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θόνtοι; μηνός ζωγραφ(ζει εν τοις Αναχτόροις την Α.Β.Υ. την πριγχήπισσαν 
Μαρίαν. Προσεχτικός πολύ εις τας γραμμάς. Αρμονικός εις το χρώμα. Αυστη
ρός εις τας χρίσεις. Ιδιαίτερον χαραχτηριστιχόν. Ο μάλλον ισχυρογνώμων εχ 

των καλλιτεχνών μαι;»87. 

Το 1903 ο Γεραvιώτης διαδέχτηκε τον Κωνσταντ(νο Βολανάκη στην έδρα 
της Αγαλματογραφίας, την οποία χαι διατήρησε έως το 1936. 

Παρότι ο αριθμός τωv ίργων 'tΟυ καλλιτέχνη ε(ναι πε.ριορισμέvος, τού'tο δεν 
μας εμποδίζει να σχηματίσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την εκφραστική 
του, καθώς ο χαραχτήρας τηι; δεν παρουσιάζει ουσιαστικές μεταβολές χαθόλο 
σχεδόν το φάσμα της μορφοπλαστικήι; του εξέλιξηι;. Με βάση τηv άρτια κατάρ
τισή 'tΟυ στο σχέδιο, ο Γερανιώτης ενδιαφέρθηκε, ήδη από τα πρώτα βήματα 
της σταδιοδρομίας του, για την προσωπογραφία, η ενασχόλησή του με την 
οποία αντιπροσώπευε κατά έvα μεγάλο βαθμό και το εύρος των δυνατοτήτων 
του. Πράγματι, αν κρίνουμε από ορισμένα ποpτρέ'tα του που σχεδιάστηκαν τ6-

, δ' δ' Μ' ό ' ' ' σο κατα τη ιαρκεια των σπου ων του στο οναχο, σο χαι μετα απο την επα· 

νοδό του στην Αθήνα, όπως ε(ναι η «Προσωπογραφία κοριτσιού» (1897) και η 
«Προσωπογραφ(α του Μποκατσιάμπη» (της Συλλογής Ε. Κουτλίδη και της 
Εθνικής Πινακοθήκης αντιστοίχως), εύκολα θα διαπιστώσουμε τις προθέσεις 
του να υπηρετήσει με πλήρη επάρκεια τις αρχίς του ακαδημαϊσμού, παρόλο που 
δεν λείπουν, ιδιαίτερα κατά την απόδοση των φυσιογνωμικών γνωρισμά'tων 
των ε.ικονιζομένων, και κάποιε.ς εκδηλώσεις των επιδράσε.ων που ενδεχομένως 
είχε δεχ'tεί από τις ρεαλιστικίς τάσεις. Αξιοπρόσε.κτος είναι εν προκε.ιμένω ο 
τρόπος με τον οποίο ο καλλιτέχνης χειρίζεται το χρώμα και την κατανομή του 
φωτός και της σκιάς, t'tσι ώστε οι μορφές να διαχωρ(ζονται διακριτικά από τον 
ουδέτερο, ασαφή, κάμπο, και να επιβάλλονtαι στο θεατή, μέσω της προσήλω
σης του βλέμματος τους σε αυτόν, όπως εξίσου αξιοπρόσεκτις είναι και οι εκ
φραστικίς του δυνατότητε.ς στην πρόκληση επικοινωνίας. 
Η σχεδόν αποκλειστική ενασχόληση του Γερανιώτη με την προσωπογραφία 

δεν του επέτρεφε να αξιοποιήσει καλύτερα τις γνώσεις του πάνω στα προβλή
ματα του υπαιθρισμού, γνώσεις που ασφαλώς διέθετε, όπως αποδεικνόεται 
από τη σόνθεσή του «Ελιίι;» (της Συλλογής Κρανιώτη). Χωρίς να αποδε.
σμεόεται πλήρως από τους περιορισμούς μιας αντίληφης, όσον αφορά το χώρο, 
προσηλωμένης στη θελκτική ευλογοφάνεια του νατουραλισμού, ο καλλιτέχνης 
αν~ζητάει εδώ κάποιες προσωπικές λόσεις στην απόδοση του φω'tός, το παι· 
χνιδισμα και οι αντηχήσεις του οποίου γίνονται φορε.ίς παραστατικής ευκρίνει
ας και αλήθειαι; στη συνδιαλλαγή του με τα δε.δομένα της οπτικής εμπειρίας. 

Μι:ι ανάλογη με εκείνη του συναδέλφου του πορεία ~λούθησε και ο Εμ
μανουηλχΔαu.πά.χι~c (1859-19.Q?), ο οποίος όμως ε.πέλεξε να εκφραστε( μέσω 

87. Επετηpίς των Φιλοτίχνων, 1901, -ιχ. 2, σ. 20. 
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ε.νός ;;ιρύτερ~υ θεματ~ού πλαισ{Qυ, που ή;αν επόμενο ν~ του εξασφα~ίσει μι,α 
πιο ολοκληρωμένη ανάπτυξη των δυνατοτητων του, παροτι η ασθενιχη του φυ
ση και οι επιδράσεις αυτού του γεγονότος στην φυχολογ(α του, φα(νε.ται ότι 
"στάθηκαν ε.μπόδιο στην πλήρη Uλοπο(ηση των προσωπικών του εκφρασ~ικών 
στόχων. 

Ο τήνιος την καταγωγή Λαμπάχης, γε.ννήθηκε στην Αθήνα το 1859 και σε 
νεαρή ηλικία (15 ή 16 ε.τών) γράφτηκε. στο Πολυτεχνείο, για να παρακολου
θήσει μαθήματα ζωγραφικής στο Καλλιτε.χνιχό Τμήμα με την υποστήριξη του 
Ιερού Ιδρύματος της Ευαγγελιστρίας της Τήνου, του οποίου υπήρξε υπότρο· 
φος8Β. Κατά τη διάρκεια της μαθητείας του ανέπτυξε. ένtονη δράση, που άλλο
τε συνέβαλε. στην αναγνώριση του ταλέντου του, όπως έγ~νε. το 1879, ότ~ν 
απέσπασε. εφάπαξ αμοιβή, όφους 65 δραχμών για τις επιδοσειι; του στις ε.τη· 
σιες ε.ξιτάσε.ις89, και άλλοτε πάλι τον οδηγούσε σε πράξε.ις που παρ' ολ(γον να 
του στοιχίσουν την απομάκρυνσή του από το ίδρυμα, λόγω «ανά~μοστης» συ
μπεριφοράς90. Αμίσως μετά από την αποφ?ίτησή του το 1881 ~ηγε στη Γε~
μανία προκειμένου να συνεχίσει τις σπουδις του στην Ακαδημια Εικαστικων 
Τεχνών του Μονάχου. 

Επόμινο ήταν, λόγω της καταγωγής του, αλλά και της παράδοσης που ε(-

88. Γιώργιος Ι. Δώριζας, Οι Τήνιοι χαλλιτlχνες χιχι τιχ μουσι(ιχ της Τήνου, Αθήναι 
1979, σ. 546 126. 

