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Ἀναπαραστάσεις τοῦ ὁλοκαυτώματος τοῦ Ἀρκαδίου
στὴν Κρήτη, στὴν ἐλεύθερη Ἑλλάδα καὶ στὴν Ἰταλία
καὶ ἡ ἐθνικὴ ἑνοποίηση τῆς Ἰταλίας

Ο

Ι ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ τοῦ ὁλοκαυτώματος τοῦ

Ἀρκαδίου συνέβαλλαν στὴν ἀνάδειξη τοῦ κρητικοῦ ζητήματος
σὲ εὐρωπαϊκὴ ὑπόθεση καὶ στὴν ἐνίσχυση τοῦ φιλελληνικοῦ κλίματος καὶ τῶν πράξεων ἀλληλεγγύης πρὸς τοὺς Κρῆτες ἐπαναστάτες τοῦ
1866-69. Στὴν ἐργασία αὐτὴ ἐξετάζονται οἱ σχέσεις ἀνάμεσα σὲ ἔργα
τέχνης διαφορετικῆς φύσης καὶ ἡ διάχυσή τους μέσῳ τῶν δραστήριων
ἑλληνικῶν κοινοτήτων τῆς Διασπορᾶς μὲ ἐπίκεντρο τὸ γνωστὸ ρομαντικὸ ζωγραφικὸ ἔργο τοῦ Giuseppe Lorenzo Gatteri. Ἐπίσης παρουσιάζονται συνοπτικὰ οἱ διασταυρούμενες πορεῖες τῆς Κρητικῆς Ἐπανάστασης
μὲ τὸν Ἀγῶνα τῆς ἰταλικῆς ἐθνικῆς ἐνοποίησης στὸ ἰδεολογικὸ πλαίσιο
τοῦ ἰταλικοῦ Risorgimento μὲ ἀποκορύφωμα τὴν παρουσία Γαριβαλδινῶν
ἐθελοντῶν στὰ πεδία τῶν μαχῶν στὴν Κρήτη.
Ἀπὸ τὸ α΄ μισὸ τοῦ 19ου αἰῶνα οἱ ἡρωικὲς πράξεις καὶ οἱ θυσίες τῶν
ἀγωνιστῶν γιὰ τὴν Ἀνεξαρτησία ἀποτέλεσαν πηγὴ ἔμπνευσης γιὰ τὴν
ποίηση, τὴ μουσικὴ καὶ τὶς εἰκαστικὲς τέχνες. Σὲ ὁρισμένα ἡρωικὰ γεγονότα ἡ εὐρωπαϊκὴ λογοτεχνία ἀφιέρωνε ποιητικὲς σελίδες, θεατρικά,
μουσικὰ καὶ ζωγραφικὰ ἔργα, χαρακτικὰ κ.ἄ. ἐνῶ στὶς «ἐφαρμοσμένες
τέχνες» μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἀντικείμενα ἔκαναν τὴν ἐμφάνισή τους πιάτα, ὀρειχάλκινα ἀγαλματίδια, ρολόγια κ.ἄ. Ἔτσι, ἡ εἰκονογραφία ἑνὸς ἡρωικοῦ
θέματος πέρασε στὴ μηχανικὴ ἀναπαραγωγὴ καὶ ἄρα στὴν πλατιὰ διάδοσή του στὸ εὐρωπαϊκὸ κοινό.
Στὸ φιλελληνικὸ κλίμα τῆς Τεργέστης (ὅπως καὶ στὸ Βουκουρέστι καὶ
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στὸ Μόναχο), τὸ ὁλοκαύτωμα τοῦ Ἀρκαδίου ἀναδείχθηκε ὡς ὕψιστο σύμβολο τῆς Κρητικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1866-69. Τὰ σχόλια καὶ ἡ ἀρθρογραφία στὶς τοπικὲς ἑλληνικὲς ἐφημερίδες (Ἡμέρα καὶ Κλειὼ)1 καὶ οἱ πατριωτικὲς πρωτοβουλίες τῆς ἀκμάζουσας ἑλληνικῆς παροικίας ἀποτέλεσαν
τὶς πνευματικὲς καὶ πολιτικὲς προϋποθέσεις γιὰ τὴ δημιουργία τοῦ ἔργου
τοῦ G.L. Gatteri. Ὁ Γεώργιος Ἀφεντούλης, ἔμπορος ζαχάρεως στὴν Τεργέστη καὶ ἀπὸ τοὺς πιὸ δυναμικοὺς ἀντιπροσώπους τῆς κοινότητας ποὺ
εἶχε στενὲς ἐμπορικὲς σχέσεις μὲ τὴ Σύρο, κέντρο ἀνεφοδιασμοῦ καὶ γέφυρα γιὰ τὴν παροχὴ βοήθειας στοὺς ἀποκλεισμένους ἀγωνιστὲς τῆς Κρήτης2, εἶναι ἐκεῖνος ποὺ ἐνέπνευσε καὶ παρήγγειλε τὸ ἔργο σὲ ἕναν ἀπὸ
τοὺς πιὸ σημαντικοὺς ζωγράφους ἱστορικῶν θεμάτων τῆς βενετσιάνικης
σχολῆς τοῦ 19ου αἰῶνα, τὸν G.L. Gatteri.
Γεννημένος στὴν Τεργέστη τὸ 1829 ὁ Gatteri μετακινήθηκε στὴ Βενετία τὸ 1840 μὲ τὸν ἤδη γνωστὸ ζωγράφο πατέρα του ὁ ὁποῖος ἔστρεψε
ὅλη του τὴ μέριμνα στὴν ἐκπαίδευση τοῦ γιοῦ του. Ἀπὸ μικρὸς θεωρήθηκε «παιδὶ-θαῦμα» καθὼς ἐντυπωσίαζε μὲ τὴν ταχύτητα καὶ τὴν ποιότητα τῆς ζωγραφικῆς του καὶ ἰδιαίτερα μὲ τὴ συνθετική του ἱκανότητα3.
Ἐξαρχῆς οἱ δάσκαλοι τοῦ νεαροῦ Giuseppe Lorenzo τὸν ἐνθάρρυναν διδάσκοντάς του τὴ βενετσιάνικη ζωγραφικὴ παράδοση μὲ τὰ «ζεστὰ χρώματα» (εἰκ. 1). Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἐλαιογραφίες του, ὅμως, ὁ Gatteri ὑπῆρξε
καὶ εἰκονογράφος καὶ ἔργα του φιλοξενήθηκαν σὲ ἀρκετὰ λογοτεχνικὰ καὶ
ἱστορικὰ βιβλία. Γενικότερα ἐπέλεγε μυθολογικὰ καὶ ἱστορικὰ θέματα ἀκολουθώντας τὸ δεσπόζον ρεῦμα τοῦ Ρομαντισμοῦ4. Από τὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου

1.
2.
3.
4.

ΜυΚοΝΙΑΤηΣ 1975, 404, 405.
ΠΡΕΒΕλΑΚηΣ 1966, 28.
Γιὰ μιὰ συνολικὴ θεώρηση τοῦ ἔργου τοῦ G.L. Gatteri βλ. FasoLato 1999, vol. 52.
Ὁ Ρομαντισμὸς ὑπῆρξε ἕνα εὐρύτερο πνευματικὸ φαινόμενο ποὺ κυριάρχησε στὴν
Εὐρώπη τὸ 19ο αἰῶνα καὶ βασίστηκε στὴ ρήξη μὲ τὸ κλασικιστικὸ αἰσθητικὸ ἰδεῶδες.
Παρὰ τὴν ποικιλομορφία τῶν ἐκδοχῶν μὲ τὶς ὁποῖες ἐμφανίστηκε καὶ διαδόθηκε ὁ
Ρομαντισμὸς χαρακτηριζόταν κυρίως ἀπὸ τὴ στροφὴ πρὸς τὴν ἀδέσμευτη φαντασία
καὶ τὸ συναίσθημα μὲ βασικὴ ἀρχή του τὴν ἀναζήτηση τῆς πρωτοτυπίας καὶ τῆς δημιουργικότητας τοῦ καλλιτέχνη. Ἀπὸ τὴ νηφάλια ἀντικειμενικὴ θεώρηση τοῦ κόσμου
ὁ Ρομαντισμὸς στρέφεται στὴν καθαρὰ ὑποκειμενικὴ θέαση τῆς πραγματικότητας
μέσα ἀπὸ τὸ «ἐγὼ» τοῦ δημιουργοῦ. Ὡς κοσμοθεωρία ὁ ρομαντικὸς συνδύαζε τὸ
πρότυπο τῆς ἐλευθερίας μὲ τὰ ἰδανικὰ τῆς αὐταπάρνησης, τῆς αὐτοθυσίας καὶ τῆς
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αἰῶνα καὶ ἰδιαίτερα μετὰ τὴν παλινόρθωση τῶν μοναρχικῶν καθεστώτων στὸ συνέδριο τῆς Βιέννης
(1815) καὶ τὴν κυριαρχία τῆς Ἱερῆς
Συμμαχίας ὁ Ρομαντισμὸς ἀποτέλεσε τὸ ἰδανικὸ μέσο ἔκφρασης γιὰ
τοὺς ἀπογοητευμένους ἐπαναστάτες τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν. Γιὰ
πολλοὺς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς ἐπαναστάτες ἡ ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ συμπαράσταση στὸν ἑλληνικὸ ἀγῶνα ἦταν
μιὰ διέξοδος γιὰ νὰ ἐπαναφέρουν
στὸ προσκήνιο τὶς πολιτικὲς καὶ
ἐθνικές τους διεκδικήσεις.
Εἰκ. 1. Jožef tominc, Προσωπογραφία
Ὁ ἴδιος ὁ Giuseppe Gatteri ἐμφο- τοῦ G.L. Gatteri μὲ τὴ σύζυγό του (1829-1884).
Μουσεῖο Revoltella Τεργέστης.
ρεῖτο ἀπὸ τὶς ἐπαναστατικὲς ἰδέες
τοῦ Ἰταλικοῦ Risorgimento καί,
μάλιστα, εἶχε πολεμήσει στὴ Μαργκέρα τῆς Βενετίας κατὰ τὴν ἐπανάσταση
τοῦ 1848-49 γιὰ τὴν ἀνεξαρτησία τῆς Βενετίας ἀπὸ τοὺς Αὐστριακούς.
Ἡ Αὐστρία ἀποτελοῦσε τὸν κοινὸ ἐχθρὸ ὅλων τῶν κοινωνικῶν καὶ πολιτικῶν στοιχείων ποὺ προωθοῦσαν τὴν ἐνοποίηση τῆς Ἰταλίας καθὼς ἔλεγχε μεγάλο μέρος τοῦ ἰταλικοῦ βορρᾶ καὶ στήριζε ἀνελεύθερα καὶ ἀναχρονιστικὰ καθεστῶτα. Ἡ ἐπανάσταση τοῦ 1848-49 ὁδήγησε στὴν προσωρινὴ κυβέρνηση τῆς Βενετίας ὑπὸ τὸν daniele manin καὶ στὴ δημιουργία
τῆς βραχύβιας βενετικῆς δημοκρατίας. Στὴν ἐπανάσταση ἐνεργὸ συμμετοχὴ εἶχαν πολλοὶ Ἕλληνες τῆς Βενετίας ἂν καὶ ἡ ἐπίσημη ἑλληνικὴ κοινότητα ἐκφράστηκε μὲ ἐπιφυλάξεις ὑπὲρ τοῦ κινήματος υἱοθετώντας δια-

