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ΓΙΑΝΝΟΎΛΗΣ ΧΑΛΕΠΑΣ  
Ο τραγικός της γλυπτικής
της Μαρίας Γυπαράκη
σκηνοθέτιδας, φιλολόγου

Είναι αδύνατον να αναφερθεί κανείς στο όνομα του Γιαννούλη Χαλεπά (Τή-
νος 1851- Αθήνα 1938) και να μην έρθει στο προσκήνιο η «Κοιμωμένη» 
του, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ταφικά έργα που βρίσκονται στο Α΄ Κοι-

μητήριο Αθηνών. Το έργο έχει συνδεθεί με την post mortem τύχη (ας μας επι-
τραπεί ο όρος) του καλλιτέχνη σε τέτοιο βαθμό, που πρόκειται πλέον για σχέση 
συγχώνευσης (fusionnel), όπως θα την όριζε η ψυχανάλυση. Το δράμα της αδι-
κοχαμένης Σοφίας Αφεντάκη (πεθαίνει στα δεκαοκτώ της από φυματίωση) και 
ο μακροχρόνιος εγκλεισμός του καλλιτέχνη στο ψυχιατρείο δημιούργησαν ένα 

«Κοιμωμένη» 
(εκμαγείο από τον 
οικογενειακό τάφο 
της Σοφίας Αφεντάκη 
στο Α΄ Νεκροταφείο 
της Αθήνας), 1878, 
γύψος (Εθνική Πινα-
κοθήκη - Μουσείο 
Αλεξάνδρου Σούτζου, 
Αθήνα).
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είδος ταύτισης στη συλλογική μνήμη και άνοιξαν το δρόμο της μυθοπλασίας. Στη 
νεαρή και «εκπάγλου κάλους» Σοφία αποδόθηκε έως και έρως σφοδρός (και 
αμοιβαίος) για τον τενόρο Μάριο Τζοβάνι (ήταν κατά 50 χρόνια μεγαλύτερός της 
στην πραγματικότητα), ενώ η αυλαία της ιστορίας τους κλείνει με δύο «ιδανικούς 
αυτόχειρες» πάνω στη σκηνή! 
 Ούτε το φαρμάκι που πήρε η Σοφία ούτε η σφαίρα που έκοψε το νήμα της 
ζωής του Τζοβάνι, όπως θα ήθελαν να πιστεύουν οι λάτρεις των ρομάντζων, δεν 
είναι η αιτία της ταυτοσημίας Χαλεπάς/Κοιμωμένη, αλλά η δύναμη του έργου. Η 
ελεγειακή και συνάμα ηδυπαθής μεταγραφή του θανάτου πάνω στο μάρμαρο 
και η απόκοσμη χροιά του, που παραπέμπουν σε μια αφήγηση πιο συγγενική1 με 
εκείνη του «Χριστού που βρίσκεται κάτω από το σάβανο» (έργο του 1753) του 
Τζουζέπε Σανμαρτίνο (Capella Sansevero, Νάπολη) παρά σε ακαδημαϊκό γλυπτό 
εποχής με τη αψεγάδιαστη τεχνική και τις αυστηρές προδιαγραφές ενός πλαστι-
κού ήθους το οποίο ο γλύπτης δεν ενστερνίστηκε ποτέ. 
 Έργο της νεότητας, η «Κοιμωμένη» βγήκε μέσα από το πρώτο σχολείο του 
Χαλεπά, το πατρικό εργαστήριο της Τήνου –ένα από τα σημαντικότερα με δρα-
στηριότητες στην Αθήνα, στη Σμύρνη, στο Βουκουρέστι και αλλού–, εκεί όπου ο 
νεαρός Γιαννούλης έγινε μάστορας. Τριετής υπήρξε η μαθητεία του (1869-1872) 
στο Σχολείο των Τεχνών υπό την καθοδήγηση του πολυβραβευμένου γλύπτη 
Λεω νίδα Δρόση (1834/36-1862), ενώ στη συνέχεια θα πάρει και εκείνος, όπως 
και τόσοι άλλοι εικαστικοί της γενιάς του, το δρόμο για το Μόναχο, με υποτροφία 
του Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας Τήνου. Εκεί θα μαθητεύσει στο εργαστήριο του 
Μαξ φον Βίντμαν, ο οποίος ήταν ένας από τους αγαπημένους γλύπτες του φιλό-
τεχνου μονάρχη Λουδοβίκου Α΄ της Βαυαρίας και πατέρα του Όθωνα. 
 Στο Μόναχο ο Χαλεπάς θα εκθέσει τα έργα του «Το παραμύθι της Πεντάμορ-
φης» (βραβεύεται το 1874) και το γύψινο πρόπλασμα τού «Σάτυρου που παίζει 
με τον έρωτα» (1875), το οποίο αποσπά χρυσό μετάλλιο. Την ίδια χρονιά, το 
ίδιο έργο θα τιμηθεί και με το αργυρό νομισματόσημο Α΄ τάξεως στα Ολύμπια. 
Το θέμα της κοιμωμένης (ύπνος/θάνατος) φαίνεται να απασχολεί τον καλλιτέχνη 
αν κρίνουμε από την επανάληψη του συγκεκριμένου θέματος σε διαφορετικές 
περιόδους της δουλειάς του. Ως κοιμωμένη φιλοτεχνεί, άλλωστε, και μία από τις 
εκδοχές της «Αριάδνης» του (έργο του 1918). 
 Το 1876, όταν επιστρέφει στην Ελλάδα, οργανώνει το δικό του εργαστήριο, 
πρώτα στην περιοχή του Συντάγματος και ύστερα στην οδό Μαυρομιχάλη. Είναι η 
χρονιά που πήρε και την παραγγελία για την «Κοιμωμένη». Θα μπορούσε κανείς 
να πει ότι με την «Κοιμωμένη»2 ο Χαλεπάς αφήνει πίσω του την πρώτη περίοδο 
της καλλιτεχνικής του δημιουργίας για μια εις Άδην κατάβασιν. 
 Είθισται να χωρίζουν το έργο του Χαλεπά σε τρεις περιόδους, εκείνη των 
νεα νικών χρόνων, η οποία τελειώνει με τον εγκλεισμό του στο ψυχιατρείο 
(1870-1878), τη δεύτερη, η οποία είναι η περίοδος της παραμονής του στην 
Τήνο (1902-1930), και την τρίτη, η οποία είναι η εποχή της Αθήνας (1930-
1938). Για τον εγκλεισμό του Γιαννούλη Χαλεπά στο ψυχιατρείο έχουν γραφτεί 
σελίδες αναρίθμητες, όπως αναρίθμητες είναι και οι σελίδες της ψυχαναλυτικής 
προσέγγισης του έργου του. «Ορκιζόμεθα ότι ο Γιαννούλης Χαλεπάς έπαθεν τας 