89. IΜπίeης, ό.π., σ. 267. J , , , 
90. Ο Μπ(ρης αναφίρε.ι δύο τέ-ιοιις πιριπτώσιις τιμωρ(ας -ιοu Λαμπαχη απο τη δι~uθuν· 

ση τοu Πολιrtιχνε.ίου, για τη σuμμιτοχή τοu, μαζ{ με. άλλοuς συμμαθητές τοu, σt δ,ιcχφορα 
επε.ισόδιcχ ποu αυνίβησcχν στοuς χώροuς τοu ιδρύματος. Η πρώτη πιρίπτωση, αφορουσι '"!ν 
εισβολή -ιοu Λαμπάχη στην τάξη ΧCΧ-tά τη διάρκεια τοu μαθήμα-ιος -ιης σπουδης -ιου γuμvou, 
σι κα-ιάσταση μίθης, -ιις «ύβρεις» ποu tξαπίλuσι ιvαντίον τοu διιυθuντ~ Δημη-ιρ(οu Ανtωνο· 
πούλου για τα καχώς χ.Ε.ίμι\Ι<Χ στη Σχολή και τη στρα-ιιω-ιική νοοτροπια του, αλλά ΧCΧι την 
ιπιθι't"ικότητα την οποία ο νεαρός ζωγράφος ε.πιδε.ιξε., «ε.ν τη αυτή καταστάσιι δι~τελών» , 
προς τους αυμμαθητίς -ιου, κατcχστρίφονtας τα τιλάρα πάνω στα οποία εκείνη -ιη~ ωρα ισχι· 

' ' 'δ ζ.J.· ' η επΛJ.φω~ απο -ιο διε.uθυ· δ(αζαν. Για τη αυμπιριφορα του αυτη ο ι ιος φηαε. αυιγνωμ , Ι"'" .. , , 

ν-ιή -ιοu ιδρύμα-ιος, και απέδωσε -ιο γεγονός σ-ιο «άπιιpον της ηλιχ(cχς -ιου» , στα προβλημα; 
-ια υγείας που αντιμιτώπιζι (ή-ιαν ραχι-ιικός) και βεβαίως στο ό-ιι την ώρα του πιριστα-ιικοu 
βρισχόταv υπό ~ν ε.πήρεια -ιοu αλχοόλ. (Α\Ι<Χφορά -ιου Εμμ. Λ~μπάχη της 17, Μαf)'t(ου 
1876' βλ. IΜπί ς , ό.π., σ. 247-j . Η δεύτε,ρη περίπ-ιωση τιμωpιας -ιου ι(χι σχιση μ: -ιον 
-ιρόπο τον οποίο επίλtξαν να διαμαρ'tUρηθούν οι αυμμαθη-ιίς -ιου της πίμπτης και της κ-ιης 
-ιάξεως της Ζωγρ«φικής, μιτά την χα-ιάργηση από το διεuθuντή -ιοu Πολυ:εχνιίου Αναστ~· 
σιο θιοφιλά, των δύο από τα -ιέσαερα μοντίλα για τη σπουδή -ιοu -yuμνου , και'"! σ:'γχω· 
νιuση -ιωv τισσάρωv ψημά-ιωv διδασκαλίας -ιου μαθήμα-ιος σε δύο. Ο τρόπος αυ-ιος η-ιαν η 
αποχή -ιου των σπουδαστώv από τις παραδόσεις. Η απόφαση \Ι<Χ την πραγμα-ιοποιήσοuν 
ελήφθη χάρη στην ισχυρή ιπιpροή που ο Λαμπάχης ασκούσε στη φοιτη"tική κοιvό~α για 
ζη'tήμα-ια τα οποία ίθιγαv τα χιχτημίvα διχcχιώμα-ια των μιλών της. Βλ. Μπίρης, ο.π., σ. 
268. 
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χε εν τω μεταξό δημιουργηθεί από τουι; προηγούμενουι; μεταπτυχιαχούι; έλλη
νει; σπουδαστές, να επιλέξει χαι αυτόι; το εργαστήριο του συμπατριώτη του Νι
χολάου Γύζη, με -.ον οποίο μάλισ-.α συνδέθηκε φιλιχά9 1 . Στο Μόναχο 0 Λα
μπάκηι; θα πρέπει να έμεινε έως το 1886, καθώι; υπάρχουν σαφε(ι; ενδείξειι; για 
επάνοδό του στην Ελλάδα το χρόνο αυτ692 • Λίγο αργότερα διορίστηκε καθη
γητήι; τηι; Ιχνογραφίαι; στο Αρσάκειο τηι; Λάρισας, στο οποίο εδ(δαξε πιθανώς 
έ.ωι; το τέλος της δεκαετίαι; του 1880, αφού από την αρχή της επομένης εκδη
λώνεται έντονη δραστηριότητα του καλλιτέχνη στην Αθήνα. Η εν λόγω δρα
στηριότητα αφορούσε την ενασχόλησή του τόσο με τη ζωγραφική πινάκων ηθο
γραφικού περιεχομένου και το σχεδιασμό, κατά παραγγελία , προσωπογρα
φιών, όσο και με την αγιογραφία, στα μυστιχά της οποίας τον είχε προφανώς 
μυήσει ο αδελφός του, βυζαντινολόγοι; και υφηγητής στο Πανεπιστήμιο , Γε
ώργιος Λαμπάκης. Για τις αγιογραφικέι; του επιδόσεις και τον τρόπο με 'tον 
οποίο απέδιδε τα θρησκευτικού περιεχομένου θέματα, μαι; πληροφορεί ο αρ
θρογράφοι; της εφημερίδας Καιpοt, που επισκέφθηχε το εργαστήριο τοv καλλι
τέχνη -.ο 1893 και τον παρακολούθησε την ώρα τηι; δημιουργ(αι; του. Ανέφερε 
σvγκεκριμένα ό"tι ο Λαμπάκηι; εφάρμοζε με ε.πιτυχία τους κανόνες της προο
πτική~ σύμ~ωνα με το νεοβυζαντινό στυλ ποv ε.ίχε ε.ισαγάγει προηγουμένως ο 
Lιιdwιg Thιesrch , « χωρίς να παρεκτραπεί εν τη μιμήσει της φύσεως εις την 
ανευλαβή εντύπωσιν, την οποίαν παράγουσιν αι αγιογραφίαι της λατινικής εκ
κλησίας και της Ιταλικής αναγεννήσεωι;»93 . 

Στα χρόνια που ακολούθησαν έγινε ακόμη πιο συστηματική η συμμετοχή 
του σε διάφορες εκθεσιακές διοργανώσεις, στις οποίες συνήθως αποσπούσε ευ-

.. , 6λ 94 Κ' δ ' ' νοικα σχ ια . ατα το ακα ημαϊχο ε•οι; 1903-1904, με αφορμή τα προβλή-
ματα που αΙΙτιμε.τώπιζε το τμήμα θηλέων τηι; Καλλιτεχνικής Σχολής τοv Πο
λυτιχνείου, ο Λαμπάχης προσπάθησι να δημιουργήσει ιδιωτική σχολή ζωγρα-

91 . Νιχ6λαος Γύζης, Επιστολcιί, ό.π .• α. 146. Επιcπολή του Γύζη πρα; τον Νιχ6λαο 
Νάζο (2 Δεκιμβρίου 1886) . 

