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ΤΕΧΝΕΣ

«Η πολιορκία
Αθηνών».
Ενα από
τα 24 έργα
με οδηγίες
Μακρυγιάννη.

Yπέρ Ελλάδας
για τα Γλυπτά
του Παρθενώνα
Τις ιστορικές, πολιτιστικές, νομικές και ηθικές διαστάσεις του
ζητήματος της επιστροφής των
Γλυπτών του Παρθενώνα στην
Ελλάδα αναγνωρίζει «για πρώτη
φορά», σύμφωνα με το ΥΠΠΟΑ,
η Συνάντηση της Διακυβερνητικής Επιτροπής της Unesco για
την Προώθηση της Επιστροφής
των Πολιτιστικών Αγαθών στις
χώρες προέλευσής τους. «Ιδιαίτερης σημασίας», χαρακτηρίζεται
«και το γεγονός ότι η Επιτροπή
σε άλλη απόφασή της εκφράζει
τη συνεχιζόμενη ανησυχία και τον
σκεπτικισμό της για το ζήτημα των
Γλυπτών και καλεί τις δύο πλευρές
να βρουν μια αμοιβαία αποδεκτή
λύση στο μακροχρόνιο αυτό ζήτημα». Σημειώνεται πως «η Γαλλία,
για πρώτη φορά, τοποθετήθηκε
υπέρ της επίλυσης της διαφοράς
μέσω της συνεργασίας των μερών» ενώ υπέρ των ελληνικών
θέσεων τάχθηκαν Κίνα, Τουρκία,
Ιαπωνία, Αρμενία, Μεξικό, Κορέα,
Αίγυπτος, Κύπρος κ.ά.
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«Αυτός ο πόλεμος έτζι έγινε»
Ε

ικοσι τέσσερις εμβληματικοί πίνακες μας αφηγούνται
πολεμικά επεισόδια από την
Επανάσταση του 1821 στη Γεννάδειο
Βιβλιοθήκη της Αμερικανικής Σχολής
Κλασικών Σπουδών. Δημιουργήθηκαν κατά παραγγελία του στρατηγού
Μακρυγιάννη στον οποίο είναι αφιερωμένη η έκθεση «Ιωάννης Μακρυγιάννης-Ζωντανή έκφραση».
«Εκλαμβάνοντας την ιστορία ως
χρέος προς τις επόμενες γενιές, μετά
το τέλος του πολέμου έμαθε γράμματα για να συντάξει τα απομνημονεύματά του, ένα πλούσιο κείμενο που
καλύπτει την περίοδο της Επανάστασης και τα μετέπειτα χρόνια έως το
1850», σημειώνουν στον ομότιτλο
κατάλογο των εκδόσεων Καπόν που
πλαισιώνει την έκθεση η διευθύντρια
της Γενναδείου Βιβλιοθήκης Μαρία
Γεωργοπούλου και η αρχαιολόγοςιστορικός δρ. Μαρία Παπαδάκη.
Για το θέμα αυτό ο μεγάλος ήρωας της Ελληνικής Επανάστασης και
ισχυρός εθνικός μύθος σημείωνε: «Η
ιστορία θέλει πατριωτισμό, να ειπείς
και των φίλωνέ σου και τα καλά και
τα κακά και τοιούτως φωτίζονται οι
μεταγενέστεροι όπου θα τη διαβάσουν, να μην πέφτουν σε λάθη και
τότε σχηματίζονται τα έθνη». Με την
έκθεση εγκαινιάζεται η ανακαινισμένη
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πτέρυγα της Γενναδείου Βιβλιοθήκης
«Ιωάννης Μακρυγιάννης» όπου θα
παρουσιάζονται εικαστικές εκθέσεις
με δωρεάν είσοδο για το κοινό. Οι
πίνακες του Μακρυγιάννη κατέχουν
ιδιαίτερη θέση ανάμεσα στους θησαυρούς της Βιβλιοθήκης. Ο ίδιος
ανέθεσε στους λαϊκούς ζωγράφους
Παναγιώτη και Δημήτριο Ζωγράφο από τη Σπάρτη να απεικονίσουν
ξεχωριστές σκηνές από μάχες, όπως
ακριβώς τις περιέγραψε στα απομνημονεύματά του.