στράτευσης σὲ ὑψηλοὺς στόχους. Ὁ ρομαντικὸς ζωγράφος χρησιμοποιεῖ πλούσια χρωματικὴ γκάμα, μὲ δραματικὲς φωτοσκιάσεις καὶ ἔντονα ἀντιθετικὰ χρώματα (θερμὰψυχρὰ) χωρὶς νὰ ἀκολουθεῖ πιστά το περίγραμμα ὅπως οἱ νεοκλασικιστές. Γιὰ τὶς
κοινωνικὲς προϋποθέσεις γένεσης καὶ διάδοσης τῶν ἰδεῶν τοῦ Ρομαντισμοῦ βλ. ἐνδεικτικὰ HauseR 1976. Γιὰ τὸ Ρομαντισμὸ στὶς Εἰκαστικὲς Τέχνες βλ. ἐνδεικτικὰ GombRicH 1995, beaRdsLey 1989 233-270 ἐνῶ γιὰ τὴν πρόσληψη τῶν ἰδεῶν τοῦ Ρομαντισμοῦ στὴν Ἑλλάδα τοῦ 19ου αἰῶνα βλ. ΔηΜΑΡΑΣ 1985.
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Εἰκ. 2. G.L. Gatteri, Ὁ Καίσαρας Βοργίας ἀφήνει τὸ Βατικανὸ (1877).
Μουσεῖο Revoltella Τεργέστης.

κριτικὴ στάση. Ὡστόσο, τὰ μέλη τῆς κοινότητας δὲν ἀδιαφόρησαν στὴν
ἀναγκαιότητα τῆς ἐπαναστατικῆς ἀλλαγῆς τὴν ὁποία εἶχαν συνοραματισθεῖ οἱ Ἰταλοὶ διανοητὲς καὶ οἱ Ἕλληνες Ἑπτανήσιοι λόγιοι ποὺ εἶχαν σπουδάσει στὴν Ἰταλία καὶ εἶχαν ἐνσωματωθεῖ στὴ βενετικὴ κοινωνία5. Παρὰ
τὴν τελική της πτώση τὸν Αὔγουστο τοῦ 1849 ἡ ἐπανάσταση καὶ οἱ μετέπειτα ζυμώσεις σὲ ὅλη τὴν Ἰταλία ἔριξαν τὸ σπόρο γιὰ τὴν ἑνότητα τοῦ
ἰταλικοῦ ἔθνους. Μὲ ἀρχικὸ πυρῆνα τὸ Πεδεμόντιο ἑνώθηκαν σταδιακὰ
ὅλα τα ἰταλικὰ κρατίδια (ἐκτός της περιοχῆς τοῦ Veneto καὶ τῶν παπικῶν
κρατιδίων) ὣς τὸ 1861. Πρῶτος βασιλιὰς ἀνακηρύχθηκε ὁ Vittorio emmanuelle τῆς Σαρδηνίας καὶ πρώτη πρωτεύουσα τοῦ ἰταλικοῦ βασιλείου
ὁρίστηκε τὸ Τορίνο καὶ στὴ συνέχεια ἡ Φλωρεντία (1865).

5. ΠΑΠΑϊΩΑΝΝου 1986, 10, 11.
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Ὡς ζωγράφος ὁ Giuseppe Gatteri διακρινόταν γιὰ τὶς δραματικές του
συνθέσεις ποὺ διακοσμοῦνταν μὲ κοστούμια ἐποχῆς μὲ λαμπρὰ χρώματα,
μὲ ἀστραφτερὲς πανοπλίες ἢ πολύτιμα κοσμήματα (εεἰκ. 2). Εἶχε ἐπικριθεῖ γιὰ τὸν ὑπέρμετρό του ζῆλο νὰ ἀπεικονίζει καθαρὲς καὶ λαμπρὲς
ἐπιφάνειες, νὰ ἀποδίδει ὑπερβολικὲς λεπτομέρειες καὶ τελικὰ νὰ «χάνει» σὲ ζωντάνια καὶ αὐθορμητισμό. Ἕνας σύγχρονός του κριτικὸς τὸν
ἀποκάλεσε εἰδήμονα στὰ κοστούμια καὶ στὰ θεατρικὰ σκηνικὰ ἀπὸ περασμένες ἐποχὲς καὶ σημείωνε ὅτι ἀδυνατοῦσε νὰ συλλάβει τί ἀπεικόνιζαν τὰ ἔργα του6. Ὡστόσο, ὁ ζωγράφος ἔγινε κυρίως γνωστὸς ἀπὸ τὴ
σειρὰ τῶν 150 χαλκογραφιῶν στὴν Εἰκονογραφημένη Ἱστορία τῆς Βενετίας τοῦ Francesco Zanotto (1852) ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴ συμμετοχή του σὲ
ἰταλικὲς καὶ διεθνεῖς ἐκθέσεις καὶ ἀπὸ τὶς ἰδιωτικὲς καὶ κρατικὲς παραγγελίες ὅπως οἱ περίφημες τέσσερις ἀκουαρέλλες γιὰ τοὺς γάμους τοῦ
πρίγκιπα-διαδόχου umberto τὸ 1867.
Συνεπῶς ὁ Gatteri ἦταν ἕνας καθιερωμένος ζωγράφος ὅταν τὸν ἴδιο
χρόνο μὲ τὶς ἀκουαρέλες –τὸ 1867– ἀνέλαβε τὴν πρώτη ἔκδοση τοῦ
«Ἀρκαδίου» ποὺ τὴ χαρακτηρίζει ἡ ἀμεσότητα ἑνὸς ζωντανοῦ σχεδίου
καὶ ἡ γρήγορη τεχνικὴ τῆς ἀκουαρέλας7 (εἰκ. 3). Στὸ φόντο κυριαρχεῖ
ἡ ἀρχιτεκτονικὴ σκηνογραφία μὲ τὴ διαγώνια προοπτική της διάταξη ἐνῶ
ἀριστερὰ μπροστὰ στὴν πυριτιδαποθήκη διακρίνεται ὁ ἡγούμενος Γαβριὴλ ἕτοιμος νὰ κατέβει τὰ σκαλοπάτια καὶ ν’ ἀνάψει τὴ φωτιά. Στὸν
κεντρικὸ ἄξονα τοῦ πίνακα, ἀνάμεσα στοὺς καπνοὺς τῆς μάχης ἀχνοφαίνεται ἡ ἐκκλησία καὶ δεξιὰ ὁ γκρεμισμένος περίβολος τοῦ μοναστηριοῦ
μὲ τοὺς πολεμιστὲς νὰ ἀγωνίζονται ἀπεγνωσμένα ἐνάντια στοὺς εἰσβολεῖς. Στὸ κέντρο καὶ ἀριστερὰ τὰ γυναικόπαιδα, οἱ πληγωμένοι καὶ οἱ
ἡλικιωμένοι βρίσκονται ὑπὸ τὴ σκέπη τοῦ ἡγουμένου. Τὸ σύνολο τῆς παράστασης δομεῖται σὲ ἕνα ἑνιαῖο σχῆμα πυραμίδας στὴν κορυφὴ τῆς ὁποίας ξεχωρίζουν τρεῖς ἡρωικὲς μορφές: o γενναῖος φρούραρχος τῆς Μονῆς
Ἰωάννης Δημακόπουλος μὲ ὑψωμένο τὸ ξίφος στὸ κέντρο, ὁ καλόγερος
μὲ τὴ σημαία στὰ ἀριστερά του καὶ μιὰ νεαρὴ γυναῖκα ποὺ ἐκσφενδονίζει πρὸς τοὺς ἐχθροὺς τὰ γκρεμισμένα ἀγκωνάρια καὶ τὶς πέτρες ἀπὸ

6. tHe aRt JouRnaL 1840, 37.
7. Βλ. τὴ διεξοδικὴ μελέτη τῆς ΣΠΕΤΣΙΕΡη-bescHi 1978, 306.
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Εἰκ. 3. G.L. Gatteri, Ἀρκάδι (1867). Ἀκουαρέλλα 0,55  0,73.
Μουσεῖο Revoltella Τεργέστης. Δημοσιεύεται στὸ ΣΠΕΤΣΙΕΡη-bescHi 1978, πίν. 111.

τὰ ἐρείπια. οἱ τρεῖς μορφὲς εἶναι ἀντιπροσωπευτικὲς τῶν ἀγωνιστῶν ποὺ
συνέβαλαν στὸν Ἀγῶνα: Ἕλληνες ἐθελοντές, ἱερωμένοι καὶ γυναικόπαιδα.
Ἡ σύνθεση τῆς ἀκουαρέλας ἐπαναλήφθηκε ἀπὸ τὸ ζωγράφο σὲ ἄλλο πίνακα μὲ τὸ ἴδιο θέμα τὸ 1870, παραγγελία τῆς οἰκογένειας Ρουχπάνη
τῆς Τεργέστης (εεἰκ. 9). Ἡ ἐκρηκτικὴ ἀτμόσφαιρα τῆς καταστροφῆς, ἡ
ἔνταση τοῦ μπαρὸκ συμπλέγματος σωμάτων καὶ ἐρειπίων καὶ ἡ ἀμεσότητα τῆς γραφῆς τοῦ καλλιτέχνη, φανερώνουν στὰ ἔργα αὐτὰ τὶς ἐμπειρίες τῆς βενετσιάνικης ζωγραφικῆς του 17ου καὶ τοῦ 18ου αἰῶνα παρὰ
τὶς νεοκλασικὲς τάσεις τῆς ἐποχῆς του8.
λίγο ἀργότερα ἀκόμα ὁ ζωγράφος ἐπεξεργάστηκε τὴν τελειωτικὴ
μορφὴ τοῦ θέματος μὲ τὴν τεχνικὴ τῆς ἐλαιογραφίας (εἰκ. 4). Ἡ ὕπαρ-

8. ΣΠΕΤΣΙΕΡη-bescHi 1978, 307.

