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Εθνική ιδεολογία και αλληγορία: 
παράσταση της Ελλάδας από τους 

αδελφούς Φυτάλη

Ευθυμία Μαυρομιχάλη

The allegorical representation of Greece in the 19th century: The case of the sculp-
tor brothers Fytali: This article presents, for the first time, an unknown work by the 
sculptor brothers, Georgios and Lazarus Fytali, titled Greece in Concord (Hellas Omo-
nooussa ). The statue itself is missing and it is only shown in a photograph. It represents 
the goddess Athena as an allegory of Greece, with a large cross on her chest. In her 
right hand she holds a flag with a cross at the top of the flagpole and in her left hand, 
which is extended outwards, winged victory bearing a scroll. Having the sculpture as a 
starting point, the allegorical representation of Greece will be examined — beginning 
from the 18th but with an emphasis on the 19th century, as well as the new facets of the 
national ideology which this statue projects. It will be also proved that the concept of 
its composition belongs to the architect Lysandros Kaftantzoglou and that the sculptor 
brothers Fytali simply executed this idea in marble.

Στο αρχείο της Εταιρείας των Φίλων του Λαού1 διασώζεται λεύκωμα με φωτογρα-
φίες έργων των γλυπτών, αδελφών Γεωργίου (1830–1880) και Λαζάρου (1831–1909) 
Φυτάλη (εικ. 1). Το λεύκωμα προέρχεται από τη βιβλιοθήκη του Λυσιμάχου Καυτα-
ντζόγλου, γιου του αρχιτέκτονα Λυσάνδρου Καυταντζόγλου (1811–1885).2

Το λεύκωμα είναι δερματόδετο, έχει διαστάσεις 32x21,5 εκ. και αποτελείται από 
δεκαέξι φύλλα. Δεν φέρει χρονολογία, μπορούμε όμως κατά προσέγγιση να το χρο-
νολογήσουμε, με βάση τα χρονολογημένα έργα που περιλαμβάνει, με terminus ante 
quem το 1855 και terminus post quem το 1869. Περιλαμβάνει συνολικά είκοσι έξι 

1 Ευχαριστώ τον Πρόεδρο της Εταιρείας των Φίλων του Λαού, καθηγητή, κ. Νικόλαο Μπρατσιώτη, για 
την παραχώρηση του υλικού.

2 Ο Λύσανδρος Καυταντζόγλου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1811. Σπούδασε αρχιτεκτονική στην 
Ακαδημία του Αγίου Λουκά στη Ρώμη (1824–1836). Από το 1843–1862 υπήρξε διευθυντής στο Πολυ-
τεχείο. Τα κυριότερα κτίρια του Καυταντζόγλου στην Αθήνα είναι το Αρσάκειο, η Αγία Ειρήνη, ο Άγιος 
Γεώργιος Καρύτσης, το Πολυτεχνείο και ο Άγιος Κωνσταντίνος. Βλ. Δημήτρης Φιλιππίδης, 1995:11–17, 
διάσπαρτα. 
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φωτογραφίες, κατανεμημένες ανά δύο σε δεκατέσσερις σελίδες, εκτός από την τελευ-
ταία σελίδα που είναι κενή. Υπάρχει επίσης πίνακας περιεχομένων με τα ονόματα των 
έργων, των οποίων φωτογραφίες υπάρχουν στο λεύκωμα. 

Στην εισήγηση αυτή θα εστιάσουμε στο άγαλμα, Η Ελλάς Ομονοούσα, φωτογραφία 
του οποίου υπάρχει στο λεύκωμα, και σήμερα λανθάνει. Το έργο δεν αναφέρεται από 
τους ερευνητές και η μέχρι τώρα έρευνά μας στον Τύπο της εποχής δεν μας έχει δώσει 
πληροφορίες για το ίδιο ή για τις συνθήκες και τον σκοπό της φιλοτέχνησής του. Το 
έργο προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ενσωματώνει ετερόκλητα εικονογραφικά 
στοιχεία, τα οποία συνθέτουν έναν αλληγορικό τύπο της Ελλάδος, που διαφέρει 
σημαντικά από άλλες αλληγορικές αποδόσεις της την ίδια εποχή. Θα υποστηριχθεί ότι 
η επινόηση της συγκεκριμένης εικονογραφικής σύνθεσης συνδέεται με το πρόσωπο 
του αρχιτέκτονα Λύσανδρου Καυταντζόγλου και ότι οι αδελφοί Φυτάλη φιλοτέχνη-
σαν απλώς την ιδέα του αυτή. Μέσα από την εικονογραφική ανάλυση του έργου θα 
επιχειρηθεί να ανιχνευθεί το ιδεολογικό κλίμα μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε.

Στο συγκεκριμένο έργο η Ελλάδα απεικονίζεται ως θεά Αθηνά, σε έντονο con-
traposto (εικ. 2). Φέρει κοντή αιγίδα με μεγάλο σταυρό στο στήθος και στέμμα με 
τείχη πόλης. Στο δεξί χέρι κρατά σημαία με σταυρό στην κορυφή και στο προτεταμένο 
αριστερό φτερωτή Νίκη με ανοιχτό ειλητάριο, πάνω στο οποίο απεικονίζονται επτά 
ανισομεγέθη ανάγλυφα αστέρια. Η Αθηνά πατά με το δεξί της πόδι πάνω σε κομμάτια 
αλυσίδας, ενώ άλλα κομμάτια κείτονται στα πόδια της. 

Στην πορεία διαμόρφωσης της εθνικής συνείδησης και ταυτότητας, είτε από μια 
πνευματική ή πολιτική ελίτ είτε στα πλαίσια του έθνους-κράτους, η μελέτη του ρόλου 
ενός εθνικού συμβόλου ή ενός εθνικού μύθου ή της συλλογικής μνήμης αποτελεί 
θεμελιώδη προτεραιότητα στην εθνοσυμβολιστική προσέγγιση, που εισήγαγε ο 
Anthony Smith, αναδεικνύοντας την έννοια της εθνότητας ως πηγής του σύγχρο-
νου έθνους.3 Από την άποψη αυτή έχει ενδιαφέρον να μελετήσουμε το άγαλμα της 
Αθηνάς ως αλληγορίας της Ελλάδος, όπως αποδίδεται στο συγκεκριμένο έργο των 
αδελφών Φυτάλη, συνεξετάζοντας και τον ρόλο που προσέλαβε η μορφή της Αθηνάς 
σε καίριες στιγμές της διαμόρφωσης της εθνικής συνείδησης από τα τέλη κυρίως 
του 18ου αιώνα και στο πλαίσιο της εθνικής ιδεολογίας του νέου κράτους, μέχρι το 
1870 περίπου. H θεά Αθηνά με τη γλαύκα ή χωρίς αυτήν παρέπεμπε σταθερά στην 
αρετή, στη σοφία, στη φρόνηση και στην παιδεία. Ως προσωποποίηση αυτών των 
ιδιοτήτων εντοπίζεται στις συλλογές εμβλημάτων που εκδίδονται στην Ευρώπη ήδη 
από τον 16ο αιώνα. Ο Jean Jacques Boissard απεικονίζει την Αθηνά στην προμετω-
πίδα του Emblematum Liber ως προσωποποίηση της φρόνησης και της αρετής, στον 
τύπο της Προμάχου, με κράνος, να κρατεί το δόρυ στο δεξί χέρι και το αριστερό να 
στηρίζεται στην ασπίδα, πάνω στην οποία αποδίδεται έξεργα το γοργόνιο (εικ. 3).4 
Τόσο όμως στην Ευρώπη, και συγκεκριμένα στη Γαλλία από την εποχή της Γαλλικής 
επανάστασης, όσο και στον χώρο της ελληνικής λογιοσύνης, κυρίως από τα τέλη 

3 Smith Anthony, 2001:77. 
4 Βλ. Boissard Jean-Jacques, 1593 και 1977:49. Βλ. επίσης και Junius Hadrianus, 1565:30. 
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του 18ου αιώνα και εξής, επαναδιατυπώνεται το συμβολικό φορτίο της μορφής της 
Αθηνάς για να υπηρετήσει ένα νέο σύστημα συμβολισμού, που στήριξε τη διαμόρ-
φωση της εθνικής ιδεολογίας.

