
«Υπάρχει µεγαλείο σ’ αυτό το έργο! Θα νόµιζε κα-
νείς πως είναι η φυλή, η φυλή η ελληνική που το

έκανε, δεν εξηγείται διαφορετικά! Και µε την µέθοδο
των αρχαίων, χωρίς φυσικά να το καταλαβαίνει! Έχει
µέλλον αυτό το παιδί, θα κάνει ωραία πράγµατα, µ’
ακούτε καλά;» Με αυτά τα λόγια εξέφρασε το θαυµα-
σµό του, για ένα παιδικό αριστούργηµα του Γεωργίου
Καστριώτη, ο Γάλλος γλύπτης και δάσκαλος της τέχνης
του, Αντουάν Μπουρντέλ (Antoine Bourdelle). Και µε
αυτές τις λέξεις σφράγισε και προέβλεψε το µέλλον του
υποψηφίου µαθητή του.

Καλλιτέχνης ο οποίος κατόρθωσε µε θαυµαστή ικα-
νότητα να δέσει το σύγχρονο και γεµάτο περιεχόµενο
έργο του µε την καθαρότητα και τη λιτότητα του κλασ-
σικού, ο Καστριώτης ήταν απόγονος παλαιών αθηναϊκών
οικογενειών. Ανάµεσα στους προγόνους του είχε τον
πυριτιδοποιό της επανάστασης Αλέξη Παυλή, τον αγω-
νιστή Γεώργιο Καστροµένο και τη σύζυγό του Ερρίκου
Σλήµαν και πολύτιµη βοηθό του, θεία και νονά του,
Σοφία Σλήµαν-Καστροµένου.

Το 1909 εγκαταστάθηκε µε την οικογένεια του στο
Παρίσι. Το 1917 ακολουθώντας την κλίση του στα φυσι-
κοµαθηµατικά, γράφτηκε στη σχολή µηχανικών στη Λω-
ζάννη, αλλά διέκοψε ύστερα από δύο χρόνια για λόγους
υγείας και στη συνέχεια γύρισε στην Αθήνα για να εκ-
πληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Η φοίτησή
του στην σχολή, αν και σύντοµη, επηρέασε πολύ την τέ-
χνη του. Τα έργα του θα τα κατασκευάσει από µια δική
του σύνθεση ύλης: τσιµέντο µε άµµο γυαλιού, ενισχυµέ-
νο µε µετάλλινα πλέγµατα και χρωµατισµένο µε οξεί-
δια. Αλλά πέρα από την γλυπτική, η µηχανική γίνεται το
χόµπυ του και του προµηθεύει πλήθος διπλωµάτων
ευρεσιτεχνίας. 

Αναποφάσιστος για µερικά χρόνια, περιόδευσε στην
Ευρώπη για να καταλήξει το 1926 στο Παρίσι. Οι κλί-
σεις του και οι ικανότητες του στην γλυπτική, εξεδηλώ-
θησαν πολύ πριν την διδαχθεί, όπως δείχνουν τα πρω-
τόλειά του. Το 1926 γίνεται µαθητής του Antoine Bour-

delle στην «Académie de la Grande Chaumière» και
στο ιδιαίτερο εργαστήρι του για τα επόµενα 2,5 χρόνια.
Το φθινόπωρο του 1928 για λόγους οικογενειακούς ανα-
γκάσθηκε να γυρίσει στην Αθήνα. Στο σύντοµο αυτό
διάστηµα ο Καστριώτης αφοµοιώνει µε θαυµαστή ικανό-
τητα τα διδάγµατα του δασκάλου του, τον οποίο εθαύ-
µαζε απεριόριστα, αλλά και ο δάσκαλος του εκτιµά και
προφητεύει την λαµπρή δηµιουργία του προικισµένου,
όπως έγραψε, µαθητή του.