«εικονική ιστορία»

Πώς όμως δημιουργήθηκε η σκέψη
για την οπτικοποίηση πολεμικών
επεισοδίων της Επανάστασης; «Γράφοντας τα απομνημονεύματά του,
στα 1836 του μπήκε η ιδέα για τη
δημιουργία μιας “εικονικής ιστορίας”,
μιας σειράς εικονογραφιών που θα
απέδιδαν με τρόπο αντικειμενικό,
με την αλήθεια της εικόνας δηλαδή,
τις αποφασιστικές μάχες πολέμου»,
σημειώνουν στον καλαίσθητο κατάλογο οι συγγραφείς του. Αρχικά
«προσέλαβε έναν δυτικό καλλιτέχνη,
μα στάθηκε αδύνατον να συνεννοηθούν. Υστερα βρήκε τον Παναγιώτη

Η έκθεση
αφιερωμένη
στον Στρατηγό
εγκαινιάζει την
ανακαινισμένη
πτέρυγα της
Γενναδείου
Βιβλιοθήκης

Ζωγράφο από τη Βορδόνια της Λακωνίας και τους δύο γιους του για
βοηθούς. Εκείνοι, τεχνίτες που ξέρανε να αγιογραφούν τις εκκλησίες και
να ιστορούν τα Ευαγγέλια και πλάι
στο κείμενο να ζωγραφίζουν σε μικρογραφίες τα επεισόδια της Γραφής,
ήταν οι μόνοι που μπορούσαν να
αποτυπώσουν τον στοχασμό του…».
Η συμφωνία προέβλεπε την παροχή
στέγης και τροφής και την εξόφληση για κάθε ζωγραφικό έργο. Για τη
δημιουργία τους πραγματοποιήθηκαν
επισκέψεις στα πεδία των μαχών. «…
έπαιρνα τον ζωγράφο και βγαίναμε
εις τους λόφους και τόλεγα: Ετζι είναι εκείνη η θέση, έτζι εκείνη. Αυτός
ο πόλεμος έτζι έγινε. Αρχηγός ήταν
των Ελλήνων εκείνος, των Τούρκων
εκείνος».

Στον Οθωνα

Από την αρχική σειρά των έργων
σώζονται σήμερα μόνο 24 εικόνες.
«Τα πρωτότυπα σε ξύλο παρέμειναν
στην κατοχή του στρατηγού (οκτώ
από αυτές τις εικόνες έχουν διασωθεί και φυλάσσονται τώρα στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο)». Αντίγραφα
της σειράς ζωγραφισμένα σε χαρτί
με ακουαρέλα δωρήθηκαν από τον
Μακρυγιάννη στον βασιλιά Οθωνα
και στους ηγέτες των τριών μεγάλων

δυνάμεων που είχαν συμβάλει στην
ανεξαρτησία του Εθνους.
«Μια πλήρης σειρά ακουαρέλες,
πιθανότατα αυτή που ανήκε στον
βασιλιά Οθωνα, ανακαλύφθηκε σε
άριστη κατάσταση στη Ρώμη το 1909
και αγοράστηκε από τον Ιωάννη Γεννάδιο». Στη Βρετανία φυλάσσεται η
πλήρης σειρά που δωρήθηκε στη
βασίλισσα Βικτωρία της Αγγλίας ενώ
αγνοούνται η γαλλική και η ρωσική
σειρά. Στην έκθεση παρουσιάζονται,
επίσης, προσωπικά αντικείμενα του
Στρατηγού Μακρυγιάννη που δάνεισαν για τις ανάγκες της έκθεσης το
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το Μουσείο Μπενάκη, τα Γενικά Αρχεία του
Κράτους και το Ιδρυμα Σύλβιας Ιωάννου. Σε αυτά περιλαμβάνονται το
χειρόγραφο Σύνταγμα της Ελλάδος
του 1844 που ορίζει το τέλος της περιόδου της απόλυτης μοναρχίας του
Οθωνα μετά την επανάσταση της 3ης
Σεπτεμβρίου 1843, το αργυρό Αριστείο που χορηγήθηκε στον Μακρυγιάννη το 1836 για την προσφορά
του στον Αγώνα της Ανεξαρτησίας,
το σπαθί και η πιστόλα του. ■
● Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το
κοινό από την Τρίτη 5 Ιουνίου έως και
το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018.
Διεύθυνση: Σουηδίας 61, Κολωνάκι.

