O Σίμων Σίνας (Βηέλλε, 1810-1876κ.Υ.)
Γιάννης Φίκας
Ο ίκωλ ίλαο θαηαγόηαλ

από ηε Μνζρόπνιε ηεο Βνξείνπ

Ηπείξνπ, νλνκαζηή γηα ηελ εκπνξηθή ηεο αθκή θαη ηελ πλεπκαηηθή ηεο
αθηηλνβνιία, ηδίωο θαηά ηνλ 18 ν αηώλα. Η Μνζρόπνιε
γεωγξαθηθήο ηεο ζέζεο

ιόγω ηεο

θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ πλεύκαηνο ηωλ

θαηνίθωλ ηεο έγηλε ζεκαληηθό εκπνξηθό θαη βηνηερληθό θέληξν ηεο
Βαιθαληθήο θαη βξηζθόηαλ ζε εκπνξηθή επηθνηλωλία κε ηε Βελεηία θαη
ηε Βηέλλε.
Ο ίκωλ ίλαο ήηαλ γηνο ηνπ εζληθνύ επεξγέηε θαη επηρεηξεκαηία
Γεωξγίνπ ίλα, ν νπνίνο ήηαλ ν πινπζηόηεξνο Έιιελαο κεγαιέκπνξνο,
ν κεγαιύηεξνο γαηνθηήκωλ θαη έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο ηξαπεδίηεο
ηεο Απζηξννπγγαξίαο. Ο ίκωλ ίλαο ζπνύδαζε θηινζνθία, ηζηνξία θαη
πνιηηηθή νηθνλνκία ζηε Βηέλλε. Γηαδέρζεθε ηνλ παηέξα ηνπ Γεώξγην
ίλα ζην ειιεληθό πξνμελείν ηεο Βηέλλεο (1856 -1858) θαη ελ ζπλερεία
αθνύ πνιηηνγξαθήζεθε Έιιελαο (1858), δηνξίζηεθε

πξέζβεο ηεο

Διιάδαο ζηηο απιέο ηεο Βηέλλεο, ηνπ Μνλάρνπ θαη ηνπ Βεξνιίλνπ ωο
ην 1864. Σηκήζεθε επαλεηιεκκέλα από ηελ Διιάδα θαη ηελ Απζηξία . Σν
1864 ν απηνθξάηνξαο ηεο Απζηξίαο Φξαγθίζθνο Ιωζήθ ηνπ απέλεηκε
ηνλ ηίηιν ηνπ απιηθνύ κπζηηθνζπκβνύινπ.
ηελ Απζηξννπγγαξία πξνζέθεξε ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά γηα
θηιαλζξωπηθνύο
νηθνλνκηθά

ζηελ

θαη

πνιηηηζηηθνύο

απνπεξάηωζε

η εο

ζθνπνύο.

Δπηπιένλ

Οπγγξηθήο

βνήζεζε

Αθαδεκίαο

ζηε

Βνπδαπέζηε. ηελ Διιάδα ν . ίλαο ζπλέρηζε ηηο δωξεέο ηνπ παηέξα
ηνπ

πξνο

θηιαλζξωπηθά

θαη

εθπαηδεπηηθά

ηδξύκαηα,

ρνξεγώληαο

ζεκαληηθά πνζά γηα ηελ απνπεξάηωζε ηνπ Ακαιηείνπ Οξθαλνηξνθείνπ
θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ Αζηεξνζθνπείνπ
Σν θνηλωληθό θαη πνιηηηζηηθό έξγν ηνπ ζπλέρηζε κεηά ην ζάλαηό
ηνπ ε ζύδπγόο ηνπ Ιθηγέλεηα ίλα (1815 -1884), ε ηειεπηαία από ηνπο
επεξγέηεο ηεο νηθνγέλεηαο. Σελ επγλωκνζύλε θαη αγάπε ηνπ ίκωλνο
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ίλα πξνο ηελ αθνζηωκέλε ζύδπγό ηνπ, Ιθηγέλεηα , θαζώο θαη ηελ πίζηε
ηνπ ζηε κεηά ζάλαηνλ δωή , θαλεξώλεη θαη ε πξώηε ηνπ δηαζήθε ηνπ ε
νπνία ζπληάρζεθε θαηά ην 34 ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ :

«H ηελεςηαία μος θέληζιρ: Εκηόρ εκείνυν, ηα οποία εξαζθαλίζει
ειρ ηην αγαπηηήν μος ζύζςγον ηο καηά ηην ημέπα ηυν γάμυν μαρ
ζςνηασθέν

πποικοζύμθυνο ν,

κληποδοηώ

ειρ

αςηή ν

ολόκληπον

ηην

πεπιοςζία μος, ζςνιζηαμένη ν εκ 400.000 θλυπινίυν, και όλην ηην
επίπλυζιν, υρ αύηη είναι και εςπίζκεηαι, και έσυ ηην ελπίδα όηι και ο
παηήπ μος μεηά ηον θάναηό ν μος αζθαλώρ θα παπασυπήζη ειρ αςηήν
ολόκληπον ηο είρ εμέ ανήκον κληπονομικόν μεπίδιο ν. Ειρ ηα πποζθιλή
ηέκνα μος κληποδοηώ καη’ ιζομοιπίαν ηο ελπιζόμενον παηπικόν και
μηηπικόν κληπονομικόν μεπίδι όν μος

μεηά ηηρ εκγαπδίος αγάπηρ μος

και ηηρ εςσήρ μος, όπυρ ηαύηα ζήζοςν αιυνίυρ

εςηςσή. Την αγαπηηήν

μος ζύζςγον εςσαπιζηώ δια ηην πιζηήν αγάπην, ήηιρ με καηέζηηζε
πλήπυρ εςηςσή, και εύσομαι

ειρ αςηή ν να ζήζη είρ ηο εξήρ εςηςσήρ,

μέσπιρ όηος ζςνανηηθώμεν πάλιν επάνυ ε ίρ ηον άλλον, ηον καλύηεπον
κόζμον. Ταύηα έγπατα και ςπέγπατα ιδιοσείπυρ εν πλήπει ςγεία και
διαςγεί ζςνειδήζει.
Έν Βιέννη, ηη 14η Μαπηίος 1844, Σίμυν Σίναρ » (Γεωξγίνπ .
Λαΐνπ, Σίμυν Σίναρ)
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Η Ακαδημία Αθηνών

Ο ίκωλ ίλαο βνήζεζε νηθνλνκηθά ζηελ απνπεξάηωζε ηεο
Αθαδεκίαο Αζελώλ . Αθνύ ζπκβνπιεύ ζεθε
Friedrich Thiersch

ηνλ Γεξκαλό αθαδεκαϊθό

αλέζεζε ηνλ ζρεδηαζκό ηεο ζηνλ αξρηηέθηνλα

Θεόθηιν Υάλζελ.
O ζωγραυικός και ο πλαστικός διάκοσμος της Ακαδημίας Αθηνών
τον 19 ο αιώνα
Ο Θεόθηινο Υάλζελ, Γαλόο αξ ρηηέθηωλ πνπ εξγάζ ζεθε ζηε
Βηέλλε,

ζπιιακβάλεη ωο κία κνλαδηθή θαη εληαία ζύλζεζε ηνλ

δωγξαθηθό θαη πιαζηηθό δηάθνζκν ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ . Η ζύλζεζε
απνηειεί έλα ύκλν ζηνλ Απόιιωλα, ηελ Αζελά θαη ηνλ Πξνκεζέα,
ζεόηεηεο

πνπ ελζαξθώλνπλ αληίζηνηρα ην θωο , ηε ζνθία θαη ηελ

αιηξνπηζηηθή δηάλνηα. Ο Υάλζελ ωο πξόηππν γηα ηνλ ζπλδπαζκό
αξρηηεθηνληθήο, πιαζηηθήο θαη δωγξαθηθήο έρεη ηελ απεηθόληζε ηεο
ρνιήο

