
14

Οι πρόγονοι του Εβαρίστο ντε Κίρικο

Οι παλαιότερες πληροφορίες για τους προγόνους του Εβαρίστο ντε Κίρικο, από την πλευρά του 
πατέρα του, χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα. Ήταν οικογένεια ελληνικής καταγωγής και 

κατοικούσαν στη Ρόδο. Την εποχή εκείνη τα Δωδεκάνησα, πριν υποταγούν στους Οθωμανούς, 
διοικούντο από τον Μεγάλο Μαΐστρο των Ιωαννιτών Ιπποτών, Philippe Villiers de l’ Isle-Adam. 
Η Ρόδος κατακτήθηκε από τον σουλτάνο Σουλεϊμάν τον Μεγαλοπρεπή, το 1522, μετά από μα-
κροχρόνια πολιορκία. Επειδή όμως ο σουλτάνος δεν μπορούσε να κυριεύσει το ισχυρό Κάστρο 
της, υπέγραψε συμφωνία με τον Villiers να του παραδώσει το νησί, υπό την προϋπόθεση ότι 
θα τον άφηνε απολύτως ελεύθερο να φύγει με τους Ιππότες του και με 4000 από τους Έλληνες 
κατοίκους το νησιού, αυτούς που ακολουθούσαν το καθολικό δόγμα. Μεταξύ αυτών ήταν και η 
οικογένεια ντε Κίρικο. Πράγματι, την 1η Ιανουαρίου 1523, όλοι αυτοί αναχώρησαν από τη Ρόδο 
με 50 πλοία, και κατευθύνθηκαν προς τη Μεσίνα της Σικελίας. 

 Στη Σικελία οι ντε Κίρικο ασχολήθηκαν με το εμπόριο, με ναυτικά επαγγέλματα και με τη 
διπλωματία. Διατηρούσαν επαφή τόσο με την Ελλάδα όσο και με την Οθωμανική αυτοκρατορία. 

Μιλούσαν άνετα όχι μόνο τα ελληνικά, αλλά και την ιταλική, τουρκική και γαλλική γλώσσα, γεγο-
νός ασυνήθιστο για την εποχή. Αργότερα εγκαταστάθηκαν στη Φλωρεντία και στο Λιβόρνο, όπου 
αφομοιώθηκαν εντελώς με την ανώτερη ιταλική κοινωνία, και απόχτησαν βαθμούς ευγενείας. 
Δημιούργησαν περιουσίες και, λόγω της εργασίας τους ως διπλωμάτες, διασκορπίστηκαν σε διά-
φορα μέρη, στο Πεδεμόντιο, στην Οδησσό, στην Αγία Πετρούπολη, στην Κωνσταντινούπολη και 
αλλού. Αναφέρεται ότι, η οικογένεια των ντε Κίρικο της Οδησσού βοήθησε την επανάσταση του 
1821 με όπλα και χρήματα.
 
 Λεπτομερέστερες πληροφορίες έχουμε για τους προγόνους της Αδελαΐδας, της μητέρας του 
Εβαρίστο, η οποία καταγόταν από την ισπανική οικογένεια Bouligny-Mabily. Με τα πληροφορια-
κά στοιχεία που μας είναι γνωστά, μπορούμε να σχεδιάσουμε ένα γενεαλογικό δέντρο έξι γενεών, 
συνδυάζοντας την καταγωγή και των δύο γονέων του Ιταλού μηχανικού. Η οικογένεια της Αδε-
λαΐδας, είχε εγκατασταθεί από τις αρχές του 19ου αιώνα στην Κέρκυρα, και μάλιστα τα μέλη της, 
επίσης διπλωμάτες, είχαν τελικά πολιτογραφηθεί στην Ιόνια Πολιτεία, με το επώνυμο Μαβίλη, 
και μετά, όταν τα Επτάνησα έγιναν ελληνικά, οι Μαβίληδες απόχτησαν ελληνική υπηκοότητα. Το 
1828 πέρασε από την Κέρκυρα, επιστρέφοντας από την Ιταλία στην Κωνσταντινούπολη, ο Τζι-
όρτζιο Μαρία ντε Κίρικο (1795-1867), ο οποίος υπηρετούσε ως διερμηνέας της Αυτοκρατορικής 

Τ ο 2018 συμπληρώθηκαν 130 χρόνια από τη γέννηση και 40 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου, 
ιταλικής καταγωγής, ζωγράφου Τζιόρτζιο ντε Κίρικο (1888-1978). Ο ζωγράφος γεννήθηκε στο 

Βόλο και έζησε στην Ελλάδα μέχρι τα δέκα οχτώ του χρόνια, επειδή ο πατέρας του, ο μηχανικός Εβα-
ρίστο ντε Κίρικο (1841-1905), είχε έρθει και εργαζόταν στη χώρα μας, ως κατασκευαστής και μετέ-
πειτα Διευθυντής καθώς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας. 

  Το κείμενο που ακολουθεί, με αφορμή τη διπλή αυτή επέτειο, αναφέρεται στη ζωή της οικογένειας 
ντε Κίρικο στην Ελλάδα, και αποτελεί ένα μικρό αφιέρωμα στον Εβαρίστο, για την προσφορά του 
στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, και στο γιο του Τζιόρτζιο ο οποίος, με τους διεθνούς φήμης πίνα-
κές του που απεικονίζουν αναμνήσεις από την παιδική του ηλικία στο Βόλο, γνώρισε στο ευρωπαϊκό 
κοινό τα πρώτα τραίνα της μικρής σιδηροδρομικής Ελλάδας.
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Εβαρίστο και στον 
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Ρωσικής Πρεσβείας στην Αυλή του Σουλτάνου. Όταν ο Τζιόρτζιο Μαρία, που ήταν τότε περίπου 
33 χρονών, είδε την 15χρονη Αδελαΐδα Μαβίλη, την ερωτεύτηκε και τη ζήτησε σε γάμο, ο οποίος 
πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα, στις 23.8.1828. Λίγες μέρες αργότερα, το αντρόγυνο έφυγε 
για την Κωνσταντινούπολη.

 Το πρώτο από τα παιδιά του Τζιόρτζιο και της Αδελαΐδας ήταν ο Εβαρίστο που γεννήθηκε στις 
21.6.1841. Στη συνέχεια, η ζωή της οικογένειας υπήρξε περιπετειώδης. Κατά τον Κριμαϊκό Πό-
λεμο (1854-1856), η νίκη των ενωμένων δυνάμεων της Γαλλίας, της Μ. Βρετανίας και της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας κατά της Ρωσίας είχε δυσάρεστες συνέπειες. Επειδή ο Τζιόρτζιο Μαρία 
υπηρετούσε στη Ρωσική Πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης, καταδιώχθηκε από το Οθωμανικό 
καθεστώς και αναγκάστηκε να αποσυρθεί στην Ιταλία, με τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Το 
Μάιο του 1865 η οικογένεια εγκαταστάθηκε στη Ρώμη, και ο Τζιόρτζιο Μαρία πέθανε δύο χρόνια 
αργότερα, στις 9.11.1867.

Η επαγγελματική δραστηριότητα του Εβαρί-
στο ντε Κίρικο πριν έρθει στην Ελλάδα.

Τα μέσα του 19ου αιώνα ήταν περίοδος τεράστιων πολιτικών αλλαγών στην Ιταλία, με σκοπό την 
εθνική της ενοποίηση. Ο Εβαρίστο ντε Κίρικο βρέθηκε στο επίκεντρο όλων αυτών των αλλα-

γών. Το 1859, σε ηλικία 18 ετών τον συναντάμε στην Τοσκάνη, στο ονομαστό Φλορεντινό Τεχνικό 
Ινστιτούτο όπου σπούδαζε την περίοδο 1859-1861. Χάρη στην ανατροφή του, τις σπουδές και τη 
γενικότερη καλλιέργειά του, ο Εβαρίστο διαμόρφωσε μια πλήρη εθνική ιταλική συνείδηση. 

 Παρά το γεγονός ότι στα περισσότερα χρόνια της ζωής του ο Εβαρίστο έζησε και εργάστηκε 
στο εξωτερικό, ποτέ δεν ξέχασε τη χώρα της καταγωγής του, με την οποία ένιωθε ότι τον συν-
δέει ένας βαθύς δεσμός, σε αντίθεση προς τη Μικρά Ασία στην οποία έτυχε να έχει γεννηθεί και 
την οποία απέφευγε να μνημονεύει. Αντίθετα διαμόρφωσε αργότερα πολύ στενές σχέσεις με την 
Ελλάδα, όχι μόνο επειδή η Ελλάδα ήταν η χώρα της μακρινής του καταγωγής, αλλά και επειδή 
συσχέτιζε του αγώνες για την ενοποίηση της Ιταλίας με την ελληνική επανάσταση του 1821. 

Σ. | Το γενεόγραμμα έξη γενεών των προγόνων του Εβαρίστο ντε Κίρικο και της οικογένειας του. Ο πίνακας αναφέρεται, κατά κανόνα, στα άτομα των 
οποίων τα βιογραφικά στοιχεία έχουν τεκμηριωθεί. (Σχεδιασμός: Κ.Ανδρουλιδάκης)
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 Από ένα βιογραφικό σημείωμα του ιδίου, στο οποίο περιγράφει τις επαγγελματικές του δρα-
στηριότητες κατά την εικοσαετία 1861-1881, μέχρι την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, έχουμε 
μια κατατοπιστική εικόνα για τις σπουδές και τα είκοσι πρώτα χρόνια της καριέρας του:

1859 - 1861 Ο Εβαρίστο ντε Κίρικο σπουδάζει μηχανικός στο Τεχνικό Ινστιτούτο της Φλω-
ρεντίας. 

1862 - 1863 Εξασκείται ως Τμηματάρχης Μηχανικός στους Αναδόχους της κατασκευής 
του σιδηροδρόμου που συνέδεε την Πιστόγια με την Μπολώνια.

1863 - 1965 Επιφορτίζεται με την επίβλεψη των σιδηροδρόμων της Καλαβρίας και της 
Σικελίας, στη νότια Ιταλία. 

1865 - 1870 Εργάζεται ως μηχανικός των Βορείων Ιταλικών Σιδηροδρόμων στο Τορίνο και 
στη Σαβόνα.

1870 - 1873 Επιφορτίζεται εκ μέρους της μεγάλης δυτικοευρωπαϊκής εταιρίας του βαρόνου 
Maurice de Hirsch με την επιτήρηση της κατασκευής ενός τμήματος 80 χιλιο-
μέτρων της γραμμής του Σιδηροδρόμου Κωνσταντινούπολη-Αδριανούπολη. 
Πρόκειται για το περίφημο δίκτυο των «CO» («Ανατολικών Σιδηροδρόμων»), 
που θα συνέδεε την Κωνσταντινούπολη με τους Αυστριακούς Σιδηροδρόμους, 
διασχίζοντας τις βαλκανικές κτήσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η κατα-
σκευή της γραμμής είχε ξεκινήσει το 1870, και η διαδρομή από την Κωνστα-
ντινούπολη στην Αδριανούπολη ήταν περίπου 320 χλμ. Ο Εβαρίστο ντε Κίρικο 
επιτηρούσε την κατασκευή ενός από τα πρώτα της τμήματα. 

1873 - 1879 Επιφορτισμένος, κατόπιν εντολής των Αναδόχων, διεύθυνε τις εργασίες κα-
τασκευής της γραμμής, μήκους 75 χλμ., από τη Σόφια της Βουλγαρίας μέχρι 
νοτιοδυτικά στο Kustendjie. 

Η άφιξη του Εβαρίστο ντε Κίρικο  
στην Ελλάδα και η κατασκευή  
των σιδηροδρόμων Θεσσαλίας.

Γύρω στα 1880 η γραμμή της Σόφιας είχε ολοκληρωθεί και ο ντε Κίρικο αναζήτησε νέα εργασία 
στην Ελλάδα. Την εποχή εκείνη, τα ελληνικά εθνικά θέματα παρουσίαζαν αισιόδοξη εξέλιξη. 

O ρωσοτουρκικός πόλεμος του 1877-1878, που έληξε με νίκη της Ρωσίας, είχε ως αποτέλεσμα 
την αύξηση της τσαρικής επιρροής στα Βαλκάνια. Οι Μεγάλες δυτικοευρωπαϊκές Δυνάμεις, για 
να αντιμετωπίσουν τη ρωσική εξάπλωση, συνεκάλεσαν το καλοκαίρι του 1878, το Συνέδριο του 
Βερολίνου, που αποσκοπούσε στην αποκατάσταση της ευρωπαϊκής ισορροπίας, σε βάρος της 
τσαρικής επεκτατικής πολιτικής. Μεταξύ των αποφάσεων του Συνεδρίου ήταν να παραχωρη-
θούν στην Ελλάδα η Θεσσαλία και ένα μέρος της Ηπείρου – η περιοχή της Άρτας – που μέχρι τότε 
ανήκαν στην οθωμανική επικράτεια. Πρόκειται για δύο περιοχές που βρίσκονταν στο βόρειο μέ-
ρος του τότε ελλαδικού χώρου. 

 Καθώς η προσάρτηση αυτή πραγματοποιείται μέσα σε κλίμα γενικού ενθουσιασμού, αναζω-
πυρώνεται παράλληλα το ενδιαφέρον για την εσωτερική διοργάνωση της χώρας, της οποίας η 
επικράτεια επεκτείνεται. Πρώτος στόχος ήταν η κατασκευή σιδηροδρόμων. Μέχρι την εποχή 
εκείνη υπήρχε μόνο ένα μικρό δίκτυο, μήκους 8,5 χλμ. που λειτουργούσε από το 1869 και που 
ένωνε την πρωτεύουσα, την Αθήνα, με το επίνειό της, τον Πειραιά. Λίγο αργότερα, την περίοδο 
1870-71, κατασκευάστηκαν σιδηρόδρομοι και από τη μεταλλευτική εταιρία του Λαυρίου, ιδι-
οκτησίας της φίρμας «Serpieri-Roux-Fraissinet», αλλά αυτοί ήταν βιομηχανικοί. Στη συνέχεια, 
κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1870, δεν κατασκευάστηκαν άλλα σιδηροδρομικά έργα. Το 
ερέθισμα όμως για καινούργια δίκτυα το προκάλεσε η θεσσαλική προσάρτηση. 