Εἰκ. 4. G.L. Gatteri, Ἀρκάδι (1867). λάδι σὲ καμβά 0,70  1,04. Ἐθνικὴ Πινακοθήκη.
Δημοσιεύεται στὸν κατάλογο τῆς ἔκθεσης Risorgimento Greco e Filellenismo Italiano: lotte, cultura, arte
(ἐπιμέλεια caterina spetsieri-beschi, enrica Lucarelli). Ρώμη: edizioni del sole, 1986, 428.
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ξη προκαταρκτικῶν σχεδίων καὶ ἡ
πρώτη ἔκδοση τῆς ἀκουαρέλας
μέχρι τὴν τελικὴ ἐλαιογραφία φανερώνουν τὴν ἰδιαίτερη ἐπιμέλεια τοῦ καλλιτέχνη γιὰ μιὰ παραγγελία ὑψηλῶν ἀπαιτήσεων. Ἀπὸ τὸν πίνακα
αὐτόν, ὅμως, λείπει ἡ
συγκίνηση καὶ ὁ παλμὸς
τῆς πρώτης δημιουργίας
καί, παρόλη τὴ χρωματικὴ
διάθεση ποὺ ἐκφράζει τὴν παράδοση τῆς βενετσιάνικης ζωγραφικῆς, κινεῖται μέσα στὰ πλαίσια ἑνὸς
Εἰκ. 5. Ἀναμνηστικὸ
πιάτο
τοῦ Κρητικοῦ
αὐστηρότερου ἀκαδημαϊκοῦ σχεδίου φανεροῦ στὸν
θαυμάσια ὀργανωμένο χῶρο9. Τὸ ἔργο δωρήθηκε ἀπὸ Ἀγῶνα 1866-69.
τὸν Γεώργιο Ἀφεντούλη, ἀνιψιὸ τοῦ ἀρχικοῦ παραγ- Μουσεῖο Μπενάκη.
Δημοσιεύεται στὸ
γελιοδότη, στὴν Ἐθνικὴ Πινακοθήκη τὸ 196110. Τὸ
ΣΠΕΤΣΙΕΡη-bescHi
σχῆμα πυραμίδας τῆς δομῆς τῆς ἀκουαρέλας μετα- 1978, πίν. 117.
τρέπεται ἐδῶ σὲ μιὰ διμερῆ διάταξη: δεξιὰ καὶ πρὸς
τὸν ἄξονα τοῦ πίνακα, στέκει τώρα ὁ ἡγούμενος μὲ τὸ μικρὸ τρομοκρατημένο πλῆθος τῶν γυναικῶν, τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς ἡλικιωμένους. Στ’
ἀριστερά, οἱ ἀγωνιστὲς δίνουν τὸν «ὑπὲρ πάντων ἀγῶνα» πάνω στὰ χαλάσματα τῆς πύλης καὶ τοῦ φρουριακοῦ περιβόλου ἐνῶ ἀπὸ τὸ βάθος
φαίνονται τὰ στίφη τῶν ἐχθρῶν νὰ ἐφορμοῦν μέσα στοὺς καπνοὺς καὶ
τὴ σκόνη τῆς μάχης. Τὸ οἰκοδόμημα τοποθετεῖται μετωπικὰ καὶ ὄχι διαγώνια καί, συνεπῶς, ἡ ἀρχιτεκτονικὴ σκηνογραφία δὲν ἔχει πιὰ τὴ λοξὴ
προοπτικὴ διάταξη τῆς ἀκουαρέλας. οἱ μορφὲς στὶς δυὸ ὁμάδες ἐπαναλαμβάνονται ἀπὸ τὴν ἀκουαρέλα ἀλλὰ ὀργανωμένες σὲ μιὰ καινούρια, ἀνάστροφη διάταξη.

9. ΣΠΕΤΣΙΕΡη-bescHi 1978, 307.
10. ΣΠΕΤΣΙΕΡη-bescHi 1978, 300, 301.
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Εἰκ. 6. Τμήματα ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον τοῦ Μ.Π. Βρεττοῦ (1868).
Δημοσιεύονται στὸ ΣΠΕΤΣΙΕΡη-bescHi 1978, πίν. 118.

Ἡ ἐλαιογραφία τοῦ Gatteri μέσῳ μιᾶς φωτογραφίας τοῦ ἔργου, στάθηκε τὸ πρότυπο γιὰ τὸ δημιουργὸ τῆς σειρᾶς τῶν ἀναμνηστικῶν πιάτων ποὺ κατασκευάστηκαν στὴν Ἀγγλία στὶς 16 Μαρτίου 1868, ὅπως
ὑποδεικνύει ἡ ἀνάγνωση τῆς ρομβοειδοῦς σήμανσης (patent mark) (εεἰκ.
5). Στὸ πλαίσιο τοῦ πιάτου διακρίνονται ἐναλλὰξ τὰ πορτραῖτα ἡρώων
τοῦ Κρητικοῦ Ἀγῶνα μὲ ἀπεικονίσεις τῆς Μονῆς καὶ τῶν πλοίων «Ἀρκάδι» καὶ «Πανελλήνιον». Τὰ πιάτα αὐτὰ εἶχαν μεγάλη διάδοση στὸ ἐμπόριο τῆς Σύρας καὶ ἀνήκουν στὸν κύκλο τῶν πρωτοβουλιῶν τῆς Φιλοκρητικῆς κίνησης ποὺ εἶχε κέντρο τὸ νησί. Ἡ παράσταση στὸ κέντρο τοῦ
πιάτου πλαισιώνεται μὲ τὰ πορτραῖτα καὶ τὰ σύμβολα τοῦ Κρητικοῦ
Ἀγῶνα, ποὺ εἰκονογραφικὰ προέρχονται ἀπὸ τὸ Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον
τοῦ Μ.Π. Βρεττοῦ τοῦ 1868 (εἰκ. 6)11.
Τὸ Μάη τοῦ 1869 τὸ θέμα τῆς ἐλαιογραφίας τοῦ Gatteri πέρασε στὸ
ἀναμνηστικὸ μετάλλιο τῆς θυσίας τῶν Κρητῶν, ποὺ ἔγινε μὲ σκοπὸ νὰ πουληθεῖ καὶ νὰ διατεθοῦν τὰ χρήματα γιὰ τὴ ναυπήγηση στόλου (εἰκ. 7). Μιὰ

11. tὸ Ἐθνικὸν Ἡμερολόγιον ἦταν ἕνα ἐτήσιο εἰκονογραφημένο περιοδικὸ ποικίλης ὕλης
ποὺ κυκλοφόρησε στὸ Παρίσι, στὴ λειψία καὶ στὴν Ἀθῆνα ἐνῶ διακινεῖτο ταχυδρομικὰ σὲ ὅλη τὴν Εὐρώπη.
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Εἰκ. 7. Ἀναμνηστικὸ μετάλλιο τοῦ Κρητικοῦ Ἀγῶνα 1866-69.
Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο.
Δημοσιεύεται στὸ ΣΠΕΤΣΙΕΡη-bescHi 1978, πίν. 120.

Εἰκ. 8. Προκήρυξη προεγγραφῆς γιὰ τὴν ἐγχάραξη τοῦ μεταλλίου.
Ἐθνικὸ Ἱστορικὸ Μουσεῖο.
Δημοσιεύεται στὸ ΣΠΕΤΣΙΕΡη-bescHi 1978, πίν. 121.
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συγκινητικὴ χειρονομία τοῦ ἀπόδημου Ἑλληνισμοῦ, ποὺ ἔφτασε πολὺ ἀργὰ
γιὰ τὴν Ἐπανάσταση καὶ γιὰ τὰ θύματα (εεἰκ. 8). Ὑπάρχει καὶ μιὰ τρίτη
ἔκδοση τοῦ «Ἀρκαδίου» ποὺ ἔχει πρότυπο τὴν ἀρχικὴ ἀκουαρέλα τοῦ ζωγράφου. Ἡ καινοτομία, σὲ σχέση μὲ τὴν ἀκουαρέλα, βρίσκεται στὴν προοπτικὴ διάταξη τοῦ κτιρίου μὲ τὸ βαρὺ γεῖσο ποὺ προέρχεται ἀπὸ τὴν
ἐλαιογραφία. Τὸ ἔργο παρουσιάστηκε τὸ 1871 στὴ μεγάλη Ἔκθεση τῆς
Τεργέστης καὶ ἦταν ἰδιοκτησία τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας Κωνσταντίνου
Ρουχπάνη12. Μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς Ἔκθεσης πιθανότατα ἐλήφθη καὶ ἡ φωτογραφία ποὺ παρουσιάζεται στὸ παράρτημα (εἰκ. 9).
Τὸ ἔτος τῆς πρώτης ἔκδοσης τοῦ «Ἀρκαδίου» τοῦ Gatteri (1867) ὁ ἡλικιωμένος καὶ σχεδὸν τυφλὸς Θεόδωρος Βρυζάκης, ὁ θεωρούμενος θεμελιωτὴς τῆς «Σχολῆς τοῦ Μονάχου» καὶ πρῶτος ζωγράφος τῆς μεταοθωμανικῆς Ἑλλάδας, ζωγράφισε τὸ δικό του «Ἀρκάδι» (εἰκ. 10)13. Τὸ
ἔργο αὐτὸ ἀποτέλεσε ἕνα ἀπὸ τὰ τελευταῖα ἔργα τῆς μακρᾶς σταδιοδρομίας του ὡς ἱστορικοῦ ζωγράφου. Ὁ πίνακας μαζὶ μὲ τὰ ὑπόλοιπα
ἔργα τοῦ ἀτελιέ του κληροδοτήθηκε στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν μὲ τὸ θάνατο τοῦ ζωγράφου τὸ 1878 ἐνῶ σήμερα βρίσκεται στὴν Ἐθνικὴ Πινακοθήκη. Ὁ ζωγράφος στὴ μακρὰ σταδιοδρομία του ἀσχολήθηκε συστηματικὰ μὲ τὴν ἀπεικόνιση σκηνῶν τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγῶνα καὶ τῶν
πρωταγωνιστῶν του καὶ τὰ ἔργα του λιθογραφήθηκαν εὐρέως καὶ καθιερώθηκαν στὴ συνείδηση τοῦ κοινοῦ ὡς πιστὲς ἀναπαραστάσεις τῆς
νεότερης ἑλληνικῆς Ἱστορίας14. οἱ δάσκαλοι ποὺ ἔπαιξαν ἕνα πρωταρχικὸ ρόλο στὴ διαμόρφωσή του ἦταν ὁ Peter von Hess, ὁ Karl Wilhelm
von Heideck, ὁ Joseph Petzl καὶ ὁ H. von mayer ἐκπρόσωποι τοῦ γερμανικοῦ ἰδεαλιστικοῦ ρομαντισμοῦ15. Τὰ ἔργα του ξεχωρίζουν γιὰ τὸ
πομπῶδες καὶ δραματικὸ ὕφος ποὺ χαρακτηρίζει τοὺς ρομαντικοὺς ζωγράφους τοῦ 19ου αἰῶνα. Ἦταν ἰδιαίτερα ἐπιδέξιος στὶς πολυπρόσω-