Η λειτουργία των συμβόλων στη Γαλλική Επανάσταση

Η υιοθέτηση και η ιδεολογική προβολή συμβόλων λειτούργησε κατά την εποχή της 
Γαλλικής Επανάστασης και, από το 1792, στη Γαλλική Δημοκρατία, ως ενοποιητικό 
στοιχείο για τη συγκρότηση της νέας πολιτειακής πραγματικότητας του έθνους.5 Η 
τέχνη της επανάστασης με τη σειρά της λειτούργησε ως μεγάλο χωνευτήρι μοτί-
βων από την αρχαιότητα και τον χριστιανισμό, προτύπων κλασικών και λαϊκών, που 
διαμόρφωσαν έναν σημαντικό πολιτικό συμβολισμό με στόχο να εικονοποιηθούν 
αφηρημένες έννοιες όπως, Δημοκρατία, ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη.6 Από την 
άποψη αυτή η μορφή της θεάς Αθηνάς χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα στην υπηρεσία 
της επαναστατικής προπαγάνδας σε όλη τη διάρκεια της επανάστασης. Οι ιδιότητες 
που συγκέντρωνε στο πρόσωπό της ανταποκρίνονταν στις απαιτήσεις της νέας εικο-
νογραφίας: η δύναμη, η σώφρων ανδρεία και η στρατιωτική τέχνη, που εξασφάλιζαν 
τη νίκη και την προστασία της πόλης. Ως θεά “πολύβουλος”, κατά τον Όμηρο, η 
Αθηνά ταυτιζόταν επίσης με τη φρόνηση και τη δίκαιη κρίση.7 

Στη ζωγραφική και στα λαϊκά τυπώματα της Γαλλικής Επανάστασης η Αθηνά 
αρχικά προσωποποίησε τη φρόνηση και τη σοφία, που συνοδεύει τη δικαιοσύνη 
και την ελευθερία, εν τέλει όμως η μορφή της χρησιμοποιήθηκε ως αλληγορία της 
ελευθερίας, του έθνους και της Δημοκρατίας. Σε εξώφυλλο πολιτικού almanac του 
1790 απεικονίζεται η Αθηνά–Minerva ως αλληγορία της Francia. Κρατεί τον τόμο 
με τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, το σκήπτρο της εξουσίας και φορεί τον βασιλικό 
μανδύα. Με το αριστερό της χέρι προστατεύει το Σύνταγμα, ως τον κορυφαίο θεσμό 
του νέου καθεστώτος (nouveau regime)8 (εικ. 4). Ο Antoine Quatremère de Quincy 
σχεδίασε, για τη γλυπτική διακόσμηση του Πανθέου, την ένθρονη, επιβλητική μορφή 
της Αθηνάς–Minerva, ως αλληγορία της Δημοκρατίας, με πρότυπο την Αθηνά Παρ-
θένο. Φορεί κράνος με τον Πήγασο, κρατεί το σκήπτρο της ελευθερίας και τη ζυγαριά 
της Δικαιοσύνης, και καθοδηγεί τα δύο φτερωτά πνεύματα της ισότητας και της 
ελευθερίας, δεξιά και αριστερά της9 (εικ. 5). Στο πλαίσιο της Γαλλικής Επανάστασης, 
επομένως, οι αλληγορίες δεν αφηγούνται πλέον ιστορίες, αλλά προσφέρουν αξίες 
με εθνική νοηματοδότηση.10

5 Για τη νεωτερικότητα του όρου, έθνος, βλ. E.J. Hobsbawm, 1994:28–69.
6 Βλ. ό.π.: 118.
7 Το επίθετο “πολύβουλος” χρησιμοποιείται μόνο για την Αθηνά. Βλ. Ι. Πανταζίδου, Ομηρικόν Λεξικόν, 

σ. 559. Βλ. και Ζαν Ρισπέν, 1965: τ. Α ,́ σσ. 80–97.
8 Rolf Reichardt and Hubertus Kohle, 2008:51.
9 Βλ. ό.π.: 30–32.
10 Αntoine de Baecque, 1994:118.

Archived at Flinders University: dspace.flinders.edu.au



Ευθυμία μαυρομίχαλη

292

Το σύμβολο της Αθηνάς στον Νεοελληνικό Διαφωτισμό

Παράλληλα και στον χώρο του ελληνικού Διαφωτισμού, κυρίως κατά τα τέλη του 
18ου αιώνα, αρχίζει να αποδίδεται η Αθηνά συχνότερα και να ενσωματώνεται στο 
πρόσωπό της η συνείδηση της ελληνικής πολιτισμικής ενότητας.11 Στην περίοδο 
αυτή ανθίζει η εκδοτική και μεταφραστική δραστηριότητα, για να υπηρετήσει τη 
βασική αρχή του Διαφωτισμού, δηλαδή την ανάπτυξη της παιδείας, από την οποία, 
όπως πίστευαν, θα προκύψει η ελευθερία.12 Σε εικονογραφήσεις βιβλίων και λαϊκές 
λιθογραφίες η αλληγορία της Ελλάδας έχει τη μορφή γυναίκας καταβεβλημένης, 
συνήθως αλυσοδεμένης, ρακένδυτης, να κάθεται ανάμεσα σε αρχαία ερείπια ή με 
φόντο κάποιο αρχαίο ναό. Η μορφή της Αθηνάς στον τύπο της Προμάχου παρα-
στέκει και παραπέμπει στην παιδεία που πρέπει να έχει ως σημείο αναφοράς της τον 
αρχαίο πολιτισμό.

Οι Έλληνες της Κριμαίας, υποδεχόμενοι το 1778 την Αικατερίνη Β ,́ με υπόδειξη  
του Ευγενίου Βούλγαρη, έστησαν μια αψίδα προς τιμήν της αυτοκράτειρας με εμβλή-
ματα, παραστάσεις και επιγραφές. Ενδιαφέρουσα είναι μία παράσταση που περιγράφε-
ται ως εξής: γυνή γόνυ κλίνασα και υπό παιδαρίων τινών περιστοιχούντων κυκλουμένη 
εις δε πρόσωπον αφορώσα, της Παλλάδος, ορθίου ισταμένης και ενόπλου και τη μεν 
αριστερά το σάκος άμα και το δόρυ κατεχούσης, την δε δεξιάν τη καμψάση γόνυ προς 
αντίληψιν εκτεινούσης δηλώσει την πεπτωκυίαν τάλαιναν Ελλάδα υπό της τρισαυγού-
στης χειρός βοηθείας αξιουμένην, και την εξανάστασιν αποκαραδοκούσαν, επιγραφή 
δε ένθεν μεν ως εκ της Ελλάδος, “ως οφθαλμοί παιδίσκης εις χείρας της Κυρίας αυτής” 
(Ψαλ. 22ος), ως δε εκ της Παλλάδος εν έπει: “ Έγρεο Ελλάς, συν δ’άρ’Αθηνά και χέρα 
(sic) κίνει”.13