 Το καλοκαίρι του 1881, προκηρύχθηκε διεθνής μειοδοτικός διαγωνισμός από την Κυβέρνη-
ση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου για την κατασκευή δύο σιδηροδρομικών υπεραστικών δι-
αδρομών: α) «Πειραιάς-Αθήνα-Πάτρα» και β) «Πειραιάς-Αθήνα-Λάρισα», με γραμμές διεθνούς 

Σ. | Χάρτης εποχής του δκτύου των «Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας» 
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εύρους. Στο διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στις 11 Αυγούστου, έλαβε μέρος και ο Εβαρίστο 
ντε Κίρικο, στον οποίο κατακυρώθηκε η γραμμή της Πελοποννήσου. Ωστόσο, για λόγους που δεν 
οφείλονταν σε υπαιτιότητά του και παρά τις έντονες προσωπικές του προσπάθειες, ο διαγωνι-
σμός δεν προχώρησε. 

 Ωστόσο, δημιουργήθηκαν και νέες προϋποθέσεις ώστε ο Ιταλός μηχανικός να αναλάβει ένα 
άλλο μεγάλο έργο, την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου στη Θεσσαλία. Από το 1878 και 
μετά, παρά τις αποφάσεις του Συνεδρίου του Βερολίνου, η Υψηλή Πύλη κωλυσιεργούσε και 
δεν απέσυρε τις Οθωμανικές αρχές από τη Θεσσαλία. Στο χρονικό αυτό διάστημα, οι Οθωμανοί 
γαιοκτήμονες της θεσσαλικής πεδιάδας, γνωρίζοντας ότι επρόκειτο να εγκαταλείψουν γρήγορα 
τα μεγάλα κτήματά τους, προσπαθούσαν να τα πουλήσουν βιαστικά, έστω και σε πολύ χαμηλές 
τιμές. Αγοραστές των κτημάτων ήταν, στο μέγιστο ποσοστό, οι Έλληνες μεγαλοκεφαλαιούχοι της 
Κωνσταντινούπολης, οι λεγόμενοι «τραπεζίτες του Γαλατά», οι οποίοι, αφενός είχαν την ανάλογη 
οικονομική άνεση, και αφετέρου είχαν εύκολη πρόσβαση στο αυτοκρατορικό καθεστώς, ώστε οι 
διαδικασίες αυτών των αγορών να ολοκληρώνονται με ευχέρεια. 
 
  Ένας από αυτούς που πρωτοστάτησαν στις αγοραπωλησίες ήταν ο μεγαλοτραπεζίτης Θεό-
δωρος Μαυρογορδάτος, που είχε αγοράσει τεράστιες θεσσαλικές εκτάσεις. Υπήρχαν όμως και 
άλλοι αγοραστές, όπως ο Γεώργιος Ζαρίφης, ο Χρηστάκης Ζωγράφος, ο Κωνσταντίνος Ζάππας 
και ο Παύλος Στεφάνοβικ-Σκυλίτσης, οι οποίοι αισιοδοξούσαν να εκσυγχρονίσουν την παραγωγή 
των νεοαποκτηθέντων θεσσαλικών κτημάτων τους. Ωστόσο υπήρχε μεγάλο πρόβλημα, επειδή 
η μεταφορά των γεωργικών προϊόντων δια ξηράς γινόταν με πρωτόγονα μέσα, με κάρα, και 
πάνω σε κακοφτιαγμένους δρόμους. Τότε ο Μαυρογορδάτος είχε την έμπνευση να κατασκευάσει 
σιδηροδρομικό δίκτυο που θα ένωνε τα κτήματα αυτά – τα τσιφλίκια όπως τα έλεγαν – της θεσ-
σαλικής ενδοχώρας, με το λιμάνι του Βόλου. Από εκεί θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται πολύ 
ευκολότερα μεταφορές προς άλλα ελληνικά λιμάνια και προς το εξωτερικό, αφού οι θαλάσσιες 
συγκοινωνίες ήταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένες.

 Αλλά ο Μαυρογορδάτος, ο χρηματοδότης του σιδηροδρομικού έργου, δεν ήταν τεχνικός, γι’ 
αυτό επέλεξε μια ομάδα ικανών και πεπειραμένων μηχανικών που θα αναλάμβανε τις κατασκευ-
αστικές εργασίες. Επί κεφαλής τους ήταν ο Εβαρίστο ντε Κίρικο, που είχε μεγάλη εμπειρία σε 
σιδηροδρομικές κατασκευές, Έτσι δημιουργήθηκε η τεχνική εταιρία με τον τίτλο «Entreprise de 
Chirico et Compagnie», δηλαδή στο όνομα του επί κεφαλής μηχανικού. Ο ντε Κίρικο θα είχε τη 
φροντίδα του όλου έργου, θα έκανε τις συνεννοήσεις με τις ελληνικές αρχές, θα φρόντιζε για την 
επάνδρωση των εργοταξίων καθώς και για την έγκαιρη άφιξη των υλικών. Η έδρα τη εταιρίας 
και το κεντρικό εργοτάξιο βρίσκονταν στο Βόλο από όπου διευθύνονταν όλες οι εργασίες του 
δικτύου. Η σιδηροδρομική γραμμή θα ξεκινούσε από την πόλη αυτή και θα διακλαδιζόταν σε 
δύο σκέλη. Το ένα θα διέσχιζε την ανατολική θεσσαλική πεδιάδα με διαδρομή Βόλος-Βελεστί-
νο-Λάρισα, ενώ το άλλο, ξεκινώντας από το Βελεστίνο, θα ακολουθούσε τη δυτική διαδρομή 
Φάρσαλα-Καρδίτσα-Τρίκαλα-Καλαμπάκα. Το συνολικό μήκος και των δύο κλάδων ήταν 204 χλμ. 
 
 Μετά από συστηματικές προετοιμασίες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1882, οι σιδη-
ροδρομικές εργασίες προγραμματίστηκαν ν’ αρχίσουν το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου. Λίγο πριν 
τη μετάβαση του στη Θεσσαλία, ο Εβαρίστο ντε Κίρικο πραγματοποίησε και το γάμο του με τη 
Τζέμα Σερβέτο. Το ανδρόγυνο ήρθε και εγκαταστάθηκε στο Βόλο το Φθινόπωρο του 1882. Η κα-
τοικία τους βρισκόταν κοντά στους σιδηροδρομικούς χώρους, «παρά την πλατείαν Στρατώνα», 
στην αρχή της ελληνικής συνοικίας. 
 
 Το πρώτο έργο που κατασκευάστηκε ήταν η θαλάσσια σιδηροδρομική αποβάθρα, όπου 
ατμόπλοια διαφόρων χωρών εκφόρτωναν τα κατασκευαστικά υλικά, τα οποία μεταφέρονταν, 
με την πάροδο του χρόνου, σιδηροδρομικά στα εργοτάξια της ενδοχώρας. Τα υλικά ήταν τα κα-
λύτερα της εποχής. Εδώ αποβιβάζονταν και οι εργάτες που έρχονταν από το εξωτερικό, κυρίως 
από την Ιταλία, οι οποίοι στη συνέχεια κατανέμονταν στα διάφορα σημεία της υπό κατασκευήν 
γραμμής. Τα κτίρια των σταθμών, οι σιδηροδρομικές γραμμές, τα τεχνικά έργα των διαδρομών 
και το τροχαίο υλικό ακολουθούσαν σχέδια σύμφωνα με τις βελγικές και γαλλικές προδιαγραφές.
 
 Στις αρχές του 1883 έφτασαν στο λιμάνι του Βόλου οι τρεις ατμάμαξες έργων της εταιρίας του 
ντε Κίρικο, με τις ονομασίες «ΒΟΛΟΣ», «ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» και «ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ» και οι εργασίες επι-
ταχύνθηκαν ακόμη περισσότερο. Πρώτα κατασκευάστηκε ο κλάδος μέχρι τη Λάρισα η δε διαδρομή 
ήταν πεδινή και δεν απαιτήθηκαν δύσκολα τεχνικά έργα. Ωστόσο παρουσιάστηκαν άλλα εμπόδια. 
Το καλοκαίρι του 1883 η Θεσσαλία γνώρισε πρωτοφανείς βροχές που παρέσυραν τη γραμμή σε 

πολλά σημεία του ασταθούς πεδινού εδάφους, με αποτέλεσμα να απαιτηθούν πολλές επισκευές και 
ανακατασκευές. Τελικά, το πρώτο αυτό τμήμα εγκαινιάστηκε στις 23.4.1884, ημέρα της ονομαστι-
κής εορτής του βασιλιά Γεωργίου Α΄, και με την παρουσία του. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο 
προαύλιο του σιδηροδρομικού σταθμού του Βόλου με εξαιρετική λαμπρότητα. 

 Σε κεντρικό μέρος του προαυλίου, απέναντι από την είσοδο του σταθμού, ο Πρεβιζάν, ο γλύ-
πτης της κατασκευαστικής Εταιρίας, είχε φιλοτεχνήσει μαρμάρινο άγαλμα της θεάς Αθηνάς, ανα-
μνηστικό δώρο των κατασκευαστών προς το λαό του Βόλου. Στο βάθρο του αγάλματος υπήρχε 
και η προτομή του Γεωργίου Α΄. Ο βασιλιάς, παρασημοφόρησε τους κύριους συντελεστές του 
έργου, τον Θ. Μαυρογορδάτο και τον Ε. ντε Κίρικο, ενώ λίγο αργότερα μία αμαξοστοιχία με δέκα 
επιβατάμαξες μετέφερε τους επισήμους μέχρι τη Λάρισα, πραγματοποιώντας το πρώτο επίσημο 
δρομολόγιο. Στη Λάρισα δόθηκε πολυτελέστατο εορταστικό γεύμα. Το άλλο σκέλος της διαδρο-
μής, από Βελεστίνο μέχρι Καλαμπάκα, που κατασκευαζόταν παράλληλα, ήταν μεγαλύτερου μή-
κους, παραδινόταν διαδοχικά στην κυκλοφορία, και ολοκληρώθηκε στις 13.6.1886.

 Ωστόσο, οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών δεν είχαν τελειώσει. Ο ντε Κίρικο έπρεπε να 
κάνει και την τελική παράδοση όλων των σιδηροδρομικών υλικών στην Εταιρία Εκμεταλλεύσε-
ως, δηλαδή στους «Σιδηροδρόμους Θεσσαλίας», καθώς και να τακτοποιήσει τις αποζημιώσεις 
προς τους ιδιοκτήτες των οικοπέδων που απαλλοτριώθηκαν για τη διέλευση της γραμμής. Έτσι 
ο Ιταλός μηχανικός υποχρεώθηκε να παραμείνει στη Θεσσαλία τουλάχιστον για άλλα δύο χρόνια. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 1882-1888, και στα διαλείμματα της κύριας εργασίας του, 
εκτέλεσε και άλλα μικρότερα τεχνικά έργα. Συμμετείχε στην κατασκευή του κωδωνοστασίου του 
Αγίου Νικολάου, ενώ κατασκεύασε και τεχνικές εγκαταστάσεις λατομείων σε χωριά του Πηλίου. 

Σ. | Το περίτεχνο καμαπαναριό του Αγίου Νικολάου στο Βόλο, στην κατασκευή 
του οποίου συμμετείχε ο Εβαρίστο ντε Κίρικο.
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Σ. | Απόσπασμα από το αρχείο του καθολικού ναού στο Βόλο, όπου αναφέρεται (στα λατινικά) η γέννηση και η βάφτιση του Τζιόρτζιο ντε Κίρικο.

ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΑ | 53

Η οικογένεια ντε Κίρικο και η κοινωνία  
του Βόλου.

Η παρουσία του Εβαρίστο στο Βόλο είχε προξενήσει μεγάλη εντύπωση. Τόσο η επαγγελματική 
του ικανότητα όσο και το ήθος και η καλλιέργειά του είχαν συντελέσει στο να είναι περιζή-

τητος στους επαγγελματικούς και κοινωνικούς κύκλους της πόλης. Αποτελούσε ηγετική φυσιο-
γνωμία των Ιταλών κατοίκων. Καλόκαρδος και καταδεκτικός, αποκτούσε συμπάθειες όχι μόνο 
μεταξύ των συμπατριωτών του, αλλά και μεταξύ όλων των υφισταμένων του, Ελλήνων ή και 
άλλων εθνικοτήτων. Διατηρούσε επίσης φιλικές σχέσεις με τον ορθόδοξο κλήρο, με τις ανώτερες 
κοινωνικές τάξεις της πόλης, επιχειρηματίες, πολιτικούς, δικηγόρους και ανωτέρους κρατικούς 
υπαλλήλους, καθώς και με τους προξένους των δυτικοευρωπαϊκών κρατών. Τέλος, διατηρούσε 
φιλία και με οποιοδήποτε έντιμο συμπολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική του κατάσταση, 
ενώ αναφέρεται και ως ευεργέτης του δημοτικού νοσοκομείου της πόλης. 
 
