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Το ανάγλυφο του ζωγράφου και

γλύπτη Πάρι Πρέκα (1926-1999) ανα-

φέρεται σε δύο θέματα του μύθου

και της ιστορίας της Ηπείρου, στον

βασιλιά Πύρρο και το Μαντείο της

Δωδώνης. Το έργο στηρίζεται σε

μια εναλλαγή ρυθμών και αριθμών,

ενώ οι κύκλοι, που συμβολίζουν ου-

σιαστικά το αέναο παιχνίδι της

ζωής, δίνουν το στίγμα της ιστορι-

κής ισορροπίας στη σύνθεση. Στο

θέμα “Πύρρος” πρωταρχικό ρόλο

έχουν οι άρτιοι αριθμοί 2,4,8. Ο αριθ-

μός των στρατιωτών, οι ασπίδες, τα

δόρατα, τα άλογα. Ο Πύρρος -στο

μέσο της σύνθεσης-  με υψωμένο

το χέρι και την ανεπαίσθητη κίνηση

στα πόδια, διακόπτει τη ρυθμική

σταθερότητα των στρατιωτών και

υποννοεί την αποφασιστική στιγμή

του ηγέτη, που δεν αναμένει το

“χρησμό” για να τολμήσει, αλλά απο-

φασίζει όπως ο Αλέξανδρος να κα-

τεβάσει το σπαθί του και να κόψει

το Γόρδιο Δεσμό. Πιο πάνω η Δω-

δωναία Δρυς, ενώ υποτάσσεται σε

ένα νοητό τετράγωνο, παίζει με

κομψότητα, τα κλαδιά και τα φύλλα

της και η ιέρεια Σίβυλλα κάθεται

συλλογισμένη περιμένοντας το από

Θεού κάλεσμα για να δώσει το χρη-

σμό. Δίπλα της το ιερό περιστέρι.

Ό,τι αφορά στη Δωδώνη και το Μα-

ντείο στηρίζεται στους Πυθαγόρει-

ους αριθμούς 1,3,7, και όταν ακόμα

διαιρείται από ενδιάμεσες φόρμες

πάλι το άθροισμα γίνεται 7, π.χ. 3 και

4 οι ιέρειες. Ο κύκλος -κάτω , στο

μέσο- υποννοεί το άρμα του Πύρ-

ρου, έχει δύο ακτίνες που νοητά

προεκτείνουν το βλέμμα του θεατή

και οδηγούν η μια προς το κεφάλι

του Πύρρου και η άλλη προς την ιέ-

ρεια του μαντείου, τις δύο κύριες

μορφές της σύνθεσης.
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Η ΣΦΙΓΓΑ
λεπτομέρεια από το ταφικό μνημείο 

του ηπειρώτη εθνικού ευεργέτη Μιχαήλ Τοσίτσα, 

των Γεωργίου και Λάζαρου Φυτάλη, 1860

(Α’ Νεκροταφείο, Αθήνα)

ο πρόλογος

ΘΑΝΟΣ Χ. ΧΡΗΣΤΟΥ

επίκουρος καθηγητής

της ιστορίας της τέχνης

του τμήματος 

πλαστικών τεχνών 

και επιστημών της τέχνης 

του πανεπιστημίου ιωαννίνων

Ένας κόσμος άγνωστος. Και συνάμα τόσο γοητευτικός, όμορφος, γεμάτος
μνήμες και νοήματα, πλήρης συμβολισμών και αναφορών. Ένας κόσμος σιωπη-
λός, σμιλεμένος στο μάρμαρο και την πέτρα ή χυτευμένος σε ορείχαλκο, που
αποκτά τη δική του πλούσια φωνή με τα εκφραστικά του μέσα. Ένας κόσμος
που έρχεται να τιμήσει, να θυμίσει, να συγκινήσει. Αυτόν τον κόσμο τον τόσο
σιωπηλό και ταυτόχρονα τόσο ομιλητικό επιχειρεί να αναδείξει ο Αναστάσιος
Παπασταύρος. Να τον βγάλει από την αφάνεια, να τον κάνει γνωστό, να δείξει
πως η επαφή μαζί του είναι ουσιαστικά επαφή με την ίδια την ιστορία, τη δια-
νόηση, την παράδοση, τις μορφές και τις αξίες του. Και παράλληλα είναι επαφή
με την καλλιτεχνική δημιουργία των δύο τελευταίων αιώνων, με τα κυρίαρχα
στυλιστικά ρεύματα και τους γλύπτες, οι οποίοι έδωσαν σημαντικές προσπά-
θειες στον τομέα της γλυπτικής.

Τα Ιωάννινα, μια περιοχή χωρίς παράδοση στη γλυπτική μέχρι πριν από πενή-
ντα περίπου χρόνια, αποτελούν έναν χώρο που μέσα στον 19ο και στις αρχές
του 20ου αιώνα συγκεντρώνουν γλυπτά όλων σχεδόν των σημαντικών δημι-
ουργών της νεοελληνικής γλυπτικής. Οι πλατείες και τα πάρκα τους μετατρέ-
πονται σε μια αξιόλογη γλυπτοθήκη η οποία τα τελευταία χρόνια αποκτά και
σύγχρονες διαστάσεις. Εμπλουτίζεται με τα έργα των σύγχρονων γιαννιωτών
δημιουργών, αναπτύσσεται, στηρίζεται στις νέες τάσεις, ξεφεύγει από την μο-
νομέρεια των παραστατικών ρευμάτων, καταγράφει νέες δυνάμεις, πρωτοπο-
ρεί με πειραματισμούς και νέες αναζητήσεις. 