12. ΣΠΕΤΣΙΕΡη-bescHi 1978, 302.
13. Γιὰ τὴν προσωπικότητα καὶ τὸ ἔργο τοῦ Θεόδωρου Βρυζάκη καὶ γιὰ τὴ «Σχολὴ τοῦ
Μονάχου» ἀπὸ τὴν ὁποία προῆλθε ἡ πρώτη εἰκαστικὴ γενιὰ τοῦ νεοελληνικοῦ κράτους βλ. ἐνδεικτικὰ ΒΑΚΑλοΠουλοΣ 1974 62-71, ΓΙοΦυλληΣ 1962 133-136, λΑΜΠΡΑΚη-ΠλΑΚΑ 1999, λυΔΑΚηΣ 1974 72-99 καὶ λυΔΑΚηΣ 1976, 124-136.
14. λυΔΑΚηΣ 1972, 64 κ.ἑ.
15. λυΔΑΚηΣ 1972, 73 κ.ἑ.
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Εἰκ. 9. G.L. Gatteri, Ἀρκάδι τῆς συλλογῆς Κων. Ρουχπάνη
(Ἔκθεση 1871, φωτογραφία malovich). Μουσεῖο Revoltella Τεργέστης.
Δημοσιεύεται στὸ ΣΠΕΤΣΙΕΡη-bescHi 1978, πίν. 116.

πες συνθέσεις, στὴν ἀπόδοση τῶν λεπτομερειῶν τῆς ἐνδυμασίας τῶν
μορφῶν καὶ στὴ θεατρικὴ διάταξη τῆς σκηνῆς ἐπικρίθηκε, ὡστόσο, γιὰ
τὴν ἔλλειψη ἐκφραστικότητας στὰ πρόσωπα ποὺ ἀπεικονίζει.
Ὁ Κερκυραῖος ζωγράφος Χαράλαμπος Παχὴς (1844-1891) ὁ ὁποῖος
τὰ δύσκολα χρόνια του Κρητικοῦ Ἀγῶνα σπούδαζε στὴν Ἰταλία (στὴν
Ἀκαδημία Καλῶν Τεχνῶν στὴ Νάπολη καὶ στὴν περίφημη Ἀκαδημία τοῦ
Ἁγίου λουκᾶ στὴ Ρώμη) πρέπει νὰ αἰσθάνθηκε βαθύτερα τὴν πολιτικὴ
καὶ καλλιτεχνικὴ γοητεία τοῦ ἔργου τοῦ Gatteri16. Ἐπέστρεψε στὴν πα-

16. ΣΠΕΤΣΙΕΡη-bescHi 1978, 308.

Εἰκ. 10. Θεόδωρος Βρυζάκης, Ἡ Μονὴ Ἀρκαδίου (περ. 1867). λάδι σὲ μουσαμὰ 1,28  1,73. Ἐθνικὴ Πινακοθήκη.
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τρίδα του τὸ 1870 ὅπου ἀρχικὰ δίδαξε στὸ ἐκπαιδευτήριο «Καποδίστριας». Παρουσίασε ἔργα του σὲ διάφορες ἐκθέσεις κυρίως πολυπρόσωπες ἱστορικὲς συνθέσεις ἐμπνευσμένες ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση χρησιμοποιώντας πρότυπα Ἰταλῶν καὶ Γάλλων ζωγράφων17.
Ἀσχολήθηκε καὶ μὲ τὴν προσωπογραφία καὶ εἶναι ἀπὸ τοὺς πρώτους
Ἑπτανήσιους ποὺ ἀπεικόνισε ἠθογραφικὲς σκηνὲς («Πρωτομαγιὰ στὴν
Κέρκυρα»). Ἐκτὸς ἀπὸ τὴ σαφῆ ἐπίδραση τῆς Ἰταλικῆς Τέχνης διακρίνεται καὶ γιὰ τὴ χρήση λαϊκῶν στοιχείων στὰ ἔργα του18. Μὲ μιὰ παραλλαγὴ τοῦ θέματος τοῦ Ἀρκαδίου μὲ σαφῆ ἐξάρτηση ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ
Gatteri παρουσιάστηκε στὴν Πανελλήνια Ἔκθεση τοῦ Ζαππείου τὸ 1875
καὶ βραβεύθηκε μὲ τὸ «ἀργυροῦν νομισματόσημον β΄ τάξεως» (εἰκ. 11).
Στὴν ἐλαιογραφία τοῦ Παχῆ διαπιστώνουμε κάποιες διαφορὲς ἀπὸ
τὸ ἔργο τοῦ Gatteri: οἱ δυὸ ὁμάδες τῶν πολιορκημένων διαχωρίζονται
καθαρὰ καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν προσώπων περιορίζεται αἰσθητὰ ἐνῶ εἶναι
σαφέστερα τὰ ἀρχιτεκτονικὰ στοιχεῖα στὸ φόντο19. οἱ ἄμαχοι βρίσκονται στὸ δεξιὸ τμῆμα τοῦ πίνακα ἐνῶ ὁ ἡγούμενος περνᾶ στὸ κέντρο τῆς
σύνθεσης μὲ τὸ σταυρὸ στὸ δεξὶ χέρι καὶ τὸ δαυλὸ στὸ ἀριστερό. Ἀπὸ
τὴν ὁμάδα τῶν ἀγωνιστῶν στὰ ἀριστερὰ ἔχουν ἀπομείνει ὁ καλόγερος
μὲ τὴ σημαῖα, οἱ δυὸ ἡρωίδες (ἡ μία μὲ τὸ σπαθὶ καὶ ἄλλη ποὺ σηκώνει τὸ λιθάρι) καὶ ὁ φρούραχος Δημακόπουλος μὲ λίγους ἀκόμη πολεμιστές. οἱ μορφὲς εἴτε ἔχουν ἀντιγραφεῖ αὐτούσιες ἀπὸ τὸ ἔργο τοῦ Gatteri, εἴτε ἐμφανίζουν κάποιες ἀλλαγὲς κυρίως στὰ χρώματα20. Ἴσως τὶς
συγκεκριμένες ἐπιλογὲς τὶς ἐπέβαλε τὸ ὀβὰλ σχῆμα καὶ οἱ διαστάσεις
τοῦ πίνακα. Μὲ τὸ ἔργο πάντως αὐτὸ ὁ ζωγράφος θὰ φέρει στὴν πατρίδα του τὴν Κέρκυρα ποὺ μόλις εἶχε ἀπελευθερωθεῖ καὶ ἑνωθεῖ μὲ τὴν
Ἑλλάδα (1864), τὴν ἀναπαράσταση τῆς κορυφαίας στιγμῆς τοῦ Ἀγῶνα
τῶν Κρητῶν ποὺ δὲν εἶχε φτάσει ἀκόμα στὴν ὁριστική του δικαίωση.
Ἀπὸ τὶς πρῶτες ἀπεικονίσεις τοῦ ὁλοκαυτώματος τοῦ Ἀρκαδίου δὲν
θὰ μπορούσαμε νὰ παραλείψουμε αὐτὴν ποὺ ἔχουν δεῖ στὴν Πυριτιδα-

17. ΓΙοΦυλληΣ 1962, 212, 213.
18. ΣΠηΤΕΡηΣ 1979, 224.
19. ΜυΚοΝΙΑΤηΣ 1975, 403.
20. ΣΠΕΤΣΙΕΡη-bescHi 1978, 306.

Εἰκ. 11. Χαράλαμπος Παχής, Τὸ Ἀρκάδι (μετὰ τὸ 1870). λάδι σὲ μουσαμὰ 0,82  1,10. Ἀθῆνα, Συλλογὴ Ε. Κουτλίδη.
Δημοσιεύεται στὸ ΣΠΕΤΣΙΕΡη-bescHi 1978, πίν. 123.
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Εἰκ. 12. Ἀνδρέας Ζ. Βλαχάκης, Τὸ Ἀρκάδι (1867). Φωτογραφία ἀπὸ χαμένο ζωγραφικὸ ἔργο.
Δημοσιεύεται στὸ ΕΚΚΕΚΑΚηΣ 2013.

