλ θνχξαζηλ ησλ πεξηγξαθηθψλ εθείλσλ έξγσλ φπνπ ν άλζξσπνο 

καηαίσο δεηεί λα ζπλαγσληζζή ηελ θχζηλ εηο ηα αζπλαγψληζηα, φπσο είλε ε ιάκςηο ηεο θινγηζκέλεο 

δχζεσο». 
1527Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο Υεηκψλα», φπ.π. 



634 

 

Δηθφλα 272: Ν. Υεηκψλαο, «Θχειια ζηνλ Παξλαζζφ», 1927 
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β) Άξρηππνο Κνπΐληδη 

Σν θζηλφπσξν ηνπ 1930 ε ξσζηθήο θαηαγσγήο Μάξζα Ρεβειηψηε
1528

 πξφηεηλε 

ζηνλ Παπαλησλίνπ ηελ αγνξά δπν ηνπηνγξαθηψλ ηνπ Άξρηππνπ ΚνπΎληδη(Arkhip 

Ivanovich Kuindzhi, 1842-1910) θαη ην Καιιηηερληθφ πκβνχιην ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ 

ζηηο 12 Ννεκβξίνπ 1930, αθνχ εμέηαζεηα έξγα απνθάζηζε λα απνθηεζεί γηα 30.000 

δξρ. (κε ρξήκαηα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο),ην «Αάζνο» 

(Π.459, ιάδη ζε ραξηί, 36x56εθ.), σο ραξαθηεξηζηηθφηεξν ηεο ηέρλεο ηνπ δσγξάθνπ. 

χκθσλα κε ην ζθεπηηθφ ηνπ πκβνπιίνπ ν πίλαθαο πξννξηδφηαλ γηα ην ειιεληθφ 

ηκήκα ηεο ζπιινγήο, ιφγσ ηεο ειιεληθήο θαηαγσγήο ηνπ θαιιηηέρλε.
1529

 Ο 

Παπαλησλίνπ είρε ήδε δεκνζηεχζεη ηξία άξζξα γηα ηνλ Βιιελνξψζζν δσγξάθν, δχν 

ζηελ εθεκεξίδα Παηξίο ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1922
1530

 θαη έλα ζηελ εθ.Διεχζεξνλ Βήκα 

ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1926,
1531

ζηα νπνία ππνγξάκκηζεφηη «ν κεγαιχηεξνο ηνπεηνγξάθνο ηεο 

Ρσζζίαο ηνλ 19
ν
αηψλα ήην Έιιελ». ηα δεκνζηεχκαηα απηά παξνπζίαζε εθηελή 

ζηνηρεία απφ ηε δσή ηνπ θαιιηηέρλε, ηα νπνία είρε ζπγθεληξψζεη κέζα απφ δηθή ηνπ 

έξεπλα, αθνχ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία απνπζίαδε ην φλνκα ηνπ δσγξάθνπ. Ώθφκε θαη 

ζηε κειέηε ηνχ Λ. Ρεψ (LouisRéau), ε νπνία ήηαλ ην κνλαδηθφ εγρεηξίδην γηα ηε 

ξσζηθή ηέρλε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ηελ πεξίνδν εθείλε, δελ γηλφηαλ θακία αλαθνξά ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θαιιηηέρλε.
1532

 Ο Παπαλησλίνπ πήξε πιεξνθνξίεο α) απφ ηνπο Ρψζνπο 

εκηγθξέδεο, αλάκεζά ηνπο θαη θαιιηηέρλεο, πνπ είραλ έξζεη ζηελ Βιιάδα κεηά ηελ 

                                                 
1528ε κεηαγελέζηεξν άξζξν ηνπ, βι. Γ. Παπαλησλίνπ, «Οη δηάζεκνη θαη νη άγλσζηνη. Βιιελνξψζζνο 

δσγξάθνο», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,1 Εαλνπαξίνπ 1939, ν Παπαλησλίνπ αλέθεξε φηη ην έξγν αγνξάζηεθε 

απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Ρψζνπ λαπάξρνπ Ρεβειηψηε. Δ Μάξζα ήηαλ θφξε ηνπ λαπάξρνπ ηνπ Ρσζηθνχ 

ηφινπ ΐιαδίκεξνπ Ρεβειηψηε πνπ κεηά ην 1918 είρε θαηαθχγεη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ζηνλ Πεηξαία. 

Δ αδειθή ηνπ Νίθνπ Καββαδία, Σδέληα αλαθέξεηαη ζηε ξσζηθή εκηγθξάηζηα πνπ είρε γλσξίζεη ζηα 

παηδηθά ηεο ρξφληα ζηνλ Πεηξαηά:«Σνπο αγαπήζακε θαη καο αγαπήζαλ [ελλ. ηνπο Μηθξαζηάηεο 

Πξφζθπγεο]. Μαο κεηαθέξαλ έλαλ άιιν πνιηηηζκφ θαη ηελ θαξηεξία ηνπο. Σέιεηα αληίζεζε κε ηνλ 

πξφζθπγα ηεο Σζαξηθήο Ρσζίαο. Ώπηφο δελ ζήθσλε ηνλ μεπεζκφ. Πψο λα πξνζαξκνζηεί ζ΄ απηή ηε 

ζηελεκέλε δσή ν άλζξσπνο πνπ έδεζε ζε κηα αζηηθή θνηλσλία ηεο αθζνλίαο, ηνπ πινχηνπ θαη ηεο 

αιφγηζηεο ζπαηάιεο; Ώξγφηεξα καδί κ΄ έλαλ άιιν πξφζθπγα πινχζην επηρεηξεκαηία ηεο Πεηξνχπνιεο, 

ν παηέξαο καο άλνημε έλα κηθξφ θαηάζηεκα ηξνθίκσλ, θνληά ζην Παζαιηκάλη, κ΄ έλα κεγάιν δσκάηην 

ζην πίζσ κέξνο. Βθεί καδεχνληαλ νη Ρψζνη εκηγθξέδεο ηνπ Πεηξαηά - γηαηξφο εληψθ, Ναχαξρνο 

Ρεβειηψηεο, ηξαηεγφο Ραζληεξίζηλ-, πεξλνχζαλ η΄ απνγεχκαηα πίλνληαο βφηθα θαη θάλνληαο ζρέδηα 

θαη πξνγξάκκαηα επηζηξνθήο ζηελ παηξίδα. Έλαο ηφπνο ζπλάληεζεο λαπαγψλ ρσξίο ζσηεξία». Σδ. 

Καββαδία, «χληνκν βηνγξαθηθφ - Σα πξψηα ρξφληα», Σνπ πνιέκνπ - ην άινγφ κνπ, Ώζήλα, Άγξα, 

1987.   
1529Δ Αηαρεηξηζηηθή Βπηηξνπή ελέθξηλε ηελ αγνξά ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 9εο Εαλνπαξίνπ 1931. 
1530Γ. Παπαλησλίνπ, «Ο ΚνπΎληζη», εθ. Παηξίο, 16 θαη 24 Εαλνπαξίνπ 1922. 
1531Γ. Παπαλησλίνπ, «Ο Έιιελ δσγξάθνο ΚνπΎληζη», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,4 Ώπξηιίνπ 1926.  Ο 

Παπαλησλίνπ επαλαιακβάλεη εδψ φζα είρε γξάςεη ζηελ εθ. Παηξίο. 
1532L.Réau,L‟artrussedePierreleGrand à nosjours, Παξίζη, Laurens, 1922. 
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Οθησβξηαλή Βπαλάζηαζε,
1533

 β) απφ ηνλ Θεφδσξν ΐειιηαλίηε πνπ είρε ζπλαληήζεη 

ηνλ δσγξάθν φηαλ δνχζε ζηε Ρσζία θαη γ) απφ ηνλ καζεηή ηνπ ΚνπΎληδη Ν. 

Υεηκψλα.
1534

Βπηπξνζζέησο ν Παπαλησλίνπ αλέθεξε κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά έξγα ηνπ 

δσγξάθνπ πνπ είρε ηελ επθαηξία λα δεη ζε έγρξσκεο αλαπαξαγσγέο, ελψ ην 

δεκνζίεπκα ηεο εθ.Διεχζεξνλ Βήκαζπλνδεπφηαλ απφ θσηνγξαθία ηνπ πίλαθα «Σν 

δάζνο κε ηηο αζεκφιεπθεο».
1535

Δ πξνζθνξά ηνπ ΚνπΎληδη ήηαλ, ζχκθσλα κε ηα ιφγηα 

ησλ Ρψζσλ ζπλνκηιεηψλ ηνπ Παπαλησλίνπ, φηη «αλαθάιπςε ην θσο» ζηε ξσζηθή 

ηέρλε. Ο δηεπζπληήο ηεο Πηλαθνζήθεο έθαλε ιφγν γηα ηηο επγεληθέο θαη ήζπρεο 

αξκνλίεο ησλ έξγσλ ηνπ, γηα ηελ απνπζία σκψλ λαηνπξαιηζκψλ θαη γηα ην γεγνλφο φηη 

ν ΚνπΎληδη δελ εθθξάζηεθε κε ηνλ «ζεαηξηθφ θαη πνκπψδε ππνθεηκεληθφ ηξφπν» 

πνιιψλ Βπξσπαίσλ δσγξάθσλ ηεο επνρήο ηνπ. Σνλ ραξαθηήξηζε κάιηζηα 

«εκπξεζζηνληζηή αιιά κε θάπνηαλ αληηθεηκεληθφηεηα» θαη θπζηνιάηξε πνπ δελ είρε 

θεξχμεη ηνλ πφιεκν θαηά ηεο Ώθαδεκίαο ή «αθαδεκατθφ πνπ πξνρψξεζε πελήληα 

ρξφληα εκπξφο απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ».
1536

 Σν λέν πνπ έθεξε ήηαλ ε ζαπκάζηα 

αίζζεζε ηνπ ππαίζξνπ θαη, δηαθηλδπλεχνληαο, φπσο έγξαςε, έλαλ ραξαθηεξηζκφ, ηνλ 

απνθάιεζε «ππαηζξηζηή θνξξεηδηαλήο γιπθχηεηνο, εηο ηελ ηέρλελ ηνπ νπνίνπ 

εζπράδνπλ θαη γιπθαίλνπλ αη ζπξξάμεηο ηνπ θσηφο θαη ηεο ζθηάο». ην άξζξν ηνπ 

επίζεο αλαθέξζεθε ζπλνπηηθά ζηελ νκάδα ησλ «Πεξηνδεπφλησλ» Ρψζσλ δσγξάθσλ 

(Πεξεληδηβλίθη), νη νπνίνη αληέδξαζαλ ζηνλ ςπρξφ ηηαιηαληζκφ ηεο αθαδεκατθήο 

ηέρλεο, ππνγξάκκηζε, φκσο, φηη ν ΚνπΎληδη αλ θαη μεθίλεζε σο Πεξεληδηβλίθη, 

                                                 
1533ρεηηθά κε ηνπο Ρψζνπο κνπζηθνχο πνπ έθζαζαλ ζηελ Βιιάδα θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε 

ηεο κνπζηθήο ηέρλεο βι. V. Ismagilov, Καιιηηέρλεο ηεο ξσζηθήο εκηγθξάηζηαο ζηελ Διιάδα ηνπ 

κεζνπνιέκνπ. Άγλσζηεο πηπρέο ηεο ειιεληθήο κνπζηθήο ηζηνξίαο, Ώζήλα, Πειαζγφο, 2016.  
1534ην Τ.Γ. ηνπ άξζξνπ ν Παπαλησλίνπ έθαλε κηα αλαθνξά ζε δεκνζίεπκα ηνπ Θ. ΐειιηαλίηε γηα ηνλ 

δσγξάθν πνπ γξάθηεθε πξηλ απφ 12 ρξφληα, αιιά νχηε ν ίδηνο κπφξεζε λα ην εληνπίζεη, νχηε θαη ν 

ΐειιηαλίηεο ην είρε πξφρεηξν. ην Γ. Παπαλησλίνπ, «Οη δηάζεκνη θαη νη άγλσζηνη. Βιιελνξψζζνο 

δσγξάθνο», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,1 Εαλνπαξίνπ 1938, αλαδεκνζίεπηεθαλ ηκήκαηα ηνπ άξζξνπ ηνπ 

ΐειιηαλίηε πνπ ηειηθά εληφπηζε ν Παπαλησλίνπ. Ώλέθεξε επίζεο θαη ηηο ζπλνκηιίεο πνπ είρε γηα ηνλ 

ΚνπΎληδη κε ηνλ κεηαθξαζηή ησλ έξγσλ ηνπ Σζέρσθ νθφιε, θαζψο θαη ηε καξηπξία ηνπ Υεηκψλα φηη ν 

δσγξάθνο επηζθέθζεθε γηα ιίγεο εκέξεο ηελ Ώζήλα ιίγν πξηλ ηνλ ζάλαηφ ηνπ θαη εληππσζηάζηεθε απφ 

ηελ ζέα ηεο πφιεο απφ ηνλ Λπθαβεηηφ.  
1535Γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ν Παπαλησλίνπ έγξαςε: «Βίλε κηα ήζπρε θπζηθή ηζηνξία. Λίγα δέληξα, 

θαζψο πέθηεη επάλσ ησλ  ήιηνο. Βθηπθισηηθή θσηνρπζία. Ώιιά ηη επγελήο ξπζκφο, ηη ιεπηή αξκνλία 

ζην έξγνλ!». ηα άξζξα ζηηο εθεκεξίδεο Παηξίο θαη Διεχζεξνλ Βήκα ν Παπαλησλίνπ αλαθέξζεθε θαη 

ζε δχν αθφκε πίλαθεο ηνπ ΚνπΎληδη: «Έρσ ππ‟ φςηλ κνπ έλα πνιχ αθξηβέο αληίγξαθνλ ηνπ ηνπείνπ ηνπ 

ε «Θχειια». Βίλε ε απφδνζηο κηαο ζηηγκηαίαο ζενκελίαο. Μέζα ζηελ ηξαγηθφηεηα ηεο ζθνηεηληαζκέλεο 

αηκφζθαηξαο, ζην ζθνηάδη θαη ζην πέλζνο, αίθλεο έλα γιπθχηαην εθθέ θσηφο. Δ βαζεία ζπλλεθηά 

ζρίδεηαη απφ κίαλ αθηίδα ήιηνπ θαη ε θνξπθή ηνπ ιφθνπ θσηίδεηαη αθαξηαίσο ζαλ λα θαίγεηαη. Ο 

δσγξάθνο έρεη ζαπκάζηα αηρκαισηίζεη κηα ζηηγκή ραξάο κέζα ζην πέλζνο […] Μνπ έιεγε Ρψζζνο 

δσγξάθνο φηη φπνηνο ηδή ην ηνπείνλ ηνπ „λχρηα ηεο Οπθξαλίαο‟ πνηέ δελ ζα ιεζκνλήζεη ηελ 

απαξάκηιινλ αβξφηεηα ηνπ θσηφο ηνπ θεγγαξηνχ επάλσ ζηηο ζηέγεο ησλ ρσκάηηλσλ ζπηηηψλ πνπ 

θνηκψληαη». 
1536Γ. Παπαλησλίνπ, «Ο Έιιελ δσγξάθνο ΚνπΎληζη», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,4 Ώπξηιίνπ 1926. 
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«γξήγνξα απέδεημελ φηη δελ ήην ηέηνηαο ηδηνζπγθξαζίαο ψζηε λα ζπληαπηίζε ηελ 

ηέρλελ ηνπ κε ην θνηλσληθφ δήηεκα ηεο Ρσζζίαο. Ρψζζνο δελ ήην. Σν αλζξψπηλν 

ζψκα δελ ήην ε εηδηθφηεο ηεο ηέρλεο ηνπ, ψζηε λα κπνξέζε λα ππεξεηήζε θνηλσληθά 

ηδεψδε. Σα δέληξα θαη ην θψο ηνλ ηξαβνχζαλ. Ώπηά δελ πνιηηεχνληαη. Φχζηο θαζαξψο 

αηζζεηηθή, γηα ηελ νπνίαλ ε γξακκή θαη ην ρξψκα έρνπλ εληειψο δηθή ησλ αμίαλ, ν 

Κνπίληζη έγηλε ηνπεηνγξάθνο θαη εξεπλεηήο ηεο αηψληαο θχζεσο». Ο Παπαλησλίνπ 

ηφληζε, επίζεο, φηη ν ΚνπΎληδη ππήξμε αιεζηλφο Έιιελαο δηφηη απνθάιπςε ζηνπο 

Ρψζνπο ην χπαηζξν θαη έδσζε «ην δψξνλ ηεο παηξίδαο ηνπ, ηελ πιαζηηθήλ ηθαλφηεηα» 

γηαηξεχνληάο ηνπο απφ ηελ θαθή επηξξνή πνπ «είρελ εθεί ε ππεξβνιηθή καθξνβηφηεο 

ηεο βπδαληηλήο αγηνγξαθίαο. Δ αζθεηηθή ηέρλε ηνπ κεζαησληθνχ ειιεληζκνχ, επεηδή 

παξεηάζε πνιχ γηα ιφγνπο πνιηηηθήο θχζεσο εηο ηελ Ρσζζίαλ, ππήξμελ εκπφδηνλ εηο 

ηελ θαιιηηερληθήλ εμέιημελ ησλ Ρψζζσλ. Ώιιά ηδνχ πάιηλ πνπ έλαο Έιιελ ηνπο 

εράξηζε ην ζηνηρείνλ ηεο αλαγελλήζεσο πνπ έιεηπελ εηο ηελ δσγξαθηθήλ ησλ, ην 

θσο».
1537

Ο Παπαλησλίνπ, επνκέλσο, βξήθε ζηελ πεξίπησζε ηνπ ΚνπΎληδη ηελ 

επθαηξία λα δηαηππψζεη μαλά ηηο αξλεηηθέο ηνπ ζέζεηο απέλαληη ζηε βπδαληηλή ηέρλε 

θαη θπξίσο ηνλ αλαζηαιηηθφ ηεο ξφιν ζηελ εμέιημε ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, φρη κφλν 

ζηελ Βιιάδα, αιιά θαη ζηε Ρσζία. Οη παξαπάλσ αληηιήςεηο είλαη, φκσο, ελδεηθηηθέο 

ηεο απφζηαζεο πνπ ρψξηδε ηνλ Παπαλησλίνπ απφ ηνπο πξσηνπνξηαθνχο θαιιηηέρλεο. 

Ώξθεί εδψ λα αλαθέξνπκε φηη ε αμία ηεο ξσζηθήο παξάδνζεο είρε αλαγλσξηζηεί απφ 

ηνπο Ρψζνπο πξσηνπφξνπο, φπσο ι.ρ. νη Μ. Λαξηφλνθ (MikhailLarionov), Ν. 

Γθνληζάξνβα (NataliaGoncharova) θαη Κ. Μάιεβηηο (KazimirMalevich), νη νπνίνη 

είραλ αλαδεηήζεη ζηηο ξσζηθέο νξζφδνμεο εηθφλεο (φπσο θαη ζηε «ιατθή»-

παξαδνζηαθή ξσζηθή ηέρλε θαη δε ηα «ινπκπφθ») πνιχηηκα δηδάγκαηα, εθηηκψληαο 

ηφζν ην πλεπκαηηθφ ηνπο ζηνηρείν, φζν θαη ηελ θνηλσληθή ηνπο ιεηηνπξγία θαη ηελ 

ηερληθή θαηάξηηζε ησλ δεκηνπξγψλ ηνπο.
1538

 

Σν θζηλφπσξν ηνπ 1932 ε θπβέξλεζε ησλ νβηέη κε ηε κεζνιάβεζε ηνπ 

αληηπξνζψπνπ ηεο ζηελ Βιιάδα Παηηφκθηλ, δψξηζε ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε δχν 

αθφκε έξγα ηνπ ΚνπΎληδη, «Δ ηέππα» (Π.634, ιάδη ζε κνπζακά, 60x134 εθ.) θαη ην 

«χλλεθν» (Π.718, ιάδη ζε κνπζακά, 26x32εθ.). ε ζρεηηθφ άξζξν ηνπ ζην Διεχζεξνλ 

Βήκα, ν Παπαλησλίνπ επαλέιαβε φηη ν ΚνπΎληδη ήηαλ «ειιεληθήο θαηαγσγήο θαη κε 

                                                 
1537π.π. 
1538ΐι. ζρεηηθάA. Spira, Avant-GardeIcon: RussianAvant-gardeArtandtheIconPainitngTradition, 

Λνλδίλν, LundHumphries, 2008. J. Bowlt, “OrthodoxyandtheAvant-Garde: 

SacredImagesintheWorkofGoncharova, Malevich, andtheirContemporaries”, ζηνW.C. Brumfield Ŕ 

M.M. Velimirovic (επηκ.), ChristianityandtheArtsinRussia, Κέηκπξηηδ, CambridgeUniversityPress, 2008 

(11992), ζει. 145-150. 
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ειιεληθή ζπλείδεζε» παξά ην γεγνλφο φηη εξγάζηεθε ζηε Ρσζία,
1539

 ζε αληίζεζε φκσο 

κε ηα πξνεγνχκελα άξζξα ηνπθαη ιφγσ αθξηβψο ηεο δεκφζηαο αληηπαξάζεζήο ηνπ 

γχξσ απφ ην δήηεκα ηεο «θαζαξήο» ηέρλεο, αλαθέξζεθε εθηελψο 

ζηνπο«Πεξηνδεχνληεο» δσγξάθνπο θαη ηελ επαλάζηαζε πνπ έθεξαλ ζηε ξσζηθή ηέρλε, 

ραξαθηεξίδνληάο ηνπο πξαγκαηηθνχο ξεαιηζηέο νη νπνίνη ρηχπεζαλ ηνλ ςπρξφ 

επξσπατζκφ ηεο αθαδεκίαο πνπ νξγαλσκέλε κε μέλνπο δαζθάινπο είρε πλίμεη θάζε 

ξσζηθφ ραξαθηήξα θαη επέβαιε ηνλ ςεχηηθν θιαζηθηζκφ αξραηνθαλψλ ζπλζέζεσλ θαη 

πνξηξαίησλ κε «πφδεο». Βπηπξνζζέησο ν ηερλνθξίηεο ζεκείσλε κε έκθαζε φηη νη 

Πεξεληδηβλίθη «πξφζεμαλ ηνλ ιαφ, ηε δσή ηνπ θαη ηηο ιχπεο ηνπ, πήξαλ γηα ζέκαηά 

ηνπο φ,ηη είλαη αιεζηλφ ζηε θχζε θαη ζηελ θνηλσλία», θαη θπξίσο ηελ πεξηθξνλεκέλε 

ζεκαηνγξαθία κε ηνπο πξνιεηάξηνπο, ηνπο δεηηάλνπο θαη ηνπο εξγάηεο, γηα λα 

θαηαιήμεη, απεπζπλφκελνο εκκέζσο ζηνπο ηδενινγηθνχο ηνπ αληηπάινπο, φηη ζηα έξγα 

απηά ήηαλ «φινο ν ξεαιηζκφο κε ηε ζσηήξηα πλνή ηνπ». Ο Παπαλησλίνπ έβιεπε ηνλ 

ΚνπΎληδη, σο έλαλ απφ ηνπο ξεαιηζηέο εθείλνπο πνπ, φπσο ν δάζθαιφο ηνπ 

Ώτβαδφθζθη, δελ ζέιεζαλ λα ρεηξηζζνχλ θνηλσληθά ή ηζηνξηθά ζέκαηα, αιιά γηα 

ιφγνπο ηδηνζπγθξαζίαο «εθξάηεζαλ ηελ επαλάζηαζη κφλν ζην αηψλην ζέκα ησλ 

δέλδξσλ θαη ησλ θπκάησλ». Βπαλάιακβάλνληαο ζηε ζπλέρεηα νξηζκέλεο απφ ηηο 

ζέζεηο ηνπ απφ ην άξζξν ηνπ 1926, ηφληδε φηη ν ΚνπΎληζη δελ ήηαλ σκφο ξεαιηζηήο, 

αιιά «πνηεηήο» θαη «ήζπρνο αξκνληζηήο» πνπ φιν ηνπ ην έξγν ραξαθηεξίδεηαη απφ 

εμαίζηα ηξπθεξφηεηα θσηηζκψλ θαη γαιήληεο αξκνλίεο.
1540

 

Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ηνλ Μάξηην ηνπ 1933, ην Καιιηηερληθφ πκβνχιην 

απνθάζηζε λα αγνξάζεη θαη ηνλ δεχηεξν πίλαθα πνπ ηνπ είρε πξνηαζεί απφ ηελ Μάξζα 

Ρεβειηψηε, ην «Μεηά ηελ ζχειια» (Π.462, ιάδη ζε κνπζακά, 41x53εθ.) γηα 35.000 

δξρ. (κε ρξήκαηα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο),
1541

 κε ζπλέπεηα 

ε ζπιινγή ηεο Πηλαθνζήθεο λα αξηζκεί ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ ηέζζεξα έξγα 

ηνπ ειιεληθήο θαηαγσγήο Ρψζνπ δσγξάθνπ, ηα πεξηζζφηεξα θαηά πάζα πηζαλφηεηα 

πνπ είρε ζηελ θαηνρή ηνπ θαιιηηερληθφ κνπζείν εθηφο νβηεηηθήο Έλσζεο! 

  

                                                 
1539Γ. Παπαλησλίνπ, «Σα ηνπεία ηνπ ΚνπΎληδη», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 16 Οθησβξίνπ 1932. 
1540Σελ ίδηα επηρεηξεκαηνινγία επαλέιαβε ν Παπαλησλίνπ θαη ζην Γ. Παπαλησλίνπ, «Οη δηάζεκνη θαη νη 

άγλσζηνη. Βιιελνξψζζνο δσγξάθνο», φπ.π. Σν ελδηαθέξνλ φκσο ζην άξζξν ηνπ 1939 ήηαλ φηη 

παξέζεζε ηηο απφςεηο ηνπ Ίιηα Ρέπηλ γηα ηνλ ΚνπΎληζη. ην αξρείν ηνπ Παπαλησλίνπ ηεο Β.Π.Μ.Ώ.. 

εληφπηζα ην ρεηξφγξαθν κε ηίηιν « KouindzipeintreparRepine » ζηε γαιιηθή γιψζζα, δελ έρσ 

θαηαθέξεη φκσο λα βξσ απφ πνχ πξνέξρεηαη ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν. Πηζαλφλ λα πξφθεηηαη γηα 

κεηάθξαζε ξσζηθνχ πξσηνηχπνπ.  
1541Πξαθηηθά Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, ζπλεδξίαζε ηεο 22αο Μαξηίνπ 1933. Δ αγνξά εγθξίζεθε απφ 

ηε Αηαρεηξηζηηθή Βπηηξνπή ζηε ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 30εο Αεθεκβξίνπ 1933.  



639 

 

Δηθφλα 273: Α. Κνπΐληδη, «Σν δάζνο» 

 

 

Δηθφλα 274: Α. Κνπΐληδη, «Μεηά ηελ ζχειια» 
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Δηθφλα 275: Α. Κνπΐληδη, «Ζ ηέππα» 

 

 

 

Δηθφλα 276: Α. Κνπΐληδη, «Σν ζχλλεθν» 
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γ) Βαζίιεηνο Χαηδήο 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο 25
εο

 ΜαΎνπ 1931 ην Καιιηηερληθφ πκβνχιην απνθάζηζε 

λα αγνξάζεη απφ ηνλ δσγξάθν θαη ζπιιέθηε Κνζκά ηάζε ηνλ πίλαθα ηνπ ΐαζίιεηνπ 

Υαηδή «Σν ιηκάλη ηεο Καβάιαο», 1913 (Π.453, ιάδη ζε κνπζακά, 25x45εθ.) γηα 

10.000 δξρ.(κε ρξήκαηα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο) θξίλνληάο 

ηνλ «άμηνλ λα αληηπξνζσπεχζε ηνλ απνζαλφληα δσγξάθνλ εηο ην ειιεληθφλ ηκήκα ηεο 

Πηλαθνζήθεο» θαη ιακβάλνληαο ππφςε φηη «νπδέλ άιιν έξγνλ αληηπξνζσπεπηηθφλ ηεο 

εξγαζίαο ηνπ ζαιαζζνγξάθνπ ηνχηνπ ππάξρεη εηο ηελ Πηλαθνζήθελ».
1542

 Θπκίδσ εδψ 

φηη ν Κσλζηαληίλνο Υαηδήο, αδεξθφο ηνπ εθιηπφληνο ζαιαζζνγξάθνπ θαη θιεξνλφκνο 

ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηελ Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ηεο Πηλαθνζήθεο 

κε εκεξνκελία 9 Ώπξηιίνπ 1915, είρε πξνηείλεη λα παξαρσξήζεη ζην κνπζείν «φζα εθ 

ησλ έξγσλ ήζειελ αχηε εθιέμεη ππφ φξνπο πνιχ πιένλ επλντθνχο ησλ εηο ηδηψηαο 

πσινπκέλσλ λνκίδνληεο φηη δηά ηνπ ηξφπνπ ηνχηνπ πξνζθέξνκελ ππεξεζίαλ ηηλα εηο 

ηελ ηέρλελ ελ γέλεη», ε απάληεζε φκσο ησλ ηφηε κειψλ ηεο Βπηηξνπήο ήηαλ αξλεηηθή 

«θαη ιφγσ ειιείςεσο ρξεκάησλ θαη δηφηη νπδεκηά ειήθζε κέρξη ηνχδε απφθαζηο πεξί 

αγνξάο έξγσλ ζπγρξφλσλ δσγξάθσλ».
1543

Ώπφ ην παξαπάλσ γίλεηαη εκθαλέο πφζν 

είραλ δηαθνξνπνηεζεί νη πξνηεξαηφηεηεο ηεο δηνίθεζεο ηεο Πηλαθνζήθεο ηα ηειεπηαία 

δεθαπέληε ρξφληα θαη ε γεληθφηεξε ζηξνθή ηνπ θαιιηηερληθνχ ηδξχκαηνο πξνο ηελ 

παξνπζίαζε θαη ηεο λενειιεληθήο εηθαζηηθήο παξαγσγήο.Δ επηινγή ηεο 

ζπγθεθξηκέλεοειαηνγξαθίαο νθείιεηαη, θαηά ηε γλψκε κνπ, ζε δχν ιφγνπο. Πξψηνλ 

ζηελ θαιιηηερληθή ηεο αμία θαη δε ζηελ ηκπξεζηνληζηηθή ηεο θσηεηλφηεηα θαη ηηο 

αθαλφληζηεο πηλειηέο, ζηνηρεία πνπ ζα εθηηκήζεθαλ απφ ηνλ Παπαλησλίνπ θαη ηα 

νπνία δελ ήηαλ νξαηά ζε άιια έξγα ηνπ δσγξάθνπ. Καη δεχηεξνλ ζην ίδην ην ζέκα ηνπ 

πίλαθα, ν νπνίνο απεηθφληδε έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο ηεο πξφζθαηεο ειιεληθήο 

ηζηνξίαο, ηελ απειεπζέξσζε δειαδή ηεο Καβάιαο απφ ηα ειιεληθά ζηξαηεχκαηα θαηά 

ηε δηάξθεηα ησλ ΐαιθαληθψλ Πνιέκσλ. 

                                                 
1542Δ Αηαρεηξηζηηθή Βπηηξνπή ελέθξηλε ηελ αγνξά ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 6/6/1931.Θπκίδσ φηη ν ΐ. 

Λακπίθεο είρε δσξίζεη κηα πξνζσπνγξαθία ηνπ Υαηδή.  
1543ΐι. αξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο αιιεινγξαθία. 
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Δηθφλα 277: Β. Υαηδήο, «Σν ιηκάλη ηεο Καβάιαο», 1913  
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δ) Πάλνο Αξαβαληηλόο 

Δ ζεκαληηθφηεξε αγνξά έξγσλ λενειιεληθήο ηέρλεο γηα ηελ Πηλαθνζήθε, θαηά 

ηα ππφ εμέηαζε ρξφληα, ήηαλ εθείλε ησλ ζρεδίσλ ηνπ Πάλνπ Ώξαβαληηλνχ. Δ ζεκαζία 

πνπ ε δηνίθεζε ηνπ κνπζείνπ απέδηδε ζηνλ θαιιηηέρλε απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο 

φηη κφιηο έγηλε γλσζηφο ν ζάλαηφο ηνπ, ην Καιιηηερληθφ πκβνχιην ζπλεδξίαζε 

εθηάθησο ζηηο 4 Αεθεκβξίνπ 1930, θαη απνθάζηζε λα παξακείλεη ε Πηλαθνζήθε 

θιεηζηή ηελ εκέξα ηεο θεδείαο ηνπ ζε έλδεημε πέλζνπο, θάηη πνπ δελ είρε γίλεη πνηέ 

μαλά ζην παξειζφλ!Λίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ζηηο 9 Ενπλίνπ 1931, ηα κέιε ηνπ 

Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ επηζθέθζεθαλ ηελ έθζεζε ζθελνγξαθηψλ ηνπ ζην κέγαξν 

Αειεγηψξγε πνπ είρε νξγαλψζεη ε νηθνγέλεηα ηνπ θαιιηηέρλε καδί κε ηελ «Βηαηξεία 

Φηινηέρλσλ»
1544

 θαη επέιεμαλ γηα ηε ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο κηα ζεηξά 

απφ καθέηεο ζθεληθψλ γηα ηηο φπεξεο ησλ Γ. θελκπαρ(Jacques 

Offenbach)«Παξακχζηα ηνπ Υφθκαλ», Κ. ΐάηι (Kurt Weill)«Royal Palace», Ρ. 

ηξάνπο(Richard Strauss)«Δ Ώλίζθησηε Γπλαίθα», Ρ. ΐάγθλεξ (Richard 

Wagner)«Σξηζηάλνο θαη Εδφιδε», Μφηζαξη (WolfgangAmadeusMozart) 

«DonGiovanni» θ.ά., θαζψο θαη νιφθιεξε ηε ζεηξά ζρεδίσλ γηα ηελ φπεξα ηνπ Darius 

Milhaud «Υξηζηφθνξνο Κνιφκβνο». χκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο, νη 

επηιεγκέλεο καθέηεο θαη ηα ζρέδηα ζα αληηπξνζψπεπαλ επαξθψο ην έξγν ηνπ 

Ώξαβαληηλνχ ζηελ Πηλαθνζήθε «ζπγθεληξνχκελνλ εηο ηδηαηηέξαλ αίζνπζαλ, φηαλ 

ππάξμε ην θαηάιιεινλ νίθεκα». ζνλ αθνξά ηελ ηηκή ησλ έξγσλ, ην πκβνχιην 

έζεζε ππφςε ηνπ Τπνπξγείνπ ηνλ ζρεηηθφ θαηάινγν πνπ είρε ζπληάμεη ε νηθνγέλεηα 

Ώξαβαληηλνχ θαη ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε αμία ησλ επηιεγκέλσλ έξγσλ «αλέξρεηαη ελ 

ζπλφισ εηο ιίξαο αγγιίαο 1715 ησλ εγρξψκσλ θαη εηο ιίξαο αγγιίαο 1000 δηα ηνλ 

Υξηζηφθνξνλ Κνιφκβνλ». Δ Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ηνπ κνπζείνπ ελέθξηλε ηελ αγνξά 

ζε ζπλεδξίαζε ηεο ζηηο 18 Ενπλίνπ 1931θαη δήηεζε ην πνζφ λα θαηαβιεζεί ζε ηξεηο 

δφζεηο, «ε κελ πξψηε εθ δξαρκψλ 500.000 άκα ηε παξαιαβή ησλ έξγσλ, αη δε δχν 

άιιαη επί ίζαο δφζεηο θαηά ηνλ Ενχληνλ ηνπ 1932 ή θαηά ηνλ απηφλ κήλα ηνπ 1933». 

Βληνχηνηο, ε αλσκαιία πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα νηθνλνκηθά ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο 

ην ίδην αθξηβψο ρξνληθφ δηάζηεκα, εμαηηίαο ηεο αγνξάο ηεο «πλαπιίαο ησλ Ώγγέισλ» 

ηνπ Γθξέθν, νδήγεζε ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο λα επαλεμεηάζνπλ ην ζέκα ηεο πιεξσκήο 

                                                 
1544Βηαηξεία Φηινηέρλσλ, Έθζεζηο Έξγσλ Πάλνπ Αξαβαληηλνχ, Καηάινγνο, Μέγαξνλ Αειεγηψξγε, 

Ώζήλα, ρ.ρ. [1931]. Δ έθζεζε εγθαηληάζηεθε ζηηο 25 Ώπξηιίνπ 1931. 
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ησλ έξγσλ ηνπ Ώξαβαληηλνχ θαη λα ζπλελλνεζνχλ πξψηα κε ηνλ Τπνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ Γεψξγην Μαξή, θαζψο θαη κε άιια πνιηηηθά ζηειέρε.
1545

 

ε λέα ζπλεδξίαζή ηνπο, απηή ηε θνξά ζηελ νηθία ηνπ Ώξαβαληηλνχ, ζηηο 14 

Οθησβξίνπ 1932, ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ αθνχ εμέηαζαλ εθ λένπ ηα έξγα κε ζθνπφ 

λα εθιέμνπλ «εμ απηψλ ηα αλαινγνχληα εηο ην πνζφλ ησλ 500.000 δξαρκψλ, πξψηελ 

πιεξσηέαλ δφζηλ», απνθάζηζαλ λα αγνξαζηνχλ ηα εμήο: 1) Οιφθιεξε ε ζεηξά ησλ 

πηλάθσλ «Υξηζηφθνξνο Κνιφκβνο» απνηεινπκέλε απφ 29 πίλαθεο «ιεπηνκεξψο 

θαησλνκαδνκέλνπο εηο ηνλ έληππνλ θαηάινγνλ ηεο εθζέζεσο Ώξαβαληηλνχ», 2) Δ 

«Ώλίζθησηε Γπλαίθα» (αξηζ. θαηαιφγνπ 212), 3) Σα «Παξακχζηα ηνπ θθκαλ» (141), 

θαη 4) «Σξηζηάλνο θαη Εδφιδε» (57). χκθσλα επίζεο κε ηα πξαθηηθά, «ε ηηκή ησλ άλσ 

έξγσλ ζπκπνζνχηαη θαηά ηελ ηηκνιφγεζηλ επί ηεο νπνίαο εγέλεην ην πεξζηλφλ 

πξαθηηθφλ εηο δξαρκάο πεληαθνζίαο ρηιηάδαο», ελψ ζε ηδηαίηεξε ζεκείσζε κε 

εκεξνκελία 29 Αεθεκβξίνπ 1932, επηζεκαίλεηαη φηη ζηα παξαπάλσ έξγα πξνζηέζεθε 

θαη ν πίλαθαο «Ρνπαγηάι Παιάο» (αξ.269) «πξνο ζπκπιήξσζηλ ηνπ πνζνχ». Σα 

ρξήκαηα γηα ηελ αγνξά πξνήιζαλ απφ ηελ πεξηνπζία ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ ηε δσξεά ηνπ Μαξίλνπ Κνξγηαιέληνπ ην 1911, πνπ φκσο είρε γίλεη 

κε ζθνπφ ηελ αλέγεξζε ηνπ ηδηφθηεηνπ θηεξίνπ ηνπ κνπζείνπ. 

Ο Παπαλησλίνπ δηθαηνιφγεζε ηελ θαιιηηερληθή αμία ηνπ ζθελνγξαθηθνχ 

έξγνπ ηνπ Ώξαβαληηλνχ ζε άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδαΔιεχζεξνλ Βήκα ηεο 24
εο

 ΜαΎνπ 

1931,
1546

 ην νπνίν πξέπεη επίζεο λα δηαβαζηεί (θαη) κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηακάρεο 

πνπ ηελ ίδηα επνρή είρε κε ηνλ ηέξε θαη ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ. Σα ζηνηρεία, 

άιισζηε, πνπ ν Παπαλησλίνπ επηδνθίκαδε ζηνλ Ώξαβαληηλφ ήηαλ εθείλα πνπ δελ 

δηέζεηε φρη κφλν ην έξγν ηνπ ηέξε, αιιά θαη γεληθφηεξα ε «θαζαξή ηέρλε». Έηζη ν 

δηεπζπληήο ηεο Πηλαθνζήθεο ραξαθηήξηζε ηηο καθέηεο ηνπ σο «απζχπαξθηε 

δσγξαθηθή» θαη ππνγξάκκηζε ηελ αλακθηζβήηεηε αηζζεηηθή ηνπο αμία γηα ηνπο 

αληίζεηνπο αθξηβψο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο είρε απνξξίςεη ηελ ηέρλε ηνπ ηέξε. Ο 

Ώξαβαληηλφο ήηαλ «αληηθεηκεληθφο θαιιηηέρλεο (γηαηί πξαγκαηηθά θαίλεηαη πσο 

πξνζπάζεζε γηα λα θαλή ζηελ εξγαζία ηνπ πνιχ νιίγν ππνθεηκεληθφο)» θαη 

«αξκνληζηήο» πνπ δηέζεηε ην «κέηξν» θαη ηε «ράξε», ηδηφηεηεο πνπ ηνπ έδσζαλ ηε 

δπλαηφηεηα λα «πεηζαξρήζεη» ην αραιίλσην ζηνηρείν ηεο θαληαζίαο θαη λα δψζεη 

«σξαηφηεηα» θαη «επγέλεηα» ζηηο αθξφηεηεο, ηηο ηφικεο θαη ηηο ηξέιεο ησλ 

                                                 
1545Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, ζπλεδξίαζε ηεο 23εο Αεθεκβξίνπ 

1931. Παξφληεο νη Παπαλαζηαζίνπ, Σζαιδάξεο, Μπελάθεο, Καζζαβέηεο θαη ην λέν κέινο Ώλδξέαο 

Μηραιαθφπνπινο. 
1546Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν έξγν ηνπ Ώξαβαληηλνχ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,24 ΜαΎνπ 1931. 
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νξακαηηζκψλ ηνπ. Βπηπξνζζέησο ην έξγν ηνπ Ώξαβαληηλνχ «γίλεηαη ακέζσο 

θαηαλνεηφ θαη επηβάιιεηαη ζε φινπο», δελ δηέζεηε δειαδή ην ζηνηρείν ηεο απην-

αλαθνξηθφηεηαο πνπ πξνζάπηεη ν Παπαλησλίνπ ζηελ «θαζαξή» δσγξαθηθή. 