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι σε έναν χώρο που δεν διέθετε στο πα-
ρελθόν εγχώριο καλλιτεχνικό δυναμικό στήνονται τόσα πολλά γλυπτά. Διά-
σπαρτα σε όλο το νομό τα γλυπτά αυτά αποδεικνύουν ότι από τα τέλη του
19ου αιώνα το γλυπτό μνημείο αποτελεί συνήθη πρακτική τόσο στον κοιμητη-
ριακό όσο και σε δημόσιους χώρους. Οι πλείστες των παραγγελιών κατευθύ-
νονται προς τα μεγάλα εργαστήρια της πρωτεύουσας, τα οποία αυτήν την
εποχή εφοδιάζουν το σύνολο σχεδόν του ελληνικού χώρου. Ωστόσο μετά τον
πόλεμο και ειδικά τις τέσσερις τελευταίες δεκαετίες η κατάσταση είναι τε-
λείως διαφορετική. Σημαντικό στοιχείο την τελευταία αυτή περίοδο είναι η εμ-
φάνιση πολλών άξιων δημιουργών οι οποίοι πλουτίζουν με τις διατυπώσεις
τους γενικότερα τη νεοελληνική γλυπτική και παράλληλα έχουν την ευκαιρία να
δώσουν ένα αξιολογότατο έργο στη γενέτειρά τους. Η έκρηξη της γλυπτικής
των τελευταίων χρόνων δημιουργεί παράδοση στα Γιάννενα. Βρέλλης, Παπα-
γιάννης, Χουλιαράς, Ρόκος, για να αναφερθούν μερικοί μόνο, και πολλοί νεώ-
τεροι συνιστούν έναν κύκλο καλλιτεχνών που παράγει σημαντικό έργο, το οποίο
διακρίνεται για τον πλούτο των διατυπώσεών του και για την πολλαπλότητα
των κατευθύνσεών του.

Συμπτωματικό μεν αλλά απολύτως ενδεικτικό στοιχείο για τα γλυπτά των Ιω-
αννίνων είναι το γεγονός ότι εδώ στήνεται το πρώτο έργο της νεοελληνικής
γλυπτικής, στις αρχές του 19ου αιώνα, από τον κερκυραίο δημιουργό Δημήτριο
Τριβώλλη-Πιέρρη. Το 1808 η προτομή του Μιχαήλ Ζωσιμά είναι αυτή που ανοί-
γει μετά από αιώνες και πάλι ένα καινούριο κεφάλαιο της ελληνικής γλυπτικής.
Παρόλα αυτά πρόκειται για ένα γεγονός που εμφανίζεται εντελώς αποσπα-
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σματικά και θα ‘λεγε κανείς τυχαία, και τελικά μένει χωρίς συνέχεια αφού οι ιδι-
αίτερες πολιτικές συνθήκες δεν ευνοούν την ανάπτυξη της εικαστικής αυτής
κατηγορίας και η ανυπαρξία ντόπιου καλλιτεχνικού δυναμικού δεν προσφέρει
τις αναγκαίες δυνάμεις που θα στήριζαν την ενδεχόμενη ζήτηση σε γλυπτικά
μνημεία.

Τα παλαιότερα γλυπτά που απαντούν στην περιοχή των Ιωαννίνων είναι αναμ-
φισβήτητα αυτά των κοιμητηρίων. Ακολουθώντας τις συνήθειες της εποχής
που βλέπει στο ταφικό μνημείο τόσο την απόδοση τιμής στον θανόντα όσο και
την οικονομική και κοινωνική καταξίωση, η κοινωνία των Ιωαννίνων ακολούθησε
το παράδειγμα πολλών άλλων, ανάλογου μεγέθους, ελληνικών πόλεων. Μεγά-
λες αστικές οικογένειες που διέθεταν πλούτο δαπανούσαν μικρότερα ή μεγα-
λύτερα ποσά για την ανέγερση ταφικών μνημείων των οικείων τους. Χωρίς
εγχώριο δυναμικό φυσικό ήταν οι παραγγελίες να κατευθύνονται προς τα ερ-
γαστήρια των Αθηνών. Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού ήταν να στηθούν γλυ-
πτά των σημαντικότερων δημιουργών της νεοελληνικής γλυπτικής αρχικά στα
κοιμητήρια και σταδιακά και σε δημόσιους χώρους.

Συνηθέστερες κατηγορίες που συναντώνται στα Ιωάννινα, εκτός των ταφικών
μνημείων, είναι τα ηρώα και τα τιμητικά για κάποια προσωπικότητα έργα, κυρίως
προτομές και ανδριάντες. Δίπλα σ’ αυτά σποραδικά απαντούν έργα με συμβο-
λικό περιεχόμενο, ενώ ελάχιστα είναι τα έργα με ηθογραφικό χαρακτήρα. Σε
όλες αυτές τις κατηγορίες μνημείων παρατηρείται ένας ικανός αριθμός τύπων,
αδιάψευστη μαρτυρία του πλούτου των διατυπώσεων των γλυπτών της πε-
ριοχής. Στοιχείο που επιβεβαιώνει δε το ενδιαφέρον για τα γλυπτά μνημεία
είναι η ύπαρξη πολλών απ’ αυτά και έξω από την πόλη, σε απομακρυσμένα
χωριά σε όλο το εύρος του νομού.

Οι μάχες για την απελευθέρωση της Ηπείρου αλλά και αργότερα οι συ-
γκρούσεις του ελληνοϊταλικού πολέμου κατά τον β’ παγκόσμιο πόλεμο, οι ηρω-
ικοί μαχητές, οι σημαντικές φυσιογνωμίες που αναδείχθηκαν στα πεδία των
μαχών, έδωσαν την ευκαιρία για την δημιουργία μερικών εξαιρετικών έργων.
Ηρώα και τιμητικές προτομές έχουν μια εξέχουσα θέση στα αμέσως μετά την
απέλευθέρωση των Ιωαννίνων χρόνια και συνεχίζουν να εμφανίζονται μέχρι
τις μέρες μας. Δίπλα στα περισσότερο ηρωικά αυτά έργα οι χαμένες πατρίδες
του μικρασιατικού ελληνισμού και οι ξεριζωμένοι απ’ αυτές αναζητούν μέσα
από την γλυπτική απεικόνιση τη διαιώνιση της μνήμης γι’ αυτές. Έτσι στα χωριά
που υποδέχθηκαν τους πρόσφυγες μεγάλα μνημειακά σύνολα υπενθυμίζουν
θυσίες και κατατρεγμούς. 

Η Ήπειρος είχε και έχει το προνόμιο να αποτελεί τη γενέτειρα σημαντικών
φυσιογνωμιών σε κάθε σχεδόν περιοχή των γραμμάτων, της πολιτικής, του ευ-
ευργετισμού, της ιερωσύνης. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι κατακλύζεται από ση-
μαντικά έργα, που έχουν ως στόχο να τιμήσουν για τη συνεισφορά τους όλες
αυτές τις προσωπικότητες. Μια μικρή περιήγηση στους δρόμους της πόλης ή
ακόμη και στα χωριά του νομού αποδεικνύει τον γλυπτικό πλούτο της περιοχής
και την επιθυμία να αποδοθεί τιμή στους άξιους του παρελθόντος. Προτομές
και ανδριάντες παρουσιάζουν και συμπυκνώνουν ένα εξαιρετικά γόνιμο πα-
ρελθόν σε κάθε πτυχή της πολιτικής και πνευματικής ζωής του τόπου. Άλλοτε
με τονισμό των ιδεαλιστικών χαρακτηριστικών και άλλοτε με κυριαρχία των ρε-
αλιστικών στοιχείων οι συνθέσεις αυτές αποδίδουν εμφαντικά τα πρόσωπα
που σημάδεψαν τον τόπο.  