Έδωσε εξετάσεις στην Σχολή Καλών Τεχνών στο Με-
τσόβειο Πολυτεχνείο για ένα πιστοποιητικό ισότιµο µε
το δίπλωµα και επήρε µέρος στον διαγωνισµό για το
Ηρώο του Pirot της Γιουγκοσλαβίας, όπου κατέλαβε
την δεύτερη θέση µετά τον γλύπτη Α. Σώχο. Προσλαµ-
βάνεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο και στο Μουσείο
Ακροπόλεως, έκτακτος συντηρητής, όπου εργάζεται το
1935· και το 1936 παραιτείται, για να αφιερωθεί στην
γλυπτική.

Εξασθενηµένος σωµατικά και ψυχικά ξαναρχίζει να
δουλεύει µόνο µετά την Κατοχή και δηµιουργεί στο διά-
στηµα αυτό, από το 1946 έως το 1966, 78 γλυπτά. Παίρ-
νει µέρος σε οµαδικές εκθέσεις, Παρίσι, Στοκχόλµη,
Κοπεγχάγη και στις Πανελλήνιες, όπου το Υπουργείο
Παιδείας αγοράζει κατά καιρούς διάφορα έργα του. Τον
Ιανουάριο του 1958 κάνει την πρώτη ατοµική του Έκθε-
ση στην αίθουσα «Παρνασσός» µε 70 γλυπτά. Ακολου-
θεί µια δεύτερη έκθεση το 1965 στην Ελληνοαµερικανική
Ένωση µε 72 γλυπτά (από τα οποία 21 καινούργια). Οι
κριτικές τονίζουν έντονα τον όγκο της εργασίας του, τη
δύναµη της κινήσεως, της έκφρασης, της εξιδανίκευσης
µαζί µε την αίσθηση της κλασσικής λιτότητος πράγµα
που του επιτρέπει, όπως γράφουν, να φτάσει σ’ ένα
ανώτερο αισθητικό αποτέλεσµα. Εν τω µεταξύ, όµως,
έχει υποστεί δύο σοβαρές καρδιακές προσβολές, πράγ-
µα, που θα µειώσει την απόδοση του. Το τελευταίο του
έργο «Απ’ τα κόκκαλα βγαλµένη» τελειώνει τον Σε-
πτέµβριο του 1969. Τον ∆εκέµβριο του ίδιου χρόνου
έπειτα από σύντοµη αρρώστια 6 ηµερών, αποβιώνει.
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Οι σχέσεις του µε τη Σοφία Σλήµαν

Η Σοφία Σλήµαν, γυναίκα του µεγάλου αρχαιολόγου
Ερρίκου Σλήµαν ήταν θεία και νονά του καλλιτέχνη. Ο
Καστριώτης ήταν το πιο αγαπητό ανήψι της Σοφίας, τον
οποίο συµπαραστάθηκε κατά την περίοδο που αυτός
βρισκόταν στο Παρίσι (1926-1928) κοντά στον µεγάλο
δάσκαλο της γλυπτικής Antoine Bourdelle. Ακολου-
θούν κάποιες επιστολές της Σοφίας προς τον ανηψιό
της και τη µητέρα του, που εκφράζουν τη µεγάλη εκτί-
µηση και αγάπη που είχαν µεταξύ τους: «γράφω σήµε-
ρα στcν Τράπεζα \Aθην΅ν ε¨ς \Aθήνας ëκάστην πρώτην
ëκάστου µηνός, ¦τοι àπe 1ης ∆εκεµβρίου σου στέλνω
κατευθείαν ε¨ς τe ξενοδοχεÖον τe àντίτιµον τ΅ν 3.000
δρχ.» (19 Οκτωβρίου 1926, προς τον Γ. Καστριώτη).
Ακολουθούν άλλες επιστολές το 1926 δηλώνοντας την
οικονοµική βοήθεια της Σοφίας Σλήµαν προς τον Γ.
Καστριώτη. Σε µια άλλη επιστολή προς την Αναστασία
Καστροµένου, η Σοφία λέει: «...Κάµνω τcν ο¨κονοµικc
âνίσχυση. Κάµνω τοÜτο µb µεγάλην χαράν, διότι âσf
öχεις ≤να χαριτωµένο παιδd καd γg τe πιe àγαπητό µου
àνηψάκι» (1926).