Σαπηφρξνλα ν ίδηνο ν θαιιηηέρλεο δελ επηδεηνχζε ηελ «εχθνιε θαη ξερή πξσηνηππία» 

θαη δελ «εζνξχβεζε» θαζφινπ ζηελ παηξίδα ηνπ. πσο ραξαθηεξηζηηθά ζεκείσζε 

ζηελ θαηαθιείδα ηνπ άξζξν ηνπ απεπζπλφκελνο πξνο ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ ηέξε:  

Ζ πξσηεχνπζά καο είλε εξαηεηλφο ηφπνο ν νπνίνο, φπσο νη θνπθνί, έρεη αλάγθελ 

πάηαγνπ γηα λα αθνχζε, θπξίσο γηα λα βαξηαθνχζε θαη φηη νη αηξφκεηνί ηνπ 

θξεζθφπιεθηνη Ŕ γηα λα κεηαθξάζσ θάπσο ηνπο ζλνκπ Ŕ είλε δηαηεζεηκέλνη λα καο 

πεξάζνπλ γηα θαλαξίληα ηα ζπνπξγίηηα έζησ θαη αλ είλε θαλεξφ φηη ην ρξψκα ησλ έγηλε 

κε κηαο πεληάξαο θίηξηλε βαθή. Ο Αξαβαληηλφο φζν γη‟απηφ καο έδσθε ζπάλην 

παξάδεηγκα ζεκλφηεηνο. Αθήθε ηνπο ζλνκπ ζηε δηθαηνδνζία ησλ, ε νπνία είλε ηα λέα 

θαπέιια θαη ηα θνπζηάληα. Γελ ηνπο ρξεηάζηεθε γηα ηελ ηέρλε ηνπ.
1547

 

Σελ ίδηα πεξίνδν πξνσζήζεθε,επίζεο, ηδηαίηεξα ε «ειιεληθφηεηα» ηνπ 

Ώξαβαληηλνχ, ηφζν ζηνλ θαηάινγν ηεο έθζεζεο φπνπ γηλφηαλ θαη έλαο ζπζρεηηζκφο 

ησλ πξνζσπνγξαθηψλ ηνπ κε ηα αληίζηνηρα έξγα ηνπ Θενηνθφπνπινπ (!),
1548

 φζν 

θπξίσο ζην βηβιίν ηνπ Β.Ν. Σδειέπε,δηεπζπληή ηεο εθεκεξίδαο Ζ Βξαδπλή,ζην νπνίν 

ν αλαγλψζηεο δηάβαδε φηη «ε ςπρή ηνπ ήην γεκάηε απφ ην ζείνλ φξακα ηεο ειιεληθήο 

γεο, πιπκκεξηζκέλε απφ ηε καγεία ηνπ αηηηθνχ θσηφο. Μφλνλ έλαο Έιιελ εκπνξνχζε 

λα εζζαλζή θαη λα λνηψζε έηζη βαζεηά θαη έληνλα ην θσο, φζν ην έλνησζε απηφο».
1549

 

ηελ ηερλνθξηηηθή ηνπ ν Παπαλησλίνπ έθαλε κηα κηθξή αλαθνξά ζηελ θαηαγσγή ηνπ 

δσγξάθνπ, ζεκεηψλνληαο φηη κφλν «κηα κεζεκβξηλή δηάλνηα πνπ βιέπεη δηαξθψο 

κπξνζηά ηεο αλαινγίεο, κπνξνχζε λα καο νδεγήζεη ζε έλα ηέηνην θήπν ραξάο θαη 

αξκνλίαο». Χζηφζν δελ ζπλέρηζε πεξηζζφηεξν πάλσ ζην θπιεηηθφ απηφ επηρείξεκα, 

νχηε έθαλε ιφγν γηα ηελ «ειιεληθφηεηα» ηνπ θαιιηηέρλε. Ώληίζεηα επεζήκαλε, 

εχζηνρα, ην πνιχηξνπν ηερλνηξνπηθά έξγν ηνπ Ώξαβαληηλνχ γξάθνληαο φηη «πξέπεη λα 

δηαηξέμεη θαλείο φιε ηελ θιίκαθα ηνπ γηα λα ηδή ζε πφζεο κεηακνξθψζεηο 

πξνζθέξεηαη έλα γλήζην ηάιαλην, πσο θηλείηαη κε άλεζε κέζα ζηελ ηζηνξία ησλ 

ξπζκψλ».
1550

 

                                                 
1547π.π. 
1548Βηαηξεία Φηινηέρλσλ, Έθζεζηο Έξγσλ Πάλνπ Αξαβαληηλνχ, φπ.π.: «πσο ν πξφγνλνο ηεο ειιεληθήο 

δσγξαθηθήο, ν κέγαο Ανκήληθνο Θενηνθφπνπινο, νχησ θαη ν Ώξαβαληηλφο ήην ηδηαηηέξσο 

πξνζσπνγξάθνο αξηζηνηέρλεο θαη ζα νκνινγεζή φηη θάζε πνξηξαίην ηνπ πεξηέρεη ηα ςπρηθά 

γλσξίζκαηα ηνπ παξηζηαλνκέλνπ, εηο ηελ θπζηνγλσκίαλ ηνπ νπνίνπ αλζνχλ φια ηα πλεπκαηηθά ηνπ 

ραξίζκαηα». 
1549Β.Ν. Σδειέπεο, Πάλνο Αξαβαληηλφο (1886-1930). Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ, Ώζήλα, Βζηία, 1931 
1550Γ. Παπαλησλίνπ, «Σν έξγν ηνπ Ώξαβαληηλνχ», φπ.π. 
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Δ απφθηεζε έξγσλ ηνπ Ώξαβαληηλνχ απφ ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε θαη κάιηζηα 

δαπαλψληαο έλα ηφζν κεγάιν πνζφ ηελ ίδηα πεξίνδν πνπ ηα νηθνλνκηθά ηεο δελ ηεο 

επέηξεπαλ θάηη ηέηνην, ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί απφ ηελ αλαγλψξηζε πνπ είρε 

επηηχρεη ν Ώξαβαληηλφο ζηε Γεξκαλία σο κφληκνο ζπλεξγάηεο ηεο Κξαηηθήο πεξαο 

ηνπ ΐεξνιίλνπ ηελ πεξίνδν ηεο Αεκνθξαηίαο ηεο ΐατκάξεο,
1551

 γεγνλφοπνπ 

απνηεινχζε κάιηζηα ηελ πςειφηεξε δεκφζηα ζέζε πνπ είρε Έιιελαο θαιιηηέρλεο ζην 

εμσηεξηθφ. Σν γεγνλφο, φκσο, φηη ε Πηλαθνζήθε έκεηλε θιεηζηή ηελ εκέξα ηεο θεδείαο 

ηνπ θαιιηηέρλε, ε απφθαζε λα δεκηνπξγεζεί εηδηθή αίζνπζα κε ηηο καθέηεο ηνπ 

Ώξαβαληηλνχ ζην κειινληηθφ ηδηφθηεην θηήξην ηεο, αθφκε θαη ηα ηφζν εγθσκηαζηηθά 

ιφγηα ηνπ Παπαλησλίνπ, δχζθνια εξκελεχνληαη κφλν κε ην θξηηήξην ηεο 

θαιιηηερληθήο αμίαο. Καηά ηε γλψκε κνπ ε πξνβνιή ηνπ έξγνπ ηνπ Ώξαβαληηλνχ απφ 

ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε πξέπεη λα εμεγεζεί θαη απφ ηελ ηζρπξή θνηλσληθή θαη 

πνιηηηθή ζέζε ηεο νηθνγέλεηαο Ώξαβαληηλνχ εθείλα ηα ρξφληα. Ο Αεκήηξεο 

Ώξαβαληηλφο, αδεξθφο ηνπ απνβηψζαληνο θαιιηηέρλε, ήηαλ ν εθδφηεο ηεο εθεκεξίδαο 

Ζ Βξαδπλή, βαζηθνχ νξγάλνπ ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο, ελψ ζπκίδσ, φηη ζηελ Βπηηξνπή 

Βπίβιεςεο ηεο Πηλαθνζήθεο βξηζθφηαλ ν Παλαγηψηεο Σζαιδάξεο. Δ θαιιηηερληθή 

αμία ηνπ εξγνπ ηνπ Ώξαβαληηλνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιηηηθή επηξξνή ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ εξκελεχνπλ, εμάιινπ, θαη ηε δηνξγάλσζε ηεο αλαδξνκηθήο έθζεζεο 

ζθελνγξαθηψλ ηνπ ζηνειιεληθφ πεξίπηεξν ζηε Μπηελλάιε ηεο ΐελεηίαο ην 1934.
1552

 

 

 

  

                                                 
1551ΐι. Φ. Μαπξηθίνπ, Πάλνο Αξαβαληηλφο, Ώζήλα, Μνπζείν Μπελάθε, 2011.Πάλνο Αξαβαληηλφο 1884-

1930. Εσγξαθηθή γηα ην ζέαηξν. Σα ρξφληα ηνπ Βεξνιίλνπ, θαηάινγνο έθζεζεο, Ώζήλα, Μέγαξν 

Μνπζηθήο, Οθηψβξηνο 2002 Ŕ Εαλνπάξηνο 2003, Ώζήλα, Μέγαξν Μνπζηθήο Ώζελψλ, 2002. 
1552Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδνο ζηε Μπηελλάιε, φπ.π., ζει. 510 θ.έ.. 
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ε) Πεξηθιήο Παληαδήο 

ηε ζπλεδξίαζε ηνπο ζηηο 10 Αεθεκβξίνπ 1931 ηα κέιε ηνπ Καιιηηερληθνχ 

πκβνπιίνπ πξφηεηλαλ ηελ αγνξά ηεο ηνπηνγξαθίαο «Σν πνηάκη» (Π.680, ιάδη ζε 

κνπζακά, 25x41εθ.) ηνπ Πεξηθιή Παληαδή
1553

α) επεηδή έθξηλαλ φηη ην έξγν είλαη 

«θαιήο ηέρλεο» θαη σο εθ ηνχηνπ άμην λα αληηπξνζσπεχζεη ηνλ δσγξάθν ζηελ 

Πηλαθνζήθε, θαη β) ιακβάλνληαο ππφςε ηελ αλάγθε λα απνθηήζεη ε ζπιινγή ηνπ 

κνπζείνπ πεξηζζφηεξα έξγα ηνπ Έιιελα θαιιηηέρλε «επθήκσο γλσζηνχ εηο ηελ 

θαιιηηερληθήλ ηζηνξίαλ ηνπ ΐειγίνπ, φπνπ εηξγάζζε, απέζαλε θαη αλεγλσξίζζε». ηε 

ζπιινγή ηνπ ηδξχκαηνο ππήξρε κέρξη ηφηε κφλν ε κηθξψλ δηαζηάζεσλ ηνπηνγξαθία 

ηεο δσξεάο ηνπ Λακπίθε. Σα ρξήκαηα ηεο αγνξάο πξνήιζαλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. Αελ έρσ εληνπίζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηνλ θάηνρν ηνπ έξγνπ, έρεη σζηφζν ελδηαθέξνλ λα ζεκεησζεί φηη απφ ηελ πινχζηα 

ζεκαηνγξαθία ηνπ θαιιηηέρλε (λεθξέο θχζεηο, εζνγξαθηθέο ζθελέο, ηνπία) επηιέρζεθε 

λα αγνξαζηεί κηα ηνπηνγξαθία, ελδεηθηηθφ ίζσο ηεο αληίιεςεο ησλ ππεπζχλσλ ηεο 

Πηλαθνζήθεο φηη ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο έγθεηην ε πξνζθνξά ηνπ Παληαδή ζηελ 

εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο.  

 

 

Δηθφλα 278: Π. Παληαδήο, «Σν πνηάκη»  

                                                 
1553Γηα ηε δσή θαη ην έξγν ηνπ δσγξάθνπ βι. Πεξηθιήο Παληαδήο, 1849-1884: Έλαο Έιιελαο δσγξάθνο 

ζην Βέιγην, Καηάινγνο έθζεζεο, θείκελα Ο. Μεληδαθνχ-Πνιχδνπ, Μέηζνβν, Πηλαθνζήθε Ώβέξσθ, 7 

επηεκβξίνπ Ŕ 10 Ννεκβξίνπ 1996, Ώζήλα, Βζληθή Πηλαθνζήθε, 23 Ννεκβξίνπ 1996 Ŕ 31 Εαλνπαξίνπ 

1997, Ώζήλα - Μέηζνβν, Β.Π.Μ.Ώ.., 1996.   
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ζη) Ησάλλεο Αιηακνύξαο 

Ώληηζηνίρσο ζηηο 22 Μαξηίνπ 1933 απνθαζίζηεθε ε αγνξά ηνπ πίλαθα ηνπ 

ΕσάλλεΏιηακνχξα «Ο κψινο», 1873 (Π.452, ιάδη ζε μχιν, 26x35εθ.)
1554

 αληί 15.000 

δξρ. πνπ αλήθε ζηελ νηθνγέλεηα ΐεδαλή. Σα ρξήκαηα πξνήιζαλ απφ ηελ εηήζηα 

θξαηηθή επηρνξήγεζε ησλ 100.000 δξρ. 

 

 

 

Δηθφλα 279: Η. Αιηακνχξαο, «Ο κψινο», 1873 

 

 

  

                                                 
1554ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 22/3/1933. 
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δ) Λπθνύξγνο Κνγεβίλαο 

Ο ηξίηνο θαηά ζεηξά λενέιιελαο ραξάθηεο, κεηά ηνπο Γαβηηδηάλν θαη Γαιάλε, 

ηνπ νπνίνπ ην έξγν βξήθε ηε ζέζε ηνπ ζηε ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ήηαλ ν 

Λ. Κνγεβίλαο, ράξε ζηε δσξεά επηά νμπγξαθηψλ πνπ έθαλε ν ίδηνο ηελ άλνημε ηνπ 

1932:    

1. «Λαραλαγνξά ΐεξφλαο (Πιαηεία Έξκπε), 1919» (Π.441/1, νμπγξαθία, 

19,5x22,5εθ.) 

2. «Δ Παλαγία ησλ Παξηζίσλ» (Π.441/2, νμπγξαθία  θαη πδξφρξσκα, 21x27,5εθ.) 

3. «Μνλή Ανρεηαξίνπ» (Π.444/3, νμπγξαθία, 21,5x27,5εθ.). 

4. «Μνλή ίκσλνο Πέηξα, 1922» (Π.444/4, νμπγξαθία, 19,4x26 εθ.). 

5. «Μνλή Υηιαλδαξίνπ» (Π.444/5, νμπγξαθία, 19,5x27,4εθ.). 

6. «Μνλή ηαπξνληθήηα» (Π.444/6»,νμπγξαθία, 21,5x27,5εθ.).
1555

 

7. «Μνλή Κνπηινπκνπζίνπ» (Π.444/7, νμπγξαθία, 26x19εθ.). 

 

ηε ζπλεδξίαζε ηνπ ηελ 27
εο

 ΜαΎνπ 1932 ην Καιιηηερληθφ πκβνχιην 

«εμεηάζαλ αχηαη θαη πεηζζέλ πεξί ηεο θαιιηηερληθήο ησλ αμίαο» απνθάζηζε λα 

απνδερηεί ηε δσξεά θαη λα εθζέζεη κέξνο ή ην ζχλνιφ ηεο ζηηο αίζνπζεο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο. ηα 1932 ν Κνγεβίλαο ήηαλ ήδε γλσζηφο γηα ηηο νμπγξαθίεο ηνπ,
1556

 

ζεσξνχκελνο άιισζηε σο ν πξψηνο Έιιελαο θαιιηηέρλεο πνπ εηζήγαγε ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηερληθή ζηελ Βιιάδα κε ηελ αηνκηθή ηνπ έθζεζε ζηνλ «Παξλαζζφ» ην 

Μάξηην ηνπ 1915. Σν Αεθέκβξην ηνπ 1922 είρε εθδψζεη ζην Παξίζη ην πξψην ηνπ θαη 

ηδηαίηεξα επηηπρεκέλν ιεχθσκα κε δψδεθαeaux-fortes απφ ην Άγην ξνο θαη πξφινγν 

ηνπ . Νηηι (CharlesDiehl),
1557

 απφ ην νπνίν πξνέξρνληαλ ηα πέληε απφ ηα επηά 

ραξαθηηθά ηεο δσξεάο ηνπ πξνο ηελ Πηλαθνζήθε. Αελ γλσξίδσ αλ ν Παπαλησλίνπ 

δήηεζε απφ ηνλ Κνγεβίλα λα δσξίζεη ηα ζπγθεθξηκέλα έξγα ζην κνπζείν ή απηφ ήηαλ 

κηα πξσηνβνπιία ηνπ ίδηνπ ηνπ θαιιηηέρλε, κε ζθνπφ λα εθπξνζσπεζεί ην έξγν ηνπ 

ζηηο ζπιινγέο ηνπ κνπζείνπ θαη λα θαηνρπξψζεη κε ηνλ ηξφπν απηφλ ηελ αμία ηνπ 

ζηελ ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ραξαθηηθήο. Βηδηθά φηαλ ιίγνπο κήλεο λσξίηεξα 

(Ννέκβξηνο 1931) είρε απνηχρεη λα εθιεγεί ζηελ έδξα ραξαθηηθήο ηεο Ώλψηαηεο 

ρνιήο Καιψλ Σερλψλ φηαλ ήηαλ ζπλππνςήθηνο κε ηνπο Γηάλλε Κεθαιιελφ θαη 

Άγγειν Θενδσξφπνπιν. Βπηπξνζζέησο, ζα πξέπεη ζηελ πεξίπησζε απηή λα εξεπλεζεί 

                                                 
1555 Ώλαπαξαγσγή ζηε Νέα Δζηία, ηρ.145, 1 Εαλνπαξίνπ 1933, ζει. 25. 
1556 ρεηηθά κε ηνλ Κνγεβίλα θαη ην έξγν ηνπ βι. Ώ. Κνχξηα θαη Β. Οξάηε (επηκ.), Λπθνχξγνο Κνγεβίλαο. 

Υαξάθηεο θαη δσγξάθνο, Ώζήλα, Ίδξπκα Βπαγγέινπ Ώβέξσθ-Σνζίηζα, 2004. ΐι. επίζεο Β. 

Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ Μπηελλάιε ηεο Βελεηίαο 1934-1940, φπ. π., ζει. 629 θ.έ. 
1557L. Kogevinas, LeMont-Athos, πξφινγνοCharlesDiehl, Παξίζη 1922. 



650 

θαη ν ξφινο ηνπ Ώιέμαλδξνπ Παπαλαζηαζίνπ, κέινπο ηελ πεξίνδν εθείλε ηεο 

Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο θαη Αηαρείξηζεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, θαη πξνζσπηθνχ 

θίινπ ηνπ Κνγεβίλα απφ ηελ επνρή πνπ ν θαιιηηέρλεο ήηαλ ππαζπηζηήο ηνπ ζηα βνπλά 

ηεο ΐνξείνπ Δπείξνπ (1918).  

Ο ίδηνο ν Παπαλησλίνπ πάλησο ζηελ ηερλνθξηηηθή ηνπγηα ηελ νκαδηθή έθζεζε 

έξγσλ ραξαθηηθήο θαη ζρεδίσλ πνπ νξγαλψζεθε απφ ηε Νίλα Ρσθ ζην «ηνχληην» ηνλ 

Αεθέκβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο, ππνζηήξημε φηη ε ηερληθή ηεο νμπγξαθίαο ήηαλ ε 

θαηαιιειφηεξε «γιψζζα» έθθξαζεο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ Κνγεβίλα θαη εθεί πνπ 

έδσζε ηνλ θαιχηεξν εαπηφ ηνπ. Παξαηήξεζε εχζηνρα φηη ηα έξγα ηνπ δελ δηέζεηαλ κελ 

«δξακαηηθή πλνή θαη πξσηνηππία», έδεηρλαλ, φκσο, ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα ζπλζέηεη ηα 

ζεάκαηα ζε αξκνλίεο, ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ιεπηήο θαη επγεληθήο ηνπ φξαζεο θαη 

απάξηηδαλ έλα ζχλνιν κε ζπλέπεηα θαη ελφηεηα. Ώλέθεξε δε σο ηα πην 

αληηπξνζσπεπηηθά ηνπ χθνπο ηνπ«ην Υηιηαληάξη, ηε ηκσλφπεηξα, ην Ανρηαξείνπ, ηε 

Μνλεκβαζία θαη ηα ιεπηφηαηα θαηνξζψκαηα ηνπ ηεο παξηζηλήο cité θαη ηεο Ννηξ 

Νηακ», φζα δειαδή ν Κνγεβίλαο είρε δψξηζε πξηλ ιίγνπο κήλεο ζηελ Βζληθή 

Πηλαθνζήθε, θαη ππνγξάκκηζε ηελ άςνγε ηερληθή ηνπο, ιέγνληαο ραξαθηεξηζηηθά πσο 

«ν Κνγεβίλαο έρεη αλακθηβφισο métier».
1558

ρνιηάδνληαο, επίζεο, ηελ έθζεζε κε έξγα 

δσγξαθηθήο ηνπ Κνγεβίλα ζην «ηνχληην» ηεο Νίλαο Ρσθ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1933,
1559

 

έθξηλε πσο ν θαιιηηέρλεο είρε δψζεη ηα εθιεθηφηεξα έξγα ηνπ ζηε ραξαθηηθή θαη κε 

ηελ ηερληθή ηεο νμπγξαθίαο,
1560

 άπνςε πνπ δηθαηνινγεί, θαηά ηε γλψκε κνπ, ηελ 

επηινγή ηνπ λα ζπκπεξηιάβεη ζηηο ζπιινγέο ηεο Πηλαθνζήθεο ην ραξαθηηθφ θαη φρη ην 

δσγξαθηθφ έξγν ηνπ θαιιηηέρλε. 

Δ ζπκπεξίιεςε έξγσλ ραξαθηηθήο ζηηο ζπιινγέο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο 

εξκελεχεηαη απφ ηελ εθηίκεζε ηνπ Παπαλησλίνπ πξνο ην ζπγθεθξηκέλν θαιιηηερληθφ 

είδνο. ε δχν άξζξα ηνπ γξακκέλα πξνο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ, πνπ φκσο απερνχζαλ 

ηηο αληηιήςεηο πνπ είρε ζε φιε ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, ν Παπαλησλίνπ ηφληζε 

ηελ αμία ηεο ραξαθηηθήο ηέρλεο.
1561

 Ώληιψληαο πιεξνθνξίεο απφ ην βηβιίν ηνπ 

                                                 
1558Γ. Παπαλησλίνπ, «ρέδηα θαη ραξαθηηθή ηεο εθζέζεσο», εθ.Διεχζεξνλ Βήκα,17 Αεθεκβξίνπ 1932.Ο 

Παπαλησλίνπ επέθξηλε, κφλν, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν Κνγεβίλαο είδε ηνπο ειιεληθνχο θίνλεο, 

ζεκεηψλνληαο φηη «δελ λνκίδσ πσο έλα ηέηνην δσληαλφ νλ ηεο αξρηηεθηνληθήο πνπ πξνζπαζεί, 

αλζίζηαηαη θαη εθθξάδεη ηηο ηδέεο πνπ νλνκάδνκελ δσξηζκφ ή ησληζκφ έδσζε ζηηο αλαπαξαζηάζεηο 

απηέο ην ζνβαξφ πλεχκα ηνπ». 
1559Έθζεζηο Λπθ. Κνγεβίλα, Καηάινγνο, Studio, 11-30 Ννεκβξίνπ 1933. 
1560Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Λ. Κνγεβίλα», εθ.Διεχζεξνλ Βήκα,27 Ννεκβξίνπ 1933. 
1561Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ ηέρλε ηεο ραξαθηηθήο», εθ.Διεχζεξνλ Βήκα,4 Αεθεκβξίνπ 1938. Σνπ ίδηνπ, «Δ 

ραξαθηηθή», Νέα Δζηία, ηρ. 312, Υξηζηνχγελλα 1939, ζει. 53-62. 
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Γάιινπ ηζηνξηθνχ ηέρλεο Λ. Ρνδεληάι (LéonRosenthal),
1562

 επεζήκαλε φηη ε 

ραξαθηηθή ήηαλ ε αξραηφηεξε εηθαζηηθή ηέρλε («ν άλζξσπνο πξψηα ράξαμε ζηνπο 

ηείρνπο ησλ ζπειαίσλ θαη έπεηηα δσγξάθηζε θαη έπιαζε») θαη παξνπζίαζε ηελ 

πινχζηα ηζηνξηθή ηεο δηαδξνκή θαη δε πσο απφ ηνλ αξρηθφ ηεο πξννξηζκφ ζηνλ 

ζηνιηζκφ ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηε ζθξαγηδνγιπθία («ήηαλ ε ηέρλε πνπ ραξάδεη γηα λα 

ζηνιίζε ή γηα λα γξάςεη») εμειίρζεθε απφ ηελ Ώλαγέλλεζε θαη κεηά, ζε έληππε 

δσγξαθηθή, ζε κηα ηέρλε «κε δηθή ηεο αμία, κε εηδηθά κπζηηθά, κε αηζζεηηθέο 

αλαδεηήζεηο φζν θαη θνηλσληθνχο ζθνπνχο, κηα γιψζζα ηνπ κπζηεξίνπ, γιψζζα ηνπ 

πλεχκαηνο». Χο πξνο ηνπο ραξάθηεο εθείλνπο πνπ θαζφξηζαλ ην ραξαθηήξα ηεο, 

αλέθεξε πσο «αλ κηιήζνπκε γηα δχν κφλν δεκηνπξγνχο, ηνλ Νηχξεξ θαη ηνλ Ρέκπξαλη, 

θαη αλάκεζά ηνπο αλαθέξσκε ην θνηλφ κα επεξγεηηθφ πλεχκα ηνπ Μάξθνπ Ώλησλίνπ 

Ρατκφληη, κηινχκε γηα νιφθιεξε ηε ραξαθηηθή».
1563

 Βπηπξνζζέησο, γηα ηνλ 

Παπαλησλίνπ, ε αμία θαη ν ζεβαζκφο ηεο ραξαθηηθήο ηέρλεο δελ θαηνρπξψλνληαλ 

κφλν απφ ηελ ηζηνξία ηεο, αιιά θαη απφ ηνλ απαηηνχκελν αγψλα θαη κφρζν απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ θαιιηηέρλε γηα λα δεκηνπξγήζεη ην ραξαθηηθφ έξγν:  

Σν απνηχπσκα ηνχην ζα είλε ηάρα ε εηθφλα πνπ είρε ζηε θαληαζία ηνπ θαη ζθάιηδε ηφζεο 

εκέξεο ζθπκκέλνο ζηελ πιάθα ν ραξάθηεο; Ή ζα είλε θάηη άιιν, κηα πιάλε, κηα 

δηάςεπζηο πνπ ηνπ εηνίκαζελ ε ηδηνηξνπία ηεο ζθιεξήο χιεο, ε κειάλε, ην πηεζηήξην; 

[…] Δίλαη κάρε ελαληίνλ ηεο χιεο σο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή. Έρεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

ππνκνλήο θαη ηνπ εξσηζκνχ πνπ θακηά άιιε ηέρλε δελ ηνλ έρεη, γηαηί ζε θακηά άιιε ην 

πλεχκα δελ είλαη πηαζκέλν κε ηφζνπο πιηθνχο δεζκνχο.
1564

 

Ώπφ ηα παξαπάλσ παξαζέκαηα γίλνληαη θαηαλνεηνί νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο 

ν Παπαλησλίνπ ελδηαθέξζεθε ζπζηεκαηηθά γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ειιεληθνχ 

ηκήκαηνο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο θαη κε έξγα ραξαθηηθήο. Χο ρξνληθή αθεηεξία ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπιινγήο έζεζε ην έξγν ησλ ΐαπαξψλ θαιιηηερλψλ πνπ εξγάζηεθαλ 

ζην αλεμάξηεην ειιεληθφ θξάηνο κεηά ηελ Ώπειεπζέξσζε, αθνχ ζχκθσλα κε ηα ιφγηα 

ηνπ «ζηελ Βιιάδα ε ραξαθηηθή έρεη δσή εθαηφ ρξφλσλ γηαηί ηελ έθεξαλ νη ΐαπαξνί 

σο ιηζνγξαθία θη έδσθε θάπνηεο ζηνηρεηψδεηο ππεξεζίεο ζην θξάηνο θαη ηελ θνηλσλία. 

Χο ιηζνγξαθία παξαθνινχζεζε ηα εζληθά γεγνλφηα, ηηο ζπλνξηαθέο εκπινθέο, ηηο 

πνιηηηθέο κεηαβνιέο».
1565

 Έηζη ε Βζληθή Πηλαθνζήθε απέθηεζε ην 1926 κηα ζεηξά 

ιηζνγξαθηψλ ηνπ Κξαηζάηδελ κε ηηο πξνζσπνγξαθίεο ησλ αγσληζηψλ ηνπ 1821, ελψ 

                                                 
1562L. Rosenthal, Lagravure, ζηεζεηξά «Manuelsd‟Histoiredel‟Art», Παξίζη, H. Laurens, 1909. 
1563Z. Παπαλησλίνπ, «Δ ραξαθηηθή», φπ.π., ζει.56. 
1564Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ ηέρλε ηεο ραξαθηηθήο», φπ.π. 
1565π.π.. 
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κεξηθά ρξφληα αξγφηεξα αγνξάζηεθε θαη ε έγρξσκε ιηζνγξαθία απφ ηνλ πίλαθα ηνπ 

Βοκε ηελ «Άθημε ηνπ ΐαζηιηά ζσλα ζην Ναχπιην», κηα ζπάληα έθδνζε πξνεξρφκελε 

απφ ην ιηζνγξαθείν ηνπ Hanfstaenglζην Μφλαρν.Με ηα ραξαθηηθά ησλ Γαιάλε, 

Γαβηηδηάλνπ θαη ηψξα ηνπ Κνγεβίλα, ν επηζθέπηεο ηεο Πηλαθνζήθεο έβιεπε θαη ην 

παξφλ ηεο λενειιεληθήο ραξαθηηθήο. 

 

  



653 

 

Δηθφλα 280: Λ. Κνγεβίλαο, «Λαραλαγνξά Βεξφλαο», 1919 

 

 

Δηθφλα 281: Λ. Κνγεβίλαο, «Μνλή ίκσλνο Πέηξα», 1922 



654 

ε) Άιιεο δσξεέο 

 ηνλ δαθηπιφγξαθν θαηάινγν ηνπ 1936 αλαγξάθνληαη, επίζεο, νη εμήο δσξεέο 

πξνο ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε θαηάην ππφ εμέηαζε δηάζηεκα: 

 αξάληα νθηψ έγρξσκεο ραιθνγξαθίεο «εληφο αλαινγίνπ εθ κασλίνπ» (Π.1323), 

δσξεά ηνπ SirHaroldBowen ην 1931. 

 Έλα μπιφγιππην ηέκπιν ηνπ 1858 (Π.702, μχιν, 58x38εθ., απνδίδεηαη ζήκεξα 

ζηνλ ηακάηην Μεηαιιηλφ), δσξεά ησλ Ώλαπήξσλ Κέξθπξαο ην 1932. 

 «Πξνζσπνγξαθία άλδξα», 1883 (Π.733, ιάδη ζε κνπζακά, 65x50εθ.) θαη 

«Πξνζσπνγξαθία γπλαίθαο», 1883 (Π.666, ιάδη ζε κνπζακά, 62x48εθ.) ηνπ 

Παχινπ Πξνζαιέληε ηνπ λεφηεξνπ / «Δ θπξία κε ηηο επηζηνιέο» (Π.677, ιάδη ζε 

κνπζακά, 80x61εθ.), «ην πάξθν» (Π.678, ιάδη ζε κνπζακά, 80x100εθ.), 

«Πξνζσπνγξαθία γπλαίθαο» (Π.1122, ιάδη ζε κνπζακά, 55x46εθ.), δσξεά ηεο 

Εσάλλαο Ν Ώπέξγε ην 1932. 

 «πνπδή θαζηζκέλνπ γπλαηθείνπ γπκλνχ» (Π.1229, sanguineκε αζπξίζκαηα, 

38,9x30,3 εθ.) ηνπ JohnHopner (1758-1810), δσξεά ηνπ Γαραξία Μπνγηαηδηάλ ην 

1932. 

 «Πξνζσπνγξαθία άλδξα» (Π.1194, ιάδη ζε κνπζακά, 64x34εθ.), αγλψζηνπ 

θαιιηηέρλε, δσξεά ηνπ Γ. Ρεηο ην 1932. 

 «Γχπεο» (Π.1200, ραιθνγξαθία, 45x60 εθ.) ηνπ PaoloMezzanotte (1878-1969), 

δσξεά ηνπ A. Marainiην 1932. 
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12.7) Άιιεο ελέξγεηεο ηεο δηνίθεζεο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο 

 

α) Ζ επαλαπξόζιεςε ηνπ Οδπζζέα Φσθά ζηε ζέζε ηνπ ζπληεξεηή ηεο Δζληθήο 

Πηλαθνζήθεο 

Ο Ώληψλεο Μπελάθεο ζηε ζπλεδξίαζε ηεοΒπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 13 

Ενπιίνπ 1929 ππέδεημε ηελ αλάγθε «φπσο έλαο απφ ηνπο λένπο Έιιελεο δσγξάθνπο 

πξνπαξαζθεπαζζή εηο ηελ ηέρλελ ζπληεξήζεσο εηθφλσλ δηα ηελ πεξίπησζηλ θαζ‟ελ 

ήζειε απνζπξζή ν θ. Υαηδφπνπινο». Ώθνχ έγηλε ζπδήηεζε επί ηεο πξφηαζεο απηήο, ε 

Βπηηξνπή επηθπιάρζεθε λα ιάβεη νξηζηηθή απφθαζε κεηά απφ κειέηε ηνπ δεηήκαηνο, 

αλαγλψξηζε σζηφζν φηη δελ πξέπεη λα δηαθνπεί ε ιεηηνπξγία ηεο ζπληήξεζεο ησλ 

έξγσλ θαη φηη πξέπεη λα ιεθζεί πξφλνηα γηα απηφ θαη ζην κέιινλ. Ο Μπελάθεο 

επαλήιζε εθ λένπ ζην ζέκα ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 15
εο

 Ώπξηιίνπ 1930, ηνλίδνληαο μαλά 

ηελ αλάγθε λα κεξηκλήζεη άκεζα ε Βπηηξνπή γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπληήξεζεο ησλ 

εηθφλσλ ηεο Πηλαθνζήθεο κεηά ηελ απνρψξεζε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ 

Υαηδφπνπινπ θαη πξφηεηλε λα πξνζιεθζεί θαιιηηέρλεο ν νπνίνο θαη ζα καζεηεχζεη 

απφ ηψξα θνληά ηνπ. Σφηε ν Παπαλησλίνπ παξαθάιεζε ηα κέιε λα ιάβνπλ ππφςε 

ηνπο φηη γηα πνιιά ρξφληα εξγάζηεθε σο δεχηεξνο επηκειεηήο ηεο Πηλαθνζήθεο ν 

«δηδαρζείο παξά ηνπ θ. Υαηδφπνπινπ ηελ ζπληήξεζε ησλ εηθφλσλ θαη έγθξηηνο 

δσγξάθνο Οδπζζέαο Φσθάο», ν νπνίνο φκσο είρε απνιπζεί ην 1926 κε απφθαζε ηεο 

Βπηηξνπήο ησλ Οηθνλνκηψλ, εληνχηνηο δελ έπαπζε λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ σο 

κέινο ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ ηεο Πηλαθνζήθεο, «εξγαζζείο κεηά πιείζηνπ 

δήινπ θαη δηα ηελ ηειεπηαίαλ αλάξηεζηλ». Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν Παπαλησλίνπ πξφηεηλε 

φηη ν Φσθάο «θαη δηα ηελ πείξαλ ηνπ θαη δηα ηελ ελ γέλεη κφξθσζίλ ηνπ» πξέπεη λα 

αληηθαηαζηήζεη ηνλ Υαηδφπνπιν θαη «κάιηζηα λα ηχρεη ακνηβήο ηηλφο δηα ηελ άλσ 

εξγαζίαλ ηνπ». Σα κέιε ηεο Αηαρεηξηζηηθήο Βπηηξνπήο ζπκθψλεζαλ κε ηελ πξφηαζε 

ηνπ Αηεπζπληή ηεο Πηλαθνζήθεο θαη απνθαζίζηεθε αθελφο κελ λα πξνζιεθζεί απφ 

ηψξα ν Φσθάο κε κεληαίν κηζζφ 2.000 δξρ., πνζφ πξνεξρφκελν απφ ηα ίδηα θεθάιαηα 

ηνπ Εδξχκαηνο, αθεηέξνπ δε λα είλαη θαη ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ Υαηδφπνπινπ φηαλ 

εθείλνο απνρσξήζεη απφ ηε ζέζε ηνπ Βπηκειεηή.
1566

 

  

                                                 
1566 ηε ζπλεδξίαζε ηεο 30εο Αεθεκβξίνπ 1933, ε Βπηηξνπή «εθηηκψζα ηελ εξγαζίαλ ηνπ θ. Ο. Φσθά εηο 

ην ίδξπκα» απνθάζηζε λα απμεζεί ε αληηκηζζία ηνπ ζε 3.000 δξρ. κεληαίσο απφ 1/1/1934 

«πξνθαηαβαιινκέλεο ηεο εθ ρηιίσλ δξαρκψλ απμήζεσο εηο ηνλ θ. Φσθάλ δηα ηνπο εμ πξψηνπο κήλαο 

ηνπ έηνπο απηνχ». 
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β) Ζ κεηάθιεζε ηνπ Eberhard Hanfstaengl ζηελ Αζήλα κε ζθνπό ηε κειέηε ηεο 

ζπιινγήο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 15 Ώπξηιίνπ 1930, ν Ώληψλεο 

Μπελάθεο, πηζαλφλ επεξεαζκέλνο απφ ηελ δεκφζηα αληηπαξάζεζε ζρεηηθά κε ηε 

γλεζηφηεηα ησλ δχν Γθξέθν, ππνζηήξημε φηη πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί ην δήηεκα ηεο 

θαιιηηερληθήο αμίαο ηεο ζπιινγήο ηεο Πηλαθνζήθεο «κεηαθαινπκέλνπ εμ Βπξψπεο 

επηθαλνχο εκπεηξνγλψκνλνο», ν νπνίνο λα παξακείλεη ζηελ Ώζήλα κε δαπάλεο ηεο 

Βπηηξνπήο γηα λα κειεηήζεη ηα έξγα θαη λα γλσκνδνηήζεη κε αθξίβεηα γηα ηελ αμία 

ηνπο. Δ Βπηηξνπή αλέζεζε νκφθσλα ζηνλ Παπαλησλίνπ λα αλαδεηήζεη ην θαηάιιειν 

πξφζσπν θαη λα ππνβάιεη άκεζα ην ζρεηηθφ πφξηζκα. πσο δηαβάδνπκε ζηα πξαθηηθά 

ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 25
εο

 Ενπλίνπ 1930, ν δηεπζπληήο ηεο Πηλαθνζήθεο 

απέζηεηιεεπηζηνιή πξνο ηνλ Αηεπζπληή ηεο παξηζηλήο EcoledesBeauxArtsΏ. Μπελάξ 

(AlbertBesnard, 1849-1934), παξαθαιψληαο ηνλ λα «επαξεζηεζή λα ππνδείμεη ηνλ 

ηθαλφλ πξνο ηνχην». Δ απάληεζε, σζηφζν, ηνπ Μπελάξ δελ έθζαζε θαη ζηε 

ζπλεδξίαζε ηεο 9
εο

 Εαλνπαξίνπ 1931 ν Παπαλησλίνπ δήισζε φηη θαηά ηε δηέιεπζή ηνπ 

απφ ηε ΐελεηία ζπλαληήζεθε κε ηνλ Αηεπζπληή ηνπ Μνπζείνπ ηεο Ώθαδεκίαο, 

δεηψληαο ηνπ λα ππνδείμεη έλαλ δηαπξεπή Εηαιφ εκπεηξνγλψκνλα, θαη εθείλνο πξφηεηλε 

«ηνπο Longhi, Venduri, Modigliani, Fioro, Fiogolari, αθήζαο ηελ εθινγή ζηελ 

Πηλαθνζήθε». Δ Αηαρεηξηζηηθή Βπηηξνπή δέρζεθε λα επηιέμεη θάπνηνλ απφ ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο, εάλ παξαζηεί αλάγθε, αιιά ηαπηφρξνλα απνθάζηζε, «ιαβνχζα ππ‟ 

φςηλ φηη πνιιά εθ ησλ εμεηαζζέλησλ έξγσλ είλαη Φιακαλδηθήο ή Οιιαλδηθήο ηέρλεο», 

λα απεπζπλζεί ζηνλ Έιιελα πξφμελν ζην Μφλαρν θαη θηιφηερλν Βξλέζην θνλ 

Μπάζεξκαλ, δεηψληαο ηνπ λα ππνδείμεη ηνλ πην θαηάιιειν Γεξκαλφ εκπεηξνγλψκνλα. 

πσο δηαβάδνπκε ζηα πξαθηηθά ηεο 8
εο

 Μαξηίνπ 1931, ν πξφμελνο ππέδεημε ηνλ Β. 

Υαλθζηαίλγθι (EberhardHanfstaengl, 1886-1973), δηεπζπληή ηφηε ησλ Καιιηηερληθψλ 

πιινγψλ ηνπ Αήκνπ ηνπ Μνλάρνπ (Städtische Galerie im Lenbachhaus) θαη ε 

Βπηηξνπή απνθάζηζε λα κεηαθιεζεί ν Γεξκαλφο ηζηνξηθφο ηεο ηέρλεο «δηα ησλ άλσ 

ζθνπφλ θαη λα θαηαβιεζή εηο απηφλ σο απνδεκίσζηο εθ ηνπ ηακείνπ ηεο Πηλαθνζήθεο 

ην πνζφλ ην νπνίνλ πξφηεηλε ν ίδηνο δηα ηνπ θ. Μπάζεξκαλ, θη αθξηβψο αλαγξάθεηαη 

ελ ηε επηζηνιή ηνπ ηειεπηαίνπ ηνχηνπ, ήηνη «λα ησ πιεξσζή ην ηαμείδηνλ κεη‟ 

επηζηξνθή πξψηεο ζέζεσο κέζσ Σεξγέζηεο δει. ιίξαο Ώγγιίαο ηξηάθνληα πέληε (35). 

Βθηφο ηνχηνπ ηξηάθνληα (30) κάξθα εκεξεζίαλ απνδεκίσζηλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
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θαη ησλ εκεξψλ ηνπ ηαμεηδίνπ. Βθηφο ηνχηνπ είθνζη (20) κάξθα δηα ηελ εξγαζίαλ ηεο 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο δη‟ εθάζηελ εηθφλα».  

