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ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗ

Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ:
ΤΑ ΣΚΙΤΣΑ ΤΗΣ ΘΑΛΕΙΑΣ ΦΛΩΡΑ-ΚΑΡΑΒΙΑ 

ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ1

Ή άδρομερής περιγραφή καί μελέτη των σχεδίων τής ζωγράφου Θάλειας 
Φλωρά-Καραβία, πού αφορούν τή Μικρασιατική Εκστρατεία, βοηθά σέ 
μεγάλο βαθμό τήν άνασύσταση καί ερμηνεία μιας καμπής εξαιρετικά κρίσι
μης γιά τήν ιστορία καί τον πολιτισμό τών ελληνικών κοινοτήτων τής Μι
κρός ’Ασίας άλλά καί γιά τήν κοινωνική καί πολιτική μορφή τής σύγχρο
νης Ελλάδας. Ή καλλιτεχνική ιστοριογραφία, πού στήν περίπτωση τής 
Φλωρά-Καραβία παίρνει τή μορφή τής εικονογράφησης εντυπώσεων από 
τό μέτωπο τού πολέμου, άποτελεΐ φυσική συνέπεια μιας θυελλώδους 
εποχής, όπως οί δύο πρώτες δεκαετίες τού 20ού αιώνα, πού κυριολεκτικά 
σφραγίσθηκαν από ποικίλες στρατιωτικές συγκρούσεις : Βαλκανικοί Πόλε
μοι, Α' Παγκόσμιος Πόλεμος, Μικρασιατικός ’Αγώνας.

"Αμεση άπόρροια τής έντονης δράσης τής Ελλάδας στή στρατιωτική 
κονίστρα ήταν ή συγκρότηση μιας ομάδας “πολεμικών” ζωγράφων-άντα- 
ποκριτών, οί όποιοι εγκαταλείπουν προσωρινά τήν προσφιλή θεματική τής 
ήθογραφίας γιά νά υπηρετήσουν τή λεγάμενη “ιστορική” ζωγραφική. Κύριο 
άξονα τής θεματικής τους δέν αποτελεί πλέον τό ένδοξο ήρωικό παρελθόν 
άλλά ή ενδελεχής καταγραφή τής σύγχρονης πραγματικότητας πού τούς

1. ’Οφείλω νά έκφράσω τις ευχαριστίες μου στους υπεύθυνους τών συλλογών 
τών Μουσείων, πού πρόθυμα έθεσαν τό απαραίτητο υλικό στή διάθεσή μου άλλά, 
κυρίως, στήν κυρία "Αννα Παπαδημητρίου-Γραμμένου, καθηγήτρια τού Πανεπιστη
μίου ’Αθηνών καί συγγενή τής ζωγράφου, καί στον κύριο Λεωνίδα Φλώρα, επίσης 
συγγενή τής ζωγράφου, χωρίς τήν αμέρωτη προσωπική άρωγή τών όποιων, τόσο ή 
μελέτη αυτή όσο καί ή διδακτορική διατριβή γιά τή ζωγράφο δέν θά μπορούσαν νά 
όλοκληρωθοΰν άρτια.
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περιβάλλει. Πρόκειται για μία είδησεογραφική κατά κύριο λόγο εικαστική 
αναπαράσταση, στους κόλπους τής οποίας έπιχειρεΐται ο συγκερασμός τής 
νατουραλιστικής πιστότητας καί τής αμεσότητας τού στιγμιότυπου.

Χαρακτηριστικό εκπρόσωπο τής ομάδας αύτής, άνάμεσα στους Γεώργιο 
Ροϊλό, Λυκούργο Κογεβίνα, Νικόλαο Φερεκείδη 2 κ.ά., αποτελεί καί ή 
Θάλεια Φλωρά-Καραβία, μία από τις σημαντικότερες γυναικείες παρου
σίες στον χώρο τής νεοελληνικής ζωγραφικής τού τέλους τού 19ου καί τών 
αρχών τού 20οΰ αιώνα.

Γεννήθηκε στή Σιάτιστα τής Δυτικής Μακεδονίας τό 18713. Σπούδασε 
στό Ζάππειο Παρθεναγωγείο Κωνσταντινουπόλεως άπό τό 1883 έως τό 
1888. Τήν τριετία 1895-1898 διαμένει στό Μόναχο, όπου παρακολουθεί μα
θήματα ζωγραφικής κοντά στούς Νικόλαο Γύζη, Νικόλαο Βώκο, Γεώργιο 
Ίακωβίδη καί Anton Azbè. Τό 1899 επιστρέφει οριστικά στήν Κωνσταντι
νούπολη, τήν οποία χρησιμοποιεί ώς άφετηρία γιά πλήθος άλλων ενημερω
τικών ταξιδιών στήν Ελλάδα καί στήν Ευρώπη. Τό 1903 επισκέπτεται τό 
Παρίσι καί τό 1907 τήν Αίγυπτο, όπου παντρεύεται τόν δημοσιογράφο καί 
λόγιο Νικόλαο Καραβία. Τό 1912-1913 ακολουθεί τήν πορεία τού έλληνι- 
κού στρατού στή Μακεδονία καί στήν Ήπειρο4, ενώ τό 1921 παρακολουθεί 
άπό κοντά τήν ελληνική στρατιωτική εκστρατεία στό μικρασιατικό μέτωπο.

Στήν Αίγυπτο, όπου διέμενε μόνιμα πλέον, άναπτύσσει εξαιρετικά 
πλούσια έκθεσιακή δραστηριότητα έως τό 1940, ημερομηνία όριστικής 
εγκατάστασής της στήν ’Αθήνα, όπου καί πεθαίνει τό 1960.

Τό έργο της περιλαμβάνει, έκτος άπό τις σκηνές τού μετώπου, προσω
πογραφίες, τοπία, νεκρές φύσεις καί ήθογραφικές σκηνές. Πιστή, κατ’ 
άρχάς, στούς κανόνες τής ’Ακαδημίας, υιοθέτησε άργότερα τήν παλέτα τού 
ιμπρεσιονισμού, χωρίς έντούτοις νά άποβάλει τή σχεδιαστική πληρότητα 
καί τήν καλή οργάνωση τής σύνθεσης.

2. Για τή δράση τής όμάδας αύτής, βλ. Στέλιος Λυδάκης, Οί "Ελληνες 
Ζωγράφοι, τ. 3, ’Αθήνα 1976, σσ. 350-352· Μιλτιάδης Παπανικολάου, Ιστορία τής 
Τέχνης στήν Ελλάδα. Ζωγραφική καί Γλυπτική τοϋ 20οϋ αιώνα, ’Αθήνα 1999, σσ. 
24-27.

3. Γιά λεπτομερή βιογραφικά στοιχεία, βλ. Δέσποινα Τσούργιαννη, Ή ζωγρά
φος Θάλεια Φλωρά-Καραβία (1871-1960), ’Αθήνα 2005, σσ. 13-31.

4. Ή περιήγηση αύτή τής ζωγράφου πλαισιώνεται άπό πλήθος σκίτσων, τά 
όποια παρουσιάσθηκαν στό Λύκειο Έλληνίδων (26 ’Απριλίου-10 Μαΐου 1913). 
Βλ. σχετικά, Κίμων Μιχαϊλίδης, «Ή Α' έν Άθήναις Καλλιτεχνική Έκθεσις άπό 
τόν Πόλεμον», Παναθήναια 15-30 Μαΐου 1913, σσ. 12-13.
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Ώς άνταποκρίτρια τοΰ εντύπου Έφημερίς πού έξέδιδε στην ’Αλεξάν
δρεια καί διηύθυνε ό σύζυγός της, Νικόλαος Καραβίας, ή ζωγράφος πραγ
ματοποίησε, όπως άναφέρθηκε, ένα ευρύτατο καί τολμηρό γιά τήν εποχή της 
όδοιπορικό, άποτυπώνοντας στιγμιότυπα καί στέλνοντας γραπτές εντυπώ
σεις άπό τήν πορεία τοΰ ελληνικού στρατού στή Μικρά Άσία άπό τόν ’Ιού
λιο έως τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1921. Παρακολούθησε εκ τοΰ σύνεγγυς τήν τρα
γική γιά τή μοίρα τοΰ έλληνισμοΰ εκστρατεία, με συγκεκριμένους σταθμούς 
τή Σμύρνη, τήν Προύσα καί τά Μουδανιά5. Ή ζωγραφική μετουσίωση τής 
περιήγησης αύτής είχε ώς αποτέλεσμα ένα πλούσιο σύνολο έργων, πού 
παρουσιάστηκε στό Λύκειο Έλληνίδων στις 4 Δεκεμβρίου 19216.