~2. Το 188
1

6 ο Λαμπ~ης ζωγράφιαι μια ιλαιογραφία μι θέμα: «Το χωρι6 του Γύζη:t 
(Αθήνα, Εθvικη Πιvαχοθήκη). την οπο(α και απέστειλε στο δάαχαλ6 του cπο Μ6ναχο . Ο 
τελιυτα(ος τ~11 ευχαρίατηαε με την παρακάτω επιστολή: «Αγαπητέ Μανώλη. Σε ευχαριcπώ 
και πάλι , ~ιοτι μου ίδωχες ζωηράv αφορμήν να διέλθω vοερώς το χωριό μου, να αναv(δω 
τους μικρους μου φίλους χαι φαυτόν ως παιδ ίον αμέριμνον. Λυπούμαι διά την αποθάρρυν· 
αιν, την οποίαν αισθάνεσαι αυτού. Τω όντι ε(ναι λυπηρόν το να μη θίλη και πάλιν εν Ελλά
δι 11' ~νάφη η ιερά φλος τω11 Ωρα(ων Τιχνών, εχείvη , ήτις άλλοτε έλαμπε και εξακολουθιί 
εις αιωνας να δοξάζη τους προπάτορας ημών» . Η επιστολή προς τον Λαμπάκη φέρει ημερο· 
μην(α 22 Δεκεμβρίου 1886. Βλ. ό.π., σ. 147. 

93. Εφ. Καιροί, 22 Ιαvουαρίου 1893. 

94. Το 1~~4 πήρε μέρος ατη cδιαρκή» έκθιαη του «Ομίλου των Φιλομούσων» (βλ. 
«Κ~λλιτιχνιχη Εχθεση:t . ιφ., Εφημ.εe(ς, ό.π.) , ενώ ήδη με τη σύσταση της cΚαλλιτιχνιχής 
Ενωσιως» το 1895, συμμετιιχι ως ιδρυτιχό μίλα; σι όλες σχεδόν τις εκδηλώσιις της. Βλ. 
ιφ. Εμ.πρός, 7 Μαίου 1900 χαι ιφ. Κσιιpο(. 15 Νοεμβρίου 1900. 

ιι. , , , , 9s Τ ( δ 
φικής για την εχπα(οευση των γuναιχων, χωρις ομως επιτvχια . ην πιρ ο ο 

ε.κε(νη ωστόσο ( 1903) ήλθε χαι ο διορισμός του στο Πολυτε.χνείο, όπου επρό
χειτο vα αναλάβει τη διδασκαλία της Ιχνογραφ(ας, μετά την ξαφνιχή αναχώ
ρηση του Ροϊλού για το εξωτερικό. Από τη θίση αυτή εδ(δαξε έως •ο θάνατό 
του το 19.09. Κατά τα •ελε.υταία χρόνια της ζωής του λέγεται ότι ο καλλιτέ.
χνης είχε περιπέ.σιι , λόγω της ραχίτιδαι; που τον βασάνιζε, σε μια παθολογική 
μελαγχολία, η οποία και ε.πιτάχυνε την ποριία του προς τον τάφο σε ηλιχία 50 

ε•ών96 • 
Παρότι ο σχετικά σύντομος βίος του δε.ν του επέτρεφε να καταστήσιι σαφέ-

στε.ρο το εύρος των προσανατολισμών του, ο Λαμπάχης εχφράζει με το έργο 
-.ου ένα σημαντικό μέρος της εξέλιξης, των δυνατοτήτων και των προοπτικών 
της νεοελληνικής ζωγραφικής, ένα μέρος που συνδέεται τόσο με την ανάπτυξη 
του ρεαλισμού όσο και μι εκείνη του υπαιθρισμού, ιδίως σε σχέση με την πο
λυμορφία των εκφάνσεων του τελευταίου, κατά την απόδοση του ελληνικού το-
πίου. 

Για να ικτιμηθι( η συμβολή του στη διάδοση των αρχών του ρεαλισμού , 
ασφαλές χριτήριο είναι, κυρίως, η ε.νασχόλησή του με την ηθογραφία, την 
οποία και προσπάθησε να απαλλάξει από το συνηθισμένο γραφιχό ή χαι διδα
κτικό της προορισμό , έτσι ώστε να μπορέσει vα καταγράφει τον παλμό της 
πραγματικής ζωής στην περιστασιακή της διάσταση , χωρίς εξωραϊστικές δ~α
θέσεις. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα του εν λόγω εγχειρήματος αποτελει ο 
σχεδιασμός του «Τάμα•οc;» (της Συλλογής του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελι
στρίαι; της Τήνου), όπου χάρη στην ασκητική χρωματική κ~ίμα~α , την έλλει
φη αφηγηματικών μοτίβων, και γενικά τη λιτότητα των μισων εχφρασ!Ις που 
χρησιμοποιιί, κατορθώνει να διαχειριστεί λεπτές φυχιχές κατάστασεις, όπ~ς 
αυτές ε.κδηλώνονται στην αγωνία του ανθρώπου που αναγνωρίζει το πεπρωμε· 
νο του, στην πίστη του, κάποτε, σε υπερφυσικές δυνάμε.ις ευσπ~αγχνίας , χαι εν 
τέλει στο τραγικό της «αφέλειάς» τους μπροστά στο αναπαντε.χο. Τα ίδια 
αχριβώι; χαραχτηριστιχά συναντούμε και σε, ορισμέ~α πορτ~έτα του: που δεv 
ανήκουν στον χόχλο των «υφηλών» πελατων, αλλα αφορουν ανθρωπους ~ 
καθημερινής συναναστροφής του καλλιτέχνη, όπως εκείνο της «Κ,ας Βαφειαδα
κη» (Συλλογή Μ. Ρομπ6τη), η ανάδειξη του προσώπου της οπο~ς σε μια χ~
ταπονημένη μάλλον ανέκφραστη, πόζα, «περιτριγυρισμένη» στα ορια το,υ χα
δρου από κατηφή σκούρα χρώματα, γίνεται φορέας μέθεξης του θιατη στις 
εσωτερικές πτυχίς της ύπαρξης και των συναισθημάτων. , 
Η αναζήτηση της εσωτερικής αλήθειας στα θέματα με τα οποια χαταπιανό

"tαν, απασχόλησε τον Λαμπάκη και χατά την απόδοση του τοπίο~ , που το 
αντιμετώπιζε. άλλοτε με. μια εσκεμμένη απλότητα, σα να το φωτογραφιζε λου-

95. Περ. Πιναχοθήκη, τ. 4 (1904/ 1905), α. 2 17. 
96JΜπ1eηι;, 6.π., σ. 536 .\ Βλ. ιπ(αης , Δώριζας, ό.π., σ. 55. 
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σμένο στο ψως, με την αναγωγή του χρώματος και της φόρμας σε μεγάλες 
λείες επιψάνειες, όπως για παράδειγμα, στη σύνθεσή του «Παράγχες»97 , χαι 
άλλοτε ιδωμένο μέσα από το θαμπό ψίλτρο της νοσταλγίας του, και ως εκ τού