Ο Υαλθζηαίλγθι είρε ζπνπδάζεη ηζηνξία ηεο ηέρλεο ζην Μφλαρν, ην Παξίζη ηε 

Υατδειβέξγε θαη ηε ΐηέλλε, θαη ήδε απφ ην 1913 εξγαδφηαλζηηο θξαηηθέο 

θαιιηηερληθέο ζπιινγέο ηνπ Μνλάρνπ, γεγνλφο πνπ ηνπ επέηξεςε λα αζρνιεζεί 

ζπζηεκαηηθά θπξίσο κε ηελ εηθαζηηθή παξαγσγή ηνπ 19
νπ

 αηψλα.
1567

Αεδνκέλνπ φκσο 

φηη ε ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο πεξηιάκβαλε έλαλ κεγάιν αξηζκφ έξγσλ 

θιακαλδηθήο θαη νιιάλδηθήο ηέρλεο, ηα νπνία θαη έπξεπε λα εμεηαζηνχλ, ζχκθσλα θαη 

κε ηελ απφθαζε ηεο Αηαρηεξηζηηθήο Βπηηξνπήο, ε αλάζεζε ηεο πξαγκαηνγλσκνζχλεο 

ζηνλ Υαλθζηαίλγθι θξίλεηαη κάιινλ σο άζηνρε. Σν παξαπάλσ ζπκπέξαζκα 

εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ζην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ.. δελ ππάξρεη θάπνην 

πνιπζέιηδν ππφκλεκα ηνπ Γεξκαλνχ ηζηνξηθνχ ηέρλεο ζρεηηθά κε ηα πνξίζκαηα ησλ 

εξεπλψλ ηνπ πάλσ ζηα έξγα ηεο ζπιινγήο. Οη κφλεο δε πιεξνθνξίεο πνπ έρνπκε 

πξνέξρνληαη απφ ηελ εθεκεξίδα Διεχζεξνλ Βήκα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν 

Υαλθζηαίλγθι βξέζεθε ζηελ Ώζήλα ηνλ Μάην ηνπ 1931.
1568

Δ εθεκεξίδα, κάιηζηα, 

θηινμέλεζε άξζξν ηνπ ζηελ πξψηε ηεο ζειίδα ζην θχιιν ηεο 3
εο

 Ενπλίνπ, ζην νπνίν ν 

«εκπεηξνγλψκνλαο» ηφληζε ηελ αμία ηεο ζπιινγήο, θάλνληαο ιφγν γηα ζεκαληηθφ 

αξηζκφ πηλάθσλ πνπ «ζα εγίλνλην δεθηά εηο νηαλδήπνηε ησλ επξσπατθψλ 

πηλαθνζεθψλ», ππνγξακκίδνληαο ηελ πιεζψξα ζρνιψλ θαη θαηεπζχλζεσλ, αιιά θαη 

ηελ «κε νκνηφκνξθνλ» αμία ηεο ζπιινγήο,  ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ζρεκαηίζηεθε 

θπξίσο απφ δσξεέο.
1569

Χο ηδηαίηεξεο ζπνπδαηφηεηαο αλέθεξε ηα ηξία έξγα ηνπ 

Θενηνθφπνπινπ, ηα νπνία «θαη έγηλαλ ην θέληξνλ ηεο Πηλαθνζήθεο», θαη ζηάζεθε 

θπξίσο ζηνπο δχν πίλαθεο πνπ αγνξάζηεθαλ απφ ην θξάηνο, ηνλίδνληαο φηη πξφθεηηαη 

γηα πνιχηηκα απνθηήκαηα θαη δχν «εμαηξεηηθψο» ραξαθηεξηζηηθά έξγα ηνπ δσγξάθνπ, 

παξεκβαίλνληαο έηζη θαη απηφο εκκέζσο ζηε ζρεηηθή δηακάρε γηα ηε γλεζηφηεηά ηνπο. 

Γηα ηε κελ «ηαχξσζε» ηφληζε ηε «ζειθηηθήλ ζχλζεζηλ θαη κνξθψλ θαη ρξσκάησλ Ŕ 

δηφηη είλε θαλεξά ε ρξσκαηηθή ηεο αξκνλία», θαζψο θαη ηνλ «εληφλσο πλεπκαηηθφλ 

                                                 
1567ΐι. J. Grabowski, “Eberhard Hanfstaengl als Direktor der Nationalgalerie. Zu ausgewählten 

Aspekten seiner Tätigkeit zwischen 1933 und 1937”, ζην C. Ruckert θαη S. Kuhrau (επηκ.), “Der 

Deutschen Kunst…”. NationalgalerieundnationaleIdentitat 1876Ŕ199,Άκζηεξληακ, VerlagderKunst, 

1998, ζει. 97-111. Ο Υαλθζηαίλγθι, ηνπ νπνίνπ ε νηθνγέλεηα είρε ζηελέο ζρέζεηο κε ηνλ Υίηιεξ, ζα 

αλαιάβεη ηξία ρξφληα αξγφηεξα, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1933, ηε δηεχζπλζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ζην 

ΐεξνιίλν, κε ζθνπφ λα επαλεθζέζεη ηε ζπιινγή κνληέξλαο ηέρλεο ζην λέν ηεο θηήξηνζην πξψελ 

Kronprinzen-Palais.  
1568Ώλκ., «Ο θ. Υάλθζηαηγθι εηο ηελ Βιιάδα», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,1 Ενπλίνπ 1931. 
1569Ώλκ., «Γεξκαλφο ηερλνθξίηεο δηα ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ. Δ γλψκε ηνπ θ. Βκπεξαξη 

Υαλθζηαηγθι», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 3 Ενπλίνπ 1931. 
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ραξαθηήξα ηεο εθζηάζεσο, ηνλ νπνίνλ ν δηδάζθαινο επεδίσθε» θαη ραξαθηήξηζε ην 

ζχλνιν «απφ πάζεο απφςεσο πινχζηνλ θαη επηβιεηηθφλ. Ώλήθεη εηο ηελ πζηεξσηέξαλ 

θαη επηπρπζηέξαλ επνρήλ ηνπ Γθξέθν». Γηα ηνλ «Υξηζηφ κε ην ζηαπξφ» ζεκείσζε φηη 

αλήθεη ζε πξνγελέζηεξε επνρή θαη φηη είλαη αμηφινγε εξγαζία πνπ έρεη ζαπκάζηα 

δηαηεξεζεί, ελψ ζρνιηάδνληαο, ηέινο, ηνλ «Άγην Φξαγθίζθν» ηεο ζπιινγήο 

θνπινχδε, ηνλ βξήθε «θαιφ νκνηφγξαθν» ηεο ζπλζέζεσο ηελ νπνίαλ ν δηδάζθαινο 

επαλέιαβε ζε ηθαλφ αξηζκφ πνηθηιηψλ. Ώπφ ηα ππφινηπα έξγα ηεο ζπιινγήο μερψξηζε 

ηνπο πίλαθεο ησλ Καξαβάηδην θαη Σηέπνιν ηεο ηηαιηθήο ζρνιήο, ην «Αάζνο» ηνπ 

Ρνπίζληαει («έξγνλ ιίαλ επηβιεηηθφλ») θαη ραξαθηήξηζε σο «πξαγκαηηθή έθπιεμε» 

ηελ αίζνπζα κε ηνπο Γάιινπο δσγξάθνπο. Βπεζήκαλε ηελ «θηππεηή εκθάληζηο» ησλ 

έξγσλ ηνπ Γχδε, επηδνθηκάδνληαο παξάιιεια ηελ απφθαζε ηεο δηεχζπλζεο λα 

απνθηήζεη ηα ζρέδηα ηνπ, θαη έθαλε, επίζεο, ιφγν γηα ηελ πινχζηα θαη σξαία ζπιινγή 

ηρλνγξαθηψλ θαη πδαηνγξαθηψλ. Σέινο, ηφληζε θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ηελ αλάγθε 

λα απνθηήζεη ε Πηλαθνζήθε αληάμην θηήξην ψζηε λα επηηξαπεί ε «επηδεηθηηθψηεξε» 

έθζεζε ησλ θαιιηηερλεκάησλ ηεο. 

Ώπφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε άθημε ηνπ Υαλθζηαίλγθι ζηελ Ώζήλα 

δελ ζπλέβαιε ζηελ επηζηεκνληθή πξαγκαηνγλσκνζχλε ησλ έξγσλ ηεο ζπιινγήο ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, γηα ηελ νπνία θαη νπζηαζηηθά θιήζεθε ζηελ ειιεληθή 

πξσηεχνπζα. Ώληίζεηα, κε ην άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Διεχζεξνλ Βήκαθαη κε ηελ 

ηδηφηεηά ηνπ σο Γεξκαλφο ηζηνξηθφο ηέρλεο πεξηζζφηεξν εμππεξέηεζε ηηο επηδηψμεηο 

ηεο δηεχζπλζεο ηνπ κνπζείνπ λα πξνβάιεη ζηε δεκφζηα ζθαίξα ηελ αμία ηεο 

ζπιινγήο, λα επηθπξψζεη ηε γλεζηφηεηα ησλ έξγσλ ηνπ Θενηνθφπνπινπ, ψζηε λα 

απνθαηαζηαζεί ην θχξνο ηνπ Παπαλησλίνπ, θαη λα πηέζεη γηα ηελ αλάγθε εμεχξεζεο 

θαηάιιεινπ θηεξίνπ.  
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Κεθάιαην 13: Δ Βζληθή Πηλαθνζήθε θαηά ηα ρξφληα 1932-

1936 

Δ παξαίηεζε ηνπ πξσζππνπξγνχ Βιεπζέξηνπ ΐεληδέινπ ζηηο 21 ΜαΎνπ 1932, 

κεηά απφ ηε ρξεσθνπία θαη ηελθήξπμε ηεο ζηάζεο πιεξσκψλ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο, 

ζήκαλε ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο πεξηφδνπ θπβεξλεηηθήο ζηαζεξφηεηαο γηα ηε ρψξα. Οη 

ζπλερείο αιιαγέο ζηνπο πνιηηηθνχο ζρεκαηηζκνχο θαη νη ζπγθξνχζεηο πνπ 

αθνινχζεζαλ είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ νξθσκνζία πέληε δηαθνξεηθψλ 

θπβεξλεηηθψλ ζρεκάησλ θαη ηελ απνηπρεκέλε επηβνιή ελφο πξαμηθνπήκαηνο ζε 

δηάζηεκα ιηγφηεξν ηνπ ελφο ρξφλνπ!
1570

 Μέζα ζην ηαξαγκέλν απηφ πνιηηηθφ θιίκα ε 

Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο δελ ζπλεδξίαζε νχηε κηα θνξά 

εμαηηίαο ηεο ζπκκεηνρήο ησλ Ώιέμαλδξνπ Παπαλαζηαζίνπ θαη Κσλζηαληίλνπ 

Σζαιδάξε ζηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο εθείλνπ ηνπ έηνπο. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο κεηά 

ηελ ηειεπηαία ζπλεδξίαζε ηεο Βπηηξνπήο ζηηο 12 Μαξηίνπ 1932, ηα κέιε ηεο 

ζπλαληήζεθαλ μαλά ζηηο 13 Αεθεκβξίνπ 1933, φηαλ ζηελ πξσζππνπξγία ηεο ρψξαο 

βξηζθφηαλ ήδε απφ ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην ν Σζαιδάξεο. Δ παξνπζία ηνπ, 

εληνχηνηο,ζηελ πξσζππνπξγία δελ ζπλέβαιε ζηελ ελίζρπζε ηεο θξαηηθήο ππνζηήξημεο 

πξνο ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε ηα επφκελα ρξφληα θαη απηφ παξά ην γεγνλφο φηη ν ίδηνο 

εμαθνινχζεζε λα είλαη κέινο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο. Δ εθαξκνγή, άιισζηε, απφ 

ην Λατθφ Κφκκα κηαο απζηεξήο πνιηηηθήο πεξηνξηζκνχ ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ είρε 

άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηζηηθή πνιηηηθή, ε νπνία ζπγθξηηηθά κε ηελ 

πξνεγνχκελε ησλ Φηιειεπζέξσλ, έρεη εχζηνρα ραξαθηεξηζηεί σο αλχπαξθηε.
1571

 

Βπηπξνζζέησο ε δεμηά θπβέξλεζε Σζαιδάξε κε ηελ πηνζέηεζε κηαο ξεβαλζηζηηθήο 

πξνο ηνπο Φηιειεχζεξνπο πνιηηηθή, είηε απέιπζε ηα βεληδειηθά-δεκνθξαηηθά ζηειέρε 

πνπ εξγάδνληαλ ζηηο ππεξεζίεο ηνπ πνιηηηζκνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηνλ Νηθφιαν 

Μπέξην απφ ηε ζέζε ηνπ Αηεπζπληή ησλ Σερλψλ θαη ησλ Γξακκάησλ, γηα λα δηνξίζεη 

ζηε ζέζε ηνπ ηνλ Νηθφιαν Καινγεξφπνπιν· είηε παξακέξηζε ην ξφιν ηνπο ζηελ 

άζθεζε ηεο πνιηηηζηηθήο πνιηηηθήο, φπσο δείρλεη ν απνθιεηζκφο ησλ Παπαλησλίνπ, 

Αεκεηξηάδε θαη Παξζέλε απφ ηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Βιιάδαο 

                                                 
1570Σελ πξσζππνπξγία ηεο ρψξαο αλέιαβαλ δηαδνρηθά νη Ώ. Παπαλαζηαζίνπ (26/5/1932-5/6/1932), Β. 

ΐεληδέινο (5/6/1932-3/11/1932), Π. Σζαιδάξεο (3/11/1932-16/1/1933), Β. ΐεληδέινο (16/1/1933-

6/3/1933), Ώ. Οζσλαίνο (κεηαβαηηθή θπβέξλεζε κεηά ην πξαμηθφπεκα Πιαζηήξα έπεηηα απφ ηε λίθε 

ηεο Δλσκέλεο Ώληηπνιίηεπζεο ζηηο εθινγέο ηνπ Μαξηίνπ, 6/3/1933-10/3/1933) θαη  Π. Σζαιδάξεο 

(10/3/1933-10/10/1935). ΐι. ζρεηηθά Υ. Υαηδεησζήθ, «Κνηλνβνχιην θαη δηθηαηνξία», ζην Υ. 

Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νπ αηψλα. Ο Μεζνπφιεκνο 1922-1940, ΐ΄ Σφκνο, Μέξνο 

2ν, Ώζήλα, ΐηβιηφξακα, 2003, ζει. 106-112. 
1571Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ Μπηελλάιε, φπ.π., ζει. 256. 



660 

ζηελ Μπηελλάιε ηεο ΐελεηίαο ην 1934 θαη ν δηνξηζκφο ησλ Ώ. Μπελάθε, Οπκβέξηνπ 

Ώξγπξνχ θαη Καινγεξφπνπινπ. Σν ίδην δηάζηεκα θαη ζχκθσλα κε ηα φζα ηζρπξίζηεθε 

ν Άγγεινο Πξνθνπίνπ ζε άξζξν ηνπ ζην πεξηνδηθφ Δξγαζία, ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

θαη ην Σκήκα Γξακκάησλ θαη Σερλψλ είραλ «κεηαβιεζεί ζε νρπξσκαηηθά απ‟ φπνπ 

γλσζηέο νκάδεο θαη νκαδνχιεο βάινπλε θαηά ηεο Ώ. ρνιήο Καιψλ Σερλψλ θαη ηνπ 

δηεπζπληνχ ηεο Πηλαθνζήθεο, ειπίδνληαο λα εθπνξζήζνπλ δεζηέο ζεζνχιεο ζσηήξηεο 

ηεο… ηέρλεο θαη ηνπ εαπηνχ ησλ».
1572

 Δ απψιεηα ηεο θπβεξλεηηθήο απηήο ζηήξημεο 

πξνο ην πξφζσπν ηνπ Παπαλησλίνπ είλαη επίζεο εκθαλήο ζηα ππνπξγηθά έγγξαθα ηα 

ζρεηηθά κε ην θιεξνδφηεκα Υαηδεαξγχξε, ηα νπνία ζα ζρνιηάζσ ζηε ζπλέρεηα ηνπ 

θεθαιαίνπ. Ώλαθέξσ κφλν εδψ φηη ην απζηεξφ χθνο ησλ παξαπάλσ εγγξάθσλδείρλεη 

ηελ πξνζπάζεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο λα βξνπλ εξείζκαηα γηα λα 

θαηεγνξήζνπλ ηνλ δηεπζπληή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. 

Δ επηζηξνθή ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο ζηελ θπβέξλεζε είρε σο απνηέιεζκα θαη 

ηε ζηαδηαθή αιιαγή ζηε ζχλζεζε ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπήο, ε νπνία απέθηεζε κηα 

ζαθψο πην ζπληεξεηηθή θπζηνγλσκία.  

Σα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπίβιεςεο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο 

1 Ηαλνπαξίνπ 1932 – 31 Γεθεκβξίνπ 1934 

Ώιέμαλδξνο Αηνκήδεο, Πξφεδξνο  

Ώιέμαλδξνο Καζζαβέηεο, Σακίαο χκβνπινο (απεβ. ην 1932) 

Αηνλχζηνο Λνβέξδνο (απεβ. ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1934) 

Ώρηιιέαο Κχξνπ 

Ώιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ 

Γεψξγηνο Καθαληάξεο 

Ώλδξέαο Μηραιαθφπνπινο 

Παλαγηψηεο Σζαιδάξεο 

Ώληψλεο Μπελάθεο  

Βθηφο απφ ηελ παξνπζία ησλ Π. Σζαιδάξε θαη Ώ. Μπελάθε, ζηε ζέζε ηνπ 

εθιηπφληνο Ώ. Καζζαβέηε ηνπνζεηήζεθε ν νηθνλνκνιφγνο θαη ηδξπηήο ηεο Λατθήο 

Σξάπεδαο Αηνλχζηνο Λνβέξδνο (1877-1934), γλσζηφο θαη γηα ηε ζπιινγή ηνπ κε έξγα 

βπδαληηλήο θαη κεηαβπδαληηλήο ηέρλεο. Βλψ θαη ηα θηιειεχζεξεο ηδενινγίαο κέιε ηεο 

Ώ. Μηραιαθφπνπινο θαη Ώ. Αηνκήδεο δελ ζα δηζηάζνπλ ην ίδην δηάζηεκα λα 

                                                 
1572Ώ. Πξνθνπίνπ, «Γηα κηα ζνβαξή Πηλαθνζήθε Νενειιήλσλ θαιιηηερλψλ», Δξγαζία, 20 Εαλνπαξίνπ 

1934, ζει. 92. 
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«εγθαηαιείςνπλ ηνλ αληηκνλαξρηζκφ ηνπο θαη λα ζάςνπλ ηελ Ώβαζίιεπην».
1573

  

Βλδεηθηηθφ, άιισζηε, ηεο θπβεξλεηηθήο πξνζπάζεηαο λα παξακείλεη ε Βπηηξνπή ππφ 

ηνλ άκεζν έιεγρν ησλ ζπληεξεηηθψλ, ήηαλ ν δηνξηζκφο ηνπ εζληθηζηή θαη εθδφηε ηεο 

εθεκεξίδαο Δζηία Ώρηιιέα Κχξνπ ζηε ζέζε ηνπ απνβηψζαληνο Α. Λνβέξδνπ ην 

θζηλφπσξν ηνπ 1934.
1574

 

Οη φπνηεο πξσηνβνπιίεο ηεο Βπηηξνπήο ζρεηηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο εμαληιήζεθαλ ζην ηέινο ηνπ 1934, αθνχ 

εμαηηίαο ησλ πνιηηηθψλ γεγνλφησλ ηεο επφκελεο ρξνληάο κε ην απνηπρεκέλν 

βεληδειηθφ θίλεκα ηνπ Μαξηίνπ θαη ηελ παιηλφξζσζε ηεο κνλαξρίαο, ηα κέιε ηεο 

ζπλεδξίαζαλ δχν κφιηο θνξέο: α) ζηηο 20 Ενπλίνπ γηα λα εγθξίλνπλ ηε δαπάλε 60.000 

δξρ. γηα ην ηαμίδη ηνπ Παπαλησλίνπ ζηελ Εζπαλία ην θαινθαίξη-θζηλφπσξν ηνπ 1935, 

θαη β) ζηηο 30 Αεθεκβξίνπ κε ζθνπφ λα εγθξίλνπλ ηελ αγνξά ελφο πίλαθα ηνπ Αεκ. 

ηεθαλφπνπινπ. Σν δε Καιιηηερληθφ πκβνχιην ζπλεδξίαζε κηα θαη κνλαδηθή θνξά, 

ζηηο 13 Αεθεκβξίνπ, φπνπ θαη έπεηηα απφ ηελ πξφηαζε ηνπ Παπαλησλίνπ πνπ κφιηο 

είρε επηζηξέςεη απφ ηελ Εζπαλία,
1575

 απνθαζίζηεθε λα πξνηαζεί ε απφθηεζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ ηεθαλφπνπινπ. πλεπψο, ε Βζληθή Πηλαθνζήθε, θαη πάιη ζε κηα θπβεξλεηηθή 

ζεηεία ησλ ζπληεξεηηθψλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ, απψιεζε ηνλ παξεκβαηηθφ ξφιν πνπ νη 

Φηιειεχζεξνη ηεο είραλ πξνζδψζεη θαη ε παξνπζία ηεο ζηε δεκφζηα θαιιηηερληθή 

ζθαίξα ζηαδηαθά ππνβαζκίζηεθε. Άιισζηε ην θξαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηηο εηθαζηηθέο 

ηέρλεο εθδειψζεθε ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ εμππεξέηεζε πξνζσπηθψλ 

ζπκθεξφλησλ, φπσο ι.ρ. ζηελ παξέκβαζε ηνπ Καινγεξφπνπινπ ζηε ρνιή Καιψλ 

Σερλψλ κε ζθνπφ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ζηε ζέζε ηνπ θαζεγεηή ηεο βπδαληηλήο θαη 

κεηαβπδαληηλήο ηέρλεο.
1576

 

 

 

  

                                                 
1573Ά. Βιεθάληεο, Ζ επαγγειία ηεο αδχλαηεο επαλάζηαζεο. Κ.Κ.Δ. θαη αζηηζκφο ζηνλ κεζνπφιεκν, 

Ώζήλα21979 (11976), ζει. 166. 
1574ΦΔΚ, αξ.81 ηεο 4εο επηεκβξίνπ 1934.  ΐι. ζρεηηθά αξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν πξαθηηθψλ ηεο 

Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, ζπλεδξίαζε ηεο 9εο Αεθεκβξίνπ 1934. 
1575Σν ηαμίδη ηνπ Παπαλησλίνπ ζηελ Εζπαλία ην θαινθαίξη-θζηλφπσξν ηνπ 1935 (επέζηξεςε πηζαλφλ 

ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ-αξρέο Αεθεκβξίνπ ζηελ Βιιάδα, φπσο δείρλεη ε νκηιία ηνπ ζηα εγθαίληα ηεο 

έθζεζεο ηεθαλφπνπινπ ζην «Ώηειηέ»), ζα ηνλ δηεπθφιπλε ίζσο ψζηε λα κελ ππνγξάςεη ηε δηαθήξπμε 

ησλ Βιιήλσλ ζπγγξαθέσλ, θαιιηηερλψλ θαη επηζηεκφλσλ ππέξ ηεο Αεκνθξαηίαο πνπ δεκνζηεχηεθε ζην 

Διεχζεξνλ Βήκα ζηηο 13 επηεκβξίνπ 1935. Ώλκ., «Οη δηαλννχκελνη θαη ε δεκνθξαηία», εθ. Διεχζεξνλ 

Βήκα, 13 επηεκβξίνπ 1935. 
1576Γηα ηε λνκνζεηηθή απηή παξέκβαζε ηνπ Καινγεξφπνπινπ θαη ηελ ηχρε ηεο βι. Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ 

ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ Μπηελλάιε, φπ.π., ζει. 527 θ.έ. 
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13.1) Ζ «Έθζεζε-Απνινγηζκφο ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο 

Δζληθήο Πηλαθνζήθεο» απφ ηνλ Γηνλχζην Λνβέξδν ην 1933-34 

Δ αλάγθε λα κειεηεζνχλ ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, 

θάηη ην νπνίν δελ είρε γίλεη πνηέ ζην παξειζφλ θαηά ηξφπν ζπζηεκαηηθφ, ψζηε λα 

απνθηήζεη ε Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ηνπ κνπζείνπ κηα εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπ 

θαηάζηαζεο, είρε ηεζεί επηηαθηηθά απφ ηνλ Ώ. Παπαλαζηαζίνπ ζηε ζπλεδξίαζε ησλ 

κειψλ ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 1928. Μηα πξψηε απφπεηξα έγηλε απφ ηνλ Σακία-χκβνπιν 

Ώ. Καζζαβέηε, ν νπνίνο ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 13
εο

 Ενπιίνπ 1929 «εμέζεζε ιεπηνκεξψο 

ηελ φιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Πηλαθνζήθεο σο έρεη κέρξη ζήκεξνλ θαη αλέθεξε 

ηελ ηζηνξίαλ απηήο», ππνδεηθλχνληαο ηαπηφρξνλα ηελ πεξηζπιινγή φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ εθείλσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ ζα απνδεηθλχεηαη ε πξνέιεπζε ησλ δηαθφξσλ 

θνλδπιίσλ. ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε ν Παπαλαζηαζίνπ πξφηεηλε λα ηππσζεί αθελφο κελ ε 

ηζηνξία ηεο πεξηνπζίαο ηνπ Εδξχκαηνο, αθεηέξνπ δε θαηάινγνο φισλ ησλ έξγσλ ηεο 

Πηλαθνζήθεο πνπ είηε ήηαλ αλαξηεκέλα ζηηο αίζνπζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ είηε 

βξίζθνληαλ ζηελ απνζήθε. πλερίδνληαο ηηο έξεπλέο ηνπ, ν Καζζαβέηεο θαηέζεζε 

ζηελ Βπηηξνπή ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο κέρξη ηελ 28
ε
 

Φεβξνπαξίνπ 1931, ε νπνία θαη αλεξρφηαλ ζε 3.995.510 δξρ., πξνεξρφκελα απφ 

νκνινγίεο θαη θαηαζέζεηο ζηελ Βζληθή Σξάπεδα.  
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Πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε ηε 28 Φεβξνπαξίνπ 1931 

Σε 28 Φεβξνπαξίνπ 1930 Σε 28 Φεβξνπαξίνπ 1931 Πεξίπνπ ζεκεξηλή 

αμία (δξρ.) 

Οκνι. 238 δαλείνπ Βζληθήο 

Σξαπέδεο ρξπζνχ £1.800.000 

Οκνι. 238 κείνλ θιεξσζεηζψλ 50 

= Οκνι. 188 Ααλείνπ Βζλ. 

Σξαπέδεο ρξπζνχ £1.800.000 Ŕ 

πξνο £20=£3760 

 

 

 

 

1.410.000 

Οκνι. 1288 Ώληαιιαμίκνπ 8% Οκνι. 1288 Ώληαιιαμίκνπ 8%  

1.288.000 

Οκνι. 167 Ώλαγθαζηηθνχ δαλείνπ 

1922 

Οκνι. 167 Ώλαγθαζηηθνχ δαλείνπ 

1922 

 

16.700 

Οκνινγία δεθαεηνχο Βζληθήο 

Σξαπέδεο ηεο Βιιάδαο, δξρ. 

434.810 @ 7% 

Οκνινγία δεθαεηνχο Βζληθήο 

Σξαπέδεο ηεο Βιιάδαο, δξρ. 

434.810 @ 7% 

 

 

434.810 

Τπφινηπνλ ι/ζκνχ παξά Σξαπέδε 

Κνζκαδνπνχινπ, δξ. 286.000 

Τπφινηπνλ ι/ζκνχ παξά Σξαπέδε 

Κνζκαδνπνχινπ, δξ. 286.000 

 

 

340.000 

 

 

Αηαζέζηκα παξ‟ Βζληθή Σξαπέδε 

πξνο επέλδπζηλ 

α) Αξαρκψλ = 54.000 

β) £stg = £1207 

σλ αη £1000 εθ ησλ σο άλσ 

θιεξσζεηζψλ νκνι. 50 δαλείνπ 

£1.800.000 = 452.000 

 

 

 

 

 

 

 

506.000 

  

3.995.510 
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Ο ζάλαηνο ηνπ Καζζαβέηε ην θαινθαίξη ηνπ 1932 αλέζηεηιε ηνλ πεξαηηέξσ 

πεξηνπζηαθφ έιεγρν, ν αληηθαηαζηάηεο ηνπ, σζηφζν, ζηε ζέζε ηνπ Σακία-πκβνχινπ 

Α. Λνβέξδνο απνθάζηζε ακέζσο κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ λα 

πξνρσξήζεη ηελ ζρεηηθή έξεπλα ζπκπεξηιακβάλνληαο ζε απηήλ θαη ηα έξγα ηεο 

ζπιινγήο. Σελ εξγαζία ζπγθέληξσζεο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ αλέζεζε θπξίσο ζηνλ 

ππξίδσλα Λνβέξδν (δελ πξφθεηηαη γηα ηνλ αδεξθφ ηνπ),
1577

 ν νπνίνο ηνλ Ώχγνπζην 

ηνπ 1933 ζπλέηαμε α) ηελ «Έθζεζε ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο» θαη β) ηνλ θαηάινγν ησλ έξγσλ ηεο ζπιινγήο.
1578

 Με βάζε ηελ έθζεζε 

απηή, ν Αηνλχζηνο Λνβέξδνο θαηέζεζε ζηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 18 

Εαλνπαξίνπ 1934, ην ζρεηηθφ Τπφκλεκα ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

κνπζείνπ.
1579

 Σν γεγνλφο φηη ρξεηάζηεθε λα πεξάζνπλ ηξηάληα ηξία ρξφληα απφ ηελ 

ίδξπζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο γηα λα επηρεηξεζεί κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ ε 

εμαθξίβσζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο θαη λα ζπληαρζεί ν πξψηνο αλαιπηηθφο θαηάινγνο 

έξγσλ ηεο, ήηαλ ελδεηθηηθφ ηεο νξγαλσηηθήο αλεπάξθεηαο ηεο δηνίθεζεο ηνπ κνπζείνπ 

ζε φιε ηελ πξνεγνχκελε πεξίνδν. Σα ζρφιηαηνπ Λνβέξδνπ ζην εηζαγσγηθφ ηνπ 

θείκελν ήηαλ σο πξνο ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα πνιχ εχζηνρα.Ο Σακίαο-χκβνπινο 

ηφληζε ηε δπζθνιία ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνοεμαηηίαο ησλ «αλεπαξθψλ θαη αηειψλ 

αξρείσλ» ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο θαη θπξίσο ηεο έιιεηςεο ελφο επίζεκνπ βηβιίνπ 

γηα ηε ρξεκαηηθή πεξηνπζία ηνπ ηδξχκαηνο· έθαλε ιφγνγηα «αηαμία, ζπλεπεία ηεο 

νπνίαο θαίλεηαη φηη δελ παξεθνινπζήζεζαλ σο έδεη νη ινγαξηαζκνί»·φζνλ αθνξά δε 

ηελ θαηαγξαθή ησλ πηλάθσλ, ζεκείσζε κε έκθαζε φηη ε εξγαζία απηή δελ «είλαη 

δπλαηφλ λα είλαη πιήξεο θαη απνιχησο αθξηβήο, ιφγσ ηεο ειιείςεσο ζεκαληηθψλ 

ζηνηρείσλ, ηα νπνία δελ ππάξρνπζηλ εηο ηα Ώξρεία ηεο Βπηηξνπήο» θαη ηε ραξαθηήξηζε 

«απαξρή θαη βνήζεκα» γηα ηελ επηβαιιφκελε γεληθή απνγξαθή ησλ έξγσλ. 

Σν «Τπφκλεκα» ήηαλ ρσξηζκέλν ζε δχν ηκήκαηα, φπνπ ζηνλ κελ πξψην 

θαηαγξάθεθε ε «πεξηνπζία εηο πίλαθαο» ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, ρσξηδνκέλεο α) ζε 

δσξεέο θαη θιεξνδνηήκαηα, β) αγνξέο δηα ρξεκάησλ ηνπ Αεκνζίνπ, γ) αγνξέο δηα 

                                                 
1577Αελ γλσξίδσ αλ πξφθεηηαη γηα θάπνην άιιν ζπγγεληθφ πξφζσπν ηνπ Αηνλ. Λνβέξδνπ. Δ βεβαηφηεηα 

φηη δελ είλαη ν αδεξθφο ηνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο κεηαπνιεκηθέο ζπλεδξηάζεηο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, 

ζηηο νπνίεο ζπδεηείηαη ην ζέκα ηεο πιεξσκήο ηνπ ππξ. Λνβέξδνπ γηα ηελ ελ ιφγσ εξγαζία, θαηφπηλ 

αηηήζεσο ηνπ ίδηνπ. Θπκίδσ φηη ν αδεξθφο ηνπ Αηνλ. Λνβέξδνπ, πχξίδσλ Λνβέξδνο είρε πεζάλεη ην 

1936. 
1578ην αξρείν ηεο Β.Π.Μ.Ώ.. ππάξρεη δαθηπινγξαθεκέλν αληίηππν ηεο έθζεζεο ηνπ π. Λνβέξδνπ κε 

ηδηφρεηξε ππνγξαθή ηνπ θαη εκεξνκελία Ώχγνπζηνο 1933. 
1579Ώξρείν ΒΠΜΏ, δαθηπινγξαθεκέλν. Οπζηαζηηθά ν Αηνλχζεο Λνβέξδνο θαηαζέηεη ηελ Έθζεζε ηνπ 

π. Λνβέξδνπ, πξνζζέηνληαο κφλν ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο άκεζεο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα θάλεη ε 

Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. 
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ρξεκάησλ ηεο Πηλαθνζήθεο θαη δ) αγνξέο δηα ρξεκάησλ ηνπ Ώβεξσθείνπ. ην 

δεχηεξν ηκήκα ήηαλ θαηαρσξεκέλα ηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ρξεκαηηθή πεξηνπζία 

ηνπ θαιιηηερληθνχ ηδξχκαηνο.  

χκθσλα κε ηελ έξεπλα ηνπ Λνβέξδνπ, νη ηαθηηθνί πφξνη ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο, πνπ θάιππηαλ ηα πάγηα έμνδα ιεηηνπξγίαο ηεο (φπσο ε αλαθαίληζε ησλ 

αηζνπζψλ, ε θαηαζθεπή θαη επηδηφξζσζε ησλ θνξληδψλ, ηα έμνδα παξαιαβήο ησλ 

έξγσλ, ηα έμνδα ζπληήξεζεο, ε ακνηβή ηνπ ζπληεξεηή-κφληκνπ επηκειεηή, ν 

ηκαηηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ, ε αγνξά βηβιίσλ γηα ηνλ πινπηηζκφ ηεο βηβιηνζήθεο ηνπ 

ηδξχκαηνο, ηα έμνδα ζέξκαλζεο θαη λπρηεξηλήο θχιαμεο, ε γξαθηθή χιε θ.ά.), ήηαλ νη 

εμήο:  

Ώ) Οη3.000 δξρ. ηνπ Ασξίδεηνπ θιεξνδνηήκαηνο πνπ πξνέβιεπε ην ΐαζηιηθφ 

Αηάηαγκα ηνπ 1906 θαη πνπ απνηεινχζαλ ηνλ κνλαδηθφ ηαθηηθφ (εηήζην) πφξν ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ηελ πεξίνδν 1906-1918.  

ΐ) Σν πνζφ ησλ 30.000 δξρ. εηεζίσο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφπνπ νξίζηεθε κε 

ηνλ Νφκν 1434 ηνπ 1918, θαη ην νπνίν εηζπξάρζεθε αλειηππψο κέρξη θαη ην 1929, 

φηαλ θαη κε λέν λφκν απμήζεθε.   

Γ) Δ ηαθηηθή εηήζηα πίζησζε 300.000 δξρ. απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ πνπ 

πξνέβιεπε ν Νφκνο 4605 ηνπ 1930 γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγήο ηεο 

Πηλαθνζήθεο, πνπ, φπσο ζεκείσζε ν ζπληάθηεο ηνπ Τπνκλήκαηνο, αλαγξάθεθε ζηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ κφλν ηελ πεξίνδν 1930-1931. Ώπφ ην επφκελν έηνο, ε 

ρξεκαηνδφηεζε κεηψζεθε ζε 100.000 δξρ., παξέκεηλε φκσο «αδηάζεηνο», επεηδή ην 

Βιεγθηηθφ πλέδξην αξλήζεθε λα θπξψζεη ηα ζρεηηθά εληάικαηα «θξίλαλ φηη νη 

ζρεηηθνί Νφκνη δελ ελλνχζη ηελ θαηαβνιήλ ησλ πνζψλ ηνχησλ σο ζπλδξνκήλ, αιι‟ σο 

πξφβιεςηλ δαπαλψλ δη‟ αγνξά έξγσλ, νπφηε απαηηείηαη ε εθάζηνηε εηηνινγεκέλε 

θαηαβνιή ησλ». πσο φκσο ζεκείσζε ν Λνβέξδνο ζηελ Έθζεζή ηνπ «εζράησο 

επεηεχρζε ε έθδνζε εληάικαηνο 100.000 δξρ. απφ ην ππφινηπν ηεο ρξήζεο 1931-32 

πνπ βξίζθεηαη πξνο εθηέιεζε ζην ΐ΄ Σακείν Πιεξσκψλ». χκθσλα, επίζεο, κε 

πιεξνθνξίεο ηνπ ίδηνπ απφ ηελ Τπεξεζία Βθθαζαξίζεσο Ααπαλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

είρε ήδε θαηαξηηζηεί ζρέδην λφκνπ απφ ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1933 πνπ ζα δηέζεηε ζηελ 

Πηλαθνζήθε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν πνζά: 30.000 (1930-31), 30.000 (1931-

32), 30.000 (1932-33), 100.000 (1932-33) ζπλ ηελ ρξήζε 1933-34 (30.000 + 100.000) 

= 420.000 δξρ. ζην ζχλνιν. 

Α) Δ εηήζηα ρνξεγία 40.000 δξρ. ηεο Βζληθήο Σξάπεδαο πνπ δφζεθε ηελ πεξίνδν 1926-

1928, έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο ηξάπεδαο (θαη ηεο Βπηηξνπήο 



666 

Βπίβιεςεο) Ώ. Αηνκήδε. Ο Λνβέξδνο αλέθεξε, επίζεο, φηη ε ρνξεγία απηή δηαθφπεθε 

απφ ην 1928 θαη κεηά, παξά ηηο ζρεηηθέο εθθιήζεηο ηεο δηνίθεζεο ηνπ κνπζείνπ.
1580

 

ηνπο έθηαθηνπο πφξνπο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεοζπγθαηαιέγνληαλ, 

ζχκθσλα πάληα κε ην Τπφκλεκα-Έθζεζε ηνπ 1933-1934, ηα ρξήκαηα απφ ηηο δσξεέο 

θαη ηα θιεξνδνηήκαηα:  

α) Δ ρξεκαηηθή δσξεά ησλ 300.000 δξρ. ηνπ Μαξίλνπ Κνξγηαιέληνπ ην 1911, κε 

ζθνπφ ηελ αλέγεξζε ηνπ ηδηφθηεηνπ θηεξίνπ, δσξεά πνπ παξέκεηλε ζηελ Βζληθή 

Σξάπεδα γηα πεξίπνπ κηα εηθνζαεηία, απνδίδνληαο ηφθνπο 348.000 δξρ. πεξίπνπ. Ώπφ 

ην ζπλνιηθφ απηφ πνζφ ησλ 648.000 είραλ κείλεη δηαζέζηκεο ζηελ Πηλαθνζήθε 

440.000 δξρ., ιφγσ δηαθφξσλ δαπαλψλ γηα ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπ ηδξχκαηνο.
1581

 

β) Σν θιεξνδφηεκα 150.000 ρξπζψλ θξάγθσλ ηνπ Μηραήι Ρνδνθαλάθε απφ ηε 

Μαζζαιία ην 1915, πνπ επίζεο πξννξηδφηαλ γηα ην λέν θηήξην ηεο Πηλαθνζήθεο. 

χκθσλα κε ηνλ Λνβέξδν, θαηαηέζεθε ζηελ Βζληθή Σξάπεδα (αθνινπζήζαλ δε ηελ 

ηχρελ ησλ εηο ρξπζφλ θαηαζέζεσλ, κεηεηξάπε εηο νκνινγίαο Ααλείνπ 2% εηο 

ρξπζφλ)
1582

 θαη απέθεξε κέρξη ηνλ Ενχλην ηνπ 1931 πνζφ 3.205.000 δξρ. πεξίπνπ, απφ 

ην νπνίν ηα 3 εθαηνκκχξηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ηεο αμίαο ηεο 

«πλαπιίαο ησλ Ώγγέισλ» ηνπ Γθξέθν θαη ηα ππφινηα γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

Πηλαθνζήθεο. 

γ) Δ δσξεά 150.000 δξρ. ηνπ Κσλζηαληίλνπ Βκπεηξίθνπ ζηε κλήκε ηνπ παηέξα 

Βπακεηλψλδα Βκπεηξίθνπ, ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1927, κε ηνλ φξν ην πνζφ λα είλαη ζε 

δηαξθή θαηάζεζε θαη απφ ηνπο ηφθνπο λα αγνξάδνληαη έξγα ηέρλεο Βιιήλσλ 

θαιιηηερλψλ. Γηα κηα ηξηεηία δελ έγηλε απφ ηελ Πηλαθνζήθε θάπνηα ελέξγεηα γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο δσξεάο, κε απνηέιεζκα ν εθνπιηζηήο λα επαλέιζεη ζην ζέκα κε 

επηζηνιή ηνπ ζηηο 17 Ενπλίνπ 1930. Παξά ηηο ελέξγεηεο ηεο Βπηηξνπήο, ε δσξεά δελ 

εηζπξάρζεθε, επεηδή ε Βζληθή Σξάπεδα «εξλήζε λα απνδερζή ηελ θαηάζεζηλ, σο 

αγλννχζα ηελ λνκηθήλ πξνζσπηθφηεηα ηεο Πηλαθνζήθεο θαη ηελ εθπξνζψπεζίλ ηεο»! 

Με λέα ηνπ επηζηνιή ζηηο 10 Φεβξνπαξίνπ 1931, ν Βκπεηξίθνο παξαθάιεζε εθ λένπ ηε 

                                                 
1580ην αξρείν ηεο ΒΠΜΏ ππάξρεη επηζηνιή ηνπ Σακία πκβνχινπ Ώ. Καζζαβέηε πξνο ηε Αηνίθεζε 

ηεο Βζληθήο Σξάπεδαο, κε εκεξνκελία 27 ΜαΎνπ 1931, φπνπ επηζεκαίλεη φηη απφ ην έηνο 1928 «νπδέλ 

πνζφ ερνξεγήζε πιένλ» θαη ηελ παξαθαιεί ζεξκά λα θαηαβάιιεη ζηελ Πηλαθνζήθε «ρνξεγίαλ δηα ηα 

ηξία ηειεπηαία έηε». Δ κεηάζεζε ηνπ Ώι. Αηνκήδε απφ ηε δηεχζπλζε ηεο Βζληθήο Σξάπεδαο ζε εθείλε 

ηεο λεντδξπζείζαο Σξάπεδαο ηεο Βιιάδαο πηζαλψο λα έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ απφθαζε ηεο ΒΣΒ 

λα ζηακαηήζεη ηε ρνξήγεζε ησλ 40.000 δξρ. ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε. 
1581πσο αλέθεξε ν Λνβέξδνο απφ ην πνζφ απηφ πνπ κεηαθέξζεθε ζηε Λατθή Σξάπεδα, δφηζεθαλ 

400.000 δξρ. γηα ηελ αγνξά ησλ έξγσλ ηνπ Πάλνπ Ώξαβαληηλνχ. 
1582Πξφθεηηαη γηα ην Ώλαγθαζηηθφ Αηάηαγκα ηεο 29εο Ενπιίνπ 1932 γηα ηελ δξαρκνπνίεζε φισλ ησλ 

θαηαζέζεσλ ζε μέλν λφκηζκα. 
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δηνίθεζε ηνπ κνπζείνπ λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, ρσξίο φκσο λα έρεη 

δνζεί θάπνηα ιχζε κέρξη ηε ζχληαμε ηνπ Τπνκλήκαηνο. 

