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Αυτός που πίνει μια σταγόνα από την πηγή που είναι γεμάτη από το αίμα του εγκλήματος δεν μπορεί ποτέ να 
προστατευθεί από τη βροχή των συμφορών 



Η τέχνη σε μια εποχή κρίσης συχνά ανασυνθέτει, μεταξύ άλλων, τις θεάσεις και 

τις ερμηνευτικές προσεγγίσεις του τοπίου. Αυτό συμβαίνει από τον κατ’ εξοχήν 

οπτικό παρατηρητή, που είναι ο ζωγράφος και ευρύτερα ο εικαστικός 

καλλιτέχνης. Το τοπίο δεν είναι μια στατική, μονοσήμαντα ερμηνεύσιμη 

πραγματικότητα. Σχηματίζεται, ανασυντίθεται από τις ερμηνείες του θεατή και 

από τον τρόπο που εκείνος κινείται ως ιχνευτής με το σώμα του σε αυτό,  το 

ερμηνεύει ή συναισθηματικά ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα που προκύπτουν 

κατά τη διάρκεια της βιωματικής του εμπειρίας. Το τοπίο μπορεί να παραμείνει 

τοπίο, αλλά μπορεί να μετασχηματιστεί σε τόπο, χώρο ή και πεδίο. Η 

Τοπιογραφία αποτελεί το ζωγραφικό είδος που σχετίζεται με τη μελέτη ή την 

παρουσία της Φύσης σε ένα εικαστικό έργο. 
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Nicolas Poussin,  

The Burial of Phocion,  

 λάδι σε μουσαμά, 114x175 εκ.,  

 National Museum Wales,  

1648 



Νικόλαος Γύζης, Μέγαρα, Μέγαρα, λάδι σε μουσαμά , 33 x 44 εκ.περ. 1872  



Ωστόσο, μόνο μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, καλλιτέχνες όπως οι Παπαλουκάς, Μαλέας, Λύτρας 

μεταβαίνουν στην ελληνική ύπαιθρο και την μελετούν εντατικά επιτόπου. Ανακαλύπτουν τοπία του 

ελλαδικού χώρου που δεν είχαν εξερευνηθεί μέχρι τότε και δεν συνδέονταν ούτε με κάποια ανάμνηση 

από τη Μυθολογία ή την Αρχαία Ελλάδα ούτε με κάποιο σημαντικό ιστορικό γεγονός∙ η Δεσφίνα, η 

Αίγινα, η Σαντορίνη, η Ύδρα. η Μυτιλήνη, η Άμφισσα, η Πάρος, η περιοχή Κυπριάδη έγιναν τόποι 

πρωτοζωγραφισμένοι με ένα σύγχρονο τότε, μοντερνιστικό βλέμμα. Ακόμα και μέρη με μεγάλες 

ιστορικές αναφορές, δεν ερμηνεύονταν με βάση το όποιο παρελθόν αλλά μόνο με την ανάγκη μιας 

μεθοδικής εκφραστικής παρατήρησης με εργαλεία του μοντερνισμού. Η Σαλαμίνα του Παπαλουκά δεν 

είναι η Σαλαμίνα της Ναυμαχίας, ο Παρνασσός του Μαλέα δεν είναι ο Παρνασσός των Μουσών. Ακόμη 

και οι Δελφοί του Μαλέα ή του Παπαλουκά είναι ένα αποτύπωμα παρατήρησης ενός οπτικού 

ερεθίσματος αποκομμένου από τις vistas του Νεοκλασσικισμού και όχι η τοποθεσία ενός Ιερού 

Μαντείου. Έτσι, δημιουργήθηκε μια τομή στην οπτική προσέγγιση, η οποία έκτοτε επηρέασε 

καθοριστικά την ελληνική ζωγραφική. Το κοντινό άγνωστο ανοίκειο του ελληνικού τοπίου 

μεταμορφώθηκε σε μια προσιτή οικειότητα.  





Σπύρος Παπαλουκάς, Αυτοπροσωπογραφία, 53x40 cm, λάδι σε χαρτόνι, 1922  



Σπύρος Παπαλουκς, Βάρκες στον Σηκουάνα 1918, 37Χ44,5cm 



Σπύρος Παπαλουκάς, Βάρκες στον Σηκουάνα 1921, 58Χ71cm 





Τρεις νέοι Έλληνες καλλιτέχνες (Βυζάντιος 30 χρονών, Ροδοκανάκης 

31, Παπαλουκάς 30) βρίσκονται στο κέντρο μιας πολεμικής σύρραξης 

και μιας καινούργιας γης. Ζωγραφίζουν πολλές φορές στα πεδία των 

μαχών, μεταφέρουν τα έργα τους στην Αθήνα, τα οποία εκτίθενται στο 

Ζάππειο. Εξ αιτίας μιας «διενέξεως περί των πρωτείων μεταξύ του 

Υπουργείου Στρατιωτικών και της Διοίκησης της Στρατιάς της Μικράς 

Ασίας διέκοψε την έκθεση στη μέση» όπως αναφέρεται, τα έργα 

μεταφέρονται και πάλι στη Σμύρνη ακριβώς τις μέρες της κατάρρευσης 

του μετώπου. Το αποτέλεσμα ήταν η απώλειά τους. 