 Αλλά και με την καθολική Εκκλησία οι σχέσεις του Ιταλού μηχανικού ήταν άριστες. Η συμπε-

ριφορά του έδειχνε άτομο βαθιά θρησκευόμενο, ενώ η προσφορά του προς τον Καθολικισμό 
υπήρξε ποικιλότροπη. Η εγκατάσταση του ζεύγους ντε Κίρικο στο Βόλο, το Νοέμβριο του 1882, 
συνέπεσε χρονικά με την ίδρυση της καθολικής ενορίας της πόλης και την τοποθέτηση του πρώ-
του εφημερίου της. Ο Ιταλός μηχανικός, υποστήριξε ολόθερμα τόσο τους ιερείς ως άτομα, όσο 
και το έργο τους. Κατ’ αρχήν, συνεισέφερε συστηματικά στο ταμείο της καθολικής Εκκλησίας, 
ενώ εκτός από τις άλλες προσφορές του είχε αναλάβει να βρει κατάλληλο οικόπεδο για την ανοι-
κοδόμηση καθολικού Ιερού Ναού.

 Το οικόπεδο βρέθηκε και αγοράστηκε, εκεί όπου βρίσκεται και σήμερα η καθολική εκκλησία. 
Το πρώτο κτίσμα του ήταν η κατοικία του εφημερίου, ενώ ως παρεκκλήσιο χρησιμοποιείτο αρχι-
κά ένα δωμάτιο της ίδιας κατοικίας. Για την κατασκευή αυτή, ο ντε Κίρικο προσέφερε γενναιόδω-
ρα οικοδομικά υλικά και παραχώρησε εργατικό προσωπικό από τις εργασίες των σιδηροδρόμων. 
Αργότερα, στο ίδιο οικόπεδο χτίστηκε και το οικοδόμημα του καθολικού Ναού. 
 
 Το 1884 ο ντε Κίρικο απόχτησε μία κόρη, την Αδελαΐδα, ενώ στις 10 Ιούλιου του 1888 απόχτη-
σε τον πρώτο του γιο, τον Τζιόρτζιο. 
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Η πρώτη εγκατάσταση της οικογένειας  
ντε Κίρικο στην Αθήνα.

Στο τέλος της ίδιας χρονιάς ο Ιταλός μηχανικός έχει ολοκληρώσει τις επαγγελματικές του υπο-
χρεώσεις στο Βόλο και έχει μετακομίσει οικογενειακά στην Αθήνα προς αναζήτηση νέας ερ-

γασίας.Τον επόμενο χρόνο, το 1889, πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι μια μεγάλη τεχνολογική και 
καλλιτεχνική Έκθεση για την επέτειο των 100 χρόνων από τη Γαλλική Επανάσταση. Ο εκθεσιακός 
χώρος εκτεινόταν σε ένα τεράστιο «Π», καταλαμβάνοντας όλο το Πεδίο του Άρεως (Champ de 
Mars) και όλο το χώρο της πλατείας μπροστά στο μνημείο των Αναπήρων Πολέμου (Invalides), 
με συνδετική λωρίδα την όχθη του Σηκουάνα. Μεταξύ των τεχνικών έργων που κοσμούσαν την 
Έκθεση ήταν και ο πύργος του Άιφελ, του οποίου έγιναν τότε τα εγκαίνια. Είχαν ανεγερθεί και 
πολλά άλλα μεγάλα μεταλλικά οικοδομήματα και υπόστεγα για να στεγάσουν τα εκθέματα, με 
ωραιότατες χυτοσιδηρές διακοσμήσεις. Γι’ αυτό το λόγο η Έκθεση χαρακτηρίστηκε «θρίαμβος 
του βιομηχανικού σιδήρου». Ωστόσο, μετά την εκδήλωση, οι μεγάλες αυτές κατασκευές κατεδα-
φίστηκαν και απόμεινε, ως ενθύμιο και έμβλημα της πόλης, μόνο ο πύργος. 

 Την ίδια εποχή είχε διαδοθεί στο Παρίσι η χρήση τροχιοδρόμων με στενούς σιδηροδρόμους 
Decauville. Οι ίδιοι σιδηρόδρομοι οδηγούσαν τους επισκέπτες στους εκθεσιακούς χώρους που 
φωτίζονταν άπλετα από πολύ ισχυρούς ηλεκτρικούς προβολείς, οι οποίοι έστελναν το φως τους 
από την κορυφή του πύργου του Άιφελ. Παρόμοιους σιδηροδρόμους παράγγειλε λίγα χρόνια 

αργότερα ο Διευθυντής των «Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας», Κάρολος Κουστενόμπλ, για το μικρό 
τραίνο του Πηλίου.
 
 Στην Έκθεση υπήρχε και ελληνικό περίπτερο με αρχαιοελληνική εμφάνιση. Κατά προτροπή 
του Θ. Μαυρογορδάτου, ο ντε Κίρικο πήγε στο Παρίσι στις αρχές του 1889, όπου και επιμελήθη-
κε την εκτύπωση ενός «Άτλαντος», δηλαδή ενός λευκώματος, με σχέδια των «Σιδηροδρόμων 
Θεσσαλίας», καθώς και ενός βιβλίου με σχετικές τεχνικές περιγραφές στη γαλλική γλώσσα, τα 
οποία παρουσίαζε ο ίδιος στο ελληνικό περίπτερο. Ο μικρός Τζιόρτζιο ντε Κίρικο θυμόταν ότι ο 
πατέρας του είχε φέρει από το Παρίσι μια μεγάλη ξύλινη πεταλούδα φτιαγμένη με ξυλοκοπτική 
και την είχε κρεμάσει πάνω από το κρεβατάκι του. Η όψη της όμως δεν ήταν καθόλου ευχάριστη 
και τρόμαζε τον μικρό. 

 Ο Τζιόρτζιο ντε Κίρικο ήταν τότε πολύ μικρός και δεν θυμάται πολλά πράγματα από την πρώτη 
διαμονή της οικογένειας στην Αθήνα. Στις «Αναμνήσεις» του πάντως αναφέρει ότι κατοικούσαν 
στην οικία Βούρου, στην πλατεία Συντάγματος, και ότι στις εθνικές γιορτές μια μονάδα ιππικού 
περνούσε μπροστά από το σπίτι τους και έστηνε τα κανόνια της μακριά, απέναντι, στο λόφο 
των Νυμφών, δίπλα στο Στάδιο, από όπου ακούγονταν οι εορταστικοί κανονιοβολισμοί. Θυμάται 
ακόμη και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896, στους οποίους θα αναφερθούμε πάρα κάτω. 

 Η περίοδος 1889-91 αποτέλεσε καμπή στην επαγγελματική σταδιοδρομία του Ιταλού μηχα-
νικού. Είχαν περάσει δύο χρόνια από την ολοκλήρωση του θεσσαλικού δικτύου, και ο ντε Κίρικο 

Σ. | Η «οικία Βούρου» (αριστερά) στη συμβολή της Σταδίου με την Πλατεία Συντάγματος, πρώτη κατοικία της οικογενείας ντε Κίρικο στην Αθήνα το 1889. 
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Σ. | Η πρώτη σελίδα του ογκώδους «Άτλαντα των Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας- Τεχνικά Σχέδια » που πρωτοπαρουσίασε ο Εβαρίστο 
ντε Κίρικο στη Διεθνή Έκθεση των Παρισίων, το 1889 (συλλογή Κ. Ανδρουλιδάκη).
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δεν είχε βρει καινούργια δουλειά. Ωστόσο, στις αρχές του 1891 η τύχη τον ευνόησε, έστω και 
προσωρινά. Ένας αγγλικός κατασκευαστικός Όμιλος, με επί κεφαλής τον W.Eckersley, ανέλαβε 
την κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής από Πειραιά μέχρι Λάρισα και προσέλαβε τον ντε 
Κίρικο ως επιβλέποντα ενός από τα πρώτα τμήματα της διαδρομής. Αλλά το όλο έργο δεν επρό-
κειτο να προχωρήσει, λόγω της οικονομικής στενότητας του Κράτους. Η Κυβέρνηση δεν είχε τη 
δυνατότητα να αποζημιώνει τους κατασκευαστές, και επομένως ούτε η κατασκευαστική εταιρία 
μπορούσε να πληρώνει το προσωπικό της. Ακολούθησε η πτώχευση της χώρας, το 1893.
 
 Ταυτόχρονα όμως με τις αμφίβολες επαγγελματικές προοπτικές έρχεται και το μεγάλο οικο-
γενειακό χτύπημα. Το Μάρτιο του 1891 η κόρη των ντε Κίρικο, η μικρή Αδελαΐδα, πεθαίνει. Ο 
θάνατός της οφείλεται στις μεγάλες επιδημίες τύφου, διφθερίτιδας, ελονοσίας και θανατηφόρας 
γρίπης, που βασάνιζαν μικρούς και μεγάλους στην πρωτεύουσα, και που είχαν ως αποτέλεσμα να 
ανεβαίνει κατακόρυφα η παιδική θνησιμότητα. Οι ίδιες επιδημίες ταλαιπώρησαν και ολόκληρη 
την οικογένεια επί αρκετό καιρό. Λίγους μήνες αργότερα, ο πόνος τους απαλύνθηκε κάπως, διότι 
στις 25 Αυγούστου απόχτησαν το δεύτερο γιο τους, τον Αντρέα.

 Ωστόσο, τα σκαμπανεβάσματα της μοίρας συνεχίζονται. Μετά την παύση των εργασιών του 
ομίλου του W.Eckersley, ο ντε Κίρικο βρίσκεται και πάλι επαγγελματικά μετέωρος. Αλλά ευτυχώς 
όχι για πολύ. Την ίδια εποχή, με την υποστήριξη του Θ. Μαυρογορδάτου, τον επέλεξαν μέλος του 
Δ.Σ. των «Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας», το οποίο έδρευε στην Αθήνα. Η επιλογή αυτή αποτελούσε 
επίτευγμα για έναν μηχανικό, διότι ήταν εξαιρετικά δύσκολο για την τόσο συντηρητική ομάδα 
των τραπεζιτών-μελών του Δ.Σ. να αποδεχθεί σαν ίσον προς ίσους έναν μη κεφαλαιοκράτη, πα-
ρόλο που σήμερα το να κατέχει ένας τεχνικός μια τέτοια θέση μας φαίνεται απόλυτα φυσικό. 
Είναι περιττό βέβαια να τονιστεί ότι το Συμβούλιο ανέθεσε στον ντε Κίρικο, σχεδόν «εν λευκώ», 
όλα τα τεχνικά θέματα των θεσσαλικών τραίνων, εντελώς ήσυχο για τη σωστή τους διεκπεραί-
ωση. Από την πλευρά του ο Εβαρίστο, γνωρίζοντας πολύ καλά τόσο το σιδηροδρομικό υλικό, 
έμψυχο και άψυχο, όσο και τη λειτουργία του, συνεργαζόταν στενά με το Διευθυντή εκμεταλλεύ-
σεως του δικτύου, Κάρολο Κουστενόμπλ, που έδρευε στο Βόλο. Από τη μια μεριά παρακολου-
θούσε τα καθημερινά λειτουργικά προβλήματα, κι από τη άλλη καθόριζε μαζί με το Διευθυντή 
την αναπτυξιακή πολιτική του δικτύου και προγραμμάτιζε τις κάθε λογής βελτιώσεις του. Δηλα-
δή για το θεσσαλικό σιδηρόδρομο ήταν ένας δεύτερος Διευθυντής. Παράλληλα, η ευπροσήγορη 
συμπεριφορά του τον είχε καταστήσει αγαπητό στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
και κατ’ επέκταση σε όλον τον κοινωνικό του περίγυρο. 
 

Η δεύτερη εγκατάσταση της οικογένειας  
ντε Κίρικο στο Βόλο. 

Έτσι όλα έδειχναν πως ο Εβαρίστο ντε Κίρικο θα ζούσε σε μίαν ανώδυνη επαγγελματική ρου-
τίνα. Τα πράγματα όμως εξελίχθηκαν πολύ διαφορετικά. Το Μάρτιο του 1895 ο Κουστενόμπλ 

αρρώστησε βαριά και μετά από λίγο πέθανε. Το Δ.Σ. άρχισε αμέσως να ψάχνει για αντικαταστάτη 
του, αλλά στην Ελλάδα δεν υπήρχαν μηχανικοί με επαρκείς σιδηροδρομικές γνώσεις και με πεί-
ρα σιδηροδρομικής εκμεταλλεύσεως, κατάλληλοι ν’ αναλάβουν τη Διεύθυνση. Έπρεπε λοιπόν 

ν’ αναζητηθεί Διευθυντής από το εξωτερικό. Όμως, μια τέτοια αναζήτηση ήταν χρονοβόρα, και 
γι’ αυτό το Δ.Σ. παρακάλεσε τον Εβαρίστο ντε Κίρικο ν’ αναλάβει εκείνος προσωρινά το αξίωμα 
αυτό, μέχρις ότου τελεσφορήσει η έρευνα. Ο Εβαρίστο δέχτηκε και εγκαταστάθηκε προσωρινά 
στο Βόλο για έξι μήνες, χωρίς να πάρει μαζί του την οικογένεια. Εκεί διεύθυνε το δίκτυο, συνδυ-
άζοντας δύο αξιώματα: του μέλος της επιτελικής Διοικήσεως και του επί κεφαλής των εκτελε-
στικών υπηρεσιών. Ταυτόχρονα ανέλαβε και τη συνέχιση της κατασκευής του πρώτου τμήματος 
της διαδρομής του μικρού τραίνου του Πηλίου, από το Βόλο μέχρι τα Άνω Λεχώνια, που είχε 
αναληφθεί από τον προηγούμενο Διευθυντή και διακόπηκε εξαιτίας του θανάτου του.