Κεφάλι σατύρου, 
1878, γύψος (Εθνική 
Πινακοθήκη - Μου-
σείο Αλεξάνδρου 
Σούτζου, Αθήνα).

O Χαλεπάς το 1934 
με το βραβείο για 
τα ογδοντάχρονά του 
και τις (από αριστερά) 
Ειρήνη Χαλεπά, 
Αικατερίνη Βάττη και 
Αλεξάνδρα Κουβαρά 
(Εθνική Πινακοθήκη - 
Μουσείο Αλεξάνδρου 
Σούτζου, Αθήνα).
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φρένας, το πρώτον, κατά το 1879 έτος [...] βεβαιούμεν ότι είναι απόλυτος ανάγκη 
η εισαγωγή τούτου εν τίνι φρενοκομείω προς αποφυγήν απευκτέου» – η αρχή 
και το τέλος της διάγνωσης που έστειλε τον ιδιοφυέστερο Έλληνα γλύπτη στην 
κόλαση. Από την παραμονή του στο Ψυχιατρείο Κερκύρας δεν έχει σωθεί παρά 
ένα κεφάλι, μια ανδρική μορφή της οποίας το παραμορφωμένο πρόσωπο (σκό-
πιμα;) παραμένει η μοναδική βωβή μαρτυρία της τραγωδίας του, η οποία έμελλε 
να λήξει με το θάνατο της μητέρας του, σηματοδοτώντας μια νέα αρχή. Η μητέρα 
του τον είχε βγάλει από το ψυχιατρείο το 1902, ένα χρόνο μετά το θάνατο του 
πατέρα του, και υπό την επίβλεψή της έζησε στην Τήνο μέχρι το 1916, οπότε η 
τελευταία πεθαίνει. Λέγεται πως τα έργα που ο γλύπτης έπλαθε, εκείνη τα κατέ-
στρεφε γιατί θεωρούσε την τέχνη υπαίτια της δυστυχίας του γιου της. 
 Μια μεγάλη περίοδος τραγικής σιωπής, η κόλαση του Χαλεπά από την οποία 
θα βγει το 1918 με νέες συνθέσεις όπου η εκφραστική ελευθερία του αποδε-
σμεύεται από τον αυστηρό ακαδημαϊσμό. «Εις τα έργα του κρύβεται της γλυ-
πτικής το “μέγιστον μάθημα”, η τέλεια των “αρχών” της η πλήρωση, των αρχών 

