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Ο εθνικο-απελευθερωτικός αγώνας του 1821 διεκδικεί µια ιδιαίτερη και 

βαρύνουσα σηµασία για τη διαµόρφωση των κυρίαρχων τάσεων στην ευρωπαϊκή 
ζωγραφική του 19ου αιώνα, λειτουργώντας ως παράδειγµα και πηγή έµπνευσης σε ένα 
κόσµο που αρχίζει να αλλάζει ραγδαία προς την βιοµηχανική επανάσταση και την 
ανάδυση της εθνικής συνείδησης. Καθώς η ζωγραφική διατηρεί ακόµη µια κυρίαρχη 
θέση στην έκφραση των νέων ρευµάτων, είναι ιδιαίτερα γόνιµο να ερευνήσουµε ποιες 
είναι οι τάσεις της ευρωπαϊκής ζωγραφικής γύρω στα 1800, πώς είδαν τον Αγώνα 
ζωγραφικά ξένοι καλλιτέχνες και πώς οι Έλληνες έως το 1862, οπότε έχουµε 
βαθµιαία κάµψη του είδους.     

Στο τελευταίο τέταρτο του 18ου και στο πρώτο τέταρτο του 19ουαι.οι θεµατικές, 
τεχνοτροπικές και εικονογραφικές αλλαγές στη ζωγραφική των ιστορικών θεµάτων 
συνδέονται άµεσα µε τις κοινωνικές συγκρούσεις και τα νέα ιδεολογικά ρεύµατα, 
καθώς η ζωγραφική φαίνεται να διασπά το στενό και εφησυχασµένο αριστοκρατικό 

πλαίσιο και να διεκδικεί 
ένα ευρύτερο κοινό. Η 
Παράδοση της Breda1 
του  Diego Velazquez 
(1599-1660) είναι ένας 
προδροµικός άγγελος των 
νέων τάσεων2 : µε τη 
νατουραλιστική γλώσσα 
και τον καθαρά 
αντικλασικό χαρακτήρα 
της κατεβάζει το ιστορικό 
γεγονός από τον ουρανό 
στη γη, ενώ η κυρίαρχη 
τάση του Μπαρόκ είναι η 
θρησκευτική ζωγραφική 
από όπου λείπει η 
ιστορική αίσθηση, τα 

γεγονότα παρουσιάζονται ως δεδοµένα, η αλληγορία και ο µύθος συγχέονται µε την 
ιστορία και την πραγµατικότητα και ο καλλιτέχνης προσπαθώντας να δοξάσει τον 
ηγεµόνα, εµπλέκει ρητορεία, θεατρικότητα και κολακεία.3 

 
 
 

                                                
1 Velazquez Diego, The Surrender of Breda, 1635, (307x367 cm), Museo del Prado, Madrid 
2 Βλ. αναλυτικότερα, Χρύσανθος Χρήστου, (1973), σ.123 κ.ε. 
3 Βλ. για παράδειγµα τη σειρά των 21 µεγάλων πινάκων κατά παραγγελία της Μαρίας των Μεδίκων 
του Rubens, Paris, Louvre  
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Όµως η αφετηρία του νέου 
τρόπου απόδοσης σύγχρονων 
ιστορικών θεµάτων στη ζωγραφική4 
έρχεται αναπάντεχα από την άλλη 
πλευρά του Ατλαντικού, όταν δύο 
συνοµήλικοι  αµερικανοί ζωγράφοι, 
ο  Benjamin West (1738-1820) και 
ο John Singleton Copley (1738-
1815) εκθέτουν στο Λονδίνο, ο µεν 
πρώτος το 1771 τον πίνακα Ο 
Θάνατος του στρατηγού Wolfe και 
ο δεύτερος το 1779 τον πίνακα  Ο 

Θάνατος του ταγµατάρχη Pierson.. Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της νέας 
πρότασης κατά τον Waterhouse είναι5: 

• Η απόδοση των ιστορικών θεµάτων µε απόλυτο σεβασµό στις φορεσιές της 
εποχής 

• Η νατουραλιστική διάθεση στην περιγραφή του τοπίου και των προσώπων  
• Η απεµπλοκή από την ακαδηµαϊκή εµµονή σε µυθολογικά θέµατα µε γυµνούς 

ήρωες ή µε αρχαίες φορεσιές 
• Αντί της αρχαιοπρεπούς ‘ευγενικής απλότητας’ (edle Einfalt) και του ‘ήρεµου 

µεγαλείου’(stille Grösse), κατά την έκφραση του Winckelmann6 µε αφορµή το 

                                                
4 βλ. E. Wind, (1938-9), pp 116-127 
5 E. Waterhouse, (1962), pp190-2 
6 βλ. A. Winckelmann, (1972), p.72 

Μαρία των 
Μεδίκων, 
Rubens, 
Paris, Louvre  
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σύµπλεγµα του Λαοκόοντα, εισάγεται µια καθαρά ειδησεογραφική ζωγραφική 
(Reportagekunst) 

Είναι φανερή εδώ η επίδραση της ιστορικιστικής σκέψης των Voltaire, David 
Hume και Edward Gibbon και της τάσης τους για αποµυθοποίηση των ηρώων από τη 
µία, και της µετεπαναστατικής και πρωτοβιοµηχανικής φάσης της Αγγλίας, από την 
άλλη. Παρόλα αυτά δε θα δηµιουργήσουν σχολή, καθώς επικρατεί ο Κλασικισµός. 
Μόνο στην ναπολεόντεια και µεταναπολεόντεια περίοδο η ζωγραφική των 
σύγχρονων ιστορικών θεµάτων θα εδραιωθεί και θα γίνει άµεσα αποδεκτή. Σε αυτό 
συµβάλλουν: 

• Η ανάδειξη της ιστορικής συνείδησης του ατόµου7 
• Η αφύπνιση της εθνικής συνείδησης των λαών που αποσκοπούν στην 

απόκτηση εθνικής ανεξαρτησίας κάτω από το φιλελεύθερο πνεύµα της 
Γαλλικής Επανάστασης 

 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα τέτοιας ζωγραφικής είναι οι πίνακες του Goya   
Οι Εκτελέσεις, Η Μάχη της 2ας Μαΐου 
1808, και τα χαρακτικά Οι Καταστροφές 
του πολέµου (1810-13), εµπνευσµένα από 
την αντίσταση των Ισπανών εναντίον των 
Γάλλων,  

 
 
 
 
 

 
 
και Η 

Πολιορκία της 
Κόσελ (1808, 
Μόναχο) του 
Wilhelm von 
Kobell. 

 
 
 

                                                
7 πρβλ και παράλληλη ανάπτυξη του ιστορικού µυθιστορήµατος 
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Με τον πίνακα του Theodore Gѐricault (1791-1824) Η Σχεδία της Φρεγάτας 

Μέδουσα(1818, Louvre), 
εµπνευσµένο από τις 
διηγήσεις των διασωθέντων 
από το ναυάγιο, που 
δηµοσιεύθηκαν το 1817, 
αρχίζει πλέον η σύνδεση 
µεταξύ εθνικής και 
παγκόσµιας ιστορίας. Έτσι, 
πολύ γρήγορα στην 
ευρωπαϊκή ζωγραφική 
σύγχρονων ιστορικών 
θεµάτων θα περάσουν 
θέµατα από τους αγώνες 
και τις θυσίες των λαών για 

ελευθερία και ανεξαρτησία και ανάµεσά τους ξεχωριστή θέση καταλαµβάνουν 
θέµατα από την Ελληνική Επανάσταση του’21.   