Όλα σχεδόν τά έργα είναι μικρών διαστάσεων καί έχουν φιλοτεχνηθεΐ 
κατά κύριο λόγο με μαΰρο μολύβι, ενώ δέν λείπουν οί κρητιδογραφίες. 
Είναι όλα ενυπόγραφα καί τά περισσότερα φέρουν χρονολογική καί τοπο
γραφική ένδειξη άπό τήν ίδια τή ζωγράφο. Γιά λόγους μεθοδολογικούς, 
έχει ακολουθηθεί τό σχήμα κατάταξης τών σχεδίων μέ βάση τό θέμα τους 
στις έξής κατηγορίες:

α) τοπογραφικά σκίτσα, 
β) στιγμιότυπα άπό τή ζωή τών στρατιωτών, 
γ) σκηνές νοσοκομείου, 
δ) προσωπογραφίες7.'

Ό ιδιαίτερος χαρακτήρας τοΰ μικρασιατικού τοπίου, τό όποιο είχε 
απασχολήσει καί πρωτύτερα τή ζωγράφο8, καταγράφεται γλαφυρά σέ μία

5. Βλ. Έφημερίς 18/31 Ίουλίου-27 ’Οκτωβρίου 1921. ’Επίσης, στό οικογενειακό 
άρχείο τής ζωγράφου (’Αρχείο Χρήστου Λαζάρου Φλώρα) εντοπίσθηκε πλουσιότα
τη καί άνέκδοτη έως τώρα άλληλογραφία μεταξύ τής Φλωρά-Καραβία καί τοΰ 
συζύγου της, ή οποία άποτελεΐ πραγματική δεξαμενή πληροφοριών γιά τήν περίοδο 
αύτή. Περισσότερα γιά τό ταραχώδες Ιστορικό σκηνικό τής εποχής: Ιστορία τοϋ 
Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΕ', ’Αθήνα 1978, σσ. 97-247· Γιώργος Μαργαρίτης, «Οί 
Πόλεμοι», στό Ιστορία τής Ελλάδας τοϋ20οϋ αιώνα. Οί :Απαρχές 1900-1922, τ. Α', 
μέρος 2°, ’Αθήνα 2000, σσ. 177-186 (έπιστ. επιμέλεια: Χρήστος Χατζηϊωσήφ). 
Σημειώνεται ότι ή λέξη “Προύσα” γράφεται μέ ένα ή δύο σ άπό τή ίδια τή ζωγράφο.

6. Βλ. Πατρίς 20-21 Δεκεμβρίου 1921· 'Ομόνοια 1921· Ελεύθερος Τύπος 1921.
7. Πολύ βοηθητική ώς προς τά μεθοδολογικά προβλήματα στάθηκε ή μελέτη του 

Άλκη Χαραλαμπίδη, «Σχέδια τής Θάλειας Φλωρά-Καραβία άπό τόν πόλεμο του 
1912-13 (Συλλογή Γ' Σώματος Στρατού)», Μακεδονικά, τεΰχ. 14 (1974), σσ. 183-211.

8. Ή Φλωρά-Καραβία έχει φιλοτεχνήσει μία πληθώρα απόψεων τής Κωνστα
ντινούπολης πού τοποθετούνται χρονικά περίπου στά 1900-1906. Γιά περισσότερες 
πληροφορίες, βλ. Τσούργιαννη, δ.π., σσ. 56-62.
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σειρά σκίτσων μέ μολύβι καί παστέλ. Τό σχεδίασμα μέ μολύβι καί λευκή κι
μωλία πού επιγράφεται «Άποψη Προύσας, 1921» (είκ. 1, Αθήνα, Εθνικό 
καί Ιστορικό Μουσείο), συνιστά εύγλωττο παράδειγμα των τοπογραφικών 
Ικανοτήτων τής Φλωρά-Καραβία. Μία γυναικεία μορφή, μέ τά νώτα 
στραμμένα στον θεατή, μάς εισάγει στο κυρίως θέμα τής σύνθεσης, μία 
τουρκική συνοικία, πού κατακλύζεται άπό μικρομάγαζα τοποθετημένα σέ 
βαθιά αψιδωτή στοά. Ή πραγματικά αριστοτεχνική άπόδοση τής προο
πτικής, πού επιτυγχάνεται μέ τή ρυθμική έναλλαγή φωτεινών καί σκο- 
τεινών-σκιασμένων τμημάτων άλλα καί ό διάλογος οριζόντιων καί κάθε
των θεμάτων υποβάλλουν μία αίσθηση μουσικότητας στό σύνολο. Τό φώς 
έπιδρά διακριτικά στή ζωγραφική έπιφάνεια καί άποτυπώνεται μέ λεπτές 
γραμμές κιμωλίας.

Ή ’Ανατολή ώς τόπος είναι στήν περίπτωση αυτή παρούσα κυρίως 
θεματογραφικά χάρη στήν ενδελεχή καταγραφή τής τοπικής αρχιτεκτο
νικής αλλά καί τήν έμφαση στό γηγενές ανθρώπινο στοιχείο. Τόσο ή γυναι
κεία φιγούρα τοΰ πρώτου εικονιστικού έπιπέδου, πού φορά τή χαρακτηρι
στική ανατολίτικη μακριά κελεμπία μέ τό λευκό κεφαλομάντηλο, όσο καί ή 
τοποθέτησή της στήν καρδιά ενός τουρκικού παραδοσιακού μαχαλά κατα
τάσσουν τό έργο στά πλαίσια ενός όριενταλισμοΰ άστικού τύπου 9. Άπό 
τήν άλλη πλευρά, ή εικαστική πραγμάτευση τοΰ θέματος μέ τόν σχεδόν 
θωπευτικό ρόλο τού φωτός φανερώνει ανάγλυφα κάτι άπό τήν άνατολίτι- 
κη ατμόσφαιρα μέ αποτέλεσμα τό έργο να ξεπερνά τό επίπεδο τής επιφα
νειακής ήθογραφικής προσέγγισης.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ή Φλωρά-Καραβία δέν συλλαμβάνει έδώ τό 
ανατολικό στοιχείο ώς ρομαντική επιστροφή σέ ένα ένδοξο καί ώραιοποιη- 
μένο παρελθόν, όπως στις άπεικονίσεις τής Βασιλεύουσας τών έτών 1900- 
1906, άλλά ώς καθημερινότητα άμεσα βιωμένη άπό τήν πολύχρονη γειτνία- 
ση καί συνύπαρξη. Ή ίδια, άλλωστε, κατάγεται άπό τόν ευρύτερο χώρο τής 
’Ανατολής καί έχει έγκολπωθεΐ τά μηνύματά του10.

9. Βλ. Edward Said, Όρίενταλίσμός, ’Αθήνα 1996, σσ. 11-42· Christine Peltre, 
Les Orientalistes, Παρίσι 1997, σ. 92.

10. Βλ. «Μία Όριενταλίστα», Εσπερινή 10 Ιανουάριου 1922. Επίσης, σχετικά 
μέ τήν πρόσληψη καί άπόδοση τοΰ όριενταλιστικοΰ στοιχείου άπό άλλους σημα
ντικούς Έλληνες ζωγράφους, βλ. Μαρία Κατσανάκη, «Εικόνες τής ’Ανατολής 
στήν έλληνική ζωγραφική τοΰ 19ου αιώνα», στό Εθνική Πινακοθήκη 100 χρόνια. 
Τέσσερις αιώνες Ελληνικής Ζωγραφικής. Άπό τις συλλογές τής Εθνικής Πινακο
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Μία άλλη οπτική τής πόλης μάς χαρίζει τό σκίτσο «Δρόμος στην Πρού
σα» (είκ. 2, ’Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο), όπου συνδυάζεται τό τοπογρα
φικό μέ τό ήθογραφικό στοιχείο. Δεξιά, στό πρώτο επίπεδο μιας δενδρο- 
στοιχίας πού χάνεται στό βάθος, διακρίνεται μία ομάδα δύο στρατιωτών 
καί ενός ντόπιου άνατολίτη, οί όποιοι αναπαύονται κάτω από τήν παχιά 
σκιά ενός λυγερόκορμου δένδρου. Στό κέντρο τρεις εύζωνοι, ένας πεζός 
καί δύο έφιπποι, προχωρούν προς τό έσωτερικό, όπου άχνοφαίνονται ένα 
κάρο μέ άλογα καί μία άκόμη μορφή.