δ) Σν πνζφ ησλ 50.000 γαιιηθψλ θξάγθσλ απφ ην θιεξνδφηεκα ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Κσλζηαληηλίδε ηνπ Πφληηνπ, πνπ εμαηηίαο δηαθφξσλ θσιπκάησλ δξαρκνπνηήζεθε 

κφιηο πξφζθαηα ζε 151.500 δξρ. θαη πξφθεηηαη λα εηζπξαρζεί άκεζα.  

ε) Οη ηφθνη ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Ώβέξσθ πνπ κε βάζε ηνλ Νφκν ΓΦΝΔ΄ ηνπ 1910 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη ε Βζληθή Πηλαθνζήθε. πσο φκσο παξαηήξεζε ν 

Λνβέξδνο «δπζηπρψο δελ θαησξζψζε, ιφγσ αθξηβψο απηήο ηεο δεκηνπξγεζείζεο 

θχζεσο ζρέζεσλ, ε δηθαία θαηαλνκή ησλ πφξσλ ησλ θιεξνδνηεκάησλ, θαίηνη δε 

ήιζελ ελίνηε επίθνπξνλ ην Πνιπηερλείνλ δη‟ αγνξάο έξγσλ, δελ ηθαλνπνηήζεη σο έδεη ε 

Πηλαθνζήθε». 

ζη) ε εθθξεκφηεηα παξέκελε ην θιεξνδφηεκα ηνπ Ώιέμαλδξνπ νχηδνπ, ζχκθσλα κε 

ην νπνίν θιεξνδνηνχζε ζην Αεκφζην νιφθιεξε ηελ πεξηνπζία ηνπ κε ζθνπφ ηελ 

ίδξπζε Μνπζείνπ πνπ ζα έθεξε ην φλνκά ηνπ.
1583

 Ο Λνβέξδνο παξνπζίαζε ζην 

Τπφκλεκά ηνπ ηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο πνπ είραλ γίλεη κε αθεηεξία ηελ απφθαζε ηνπ 

Αεκνζίνπ, ηνλ Ώπξίιην ηνπ 1926, λα αγνξαζηεί ην Ειίνπ Μέιαζξνλ θαη ηειηθά ηελ κε 

απνδνρή ηεο αγνξάο απφ ηελ Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, θαζψο 

θαη ηα δηάθνξα ζρέδηα λφκνπ πνπ αλεπηηπρψο είραλ ππνβιεζεί ζηε ΐνπιή ηελ πεξίνδν 

1929-1931.  

δ) Εδηαίηεξε αλαθνξά έθαλε ν Λνβέξδνο θαη ζην αγσλνζέηεκα ηεο Ώηθαηεξίλεο Ράιιε, 

ηε δηαρείξηζε ηνπ νπνίνπ είρε ε Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. Ώθνχ 

παξνπζίαζε ην ηζηνξηθφ, ηφληζε φηη ν δηαγσληζκφο αλεζηάιε απφ ην 1916-17 θαη νη κε 

ρξεζηκνπνηνχκελνη ηφθνη πξνζηέζεθαλ ζην αξρηθφ θεθάιαην πνπ κέρξη ηελ 31
ε
 

Αεθεκβξίνπ 1922αλεξρφηαλ ζε 31.342,40 δξρ. πνπ κεηαηξάπεθαλ ζε «62 νκνινγίαο 

Ααλείνπ 2% εηο ρξπζφλ». Ώπφ ηηο νκνινγίεο απηέο νη 2 παξέκεηλαλ ζε ρξπζφ θαη νη 60 

«εθιεξψζεζαλ», απνδίδνληαο ηνλ Ώχγνπζην ηνπ 1932, 1.277 ιίξεο. Σν πνζφ 

παξέκεηλε ζε άηνθν ινγαξηαζκφ ζηελ Βζληθή Σξάπεδα, κέρξη θαη ηελ ππνρξεσηηθή 

δξαρκνπνίεζή ηνπ (447.639 δξρ.) κε ην Ώλαγθαζηηθφ Αηάηαγκα ηεο 29
εο

 Ενπιίνπ 1932. 

 Ο Λνβέξδνο αλέθεξε επίζεο ηελ χπαξμε δχν θαηαζεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο: έλαλ ζηε Λατθή Σξάπεδα, κε ππφινηπν 200.000 δξρ. θαη έλαλ 

                                                 
1583χκθσλα κε ηνλ Ώπνινγηζκφ ηνπ Λνβέξδνπ ε πεξηνπζία απνηειείην απφ: 1) Βθ ηεο επί ηεο νδνχ 

Φηιειιήλσλ 12 νηθίαο, έλζα ην Τπνπξγείνλ ησλ Βμσηεξηθψλ, 2) Βθ ηεο νηθίαο επί ηεο δηαζηαπξψζεσο 

ησλ νδψλ Παηεζίσλ θαη Ώθαδεκίαο, 3) Βθ ηνπ ελ Μνιδνβιαρία θηήκαηνο Νηνξθάλε, 4) Βθ ηνπ εκίζεσο 

εμ αδηαηξέηνπ ηνπ ελ Μνιδνβιαρία θηήκαηνο ηαλθνχληδα, 5) Βμ νγδνήθνληα δχν κεηνρψλ ηεο Βζληθήο 

Σξαπέδεο, 6) Βμ 157 νκνινγηψλ Ααλείνπ 60 εθαηνκκπξίσλ 5%, 7) Βμ 60 κεηνρψλ Μεηαιιεπηηθήο 

Βηαηξείαο» 
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ζηελ Σξάπεδα Κνζκαδφπνπινπ πνπ πξηλ ηε ζηάζε πιεξσκψλ θαη ηελ εθθαζάξηζε ηεο 

ηξάπεδαο αλεξρφηαλ ζε 179.669,40 δξρ., θαη κεηά ην Ννκνζεηηθφ Αηάηαγκα ηεο 25
εο

 

Ενπιίνπ 1932 πνπ πξνέβιεπε φηη θαηαζέζεηο θιεξνδνηεκάησλ «ερφλησλ 

θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο απνδίδνληαη εηο ην αθέξαηνλ», θαηνξζψζε ε είζπξαμε ηνπ 

50% θαη έρνπλ απνκείλεη 89.834,70 δξρ., αιιά επίθεηηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο 

επεξγεηηθήο απηήο δηάηαμεο κε ζρεηηθφ λνκνζρέδην πνπ ήδε έρεη θαηαηεζεί ζηε ΐνπιή. 

 ηηο γεληθέο παξαηεξήζεηο ηνπ, ν Λνβέξδνο ππνγξάκκηζε φηη ιφγσ ηεο ζσξείαο 

Νφκσλ θαη Αηαηαγκάησλ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα θαζνξηζηεί κε αθξίβεηα πνηνο 

δηαρεηξίδεηαη νπζηαζηηθά ηελ πεξηνπζία ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο! Οη Νφκνη ΓΤΚ΄ 

θαη ΓΦΝΔ΄ φξηδαλ ηελ Βπηηξνπή σο δηαρεηξίζηξηα ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ηδξχκαηνο, φκσο 

ν Νφκνο 1434/1918 πεξηφξηζε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο, ηδξχνληαο ην Καιιηηερληθφ 

πκβνχιην θαη πξνβιέπνληαο ηελ έθδνζε εηδηθψλ δηαηαγκάησλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο 

πεξηνπζίαο. Ο ηειεπηαίνο ελ ηζρχ λφκνο 2867/1922 θαηαξγψληαο ην ελ ιφγσ άξζξν 

ηνπ Νφκνπ 1434, επαλέθεξε ζε ηζρχ ηηο πξνεγνχκελεο δηαηάμεηο (ΓΤΚ΄θαη ΓΦΝΔ΄), νη 

νπνίεο φκσο, φπσο εχζηνρα ζεκείσζε ν Λνβέξδνο, νχηε εθαξκφδνληαη θαη «νπδέπνηε 

εηεξήζεζαλ, δηαρεηξηδνκέλεο ηεο Βπηηξνπήο ηελ πεξηνπζίαλ ηνπ ηδξχκαηνο κάιινλ 

ειεπζέξσο». Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ζχγρπζεο ήηαλ θαη ην γεγνλφο φηη ην ηειεπηαίν 

έληαικα επηρνξήγεζεο 100.000 δξρ. εθδφζεθε ζην φλνκα ηνπ Αηεπζπληή ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο. Τπνγξάκκηζε, επίζεο, ην παξάδνμν φηη βάζεη ησλ λφκσλ νη θαηαζέζεηο 

ησλ δηαζεζηκνηήησλ ηεο Πηλαθνζήθεο κπνξνχλ λα «ελεξγψληαη απφ ηελ Βζληθήλ 

Σξάπεδαλ κφλνλ». 

 ην ηειεπηαίν ηκήκα ηνπ Τπνκλήκαηνο πνπ αθνξνχζε ηα ζπκπεξάζκαηα Ŕ 

άκεζεο ελέξγεηεο πνπ έπξεπε λα γίλνπλ, ν Λνβέξδνο αλέθεξε σο ζεκαληηθφηεξε 

πξνηεξαηφηεηα ηελ αλάγθε λα θαηαξηηζηεί Γεληθφ Μεηξψν ησλ έξγσλ αθελφο κε ηα 

ζηνηρεία ηεο απφθηεζήο ηνπο (θιεξνδφηεκα, αγνξά), αθεηέξνπ θαηά θαιιηηέρλεο ή 

ρνιέο, ελέξγεηα πνπ ραξαθηήξηζε επηβεβιεκέλε γηα ιφγνπο ζηνηρεηψδνπο νξγάλσζεο 

ηνπ ηδξχκαηνο! Ώθνινχζσο έθαλε ιφγν γηα ηελ «δηά παληφο κέζνπ πξφζθηεζε ηνπ 

θιεξνδνηήκαηνο νχηζνπ»,
1584

 ηε θηιηθή ζπλελλφεζε κε ην Πνιπηερλείν γηα ην 

θιεξνδφηεκα Ώβέξσθ, ηε ρξήζε ησλ ρξεκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ Ώηθαηεξίλεο Ράιιε 

γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ θηεξίνπ,
1585

 ηελ είζπξαμε ηεο δσξεάο Βκπεηξίθνπ, ηνλ 

                                                 
1584Με ηελ πξνυπφζεζε λα έρεη ε Αηαρεηξηζηηθή Βπηηξνπή ηελ άλεπ πεξηνξηζκνχ εμνπζηνδφηεζε λα 

δηαρεηξίδεηαη ειεχζεξα ηα πεξηζζεχκαηα, θαζψο θαη ηελ πιήξε ζπγρψλεπζε ηνπ λννπκέλνπ Μνπζείνπ 

νχηζνπ ζηελ Πηλαθνζήθε. 
1585ηε ζπλεδξίαζε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 19 ΜαΎνπ 1934 ν Λνβέξδνο πξφηεηλε φηη «εθ‟ φζνλ 

απφ ηνπ 1917 δελ εθπιεξνχηαη ν ζθνπφο ηεο δσξήηξηαο, εμεπξεζή ηξφπνο ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζή 
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δηαθαλνληζκφ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Κσλζηαληηλίδε ηνπ Πφληηνπ, ηε λνκηκνπνίεζε ηεο 

Βπηηξνπήο πξνο ειεπζέξαλ δηαρείξηζηλ ηεο πεξηνπζίαο ηεο Πηλαθνζήθεο, ηελ 

παξαρψξεζε νηθνπέδνπ γηα ηελ αλέγεξζε ηνπ θηεξίνπ, θαη, ηέινο, ηελ αλαλέσζε ηεο 

ζεηείαο ηεο παξνχζαο Βπηηξνπήο πνπ είρε ιεμεη απφ ηηο 31 Αεθεκβξίνπ 1931.  

 Με ην Τπφκλεκα ηνπ 1934 ε δηνίθεζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο είρε γηα 

πξψηε θνξά κηα ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

ηεο Πηλαθνζήθεο, φξνο απαξαίηεηνο ηφζν γηα ηελ εχξπζκε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 

ηνπ κνπζείνπ, φζν θαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ κειινληηθψλ ελεξγεηψλ ηεο. Ο ζάλαηνο, 

φκσο ηνπ Αηνλπζίνπ Λνβέξδνπ ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ζηηο 10 Ώπγνχζηνπ 1934, 

ζηέξεζε αλακθίβνια απφ ηε δηνίθεζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο έλα δξαζηήξην 

ζηέιερνο.
1586

Ο αληηθαηαζηάηεο ηνπ ζηελ Βπηηξνπή θαη ζηε ζέζε ηνπ Σακία 

πκβνχινπ απφ ηνλ επηέκβξην ηεο ίδηαο ρξνληάο, Ώρηιιέαο Κχξνπ δελ πξνρψξεζε 

ζηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ ελεξγεηψλ, ελψ θαη ε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο ίδηαο 

ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο κεηά ην 1935 ήηαλ πξνβιεκαηηθή, φπσο δείρλνπλ νη 

ιηγνζηέο ζε αξηζκφ ζπλεδξηάζεηο ηεο. 

  

                                                                                                                                              
επσθειψο δηα ηελ Πηλαθνζήθελ ε δσξεά απηή. Πξνο ηνχην πξνηείλεη λα επηδησρζή, εη δπλαηφλ, 

λνκνζεηηθή ξχζκηζε, ψζηε, ηα εθ ηνπ θεθαιαίνπ εηζνδήκαηα λα δηαηίζεληαη πξνο αγνξάλ εθιεθηψλ 

έξγσλ λέσλ Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ θαη απφιπηνλ ελ ηαηο εθζέζεζηλ εθινγήλ, αληί βξαβεχζεσο ελ 

δηαγσληζκψ ησλ ηειεηνθνίησλ ηεο ζρνιήο Καιψλ Σερλψλ, σο φξηζελ ε δσξήηξηα. Δ Βπηηξνπή αλαζέηεη 

εηο ηνλ θ. Θεβαίνλ λα κειεηήζε ην δήηεκα θαη εηζεγεζή εηο πξνζερή ζπλεδξίαζηλ» 
1586Δ Βπηηξνπή Βπίβιεςεο κε ςήθηζκά ηεο ζηηο 11 Ώπγνχζηνπ 1934 απνθάζηζε λα παξακείλεη θιεηζηή 

ε Βζληθή Πηλαθνζήθε ηελ εκέξα ηεο θεδείαο θαη λα δηαβηβαζηνχλ ηα ζπιιεπεηήξηα ζηελ νηθνγέλεηα 

ηνπ. ΐι. Ώλκ., «Φεθίζκαηα», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,12 Ώπγνχζηνπ 1934.  
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13.2) Αγνξέο θαη δσξεέο έξγσλ ηέρλεο 

 

α) Κσζηήο Παξζέλεο 

ηε ζπλεδξίαζε ηεο 30
εο

 Αεθεκβξίνπ 1933 ε Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο απνθάζηζε λα αγνξαζηεί αληί 50.000 δξρ. (κε ρξήκαηα απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο), ε ειαηνγξαθία ηνπ Παξζέλε «Δ θαλάηα», 

1930-1934 (Π.466, ιάδη ζε θακβά, 40,6x81,3εθ., εηθ. 291).
1587

 Ήηαλ ην δεχηεξν έξγν 

ηνπ δσγξάθνπ πνπ αγφξαζε ε Πηλαθνζήθε, κεηά ηελ «Πιαγηά», θαη ην έθην ζπλνιηθά 

πνπ είρε ζηε ζπιινγή ηεο, καδί κε ην ζρέδην ηνπ «Θξήλνπ» (δσξεά ηνπ θαιιηηέρλε), 

ην «Ληκάλη ηεο Καιακάηαο» θαη ην ζρέδην «Πφιεκνο» (παξαρψξεζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

πγθνηλσληψλ) θαη ηνλ «Υξηζηφ» (δσξεά  ηεο Βζληθήο Σξάπεδαο). 

 

 

 

Δηθφλα 282: Κ. Παξζέλεο, «Ζ θαλάηα», 1930-1934 

  

                                                 
1587ΐι. Β. Α. Μαηζηφπνπινο, Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ Κσζηή Παξζέλε, Ώζήλα, Ώδάκ, αξ. θαη. 257. 
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β) Μηράιεο Οηθνλόκνπ 

Ο πξφζθαηνο ζάλαηνο ηνπ δσγξάθνπ Μ. Οηθνλφκνπ(1884-1933) ππήξμε ε 

αθνξκή γηα ηελ απφθαζε ησλ κειψλ ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπλα αγνξάζνπλ, 

ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1934, ηνλ πίλαθα «πίηη κε βάξθα»ή «Ώθηή ηεο Μαξηίγθαο», 

φπσο αλαγξάθεθε ζηα πξαθηηθά (Π.679, ιάδη ζε θαλέια, 38x55εθ., εηθ. 292)
1588

 αληί 

8.000 δξρ.(κε ρξήκαηα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο) θξίλνληαο 

φηη ην ηνπηνγξαθηθφ ηνπ έξγν ήηαλ άμην λα αληηπξνζσπεπζεί ζηελ Βζληθή 

Πηλαθνζήθε.
1589

Σν λέν απφθηεκα ηεο ζπιινγήο αλήθε ζηα «ρλνπδάηα» έξγα ηνπ 

θαιιηηέρλε, ζε εθείλα δειαδή πνπ είρε θηινηερλήζεη πάλσ ζε θαλέιεο δηαθφξσλ εηδψλ 

θαη ρξσκάησλ.
1590

 

 

 

Δηθφλα 283: Μ. Οηθνλφκνπ, «πίηη κε βάξθα» 

 

πσο παξαηεξεί ε Κνχξηα, ζηα ζπγθεθξηκέλα έξγα ε θχζε «γίλεηαη κηα νζφλε 

φπνπ ν δεκηνπξγφο πξνβάιιεη ηνλ ςπρηζκφ ηνπ», ελψ ε ππνθεηκεληθφηεηα απηή ηνπ 

                                                 
1588Ώλαπαξαγσγή ηνπ δεκνζηεχηεθε πνιινχο κήλεο αξγφηεξα ζηελ εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 14 

επηεκβξίνπ 1934. 
1589Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν Πξαθηηθψλ ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, ζπλεδξίαζε ηεο 8εο 

Φεβξνπαξίνπ 1934. 
1590ΐι. ζρεηηθά Ώ. Ώ. Κνχξηα, Μηράιεο Οηθνλφκνπ, φπ.π., ζει. 106 θ.έ., αξ. θαη. 75. 
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βιέκκαηνο εληείλεηαη απφ ηηο ζηπιηδαξηζκέλεο θφξκεο, ηελ αηληγκαηηθή ππφζηαζε θαη 

ηαπηφηεηα ησλ θηηζκάησλ, ηνπ ρψξνπ θαη ησλ κνξθψλ.
1591

 Βηδηθά ζηνλ ζπγθεθξηκέλν 

πίλαθα, ν Οηθνλφκνπ θη ελψ αξρηθά είρε δσγξαθίζεη κηα γπλαηθεία κνξθή ζην 

αξηζηεξφ ηκήκα, επέιεμε λα πεξάζεη απφ πάλσ έλα ζηξψκα ρξψκαηνο κε ζθνπφ λα 

δηαηεξεζεί ζην έξγν κφλν έλα θεπγαιέν ίρλνο ηεο, έηζη ψζηε λα εληαζεί ε 

απξνζδηνξηζηία ηνπ ρψξνπ θαη ε πνηεηηθή αβεβαηφηεηα.
1592

 

Ο Οηθνλφκνπ είρε εθζέζεη κεξηθά ηνπία ηνπ απφ ηε γαιιηθή επαξρία Martigues 

(βνξεηνδπηηθά ηεο Μαζζαιίαο) ζηελ πξψηε ηνπ αηνκηθή έθζεζε ζηελ Ώζήλα ηνλ 

Μάξηην ηνπ 1926 ζηελ αίζνπζα ηνπ «Παξλαζζνχ»,
1593

 θαη ν Παπαλησλίνπ ζηελ 

ηερλνθξηηηθή ηνπ γηα ηελ επφκελε έθζεζε ηνπ δσγξάθνπ, θαη πάιη ζηνλ «Παξλαζζφ» 

ηνλ Ννέκβξην-Αεθέκβξην ηνπ 1927,
1594

 είρε αλαθεξζεί ζηα ζπγθεθξηκέλα έξγα 

ζεκεηψλνληαο φηη κε ηελ ηερληθή ησλ θαηψλ ηφλσλ είρε επηηχρεη «πνιιήλ αξκνλίαλ θαη 

πνηθηιίαλ παξνπζηάδσλ ηα παηγλίδηα ησλ ζπηηηψλ εηο ην λεξφ».
1595

Ο δηεπζπληήο ηεο 

Βζληθήο Πηλαθνζήθεο είρε εθθξαζηεί ζεηηθά γηα ηε δσγξαθηθή ηνπ Οηθνλφκνπ, ηφζν 

κε αθνξκή ηελ έθζεζε ηνπ 1927, φπνπ θαη παξαηήξεζε φηη «επηβάιιεη εηο ηαο νπηηθάο 

ηνπ εληππψζεηο ηελ ςπρηθήλ ηνπ δηάζεζηλ, θαη δηακνξθψλεη ηα ζρήκαηα ζχκθσλα 

πξνο ηελ ζιηκκέλελ ή νλεηξψδε εθείλελ φξαζηλ, ε νπνία ζπλλεθηάδεη ην θσο θαη θηλεί 

ηαο κνξθάο εηο ηελ αβεβαηφηεηα νλείξνπ»·
1596

 φζν θαη ζηελ ηειεπηαία ηνπ έθζεζεηελ 

άλνημε ηνπ 1931,πξηλ δειαδή ε ζχθηιε πξνθαιέζεη αλεπαλφξζσηε εγθεθαιηθή βιάβε 

ζηνλ δσγξάθν θαη ηνλ νδεγήζεη ζην ΑξνκνθαΎηεην. ηελ ηερλνθξηηηθή ηνπ απηή 

κάιηζηα, ν Παπαλησλίνπ έθαλε ιφγν γηα ιεπηφ θαη θαηαζηαιαγκέλν ιπξηζκφ θαη 

ζεκείσζε πσο ε εηθαζηηθή ηνπ παξαγσγή απνηειεί ζηαζκφ ζηελ εξγαζία ησλ 

ζχγρξνλσλ Βιιήλσλ ηνπηνγξάθσλ,
1597

θξάζε πνπ εξκελεχεη θαη ηελ επηινγή ηνπ λα 

αγνξαζηεί έλα έξγν ηνπ Οηθνλφκνπ γηα ηε ζπιινγή λενειιεληθήο ηέρλεο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο. 

  

                                                 
1591π.π., ζει. 108. 
1592π.π. 
1593Έθζεζηο Έξγσλ Μηρ. Οηθνλφκνπ, Καηάινγνο, «Παξλαζζφο», 8-30 Μαξηίνπ [1926]. ΐι. αξηζ. 

θαηαιφγνπ 9, 30, 51, 58, 66.  
1594Έξγσλ Μηρ. Οηθνλφκνπ, Καηάινγνο, «Παξλαζζφο», 17 Ννεκβξίνπ - 30 Αεθεκβξίνπ 1927. 
1595Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Οηθνλφκνπ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,29 Ννεκβξίνπ 1927.  
1596π.π.  
1597Γ. Παπαλησλίνπ, «Έθζεζηο Οηθνλφκνπ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 14 Μαξηίνπ 1931. 
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γ) Ζ ραιθνγξαθία ηνπ έξγνπ ηνπ Σηέπνιν «Ο Ηεζνύο ζην Όξνο ησλ Διαηώλ» 

ηηο 15 Μαξηίνπ 1934, ην πκβνχιην απνθάζηζε λα αγνξαζηεί ε ραιθνγξαθία 

«Ο Εεζνχο εηο ην φξνο ησλ Βιαηψλ (ή Παξειζέησ απ‟ εκνχ ην πνηήξηνλ ηνχην)» 

(Π.1147, εηθ. 293)πνπ αλαπαξηζηά ηνλ πίλαθα ηνπ Σηέπνιν πνπ είρε ζηε ζπιινγή ηνπ 

ην κνπζείν, «θξίλνλ δε δηα ηνχηνλ ηνλ ιφγνλ φηη είλε απαξαίηεηνλ λα ππάξρε αχηε εηο 

ηελ Πηλαθνζήθελ», αληί 500 δξρ. (κε ρξήκαηα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο) απφ ηνλ γιχπηε Θσκά Θσκφπνπιν. 

 

 

Δηθφλα 284: Σηέπνιν, «Παξειζέησ απ‟εκνχ ην πνηήξηνλ ηνχην» 
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δ) Δκκαλνπήι Εαΐξεο 

ηηο 8 ΜαΎνπ 1934 ηα κέιε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ επηζθέθζεθαλ ηελ 

αλαδξνκηθή έθζεζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ παξαξηήκαηνο ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ζηε 

Μχθνλν Βκκαλνπήι ΓαΎξε ζην Γάππεην Μέγαξν θαη αθνχ έθξηλαλ φηη ηα έξγα ηνπ 

«αληηπξνζσπεχνπλ καθξάλ θαη επδφθηκνλ ζηαδηνδξνκίαλ ηνπ Έιιελνο δσγξάθνπ ε 

νπνία δηα ηελ θαιιηηερληθήλ απηήο αμίαλ πξέπεη λα αληηπξνζσπεπζή εηο ηελ αίζνπζαλ 

ησλ Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ ηεο Πηλαθνζήθεο» απνθάζηζαλ λα αγνξαζηεί ε 

ειαηνγξαθίαηνπ «ηδεξψζηξεο» (Π.454, ιάδη ζε κνπζακά, 88x112εθ., εηθ. 294) 

γηα80.000 δξρ. (κε ρξήκαηα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο).
1598

Δ 

επηινγή ελφο έξγνπ ηνπ ΓαΎξε γηα ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία 

δηφηη δελ πξφθεηηαη γηα απνζαλφληα θαιιηηέρλε, αιιά γηα έλαλ δσγξάθν πνπ 

εμαθνινπζνχζε λα εξγάδεηαη θαη κάιηζηα πξηλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έθζεζε ήηαλ 

ζρεδφλ άγλσζηνο ζην αζελατθφ θνηλφ. Σν γεγνλφο φηη είρε κηα πνιχ επηηπρεκέλε 

θαξηέξα ζην Μφλαρν, πξηλ αλαγθαζηεί λα επηζηξέςεη ζηελ Βιιάδα ην 1932 εμαηηίαο 

ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηε Γεξκαλία θαη ηεο αλφδνπ ησλ Βζληθνζνζηαιηζηψλ ζηελ 

εμνπζία, ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη ηελ απφθηεζε ελφο έξγνπ ηνπ απφ ηελ Βζληθή 

Πηλαθνζήθε. κσο κε εμαίξεζε ηνπο δχν πίλαθεοηνπ Παξζέλε θαη ηα ραξαθηηθά ηνπ 

Γαιάλε, ε δηνίθεζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο δελ είρε αγνξάζεη θαλέλα άιιν έξγν 

δψληνο θαιιηηέρλε ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Βπίζεο, δχν κήλεο 

λσξίηεξα, ηνλ Μάξηην ηνπ 1934, είρε αλνίμεη ε επαλέθζεζε ηεο ζπιινγήο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο θαη, φπσο ζα αλαθέξσ ζηε ζπλέρεηα, ην ειιεληθφ ηκήκα είρε κεηαθεξζεί 

ζηελ επξχρσξε αίζνπζα ηνπ ηζνγείνπ ζην Πνιπηερλείν. Δ αγνξά ζπλεπψο ηνπ πίλαθα 

έγηλε κε ζθνπφ ηελ άκεζε αλάξηεζή ηνπ θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηνπ δσγξάθνπ ζηελ 

ππφ δηακφξθσζε ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο. Βίλαη πηζαλφλ, ινηπφλ, ε 

ζπγθεθξηκέλε απφθαζε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ λανθείιεηαη θαηζε 

εμσθαιιηηερληθά θξηηήξηα θαη δε ζηηο επαθέο ηνπ δσγξάθνπ κε πνιηηηθέο 

πξνζσπηθφηεηεο ηεο επνρήο, φπσο απνδεηθλχεη ην γεγνλφο φηη ακέζσο κεηά ηελ 

επηζηξνθή ηνπ ζηελ Ώζήλα, δηνξίζηεθε δηεπζπληήο ζην παξάξηεκα ηεο ρνιήο Καιψλ 

Σερλψλ ζηε Μχθνλν, ιφγσ ησλ ζρέζεσλ πνπ είρε κε θηιειεχζεξα ζηειέρε, φπσο νη Γ. 

Παπαλδξένπ θαη Ώ. Μηραιαθφπνπινο.
1599

 Σν γεγνλφο φηη ν ηειεπηαίνο εμαθνινπζνχζε 

λα είλαη κέινο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο Πηλαθνζήθεο ην 1934 πηζαλφλ λα 

                                                 
1598Ώλαπαξαγσγή ηνπ έξγνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 1 Ενπλίνπ 1934. 
1599ΐι. Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ Μπηελλάιε, φπ.π., ζει. 567 θ.έ. 
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ζπλέβαιε ζηελ απφθαζε απφθηεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ γηα ηε ζπιινγή ηνπ κνπζείνπ, 

φπσο επίζεο θαη ε παξνπζία ηνπ Ώληψλε Μπελάθε, ν νπνίνο γλψξηδε πξνζσπηθά ηνλ 

δσγξάθν ήδε απφ ην 1926.
1600

Ο ίδηνο ν Παπαλησλίνπ, πάλησο, δελ ζρνιίαζε ηελ 

έθζεζε ηνπ δσγξάθνπ ζην Γάππεην (εθηφο αλ ιαλζάλεη ε ηερλνθξηηηθή ηνπ), κνινλφηη 

ην ίδην δηάζηεκα δεκνζίεπζε ηερλνθξηηηθέο γηα δηάθνξεο εθζέζεηο,
1601

 ελψ δελ έρσ 

εληνπίζεη αλαθνξέο ηνπ νλφκαηνο ηνπ ΓαΎξε ζε άιια θείκελά ηνπ. Παξακέλεη, ινηπφλ, 

αλνηρηφ, ην εξψηεκα ηεο ζησπήο απηήο ηνπ Παπαλησλίνπ γηα έλαλ απφ ηνπο 

ειάρηζηνπο ελ δσή θαιιηηέρλεο πνπ αληηπξνσπεχηεθε κε έλα έξγν ηνπ ζηε ζπιινγή 

ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ. 

 

 

 

Δηθφλα 285: Δκκ. Εαΐξεο, «ηδεξψζηξεο» 

  

                                                 
1600Ώλαθνξά ηνπ Ώληψλε Μπελάθε ζε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Γ. ηξαηεγνχ ζην Μνλάρν ζηηο 

27/7/1926, ζην Ώξρείν ηεο ΒΠΜΏ, βι. παξαθάησ θεθάιαην 16, φπνπ θαη καζαίλνπκε φηη θαηά 

παξάθιεζήε ηνπ Μπελάθε, ν ΓαΎξεο επηζθέθζεθε ηελ Παιαηά Πηλαθνζήθε ηνπ Μνλάρνπ κε ζθνπφ λα 

δεη αλ ε «Βαξηλή πκθσλία» ηνπ Γχδε ήηαλ αλαξηεκέλε εθεί ή φρη. 
1601ΐι. ηα άξζξα ηνπ γηα ηηο εθζέζεηο ησλ Π. Αεκαξά θαη Ώ. ηχινπ-Αηακαληνπνχινπ ζην «ηνχληην», 

ηεο Βιέλεο Παγθάινπ, ηνπ Μαηζνχθε θαη ηνπ Μ. Παπαγεσξγίνπ. Γ. Παπαλησλίνπ, «Βθζέζεηο», εθ. 

Διεχζεξνλ Βήκα,7 ΜαΎνπ 1934. πσο επίζεο Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ νπκνξηζηηθή έθζεζηο», εθ. 

Διεχζεξνλ Βήκα, 9 θαη 10 ΜαΎνπ 1934. 
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ε) Γεκήηξηνο ηεθαλόπνπινο 

Δ ηειεπηαία απφθαζε γηα αγνξά έξγνπ λενειιεληθήο ηέρλεο ειήθζε ζηε 

ζπλεδξίαζεηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 13 Αεθεκβξίνπ 1935 (παξφληεο νη 

Παπαλησλίνπ, Παξζέλεο, Φσθάο θαη Κ. Αεκεηξηάδεο, ζηε ζέζε ηνπ απνζαλφληνο Γ. 

Υαηδφπνπινπ), θαη αθνξνχζε ηελ απφθηεζε,έπεηηα απφ πξφηαζε ηνπ Παπαλησλίνπ, 

ελφο πίλαθα ηνπ (απνζαλφληνο ην 1932) δσγξάθνπ Αεκεηξίνπ ηεθαλφπνπινπ απφ 

ηελ αλαδξνκηθή έθζεζε έξγσλ ηνπ ζην «Ώηειηέ».
1602

 Σα κέιε αθνχ επηζθέθζεθαλ ηελ 

έθζεζε, πξφηεηλαλ ηειηθά ηελ αγνξά ηεο ειαηνγξαθίαο «θπξηαλφ εηδχιιην» (Π.451, 

ιάδη ζε κνπζακά, 93x73εθ., εηθ. 295) αληί 25.000 δξρ. (κε ρξήκαηα απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο), ηηκή πνπ φξηδε θαη ν θαηάινγνο.
1603

Καη ηα 

ηέζζεξα κέιε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ ζπκκεηείραλ εμάιινπ ζηελ Βπηηξνπή 

Οξγάλσζεο ηεο έθζεζεο, καδί κε ηνπο Ώ. Θενδσξφπνπιν, Κ. Πάγθαιν, Φ. Ρσθ θαη Ώ. 

ψρν.  

ε αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε ηνπ ΓαΎξε, ην ηνπηνγξαθηθφ έξγν ηνπ 

ηεθαλφπνπινπ είρε θξηζεί πνιιέο θνξέο ζεηηθά απφ ηνλ Παπαλησλίνπ. Με αθνξκή 

ηελ έθζεζε ηνπ ζηε γθαιεξί ηξαηεγνπνχινπ ην 1928,
1604

 ν δηεπζπληήο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο έθαλε ιφγν γηα ηελ «ιεπηή πνίεζε θαη πξσηνηππία» ηνπ δσγξάθνπ πνπ 

νθεηιφηαλ ζηε ράξε ησλ ζρεκάησλ ηνπ, «ην γνξγφλ θαη αθνχξαζηνλ» ηεο πηλειηάο ηνπ 

θαη ηνπ φινπ πξνζσπηθνχ ηνπ ηξφπνπ. Έζπεπζε κάιηζηα λα ηνλίζεη φηη εεξγαζία 

«φηαλ πξφθεηηαη πεξί αιεζηλνχ ηαιάληνπ θαη φρη πεξί θάξζαο, δηδάζθεη πεξηζζνηέξνπο 

λεσηεξηζκνχο, παξά ηα μέλα πεξηνδηθά».
1605

ηάζεθε ηδηαίηεξα ζηελ ηνπηνγξαθία ηνπ 

«Βμσθθιήζη», δείγκα παιηφηεξεο δνπιεηάο ηνπ θαιιηηέρλε,
1606

ελψ ήηαλ πεξηζζφηεξν 

επηθπιαθηηθφο γηα ηα έξγα ηεο λεψηεξεο ηερλνηξνπίαο ηνπ,
1607

επηζεκαίλνληαο ηηο 

μέλεο επηδξάζεηο.
1608

 

                                                 
1602Έθζεζηο έξγσλ ηνπ δσγξάθνπ Γ. ηεθαλφπνπινπ, Καηάινγνο, Ώίζνπζα «Ώηειηέ», ρ.ρ. [1935]. 
1603Ώξ. θαηαιφγνπ 3, «Βηδχιιηνλ (θχξνο)», 25.000 δξρ. Δ Αηαρεηξηζηηθή Βπηηξνπή ελέθξηλε ηελ αγνξά 

ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 30εο Αεθεκβξίνπ 1935 
1604Έθζεζηο Εσγξαθηθήο Υ. Αιεμαλδξίδνπ-ηεθαλνπνχινπ θαη Γ. ηεθαλφπνπινπ, Καηάινγνο, Ώίζνπζα 

ηξαηεγνπνχινπ, 4-31 Οθησβξίνπ [1928]. 
1605Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο ηνπ δεχγνπο ηεθαλφπνπινπ (αίζνπζα ηξαηεγνπνχινπ)», εθ. 

Διεχζεξνλ Βήκα,24 Οθησβξίνπ 1928. 
1606π.π.: «Ώιιά ηη αμίαλ έρεη απηφ ην παιεφ πξάγκα θαη πφζνλ είλε λεψηεξνλ απφ ηα λέα! Σίπνηε δελ 

κπνξεί λα αλαπιεξψζε εθείλελ ηελ εξγαζίαλ ε νπνία είλε απηφο ν ίδηνο ν θαιιηηέρλεο, ηελ εξγαζίαλ 

ηελ αθνχξαζηνλ, ε νπνία γίλεηαη ρσξίο ζπαηάιελ ηνπ βνπιεηηθνχ, θαη είλε απζφξκεηνο ζπλαπιία ησλ 

ςπρηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ θαιιηηέρλνπ». 
1607π.π.: «Ώλακθηβφισο δσγξαθίδεη κε απινχζηεξα κέζα, θαη κάιηζηα θάπνηε είλε ηφζνλ ιηηφο ψζηε 

θζάλεη εηο ηελ επηδεμηφηεηα εθείλελ ηνπ κνληεξληζκνχ ε νπνία ζπλίζηαηαη εηο ην λα δσγξαθίδε θαλείο 

ρσξίο ηα κέζα ηεο δσγξαθηθήο. Ώπηφ ην πξάγκα είλε ελδηαθέξνλ. Καηά πφζνλ φκσο είλε θαη σξαίνλ; 

[...] Βίλε θαθφο ζχκβνπινο ε ηερλνηξνπία εθείλε θαηά ηελ νπνίαλ ζ‟ έλα πίλαθα κε ρξψκα αγλννχκελ 
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ηελ αξλεηηθή θξηηηθή ηνπ γηα ηελ έθζεζε ηεο Οκάδαο Σέρλε ην 1931, ν 

Παπαλησλίνπ μερψξηζε ηα ηνπία ηνπ Αεκήηξε ηεθαλφπνπινπηνλίδνληαο φηη ήηαλ 

κεηαμχ ησλ «επηπρψλ θαζπζηεξεκέλσλ… είλε εθεί κέζα ν ζπληεξεηηθψηεξνο… θαη ν 

πξάγκαηη λένο, αλ λεφηεο είλε ε απηελέξγεηα θαη ε ειεπζεξία»
1609

 θαη ππνζηεξίδνληαο 

φηη ην ηξπθεξφ ρξψκα, ε ριηαξή αηκφζθαηξα θαη ε φιε ζχλζεζηο ζ‟ εληαίν χθνο, «είλε 

γηα κε κηα αλαθνπθηζηηθή εμαίξεζηο κέζα ζε ηφζε θηινινγία θαη κηα ππφκλεζηο πσο ε 

δσγξαθηθή είλε εηθαζηηθή ηέρλε πνπ επηδέρεηαη φιεο ηηο ειεπζεξίεο, αξθεί λα κε ράζε 

ηνλ εαπηφλ ηεο».
1610

 

Με αθνξκή, ηέινο, ηνλ ζάλαην ηνπ δσγξάθνπ ην θαινθαίξη ηνπ 1932, 

δεκνζίεπζε έλα πζηεξφγξαθν ζην άξζξν ηνπ γηα ηνλ Γεξάζηκν ΐψθν, ζην νπνίν 

δηαηχπσζε ηε ζιίςε ηνπ γηα ηνλ πξφσξν ρακφ ηνπ ηε ζηηγκή αθξηβψο πνπ 

δεκηνπξγνχζε «κε ηαο ηδίαο ηνπ δπλάκεηο θαη κε εξγαζίαλ εηο ηελ Βιιάδα ην δεχηεξνλ 

ζηάδηνλ ηεο αξκνληθήο θαη δσληαλήο ηνπ ηέρλεο», θαη επηδνθίκαζε μαλά ην 

«αθνχξαζην, ειεχζεξν θαη δξνζεξφ χθνο ηεο ηνπηνγξαθίαο ηνπ» θαζψο θαη ην γεγνλφο 

φηη δηαθχιαμε ηελ αηνκηθφηεηά ηνπ.
1611

 Αελ ήηαλ, επνκέλσο, παξάδνμν πνπ ν 

Παπαλησλίνπ ήηαλ εθείλνο πνπ αλέιαβε λα κηιήζεη γηα ην έξγν ηνπ ηεθαλφπνπινπ 

ζηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο ζην «Ώηειηέ» ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1935, φπνπ θαη επαλέιαβε 

φζα είρε ππνζηεξίμεη ζηελ πξνεγνχκελε αξζξνγξαθία ηνπ.
1612

 Δ αγνξά, ζπλεπψο, 

ελφο ηνπίνπ ηνπ ηεθαλφπνπινπ γηα ηε ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ζηα ηέιε 

ηνπ 1935 απνηεινχζε πξνζσπηθή επηινγή ηνπ δηεπζπληή ηεο θαη εμέθξαδε ηηο 

αηζζεηηθέο ηνπ πξνηηκήζεηο ή κάιινλ ηα φξηα ζηα νπνία έθζαλε ε απνδνρή εθ κέξνπο 

ηνπ ησλ φπνησλ λεσηεξηζηηθψλ ηάζεσλ απφ ηνπο Έιιελεο θαιιηηέρλεο. Ο 

ηεθαλφπνπινο, άιισζηε, ήηαλ ζπληδξπηήο ηεο «Οκάδνο Σέρλε» ην 1917, αιιά θαη 

έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηνπ ΐεληδέινπ, ζηνηρεία πνπ επίζεο εθηηκνχζε ν δηεπζπληήο 

ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο. 