Η πιο επιφανής περίπτωση είναι φυσικά ο Eugéne Delacroix, ο οποίος µε µια 
σειρά πίνακες εµπνευσµένους από τον Ελληνικό Αγώνα λειτουργεί ως ο 
σηµαντικότερος προπαγανδιστής του από τη µία, από την άλλη όµως η θεµατολογία 
του και η τεχνοτροπία του συνιστούν ένα ιδιότυπο παράδειγµα που σχετίζεται 
περισσότερο µε τον οριενταλισµό, µε τις ιδεολογικές συγκρούσεις, δηλαδή, σχετικά 
µε τη σύγκρουση των πολιτισµών ανατολής και δύσης, παρά µε αυτόν καθαυτόν τον 
Αγώνα των Ελλήνων. Ο Ντελακρουά δεν έχει ταξιδέψει ποτέ στην Ελλάδα, δε 
γνωρίζει τους σύγχρονους Έλληνες αλλά διατηρεί συχνή επαφή µε τον Λόρδο 
Βύρωνα

8. Εξακολουθεί να ζωγραφίζει ελληνικά θέµατα ακόµη και µετά το τέλος της 
Επανάστασης αλλά οι πίνακές του δεν εντάσσονται στην ειδησεογραφική ζωγραφική. 

Για τον Ντελακρουά ισχύει κατεξοχήν η ρήση του Jacob Burckhard πως συχνά 
µια εποχή παρουσιάζεται συµπυκνωµένη στο έργο ενός ανθρώπου, καθώς υπήρξε 
αποφασιστική η συµβολή του στην τελική και ολοκληρωµένη διατύπωση του 
γαλλικού ροµαντισµού. ∆ιαβάζει τους µεγάλους ποιητές, τον ∆άντη, τον Σαίξπηρ και 
κυρίως τον Μπάυρον

9, και εµπνέεται τόσο από φιλολογικά θέµατα όσο και από την 
επικαιρότητα. Στη Γαλλία του 19ου αιώνα τα εικαστικά και λογοτεχνικά ρεύµατα 
κινούνται σε παράλληλες τροχιές και διατηρούν ένα συνεχή διάλογο10. Ο 
Ντελακρουά συµβάλλει έτσι στη γενική προσπάθεια του Ροµαντισµού να απεµπλακεί 
από τα δεσµά του παρελθόντος, χαρακτηριστικό του Κλασικισµού, και να 
προχωρήσει στην καταξίωση του παρόντος. Η ζεστή συγκίνηση της ηµέρας 
αντιπαλεύει την αδιαφορία και τον εφησυχασµό του καθιερωµένου, καθώς ο 
Ροµαντισµός προβάλλει τον υποκειµενικό ιδεαλισµό, τη συνειδητή αναζήτηση του 
υποσυνείδητου και δίνει έµφαση στον δαιµονισµό της έκφρασης. Κατά την 

                                                
8 βλ. Huyghe, (1971),p.118 d.d. 
9 για τη µεγάλη επίδραση του Μπάυρον πάνω του, βλ. εκτεταµένες αναφορές του επί σειρά ετών στα 
ηµερολόγιά του : Journal de Eugène Delacroix (1822-63), avant propos de J. L. Vaudoyer, Librairie 
Plon 8, rue Garancière, Paris, 1932  
10 για τις σχέσεις τέχνης και λογοτεχνίας βλ. αναλυτικότερα M. Praz, (1974) 
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διατύπωση του Charles Baudelaire: “όποιος µιλάει για Ροµαντισµό, µιλάει για τη 
µοντέρνα τέχνη, δηλαδή, για εσωτερικότητα, αποπνευµάτωση, χρώµα, πόθο για το 
άπειρο και την απόδοσή του µε όλα τα µέσα που βρίσκονται στην διάθεση του 
καλλιτέχνη”. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά του Ροµαντισµού είναι 
• Η κυριαρχία του χρώµατος πάνω στη φόρµα 
• Η επικράτηση του πάθους στη λογική  
• Η νίκη του απείρου στο πεπερασµένο 
• Η απόρριψη της εξωτερικής αληθοφάνειας και της απλής περιγραφικής 

και διηγηµατικής απόδοσης 
• Έντονη µουσική διάθεση και µια ποιητική πνοή 
• Πόθος για το ξένο και το µακρινό 

      Αυτά έρχονται να αντιπαρατεθούν στα αξιώµατα του Κλασικισµού, µε πατέρα το 
Γάλλο Jacques Louis David (1748-1825):  

• ∆ικτατορία των µορφών της αρχαίας ελληνικής τέχνης  
• Το κύριο βάρος πέφτει στη γραµµή, µε την τάση για καθαρά διαγράµµατα, 

τη φροντίδα της λεπτοµέρειας και την ανάγκη των πλαστικών εντυπώσεων 
• Παρεξήγηση µιας ζωγραφικής ιδωµένης µε όρους γλυπτικής 

Ο Νεοκλασικισµός συνιστά ένα είδος αντίδρασης στην επιπολαιότητα της τέχνης 
του 18ου αι. και στην περίπλοκη 
τεχνοτροπία του Ροκοκό. Οι 
φιλόσοφοι του ∆ιαφωτισµού 
ονειρεύονται την επιστροφή στην 
‘πρωτόγονη’ απλότητα και 
καθαρότητα, κατά το πρότυπο της 
αστικής αρετής , της αφοσίωσης στο 
δηµόσιο καλό, την πατρίδα και, στην 
επαναστατική περίοδο, την 
∆ηµοκρατία

11, του δυναµισµού και 
της εγκράτειας, σωµατικής και 
πνευµατικής. Ο γνήσιος και 

ολοκληρωτικός Νεοκλασικισµός του Νταβίντ, µετά τη ‘ρωµαϊκή’ περίοδο (:Η 
αρπαγή των Σαβίνων) στρέφεται στους Έλληνες µε το Λεωνίδα στις Θερµοπύλες 

(1804-14) όπου τολµά 
την ηρωική 
γυµνότητα

12. 
Ως αντίβαρο στην 
ανάγκη για ενότητα και 
συνοχή του 
Νεοκλασικισµού, 
αναπτύσσεται το κίνηµα 
του Ροµαντισµού για 
την προβολή της 
ιδιαιτερότητας του 
ατόµου – ακόµη και τα 
έθνη είναι ατοµικά, γι’ 