Παρόμοια παράσταση υπάρχει στο εξώφυλλο του βιβλίου Χημική Φιλοσοφία. 
Εκδόθηκε από τον Άνθιμο Γαζή στη Βιέννη το 1802,14 και πρόκειται για μετάφραση 
από τον Μανασσή Ηλιάδη (1730–1785) του έργου, Philosophie Chimique (1792), 
του Antoine-Francois Fourcroy (1755–1809) (εικ. 6). Η Ελλάδα απεικονίζεται ως 
γυναικεία μορφή, αποκαμωμένη και πενθούσα, με το ιμάτιό της να την καλύπτει από 
το κεφάλι, καθισμένη ανάμεσα σε κομμάτια από κίονες, μπροστά από έναν μισογκρε-
μισμένο και χορταριασμένο αρχαίο ναό. Τρεις νέοι την περιβάλλουν στα δεξιά, με 
έντονες χειρονομίες, προσπαθώντας προφανώς να την ενθαρρύνουν. Στο βάθος δεξιά, 
υπερυψωμένη, παρακολουθεί η θεά Αθηνά, ενώ στην άκρη της στέγης βρίσκεται η 
ακοίμητη γλαύκα της. Και εδώ υπάρχει επιγραφή: Μηκέτι νυν στύγναζε πολύστονε 
κύδιμε Ελλάς / αύθί σε γαρ σπεύδει ζωογονείν τα τέκνα.15

11 Δρούλια Λουκία, 2000:226. Ευχαριστώ τον συνάδελφο Βαγγέλη Καραμανωλάκη για την ευγενική 
υπόδειξη του άρθρου.

12 K.Θ. Δημαράς, 19802:245–47. 
13 Κωνσταντίνος Δημαράς, 1975:337. 
14 Το έργο βρίσκεται σε ψηφιακή μορφή με κωδικό 19628, στο http://www.kenef.phil.uoi.gr.
15 Βλ. ό.π.
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Οι ρομαντικής ατμόσφαιρας αυτές απεικονίσεις, που φαίνεται να αξιοποιούν το 
εικονογραφικό απόθεμα των ευρωπαϊκών περιηγητικών χαρακτικών,16 μορφοποιούν 
το ιδεολογικό υπόβαθρο του ελληνικού Διαφωτισμού, που θα καθορίσει και την 
εθνική ιδεολογία του νεοσύστατου κράτους, δηλαδή την άμεση σύνδεσή του με την 
αρχαιότητα. Δεν λείπουν και οι χριστιανικές απηχήσεις στο πρόσωπο της Αθηνάς 
όπως φαίνεται και στην επιγραφή του Ευγενίου Βούλγαρη. Η λέξη “Κυρία”, με την 
οποία γίνεται η επίκληση της Αθηνάς μέσα σε ψαλμικά συμφραζόμενα, συνδέεται με 
την Παναγία στο συλλογικό θρησκευτικό υπόβαθρο. 

Η απόδοση της υποδουλωμένης Ελλάδας από τον Κοραή δηλώνει έναν επιπλέον 
στόχο σε σχέση με την εθνική συγκρότηση (εικ. 7). Η μορφή της Ελλάδας στο Σάλπι-
σμα Πολεμιστήριο (1801), ενώ απεικονίζεται ανάμεσα σε αρχαία ερείπια, παραπέμπει 
ευθέως στις λαϊκές λιθογραφίες που κυκλοφορούσαν ευρέως στο Παρίσι, με την 
αλληγορία της Γαλλικής Δημοκρατίας ως νεαρής γυμνόστηθης γυναίκας με μακριά 
μαλλιά17 (εικ. 8). Ο Κοραής ταυτίζει την Ελλάδα με τη Δημοκρατία, με το πολίτευμα 
που οραματίζεται γι’ αυτήν, κατά το πρότυπο του γαλλικού παραδείγματος.18 Όπως 
και στα γαλλικά εικονογραφικά πρότυπα της απόδοσης, η στάση της σκλάβας Ελλά-
δας δανείζεται το μοτίβο της Ανάληψης της Παναγίας.19

Η Αθηνά ως σύμβολο στο νεοελληνικό κράτος κατά τον 
19ο αιώνα
Μέσα στο ίδιο κλίμα θα πρέπει να δούμε και την υιοθέτηση της θεάς Αθηνάς ως Προ-
μάχου για τις σφραγίδες της Διοίκησης20 (εικ. 9), μετά από πρόταση του Αλέξανδρου 
Μαυροκορδάτου.21 Το γαλλικό υπόβαθρο της μόρφωσης του Μαυροκορδάτου και η 

16 Βλ. και τη ρομαντική απόδοση της Ελλάδας σκλάβας με τοπική ενδυμασία στην προμετωπίδα του 
βιβλίου του Choiseul-Gouffier, Voyage pittoresque de la Grece, Paris 1782. Στη λιθογραφία, Η αφύπνιση 
της Ελλάδος (1822, Παρίσι, Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας), του Ange-Rene Ravault (1766–1845) και 
πάλι η Αθηνά ως Πρόμαχος απεικονίζεται δίπλα στην Ελλάδα. Βλ. Όλγα Μεντζαφού-Πολύζου, 2004:32.

17 Βλ. Κωνσταντίνος Δημαράς, ό.π. όπου και η εικόνα. Το μοτίβο της γυμνόστηθης γυναίκας, ως αλ-
ληγορίας της Δημοκρατικής Γαλλίας, είναι ένα ευρέως διαδεδομένο μοτίβο σε λαϊκά τυπώματα. Η 
Landes υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη απεικόνιση είναι αλληγορία του σώματος του έθνους. Βλ. Joan  
B. Landes, 2003:173. 

18 Βλ. και τη γνωστή λιθογραφία, στην οποία ο Κοραής και ο Ρήγας ανασηκώνουν την Ελλάδα και υποδη-
λώνουν την αναγέννησή της, με τον ίδιο τύπο γυναικείας μορφής. Βλ. Κωνσταντίνος Δημαράς ό.π.: 434.

19 Rolf Reichardt and Hubertus Kohle, 1998:118.
20 Ήδη στην Ά  εθνοσυνέλευση (21 Δεκ. 1821), στο Προσωρινό Πολίτευμα της Ελλάδος (παρ. ργ΄), ανα-

φέρεται ότι η σφραγίδα της Διοίκησης φέρει “σημείον χαρακτηριστικόν την Αθηνά μετά των συμβό-
λων της φρονήσεως”. Όλες οι σφραγίδες της Προσωρινής Διοίκησης της Ελλάδος φέρουν την Αθηνά 
Πρόμαχο με τη γλαύκα, να περιβάλλεται από κλαδί ελιάς και δάφνης. Το 1929 η Αθηνά αντικαθίσταται 
από τον Φοίνικα. Βλ. Ι.Κ. Μαζαράκης-Αινιάν (εισ.), 1983:36, 40, 52. 