του γεμάτο στίγματα μνήμης, ξεθωριασμένα χρώματα και αδρέι; γραμμέι;, που 
επινοήθηκαν για να ορίσουν το περίγραμμα ενός κόσμου αλλοτινού, βγαλμένου 
από τη ψαντασμαγορία των παραισθήσεων της παιδικής ηλικίας. Σε μια τέτοι
ου εCδους θέαση απέβλεπε ο σχεδιασμός της σύνθεσής του «Το χωριό του Γύ

ζη», που ο καλλιτέχνης το προόριζε για δώρο στο δάσκαλο και συμπατριώτη 
του, εν είδει «καρποστάλ» ή «καταφυγίου ανάπαυλας» στο παλιό, ψιλόξενο 
περιβάλλον . Η χειρονομία αυτή θα αποδε.ιχθεί άκρως ε.υπρόσδε.κτη και συγχι· 
νητική, εάν κρίνουμε από την ανταπόκριση του αποδέκτη του δώρου98 • 

Αντίθε.τα με την περίπτωση του Λαμπάκη ο οποίος δεν πρόλαβε. να ολο
κληρώσει το έργο του, ούτε. χαι να μεταδώσει το πε.ριε.χόμε.νο των προσανατο· 
λισμών του στους μαθητές του, λόγω της σχετικά σύντομης πα ουσίας του στο 

Πολυτε. νε.(ο ε.χε νη του εωργιου αχω ι η φερε.ι ο α τα γνωρίσμα-.α του 
επιτυχημένου δημιουργού, που όχι μόνο ευνοήθηκε από τις περιστάσε.ις και τη 
δημοσιότητα στην ανάδε.ιξη του -.αλέντου του , αλλά και που μπόρεσε να παίξει 

πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική εικαστική διαμόρψωση των αρχών του 
20ού αιώνα, χάρη στον πολυδιάστατο χαραχτήρα της εχψραστικής του γλώσ
σας και τις ποικίλες διατυπώσεις της αλλά και χάρη στο εξίσου ευρύ και πολύ
μορφο ρεπερτόριο των θε.ματικών του επιλογών. 

Όπως προκύπτει από το πλούσιο υλικό που διαθέτουμε για τη ζωή και το 
έργο του99, ο Ιακωβίδης γεννήθηκε στο χωριό Χύδηρα της Λέσβου στα 1853, 
και στη συνέχεια στάλθηκε από τους γονείς του στη Μικρά Ασία, προκειμένου 
να ολοκληρώσε-ι τις εγκύκλιες σπουδές του σε. σχολε.ία της Σμύρνης και της 
Μαγνησίας. Η κλίση που διέθετε από παιδί προς τις καλές τέχνες και η αvα· 
γνώρισή της από το συγγενικό περιβάλλον του, στάθηκαν αποφασιστικοί πα

ράγοντες στη χάραξη της σταδιοδρομt<Χζ του, καθώς οι δικοί του δε.ν έφεραν 
καμιά αντίρρηση στις αναλόγου προσανατολισμού επιλογές του. Έτσι, σε ηλι
κία 17 ετών, ο Ιακωβίδης γράφτηκε στην Καλλιτεχνική Σχολή του Πολυτe.· 

97. Ελαιο α ία. Συλλο ή Ιωάννη Λαμπάχη. ΠΟΥΒΡΙΣΚΕΤΑΙΤΩΡΑ? 

98'. Γύ ό.π. σ. 147. Επιστολ' του Γύ π ο τον Λα παχ νία 22 Δt· 
~μβρίου 1886. 

99. Βλ. μ&ταξύ άλλων Γιοφύλλης, ό.π. , τ. Α', σ. 224 χ. ε. · Σπητέρης, ό.π., τ. Β', σ. 
29 χ.&.· Λυδάχης , ό.π., τ. 3, σ. 224 χ.ε. · Χρήστου, ό. π., σ. 62 χ.ε. χαι Μπίρης, ό.π., σ. 
538. Βλ. επίσης Ζαχαρίας Παπαντωνίου, «0 Ιακωβίδης χαι το έργο του», εφ. Ελιύθεpον 
Βήμα, 15 Δεκεμβρίου 1932, Αγάθων Κριτωνίδης, «Σύγχρονοι Έλληνει; Καλλιτέχναι - Γ. 
Ιαχωβίδης», περ. Παναθήναια, τ . Β', 15 Ιου11ίου 1902, σ. 167-72, Δ. Α. Κόχχινος, «Γι
ώργιος Ιακωβίδης» , περ. Nf.rx Εστία, τ. 7, τχ. 145, 1 Ιανουαρίου 1933, σ. 16-8, χαθώς 
και το άρθρο του γιου του καλλιτέχνης Μιχέ Ιαχωβίδη στη Nf.rx Εστf«, τ. 13, τχ. 155, 1 
fουνίου 1933, σ. 612 χ.ε. 

Ιωάννης Λαμπάκης
Text Box
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· ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤ~ΟΒΙΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

ΥΠΟ 

ΚΩ~ΤΑ Η. ΜΠΙΡΗ 

Α0ΗΝΑΙ-Ι957 



129 Έμμαvοuηλ Π . Λαμπάχης (1903- 1909). Έyeννήθη e!s τexs Άθήναs τό 1856 

καl έσποvδασe Ζωyραφικfιν εls την Σχολfιν των Καλών Τεχνών. Ώs Τήνιοs δέ έκ 

μητρός, lτvχεν Vποτροφίαs τοv Ίδρvματοs τfίs Είιαyyελισϊplαs καl συνέχισε τexs 

σποvδάs τοv εls τό έξωτερικόv. ΈπιΟϊρέψαs, διωρίσθη καθηyητfιs τf\s Ίχνοyραφίαs 

ets το 'Αρσάκειον τήs ~αρίσηs. Τον ΣεΠϊέμβριον τοv 1903 διωρlσθη . καθηyηΤ.i)s -τ,:Qv 



536 Καθηyηταi καl Διεvθννταl 

Ιδίου μαθήματοs εls την Σχολi}ν τών Καλών Τεχνών τοv 

Πολvτεχνείου, διδάξαs μέχρι τοv Μαρτίου τοv 1909, ότε 

άπέθανε. Έπεδίδετο κυρίως είs άyιοyραφίαs καl ε\ρyά

σeη εlς τόν καθαρισμόν τών τοιχοyραφιών τοv Δαφνίου, 

τόν δποίον διηύθννεν δ μεσαιωνολόyος άδελφός του 

Γεώρyιος Λαμπάκηs. Τά κvριώτερα των eρyων του εΤ

ναι , «Ό 'Αρχισιδηρουρyόs», «Κεφαλfι Ίουδαίου», «Ή 

Όρφαvη 'Αθιyyαv\9>, «Ό Γέρων», «Ή Νvμφη» κα\ διά

φοροι άyιοyραφ!αι εls την Εvαyyελίστριαν τfjς Τήνου. 