Η Σοφία Σλήµαν, από στοργή προς τον Γ. Καστριώ-
τη, του είχε ζητήσει το 1926 να φιλοτεχνήσει την προ-
τοµή της, µετά το θάνατό της. Όταν όµως έφθασε η
αποφράδα εκείνη ώρα το 1932, η οικογένεια της Σοφίας
αποφάσισε να κάνει την προτοµή της ο γλύπτης Μι-
χαήλ Τόµπρος, ο οποίος είχε φιλοτεχνήσει την προτοµή
του Ερρίκου Σλήµαν και η οποία βρισκόταν στην είσοδο
της µυκηναϊκής αίθουσας στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Αθηνών. Σώζεται µάλιστα, η επιστολή της 28ης Αυγού-
στου, που εστάλη στον Καστριώτη στο Σούνιο, όπου πα-
ραθέριζε, από την Lilia Μελά, µε την οποία του εγνώ-
ριζαν την απόφασή τους: «c’est Tombros qui va le
faire ayant accepté des conditions tout à fait excep-
tionnelles. Je regrette infiniment, mon cher ami, de te
donner ces nouvelles» (28ης Αυγούστου, Lilia Μελά
προς Γ. Καστριώτη).

Η προτοµή της Σοφίας Σλήµαν

Παρά την απόφαση της οικογένειας της Σοφίας, ο
Καστριώτης τελικά θα ασχοληθεί µε την προτοµή της
αγαπηµένης του θείας, εκπληρώνοντας κατ’ αυτόν τον
τρόπο την επιθυµία της. Το 1933 θα κατασκευάσει µία
µπρούτζινη προτοµή της Σοφίας, η οποία φέρει το διά-
δηµα της Τροίας (Εικ. 1). Ο ίδιος έλεγε: «όταν φιλο-
τεχνούσα την προτοµή της θείας Σοφίας µε το διάδηµα
της Τροίας µελετούσα, όχι µόνον την φωτογραφία που
τη δείχνει να το φορεί αλλά κι ένα µικρό τεµάχιο από

το ίδιο το διάδηµα». Αυτά τα λόγια µας δείχνουν την
σπουδαιότητα αυτού του έργου, καθώς µας προσφέρει
µία πραγµατική απεικόνιση του διαδήµατος της Τροίας.
Αξίζει να υπογραµµίσουµε την φυσικότητα και την πι-
στότητα των χαρακτηριστικών αυτής της προτοµής της
Σοφίας (1933 - ύψος: 0,4µ., πλάτος: 0,45µ., πάχος:
0,25µ.). ∆ιακρίνουµε µια αρµονία στα χαρακτηριστικά.
Το όλο δηµιούργηµα αποπνέει µια κλασσική µεγαλο-
πρέπεια. Ας µην ξεχνάµε όµως ότι η Σοφία Σλήµαν
υπήρξε στην εποχή της εξαιρετικά ωραία γυναίκα.

Ο Γ. Καστριώτης µέσω της αρµονικής απεικόνισης
των ανατοµικών χαρακτηριστικών επιτυγχάνει την
απεικόνιση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας. Η
προτοµή αυτή µας προσφέρει µια απόλυτη κατοχή των
κλασσικιστικών τύπων και την ιδιαίτερη έµφαση στα
ρεαλιστικά και ιδεαλιστικά χαρακτηριστικά. Αναγνωρί-
ζεται εύκολα ένας γεννηµένος γλύπτης µε εξαιρετικές
δυνατότητες, που ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τους συµ-
βολικούς τύπους και για τα γενικότερα µορφοπλαστικά
στοιχεία. Ο Καστριώτης ανέφερε στην σύζυγό του Μαί-
ρη Καστριώτη ότι το διάδηµα και τα σκουλαρίκια ήταν
φτιαγµένα από 1000 παρόµοια µικρά τεµάχια από πα-
τίνα χρυσού µήκους 0,39µ. Το έργο αυτό έχει δωρηθεί
από την Μ. Καστριώτη στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη του
Πειραιά.