21 Ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος πρωτοστάτησε στην συγκρότηση του νέου κράτους καθώς και στη 
σύνταξη του πρώτου ελληνικού συντάγματος, που είχε επιρροές από τα αντίστοιχα γαλλικά του 1793 
και 1795. Οι Μαυροκορδάτοι ήταν συνδρομητές των Journal des Savants και Nouvelles de la Republique 
des Lettres του Pierre Bayle. Βλ. και Λουκία Δρούλια, 2000:228, 231.
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συνεχής επαφή του με τον γαλλικό περιοδικό Τύπο μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι 
η μορφή της Αθηνάς δεν επιλέγεται απλώς ως ένα ενοποιητικό σύμβολο της εθνικής 
συλλογικής μνήμης, αλλά λειτουργεί και εδώ, όπως και στα συμφραζόμενα της Γαλ-
λικής επανάστασης, ως αλληγορία του Δημοκρατικού πολιτεύματος, της ελευθερίας 
αλλά και της αγωνιζόμενης Ελλάδας. Η συγκεκριμένη απόδοσή της, κυρίως η έξεργη 
απόδοση του γοργονίου της ασπίδας, φαίνεται να ακολουθεί το πρότυπο της Αθηνάς 
του Boissard. Θα μπορούσαμε, επομένως, να υποστηρίξουμε, με την επιφύλαξη της 
δειγματοληπτικής αυτής εξέτασης, ότι η μορφή της Αθηνάς και ως προς τα ιδεολογικά 
συμφραζόμενα και ως προς τον εικονογραφικό τύπο, εισέρχεται στη νέα ελληνική 
πολιτική πραγματικότητα από τη Γαλλία ως αντιδάνειο. Η μεγάλη διάχυση του μοτί-
βου σε αντικείμενα λαϊκής τέχνης, ακόμη και σε σημαίες, αποδεικνύει την απήχησή 
του σε ευρύτερα στρώματα της κοινωνίας και το αναδεικνύει σε προνομιούχο πεδίο 
για τη συγκρότηση της εθνικής ταυτότητας.22

Αν και κατά την Οθωνική περίοδο δεν χρησιμοποιήθηκε στις σφραγίδες του κρά-
τους, το μοτίβο της Αθηνάς ως αλληγορίας της Ελλάδος εντοπίζεται στη θεματολογία 
της νεοκλασικής γλυπτικής μέχρι και τη δεκαετία του 1870. Στο πλαίσιο αυτό το έργο 
των αδελφών Φυτάλη, Η Ελλάς Ομονοούσα (εικ. 2), αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε 
μια ρομαντικής αντίληψης σύνθεση το έργο συνδυάζει την αρχαιοπρέπεια της Αθηνάς 
με το χριστιανικό σύμβολο του σταυρού και με τη σημαία, για να υπηρετήσει ένα νέο 
σύστημα συμβολισμού. Απομακρύνεται έτσι από το ακραιφνές νεοκλασικό μορφο-
πλαστικό ιδίωμα. Δεν είναι η πρώτη φορά που απεικονίζεται η Αθηνά ως Ελλάδα με 
χριστιανικά σύμβολα. Από τις εκατόν είκοσι σφραγίδες στο έργο, Σφραγίδες Ελευθε-
ρίας 1821–1832, του Μαζαράκη-Αινιάν, υπάρχουν έξι στις οποίες ένας μικρός σταυρός 
απεικονίζεται είτε πάνω από το κράνος της Αθηνάς, είτε πάνω στο δόρυ της, είτε 
δίπλα της.23 Σε καμία όμως από αυτές ο σταυρός δεν ενσωματώνεται στη μορφή της 
Αθηνάς. Έτσι στο πλαίσιο της εθνικής ιδεολογίας, από τα μέσα του 19ου αιώνα και 
μετά, η Ελλάς Ομονοούσα των αδελφών Φυτάλη, προβάλλει διαφορετικά δεδομένα, 
ιδεολογικά και καλλιτεχνικά. 

Οι αδελφοί Φυτάλη, Γεώργιος και Λάζαρος, ανήκουν στην πρώτη γενιά Ελλήνων 
γλυπτών που φοίτησαν στο Σχολείο των Τεχνών. Εκπαιδεύτηκαν με τις αρχές του νεο-
κλασικισμού από τον Βαυαρό γλύπτη, Christian Siegel (1808–1883).24 Το Σχολείο των 
Τεχνών ως ένας από τους πρώτους κρατικούς θεσμούς της Οθωνικής περιόδου στόχευε 

22 Στα πρώτα επαναστατικά χρόνια, μετά από την υιοθέτησή της στις σφραγίδες του κράτους, εμφανίζεται 
η Αθηνά σε αντικείμενα λαϊκής τέχνης: κοσμήματα, πόρπες, παλάσκες, ταμπακιέρες, όπλα, σε ασήμι 
αλλά και σε κεραμεικά πιάτα, μετάλλια κ.ά. Βλ. Λουκία Δρούλια, ό.π.: 232. Σε δύο ταμπακοθήκες του 
19ου αιώνα η μορφή της Αθηνάς συνοδεύεται από την επιγραφή, ΕΛΛΑΣ. Βλ. Γιαννούλα Καπλάνη, 
2004:56, 79, 151. 

23 Πρόκειται για τις εξής σφραγίδες: της Αστυνομίας Κρανιδίου (Νο 590), του Γενικού υγειονομείου της 
Δυτικής Χέρσου Ελλάδος (Νο 676), του Υγειολιμεναρχείου Καλαμάτας (Νο 690), του Υγειονομίου Λη-
μενίων (Νο 690), της Δημογεροντίας της νήσου Άνδρου (Νο 778) και του Δημογεροντείου Καλύμνου 
(Νο 831). Βλ. Ι.Κ. Μαζαράκης-Αινιάν, 1983: χ.α.σ. 

24 Ο Christian Siegel δίδαξε στο Σχολείο των Τεχνών από το 1847–1859. Τον διαδέχθηκε ο Γεώργιος 
Φυτάλης, από το 1859–1968. Βλ. Κώστας Μπίρης, 1957:552, 554.
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να χαράξει την πορεία της επίσημης τέχνης στο πλαίσιο της εθνικής ιδεολογίας του 
εξευρωπαϊσμού του κράτους.25 Η επιλογή του νεοκλασικισμού ως μορφοπλαστικού 
ιδιώματος για τη γλυπτική και την αρχιτεκτονική δεν σήμαινε απλώς την υιοθέτηση 
ενός ευρωπαϊκού καλλιτεχνικού στυλ. Δεν ήταν μόνο ένα αναγκαίο βήμα για τον 
εκσυγχρονισμό της ελληνικής τέχνης σύμφωνα με το πρότυπο του εξευρωπαϊσμού. 
Ο κοινός τόπος που στήριζε θεωρητικά τον νεοκλασικό προσανατολισμό της τέχνης 
του νέου κράτους ήταν ότι η τέχνη επέστρεφε στην αρχαία κοιτίδα της.26 Οι Έλληνες 
καλλιτέχνες θεωρούνταν ιδιαίτερα ευνοημένοι, γιατί με την υιοθέτηση του νεοκλα-
σικισμού επανασυνέδεαν την τέχνη τους με την κορυφαία τέχνη των προγόνων τους. 
Επομένως, για την Ελλάδα ο νεοκλασικισμός είχε ιδιαίτερο ιδεολογικό βάρος, γι’ αυτό 
και παγιώθηκε για μακρότερο χρονικό διάστημα από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη.27 