                                                
11 όταν και ο Νταβίντ καταργεί την αριστοκρατική Ακαδηµία, το 1793 
12 βλ. αναλυτικότερα, στο άρθρο του Daniel Ternois για το  Νεοκλασικισµό στο Histoire de l’ Art, 
(1990), τόµ. 3, σ.σ.  214 - 6 
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αυτό και πρέπει να βρουν τη δική τους καλλιτεχνική έκφραση. Σωρεύοντας εµπειρίες 
και καλλιτεχνικές φόρµες από όλο τον κόσµο, ο Ροµαντισµός αναζητά µια έκφραση 
εκλεκτική, από ένα πλούσιο κήπο έµπνευσης, ατοµική, για τον κάθε καλλιτέχνη, και 
δυναµική µέσα στο αστείρευτο πάθος. Μέσα σε ένα κόσµο που αλλάζει βίαια µέσα 
στη βιοµηχανική επανάσταση και την επακόλουθη ισοπέδωση πολιτιστικών 
παραδόσεων χάριν της οµοιοµορφίας των νέων δοµών και υλικών, προβάλλει η 
ενστικτώδης καταφυγή στο όνειρο, το παράδοξο, το µυστικό, το ατοµικό, το 
φανταστικό, το εξωτικό, το µακρυνό, το πολλαπλό, το ‘άλλοθεν άλλως’. Γιατί ο 
Ροµαντισµός είναι πρωτίστως ένα κίνηµα διαµαρτυρίας. Τα έργα παραπέµπουν 
‘αλλού’, είναι σηµεία αναφοράς για ένα πλούτο ιδεών και µορφών που έχουν µια 
παγκόσµια (και ιδιαίτερα ανατολική) πηγή έµπνευσης και ένα ατοµικό, ‘εσώτερο’ 
χαρακτήρα. Όπως το έθεσε ο Σαρλ Μπωντλαίρ : «Ο Ροµαντισµός δε βρίσκεται ούτε 
στην επιλογή του θέµατος ούτε στην ακριβή αλήθεια αλλά περισσότερο σε ένα τρόπο 

να αισθάνεσαι τον κόσµο». 
   Η πρώτη µεγάλη στιγµή του 
Ντελακρουά είναι Οι Σφαγές της 
Χίου µε αφορµή τα 
Αποµνηµονεύµατα του 
συνταγµατάρχη Voutier (1823). 
Στον πίνακα διακρίνουµε την 
ισχυρή επίδραση του πίνακα του 
κολορίστα και εκπρόσωπου της 
ανατολίζουσας τέχνης Antoine-
Jean Gros (1771-1835), Οι 
πανουκλιασµένοι της Γιάφας 
(1804, Paris, Louvre). Η 
αρχιτεκτονική του έργου 
βασίζεται σε µια ανεστραµµένη 
πυραµίδα µε βάση της τη γραµµή 
της θάλασσας και κορυφή την 
ηλικιωµένη γυναίκα που µονάχη 
της βλέπει τις σφαγές. Μια γενική 
αστάθεια επικρατεί, καθώς από 
µια σειρά οµάδες σε µικρές 
πυραµίδες, αποκαµωµένων και 

τσακισµένων ανθρώπων που δεν επικοινωνούν µεταξύ τους, περνάµε στις φωτιές του 
τρίτου επιπέδου, από τα ατοµικά δράµατα στη γενική σφαγή. Όπως και στο Ναυάγιο 
του Ζερικώ δεν έχουµε κανένα συγκεκριµένο ήρωα αλλά την ηρωική παρουσία του 
ανώνυµου πλήθους. Τα χρώµατα είναι αδύναµα, γκρίζα και άσπρα ψυχρά, ελαφρά 
καφέ και λίγα ζεστά κόκκινα και ρόδινα, εκφράζοντας έτσι το πνεύµα της απελπισίας. 
Όχι µόνο κάθε οµάδα αλλά και κάθε πρόσωπο είναι µονάχο του στη συνάντησή του 
µε τη µοίρα, παρόλο που ακουµπάει ή αγκαλιάζει ο ένας τον άλλο13.    

Στη δεύτερη περίοδο ελληνικών θεµάτων του Ντελακρουά, το 1827, που 
διακρίνεται για το πάθος της χειρονοµίας, έχουµε 4 έργα: Η έφοδος του Μάρκου 
Μπότσαρη, το Επεισόδιο από τον Πόλεµο των Ελλήνων, Η Ελλάδα ξεψυχάει στα 
ερείπια του Μεσολογγίου και Ο Γκιαούρ και ο Πασάς. Η σύνθεση γίνεται τώρα πιο 
πυκνή, οι χρωµατικές αντιθέσεις πιο τονισµένες, µε µια τάση για µεγάλη χειρονοµία. 

                                                
13 βλ. Χ. Χρήστου, 1963, τεύχ. 96-7, σ.σ. 12-3 και Χ. Χρήστου, 1990, σ. 129 
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Το ύφος από δραµατικό γίνεται επικό: από την παθητική αυτοεγκατάλειψη, περνάµε 
στην ηρωική αντιµετώπιση της ζωής, στην αποφασιστική κατάφασή της. 

Κατεξοχήν στην Ελλάδα που ξεψυχάει στα ερείπια του Μεσολογγίου έχουµε ένα 
πίνακα που ανοίγει τον δρόµο στον 
Ιµπρεσιονισµό. Με τον περιορισµό 
των παραπληρωµατικών και 
ηθογραφικών στοιχείων, όλες οι 
δυνάµεις διασταυρώνονται στο κέντρο: 
µια νέα γυναίκα σε µνηµειακή ηρωική 
στάση, µε φόντο για το µισό σώµα τη 
γη και για το άλλο µισό τον ουρανό, 
ντυµένη και ζωσµένη, µε το στήθος 
γυµνό και τα χέρια µατωβαµµένα  και 
ανοιχτά σε στάση δέησης και 
προσµονής, και τα µάτια στυλωµένα, 
δίνει την αίσθηση ότι το βασικό µοτίβο 
της σύνθεσης προέρχεται 
εικονογραφικά από την ανάσταση, 
κάτι που ενισχύεται από τη 
χρησιµοποίηση των πλακών κάτω 
δεξιά, που θυµίζουν πλάκες του τάφου. 
Μια απεριόριστη σειρά από 
χρωµατικές διαβαθµίσεις 
ανακατώνονται, καθώς το βαθύ µπλε 
του ουρανού συλλαµβάνεται από τη 
στολή της Ελλάδας, µεταφέρεται κάτω 
στο έδαφος, παίρνοντας ένα άλλο τόνο, 
και ταυτόχρονα αντιτίθεται στο άσπρο 

και το κόκκινο14. 
Παρ’ όλο τον αντικλασικισµό του, ο Ντελακρουά θα χρειαστεί να ταξιδέψει το 

1832 στην Ισπανία, Μαρόκο, Αλγέρι για να ανακαλύψει τη γνήσια αρχοντιά της 
αρχαιότητας κάτω από το εκθαµβωτικό φως της Μεσογείου

15 και να γράψει στο 
ηµερολόγιό του: “Πόσο έχω γελάσει µε τους Έλληνες και τον Νταβίντ… Τώρα τους 
γνωρίζω· το µάρµαρο είναι η ίδια η αλήθεια αλλά πρέπει να µπορεί κανείς να τη 
διαβάσει· οι δικοί µας οι φτωχοί µοντέρνοι έχουν δει εκεί µονάχα ιερογλυφικά”16.  

Ανάµεσα στο 1838 και 1840 έχουµε µια από τις πιο πολυσήµαντες προσπάθειες 
του Ντελακρουά µε το έργο Είσοδος των Σταυροφόρων στην Κωνσταντινούπολη, 
εµπνευσµένο όχι από τη νεώτερη αλλά από τη Βυζαντινή ιστορία. Ο πίνακας, που 
κατά τον Μπωντλαίρ συνιστά “αρµονία θυελλώδη και πένθιµη” και κατά τον R. 
Hamann αποτελεί ένα είδος “ανδρικού συµπληρώµατος” των Σφαγών της Χίου, έχει 
όλα τα χαρακτηριστικά του Renaissancismus, του συνδυασµού δηλαδή, όχι τόσο 
µορφικών ή συνθετικών όσο χρωµατικών στοιχείων της Αναγέννησης και 
κλασικιστικών µοτίβων µε ροµαντικό χρωµατικό πάθος. 