ηωλ

Αζελώλ

ηνπ

Ραθαήι,

ζηελ

αίζνπζα

ηεο

Η είζνδνο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ. Γηαθξίλνληαη ηα αγάικαηα ηνπ Πλάτωνος θαη
ηνπ Σωκράτη.
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Τπνγξαθήο ζην Βαηηθαλό. O καζεηήο ηνύ Υάλζελ, Δξλέζην Σζίιιεξ,
ήηαλ ππεύζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ αξρηηεθηνληθώλ ζρεδίωλ θαη ηελ
παξαθνινύζεζε ηωλ εξγαζηώλ ηνπ όινπ δηαθόζκνπ ηεο Αθαδεκίαο. Γηα
ηνλ δωγξαθηθό δηάθνζκν ν Υάλζελ ζπλ εξγάζζεθε κε ηνλ Απζηξηαθό
Καξι Ραι, ζηελ δωγξαθηθή ηνπ νπνίνπ δηαθαίλεηαη ε επίδξαζε ηνπ
Ραθαήι, ελώ ηελ εθηέιεζε ηνπ δωγξαθηθνύ δηαθόζκνπ αλέζεζε ζηνλ
Υξίζηηαλ Γθξήπελθεξι, καζεηή ηνπ Καξι Ραι. (Υξύζαλζνπ Υξήζηνπ,
Ο μύθορ ηος Ππομηθέα και ο ζυγπαθικόρ δι άκοζμορ ηηρ Ακαδημ ίαρ
Αθηνών).

Η Αθηνά
Ο

δωγξαθηθόο

δηάθνζκνο

πνπ

απεηθνλίδεη

ηνλ

κύζν

ηνπ

Πξνκεζέα πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο παξαζηάζεηο: ηελ πξνθεηεία ηεο
Θέκηδνο γηα ηα δεηλά ηνπ γηνπ ηεο, ηελ θινπή ηεο θωηηάο από ηνλ
Πξνκεζέα θαη ηε δεκηνπξγία η νπ αλζξώπνπ ζηνλ ηνίρν ηεο δπηηθήο
πιεπξάο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, ηελ Σηηαλνκαρία ζηνλ ηνίρν ηελ
βόξεηαο πιεπξάο, ηνλ Πξνκεζέα Γεζκώηε, ηνλ Πξνκεζέα Λπόκελν θαη
ηνλ Πξνκεζέα Ππξθόξν ζηνλ ηνίρν ηεο αλαηνιηθήο πιεπξάο θαη ηέινο
ηελ ππνδνρή ηνπ Πξνκεζέα ζηνλ Ό ιπκπν ζηνλ ηνίρν ηεο λόηηαο
πιεπξάο.
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Ο Λεωλίδαο Γξόζεο θηινηέρλεζε ηα

αγάικαηα ηεο Αζελάο θαη ηνπ

Απόιιωλνο ζηνπο

εμωηεξηθνύο

θίνλεο, ηηο κνξθέο ηνπ θεληξηθνύ
αεηώκαηνο, ελώ ηηο κνξθέο ηνπ
ωθξάηε θαη ηνπ Πιάηωλα ζηελ
είζνδν

ηεο

επεμεξγάζηεθαλ
ηνπ.

Ο

Αθαδεκίαο
Ιηαινί

δωγξαθηθόο

εθθξάδεη

ηελ

καζεηέο

δηάθνζκνο

θαηαγωγή,

ηε

δεκηνπξγία θαη ηελ εμέιημε ηνπ
αλζξώπνπ,

ελώ

ν

πιαζηηθόο

δηάθνζκνο ηνλίδεη όηη θάζε
δεκηνπξγία

ζηελ

λέα

εμειηθηηθή

πνξεία ηνπ αλζξώπνπ αληαλαθιά
ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζενύ ηνπ
θωηόο, ηνπ Απόιιωλνο θαη ηεο
ζεάο ηεο ζνθίαο, ηεο Αζελάο.
Ο Απόλλων
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