Ο αρχιτέκτονας Λύσανδρος Καυταντζόγλου, διευθυντής στο Σχολείο των Τεχνών 
από το 1844–1862, ήταν ένα από τα πρόσωπα που εξέφραζαν σταθερά δημόσιο, 
θεωρητικό λόγο για την τέχνη. Οι επέτειοι λόγοι που εκφωνούσε έως το 1858, επ’ 
ευκαιρία των καλλιτεχνικών διαγωνισμών του Σχολείου των Τεχνών, παρουσία του 
βασιλέως και του πολιτικού και πνευματικού κόσμου, καθόριζαν εν πολλοίς την 
επίσημη περί τέχνης ιδεολογία στο νεοσύστατο κράτος. Ενδεικτικό είναι ένα απόσπα-
σμα από την ομιλία του 1855 με αφετηρία επιτύμβιο μνημείο των αδελφών Φυτάλη: 
“[...] επεξειργάσθηκαν οι αδελφοί ούτοι και στήλη επιτύμβιον καθ’ ελληνικόν ρυθμόν, 
αποδεικνύοντες ότι πρεπόντως εφαρμόζεται ήδη εις τα της νέας τέχνης έργα ο παρά 
τοις αρχαίοις κόσμος, τον οποίον κατά προτίμησιν ασπάζονται οι νέοι Έλληνες τεχνίται, 
αναζητούντες αυτόν ως ιδίαν απολεσθείσαν περιουσίαν.[...]”.28 Οι αδελφοί Φυτάλη, 
σπουδαστές στο Σχολείο των Τεχνών, απέκτησαν την εκτίμηση του Καυταντζόγλου 
την περίοδο που αυτός ήταν διευθυντής.29 Τους θαύμαζε και τους επαινούσε στους 
λόγους του για την ικανότητά τους να δουλεύουν το μάρμαρο. Τους θεωρούσε ως 
την “αρχή της αναγεννωμένης εν Ελλάδι γλυπτικής” και ως τον “κύριο κρίκο του 
συνδέσμου της αρχαίας λιθοξοῒας μετά της νέας”.30 Μετά το 1862, όταν πια ο Καυ-
ταντζόγλου παραιτήθηκε από διευθυντής του Σχολείου των Τεχνών, επέλεγε τους 
αδελφούς Φυτάλη για να φιλοτεχνήσουν δικές του γλυπτικές συνθέσεις. Την ανα-
γνώριση της υποστήριξής του αυτής εκφράζουν οι αδελφοί Φυτάλη στην αφιέρωσή 
τους προς τον Καυταντζόγλου, στο Λεύκωμα της Εταιρείας των Φίλων του Λαού που 

25 Το Σχολείο των Τεχνών ή Πολυτεχνικό Σχολείο ή Βασιλικό Σχολείο των Τεχνών ιδρύθηκε με το Β.Δ. 
της 31/12/1836 με στόχο καθαρά την τεχνική εκπαίδευση. Η πλήρης αναδιοργάνωση του Σχολείου 
των Τεχνών αρχίζει από το 1843, όταν η διεύθυνση ανατέθηκε στον αρχιτέκτονα Λύσανδρο Καυτα-
ντζόγλου (Β.Δ. 22/10/1843). Διδάσκονταν η Ζωγραφική Ανωτέρα, η Αγαλματοποιία, η Αρχιτεκτονική, 
η Λιθογραφία και αργότερα η Ξυλογραφία και Χαλκογραφία. Βλ. Κώστας Μπίρης, 1957:80.

26 Ευθυμία Ε. Μαυρομιχάλη, ό.π. 
27 Ευθυμία Ε. Μαυρομιχάλη, 2003:72–85. 
28 Λ. Καυταντζόγλου, 1855:132–143. 
29 Για τους αδελφούς Φυτάλη βλ. Χαρίκλεια Θεοχάρους, Οι γλύπτες αδελφοί Φυτάλη. Η ζωή και το έργο 

τους (μεταπτυχιακή εργασία), Θεσσαλονίκη 1998. 
30 Λ. Καυταντζόγλου, 1855:132–143.
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προαναφέραμε: “Ευγνωμοσύνης ένεκα / Οι αδελφοί Φυτάλαι / προσφέρουσι”. Δεν 
άργησε μάλιστα ο Καυταντζόγλου να κατηγορηθεί για ευνοιοκρατία, όταν ως μέλος 
της γνωμοδοτικής επιτροπής πρότεινε στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου την ανά-
θεση της κατασκευής του ανδριάντα Γρηγορίου Ε  ́(1872) στους αδελφούς Φυτάλη.31 
Εντονότερες διαμαρτυρίες ακούστηκαν όταν ανατέθηκε και πάλι στους αδελφούς 
Φυτάλη η κατασκευή της σαρκοφάγου του Γρηγορίου Ε΄ πάνω σε σχέδια του Καυτα-
ντζόγλου (1875). Σύμφωνα με τους επικριτές τους, οι αδελφοί Φυτάλη επιλέγονταν 
γιατί λειτουργούσαν ως “τυφλά όργανα της πατριωτικής πλεονεξίας” του Καυταντζό-
γλου.32 Φαίνεται, επομένως, ότι εφάρμοζαν πιστά τις οδηγίες του χωρίς προσωπικές 
παρεμβάσεις και ο ίδιος τους αντιμετώπιζε ως ικανά εκτελεστικά όργανα των ιδεών 
του. Οι αδελφοί Γεώργιος και Λάζαρος Φυτάλη εισήλθαν στο Σχολείο των Τεχνών 
το 1846, σε ηλικία 16 και 15 ετών αντίστοιχα. Διέθεταν τη γνώση της επεξεργασίας 
του μαρμάρου, αφού είχαν εκπαιδευτεί στο πατρικό εργαστήριο μαρμαροτεχνίας. 
Δεν είχαν όμως ιδιαίτερες εγκύκλιες γνώσεις και όταν τελείωσαν τις σπουδές τους 
δεν δέχθηκαν τις υποτροφίες που τους προσφέρθηκαν για να επιμορφωθούν στη 
Ρώμη.33 Όπως έχει υποστηρίξει ο Ηλίας Μυκονιάτης, θα πρέπει να καθοδηγήθηκαν 
στις κλασικιστικές τους επιλογές από τον Καυταντζόγλου, τουλάχιστον σε ένα πρώτο, 
πρώιμο στάδιο, αφού τα ετερόκλητα μοτίβα που χρησιμοποιούν σε ορισμένα έργα 
τους προϋποθέτουν ευρεία μόρφωση. Αυτό παρατηρείται τόσο στην περίπτωση της 
εκλεκτικιστικής σύνθεσης του μνημείου του Μιχαήλ Τοσίτσα στο Ά Νεκροταφείο 
(1861) όσο και αργότερα στον άμβωνα της Αγίας Ειρήνης Αθηνών (1871). Και τα 
δύο έργα, που συνδυάζουν μοτίβα με σύνθετους συμβολισμούς, φιλοτεχνήθηκαν από 
τους αδελφούς Φυτάλη σε σχέδια του Καυταντζόγλου.34

Η Ελλάς Ομονοούσα των αδελφών Φυτάλη θεωρούμε ότι είναι επίσης ένα λόγιο 
έργο, του οποίου η επινόηση των στοιχείων της σύνθεσης ανήκει στον Καυταντζόγλου. 
Ο τύπος της Αθηνάς στο συγκεκριμένο έργο απαιτούσε εξειδικευμένες αρχαιολογικές 
γνώσεις, που ανταποκρίνονταν περισσότερο στην παιδεία και στην εμβριθή ενασχό-
ληση του Καυταντζόγλου με την αρχαιολογία και λιγότερο στον πνευματικό οπλι-
σμό των αδελφών Φυτάλη.35 Στην ουσία στη μορφή της Αθηνάς, στο έργο Η Ελλάς 
Ομονοούσα, συμφύρονται ο τύπος της Αφροδίτης “Χελωνάτας” (εικ. 10) και ο τύπος 
της Αθηνάς Παρθένου των ελληνιστικών χρόνων36 (εικ. 11). Παραλλάσσεται όμως το 
μοτίβο της Αφροδίτης, και αντί του αριστερού ποδιού που πατά τη χελώνα, εδώ το 

31 Δημήτρης Φιλιππίδης, 1995:269. 
32 Βλ. Μέλλον (30 Αυγούστου 1875), χ.α.σ.
33 Είναι γνωστό ότι δεν απαιτείτο συγκεκριμένου επίπεδο γραμματικών γνώσεων για την εισαγωγή των 

σπουδαστών στο Σχολείο των Τεχνών και δεν υπήρχαν εισαγωγικές εξετάσεις. Βλ. Κώστας Μπίρης, 
1957:89. Χαρίκλεια Θεοχάρους, 1998:8.