Περικλης Βυζάντιος,  
Αυτοπροσωπογραφία,  
λάδι σε μουσαμά, 1926  



Παύλος Σ. Ροδοκανάκης,  
Αρμονία,  
111x108 εκ. 
λάδι σε μουσαμά, 1919  





Tο έργο του[του Παπαλουκά] δεν εμπνεόταν αποκλειστικά από τη 
στρατιωτική δραστηριότητα των Ελλήνων, αλλά έδινε παράλληλα μια 
ολοζώντανη εικόνα της ιωνικής γης και των κατοίκων της. Από τις 
κριτικές της εποχής μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι πίνακες και τα 
σχέδια κινούνταν σε ιμπρεσιονιστικό ύφος. Η εκτέλεση, υπό το κράτος 
της πολεμικής έντασης, ήταν συνοπτική, απαλλαγμένη από 
λεπτομέρειες, νευρώδης και σφοδρή. Το φως επενεργούσε καταλυτικά 
στους όγκους, οι μορφές έμοιαζαν εξαϋλωμένες και οι θερμοί 
χρωματικοί τόνοι υπερτερούσαν. 

 

[Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, Μ., Σπύρος Παπαλουκάς, Ζωγραφική 1892-1957, 
Αθήνα: Εθνική Πινακοθήκη, 1995, σελ. 19-20.] 



Σπύρος Παπαλουκας, Τοπία με μορφές  20x29εκ., 1922 



Σπύρος Παπαλουκας, Στρατιώτες, 21,5x29εκ., 1922 



Σπύρος Παπαλουκάς, Ζήτω το Σύνταγμα, 35x53εκ., 1922 





Σπύρος Παπαλουκάς, Στρατιώτες Νοσοκομείο, 30x54εκ., 1922 



Στον δρόμο του Καράκιοϊ (1921): ένα από τα 15 έργα που ακόμα και ο δημιουργός τους Περικλής Βυζάντιος θεωρούσε ως χαμένα και εντοπίστηκαν στο Ιστορικό Μουσείο το 2002 



Μικρασιατική Καταστροφη 
 1922 



Ωστόσο μια διένεξη περί των πρωτείων μεταξύ του Υπουργείου Στρατιωτικών και της 

Διοίκησης της Στρατιάς της Μικράς  Ασίας διέκοψε την έκθεση στη μέση, για να την 

μεταφέρει στη Σμύρνη με τη συνοδεία των ζωγράφων της. Η μετακίνηση  αυτή συνέπεσε με 

την κατάρρευση του μετώπου. Έτσι, οι πίνακες εγκαταλείφθηκαν στις αποβάθρες της Σμύρνης 

και είχαν  την ίδια τύχη με την πυρπολημένη και λεηλατημένη πόλη. Σύμφωνα με τον Στρατή 

Δούκα, υπολογίζεται ότι μόνο από τις  δημιουργίες του Παπαλουκά καταστράφηκαν 

περισσότεροι από 500 πίνακες και σχέδια. 

Δούκας, Σ., «Σπύρος Παπαλουκάς», Ζυγός 31 (Μάιος-Ιούνιος 1958), σελ. 7. 





Σπύρος Παπαλουκάς, Η Καταστροφή της Σμύρνης, 29x39εκ., 1922 



Σπύρος Παπαλουκας, Η Καταστροφή της Σμύρνης 1922,  29x39εκ., 1922 



Σπύρος Παπαλουκας, Η Σμύρνη καίγεται,  28x37εκ., 1922 



Σπύρος Παπαλουκας, Η Καταστροφή της Σμύρνης 1922 (Τσεμέ),  29x39εκ., 1922 



Ο ζωγράφος είχε μεθύσει, είχε τρελαθεί αληθινά με το φώς που βλέπει. Θαυμάζει, θαμπώνεται 

παραληρεί. Ο λαμπρός, ο καυτερός ήλιος της Ανατολής του ανέτρεψε κάθε υπολογισμό. Ήλιο 

βλέπει μόνο. Κια προσπαθεί να συλλάβει τις αχτίνες του με το χρώμα του. Οι όγκοι των 

ανθρώπων, οι σειρές΄ς των στρατιωτών που ζωγραφιζει, εξαϋλόνονται, εξαερίζονται μέσα στο 

άπλετο φως. Άχνα θερμή, πυρά, φλόγα παντού [...] 