                                                
14 Χ. Χρήστου, 1963, σ.σ.16-7 
15 Η κατάληψη της Αιγύπτου από τον Ναπολέοντα το 1798 και της Αλγερίας το 1830 προσφέρουν την 
δυνατότητα σε πολλούς καλλιτέχνες να ανακαλύψουν την πραγµατική Ανατολή. Ανάµεσα στους 
Οριενταλιστές επιφανέστεροι είναι οι E.Isabey, H. Vernet, Chassériau, Fromentin, Dauzats, Marilhat, 
Tournemine και κατεξοχήν ο Decamps (1803-1860)   
16 βλ. Ζωρζ Πεγέ, 1984, σ.33  
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Στο κέντρο έχουµε τη 
θριαµβευτική και 
ποµπώδη είσοδο µιας 
οµάδας σταυροφόρων µε 
βαρύ οπλισµό πάνω στα 
άλογά τους, µε τη 
χαρακτηριστική 
αυτοϊκανοποίηση στα 
κρύα και ανέκφραστα 
πρόσωπα που 
αντιπαραβάλλεται µε την 
τραγικότητα της ατοµικής 
µοίρας στα πρόσωπα των 
ηττηµένων και τις 
απεγνωσµένες 
χειρονοµίες τους. Ο 

ουρανός θυµίζει έντονα Greco ενώ σε αντίθεση µε το πρώτο επίπεδο, στο δεύτερο 
έχουµε µια έξαρση των µπαρόκ στοιχείων µε τη βίαιη κίνηση, τη µεγάλη χειρονοµία, 
τη θεατρική έµφαση17. 

Η δυναµική φαντασία του Ντελακρουά στα έργα µε ελληνικά θέµατα 
διακατέχεται από έναν ήπιο φιλελευθερισµό που δεν έχει το µαχητικό χαρακτήρα των 
έργων του Ζερικώ τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του (1822-4), όταν ανάµεσα σε 
λιθογραφίες από τον απελευθερωτικό αγώνα της Χιλής και από την καταπίεση των 
νέγρων, έχουµε και µικρές ελαιογραφίες και σχέδια από την Ελληνική Επανάσταση, 
µε µοναδική αµεσότητα και έντονο προπαγανδιστικό σκοπό : το Όλοι στον αγώνα για 
την Ελληνική Ανεξαρτησία18 µε το δυναµικό σχέδιο, τις δυνατές χειρονοµίες και τη 
δραµατική χρησιµοποίηση του φωτός, µας φέρνει πιο κοντά στον Γκόγια παρά στο 
Ροµαντισµό.  

Αντίθετα, στις Σουλιώτισσες19  του Ολλανδού Ary Scheffer (1785-1858), η 
απόδοση, βέβαια, των µορφών σε 
έντονη διαγώνιο προς την επάνω δεξιά 
γωνία, παραπέµπει στο συνθετικό 
σχήµα της Μέδουσας του Ζερικώ. 
Αλλά λείπει εδώ ο νατουραλισµός και 
η ενεργητική πολιτική στάση του 
Ζερικώ. Κυριαρχεί ένα ροµαντικό 
πάθος, όπου οι εξιδανικευµένες 
γυναικείες µορφές µε την απαλή γυµνή 
σάρκα και την κλασική κατατοµή 
προσώπου, τοποθετηµένες µέσα σε µια 
άγρια ατµόσφαιρα, µοιάζουν 

ανέγγιχτες από το ίδιο τους το δράµα. Η αναζήτηση για το εξωτικό, το παράξενο και 
µακάβριο έχει ξεπεράσει τη σηµασία του ίδιου του γεγονότος.  

                                                
17 Χ. Χρήστου, 1990, σ.σ. 134-5 
18 ο πίνακας βρίσκεται στο Richmond, The Virginia Museum of Fine Arts, βλ. L. Eitner, (1972), σ. 159 
19 Το εµπνεύστηκε από µια αναφορά του Λαµαρτίνου σε σηµείωση του ποιήµατός του Dernier chant 
du pèlerinage d’ Harold. Βλ. Marthe Kolb, (1937), p. 309. ∆υστυχώς το έργο (Paris, Louvre, 1827) έχει 
καταστραφεί από την πίσσα αλλά το χρωµατιστό προσχέδιό του στο Μουσείο του Dordrecht 
διασώζεται.  
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Ανάλογη µε τη ξαπλωµένη µπρούµυτα γυναίκα στις Σουλιώτισσες είναι και αυτή 
στην 

Καταστροφή του Μεσολογγίου20 του Γάλλου Charles Langlois και το αντίγραφό 
της, την Επίθεση του Ιµπραήµ Πασά κατά του Μεσολογγίου21 του Ιταλού Giuseppe 
Mazzola, όπου η ροµαντική φαντασία οργιάζει: στη ράχη ενός υπέροχου αλόγου ένας 
αγριεµένος πολεµιστής, ο Ιµπραήµ ο ίδιος, και µια γυναίκα που αναδύεται µέσα από 
τον όλεθρο παθητική, αισθησιακή, µισόγυµνη, µε τους ώµους και τα στήθη ακάλυπτα 

ενώ τα µαλλιά της 
ανεµίζουν µε το 
χαρακτηριστικό 
ροµαντικό τρόπο. 

Η πολιορκία του 
Μεσολογγίου 
ενέπνευσε πλήθος 
έργων:  οι Τελευταίοι 
υπερασπιστές του 
Μεσολογγίου του 
Βέλγου J. D. 
Odevaere, o Ρωγών 
Ιωσήφ και Η 
τελευταία µετάληψη 
των Μεσολογγιτών 

(Paris Salon, 1827) του Louis Joseph Toussaint Rossignon (1781-1850)22 και 
επιπλέον Οι Πρόσφυγες της Πάργας (1818) του Ιταλού Francesco Hayez. 

 
 

 
                                                
20 βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Συλλογή Ι. Τρικόγλου 
21 βρίσκεται στην Πινακοθήκη του ∆ήµου Μεσολογγίου 
22 Ο πίνακας ενέπνευσε τον Βίκτορα Ουγκώ (Orientales, 1829):  
Ω Μετάληψη! Ακίνητοι ετοιµοθάνατοι 
αναζητώντας την όστια που προσφέρεται στα αδύναµα χείλη τους, 
στρατιώτες ηττηµένοι µα ακόµα ικανοί, 
γυναίκες, γέροντες, παρθένες αποκαρδιωµένες, 
ακρωτηριασµένες µανάδες, που πάνω στο στερεµένο στήθος τους 
παιδιά που θηλάζουν αίµα. 
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Με την εθνική 
απελευθέρωση 
διαµορφώνονται δύο τάσεις 
στην ελληνική ζωγραφική: η 
πρώτη, λαϊκή και αφελής, 
δανείζεται από τη βυζαντινή 
τέχνη και την αγιογραφία, 
ενώ η δεύτερη είναι λόγια, 
διαµορφώνεται στο ‘Σχολείον 
των Τεχνών’ και κυριαρχείται 
από τον ‘ιστορικό ρεαλισµό’ 
και τον ακαδηµαϊσµό της 
Σχολής του Μονάχου, µε 

επιφανείς εκπροσώπους τον Νικόλαο Γύζη, τον Νικηφόρο Λύτρα  και τον 
Κωνσταντίνο Βολανάκη. 