34 Ηλίας Μυκονιάτης, 1989:307.
35 Ο Καυταντζόγλου διορίζεται στην Αρχαιολογική Υπηρεσία από το 1844–1851. Συνεργάζεται με την 

Αρχαιολογική Εταιρεία και εκλέγεται εταίρος από το 1859–1885. Βλ. Βασίλειος Πετράκος, 1987. 
36 J. Boardman, 1989: εικ. 101 και 213. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την κυρία Γεωργία Αλευρά, καθηγήτρια 

Κλασικής Αρχαιολογίας, για τις ευγενικές της υποδείξεις.
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δεξιό πατά τις αλυσίδες. Παραλλάσσεται επίσης και ο τύπος της Αθηνάς Παρθένου, 
καθώς απεικονίζεται η Νίκη με ανοιχτό ειλητάριο. Η απόδοση του ιματίου δεν ανή-
κει σε κανέναν από τους δύο τύπους–πρότυπα και είναι πιθανότατα επινόηση μέσα 
στο πνεύμα του νεοκλασικισμού. Ο τρόπος, επομένως, που φιλοτεχνήθηκε η μορφή 
συνάδει με την εκλεκτικιστική τάση που διακρίνει γενικά το έργο του Καυταντζόγλου, 
τόσο το αρχιτεκτονικό όσο και τις γλυπτικές του συνθέσεις.37 Στη μορφή της Αθηνάς 
οι αδελφοί Φυτάλη φιλοτεχνούν, πιθανότατα πάνω σε σχέδιο του Καυταντζόγλου, 
ένα “σύγχρονο κλασικό” έργο, που ήταν ο στόχος των νεοκλασικιστών γλυπτών, ένα 
έργο, δηλαδή, που θα μπορούσε, όπως πίστευαν, να κριθεί με τις ίδιες τις αρχές των 
έργων της κλασικής αρχαιότητας.38 Επί πλέον όμως ο Καυταντζόγλου, αν και εμφα-
νιζόταν στον δημόσιο λόγο του ακραίος υποστηρικτής του νεοκλασικισμού και της 
σύνδεσης της τέχνης με την τέχνη της αρχαιότητας, είχε αρχίσει ήδη, από το 1849, να 
επανεκτιμά τον ρόλο του Βυζαντίου στην τέχνη και να καυτηριάζει τις καταστροφές 
βυζαντινών μνημείων στην Αθήνα και στις επαρχίες.39 Η βυζαντινή μορφολογία που 
εφάρμοσε σε ένα κοσμικό κτίριο όπως το Οφθαλμιατρείο εντάχθηκε στην ανάγκη για 
καθολική σύνθεση, αντίστοιχη με εκείνη της ιστορικής συνέχειας, που εμφανίζεται 
ως έννοια από το 1850 και μετά.40 Αυτή την επανεκτίμηση δεν θα πρέπει να τη δούμε 
ανεξάρτητα από το γενικότερο φαινόμενο της αποκατάστασης της τέχνης των μέσων 
χρόνων στην Ευρώπη στα πλαίσια του ρομαντισμού που ο Καυταντζόγλου γνώριζε 
πολύ καλά από τη συνεχή ενημέρωσή του για τα τεκταινόμενα στην Ευρώπη.41 Κατά 
τον Φιλιππίδη, μάλιστα, ο μόνος τρόπος να νομιμοποιήσει ο Καυταντζόγλου τις 
ρομαντικές του αποκλίσεις εκείνη την εποχή ήταν να τις εντάξει στο πλαίσιο της 
ιδεολογίας του Μεγαλοϊδεατισμού.42 

Στο ταφικό μνημείο του Μιχαήλ Τοσίτσα που προαναφέρθηκε απεικονίζονται στο 
βάθρο του ανδριάντα τέσσερις ανάγλυφες γυναικείες μορφές, προσωποποιήσεις των 
πόλεων στις οποίες έζησε ο μεγάλος ευεργέτης.43 Η προσωποποίηση της Αθήνας με 
τείχη πόλης στο κεφάλι, πάνω στον πλούσια πτυχωμένο χιτώνα της, φορεί κοντή 
αιγίδα που τελειώνει σε γλωσσίδια πάνω στο στήθος, ίδια με αυτήν στην Ελλάδα Ομο-
νοούσα (εικ. 12). Στο μέσον της αιγίδας, μέσα σε μετάλλιο από το οποίο εκπορεύονται 
ακτίνες, απεικονίζεται ελληνικός σταυρός. Το 1865 η Εταιρεία των Φίλων του Λαού44 

37 Δημήτρης Φιλιππίδης, 1995:166–168.
38 H.W. Janson, 1985:13–16.
39 Δημήτρης Φιλιππίδης, 1995:185.
40 Βλ. ό.π.: 190.
41 Anita Brookner, 2000:3–20.
42 Δημήτρης Φιλιππίδης, 1995:194. 
43 Ηλίας Μυκονιάτης, 1996:30–31, 181–82.
44 Η Εταιρεία των Φίλων του Λαού ιδρύθηκε το 1865 από τους: Αλέξανδρο Α. Σούτζο, Αλέξανδρο Ν. 

Κωστή, Άγγελο Σ. Βλάχο, Ιωάννη Η. Περβάνογλου, Ιωάννη Γ. Σέχο, Μάρκο Ν. Δραγούμη, Νικόλαο  
Π. Δηλιγιάννη, Παναγιώτη Ι. Ρομπότη, Χαρίλαο Σ. Τρικούπη και Νικόλαο Α. Μαυροκορδάτο. Σύμφωνα 
με το Καταστατικό της, “Η εταιρία μόνον σκοπόν έχει την εκπαίδευσιν των εργατικών τάξεων”. Βλ. 
Καταστατικόν, άρθρο 1ο, Αρχείο της Εταιρείας των Φίλων του Λαού.
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ανέθεσε στον Λύσανδρο Καυταντζόγλου να σχεδιάσει τη σφραγίδα της Εταιρείας.45 Η 
σφραγίδα έχει σχήμα ωοειδές και απεικονίζει στα αριστερά τον Ήφαιστο να κάθεται 
σε κορμό δένδρου και στα δεξιά την Αθηνά, στον τύπο της Προμάχου, με κράνος και 
δόρυ στο δεξί χέρι, ενώ το αριστερό στηρίζεται στην ασπίδα της. Φέρει κοντή αιγίδα 
με ημικυκλικό τελείωμα στο στήθος και φορεί, κρεμασμένο από τον λαιμό της, μικρό 
αντικείμενο, που αν και δεν έχει χαραχθεί καθαρά, μοιάζει με μικρό σταυρό.46 