 Ο ντε Κίρικο παρέμεινε στο Βόλο μέχρι τον Οκτώβριο του 1895, οπότε και αντικαταστάθηκε 
από έναν Ελβετό μηχανικό, τον E. Secretan, ο οποίος αποδείχθηκε εντελώς ανεπαρκής, και το 
Δ.Σ. τον απέλυσε μέσα σε λίγες εβδομάδες. Τότε ο ντε Κίρικο αναγκάστηκε να παραμείνει στο 
Βόλο για ένα ακόμη εξάμηνο. Οι περιπέτειές του όμως δεν είχαν τελειώσει. Το Δ.Σ., μετά το πά-
θημά του με τον Ελβετό, δεν διακινδύνευε εύκολα μια καινούργια επιλογή. Τελικά, υποχρεώθηκε 
να παρακαλέσει και πάλι τον ντε Κίρικο να παραμείνει για ένα ακόμη εξάμηνο στο Βόλο, το τρίτο 
κατά σειράν, μέχρι να βρεθεί επί τέλους ο νέος αντικαταστάτης. Ο Ιταλός μηχανικός αποδέχθηκε 
την καινούργια εντολή, μάλλον με ευχαρίστηση. Είχε συνηθίσει από παλιά το Βόλο, τον αισθα-
νόταν δικιά του πόλη, γνώριζε τους κατοίκους, τη νοοτροπία τους, και είχε δημιουργήσει έναν 
ευρύ κύκλο γνωριμιών. Επειδή μάλιστα υποψιαζόταν βάσιμα ότι η νέα παραμονή του δεν θα 
διαρκούσε μόνο έξι μήνες, την άνοιξη του 1896, αμέσως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πήρε 
μαζί ολόκληρη την οικογένειά του και εγκαταστάθηκε στο θεσσαλικό λιμάνι, στη θέση που από 
προσωρινή είχε τελικά καταλήξει μόνιμη. Η δεύτερη αυτή διαμονή των ντε Κίρικο στο Βόλο θα 
διαρκέσει μέχρι το φθινόπωρο του 1898. 

 Ένα βασικό πρόβλημα που βασάνιζε τους γονείς ντε Κίρικο ήταν οι δυσχέρειες που παρουσι-
άζονταν στη μόρφωση των γιών τους. Ο Τζιόρτζιο ήταν κιόλας οχτώ ετών, αλλά δε μπορούσε να 
πάει σχολείο, αφού ούτε τη γλώσσα ήξερε καλά, μα και η συμπεριφορά των ντόπιων μαθητών 
προς έναν ξένο δεν ήταν καθόλου φιλική. Ο μικρός μιλούσε ιταλικά που ήταν η μητρική γλώσσα 
των γονιών του, λίγα γαλλικά που μιλούσαν επίσης μέσα στο σπίτι και με τα οποία συνεννοούνταν 
με τους άλλους ξένους της πόλης, καθώς και ελάχιστα ελληνικά. Ο Τζιόρτζιο είχε μια ιδιαίτερη 
κλίση στο σχέδιο, αλλά τίποτε δεν είχε μάθει συστηματικά κοντά σε κάποιο δάσκαλο παρά μόνο 
με τη στοιχειώδη βοήθεια των γονιών του. Αφού λοιπόν ο Εβαρίστο ντε Κίρικο δεν μπορούσε να 
στείλει το γιο του στο σχολείο, προσπαθούσε να λύσει, έστω και προσωρινά, το πρόβλημα της 
μορφώσεώς του, με κάποιον άλλο τρόπο. Στο σιδηροδρομικό περιβάλλον του Βόλου υπήρχαν 
καλλιεργημένα άτομα που αποτελούσαν ένα πολιτιστικό κύκλο μέσα στον οποίο θα μπορούσαν 
να ζήσουν τα παιδιά του. Ήταν υπάλληλοι πολύ νεαροί σε ηλικία, προέρχονταν από το ελληνικό 
στοιχείο της Κωνσταντινούπολης, είχαν προσληφθεί μετά από προσεκτική επιλογή, κατά σύστα-
ση του Θ. Μαυρογορδάτου, και προορίζονταν να αποτελέσουν τα μελλοντικά στελέχη της σιδη-
ροδρομικής Εταιρίας. Εκτός από την πολύ ικανοποιητική επαγγελματική τους απόδοση, είχαν 
και καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα, ιδιαίτερα σε θέματα μουσικής και ζωγραφικής. Η πλατιά καλ-
λιέργεια του Ιταλού Διευθυντή πυροδοτούσε τα πνευματικά και καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα των 
νεαρών υπαλλήλων. Διάβαζαν ιστορία και λογοτεχνία, έπαιζαν μουσικά όργανα, λάβαιναν μέρος 
σε κοντσέρτα δωματίου, τραγουδούσαν ιταλικές όπερες, καθώς ελληνικά κλασικά ή λαϊκά τρα-
γούδια. Ο Τζιόρτζιο ντε Κίρικο αναπολεί την εποχή αυτή στις «Αναμνήσεις» του, ως την ωραιότε-



22

ΣΙ∆ΗΡΟΤΡΟΧΙΑ | 53

ρη της ζωής του. Θυμάται τους νεαρούς σιδηροδρομικούς φίλους 
του, τη βαρκάδα και το ψάρεμα στους μαγευτικούς κολπίσκους 
του Παγασητικού, τις εκδρομές με το σιδηρόδρομο στο εσωτερικό 
της Θεσσαλίας μέχρι την Καλαμπάκα, και με τις άμαξες μέχρι την 
κοιλάδα των Τεμπών. Και τα καλοκαιρινά βράδια, τις βόλτες στο 
λιμάνι, με τα κουκλοθέατρα και τον καραγκιόζη, τις ατέλειωτες 
κουβεντούλες και τα καλαμπούρια στα ζαχαροπλαστεία της παρα-
λίας. 
 
Ο πιο σημαντικός από τους νεαρούς φίλους του μικρού Τζιόρτζιο 
ήταν ο Κώστας Μαυρουδής, ο πρώτος δάσκαλός του στο σχέδιο, 
επίσης υπάλληλος των σιδηροδρόμων. Ο Μαυρουδής ήταν πηλιο-
ρείτικης καταγωγής και προερχόταν από τους Έλληνες της διασπο-
ράς. Ο πατέρας του ήταν έμπορος και η δουλειά του τον ανάγκαζε 
να βρίσκεται επί μεγάλα χρονικά διαστήματα στο εξωτερικό, κυρί-
ως σε πόλεις με ελληνικές παροικίες, όπου ακμάζανε οι ελληνικοί 
εμπορικοί οίκοι. Μετά τον απροσδόκητο θάνατό του, η οικονομική 
κατάσταση της πολυμελούς του οικογένειας δεν ήταν τόσο ανθη-
ρή, έτσι μάνα και παιδιά αποφάσισαν να γυρίσουν στην πατρίδα. 
Τον Αύγουστο του 1895, ο Μαυρουδής έκανε αίτηση να προσλη-
φθεί στη σιδηροδρομική Εταιρία. Ο Εβαρίστο ντε Κίρικο, Διευθυ-
ντής τότε της Εκμεταλλεύσεως μετά το θάνατο του Κουστενόμπλ, 
τον έκρινε κατάλληλο και τον προσέλαβε. Πολύ γρήγορα ο Ιταλός 
Διευθυντής διαπίστωσε ότι είχε κάνει σωστή επιλογή. Ο Μαυρου-
δής, αν και πολύ νέος ήταν ιδιαίτερα καλλιεργημένος. Γνώριζε 
πολύ καλά την ελληνική και ιταλική γλώσσα, ενδιαφερόταν για την 
ιστορία και τη λογοτεχνία της δυτικής Ευρώπης, ενώ τον έθελγε 
και η τεχνολογική πρόοδος. Ήξερε γραφομηχανή – γνώση σπά-
νια για την εποχή εκείνη – και ήταν ερασιτέχνης φωτογράφος, με 
έφεση στην καλλιτεχνική φωτογραφία. Αλλά η πιο εντυπωσιακή 
ικανότητα του Μαυρουδή ήταν η επίδοσή του στο σχέδιο. Ο Εβα-
ρίστο ντε Κίρικο ανακάλυψε αμέσως το καλλιτεχνικό του ταλέντο 
και τον τοποθέτησε στο σχεδιαστήριο των σιδηροδρόμων. Και 
όταν την άνοιξη του 1896 εγκαταστάθηκε όλη η οικογένειά του 
στο Βόλο, ο Ιταλός Διευθυντής τού ανέθεσε να κάνει τα πρώτα μα-
θήματα σχεδίου στο μικρό Τζιόρτζιο. Στις «Αναμνήσεις» του, ο ζωγράφος μιλάει με εξαιρετικό 
ενθουσιασμό για το δάσκαλό του, εκφράζει το θαυμασμό του προς αυτόν με κείμενα ολόκληρων 
σελίδων. Εύκολα αντιλαμβανόμαστε την ουσιαστική επίδραση που ασκούσε ο Μαυρουδής στο 
μικρό μαθητή του.

Όσο για τον Εβαρίστο και τη Τζέμα, συνέχιζαν τις κοινωνικές σχέσεις που είχαν αναπτύξει λίγα 
χρόνια νωρίτερα, την εποχή της κατασκευής των θεσσαλικών σιδηροδρόμων. Συνδέονταν πάντα 
με το ορθόδοξο και καθολικό στοιχείο της πόλης αλλά και με την εβραϊκή κοινότητα. Ο θεσσα-
λικός τύπος αφιέρωνε από καιρό σε καιρό αρκετά δημοσιεύματα για να αναφέρει τις επαφές 
του ντε Κίρικο με σημαίνοντα πρόσωπα για θέματα γενικού ενδιαφέροντος. Ανέφερε ακόμη τις 
προσφορές του σε κοινωφελή θεσσαλικά ιδρύματα. 

Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897

Ωστόσο η ευτυχισμένη αυτή περίοδος διήρκεσε μόλις ένα χρόνο. Για διαφόρους πολιτικούς 
λόγους, ξέσπασε ο ελληνοτουρκικός πόλεμος, και στις 5 Απρίλιου του 1897 οι Τούρκοι εισέ-

βαλαν από το βορρά στη Θεσσαλία. Ο Εβαρίστο ντε Κίρικο, ως Διευθυντής των «ΣΘ», βρισκόταν 
σε συνεχή επαφή με το ελληνικό Στρατηγείο του θεσσαλικού μετώπου και βοηθούσε τον ελ-
ληνικό στρατό κατά πολλούς τρόπους. Συμμετείχε στα οχυρωματικά έργα καίριων σημείων της 
σιδηροδρομικής γραμμής, όπως οι γέφυρες, οργάνωνε μεταφορές στρατευμάτων, και μετέφερε 
σιδηροδρομικά τους τραυματισμένους στρατιώτες. Στα στρατιωτικά έγγραφα περιγράφεται 
πολλές φορές η βοήθεια που πρόσφερε ο Ιταλός Διευθυντής. 

 Μετά τις πρώτες μάχες, ο ελληνικός στρατός άρχισε να υποχωρεί. Το εσωτερικό της Θεσ-
σαλίας ερημωνόταν, ενώ χιλιάδες τρομοκρατημένοι χωρικοί κατηφόριζαν προς τη θάλασσα. Τα 

τραίνα κινούνταν ασταμάτητα, μεταφέροντας στρατιώτες, τραυματίες και πρόσφυγες. Το λιμάνι 
του Βόλου ήταν ανάστατο, ξέχειλο από κόσμο. Τα στρατεύματα επιβιβάζονταν βιαστικά στα πο-
λεμικά ατμόπλοια. Οι πρόσφυγες προσπαθούσαν να σκαρφαλώσουν σε ιστιοφόρα, σε μαούνες, 
σε κάθε πλεούμενο για να πάνε στα απέναντι νησιά, ή προς νότο, στην Εύβοια και στην Αττική.Ο 
πόλεμος διήρκεσε ένα μήνα. Οι Τούρκοι διασχίζοντας το εσωτερικό της ενδοχώρας, καταλάμ-
βαναν μία-μία τις πόλεις της. Έχοντας κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη Θεσσαλία, εγκατέστησαν το 
αρχηγείο τους στο Βόλο. Μία από τις αρχικές τους ενέργειες ήταν να τοποθετήσουν τουρκική 
διοίκηση στους «Σιδηροδρόμους Θεσσαλίας», με Γερμανό Διευθυντή, ώστε να ελέγχουν τις συ-
γκοινωνίες.