Μιά γενικευτική, σχεδόν αφαιρετική άπόδοση τής οπτικής πραγματικό
τητας χαρακτηρίζει τό σκίτσο αύτό, ενώ είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ή 
καθαρά σχεδιαστική μέθοδος τής ζωγράφου για τήν άπόδοση τής προο
πτικής. Δημιουργεΐται εδώ ένα είδος sfumato ", πού μεταβάλλει τά πιο 
απομακρυσμένα άπό τόν θεατή τμήματα σέ έντελώς ασαφείς φόρμες, πού 
καταγράφονται μέ μαλακά περάσματα τού μολυβιού. Άπό τήν άλλη πλευ
ρά, ή εντύπωση τής κίνησης πιστοποιεί τίς εξαιρετικές άναπαραστασιακές 
δυνατότητες τής Καραβία. Ή άντιθετική φορά τών μορφών πού προχω
ρούν προς τά μέσα μέ τά νώτα στραμμένα στον θεατή καί αύτών πού έρχο
νται προς τό μέρος του προσδίδει ξεχωριστή ζωντάνια στήν παράσταση 
καί σχεδόν υποβάλλεται ή ακουστική αίσθηση τής βοής τού πολυσύχναστου 
δρόμου καί τού θροίσματος τών δένδρων.

Καρπός τής περιπλάνησης τής Φλωρά-Καραβία στά πολυσύχναστα 
δρομάκια τής Προύσας11 12 είναι καί τό επόμενο έργο «Τζαμί στήν Προύσα, 
1921» (είκ. 3, ’Αθήνα, Ιδιωτική συλλογή), όπου ή ζωγράφος κάνει εύρεία 
χρήση πολύχρωμων μολυβιών. Μέσα σέ ένα κατάφυτο τοπίο, πού συμπλη
ρώνεται διακριτικά άπό τίς έντελώς διαγραμματικές μορφές τών γυναι
κών, ξεπροβάλλει ή περίτεχνη είσοδος ενός τουρκικού τζαμιού, όπως 
υποδηλώνει ή ημισέληνος στό άκρο τού θόλου του13.

θήκης καί τοϋ Ιδρύματος Ευριπίδη Κοντλίδη, ’Αθήνα 2001, σσ. 89-99 (επιστ. επι
μέλεια: Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα).

11. Βλ. Άλκης Χαραλαμπίδης, «Σχέδια τής Θάλειας Φλωρά-Καραβία άπό τον 
πόλεμο τού 1912-13, σ. 198.

12. Σέ άνταπόκριση τής Έφημερίδος (Αύγουστος 1921) διαβάζουμε: «είναι 
κουραστική πολύ ή Προύσα μέ τά άνώμαλά της άνηφοράκια, τά χαλασμένα της 
καλντιρίμια- μά όλο θέλει κανείς νά άνεβαίνη, κι όλο ευρίσκει ώραΐα πράγματα 
ανεβαίνοντας». Καί σέ επιστολή της στον σύζυγό της Νικόλαο Καραβία (25 Αύγου
στου 1921) ή ζωγράφος αναφέρει: «...εχει ώραιότατα πράγματα ή Προύσα γιά 
ζωγράφισμα».

13. Στις άνταποκρίσεις της (Αύγουστος 1921) ή Φλωρά-Καραβία χαρακτηρίζει
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Μέσα στα πλαίσια μιας θέασης φανερά επηρεασμένης άπό τα διδάγματα 
τοϋ ύπαθρισμοϋ, ή σκηνή άποτυπώνεται περισσότερο μέ βάση τις ζωγρα
φικές εντυπώσεις πού προκαλεΐ παρά μέ τή διεξοδική περιγραφή συγκεκρι
μένων λεπτομερειών. Τό φάσμα τοϋ πράσινου πού κυριαρχεί εμπλουτίζε
ται μέ ζεστές κίτρινες άποχρώσεις πού ύποδεικνύουν τήν έπίδραση τού 
δυνατού ήλιου στά φυλλώματα, ενώ ή άντανάκλαση τού γαλάζιου τού 
ούρανοϋ τόσο στή βλάστηση όσο καί στά πέτρινα άρχιτεκτονικά μέλη τοϋ 
τζαμιοΰ άνακαλεΐ άντίστοιχες προσπάθειες τοϋ Claude Monet 14. Χάρη 
στήν άτμοσφαιρικότητα πού δημιουργεί ή παρείσφρηση τοϋ ήλιακοϋ 
φωτός, οί φόρμες δίνουν τήν αίσθηση πώς χάνουν τήν υλική τους ύπόστα- 
ση καί τόν όγκο τους. Τό εντυπωσιακό τουρκικό οικοδόμημα μοιάζει νά 
έπιπλέει παρά τή βαρύτητα, δημιουργώντας ένα ένδιαφέρον παιχνίδι πού 
ισορροπεί άνάμεσα στήν πραγματικότητα καί στήν ψευδαίσθηση.

Μέσα στό ίδιο πνεύμα ύπαιθριστικής πραγμάτευσης τής φόρμας 
κινούνται τά παστέλ μέ τίτλο «Σμύρνη, Κυανούς Σταυρός, 1921» (είκ. 4, 
’Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο)15, «"Αποψη πόλης» (είκ. 5, ’Αθήνα, ιδιωτική 
συλλογή) καί τό ποιητικότατα δοσμένο «Στρατιώτες στή Σμύρνη, 1921» 
(είκ. 6, ’Αθήνα, ιδιωτική συλλογή).

Σέ αύτό τό τελευταίο σκίτσο, ή μορφή τοϋ Έλληνα εύζώνου, πού άτενί- 
ζει μέ βλέμμα σκυθρωπό τόν όρίζοντα σάν νά προαισθάνεται τήν έπερχό- 
μενη καταστροφή, προβάλλεται σέ κεντρικό φορέα τής σύνθεσης καί άπο- 
κτά συμβολικές διαστάσεις. Τά κλαδιά τών δέντρων πού καταλαμβάνουν 
σχεδόν έξολοκλήρου τό άριστερό μέρος τής παράστασης όδηγοΰν τό βλέμ
μα τοϋ θεατή στό βάθος, στήν αδρά δοσμένη ομάδα τριών στρατιωτών καί 
στον κυανογκρίζο όγκο τών βουνών. Καί εδώ τό ήλιακό φώς δρά καταλυ

τήν Προύσα ώς «πόλι μέ τά πολλά τζαμιά». Καί άκόμη άναφέρει: «Τριακόσια τζα
μιά καί πάνω έχει ή Προύσα, ή πόλις τών σοφτάδων καί τών διαβασμένων, κι όταν 
είναι ή ώρα πού άνεβαίνει ό μουεζίνης γιά τήν προσευχή στον ψηλό μιναρέ, ένα 
άπόμακρο κύμα άπό τήν τραγουδιστή έπίκληση τοϋ ’Αλλάχ πλανάται πάνω άπό 
τήν πόλι καί κυλιέται πέρα καί πέρα σάν νά θέλη νά τήν παραδώσει όλόκληρη στον 
ισλαμισμό».

14. Παραδειγματικά άναφέρουμε τό έργο «Πρόγευμα στή χλόη» (1865) καθώς 
καί τό «Γυναίκες στον κήπο» (1866). Βλ. σχετικά: Τζαίημς X. Ρούμπιν, ’Ιμπρεσιο
νισμός, ’Αθήνα 1999, σσ. 93-132- Ingo F. Walter (ed.), Impressionist Art 1860-1920, 
Taschen, 2002.

15. Βλ. άνταπόκριση άπό τή Σμύρνη (13 Αύγούστου 1921): «Εις τήν ’Αρμενικήν 
συνοικίαν τής πόλεως, εις τό ’Αρμενικόν νοσοκομεϊον, φιλοξενείται ό Κυανούς Σταυ
ρός τής Κωνσταντινουπόλεως...».
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τικά καθώς οδηγεί είτε στήν εξάχνωση είτε στή σταθεροποίηση των περι
γραμμάτων, ενώ ή παλμική κατά τόπους σβησμένη γραμμή του παστέλ, σέ 
συνδυασμό μέ τή συμμετοχή τοϋ φυσικού τόνου του χαρτιού, έντείνουν τήν 
εντύπωση τού άνοικτοΰ χώρου καί τής στιγμιαίας άπόδοσης16.