Ο Παναγιώτης Ζωγράφος γεννήθηκε στη Βορδώνια της Σπάρτης το 1800. 
Πρόδροµος του Θεόφιλου, ευτύχησε το 1836 να κληθεί από τον Μακρυγιάννη, µαζί 
µε τους δυο γιους του να εικονογραφήσουν τις µεγάλες στιγµές του Αγώνα, γιατί ο 
στρατηγός, που χρηµατοδότησε και το εγχείρηµα, ήθελε να αποτυπώσει τη δική του 
άποψη για τα γεγονότα. Μέχρι το 1939 περιέρχονται τα πεδία των µαχών. Οι 25 
συνολικά εικόνες που ζωγραφίστηκαν πάνω σε ξύλο, επαναλήφθηκαν από το γιο του 
Παναγιώτη, τον ∆ηµήτριο Ζωγράφο µε νεροχρώµατα σε τέσσερις σειρές, για τον 
Όθωνα και τους πρεσβευτές της Αγγλίας, Γαλλίας, 
Ρωσίας

23. 
Όπως 

σηµειώνει ο 
Μάνος 
Στεφανίδης

24, ο  
Ζωγράφος 
ακολουθεί 
µικρογραφική 
τεχνική που 
θυµίζει περσικές 
µινιατούρες

25 και 
τη Φυλλάδα του 
Μεγαλέξανδρου. 
Χρησιµοποιεί την 
‘προοπτική του 
πουλιού’ 
βλέποντας τα 
πράγµατα από 

                                                
23 για αναλυτικότερη βιβλιογραφία βλ. Γιώργος Κατσίµπαλης , (1957) 
24 Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς, οικείο λήµµα 
25 για τις περσικές µινιατούρες, όπως στα έπη των µεγαλύτερων Περσών επικών ποιητών των Μέσων 
Χρόνων Ferdosi και Nizami, που ενσωµατώνουν λαϊκές παραδόσεις για τον Μεγάλο Αλέξανδρο (που 
συνιστούν και υλικό για τη Φυλλάδα του Μεγαλέξανδρου) και εικονογραφούνται µε µινιατούρες µε 
έντονη επίδραση από την Κινεζική Καλλιτεχνία και εικονογράφηση της ποίησης. βλ. αναλυτικότερα, 
The Minassian Collection of Persian, Mughal, and Indian Miniature, Paintings, John Hay Library, 
Brawn University 

Shahnama of Ferdowsi, 

Turkman ,15ος αι 
 

Khamsa of Nizami,  
Isfahan, 16ος αι.  
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ψηλά και χαρτογραφώντας το χώρο. Η αφέλεια των χρωµάτων συνοδεύεται από 
λαµπερές µικροφόρµες σαν ψηφιδωτά26. Κατά τον Γιάννη Τσαρούχη το είδος της 
χαρτογραφικής ζωγραφικής του δεν είναι πρωτότυπο, γιατί τόσο το χαρτογραφικό 
όσο και το ιστορικό είδος (όπως το εννοούν οι κλασικοί και ροµαντικοί) είναι είδη 
που δηµιουργούν οι Έλληνες καλλιτέχνες την ελληνιστική εποχή : «Τα λεγόµενα 
Νειλοτικά Τοπία της Αλεξανδρινής εποχής είναι υποδείγµατα που η βυζαντινή και 
µεταβυζαντινή τέχνη ακολούθησε. (…) Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΙΣΣΟΥ 

το γνωστό 
µωσαϊκό της Ποµπηίας, δείχνει, µαζί µε τα ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ Ο∆ΥΣΣΕΙΑΣ στο Μουσείο 
του Βατικανού, ότι τα δύο είδη, το χαρτογραφικό και το µνηµειώδες ιστορικό, 
συνυπήρχαν και διατηρήθηκαν παράλληλα σε όλη την ιστορία της ελληνικής 
τέχνης.»27  

 
 

                                                
26 πρβλ. επίσης και τις µικρογραφικής αντίληψης τοπιογραφίες του Βρετανού Richard Dadd (1817-
1886), καθώς και την Μάχη της Ισσού (1529) του Γερµανού Albrecht Altdrofer (1480-1538) (: The 
Alte Pinakothek Munich, Scala Books, 1998, p. 123) 
27 Γιάννης Τσαρούχης, (1974), τόµ. 1, σ. 31 

Richard 
Dadd  
 (1817-1886) 
The Flight 
out 
 of Egypt 
 (1849-50) 
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Ι. Μακρυγιάννης-Π. Ζωγράφος 
Μάχη της Λαγγάδας και Κοµπότι 
 

Albrecht  Altdorfer   
(1480-1538)  
Η  Μάχη της Ισσού 
(1529) 
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H µόνη σχετικά πιστή απεικόνιση του Αγώνα πρέπει να αναζητηθεί στις 

εικονογραφίες του Peter Hess, των Ι. Μακρυγιάννη- Π. Ζωγράφου, στις 
προσωπογραφίες του Karl  Krazeisen και στους πίνακες του Θεόδωρου Βρυζάκη. 

Είναι χαρακτηριστικό 
πως στην εικονογραφική 
απόδοση  του Αγώνα 
κυριαρχεί ο απλός 
άνθρωπος µέσα από τους 
αγώνες του και τον 
ηρωισµό της καθηµερινής 
ζωής. Ο ανώνυµος 
αγωνιστής βρίσκεται στο 
κέντρο του θεµατικού 
κύκλου «το παλικάρι», 
όπως το ζωγράφισαν πολύ 
συχνά οι ευρωπαίοι 
ζωγράφοι, υπό την 
επίδραση της εικόνας που 
δηµιούργησε µε την 
ποίησή του ο Βύρωνας: ο 
τύπος του νεαρού 
αγωνιστή της ελευθερίας 

άλλοτε στο καραούλι ή σε ενέδρα και άλλοτε µετά τη µάχη, µονάχος ή µε τους 
συντρόφους του. Τέτοιο έργο είναι οι Αρµατολοί και Κλέφτες (1826) του Βέλγου 
Henri Decaisne (1779-1852), όπου τέσσερις πολεµιστές αναπαύονται µετά τη µάχη. 