  

                                                                                                                                              
ηνλ αέξα πνπ πεξηβξέρεη ηα αληηθείκελα, γηα λα δψζσκελ ηη; Σν ζρήκα. Ώιιά ηφηε πξνο ηη ην ρξψκα; Χο 

ζθηαξνζθνχξν ίζσο. Ώιιά δελ βιέπσ ηνλ ιφγνλ απηήο ηεο πνιπηέιεηαο». 
1608π.π.: «ΐξίζθσ ηελ γλσζηήλ πξνζπάζεηαλ πάξα πνιιψλ ζπγρξφλσλ ηνπεηνγξάθσλ ηεο Βπξψπεο, νη 

νπνίνη δελ επηζπκνχλ λα έρνπλ ηελ δηθήλ ησλ αηνκηθφηεηα, θαη απαζρνινχληαη πνιχ κε ην λένλ θαη κε 

ην «εληεξεζζάλ». Βηο ηα παξηζηλά εμάιινπ ηνπεία ηνπ θαιιηηέρλνπ δελ επξήθα παξά κφλνλ μέλελ 

επηξξνήλ, φρη ηνλ θ. ηεθαλφπνπινλ 
1609Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο ηεο Οκάδνο Σέρλε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,5 Ννεκβξίνπ 1931. 
1610Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ έθζεζηο ηεο Οκάδνο Σέρλε», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,6 Ννεκβξίνπ 1931. 
1611Γ. Παπαλησλίνπ, «Δ δσγξαθηθή ηνπ Γ. ΐψθνπ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,9 Ενπλίνπ 1932. 
1612Γ. Παπαλησλίνπ, «Σα ηνπεία ηνπ ηεθαλφπνπινπ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα,8 Αεθεκβξίνπ 1935. 
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Δηθφλα 286: Γ. ηεθαλφπνπινο, «θπξηαλφ εηδχιιην» 
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ζη) Γσξεέο 

 «Πηπεξηέο» (Π.490, ιάδη ζε κνπζακά, 46x55εθ.) θαη «ην χπαηζξν» (Π.699, ιάδη 

ζε κνπζακά, 46x38εθ.) ηεο Κιενλίθεο Ώζπξηψηε, δσξεά ηεο ίδηαο ηεο δσγξάθνπ 

ην 1933. 

 «Δ ζπνξά» (Π.1233, ραιθνγξαθία, 17x13εθ.) ηνπ Tulpinck, δσξεά ηνπ ίδηνπ ηνπ 

θαιιηηέρλε ην 1933. 

 «ΐξαρκαλή γπλαίθα», 1924-1928 (Π.1195, πδαηνγξαθία, 70x50εθ.) θαη «Παιηφ 

ζπίηη ζην Καδηκίξ», 1924-1928 (Π.1196, πδαηνγξαθία, 72x51εθ.) ηνπ 

WilliamBagtatopoulos(Γάθπλζνο 1888-1965, ζηνλ θαηάινγν ηνπ 1936 αλαθέξεηαη 

σο Οπίιηακ πέλζεξ Μπαγδαηφπνπινο), δσξεά ηνπ θαιιηηέρλε ην 1935. 

 «Πξνζσπνγξαθία Μαιέβα» (Π.1221, ιάδη ζε κνπζακά, 67x50εθ.) ηνπ ππξίδσλα 

Πξνζαιέληε, δσξεά ηνπ Α. Κακπνχξνγινπ ην 1934-1935. 

 «Θαιαζζνγξαθία», 1877 (Π.481, ιάδη ζε κνπζακά, 39x65εθ.) ηνπ Εσάλλε 

Ώιηακνχξα, δσξεά ηνπ Ώιέμαλδξνπ Αηνκήδνπο ην 1934 

 «Πξνζσπνγξαθία Γελνβίαο Φχρα», 1885 (Π.465, ιάδη ζε κνπζακά, 112x87εθ.) 

θαη «Πξνζσπνγξαθία θπξίνπ Φχρα», 1885 (Π.722, ιάδη ζε κνπζακά, 103x83εθ.) 

ηνπ Γεψξγηνπ Εαθσβίδε, δσξεά ηεο Ενπιίαο Αηνκήδνπο κάιινλ ην 1934. 

 «Πνξηξαίην Ε. ΐηηζάξε», 1869» (Π.1180, ιάδη ζε κνπζακά, 82x65εθ.) ηνπ 

Γεξκαλνχ δσγξάθνπ Rudolf Hirth du Frênes(1846-1916), δσξεά ηεο Βζλνινγηθήο 

Βηαηξείαο (κάιινλ θαηά ην ππφ εμέηαζε δηάζηεκα) 

 «Δ εζνπνηφο Πάζηα», π.1891-1900 (Π.675, παζηέι, 77x60εθ.) ηνπ Γεψξγηνπ 

Εαθσβίδε, δσξεά ηνπ πξίγθηπα Νηθνιάνπ (κάιινλ θαηά ην ππφ εμέηαζε 

δηάζηεκα).  
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13.3) Σν θιεξνδφηεκα ηνπ Απφζηνινπ Η. Υαηδεαξγχξε 

Με ηελ ηδηφρεηξε δηαζήθε ηνπ κε εκεξνκελία 28 Ννεκβξίνπ 1930 ν 

Ώπφζηνινο Ε. Υαηδεαξγχξεο θιεξνδφηεζε ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε «άπαληαο ηνπο 

δσγξαθηθνχο πίλαθαο, ππφ ηνλ φξνλ φπσο άπαληεο νχηνη παξακείλνπζηλ επί κηα 

ηνπιάρηζηνλ εθαηνληαεηίαλ ζπγθεληξσκέλνπο ελ κηα θαη ηε απηή αηζνχζε ήηηα λα 

θέξε ηελ νλνκαζίαλ «Ώίζνπζαλ Ώπνζηφινπ Υαηδεαξγχξε», αη δε εηθφλεο λα θέξνπζηλ 

εζαεί εηο ην θάησ κέξνο ηνπ πιαηζίνπ ησλ ηελ ζεκείσζηλ «δσξεά Ώπνζηφινπ 

Υαηδεαξγχξε». ε πεξίπησζε κε εθπιήξσζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ φξνπ, ε ζπιινγή, 

ζχκθσλα κε ηε δηαζήθε, ζα πεξηέξρεην ζηελ θαηνρή ηνπ αδεξθνχ ηνπ, Νηθφιανπ 

Υαηδεαξγχξε, ν νπνίνο θαη ζα ήηαλ ν κφλνο αξκφδηνο λα θξίλεη πφηε ε Πηλαθνζήθε ζα 

κπνξνχζε λα ιάβεη ην θιεξνδφηεκα.
1613

 

Δ δηαζήθε επηθπξψζεθε απφ ην Πξσηνδηθείν Ώζελψλ ζηηο 14 Ώπγνχζηνπ 

1931
1614

 θαη ζηηο 10 επηεκβξίνπ 1931 νη Γαραξίαο Παπαλησλίνπ θαη Οδπζζέαο 

Φσθάο πήγαλ ζηελ θαηνηθία ηνπ Υαηδεαξγχξε θαη παξνπζία ηνπ Νηθφιανπ 

Υαηδεαξγχξε, θαηέγξαςαλ ηε ζπιινγή έξγσλ δσγξαθηθήο θαη ζπλέηαμαληνλ ζρεηηθφ 

θαηάινγν κεεθαηφλ είζνζη έμη έξγα λενειιεληθήο θαη δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο.Σα 

έξγα λενειιεληθήο ηέρλεο ήηαλ ηα εμήο: 

 «Ώλακνλή», π.1895-1900 (Π.69, ιάδη ζε κνπζακά, 68x50εθ., εηθ. 296), 

«Ώξαπάθη», κεηά ην 1873 (Π.100, ιάδη ζε κνπζακά, 39x22εθ.), «Σπθιή θαιφγξηα 

πνπ ζεξκαίλεηαη», 1903-1904 (Π.101, ιάδη ζε μπιφ, 38x31εθ.), «Θπκίακα ζηνλ 

ηάθν», 1902 (Π.102, ιάδη ζε μχιν, 33x40εθ.), «Υσξηθή ζην πνηάκη», π.1880-1900 

(Π.118, ιάδη ζε μχιν, 43x30εθ.), «Άλζε επηηαθίνπ», 1901 (ιάδη ζε κνπζακά, 

80x51εθ.) θαη έλα ζρέδην κε ηέζζεξηο ζπνπδέο θαζηζκέλεο γπλαηθείαο κνξθήο 

(Π.93, πέλλα, κνιχβη, 21x27εθ.) ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα. 

 «Μεηέξα κε θνξηηζάθη», 1919 (Π.72, ιάδη ζε κνπζακά, 91x45εθ.), «Σν γξάκκα», 

1919 (Π.55, ιάδη ζε κνπζακά, 82x60εθ., εηθ. 298), «Γαξχθαιια», 1918 (Π.63, 

ιάδη ζε κνπζακά, 53x68εθ.), «Δ ρσξηαηνπνχια», π.1895 (Π.107, ιάδη ζε 

κνπζακά, 50x45εθ.) ηνπ Γεψξγηνπ Εαθσβίδε. 

 «Παηδηθνί αξξαβψλεο», 1877 (Π.110, ιάδη ζε κνπζακά, 103x155εθ., εηθ. 297) θαη 

«Γηάληεο», 1878 (Π.119, ιάδη ζε κνπζακά, 46x37εθ.) ηνπΝηθφιανπ Γχδε. 

 «Σν άλακκα ηεο θαληήιαο», 1905-1907 (Π.56, ιάδη ζε κνπζακά επηθνιιεκέλν ζε 

μχιν, 28,5x21εθ., εηθ. 299) ηνπ Κσλζηαληίλνπ Παξζέλε. 

 «Δ Ώθξφπνιε», 1860 (Π.62, ιάδη ζε κνπζακά, 37x56εθ., εηθ. 300) θαη «Σν 

νχλην» (Π.90, πδαηνγξαθία, 36x54εθ.) ηνπ VicenzoLanza. 

 «Ώπνβάζξα» (Π.53, ιάδη ζε ραξηφλη, 25x35εθ.) θαη «Φαξνπνχιεο» (Π.46, ιάδη ζε 

ραξηφλη, 25x35εθ., εηθ. 301) ηνπ ΐαζηιείνπ Μαγηάζε. 

                                                 
1613Ώξρείν ΒΠΜΏ, θάθεινο Κιεξνδνηήκαηα. 
1614ΐι. Ώλκ., «Ασξεά εηο ηελ εζληθήλ πηλαθνζήθελ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 19 Ώπγνχζηνπ 1931. 
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 «Ο αξακπάο» (Π.57, ιάδη ζε ραξηφλη, 10x18εθ.), «Φαξνθάηθα» (Π.49, ιάδη ζε 

μχιν, 30x25εθ., εηθ. 302), «Θαιαζζνγξαθία» (Π.79, ιάδη ζε μχιν, 16x25εθ.). «Σν 

λαπάγην» (Π.11, ιάδη ζε κνπζακά, 59x90εθ.) ηνπ ΐαζηιείνπ Υαηδή. 

 «Σνπίν κε θαΎθα»  (Π.30, ιάδη ζε κνπζακά, 55x105εθ., εηθ. 303) ηνπ ΐηθέληηνπ 

Μπνθαηζηάκπε. 

 «Λίκλε Καζηνξηάο», 1918 (Π.81, ιάδη ζε κνπζακά, 38x64εθ., εηθ. 304), «Σνπίν» 

(Π.88, ιάδη ζε κνπζακά, 43x63εθ.), «Θαιαζζνγξαθία» (Π.29, ιάδη ζε κνπζακά, 

53x76εθ.), «Σα ηέκπε» (Π.31, ιάδη ζε κνπζακά, 57x77εθ.) ηνπ Νηθφιανπ 

Φεξεθείδε. 

 «Φξνχηα» (Π.80, ιάδη ζε κνπζακά, 41x73εθ., εηθ. 305) ηνπ Λνπθά Γεξαιή. 

 «Σν κλεκείν ηνπ Λπζηθξάηε», 1913 (Π.99, πδαηνγξαθία ζε ραξηί, 22x15εθ., εηθ. 

306) ηνπ ππξίδσλα Πξνζαιέληε. 

 «Άγηνλ ξνο» (Π.47, ιάδη ζε κνπζακά, 56x44εθ.), «Δ ρήξα» (Π.85, ιάδη ζε 

κνπζακά, 149x116εθ.) ηνπ Σάζνπ Λνπθίδε. 

 «Σνπίν» (Π.71, ιάδη ζε κνπζακά, 38x54εθ.) ηνπ ππξίδσλα ΐηθάηνπ. 

 «Σξηθπκία», 1886 (Π.103, Λάδη ζε κνπζακά, 94 x 144 εθ., εηθ. 307) ηνπ Εβάλ 

Ώτβαδφθζθη. 

 «Σνπίν» (Π.22, ιάδη ζε μχιν, 43 x 59 εθ.) ηνπ Π. θνλ Έοο. 

ηε ζπιινγή επξσπατθήο ηέρλεο ηνπ Υαηδεαξγχξε ππήξραλ θπξίσο Γάιινη 

ηνπηνγξάθνη θαη ζαιαζζνγξάθνη πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ην β΄ κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, 

φπσο νη Μνληηηζέιιη («Σξεηο θηγνχξεο», Π.125, ιάδη ζε μχιν, 19x13εθ., εηθ. 308), Β. 

Μπνπληέλ (EugèneBoudin,«Ο εθνπάλαο ζην Κνλη-Μπεθ», 1892, Π.116, ιάδη ζε 

κνπζακά, 46x65εθ., εηθ. 309), Π. Γνκπέξ (PaulJobert, 1863-1942, εηθ. 310), Κ. 

Σξνπνγηφλ (ConstantTroyon, 1810-1965, εηθ. 311), Β. Εδακπέ (Eugène Isabey,1803-

1886), . Μπηζφλ (CharlesBusson,1822-1908), Π.-Β. Νηακνπά (Pierre-

EmmanuelDamoye, 1842-1916), Λ. Γνπκπέξ (LeonJoubert, 1851-1928), Ώ. ηαλδειέλ 

(AlphonseStengelin, 1852-1938), Γ. Μπξεηφλ (JulesBreton, 1827-1906), . Κνηέ 

(CharlesCottet, 1863-1925) θ.ά. Οη ζπγθεθξηκέλνη πίλαθεο ζπκπιήξσζαλ ηα ήδε 

ππάξρνληα έξγα ζηε γαιιηθή αίζνπζα πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηηο δσξεέο ησλ 

Ρνδνθαλάθε θαη Κσλζηαληηλίδε ηνπ Πφληηνπ. Υάξε ζηηο πξνηηκήζεηο απηέο ησλ 

Βιιήλσλ ζπιιεθηψλ πξνο ηηο ηνπηνγξαθίεο θαη ζαιαζζνγξαθίεο ησλ Γάιισλ 

δσγξάθσλ ηνπ β΄ κηζνχ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ε Βζληθή Πηλαθνζήθε είρε κηα πινχζηα 

ζπιινγή έξγσλ απηήο ηεο πεξηφδνπ, ελδερνκέλσοκία απφ ηε ζεκαληηθφηεξε εθηφο 

Γαιιίαο.ηνλθαηάινγν αλαθέξνληαη επίζεο θαη νλφκαηα παιαηφηεξσλ δσγξάθσλ, 

φπσο νηΜπ. Φαλ Οξιέ (BernardvanOrley, 1491-1541, εηθ. 313), Μπξέρει, Σέληεξο 

(εηθ. 312), Μπνηηηζέιη, Νηχξεξ, Νηειαθξνχα θηι., ελψ πνιινί πίλαθεο ήηαλ αγλψζησλ 

θαιιηηερλψλ.  
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Δηθφλα 287: Νηθεθφξνο Λχηξαο, «Αλακνλή», π.1895-1900 
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Δηθφλα 288: Ν. Γχδεο, «Παηδηθνί αξξαβψλεο», 1877 

 

 

Δηθφλα 289: Γ. Ηαθσβίδεο, «Σν γξάκκα», 1919 
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Δηθφλα 290: Κ. Παξζέλεο, «Σν άλακκα ηεο θαληήιαο», 1905-1907 
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Δηθφλα 291: Β. Λάληζα, «Ζ Αθξφπνιε», 1860 

 

 

Δηθφλα 292: Β. Μαγηάζεο, «Φαξνπνχιεο» 
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Δηθφλα 293: Β. Υαηδήο, «Φαξνθάηθα» 

 

 

Δηθφλα 294: Β. Μπνθαηζηάκπεο, «Σνπίν κε θαΐθηα» 
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Δηθφλα 295: Ν. Φεξεθείδεο, «Λίκλε Καζηνξηάο». 1918 

 

 

Δηθφλα 296: Λνπθάο Γεξαιήο, «Φξνχηα» 
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Δηθφλα 297: ππξίδσλ Πξνζαιέληεο, «Σν κλεκείν ηνπ Λπζηθξάηε», 1913 

 

 

Δηθφλα 298: Η. Ατβαδφθζθη, «Σξηθπκία», 1886 
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Δηθφλα 299: Α. Μνληηηζέιιη, «Σξεηο θηγνχξεο» (Π.125) 
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Δηθφλα 300: Δ. Μπνπληέλ, «Ο εθνπάλαο ζην Κνλη-Μπεθ, 1892» 

 

 

Δηθφλα 301:Π. Ενκπέξ, «LzRochelle» (Π.106) 



691 

 

Δηθφλα 302: Κ. Σξνπαγίνλ, «Αγειάδα» (Π.28) 
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Δηθφλα 303:Νη. Σέληεξο (παιαηά απφδνζε), «Κξαζνπαηέξαο» (Π.37) 
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Δηθφλα 304:Μπεξλάξ βαλ Οξιέ, εξγαζηήξην (;) «ΑγίαΟηθνγέλεηα», π.1525 (Π.34) 

  



694 

Ο Παπαλησλίνπ επηζπκνχζε λα παξαδνζεί ε ζπιινγή Υαηδεαξγχξε άκεζα 

ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε θαη δήηεζε απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ θιεξνδνηήκαηνο λα 

θάλνπλ κηα «επξχηεξε εξκελεία» ησλ φξσλ ηεο δηαζήθεο, φπσο είρε ζπκβεί ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ θνπινχδε. Σα αδέιθηα Υαηδεαξγχξε, σζηφζν, δελ δέρζεθαλ ηελ 

πξφηαζε απηή ηνπ δηεπζπληή ηνπ κνπζείνπ. ε ζπλεδξίαζε ηνπ Καιιηηερληθνχ 

πκβνπιίνπ ζηηο 15 Αεθεκβξίνπ 1932 ν Παπαλησλίνπ ελεκέξσζε ηα παξφληα κέιε 

(Παξζέλεο, Φσθάο θαη Υαηδφπνπινο, ν Εαθσβίδεο είρε πεζάλεη ζηηο 13 Αεθεκβξίνπ 

1932) φηη νη θιεξνλφκνη «επηκέλνπλ λα κελ παξαδψζνπλ ηελ ζπιινγήλ αλ δελ 

εθπιεξσζή ν ελ ηε δηαζήθε φξνο λα αλαξηεζή αχηε εηο ηδηαίηεξαλ αίζνπζαλ ηεο 

Πηλαθνζήθεο. ηη αη επαλεηιεκκέλαη πξνθνξηθαί ζπζηάζεηο ηεο δηεπζχλζεσο πξνο 

απηνχο λα κε πεξηνξηζζνχλ εηο ην γξάκκα ηεο δηαζήθεο, αιιά λα εξκελεχζνπλ απηήλ 

επξχηεξαλ θαη λα δερζνχλ πξνο ην παξφλ ηελ αλάξηεζηλ νξηζκέλσλ έξγσλ ηεο 

ζπιινγήο αθνχ ηδηαηηέξα αίζνπζα είλε αδχλαηνλ λα δηαηεζή κε ηελ ππάξρνπζαλ 

έιιεηςηλ ρψξνπ, απέβεζαλ άθαξπνη». Σν Καιιηηερληθφ πκβνχιην δελ επηζπκνχζε ηελ 

αλαηξνπή ηεο ήδε ηζρχνπζαο ηνπνζέηεζεο, «έξγνλ καθξνχ ρξφλνπ θαη θφπνπ», φπσο 

δηαβάδνπκε ζηα πξαθηηθά, επεηδή ζα δεκηνπξγνχζε «εηο ην ίδξπκα ζνβαξήλ δεκίαλ, 

δνζέληνο φηη ν πεξησξηζκέλνο ρψξνο κφιηο ειαρίζηαο κεηαθηλήζεηο κεκνλνκέλσλ 

πηλάθσλ είλε δπλαηφλ ήδε λα επηηξέςε». Ώπνθαζίζηεθε, ινηπφλ, λα «παξαθιεζψζηλ 

θαη πάιηλ νη θιεξνλφκνη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αλάγθελ ηαχηελ θαη λα δερζνχλ λα 

παξαρσξήζνπλ ηελ ζπιινγήλ απφ ηνχδε φπσο εθηεζψζη εμ απηήο νιίγα πξνο ην παξφλ, 

κέρξη φηνπ ην ίδξπκα δπλεζή λα δηαζέζε ηδηαηηέξαλ αίζνπζαλ ηηκσκέλελ κε ην φλνκα 

ηνπ επεξγέηνπ».  

Σνπο επφκελνπο κήλεο δελ θαίλεηαη λα ππήξμε θάπνηα εμέιίμε ζην δήηεκα, 

κέρξη πνπ ν λένο Τπνπξγφο Παηδείαο ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Π. Σζαιδάξε, Θεφδσξνο 

Σνπξθνβαζίιεο
1615

 έζηεηιε έγγξαθν πξνο ηνλ Αηεπζπληή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, κε 

εκεξνκελία 22 ΜαΎνπ 1933, δεηψληαο ηνπ «έγγξαθεο πιεξνθνξίεο» ζρεηηθά κε ην πνχ 

βξίζθεηαη ε ζπιινγή θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ είρε θάλεη ην Καιιηηερληθφ πκβνχιην, «ίλα 

δπλεζψκελ θαη εμεχξσκελ ηνλ ρψξνλ δηα ηελ αλάξηεζηλ ηαχηεο». ην έγγξαθφ ηνπ, 

επίζεο, ν Τπνπξγφο δεηνχζε κηα γεληθφηεξε ελεκέξσζε θαη θπξίσο ζηνηρεία γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο Πηλαθνζήθεο, ηα έξγα ηεο ζπιινγήο, ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο θαη ηηο 

                                                 
1615Ο Θ. Σνπξθνβαζίιεο δηνξίζηεθε Τπνπξγφο Παηδείαο ζηηο 13 Μαξηίνπ 1933, ηξεηο εκέξεο κεηά ηελ 

νξθνκσζία ηεο λέαο θπβέξλεζεο, αληηθαζηζηψληαο ηνλ Πέηξν Ράιιε πνπ κεηαθφκηζε ζην Τπνπξγείν 

πγθνηλσλίαο. Ο Σνπξθνβαζίιεο παξαηηήζεθε απφ ηε ζέζε ηνπ ζηηο 20 Ννεκβξίνπ 1933. 
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γεληθέο θαηεπζχλζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ πινπηηζκφ ηεο.
1616

 Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα 

ηνλ πξψην ζπζηεκαηηθφ έιεγρν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, ηεο πξντζηακέλεο δειαδή 

αξρήο ηεο Πηλαθνζήθεο, ζηνλ Παπαλησλίνπ θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπ σο δηεπζπληή ηεο 

Πηλαθνζήθεο, έλδεημε πηζαλφλ φηη ε ζέζε ηνπ βεληδειηθνχ ζηειέρνπο ζηε δηνίθεζε ηνπ 

κνπζείνπ δελ ήηαλ πηα ζίγνπξε, ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζηνπο ζπζρεηηζκνχο ζην πνιηηηθφ 

πεδίν. Βίλαη πνιχ πηζαλφ πίζσ απφ ηηο ππνπξγηθέο απηέο θηλήζεηο λα βξηζθφηαλ ν 

πξφζθαηα δηνξηζκέλνο Σκεκαηάξρεο Καιψλ Σερλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο Ν. 

Καινγεξφπνπινο, ν νπνίνο κε ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ εκκέζσο είρε 

επηθξίλεη ζε άξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξίδαΚαζεκεξηλή ηνλ Παπαλησλίνπ γηα ηε ζεηεία 

ηνπ ζηε δηεχζπλζε ηεο Πηλαθνζήθεο.
1617

 

ηελ απάληεζή ηνπ ν Παπαλησλίνπ:  

α) εμέζεζε ηηο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηε ζπιινγή Υαηδεαξγχξε, επηζπλάπησληαο θαη 

αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ απφ ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ ζηηο 15 

Αεθεκβξίνπ 1932 

β) ππέβαιε ηα πξσηφθνιια παξαιαβήο-παξάδνζεο ηεο ζπιινγήο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο ησλ εηψλ 1918 θαη 1923 

γ) αλαθέξζεθε ζην δήηεκα ηνπ θαηαιφγνπ, ιέγνληαο φηη κεηά ηε λέα αλάξηεζε ηεο 

ζπιινγήο ην 1926 θαηαξγήζεθε εθ ησλ πξαγκάησλ ν πξνεγνχκελνο (πξψηνο θαη 

κνλαδηθφο) θαηάινγνο ηνπ 1916, αιιά ήηαλ αζχκθνξν νηθνλνκηθά λα εθηππσζεί λένο, 

ιφγσ ησλ λέσλ ζπιινγψλ πνπ απνθηήζεθαλ θαη ησλ ζπλερψλ αιιαγψλ ζηελ 

αλάξηεζε. εκείσζε επίζεο φηη ηψξα εηνηκαδφηαλ θαη λέα αιιαγή ζηελ εκθάληζε, 

ιφγσ ηεο έθζεζεο ησλ έξγσλ ηνπ Ώξαβαληηλνχ πνπ απφθηεζε ην κνπζείν. 

Βπηπξνζζέησο ηφληζε πξνο ηνλ ππνπξγφ, ππεξαζπηδφκελνο εκκέζεσο ην έξγν ηνπ ζηελ 

Πηλαθνζήθε, φηη «ην Μνπζείνλ επνκέλσο επξεζέλ εηο ηελ επράξηζηνλ ζέζηλ λα 

επηδείμε θαηά ηα ηειεπηαία έηε ζπνπδαία θαη ππθλψο ελαιαζζφκελα απνθηήκαηα θαη 

λα αλαλεψλε ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ, δελ εμεηχπσζε λένλ θαηάινγνλ ν νπνίνο ζα 

ήην νχησ άρξεζηνο». Τπνζηήξημε, επίζεο, φηη πξνβιέπεηαη ε ζχληαμε νξηζηηθνχ 

θαηαιφγνπ, κφιηο επέιζεη ε ζηαζεξφηεηα ζηελ αλάξηεζε θαη εμαθξηβσζεί ε ηαπηφηεηα 

ησλ πηλάθσλ, ψζηε λα είλαη επηζηεκνληθή ε εξγαζία 

δ) ππέβαιε θαηάινγν ησλ αγνξψλ πνπ έγηλαλ θαηά ηε ζεηεία ηεο δηεχζπλζήο ηνπ απφ 

ην 1918 θαη κεηά, θαη ελεκέξσζε φηη ππάξρνπλ ηα ζρεηηθά πξαθηηθά ηνπ 

                                                 
1616Έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, αξηζ. πξσηνθφιινπ 25740 ηεο 22αο ΜαΎνπ 

1933. 
1617Παξαηίζεηαη ζην Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηε Μπηελλάιε, φπ.π., ζει. 254-255. 
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Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ. Σαπηφρξνλα αλαθέξζεθε θαη ζηα πηζηνπνηεηηθά ησλ 

Γεξκαλψλ εηδηθψλ γηα ηα ηξία έξγα ηνπ Θενηνθφπνπινπ πνπ αγφξαζε ην θξάηνο, 

ζεκεηψλνληαο φηη «κνινλφηη ν λφκνο δεηεί κφλν ηελ γλσκνδφηεζηλ ηνπ Καιιηηερληθνχ 

πκβνπιίνπ, εζεσξήζακε φηη έπξεπε λα δεηεζψζη πξν πάζεο δηαπξαγκαηεχζεσο αη 

βεβαηψζεηο μέλσλ επηθαλψλ θαη δηεζλνχο θχξνπο πξαγκαηνγλσκφλσλ» 

ε) φζνλ αθνξά ηηο θαηεπζχλζεηο ηνεο Πηλαθνζήθεο, ππνγξάκκηζε φηη ζθνπφο είλαη «λα 

εηζέξρσληαη εηο απηήλ εθ δσξεψλ ή εμ αγνξψλ κφλνλ έξγα θαιιηηερληθήο αμίαο» 

ζη) ζην ζέκα ηεο ζπληήξεζεο ησλ πηλάθσλ, ν Παπαλησλίνπ ηφληζε ηε ζπλερή αλάγθε 

επηδηνξζψζεσλ θαη θξεζθαξίζκαηνο, φπσο θαη πιαηζίσζεο ησλ έξγσλ. Σαπηφρξνλα 

ελεκέξσζε ηνλ Τπνπξγφ φηη ν Υαηδφπνπινο πνπ ιφγσ ηεο καθξνρξφληαο αζζέλεηάο 

ηνπ βξηζθφηαλ ζηελ νηθία ηνπ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, «νπδφισο έπαπζελ εθηειψλ ηελ 

εξγαζίαλ ηνπ», ε νπνία θαη ήηαλ «λα εμεηάζε κηα εηθφλα θαη λα νξίζε εηο ηνλ βνεζφλ 

ηνπ αλ θαη πνηνχ είδνπο ζπληήξεζηο εηο απηήλ δχλαηαη λα γίλε θαζψο θαη λα εμεηάζε 

ην δήηεκα ηεο αξραηφηεηαο ή ηεο γλεζηφηεηαο κηαο εηθφλνο». Σέινο εθζείαζε ηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ Υαηδφπνπινπ, ππνγξακκίδνληαο φηη ήηαλ ν κφλνο ζηελ Βιιάδα πνπ 

είρε απηήλ ηελ εηδηθφηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ε εξγαζία ηνπ ζηελ Πηλαθνζήθε ήηαλ 

πνιχηηκε.
1618

 

Δ παξέκβαζε ηνπ ππνπξγνχ Σνπξθνβαζίιε επηηάρπλε ηηο εμειίμεηο ζην ζέκα 

ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Υαηδεαξγχξε θαη ε Αηαρεηξηζηηθή Βπηηξνπή κε επηζηνιή ηεο 

ζηνπο αδεξθνχο Υαηδεαξγχξε ζηηο 8 Ενπλίνπ 1933 ηνπο δήηεζε λα νξίζνπλ κηα 

εκεξνκελία ζπλάληεζεο ζηνπο ρψξνπο ηνπ κνπζείνπ, ψζηε λα ζπδεηήζνπλ ηε 

δηεπζέηεζε ηεο αλάξηεζεο ηεο ζπιινγήο «πξνο ηαο δηαζέζεηο πκψλ θαη ηνπ 

αεηκλήζηνπ δσξεηνχ». 

Με λέα ηνπ επηζηνιή ζηηο 16 Ενπλίνπ 1933 πξνο ηνλ Παπαλησλίνπ, ν Θ. 

Σνπξθνβαζίιεο ηνχ δήηεζε λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο πξνελέξγεηεο γηα ηελ παξαιαβή 

ησλ έξγσλ ηεο ζπιινγήο, «πξνθεηκέλνπ λα παξαρσξεζή ε κεγάιε αίζνπζα ηεο 

Ώλσηάηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ πξνο αλάξηεζηλ ησλ έξγσλ ηεο δσξεάο Ώπνζηφινπ 

Υαηδεαξγχξε, ήηηο άιισο θηλδπλεχεη λ‟ απσιεζζή». Με επηζηνιή ηνπ, εμάιινπ, ζηηο 

17 Ενπλίνπ 1933 πξνο ηνπο Ο. Φσθά (επηκειεηή ηεο Πηλαθνζήθεο), Α. Γεξαληψηε 

(ππνδηεπζπληή ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ),
1619

 Οπκβ. Ώξγπξφ θαη Α. 

                                                 
1618Ααθηπινγξαθεκέλν έγγξαθν 9 ζειίδσλ, ρσξίο εκεξνκελία. Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο 

θιεξνδνηήκαηα.  
1619Ο Αεκεηξηάδεο βξηζθφηαλ ηελ ίδηα πεξίνδν ζην Παξίζη, κε ην πξφζρεκα ηεο απνπεξάησζεο ηνπ 

αλδξηάληα ηνπ Μσράκεη Άιε πνπ ε ειιεληθή θπβέξλεζε είρε ππνζρεζεί ζηελ αηγππηηαθή. ΐι. Β. 

Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηε Μπηελλάιε, φπ.π., ζει. 272. 
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Μπηζθίλε(θαζεγεηψλ ηεο ρνιήο) θαη Ν. Καινγεξφπνπιν (ηκεκαηάξρε Καιψλ 

Σερλψλ), ν Τπνπξγφο Παηδείαο ηνπο θάιεζε λα εμεηάζνπλ καδί κε ηνλ Παπαλησλίνπ 

θαη λα παξαιάβνπλ ηε ζπιινγή Υαηδεαξγχξε, θαη λα θξνληίζνπλ γηα ηελ αλάξηεζή 

ηεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαζήθεο. 

Κη ελψ θαηλφηαλ φηη ε ζπιινγή Υαηδεαξγχξε ζα εθηίζεην ζηελ αίζνπζα ηεο 

ρνιήο Καιψλ Σερλψλ, ν Σνπξθνβαζίιεο κε λέν έγγξαθν πξνο ηνλ Παπαλησλίνπ ζηηο 

22 Ενπλίνπ ηνλ ελεκέξσζε φηη κεηά ηελ επηηφπηα εμέηαζε ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε 

απφ ηνλ γεληθφ γξακκαηέα ηνπ Τπνπξγείνπ Γ. Παιαηνιφγν, ηνλ πξχηαλε ηνπ 

Πνιπηερλείνπ Α. Λακπαδάξην, ηνλ ππνδηεπζπληή ηεο ΏΚΣ Α. Γεξαληψηε, θαη 

παξνπζία ησλ αδειθψλ Υαηδεαξγχξε, βξέζεθε ν αλαγθαίνο ρψξνο γηα ηελ αλάξηεζε 

ηεο ζπιινγήο ζηελ ειιεληθή αίζνπζα ηνπ κνπζείνπ, ηα έξγα ηεο νπνίαο ζα 

κεηαθέξνληαλ ζηε κεγάιε αίζνπζα πνπ παξαρψξεζε ε ρνιή Καιψλ Σερλψλ. Σνπ 

δήηεζε, επίζεο, λα ζπλελλνεζεί κε ηα πξναλαθεξζέληα κέιε ηεο εηδηθήο επηηξνπήο, 

ψζηε λα παξαιάβεη θαη λα αλαξηήζεη ηνπο πίλαθεο ηεο ζπιινγήο Υαηδεαξγχξε. Ώπφ 

ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη νη φπνηεο απνθάζεηο είραλ ιεθζεί ρσξίο ηε 

γλσκνδφηεζε ηνπ Παπαλησλίνπ, αλ φρη θαη ελ αγλνία ηνπ.
1620

 Με έγγξαθφ ηνπ, 

εμάιινπ, πξνο ηνλ Παπαλησλίνπ κε ηελ ίδηα εκεξνκελία (22/6/1933), ν 

Σνπξθνβαζίιεο ηνχ δήηεζε εθ λένπ θαη κε χθνο απζηεξφ, λέα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην 

θιεξνδφηεκα Υαηδεαξγχξε θαη θπξίσο αλ ελεκεξψζεθε ή φρη ε πξντζηακέλε αξρή 

ηεο Πηλαθνζήθεο δηα εγγξάθνπ γηα ην ζεκαληηθφ απηφ δήηεκα.
1621

 ηελ απάληεζή ηνπ 

ζηηο 30 Ενπλίνπ 1933, ν Παπαλησλίνπ ππεξαζπίζηεθε ησλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα 

ελεξγεηψλ ηνπ, ηνλίδνληαο ηηο ζπλερείο ζπλελλνήζεηο πνπ είρε κε ηε δηνίθεζε ηνπ 

κνπζείνπ, αιιά θαη κε ηνλ Ν. Μπέξην ηεο Αηεχζπλζεο Γξακκάησλ θαη Σερλψλ, ζηνλ 

νπνίν θαη αηχπσο είρε ππνβάιιεη έγγξαθν κε ηελ θαηαγξαθή ησλ έξγσλ. Σαπηφρξνλα 

δηθαηνιφγεζε ηε κε έγγξαθε αλαθνξά ηνπ πξνο ην Τπνπξγείν ιέγνληαο φηη «ην φηη 

έιεηςελ απφ ηαο ελεξγείαο κνπ ν ηχπνο ηεο αλαθνξάο πξνο ην Τπνπξγείνλ, ηνχην 

νπδφισο ζεκαίλεη φηη εθξάηεζα ηελ πξντζηακέλελ κνπ αξρήλ ελ αγλνία ηεο 

                                                 
1620Ώπηφ δείρλεη φηη ήηαλ αβάζηκε ε θαηαγγειία πνπ έθαλε ν Σφκπξνο ζην εκπηζηεπηηθφ ηνπ γξάκκα 

πξνο ηνλ Μπαζηηά γηα ηελ παξέκβαζε ηνπ Παπαλησλίνπ ζηα ζρέδηα ηνπ Γηνθαξίλε γηα ηελ αλέγεξζε 

Μεγάξνπ Σέρλεο θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ δηεπζπληή ηεο Πηλαθνζήθεο γηα ηε κεηαζηέγαζε ηεο ειιεληθήο 

ηέρλεο ζηελ αίζνπζα ησλ Καιψλ Σερλψλ. ΐι. Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ 

Μπηελλάιε, φπ.π., ζει. 159, ππνζ. 246. 
1621Ώξηζκφο πξσηνθφιινπ 32750: «Παξαθαινχκελ φπσο αλαθέξεηε εκίλ ην ηαρχηεξνλ α) Πφηε θαη δηά 

ηηλφο εγγξάθνπ αλεθνηλψζε πκίλ ε δσξεά Υαηδεαξγχξε, σο επίζεο εάλ θαη πφηε εθιήζεηε λα 

παξαιάβεηε ηαχηελ ππφ ησλ αδειθψλ Υαηδεαξγχξε ζπλππνβάιινληεο θαη αληίγξαθα ησλ ελ ιφγσ 

εγγξάθσλ, β) Βάλ αλεθέξαηε ηνχην εηο ην Τπνπξγείνλ, πφηε θαη δηα ηηλφο εγγξάθνπ, γ) Βλ ελαληία 

πεξηπηψζεη δηαηί εηεξήζε ελ αγλνία ηνπ ζεκαληηθνχ ηνχηνπ γεγνλφηνο ε πξντζηακέλε αξρή». 
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ππνζέζεσο. Αηφηη εθφζνλ ην Τπνπξγείνλ δηά ηνπ Νφκνπ ηνλ νπνίνλ εηζεγήζε εηο ηελ 

ΐνπιήλ πεξί ηεο Πηλαθνζήθεο ίδξπζελ ελ απηή δχν πκβνχιηα φπσο επηβιέπνπλ ην 

κελ ελ ηε πεξηνπζίαλ απηήο, ην δε άιιν ηελ θαιιηηερληθήλ ηάμηλ, εγψ σο πξνο ηελ 

ππφζεζηλ ηεο δσξεάο Υαηδεαξγχξε εθξάηεζα ηα δχν πκβνχιηα ελήκεξα ησλ 

ελεξγεηψλ κνπ θαη ελήξγεζα ζπκθψλσο πξνο ηελ γλψκελ απηψλ, ηεο νπνίαο ππήξμα 

πάληνηε θαη εηο παλ δήηεκα ηεο Πηλαθνζήθεο αθξηβήο ηεξεηήο, ζεσξψ φηη εμεηέινπλ 

φ,ηη ην Τπνπξγείνλ επεδίσθε πξνο εμαζθάιηζηλ ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηδξχκαηνο». 

Σέινο, αλέθεξε σο πξνεγνχκελν παξάδεηγκα ηηο επηηπρεκέλεο ελέξγεηέο ηνπ ζρεηηθά 

κε ηελ αλάξηεζε ησλ έξγσλ ηεο δσξεάο Κσλζηαληηλίδε θαη ηνπ θιεξνδνηήκαηνο 

θνπινχδε, παξά ηνπο αληίζεηνπο φξνπο πνπ πξνέβιεπαλ ηα επίζεκα θείκελά ηνπο.
1622

 

ζνλ αθνξά ην αίηεκα ηνπ Σνπξθνβαζίιε γηα ηελ παξαιαβή θαη αλάξηεζε 

ησλ έξγσλ ηεο ζπιινγήο Υαηδεαξγχξε, ν Παπαλησλίνπ απάληεζε φηη ρξεηάδεηαη 

ηξηάληα εκέξεο γηα λα γίλνπλ νη αιιαγέο ζηελ αίζνπζα ειιεληθήο ηέρλεο θαη άιιεο 

είθνζη γηα ηε κεηαθνξά ησλ έξγσλ. χκθσλα κε ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ηα έξγα 

παξειήθζεζαλ ηειηθά ζηηο 14 Ώπγνχζηνπ 1933 θαη κε επηζηνιή ηνπ ζηηο 19 ηνπ ίδηνπ 

κήλα ν Παπαλησλίνπ ελεκέξσζε ηνλ ππνπξγφ φηη ελεξγείηαη ήδε ε αλάξηεζε ησλ 

πηλάθσλ «εηο ηελ θελσζείζαλ αίζνπζα ηνπ Βιιεληθνχ ηκήκαηνο ηελ 

νλνκαζζεηζνκέλελ αίζνπζαλ Ώπνζηφινπ Υαηδεαξγχξε».   

                                                 
1622Ααθηπινγξαθεκέλν έγγξαθν 7 ζειίδσλ, ππνγεγξακκέλν απφ ηνλ Παπαλησλίνπ, κε εκεξνκελία 

30/6/1933. Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., θάθεινο θιεξνδνηήκαηα.  
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13.4) Ζ λέα αλάξηεζε ηεο ζπιινγήο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο ζηηο 24 

Μαξηίνπ 1934 

Δ λέα αλάξηεζε ηεο ζπιινγήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο νινθιεξψζεθε ηελ 

άλνημε ηνπ 1934 θαη νη πφξηεο ηνπ κνπζείνπ άλνημαλ γηα ην θνηλφ ζηηο 24 Μαξηίνπ,
1623

 

παξακνλή ηνπ ενξηαζκνχ ηεο Βπαλάζηαζεο ηνπ 1821, ηνπ ενξηαζκνχ ηεο Βζληθήο 

Παιηγγελεζίαο θαζψο θαη ησλ δέθα ρξφλσλ ηεο Βιιεληθήο Αεκνθξαηίαο. Δ θάιπςε, 

σζηφζν, ησλ εγθαηλίσλ απφ ηνλ Σχπν ηεο επνρήο πεξηνξίζηεθε ζε κεξηθά κνλφζηεια 

ζηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο ησλ εθεκεξίδσλ, γεγνλφο πνπ καο επηηξέπεη λα ππνζέζνπκε 

φηη δελ είραλ εληαρζεί ζην επίζεκν πξφγξακκα ησλ ηξηήκεξσλ ενξηαζηηθψλ 

εθδειψζεσλ
1624

 θαη σο εθ ηνχηνπ δελ είραλ παξεπξεζεί ζεκαίλνπζεο πξνζσπηθφηεηεο 

ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο θαη πλεπκαηηθήο δσήο.  