Σέ ό,τι αφορά τά σκίτσα πού εικονογραφούν τή ζωή τών στρατιωτών 
στήν ανάπαυλα τής μάχης, πρέπει νά καταδειχθει ή άξιοσημείωτη αναλογία 
τους μέ τά αντίστοιχης θεματικής έργα από τόν Α' Βαλκανικό Πόλεμο τού 
1912-1913. Έπισημαίνεται καί εδώ τό ίδιο αμείωτο ενδιαφέρον γιά τήν 
άποτύπωση τής ζωής τών Ελλήνων μαχητών σέ παραπληρωματικές τής 
στρατιωτικής τους ιδιότητας ένασχολήσεις καί ή έμφαση στήν απεικόνιση 
περισσότερο ανθρώπινων καί καθημερινών στιγμών τους. Ή ζωγράφος 
εστιάζει τήν προσοχή της στή λεπτομέρεια καί στή διαγραφή τής ψυχολο
γικής κατάστασης τών πρωταγωνιστών άποφεύγοντας τήν παρουσίαση 
μνημειακών πολυπρόσωπων πολεμικών συγκρούσεων. Μέ τόν τρόπο αύτό 
υποσκελίζει τή ρητορική καί διδακτική προσέγγιση στά τεκταινόμενα καί 
δέν παρασύρεται άπό τόν έντονο συναισθηματισμό άλλων ομοτέχνων της 
πού καταπιάστηκαν μέ τό θέμα, όπως ό Γεώργιος Προκοπίου17 18.

Μέσα σέ αυτά τά πλαίσια έγγράφεται ένα έργο σαν τό έπιγραφόμενο 
«Στρατιώτες σέ στιγμή ανάπαυλας στά Μονδανιά, 1921» (είκ. 7, Αθήνα, 
Πολεμικό Μουσείο). Μέ έξαιρετική λιτότητα άλλα καί σαφήνεια ή ζωγρά
φος οριοθετεί τό θέμα της σέ τρεις έπάλληλες ζώνες. Στήν πρώτη προβάλ
λουν έξεργα δύο μορφές στρατιωτών πού άπολαμβάνουν ένα άπό τά λιγο
στά προνόμια πού τούς έκχωρούνται στό πεδίο τής μάχης, τό κάπνισμα1S. 
Στή δεύτερη καί τρίτη ζώνη κυριαρχούν τά τοπιογραφικά θέματα, ή στρα- 
φταλιστή θάλασσα, πού ζωντανεύει άπό τόν μικρό μώλο καί τά καΐκια του, 
καί τά έπιβλητικά βουνά, πού κλείνουν τή σύνθεση στό βάθος.

16. Γιά ζητήματα τεχνικής σέ ό,τι αφορά τή δημιουργία τών σκίτσων, βλ.: Jean 
Cassou, Le dessin français au XXe siècle, Λωζάνη 1951· From Dürer to Rauschen
berg: A Quintessence of Drawing. Masterworks from the Albertina and the 
Guggenheim, Νέα Ύόρκη, Solomon R. Guggenheim Museum, 20 Ίουνίου-24 
Αύγουστου 1997.

17. Αεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, Ζωγράφοι - Γλύπτες - Χαράκτες, 16ος- 
20ός αιώνας, τ. 4, ’Αθήνα 2002, ο. 73 (έπιστ. επιμέλεια Ευγένιος Ματθιόπουλος).

18. Βλ. σχετικά τήν άπό 4 Αύγουστου 1921 επιστολή τής ζωγράφου στον σύζυ
γό της Νικόλαο Καραβία: «...ένας λοχίας πού ήλθεν άπό τό μέτωπο - τόν είδα 
χθές - νά πάρη γιά τούς στρατιώτες σιγαρέτα μοϋ ελεγεν ότι προτιμούν πολλές 
φορές καπνό άπό κουραμάνα! Οί καπνισταί τό έννοονν αύτό».

25



386 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗ

Ό αυθορμητισμός καί ή αμεσότητα στην άποτύπωση τής έκφρασης άλλα 
καί των φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών τών είκονιζόμενων άποτελεΐ 
αδιαφιλονίκητα μία άπό τις κυριότερες συνιστώσες τής επιτυχίας του σκί
τσου. Ή διερεύνηση τής σχέσης φόρμας-φωτός φαίνεται πώς απασχολεί 
καί εδώ τη ζωγράφο καθώς τά σκιασμένα μέρη αποδίδονται μέ διαγώνιες 
παλινδρομικές κινήσεις τοΰ μολυβιού, ενώ τά φωτεινά άφήνονται στο 
χρώμα τοΰ υποστρώματος τοΰ χαρτιοΰ ή εμπλουτίζονται μέ λεπτές γραμ
μές λευκής κιμωλίας. Είναι πρόδηλο ότι ή ζωγράφος στο έργο αυτό εμφο
ρείται άπό μία έντονα νοσταλγική διάθεση, μία διάθεση φυγής άπό τόν 
συγκεκριμένο χώρο πού ορίζουν σχεδόν άποπνικτικά τό υγρό στοιχείο καί 
τά όγκηρά βουνά, ή όποια πιστοποιείται άπό τά έταστικά καί θλιμμένα 
βλέμματα τών στρατιωτών.

Σχέδιο πού μάλλον δέν έφθασε στην τελική του φάση άποτελεΐ τό έργο 
«Στρατιώτες στα Μονδανιά» (είκ. 8, ’Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο), όπου 
φαίνεται καθαρά ή πρόθεση τής ζωγράφου νά συλλάβει καί νά καθυποτά
ξει στή ζωγραφική έπιφάνεια τήν πεμπτουσία τής κίνησης καί τοΰ στιγμι
αίου. Σέ σχεδόν οριζόντια διάταξη παρατίθεται μία ομάδα τριών στρα
τιωτών πού εμφανίζουν ποικιλία ως προς τή θέση καί τή στάση τους. Ό 
πρώτος άπό άριστερά κάθεται χαλαρά έχοντας στό πλάι τό όπλο του, ένώ 
οί δύο σύντροφοί του διαβάζουν εφημερίδα. Άπό τό βάθος δεξιά έρχεται 
προς τό μέρος τους μία άκόμη μορφή πού κλείνει ρυθμικά τή σύνθεση. Ή 
έμμονή στήν άποτύπωση τοΰ εφήμερου καί τοΰ διαρκώς μεταβαλλόμενου 
έχει ως άποτέλεσμα τήν εντελώς γενικευτική πραγμάτευση τής φόρμας, τά 
άσαφή καί σχεδόν ελλειπτικά περιγράμματα καί τή βιαστική καί νευρική 
κίνηση τοΰ μολυβιοΰ. Μέ έξαιρετική μαεστρία ή Καραβία κτίζει τούς 
όγκους της μέ βάση τήν αισθητική ποιότητα τοΰ χαρτιοΰ καί τόν διάλογό 
του μέ τά γραμμικά μορφικά στοιχεία δίνοντας ένα ζωντανό εικαστικό 
άποτέλεσμα19.

Στήν ύποενότητα τών σκηνών νοσοκομείου μποροΰμε νά εντάξουμε τις 
άτομικές καί ομαδικές άπεικονίσεις τραυματιών πολέμου άλλά καί τά πορ- 
τραΐτα τών γυναικών νοσοκόμων, πού συνήθως περιθάλπουν τούς Έλλη
νες στρατιώτες.

