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Η Σινοσ εκτόσ από το νθςί τθσ Παναγίασ είναι και το νθςί των καλλιτεχνϊν. 

Άποψθ τθσ Χϊρασ τθσ Σινου (φωτ. Άννα Ρόδθ)
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Εκτόσ από τουσ μεγάλουσ ηωγράφουσ Νικόλαο Γφηθ,
Νικθφόρο Λφτρα, Νικόλαο Λφτρα αλλά και τον
μοντζρνο ηωγράφο του 20ου αι. τθνιακισ καταγωγισ
Γιάννθ Γαΐτθ το νθςί διατθρεί μζχρι ςιμερα και μια
μακραίωνθ παράδοςθ μαρμαρογλυπτικισ.

Ζχοντασ υπ’ όψιν όλα αυτά δεν είναι παράδοξο το ότι
από τθν Σινο κατάγονταν και ξεκίνθςαν τθν
καλλιτεχνικι τουσ πορεία πολλοί ςθμαντικοί γλφπτεσ
όπωσ οι: Γεϊργιοσ Βιτάλθσ, Αντϊνιοσ ϊχοσ, Λάηαροσ
Λαμζρασ και Δθμιτριοσ Φιλιππότθσ.

Ωςτόςο ο ςθμαντικότεροσ από όλουσ τουσ γλφπτεσ
τθσ Σινου αλλά και τθσ Ελλάδασ ιταν Ο ΓΙΑΝΝΟΤΛΗ
ΧΑΛΕΠΑ. τα νεότερα χρόνια αυτόσ που κατά τθ
γνϊμθ μου τον ςυναγωνίςτθκε ςε αξία ιταν Ο
ΧΡΗΣΟ ΚΑΠΡΑΛΟ.
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Ο Γιαννοφλθσ Χαλεπάσ 
γεννικθκε ςτον Πφργο τθσ 
Σινου το 1854 και ιταν 
γόνοσ μιασ ςθμαντικισ 
οικογζνειασ 
μαρμαρογλυπτϊν με 
μεγάλθ επιχείρθςθ.

Ο πατζρασ του ικελε να 
τον κάνει ζμπορο αλλά ο 
ίδιοσ αντζδραςε και 
ςποφδαςε από το 1869 ζωσ 
το 1872 ςτθ χολι Καλϊν 
Σεχνϊν του Πολυτεχνείου 
Ακθνϊν. 

ΓΙΑΝΝΟΤΛΗ ΧΑΛΕΠΑ 
(1854 – 1938) 
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Πλακόςτρωτο 
καλντερίμι του 
χωριοφ Πφργοσ 
ςτθν Σινο (φωτ. 

Άννα Ρόδθ)
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Σο 1873 ζφυγε με υποτροφία του Ιεροφ Ιδρφματοσ Ευαγγελιςτρίασ Σινου 
για ςπουδζσ ςτθ χολι Καλϊν Σεχνϊν του Μονάχου.

Η Παναγία τθσ Σινου (Ευαγγελίςτρια) (φωτ. Άννα Ρόδθ)
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Σα ζργα του, «Σο παραμφκι τθσ Πεντάμορφθσ» και «Ο άτυροσ που παίηει 
με τον Ζρωτα» ζλαβαν εξαιρετικζσ κριτικζσ αλλά ο ίδιοσ αναγκάςτθκε να 

διακόψει τισ ςπουδζσ του, όταν τοφ τζλειωςαν τα χριματα. 
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«Ο άτυροσ που παίηει με τον Ζρωτα» (κεφαλι του άτυρου)

8



«Σο παραμφκι τθσ Πεντάμορφθσ» (λεπτομζρεια)
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Σο 1877, και, ενϊ είχε πια 
δικό του εργαςτιρι ςτθν 
Ακινα, μια χαροκαμζνθ 
μθτζρα τοφ ζδωςε μια 
φωτογραφία τθσ νεαρισ κόρθσ 
τθσ οφίασ ι όφθσ, που είχε 
πεκάνει από φυματίωςθ, και 
παραγγελία, για να 
δθμιουργιςει ζνα ζργο που κα 
κοςμοφςε τον τάφο τθσ ςτο Αϋ 
Νεκροταφείο Ακθνϊν. Σότε 
ιταν που δθμιοφργθςε το πιο 
διάςθμο γλυπτό του, «τθν
Κοιμωμζνθ». οφία Αφεντάκθ
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« Η Κοιμωμζνθ του Χαλεπά»
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« Η Κοιμωμζνθ του 
Χαλεπά»

(πρόςωπο)
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Λίγο  αργότερα πάλι το 1877, ο γλφπτθσ εμφάνιςε τθν
ψυχικι νόςο που κα τον ταλάνιηε για όλθ τθν υπόλοιπθ ηωι 
του και ακολοφκθςε ο εγκλειςμόσ του με τθν επιμονι του 
πατζρα του ςτο  ψυχιατρείο τθσ Κζρκυρασ, που κράτθςε 14 
ολόκλθρα χρόνια. Οι φιμεσ οργίαςαν ότι για τθν αςκζνεια 
του ζφταιξε θ εναςχόλθςι του με «τθν Κοιμωμζνθ» και ο 
παράξενοσ ζρωτασ που ζνιωκε γι’ αυτιν.