Els μικράν ήλικίαν εΤχε προσβληθfj άπό ραχιτισμόν, λό

Υ':' τοv δποίου περιέπεσεν άπό τοv 1907 εts παθολοyικΤ)ν 

.~. 
' \ f 

μελαyχολίαν, ήτις τόν ~βάρννε τόσον, ώστε τόν eφερεν εts τόν τάφον μετά δvο eτη. 
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ΣΧΟλΕΙΟΗ ΤΕΧΝΩΗ Σχολ lτοι; 1874-1875 
Κ ο ι ν οποιησις 

'Επειοη σήμερον, τήν 18ην τρέχοντος, οι μαΘηταl της Α' και Β' τάξεως τοu Κα

θημερινοu Σχολε(ου !:καμον έπανειλημμένας διαδηλώσεις, άπο συστάσεως, έναντίον τ&ν 

οιοι-.άξεων -.ου Σχολείου, οιtτινες προβλέπονται και τιμωροuνται άπο το 13ον <Χρθροv του 

όργοινισμοu αότοu, &.ποιγορεύετοιι εις οιύτοuς ή είς τ-Ιjν ΣχολΥjν ε~σοδος μέχρι της προσεχοuς 

Δευτέρας 24ης τρέχοντος, ήj έγκρ(σει κοιt. τοϋ κ. Προέδρου κοιt τών παρόντων σήμερον και 

λαβόντων γνώσιν μελών της Έφορ(ας. 

'Εν 'Αθήναις τήν 18 Μοιρ-.(ου 1875 

Ό Διευθυντης 

Δ . Κ. 'Αντων6ποvλος 

Ταγμ. 

.. Ησαν τόσον vποτεταyμέvοι οί μαθητα\ κα-τά τήν mρίοδον έκείνην της στρα

τοκρα-τίας τοv Πολvτεχνείοv, ώστε άκόμη κα\ τό κατώτερον προσωπικόν τοv Σχο

λείοv τοvς έθεώρει vποχeιρίοvs καl τοvς έπεβάλλετο μέ βάναvσον τρόπον. Σώζεται 

εlς τό άρχείον ή ό:ναφορά ~νόs μαθητοv, εις τήν ό'!fοίαv έκθέτει ούrος πρός τόν διεv

θvvτήν πωs έyέvετο, όλως άvαιτίως, όπως yράφει, θvμα άyρίας έπιθέσεωs eκ μέρους 

τοv έπ.ιστό:τοv τοv Σχολείοv 1
• Μεταφέρομεν έδω τό περιεχόμενόν της : 

Κόρ.ιε Διευθυντ«, 

'Ο έπιστάτης της Σχολ1jς 'Ιωάννης Καλησπέρης τΥjν παρελθοuσαν Παρe>:σκευην -.17 

τρέχ. μ. , έν(i) είσηρχόμην εlς την Σχολήν, με προσεκάλεσεν είς τόπον παράμερ(,)ν της 

αόλ9jς νιΧ μ' δμιλήση δ9jθεν. 'Αλλ? άντι τούτου. μ' έκ-.ύπησεν α(φνης οιιl. της ράβδου και 

μ' έθραυσε τήν κεφαλήν, έξ -Jjς είσέτι πάσχω. 

Καθημαγμένος ώς ~μην έπορεύΘ·ην έν ήj &.πελπισίq. μου είς την ο!κίαν τοu κ. 

Πρωθυπουργοu, διότι '!μεϊς &τuχε νιΧ μη ε!σθε την ώραν έκείνην έν 'Vη Σχολ?j και 

ό κ. Πρωθυπουργος, ίδών την κατάστασ(ν μου κοιt συγκινηθεlς, &μα καl άγανοικτήσοις, 

'"' il -ζ' ό Δ Θ'' ' _, ' ''''έ μ ε~πεv ωι.ς μου ητηση χ. ιευ υντης την τιμωριαν -.ου επιστατου κι εγω αμ σως 

τον παύω διtΧ την κακήν "\'Ου πρ&ξιν». 
'Α "' , λ ' \ ' ' Ν Δ 1 ~ !ζ, ~ \. , ψου κοιτηγγει οι αυτον ενωπιον της ιχοιιοσυνης κα~ ε ητησοι ·• ιιν κατα νομον 

-.ιμωρ(αν αύτοu, κοιτά: κοιθΎ)κον καταγγέλλω καt είς ύμας -.-}ιν άπρεπη πρίΧξιν τοu έπιστά

του, 15στιι; ένεκα τ-Ίjς έν ήj Σχολ?j θέσεώς του, έν({> έπρεπε νά: προστατεύη τοδς μοιθητιΧς 

κατα ποιντος ένοχλοuντος οιύτούς, αύτος το έναντ(ον &πραξε, δ(δων καt το κοικον παρά

δειγμα τ-Ίjς οιότο8ικίας. 

Δια ταuτα, Σ. κ. Διευθυντά, παρακαλώ ύμίΧς, ποιρ' ou οι μαθητοιt έλπ(ζουσι προ· 

1. Αiτησι~ Παvλον '(ωαvvίδοv άp. 337 τfjs 22 ξεπτ. l67Q, 
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στιφ(αν και δικαιοσύνην, tνα lχων έν Ι>ψει το έν ή\ Σχολ?j γεyόμενον cίτοπον, ζητή

σητε ούχι βεβαίως την ποιuσιν, διότι 8eν ιχω -rοιαύτην άποιίτησιν, άλλα τούλάχιctτον την 

οιόστηρcΧν τιμωρίαν τοu άδικήσαντος ένα τ&ν μαθητών, 8στις 8eν fιτο <Χξιος να τον μετα

χειρισθ?j οιJτω πως δ έπιστάτης. 

Δέξοισθε, Σ. Κύριε Διευ~υντά, τα ταπεινά. μου σεβάσματα 

Εόπειθέστατος 

Π αvλος 'Ιωαννlδης 

μαθητής τής Σχολής 

Δέν yνωρίζομεν Μ:ν προέβη καi εtς ποίαν ένέρyειαν προέβη έπl τf)s άναφορcχς 

ταύτηs δ διεvθνντi]ς τοv ΠολvτΕχνείοv Δ. ) Αvτωνόποvλος, διότι οvδeν σχετικόν εy

yραφον ό:πηvτήσαμεν εts τό άρχeίον. 