19. Σέ κριτική από τήν εκθεση στο Λύκειο Έλληνίδων διαβάζουμε: «Συνήθως 
αυτόν τοϋ είδους τά σχεδιάσματα (εν. τά στρατιωτικά σκίτσα) είναι ώς ενα ξηρόν 
ρεπορτάζ στολών καί τύπων. Ή κ. Φλωρά-Καραβία μας δίδει έναν ολόκληρον κό
σμον, ζωντανά χαρακτηρισμένον, εκφραστικόν, λαχταριστόν».
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Το σκίτσο «Οί °Ελληνες τραυματίες στο πλωτό νοσοκομείο “Κωνστα- 
ντινούπολις”, 1921»20 (είκ. 9, ’Αθήνα, Ναυτικό Μουσείο) αποτελεί ένα 
εύστοχο ψυχογράφημα του λαβωμένου πολεμιστή. Εφαρμόζοντας ενα 
άρκετά τολμηρό συνθετικό σχήμα ή Φλωρά-Καραβία τοποθετεί τις μορφές 
της σέ έντονα διαγώνια διάταξη πού δημιουργεί έντεχνα τήν αίσθηση τού 
βάθους. Στις κουκέτες τού πλοίου “Κωνσταντινούπολις”, πού είχαν αύτο- 
σχέδια διαμορφωθεί ως χώροι περιποίησης τών ασθενών, άπεικονίζονται 
κλινήρεις διάφοροι τραυματίες. Δεν συναντούν τό βλέμμα τού θεατή εκτός 
από τή μορφή επάνω αριστερά πού κοιτά προς τά έξω μέ μία ρεμβώδη καί 
συνάμα μελαγχολική έκφραση. Τήν αίσθηση απραξίας καί ανίας πού κατα
φανώς βιώνουν οί τραυματίες επιτείνει ή πνιγερότητα καί ή στενότητα τού 
χώρου. Σέ δ,τι αφορά τή μορφοπλαστική διάσταση τού έργου βασική όρί- 
ζουσα αποτελεί καί πάλι ό φωτεινός παράγοντας πού καθορίζει τό πάχος 
καί τήν ένταση τών γραμμών, τό «άνοιγμα» τής φόρμας στό εικαστικό 
πεδίο ή τή συρρίκνωσή της στή σκιά.

Σέ πλωτό νοσοκομείο τοποθετείται καί πάλι ή «Προσωπογραφία άγνώ- 
στου τραυματία, 1921» (είκ. 10, ’Αθήνα, Ναυτικό Μουσείο). 'Η ήμίσωμη φι
γούρα τού πληγωμένου άποδίδεται μέ τά χέρια χαλαρά σταυρωμένα στήν 
περιοχή τής κοιλιάς, μία στάση πού φανερώνει καρτερία αλλά καί άξιοπρέ- 
πεια. Ό κορμός τής μορφής καί τά κλινοσκεπάσματα πού τήν περιβάλλουν 
καταγράφονται εντελώς γενικευτικά σέ αντίθεση μέ τή διεξοδική άποτύπω- 
ση τού προσώπου, πού πλάθεται μέ ήπια περάσματα τού μολυβιού καί 
χωρίς έντονο σκιοφωτισμό. Παρόλη τή δυσφορία καί ένδεχόμενα τόν πόνο 
πού αισθάνεται ό τραυματίας, δέν διστάζει νά ποζάρει γιά τή ζωγράφο μέ 
ένα γλυκό μειδίαμα απλωμένο στό πρόσωπό του. Τό έργο αύτό συνιστά 
αναμφίβολα μία νότα αισιοδοξίας άνάμεσα στά σκίτσα νοσοκομείου, πού 
διακρίνονται άπό μιά δύσθυμη ατμόσφαιρα.

Τόν καταλυτικό ρόλο πού διαδραμάτισε ή γυναικεία παρουσία στά μετό
πισθεν τού πολέμου κυρίως στον χώρο τής περίθαλψης τών τραυματιών 
άλλά καί τής γενικότερης άρωγής προς τούς στρατευμένους20 21 ύπογραμμί-

20. Βλ. τήν άνταπόκριση τής ζωγράφου (30 Αύγουστου 1921), όπου άναφέρε- 
ται: «Ή Κα :Ασπασία Μαυρομιχάλη μέ κολλάς άλλας κυρίας εργάζονται εις τό 
πλωτόν νοσοκομεΐον «Κωνσταντινούπολις», ϋπερωκεάνειον, Γερμανικόν άλλοτε, 
σωστόν κολοσσόν αυτό ελαβε διαταγή νά πάγη στά Μουδανιά». Βλ. επίσης επι
στολή τής ζωγράφου προς τόν Νικόλαο Καραβία (29 Σεπτεμβρίου 1921), όπου 
γίνεται αναφορά στό ταξίδι της άπό τά Μουδανιά στήν ’Αθήνα μέ τό ύπερωκεάνιο- 
πλωτό νοσοκομείο “Κωνσταντινούπολις”.

21. Στήν άνταπόκριση τής 30 Αύγουστου 1921 άναφέρεται άπό τή ζωγράφο:
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ζουν τά σκίτσα «Νοσοκόμος στο πλωτό νοσοκομείο “Κωνσταντινούπο- 
λις”, 1921» (είκ. 11, ’Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο), «Νοσοκόμος πού μαγει
ρεύει» (είκ. 12, ’Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο), «Νοσοκόμος πού ράβει» (ε’ικ. 
13, ’Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο). Τά έργα αυτά άποκωδικοποιούν θαυμά
σια τήν έννοια του στιγμιότυπου, του instantané καί ταυτόχρονα φανερώ
νουν τήν ίδεαλιστική πρόσληψη τής Φλωρά-Καραβία για τόν ρόλο τής 
γυναίκας πού, στα μάτια της, ενσαρκώνει τήν έννοια τής προσφοράς, τού 
άλτρουϊσμοϋ καί τής άγάπης. Άπό τήν άλλη πλευρά, ή ζωγράφος δέν χάνει 
τήν ευκαιρία να ύπενθυμίσει μέ τά έργα αύτά ότι ό πόλεμος άποτελεΐ μία 
πρώτης τάξεως ευκαιρία για τό μέχρι τότε περιορισμένο στον χώρο τής 
οικίας γυναικείο φύλο νά άποδείξει τήν άξια του καί τις δυνατότητές του 
στή δημόσια δράση22.

Στήν προσωπογραφική παραγωγή τής περιόδου σημαίνουσα θέση κατέ
χει τό «Πορτραΐτο τού Βασιλέως Κωνσταντίνου στην Προύσα» πού φιλο- 
τεχνήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 1921, όπως μάς πληροφορεί σχετική επι
γραφή στό δεξιό κάτω μέρος τού έργου (είκ. 14, ’Αθήνα, Εθνική Πινακοθή
κη). Τό πορτραΐτο τού Βασιλιά, πού φορά τή στολή τού ’Αρχιστράτηγου, 
προβάλλεται επάνω σέ ούδέτερο φόντο, τό όποιο διασπούν ανεπαίσθητα 
γοργές μονοκοντυλιές λευκής κιμωλίας.

Ή ζωγράφος επιλέγει νά απεικονίσει τόν μονάρχη σέ στάση έντονου 
προφίλ, ή οποία, σέ συνδυασμό μέ τό ρεμβώδες καί άποστασιοποιημένο 
βλέμμα του, δημιουργεί αμέσως μία έσκεμμένη απομάκρυνση άπό τόν

«Μέσα εις διαφόρους αίθουσας καί διαμερίσματα τοϋ Όμηρείου στεγάζεται μία 
ώραία καί αθόρυβος εργασία, της Μικρασιάτιδος ’Αδελφής τοϋ Στρατιώτου. 
Κυρίες αί όποίαι πρωτοστατούν σέ κάθε φιλανθρωπικό έργο, πρό τριών ετών 
συνέστησαν τό λαμπρόν των σωματείον καί μέ πολλήν μεθοδικότητα διωργάνωσαν 
τήν βοήθειαν προς άνακούφισιν τοϋ στρατιώτου ώς τραυματίου, όταν κατεβαίνει 
άπό τό μέτωπον καί όταν έκεΐ πολεμά προσηλωμένος εις τό καθήκον». Καί στις 30 
Σεπτεμβρίου 1921: «Στον λιμένα περιμένουν τά πλωτά νοσοκομεία «Κωνσταντι
νούπολή» καί «’Αμφιτρίτη»· κατεβαίνουν πολλοί τραυματίαι άπό τό μέτωπον. Αί 
κυρίαι τοϋ Πατριωτικού Συνδέσμου μέ τά λευκά των τούς περιμένουν εις τόν 
σταθμόν καί μοιράζουν άναψυκτικά καί σιγαρέττα».

