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Αφιέρωμα

Το βράδυ της Τετάρτης όλοι είδαμε στις
οθόνες τις απίστευτες εικόνες στο Καπιτώ-
λιο και τους βανδαλισμούς. Λίγοι όμως

γνωρίζουμε ότι δημιουργός των καταπληκτι-
κών τοιχογραφιών είναι ένας σπουδαίος 'Ελ-
ληνας της διασποράς.

Ο Κωνσταντίνος Μπρουμίδης (Constantino Bru-
midi, Κονσταντίνο Μπρουμίντι)(1805-1880) γεν-
νήθηκε στην Ιταλίααπό Έλληνα πατέρα και Ιταλίδα
μητέρα και ήταν ζωγράφος.

Το 1854 μετανάστευσε στις ΗΠΑ για να ζωγρα-
φίσει επί 25 ολόκληρα χρόνια τον εσωτερικό
χώρο της Ροτόντας του Αμερικανικού Καπιτω-
λίου. Οι τοιχογραφίες του υπάρχουν μέχρι και
σήμερα. 

Ο Κωνσταντίνος ήταν γιος του Σταύρου Μπρου-
μίδη από τα Φιλιατρά, ο οποίος έφυγε για την
Ιταλία λίγο πριν ή λίγο μετά τα Ορλωφικά (1770),
για να αποφύγει τους διωγμούς των Τούρκων,
και της Ιταλίδας Anna Bianchini. 

Γεννήθηκε στη Ρώμη το 1806. Σε πολύ μικρή
ηλικία έδειξε το σπάνιο ταλέντο του. Σε ηλικία 13
ετών γράφτηκε στην Ακαδημία του Αγίου Λουκά
της Ρώμης. Αργότερα μαθήτευσε δίπλα στον
σπουδαίο Αντόνιο Κανόβα και τον Μπερτέλ Τόρ-
βαλντσεν. Παρακολούθησε επίσης μαθήματα τέ-
χνης σε διάφορα μουσεία και μαθήτευσε δίπλα σε
διακεκριμένους ζωγράφους, που δημιουργούσαν
τοιχογραφίες. Έτσι, μαζί με άλλους ζωγράφους,
ανέλαβε την αποκατάσταση των τοιχογραφιών
του Ραφαήλστο Βατικανό. Την ίδια εποχή φιλοτέ-
χνησε την προσωπογραφία του Πάπα Πίου Θ’. Οι
αναταραχές και η τεταμένη πολιτική κατάσταση
στην Ιταλία όμως, τον ανάγκασαν, να μετανα-
στεύσει στις Η.Π.Α.

Εκεί, σε πολύ σύντομο διάστημα, έγινε γνω-
στός, απέκτησε την Αμερικανική υπηκοότητα και
ξεκίνησε, να ζωγραφίζει εικόνες σε εκκλησίες.

Αυτό βέβαια, που τον έκανε διάσημο ήταν η τοι-
χογράφηση του Καπιτώλιουτης Ουάσινγκτον,
στον τεράστιο θόλο του οποίου φιλοτέχνησε την
«Αποθέωση του Ουάσινγκτον». 

Το συγκεκριμένο έργο είναι εμπνευσμένο από
την ελληνική μυθολογία και ο Ουάσιγκτον απει-
κονίζεται στον ουρανό, ντυμένος με μοβ ένδυμα.
Δεξιά και αριστερά του στέκονται οι θεές Νίκη και
Ελευθερία, ενώ περιτριγυρίζεται από μορφές όπως
είναι η Αθηνά, ο Ήφαιστος, ο Ερμής και η Δήμη-
τρα. 

Μεταξύ άλλων, έργα του στο Καπιτώλιο είναι η
«Νομοθεσία» και η προσωπογραφία του Βενιαμίν
Φραγκλίνου. Στον θόλο του Καπιτωλίου έχει, επί-
σης, ζωγραφίσει τη θεά Αθηνά να συζητάει με τον
Βενιαμίν Φραγκλίνο, τον εφευρέτη του τηλεγρά-
φου Μορς και τον Φούλτον, εφευρέτη του πρώ-
του ατμόπλοιου, σε μια αλληγορία τέχνης και
γραμμάτων.

Συνολικά, τοιχογράφησε περισσότερα από
1.500 τ.μ. στο Καπιτώλιο, σε διάστημα 25 ετών. 