ποθήκη τῆς Μονῆς χιλιάδες ἐπισκέπτες τὶς τελευταῖες δεκαετίες (εεἰκ. 12).
Τὸ πρωτότυπο τῆς ἀπεικόνισης αὐτῆς πρέπει νὰ ἦταν ἕνας ἔγχρωμος πίνακας τοῦ ὁποίου ἡ τύχη ἀγνοεῖται μὲ δημιουργὸ τὸν Ἠρακλειώτη Ἀνδρέα
Ζ. Βλαχάκη. Ὅπως ἔδειξε σὲ ἄρθρο του σὲ τοπικὴ ἐφημερίδα τοῦ Ρεθύμνου ὁ ἀείμνηστος ἱστορικὸς ἐρευνητὴς Γεώργιος Π. Ἐκκεκάκης ὁ Βλαχάκης (ὁ ὁποῖος ἐκτὸς ἀπὸ ἁγιογράφος κοσμικῶν καὶ θρησκευτικῶν θεμάτων ὑπῆρξε καὶ προικισμένος φωτογράφος) φωτογράφισε τὸ ζωγραφικό του ἔργο μόλις τὸ ὁλοκλήρωσε στὰ 186721. Ἔτσι ἀποδείχθηκε ὅτι
τὸ πρωτότυπο ἔργο γιὰ τὴ γνωστὴ ἀσπρόμαυρη ἀπεικόνιση δὲν ἦταν κάποιο λιθογράφημα ἀλλὰ ἕνα ζωγραφικὸ ἔργο ἑνὸς πολυτάλαντου καλλιτέχνη ὁ ὁποῖος εἶχε δεχθεῖ μαθήματα ἁγιογραφίας στὸ Ἡράκλειο22. Στὸ
κέντρο τῆς φωτογραφίας βλέπουμε νεαρὸ πυρπολητὴ σὲ διαγώνια κίνηση ποὺ θυμίζει δέηση ἐνῶ δεξιά του εἶναι εὐδιάκριτη ἡ μορφὴ τοῦ φρού-

21. ΕΚΚΕΚΑΚηΣ 2013.
22. ΑλΕΒΙΖου 2010, 45.
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ραρχου Ἰωάννη Δημακόπουλου. Ὅπως εἶναι γνωστό, βέβαια, ἀπὸ ἀνακοίνωση τοῦ Ρεθυμνιώτη ἐρευνητῆ Γ.Π. Ἐκκεκάκη ἡ παλαιότερη σωζόμενη ἀναπαράσταση τῆς πυρπόλησης ἦταν ἕνα πρόχειρο σκίτσο τοῦ Ἰταλοῦ ἐθελοντῆ Giovanni Paskulli στὰ τέλη Δεκεμβρίου τοῦ 186623.
Ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 19ου αἰῶνα οἱ ἐπαναστατικὲς ζυμώσεις στὸν
ἑλληνικὸ χῶρο καὶ οἱ ὀργανωτικὲς προσπάθειες τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας
γιὰ τὴν προετοιμασία τοῦ ἔνοπλου ἀγῶνα συμβάδιζαν μὲ τὶς διεκδικήσεις τῶν Ἰταλῶν γιὰ ἐθνικὴ ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν αὐστριακὴ κυριαρχία
καὶ γιὰ συνταγματικὲς μεταρρυθμίσεις. Ὁ ἀγῶνας γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἀνεξαρτησία καὶ τὸ ἰταλικὸ Risorgimento ἦταν ἐξ ἀρχῆς παράλληλες διαδικασίες ποὺ σηματοδοτοῦνταν ἀπὸ τὴν ἀλληλεπίδραση καὶ τὴν ἔμπρακτη ἀλληλεγγύη: ἐκτὸς ἀπὸ τὴ γεωγραφικὴ γειτνίαση καὶ τὶς πολιτικές,
οἰκονομικὲς καὶ πολιτισμικὲς σχέσεις ποὺ διατηροῦνταν γιὰ αἰῶνες, οἱ
δυὸ χῶρες ἐκδήλωναν σὲ αὐτὴ τὴ φάση διεκδικήσεις ἀνάλογες ἐθνικοῦ
καὶ κοινωνικοῦ χαρακτῆρα. Ὁ ἰταλικὸς φιλελληνισμὸς ποὺ ἔλαβε μὲ τὸ
χρόνο ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ σὲ σχέση μὲ τὶς ἄλλες χῶρες τῆς Εὐρώπης δὲ μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ μόνο ὡς τὸ ἀποτέλεσμα τοῦ θαυμασμοῦ τῶν
Ἰταλῶν γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἀρχαιότητα, τῆς βαθιᾶς ἐπίδρασης τῶν ρομαντικῶν ἰδεῶν ἢ τῆς ἀναπαραγωγῆς τοῦ ἀρνητικοῦ στερεοτύπου γιὰ
τὸν «ἄλλο», δηλαδὴ γιὰ τοὺς μουσουλμάνους. Γιὰ τοὺς Ἰταλοὺς ἡ ἑλληνικὴ ὑπόθεση ἀποτέλεσε μιὰ ἀληθινὴ πηγὴ ἔμπνευσης καὶ δημιούργησε ἕνα πρότυπο πρὸς μίμηση καὶ μιὰ αἴσθηση ἀδελφοσύνης ποὺ τοὺς
ἐπέτρεπε νὰ ἐκδηλώνουν τοὺς δικούς τους πατριωτικοὺς πόθους.
Ὅπως προαναφέραμε τὰ περισσότερα ἰταλικὰ ἐδάφη εἶχαν ἑνωθεῖ ὑπὸ
τὸν Vittorio emmanuelle τὸ 1861 κι ἐνῶ ὁ Giuseppe Garibaldi, ἐπικεφαλῆς
τῶν ἐρυθροχιτώνων του, ἀποτελοῦσε τὴν πιὸ ριζοσπαστικὴ πλευρὰ τοῦ
κινήματος τοῦ Risorgimento. Ἐκτός του νέου κράτους παρέμεναν ἡ περιοχὴ τοῦ Veneto ὑπὸ αὐστριακὴ κατοχὴ καὶ τὰ παπικὰ κρατίδια (Ρώμη
καὶ λάτιο) ὑπὸ γαλλικὴ προστασία ἐνῶ εἶχαν ἀποσπαστεῖ καὶ ἡ περιοχὴ
τῆς Νίκαιας (πατρίδας τοῦ Garibaldi) καὶ τῆς Σαβοΐας (οἰκογενειακὴ κτήση τοῦ Vittorio emmanuelle). Μὲ τὴν ἀναθέρμανση τοῦ ζητήματος τῆς γερμανικῆς ἑνότητας ἡ Ἰταλία ἄδραξε τὴν εὐκαιρία γιὰ συμμαχία μὲ τὴν Πρω-

23. ΕΚΚΕΚΑΚηΣ 2013.
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σία ἐναντίον τῆς Αὐστρίας τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1866. Ὁ πόλεμος ἄρχισε τὸν
Ἰούνιο καὶ κράτησε τέσσερις μῆνες περίπου. Ἐνῶ ὅμως οἱ πρωσικὲς δυνάμεις ἐπιβεβαίωσαν τὴν ὀργάνωση καὶ τὴν ἰσχὺ τους ἐπιτυγχάνοντας τὴν
εἴσοδο στὴ Βενετία οἱ προσδοκίες τοῦ ἰταλικοῦ στρατοῦ διαψεύστηκαν
οἰκτρὰ μὲ διαδοχικὲς ἧττες. οἱ νεαροὶ ἐθελοντὲς τοῦ Garibaldi πολέμησαν στὴν περιοχὴ τοῦ Τυρόλου καὶ παρὰ τὴν πίστη καὶ τὸν ἐνθουσιασμό τους ὑπέστησαν βαρύτατες ἀπώλειες. Σὲ διάστημα πέντε ἑβδομάδων χάθηκαν περίπου 2.400 ἐθελοντὲς καὶ τὸ στρατιωτικό τους σῶμα διαλύθηκε στὶς 25 Σεπτεμβρίου. Μέσα στὴ γενικὴ ἀπογοήτευση ὁ Garibaldi στράφηκε στὸν στόχο τῆς προσάρτησης τῆς Ρώμης.
Ἐν τῷ μεταξὺ ἀπὸ τὴ Γενικὴ Συνέλευση τῶν Κρητῶν στ’ Ἀσκύφου
Σφακίων εἶχε ἤδη κηρυχθεῖ ἐπίσημα ἡ κρητικὴ ἐπανάσταση ἀπὸ τὶς 21
Αὐγούστου 1866. οἱ Κρητικοὶ γιὰ πρώτη φορὰ μὲ τόση σαφήνεια ἔθεταν τὸ θέμα τῆς κατάργησης τῆς τουρκικῆς ἐξουσίας στὸ νησί τους καὶ
τῆς ἕνωσης μὲ τὴν Ἑλλάδα. Παράλληλα ἀνέθεταν τὴν ἐκτέλεση τοῦ ψηφίσματος αὐτοῦ στὴν ἀνδρεία τοῦ γενναίου λαοῦ τῆς Κρήτης, στὴ μεσολάβηση τῶν Μεγάλων Δυνάμεων, στὴν Παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ ἀλλὰ
καὶ «εἰς τὴν συνδρομὴν τῶν ὁμοφύλων καὶ εὐγενῶν καὶ πάντων τῶν φιλελλήνων»24. Ἡ συντριπτικὴ μερίδα τῆς ἰταλικῆς κοινῆς γνώμης ἀνταποκρίθηκε μὲ θέρμη καὶ οἰκειοποιήθηκε τὸν Κρητικὸ Ἀγῶνα. Συγκροτήθηκαν ἐπιτροπὲς καὶ ἔγιναν ἔρανοι σὲ πολλὲς ἰταλικὲς πόλεις (Γένοβα, Μιλάνο, Φλωρεντία, Νάπολη, λιβόρνο κ.ἀ.) καὶ ἀποστολὲς ὑγειονομικοῦ ὑλικοῦ, τροφίμων, χρημάτων καὶ ὅπλων στὴν ἐπαναστατημένη Κρήτη. Ὁ ἴδιος ὁ Ἰταλὸς βασιλιὰς φέρεται ἀπὸ ἐφημερίδες τῆς ἐποχῆς
νὰ προσφέρει 500.000 φράγκα ὑπὲρ τῆς κρητικῆς ὑπόθεσης25.
Ὁ στρατηγὸς Garibaldi δημοσίευσε χαιρετισμὸ ὑπὲρ τῶν «γενναίων
τέκνων τῆς Ἴδης»26, φρόντισε γιὰ τὴν ἀποστολὴ ὅπλων καὶ ἐνθάρρυνε
τοὺς ἐθελοντές του νὰ συμμετάσχουν στὸν κρητικὸ ἀγῶνα27. Ἀνέλαβε τὴν
προεδρεία μιᾶς μεγάλης κίνησης ἀλληλεγγύης ποὺ ἱδρύθηκε στὴ Φλωρεντία τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1867, τῆς associazione italo-ellenica (Ἰταλο-