Φώτος Πολίτης, Πολεμική Έκθεσις, εφ. Πολιτεία, 11.06.1922. παρατίθεται από την Τσαγκάλια, Χ.  στο Γουλάκη-Βουτυρά, Α. 

(2012), Σπύρος Παπαλουκάς 1922 κ.ε., 13.Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, Α.Π.Θ  



Σπύρος Παπαλουκας, Στρατιώτες,  17x19εκ., 1922 



Σπύρος Παπαλουκας, Τοπίο, ακουρέλλα  13x187,5κ., 1922 



Σπύρος Παπαλουκας, Σκηνές, 14x19εκ., 1922 



Σπύρος Παπαλουκας, Τοπίο, ακουρέλλα  17x18εκ., 1922 





   Το ύπαιθρο είναι για μένα το μέσον που μου επιτρέπει να 
καθορίσω και να αξιολογήσω όλες τις ζωγραφικές 
δυνατότητες. Μέσα σ’ αυτό υπάρχουν εμφανή και σε μεγάλα 
μεγέθη, οι πολύτιμες αξίες του χρώματος, των τόνων και του 
σχεδίου. Τα χαίρεται και τα μελετά ο καλλιτέχνης 
μεγεθυμένα. Στο ύπαιθρο, εμπνέομαι από αυτό, και πλουτίζω 
εντός μου όλες τις ζωγραφικές αξίες, το ρυθμό, τις συνθετικές 
μου δυνατότητες. 





Μόνο μετά το 1922, όπως φαίνεται κι από τις χρονολογίες των έργων τους, οι Παπαλουκάς, Μαλέας, 

Λύτρας, Τριανταφυλλίδης, Οικονόμου αντιμετώπισαν το ελληνικό τοπίο ως έναν τόπο με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά φωτός, χρώματος. Κατ’ αντιστοιχία με τους Βρετανούς ζωγράφους της περιόδου 1700-

1815 έστρεψαν την προσοχή τους σε εκείνο που υπήρχε γύρω τους. Η δεκαετία του ’20 υπήρξε 

καθοριστική σ’ αυτήν την προσέγγιση και η ενσώματη κατανόηση του τοπίου ενεργοποίησε άλλες 

οπτικές. Οι καλλιτέχνες ταξίδευαν στα μέρη που ήθελαν να απεικονίσουν, με τις δύσκολες συνθήκες 

της εποχής, βρίσκονταν  απομονωμένοι και αυτό τους έδινε τη δυνατότητα να επανεξετάσουν με 

νηφαλιότητα εκείνο που είχαν απέναντί τους. Πολύ πριν τους καλλιτέχνες και λογοτέχνες της γενιάς του 

’30, με μια προσέγγιση απολύτως αποδεσμευμένη από ερμηνείες πέραν της παρατήρησης και του 

υλικού, κατέγραψαν εκείνο που τους περιέβαλλε με μια ειλικρίνεια που είναι σπάνια στην ελληνική 

καλλιτεχνική πρακτική, που συχνά χαρακτηρίζεται από έργα που είναι προβολές προσεγγίσεων. Ο όρος 

«ειλικρίνεια» αναφέρεται στην προσέγγιση της ερμηνείας του υλικού έτσι όπως τον έχει καθορίσει ο 

μοντερνισμός. 







Λυκούργος Κογεβίνας Τοπίο της Κέρκυρας, , πριν το 1920, λάδι σε μουσαμά,  89x130 εκ.  





Κι όμως μέσα στην καρδιά του κ. Παπαλουκά, κοντά στον πόνο του χαμού της 

Ανατολής που δακρύζει [sic] όταν τη θυμάται γιατί ειλικρινά τη λάτρεψε σα 

δεύτερη πατρίδα του κοντά στον πόνο της απώλειας του έργου του βρισκόταν 

κι η ελπίδα, κι αυτή η ελπίδα φύτρωσε, βλάστησε και μεγάλωσε το σημερινό 

του έργο που έρχεται να το διαθέσει για την πρώτη ζωγραφική έκθεση στην 

πόλη μας [Θεσσαλονίκη] 

εφ. Βαλκανίων, Ο ζωγράφος κ. Παπαλουκάς, 1924,  παρατίθεται από την Τσαγκάλια, Χ.  στο Γουλάκη-Βουτυρά, Α. (2012), 

Σπύρος Παπαλουκάς 1922 κ.ε., 13.Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, Α.Π.Θ  