Όπως μπορεί ίσως να διαπιστώσει εύκολα κανείς στις προσπάθειες τόσο
του κοιμητηριακού όσο και των δημόσιων χώρων μέχρι και την δεκαετία του ’80
διακρίνονται για μια σχετική ενότητα στυλιστικών τύπων. Με κυρίαρχο υλικό

το μάρμαρο, το υλικό που ανέδειξε τις σημαντικές προσπάθειες της αρχαίας
ελληνικής γλυπτικής και αποτέλεσε για τους νεοέλληνες δημιουργούς ένα
είδος επιστροφής σ’ αυτές, και κυρίαρχο ρεύμα αρχικά τον κλασικισμό οι γλύ-
πτες του 19ου αιώνα θα μιλήσουν περισσότερο με τα εξιδανικευμένα χαρα-
κτηριστικά και τις ηρωικές στάσεις, με τον ιδεαλισμό των μορφών τους και
την αποθέωσή τους. Από τον 20ο αιώνα και την επικράτηση των ρεαλιστικών
τάσεων υλικό και στυλιστικά μέσα αρχίζουν να διαφοροποιούν σε μεγάλο
βαθμό την εκφραστική απόδοση των συνθέσεων. Έμφαση στα λεπτομερειακά
χαρακτηριστικά, εμβάθυνση στο εσωτερικό και αποφυγή μόνο της εξωτερικής
περιγραφής, επαφή με τον θεατή είναι μερικά από τα στοιχεία που επιβάλλο-
νται. Σταδιακά η χύτευση πολλών έργων σε ορείχαλκο θα δώσει και άλλες δυ-
νατότητες, αφού θα επιτρέψει μια μεγαλύτερη εκφραστικότητα. Δεν πρέπει
ωστόσο να διστάσουμε να τονίσουμε ότι σε μερικές περιπτώσεις πολλοί γλύ-
πτες καταλήγουν σε προσπάθειες που διακρίνονται για τον ακαδημαϊσμό τους
και αναμασούν πρότυπα του παρελθόντος, χωρίς να προχωρούν σε μια ουσια-
στική ανανέωση των τύπων του. Τα ίδια χαρακτηριστικά παρατηρούμε και σε μια
σειρά ηρώων που διακρίνονται κυρίως για μια κάποια μεγαλοστομία και μια κενή
ρητορεία, αδυνατώντας με τον τρόπο αυτό να εισχωρήσουν στο ουσιαστικό
περιεχόμενο των θεμάτων τους και να το μεταγράψουν με στιβαρή μορφο-
πλαστική απόδοση στα μνημεία τους.

Η δεκαετία του ’90 θα δώσει την ευκαιρία κυρίως με το Συμπόσιο Γλυπτικής
που διοργανώθηκε στα Γιάννενα να παρουσιαστούν οι νέες τάσεις και να συ-
ντελεστεί η απομάκρυνση από τα παραδοσιακά ρεύματα. Στυλιστικά στοιχεία
και υλικά διαφοροποιούνται σε σχέση με το παρελθόν. Με όπλο τους τις κον-
στρουκτιβιστικές τάσεις και την αφαίρεση και με μέσον πολλά καινούρια υλικά
οι σύγχρονοι δημιουργοί ξανοίγονται σε νέες κατευθύνσεις. Τώρα το γλυπτό
δεν έρχεται απλά να απεικονίσει και να τιμήσει μορφές του παρελθόντος αλλά
να εκφράσει ευρύτερα νοήματα και συμβολικές αξίες. Με τον τρόπο αυτό δεν
περιορίζεται μόνο στο ανθρώπινο πρόσωπο και στις καθιερωμένες φόρμες
αλλά προχωρά πέρα απ’ αυτά για να μιλήσει με όγκους, επιφάνειες, επίπεδα και
με καθαρά αφαιρετικό χαρακτήρα.

Η πενιχρή βιβλιογραφία στον τομέα της καταγραφής του γλυπτικού πλούτου
του ελληνικού χώρου δίχως άλλο συμπληρώνεται σε ότι αφορά τον χώρο των
Ιωαννίνων σε μεγάλο βαθμό χάρις στην εργατικότητα και το μεράκι του συγ-
γραφέα. Χωρίς ο ίδιος να διεκδικεί την ιδιότητα του ιστορικού της τέχνης κα-
τορθώνει να ανασύρει και να παρουσιάσει γλυπτά ξεχασμένα από τις πιο
μακρινές γωνιές του νομού, μνημεία που συχνά έχουν χάσει τη σημασία τους
για τον θεατή, δημιουργίες που μερικές φορές περνούν απαρατήρητες από
τον περιπατητή. Και ίσως η συμβολή του να είναι πρωτίστως αυτή. Το ότι δη-
λαδή μεταφέρει, με την θαυμάσια αυτή εκδοτική προσπάθεια, το κέντρο του
ενδιαφέροντος σε έναν κόσμο τόσο κοντινό μας αλλά ταυτόχρονα και τόσο
άγνωστο, τόσο σιωπηλό αλλά παράλληλα και τόσο ζωντανό, τόσο ξεχασμένο
αλλά ταυτόχρονα και τόσο οικείο. Και κάνει τον αναγνώστη να ανακαλύψει
αυτόν τον άγνωστο θαυμαστό κόσμο που στέκεται δίπλα του και μιλά για το πα-
ρελθόν.