Οι αναγεννησιακές του επιρροές (Μιχαήλ Άγ-
γελος, Ραφαήλ), σε συνδυασμό με τις ρομαντικές
τάσεις της εποχής του, είναι φανερές στα έργα του
Μπρουμίδη, που από τους κριτικούς τέχνης πήρε

το προσωνύμιο «Μιχαήλ Άγγελος των Η.Π.Α.».
«Η τέχνη του είναι μια συμβατική ιταλική τέχνη
των μέσων του 19ου αιώνα.»

Ο Κωνσταντίνος Μπρουμίδης, ένας ακόμα με-
γάλος Έλληνας, πέθανε τον Φεβρουάριο του
1880.

Παρά το μεγάλο ενδιαφέρον και την απήχηση
που απολαμβάνει σήμερα το όνομά του ο Μπρου-
μίδης παρέμεινε εν πολλοίς άγνωστος και ξεχα-
σμένος, ενώ ο τάφος του παρέμεινε για 72 χρόνια
ανεύρετος μέχρι που «ανακαλύφθηκε» το 1952. Η
επίσημη ξεναγός του Καπιτωλίου (Myrtle Cheney
Murdock) ήταν αυτή που επιδόθηκε στις αρχές της
δεκαετίας του 1950 σε μια γιγαντιαία εκστρατεία
για την αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος γύρω
από τον Μπρουμίδη.

Τον Απρίλιο του 2007, η Αμερικάνικη κυβέρ-
νηση διοργάνωσε τελετή για να τιμήσει τη συ-
μπλήρωση των 200 χρόνων από την ημέρα της
γεννήσεώς του. 

Πηγή: wikipedia.org

Κωνσταντίνος Μπρουμίδης: 
Ο  Έλληνας ζωγράφος του Καπιτώλιου

Διαθέσιμη είναι η αρ-
θρωτή ψηφιακή έκ-
θεση «ἱστορίης ἀπόδε-

ξις» που δημιουργήθηκε στο
πλαίσιο των εορταστικών εκ-
δηλώσεων του Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού,
με αφορμή τα 2.500 χρόνια
από την επέτειο δύο ιστορι-
κών μαχών του 480 π.Χ. που
συμπληρώθηκαν το 2020: της
Μάχης των Θερμοπυλών και
της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας.

Όπως ενημερώνει το ΥΠ-
ΠΟΑ, η έκθεση είναι εμπνευ-
σμένη από τις πηγές, τους ιστο-
ρικούς συγγραφείς, που έζησαν τα ίδια τα
γεγονότα ή έζησαν τον απόηχο τους, ενώ η επί-
δρασή τους καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα της καλ-
λιτεχνικής δημιουργίας ακόμη και σήμερα. Στην
ηλεκτρονική διεύθυνση https://2500years.cul-
ture.gov.gr ο ψηφιακός επισκέπτης περιηγείται
απολαμβάνοντας τις πολλαπλές δυνατότητες που
προσφέρει η ψηφιακή πλατφόρμα (κείμενα, φω-
τογραφίες, animation, χρονολόγιο, αφήγηση
[ελλ/αγγλ], πηγές, συνδέσεις κ.α.), ενώ στο link
https://youtu.be/krHaN8zFbMU οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να παρακολου-
θήσουν την παρουσίαση της
ψηφιακής έκθεσης από την
Υπουργό Πολιτισμού και
Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη,
την Προϊσταμένη της Διεύθυν-
σης Αρχαιολογικών Μουσείων,
Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών
Προγραμμάτων Αναστασία Λα-
ζαρίδου και τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της εταιρείας Post-
Scriptum Κώστα Κωνσταντι-
νίδη.

Η αρθρωτή έκθεση «ἱστορίης
ἀπόδεξις» αποτελεί μια δυνα-
μική, πολυεπίπεδη και πρωτό-
τυπη δράση. 

Σχεδιάστηκε στη λογική των συνεργειών και
της διασύνδεσης των Μουσείων του ΥΠΠΟΑ, προ-
κειμένου να δημιουργηθεί η έκθεση αναφοράς για
τα ιστορικά γεγονότα στο φυσικό χώρο εννέα συ-
νεργαζόμενων Μουσείων που διαθέτουν στις συλ-
λογές τους έργα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα
με τα γεγονότα αυτά, υπό το
συντονισμό του Τμήματος Εκ-
θέσεων της Διεύθυνσης Αρχαι-
ολογικών Μουσείων Εκθέσεων
και Εκπαιδευτικών Προγραμ-
μάτων (Δ.Α.Μ.Ε.Ε.Π.). 