 Ο Εβαρίστο ντε Κίρικο, παρ’ όλο που είχε χάσει κάθε τυπική αρμοδιότητα, στην ουσία δεν 
απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του. Χάρη στο γεγονός ότι δεν ήταν Έλληνας, οι Τούρκοι 
δεν τον αντιμετώπιζαν με εχθρική διάθεση. Εξάλλου τον είχαν ανάγκη για τη λειτουργία των 
τραίνων. Έτσι ο ντε Κίρικο άρχισε καινούργιον αγώνα. Το σιδηροδρομικό δίκτυο είχε υποστεί 
μεγάλες ζημιές. Πολλά τμήματα της γραμμής είχαν ξηλωθεί, γεφύρια είχαν καταστραφεί και το 
τηλεγραφικό δίκτυο ήταν ανύπαρκτο. Όλοι σχεδόν οι σταθμοί ερημωμένοι και λεηλατημένοι, και 
το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού, φυγάδες. Μέσα σ’ αυτή τη δραματική κατάσταση, ο ντε 
Κίρικο έπρεπε όχι μόνο να διασώσει το σιδηρόδρομο, αλλά και να τον επαναφέρει στα ελληνικά 
χέρια. Ήταν μόνος, ξένος, μακριά από την πατρίδα του, σε έναν πόλεμο που δεν αφορούσε το 
δικό του έθνος, και σ’ ένα περιβάλλον μεγάλης απογνώσεως. Ωστόσο δεν του περνούσε καν από 
το νου να εγκαταλείψει το Βόλο. Πλην των άλλων, εκμεταλλεύθηκε και κάποιες γνωριμίες του 
με το τουρκικό στοιχείο. Συναντιόταν και συνεννοείτο αρκετές φορές με τον Ετέμ πασά, με τον 
οποίο ο Αντρέα ντε Κίρικο – ο δευτερότοκος γιος του – αναφέρει στα βιβλία του πως ο πατέρας 
του διατηρούσε φιλικές σχέσεις. Οι σχέσεις αυτές πρέπει να υπήρχαν από τότε που ο Εβαρίστο 
εργαζόταν στις κατασκευές των οθωμανικών σιδηροδρομικών δικτύων. Παράλληλα, βρισκόταν 
σε τακτική επικοινωνία τόσο με τους προξένους των Μεγάλων Δυνάμεων, όσο και με τους αρχη-
γούς των στόλων τους που ήταν αγκυροβολημένοι στο λιμάνι. Συνεννοείτο, επίσης, με το Δ.Σ. της 

Σ. | Ο Κώστας Μαυρουδής σε νεαρή ηλικία, όταν προσλήφθηκε στους «Σιδηροδρόμους Θεσσαλίας».
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εταιρίας στην Αθήνα, και με τον Θ. Μαυρογορδάτο στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος βρισκόταν 
σε συνεχή επαφή με τους Τούρκους υπουργούς, καθώς και με τον Έλληνα και Ρώσο πρεσβευτή 
στην Κωνσταντινούπολη. Ο μεγαλοτραπεζίτης μάλιστα συνδεόταν με στενή συγγενική σχέση με 
το Ρώσο πρεσβευτή. Τελικά, μετά από συνδυασμένες προσπάθειες δύο τουλάχιστον μηνών, η 
Διοίκηση των σιδηροδρόμων αποδόθηκε πάλι στα ελληνικά χέρια. 73 μέρες μετά την κατάληψη 
του Βόλου, οι Γερμανοί μηχανικοί και οι Τούρκοι σιδηροδρομικοί αποσύρθηκαν, και ο ντε Κίρικο 
ανέλαβε πάλι τη Διεύθυνση. Αλλά χρειάζονταν ακόμη πολλές προσπάθειες. Βρισκόμενος σε δι-
αρκή επικοινωνία με το Δ. Σ. της εταιρίας, περιέγραφε τη δραματική κατάσταση του δικτύου και 
υπεδείκνυε τρόπους για την κανονική επαναλειτουργία του. Δεδομένου μάλιστα ότι οι Τούρκοι 
είχαν διακόψει τις επικοινωνίες της Θεσσαλίας με την πρωτεύουσα, ο ντε Κίρικο συνεννοείτο με 
το Συμβούλιο κατά τρόπο περιπετειώδη, δια μέσου του τηλεγραφείου των Ωρεών της Βόρειας 
Εύβοιας.
 
 Ο Ιταλός μηχανικός συγκέντρωσε ξανά το προσωπικό που είχε διαλυθεί, άρχισε να επισκευ-
άζει το τροχαίο υλικό, να επιδιορθώνει τα τεχνικά έργα και να ξαναθέτει σε λειτουργία τα κα-
νονικά δρομολόγια. Παραχωρούσε σιδηροδρομικούς χώρους για την προσωρινή στέγαση των 

προσφύγων και τους πρόσφερε συσσίτιο μέχρι να γυρίσουν στα σπίτια τους. Και ακόμη περισσό-
τερο, προσπαθούσε να πετύχει από τους Τούρκους αποζημιώσεις για τις καταστροφές που είχαν 
προξενήσει. Στο μεταξύ είχαν αρχίσει διαβουλεύσεις για τη εκκένωση της Θεσσαλίας. Η συνθήκη 
ειρήνης υπογράφηκε το Σεπτέμβριο του 1897, αλλά οι Τούρκοι αποχώρησαν τελικά το Μάιο του 
επόμενου χρόνου. Στις 25 του μήνα, πρώτη μέρα της απελευθερώσεως, οι κάτοικοι ξεχύθηκαν 
στους δρόμους σε παραλήρημα χαράς. Όλη η πόλη είχε σημαιοστολιστεί και οι καμπάνες των 
εκκλησιών χτυπούσαν πανηγυρικά. 

 Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1898, ο ντε Κίρικο συνέχισε να αποκαθιστά τις κατα-
στροφές του δικτύου. Στα μέσα Ιουνίου, το Δ. Σ. του έστειλε θερμό ευχαριστήριο γράμμα, στο 
οποίο «εκφράζει τα ευχαριστήριά του εις τον Διευθύνοντα Σύμβουλον κ. Ε. Κηρύκον δια τας 
υπηρεσίας τας οποίας δια της προσωπικής του επιρροής και της δεξιότητος αυτού παρέσχεν εις 
την Εταιρίαν κατά την υπό των Τούρκων κατοχήν της Θεσσαλίας». Και αναγνωρίζοντας τα όσα 
πρόσφερε και υπέφερε ο Ιταλός Διευθυντής κατά τη διάρκεια του πολέμου, ανέφερε ότι «δεν 
έχει πλέον το δικαίωμα να κάνει κατάχρησιν της κατανοήσεώς του» και να τον κρατά ακόμη στο 
Βόλο. Υποσχέθηκε ότι θα κάνει τα αδύνατα δυνατά να επιλέξει καινούργιο Διευθυντή και αποφά-

σισε να προσκαλέσει αμέσως τον ντε Κίρικο στην Αθήνα, για να εγκατασταθεί μόνιμα πια 
στην πρωτεύουσα, και να συνεχίσει την εργασία του ως μέλος του Δ. Σ., όπως συνέβαινε 
και στο παρελθόν. Η συνεχιζόμενη έλλειψη Διευθυντή, ανάγκασε τον ίδιο τον Πρόεδρο 
του Δ. Σ., να αναλάβει αυτή τη θέση, ενώ η οικογένεια ντε Κίρικο μετακόμισε οριστικά 
στην Αθήνα, στα μέσα Σεπτεμβρίου. 

Η τελική εγκατάσταση των ντε Κίρικο  
στην Αθήνα 

Στη νέα περίοδο της διαμονής τους στην πρωτεύουσα, το όνομα του Ιταλού μηχανικού 
είχε αποκτήσει καινούργια αίγλη. Ήταν ο άνθρωπος που κατόρθωσε να διασώσει τα 

θεσσαλικά τραίνα από την καταστροφική δίνη του πολέμου και βοήθησε με όλες του τις 
δυνάμεις τον ελληνικό στρατό και το λαό της Θεσσαλίας. Η εκτίμηση του Δ. Σ. απεριόρι-
στη. Λίγο αργότερα ο Εβαρίστο θα φτάσει μέχρι το αξίωμα του αναπληρωτή Προέδρου. 

 Η καινούργια κατοικία των ντε Κίρικο ήταν η οικία Σταμπουλόπουλου, στη λεωφόρο 
Αμαλίας, ένα νεοκλασικό κτίριο απέναντι από τον Εθνικό κήπο. Η οικογένεια σχετιζόταν 
στενά με τον ανώτατο καθολικό κλήρο και με το μεγαλοαστικό ιταλικό στοιχείο της πρω-
τεύουσας. Υποστηριζόταν από την οικογένεια του Ιταλού Ι. Β. Σερπιέρι, ενός από του 
πλουσιότερους κατοίκους της χώρας. Ο Σερπιέρι είχε ξεκινήσει με την εκμετάλλευση των 
μεταλλείων της Λαυρεωτικής και στη συνέχεια είχε επενδύσει σε πολλές επιχειρήσεις. 
Επίσης οι ντε Κίρικο διατηρούσαν πολύ φιλικές σχέσεις με τον Γάλλο καθηγητή Ωμόλλ, 
Διευθυντή της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής της Αθήνας, γνωστόν για τις αρχαιολο-
γικές του έρευνες, και προπάντων για τις ανασκαφές του στους Δελφούς. Άλλος κύκλος 
γνωριμιών προερχόταν από τον τεχνικό κόσμο: από τους μηχανικούς των Υπουργείων, 
τους κατασκευαστές των μεγάλων τεχνικών έργων, τους ιθύνοντες των άλλων σιδηρο-
δρομικών Εταιριών και τους καθηγητές του Πολυτεχνείου. Η διδασκαλία στο Πολυτεχνείο 
αφορούσε δύο τομείς. Τον κλάδο των «Βιομηχάνων Τεχνών» και τη Σχολή Καλών Τεχνών. 
Στον πρώτο διδάσκονταν τεχνικά μαθήματα, και στον άλλο εικαστικές τέχνες. 

 Εκείνη την εποχή, ο Τζιόρτζιο ντε Κίρικο ήταν δέκα ετών και ο Αντρέα επτά. Του-
λάχιστον για τον Τζιόρτζιο δεν χωρούσε άλλη αναβολή, έπρεπε να πάει σχολείο. Ο Εβα-
ρίστο ντε Κίρικο έγραψε το μεγάλο του γιο στο Λεόντειο Λύκειο που εποπτευόταν από 
την καθολική Εκκλησία. Ωστόσο υπήρχαν και εκεί δυσκολίες αντίστοιχες με του Βόλου. 
Ο μικρός Τζιόρτζιο δεν μπορούσε να προσαρμοστεί, και οι γονείς του αποφάσισαν ώστε 
και οι δύο γιοι τους να κάνουν στην αρχή μόνο ιδιαίτερα μαθήματα. Διάλεξαν προσεκτικά 
τους δασκάλους και οι μικροί παρακολουθούσαν ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά, αριθμητι-
κή, ιστορία και μουσική. Στη μουσική δίδασκε τον Τζιόρτζιο ένας γνωστός μουσικός, ίσως 
μαέστρος της ορχήστρας του θεάτρου του Φαλήρου, ενώ παρακολουθούσε και μαθήματα 
σχεδίου. Δάσκαλός του στη ζωγραφική ήταν ο Ελβετός ζωγράφος Αιμίλιος Ζιλιερόν που 
είχε ειδικευθεί στην απεικόνιση αρχαίων μνημείων και αγαλμάτων, και ήταν επίσημος 
καθηγητής ζωγραφικής της ελληνικής βασιλικής οικογένειας. Ο ίδιος είχε χαράξει και τα 

Σ. | Ελληνο-τουρκικός πόλεμος του 1897. Έλληνες τραυματίες μεταφέρονται σε 
χειροκίνητα βαγονέτα στις ράγες των «Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας». Λιθογραφία 
από το περιοδικό «The Illustrated London News». 29.5.1897
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γραμματόσημα των Ολυμπιακών Αγώνων του 1896. 
 
 Το καλοκαίρι του 1899, ο Ιταλός μηχανικός αρρώστησε σοβαρά και έφτασε στα πρόθυρα του 
θανάτου. Οι αιτίες ήταν πολλές. Γενικά είχε ασθενική κράση, ενώ παράλληλα, τα πολλά χρόνια 
στο παρελθόν που εργαζόταν στα εργοτάξια, εκτεθειμένος σε ανθυγιεινά κλίματα και σε ασθέ-
νειες όπως η ελονοσία, μακριά από ιατρική περίθαλψη, είχαν εξασθενήσει ακόμη περισσότερο 
την επισφαλή υγεία του. Όπως αναφέρει ο Τζιόρτζιο στις «Αναμνήσεις» του: «Ο πατέρας μου 
αρρώσταινε συχνά και είχε μια φοβερή χλομάδα στο πρόσωπο. Εγώ τον θυμάμαι πάντα γέρο, 
χλομό και σκυφτό. Πολλοί γιατροί πέρασαν από το προσκέφαλό του, αλλά δεν καταφέραμε να 
μάθουμε ποτέ τι αρρώστια είχε».

 Το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς, μετά την ανάρρωσή του, ο Εβαρίστο έγραψε το μεγάλο του γιο 
στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου, όπου το περιβάλλον ήταν σοβαρό και ευχάριστο. Το 
Πολυτεχνείο λειτουργούσε σύμφωνα με τις αυστηρές αρχές που είχε εμπνεύσει ο Διευθυντής του, Α. 
Θεοφιλάς, ονομαστός αρχιτέκτονας προερχόμενος από τον στρατιωτικό κλάδο. Η μικρή ηλικία του 
Τζιόρτζιο δεν αποτελούσε εμπόδιο για τη φοίτησή του. Από ό,τι φαίνεται, δεν υπήρχε όριο ηλικίας 
ούτε και απαιτήσεις προηγούμενης εκπαιδεύσεως για τη φοίτηση στη Σχολή Καλών Τεχνών. Αλλά 
δεν συνέβαινε το ίδιο για τις Σχολές των Βιομηχάνων Τεχνών, όπου ο μαθητής γινόταν δεκτός υπό 
την προϋπόθεση ότι είχε τελειώσει τη μέση Εκπαίδευση. Όμως, για τους υποψηφίους καλλιτέχνες 
αρκούσε το ταλέντο τους και μια ηλικία γύρω στα δώδεκα, ώστε να μην είναι πολύ μικροί και να 
μπορούν να κατανοούν τα μαθήματα. Στη Σχολή υπήρχε εξαιρετικό επιτελείο καθηγητών στο οποίο 
περιλαμβάνονταν οι μεγάλοι μας ζωγράφοι: Ν. Λύτρας, Γ. Ιακωβίδης, Κ. Βολανάκης, Γ. Ροϊλός. Όλοι 
τους, της Σχολής το Μονάχου, είχαν εμφυσήσει στους μαθητές τους ειλικρινή αγάπη για την Τέχνη, 
με αποτέλεσμα πολλοί να αναδειχθούν σε μεγάλα ονόματα. Στους συμφοιτητές του Τζιόρτζιο ντε 
Κίρικο περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, ο Μπουζιάνης και ο Πικιώνης. 
 Την ίδια εποχή, ο άλλος γιος, ο Αντρέα ντε Κίρικο, γράφτηκε στο Λεόντειο Λύκειο, και ταυτό-

χρονα παρακολουθούσε μαθήματα στο Αθηναϊκό Ωδείο με καθηγητή τον μεγάλο μουσουργό Σ. 
Σαμάρα. Εκτός από τα μαθήματά τους, οι μικροί ντε Κίρικο παρακολουθούσαν συχνά διάφορες 
εκδηλώσεις της αθηναϊκής ζωής, καλλιτεχνικές και άλλες. Ο Τζιόρτζιο αναπολεί στις αναμνήσεις 
του το αθηναϊκό καρναβάλι με το χαρτοπόλεμο που πετούσαν στους δρόμους, το ελληνικό Πάσχα 
με την περιφορά του Επιταφίου και τα βαρελότα, καθώς και τους Ολυμπιακούς Αγώνες που η 
χώρα μας τους έζησε με μεγάλο ενθουσιασμό. Του είχε μείνει στη μνήμη η εικόνα της αφίξεως 
του Έλληνα ολυμπιονίκη μαραθωνοδρόμου Σπύρου Λούη στο Στάδιο, στους Αγώνες του 1896 
και του άλλου Έλληνα ολυμπιονίκη, της άρσεως βαρών, του Δημήτρη Τόφαλου με τη μυθική 
δύναμη, στους Αγώνες του 1906.