Θ.Χ.Χ. 
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τα εισαγωγικά

Η γλυπτική είναι μια πανάρχαια τέχνη. Άλλωστε, σύμφωνα με την Παλαιά Δια-
θήκη, πρώτος πλάστης και γλύπτης είναι ο Θεός, που δημιούργησε με διαφο-
ρετικό τρόπο τον Αδάμ και την Εύα. Τα ανάγλυφα, όπως έχει πια αποδειχθεί,
εμφανίζονται ήδη από την εποχή των σπηλαίων. Όλοι οι πρώϊμοι ιστορικοί λαοί
άφησαν τα γλυπτικά τους ίχνη : οι Κινέζοι, οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνιοι, οι λαοί της
Νοτιοανατολικής Ασίας, οι Αιγύπτιοι, οι Ίνκας κ.ά.. Ανάμεσα στα έργα της πε-
ριόδου αυτής πρωτεύουσα θέση κατέχουν τα Μινωϊκά και Μυκηναϊκά. Όμως η
κλασική ελληνική εποχή είναι εκείνη που σφράγισε μια για πάντα αυτή την “Αγία
Τέχνη”, όπως την χαρακτήρισε ο Λόρδος Μπάυρον. Ο Φειδίας με τα κολοσσι-
αία αγάλματα της Αθηνάς Παρθένου για τον Παρθενώνα και του Δία για το ναό
του στην Ολυμπία, ο Πραξιτέλης με τον Ερμή του, ο Λύσιππος με τις προτομές
του, ο αργείος Πολύκλειτος με τον περίφημο Δορυφόρο του κ.ά., είχαν ανα-
γάγει τη γλυπτική σε κορυφαίο τρόπο έκφρασης και της έδωσαν -πέραν των
άλλων- και παιδευτικό χαρακτήρα. Την περίοδο αυτή καθιερώθηκαν οι όροι
“άγαλμα” που αφορούσε γλυπτό ολόσωμο ομοίωμα αλλά μόνο για θεότητες
και “ανδριάντας” που αναφερόταν επίσης σε ολόσωμο γλυπτό, αλλά συγκεκρι-
μένου ανθρώπου.

Η παράδοση συνεχίστηκε και στους ελληνιστικούς χρόνους (332-146 π.Χ.)
με κυριότερους εκπροσώπους τον Δαμοφώντα από τη Μεσσήνη και τον Ευ-
κλείδη από την Αθήνα.  Δύοντος του ελληνιστικού κόσμου αναπτύσσεται ο ελ-
ληνορωμαϊκός πολιτισμός, ο οποίος γράφει τη δική του ιστορία στη γλυπτική,
η οποία την περίοδο αυτή βρίσκεται σε στενή επαφή με την ιστορική πραγμα-
τικότητα και κυρίως με τα πρόσωπα που τη διαμορφώνουν. Οι καλύτεροι αγαλ-
ματοποιοί και γλύπτες της αχανούς ρωμαϊκής αυτοκρατορίας πηγαίνουν στην
κοσμοκράτειρα Ρώμη, όπου βρίσκουν καλή απασχόληση με μεγάλες αμοιβές, και
πλημμυρίζουν με τα μνημεία και τα αγάλματά τους τη λαμπερή πόλη. Οι καλλι-
τέχνες αυτοί έχουν ως πρότυπα τα αρχαία ελληνικά κλασικά αριστουργήματα,
όμως υστερούν σε λεπτότητα, έκφραση και κίνηση. Στο μόνο, ίσως, που υπερ-
τερούν είναι το μέγεθος των έργων τους.

Με την επικράτηση του χριστιανισμού η γλυπτική νεκρώνεται στην ελληνική
βυζαντινή ανατολή, αφού, όπως είναι γνωστόν, η Ορθόδοξη Εκκλησία, για κα-
θαρά θρησκευτικούς και κοσμοθεωρητικούς λόγους, είχε ουσιαστικά αποκλεί-
σει την ανθρωπόμορφη γλυπτική τόσο από το ναό όσο και από τον τάφο όπου
θα μπορούσε να έχει λειτουργική θέση. Την αντικατέστησε η τεχνική του ψη-
φιδωτού και η εικονογραφία με αξιόλογα αποτελέσματα. Η ίδια κατάσταση συ-
νεχίστηκε, στον ευρύτερο ελληνικό χώρο πάντοτε, κατά την τουρκοκρατία.
Άλλωστε την περίοδο αυτή είχε εξαφανιστεί κάθε γλυπτική ή ζωγραφική δη-
μιουργία σε ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το ίδιο όμως δεν συνέβη
στην Ευρώπη του Μεσαίωνα. Ειδικότερα η ιταλική αναγέννηση έφερε μια πραγ-
ματική κοσμογονία στον τομέα της γλυπτικής. Μερικά από τα παγκόσμια αρι-
στουργήματα της τέχνης δημιουργήθηκαν τότε. Τα αγάλματα αποδίδονται σε
υπερφυσικά μεγέθη και τα ανάγλυφα υιοθετούν σκηνές από την ελληνική και
ρωμαϊκή μυθολογία. Οι αναπαραστάσεις του γυμνού ανθρώπινου σώματος δεν
αποτελούν πλέον “ταμπού” όπως συνέβαινε στον Μεσαίωνα. Ο Μιχαήλ Άγγελος,
ο Μπερνίνι, ο Ντονατέλο, ο Ντα Βίντσι, ο Μπενβενούτο Τσελίνι είναι μερικοί
μόνο από τους μεγάλους δημιουργούς της “χρυσής εποχής” της γλυπτικής.

ANAΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ

αρχιτέκτονας - μηχανικός

πρώην δήμαρχος ιωαννίνων

ΓΛΥΠΤΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ
κορμός δέντρου, 

φωτό Νίκου Δεσύλλα, 1994

(Ζαγοροχώρια)
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Τον 19ο αιώνα η γλυπτική φθίνει και είναι πλέον η εικαστική τέχνη που ακολουθεί
τη ζωγραφική. Σε σχέση με τους μεγάλους δασκάλους της τελευταίας κατά την πε-
ρίοδο αυτή η γλυπτική δεν έχει να αντιτάξει παρά δυο - τρεις πραγματικά σπουδαί-
ους δημιουργούς, με αδιαφιλονίκητη καθοριστική φυσιογνωμία τον γάλλο Αύγουστο
Ροντέν και -ίσως λιγότερο- τον ιταλό Αντόνιο Κανόβα και τον δανό Μπέρτελ Τορ-
βάλντσεν. Οι μεγάλες παραγγελίες από την εκκλησία, τους μαικήνες, τους ηγεμόνες
και τους βασιλιάδες δεν παύουν να υπάρχουν, όμως η γλυπτική γίνεται πλέον επι-
κουρική της αρχιτεκτονικής η οποία γνωρίζει πρωτοφανή άνθηση. Σίγουρα στην κρίση
αυτή συντέλεσε η απομάκρυνση του κοινού, αλλά και πολλών καλών καλλιτεχνών που
στράφηκαν σε άλλες μορφές έκφρασης. Τον 20ο αιώνα μερικές φορές η γλυπτική
υποτάχθηκε στις εντολές και σκοπιμότητες της εξουσίας των ολοκληρωτικών καθε-
στώτων. Στη Γερμανία ο Χίτλερ επέβαλε τα γιγαντιαία “άρια” αγάλματά του, και ο Στά-
λιν στη Σοβιετική Ένωση και στις δορυφόρους χώρες της τον λεγόμενο “σοσιαλιστικό
ρεαλισμό”, με αποτελέσματα μάλλον απογοητευτικά.