24. ΤΣΙΡΙΝΤΑΝηΣ 1950, 370.
25. ΚΑλλΙΒΡΕΤΑΚηΣ 1986, 124.
26. moReLLi 1985, 14.
27. λΙΑΚοΣ 1985β, 61.
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Ἑλληνικὴ Ἕνωση). Σ’ αὐτὴν συμμετεῖχαν ὅλοι οἱ ἡγέτες τοῦ δημοκρατικοῦ κόμματος28 ἐνῶ παραρτήματά της ἱδρύθηκαν στὶς σπουδαιότερες
πόλεις τῆς Ἰταλίας. Σὲ προκήρυξή της στὶς 7 Φεβρουαρίου 1867 ὑπενθύμιζε τοὺς Ἰταλοὺς ἐθελοντὲς τοῦ 1821, τὴ φιλοξενία ποὺ βρῆκαν οἱ Ἰταλοὶ πολιτικοὶ πρόσφυγες μετὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1849, τὸν ἔρανο τοῦ
1859 στὴν Ἀθῆνα γιὰ τὴν ἐνίσχυση τοῦ ἰταλικοῦ ἀγῶνα ἐνῶ τόνιζε ὅτι
ἡ Ἰταλία «δὲν θὰ ἦταν ἄξια νὰ σηκώσει τὴ σημαῖα της στὴ Βενετία ἂν
ἔμενε ἀσυγκίνητη στὴν κραυγὴ τοῦ κρητικοῦ λαοῦ»29.
Ἡ στάση τοῦ Garibaldi ἦταν ἀναμενόμενη στὰ πλαίσια τῆς γενικότερης πολιτικῆς του ἀντίληψης ὅπου ἐθνικὴ ἐπανάσταση καὶ διεθνιστικὴ
ἀλληλεγγύη εἶναι ἄρρηκτα δεμένες μεταξύ τους. Κάθε ἐπανάσταση, σὲ
ὁποιοδήποτε σημεῖο τῆς γῆς, ἦταν μέρος τοῦ παγκόσμιου ἀγῶνα γιὰ ἐλευθερία. Ἡ ἀντίληψη αὐτὴ ἐναρμονίζεται καὶ μὲ τὶς ἰδέες τῶν ρομαντικῶν
τῶν ὁποίων εἴδαμε πρὶν τὴν καλλιτεχνικὴ ἔκφραση. Διακρίνουμε τὴ σημαντικὴ ἐπιρροὴ τῶν ἰδεῶν τοῦ Giuseppe mazzini, ριζοσπαστικοῦ διανοούμενου καὶ ἱδρυτῆ τοῦ φιλελεύθερου κινήματος «Νέα Ἰταλία», σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες στὴν Ἱερὰ Συμμαχία τῶν ἡγεμόνων θὰ ἔπρεπε νὰ
ὀρθωθεῖ ἡ Ἱερὰ Συμμαχία τῶν λαῶν30. Πραγματώνοντας τὴ θεωρία τοῦ
«ἐπαναστατικοῦ κοσμοπολιτισμοῦ»31 ὁ ἴδιος ὁ Garibaldi εἶχε πολεμήσει στὶς ἐπαναστάσεις τῆς λατινικῆς Ἀμερικῆς μεταξὺ 1835-1848 ἐνῶ
ὅταν ὁ marx τοῦ ἔστελνε τὸ καταστατικό της Α΄ Διεθνοῦς ὁ Garibaldi
δήλωνε: «Ἀνήκω στὴ Διεθνῆ ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ποὺ βρισκόμουν στὴν ὑπηρεσία τῶν Δημοκρατιῶν τοῦ Rio Grande καὶ τοῦ montevideo»32.
Δὲν πρέπει νὰ ξεχνᾶμε ὅτι ἤδη ἀπὸ τὰ 1861 ἡγετικοὶ κύκλοι τῆς ἑλληνικῆς πολιτικῆς σχεδίαζαν μὲ τὸν Garibaldi μιὰ ἐκστρατεία στὰ Βαλκάνια
μὲ σκοπὸ τὴν ταχύτερη ἀποδιάρθρωση τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας. Ἡ
ἰδέα εἶχε ὑποστηριχθεῖ ἀπὸ τὸν βασιλιὰ Ὄθωνα καὶ ἀπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ
ριζοσπαστικοῦ κόμματος τῶν Ἰονίων νήσων. Ἡ συγκυρία στὴ βαλκανικὴ
χερσόνησο ἔδειχνε πολὺ θετική. Τὸ Μαυροβούνιο πολεμοῦσε ἤδη μὲ τὴν Τουρ-

28. λΙΑΚοΣ 1985β, 63.
29. ΚΑλλΙΒΡΕΤΑΚηΣ 1986, 124.
30. moReLLi 1985, 19.
31. λΙΑΚοΣ 1985β, 55.
32. teRsen 1962, 29.
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κία, ἡ Ἐρζεγοβίνη εἶχε ἐξεγερθεῖ ἐνῶ οἱ ἡγεμόνες τῆς Σερβίας καὶ τῆς Ρουμανίας συζητοῦσαν μὲ τὸν Ὄθωνα γιὰ πιθανὴ συμμαχία. Σύμφωνα μὲ τὸ
σχέδιο ἡ εἰσβολὴ τῶν Γαριβαλδινῶν στὴν τουρκοκρατούμενη Ἤπειρο θὰ
προκαλοῦσε μιὰ γενικότερη ἐξέγερση Ἑλλήνων, Ἀλβανῶν καὶ Σλάβων στὰ
Βαλκάνια καὶ τὴν οὐγγαρία, θὰ καθήλωνε τὰ αὐστριακὰ στρατεύματα στὸ
Δούναβη γιὰ νὰ μπορέσει ὁ ἰταλικὸς στρατὸς νὰ καταλάβει τὴ Βενετία. Τὸ
σχέδιο τελικὰ ναυάγησε λόγῳ τῆς ἀντίθεσης τῆς Κυβέρνησης καὶ τῆς ἀντιπολίτευσης στὴν Ἰταλία ἀλλὰ καὶ τῆς ἐξέγερσης τοῦ Ναυπλίου καὶ τῆς ἐπακόλουθης ἔξωσης τοῦ Ὄθωνα στὴν Ἑλλάδα τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 186233.
Σημαντικὸ ρόλο στὶς πρωτοβουλίες αὐτὲς ἔπαιζαν οἱ Ἕλληνες ἐθελοντὲς στὸ στρατὸ τοῦ Garibaldi ποὺ ἀποτελοῦσαν τὸ συνδετικὸ κρίκο
ἀνάμεσα στὶς δυὸ χῶρες ὀργανώνοντας τὰ ἐπαναστατικὰ «κομιτάτα τῆς
ἐνεργείας» σὲ συνεργασία μὲ τὶς ἀντίστοιχες ἰταλικὲς ὀργανώσεις. Ἦταν
σταθερὴ ἡ ἑλληνικὴ παρουσία στὶς ἐκστρατεῖες τοῦ Garibaldi ἀπὸ τὸ 1859
ἕως τὸ 187034. οἱ μακρόχρονοι ἀγῶνες τοῦ Risorgimento, ἄλλωστε, εἶχαν
δημιουργήσει μιὰ δεξαμενὴ νεαρῶν ἐθελοντῶν μὲ τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ
ρομαντικοῦ ἐπαναστάτη ὁ ὁποῖος, περιφρονώντας τὴν εἰρηνικὴ ζωή, ἦταν
ἕτοιμος νὰ σπεύσει ὅπου διεξαγόταν μιὰ σύγκρουση μὲ τοὺς σκοποὺς
τῆς ὁποίας μποροῦσε νὰ ταυτιστεῖ ἰδεολογικά. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἦταν ἡ συμμετοχὴ γαριβαλδινῶν στὴν πολωνικὴ ἐπανάσταση τοῦ
1862-64 ποὺ συνεπῆρε καὶ τὸ ρομαντικὸ Gatteri.
Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἐθελοντῶν γαριβαλδινῶν ποὺ πῆραν μέρος στὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1866 δὲν εἶναι ἀπόλυτα σαφής. Ἡ πληροφορία γιὰ τὴ συμμετοχὴ 2.000 Γαριβαλδινῶν τὸ 1866 ἀποτελεῖ μῦθο ποὺ συντηρήθηκε
γιὰ δεκαετίες κι ἐνισχύθηκε ἀπὸ τὴ συμμετοχὴ χιλίων περίπου Γαριβαλδινῶν ἐθελοντῶν στὸν ἑλληνο-τουρκικὸ πόλεμο τοῦ 1897 ὑπὸ τὶς διαταγὲς τοῦ Ricciotti Garibaldi, γιοῦ τοῦ Στρατηγοῦ. Κατὰ τὴν Ἐπανάσταση
τοῦ 1866-69 δεκαπέντε συνολικὰ ἐθελοντικὰ σώματα ἀποβιβάστηκαν
στὴν Κρήτη ὑπὸ τὶς διαταγὲς κυρίως Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν. Τὸ σύνολο τῶν ἐθελοντῶν δὲν πρέπει νὰ ξεπέρασε τὶς 5.500 μὲ 6.000 ἄντρες35.