Η κούραση, η περισυλλογή και η θλίψη 
κυριαρχούν στα πρόσωπα των ανώνυµων 
συντρόφων

28. Η κυρίαρχη αντίθεση σε αυτή τη 
σειρά έργων είναι αυτή «ανάµεσα στο 
σκεφτικό και αποφασισµένο ‘παλικάρι’ και 
στον τύπο του Τούρκου, τον αγριωπό, αγέρωχο 
και σκληρό µε τις ανοιχτές κινήσεις, 
χαρακτηριστικά µε ευθεία αναγωγή στον 
αιώνιο πόλεµο της δικαιοσύνης ενάντια στην 
αδικία και της σύνεσης ενάντια στην 
υπεροψία».29      

Το θέµα όµως που φαίνεται να διεκδικεί το 
µεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ο θάνατος του 
ήρωα και η µεταφορά τραυµατία από τη µάχη. 
Καθώς υπάρχει µεγάλη ζήτηση ελληνικών 
θεµάτων από Γερµανούς αξιωµατούχους ως 
συµπαράσταση στο βασιλιά Όθωνα, η µοίρα 

                                                
28 κατά άλλους, λόγω της απόγνωσης από τις εµφύλιες συγκρούσεις: βλ. Βουλή των Ελλήνων (2001), 
σ. 84. Ο πίνακας βρίσκεται στο Μουσείο Μπενάκη. 
29 Μυκονιάτης, ό.π., σ. 20 
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του Μάρκου Μπότσαρη καθίσταται ένα προσφιλές θέµα : Ο θάνατος του Μάρκου 
Μπότσαρη (1841) του Lodovico Lipparini 30 και του µαθητή του ∆ιονύσιου Τσόκου 

(1844-7), και Ο  θάνατος του Λάµπρου Τζαβέλα (πριν το 1855) του Ιταλού Donato 
Francesco de Vivo (Νάπολη, µέσα του 19ου αι.)31  είναι χαρακτηριστικά 
παραδείγµατα. 

O Pierre Révoil (1776-1842) ζωγραφίζει το Θρίαµβο του Λαβάρου κατά το 
πρότυπο του Τραυµατισµένος Έλληνας Αξιωµατικός µπροστά στα τείχη 
κατειληµµένης πόλης (182832) του Jean-Claude Bonnefond (1796-1860). Ενώ 
αρχικά υποστηρίχθηκε ότι πρόκειται για τον Μάρκο Μπότσαρη, νεώτεροι ερευνητές 
διατείνονται ότι πρόκειται για αλληγορία, µια εικόνα του θάρρους και του µαρτυρίου 
του ανώνυµου δοκιµαζόµενου Έλληνα. Κατά την Νίνα Αθανάσογλου οι Ευρωπαίοι 
έβλεπαν τον Ελληνικό Αγώνα περισσότερο ως αγώνα για την υπεράσπιση της 
χριστιανικής θρησκείας παρά ως ξεσηκωµό ενός έθνους για απελευθέρωση33 

Από τον 17ο αιώνα η ζωγραφική ιστορικών θεµάτων εµφανίζεται ως ξεχωριστό 
είδος δίπλα στην προσωπογραφία, τη νεκρή φύση, την τοπιογραφία και την 
ηθογραφική σκηνή. Επιπλέον, κατατάσσεται αξιολογικά πρώτη και ο ζωγράφος 
τέτοιων θεµάτων κατακτά υψηλότερη κοινωνική θέση από τους άλλους. Ήδη όµως 
από τα µέσα του 18ου αιώνα διευρύνεται το χάσµα ανάµεσα στην ιστορική 

                                                
30 Lodovico Lipparini (1800-1856) ονοµάστηκε επίτιµο µέλος της νεοϊδρυθείσας Εταιρείας Καλών 
Τεχνών στην Αθήνα το 1844 (βλ. Spetsieri-Beschi, 1986, p.293) Το έργο εκτίθεται στην Τεργέστη, 
Μουσείο Civici 
31 Μεντζάφου-Πολύζου Όλγα, (2004), σ.53 
32 Lyon, Μουσείο Καλών Τεχνών 
33βλ.  Athanassoglou – Kallmyer, 1989, p 15 και Αθανάσογλου –Kallmyer, Η Ελληνική Επανάσταση 
Ο Ντελακρουά και οι Γάλλοι Ζωγράφοι, 1997, σ.56  
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ζωγραφική, που προωθούν οι Ακαδηµίες µε την υποστήριξη του κράτους, και της 
προτίµησης του κοινού για άλλα είδη. Έτσι, πολλοί ζωγράφοι, για να µη χάσουν την 
κρατική χρηµατοδότηση, ντύνουν ηθογραφικές σκηνές µε ‘ιστορικό’ πλαίσιο, όπως ο 
M. Génod34 στο Όρκος του Νεαρού Πολεµιστή µε τη µάνα να έχει κρύψει µε 
απόγνωση το πρόσωπό της, καθώς ο γιος της, παιδί ακόµη, ορκίζεται µε το όπλο στο 
χέρι να συνεχίσει τον αγώνα του τραυµατισµένου πατέρα του.  

Κατεξοχήν όµως, αυτός ο µεταβατικός τύπος από την ιστορική σκηνή στην 
ηθογραφική εκφράζεται στα τυπώµατα, κυρίως χαλκογραφίες και λιθογραφίες που 
προορίζονταν για τον πολύ κόσµο. Σε αυτά τα τυπώµατα εικονογραφούνται τύποι 
νεοελλήνων, όπως ο δεσπότης και ο άρχοντας, η Μεγαρίτισσα, ο Θεσσαλός και η 
Τηνιακιά, ο οργανοπαίχτης και η νύφη, αλλά και µια σειρά από προσωπογραφίες των 
αρχηγών της Επανάστασης, που κυριαρχούν στην οθωνική περίοδο και 
εξαφανίζονται εντελώς µετά. Όπως οι 24 προσωπογραφίες που κυκλοφόρησαν από 
το 1824 έως το 1829 σε τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις από τον Adam de Friedel35 
που διακρίνονται για την επιβολή φανταστικών στοιχείων, τη λαϊκότροπη απόδοσή 
τους και τις άκαµπτες και επίπεδες µορφές. Αντίθετα, οι 21 προσωπογραφίες (1828-
31) του Βαυαρού αξιωµατικού και ιδεαλιστή ερασιτέχνη σχεδιαστή Karl Krazeisen 
(1794-1878) διακρίνονται για την πλαστική βαρύτητα και τον όγκο, καθώς οι 
ακίνητοι και επίσηµοι οπλαρχηγοί κοιτάζουν µε σοβαρότητα και απόλυτη βεβαιότητα 
τον κόσµο36.  

Κατά παράξενο τρόπο, και σε αντίθεση ακόµη και µε τους αντικλασικιστές 
ροµαντικούς της ∆ύσης, στην ελληνική ζωγραφική του 19ου αιώνα λείπουν 
παραστάσεις εµπνευσµένες από την ελληνική αρχαιότητα, ενώ σύντοµα κυριαρχεί 
µια ιδεαλιστική αντίληψη µε έντονη χροιά ηθικοπλαστικής ζωγραφικής (Virtue 
Painting) που θέλει να διδάξει και να παραδειγµατίσει. Ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγµα (από την κατηγορία πινάκων που απεικονίζουν περιβόητα εγκλήµατα) 
είναι η γνωστή ∆ολοφονία του Καποδίστρια (1850)37 του ∆ιονύσιου Τσόκου, που 
τεχνοτροπικά κινείται κοντά στη ζωγραφική του Hayez και του Lipparini και 
αρχιτεκτονικά στο Θάνατος του Ταγµατάρχη Pierson του Copley. Τα 
προσωπογραφικά χαρακτηριστικά στις µορφές, το θέµα της γυναικείας µορφής που 
αποµακρύνει και σώζει τα παιδιά από την καταστροφή, η περισυλλογή του γέροντα 
και η υπαινικτική ερωτική απελπισία της νεαρής γυναίκας, της Μαντώς Μαυρογένους 
συνιστούν κοινούς τόπους µιας τέτοιας ζωγραφικής αλλά η σύνδεση των επιµέρους 
στοιχείων και τύπων γίνεται µε εντελώς εξωτερικό τρόπο. 