Ομως ο 19ος αιώνας είναι η αφετηρία της γέννησης της νεοελληνικής γλυπτικής.
Μετά από αιώνες απραξίας κάτι αρχίζει να δημιουργείται. Δειλά-δειλά εμφανίζονται
οι πρώτοι νεοέλληνες γλύπτες, όπως άλλωστε και ζωγράφοι. Πρόδρομος των νεο-
ελλήνων γλυπτών μπορεί να θεωρηθεί ένας μικρός κύκλος επτανήσιων καλλιτεχνών
που εργάζεται στην Κέρκυρα τους προεπαναστατικούς και επαναστατικούς χρόνους,
κυρίως για ξένους. Επικεφαλής είναι ο Παύλος Προσαλέντης (1784-1837) που ιδρύει
το 1815 Σχολή Καλών Τεχνών. Η κίνηση αυτή όμως ήταν βραχύβια και δεν είχε συ-
νέχεια. Η έκρηξη έρχεται με την απελευθέρωση και την ανοικοδόμηση της Αθήνας,
γύρω στα 1835. Η αρχή έγινε από νησιώτες και κυρίως τηνιακούς εργάτες της πέ-
τρας με μακρόχρονη και πλούσια παράδοση. Στο ελεύθερο ελληνικό κράτος η γλυ-
πτική είχε να καλύψει ανάγκες που συνδέονταν περισσότερο με το παρόν και
λιγότερο με το παρελθόν. Έπρεπε η καινούργια πρωτεύουσα να στολιστεί ανάλογα.
Ο αυστηρός ρεαλισμός και ο κλασικισμός είναι οι τάσεις της περιόδου αυτής.

Ετσι από το 1835 και μετά αρχίζουν να ξεφυτρώνουν στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες
επαρχιακές πόλεις, πλήθος από αγάλματα, ανάγλυφα και μνημεία. Το θεματολόγιο
είναι ευρύ : ήρωες του 1821, ευεργέτες, στρατιωτικοί, ποιητές, επιστήμονες, λόγιοι,
βασιλιάδες, σκηνές από μεγάλα γεγονότα κ.ά.. Ταυτόχρονα ιδρύεται το Σχολείον των
Τεχνών και αργότερα η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Αρχίζουν τότε να εμφανίζο-
νται σημαντικοί γλύπτες, οι οποίοι έδωσαν νέες κατευθύνσεις στη νεοελληνική γλυ-
πτική. Οι δύο Κόσσοι, ο Δημήτριος (1819-1892) και ο Ιωάννης (1822-1875), ο Γεώργιος
Φυτάλης (1830-1880), ο Λεωνίδας Δρόσης (1834-1882), ο Γεώργιος Βρούτος (1843-
1908), ο Δημήτριος Φιλιππότης (1839-1911), ο μεγάλος Γιαννούλης Χαλεπάς (1851-

1938), ο Λάζαρος Σώχος (1862-1911), ο Γεώργιος Βιτάλης (1834-1882) και άλλοι. Οι
περισσότεροι, κατάγονταν από την Τήνο, και πολλοί από αυτούς είχαν σπουδάσει στο
Μόναχο και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.

Η πορεία της νεοελληνικής γλυπτικής συνεχίζεται και στο τέλος του 19ου και στον
20ο αιώνα. Νέα γενιά παρουσιάζεται όπως ο ξεχωριστός αγαλματοποιός Θωμάς Θω-
μόπουλος (1873-1937), ο Πέτρος Ρούμπος (1871-1943), ο επίσης τηνιακός Αντώνιος
Σώχος (1888-1975), ο Μιχάλης Τόμπρος (1889-1974) και άλλοι. Στο πρώτο μισό του
20ού αιώνα εμφανίστηκαν χαρισματικοί έλληνες γλύπτες που άφησαν την προσωπική
τους σφραγίδα. Ενδεικτικά αναφέρω τους Θανάση Απάρτη, Γιάννη Παππά, Λάζαρο Λα-
μέρα, Βάσο Φαληρέα, Νικόλα, Νίκο Περαντινό, Κώστα Δημητριάδη, Μιχάλη Τόμπρο,
Γρηγόρη Ζευγώλη, Γιώργο Ζογγολόπουλο, Χρήστο Καπράλο, Μέμο Μακρή, Κώστα
Κλουβάτο και Θωμά Θωμόπουλο. Οι παραπάνω δεν ήταν μόνο καλλιτέχνες αλλά και
δάσκαλοι της γλυπτικής. Οι περισσότεροι δίδαξαν στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-
χνών της Αθήνας, και ανέδειξαν σπουδαίους μαθητές και διαδόχους, οι οποίοι συνέ-
χισαν επιτυχώς την ιστορία της γλυπτικής στη χώρα μας μέχρι σήμερα.

Και στα Γιάννενα ; Τι γινόταν στην ηπειρωτική πρωτεύουσα και την ευρύτερη πε-

ριοχή της όλα αυτά τα χρόνια ; Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων ήρθε 100 περίπου έτη
μετά την εθνική ανεξαρτησία. Για δύο χιλιάδες χρόνια, από την εποχή του Πύρρου,
κάθε καλλιτεχνική δραστηριότητα νεκρώθηκε στη Ήπειρο, σε αντίθεση με την πνευ-
ματική καλλιέργεια που κορυφώθηκε στα χρόνια της ύστερης τουρκοκρατίας και κυ-
ρίως την περίοδο του Αλή Πασά. Η γλυπτική δεν μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.
Έτσι τις πρώτες νεοελληνικές γλυπτικές δημιουργίες τις συναντούμε στο δεύτερο
μισό του 19ου αιώνα. Πρόκειται για επιτύμβια μνημεία, περίπου δέκα, που βρίσκονται
σήμερα, φθαρμένα από τον χρόνο, στο Δημοτικό Κοιμητήριο του Αγίου Νικολάου Κο-
πάνων Ιωαννίνων. Αν και είναι, δυστυχώς, τα περισσότερα ανυπόγραφα εν τούτοις πα-
ρουσιάζουν σημαντικό καλλιτεχνικό ενδιαφέρον. Είναι πολύ γνωστό βεβαίως ότι τα
Κοιμητήρια σε όλον τον κόσμο περιλαμβάνουν εξαιρετικά ταφικά έργα. Κλασικό πα-
ράδειγμα είναι το Α΄ Νεκροταφείο της Αθήνας, που είναι η μεγαλύτερη γλυπτοθήκη
της Ελλάδος, αλλά και εκείνα της Κέρκυρας, της Ζακύνθου, του Ναυπλίου, της Σύρου
κ.ά., στα οποία βρίσκονται πολλά από τα διασημότερα γλυπτά.