22. Βλ. Ελένη Βαρίκα, Ή εξέγερση τών κυριών. Ή γένεση μιας φεμινιστικής 
συνείδησης στήν Ελλάδα. 1833-1907, ’Αθήνα 1987, σ. 103, όπου άναφέρεται χαρα
κτηριστικά: «Δέν είναι καθόλου τυχαίο τό γεγονός ότι ή πρώτη μαζική έξοδος τών 
γυναικών στό δημόσιο χώρο πραγματοποιείται κατά τόν πόλεμο τοϋ 1897, στή 
διάρκεια τοϋ όποιου ή όργάνωση τοϋ νοσοκομειακού καί ιατρικού δικτύου καί τής 
διεθνοϋς άλληλεγγύης θά τούς επιτρέψουν, γιά πρώτη φορά, νά ύπερβοϋν τά όρια 
τοϋ ιδιωτικού χώρου».
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θεατή καί υποβάλλει το υψηλό άξίωμα του είκονιζόμενου23. Τήν αίσθηση 
αυτή εντείνει ό επίσημος καί μνημειακός τόνος πού διατρέχει τό έργο καί 
πού πραγματώνεται εικαστικά μέ τήν άκαδημαϊκή τεχνοτροπία. Ή ταχυ
γραφία καί τό τολμηρό, νευρώδες σχεδιαστικό ιδίωμα των προηγούμενων 
έργων δίνουν τή θέση τους σέ ήρεμα καί ρέοντα περιγράμματα πού προ
σφέρουν τήν εντύπωση τής στατικότητας. Τά φυσιογνωμικά χαρακτηρι
στικά τού προσώπου, τό τετράγωνο κεφάλι, τό πλατύ μέτωπο, τά μεγάλα 
μάτια, τό περιποιημένο μουστάκι, άποτυπώνονται μέ ένα αρκετά “σκληρό” 
καί περιγραφικό, γραμμικό λεξιλόγιο. Εκτός από τήν κυριαρχία των 
γραμμικών μορφοτύπων, στή μνημειακοποίηση τού προσωπογραφούμενου 
συμβάλλει ή επίδραση τού φωτεινού παράγοντα πού αύτή τή φορά δέν δια
σπά τις φόρμες άλλά αντίθετα προωθεί τήν ενότητά τους. Ό τρόπος πού τό 
φώς καταυγάζει τό πρόσωπο τού Βασιλιά έξιδανικεύοντας τήν έκφρασή 
του είναι αποδεικτικός τής διαδικασίας μέ τήν οποία ή Φλωρά-Καραβία 
συλλαμβάνει τή μορφή τού Κωνσταντίνου, μέ ένα βαθύ αίσθημα σεβασμού 
καί θαυμασμού24.

Σέ άντίθεση μέ τόν εντελώς ούδέτερο χώρο επάνω στον όποιο άποτυ- 
πώνεται ή μορφή τού Κωνσταντίνου, τό «Πορτραΐτο τοϋ Συνταγματάρχη 
Κωνσταντίνον Πονλάκον» (είκ. 15, ’Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο) πλαισιώ

23. Για τήν ψυχολογική ερμηνεία τής κατ’ δψιν άλλα καί τής κατά κρόταφον 
απεικόνισης τοϋ προσωπογραφούμενου, βλ. Sylvan Barnet, A Short Guide to 
Writing about Art, Νέα Ύόρκη 1993, σσ. 31, 32- Nobert Schneider, The Art of the 
Portrait. Masterpieces of European Portrait Painting 1420-1670,1999.

24. To γεγονός αύτό πιστοποιείται καί άπό τις ανταποκρίσεις της πού παίρ
νουν χαρακτήρα διθυράμβου, όταν άναφέρονται στο πρόσωπο τοϋ Κωνσταντίνου. 
Βλ. γιά παράδειγμα τήν άνταπόκριση τής ζωγράφου μέ τίτλο «Ό Βασιλεύς εις τήν 
Προϋσσαν. Ή Συγκίνησις των Ελλήνων» (14 Σεπτεμβρίου 1921): «Ό "Ελλην 
Βασιλεύς θά πατήση πρώτος ύστερα άπό τόσους αιώνας τήν πρώτην έδραν τών 
Όσμανιδών, ό Νικητής τής άλλοτε τρομερός Αύτοκρατορίας, θά πατήση τον 
φοβερόν αυτόν Γολιάθ, τοϋ όποιου ώς άλλος Δαβίδ άπεκοψε τήν κεφαλήν κι είνε 
έτοιμος νά τήν άρπάση καί νά τήν επίδειξη θριαμβευτικά εις δλον τον κόσμον». 
Επίσης, σέ επιστολή της στον Νικόλαο Καραβία (1 Αύγούστου 1921) διαβάζουμε: 
«... καμμιά περιγραφή δέν εφθασε τήν πραγματικότητα τοϋ τί έγινε στο Έσκί- 
Σεχήρ μέ τήν είσοδο τοϋ Βασιλέως· κάτι μεγαλειώδες καί άφάνταστον ό στρατός 
ήτο τρελλός άπό χαρά πού τόν έβλεπαν καί Εκείνος ζή μέ τόν στρατόν τον εύθυ
μος καί ζωηρός πάντοτε... ό Θεός νά τόν φυλάγη άλήθεια νά τόν δοϋμε καί αύτο- 
κράτορα τοϋ Βυζαντίου». Ή καθαρά ίδεαλιστική αύτή πρόσληψη τών γεγονότων 
καί τών πρωταγωνιστών τής περιόδου δέν είναι βέβαια άσχετη μέ τό κλίμα τοϋ 
μεγάλοϊδεατισμοϋ, άπό τό όποιο εμφορείται ή εποχή.
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νεται άπό ένα πλούσιο σύνολο παραπληρωματικών θεμάτων. Ό Συνταγμα
τάρχης παρουσιάζεται μετωπικά, καθιστάς μπροστά στο γραφείο του. Εκεί 
διακρίνουμε άτακτα απλωμένα διάφορα χαρτιά καί έναν τηλέγραφο, στοι
χεία ενδεικτικά ενός άνθρώπου υψηλού άξιώματος καί πολυάσχολου.

Ή διαγώνια τοποθέτηση τού θέματος καθώς καί ο διάλογος μεταξύ κά
θετων καί οριζόντιων γραμμών δίνει αριστοτεχνικά τήν αίσθηση της προο
πτικής τού χώρου, ενώ ή όμοιόμορφη κατανομή τού φωτός πού διεισδύει 
άπό τά αριστερά δημιουργεί ενιαίες σκιασμένες καί φωτεινές περιοχές. 
Καί στο έργο αυτά έπισημαίνεται ό συνήθης γιά τή ζωγράφο συγκερασμός 
τού γενικού στην άπόδοση τού κορμού καί τού ειδικού στην άποτύπωση 
τών προσωπογραφικών χαρακτηριστικών. Μέ έξαιρετική παρατηρητικότη
τα καταγράφονται τά μεγάλα μυωπικά μάτια, τό λεπτό μουστάκι καί τό 
μικρό, μυτερό πηγούνι πού στοιχειοθετούν μία φυσιογνωμία εκφραστική 
καί όμιλητική παρά τή σοβαρότητά της.

Παρόμοια έπεξεργασία παρατηρεΐται καί σέ άλλες ανδρικές προσωπο
γραφίες, όπως αυτή τού «Λοχία Γεωργίου Δοκαρέλλη, 1921» (είκ. 16, ’Αθή
να, Πολεμικό Μουσείο), τού « Αξιωματικού τοϋ πλωτού νοσοκομείου 
“Κωνστανηνούπολις”, 1921» (είκ. 17, ’Αθήνα, Ναυτικό Μουσείο) καί τού 
«ζωγράφον Περικλή Βυζάνηον, 1921» (είκ. 18, ’Αθήνα, ιδιωτική συλλογή), 
ό όποιος έστάλη ώς άνταποκριτής-ζωγράφος στό μέτωπο25.

Συμπεράσματα
Ή ερμηνευτική προσέγγιση τών έργων πού μεταγράφουν εικαστικά τις 
εντυπώσεις τής Φλωρά-Καραβία άπό τή Μικρασιατική Εκστρατεία συντε
λεί σέ μεγάλο βαθμό στή διακρίβωση τού ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, τόσο 
σέ θεματογραφικό όσο καί σέ μορφοπλαστικό έπίπεδο.