33. λΙΑΚοΣ 1985β, 60.
34. λΙΑΚοΣ 1985β, 60.
35. ΚΑλλΙΒΡΕΤΑΚηΣ 1986, 128.
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Γιὰ τὸν ἀριθμὸ τῶν Γαριβαλδινῶν ποὺ ἀπάρτιζαν τὸ φημισμένο λόχο τῶν
Φιλελλήνων ὑπὸ τὴν ἡγεσία τοῦ 23χρονου τότε στρατηγοῦ Σμολένσκη
ὑπάρχουν ἀντικρουόμενες πληροφορίες. Ὁ Ἰταλὸς πρεσβευτὴς στὴν Ἀθῆνα
della minerva ὑπολόγιζε σὲ 200 τοὺς Γαριβαλδινοὺς ποὺ ἔφθασαν στὸ
νησὶ ὣς τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1867 ἀπὸ τοὺς ὁποίους σκοτώθηκαν 2836. Ὁ
πραγματικὸς ἀριθμὸς ἴσως νὰ εἶναι ἀρκετὰ μεγαλύτερος.
Ὡστόσο ὁ σκληρὸς χειμῶνας τοῦ 1866-67, οἱ στερήσεις καὶ οἱ ἐλλείψεις ποὺ ἀντιμετώπισαν μέσα στὶς συνθῆκες ἑνὸς πρωτόγονου ἀνταρτοπολέμου ἀποθάρρυναν ἀρκετοὺς ἀπὸ τοὺς ἐθελοντές. οἱ ἀντιξοότητες
τοῦ πολέμου ἀλλὰ καὶ ἡ διάψευση τῶν ἐλπίδων γιὰ μιὰ γενικότερη ἀνάφλεξη στὰ Βαλκάνια σκόρπισαν τὴν ἀπογοήτευση. οἱ ἐθελοντὲς βρέθηκαν ὑπὸ τὴν πίεση τῶν Τούρκων νὰ περιπλανῶνται στὰ χιονισμένα φαράγγια ἐνῶ τὰ ὑποταγμένα χωριὰ δὲν τοὺς ἔδιναν καταφύγιο37. Κάποιοι
πέθαναν ἀπὸ τὶς κακουχίες ἐνῶ ἄλλοι ἐξαντλημένοι καὶ ἀπελπισμένοι ἐθελοντὲς διαπραγματεύτηκαν μὲ τοὺς Τούρκους τὴν παράδοσή τους μὲ τὸν
ὄρο νὰ μεταφερθοῦν στὴν Ἑλλάδα. Πράγματι στὶς 8 Ἰανουαρίου 1867
δυὸ τουρκικὰ πλοῖα ἀποβίβασαν στὸν Πειραιᾶ περίπου 350 ἐθελοντὲς
(μεταξὺ αὐτῶν τουλάχιστον ὀκτὼ Γαριβαλδινοὶ38) ποὺ δέχθηκαν τὴν ἐπίθεση ἑνὸς ἐξαγριωμένου πλήθους39. Ὁ ἴδιος ὁ γιὸς τοῦ Ricciotti Garibaldi ποὺ ἔφθασε τὴν ἄνοιξη τοῦ 1867 στὴ Σύρο ἀποχώρησε στὴ συνέχεια
ἐξαιτίας τῶν τουρκικῶν ἀπειλῶν γιὰ ἀντίποινα κατὰ τῆς Ἑλλάδας καὶ
ὕστερα ἀπὸ ὑπόδειξη καὶ τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης ποὺ ἤθελε νὰ ἀποφύγει τὸ συσχετισμὸ τῆς ἐξέγερσης μὲ τὰ εὐρωπαϊκὰ κινήματα40.
Στὴ διάρκεια τῆς πολυνεκρῆς μάχης στὸ λασίθι τὸ Μάιο τοῦ 1867
πεθαίνει μαρτυρικὰ ὁ ὑπολοχαγὸς achille de Grandi ὁ ὁποῖος μὲ τὴ ζωὴ
του πραγμάτωσε τὸ ὅραμα τῆς διεθνιστικῆς ἀλληλεγγύης καὶ τῆς παγκόσμιας ἀδελφοσύνης τῶν Γαριβαλδινῶν. Γεννημένος στὸ Μιλάνο, πολέμησε μὲ τὸν Garibaldi τὸ 1859 καὶ στὴ συνέχεια ὡς ἐθελοντὴς στὸν Ἀμε-

36. λΙΑΚοΣ 1985β, 6.
37. ΠΑΠΑΔοΠΕΤΡΑΚηΣ 1888, 512-515.
38. ΚΑλλΙΒΡΕΤΑΚηΣ 1986, 130.
39. ΠΑΠΑΔοΠΕΤΡΑΚηΣ 1888, 514.
40. ΤΣΙΡΙΝΤΑΝηΣ 1950, 693.
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ρικάνικο Ἐμφύλιο ἐναντίον τῆς δουλείας. Στὴ συνέχεια ἐπιστρέφει στὴν
Ἰταλία, πολέμησε στὸν Αὐστριακὸ πόλεμο καί, τελικά, σκοτώθηκε στὴν
Κρήτη σὲ ἡλικία 27 ἐτῶν41.
Ἤδη στὴν Ἰταλία ἀπὸ τὸ Μάρτιο τοῦ 1867 καὶ μετὰ τὴν ἐκλογὴ τῆς
Κυβέρνησης Rattazzi ὁ Giuseppe Garibaldi συγκέντρωνε τοὺς ἐθελοντές
του στὰ σύνορα τῶν παπικῶν κρατιδίων μὲ τὸ σύνθημα «Roma o la morte». Ἡ ἰταλικὴ χερσόνησος γινόταν ξανὰ τὸ ἐπίκεντρο τοῦ ἐνδιαφέροντος καὶ τῆς δράσης τῶν Γαριβαλδινῶν. Τελικὰ στὰ 1870 ἀποχώρησαν οἱ
γαλλικὲς δυνάμεις ποὺ προστάτευαν τὸν Πάπα λόγῳ τοῦ γάλλο-πρωσικοῦ πολέμου, ὁ ἰταλικὸς στρατὸς νίκησε τοὺς ὑποστηρικτὲς τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας τοῦ Πάπα καὶ ἡ «αἰώνια πόλη» ἀνακηρύχθηκε πρωτεύουσα τῆς Ἰταλίας. Ἀντίθετα ἡ ὁριστικὴ λύση τοῦ Κρητικοῦ Ζητήματος θὰ καθυστεροῦσε πολλὰ χρόνια ἀκόμα: Παρὰ τὴ φλογερὴ ὑποστήριξη τῶν προοδευτικῶν διανοουμένων τῆς Εὐρώπης καὶ τὸ φιλελληνικὸ
ρεῦμα τὸ ὁποῖο ζωοδότησε ἡ θυσία τοῦ Ἀρκαδίου, οἱ κυβερνήσεις τῶν
Μεγάλων Δυνάμεων ἀπέφυγαν τὴ ριζικὴ ἀλλαγὴ τῶν ἰσορροπιῶν στὴν
περιοχή. Τὰ γεωστρατηγικά τους συμφέροντα δὲν ἐπέτρεψαν τὴν ἐνεργή τους παρέμβαση ὑπὲρ τῶν Κρητῶν ἐνῶ καὶ ἡ στάση τῶν ἑλληνικῶν
κυβερνήσεων καὶ τοῦ Γεωργίου Α΄ ὑπῆρξε ἐπαμφοτερίζουσα. Στὴ Διάσκεψη τοῦ Παρισιοῦ (9-20 Ἰανουαρίου 1869) οἱ Μεγάλες Δυνάμεις ἐπισφράγισαν τὸ τέλος τῆς Κρητικῆς Ἐπανάστασης ἀπαγορεύοντας στὴν
Ἑλλάδα τὸ σχηματισμὸ ἐθελοντικῶν σωμάτων γιὰ δράση στὰ τουρκικὰ
ἐδάφη καὶ τὸν ἐφοδιασμὸ πλοίων γιὰ βοήθεια πρὸς τὴν Κρήτη. οἱ Κρητικοὶ θὰ συνέχιζαν νὰ ποτίζουν τὸ δέντρο τῆς λευτεριᾶς μὲ τὸ αἷμα τους
γιὰ ἀρκετὰ χρόνια ἀκόμα μέχρι τὴν πολυπόθητη Ἕνωση…

41. ΚΑλλΙΒΡΕΤΑΚηΣ 1986, 135.

ΒΑΣΙληΣ Π. ΤΖουΡΑΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Του ολοΚΑυΤΩΜΑΤοΣ...

23

ΒΙΒλΙοΓΡΑΦΙΑ

ΑλΕΒΙΖου 2010: Ντενὶζ-Χλόη Ἀλεβίζου, Ἡ Κρήτη τῶν Καλλιτεχνῶν 19ος20ὸς αἰῶνας. Ἁγιογραφία – Ζωγραφικὴ – Γλυπτική. Ἡράκλειο: Ἐκδόσεις Δοκιμάκης, 2010.
ΒΑΚΑλοΠουλοΣ 1974: Ἀπόστολος Ε. Βακαλόπουλος, «Θεόδωρος Βρυζάκης (1814/9;-1878), ὁ ζωγράφος τῆς Ἐπαναστάσεως». Οἱ Ἕλληνες Ζωγράφοι (Ἀπὸ τὸν 19ο αἰῶνα στὸν 20ό). Α΄. Ἀθῆνα: Ἐκδόσεις Μέλισσα,
1974, 62-71.
ΓΙοΦυλληΣ 1962: Φῶτος Γιοφύλλης, Ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς τέχνης (ζωγραφικῆς, γλυπτικῆς, χαρακτικῆς, ἀρχιτεκτονικῆς καὶ διακοσμητικῆς)
1821-1941. 1. Ἀθῆνα: Ἐκδόσεις Τὸ Ἑλληνικὸ Βιβλίο, 1962.
ΔηΜΑΡΑΣ 1985: Κ. Θ. Δημαρᾶς, Ἑλληνικὸς Ρωμαντισμός. Ἀθῆνα: Ἐκδόσεις Ἑρμῆς, 1985.
ΕΚΚΕΚΑΚηΣ 2005: Γεώργιος Π. Ἐκκεκάκης, «Τὸ εἰκονογραφημένο Ἡμερολόγιο τοῦ ἐπικεφαλῆς τῶν ἰταλῶν ἐθελοντῶν στὴν ἐπανάσταση τοῦ
1866». Πεπραγμένα Θ΄ Διεθνοῦς Κρητολογικοῦ Συνεδρίου (Ἐλοῦντα 1-6
Ὀκτωβρίου 2001). Γ1. Ἡράκλειο: Ἑταιρία Κρητικῶν Ἱστορικῶν Μελετῶν, 2005, 217-229.
ΕΚΚΕΚΑΚηΣ 2013: Γεώργιος Π. Ἐκκεκάκης, «Ἡ τούρκικη εἰκόνα τοῦ ἈϊΓιώργη». Ἐφημερίδα Ρεθεμνιώτικα Νέα, Ρέθυμνο 1.5.2013, 10.
ΚΑλλΙΒΡΕΤΑΚηΣ 1986: λεωνίδας Καλλιβρεττάκης, «οἱ Γαριβαλδινοὶ στὴν
κρητικὴ ἐπανάσταση τοῦ 1866: τὸ παιχνίδι τῶν ἀριθμῶν». Τὰ Ἱστορικά. Γ5. Ἀθῆνα 1986, 121-138.
ΚΩΤΙΔηΣ 1995: Ἀντώνης Κωτίδης, Ἑλληνικὴ Τέχνη – Ζωγραφικὴ 19ου αἰῶνα.
Ἀθῆνα: Ἐκδοτικὴ Ἀθηνῶν, 1995.
λΑΜΠΡΑΚη-ΠλΑΚΑ 1999: Μαρίνα λαμπράκη-Πλάκα (ἐπιστημονικὴ ἐπιμέλεια, εἰσαγωγικὰ κείμενα ἑνοτήτων). Ἐθνικὴ Πινακοθήκη 100 χρόνια. Τέσσερις αἰῶνες ἑλληνικῆς ζωγραφικῆς ἀπὸ τὶς συλλογὲς τῆς Ἐθνικῆς
Πινακοθήκης καὶ τοῦ Ἱδρύματος Εὐριπίδη Κουτλίδη. Ἀθῆνα: Ἐθνικὴ Πινακοθήκη καὶ Μουσεῖο Ἀλεξάνδρου Σούτσου, Δεκέμβριος 1999.
λΙΑΚοΣ 1985α: Ἀντώνης λιάκος, Ἡ Ἰταλικὴ ἐνοποίηση καὶ ἡ Μεγάλη Ἰδέα.
Ἀθῆνα: Ἐκδόσεις Θεμέλιο, 1985.
λΙΑΚοΣ 1985β: Ἀντώνης λιάκος, «Ὁ Φιλελληνισμὸς τοῦ Garibaldi καὶ οἱ
σχέσεις του μὲ τὴν Ἑλλάδα». Ὁ Garibaldi καὶ ὁ Ἰταλικὸς Φιλελληνισμὸς