Στο Πάρκο του Ωρολογιού υπάρχει ορειχάλκινο πορτρέτο του εθνικού ευεργέτη
Χρηστάκη Ζωγράφου, έργο του έτους 1880, του διάσημου γάλλου γλύπτη του 19ου
αιώνα, Henri-Michel-Antoine Chapu, ο οποίος φιλοτέχνησε και το πρόπλασμα του Μνη-
μείου του Λόρδου Μπάιρον στο Ζάππειο της Αθήνας. Στο Κοιμητήριο του Αγίου Νι-
κολάου συναντάμε ένα ταφικό μνημείο του περίφημου Γεωργίου Φυτάλη (περίπου
1890) και στο προαύλιο του ναού της Αγίας Αικατερίνης ένα κομψότατο επιτύμβιο από
μάρμαρο της ευεργέτιδας Αγγελικής Παπάζογλου και του συζύγου της, που φιλοτε-
χνήθηκε την ίδια περίοδο από τον δάσκαλο της νεοελληνικής γλυπτικής Γεώργιο
Βρούτο. Στην αυλή του άλλοτε Ορφανοτροφείου Γεωργίου Σταύρου (Γυαλί Καφενέ),
υπάρχει η μαρμάρινη προτομή του γιαννιώτη εθνικού ευεργέτη Γεωργίου Σταύρου,
ιδρυτή της Εθνικής Τράπεζας, που είναι έργο του σκαπανέα της νεοελληνικής γλυ-
πτικής Ιωάννου Κόσσου, και που φιλοτεχνήθηκε στα 1858, σε δύο αντίγραφα, αλλά
τοποθετήθηκε στη θέση του περίπου στα 1908, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
ανέγερσης του κτιρίου. Το άλλο αντίγραφο σήμερα βρίσκεται στην κατοχή της Εθνι-
κής Τράπεζας, στην Αθήνα. Στη Βήσσανη του Πωγωνίου συναντάται ορειχάλκινη προ-
τομή τοπικού ευεργέτη με χρονολογία 1902, την οποία και υπογράφει ο εκ των
κορυφαίων νεοελλήνων γλυπτών Δημήτριος Φιλιππότης. Στα 1912 ο Πέτρος Ρούμπος
φιλοτεχνεί την προτομή του Λορέντζου Μαβίλη, για την οποία πόζαρε ο ίδιος ο ποι-
ητής, λίγο πριν ξεκινήσει για το μοιραίο του ταξίδι στην Ήπειρο και η οποία στήθηκε
στην ομώνυμη πλατεία, δίπλα στην Παμβώτιδα. Σειρά έχει ο σημαντικός γλύπτης Νι-
κόλαος Γεωργαντής με την προτομή του εθνικού ευεργέτη Αναστασίου Ζωσιμά, που
τοποθετήθηκε το 1919, μετά πλέον την απελευθέρωση, στην Παλαιά Ζωσιμαία Σχολή
Ιωαννίνων, όπου βρίσκεται σήμερα. Ο ίδιος καλλιτέχνης φιλοτέχνησε, στα 1930, την
προτομή του διδασκάλου του Γένους Γεωργίου Γενναδίου, που υπάρχει στη γενέ-
τειρά του, τα Δολιανά Ιωαννίνων. Είχει προηγηθεί στα 1921, ο Φωκίωνας Ρωκ (ο δη-
μιουργός του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη στην Πλατεία Συντάγματος στην
Αθήνα) με την προτομή του Γεωργίου Ριζάρη στο Μονοδέντρι. Επίσης στα 1921 χρο-
νολογείται και η προτομή του Νεοφύτου Δούκα, που φιλοτεχνήθηκε από τον επτα-
νήσιο Γεώργιο Μπονάνο, έναν από του κορυφαίους νεοέλληνες γλύπτες, και βρίσκεται
στα Άνω Πεδινά Ζαγορίου. Όλα τα αναφερθέντα γλυπτά της περιόδου αυτής είναι από
μάρμαρο εκτός από το έργο του Φιλιππότη που είναι μπρούντζινο. 

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στήνονται στα Γιάννενα αρκετά μαρμάρινα γλυπτά
που φιλοτέχνησαν μερικοί από τους πιο γνωστούς έλληνες γλύπτες της μεταπολε-
μικής περιόδου. Ανάμεσά τους ο καθηγητής Λάζαρος Λαμέρας (Μνημείο Μπιζανο-
μάχων 1936, και ο Μαχητής της Πίνδου 1966), ο Βάσος Φαληρέας (ανδριάντας
Αλεξάνδρου Παπάγου 1951, προτομή Φώτου Τζαβέλλα 1957 και πολλά μνημεία) . Επί-
σης οι Γιάννης Παππάς (με τέσσερα έργα στο Μέτσοβο), Νικόλας (με πολλές προτο-
μές στα Γιάννενα), Λουκία Γεωργαντή (με τον ανδριάντα του Κώστα Κρυστάλλη στο
Συρράκο) και επιπλέον ο Κώστας Κλουβάτος, ο Χρήστος Καπράλος, ο Μάριος Λο-
βέρδος, η Ναταλία Μελά κ.ά. Ακόμη το 1966 ο Πάρις Πρέκας φιλοτέχνησε ένα γιγα-
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ντιαίων διαστάσεων ανάγλυφο με αρχαϊκό θέμα, το οποίο βρίσκεται στην πρόσοψη
της Τραπέζης της Ελλάδος, στα Γιάννενα. Στα μέσα της δεκαετίας του 1940, παρου-
σιάζει και τα πρώτα του έργα ο εικοσάχρονος γιαννιώτης γλύπτης Παύλος Βρέλλης. 