'Από τήv ερενναv τfjs κοινωνικfjs έξελίξεωs των 'Αθηνων εχομεν ύττ' ι5ψει, ότι τήν 

έποχf~ν έκείνην άιφιβως έπεκρό:τοvν εlς ώρισμένην τάξιν τοv λαοv ήμιάyρια ήθη, 

τό: όποία έπηρέαζον άναλόyωs και τovs vέουs, έάv σvvέβαινε νά στεροvvται οtκοyε

vειακης άνα-τροφf)ς. Έχρeιάζeτο λοιπόν έκ μέροvs τfjς διεvθvνσεωs ένός ό:νωτέροv έκ

παιδevτικοv iδρvμα-τος vά ό:σκηται αVστηρός Ελεyχος έπί της σvμπεριφορcχs των 

μαθητc-:Ον. Ή τvραvνική όμως καl ταπεινωτική έκείνη άyωyή, ήτις ήσκεϊτο τότε έπl 

των μαθητών τοv Πολvτεχνείοv, eΤχεν εts τήν πραγματικότητα όλέθρια ό:ποτελέσματα 

ets βάρος της διαπλάσεως τοv χαρακτfjροs των. Διότι έπεξειρyάζετο την μείωσιν τfjs 

πνεvμα-τικότητος, τήν μείωσιν τοv θάρρους Kdi τfjς πpωτοβοvλ{ας Καl την καλλιέp

yειαv ένόs κρυφοv πόθοv άvτιδράσεως, μέ fνα ξέσπασμα κακότητος η όρyίοv. Els 
τό άρχείον τοv Πολvτεχνείοv της Ιδίας περιόδοv εvρίσκομεν μ(αv άναφοράv τοv μα

θητοvl'Εμμ. Λαμπό:κη,1 μέ τήν δποίαν ούrος έξομολοyείται els τόν διεvθvvτήν τό άμάρ
τημά τοv, τό δποίον δeν εtχε τολμήσει άρχικωs νά δμολοyήση και διά τό δποϊοv εΤχε 

τιμωρηθη μe άποβολήν, έξαιτοvμενος ήδη τήν Ο:φεσιν της ποινfjς τοv : 1 

Πρός τόv Σ . Διευθυντήv της ΣχοΛΥjς τών Ώpα(ωv Τεχνών 

Σεβαστέ Κόριe Διευθυv'~'ά , 

Βαρέως την άπο της Σχολ1jς ιlποβολήν μου φέρων, ένεκα προ·ηγηθέντος άτακτ-ή

ματος, διι1; της παρούσης ερχομοιι νιΧ καταθέσω •ιμϊν καθαρώς την ιlλήθειοιν, βέβαιος ών 
οτ~ τοιύτης γυμν1jς καί μ6νηc; λεγομένης, ταχεία θέλει έπέλθη άναστολη της βαρε(ας 

ποινης μου. 

Μόνη ο' είλικρινης άλήθειοι ένώπιον 'Υμών έξομολογουμέν·η και 1jς πέραν ούοeν 
άληθέσ-.ερον, ε!ναι 15τι κατα την έσπέραν της ΠοιρασκευΊjς της 12ης Μαρτ!ου έν πάση 
άθωότητι παρηκολούθησα 6 μα:θητΟ:ς τών &.νω-.έρων -.άξεων έπι σκοπ(i) να έκκλ·ησιασθώ-

\. Άvαψοpά Έμμ. Λαμπάκη τijs 27 Μαρτ. 1876, 
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μεν έν ήί έν Πολυγών~ Έκκλησ~ των Τοιξιοιρχών, δια την άκολουθίαν των χαιρετισμω 

της Θεοτόκου. Καθ' δδον ομως οι μοιθηται μετέβαλον γνώμην, έγώ δέ, ο -τε μικρότερο 

πάντων των έν τη συνοδει~. έπόμην οιύτοίς έν πλήρει άγνοί~, άφοu δέ έφθάσοιμεν εις τη 

Κολοχυνθοuν, μεθ' ιχανων και ά.λλεπαλλήλων προπόσεων, ώς πάντη &πειρος ποτών, έγε 

νόμ·ην οtνοβοφής. Έντεuθεν άνεχωρήσαμεν έπι τίi> σκοπ<j) να ποιρευρεθώμεν εις το χατα τη 

7ην C>ραν μ.μ. μάθημα τοu γυμνοu. 'Αφοϋ δe έφθάσαμεν εtς την Σχολήν, εtς μαθητη 

της ά.νωτέραι; τάξεως, ~ς γνωστος 'Υμίν έστ(, έν κοιτοιστάσει μέθης διατελών έπετέ~ 

κοιτά τινων τελάρων τών μαθητών, ώς χαt οι άλλοι μοιθηταt έτράπησαν είς φωνασκ(οι 

και ά.τοπήμοιτα. 'Εγώ δε έν ήί αύτfι χαταστάσει διατελών, ούδόλως την έμαυτοu έχω 

συνε(δησιν, ά.πλώς άπέσχισα ~ν έκ τών προεσχισθέντων τελάρων ύπο τοu ώς προε(ρητα 

μαΟ-ητοϋ άνωτέρας τάξεως. Έαν δέ προέβην εις Gβρεις καθ' δμών Κύριε Διεuθυντά, τοϋτ 

έν πλήρει συνειδήσει λέγω Ύμϊν 5τι, ώς έκ της καταστάσεως έχείνης, δεν ε!μαι ιχανος νu 

νcΧ. ένθυμηθω. 'Εκ των καταθέσεων δμως των συμμαθητών μου γ(νετοιι οΊjλον, 5τι, χαίτο 

έν τοιαύτη καταστάσει διοιτελών, δέν έξύβρισα ΎμiΧς, δια ιrούτου 5μως δeν προτ(()εμοι 

ν' ά.ρνηθC) πρiΧξιν ήτις τυχον έν τοια1)τη μεθuσ't'ιχ7j καταστάσει να έλαβε χώραν. 'Εξελθόν 

τες δέ έχ τοu Σχολείου χα!. μεθ' ίκανον περ(πατον περt την δδον Αtόλοu και περί την Πλα 

~ϊαν της Όμονο(ας περt την 111 /2 μ.μ. μετέβη ~χαστος εις τcΧ. ίδιοι. 

Τήν άλλην ο' ήμέραν, παρcΧ. πασαν προσδοκίαν έμοιθον <Sτι OL μοιθη't'α!. μεθ' ώ 

την παρελθοϋσαν ήμην ήμέραν ε!χον σκοπον ν' ά.ποδοχιμάσωσι 't'Ον Κοιθ·ηyητ-fιν κύριο 

Προσαλέντην χατιΧ την έπιοuσαν της 12 Μαρτ(οu, ούδενος ά.πολύτως περt τού't'οu έμο 
γνωρ(ζον't'ος. 

Τοιαύτης λοιπον τ-ίjς μόν·ης άληθε(ας οuσης, Σ. Κύριε Διεuθuν .. ά, καταφαν-fις ή έμ 

θέσις γ(νεται, όποια ε!ναι εις τα έπισυμβάV't'α ά.'t'οπ-ήμοιτοι, έν όνόμοιτι δέ τοιύτ-ης της είλι 

χρινώς κατατεθείσης ά.ληθε(οις έπικαλοuμαι την δμετέραν έπιε(χειαν και λαμβάνοντες ύπ 

6ψιν το δπο της φύσεως συμβάν μοι βαρδ ά.τύχημαj' την πτωχην εις ·ην άνήχω οtχογένειαν 

την έπιμέλειαν και ~χρον ζΊjλον μεθ' ou, ώς γνωστον Ύμϊν, -ήργαζόμην έν 't'ε ήί Ζωγραφιχfι 

Προοπηχ7j, Σχηνογραφ(~, Μιχροξυλογλυπτιχ1) χαt έν ήί Καλλιγραφ(~, i}ς και το πρώτο' 

έπέτuχον βραβείον, προς ταϋτα χοιt τον δπόσον προς Ύμ«ς Μέγοιν Σεβασμόν, την uίϊχη' 