Στα πλαίσια του λεγόµενου ‘ ιστορικού ρεαλισµού’ κινείται ο Νικηφόρος 
Λύτρας, µαθητής του γερµανού Karl Theodor von Piloty.Ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγµα για το πώς βλέπει τον Αγώνα ένας ξένος και ένας Έλληνας ζωγράφος 
έρχεται από την εικονογράφηση του Αγώνα στη θάλασσα µε την Πυρπόληση της 
Τουρκικής Ναυαρχίδος από τον Κανάρη (1881) του Ivan Aivasowsky (1817-1900) 
από τη µία, και του Νικηφόρου Λύτρα (1832-1904)38 το 188439 από την άλλη.  Ο 

                                                
34 µαθητής του Révoil στη Σχολή Καλών Τεχνών της Λυών (:ό.π., σ.167) 
35 : The Greeks. Twenty four portraits of the principal leaders and personages who have made 
themselves most conspicuous in the Greek Revolution, London and Paris, publ. by Adam de Friedel, 
1827 
36 20 από αυτά τα σχεδιάσµατα αυτά εξέδωσε σε folio η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, µε πρόλογο 
του Π. Πρεβελάκη, για την 150ή επέτειο της Εθνεγερσίας 
37 Η χρηµατοδότηση του έργου έγινε από τους Ιόνιους, κυρίως το Ζακυνθινό µεγαλέµπορο της 
Τεργέστης  Άγγελο Γιαννικέση, καθώς στην οθωνική Ελλάδα ό,τι σχετικό µε τον Κυβερνήτη 
παρασιωπάται, στα δε Ιόνια νησιά υπό Βρετανική διοίκηση ανάγεται σε υµνολογία  
38 βλ. Νίνα  Αθανάσογλου, (1976), σ.σ.237-8 
39 παρουσιάστηκε στην Έκθεση της Βιέννης του 1873 και βρίσκεται στη συλλογή Ι. Σερπιέρη 
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πρώτος, Ρώσος αρµενικής καταγωγής, διάσηµος ήδη ζωγράφος ναυτικών 
συγκρούσεων, έρχεται µετεπαναστατικά στην Ελλάδα και µετά από µακρόχρονη 
προετοιµασία στήνει ένα πίνακα του οποίου κέντρο είναι η φλεγόµενη ναυαρχίδα. Το 
εκρηκτικό φως καταυγάζει τα πάντα βάφοντας µε χρυσές ανταύγειες τον ουρανό, τη 
βάρκα, τα σώµατα των ανδρών, και τονίζοντας τη δραµατικότητα της σκηνής, την 
ώρα που η βάρκα του Κανάρη και των συντρόφων του βγαίνει ήδη από το κάδρο 
κάτω δεξιά, σβήνοντας µέσα στη νύχτα. Το µήνυµα είναι σαφές: το γεγονός της 
έκρηξης, η αλλοίωση του σύµπαντος από την έκρηξη, πώς όλα αλλάζουν µετά από 
αυτήν, πώς το βαθύ σκοτάδι εκρήγνυται από το παγωµένο µπλε του κοβαλτίου µέχρι 
την πορφύρα. Το γεγονός είναι σηµαντικότερο ακόµη και από τους πρωταγωνιστές 
του. Αντίθετα, στην περίπτωση του Λύτρα, το φλεγόµενο πλοίο σβήνει στο βάθος 
µέσα σε καπνούς, ενώ στο κέντρο του πίνακα τοποθετείται η βάρκα του Κανάρη και 
των Ψαριανών συντρόφων του που λούζονται από ένα αφύσικο φως, µε 
απροσδιόριστη πηγή αντίθετη της έκρηξης, ένα φως µετωπικό και ρητορικό. Το 
µήνυµα εδώ είναι προπαγανδιστικό : δείτε τους ήρωες πυρπολητές να ποζάρουν 
µπροστά στο τρόπαιό τους. Ενώ ο Λύτρας επιζητά να πλησιάσει το θέµα του µε κάθε 
δυνατή ακρίβεια και από όσο το δυνατό περισσότερες πλευρές µε έµφαση στην 
κίνηση και την ορµή (όπως η φιγούρα µε το µαντήλι, που θυµίζει έντονα τη Μέδουσα 
του Ζερικώ), τελικά έχουµε µια ισορροπηµένη σύνθεση µε χαρακτηριστική ακινησία. 

Μια τέτοια ζωγραφική για τον Βολανάκη δεν παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον. 
Σκοπός του είναι η απόδοση της θάλασσας και του καραβιού, η απλή θαλασσογραφία 
µε έµφαση στα περιγραφικά στοιχεία, όπως στην Πυρπόληση τουρκικού πολεµικού 
πλοίου40(1868), όπου η ανθρώπινη περιπέτεια επισκιάζεται από την έµφαση στην 
περιγραφή του καραβιού που το κατατρώγουν οι φλόγες ή την Έξοδο του Άρεως 
(1894)41. Ο Κωνσταντίνος Βολανάκης (1837-1907) υπήρξε ο τρίτος των µεγάλων 
Ελλήνων ζωγράφων της Σχολής του Μονάχου και ο µεγαλύτερος Έλληνας 
θαλασσογράφος. Επηρεάζεται περισσότερο από την αγγλική τοπιογραφία (Constable, 
Turner42), περνώντας από το ροµαντισµό στην αδέσµευτη, ρεαλιστική απόδοση της 
υπαίθρου. Κατά τον Μανόλη Βλάχο συνδέεται µε τους Ολλανδούς πορτραιτίστες 
πλοίων. Μαθητής του φον Πιλότυ και συµµαθητής του Ν. Γύζη. Καθηγητής 
‘Στοιχειώδους Γραφικής’ και ‘Αγαλµατογραφίας’ στο Σχολείο των Τεχνών. Στα 
ναυτικά του θέµατα αξιοποιεί τις µπαρόκ διαγώνιες αλλά γενικά ξεπερνά τον 
ακαδηµαϊσµό της Σχολής του Μονάχου και στρέφεται προς τον φυσικό κόσµο. 

Επίσης από την Μέδουσα του Ζερικώ είναι έντονα επηρεασµένη η σύνθεση Μετά 
την καταστροφή των Ψαρών (1878) του Νικόλαου Γύζη (1842-1901) που 
διαπραγµατεύεται την οδύσσεια των επιζώντων της σφαγής µέσα στη 
φουρτουνιασµένη θάλασσα, όπου φαίνεται να ενσωµατώνεται όλη η διαδροµή της 
ιστορικής ζωγραφικής και της ροµαντικής παρακαταθήκης του 19ου αιώνα. 

Καθώς λοιπόν η έκρηξη της επινοητικότητας της βιοµηχανικής επανάστασης και 
η επεκτεινόµενη οµοιοµορφία της αγοράς προξενεί σύνθετες κοινωνικές και πολιτικές 
εκρήξεις, η ζωγραφική του 19ου αιώνα θέτει απέναντι στο ευρύ κοινό τα κρίσιµα 
ζητήµατα των νέων προβληµάτων: εθνική και ιστορική συνείδηση, απλότητα και 
πλουραλισµός, ατοµικότητα και έκφραση. Επιπλέον, η συζήτηση µεταξύ τέχνης και 
λόγου τον 19ο αιώνα έχει ορατά και ευσύνοπτα όρια, σε αντίθεση µε την πανσπερµία 

                                                
40 : Πινακοθήκη της πόλης Leeds, βλ. και επανάληψη του θέµατος σε πίνακά του στο Ναυτικό 
Μουσείο (1882) 
41 : Εθνική Πινακοθήκη, Συλλογή Αλεξάνδρου Σούτσου 
42  για τους δύο βλ. αναλυτικότερα τη σειρά Clarence Jones, The Life and Works of Constable, 
Bridgeman Art Library, Parragon, Great Britain, 1994 
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κινηµάτων και τάσεων του 20ου αιώνα, τα οποία όλα τους αντλούν τα βασικά τους 
επιχειρήµατα από τη συζήτηση του προηγούµενου αιώνα. 