Όταν πζκανε ο πατζρασ του, το 1902, θ μθτζρα του τον πιρε 
μαηί τθσ ςτθν Σινο και, επειδι κεωροφςε ότι θ τζχνθ ιταν 
υπεφκυνθ για τθν ψυχικι του κατάςταςθ, τοφ απαγόρευςε 
να αςχολείται  μ’ αυτιν.

Όςεσ φορζσ προςπάκθςε να δθμιουργιςει ζργα από πθλό ι 
κάρβουνο, ερχόταν αντιμζτωποσ με εκείνθ, που κατζςτρεφε 
πειςματικά τισ δθμιουργίεσ του.
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Σο 1916 πζκανε θ μθτζρα 
του και ζμεινε μόνοσ και 
πάμφτωχοσ να βόςκει 
πρόβατα και να παλεφει με 
τα ψυχολογικά του 
προβλιματα και τουσ γφρω 
του. Παρ’ όλ’ αυτά 
ξαναβρικε τθ δφναμθ να 
δθμιουργιςει, αν και τοφ 
ζλειπαν ακόμθ και τα βαςικά 
εργαλεία.

το 1930 θ ανιψιά του 
Ειρινθ, πιρε ςτο ςπίτι τθσ 
ςτθν Ακινα και φιλοξζνθςε 
τον κείο τθσ ωσ το 1938 που 
πζκανε.

Η τελευταία κατοικία του Γ. 
Χαλεπά ςτθν οδό Δαφνομιλθ 35 
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Ανακθματικι πλάκα που ενθμερϊνει τουσ 
περαςτικοφσ ότι εδϊ ιταν θ τελευταία κατοικία του 

Γ. Χαλεπά ςτθν οδό Δαφνομιλθ 35, ςτθν Ακινα.
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«Προςευχόμενθ»
«Άγγελοσ»

ϊηονται ςυνολικά 115 γλυπτά του Γ. Χαλεπά. Ασ δοφμε μερικά ακόμθ:
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«Άγγελοσ»

«Επιτφμβιοσ άγγελοσ»
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«Η Αναπαυόμενθ»
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«Οιδίποδασ και 
Αντιγόνθ» «άτυροσ»
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«Μιδεια»
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«Μ. Άλζξανδροσ»
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«Φιλοςτοργία»
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Ο Γιαννοφλθσ Χαλεπάσ επιςκζφτθκε «τθν Κοιμωμζνθ» του 
ςτο Α’ νεκροταφείο μετά από πολλά – πολλά χρόνια. 
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Σο ςπίτι – μουςείο Χαλεπά ςτον Πφργο τθσ Σινου (φωτ. Άννα Ρόδθ)
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πίτι – μουςείο Χαλεπά: το κρεβάτι του γλφπτθ (φωτ. Άννα Ρόδθ)
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πίτι – μουςείο 
Χαλεπά: ο πάγκοσ 

εργαςίασ του (φωτ. 
Άννα Ρόδθ)
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πίτι – μουςείο Χαλεπά: ο κιποσ με τθν προτομι του (φωτ. Άννα Ρόδθ)
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πίτι – μουςείο 
Χαλεπά: θ προτομι 

από κοντά
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Πθγζσ πλθροφοριϊν και εικόνων εκτόσ 
από το προςωπικό μου φωτογραφικό αρχείο

1. Μπόλθσ Γιάννθσ: Γιαννοφλθσ Χαλεπάσ (ςειρά φγχρονοι 
Ζλλθνεσ εικαςτικοί), εκδ. Σα Νζα 

2. https://rpn.gr/o-giannoylis-chalepas-kai-i-mythistorimatiki-
zoi-toy/

3. http://texni-zoi.blogspot.com/2018/03/blog-post_15.html
4. https://www.andro.gr/empneusi/giannoulis-halepas/
5. https://www.nationalgallery.gr/el/giannoulis-halepas.html
6. https://www.nostimonimar.gr/volta-sto-kolonaki/
7. https://tinosecret.gr/listing-item/giannoulis-halepas-

museum/
8. https://tinosecret.gr/gianoulis-chalepas/
9. https://3pointmagazine.gr
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