 Από τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, αξιολογότερες ήταν οι θεατρικές παραστάσεις και οι 
εκθέσεις ζωγραφικής. Στην πρωτεύουσα υπήρχαν πολλά θέατρα που έπαιζαν από δράματα ή 
κωμωδίες μέχρι οπερέτες, παντομίμες, και παραστάσεις ανδρεικέλων και θεάτρου σκιών. Έρχο-
νταν συχνά θίασοι από το εξωτερικό και διάσημοι ξένοι ηθοποιοί. Μεταξύ αυτών και ο Σιλβαίν, ο 
οποίος με το θίασό του έδωσε στο Παναθηναϊκό Στάδιο παραστάσεις της τραγωδίας «Ιφιγένεια» 
του Έλληνα ποιητή Ζαν Μωρεάς, που ήταν εγκατεστημένος από χρόνια στη Γαλλία και έγραφε 
στη γαλλική γλώσσα. Είχε έρθει κι αυτός μαζί με το διάσημο ηθοποιό. Ο αδερφός του Τζιόρτζιο, 
ο Αντρέα ντε Κίρικο, που έγινε γνωστός στο ευρωπαϊκό κοινό ως μουσικός, ζωγράφος και συγ-
γραφέας με το ψευδώνυμο Αλμπέρτο Σαβίνιο, στα βιβλία του με αναμνήσεις από την Ελλάδα, 
αναφέρει παραστάσεις της Σάρας Μπερνάρ και της Ελεωνόρας Ντούζε στα αθηναϊκά θέατρα.

 Επίσης, το γεγονός ότι την εποχή εκείνη έζησαν μερικοί από τους αξιολογότερους νεοέλληνες 
καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων και οι καθηγητές της Σχολής Καλών Τεχνών, απετέλεσε αιτία να 
οργανώνονται εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ζωγραφικές εκθέσεις. Ο Τζιόρτζιο θυμάται τα εκθέμα-
τα του Γ. Ροϊλού και του Θ. Ράλλη, ενώ όποτε του δίνεται η ευκαιρία αναφέρεται, εκτός από τις 
εκθέσεις, και σε έργα άλλων καλλιτεχνών, στις θαλασσογραφίες του Βολανάκη, στον «ξυλοθραύ-

Σ. | Η κατοικία της οικογενείας ντε Κίρικο στην δεύτερη μετεγκατάσταση τους στην Αθήνα. Πρόκειται για την «οικία Σταμπουλοπούλου» (δεύτερη από αριστερά) επι της 
οδού Αμαλίας.
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στη» του Φιλιππότη και στα σχέδια με κάρβουνο του Ιακωβίδη. Κι ακόμη στα έργα του δασκάλου 
του, Ζιλιερόν, και στις τοιχογραφίες του Ιταλού ζωγράφου Μπελλιντσόνι, τις οποίες είχε φιλο-
τεχνήσει στον καθολικό ναό του Αγίου Διονυσίου, και στην πολυτελή κατοικία της οικογένειας 
Σερπιέρι. Σε άλλη ευκαιρία, μιλώντας για τις «μοναδικές θεαματικές ομορφιές της Ελλάδας», 
αναφέρεται στο Νικόλαο Γύζη και στη φράση του: «Δεν μπορώ να ζωγραφίσω την Ελλάδα μας 
τόσο ωραία όσο την αισθάνομαι». Ο Γύζης, καθηγητής της Ακαδημίας Εικαστικών Τεχνών του 
Μονάχου, αποτελούσε για τους νέους Έλληνες καλλιτέχνες το μεγάλο και αξεπέραστο πρότυπο. 
Στα 1900 επρόκειτο να έρθει στην Ελλάδα, να διδάξει στη Σχολή Καλών Τεχνών, αλλά δεν πρό-
φτασε γιατί πέθανε. 

 Όταν ο καιρός ήταν καλός, οι ντε Κίρικο έκαναν εκδρομές στα όμορφα προάστια της Αθήνας: 
στο Φάληρο, στα Πατήσια και στην Κηφισιά. Το Φάληρο ήταν η πιο κοντινή παραλία προς την 
πρωτεύουσα. Το επισκέπτονταν με το σιδηρόδρομο Αθήνας-Πειραιά. Τις αργίες και τα καλοκαί-
ρια φιλοξενούσε πολλές χιλιάδες επισκεπτών. Πολύ κοντά στη θάλασσα, τα μεγάλα πολυτελή 
ξενοδοχεία έσφυζαν από κίνηση. Τις ώρες της μεγάλης ζέστης οι επισκέπτες μπορούσαν να δρο-
σιστούν κάνοντας μπάνιο στην παραλία. Τα βράδια απολάμβαναν το δροσερό αεράκι στα πα-
ραθαλάσσια κέντρα, όπου έπαιζε χαρούμενη μουσική. Στις αίθουσές τους οργανώνονταν συχνά 
χοροεσπερίδες. Μπορούσαν ακόμη να διασκεδάσουν και στο υπαίθριο θέατρο όπου παίζονταν 

οπερέτες. Υπήρχε ακόμη ζωολογικός κήπος και ιππικός όμιλος.

Τα Πατήσια και η Κηφισιά ήταν επίσης προάστια πολύ αγαπητά. Αποτελούσαν καταπράσινες 
εξοχές, όπου οι Αθηναίοι διασκέδαζαν απαλλαγμένοι από τη σκόνη και τους θορύβους της πρω-
τεύουσας. Τα επισκέπτονταν με το σιδηρόδρομο Αττικής. Οι ντε Κίρικο περνούσαν τα καλοκαίρια 
τους στην Κηφισιά, ιδίως από το 1899, μετά τη βαριά αρρώστια του Εβαρίστο, διότι το κλίμα 
έκανε καλό στην επισφαλή υγεία του. 

Η επέκταση του μικρού τραίνου του Πηλίου 
μέχρι τις Μηλιές.

Παρά το γεγονός ότι η εγκατάσταση των ντε Κίρικο στην Αθήνα ήταν οριστική, ο Ιταλός μη-
χανικός δεν έχασε ποτέ την επαγγελματική του επαφή με το θεσσαλικό δίκτυο. Ήταν, όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, ο μόνος μηχανικός μεταξύ των μελών του Δ. Σ., και επομένως κάθε τεχνικό 
έργο των σιδηροδρόμων περνούσε από τον άμεσο έλεγχό του. Ένα από τα θεσσαλικά σιδηρο-
δρομικά έργα της εποχής εκείνης ήταν η κατασκευή του τριώροφου νεοκλασικού κτιρίου της 
Διευθύνσεως, την περίοδο 1900-01, δίπλα στο Σ.Σ. Βόλου, το οποίο διασώζεται και λειτουργεί 
μέχρι σήμερα, αλλά ο τελευταίος του όροφος έχει καταστραφεί από τους σεισμούς της Θεσσαλί-
ας, κατά τη δεκαετία του 1950. 

 Το πιο σημαντικό όμως έργο ήταν η επέκταση της γραμμής του μικρού τραίνου του Πηλίου, 
από τα Άνω Λεχώνια μέχρι τις Μηλιές. Τον Απρίλιο του 1900, το Δ. Σ. αποφάσισε να ανατεθεί η 
γενική εποπτεία, τόσο της μελέτης όσο και της κατασκευής του τμήματος αυτού, στον ντε Κίρι-
κο. Το έργο ήταν δύσκολο διότι η σιδηροδρομική γραμμή διερχόταν από ορεινές περιοχές όπου 
απαιτείτο η κατασκευή αρκετών μεγάλων κοιλαδογεφυρών και άλλων τεχνικών έργων. Ο Ιταλός 
μηχανικός, αναλαμβάνοντας το έργο, διαπίστωσε ότι το υπάρχον τεχνικό προσωπικό των σιδη-
ροδρόμων, αφενός δεν επαρκούσε αριθμητικά, και αφετέρου δεν είχε τις απαιτούμενες εξειδι-
κευμένες κατασκευαστικές γνώσεις. Γι’ αυτό προσέλαβε εκτάκτως ειδικούς τεχνίτες, και ανέθεσε 
την κατασκευή του κάθε τμήματος της νέας διαδρομής σε κατάλληλο συνεργείο. Ταυτόχρονα, 
τους παρακολουθούσε από κοντά, και κυρίως κατά τις θερινές περιόδους των ετών 1901-1903, 
όταν οι εργασίες προχωρούσαν με ταχύτερους ρυθμούς. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 
1903, και το τμήμα τέθηκε σε κυκλοφορία στις 2 Ιουλίου. Ο Σ.Σ. Μηλεών δεν θεωρείτο τερμα-
τικός, αλλά ενδιάμεσος, διότι επρόκειτο η γραμμή να επεκταθεί μέχρι τη Ζαγορά. Είχαν μάλιστα 
εκπονηθεί σχετικές τεχνικές μελέτες, ενώ ο ίδιος ο ντε Κίρικο είχε παρουσιάσει μια εξαιρετική 
έκθεση σκοπιμότητας σε πολιτικές προσωπικότητες της εποχής, προκειμένου να πείσει για τη 
χρησιμότητα αυτής της επεκτάσεως. Αλλά τελικά η επέκταση δεν υλοποιήθηκε για διαφόρους 
λόγους. 

Ο θάνατος του Εβαρίστο ντε Κίρικο και η ανα-
χώρηση της οικογένειάς του από την Ελλάδα.
 

Μετά το 1903 η υγεία του Εβαρίστο ντε Κίρικο χειροτέρεψε. Τον τελευταίο καιρό έβγαινε από 
το σπίτι πολύ σπάνια, μόνο όταν ήταν απολύτως απαραίτητο, ενώ η θερμάστρα διατηρείτο 

πάντα αναμμένη. Ο Τζιόρτζιο θυμόταν με θλίψη τις τελευταίες μέρες του πατέρα του και του 
αφιέρωσε στις «Αναμνήσεις» του μερικές ιδιαίτερα συγκινητικές σελίδες. Ο Εβαρίστο πέθανε το 
πρωί της 5ης Μαΐου 1905, στο σπίτι τους, στην οδό Σκαραμαγκά, μια πάροδο της οδού Πατησίων 
στο ύψος της πλατείας Βικτωρίας. Η αρρώστια που τον κατέβαλε δεν είναι γνωστή. Ο γιατρός 
που διαπίστωσε το θάνατό του, σημείωσε μίαν ασαφή αιτιολογία: κακοήθης πυρετός. Η πρώτη 
νύχτα μετά το θάνατό του ήταν όμορφη, μαγιάτικη. Απ’ έξω ακούγονταν μακρινές καντάδες. Τη 
νύχτα εκείνη, ο Τζιόρτζιο παρέμεινε δίπλα στη σορό του πατέρα του. Στο επόμενο απόσπασμα 
περιγράφει αυτήν την ξαγρύπνια: «έμεινα μόνος να ξαγρυπνώ τον πατέρα μου. Τον κοιτούσα κι 
έπειτα κοιτούσα έξω απ’ τ’ ανοιχτό παράθυρο, την ωραία φεγγαρόλουστη βραδιά του Μάη. Η 
τελευταία του νύχτα στη γη, σκέφτηκα, γι’ αυτό η φύση του προσφέρει μια νύχτα τόσο όμορφη. 
Κι έπειτα, στις μύτες των ποδιών, πήγα στο δωμάτιό μου και πήρα χαρτί και μολύβι και, αφού 
γύρισα, ζωγράφισα στο φως των κεριών το προφίλ του πατέρα μου που αναπαυόταν στον ύπνο 
του καλού θανάτου». Το ζωγράφισε για να μείνει ορατή η τελευταία ανάμνηση.