Στο χώρο της νεοελληνικής γλυπτικής κατατάσσει ο ιστορικός της Τέχνης Στέλιος
Λυδάκης και τα έργα του φημισμένου ασημουργού του Αλή Πασά, Αθανασίου Τσι-
μούρη ή Τζημούρη (Καλλαρύτες; - Ζάκυνθος 1823) τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ
τον εκκλησιαστικό τύπο και είναι πραγματικά γλυπτά. Ο Τσιμούρης έζησε και δημι-
ούργησε στις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αιώνα και στις πρώτες του 19ου. Ασχο-
λήθηκε βασικά με εκκλησιαστικά βιβλιοκαλύμματα. Έντονα επηρεασμένος από το
δυτικό μπαρόκ, αναπτύσσει ένα είδος αναγλύφου εξαιρετικής καθαρότητας, στο
πνεύμα του αναγεννησιασμού με υπόβαθρο όμως λαϊκό. Έργα του βρίσκονται στους
Καλαρρύτες, στο Καπέσοβο, στα Άνω Πεδινά Ζαγορίου, στη Μητρόπολη Ιωαννίνων,
στην Αγία Θεοδώρα Άρτας, στη Μητρόπολη Λέσβου, στη Μονή Πλατυτέρας Κερκύ-
ρας, στην Παναγία των Ξένων Κερκύρας, στον Άγιο Διονύσιο Ζακύνθου, στη Μονή
Αγίου Βησσαρίωνος Δούσικου Θεσσαλίας, στο Ναό της Παναγίας στην Ύδρα κ.ά.     

Σήμερα στην πόλη των Ιωαννίνων και την ευρύτερη περιοχή υπάρχουν εκατοντάδες
αγάλματα, προτομές, ηρώα και μνημεία, που παραπέμπουν σε ευεργέτες, πολιτικούς,
ιερωμένους, εθνικά και επετειακά γεγονότα, ανθρώπους των γραμμάτων και των τε-
χνών, στρατιωτικούς και εθνικούς αγωνιστές κ.ά.. Είναι ένας “άγνωστος κόσμος”. Βρί-
σκονται δίπλα στον περιπατητή, τον οποίο όμως, συνηθέστατα αφήνουν εντελώς
αδιάφορο. Πριν ξεκινήσω τη συγγραφή του παρόντος πονήματος έδειξα ορισμένες
φωτογραφίες από τα πιο γνωστά γλυπτά των Ιωαννίνων σε μερικούς συμπολίτες φί-
λους μου. Κάποιοι μου είπαν ότι τα έχουν δει, αλλά οι περισσότεροι μου ανέφεραν
με έκπληξη ότι δεν τα έχουν προσέξει, αν και χιλιάδες φορές έχουν περάσει δίπλα
τους. Ουδείς βέβαια ήξερε την ιστορία τους. Ένας λοιπόν από τους λόγους που με
ώθησαν να προβώ στην έκδοση του ανά χείρας λευκώματος, ήταν η επιθυμία μου να
συμβάλλω στην γνωριμία αυτού του άγνωστου, όπως τον χαρακτήρισα πιο πάνω,

αλλά θαυμαστού κόσμου της γλυπτικής στην περιοχή μας, αλλά και γενικότερα. Το αν
το πέτυχα ή όχι, αυτό θα το κρίνει ο αναγνώστης.

Σε κάθε μέρος της Ηπείρου, κωμόπολη ή χωριό, υπάρχει τουλάχιστον ένα μνημείο
(συνήθως εθνικών γεγονότων) και μία προτομή (κατά κανόνα κάποιου επώνυμου συ-
ντοπίτη). Άλλα είναι από μάρμαρο και άλλα από ορείχαλκο. Πολλά είναι ενδιαφέροντα
και άλλα εντελώς αδιάφορα. Έγιναν και γίνονται από διάφορους φορείς, όπως Τοπική
Αυτοδιοίκηση, Κρατικές Υπηρεσίες, συγγενείς προσώπων, αδελφότητες και σύλλογοι,
χορηγοί κ.ά.. Ο αριθμός τους, όπως και στις άλλες περιοχές της χώρας, είναι τερά-
στιος. Δεν επεδίωξα, εκτός των Ιωαννίνων, να τα παρουσιάσω όλα. Άλλωστε αυτό θα
ήταν αδύνατο.  Επέλεξα, λοιπόν, τα πιο αντιπροσωπευτικά και αναγνωρίσιμα, και κυ-
ρίως εκείνα που έχουν καλλιτεχνική ή ιστορική αξία. Στην καταγραφή τους δεν υπει-
σήλθε η αξιολόγηση. Αυτό θα ήταν αδόκιμο και δύσκολο. Εξάλλου η αξία της τέχνης
γενικότερα είναι ότι δημιουργεί εντελώς διαφορετικά συναισθήματα στους θεατές
του κάθε έργου. Το αυτό ισχύει και για την γλυπτική. 

Και η λοιπή Ήπειρος έχει να παρουσιάσει εξαιρετικά έργα γλυπτικής. Ενδεικτικά
αναφέρω την προτομή του Κώστα Κρυστάλλη έργο του Θωμά Θωμόπουλου, που βρί-
σκεται στην Άρτα, το Μνημείο του Νικολάου Σκουφά, έργο του Βάσου Φαληρέα, που
βρίσκεται στο Κομπότι, τον ανδριάντα του Οδυσσέα Ανδρούτσου, έργο του Νικόλα,
που βρίσκεται στην Πρέβεζα και το περίφημο γλυπτό “Οι Γυναίκες του Ζαλόγγου”,
έργο του Γιώργου Ζογγολόπουλου, που βρίσκεται στο Ζάλογγο. Επίσης στο χώρο της
ηπειρωτικής γλυπτικής περιλαμβάνεται και το πασίγνωστο  “Μουσείο Κερίνων Ομοι-
ωμάτων και Ελληνικής Ιστορίας” του Παύλου Βρέλλη.