που είναι τέκνα των αΐδιων νόμων του παντός [...] Εδώ η υπεράνθρωπη επιστήμη 
των φυγών, εδώ του αρχιτεκτονικού σχήματος η πραγμάτωση. Εδώ το φυσικό 
κίνημα που με το να είναι τέλεια φυσικό ανάγεται εις το μεταφυσικό νόημα της 
υπάρξεως. Εδώ κρόταφος, μάτι, βλέφαρο μιλούν για όνειρο και υπέρθεο έρωτα», 
θα γράψει για τον Χαλεπά ο Δημήτρης Πικιώνης. 
 Στη δεύτερη αυτή περίοδο, κατά τη διάρκεια της οποίας ο γλύπτης επανέρχε-
ται στον «Σάτυρο με τον Έρωτα» αλλά και στη «Μήδεια» (πρόσφορα για ψυχα-
ναλυτικές προσεγγίσεις), θα φιλοτεχνήσει και τις περίφημες διπλές μορφές του, 
συχνά διμέτωπες, όπως «Ο άγιος Χαράλαμπος και ο Ερμής» και «Η αγία Βαρβάρα 
και ο Ερμής». Απελευθερωμένος πια ο Χαλεπάς, ονειρεύεται και μυθολογεί μετα-
γράφοντας τη σιωπή του σε φόρμα και την «άνοιά» του σε υποβλητικό μυστήριο 
ύλης (ο πηλός) στο καθαρτήριο της τέχνης.
 Το 1922 ο γλύπτης και καθηγητής στο Σχολείο των Καλών Τεχνών Θωμάς 
Θωμόπουλος κλείνει την επιστολή που αποστέλλει στη διεύθυνση της σχολής, 
μετά από μια επίσκεψή του στον Χαλεπά (στην Τήνο) με τα παρακάτω: «Θεωρώ 