Παρατηρείται, επομένως, ότι ο Καυταντζόγλου από το 1859, που αρχίζουν οι 
αδελφοί Φυτάλη να φιλοτεχνούν το μνημείο Τοσίτσα με σχέδιο του ίδιου, μέχρι 
το 1865, που σχεδιάζει τη σφραγίδα της Εταιρείας των Φίλων του Λαού, παγιώνει 
έναν τύπο Αθηνάς με σταυρό, πάνω στην ίδια κοντή αιγίδα. Αυτό επιβεβαιώνει την 
αρχική μας πρόταση, ότι ο Καυταντζόγλου επίσης σχεδίασε και την Ελλάδα Ομονο-
ούσα, στην οποία επαναλαμβάνει τα δύο αυτά στοιχεία, με τον σταυρό βέβαια πιο 
μεγάλο και τονισμένο. Θα μπορούσε, επομένως, να γίνει δεκτό ότι μέσα στο διάστημα 
1859–1865 πραγματώνεται και η Ελλάς Ομονοούσα. Πλησιέστερη προσέγγιση στην 
ακριβέστερη χρονολόγηση του έργου θα μπορούσε να θεωρηθεί η περίοδος από το 
1863 έως το 1865. Τον Οκτώβριο του 1863 ορκίστηκε ο βασιλιάς Γεώργιος Α  ́και 
έληξε μια περίοδος έντονης πολιτικής αστάθειας, που έφτασε στα όρια της αναρχίας 
με ακραίους φατριασμούς και αιματηρές εχθροπραξίες κυρίως στην πρωτεύουσα. Ο 
νέος βασιλιάς στην προκήρυξή του κάλεσε τον λαό να συνταχθεί περί αυτόν και τον 
προέτρεψε να αφήσει πίσω του “προγενεστέρας πολιτικάς διαφοράς”.47 Σε αυτό το 
κλίμα εθνικής ενότητας ανταποκρίνεται και ο τίτλος του έργου Η Ελλάς Ομονοούσα. 
Επί πλέον, ενταγμένο στην ίδια ατμόσφαιρα, το ανοιχτό ειλητάριο που κρατεί η Νίκη 
με τα επτά ανάγλυφα αστέρια, ένα μοτίβο για το οποίο η μέχρι τώρα έρευνά μας δεν 
ανίχνευσε ανάλογο εικονογραφικό πρότυπο, πιθανόν να παραπέμπει στην ένωση των 
Επτανήσων με την Ελλάδα, το 1863/64. Το γεγονός θεωρήθηκε ως το πρώτο βήμα 
προς την πορεία της εθνικής ολοκλήρωσης και την πραγματοποίηση της Mεγάλης 
Ιδέας.48 Σε αυτό το πλαίσιο η πρόταση για χρονολόγηση του έργου στην περίοδο 
1863–1865 φαίνεται να ενισχύεται ακόμη περισσότερο.

Ο τίτλος του έργου, Η Ελλάς Ομονοούσα, υποδηλώνει τη συγκεκριμένη περιρρέ-
ουσα πολιτική και κοινωνική ατμόσφαιρα στην οποία δημιουργήθηκε. Ταυτόχρονα η 
σύνθεσή του προβάλλει το εικαστικό πάρισο του θέματος της εθνικής ενότητας, που 
ήταν ζητούμενο ιδανικό για το ελληνικό κράτος, κυρίως από τα μέσα του αιώνα και 
εξής, οπότε οι νέες ιδεολογικές πραγματικότητες ενσωματώθηκαν στο πολιτικό πρό-
γραμμα της Μεγάλης Ιδέας.49 Το αίτημα για εθνική ενότητα προβαλλόταν εκτεταμένα  

45 Η πληροφορία προέρχεται από τον πρόεδρο της Εταιρείας των Φίλων του Λαού, κ. Νικόλαο Μπρα-
τσιώτη. 

46 Η Εταιρεία παρέχει δωρεάν μαθήματα θεωρητικής και τεχνικής εκπαίδευσης, γι’ αυτό και επιλέγεται 
ο Ήφαιστος μαζί με την Αθηνά. 

47 Νικόλαος Μοσχονάς, 1977:231.
48 Για τα εικαστικά έργα που απαθανάτισαν την ένωση της Επτανήσου με την Ελλάδα βλ. Δώρα Φ. 

Μαρκάτου, σσ. 487–510.
49 Π. Κιτρομηλίδης, 1984:32–33.
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στον δημόσιο λόγο. Επισημαίνουμε τη διατύπωση του Σπυρίδωνα Ζαμπέλιου, ήδη από 
το 1852, για “ολομέλεια και ενότητα”, για “ολομέλεια θρησκευτική, εθνική, ελληνική” 
καθώς και τον εντοπισμό σε κείμενό του για πρώτη φορά τού όρου “ελληνοχρι-
στιανικός”. Η εσωτερική ενότητα, επίσης, που υπονομευόταν από φατριασμούς και 
κομματικές επιδιώξεις, θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την εθνική ολοκλή-
ρωση.50 Η λέξη ενότητα χρησιμοποιείται και ως αντίθετη της διχόνοιας, και σε αυτό 
το πλαίσιο, ταυτίζεται με την ομόνοια. 

Η Ελλάς Ομονοούσα εκφράζει τις ιδεολογικές ζυμώσεις που δημιουργούνται στο 
πλαίσιο της εθνικής ιδεολογίας από τις εκδόσεις των έργων του Σπυρίδωνα Ζαμπέ-
λιου και του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου. Συγκεκριμένα, το 1852, στο έργο 
του Ζαμπέλιου Μελέτη Ιστορική περί Μεσαιωνικού Ελληνισμού, για πρώτη φορά 
παρουσιάστηκε η ενότητα, αρχαίος κόσμος, μεσαιωνικός, νεώτερος. Το 1853 εκδό-
θηκε η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους του Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, και 
από το 1860 έως το 1874 εκδόθηκε πεντάτομη. Το έργο των αδελφών Φυτάλη νοη-
ματοδοτείται μέσα στην οργανική σχέση της διαχρονικής και συγχρονικής ενότητας, 
όπως απαιτούσε και το ιδεολόγημα της Μεγάλης Ιδέας αυτή την εποχή. Άλλωστε, ο 
Καυταντζόγλου δήλωνε ότι προτιμούσε την αρχαία τέχνη, γιατί ανακάλυπτε τα ίχνη 
της σε όλη τη μακραίωνη συνέχεια, έστω και κάτω από διαφορετικά ενδύματα, μια 
διατύπωση που παραπέμπει ευθέως στη θεωρία περί συνέχειας του Παπαρρηγόπου-
λου, χωρίς ποτέ ο Καυταντζόγλου να αναφερθεί άμεσα σε αυτόν.51 

Πιθανότατα η παραγγελία του έργου να προερχόταν από μεγαλοαστό, καθώς 
οι εύποροι παραγγελιοδότες, εκτός από θεές, νύμφες, ερωτιδείς και σατύρους κ.λπ. 
προτιμούσαν για τα σπίτια τους έργα με πατριωτικό και ηθικοπλαστικό περιεχόμε-
νο.52 Από την άποψη αυτή ενδιαφέρον παρουσιάζει μπαρουτοθήκη του 19ου αιώνα, 
από μαύρο σαβάτι, με πλούσια εγχάρακτη διακόσμηση και ανάγλυφη επίστεψη, ένα 
αντικείμενο πολυτελείας, προορισμένο για πλούσιο παραγγελιοδότη, που βρίσκε-
ται σε ιδιωτική συλλογή.53 Στο μέσον της κύριας όψης φέρει παράσταση Αθηνάς με 
περικεφαλαία και δόρυ στο δεξί της χέρι. Η Αθηνά φορεί σταυρό και απεικονίζεται 
ανάμεσα σε κοντάρια με σημαίες. Ο συνδυασμός αυτός δείχνει, όπως και στην Ελλάδα 
Ομονοούσα, ότι πρόκειται για παράσταση συγκεκριμένου ιδεολογικού περιεχομένου 
και όχι απλώς για την προσθήκη του σταυρού στην Αθηνά από τον λαϊκό τεχνίτη 
ως φυλακτικού αντικειμένου.54 Το γεγονός ότι απεικονίζεται η Αθηνά με σταυρό και 
σημαίες σε αντικείμενο λαϊκής τέχνης — όπου συνήθως υιοθετούνται μοτίβα από 
τη λόγια τέχνη  — ενισχύει την υπόθεση ότι το έργο Η Ελλάς Ομονοούσα, όπως το 
σχεδίασε ο Καυταντζόγλου, ανταποκρινόταν στον ιδεολογικό ορίζοντα προσδοκιών 