Το Μουσείο Αρχαίας Αγοράς
και το Αρχαιολογικό Μουσείο
Κεραμεικού της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων (ΕΦΑ) Πόλης Αθη-
νών, το Αρχαιολογικό Μουσείο
Πειραιώς και το Αρχαιολογικό
Μουσείο Σαλαμίνας της ΕΦΑ
Πειραιώς & Νήσων, το Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Λαυρίου της
ΕΦΑ Ανατολικής Αττικής, το
Κέντρο Ιστορικής Ενη-
μέρωσης Θερμοπυλών που επέλεξε η
ΕΦΑ Φθιώτιδας & Ευρυτανίας, το Αρ-
χαιολογικό Μουσείο Σπάρτης της ΕΦΑ Λακωνίας,
το Νομισματικό και Επιγραφικό Μουσείο, είναι οι
χώροι για τους οποίους σχεδιάστηκε και στους
οποίους παρουσιάζεται εποπτικό υλικό για τις
ιστορικές μάχες, εκθέτοντας ένα διαφορετικό θε-
ματικό άξονα των γεγονότων.

Η περιορισμένη πρόσβαση
στα Μουσεία για λόγους υγειο-
νομικής ασφάλειας από την
πανδημία στάθηκε η αφορμή
για τη Δ.Α.Μ.Ε.Ε.Π., υιοθετώ-
ντας καλές πρακτικές, να προ-
χωρήσει στην ψηφιακή μετα-
γραφή της έκθεσης «ἱστορίης
ἀπόδεξις», σε ακολουθία των
επιταγών για ανοιχτά μουσεία
και ανοιχτή πρόσβαση σε

όλους τους χώρους πολιτι-
σμού. 

Όπως πληροφορεί η ανακοί-
νωση του ΥΠΠΟΑ, για την έκ-
θεση συνεργάστηκαν πολλοί
συντελεστές: οι Εφορείες Αρ-
χαιοτήτων και ιδιωτικοί φορείς,
που παρείχαν σπουδαίο συ-
μπληρωματικό υλικό, όπως το
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
το Μουσείο Ακρόπολης, το
Μουσείο Π&Α Κανελλοπού-
λου, Ιδρύματα και Μουσεία του
εξωτερικού, όπως το Μουσείο
του Λούβρου, το Μουσείο
Ostiense, το Μουσείο Αρχαίας

Τεχνολογίας Κοτσανά, η Αμερικανική Σχολή Κλα-
σικών Σπουδών, το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ιν-
στιτούτο, το  Ίδρυμα Ωνάση, το Ίδρυμα Γιάννη
Τσαρούχη, η Τράπεζα της Ελλάδος, το Αρχείο Πο-
λεμικού Nαυτικού κ.α.

Συνολικά, συγκεντρώθηκε ένα ψηφιακό απο-
θετήριο που ξεπερνά τις εκατό αναφορές στα συ-
γκεκριμένα γεγονότα με πρόσβαση σ' ένα ευρύ-
τερο εκθεσιακό υλικό (κεραμεική, νομίσματα,
εργαλεία, οπλισμός, γλυπτά, μνημεία, χάρτες και
πολλά άλλα). 

Η έκθεση διαρθρώνεται σε δώδεκα θεματικές
ενότητες που δημιουργούν ένα ολοκληρωμένο
και διαχρονικό πλαίσιο παρουσίασης των ελλη-
νοπερσικών πολέμων, προσφέροντας έγκυρη
γνώση για τα γεγονότα του 480π.Χ. με τρόπο ελ-
κυστικό και καινοτόμο. 

Η παραγωγή της είναι δίγλωσση (ελληνικά/αγ-
γλικά), με εύχρηστη πλοήγηση και δυναμικό πε-
ριεχόμενο. Αξιοποιεί τις διαθέσιμες οπτικοακου-
στικές δυνατότητες και απευθύνεται στο ευρύ
κοινό για να προσφέρει ένα άρτιο και ολιστικό ψη-
φιακό περιεχόμενο και ελκυστικό τεχνικό αποτέ-
λεσμα παρουσίασης των ιστορικών γεγονότων.

«ἱστορίης ἀπόδεξις»
Η ψηφιακή «αφήγηση» για τις Θερμοπύλες και τη Σαλαμίνα 

Το μνημείο των Θερμοπυλών

Ο τύμβος του Μαραθώνα

Aναπαράσταση αθηναϊκής τριήρους 