«Αναπαυομένη», 
1931, 
γύψος (Εθνική Πινα-
κοθήκη - Μουσείο 
Αλεξάνδρου Σούτζου, 
Αθήνα).
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δε καθήκον ιερό προς ένα μεγάλον δημιουργόν οίος είνε ο Γιαννούλης Χαλεπάς 
όπως η ημετέρα Σχολή συστήση εις τας αρμοδίους αρχάς ίνα περισωθώσι τα 
πρωτογενή τούτα έργα ωσάν μία φωτεινή αναλαμπή διά την αναγέννηση της 
νεωτέρας ελληνικής γλυπτικής». 
 Πολλά έργα του γλύπτη αντιγράφηκαν σε γύψο χάρη στον Θωμόπουλο, και 
εκτέθηκαν το 1925 στην Ακαδημία Αθηνών, ενώ ο γλύπτης βραβεύτηκε με το 
Αριστείο των Τεχνών.
 Η προσπάθεια για τη διάσωση του έργου του Χαλεπά συνεχίστηκε και μετά 
το θάνατό του: ο Μαρίνος Καλλιγάς, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων 
του, το 1949, ως διευθυντή της Εθνικής Πινακοθήκης, απέστειλε επίσημα αιτήματα 
για χρηματική βοήθεια τόσο στο διοικητή της Εθνικής Τραπέζης, Γεώργιο Πεσμα-
ζόγλου, όσο και σε εκείνον της Τράπεζας της Ελλάδος, Γεώργιο Μαντζαβίνο. Το 
όνειρο του Καλλιγά ήταν να εμπλουτισθεί η Εθνική Πινακοθήκη με μερικά από 
τα έργα του μεγάλου Έλληνα γλύπτη, «για διαφύλαξη πολυτίμου θησαυρού κάνει 
λόγο», αλλά ο προϋπολογισμός της δεν επαρκούσε για την αγορά τους. «Οι κληρο-
νόμοι είμαι βέβαιος εκ βολιδοσκοπήσεων ας επιχείρησα, ότι θα έδιδαν μέγα μέρος, 
ίσως το κυριώτερον τμήμα των έργων, έναντι ποσού πεντήκοντα εκατομμυρίων 
περίπου. Το ποσόν είναι ευτελές», γράφει ο Καλλιγάς στον Πεσμαζόγλου, ο οποίος 
αδυνατεί να ανταποκριθεί. Ανταποκρίθηκε όμως ο Μαντζαβίνος και στις 20 Μαΐου 
του 1950 ο Καλλιγάς τον πληροφορεί για την αγορά δέκα γλυπτών, ενός σχεδίου 
(αυτοπροσωπογραφία του Χαλεπά) και ενός βιβλίου σχεδίων. Η αγορά αυτή, όπως 
υπογραμμίζεται και από την ιστορικό τέχνης Αντωνία Γιαννουδάκη (πηγή για τα 
παραπάνω) είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί τα έργα «προέρχονται από όλες σχε-
δόν τις θεματικές ενότητες με τις οποίες ασχολήθηκε ο γλύπτης». 
 Το 1930, ο μπαρμπα-Γιαννούλης, «έτσι τιτλοφορεί ο ίδιος την αυτοπροσω-
πογραφία του», με την παρότρυνση της ανεψιάς του Ειρήνης θα εγκατασταθεί 
στην Αθήνα όπου θα ζήσει τα τελευταία καλά χρόνια της ζωής του τιμώμενος και 
δημιουρ γώντας. Μια υποψία παραδείσου δίκην κάθαρσης στην τραγωδία του. Εί-
ναι η τρίτη περίοδος της ζωής του, οι στιγμές που θα συνυπάρξει με την περίφημη 
γενιά του ’30, εκείνη των νεωτεριστών. «Ο Χαλεπάς ήταν “μοντέρνος” δίχως να 
το θέλει, δίχως να το ξέρει, από “φυσικού του”. Η εκπληκτική αυτή μετεξέλιξη ενός 
αποδεδειγμένα ικανού ακαδημαϊκού πλάστη, προσγραφόταν στη δυναμική των 
νεω τεριστών ως νομιμοποίηση της αυθεντικότητας των δικών τους προσπαθειών».

ΎΓ: Στις 24 Αυγούστου 1930, ο γλύπτης έρχεται στην Αθήνα, όπου φτάνει με 
αυτοκίνητο από το λιμάνι του Πειραιά. Μόλις αντίκρισε, λένε, την Ακρόπολη και 
τον Παρθενώνα, έβγαλε το καπέλο και στάθηκε όρθιος.

Σημειώσεις 
1. Το εντυπωσιακό και στα δύο έργα (διαφορετικής εποχής και αντίληψης) είναι η ζωή που 
μοιάζει να πάλλεται κάτω από τον πέπλο του θανάτου.  
2. Η παραγγελία για την «Κοιμωμένη» είναι καταγεγραμμένη, σύμφωνα με την Αλεξάνδρα 
Γουλάκη-Βουτυρά (Καθημερινή, «Επτά Ημέρες», 20 Απριλίου 2003), στα κατάστιχα του 
εργαστηρίου του Ιωάννη Χαλεπά το 1877. 

«Μήδεια ΙΙΙ», 
1933, γύψος 
(Εθνική Πινακοθήκη - 
Μουσείο Αλεξάνδρου 
Σούτζου, Αθήνα, 
φωτ. Θ. Κυμπάρη).

«Σάτυρος που παίζει 
με τον Έρωτα», 
1877, μάρμαρο
(Εθνική Πινακοθήκη - 
Μουσείο Αλεξάνδρου 
Σούτζου, Αθήνα, 
φωτ. Βασ. Ψηρούκης).