24

ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚη ΚΡηΤη 35 (2017)

τὸ 19ο αἰῶνα. Ἀθῆνα: Ἰταλικὸ Μορφωτικὸ Ἰνστιτοῦτο Ἀθηνῶν, 1985,
55-66.
λυΔΑΚηΣ 1974: Στέλιος λυδάκης, «Θεόδωρος Βρυζάκης, τὸ ἔργο του καὶ
ἡ ἐποχή του». Οἱ Ἕλληνες Ζωγράφοι (Ἀπὸ τὸν 19ο αἰῶνα στὸν 20ό). Α΄.
Ἀθῆνα: Ἐκδόσεις Μέλισσα, 1974, 72-99.
λυΔΑΚηΣ 1976: Στέλιος λυδάκης, «Θεόδωρος Βρυζάκης». Οἱ Ἕλληνες Ζωγράφοι. Ἡ ἱστορία τῆς νεοελληνικῆς ζωγραφικῆς (16ος-20ὸς αἰῶνας). Γ΄.
Ἀθῆνα: Ἐκδόσεις Μέλισσα, 1976, 124-136.
ΜυΚοΝΙΑΤηΣ 1975: Ἠλίας Μυκονιάτης, «Τὸ “Ἀρκάδι” τοῦ Χαράλαμπου
Παχῆ. Πιθανὰ πρότυπα». Ἑλληνικὰ 28.2 (1975), 401-408.
ΠΑΠΑΔοΠΕΤΡΑΚηΣ 1888: Γρηγόριος Παπαδοπετράκης, Ἱστορία τῶν Σφακίων. Ἀθῆνα 1888.
ΠΑΠΑϊΩΑΝΝου 1986: Ἀπόστολος Παπαϊωάννου, Οἱ Ἕλληνες τῆς Βενετίας
καὶ ἡ Βενετικὴ Ἐπανάσταση τοῦ 1848-49. Διδακτορικὴ διατριβή. Γιάννινα 1986.
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚηΣ 1926: Γεώργιος Παπαντωνάκης, Ἡ διπλωματικὴ ἱστορία
τῆς Κρητικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1866. Ἀθῆνα: Ἐκδόσεις Τύποις
Σφενδόνης, 1926.
ΠΡΕΒΕλΑΚηΣ 1966: Ἐλευθέριος Πρεβελάκης, Ἡ μεγάλη Κρητικὴ Ἐπανάσταση 1866-1869. Ἀθῆνα 1966.
ΣΒοΡΩΝοΣ 1985: Νικόλαος Σβορῶνος, «Ὁ Garibaldi καὶ ὁ μῦθος του στὴν
Ἑλλάδα τὴν ἐποχὴ τοῦ βασιλιὰ Ὄθωνα». Ὁ Garibaldi καὶ ὁ Ἰταλικὸς
Φιλελληνισμὸς τὸ 19ο αἰῶνα. Ἀθῆνα: Ἰταλικὸ Μορφωτικὸ Ἰνστιτοῦτο
Ἀθηνῶν, 1985, 105-121.
ΣΚΙΝΝΕΡ 1868: Ἰλαρίων Σκίννερ, Σκληραγωγίαι ἐν Κρήτῃ κατὰ τὸ 1867. Ἐν
Ἀθήναις 1868.
ΣΠΕΤΣΙΕΡη-bescHi 1978: Κατερίνα Σπετσιέρη-beschi, «Τὸ ὁλοκαύτωμα
τοῦ Ἀρκαδίου. Σχέσεις προτύπου καὶ ἀντιγράφων». Ἀνάτυπο ἀπὸ τὸ
Ἀρχαιολογικὸ Δελτίο, τόμος 30, Ἀθῆναι 1978, 294-308.
ΣΠΕΤΣΙΕΡη-bescHi 2003: Κατερίνα Σπετσιέρη-beschi, G.L. Gatteri e la rivoluzione greca (1821). trieste: societa di minerva, 2003.
ΣΠηΤΕΡηΣ 1979: Τώνης Π. Σπητέρης, Τρεῖς αἰῶνες Νεοελληνικῆς Τέχνης 16601967. Γ΄. Ἀθῆνα: Ἐκδοτικὸς Ὀργανισμὸς Πάπυρος, 1979.
ΤΣΙΡΙΝΤΑΝηΣ 1950: Νικόλαος Α. Τσιριντάνης, Ἡ πολιτικὴ καὶ διπλωματικὴ
ἱστορία τῆς ἐν Κρήτῃ ἐθνικῆς ἐπαναστάσεως 1866-1868. Α΄. Ἀθῆνα 1950.

ΒΑΣΙληΣ Π. ΤΖουΡΑΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Του ολοΚΑυΤΩΜΑΤοΣ...

25

beaRdsLey 1989: monroe c. beardsley, «Ὁ Ρομαντισμός». Ἱστορία τῶν
Αἰσθητικῶν Θεωριῶν. Μετάφραση: Δημοσθένης Κούρτοβικ, Παῦλος Χριστοδουλίδης. Ἀθῆνα: Ἐκδόσεις Νεφέλη, 1989, 233-270.
FasoLato 1999: Patrizia Fasolato, «Gatteri, Giuseppe Lorenzo». Dizionario Biografico degli Italiani. Volume 52. Roma: istituto della enciclopedia
italiana fondata da Giovanni treccani, 1999.
GombRicH 1995: ernst H. Gombrich, The Story of Art. sixteenth edition.
London: Phaidon Press Limited, 1995.
HauseR 1976: arnold Hauser, Κοινωνικὴ Ἱστορία τῆς Τέχνης. 3: Ροκοκό,
Κλασσικισμός, Ρομαντισμός. Μετάφραση: Παναγιώτης Κονδύλης.
Ἀθῆνα: Ἐκδόσεις Κάλβος, 1976.
KaLLiVRetaKis 1986: Leonidas Kallivretakis, «i garibaldini nell’ insurrezione
cretese del 1866-67». Risorgimento Greco e Filellenismo Italiano: lotte,
cultura, arte, Catalogo della mostra. edizioni del sole, Roma, Palazzo Venezia, 1986, 173-175.
LiaKos 1986: antonis Liakos, «L’ unificazione italiana e la Grecia». Risorgimento Greco e Filellenismo Italiano: lotte, cultura, arte, Catalogo della mostra. edizioni del sole, Roma, Palazzo Venezia, 1986, 165-172.
LiaKos 1993: antonis Liakos, «Garibaldi e i garibaldini verso creta 18661869». Rassegna Storica del Risorgimento, vol. 80, 1993, 316-343.
LiaKos 1995: antonis Liakos, L’unificazione italiana e la Grande Idea. Ideologia e azione dei movimenti nazionali in Italia e in Grecia, 1859-1871.
Prefazione s. Woolf. aletheia, Firenze 1995.
moReLLi 1985: emilia morelli, «Εἰσαγωγή». Ὁ Garibaldi καὶ ὁ Ἰταλικὸς Φιλελληνισμὸς τὸ 19ο αἰῶνα. Ἀθῆνα: Ἰταλικὸ Μορφωτικὸ Ἰνστιτοῦτο
Ἀθηνῶν, 1985, 16-27.
sFyRoeRas 1986: Vassilis sfyroeras, «Filelleni italiani in Grecia». Risorgimento Greco e Filellenismo Italiano: lotte, cultura, arte, Catalogo della
mostra. edizioni del sole, Roma, Palazzo Venezia, 1986, 84-86.
sVoRonos 1986: nikolaos svoronos, «societa e ideologia nell’ ambiente italiano e greco (XVii/inizio XiX secolo)». Risorgimento Greco e Filellenismo Italiano: lotte, cultura, arte, Catalogo della mostra. edizioni del sole,
Roma, Palazzo Venezia, 1986, 31-42.
teRsen 1962: emile tersen, Garibaldi. Paris: Le club francais du livre, 1962.

26

ΝΕΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚη ΚΡηΤη 35 (2017)

tHe aRt JouRnaL 1840: «exhibitions at brescia, Verona, Venice & c.». The
Art Journal, vol. ii. London: Virtue & co., 1840.
VeneRuso 1982: danilo Veneruso, «Garibaldi e l’ europa». Rassegna Storica del Risorgimento, vol. 69, 1982, 156-181.
VeneRuso 2014: danilo Veneruso, Storia d’ Italia nell’Ottocento. Roma: edizioni studium, 2014.