50 Κωνσταντίνος Δημαράς, 1977: τ. ΙΓ΄, σσ. 468-69.
51 Δημήτρης Φιλιππίδης, ό.π.: 192. 
52 Ηλίας Μυκονιάτης, 1996:17.
53 Το σαβάτι είναι υλικό συγγενές με το σμάλτο και δουλεύεται με την αισθητική αντίληψη του niello. Η 

συγκεκριμένη μπαρουτοθήκη–παλάσκα βρίσκεται στη συλλογή Κ.Γ.Κ. Βλ. Κατερίνα Γ. Κορρέ, 1974:75.
54 Βλ. ό.π.
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τουλάχιστον μιας εύπορης κοινωνικής τάξης, που μπορούσε να παραγγέλει αυτής 
της ποιότητας έργα.

Η Ελλάς Ομονοούσα είναι το επόμενο καίριο βήμα μετά το έργο των Δημητρίου 
Ζωγράφου (1790–1840/43) – Ι. Μακρυγιάννη, Η δικαία απόφασις του θεού να απε-
λευθερωθεί η Ελλάδα (1836)55 (εικ. 13). Στο έργο αυτό η Ελλάδα – Αθηνά, η Ελλάς 
Ευγνωμονούσα του Μακρυγιάννη, εικονίζεται οπλισμένη ανάμεσα στον Όθωνα και 
την Αμαλία και μαζί με τους βασιλείς των τριών προστατριών Δυνάμεων σηματοδοτεί 
την απαρχή της ζωής του νέου κράτους. Η Ελλάς Ομονοούσα έχει περάσει την οδυ-
νηρή περιπέτεια του Κριμαϊκού πολέμου (1854–1857), η σχέση της με τις ευρωπαϊκές 
Δυνάμεις έχει διαρραγεί και πορεύεται με αίτημα την εθνική αυτάρκεια και ενότητα, 
μέσα σε κλίμα που καλλιεργεί και ευνοεί την εθνική και θρησκευτική έξαρση.56 

Τα κενά πληροφόρησης που υπάρχουν για τον παραγγελιοδότη του έργου η 
Ελλάς Ομονοούσα, για τις προϋποθέσεις της φιλοτέχνησής του και τον προορισμό 
του δεν μειώνουν την εικαστική του δύναμη ως έργου με δυνατό συμβολισμό μέσα 
στο πνευματικό και ιδεολογικό κλίμα που διαμόρφωνε σταδιακά τον συγκερασμό 
της αρχαιότητας με το Βυζάντιο. Το 1873 ο γλύπτης Ιωάννης Κόσσος (1822–1873) 
φιλοτέχνησε το έργο, Ιδεώδης Ελλάς. Η αλληγορία της Ελλάδος απεικονίζεται ως 
κεφαλή νεοκλασικής Αθηνάς, που φέρει τα εμβληματικά μνημεία του βράχου της 
Ακρόπολης στο κεφάλι57 (εικ. 14), και εκφράζει την παρατεταμένη εμμονή στην άμεση 
σύνδεση του κράτους με την αρχαιότητα. Στη δεκαετία του 1860 η Ελλάς Ομονοούσα 
της έμπνευσης του Καυταντζόγλου, από το χέρι των αδελφών Φυτάλη, μορφοποί-
ησε τρέχουσες ανάγκες ιδεολογικής συνοχής, τουλάχιστον για την πνευματική και 
οικονομική ελίτ της κοινωνίας, που θα μπορούσε να παραγγείλει ένα τέτοιο έργο. 
Από την άποψη αυτή, η Ελλάς Ομονοούσα είναι “έργο πρωτοποριακό”, στο πλαίσιο 
πάντοτε της εθνικοπαιδευτικής αποστολής που επιφορτίζεται η τέχνη αυτή την εποχή. 

55 Βρίσκεται στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο με τον αριθμό 19. Βλ. Ευγένιος Ματθιόπουλος, 1997: τ. 1ος, 
σσ. 448–452.

56 Στέφανος Παπαδόπουλος, 1977:143–44, 167. 
57 Μυκονιάτης, 1996:36, 184.
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Εικ. 1 (αριστερά): Λεύκωμα 
Αδελφών Φυτάλη. Αρχείο της 
Εταιρείας των Φίλων του Λαού

Εικ. 2: Αδελφοί Φυτάλη, Η Ελλάς 
Ομονοούσα, Λεύκωμα της Εταιρείας 

των Φίλων του Λαού

Εικ. 3 (αριστερά): Jacques Boissard, 
Emblematum Liber, 
προμετωπίδα, 1593

Εικ. 4 (αριστερά): 
Ancien 
Régime, 1790. 
Προμετωπίδα 
από πολιτικό 
Almanac. 
Xαλκογραφία

Εικ.5 (δεξιά): 
Antoine 

Quatremère de 
Quincy, La Patrie, 

1794–95. Σχέδιο 
για τη διακόσμηση 

του Πανθέου
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Εικ. 6: Εξώφυλλο του βιβλίου 
Χημική Φιλοσοφία του Μανασσή 
Ηλιάδη. Εκδότης Άνθιμος Γαζής, 

1802, Βιέννη

Εικ. 7: Η υποδουλωμένη Ελλάδα, προμετωπίδα στο 
Σάλπισμα Πολεμιστήριον του Αδαμαντίου Κοραή, 1801

Εικ. 8: Η Γαλλική Δημοκρατία, 
1793, Λιθογραφία

Εικ. 9: Σφραγίδα Προσωρινής 
Διοίκησης της Ελλάδος, Νο 152.

Ιστορική και Εθνολογική 
Εταιρεία
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Εικ.10: Αφροδίτη Χελωνάτα, Αφροδίτη 
από τη Σμύρνη. Αντίγραφο από 

πρωτότυπο του 410 π.Χ.

Εικ. 11: Αθηνά Παρθένος, 
άγαλμα ελληνιστικών 

χρόνων από την Πέργαμο

Εικ. 12: Αδελφοί Φυτάλη, Ταφικό Μνημείο Μιχαήλ Τοσίτσα, 
ανάγλυφο υποβάθρου, 1860. Αθήνα, Ά Νεκροταφείο

Εικ. 12β: Μπαρουτοθήκη, 
Αθηνά που φορεί σταυρό, 19ος 

αιώνας, Συλλογή Κ.Γ.Ν.
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Εικ. 13α: Δημήτριος Ζωγράφος – Ι. Μακρυγιάννης, Η δικαία απόφασις του 
Θεού δια την απελευθέρωσιν της Ελλάδος, 1836. Εθνικό Ιστορικό Μουσείο. 

Τέμπερα σε ξύλο

Εικ. 13β: Δημήτριος Ζωγράφος –  
Ι. Μακρυγιάννης, Η Ελλάς Ευγνωμονούσα, 

Γεννάδειος Βιβλιοθήκη. Υδατογραφία σε 
χαρτόνι Εικ. 14: Ιωάννης Κόσσος,  

Η Ιδεώδης Ελλάς, 1873. Αθήνα, 
Ζάππειο Μέγαρο
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