Δ ζπιινγή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ήηαλ πιένλ αλαξηεκέλε ζε επηά 

αίζνπζεο ηνπ θηεξίνπ ηνπ Πνιπηερλείνπ. ηνλ πξψην φξνθν εμαθνινχζεζαλ λα 

βξίζθνληαη νη αίζνπζεο ηεο ηηαιηθήο ηέρλεο «ηέθαλνπ Ξέλνπ», ηεο θιακαλδηθήο-

νιιαλδηθήο ηέρλεο «Γ. Ώβέξσθ», ηεο γαιιηθήο ηέρλεο «Θενδψξνπ θαη Ώηθαηεξίλεο 

Ρνδνθαλάθε», ηεο δηεζλνχο ηέρλεο «Ώ. νχηδνπ», θαζψο θαη ε αίζνπζα ζρεδηψλ θαη 

ραξαθηηθψλ «Γξεγ. Μαξαζιήο». ηελ πξψελ ειιεληθή αίζνπζα ζηεγάζηεθε ηψξα ε 

ζπιινγή ηνπ Ώπφζηνινπ Υαηδεαξγχξε, κε απνηέιεζκα ηα έξγα ηεο λενειιεληθήο 

ηέρλεο λα κεηαθεξζνχλ ζηε κεγάιε αίζνπζα ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ ζην ηζφγεην 

ηνπ Πνιπηερλείνπ, εθεί πνπ είρε νξγαλσζεί ιίγνπο κήλεο λσξίηεξα ε κεγάιε έθζεζε 

έξγσλ ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα (εγθαίληα ζηηο 26 Ώπξηιίνπ 1933).
1625

 

ε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Κ. Αεκεηξηάδε ζην Παξίζη κε εκεξνκελία 24 

επηεκβξίνπ 1933, ν Παπαλησλίνπ ηνλ ελεκέξσζε γηα ηελ ππνπξγηθή απφθαζε ηεο 

κεηαζηέγαζεο ηεο ειιεληθήο αίζνπζαο, γξάθνληαο ηνπ φηη  

Δλλνείηαη φηη [ε λέα αίζνπζα] είλαη πνιχ θαηαιιεινηέξα απφ ηελ πξψηε, έρεη 

κεγαιχηεξν ρψξν, θαιιίηεξν θσο θη απηφ καο δίλεη ηελ επθαηξία, κηα θνξά πνπ γίλεηαη ε 

κεηαθφκηζηο, λα παξνπζηάζσκε έλα ειιεληθφ ηκήκα αξθεηά δηαθνξεηηθφ. Θα εθζέζσκε 

ηνλ Αξαβαληηλφ, άιια απνθηήκαηα θαη ηέινο πάλησλ ζα παξνπζηάζσκελ ηνπο Έιιελεο 

                                                 
1623Ώλκ., «Οη γιχπηαη καο εηο ηελ Βζληθήλ Πηλαθνζήθελ. Σα πξσηλά εγθαίληα», εθ. Ζ Βξαδπλή,24 

Μαξηίνπ 1934. Ώλκ., «Δ γιππηνζήθε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 24 Μαξηίνπ 

1934. 
1624 ΐι. ζρεηηθά εθ.Αθξφπνιηο, 24 θαη 25 Μαξηίνπ 1934: «Ώη Ώζήλαη εμχπλεζαλ ληπκέλαη κέζα εηο ην 

θπαλνχλ ρξψκα. νη θεληξηθψηεξνη δξφκνη θαη ηδίσο ε νδφο ηαδίνπ, ε Οκφλνηα θαη ε πιαηεία 

πληάγκαηνο, έπιεαλ εηο ηαο θπαλνιεχθνπο πνπ είραλ αλαξηεζή ρηαζηί θαηά δηαζηήκαηα». 
1625Έθζεζηο Έξγσλ Νηθεθφξνπ Λχηξα, νξγαλσζείζα ππφ ηεο Αλσηάηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ θαη ηεο 

Δηαηξείαο ησλ Φηινηέρλσλ, Καηάινγνο, Ώίζνπζα Ώλψηαηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ, Μεηζφβεηνλ 

Πνιπηερλείνλ, ρ.ρ. [1933].  
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θαιιίηεξα Ŕ θαη απφ θνληά ζηνπο ζπνπδαζηάο ηεο ρνιήο […] Γηα λα θάκσκε ηελ 

αίζνπζα μνδέςακε έμε ρηιηάδεο δξαρκέο, πηζηεχνκε πσο ην ειιεληθφ ηκήκα ζα θαλή εθεί 

εππξνζσπφηεξνλ θαη ζα αλαλεσζεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ, αθνχ εθζέζσκε λένπο 

θαιιηηέρλαο. Πνιχ δε πεξηζζφηεξν αλ εθζέζσκε θαη ηα γιππηά».
1626

 

ηε ζπλεδξίαζε, επίζεο, ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο 

ζηηο 13 Αεθεκβξίνπ 1933, ν Παπαλησλίνπ αλαθνίλσζε φηη ν Παξζέλεο έζεηε δσξεάλ 

ζηε δηάζεζε ηεο Πηλαθνζήθεο ηνπο πίλαθεο «Δ ςπρή ηνπ Ώζαλαζίνπ Αηάθνπ» 

«Οξθέαο θαη Βπξπδίθε» θαη «Καιπςψ», γηα λα αλαξηεζνχλ «εηο ηελ θαηεξηηζκέλελ 

αίζνπζαλ Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ ππφ ηνλ φξνλ φπσο ην εθ ησλ έξγσλ ηνχησλ «Δ ςπρή 

ηνπ Ώζαλαζίνπ Αηάθνπ» ηεζή εληφο εηδηθνχ πιαηζίνπ εθ ρξσκαηηζηψλ καξκάξσλ θαηά 

ην εθπνλεζέλ ππφ ηνπ δσξεηνχ ζρέδηνλ».
1627

 

Σν άξζξν ηνπ Ε.Μ. Παλαγησηφπνπινπ ζηελ εθεκεξίδα Ζ Πξσΐα ηνλ Ώπξίιην 

ηνπ 1934 καο δίλεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή αίζνπζα 

ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο.
1628

 χκθσλα κε ηνλ αξζξνγξάθν, ηα έξγα ηεο ειιεληθήο 

ηέρλεο ήηαλ κνηξαζκέλα ζε ηέζζεξηο αίζνπζεο: α)ζηελ θεληξηθή αίζνπζα ηεο ηηαιηθήο 

ηέρεο εμαθνινχζεζαλ λα είλαη αλαξηεκέλνη νη πίλαθεο ηνπ Ανκήληθνπ Θενηνθφπνπινπ 

θαη νη «Ώγηνγξαθίεο ησλ παιηψλ Κξεηηθψλ θαη Βπηαλεζίσλ δσγξάθσλ», νη πίλαθεο 

δειαδή ησλ Παβία, Σδαγθαξφια, Νηθ. Ανμαξά θ.ά. β) ζηελ αίζνπζα ησλ ζρεδηψλ 

βξίζθνληαλ «έλαο ζαπκάζηνο Παξζέλεο, κηα ζεηξά ζρεδηαζκάησλ ηνπ Γχδε, κεξηθά 

ζρεδηάζκαηα ηνπ Θέκνπ Άλληλνπ θιπ» γ) ζηε λέα αίζνπζα Υαηδεαξγχξε ν 

επηζθέπηεο έβιεπε ηα έξγα ησλ Γχδε, Νηθεθφξνπ Λχηξα θαη ησλ άιισλ Βιιήλσλ 

δσγξάθσλ πνπ ππήξραλ ζηε ζπιινγή ηνπ ηδηψηε ζπιιέθηε δ) ζηε λέα 

«μεκνλαρηαζκέλε», φπσο ηελ ραξαθηήξηζε ν Παλαγησηφπνπινο, αίζνπζα ηνπ ηζνγείνπ 

παξνπζηάζηεθαλ παιηά θαη λέα έξγα ηεο ζπιινγήο ηνπ κνπζείνπ. Ο ηερλνθξίηεο ηεο 

εθεκεξίδαο αλέθεξε φηη θπξηαξρνχζαλ νη κεγάινη δάζθαινη Ν. Γχδεο, Νηθεθφξνο 

Λχηξαο θαη Κ. Παξζέλεο. Ο κεγάισλ δηαζηάζεσλ πίλαθαο ηνπ Γχδε «Εδνχ ν Νπκθίνο» 

θαηείρε έλα κεγάιν κέξνο ηεο κεζεκβξηλήο πιεπξάο ηεο αίζνπζαο θαη παξαπέξα 

εθηίζελην κηα «εμαηξεηηθή» ζεηξά ζρεδηαζκάησλ ηνπ, ην «Σάκκα», ε «Βαξηλή 

πκθσλία» θαη δχν λεθξέο θχζεηο, απφ ηηο νπνίεο ν Παλαγησηφπνπινο μερψξηζε ηα 

                                                 
1626Ώξρεην Κ. Αεκεηξηάδε, ΒΛΕΏ-ΜΕΒΣ. 
1627Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., ΐηβιίν πξαθηηθψλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο, ζπλεδξίαζε ηεο 13εο Αεθεκβξίνπ 

1933. Δ Βπηηξνπή «ιαβνχζα ππ‟ φςηλ ηελ έγθξηζηλ ηεο δσξεάο ηνπ θ. Παξζέλε ππφ ηνπ Καιιηηερληθνχ 

πκβνπιίνπ» απνδέρηεθε ηε δσξεά θαη απνθάζηζε λα γίλεη ε απαηηνχκελε δαπάλε γηα ηελ θαηαζθεπή 

ηνπ πιαηζίνπ. ηνλ θαηάινγν ηνπ 1936, πάλησο, δελ ππάξρεη θαηαγεγξακκέλε ε δσξεά απηή, ελψ ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν εκθαλίδεηαη σο κεηαγελέζηεξε δσξεά ηεο νθίαο Παξζέλε: «Ώπνζέσζε ηνπ 

Ώζαλαζίνπ Αηάθνπ», πξηλ ην 1933(Π.6505, ιάδη ζε θακβά, 380x380εθ., δσξεά νθίαο Παξζέλε). 
1628Ε.Μ. Παλαγησηφπνπινο, «Δ λέα αίζνπζα ηεο Πηλαθνζήθεο», εθ. Ζ Πξσΐα, 13 Ώπξηιίνπ 1934. 
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«Μήια» γξάθνληαο φηη «κπνξεί πάληα λα ρξεζηκεχε σο ππφδεηγκα ζηνπο λένπο 

δσγξάθνπο, φζνη πξνζπαζνχλ ζην είδνο ηνχην ηεο δσγξαθηθήο λα ζπλδπάζνπλ ηελ 

απφδνζε ηεο πιαζηηθφηεηνο κε ηελ αβξφηεηα ηνπ ρξσκαηηζκνχ θαη ηελ ηνπνζέηζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ζηε δηάζεζε θαη ζην θσο, πνπ ηνπ ηαηξηάδεη». Ώπφ ηα έξγα ηνπ 

Νηθεθφξνπ Λχηξα μερψξηζε ην «Φαξηαλφ κνηξνιφη» θαη ηνλ «Ναπηηθφ» ελψ 

ζεκείσζε φηη ν Παξζέλεο αληηπξνζσπεχεηαη απφ δχν παιηέο ηνπ ζπλζέζεηο, ηελ 

«Πιαγηά» θαη ην «Ληκάλη ηεο Καιακάηαο», θαζψο θαη απφ ηελ λεθξή θχζε πνπ 

«αληίθξπ ζηα Μήια ηνπ Γχδε κπνξεί λα καο δείμεη ζρεκαηηθά, πφζν δξφκν πέξαζε ε 

λενειιεληθή ηέρλε απφ ηα ηέιε ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα ίζακε ζήκεξα». Ο 

Παλαγησηφπνπινο αλέθεξε αθφκε ηελ «Παηδηθή ζπλαπιία» ηνπ Εαθσβίδε ην 

πνξηξέην ηνπ ΐηθέια ηνπ Γ. Ρντινχ, έξγν «πνπ αληέρεη ζηελ απζηεξφηεξε θξηηηθή Ŕ 

πξάγκα ηφζν ζπάλην δπζηπρψο, ζ‟ νιφθιεξε ηελ άιιε παξαγσγή ηνπ δσγξάθνπ» ην 

πνξηξέην ηνπ θαξκαθνπoηνχ Αηθφπνπινπηνπ Ν. Καληνχλε, ην νπνίν έθξηλε σο έλα 

απφ ηα θαιχηεξα έξγα ηεο ειιεληθήο ζπιινγήο ηνπο ηέζζεξηο πίλαθεο ηνπ ΚνπΎληδη, 

κπξνζηά ζηνπο νπνίνπο θάιεζε ηνπο επηζθέπηεο λα ζηακαηήζνπλ, ηνλ ραξαθηήξηζε 

«ππέξνρν θσηηζηή» θαη ηφληζε ηελ αλάγθε λα κειεηεζεί πεξηζζφηεξν γηα λα πάξεη ηε 

ζέζε πνπ δηθαησκαηηθά ηνπ αλήθεη ζηελ ηζηνξία ηεο Σέρλεο καο» ηνλ «εμαηξεηηθφ» 

πίλαθα κε ηα «Κνπλέιηα» ηνπ επίζεο αγλνεκέλνπ Π. Λεκπέζε δχν ηνπηνγξαθίεο ηνπ 

Μαιέα θαη κηα πξνζσπνγξαθία ηνπ Νηθφιανπ Λχηξα ηελ ζειθηηθή «Πξσηνκαγηά 

ζηελ Κέξθπξα» ηνπ Υ. Παρή ην γλσζηφ έξγν ηνπ Κνπλειάθε κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

δσγξάθνπ κεξηθνχο πίλαθεο ηνπ Ώιηακνχξα, ηνπ Υαηδή, ηνπ Φσθά θαη ηνπ 

ΐνιαλάθε θαη ηέινο ηα έξγα ηνπ Γαιάλε θαη ηηο «καθέηηεο» ηνπ Ώξαβαληηλνχ. 

Ώλάκεζα ζηνπο πίλαθεο δσγξαθηθήο, ηα ζρέδηα θαη ηα ραξαθηηθά, ν επηζθέπηεο 

έβιεπε θαη ηέζζεξα γιππηά:  

 «Γπλαηθείνο θνξκφο», 1920 (Π.505, κάξκαξν, 126x44x55εθ.) ηνπ Κ. Αεκεηξηάδε. 

 «Ο Κάηλ», 1922 (Π.507, κπξνχληδνο, 33,5x22x25εθ.) ηνπ Λ. Ανχθα. 

 «Κεθάιη θφξεο», 1931 (Π.1292, κάξκαξν, 32x17x21,5 εθ.) ηνπ Μηράιε Σφκπξνπ. 

 «Εππνθέληαπξνο», 1901 (Π.504, κάξκαξν ρξσκαηηζκέλν, 60,5x34x17εθ.) ηνπ 

Θσκά Θσκφπνπινπ. 

Σηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζε ησλ ηεζζάξσλ απηψλ γιππηψλ καο 

δίλεη δηεμνδηθά ε Σ. Γηαλλνπδάθε ζην ζρεηηθφ θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο ηεο, νπφηε εδψ 

ζα αλαθεξζψ πεξηπιεπηηθά ζηελ ηζηνξία ηνπο.
1629

Ήδε ηα κέιε ηνπ Καιιηηερληθνχ 

                                                 
1629Σ. Γηαλλνπδάθε, Ζ ζπιινγή λενειιεληθήο γιππηηθήο θαη ε ηζηνξία ηεο, φπ.π., ζει. 96 θ.έ. 
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πκβνπιίνπ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 27
εο

 ΜαΎνπ 1932 είραλ ζπδεηήζεη «ζρεηηθψο κε ην 

ειιεληθφ ηκήκα ηεο ππφ ηνπ λφκνπ πξνβιεπνκέλεο Γιππηνζήθεο ηεο Βζλ. 

Πηλαθνζήθεο» θαη είραλ απνθάζηζαλ λα επαλαθέξνπλ ζε ηζρχ ην «απφ ηνπ έηνπο 1925 

ςήθηζκα απηνχ δη‟ νπ επξφηεηλε λα αγνξαζζή έλ γιππηηθφλ έξγνλ ηνπ γιχπηνπ θ. 

Κσλζηαληίλνπ Αεκεηξηάδνπ».Βπειέγε, φπσο θαη ηφηε, ν «Κνξκφο γπλαηθφο» θαη γηα 

ηελ θαιιηηερληθή ηνπ αμία, αιιά θαη γηα ηηο κηθξέο ηνπ δηαζηάζεηο νη νπνίεο «ζα 

επηηξέςσζη ηελ απφ ηνχδε ηνπνζέηεζηλ απηνχ, αξρνκέλε νχησ ηεο θαηαξηίζεσο ηνπ 

ειιεληθνχ ηκήκαηνο ηεο Γιππηνζήθεο», ελψ ε ηηκή ηνπ νξίζηεθε ζηηο 60.000 δξρ.  

Σν δήηεκα ηνπ «Κνξκνχ» επαλήιζε θαη ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 22
αο

 Μαξηίνπ 

1933, φηαλ ην πκβνχιην θιήζεθε λα απνθαζίζεη άκεζα γηα ηε δηάζεζε ηεο εηήζηαο 

θξαηηθήο επηρνξήγεζε ησλ 100.000 δξρ. Βθεί καζαίλνπκε φηη ε Βπηηξνπή Βπίβιεςεο 

είρε αλαβάιεη ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηεο αγνξάο ηνπ γιππηνχ ηνπ Αεκεηξηάδε, επεηδή 

ν Ώληψλεο Μπελάθεο ηελ ελεκέξσζε φηη ήηαλ δηαηεζεηκέλνο  «εηο εχζεηνλ ρξφλνλ λα 

δσξήζε εηο ηελ Πηλαθνζήθελ ηνλ επξηζθφκελνλ εηο ηελ θαηνρήλ ηνπ «Κνξκφλ 

γπλαηθφο» ηνπ απηνχ γιχπηνπ, παξφκνηνλ κε ηνλ πξψηνλ, αιιά εηο κέγα ζρήκα». Ο 

Παξζέλεο ππνζηήξημε φηη θαη ηα δχν έξγα ζα ήηαλ ρξήζηκα ζηελ Πηλαθνζήθε «φηαλ 

ιάβε ηελ πνζνπκέλελ έθηαζηλ ην ίδξπκα», θαη πξφζζεζε φηη «θαηά ηα θαζηεξσζέληα 

εηο ηελ Πηλαθνζήθελ, ε αγνξά ελφο έξγνπ Έιιελνο θαιιηηέρλνπ γίλεηαη σο επίζεκνο 

αλαγλψξηζηο ηεο αμίαο ηεο ζπληειεζζείζεο εξγαζίαο ηνπ. Καη ην κέηξνλ ηνχην, 

αλεμαξηήησο ηεο επγελνχο πξνζέζεσο ηνπ θ. Ώ. Μπελάθε πξέπεη λα ηεξεζή θαη δηα 

ηνλ θ. Αεκεηξηάδελ». πκθσλψληαο κε ηελ παξαπάλσ άπνςε, ην πκβνχιην έθξηλε 

φηη ε δσξεά δελ ζα έπξεπε λα απνθιείζεη ηελ αγνξά ηνπ γιππηνχ «θαζ‟ φηη εηο φια ηα 

Μνπζεία ηνπ Κφζκνπ ππάξρνπλ έξγα εγθξίησλ Καιιηηερλψλ εηο δχν κεγέζε, ρσξίο 

ηνχην λα ζεσξήηαη φηη απνηειεί επαλάιεςηλ ηνπ απηνχ έξγνπ, πνιχ δε πεξηζζφηεξνλ 

ηνχην ηζρχεη δηα κηαλ Πηλαθνζήθελ ζηεξνπκέλελ γιππηηθψλ έξγσλ». Ώπηή ηε θνξά ην 

έξγν θνζηνινγήζεθε ζηηο 50.000 δξρ. 

 πσο ηφληζαλ ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ, κε ηελ αγνξά ηνπ «Κνξκνχ», πνπ 

ιφγσ ησλ κηθξψλ ηνπ δηαζηάζεσλ ζα κπνξεί λα εθηεζεί απφ ηψξα ζηελ αίζνπζα ηεο 

ειιεληθήο ηέρλεο (πνπ ηφηε αθφκα δελ είρε κεηαθεξζεί ζηελ κεγάιε αίζνπζα ηεο 

ρνιήο ησλ Καιψλ Σερλψλ), καδί κε ην επίζεο κηθξφ γιππηφ ηνπ Σφκπξνπ,  

εγθαηληάζηεθε ε γιππηνζήθε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο.  

Δ «Κεθαιή θφξεο» ηνπ Σφκπξνπ είρε αγνξαζηεί ηνλ Ενχλην ηνπ 1932, φηαλ ηα 

κέιε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ επηζθέθζεθαλ ηελ αίζνπζα ηεο ρνιήο Καιψλ 

Σερλψλ, φπνπ θπιάζζνληαλ ηα αγνξαζζέληα ππφ ηνπ Κξάηνπο δηά ηνπ πνζνχ ησλ 
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75.000 δξαρκψλ έξγα γιππηηθήο, δσγξαθηθήο θαη δηαθνζκεηηθήο. Καηφπηλ ηεο 

εμέηαζήο ηνπο, φπσο αλαγξάθεηαη ζηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 18
εο

 Ενπλίνπ,  

απνθαζίζηεθε «θαζ‟ν δηθαίσκα παξέρεη ν λφκνο πεξί δηαζέζεσο ηνπ άλσ πνζνχ» ε 

αγνξά ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ γιππηνχ.ηα πξαθηηθά δηαβάδνπκε επίζεο φηη ν Παξζέλεο 

«απνβιέπσλ εηο ηνλ ηαρχηεξνλ πινπηηζκφλ ηνπ ειιεληθνχ ηκήκαηνο ηεο πηλαθνζήθεο, 

εμέθξαζε ηελ γλψκελ φηη πξέπεη θαη ηα ππφινηπα δσγξαθηθά έξγα [πνπ είραλ 

αγνξαζηεί απφ ην θξάηνο] λα εηζέιζνπλ εηο ηελ Πηλαθνζήθελ», ηαάιια κέιε, φκσο, 

έθξηλαλ φηη «ην πκβνχιηνλ δελ πξέπεη λα απνκαθξπλζεί ηνπ κέρξη ηνχδε ηεξεζέληνο 

κέηξνπ εθινγήο ειιεληθψλ έξγσλ δηα ηελ Πηλαθνζήθελ», ππνλνψληαο κάιινλ εδψ ηελ 

έιιεηςε θαιιηηερληθήο αμίαο.
1630

 

Δ κεηαζηέγαζε ηνπ ειιεληθνχ ηκήκαηνο ζηελ επξχρσξε αίζνπζα ηεο ρνιήο 

Καιψλ Σερλψλ έδσζε ηελ επθαηξία ζηνλ Παπαλησλίνπ λα εθζέζεη θαη ηα έξγα 

γιππηηθήο ηεο ζπιινγήο. ηελ επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Αεκεηξηάδε πνπ ηφηε βξηζθφηαλ 

ζην Παξίζη, ζηηο 24 επηεκβξίνπ, απφζπαζκα ηεο νπνίαο παξέζεζα παξαπάλσ, ηνλ 

ελεκέξσζε γηα ηε κεηαζηέγαζε ηνπ ειιεληθνχ ηκήκαηνο θαη γηα ηελ πξφζεζή ηνπ λα 

αξρίζεη ε γιππηνζήθε κε έλα δηθφ ηνπ έξγν. Σνλ πιεξνθφξεζε επίζεο φηη ην 

Καιιηηερληθφ πκβνχιην είρε δχν θνξέο νκφθσλα απνθαζίζεη ηελ αγνξά ηνπ 

«Κνξκνχ», ε Βπηηξνπή Βπίβιεςεο, σζηφζν, δελ κπνξνχζε λα ζπλεδξηάζεη θαη λα 

εγθξίλεη ηελ αγνξά ιφγσ κε απαξηίαο, εμαηηίαο ησλ πνιιψλ ππνρξεψζσλ ηνπ κέινπο 

ηεο θαη πξσζππνπξγνχ Π. Σζαιδάξε. Έηζη ηνπ δήηεζε λα δψζεη ηνλ Κνξκφ άκεζα 

ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε «ππφ ηχπν πξνζσξηλφηεηαο», ψζηε λα εθηεζεί γηα ηνλ πξψην 

θαηξφ, κε ηελ ππνρξέσζε «λα ζνπ ην επηζηξέςεη κφιηο ην δεηήζεηο».
1631

 

πσο αλαθέξεη ε Γηαλλνπδάθε, ε απάληεζε ηνπ Αεκεηξηάδε ζηελ πξφηαζε 

ηνπ Παπαλησλίνπ ιαλζάλεη, ν Μπελάθεο φκσο κε επηζηνιή ηνπ ζηηο 13 Αεθεκβξίνπ 

1933 πξνο ηνλ Ώιέμαλδξν Αηνκήδε ηνπ επηβεβαίσζε ηελ «πξσηλή πξνθνξηθή δσξεά 

ηνπ πξνο ηελ Πηλαθνζήθε» ηνπ ιίζηλνπ γπλαηθείνπ θνξκνχ ηνπ Αεκεηξηάδε
1632

 θαη ην 

Καιιηηερληθφ πκβνχιην ζε επραξηζηήξηα επηζηνιή ηνπ ηελ επνκέλε, ηνπ επηζήκαλε 

φηη «γίλεζζε ν εγθαηληαζηήο ηεο γιππηνζήθεο ελ ηε Πηλαθνζήθε. Δ πξνζπάζεηά καο λα 

ηδξχζσκελ ηελ γιππηνζήθελ έκεηλε αθαξπνθφξεηνο εθφζνλ δελ ήην δπλαηφλ λα 

αληηπξνζσπεπζή ελ απηή ν έρσλ λα επηδείμε εξγαζίαλ ηξηάθνληα εηψλ εθιεθηφο 

                                                 
1630Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., Πξαθηηθά Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, ζπλεδξίαζε ηεο 18εο Ενπλίνπ 1932. 
1631Ώξρείν Κ. Αεκεηξηάδε, ΜΕΒΣ-ΒΛΕΏ. 
1632Ώξρείν Ώληψλε Μπελάθε, 166/216.  
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Έιιελ γιχπηεο».
1633

 Βπηπξνζζέησο, ν Μπελάθεο, θαηφπηλ ζπλελλφεζήο ηνπ κε ην 

Καιιηηερληθφ πκβνχιην δψξηζε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1934, ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε 

θαη ηελ ράιθηλε θεθαιή ηνπ Κάηλ, έξγν ηνπ Λνπθά Ανχθα, κε ηνλ φξν ην έξγν λα 

εθηεζεί ακέζσο.
1634

Σέινο, ηνλ ίδην κήλα θαη έπεηηα απφ παξάθιεζε ηνπ Παπαλησλίνπ, 

ν Θσκάο Θσκφπνπινο δψξηζε ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε ην γιππηφ ηνπ 

«Εππνθέληαπξνο».
1635

 

πσο αλέθεξα θαη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, ηαεγθαίληα ηεο λέαο ηαμηλφκεζεο 

ηεο ζπιινγήο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο δελ πξνζζέιθπζαλ ζεκαίλνπζεο 

πξνζσπηθφηεηεο απφ ηνλ ρψξν ηεο πνιηηηθήο, ησλ ηερλψλ θαη ησλ γξακκάησλ, αλ 

θξίλνπκε ηνπιάρηζηνλ απφ ηα κνλφζηεια πνπ αθηέξσζαλ ζην γεγνλφο νη αζελατθέο 

εθεκεξίδεο. ε αληίζεζε κε ηελ παξνπζία ηνπ πξσζππνπξγνχ ΐεληδέινπ ηνλ Ώπξίιην 

ηνπ 1930 ζηηο αίζνπζεο ηεο Πηλαθνζήθεο, θαη ηφηε κε αθνξκή ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο 

έθζεζεο ηεο κφληκεο ζπιινγήο (βι. θεθάιαην 12.4), ν ησξηλφο πξσζππνπξγφο 

Σζαιδάξεο, κνινλφηη ήηαλ κέινο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο δελ παξεπξέζεθε ζηα 

εγθαίληα, φπσο επίζεο ζπλέβε θαη κε ηα άιια πςειφβαζκα κέιε ηεο θπβέξλεζεο, 

γεγνλφο πνπ δείρλεη ην πεξηνξηζκέλν ελδηαθέξνλ ησλ ζηειερψλ ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο 

γηα ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε. Ώλ ζηα παξαπάλσ ζπλππνινγίζνπκε θαη νξηζκέλα άξζξα 

πνπ δεκνζηεχηεθαλζηνλ Σχπν θαη επέθξηλαλ ηελ παξνπζίαζε ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο 

ζηηο αίζνπζεο ηνπ κνπζείνπ, ηφηε κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ζηα κέζα ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1930, έλα ηκήκα ηνπ πνιηηηθνχ θαη πλεπκαηηθνχ θφζκνπ δηέζεηε 

δηαθνξεηηθέο, ζπγθξηηηθά κε ηε δηεχζπλζε ηνπ κνπζείνπ, αληηιήςεηο ζρεηηθά κε ηε 

θπζηνγλσκία ηνπ, αιιά θαη ηνλ ξφιν ηνπ ζηελ ειιεληθή δεκφζηα ζθαίξα. 

ε άξζξν ηνπ πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα Ζ Πξσΐα ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

1933, ν Παλαγησηφπνπινο ηφληζε αξρηθά πφζν αλαγθαία ήηαλ ε δεκηνπξγία ηνπ 

λενειιεληθνχ πνιηηηζκνχ «πνπ ζα ληχζε ηε γχκληα καο θαη ζα πινπηίζε ηε θηψρηα 

καο κε ηελ άθζαξηε δφμα ηνπ πλεχκαηνο» θαη έζεζε ζηε ζπλέρεηα σο βαζηθή 

πξνυπφζεζε «κέζα ζηηο αλεκνδάιεο ησλ αληηθάζεσλ θαη ησλ δηεζληζηηθψλ ξεπκάησλ» 

ηελ επηζηξνθή ζηνλ εαπηφ καο: «λα θαηαιάβνπκε πσο ηα εζληθψηεξα ζηνηρεία είλε θαη 

                                                 
1633Ώξρείν Ώληψλε Μπελάθε, 166/217. 
1634Βπηζηνιή ηνπ Μπελάθε πξνο ηνλ Αηνκήδε κε εκεξνκελία 17 Φεβξνπαξίνπ 1934. Ώξρείν Ώληψλε 

Μπελάθε, 166/218. ΐι. θαη ηελ επηζηνιή απάληεζε ηνπ Παπαλησλίνπ πξνο ηνλ Μπελάθε (17/2/1934), 

φπνπ ηνλ ελεκεξψλεη γηα ηελ παξαιαβή ηνπ γιππηνχ θαη ηνπ εθθξάδεη ηηο επραξηζηίεο ηνπ. Ώξρείν 

Ώληψλε Μπελάθε, 166/219. 
1635ΐι. ηελ επηζηνιή ηνπ Παπαλησλίνπ πξνο ηνλ Θ. Θσκφπνπιν κε εκεξνκελία 17 Φεβξνπαξίνπ 1934 

θαη ηελ απάληεζε ηνπ γιχπηε ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ ζην Σ. Γηαλλνπδάθε, Ζ ζπιινγή λενειιεληθήο 

γιππηηθήο θαη ε ηζηνξία ηεο, φ.π., ζει.102-103. 
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ηα δηεζληζηηθψηεξα θαη πσο ε πην αηψληα αλζξψπηλε νπζία βξίζθεηαη πάληα κέζα ζηνλ 

θαζέλα καο».
1636

 Ώλάκεζα ζηα εκπφδηα γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ λενειιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ ήηαλ, γηα ηνλ αξζξνγξάθν, θαη ε άγλνηά καο γηα ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο 

ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο, εμαηηίαο α) ηεο αλχπαξθηεο βηβιηνγξαθίαο: «δελ έρνπκε νπη‟ 

έλα βηβιηαξάθη, πνπ λα καο καζαίλε απφ πνηνπο ζηαζκνχο πέξαζε ε λενειιεληθή 

ηέρλε, γηα λα θηάζε ζηε ζεκεξηλή ηεο θαηάζηαζε»· θαη β) ηεο απνπζίαο ελφο ηφπνπ 

«φπνπ λα έρε θαλείο ηελ άλεζε λα πεξάζε έζησ θαη ζε ιηγφρξνλε ζεψξεζε κηα ζεηξά, 

επηζηεκνληθά δηαξξπζκηζκέλε, λενειιεληθψλ έξγσλ ζε θάζε θιάδν ηεο ηέρλεο». ην 

ζεκείν απηφ ν Παλαγησηφπνπινο ππνγξάκκηζε φηη ε Βζληθή Πηλαθνζήθε δελ 

κπνξνχζε λα επηηειέζεη έλαλ ηέηνην πξννξηζκφ, επεηδήκε ηηο δσξεέο θπξίσο μέλσλ 

έξγσλ «ζα κεηαβιεζή κε ην πέξαζκα ηνπ θαηξνχ ζ‟έλα επαξθέο νπσζδήπνηε κνπζείν 

μέλεο ηέρλεο, κα δε λνκίδσ, πσο ζα κπνξέζε λα γίλε κηα ζσζηή λενειιεληθή 

Πηλαθνζήθε, εθηφο αλ άιιάμε ξηδηθά ραξαθηήξα [ε ππνγξάκκηζε δηθή κνπ], πξάγκα 

πνπ ζην θάησ θάησ δελ ζπκθέξεη». Πξφηεηλε, επνκέλσο, ηελ ίδξπζε ελφο μερσξηζηνχ 

Μνπζείνπ ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο, κε βάζε ηα έξγα πνπ ήδε έρνπλ ζπγθεληξσζεί 

ζηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε.
1637

 

ε λέν ηνπ άξζξνιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, ν Παλαγησηφπνπινο επαλήιζε ζην 

δήηεκα ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο, δηαηππψλνληαο ην εξψηεκα αλ ππάξρεη ή φρη ψξηκε 

θαη πινχζηα λενειιεληθή εηθαζηηθή παξαγσγή ψζηε λα ρσξέζεη ζηηο αίζνπζεο ελφο 

κνπζείνπ.
1638

 ηελ απάληεζή ηνπ ππνζηήξημε φηη ππήξραλ κελ έξγα, φρη φκσο θαη 

πξαγκαηηθέο θαιιηηερληθέο πξνζσπηθφηεηεο / δεκηνπξγνί. Δ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ 

απνηππψλεηηελ θπξίαξρε αληίιεςε ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο, 

φρη κφλν ζηα ηέιε ηεο πεξηφδνπ ηνπ Μεζνπνιέκνπ,
1639

 αιιά θαη θαηά ηηο δχν πξψηεο 

κεηαπνιεκηθέο δεθαεηίεο, φπσο ζα αλαιχζσ ζην ηέηαξην κέξνο ηεο δηαηξηβήο. Ο 

αξζξνγξάθνο έθαλε ιφγν γηα «αλαθνκνίσηε επίδξαζε», «αδχλακε δεκηνπξγηθή 

                                                 
1636Ε.Μ. Παλαγησηφπνπινο, «Γεηήκαηα ηεο Νενειιεληθήο ηέρλεο», εθ. Ζ Πξσΐα, 18 Ννεκβξίνπ 1933. 
1637π.π. 
1638Ε.Μ. Παλαγησηφπνπινο, «Δ Νενειιεληθή ηέρλε», εθ. Ζ Πξσΐα, 12 επηεκβξίνπ 1934. 
1639ΐι. θαη ηα φζα ππνζηεξίδεη ν Ώ. Πξνθνπίνπ ην 1936: «Οη αξρεγνί ηνπ λενειιεληθνχ ξσκαληηζκνχ 

Γχδεο θαη Λχηξαο ηαμηδεχνπλε ζηε Μηθξαζία, αξρίδνπλε λα βιέπνπλε θαη ζηελ Βιιάδα πιηθφ 

δσγξαθηθά εθκεηαιιεχζηκν. Δ εζνγξαθηθή φκσο παξάδνζε πνπ δεκηνπξγήζαλε δελ είρε ηελ πεγή ηεο 

ζηελ αλάγθε λα κειεηεζή θαη λ‟ αγαπεζή ε Βιιάδα ζαλ Βιιάδα, φπσο έγηλε πην αξγά κε ηνπο 

δεκνηηθηζηέο θαη ηνπο εκπξεζζηνληζηέο. Σελ είδαλε κε ηα κάηηα ηνπ Μνλάρνπ θαη καο δψζαλε έξγα 

άςνγα ζην ζρέδην, μέλα φκσο απφ ηελ ειιεληθή γε. Αελ κπνξέζαλε λα εγθιεκαηηζηνχλε ζηε ρψξα ηνπο 

θαη κείλαλε σο ην ηέινο ΐαπαξνί ζην χθνο θαη ζηελ ηερληθή ηνπο. Σν Μφλαρν θαζπζηέξεζε ηελ 

θαιιηηερληθή δσή ηνπ ηφπνπ, φπσο ε θαζαξεχνπζα ηελ πλεπκαηηθή. Ώπνκφλσζε ηελ Βιιάδα απφ ηηο 

κεγάιεο ρξσκαηηθέο θαηαρηήζεηο ηεο γαιιηθήο ηέρλεο, έθνςε ην λήκα ηεο ηζηνξηθήο ζπλέρεηαο κε ηνλ 

εθηαλεζηψηηθν λαηνπξαιηζκφ, έξξημε ηε δσγξαθηθή ζ‟ έλα ρξψκα ιαζπεξφ πνπ κφλν ζε ηδηνζπγθξαζίεο 

θίλεο θαη αλψηεξεο ζαλ ηνπ Νηθνιάνπ Γχδε κπνξεί θαη ζπγρσξνχκε». Ώ. Πξνθνπίνπ, Νενειιεληθή 

Σέρλε. Βηβιίν Πξψην. Δθηαλεζηψηηθνο Ναηνπξαιηζκφο, Ώζήλα., Μέιηζζα, 1936, ζει. 28.  