άγάπην χαt εuπε(θειαν ήν έσχον χοιt έχω χαt -το &πειρον της μικρiΧς μου ήλιχ(ας χαt τη 

χοιτάστασιν έν 7j εύρισχόμ·ην πράξοις 't'O άτάχτημα -τou't'o, εύδοχήσ-ητε (να πλήρ·ης δο 

μοι ή &φεσις, άρχε-τα έχ τΟύ't'ΟU σuνετισθέντος, &χραν οέ εtς το μέλλον εuπε(θειαν χαt ήσυ 

χ(αν ύποσχόμενος. 
Διατελώ με't'a βαθu't'άτοu σεβασμοu 

Ό Εόπ,ιθtcncιτος 

'Εμμ. Λαμπάκης 

l. ΒλέmΞ βιοyραφlαv τοv ώ~ διδαQ'κ*λοv της 'l)ζvοypαψία~ κατά τήν πεplqδογ ι9Q~-19Q9 
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Το πνεvμα της στρ~οκρατίας κα\ ή έϊrικvριαρχία τωv άξιωματικών έϊr\ τής 
Σχολi)ς των Καλών τεχνών έπόμενον ήτο Ιδιαιτέρως νa άτrοβα!νη εlς βάρος τής τε

λεvταlαs τα\ιτης. Δ!ότι ναi μέv τά ζητήματά της έξητάζοντο Vπό τοv Σvμβοvλίοv 

τών καθηyητών κα! διδασκάλων της Ιδίας σχολf)ς, άλλa καl εlς α\ιτο τό Σvμβοvλιοv 

εΙχε βαρvνοvσαv yvώμην, ώs πρόεδρος, δ στρατιωτικός διεv&vντής. Έπl πλέον δέ, 

ε\ς τήν Έφορίαv, εlς τf\ς δποίας την Ε'γ1<ρισtν Vπέκειντο αt άτrοφάσεις των Σvμβοvλίων, 

οvδείς έκπρόσωπος των Καλών τεχνών μετεΤχεν. Έπόμεvον λοιποv ήτο, Vπο τοιαύrην 

δεσποτείαv καί Ελλειψιν κατανοήσεως, νeχ παραyvωρίζωνται καί νά μή ε\ινοώνται 

καθόλοv αt άπαιτήσeις τfjς κανονικf\ς λειτοvρyίας της Σχολfjς, καl να yεvνωVται έξ 

αvτοv άντιθέσeις μεταξv των καθηγητών της καί τf\ς διεvθ\ιvσεως. Βλέπομεν, έπ\ πα:. 

ραδείyματι, νό: καταyyέλλη ό διδάσκαλος τfjς Μικροyλvπτικfjς, εlς μίαν άvαφοράν 

τοv πρός τό Vποvρyετον των 'Εσωτερικών, ότι, έvφ το Σποvδαστικοv σvμβόvλιοv 

τοv Καλλιτεχvικοv τμήματος έτrρότεινeν vποτροφίαv διό: τό μάθημά τοv 15 δραχμών 

κατά μf)να, εlς τήν προκήρvξιν των vποτροφιων το ποσόν αύτό παροvσιάσθη ηvξη

μένον εlς 80 δραχμάς κατά μf)να, κατό: σ\ιμπτωσιν δέ ίσον μe τόν μισθόν τοv Ιδίου 

ώς διδασκάλοv. Κα\ έρωτα μΕ άyανάκτησιν κατόπιν αύτοv, «πρός τί σvνέρχονται 

ot καθηyηταί κα\ διδάσκαλοι κα\ Vποτίθεται ότι yίvεται Σποvδαστικόν σvμβού

λιον ;». Εlς τηv σvνέχειαv δέ της άvαφορδ:ς τοv κο.-ταyyέλλει καί άλλαs αVθαιρεσίας 

τf\ς διεvθwσεως, αi δποίαι eTχov σvμβf\ κατa TCx προηyοvμeνα ετη τf\ς πεpιόδοv 

•Αντωνοποvλοv. 1 

Ό Νικηφόρος Λύτρας, ό όποίος, ώς άρχαιότερος κα\ ώς διδάσκων τό άvώτερον 

μάθημα τf\s Ζωyραφικfjς, εΙχε το προβάδισμα μeταξv των άλλων καθηγητών της Καλ

λιτεχνικf)ς σχολfiς, εvρίσκeτο εiς την πρώτην yραμμf~ν τοv άyώvος Vπέρ των άξιώ

σεών της καί ήρχετο εlς σvχvό:ς προστριβάς πρός τόv διεvθυvτήν.•Άπό εyyραφα τοσ 

άρχείου προκvπτει, δτι τόv Ίανοvάριον τοv 1876 έπfjλθε ρfjξις μεταξv τοv καθη

yητοv τfjς 'Ανωτέρας Ζωyραφικfjς κα\ τοv διεv&vντοv. Μία βιαία σκηνf~ σvνέβη με

ταξύ τωv, κατά τήv δποίαv δ Νικηφόρος Λύτρας έπέδειξεv έλεvθφοστομίαv εlς 

τάς έπικρίσεις του, vπέβαλεν εύθvς άμέσως την παραίτησίν τοv εtς τό Vποvρyείον καί 

άτrό τfjς ήμέρας έκείvης άπεχώρησεν άπό τa μαθήματά τοv. Τό Vποvρyεiον δέν έδέχθη 

τf~ν παραίτησίν τοv. 'Εν τούτοις, έκείνος σννέχισε τηv άτrοχήν τοv μέχρι τοv Μαρ

τίου, δπότε ό ) Αντωνόποvλος, προκειμέvοv vα τοσ άποστεlλη ΤΟ καθιeρωμέvον εv

ταλμα διά την πληρωμΤ)v TOV μισθοϋ τοv, άνέφερεv εις το Vπovρye!ov ότι δ~v δίιvαται 

νά σvμμορφωθη πρός τήv ύποχρέωοίν τοv αύτήν. Καl τοϋrο «έπειδfι ο\ίτος (δ Λv
τρας) όχι μόvοv αVτοyvωμόvως κα\ άναιτίως έyκατέλιπε την θέσtν τοv άπό πρώτης 

τοv παρελθόντος ' Ιαvοvαρίοv, άλλa καl προσκληθείς, κατά σvνέπειαν της άτrό 2 Φε-

1. Άvαιpορά άρ. 1242 της 10 Ίαν. ~76, 
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ΣΧΟλΕΙΟΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

Κcι-τάσ-τοισ ι ς 
Σχολιχοv έτος 1878-79 

Των άπονεμ·ηθεισων έφ' &παξ χρηματικων άμοιβων εις τούς άριστεύσαντας μαθητι:Χς 

κατι:Χ τούς οιαγωνισμούς και τι:Χς έξετάσεις τοu σχολιχοu ~τους 1878-1879. 