Καθήκον καί σκοπός τής ζωγράφου ήταν ή καταγραφή καί ή οπτική 
τεκμηρίωση τών ιστορικών γεγονότων τής έποχής, πράγμα πού, σέ έπίπεδο 
θεματικής, προσφέρει μία εξαιρετικά ένδιαφέρουσα γιά τόν μελετητή 
σύζευξη Ιστορίας καί Τέχνης26. Ή Φλωρά-Καραβία, μέ τόν δικό της ίδιαί-

25. Βλ. έπιστολή τής ζωγράφου (28 Αύγουστου 1921) : «... ήλθεν ό Βυζάντιος 
νέος ζωγράφος άπό τάς ’Αθήνας- θά πάη στό μέτωπο- τώρα γυρίζουμε μαζύ στο 
Τσαρσί καί τά τζαμιά- αϋριο φεύγει»· Περικλής Βυζάντιος, Η ζωή ενός ζωγράφου. 
Αύτοβιογραφικές σημειώσεις, ’Αθήνα 1994, σσ. 10 (φωτογραφία τού έργου), 13,113.

26. Βλ. σχετικά Νέλλη Κυριαζή, Τό καλλιτεχνικό κλίμα στήν Αθήνα τών άρχών 
τοϋ αιώνα. Ή Εικαστική Ίστοριογράφηση τών Βαλκανικών Πολέμων, ’Αθήνα 1993.
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τέρα προσωπικό καί ανθρώπινο τρόπο, παρακάμπτει διακριτικά τον επικό 
χαρακτήρα του πολέμου, τις σκηνές μάχης καί καταστροφών, καί εστιάζει 
τήν άφήγησή της στον μικρόκοσμο του άπλοΰ στρατιώτη, όταν αυτός εγκα
ταλείπει πια τό πεδίο τής μάχης. Μέ τόν τρόπο αυτό, ή ανεπιτήδευτη καί 
απροσποίητη πραγμάτευση τής καθημερινότητας του πολέμου καί ή είδησε- 
ογραφική αποτύπωση αποτελούν για αυτήν τό κύριο ζητούμενο.

Σέ ό,τι άφορά τό μορφοπλαστικό ιδίωμα των σκίτσων, τό λεξιλόγιο 
πού χρησιμοποιεί ή Φλωρά-Καραβία είναι άναμφίβολα ζωγραφικό27. Ή 
γραμμικότητα τού σχεδίου σπάζει, τα έντονα περιγράμματα υποχωρούν 
καί οί φόρμες αποκτούν όλο καί μεγαλύτερη αύτονομία, προκειμένου να 
άποτυπωθεΐ πληρέστερα ό χαρακτήρας τού στιγμιαίου, τής φευγαλέας 
οπτικής εντύπωσης. Ό ίδιάζων ρόλος τού σκιοφωτισμού πού αποδίδεται 
μέ κατακερματισμένες, νευρικές μολυβιές, προσδίδει στις μορφές κινητικό
τητα καί ζωντάνια καί καταδεικνύει τόν εγγενή εικαστικό χαρακτήρα τους.

Άπό τήν άλλη πλευρά, μία σημαντική συνιστώσα τής αισθητικής δρά
σης τών έργων είναι ό αρμονικός συγκερασμός των συμπληρωματικών 
χρωμάτων, όπως έπίσης καί τών θερμών καί ψυχρών αντιπαραθέσεων, μέ 
άποτέλεσμα τή δημιουργία μιας ιδιαίτερης “ατμόσφαιρας” πού χαρίζει στα 
σκίτσα τή καθαρά ζωγραφική γοητεία τους. Πρόκειται ουσιαστικά για μία 
ύπαιθριστική-ίμπρεσιονιστική διατύπωση πού, όπως είδαμε, χαρακτηρίζει 
κυρίως τα τοπιογραφικά σχεδιάσματα.

Οί παραπάνω διαπιστώσεις δέν άναιροΰν βέβαια μία άλλη εξίσου σημα
ντική διάσταση τού συγκεκριμένου συνόλου έργων: αύτήν τής ιδεολογικής 
λειτουργίας τους28. Δέν πρέπει νά άγνοηθει τό γεγονός ότι τά γρήγορα 
αύτά σκαριφήματα επενδύουν καλλιτεχνικά μία έξαιρετικά σημαντική όσο 
καί τραγική γιά τόν ελληνισμό ιστορική στιγμή. Ή άνακατάληψη τής Κων
σταντινούπολης, ιδέα πάνω στήν όποια έδράζονταν οί εθνικιστικές προσ
δοκίες αιώνων, άποτελοΰσε τή λυδία λίθο τού μεγαλοϊδεατισμού πού 
χαρακτηρίζει τή χρονική περίοδο άπό τήν ήττα τού 1897 καί ύστερα. Ή 
ρομαντική αυτή σύλληψη διατρέχει όχι μόνο τήν εικαστική παραγωγή τής 
Φλωρά-Καραβία άλλά καί τά γραπτά της, όπου ή φθηνή προπαγάνδα παρα

27. Γιά τή διάκριση γραμμικοΰ-ζωγραφικοΰ, βλ. Heinrich Wölfflin, Βασικές 
έννοιες τής Ιστορίας τής Τέχνης. Τό πρόβλημα τής εξέλιξης του στιλ στη νεότερη 
τέχνη, Θεσσαλονίκη 1992, σσ. 37-97 (μετάφρ. Φώτης Κοκαβέσης).

28. Βλ. Εύγένιος Ματθιόπουλος, «Εικαστικές τέχνες», στο Ιστορία τής Ελλάδας 
τοϋ 20οϋ αιώνα. Οί ’Απαρχές 1900-1922, τ. Α', μέρος 2°, ’Αθήνα 2000, σσ. 315-320 
(έπιστ. έπιμέλεια : Χρηστός Χατζηϊ'ωσήφ).



392 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΡΓΙΑΝΝΗ

κάμπτεται έντεχνα για να δώσει τή θέση της σέ μία γνήσια ίδεαλιστική 
αντιμετώπιση τών πραγμάτων29.

’Από εδώ άκριβώς πηγάζει ό έντονα έξιδανικευτικός τόνος πού είναι 
εμφανής στις προσωπογραφίες καί κυρίως στο πορτραιτο τού Βασιλιά 
Κωνσταντίνου. ’Από τήν ίδια αντίληψη προέρχεται ή έμφαση στήν απο
τύπωση τών ίσλαμικών μνημείων τής περιοχής πού περιηγήθηκε ή ζωγρά
φος καί πού σκοπό έχει, πέρα από τήν απλή τοπογραφική καταγραφή, νά 
τονίσει τή διαφορετικότητα, θρησκευτική καί πολιτιστική, τού τουρκικού 
στοιχείου.

"Ολα τά παραπάνω βοηθούν νά κατατείνουμε στό συμπέρασμα ότι ή 
πολεμική έργογραφία τής Φλωρά-Καραβία, παρά τόν συχνά πρόχειρο καί 
βιαστικό χαρακτήρα της, διαδραματίζει ένα ενδιαφέροντα εικαστικό καί 
ιδεολογικό ρόλο. Τό σχεδιαστικό έργο τού 1921 δέν αντιβαίνει άλλά αντί
θετα συμπληρώνει τό προγενέστερο έργο τής ζωγράφου, όπου ίχνηλατεΐται 
ή βαθμιαία προσπέλαση τών ακαδημαϊκών ιδεωδών καί ή εύρεση νέων 
τεχνοτροπικών λύσεων, πού συντελούνται χάρη στήν επαφή τής Φλωρά- 
Καραβία μέ περισσότερο σύγχρονα ρεύματα τής τέχνης. Ή διαρκώς αύξα- 
νόμενη μορφική καί χρωματική ελευθερία θά άποτελέσει τό κύριο μέλημά 
της μέσα στά επόμενα, εξαιρετικά γόνιμα, χρόνια.

Πέρα όμως άπό αύτές τις καθαρά αισθητικές άποτιμήσεις, πρέπει νά 
τονισθεϊ ή ειλικρίνεια τών βιωμάτων τής ζωγράφου πού τελικά καταξιώνει 
τήν προσπάθειά της καί τής προσδίδει τόν διαχρονικό χαρακτήρα της.

