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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Εγιναν ςτο “τρατουδάκειο”, τα εγκαίνια τησ Εκθεςησ φωτογραφικοφ και άλλου 
αρχειακοφ υλικοφ, από την εποχή τησ Επανάςταςησ του ‘21 

 
Σο βράδυ τθσ Κυριακήσ 17 Οκτωβρίου, ςτον φιλόξενο χϊρο του 

τρατουδάκειου Πολιτιςτικοφ Κζντρου του Δήμου Μεγαρζων ζγιναν με εξαιρετικι 
επιτυχία τα εγκαίνια τθσ Εκθεςησ φωτογραφικοφ αρχειακοφ υλικοφ, από τθν 
εποχι τθσ Επανάςταςθσ του ’21. 

Η εκδιλωςθ αυτι, που περιλαμβάνεται ςτο Πρόγραμμα των Πολιτιςτικϊν 
Εκδθλϊςεων του Διμου Μεγαρζων ςτο πλαίςιο του εορταςμοφ των διακοςίων 
χρόνων από τθν επανάςταςθ του 1821 υλοποιείται με φροντίδεσ του Διμου, για 
τουσ μακθτζσ και μακιτριεσ των χολείων τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ των Μεγάρων οι οποίοι κα επιςκεφκοφν τθν Εκκεςθ.  

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρηγόρησ ταμοφλησ ςτθν ςφντομθ ομιλία του 
εγκαινιάηοντασ τθν Εκκεςθ μετά τον Αγιαςμό ςυνεχάρθ  τθν Αντιδιμαρχο κ. Λζνα 
Ριγα και ευχαρίςτθςε όςουσ ςυνεργάςτθκαν, για τθν επιτυχία τθσ εκδιλωςθσ 
τονίηοντασ ότι ο Διμοσ Μεγαρζων τιμά τα 200 χρόνια από το 
 από το ςπουδαιότερο και ενδοξότερο γεγονόσ τθσ νεοελλθνικισ Ιςτορίασ, τθν 

Επανάςταςθ του 1821, με τθν διοργάνωςθ μεταξφ άλλων εκδθλϊςεων και με αυτι 

τθν  επετειακι ζκκεςθ, που περιλαμβάνει φωτογραφικό και άλλο αρχειακό υλικό. 

τθν ομιλία τθσ θ Κα Λζνα Ρήγα ανζφερε ότι: 

« Η ζκκεςθ χωρίηεται ςε δφο (2) μζρθ:  

 Σο πρώτο μζροσ, που βλζπει κάποιοσ μπαίνοντασ ςτο χϊρο, ζχει να κάνει με τισ 

εικόνεσ των Αγωνιςτϊν του Εικοςιζνα. 

Πρόκειται για μια ςειρά λικογραφιϊν με τουσ ςθμαντικότερουσ εκφραςτζσ 

τν ιδανικϊν τθσ ελευκερίασ, ωσ βάςθ προόδου και δθμιουργίασ, κακϊσ ο ρουσ τθσ 

ιςτορίασ δεν είναι απρόςωποσ, αλλά θ μεγάλθ εικόνα ςυντίκεται από τα άκροιςμα 

προςωπικϊν δράςεων. 



Είναι μια ςειρά εικόνων των Αγωνιςτϊν του εικοςιζνα του φιλζλλθνα 

Βαυαροφ υπολοχαγοφ του Βαςιλικοφ Βαυαρικοφ υντάγματοσ, Καρλ Κρατςάιηεν, 

τθν ζκδοςθ ων οποίων επιμελικθκε θ Διευκφντρια τθσ Εκνικισ Πινακοκικθσ–

Μουςείου Αλεξάνδρου οφτςου, Μαρίνα Λαμπράκθ-Πλάκα.   

Ο Κρατςάιηεν κατάφερε να αιχμαλωτίςει ςτο χαρτί τισ φυςιογνωμίεσ των 

κυριότερων πρωταγωνιςτϊν του Αγϊνα από το Νοζμβριο 1826 ζωσ τα τζλθ 

Αυγοφςτου 1827. 