706 

νξκή», «κίκεζε θαη πξνρεηξφηεηα»·ζεκείσζε, επίζεο, ηελ έιιεηςε ηφζν ηνπ ζηνηρείνπ 

ηεο απηνδχλακεο αηνκηθήο δεκηνπξγίαο, φζν θαη ηνπ εζληθνχ ζηνηρείνπ· αλέθεξε ηελ 

απνπζία ηνπ εζσηεξηθνχ πινχηνπ θαη ηεο αςεγάδηαζηεο ηερληθήο πείξαο· θαη θαηέιεμε 

ζην ζπκπέξαζκα πσο ππήξμαλ «εθδειψζεηο ζπαζκσδηθέο, ρσξίο ζπλέπεηα, ρσξίο 

εζσηεξηθή ζπλνρή ή κηθξέο γεκάηεο πξνζπάζεηεο, ζπγθξαηεκέλεο ζε κηα κεηξηφθξνλε 

επάξθεηα, αλίθαλεο λα δεκηνπξγήζνπλ πξνεθηάζεηο, λα ζρεκαηίζπνλ ξεχκαηα, λα 

εθθξάζνπλ πιαηχηεξα θαη ζπλζεηψηεξα έλα θφζκν κεζηφ θαη νξγαληθά 

ζπκπιεξσκέλν». Ο Παλαγησηφπνπινο αλαδήηεζε ηελ αηηία ηεο κέηξηαο αμίαο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο εηθαζηηθήο παξαγσγήοζην γεγνλφο φηη ε λενειιεληθή ηέρλε κεγάισζε 

κέζα ζηηο πεξηπέηεηεο ελφο εζληθνχ βίνπ θαη ηδηαίηεξα ζην γεγνλφο φηη ην 

Έζλνοαλαδήηεζε ζηα μέλα ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζα βνεζνχζαλ ην αλέβαζκά ηνπ ζ‟ 

έλα ςειφηεξν επίπεδν πνιηηηζκνχ. πσο φκσο ππνγξάκκηζε «φηαλ ζάξζε ε ψξα λα 

γίλε έλαο απνινγηζκφο ησλ απνηειεζκάησλ, πνπ είραλ νη μέλεο επηδξάζεηο ζηελ εζληθή 

καο δσή απφ ηελ επαλαζηαηηθή πεξίνδν ίζακε ζήκεξα, λνκίδσ πσο ην παζεηηθφ ζα 

παξνπζηαζζή πνιχ κεγαιχηεξν απφ ην ελεξγεηηθφ. Καη ηνχην ζε θάζε θιάδν ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο καο: ζηελ επηζηήκε θαη ηε ινγνηερλία, ζηελ ηέρλε θαη ηελ θνηλσληθή 

δσή, ζε θάζε πεξίζηαζε ηνπ δεκφζηνπ ή ηνπ ηδησηηθνχ καο βίνπ». Ο Παλαγησηφπνπινο 

έθξηλε, επίζεο, αλαπφθεπθηε ηε ζηξνθή απηή πξνο ηελ «μέλε ζνθία» («δελ ζα 

κπνξνχζε λα ζπκβή δηαθνξεηηθά») θαη επέθξηλε ηνλ ηξφπν πνπ έγηλαλ θηήκα καο ηα 

μέλα απηά ζηνηρεία: αρψλεπηα, αζπζηεκαηνπνίεηα, επηθαλεηαθά. Ώλαγλψξηζε φκσο 

ηελ χπαξμε νξηζκέλσλ «αηφθησλ ληφπησλ θαλεξσκάησλ», θαιιηηερλψλ πνπ 

θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ αδηάθζνξν ηνλ εαπηφ ηνπο, δεκηνπξγηψλ πνπ αλαβξχδνπλ 

απφ κηα πξαγκαηηθή εζσηεξηθή ππφζηαζε, ζθφξπηα αιιά πνιχηηκα ζηνηρεία, 

αζχληαθηεο θαη αζπζηεκαηνπνίεηεο δπλάκεηο.Πξφζζεζε δε φηη παξφια ηα ειαηηψκαηά 

ηεο ε ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο αληηπξνζσπεχεη απφ ηε δηθή ηεο πιεπξά κηα 

γελλαία πξνζπάζεηα ηνπ Έζλνπο θαη πσο κηα πξνζεθηηθή επηινγή έξγσλ ζα κπνξνχζε 

λα ζπληειέζεη ζην κέζησκα κηα κφληκεο θαιιηηερληθήο παξάδνζεο, κηαο πνιπδχλακεο 

αθεηεξίαο γηα θαηλνχξηεο δεκηνπξγίεο. Καη ζην ζεκείν απηφ εληφπηζε ν 

Παλαγησηφπνπινο ηελ πξνζθνξά ηνπ Μνπζείνπ Νενειιεληθήο Σέρλεο:  

Έλα Μνπζείν ηεο Νενειιεληθήο Σέρλεο ζα πξφζθεξε ηνχηε ηε κεγάιε ππεξεζία ζηε λέα 

καο ηέρλε: ζα ηεο παξνπζίαδε ελσκέλε ζε νξγαληθφ ζχλνιν, παξ‟φιεο ηηο αληηθάζεηο, 

πνπ ππάξρνπλ αλάκεζά ηεο, ηελ πξνζπάζεηα ησλ πεξαζκέλσλ γελεψλ θαη ζα ηεο έδηλε 

θαη ην ζάξξνο θαη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνρσξήζε κε θάπνηα ζπλέπεηα θαη ζηνλ εαπηφ ηεο 

θαη ζηε θχζε ηνπ ληφπηνπ ζηνηρείνπ. Καη απφ ηελ άιιε κεξηά, ζα έδεηρλε δσληαλά θαη 
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άκεζα ζην πνιχ θνηλφ φ,ηη αμηφινγν θαησξζψζακε λα δεκηνπξγήζνπκε απφ ηελ επνρή 

ηνπ Κφζζνπ ίζακε ην έξγν ηνπ Σφκπξνπ θη απφ ην Θεφδσξν Βξπδάθε ίζακε ηνλ 

Παξζέλε.
1640

 

Μεξηθνχο κήλεο αξγφηεξα, ηνλ Εαλνπάξην ηνπ 1934, ν λεαξφο ηφηε Άγγεινο 

Πξνθνπίνπδεκνζίεπζε έλα άξζξν ζην πεξηνδηθφ Δξγαζία, ζην νπνίν θαη επέθξηλε ηε 

δηνίθεζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο γηα ηελ αλεπάξθεηά ηεο λα ζπγθξνηήζεη κηα 

«ζνβαξή Πηλαθνζήθε Νενειιήλσλ».
1641

Ο Πξνθνπίνπ, αθνχ επεζήκαλεηε γεληθφηεξε 

έιιεηςε γλψζεο ηφζν γηα ηε λεψηεξε πλεπκαηηθή ηζηνξία ηνπ ηφπνπ(«γηα ηε 

δηαλνεηηθή θαη αηζζεηηθή εθδήισζε ηνπ ιανχ κεηά ηελ Βπαλάζηαζε»), φζν θαη γηα ηα 

θαιιηηερληθά ξεχκαηα θαη ξνπέο πνπ «ζηε δχζε ζπλέπαηξλαλ θαη ηνλ ηειεπηαίν 

πνιίηε», ραξαθηήξηζε, ζηε ζπλέρεηα, σο θαζξέθηε απηήο ηεο «θαζπζηέξεζεο ηνπ 

ιανχ» ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε, ην ίδξπκα πνπ «ηάρηεθε λα ζπγθεληξψλεη μέλα θη 

ειιεληθά ληνθνπκέληα θαιιηηερληθά». ε αληίζεζε φκσο κε ηνλ Παλαγησηφπνπιν, ν 

νπνίνο είρε αλαγλσξίζεη φηη ε Πηλαθνζήθε κπνξνχζε λα εμειηρζεί ζε έλα «επαξθέο 

κνπζείν μέλεο ηέρλεο», ν Πξνθνπίνπ ηζρπξίζηεθε φηη θαη σο κνπζείν 

δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο ε Πηλαθνζήθε είρε απνηχρεη, θάλνληαο ιφγν γηα κεξηθά 

«ςίρνπια» απφ ηελ πινχζηα παξαγσγή ηεο επξσπατθήο ηέρλεο πνπ ήηαλ αλαξηεκέλα 

ρσξίο νξγαληθφ δεζκφ ζηηο αίζνπζεο ηνπ Μεηζνβείνπ θαη αλαγλσξίδνληαο ελ κέξεη 

κφλν σο δηθαηνινγία ηηο πςειέο ηηκέο ησλ έξγσλ θαη ηε ζπλαθφινπζε θαθή 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. Αελ δέρηεθε φκσο ηηο ίδηεο δηθαηνινγίεο γηα ηηο 

ειιείςεηο ζηελ πηλαθνζήθε θαη γιππηνζήθε ησλ λενειιήλσλ θαιιηηερλψλ: «ε 

ζπαληφηεηα γηα ηα λενειιεληθά έξγα ηέρλεο θαη ε ρηιηνηξηκκέλε απηή αδπλακία ηνπ 

θξάηνπο θαηαληνχλε εδψ πηα αζηεηφηεηεο». Βπέθξηλε επίζεο ηε κέζνδν ηαμηλφκεζεο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ ζηελ αίζνπζα ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ, επεηδή «θάλεη 

ηνλ ζεαηή λα θεχγε πην δαιηζκέλνο απ‟ φηη ήηαλ ζαλ ήξζε», θαη αλέθεξε σο βαζηθή 

αηηία ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ ηα εμήο:  

Δίλαη θσλαρηή θεη κέζα ε έιιεηςε θάπνηνπ βαζηθνχ θξηηεξίνπ γηα ηε ζπγθξφηεζε κηαο 

ζχγρξνλεο πηλαθνζήθεο. Σνπ θξηηεξίνπ ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο πιαηεηάο 

πξννπηηθήο ηνπ ρξφλνπ. Σν αμηνινγηθφ θξηηήξην θείλσλ πνπ δηεπζχλνπλ ην ίδξπκα φζν 

θαη θαιφ λάλαη, δελ ζα κπνξέζε λα δψζε ζηηο παξνχζεο θαη κέιινπζεο γελεέο ηίπνηα 

παξαπάλσ απφ ηηο δηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο γηα ηνπο θαινχο θη άμηνπο ηερλίηεο ηεο επνρήο 

ηνπο. Ζ ηζηνξία φκσο ελφο πνιηηηζκνχ δελ θξίλεηαη κνλάρα απφ ηηο θνξπθέο, κα απφ ην 

                                                 
1640Ε.Μ. Παλαγησηφπνπινο, «Δ Νενειιεληθή ηέρλε», φπ.π. 
1641Ώ. Πξνθνπίνπ, «Γηα κηα ζνβαξή Πηλαθνζήθε Νενειιήλσλ θαιιηηερλψλ», Δξγαζία, 20 Εαλνπαξίνπ 

1934, ζει. 92. 
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ζχλνιν θαη ν ρξφλνο πνιιέο θνξέο έδεημε σο ηα ηψξα φηη θείλν πνπ ζε κίαλ επνρή 

ζηφιηδε ηελ θνξθή θαηξφο είλαη λα ζηνιίζε θαη ηα πφδηα. Γε ζέισ λα θάλσ θαλέλαλ 

ππαηληγκφ γηα ηνπο θαιιηηέρλεο πνπ πξνηηκήζεθαλ κέζα ζηελ πηλαθνζήθε θαη πνπ ίζσο 

καδί κε ηνπο δηεπζπληέο ηεο λα ηνπο ζεσξψ ηνπο πην δηαιερηνχο. Θέισ φκσο λα ηνλίζσ 

φηη ην ππνθεηκεληθφ κέηξν είλαη ην ρεηξφηεξν φηαλ πξφθεηηαη λα γξάςε θαλείο κηα 

ηζηνξία φπσο απηή ηεο θαηάξηηζεο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο.
1642

 

Μεξηθά ρξφληα αξγνηεξα, ζηα 1936, ν Πξνθνπίνπ ζην βηβιίν ηνπ Νενειιεληθή 

Σέρλε, ζηάζεθε πεξηζζφηεξν επηθξηηηθφο απέλαληη ζηνλ Παπαλησλίνπ, ζεκεηψλνληαο 

αξρηθά  φηη ήηαλ εθείλνο πνπ φθεηιε λα δψζεη έλα «έξγν γηα ηε λενειιεληθή ηζηνξία 

ηεο ηέρλεο», επεηδή ζε απηφλ «έπεθηε ην ηζηνξηθφ ηνχην βάξνο», θαη ηνλίδνληαο ζηε 

ζπλέρεηα φηη ν δηεπζπληήο ηεο Πηλαθνζήθεο«ηνπνζεηήζεθε ζηε ζθνπηά ηνπ 

εκπξεζζηνληζκνχ θαη χςσζε ηηο αξρέο ηνπ ζε δηάηαγκα δσήο θαη ζαλάηνπ γηα ηα 

λενειιεληθά θαιιηηερληθά κλεκεία».
1643

 

Οη αληηιήςεηο ηφζν ηνπ Πξνθνπίνπ  φζν θαη ηνπ Παλαγησηφπνπινπ, κνινλφηη 

εθθηλνχλ απφ δηαθνξεηηθέο αθεηεξίεο, δείρλνπλ κε εχγισηην ηξφπν φηη ε Βζληθή 

Πηλαθνζήθε εθιακβαλφηαλ (θαη ήηαλ) ηφηε έλα κνπζείν θαηεμνρήλ δπηηθνεπξσπατθήο 

ηέρλεοαιιά θαη φηη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα πινπνηήζεη έλα βαζηθφ αίηεκα πνπ άξρηζε λα 

δηαηππψλεηαη εθείλα ηα ρξφληα πην ζπζηεκαηηθά, λα ζέζεη δειαδή ηηο βάζεηο γηα ηε 

ζπγθξφηεζε ηεο ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο, κέζσ ηεο απφθηεζεο θαη 

αλάξηεζεο ζηηο αίζνπζέο ηεο ησλ έξγσλ ηεο λενειιεληθήο εηθαζηηθήο παξαγσγήο. 

Ο κελ Πξνθνπίνπ δηαηχπσζε, ίζσο, γηα πξψηε θνξά έλα αίηεκα ηζηνξηθφηεηαο, 

δεηψληαο λα εθπξνζσπεζεί ζηηο αίζνπζεο ηεο Πηλαθνζήθεο ην ζχλνιν ησλ 

θαιιηηερλψλ, θαη φρη κφλν νη «θνξπθέο» ηνπ πνιηηηζκνχ. Ο Παπαλησλίνπ, σζηφζν, 

δελ είρε ηελ ίδηα νπηηθή, φπσο καο δείρλνπλ ηα φζα αλαγξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηνπ 

Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 18
εο

 Ενπλίνπ 1932, κε αθνξκή ηελ 

επίζθεςή ησλ κειψλ ηνπ ζηελ αίζνπζα ηεο ρνιήο Καιψλ Σερλψλ, φπνπ 

θπιάζζνληαλ ηα αγνξαζζέληα απφ ην Κξάηνο έξγα γιππηηθήο, δσγξαθηθήο θαη 

δηαθνζκεηηθήο. Ο Παξζέλεο «απνβιέπσλ εηο ηνλ ηαρχηεξνλ πινπηηζκφλ ηνπ 

ειιεληθνχ ηκήκαηνο ηεο πηλαθνζήθεο, εμέθξαζε ηελ γλψκελ φηη πξέπεη θαη ηα 

ππφινηπα δσγξαθηθά έξγα λα εηζέιζνπλ εηο ηελ Πηλαθνζήθελ», ηα ππφινηπα κέιε, 

φκσο, έθξηλαλ φηη «ην πκβνχιηνλ δελ πξέπεη λα απνκαθξπλζεί ηνπ κέρξη ηνχδε 

                                                 
1642π.π. 
1643Ώ. Πξνθνπίνπ, Νενειιεληθή Σέρλε. Βηβιίν Πξψην. Δθηαλεζηψηηθνο Ναηνπξαιηζκφο, φπ.π., ζει. 28. 

ΐι. θαη ηε ζπλέρεηα ζηελ ίδηα ζειίδα: «ηνλ παηδαγσγηθφ ξφιν ηεο λέαο γεληάο αθήξεζε ηε δπλαηφηεηα 

κηαο ζπλνιηθήο, θαζνιηθήο κειέηεο ηνπ λενειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο. Μαο έδσζε ην 

κέηξν ησλ δηθψλ ηνπ πξνηηκήζεσλ. ρη ην κέηξν ηεο επνρήο ηνπ». 
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ηεξεζέληνο κέηξνπ εθινγήο ειιεληθψλ έξγσλ δηα ηελ Πηλαθνζήθελ», ππνλλνψληαο 

πηζαλφλ εδψ φηη πξφθεηηαη γηα έξγα πνπ δελ αληαπνθξίλνληαλ ζηηο αηζζεηηθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο.
1644

 

Ο δε Παλαγησηφπνπινο, κε αθεηεξία ηεο ειιελνθεληξηθέο ηνπ αληηιήςεηο, 

δήηεζε ηελ ίδξπζε ελφο απηφλνκνπ Μνπζείνπ Νενειιεληθήο Σέρλεο, ην νπνίν ζα 

ζπλέβαιε θαηαιπηηθά ζηε δεκηνπξγία ηνπ «λενειιεληθνχ πνιηηηζκνχ». Οη ηδηαίηεξεο 

αλαθνξέο ηνπ ζηηο επηδήκηεο «μεληθέο» επηδξάζεηο θαη ηελαλαγθαηφηεηα λα ζηξαθνχκε 

πξνο ηα «εζληθψηεξα» ζηνηρεία καο, ζπκβάδηδαλ, άιισζηε, κε ην ηζρπξφ αίηεκα, ζηηο 

αξρέο θπξίσο, ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, κηαο κεγάιεο κεξίδαο αζηψλ δηαλννχκελσλ θαη 

θηιφηερλσλ γηα ηελ πξνβνιή ηεο αηζζεηηθήο αμίαο ηφζν ηεο «ιατθήο»-παξαδνζηαθήο, 

φζν θαη ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο, κε ζθνπφ ηε δεκηνπξγία κηαο γλήζηαο «εζληθήο» ηέρλεο 

βαζηζκέλεο ζηα κνξθηθά απηά ζηνηρεία ηεο παξάδνζεο.  

Δ δηνίθεζε ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο είρε βέβαηα ζέζεη σο κηα απφ ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηνλ «ηαρχηαην» εκπινπηηζκφ ηνπ λενειιεληθνχ ηκήκαηνο ηεο 

ζπιινγήο«ράξηλ ηεο Εζηνξίαο ηεο Βιιεληθήο ηέρλεο», φπσο είρε εκθαηηθά ππνζηεξίμεη 

ν ίδηνο ν Παπαλησλίνπ ζηα εγθαίληα ηεο επαλέθζεζεο ηεο ζπιινγήο ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 1926 (βι. ην θεθάιαην 8.5). Ώιιά θαη ν Παπαλαζηαζίνπ ζηελ νκηιία ηνπ θαηά ηε 

λέα αλάξηεζε ησλ έξγσλ ην 1930 είρε επηρεηξήζεη λα εληνπίζεη ηε «ζρεηηθή 

ζπγγέλεηα» ησλ ειιεληθήο θαηαγσγήο θαιιηηερλψλ ζηε «ιεπηφηεηα ησλ γξακκψλ θαη 

ησλ ρξσκάησλ», ζηελ επίδξαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ ηδηνζπγθξαζία 

ησλ «βηνχλησλ εηο απηφλ εδψ ηνλ ηφπνλ» (βι. θεθάιαην 12.4). Ώπφ ηα παξαπάλσ 

απνδεηθλχεηαη φηη θαη ζηελ αληίιεςε ηεο δηνίθεζεο ηεο Πηλαθνζήθεο, έλαο απφ ηνπο 

βαζηθνχο ξφινπο ηνπ κνπζείνπ ήηαλ ε πξνβνιή ηεο «εζληθήο ηέρλεο», κε ηε δηαθνξά 

φκσο φηη ην πεξηερφκελν πνπ ν Παπαλησλίνπ έδηλε ζηε ζπγθεθξηκέλε έλλνηα ήηαλ 

δηαθνξεηηθφ. ε έλα κνπζείν ζηηο αίζνπζεο ηνπ νπνίνπ ήηαλ αλαξηεκέλα θπξίσο έξγα 

ηεο δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο, ελψ θαη νη πην «δηαιερηνί» Έιιελεο θαιιηηέρλεο (γηα λα 

ρξεζηκνπνίεζσ ηελ εχζηνρε νξνινγία ηνπ Πξνθνπίνπ) ήηαλ ζηαζεξά 

πξνζαλαηνιηζκέλνη πξνο ηελ «μέλε ζνθία», ν επηζθέπηεο αληηιακβαλφηαλ φηη «εζληθή 

ηέρλε» ήηαλ ε «δπηηθφηξνπε ηέρλε». Σελ αληίιεςή ηνπ απηή ελίζρπε αθφκε 

πεξηζζφηεξν ην γεγνλφο φηη ζηελ αθεηεξία ηεο ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο, ν 

Παπαλησλίνπ είρε ηνπνζεηήζεη ηα έξγα ηεο Βπηαλεζηαθήο ρνιήο, ησλ θαιιηηερλψλ 

δειαδή εθείλσλ πνπ ζπλεηδεηά είραλ απνθνπεί απφ ηε βπδαληηλή παξάδνζε θαη είραλ 

                                                 
1644Ώξρείν Β.Π.Μ.Ώ.., Πξαθηηθά Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ, ζπλεδξίαζε ηεο 18εο Ενπλίνπ 1932. 
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ζηξαθεί ζηελ ηηαιηθή ηέρλε. Ώιιά θαη ην γεγνλφο φηη απνπζίαδαλ απφ ηηο αίζνπζεο ηνπ 

κνπζείνπ έξγαηεο «ιατθήο»-παξαδνζηαθήο ηέρλεο, ζηα κνξθηθά ζηνηρεηα ηεο νπνίαο 

αλαγλψξηδαλ πνιινί δηαλννχκελνη θαη θηιφηερλνη, ηελ απφδεημε ηεο θπιεηηθήο 

ζπλέρεηαο ηνπ έζλνπο ή κε ηα ιφγηα ηεο Ώγγειηθήο Υαηδεκηράιε, κηα απφ ηηο πην 

εηιηθξηλείο εθδειψζεηο ηεο εζληθήο ςπρήο.
1645

Χο πξνο ηα παξαπάλσ, είλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ πσο ν Παπαλησλίνπ πξφβαιε ζπζηεκαηηθά ζηηο αίζνπζεο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο ηελ θαιιηηερληθή αμία ηνπ έξγνπ ηνπ Γχδε. Σελ ίδηα πεξίνδν, φκσο, 

αξθεηνί δηαλννχκελνη θαη θηιφηερλνη ζπκθσλνχζαλ κε ηελ αληίιεςε ηνπ Γηψξγνπ 

Θενηνθά φηη ν Γχδεο ήηαλ ν «πην ππνηαγκέλνο, ν πην απνθιεηζηηθφο καζεηήο ηνπ 

αθαδεκατζκνχ ηνπ Μνλάρνπ» θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ δελ κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

πξφηππν «θαζαξήο ειιεληθήο ηέρλεο», φπσο ηζρπξηδφηαλ ν Πεξηθιήο Γηαλλφπνπινο 

ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα.
1646

 

Οη πξνζαλαηνιηζκνί απηνί ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο, σζηφζν, πξνο ηελ 

πξνβνιή ηεο δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο δελ απνηεινχζαλ ηδηαίηεξν θαηλφκελν, φπσο 

δείρλεη ε ηαμηλφκεζε ηεο ζπιινγήο ηνπ Μνπζείνπ ηεο Γσγξαθηθήο θαη Γιππηηθήο ηεο 

Κσλζηαληηλνχπνιεο, ην νπνίν θαη εγθαηληάζηεθε ην 1937 ζηα δσκάηηα ηνπ παιαηηνχ 

Νηνικακπαρηζέ, έπεηηα απφ δηάηαγκα ηνπ ίδηνπ ηνπ Κεκάι Ώηαηνχξθ.
1647

Ο πξψηνο 

δηεπζπληήο ηνπ, Υ. Νηίθκελ (HalilDikmen), ήηαλ κέινο ηεο Ώθαδεκίαο ησλ Καιψλ 

Σερλψλ θαη κε ζπνπδέο ζηε Απηηθή Βπξψπε, ελψ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο 

ησλ ζπιινγψλ ηνπ κνπζείνπ ήηαλ θαη ν Γάιινο δσγξάθνο Λ. Λεβη (LeopoldLevy). Δ 

ηαμηλφκεζε θαη αλάξηεζε ησλ έξγσλ αθνινπζνχζε ηα δπηηθνεπξσπατθά πξφηππα θαη 

απνζθνπνχζε ζην λα παξνπζηάζεη ηελ εμέιημε ηεο ηνπξθηθήο ηέρλεο. Ώθεηεξία ήηαλ 

νη απνθαινχκελνη «Πξηκηηηβηζηέο», νη νπνίνη είραλ δξαζηεξηνπνηεζεί ηελ πεξίνδν 

1800-1860, θαη ήηαλ νη πξψηνη πνπ είραλ ζπνπδάζεη ζην Παξίζη. Ώθνινπζνχζε ε 

εηθαζηηθή παξαγσγή ηεο πεξηφδνπ 1860-1923, κε ηνπο απφθνηηνπο ηεο Ώθαδεκίαο ηεο 

Σέρλεο, νη νπνίνη θαη απνηεινχζαλην δεχηεξν ξεπκα επαθήο κε ηε Αχζε θαη πάιη 

κέζσ ηνπ Παξηζηνχ. Σέινο, αλαξηήζεθαλ ηα έξγα πνπ είραλ θηινηερλεζεί κεηά ηελ 

ηδξπζε ηεο Σνπξθηθήο Αεκνθξαηίαο ην 1923, θαη ζεσξνχληαλ σο ηα πην πξσηνπνξηαθά 

/ κνληέξλα. ε μερσξηζηή αίζνπζα, επίζεο, ήηαλ αλαξηεκέλα ηα έξγα 

δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο, πξσηφηππα θαη αληίγξαθα, πνπ ππήξραλ ζηηο ζπιινγέο ηνπ 

                                                 
1645 A. Hagimihali, “L‟art populaire grecque”, ζηνArt populaire. Travaux artistiques et scientifiques du 

1er Congrès international des arts populaires, Παξίζη, Duchartre, 1931, ζει. 78. 
1646Γ. Θενηνθάο, «Γχξσ ζηνλ Πεξηθιή Γηαλλφπνπιν», Νενειιεληθά Γξάκκαηα, αξ. 37, 21 ΜαΎνπ 1938. 
1647ΐι. A. Koksal, “Museum as a Transnational Space for National Identities. A Case Study on the 

Turkish Experience”, ζηνA. Meyerθαη B. Savoy (επηκ.), The Museum is Open, ΐεξνιίλν, De Gruyter, 

2010, ζει. 233-244. 



711 

παιαηηνχ.θνπφο δελ ήηαλ, ζχκθσλα κε ηελ Κνθδάι, λα δεκηνπξγεζεί έλαο «εζληθφο 

θαλφλαο» ηεο ηέρλεο, λα παξνπζηαζηεί δειαδή κηα ηνπξθηθή εηθαζηηθή παξαγσγή κε 

δηθά ηεο, ηδηαίηεξα εζληθά ραξαθηεξηζηηθά, αιιά λα θαηαδεηρζεί ε ζχλδεζε ησλ 

Σνχξθσλ θαιιηηερλψλ κε ηε δπηηθνεπξσπατθή ηέρλε. πσο εχζηνρα παξαηεξεί ε ηδηα 

εξεπλήηξηα, πξψηκνη θαιιηηέρλεο φπσο νη OsmanHamdi θαη SekerAhmetPasa, πνπ 

ζεκεξα ζεσξνχληαη masters ηεο Σνπξθηθήο Σέρλεο κε ηελ ηδηαίηεξε ηερληθή θαη 

ζεκαηνγξαθία ηνπο, ηφηε είραλ ραξαθηεξηζηεί σο πξηκηηηβηζηέο. Καη αληίζεηα νη 

Σνχξθνη θαιιηηέρλεο κεηά ην 1923 πνπ ζεσξήζεθαλ ηφηε κνληέξλνη, ζήκεξα 

επηθξίλνληαη γηα ηηο «βαζείεο δπηηθφηξνπεο θαιιηηερληθέο ηνποηάζεηο».
1648

 

 

 

 

  

                                                 
1648π.π., ζει. 243. 
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Κεθάιαην 14: Δ Βζληθή Πηλαθνζήθε θαηά ηα ρξφληα 

ηεοκεηαμηθήο δηθηαηνξίαο,1936-1940 

Ώλ ην 1935 ππήξμε έηνο ζηαζηκφηεηαο γηα ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε, ε πηψζε 

ηεο θπβέξλεζεο Σζαιδάξεαπφ ην θίλεκα ηνπ Γεσξγίνπ Κνλδχιε ζηηο 10 Οθησβξίνπ 

1935 θαη ηαδξακαηηθά γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ κε δηψμεηο, ζπγθξνχζεηο θαη 

εθηνπηζκνχο πνιηηηθψλ ζηειερψλ, κέρξη θαη ηελ θήξπμε ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο ηεο 

4
εο

 Ώπγνχζηνπ 1936, ζίγνπξα δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ θξαηηθνχ θαιιηηερληθνχ ηδξχκαηνο.Βπίζεο, θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ηεο 

κεηαμηθήο δηαθπβέξλεζεο ην λέν θαζεζηψο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα πινπνηήζεη κηα 

ζπζηεκαηηθή θαη νξγαλσκέλε πνιηηηζηηθή πνιηηηθή, κε δεδνκέλε, φπσο έρεη 

επηζεκαλζεί, ηελ «ειάρηζηε νξγαλσηηθή θαη ζεσξεηηθή πξνεηνηκαζία ηνπ Μεηαμά θαη 

ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ λα αλαιάβνπλ ηελ εμνπζία»,
1649

Ο λένο ππνπξγφο Παηδείαο 

Κσλζηαληίλνο Γεσξγαθφπνπινο (6 Ώπγνχζηνπ 1936 Ŕ 25 Ννεκβξίνπ 1938) δελ 

δηέζεηε ηελ πξνζσπηθφηεηα ελφο Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ θαη ήηαλ πεξηζζφηεξν έλαο 

απιφο δηεθπεξαησηήο ησλ ππνζέζεσλ ηνπ ππνπξγείνπ θαη ηνπνηεξεηήο ηνπ 

βαζηιηά.
1650

 Ώπφ ηα κέζα φκσο ηνπ 1937 θαη κεηά, ε θαηάζηαζε δηαθνξνπνηείηαη ράξε 

θπξίσο ζηελ αλαβάζκηζε ηεο Τπεξεζίαο Γξακκάησλ θαη Σερλψλ θαη ηνπ Σκήκαηνο 

ησλ Καιψλ Σερλψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζε Αηεπζχλζεηο, θαη ηνλ δηνξηζκφ ησλ 

Κσζηή Μπαζηηά θαη Παληειή Πξεβειάθε ζηηο αληίζηνηρεο δηεπζπληηθέο ζέζεηο.
1651

 

Τπέξνγθα ρξεκαηηθά πνζά απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ δαπαλήζεθαλ γηα ηηο 

εηθαζηηθέο ηέρλεο, ην ζέαηξν, ηε κνπζηθή θαη ηε ινγνηερλία, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξα 

παξαδείγκαηα απηήο ηεο κεηαμηθήο θηιφηερλεο πνιηηηθήο ηελ ίδξπζε ηεο ηέγεο 

Γξακκάησλ θαη Σερλψλ, ηε ζεζκνζέηεζε ηεο Βηήζηαο Παλειιήληαο Καιιηηερληθήο 

Έθζεζεο, ηηο θξαηηθέο παξαγγειίεο γηα ηα δεκφζηα θαιιηηερληθά έξγα, φπσο ι.ρ. νη 

ηνηρνγξαθίεο ηνπ Αεκαξρείνπ ηεο Ώζήλαο θ.ά. Ο ίδηνο ν Μεηαμάο κάιηζηα 

επηζθεπηφηαλ ν ίδηνο ηηο εθζέζεηο θαη αγφξαδε έξγα κε ρξήκαηα ηνπ ειιεληθνχ 

δεκνζίνπ, ρσξίο δηαθξίζεηο ηδενινγηθέο ή ηερλνηξνπηθέο, γηα ηνπο δεκφζηνπο θνξείο, 

ηνπο Αήκνπο θαη ηηο Σξάπεδεο. πσο έρεη επηζεκαλζεί, ν ξφινο ησλ ηερλψλ 

αλαβαζκίζηεθε γηα πξψηε θνξά ηφζν πνιχ θαη απφθηεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

                                                 
1649Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηε Μπηελλάιε, φ.π., ζει. 715. 
1650π.π., ζει. 683. 
1651Με ηνλ αλαδηνξγαλσηηθφ λφκν 782/1937 «Πεξί Οξγαληζκνχ ηεο θεληξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Θξεζθεπκάησλ θαη Βζληθήο Παηδείαο», βι. ζρεηηθά Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο 

Διιάδαο ζηε Μπηελλάιε, φ.π., ζει.722 θ.έ. 
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λνκηκνπνίεζεο ηνπ θαζεζηψηνο, ηνλ ιφγν χπαξμεο ηνπ πνιηηεχκαηνο, ηνπ έζλνποθαη 

ηνπ θξάηνπο.
1652

 

Παξά ηηο παξαπάλσ, φκσο, επλντθέο πνιηηηθέο πξνυπνζέζεηο, θαη παξά ην 

γεγνλφο φηη παξέκεηλε ζηε ζέζε ηνπ ν θηιειεχζεξνο Παπαλησλίνπ, ν νπνίνο κάιηζηα 

αλαγνξεχηεθε Ώθαδεκατθφο ζηα 1938, ε Βζληθή Πηλαθνζήθε φρη κφλν δελ 

επσθειήζεθε απφ ηελ πινπζηνπάξρνε πνιηηηζηηθή πνιηηηθή, αιιά βπζίζηεθε αθφκε 

πεξηζζφηεξν ζηελ αθάλεηα. Βλδεηθηηθφ ηεο θξαηηθήο απηήο αδηαθνξίαο γηα ην 

θαιιηηερληθφ ίδξπκα ήηαλ ε ππνζηειέρσζε ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςήο ηνπ ζε φιε ηελ 

πεξίνδν ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο. Μεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Παλαγηψηε Σζαιδάξε ηνλ 

Μάην ηνπ 1936, ηνπ Ώιέμαλδξνπ Παπαλαζηαζίνπ ηνλ Ννέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, θαη 

ηνπ Ώλδξέα Μηραιαθφπνπινπ ηνλ Μάξηην ηνπ 1938, νη ζέζεηο ηνπο παξέκεηλαλ θελέο, 

αθνχ ην Τπνπξγείν Παηδείαο δελ πξνρψξεζε ζηνλ δηνξηζκφ λέσλ κειψλ. Σαπηφρξνλα 

ην ίδην δηάζηεκα ε Βπηηξνπή Βπίβιεςεο είρε ζηεξεζεί θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Γεψξγηνπ Καθαληάξε, ν νπνίνο είρε εμνξηζηεί απφ ηε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά. 

Σα κέιε ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Δπηηξνπήο ηελ πεξίνδν 1936-1940 

Ώιέμαλδξνο Αηνκήδεο, Πξφεδξνο  

Ώρηιιέαο Κχξνπ, Σακίαο-χκβνπινο 

Ώληψλεο Μπελάθεο 

Γεψξγηνο Καθαληάξεο (εμνξίζηεθε απφ ηε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά)         ; 

Παλαγηψηεο Σζαιδάξεο (απεβ. 17/5/1936 )           ; 

Ώιέμαλδξνο Παπαλαζηαζίνπ (απεβ. 17/11/36)          ; 

Ώλδξέαο Μηραιαθφπνπινο (απεβ. 8/3/1938)          Γεψξγηνο Μαληδνχθαο  

Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο κεηαμχ ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 6
εο

 ΜαΎνπ 1936 θαη ηεο 

ακέζσο επφκελεο ζηηο 30 Οθησβξίνπ 1937 (κε παξφληεο ηνπο Ώι. Αηνκήδε, Ώ. 

Μηραιαθφπνπινπ, Ώ. Κχξνπ θαη Ώ. Μπελάθε) κεζνιάβεζε πεξίπνπ ελάκηζη ρξφλνο, 

ελψ ηα κέιε ηεο Βπηηξνπήο ζπλεδξίαζαλ μαλά κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Μηραιαθφπνπινπ 

κφλν δχν θνξέο, ζηηο 11 θαη 13 Ώπξηιίνπ 1938, ρσξίο φκσο λα ππάξρεη ε απαξαίηεηε 

απαξηία ζηε ζχλζεζε ηνπο. Πηζαλφλ πξνο ηα ηέιε ηνπ 1938 δηνξίζηεθε ζηελ Βπηηξνπή 

Βπίβιεςεο ν λνκηθφοθαη κέινο ηεο ζπληαθηηθήο επηηξνπήο ζην πεξηνδηθφ Σν Νένλ 

Κξάηνο, Γεψξγηνο Μαληδνχθαο, γακπξφο ηνπ Εσάλλε Μεηαμά (ζχδπγνο ηεο θφξεο ηνπ 

Λνπθίαο, γλσζηήο ζηνπο αζελατθνχο θχθινπο σο «Λνπινχ»),ν νπνίνο ζπκκεηείρε γηα 

πξψηε θνξά ζηε ζπλεδξίαζε ηεο 20
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1939. Μέρξη θαη ηελ θήξπμε ηνπ 

                                                 
1652Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηε Μπηελλάιε, φ.π., ζει.689. 
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Πνιέκνπ, ηα κέιε ζπλαληήζεθαλ κφλν άιιεο δχν θνξέο, ζηηο 28 Ενπλίνπ θαη 29 

Ενπιίνπ 1939.Σν ίδην δηάζηεκα νη ζπλεδξηάζεηο ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ 

απνηεινχκελνπ απφ ηνπο Παπαλησλίνπ, Παξζέλε, Φσθά θαη Αεκεηξηάδε θαίλεηαη λα 

ήηαλ ιηγφηεξεο θαη απφ εθείλεο ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο. ην αξρείν ηεο ΒΠΜΏ 

έρσ εληνπίζεη ηα πξαθηηθά πέληε κφλν ζπλεδξηάζεσλ: 5 θαη 18 ΜαΎνπ 1936, 22 

Ενπλίνπ 1937, 9 Φεβξνπαξίνπ θαη 20 Ενπλίνπ 1939.  

Δ πξνβιεκαηηθή απηή ιεηηνπξγία ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο θαηά ηελ ππφ 

εμέηαζε πεξίνδν απνδεηθλχεηαη,επίζεο, απφ ην γεγνλφο φηη κεηά ην 1933 θαη ηελ 

έθζεζε Λνβέξδνπ πνπ έδσζε ηελ πξψηε νπζηαζηηθή εηθφλα ηεο πεξηνπζηαθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ κνπζείνπ, δελ θαηαηέζεθε θαλέλαο εηήζηνο απνινγηζκφο- 

πξνυπνινγηζκφο απφ ηνλ ηακία Ώρηιιέα Κχξνπ! 

Δ θξαηηθή απηή αδηαθνξία γηα ηελ Βζληθή Πηλαθνζήθε νθείιεηαη, θαηά ηε 

γλψκε κνπ, ζε δπν βαζηθνχο παξάγνληεο. Πξψηνλ, ην θαιιηηερληθφ απηφ ίδξπκα δελ 

κπνξνχζε λα αληαπνθξηζεί ζην αίηεκα ηνπ «Γ΄ Βιιεληθνχ Πνιηηηζκνχ» γηα ηελ 

αλάδεημε κηαο ηέρλεο κε ειιεληθά κνξθνπιαζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ λα ππεξεηεί-

εθθξάδεη κηα εζληθηζηηθή ηδενινγία. Σν δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη Κφληνγινπ θαη 

Γνπλαξφπνπινο θηινηερλνχζαλ ζηνπο ηνίρνπο ησλ αηζνπζψλ ηνπ Αεκαξρείνπ ηεο 

Ώζήλαο ηελ ηζηνξία ηεο ειιεληθήο θπιήο απφ ηνλ κεξν σο ην δεκνηηθφ ηξαγνχδη, νη 

αίζνπζεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθε εμαθνινπζνχζαλ λα παξνπζίαδνπλ θαηά ηα 4/5 

έξγα δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο, ελψ ε ειιεληθή αίζνπζα δελ κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη 

έλα ζπλεθηηθφ αθήγεκα ηεο ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο, φπσο είρε δεηήζεη ν 

Παλαγησηφπνπινο ζην άξζξν πνπ ζρνιίαζα λσξίηεξα. Βπηπξνζζέησο θαη νη 

αληηιήςεηο ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο δελ ζπκβάδηδαλ κε ηε θπζηνγλσκία 

ηνπ κνπζείνπ. Πψο ήηαλ ιφγνπ ράξε δπλαηφλ ν εζληθηζηήο Ώρηιιέαο Κχξνπ πνπ 

ζεκειίσλε ηελ αμία ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ ζηε ζπζρέηηζε ηεο αξραίαο ειιεληθήο 

ηέρλεο κε ηε βπδαληηλή θαη ηε «ιατθή»-παξαδνζηαθή θαιιηηερληθή παξαγσγή λα 

ελδηαθεξζεί γηα ηηο ηχρεο θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο κνπζείνπ θαηεμνρήλ 

δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο, φπνπ ζηελ ειιεληθή αίζνπζα δελ παξνπζηαδφηαλ θακία 

ηέρλε πνπ λα έρεη «ηηο βαζεηέο ηεο ξίδεο κέζα ζην εζληθφ έδαθνο»;
1653

 Ίζσο απηφ λα 

εμεγεί θαη ηελ απξνζπκία ησλ κειψλ ηεο Βπηηξνπήο λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο πξνο 

ηελ θπβέξλεζε αθφκα θαη γηα ηα βαζηθά δεηήκαηα, φπσο ήηαλ ε αλαλέσζε ηεο ζεηείαο 

ηεο Βπηηξνπήο πνπ είρε ιήμεη απφ ηνλ Αεθέκβξην ηνπ 1934. 

                                                 
1653Ώ. Κχξνπ, «Βιιάο θαη Σέρλε», Σν Νένλ Κξάηνο, ηρ. 1, επηέκβξηνο 1937, ζει. 101. 
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Ο δεχηεξνο ιφγνο ηεο θξαηηθήο αδηαθνξίαο ζρεηίδεηαη κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο 

ησλ αξκφδησλ δηεπζχλζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη δε κε ην ελδηαθέξνλ πνπ 

έδεημαλ γηα ηε ζχγρξνλε ειιεληθή εηθαζηηθή παξαγσγή. Ο Π. Πξεβειάθεο είρε 

δηαηππψζεη ήδε απφ ην 1936 ηελ άπνςε φηη ε Βζληθή Πηλαθνζήθε «δηαθπιάζζεη έλα 

παξειζφλ άμην γηα θάζε ηηκή, είλαη γηα ηνπο έλδνμνπο λεθξνχο θαη ηνπο θηαζκέλνπο. 

Γηα ηε ζχγρξνλε, γηα ηελ αγσληδφκελε ειιεληθή ηέρλε είλαη ε εξεκηά θαη ηα θαιά 

ιφγηα».
1654

 ην άξζξν ηνπ ζην πεξηνδηθφ Studioηνλ Ώπξίιην ηνπ 1938 παξνπζίαζε κηα 

ζπλνπηηθή ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο,
1655

εκκέλνληαο φκσο θπξίσο ζηνπο 

δσγξάθνπο πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ κεηά ην 1920 πεξίπνπ. Γηα ηελ εηθαζηηθή 

παξαγσγή ηνπ 19
νπ

 αηψλα ηφληζε φηη νη Έιιελεο θαιιηηέρλεο δηδάρζεθαλ απφ ηνπο 

ΐαπαξνχο δαζθάινπο ηνπ ρνιείνπ ησλ Χξαίσλ Σερλψλ ηηο αξρέο ηεο Ώθαδεκίαο ηνπ 

Μνλάρνπ, εμαηηίαο ηεο «ηζηνξηθήο αλαγθαηφηεηαο» θαη ελ ζπληνκία αλαθέξζεθε ζηνπο 

πέληε θαιιηηέρλεο πνπ απνθάιεζε «ηδξπηέο ηεο κνληέξλαο Βιιεληθήο Ώθαδεκίαο»: 

Θεφδσξνο ΐξπδάθεο, Νηθφιανο Γχδεο, Νηθεθφξνο Λχηξαο, Γεψξγηνο Εαθσβίδεο θαη 

Κσλζηαληίλνο ΐνιαλάθεο. Δ αληίιεςή ηνπ γηα ηελ επίδξαζε ηνπ Μνλάρνπ ήηαλ 

αξλεηηθή, ηζρπξηδφκελνο πσο «ε έιμε ηνπ Μνλάρνπ απέηξεςε ηελ εμέιημε ηεο 

κνληέξλαο Βιιεληθήο ηέρλεο, απνθφπησληαο ηελ αίζζεζε ηεο εηθνλνγξαθεκέλεο 

παξάδνζεο [thefeelingforpictorialtradition] πνπ είρε δηακνξθσζεί ζηα Εφληα λεζηά 

θάησ απφ ηελ ηηαιηθή επίδξαζε θαη ζηεξψληαο αλαγθαζηηθά απφ ηνπο δσγξάθνπο ηελ 

φπνηα επνηθνδνκεηηθή/γφληκε επαθή κε ηε Γαιιηθή ρνιή ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα. Σα 

Εφληα Νεζηά δηαηήξεζαλ κελ ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ ηηαιηθή δσγξαθηθή, αιιά απηή ε 

επαθή είρε ειάρηζηε επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο Βιιεληθήο δσγξαθηθήο».
1656

  Ο 

Πξεβειάθεο αλαδήηεζε ζηηο πξψηεο δχν δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ηνπο θαιιηηέρλεο 

εθείλνπο πνπ «απνηίλαμαλ ηα παγσκέλα δεζκά ηνπ Ώθαδεκατζκνχ», θέξνληαο σο 

παξαδείγκαηα ηνλ Φσθά θαη θπξίσο ηνπο Μαιέα, Νηθφιαν Λχηξα θαη Παξζέλε.Ώλ ε 

αθήγεζε ζηηο αίζνπζεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ζηακαηνχζε ζηα νλφκαηα απηά, ζην 

άξζξν ηνπ ν Πξεβειάθεο ζπλέρηζε παξαζέηνληαο κηα ζεηξά Βιιήλσλ δσγξάθσλ πνπ 

«έθεξαλ ηα δηδάγκαηα ηεο δσληαλήο επξσπατθήο παξάδνζεο ζηελ Βιιάδα, 

πξνζζέηνλαο ν θαζέλαο ηνπο ζε απηά ηνλ δηθφ ηνπ ειιεληθφ ραξαθηήξα»: Α. 

Μπηζθίλεο, Α. Μπξαέζζαο, Π. Καιιηγάο, Ώ. Υξηζηνθήο, Α. Κνθφηζεο, Γ. 