Σώζεται επίσης ένα γύψινο ανάγλυφο (34x18,5x9εκ.)
(Εικ. 2), που επίσης απεικονίζει την Σοφία Σλήµαν µε το

Εικ. 1. Μπρούτζινη προτοµή της Σοφίας Σλήµαν, Γεώργιος
Καστριώτης, 1933, ∆ηµοτική Πινακοθήκη Πειραιά.
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διάδηµα της Τροίας. Το ανάγλυφο αυτό παρουσιάζει
σαφείς οµοιότητες µε το προηγούµενο. Παρόµοια κλασ-
σικίζουσα κατατοµή στην απόδοση των ρεαλιστικών
χαρακτηριστικών και πιθανώς να πρόκειται για πρό-
πλασµα της προτοµής της Σοφίας Σλήµαν.

Ένα τρίτο έργο µεταγενέστερο φιλοτέχνησε ο γλύ-
πτης το 1955 (Εικ. 3). Το έργο αυτό σήµερα βρίσκεται
στο κατάφυτο προαύλιο του Νοσοκοµείου «Σωτηρία»
του οποίου η Σοφία υπήρξε ιδρύτρια. Στο έργο αυτό
από µάρµαρο (0,43x0,49x0,26µ.) η Σοφία απεικονίζεται
χωρίς το διάδηµα φορώντας ένδυµα µε πτυχές. Στο
έργο αυτό, αν και υπάρχουν πολλές οµοιότητες µε τα
προηγούµενα, υπερισχύει ωστόσο η απόδοση των ρεαλι-
στικών χαρακτηριστικών.

Ένας γλύπτης λοιπόν της κίνησης έχει αφήσει έργα
που διακρίνονται για την πλαστική τους δύναµη και την
λεπτοµερή κλασσική ευγένεια. Ο Καστριώτης θυµάται

έντονα την µαθητεία του, κοντά στον Antoine Bour-
delle, όπως προδίνουν η επεξεργασία των επιφανειών
και οι αντιθέσεις των όγκων και η καθαρότητα των σχε-
δίων του. Έχει φιλοτεχνήσει 40 πορτραίτα φανταστικού
και συµβολικού χαρακτήρα, µέσα από µια µεταφυσική
πραγµατικότητα. Φτάνει ο καλλιτέχνης και σε εξπρεσ-
σιονιστικές διατυπώσεις, µέσω του γυναικείου σώµατος,
το οποίο χρησιµοποιεί σαν αφετηρία, για κάθε είδους
µορφοπλαστικές αναζητήσεις και συµβολικές προεκτά-
σεις.

Τις τελευταίες δεκαετίες το έργο του Γ. Καστριώτη
γίνεται γνωστό στο ευρύτερο κοινό, χάρη στην ακατα-
πόνητη µέριµνα της γυναίκας του Μαίρης Καστριώτη,
που επί σειρά ετών ασχολείται µε την διάδοση του
έργου του. Το 1970 πήρε µέρος στην Πανελλήνια Έκθε-
ση του Ζαππείου, το 1988 στην Galerie «Πλειάδες», το
1989 στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη του Πειραιά και το 1989
στην Galerie «Ένστασις» µε 25 έργα του. Επιστέγασµα
όλων αυτών ήταν η δωρεά των 80 έργων του καλλιτέχνη
στη ∆ηµοτική Πινακοθήκη του Πειραιά µε προοπτική
να οργανωθεί αίθουσα «Γ. Καστριώτη», στο ανακαι-
νισθέν κτίσµα του ∆ηµαρχείου Πειραιώς.

Εικ. 2. Γύψινο ανάγλυφο της Σοφίας Σλήµαν, Γεώργιος
Καστριώτης, ca. 1933, ∆ηµοτική Πινακοθήκη Πειραιά.

Εικ. 3. Μαρµάρινη προτοµή της Σοφίας Σλήµαν, Γεώργιος
Καστριώτης, 1955, Νοσοκοµείο Σωτηρία.
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