α/α 'Ονόματα: Τμ'ίjμα Πληρ. ποσόν 

1. Β. Φλότσιος Γραφυ~ης 75 
2. Κ. Λεοντόπουλος )) 65 
3. Ι. Πιτυλάκ-ης )) 65 
4. Α. Φωτόπουλος Πλαστικης 65 
5. Θ. Παπαμα.τθα(ου }) 55 
6. Γ. Μπονοcνος )) 55 
7. Π. Πολυχρόνης Ξυλογραφίας 65 
8. η. Πετρουλάκης )) 75 
9. Α. Πελεκοcνος Κοσμηματογρ. 55 

10. Γ. Παπα.Μκης )) 55 
11. Γ. Κανόνης )) 75 
12. Δ. Περάντης Ξυλογραφίας 38 
13. Α. 'Αναγνωστόπουλος )) 55 
14. Π . Μητσόπουλος Καλλιγραφίας 55 
15. Θ. Πολυκράτης }) 65 
16. Π . Χλιμίντζας }) 38 
17. Γ. Φαραντάτος }) 45 
18. Ε. Λα~πάκ-!Js Σκ·!.Ινο::ι:2α!2~αs 65 
19. Π. Καμάρας Καθ·ημ. Σχολης 55 
20. Α. Γεωpγιάο·ης 'Αρχ ι τεκ τονιχης 75 

21. Γ. Στροcτος )) 85 
22. Η. Φίλων Χωρομετρίας 75 

23. Α. Κυριακος Μηχανουργίας 75 

24. Δ. Σωτηρόπουλος }) 85 

25. Ι . Οίκονόμου ΓραφικΊjς 140 

26. Ν. Βωχος )) 100 

27. Γ. Ξενάκης Πλαστικης 100 

'Εν ολ~ 1.856 

'Ήτοι οραχμοc}. χίλιαι δχτακόσιαι πεντήκοντα εξ. 

Έν 'Αθή,Jαις τ7j 2<}.η Δεκεμβρίου 1879 

Ό Δ ιευθυvτής 

Λ. Θεοφιλθ.ς 
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τοv έπιστάτοv, άπήvτησεν άναρμόστωs ώs πρόs μαθητήν» . Περισσότερον άτίθασον _ 

πνε\ίμα σννήvτησεν δ ΘεοφιλCΧς είς τούς μαθητό:ς τιϊς Σχολης Καλων Τεχνων. Τον Μάρ

τιον τοv 1879, δια να έπιβάλη οίκονομίαν εlς τaς δαπάνας της Σχολης, κατήργησε 

τούs δvο έκ των τεσσάρων έμμίσθων, ot δποίοι έξeτ(θeντο ώs πρότvπα δια τήv σποvδήv 

τοv yvμvov, και διέveιμεν ~ιστοίχωs τούς μαθητας της ε· και Π' τάξεωs eiς δ\ιο κ\ι

κλοvς, άντί των τεσσάρων. Έκeίvοι, μη δννάμενοι vα έργασθοw, λόγφ τοv σννω

στισμοv εις τον δποίον τούς έπέβαλε, δ ιeμαρτvρήθησαν elς τον γραμματέα της Σχολης. 

Τούs έκάλeσev δ διεvθνντfις καί τούς Εκαμε παρατηρήσεις, τfιν έπομέvηv όμωs, κατα 

την ώραν τοv Γvμνοv, έν<';> €λeιmν δ Θeοφιλaς άπο τό Πολvτeχveίοv, άφοv σννeννοή

θησαν μεταξύ των, διέκοψαν την έργασίαν των, έκλεισαν τήν αίθοvσαν, παρέδωσαν 

τό κλeιδι e!ς τον γραμματέα και έφvγον. Διά τον στρατιωτικόv διεvθvντήv τοv Πολv

τεχveίοv ή πρaξις των αιίτη άπετΕλε ι στάσιv, βαρύrατον δηλαδη δμαδικον παρά

πτωμα. Σννeκάλeσεν άμέσως την έπομένην τοvς καθηγητας Α. Χρη στομάνον και Α. 

Βοvσάκην κα\ τοvς άνέθeσε vα δικάσονν την ύττόθεσιν. > Αφοv διεπίστωσαν δι' άνα

κρίσεωs ο1 δ\ιο καθηyητα\ τα διατρέξαντα και σννεσκέφθη σαν έπ' αVτων, έπi παροv

σίςχ τοv διevθvντοv, έπρότeιναν vα τιμωρηθοvν οι μαθητα\ των δvο τάξεων, «&ν δέν 

ήθελον ούrοι έννοήσeι τας vποχρeώσεις αVτωv ώς μαθητων καl ζητήσει eκαστος Ιδίςχ 

σvyyvώμηv». Ίδιαιτέρωs δέ vex τιμωρηθοw α\ιστηρ(.;)ς οί πρωταlτιοι της Ε' τάξeωs 

Ν. Οlκονομόποvλος καi ιε. Λαμπάκηs. l 'Επ\ τi;j βάσει της άποφάσεωs έκeίvης των 
δvο κριτων, δ Θeοφιλaς έξέδωσe διαταγήν, καλων τούς παρεκτραπέντας μαθητας 

όπωs εύθ\ις άμέσως ύττοβάλη ~καστος χωριστα άναφοράv, δια της δποίας: «α) να δμο

λογήσι;~ ότι ήyνόει τό βάρος της έv σώματι πράξεωs, ήν έξετέλeσαν άπαντες, β) ότι 

έξαιτeίται τηv σvyyvώμην της διevθvνσεως, τόσον δια τfiv πρaξιv έκείνην κα\ τα κα

τότnν διαβήματα, &rινα έπίσης έv σώματι διέπραξαν, καθώs έπίσης δια τηv μη μετ' 

εVλαβείας elς την πρώτην της διεvθ\ινσeωs διαταγήν, ήv εδωκεν, ύττακοήν, κα\ γ) ότι 

ύττόσχεται έv τ<;> μέλλοντι να φέρηται κοσμίως κα\ vα ύττακοvη άyοyy\ιστως ε!ς τας 

διαταyας τf\ς προϊσταμένης διεvθvνσeως, f~τις βεβαίως πράττει πρόs τό καλον της 

Σχολης». 

Σvyχρόνως, δια vα προλάβη ό Θεοφιλaς έvδεχομέvην παρέμβασιν τοv ύττοvρyeίοv 

ύττέρ των ένόχων, vποβάλλeι ets αύrο τό πρακτικόν τωv δ\ιο καθηyητων κα\ την 

διαταyην την δποίαv έπι ή\ βάσει α\ιτοv έξέδωσεν ό ίδιος, μέ μίαν άναφοράv τοv, εlς 

τήv δποίαν έκθέτeι το όλον ζήτημq,eπιφvλασσόμevος vα τό παραπέμψη και elς την 

Έφορεvτικηv έπιτροπf~ν T OV Σχολε(οv, f~τις, κατα τό θέσπισμα τοu 1863, εΤχe την 

άρμοδιότητα νά κρίνη τα σοβαρώτερα πειθαρχικα παρqπτώματα κα\ να έπιβάλλη 

τeχς βαρvτέρας ποινάς. Έπeκτεινόμενος e!ς την όλην κατάστασιν τοv Πολvτεχνείοv 

ώs πρός τήv σvμηεριψοραν των μαθητων, τελειώνει τήv άναψοράv τοv ώ) έξfjs: 
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