29. Βλ. άνταπόκριση τής 30 Αύγουστου 1921: «Ή ’Ιδέα ρίχνει άνάμεσα τόν 
μαγικόν της πέπλο καί ή φαντασία εξαίρετοι άκόπως εις τά ύψη. Καί άπό μακριά 
όσοι παραστέκουν εις τήν σελιδοποίηση τής μεγάλης Ιστορίας χειροκροτούν διά 
τούς θριάμβους καί ηρωισμούς». Καί σέ άλλη, άχρονολόγητη, άνταπόκριση διαβά
ζουμε: «Τά κύματα τής Προποντίδος πού εκαθρέφτισαν τόσες βυζαντινές κορώνες 
άνατριχιάζουν πού άκοϋνε τό όνομα τού Κωνσταντίνου καί θά καθρεφτίσουν 
τώρα πού θά φύγει μέ τήν «Κωνσταντινούπολι», τό μέγα ύπερωκεάνειο, τόν 
Έλληνα βασιλιά μέ τή μεγάλη Παράδοσι καί θά πάνε γρήγορα τά μηνύματα στήν 
καϋμένη τή Σκλάβα καί θά τρίξη ή πόρτα ή βαρειά κλεισμένη τής 'Αγίας Σοφίας 
άπό άνυπομονησία».
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΡΓΩΝ

1. «Άποψη Προύσας», μαύρο μολύβι καί κιμωλία σέ χαρτί, 22x28 εκ., ενυ
πόγραφο κάτω δεξιά, δίπλα άπό την υπογραφή, άπό τή ζωγράφο οί λέξεις 
Προύσα 1921. ’Αθήνα, Εθνικό καί 'Ιστορικό Μουσείο.

2. «Δρόμος στην Προύσα», μαύρο μολύβι σέ χαρτί, 23,5x20 έκ., ενυπόγρα
φο κάτω δεξιά, κάτω άπό τήν υπογραφή, άπό τή ζωγράφο ή λέξη Προύσα. 
’Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο.

3. «Τζαμί στην Προύσα», παστέλ σέ χαρτί, 29x22 έκ., ενυπόγραφο κάτω 
δεξιά, δίπλα άπό τήν υπογραφή, άπό τή ζωγράφο οί λέξεις 1921 Προύσα. 
’Αθήνα, ιδιωτική συλλογή.

4. «Σμύρνη. Κυανούς Σταυρός», παστέλ σέ χαρτί, 29x21 έκ., ενυπόγραφο 
κάτω δεξιά, κάτω άπό τήν υπογραφή, άπό τή ζωγράφο οί λέξεις 1921 Σμύρνη 
Κυανούς Σταυρός. ’Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο.

5. «Άποψη πόλης», παστέλ σέ χαρτί, 33x23 έκ., ενυπόγραφο κάτω δεξιά. 
’Αθήνα, ιδιωτική συλλογή.

6. «Στρατιώτες στη Σμύρνη», παστέλ σέ χαρτί, 29x18,5 έκ., ενυπόγραφο 
κάτω δεξιά, κάτω άπό τήν υπογραφή, άπό τή ζωγράφο οί λέξεις Σμύρνη. 
Σεπτ. 1921. ’Αθήνα, ιδιωτική συλλογή.

7. «Στρατιώτες σέ στιγμή άνάπαυλας στά Μουδανιά», μαύρο μολύβι σέ 
χαρτί, 21x25,5 έκ., ενυπόγραφο κάτω δεξιά, κάτω άπό τήν υπογραφή, άπό τή 
ζωγράφο οί λέξεις Moudania 26 août 1921. ’Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο.

8. «Στρατιώτες στά Μουδανιά», μαύρο μολύβι σέ χαρτί, 21,5x30 έκ., ενυ
πόγραφο κάτω δεξιά, κάτω άπό τήν υπογραφή, άπό τή ζωγράφο ή λέξη Μου- 
δανιά. ’Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο.

9. «Οί °.Ελληνες τραυματίες στο πλωτό Νοσοκομείο “Κωνσταντινού- 
πολις”», μαύρο μολύβι καί κιμωλία σέ χαρτί, 30x33 έκ., ενυπόγραφο κάτω 
κέντρο, δίπλα άπό τήν υπογραφή, από τή ζωγράφο οί λέξεις Πλωτό Νοσοκο- 
μειον Κωνσταντινούπολή 1921. ’Αθήνα, Ναυτικό Μουσείο.

10. «Προσωπογραφία αγνώστου τραυματία», μαύρο μολύβι σέ χαρτί, 
30x22 έκ., ενυπόγραφο κάτω δεξιά, κάτω άπό τήν υπογραφή, άπό τή ζωγράφο 
οί λέξεις Πλωτό Νοσοκομείον 1921. ’Αθήνα, Ναυτικό Μουσείο.

11. «Νοσοκόμος στό πλωτό νοσοκομείο “Κωνσταντινούπολις”», μαύρο 
μολύβι σέ χαρτί, 25,5x20,5 έκ., ενυπόγραφο κάτω δεξιά, κάτω άπό τήν υπο
γραφή, άπό τή ζωγράφο οί λέξεις «Κωνσταντινούπολις» 25 Σεπτεμβρίου 
1921. ’Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο.
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12. «Νοσοκόμος που μαγειρεύει», μαϋρο μολύβι σέ χαρτί, 26x18 έκ., ενυ
πόγραφο κάτω δεξιά, κάτω άπό τήν ύπογραφή, άπό τή ζωγράφο οί λέξεις 
Νοσοκόμος Προύσα. ’Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο.

13. «Νοσοκόμος πού ράβει», μαύρο μολύβι σέ χαρτί, 27x19 εκ., ένυπόγρα- 
φο κάτω δεξιά, πάνω άπό τήν ύπογραφή, άπό τή ζωγράφο οί λέξεις Νοσοκό
μος. ’Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο.

14. «ΠορτραΙτο τού Βασιλέως Κωνσταντίνου στήν Προύσα», μαύρο μολύ
βι καί κιμωλία σέ χαρτί, 34,5x27,5 έκ., ένυπόγραφο κάτω δεξιά, κάτω άπό τήν 
ύπογραφή, άπό τή ζωγράφο οί λέξεις Προύσα 4 Σεπτεμβρίου 1921. ’Αθήνα, 
’Εθνική Πινακοθήκη.

15. «Πορτραιτο τού Συνταγματάρχη Κωνσταντίνου Πουλάκον», μαύρο μο
λύβι σέ χαρτί, 28,5x22,5 έκ., ένυπόγραφο κάτω δεξιά, κάτω αριστερά, άπό τή 
ζωγράφο οί λέξεις Κωνσταντίνος Πονλάκος Συνταγματάρχης :Αρχηγός Μηχα
νικού τού Β' Κλιμακείου Επιτελείου Στρατιάς. ’Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο.

16. «Προσωπογραφία τού Αοχία Γεωργίου Δοκαρέλλη», μαύρο μολύβι σέ 
χαρτί, 26x20 έκ., ένυπόγραφο κάτω δεξιά, κάτω άπό τήν ύπογραφή, άπό τή 
ζωγράφο οί λέξεις Σμύρνη 8 Αύγ. 1921, κάτω άριστερά, Γεώργιος Δοκαρέλλης 
Αοχίας... Στρατιάς. ’Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο.

17. «Προσωπογραφία αξιωματικού τού πλωτού νοσοκομείου “Κωνσταντι- 
νούπολις”», μαύρο μολύβι σέ χαρτί, 31x25 έκ., ένυπόγραφο κάτω δεξιά, κάτω 
άπό τήν ύπογραφή, άπό τή ζωγράφο οί λέξεις 29 Σεπτεμ. 1921 “Κωνσταντι
νούπολή ". ’Αθήνα, Ναυτικό Μουσείο.

18. «Προσωπογραφία τού ζωγράφου Περικλή Βυζάντιου», μαύρο μολύβι 
σέ χαρτί, 30x22 έκ., ένυπόγραφο κάτω δεξιά, κάτω άριστερά ή ένδειξη Προύσ- 
σα 29/9/21. ’Αθήνα, ’ιδιωτική συλλογή.
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Είκ. 2. Δρόμος 
στην Προύσα.
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ΕΙκ. 8. Στρατιώτες ατά Μουδανιά.
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ΕΙκ. 10. Προσωπογραφία άγνώστον τραυματία, 1921.
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Είκ. 12. Νοσοκόμος 
πού μαγειρεύει.
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Είκ. 13. Νοσοκόμος πού ράβει.

ΕΙκ. 14. ΠορτραΙτο τού 
Βασιλέως Κωνσταντίνου 
στην Προύσα, 1921.
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Εΐκ. 16. Προσωπογραφία τοϋ Λοχία Γεωργίου Δοκαρέλλη, 1921.
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Είκ. 17. Προσωπογραφία 
αξιωματικού τον πλωτού 
νοσοκομείου “Κωνσταντι- 
νούπολις”, 1921.

Είκ. 18. Προσωπογραφία 
τού ζωγράφου Περικλή 
Βυζάντιον, 1921.
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