Σε δύο από τα κεφάλαια του παρόντος λευκώματος παρουσιάζονται οι γλυπτικές
συλλογές που διαθέτουν οι δύο εξαιρετικές πινακοθήκες της περιοχής, η Δημοτική

Πινακοθήκη των Ιωαννίνων, με έργα των Νικόλα, Λάζαρου και Αντωνίου Σώχου, Δη-
μητρίου Φερεντίνου, Νίκου Περαντινού, Λάζαρου Λαμέρα, Θανάση Απάρτη, Παύλου
Βρέλλη, Τίτσας Χρυσοχοίδου, Κατερίνας Χαλεπά, Κωνσταντίνου Δημητριάδη, Μιχάλη
Τόμπρου, Γεωργίου Ιακωβίδη, Πάνου Αραβαντινού και των νεοτέρων Χάρη Γύρα, Άλεξ
Μυλωνά, Θόδωρου Παπαγιάννη, Βασίλη Παπασάϊκα, και Κυριάκου Ρόκου. Και η Πινα-
κοθήκη Μετσόβου “Ευάγγελος Αβέρωφ” με έργα των Γεωργίου Βρούτου, Γρηγορίου
Ζευγώλη, Δημήτρη Κατσικόγιαννη, Θανάση Απάρτη, Θωμά Θωμόπουλου, Αντωνίου
Σώχου, Μιχάλη Τόμπρου, Νίκου Χατζηκυριάκου - Γκίκα, Τίτσας Χρυσοχοίδου, Κωστή
Παπαχριστόπουλου, Ειρήνης Χαριάτη - Πραμαντιώτη, Γιάννη Παππά, Βαγγέλη Μου-
στάκα, Γεωργίου Γεωργιάδη, Δημήτρη Αρμάκολα, Θόδωρου Παπαγιάννη, Κυριάκου
Ρόκου, Κατερίνας Δελαπόρτα, Ευδοκίας Παπαγεωργίου, και Τιτίκας Σάλα - Δοκουμε-
τζίδη. Ακόμη ένα κεφάλαιο αφιερώνεται στη σύγχρονη γλυπτική και παρουσιάζει κυ-
ρίως έργα σε μάρμαρο τα οποία φιλοτεχνήθηκαν στο Συμπόσιο Γλυπτικής που έγινε
στα Γιάννενα το 1996. Επίσης μια ενότητα αφορά στην παρουσίαση μέρους των γλυ-
πτικών θησαυρών του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων.

Επίσης έκρινα σκόπιμο να περιλάβω στην ύλη του βιβλίου μου ένα κεφάλαιο με τίτλο
“τα ξενητεμένα”, μνημεία και αγάλματα των Εθνικών Ευεργετών Ευαγγέλη και Κων-
σταντίνου Ζάππα, Γεωργίου Αβέρωφ, Μιχαήλ Τοσίτσα, Σίμωνος Σίνα, Χρηστάκη Ζω-
γράφου, Ιωάννη Μπάγκα, του πρωθυπουργού Ιωάννη Κωλέττη, κ.α., τα οποία ναι μεν
βρίσκονται στην Αθήνα ή στην Αλεξάνδρεια, πλην όμως παρουσιάζουν έντονο ηπει-
ρωτικό ενδιαφέρον, λόγω της καταγωγής των προσώπων που απεικονίζονται, και θα
μπορούσαν να βρίσκονται κάλλιστα στην Ήπειρο. Ειδική μνεία γίνεται για ένα γλυπτό
του Μιχάλη Τόμπρου, που παριστάνει την βασίλισσα Φρειδερίκη και βρίσκεται επί τέσ-
σερις δεκαετίες κλειδωμένο σε μία σκοτεινή αποθήκη της Κόνιτσας.       

Η ολοκλήρωση του λευκώματός μου χρειάστηκε πολλή υπομονή, και άλλη τόση επι-
μονή. Όργωσα κυριολεκτικά όλη την Ήπειρο για να εντοπίσω τα θέματά μου, για τα
οποία προηγούμενη συστηματική καταγραφή δεν υπήρχε. Οι καιρικές συνθήκες πολ-
λές φορές, ήταν απαγορευτικές για φωτογράφηση και έτσι αναγκαζόμουν να ξανα-
γυρίσω. Πολλά γλυπτά είχαν μπροστά τους φυσικά και τεχνητά εμπόδια τα οποία
έπρεπε να παρακάμψω. Αρκετά έργα ήταν φθαρμένα από τον χρόνο, και άλλα, ιδίως
στα Γιάννενα, κακοποιημένα. Εκείνο όμως στο οποίο βρήκα πολλές δυσκολίες ήταν ο
εντοπισμός των δημιουργών και η χρονολόγησή τους. Πολλά από τα μνημεία και γλυ-
πτά είναι ανυπόγραφα, ενώ σε άλλα η υπογραφή είναι δυσανάγνωστη. Η βιβλιογρα-
φία και οι μαρτυρίες μου έδωσαν σημαντική βοήθεια, παρόλα αυτά όμως υπάρχουν
μερικά κενά, γιατί όπου οι πληροφορίες δεν ήταν απόλυτα διασταυρωμένες απέφυγα
να αναγράψω τον καλλιτέχνη, ή τη χρονολογία του έργου. 

Πιστεύω ότι η ηπειρωτική γλυπτική βρίσκεται σήμερα σε καλό δρόμο. Από τη δε-
καετία του 1970 και μετά εμφανίστηκε μια νέα γενιά γιαννιωτών κυρίως χαρακτών και
γλυπτών που έτυχε πανελλήνιας -και όχι μόνο- αναγνώρισης. Τα έργα τους βρίσκο-
νται σε μεγάλα μουσεία, γνωστές γλυπτοθήκες, ιδρύματα, δημόσιους χώρους και
ιδιωτικές συλλογές. Δημιούργησαν την “ηπειρωτική σχολή” η οποία θα έχει συνέχεια
σε βάθος χρόνου. Γενάρχης και δάσκαλος όλων αυτών είναι ο γιαννιώτης γλύπτης και
καθηγητής του συγγραφέα του παρόντος, στην Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων, Παύλος
Βρέλλης, ο πρωτοπόρος της ηπειρωτικής γλυπτικής.  

Κλείνοντας οφείλω να τονίσω ότι πολύτιμα ήταν από πλευράς στοιχείων τα έργα
και οι δημοσιεύσεις των ιστορικών της Τέχνης Χρύσανθου Χρήστου, Μυρτώς Κουμ-
βακάλη-Αναστασιάδη, Τώνιας Γιαννακουδάκη, Θάνου Χρήστου, Κατερίνας Σταθοπού-
λου, Στέλιου Λυδάκη, Ηλία Μυκονιάτη, Μιλτιάδη Παπανικολάου, Ελένης Μάργαρη και
της αρχιτέκτονος Τζούλης Παπασταύρου. Τέλος, επιθυμώ να ευχαριστήσω όλους
όσους με συνέδραμαν -φιλικά ή επαγγελματικά- στην ολοκλήρωση του παρόντος.

Α.Ι.Π.

1918