Ο Κρατςάιηεν περιζρχεται τα ςτρατόπεδα των αγωνιςτϊν ςε Ναφπλιο, 

Αίγινα, Πόρο, αλαμίνα, Ακινα, Πειραιά, για να καταλιξει ςτο ςτρατόπεδο του 

Φαλιρου, τον Απρίλιο του 1827, λίγο πριν από τθ μάχθ του Αναλάτου (22-23 

Απριλίου), που υπιρξε μοιραία για τον Καραϊςκάκθ. Εκεί πρόλαβε να αποτυπϊςει 

ςε ζνα θμιτελζσ ςχζδιο, που αποτελεί μια ςυγκλονιςτικι μαρτυρία, τα εμπφρετα 

ευγενι χαρακτθριςτικά του ιρωα, τρικυμιςμζνα από τθν αγωνία για όςα 

ςυνζβαιναν εκείνθ τθ ςτιγμι και όςα μάντευε με τθ ςτρατθγικι του οξυδζρκεια ό,τι 

ζμελλε να ακολουκιςουν. Ο κάνατοσ ζχει αποτυπωκεί μεταφορικά ςε αυτό το 

ςχζδιο-ντοκουμζντο που δεν πρόλαβε να ολοκλθρωκεί. Είναι και το μόνο που δε 

φζρει τθν υπογραφι του εικονιηόμενου προςϊπου. Γιατί ο Καρλ Κρατςάιηεν, για να 

ολοκλθρϊςει το χαρακτιρα του ιςτορικοφ τεκμθρίου που φαίνεται να προςζδιδε ςε 

αυτά τα ςχζδια, ζβαηε τον εικονιηόμενο να υπογράψει ςτο κάτω μζροσ του χαρτιοφ. 

Επιςτρζφοντασ ςτο Μόναχο το 127, ο Κρατςάιηεν φρόντιςε να αντιγραφοφν 

ςε λικογραφικι μορφι τα ςχζδια και να εκδοκοφν.  

Αυτζσ οι λικογραφίεσ αποτζλεςαν το πρότυπο για τθν ιςτορικι 

εικονογραφία του Αγϊνα, αλλά και τθν πθγι από όπου θ ςυλλογικι μνιμθ των 

Ελλινων άντλθςε τισ ιερζσ μορφζσ των θρϊων που αγωνίςτθκαν για τθν 

ανεξαρτθςία τουσ.  

Οφείλουμε πράγματι ευγνωμοςφνθ ςτουσ κλθρονόμουσ του Κρατςάιηεν, που 

διαφφλαξαν αυτό το κθςαυρό και κυρίωσ ςτο Ζαχαρία Παπαντωνίου, Διευκυντι 

τότε τθσ Εκνικισ Πινακοκικθσ, που είχε τθν ζμπνευςθ να τον αποκτιςει το 1926. Η 

ςυλλογι αγοράςτθκε από το ελλθνικό κράτοσ αντί 300.000 δραχμϊν. 

Σισ εικόνεσ των αγωνιςτϊν ςυνοδεφουν βιογραφικά ςχόλια, όπωσ τα 

διατφπωςε ο ίδιοσ ο δθμιουργόσ τουσ.  

 Σο δεφτερο μζροσ τησ ζκθεςησ περιλαμβάνει φωτογραφίεσ, που προζρχονται από 

το Καςτάνειο Λαογραφικό Μουςείο, ιδρυτισ του οποίου είναι ο κ. Μπερδελήσ 

πυρίδων, ο οποίοσ  παρευρίςκετε απόψε μαηί μασ.  

 



Πρόκειται για ζνα πλοφςιο φωτογραφικό υλικό που αντλιςαμε από τθ 

ςυλλογι του Μουςείου και περιλαμβάνει λεπτομζρειεσ από φορεςιζσ, τόςο 

αντρικζσ όςο και γυναικείεσ, χρθςτικά αντικείμενα κακϊσ και κουμποφρια, όλα 

προερχόμενα από τθν εποχι τθσ επανάςταςθσ του 1821, λίγο πριν λίγο μετά, από 

τθν πόλθ των Μεγάρων. Σο Καςτάνειο Λαογραφικό Μουςείο προςφζρει υπθρεςίεσ 

ανεκτίμθτθσ πολιτιςτικισ αξίασ, αφοφ οι ςυλλογζσ και το αρχειακό υλικό του 

τεκμθριϊνουν ζνα ςθμαντικό μζροσ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ των Μεγάρων και 

κατ’ επζκταςθ τθσ Ελλάδασ. 

Η ζκκεςθ κα διαρκζςει ζωσ τισ 30 Νοεμβρίου 2021, προκειμζνου να τθν 

επιςκεφκοφν όςο το δυνατόν περιςςότεροι πολίτεσ και κυρίωσ οι μακθτζσ και 

μακιτριεσ του τόπου μασ.» 
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