Τα ερωτήµατα 
1. Γιατί, ενώ εύλογα σε ολόκληρο τον 19ο αι. κυριαρχεί στην απελευθερωµένη 

Ελλάδα η συζήτηση για την εθνική συνείδηση, οι Έλληνες ζωγράφοι της 
περιόδου δεν εµπλουτίζουν καθόλου τη θεµατολογία τους µε σκηνές από 
την αρχαία Ελλάδα; 

2. Γιατί στην ελληνική περίπτωση δεν υπάρχει πνευµατική επαφή και 
συζήτηση ανάµεσα στο λόγο και την εικονογραφία, ανάµεσα στους 
αρχαιοδίφες φιλολόγους και τους ζωγράφους, πριν την Ελληνική Γραµµή 
του Περικλή Γιαννόπουλου; 

3. Η τάση για ηθικοπλαστική ζωγραφική συνιστά δείκτη µιας έλλειψης 
ουσιαστικής πολιτικής ζωής ή της κυρίαρχης τάσης του µεγαλοϊδεατισµού 
που απαιτεί εγρήγορση και στράτευση όλων για τον µαξιµαλιστικό στόχο;   

4. Γιατί τα µεταγενέστερα εικαστικά κινήµατα, όπως ο ιµπρεσσιονισµός κλπ, 
δεν εµπνέονται από την απλότητα του Νεοκλασικισµού αλλά από την 
ασύνταχτη πολλαπλότητα του Ροµαντισµού;   

 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Αθανάσογλου Νίνα, Ο ζωγράφος Νικηφόρος Λύτρας (1832-1904), Αθήνα, 1976  
Αθανάσογλου Νίνα–Kallmyer, Η Ελληνική Επανάσταση Ο Ντελακρουά και οι 

Γάλλοι Ζωγράφοι, 1997 
Γρηγοράκης Ν., Εικόνες από την άλωση της Τριπολιτσάς, ∆ήµος Τρίπολης, 1994 
Γιοσαλίδου-Λαχανά  Καλλιόπη, Αγωνισταί της Επαναστάσεως και Προσωπικότητες, 

εκδ. Στασινός 
Eitner L., Géricault, Κατάλογος έκθεσης, Οκτ. 1971- Μάιος 1972 
Ευαγγέλου Π., Ο Πειραιάς στην Επανάσταση του 1821,  1977 
Histoire de l’ Art, Larousse, µτφ. Γ.Παρίση-Μ. Λιάπη, Βιβλιόραµα, Αθήνα, 1990  
Huyghe R., Ο Ντελακρουά και η Ελλάς, εκδ. Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης  Ελλάδος, 

Αθήνα, 1971 
Jones Clarence, The Life and Works of Constable, Bridgeman Art Library, Parragon, 

Great Britain, 1994 
Journal de Eugène Delacroix (1822-63), avant propos de J. L. Vaudoyer, Librairie 

Plon 8, rue Garancière, Paris, 1932  
Κατσίµπαλης Γ.Κ., Βιβλιογραφία Ι. Μακρυγιάννη και Π. Ζωγράφου, Αθήνα, 1957 
Kolb Marthe, Ary Sheffer et son temps, Paris, 1937 
Μυκονιάτης Η. Γ., Το Εικοσιένα στη Ζωγραφική, Συµβολή στη µελέτη της 

Εικονογραφίας του Αγώνα, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, 
Θεσσαλονίκη, 1979 

Μεντζάφου-Πολύζου Όλγα, 1821 Μορφές και Θέµατα του Αγώνα της Ελληνικής 
Ανεξαρτησίας στη Ζωγραφική του 19ου Αιώνα από τις Συλλογές της 
Εθνικής Πινακοθήκης και του Ιδρύµατος Ευριπίδη Κουτλίδη, Αθήνα 2004  

Πεγέ Ζωρζ, Η Ζωγραφική στον 19ο Αιώνα, µτφ. Άλκη Χαραλαµπίδη, Νεφέλη, 
Αθήνα, 1984 

Praz M., Mnemosyne. The Parallel Between Literature and the Visual Arts (Bollinger 
Series), Princeton, USA, 1974 

Σπετσιέρη Κατερίνα-Beschi, Η ‘∆ολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια’ και ο ζωγράφος 
∆ιονύσιος Τσόκος, Ζυγός, τεύχ. 22-23, Σεπτ.-∆εκ., 1976, σ.σ. 109-26 

Spetsieri-Beschi, Risorgimento Greco e filellenismo italiano, 1986, p.293  

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com



Τσαρούχης Γιάννης, Αθώα και σοφή ζωγραφική, Παρίσι 1973-4, στο Οι Έλληνες 
Ζωγράφοι, εκδ. Μέλισσα, Αθήνα, 1974 

Χρήστου Χρύσανθος, Ελληνικά θέµατα στη ζωγραφική του Delacroix, Ζυγός, 1963, 
τεύχ. 96-7  

Χρήστου Χρύσανθος, Η Ευρωπαϊκή Ζωγραφική του 17ου αιώνα, Το Μπαρόκ, 
Θεσσαλονίκη, 1973 

Χρήστου Χρύσανθος, Η Ευρωπαϊκή Ζωγραφική του 19ου αι., Βάνιας, Θεσσαλονίκη, 
1990 

Waterhouse E., Painting in Britain 1530 to 1790, Pelican History of Art, 
Harmondsworth, 1962 

Winckelmann A., Writings on Αrt, ed. David Irwin, London, 1972 
Wind E., The Revolution of History Painting, Journal of the Warburg Institute, II, 

1938-9 
 
Συλλογές - Λευκώµατα 
180 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, Οδηγός Έκθεσης, Βουλή των Ελλήνων, 

2001 
Η Ελληνική Επανάσταση, Ο Ντελακρουά και οι Γάλλοι Ζωγράφοι (1815-1848), εκδ. 

Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλ. Σούτσου, Αθήνα-Παρίσι, 1997 
Εικονογραφία του’21, Ασπιώτης-ΕΛΚΑ, Αθήνα 1971 
Παλιούρα Μίρκα, Το Λεύκωµα του’21, Ιχνηλάτης, 1996, Αθήνα 
Πανόραµα Ελληνικής Επαναστάσεως, εκδ. Κουµουνδουρέας, Αθήνα 
The Alte Pinakothek Munich, Scala Books, 1998  
Peter von Hess, 40 έγχρωµες λιθογραφίες µε ήρωες και µάχες του Αγώνα, album, εκδ. 

∆ΕΛΤΑ, Αθήνα, 1996 
The Minassian Collection of Persian, Mughal, and Indian Miniature, Paintings, John 

Hay Library, Brawn University 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com