Σ. | Αντίγραφο (30.9.87) της ληξιαρχικής πράξης θανάτου του Εβαρίστο ντε Κίρικο.
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Σ. | Επάνω. Ένα από τα περίτεχνα, μονότοξα, λίθινα γεφύρια της γραμμής του Πηλίου, κοντά στον Σ.Σ. Άνω Γατζέας (επιχρωματισμένο carte–postale / συλλογή Γ. 
Χανδρινού). Κάτω, η πασίγνωστη μεταλλική γέφυρα Ταξιάρχη κοντά στον Σ.Σ. Μηλεών, κατά την περίοδο ολοκλήρωσης της. Ο Εβαρίστο ντε Κίρικο διακρίνεται στην 
πρώτη σειρά, τρίτος από δεξιά, με σκούρο κοστούμι, άσπρο καπέλο και την χαρακτηριστική του γενειάδα (Στ. Στουρνάρας-1903). 
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 Την άλλη μέρα, έγινε η κηδεία στον καθολικό ναό του Αγίου Διονυσίου. Μουσική, στρατιωτι-
κή τιμητική παράταξη, και η μακρά πένθιμη πομπή προς το 1ο νεκροταφείο. Κατά τη διάρκεια 
των επόμενων μηνών, η οικογένεια προσπάθησε να συνέλθει, αλλά το αθηναϊκό περιβάλλον τους 
έφερνε στο νου πάντα οδυνηρές αναμνήσεις. Άλλαξαν σπίτι, εγκαταστάθηκαν στην οδό Τζαβέλ-
λα, στα Εξάρχεια, και έμειναν στην Ελλάδα ακόμη ένα χρόνο, μέχρι το καλοκαίρι του 1906. Αφού 
ταχτοποίησαν κάποιες εκκρεμότητες, κυρίως οικονομικές λόγω του θανάτου του Εβαρίστο, οι 
δύο γιοι διέκοψαν της σπουδές τους, και έφυγαν μαζί με μητέρα τους. Πέρασαν από την Κέρκυρα 
για να αποχαιρετήσουν τους συγγενείς τους, το Λορέντσο Μαβίλη και την αδερφή του, και μετά ο 
Τζιόρτζιο ντε Κίρικο και ο Αλμπέρτο Σαβίνιο ξεκίνησαν για να πρωτοστατήσουν στο πνευματικό 
και καλλιτεχνικό στερέωμα της Ευρώπης. 

 

Η «μεταφυσική» ζωγραφική

Από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, στις εικαστικές τέχνες της Ευρώπης αναπτύχθηκαν 
διάφορες τεχνοτροπίες. Τόσο ο Πόλεμος, όσο και η βιομηχανική ανάπτυξη καθώς και η γορ-

γή εξέλιξη του καπιταλισμού, επηρέασαν τους καλλιτέχνες της εποχής και τους ώθησαν σε νέα 
εκφραστικά μέσα, τα οποία είναι γνωστά με τη ονομασία Μοντέρνα Τέχνη. 
Οι καλλιτέχνες αυτοί αισθάνονταν ότι ο κόσμος του 20ου αιώνα ήταν πολύ 
διαφορετικός από του παρελθόντος και προσπάθησαν να αναζητήσουν τα 
καινούργια του χαρακτηριστικά. Έτσι εκδηλώθηκε μια γενική επανάσταση 
στην τέχνη.

 Μεταξύ των ζωγράφων που ένιωσαν βαθιά αυτήν την αλλαγή ήταν και ο 
Τζιόρτζιο ντε Κίρικο. Όταν έφυγε από την Ελλάδα και βίωσε τη δυτικοευρω-
παϊκή ζωγραφική, αντιλήφθηκε ότι ανοίγονταν νέες εικαστικές κατευθύνσεις. 
Έτσι, με την καλλιτεχνική ανησυχία αλλά και με την τόλμη που τον διακατείχε, 
προσπάθησε να ακολουθήσει ένα δικό του πρωτοποριακό δρόμο. Και αυτός 
ήταν η «μεταφυσική» ζωγραφική – όρος που τον καθιέρωσε ο ίδιος – ένα κα-
θαρά προσωπικό του επίτευγμα, του οποίου ήταν και ο μοναδικός εκφραστής, 
χωρίς διαδόχους αλλά και με ελάχιστους μιμητές.

 Τι ήταν όμως η «μεταφυσική» ζωγραφική; Όποιος βλέπει αυτούς τους 
πίνακες, εύκολα μπορεί να τους παρανοήσει. Τον ξεγελάει η φαινομενική 
τους απλότητα και δεν τον αφήνει να προχωρήσει σε βάθος, στο συμβολι-
κό τους νόημα. Η τεχνοτροπία αυτή εκφράζεται με μίαν εντελώς ιδιόμορφη 
εικονογραφία. Συνήθως παρουσιάζει εξωτερικούς χώρους όπου κυριαρχούν 
οι έρημες πλατείες, οι αυστηρές προσόψεις των κτιρίων με τις καμάρες, οι 
ψηλές καπνοδόχοι, οι παράξενοι πύργοι, τα μεμονωμένα αγάλματα και τα 
ανδρείκελα. Τα σχήματα είναι πολύ απλοποιημένα, με ευθύγραμμα και κυ-
κλικά περιγράμματα. Και παντού κυριαρχεί ένα ασυνήθιστο απογευματινό 
φως, ζωηρό αλλά ταυτόχρονα μελαγχολικό, με τις σκιές πολύ επιμηκυμένες, 
και με έντονες τις διαφορές χρώματος από τα φωτεινά στα σκοτεινά μέρη. Τέ-
λος, στους πίνακες όπου απεικονίζονται εξωτερικοί χώροι, συμβαίνει πολλές 
φορές να εμφανίζεται, σε κάποια γωνία, και η σκούρα μικρή φιγούρα ενός 
τραίνου. 

 Αυτά τα εικαστικά στοιχεία συνθέτουν σύνολα με συμβολικό χαρακτήρα 
μέσα σε μίαν αινιγματική ατμόσφαιρα. Και αυτό αποτελεί ερέθισμα για τους 
μελετητές του ντε Κίρικο να ερμηνεύσουν τη θεματογραφία του. Έτσι μας 
βοηθούν να γνωρίσουμε κι εμείς σιγά-σιγά τα μυστικά των διαφόρων εικα-
στικών του στοιχείων. Φυσικά απομένει πάντα ένα μεγάλο μέρος απρόσιτο και 
ανεξήγητο, κι αυτό είναι που προσδίδει μαγεία στους πίνακες του καλλιτέχνη. 

Τα τεχνικά σχέδια

Δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με γενικότερη έρευνα της συμβολικής σημασίας του έργου του 
ντε Κίρικο. Θα περιοριστούμε να διερευνήσουμε ποια ήταν τα συγκεκριμένα σιδηροδρομικά 

βιώματα της παιδικής του ηλικίας, τα οποία τον ώθησαν να απεικονίζει το τραίνο τόσο συχνά 
στους πίνακές του. Και παράλληλα θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε κάποιες βασικές συνέ-
πειες της βιομηχανικής επαναστάσεως του 19ου αιώνα, η οποία είχε ως βασικό γνώρισμα την 
ατμοκίνηση.

 Όπως έχει αναφερθεί, ο Κώστας Μαυρουδής άσκησε μεγάλη επίδραση στον οχτάχρονο μα-
θητή του. Η επίδραση αυτή όμως δεν περιοριζόταν στην όμορφη σχεδίαση ενός ματιού, ενός 
στόματος, ενός λουλουδιού ή ενός φρούτου, ικανότητα που θαύμαζε ο μικρός Τζιόρτζιο. Ήταν 
πολύ βαθύτερη, την οποία ούτε και ο ίδιος ο Μαυρουδής είχε υποψιαστεί, και προερχόταν από 
την όλη μυστηριώδη ατμόσφαιρα του κόσμου των θεσσαλικών σιδηροδρόμων. 

 Ο Τζιόρτζιο ντε Κίρικο, από τη στιγμή που έφτασε στο Βόλο το 1896, ζούσε συνεχώς σε ένα τε-
χνολογικό περιβάλλον, μέσα στην πολύβουη κίνηση του σταθμού του Βόλου, θαύμαζε τις παρά-
ξενες στολές των σταθμαρχών και την πειθαρχημένη δραστηριότητα των υπαλλήλων. Εντυπωσι-

Σ. | «Η αγωνία της αναχώρησης». 1913/4. Λάδι σε μουσαμά, 85x70. Εδώ ο ντε 
Κίρικο, εκτός από το τραινάκι στο βάθος δεξιά, ζωγραφίζει σε πρώτο πλάνο και 
μία φορτάμαξα, πιστό αντίγραφο αυτών που κυκλοφορούσαν στό δίκτυο των ΣΘ.
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αζόταν από το μηχανοστάσιο και το εργοστάσιο όπου επισκεύαζαν το σιδηροδρομικό υλικό, από 
τα μυστηριώδη σκοτεινά υπόστεγα όπου μπαινόβγαιναν ξεφυσώντας οι ατμάμαξες, περνώντας 
μέσα από τοξωτές πόρτες. Τελικά, όλος αυτός ο κόσμος των ατμαμαξών και των βαγονιών συγκε-
ντρωνόταν υπό μορφή σχεδίων σε μια μαγική αίθουσα: στο σχεδιαστήριο του εργοστασίου, όπου 
βασίλευε ο δάσκαλος, ο περίφημος Κώστας Μαυρουδής. Εδώ το περιβάλλον ήταν καταπληκτικό. 
Ένας τέλεια οργανωμένος χώρος, τεράστιο αρχείο με αμέτρητα σχέδια ταχτοποιημένα σε ράφια 
μέσα σε κυλίνδρους, και άλλα απλωμένα ανοιχτά, σε ειδικά τραπέζια σχεδιάσεως. Και τα σχέδια 
αυτά ήταν σωστά καλλιτεχνήματα. Τα κτίρια, οι γέφυρες, οι σήραγγες που ήταν σχεδιασμένα με 
πενάκι και με σινική μελάνη διαφόρων χρωμάτων καθώς και με υδατοχρώματα αποτελούσαν 
ωραιότατες ακουαρέλες. Οι παλαιοί σχεδιαστές ήταν σωστοί καλλιτέχνες. Μόνο όποιος έχει δει 
τα σχέδιά τους μπορεί να καταλάβει. 
 
 Ο μικρός Τζιόρτζιο έβλεπε το δάσκαλό του να χειρίζεται με μαεστρία το πενάκι της σινικής, να 
ανακατεύει τις νερομπογιές, και νόμιζε ότι ζούσε σε όνειρο. Ο Μαυρουδής χρησιμοποιούσε και 
πολλά σχεδιαστικά όργανα: τρίγωνα και χάρακες διαφόρων μεγεθών, γωνίες και καμπυλόγραμ-
μα. Κι όλα αυτά, ο Τζιόρτζιο, με την παιδική του φαντασία, τα έβλεπε σαν όπλα μυθικού πολέμου, 
που μόνο ο σχεδιαστής ήξερε τη χρήση τους, και μόνο αυτός κατόρθωνε να νικάει χρησιμοποι-
ώντας τα. Όλο το περιβάλλον του σχεδιαστηρίου, σε συνδυασμό με τους γύρω σιδηροδρομικούς 
χώρους, προκαλούσαν στον Τζιόρτζιο μίαν αντίστοιχη εντύπωση, όπως θα προκαλέσουν, με τη 
σειρά τους, και οι δικοί του πίνακες, τους οποίους θα φιλοτεχνήσει αργότερα κατά την περίοδο 
της περίφημης «μεταφυσικής» του ζωγραφικής. 

Η ατμάμαξα, το ιστιοφόρο και  
η εργοστασιακή καπνοδόχος

Οι πίνακες της «μεταφυσικής» ζωγραφικής εμφανίζονται σε νοηματική κλιμάκωση, αρχίζοντας 
από τα έξω και προχωρώντας προς τα μέσα. Μια ομάδα πινάκων παρουσιάζει τους εξωτερικούς 

χώρους, όπως ήδη τους περιγράψαμε: ερημικούς, απόκοσμους και αινιγματικούς, χωρίς ένδειξη 
ζωής. Και αν απεικονίζεται κάποια ανθρώπινη ύπαρξη, είναι ακίνητη, λευκή, ένα άγαλμα, είτε όρ-
θια, είτε ξαπλωμένη, ούτε ζωντανή, ούτε νεκρή, σε αγαλμάτινη, άψυχη μορφή. Είναι η απαισιόδοξη 
εικόνα των κοινωνιών και των ανθρώπων που πέρασαν από τον 19ο στον 20ο αιώνα.

 Αν ψάξουμε για την αιτία αυτής της καταστάσεως, ίσως δεν θα κοπιάσουμε να τη βρούμε. 
Μέσα από τα κτίρια με τις καμάρες και με τις σκοτεινές στοές, ανακαλύπτουμε ένα άλλο είδος 
άψυχης ζωής. Μας παρουσιάζεται το μηχάνημα, η ατμάμαξα, μαύρη, άδεια, χωρίς οδηγό, να 
δίνει την ψευδαίσθηση ότι κινείται, ενώ στην πραγματικό-
τητα μένει πάντα ακίνητη, και ο καπνός που βγαίνει από το 
φουγάρο της, στάσιμος κι αυτός, μοιάζει με φτιαχτή, μη ζω-
ογόνο ανάσα. Στους πίνακες, η ατμάμαξα παρουσιάζεται με 
τους τροχούς της να κρύβονται πάντα πίσω από ένα τοιχάκι, 
ώστε να αφαιρείται ακόμη και η παραμικρή υποψία ζωής 
που θα προερχόταν από την κύλιση πάνω στις σιδηροτρο-
χιές. Τελικά, η ατμοκίνηση, ο θρίαμβος της βιομηχανικής 
επαναστάσεως, παρουσιάζεται ως κάτι το νεκροζώντανο.

 Στη βιβλιογραφία του ντε Κίρικο δίνονται διάφορες ερ-
μηνείες γι’ αυτό το τοιχάκι. Εμείς δεν έχουμε λόγο, ούτε να τις 
υποστηρίξουμε ούτε και να μην τις δεχτούμε. Οι ερμηνείες 
των ιστορικών τέχνης, ανάλογα με τον τρόπο έρευνάς τους, 
προέρχονται από διάφορες οπτικές και εικαστικές γωνίες. 
Εδώ θα περιοριστούμε σε μία παρατήρηση που σχετίζεται 
με τις παιδικές εμπειρίες του μικρού Τζιόρτζιο. Οι σιδηρο-
δρομικοί χώροι στο σταθμό του Βόλου αλλά και στη γραμμή 
της διαδρομής προς το Πήλιο, περιβάλλονταν από ένα τέτοιο 
τοιχάκι, γεγονός που είχε παρατηρήσει από τότε ο ζωγράφος 
και το απαθανάτισε στους πίνακες του. 
 