Κνζκαδφπνπινο, Ώ. Γεσξγηάδεο, ΐ. Γεξκελήο θ.ά. Εδηαίηεξε αλαθνξά έθαλε ν 

                                                 
1654Π. Πξεβειάθεο, «Ώη θαιαί ηέρλαη θαη ε θξαηηθή πξφλνηα», Διιεληθή Φσλή,4 Ώπξηιίνπ 1936. 

Ώλαδεκνζηεχεηαη ζην Β. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηε Μπηελλάιε, φπ.π., ζει.715 
1655P. Prevelakis, “The Art of Modern Greece”, The Studio, ηρ.115, Ώπξίιηνο 1938, ζει.175-201. 
1656π.π., ζει. 177. 
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αξζξνγξάθνο ζηελ «Οκάδα Σέρλε» θαη ζηνπο «Βιεχζεξνπο Καιιηηέρλεο», θαζψο θαη 

ζηηο «κνλαρηθέο πεξηπηψζεηο (solitaryindividuals)»ησλ Κφληνγινπ, Γνπλαξφπνπινπ 

θαη Υαηδεθπξηάθνπ-Γθίθα. Σέινο, δχν ζχληνκεο παξάγξαθνη αθηεξψζεθαλ ζηελ 

ειιεληθή ραξαθηηθή θαη γιππηηθή. 

Ώλ ζηα παξαπάλσ ζπλππνινγίζνπκε πσο ν Πξεβειάθεο ήηαλ εθείλνο ν νπνίνο 

πξνψζεζε ζπζηεκαηηθά ηε ζεζκνζέηεζε ηεο Βηήζηαο Παλειιήληαο Καιιηηερληθήο 

Έθζεζεο απφ ην 1938, ηφηε κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε Βζληθή Πηλαθνζήθε 

κφλν αλ κεηεμειηζζφηαλ ζε έλα κνπζείν ζχγρξνλεο ειιεληθήο ηέρλεο, ζα κπνξνχζε λα 

ηχρεη ηνπ θξαηηθνχ ελδηαθέξνληνο. Οη αγνξέο ησλ έξγσλ ηνπ ππξίδσλαΐηθάηνπ, 

Παχινπ Μαζηφπνπινπ, Βπακεηλψλδα Θσκφπνπινπ, Παξζέλεο θαη Άγγεινπ 

Θενδσξφπνπινπ ζηα 1939 επηβεβαηψλνπλ ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ. 

 

14.1) Γσξεέο θαη αγνξέο έξγσλ ηέρλεο 

ε ζπλεδξίαζή ηνπο ζηηο 8 Μαξηίνπ 1937 ηα κέιε ηνπ Καιιηηερληθνχ 

πκβνπιίνπ Παπαλησλίνπ, Παξζέλεο θαη Φσθάο, εμέηαζαλ ην δσξεζέλ απφ ηνλ Ώ. 

Ρσκαλφ έξγν ηνπ δσγξάθνπ Γ. θνη «Βχδσλνη πνιεκνχληεο» θαη ην απνδέρηεθαλ.
1657

 

ηα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο 22
αο

 Ενπλίνπ 1937 δηαβάδνπκε πσο ηα κέιε 

ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ (Παπαλησλίνπ, Παξζέλεο, Φσθάο θαη Αεκεηξηάδεο), 

αθνχ έθξηλαλ φηη «εηο ην Βιιεληθφλ απηήο ηκήκα πξέπεη λα αληηπξνζσπεπζή ην έξγνλ 

ηνπ απνζαλφληνο [ην 1935] δσγξάθνπ Γεσξγίνπ Υαηδφπνπινπ, ρξεκαηίζαληνο 

επηκειεηνχ ηνπ ηδξχκαηνο απφ ηεο ηδξχζεψο ηνπ κέρξη ηνπ ζαλάηνπ ηνπ», 

επηζθέθζεθαλ ηελ θαηνηθία ηνπ θαη επέιεμαλ λα αγνξάζνπλ απφ ηελ αδεξθή ηνπ 

Υαξίθιεηα Υαηδνπνχινπ αληί 40.000 δξρ. ηνπο πίλαθεο «Αχζε» (Π.717, ιάδη ζε 

κνπζακά, 36x60εθ., εηθ. 315) θαη «Θαιαζζνγξαθία. Αχζε» (Π.478, ιάδη ζε κνπζακά, 

46x56εθ., εηθ. 314). Βπηπξνζζέησοαπνθάζηζαλ θαη ηελ απφθηεζε ηεο «ελ ηε απηή 

νηθία αλεξηεκέλε» πδαηνγξαθίαο ηνπ δσγξάθνπ Φσθά «Ο Γ. Υαηδφπνπινο ζην 

εξγαζηήξηφ ηνπ» (Π.470, πδαηνγξαθία, 34x24εθ., εηθ. 316),κε ην ζθεπηηθφ φηη 

«αλεμαξηήησο ηνπ ελδηαθέξνληνο ην νπνίνλ παξνπζηάδεη δηα ηελ Πηλαθνζήθελ ην 

ζέκα απηήο, είλαη έξγνλ πνιιήο θαιιηηερληθήο αμίαο θαη ε αλάξηεζηο απηνχ εηο ην 

ίδξπκα ζα ζπλεηέιεη εηο ηνλ πινπηηζκφλ ηεο αηζνχζεο Βιιήλσλ θαιιηηερλψλ».
1658

Δ 

εθπξνζψπεζε ηνπ Υαηδφπνπινπ ζηηο ζπιινγέο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο θαη 

                                                 
1657Σν ζπγθεθξηκέλν πξαθηηθφ βξίζθεηαη ζηνλ θάθειν κε ηηο δσξεέο θιεξνδνηήκαηα 1953-1966. 
1658 Δ Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ελέθξηλε ηελ αγνξά ζηε ζπλεδξίαζε ηεο ζηηο 30 Οθησβξίνπ 1937. 
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ζπλαθφινπζα ζηελ ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο κπνξεί λα εξκελεπζεί απφ ηηο 

αηζζεηηθέο αληηιήςεηο ηνπ Γ. Παπαλησλίνπ, ν νπνίνο ήδε απφ ην 1917 είρε 

ζπκπεξηιάβεη ηνλ δσγξάθν αλάκεζα ζηνπο πξψηνπο αλαλεσηέο ηεο εηθαζηηθήο 

δεκηνπξγίαο ζηελ Ώζήλα.Σν γεγνλφο φκσο φηη ε ζπιινγή ηεο Πηλαθνζήθεο δελ είρε 

κέρξη ην 1937 θαλέλα έξγν ηνπ θαιιηηέρλε πξέπεη, θαηά ηε γλψκε κνπ, λα ηνληζηεί, 

επεηδή αθξηβψο ν ίδηνο ν Υαηδφπνπινο είρε αλειηππψο εξγαζηεί (θαη κηζζνδνηεζεί) 

απφ ηελ ίδξπζή ηεο ην 1900 κέρξη θαη ηνλ ζάλαηφ ηνπ ην 1935, φληαο ν καθξνβηψηεξνο 

ππάιιεινο ηνπ κνπζείνπ θαη εθείλνο πνπ παξέκεηλε ζηε ζέζε ηνπ παξά ηηο ζπλερείο 

θπβεξλεηηθέο αιιαγέο! Καη φκσο ν ίδηνο επέιεμε λα κελ δσξίζεη θαλέλα έξγν ηνπ ζην 

κνπζείν γηα ιφγνπο πνπ παξακέλνπλ αδηεπθξίληζηνη. 

Δ επφκελε ζπλεδξίαζε ησλ κειψλ ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ πνπ 

αθνξνχζε ζηελ αγνξά έξγσλ ηέρλεο δηεμήρζε ζρεδφλ δχν ρξφληα αξγφηεξα, ζηηο 9 

Φεβξνπαξίνπ 1939, φηαλ θαη απνθαζίζηεθε ε απφθηεζε ησλ εμήο πηλάθσλκε ην 

επηρείξεκα φηη ήηαλ ηθαλνί «εθ ηεο φιεο κέρξη ζήκεξνλ ζηαδηνδξνκίαο ησλ λα 

αληηπξνζσπεπζψζηλ εηο ην ειιεληθφλ ηκήκα ηεο Πηλαθνζήθεο»:  

 «Σν ζθάθη» ηνπ πχξνπ ΐηθάηνπ (20.000δξρ., πηζαλψο δελ αγνξάζηεθε ην έξγν). 

 «Ώπηνπξνζσπνγξαθία» (Π.456, παζηέι ζε ραξηί, 47x58εθ., εηθ. 318) ηνπ Παχινπ 

Μαζηφπνπινπ (25.000δξρ.). 

 «Ώπφ ηνλ Ώξδεηηφ» (Π.457, ιάδη ζε κνπζακά, 40x56εθ., εηθ. 317) ηνπ Οδπζζέα 

Φσθά (20.000 δξρ). 

Δ Βπηηξνπή Βπίβιεςεο ζπλεδξίαζε ζηηο 20 Φεβξνπαξίνπ κε παξφληεο ηνπο 

Αηνκήδε, Μπελάθε, Κχξνπ θαη Μαληδνχθα θαη ελέθξηλε ηελ αγνξά ησλ παξαπάλσ 

έξγσλ, πξνζζέηνληαο επίζεο ηα εμήο έξγα: 

 «Νεθξή θχζε κε θξνχηα», π.1876-1886 (Π.449, ιάδη ζε κνπζακά, 46x56εθ., εηθ. 

319) ηνπ Ώιέμαλδξνπ Καινχδε γηα 6.000 δξρ. 

 «Μπζηξάο» ηνπ Παληειή Γσγξάθνπ γηα 10.000 δξρ. (δελ έρσ εληνπίζεη ην έξγν)  

 Μηα ζεηξά ραξαθηηθψλ (Π.502/α/1-6, Π.502/β/1-12, Π.502/γ/1, εηθ. 320) ηνπ 

Άγγεινπ Θενδσξφπνπινπ γηα 25.000 δξρ.  

ην ίδην πξαθηηθφ δηαβάδνπκε, επίζεο, φηη ε Βπηηξνπή απνθάζηζε «φπσο δηα ηα έξγα 

ηνπ Γηάλλε Κεθαιιελνχ δαπαλεζή ην ζπγθεληξσζέλ κέρξη ηνχδε πνζφλ ησλ 38.000 εθ 

ησλ ηφθσλ ηνπ θιεξνδνηήκαηνο Βπακεηλψλδα Βκπεηξίθνπ, αξρνκέλεο νχησ ηεο 

εθηειέζεσο ηεο εληνιήο ηνπ αείκελζηνπ δσξεηνχ φπσο εθ ησλ ηφθσλ ηνπ πξνο ηελ 

Πηλαθνζήθελ θιεξνδνηεζέληνο ππ‟ απηνχ πνζνχ αγνξάδνληαη έξγα Βιιήλσλ 

θαιιηηερλψλ».  
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ηε ζπλεδξίαζε, ηέινο, ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο ζηηο 29 Ενπιίνπ 1939, 

απνθαζίζηεθε, έπεηηα απφ πξφηαζε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ (ην πξαθηηθφ δελ 

ην έρσ εληνπίζεη), ε αγνξά ησλ έξγσλ: 

 «Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν» (Π.484, ιάδη ζε κνπζακά, 77x105εθ., εηθ. 321) ηνπ 

ππξίδσλα ΐηθάηνπ (20.000 δξρ.),  

 «Σν ρηνληζκέλν δέληξν», 1932 (Π.479, ιάδη ζε κνπζακά, 94x64,5εθ., εηθ. 322) 

ηνπ Βπακεηλψλδα Θσκφπνπινπ (20.000 δξρ.) θαη  

 «Σα αγαζά ηεο ζπγθνηλσλίαο», π.1925 (Π.494, ιάδη ζε κνπζακά, 79x174εθ., εηθ. 

323) ηνπ Κσζηή Παξζέλε (60.000 δξρ.). 

  



719 

 

Δηθφλα 305: Γ. Υαηδφπνπινο, «Θαιαζζνγξαθία. Γχζε» 

 

 

Δηθφλα 306: Γ. Υαηδφπνπινο, «Γχζε» 
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Δηθφλα 307: Ο. Φσθάο, «Ο Υαηδφπνπινο ζην εξγαζηήξηφ ηνπ» 
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Δηθφλα 308: Ο. Φσθάο, «Απφ ηνλ Αξδεηηφ» 

 

 

Δηθφλα 309: Π. Μαζηφπνπινο, «Απηνπξνζσπνγξαθία» 
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Δηθφλα 310: Α. Καινχδεο, «Νεθξή θχζε κε θξνχηα», π.1876-1886 

 

 

Δηθφλα 311: Α. Θενδσξφπνπινο, «Σα βηβιία», 1935 
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Δηθφλα 312: . Βηθάηνο, «Υξηζηνπγελληάηηθν δέληξν» 
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Δηθφλα 313: Δ. Θσκφπνπινο, «Υηνληζκέλν δέληξν» 

 

 

Δηθφλα 314: Κ. Παξζέλεο, «Σα αγαζά ηεο ζπγθνηλσλίαο», π.1925 
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14.2) Ζ αλάζεζε ζηνλ Γ. ηξαηεγφ ηεο ζπληήξεζεο έξγσλ ηεο ζπιινγήο 

ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιίνπ ζηηο18 ΜαΎνπ 1936 

ζπδεηήζεθε ε έγγξαθε πξφηαζε ηνπ «εκπεηξνηέρλνπ» Γεψξγηνπ ηξαηεγνχ λα 

αλαιάβεη ν ίδηνο ηελ ηερληθή εμέηαζε ηνπ πίλαθα ηνπ Κνξξέηδην «Δ Ώλαηξνθή ηνπ 

Έξσηα» (ηεο δσξεάο ηέθαλνπ Ξέλνπ)«πξνο ηνλ ζθνπφλ λα βεβαησζή εάλ πξφθεηηαη 

πεξί νκνηνγξάθνπ ηνπ ελ ηε Πηλαθνζήθε ηνπ Λνλδίλνπ επξηζθνκέλνπ ππφ ηνλ απηφλ 

ηίηινλ έξγνλ ηνπ Κνξξέηδην ή πεξί παιαηνχ ή πεξί λεσηέξνπ αληηγξάθνπ». Σν 

πκβνχιην αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηηο πξνθνξηθέο ζπδεηήζεηο πνπ είρε ν ηξαηεγφο κε 

ηνπο Παπαλησλίνπ, Φσθά θαη Αεκεηξηάδε ζην εξγαζηήξην ηνπ θαη ηα ηθαλνπνηεηηθά 

απνηειέζκαηα ησλ αθηηλνζθνπήζεσλ ηνπ Υαξη πνπ ηνπο έδεημε, απνθάζηζε λα ηνπ 

αλαζέζεη ηελ εμέηαζε, κε ζθνπφ «λα επηηεπρζψζη αθηηλνζθνπηθαί θσηνγξαθίαη ηθαλαί 

λα ρξεζηκεχζσζη σο ζηνηρεία δηαθσηίδνληα ην πκβνχιηνλ πεξί ηεο θαηαζηάζεσο ηνπ 

έξγνπ, παξαθαινπκέλνπ ηνπ θ. ηξαηεγνχ λα ζπληάμεη δηα ην πκβνχιηνλ έθζεζηλ 

πεξί ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο αθηηλνζθνπήζεσο».Αελ έρσ εληνπίζεη θάπνηα άιια 

έγγξαθα ζρεηηθά κε ηελ εμέιημε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο, ν ηξαηεγφο φκσο ζε 

άξζξα ηνπ ζηελ εθεκεξίδαΔζηίαζηηο αξρέο ηνπ 1938 αλαθέξζεθε ζηνλ θαζαξηζκφ πνπ 

έθαλε ηνπ ελ ιφγσ πίλαθα.
1659

 

ηηο 20 Ενπλίνπ 1939 ην Καιιηηερληθφ πκβνχιην ζπλεδξίαζε, παξνπζία θαη 

ηνπ Αηεπζπληή ησλ Καιψλ Σερλψλ Παληειή Πξεβειάθε, κε ζθνπφ λα ζπδεηήζεη «επί 

ηεο πξνηάζεσο ηνπ θ. Γ. ηξαηεγνχ, αλαθηλεζείζεο δηα ηνπ θ. Αηεπζπληνχ ησλ Καιψλ 

Σερλψλ, φπσο ζπλερίζε ηνλ θαζαξηζκφλ έξγσλ ηεο Πηλαθνζήθεο, ηεο ζπληεξήζεσο 

ησλ νπνίσλ ππάξρεη απφιπηνο αλάγθε». χκθσλα κε ην πξαθηηθφ ή απφθαζε ήηαλ λα 

αλαιάβεη ν ηξαηεγφο ηε ζπληήξεζε ησλ έξγσλ «Δ αλαηξνθή ηνπ Έξσηα» ηνπ 

Κνξξέηδην, «Πξνζσπνγξαθία γξαίαο», απνδηδφκελε εηο ηνλ Ρέκπξαλη θαη 

«Πξνζσπνγξαθία Λενλάξδνπ Νηα ΐίληζη» αγλψζηνπ θαιιηηέρλε. χκθσλα κε ηα 

πξαθηηθά ηεο Βπηηξνπήο Βπίβιεςεο(ζπλεδξίαζε ηεο 28
εο

 Ενπλίνπ 1939), 

απνθαζίζηεθε λα δηαηεζνχλ κέρξη 80.000 δξρ. «δηα γεληθάο δαπάλαο βειηηψζεσο ησλ 

ζπιινγψλ θαη ηνπ ηδξχκαηνο» απφ ην ππφινηπν ηνπ πνζνχ ηεο θξαηηθήο επηρνξήγεζεο 

γηα ηελ αγνξά έξγσλ ηέρλεο. ε πεξίπησζε, δε, πνπ ην Τπνπξγείν Παηδείαο δελ 

θαηέβαιε ηα ρξήκαηα, ηα κέιε απνθάζηζαλ λα δαπαλεζνχλ 60.000 δξρ. απφ ην ηακείν 

ηεο Πηλαθνζήθεο «σο ακνηβή ηνπ θ. Γ. ηξαηεγνχ πξνο θαζαξηζκφλ ησλ άλσ 

                                                 
1659Γ. ηξαηεγφο, «Σα βάζαλα ηεο Βζλ. Πηλαθνζήθεο. Βπί 30 ηφζα έηε», εθ. Δζηία,29 Εαλνπαξίνπ 1938. 
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αλαθεξνκέλσλ ηξηψλ πηλάθσλ δη εμ κήλαο. Βπηθπιάζζεηαη δε κεηά ηελ απνπεξάησζηλ 

ηεο εξγαζίαο λα ζπλέιζε θαη λα θξίλε πεξί ηεο ζπλερίζεσο απηήο». 

 

14.3) Ο ζάλαηνο ηνπ Ε. Παπαλησλίνπ ηελ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ 1940 

Δ είδεζε ηνπ αηθλίδηνπ ζαλάηνπ ηνπ Παπαλησλίνπ απφ αλαθνπή θαξδηάο ην 

απφγεπκα ηεο Πέκπηεο 1 Φεβξνπαξίνπ 1940 κέζα ζην ηξακ ηεο γξακκήο Παηεζίσλ 

θαη θαζ‟ νδφλ πξνο ηελ Ώθαδεκία Ώζελψλ βχζηζε,ζχκθσλα κε φια ζρεδφλ ηα 

ξεπνξηάδ ηνπ θαζεκεξηλνχ θαη πεξηνδηθνχ Σχπνπ, ηνλ θφζκν ησλ ηερλψλ θαη ησλ 

γξακκάησλ κε αλείπσηε ζιίςε.
1660

Σν ακέζσο επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα 

δεκνζηεχηεθαλ εθηελή άξζξα ζρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην έξγν ηνπ 

Παπαλησλίνπ ζηηο ζεκαληηθφηεξεο θαζεκεξηλέο εθεκεξίδεο
1661

 ην εβδνκαδηαίν 

έληππν Νενειιεληθά Γξάκκαηα αθηέξσζε ην θχιιν ηεο 10
εο

 Φεβξνπαξίνπ ζηε κλήκε 

ηνπ Παπαλησλίνπ, δεκνζηεχνληαο άξζξα ησλ Ε.Μ. Παλαγησηφπνπινπ, Α. Φσηηάδε, 

Κι. Ώξαπίδνπ, Γ. Κνηδηνχια θ.ά. ηέινο, ην πεξηνδηθφ Νέα Δζηία αθηέξσζε ην ηεχρνο 

ηνπ Ώπξηιίνπ ζηνλ απνζαλφληα ινγνηέρλε, κε ζθνπφλα απνηηκήζεη θξηηηθά ην ζχλνιν 

ηνπ ζπγγξαθηθνχ ηνπ έξγνπ θαη φρη, φπσο ε ζπληαθηηθή ηνπ νκάδα ηφληζε, λα θάλεη 

έλα θηινινγηθφ κλεκφζπλν.
1662

ρεδφλ φια ηα δεκνζηεχκαηα επηθεληξψζεθαλ ζηνλ 

Παπαλησλίνπ σο πνηεηή, ινγνηέρλε, ρξνλνγξάθν θαη ζπγγξαθέα ηαμηδησηηθψλ 

εληππψζεσλ θαη ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά εμήξαλ ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηα λενειιεληθά 

γξάκκαηα. Ώληίζεηα νη ηδηφηεηεο ηνπ σο ηερλνθξίηεο θαη δηεπζπληήο ηεο Βζληθήο 

Πηλαθνζήθεο απαζρφιεζαλ ειάρηζηα ηε δεκφζηα ζθαίξα ηεο επνρήο. Δ ζπγθεθξηκέλε 

έιιεηςε επηζεκάλζεθε ζην αθηεξσκαηηθφ ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ Νέα Δζηία θαη 

απνδφζεθε ζην γεγνλφο φηη δελ ήηαλ ζπγθεληξσκέλα ζε έλαλ ηφκν ηα ηερλνθξηηηθά 

ηνπ θείκελα.
1663

 

Δ κνλαδηθή εθηελήο θξηηηθή γηα ηνλ Παπαλησλίνπ σο ηερλνθξίηε ήηαλ εθείλε 

ηνπ Λέαλδξνπ Παιακά, γηνχ ηνπ πνηεηή Κσζηή Παιακά, ζηελ εθεκεξίδα Ζ 

                                                 
1660Ώλκ., «Ώπέζαλε ρζεο αηθληδίσο ν Γαραξίαο Παπαλησλίνπ. Δ ζιίςηο νιφθιεξνπ ηνπ δηαλννχκελνπ 

θφζκνπ», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 2 Φεβξνπαξίνπ 1940. Ώλκ., «Γαρ. Παπαλησλίνπ», εθ. Έζλνο, 2 

Φεβξνπαξίνπ 1940. Ώλκ., «Ώπεβίσζε ρζεο ν Γαραξίαο Παπαλησλίνπ», εθ. Καζεκεξηλή, 2 Φεβξνπαξίνπ 

1940. Ώλκ., «Ο Παπαλησλίνπ», εθ. Ζ βξαδπλή, 2 Φεβξνπαξίνπ 1940. «β.», «Γαραξίαο Παπαλησλίνπ», 

εθ. Αθξφπνιηο, 2 Φεβξνπαξίνπ 1940. Ώλκ., «Γαραξίαο Παπαλησλίνπ», εθ. Δζηία, 2 Φεβξνπαξίνπ 1940. 

Ώλκ., «Ώπεβίσζελ ν Γαραξίαο Παπαλησλίνπ», εθ. Ζ Πξσΐα, 2 Φεβξνπαξίνπ 1940.   
1661ΐι. ηε ζρεηηθή αξζξνγξαθία ζην Φ. Κεξακάξε, Ο Εαραξίαο Παπαλησλίνπ σο πεδνγξάθνο, Ώζήλα, 

ΐηβιηνπσιείνλ ηεο «Βζηίαο», 2001, ζει. 336-338. 
1662Δ «Νεά Βζηία», «Βγθψκην θαη θξηηηθή», Νέα Δζηία, έηνο ΕΑ΄, ηφκνο 20νο, ηρ. 319, 1 Ώπξηιίνπ 1940. 
1663ΐι. ηελ εηδηθή αλαθνξά ζην ηέινο ηνπ αθηεξψκαηνο, Νέα Δζηία, έηνο ΕΑ΄, ηφκνο 20νο, ηρ. 319, 1 

Ώπξηιίνπ 1940, ζει. 452. 
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Καζεκεξηλή.
1664

Ο ίδηνο είρε δεκνζηεχζεηλσξίηεξα θαη έλα άξζξν ζην νπνίν επέθξηλε 

ην πνηεηηθφ έξγν ηνπ Παπαλησλίνπ, ηνλίδνληαο φηη «δελ κπνξνχζε λα θηάζε πην πέξα 

απφ ηα φξηα ηεο δεμηνηερλίαο ηνπ θαη ηνπ κεηξεκέλνπ νίζηξνπ ηνπ. ηέθεηαη κφλνλ 

ζαλ έλαο εξαζηηέρλεο πνηεηήο, πνπ καο άθεζε κεξηθά κεηξεκέλα ζηα δάρηπια φκνξθα 

πνηήκαηα».
1665

ην ίδην δεκνζίεπκα κάιηζηα, δελ δίζηαζε λα ακθηζβεηήζεη θαη ηελ 

εζηθή αθεξαηφηεηα ηνπ Παπαλησλίνπ γξάθνληαο πσο ην «αλψηεξν εζηθφ παξάγγεικα 

πνπ ζέιεζαλ λα απνδψζνπλ ζηε δσή ηνπ είλαη βεβαίσο αλχπαξθην»,
1666

 απαληψληαο 

έηζη εκκέζσο ζην άξζξν ηνπ Κ. Θ. Αεκαξά πνπ είρε δεκνζηεπηεί έλα κήλα λσξίηεξα 

ζηελ εθεκεξίδα Διεχζεξνλ Βήκα κε ηνλ ηίηιν «Δ εζηθή ηνπ πξνζσπηθφηεο».
1667

 

Βμίζνπ απνξξηπηηθφο ήηαλ ν Λέαλδξνο Παιακάο θαη γηα ηηο ηερλνθξηηηθέο ηνπ 

ηθαλφηεηεο, γξάθνληαο κάιηζηα φηη «ε ηερλνθξηηηθή ζεκαζία ηνπ Παπαλησλίνπ είλαη 

κηθξφηεξε απφ ηελ πνηεηηθή».
1668

 Σν βαζηθφ ηνπ επηρείξεκα ήηαλ φηη ν Παπαλησλίνπ 

φθεηιε λα αζρνιεζεί κφλν κε ηελ θξηηηθή ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο, επεηδή εθείλε 

«αληηπξνζσπεχεη σο ηα βαζχηεξα έλζηηθηά καο ηε θπιεηηθή θαη εζληθή καο 

ππφζηαζη». Έηζη ραξαθηήξηζε ιαλζαζκέλε θαη επηβιαβή ηελ πξνζήισζή ηνπ ζηελ 

θξηηηθή ησλ έξγσλ ησλ ζχγρξνλσλ Βιιήλσλ δσγξάθσλ «πνπ σο επί ην πιείζηνλ είραλ 

κεηαθπηεχζεη θη είραλ θαηαγίλεη κε ηε κίκεζη μέλσλ αηζζεηηθψλ ζρνιψλ».
1669

 Ο 

Παιακάο, επνκέλσο, επέθξηλε ηνλ ηερλνθξίηε, επεηδή αζρνιήζεθε κε κηα εηθαζηηθή 

παξαγσγή, ηεο νπνίαο ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ήηαλ ε έιιεηςε «ειιεληθφηεηαο»: 

«Οη γπξηζκέλνη απφ ηελ μελεηεηά Έιιελεο δσγξάθνη δελ αληηπξνζψπεπαλ θακκηά 

νξγαληθή εμέιημε ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ ηεο παηξίδαο ησλ, θη ν ηερλνθξηηηθφο 

Παπαλησλίνπ ζην αηζζεηηθφ ηνπ θήξπγκα δελ αληηπξνζψπεπε θακκηά θσηεηλή ζεσξία 

ηέρλεο, θαλέλα θαζσξηζκέλν δφγκα δσγξαθηθήο πνπ αλάβξπδε απφ δηθή ηνπ ςπρηθή ή 

δηαλνεηηθή ψζεζη».
1670

Κη ελψ αλαγλψξηζε νξηζκέλα πξνηεξήκαηα ζηελ αηζζεηηθή 

ζθέςε ηνπ Παπαλησλίνπ, φπσο ιφγνπ ράξε, «ηελ αγάπε ηεο δσγξαθηθήο, ην ράξηζκα 

ηεο γξαθηθφηεηαο, ηελ αίζζεζε ηεο νκνξθηάο», ππνηίκεζε ην ηερλνθξηηηθφ ηνπ έξγν 

γξάθνληαο ραξαθηεξηζηηθά πσο ε ζπκβνιή ηνπ ήηαλ «πσο αληηθαηέζηεζε ην 

δεκνζηνγξαθηθφ ρξνλνγξάθεκα κε ην επράξηζηα γξακκέλν θαιιηηερληθφ δνθίκην». 

Πξνρσξψληαο δε πεξηζζφηεξν, ν Παιακάο επηρείξεζε λα απνδνκήζεη θαη ηηο 

                                                 
1664Λ.  Παιακάο, «Δ ζέζηο ηνπ Παπαλησλίνπ σο ηερλνθξίηνπ», εθ. Ζ Καζεκεξηλή, 4 Μαξηίνπ 1940. 
1665Λ. Παιακάο, «Δ πνηεηηθή ζέζηο ηνπ Παπαλησλίνπ», εθ. Ζ Καζεκεξηλή, 19 Φεβξνπαξίνπ 1940. 
1666π.π. 
1667Κ.Θ. Αεκαξάο, «Δ εζηθή ηνπ πξνζσπηθφηεο», εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 8 Φεβξνπαξίνπ 1940. 
1668Λ.  Παιακάο, «Δ ζέζηο ηνπ Παπαλησλίνπ σο ηερλνθξίηνπ», εθ. Ζ Καζεκεξηλή, 4 Μαξηίνπ 1940. 
1669Λ.  Παιακάο, «Δ ζέζηο ηνπ Παπαλησλίνπ σο ηερλνθξίηνπ», φπ.π. 
1670π.π. 
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ηθαλφηεηεο ηνπ Παπαλησλίνπ σο ηζηνξηθνχ ηεο ηέρλεο, αλαθέξνληαο εδψ σο 

παξάδεηγκα ην βηβιίν ηνπ ηειεπηαίνπ γηα ην Άγην ξνο.
1671

Ώθνχ ηνλ θαηεγφξεζε φηη 

ηα θεθάιαηα γηα ηελ αζσληθή ηέρλε ήηαλ πεξηνξηζκέλα ζπγθξηηηθά κε ηελ έθηαζε ηνπ 

βηβιίνπ θαη φηη είρε επηθεληξψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ θπξίσο ζηελ πεξηγξαθή ησλ 

ηαμηδησηηθψλ εληππψζεσλ, επέθξηλε ζηε ζπλέρεηα ηελ απνπζία ηεο «άπνςεο ηνπ 

ηζηνξηθνχ» θαη ηελ έιιεηςε ησλ πεγψλ θαη δε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ κειεηεηψλ ηνπ 

ΐπδαληίνπ, φπσο νη «Strzygowski, Choisy, Diehl, Dalton». Δ επηζπκία, βέβαηα, ηνπ 

Παιακά ήηαλ λα απνδεηρζεί ε ζπκβνιή ηεο Ώλαγέλλεζεο ησλ Παιαηνιφγσλ ζηελ 

πξψηκε ηηαιηθή Ώλαγέλλεζε, ζέζε πνπ ν Παπαλησλίνπ είρε απνξξίςεη ζηα θείκελά 

ηνπ. Ώληίζηνηρα επηθξηηηθφο ήηαλ ν Παιακάο θαη γηα ην βηβιίν ζσλ,
1672

 ζην νπνίν θαη 

πάιη δηέθξηλε ηε δεκνζηνγξαθηθή πξνρεηξνινγία ζε πνιιά θεθάιαηά ηνπ. Οη 

παξαπάλσ απφςεηο ηνπ Παιακά ραξαθηεξίζηεθαλ, δηθαηνινγεκέλα θαηά ηε γλψκε 

κνπ, σο κεησηηθέο γηα ην πξφζσπν ηνπ Παπαλησλίνπ. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ν κελ 

Κ.Θ. Αεκαξάο απάληεζε κε κηα ζχληνκε επηζηνιή ηνπ ζηελ εθεκεξίδα Διεχζεξνλ 

Βήκα ηεο 10
εο

 Μαξηίνπ, γξάθνληαο πσο ν αξζξνγξάθνο βγήθε «έμσ απφ ηα φξηα ηεο 

θνηλήο ινγηθήο θαη ηεο ζηνηρεηψδνπο εππξέπεηαο. πλεπψο θάζε ζπδήηεζη παξέιθεη» 

ελψ θαη ε νηθνγέλεηα ηνπ Παπαλησλίνπ έζηεηιε ζηελ ίδηα εθεκεξίδα έλα γξάκκα ηνπ 

Κσζηή Παιάκα πξνο ηνλ Παπαλησλίνπ κε εκεξνκελία 6 Ώπξηιίνπ 1932, ην 

πεξηερφκελν ηνπ νπνίνπ «καξηπξεί πνίαλ πςειήλ ζέζηλ έδηλε ζηνλ Παπαλησλίνπ ν 

κεγαιείηεξνο ησλ δψλησλ πνηεηψλ ηεο ζπγρξφλνπ Βιιάδνο».
1673

 Ώλ θάηη αμίδεη, 

πάλησο, λα θξαηεζεί απφ ηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Λέαλδξνπ Παιακά είλαη ην 

ζεκείν εθείλν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ απνπζία επηζηεκνληθφηεηαο ζηε ζθέςε ηνπ 

Παπαλησλίνπ. Αχν ζρεδφλ δεθαεηίεο αξγφηεξα, ν Σψλεο πεηέξεο ζα επαλέιζεη ζην 

δήηεκα απηφ θαη εχζηνρα ζα γξάςεη φηη ζηα βηβιία κε ζέκα ηνλ ζσλα θαη ην Άγην 

ξνο «ε αηζζεηηθή ηνπ θξίζε είλαη επεξεαζκέλε απφ ην ινγνηερληθφ χθνο ηνπ 

θαιιηεξγεκέλνπ ηαμηδηψηε πνπ κπνξεί λα απνηηκήζεη ηελ αμία ελφο έξγνπ, λα ην 

πεξηγξάςεη, λα ζηαζεί κπξνζηά ηνπ κε ζηνραζηηθή δηάζεζε. Σα βηβιία πνπ αλαθέξακε 

είλαη πηζαλφλ εμαηξεηηθά πεδνγξαθήκαηα θαη ζαλ ηέηνηα κπνξεί λα θαηέρνπλ κηαλ 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ζέζε ζην έξγν ηνπ. ηνλ ηνκέα απηφλ φκσο, θπξίσο, πεξηνξίδεηαη 

ν ξφινο ηνπο».
1674

 

                                                 
1671Γ. Παπαλησλίνπ, Άγηνλ ξνο, Ώζήλα, ρ.ε., 1934. 
1672Γ. Παπαλησλίνπ, ζσλ θαη ε ξσκαληηθή Γπλαηεία, Λνπδνβίθνο Α΄ - ζσλ Ŕ Λνπδνβίθνο Β΄, Ώζήλα, 

Αεκεηξάθνο, 1934. 
1673Δ επηζηνιή δεκνζηεχηεθε ζηελ εθ. Διεχζεξνλ Βήκα, 25 Μαξηίνπ 1940. 
1674Σ. πεηέξεο, «Ο ηερλνθξίηεο Παπαλησλίνπ», Επγφο, ηρ. 29, Μάξηηνο 1958, ζει. 6. 
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Σελ ηδηφηεηα ηνπ Παπαλησλίνπ σο δηεπζπληή ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο 

ζρνιίαζε ν Μηράιεο Σφκπξνο ζην αθηεξσκαηηθφ ηεχρνο ηνπ πεξηνδηθνχ Νέα Δζηία, 

αιιά φπσο ζεκείσζε ζην θείκελφ ηνπ, ηα ιφγηα ηνπ ζα ήηαλ «πηθξέο αιήζεηεο, κα κε 

ηνλ ζάλαην ησλ αλζξψπσλ απαξαίηεηεο, γηα λέεο απαηηήζεηο, γηα λέα 

πξνγξάκκαηα».
1675

 Σν βαζηθφ επηρείξεκα ηνπ Σφκπξνπ ήηαλ φηη ε Βζληθή Πηλαθνζήθε 

ζηα ζαξάληα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο δελ θξφληηζε λα εκπινπηίζεη ην ειιεληθφ ηκήκα 

ηεο ζπιινγήο ηεο, ην νπνίν «ελδηαθέξεη άκεζα θαη βαζηθά ην έζλνο καο θαη ηελ 

θνηλσλία καο».
1676

Ο θαζεγεηήο ηεο ΏΚΣ επεζήκαλε, αξρηθά, ηελ αδηαθνξία ησλ 

ππεπζχλσλ ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο θαηά ηα πξψηα είθνζη ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο: 

«νιφθιεξνο ν παξηζηλφο εκπξεζζηνληζκφο, ζα ζρνιή γαιιηθή, απνπζηάδεη απ‟ ην 

ίδξπκα απηφ, ή θαη ν άιινο ηνπ Μνλάρνπ. Σνλ 19
ν
 αηψλα ηεο επξσπατθήο ηέρλεο ηνλ 

αθίλνπκε γηα ηνπο Βπξσπαίνπο θαη καδί φια ηα ειιεληθά νλφκαηα ηνπ Παληαδή, ηνπ 

Παλφξηνπ, ηνπ ΐνισλάθε, ηνπ Λεκπέζε, ηνπ Φηιηππφηε, ηνπ Υαιεπά θαη ηνπ ΐηηζάξε 

[sic]. Σνπ είλαη φια αδηάθνξα ηνπ Εαθσβίδε θαη αδηάθνξα ζηνπο επηηειείο ηεο 

Πηλαθνζήθεο».
1677

 Δ θξηηηθή ηνπ ζηνλ Παπαλησλίνπ επηθεληξψζεθε αθξηβψο ζην 

ζεκείν απηφ: «ν θφζκνο ηεο ηέρλεο θαη ηεο δηαλφεζεο, κε ην πέξαζκα κηαο αθφκα 

δεθαεηίαο, δελ έρεη θαηαιάβεη γηαηί θαη ν ίδηνο ν Παπαλησλίνπ δελ πξφιαβε ηα θελά 

ηεο λενειιεληθήο καο ηέρλεο λα ηα ζπκπιεξψζεη. Καη απηφ αθξηβψο είλαη ην παζεηηθφ 

κηαο νιφθιεξεο ηεζζαξαθνληαεηίαο, ην αδηθαηνιφγεην θαη γηα ηνλ Εαθσβίδε θαη γηα ην 

δηάδνρφ ηνπ Παπαλησλίνπ. Οχηε ν δσγξάθνο, κα νχηε θαη ν ινγνηέρλεο, ζηάζεθαλ 

ηθαλνί λα καο δείμνπλε ηα λεχξα ηνπο θαη ηελ αληνρή ηνπο. Ο έλαο έπξεπε λα θάλεη ηα 

πνξηξαίηα ηνπ θη ν άιινο έπξεπε λα νινθιεξψζεη ην ινγνηερληθφ θαη πνηεηηθφ ηνπ 

έξγν […] Καηάινγνο ζην ηέινο ηεο ηεζζαξαθνληαεηίαο ηεο Πηλαθνζήθεο, επίζεκνο ή 

θαη αλεπίζεκνο, γη‟ απηνχο ηνπο ηδηαίηεξνπο ιφγνπο, δελ ππάξρεη».
1678

Ο Σφκπξνο, αλ 

θαη αλαγλψξηζε ηελ πξνζπάζεηα ηνπ Παπαλησλίνπ λα εκπινπηίζεη ηε ζπιινγή κε 

νξηζκέλα έξγα λενειιεληθήο ηέρλεο, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη «κηα δηεχζπλζε 

Πηλαθνζήθεο θάλεη δχν δνπιεηέο: Μαδεχεη θαη απνζεθεχεη φηαλ πξέπεη θαη 

ζπκπιεξψλεη κε ην ρξφλν ηα θελά, ρσξίο λα ηα αλαδεηεί εθείλε ηε ζηηγκή. Σε ζνθή 

απηή θιεξνλνκηά φισλ ησλ Μνπζείσλ, ην δηθφ καο δελ ηελ αθνινχζεζε ζηα 40 ρξφληα 

ηεο δσήο ηνπ. Πξνζσπηθά εχρνκαη ζηελ ηξίηε πεξίνδν ηεο δηνίθεζήο ηνπ, λα πξνζέρεη 

                                                 
1675Μ. Σφκπξνο, «Δ Βζληθή Πηλαθνζήθε θαη νη δηεπζπληαί ηεο», Νέα Δζηία, έηνο ΕΑ΄, ηφκνο 20νο, ηρ. 

319, 1 Ώπξηιίνπ 1940, ζει. 406.  
1676π.π., ζει. 405.  
1677π.π. 
1678π.π., ζει.  406. 
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ηε ζνθή απηή θαη πνιχ γλσζηή, φζν θαη αιάζεπηε, ζεσξία».
1679

Οη παξαπάλσ 

αληηιήςεηο ηνπ Σφκπξνπ ππνηηκνχζαληε ζεκαληηθή εξγαζία πνπ έγηλε ζηελ Βζληθή 

Πηλαθνζήθε θαηά ηε ζεηεία ηνπ Παπαλησλίνπ θαη ηελ νπνία πξνζπάζεζα λα 

ζθηαγξαθήζσ ζην παξφλ ηκήκα ηεο δηαηξηβήο. Αείρλνπλ φκσο αλάγιπθα ηηο 

πξνζδνθίεο πνπ έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ αζελατθνχ θηιφηερλνπ θνηλνχ έηξεθε γηα ην 

ξφιν ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο θαη ηαπηφρξνλα ηελ αδπλακία ηεο δηεχζπλζήο ηεο λα 

ηηο πινπνηήζεη. Χο πξνο απηφ δελ είλαη ηπραίν φηη έλαο ηζηνξηθφο ηέρλεο θαη 

ηερλνθξίηεο πνπ αλδξψζεθε επηζηεκνληθά ηε δεθαεηία ηνπ 1930, ν Μαξίλνο Καιιηγάο, 

ήηαλ εθείλνο πνπ αλέιαβε ηε δεθαεηία ηνπ 1950 λα πινπνηήζεη απηή ηελ απαίηεζε θαη 

λα ζπγθξνηήζεη ζηηο αίζνπζεο ηεο Βζληθήο Πηλαθνζήθεο ην πξψην ζπλεθηηθφ αθήγεκα 

ηεο ηζηνξίαο ηεο λενειεληθήο ηέρλεο. Καη ζπλαθφινπζα λα ηε κεηαηξέςεη απφ κνπζείν 

δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο ζε Πηλαθνζήθε ηεο λενειιεληθήο εηθαζηηθήο παξαγσγήο. 

  

                                                 
1679π.π.  
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