 Ο ντε Κίρικο όμως δεν περιορίζεται μόνο στην παρουσίαση 

ατμαμαξών και συρμών. Δείχνει παράλληλα και ποιο είναι το γενικότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο 
προχωρεί η τεχνολογική εξέλιξη. Σε αρκετούς πίνακες υπάρχουν τρία τεχνολογικά επιτεύγματα 
συνδεδεμένα μεταξύ τους στο τρίπτυχο: σιδηρόδρομος, πλοίο και καπνοδόχος των εργοστασίων. 
Ο καλλιτέχνης επιμένει σ’ αυτή τη βαθύτερη αλληλεξάρτηση. Ο συνδυασμός δεν είναι τυχαίος. Την 
εποχή εκείνη, ο ατμός, σαν βασικός μοχλός της βιομηχανικής επαναστάσεως αποτελούσε την κινη-
τήρια δύναμη των νέων μέσων της χερσαίας και θαλάσσιας μεταφοράς, καθώς και της βιομηχανικής 
παραγωγής. Παλαιότερα, οι κατά ξηράν μεταφορές πραγματοποιούνταν με την εκμετάλλευση της 
μυϊκής δυνάμεως των ζώων, οι θαλάσσιες εκμεταλλεύονταν την πνοή του ανέμου, ενώ τα εργοστά-
σια δούλευαν με χειροκίνητες συσκευές. Στις μέρες του μικρού ντε Κίρικο υπήρχαν τα ατμόπλοια 
που εκφόρτωναν και φόρτωναν συνεχώς προϊόντα στο λιμάνι του Βόλου, τα οποία ο σιδηρόδρομος 
μετέφερε από και προς το λιμάνι, ενώ είχε αρχίσει και η εκβιομηχάνιση της Θεσσαλίας. Είναι επίσης 
γνωστό ότι την εποχή εκείνη τα πρώτα μας σιδηροδρομικά δίκτυα είχαν φτιαστεί κατά κανόνα για 
να συνδέουν τις πεδινές περιοχές της ενδοχώρας με τα πλησιέστερα λιμάνια.

 Ωστόσο παρ’ όλη τη διάδοση της ατμοκινήσεως, τα πλοία που ζωγραφίζει ο ντε Κίρικο είναι 
ιστιοφόρα ενώ, κατά την προσφιλή του συνήθεια, κρύβει την καρίνα τους με το γνωστό τοιχάκι, 
ώστε τελικά να διακρίνονται μόνο τα κατάρτια και τα πανιά. Την εποχή εκείνη προσάραζαν στο 
Βόλο πολύ συχνά και ατμόπλοια, αλλά τα ιστιοφόρα ήταν περισσότερα. Ίσως όμως αυτή η προτί-
μηση του ντε Κίρικο να οφειλόταν και σε άλλους λόγους. Μάλλον υπερίσχυε η αγάπη του για την 
αρχαία μας ιστορία, αφού το ιστιοφόρο χαρακτηρίζει κατ’ εξοχήν την ανά τους αιώνες ελληνική 
ναυτιλία. Μπορεί πάλι να υπήρχαν και καθαρά εικαστικοί λόγοι. Η καπνοδόχος του ατμοπλοίου 
ήταν το ίδιο εξάρτημα με την καπνοδόχο της ατμάμαξας και του εργοστασίου, και έτσι παρου-
σιαζόταν μια ομοιομορφία ανεπιθύμητη ίσως στον καλλιτέχνη, ενώ με τη χρησιμοποίηση του 
ιστιοφόρου, η ομοιομορφία εξαφανιζόταν. Η εναλλαγή του άσπρου πανιού με την κατάμαυρη 
ατμομηχανή καθώς και η ομοιότητά του με το λευκό καπνό της, δημιουργούσαν αντιθέσεις 
χρώματος και σχήματος που υποβοηθούν τη «μεταφυσική υπόσταση» των πινάκων, αλλά και 
προσδίδουν ένα ρομαντικό τόνο στο σύνολο. 

 Και μία ακόμη παρατήρηση για τα ιστιοφόρα. Το γεγονός ότι τα λευκά πανιά απεικονίζονται 
πίσω από τον ίδιο χαμηλό τοίχο όπως και οι ατμάμαξες, μας προκαλεί μια νέα υποψία πως ο χα-
μηλός τοίχος, εκτός από σιδηροδρομικό τεχνικό έργο μπορεί να είναι και λιμενικό. Και πράγματι, 
σύμφωνα με πολλές γραπτές μαρτυρίες, όταν την άνοιξη του 1896 οι ντε Κίρικο έφθασαν στο 
Βόλο, σ’ όλο το λιμάνι αντηχούσαν σφυριά των εργατών που πελεκούσαν πέτρες για να κατα-
σκευάσουν την πρώτη λιθόκτιστη προκυμαία και τα διάφορα άλλα προστατευτικά λιμενικά έργα. 

 Προχωρώντας στη νοηματική κλιμάκωση των «μεταφυσικών» πινάκων από τα έξω προς τα 
μέσα, μεταφερόμαστε σε έναν άλλο ζωγραφικό χώρο. Παύει να κυριαρχεί το εξωτερικό περι-
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Σ. | «Εναγώνιο ταξίδι».1913. Λάδι σε μουσαμά, 107x74. Το τραινάκι χαμένο σε λαβύρινθο από καμάρες.



Σ. | Επάνω, «Η ώρα της σιωπής». Λάδι σε μουσαμά. 1943. 40x54 και, κάτω, τεχνικό σχέδιο υποστέγου ατμαμαξών των ΣΘ.
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Σ. | Αριστερά, λεπτομέρεια από το έργο «Το απόγευμα της Αριάδνης». 1913. Λάδι σε μουσαμά, 134x64 και, δεξιά, τεχνικό σχέδιο πύργου ύδρευσης ατμαμαξών των ΣΘ.
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βάλλον, και φθάνουμε σε μίαν ενδιάμεση κατάσταση, όπου ο εξωτερικός χώρος περιορίζεται 
στο φόντο, ενώ σε πρώτο πλάνο και μάλλον ως κύριο θέμα προβάλλεται το εικαστικό τέχνασμα 
του «πίνακα μέσα στον πίνακα». Εδώ, ο μέσα πίνακας παρουσιάζει ένα τεχνολογικό θέμα. Άλλο-
τε απεικονίζεται ένα εργοστάσιο, κι άλλοτε ένα τεχνικό σχέδιο με στοιχειώδη γραμμογραφία, 
αποτελούμενο από ευθείες και καμπύλες γραμμές, συνεχείς ή διακεκομμένες, που παραπέμπουν 
άμεσα στις εντυπώσεις του μικρού Τζιόρτζιο από την εργασία του Μαυρουδή στο σχεδιαστήριο.

 Τόσο τα εργοστάσια όσο και τα τεχνικά σχέδια υπαινίσσονται ότι η καρδιά ή η ψυχή, αν θέ-
λετε, του εξωτερικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε από την είσοδο του 20ου αιώνα και 

μετά, είναι η τεχνολογική εξέλιξη. Μέσα στο εργοστάσιο δημιουργείται και αναπτύσσεται η ζωή 
του σύγχρονου ανθρώπου, και η μηχανοποίηση που εκφράζεται από τα τεχνικά σχέδια μοιάζει 
να αποτελεί την ουσία της υπάρξεώς του. 

 Μία μεγάλη σειρά πινάκων απεικονίζει τα ίδια τα σχεδιαστικά όργανα. Τα όργανα αυτά έχουν 
και φανερή αλλά και υπαινικτική παρουσία. Από τη μια χρησιμεύουν για τη σχεδίαση του εσω-
τερικού πίνακα ο οποίος παρουσιάζει το εργοστάσιο. Από την άλλη, θα μπορούσαμε να υποψια-
στούμε πως τα ίδια αυτά όργανα χρησιμοποιούνται και για κάποιες δημιουργικές εργασίες μέσα 
στο εργοστάσιο που έχει σχεδιαστεί. 

Σ. | «Μεταφυσικό εσωτερικό με μεγάλο εργοστάσιο». 1916. Λάδι σε μουσαμά, 96x74



Αναμνήσεις από τα 
θεσσαλικά τραίνα 
στους πίνακες του 
Τζιόρτζιο 
ντε Κίρικο
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Τα ανδρείκελα

Αλλά ο ντε Κίρικο προχωρεί ακόμη περισσότερο. Χρησιμοποιεί τα σχεδιαστικά όργανα για ένα 
πολύ πιο βασικό σκοπό. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της ζωγραφικής του είναι 

και τα ανδρείκελα. Πρόκειται για φιγούρες με ανθρώπινο σχήμα, κατασκευασμένες κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε να απομακρύνονται από τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Αποτελούνται από ένα σύ-
νολο αρθρωτών μελών, σαν τις κούκλες του κουκλοθεάτρου ή σαν τους ήρωες του καραγκιόζη. 
Σχηματίζουν ανθρώπινο σώμα, χωρίς όμως να έχουν ψυχή. Ωστόσο φαίνεται πως τους απομέ-
νουν κάποια αισθήματα: μερικές φορές αγκαλιάζονται με τον τρόπο τους. 
 
 Κατά τους μελετητές του ντε Κίρικο το ανδρείκελο συμβολίζει τον κατακερματισμένο άν-
θρωπο του 20ου αιώνα. Τον μηχανοποίητο και μηχανοποιημένο. Τον φτιαγμένο από μηχανή 
και φτιαγμένο σαν μηχανή. Σχεδόν πάντοτε τα ανδρείκελα έχουν μέλη που αποτελούνται όχι 
από ανθρώπινο σκελετό ή σάρκες, αλλά από ξύλο ή μέταλλο, στρογγυλευμένα για να τους δοθεί 
μια εξωτερική μορφή σάρκας, και με κομμάτια προσαρμοσμένα, ραμμένα ή και συγκολλημέ-
να μεταξύ τους, σαν μέρη μηχανήματος. Μερικές φορές δεν έχουν χέρια από τους ώμους και 
κάτω, ενώ το κεφάλι τους είναι ωοειδές, γυμνό τόσο από ανθρώπινα χαρακτηριστικά όσο και 
από αισθητήρια όργανα. Υπάρχουν μόνο κάποιες ακαθόριστες καμπύλες γραμμές που δεν φαί-
νεται να χρησιμεύουν σε τίποτα, ενώ δύο κουκίδες μοιάζουν σαν μάτια, αλλά με επίσης αμφίβολη 
χρησιμότητα. Κι άλλοτε υπάρχουν στερεωμένα στο σώμα τους κάποια σχεδιαστικά όργανα, σαν 
στολίδια, ή σαν εργασιακά εργαλεία, ή σαν δομικά στοιχεία που το συναποτελούν. Πίσω από το 
ανδρείκελο υπάρχουν συνήθως σχεδιαστικά όργανα σαν ένα είδος σκαλωσιάς, που το στηρίζουν 
όρθιο, αλλιώς θα σωριαζόταν. 
 
 Εύκολα μπορούμε να υποθέσουμε μια πολλαπλή σχέση: 

α) Τα σχεδιαστικά όργανα, ως τεχνολογικά εργαλεία, αποτελούν τα εργασιακά μέσα του 
σύγχρονου βιομηχανοποιημένου ανθρώπου, ο οποίος καυχιέται ότι στολίζουν και την 
εργασία αλλά και τη ζωή του. Οι ιδιότητες του ανθρώπου διαμορφώνονται σχεδιασμένες 
σαν από τεχνικά σχέδια, όπως ακριβώς και οι μηχανές.

β) Έπειτα, τα εργαλεία αποτελούν στηρίγματά του, στηρίζουν την ύπαρξη του, του προ-
σφέρουν τα μέσα της σύγχρονης ζωής, ενώ χωρίς αυτά το ανδρείκελο θα σωριαζόταν.

γ) Και τέλος, αποτελούν το φορτίο και τα δεσμά του, που του στερούν την ελευθερία, κρα-
τώντας το συνεχώς αιχμάλωτο σε μια μηχανοποιημένη ζωή. 

 Σχετικά με αυτό το θέμα, πολύ χαρακτηριστικό είναι το σχέδιο με τίτλο «Μοναξιά» που έφτια-
ξε ο ντε Κίρικο με μολύβι το 1917. Στο πρώτο πλάνο, βρίσκεται το ανδρείκελο που είναι φτιαγ-
μένο από σχεδιαστικά όργανα. Τα πόδια του καταλήγουν σε οξείες γωνίες τριγώνων. Τρίγωνα 
υπάρχουν και στις θέσεις των χεριών του, τρίγωνο και αντί για καρδιά. Είναι μισοξαπλωμένο στο 
βάθρο του, με το κεφάλι γερμένο από κούραση και πόνο. Σχεδιαστικά όργανα το στηρίζουν, σαν 
μαξιλάρια, κάπως καθιστό, για να μη σωριαστεί ολότελα. Στο βάθος του πίνακα κυριαρχεί ένα 
σιδηροδρομικό κτίριο με καμπυλωτές πόρτες και ρολόι. Από πίσω δυο πύργοι που μας θυμίζουν 
έντονα τις κυλινδρικές δεξαμενές νερού για τις ατμομηχανές. Στ’ αριστερά, η μικρή σκοτεινή 
φιγούρα μιας ατμομηχανής καπνίζει πίσω από το χαμηλό κλασικό τοιχάκι που περιβάλλει το σι-
δηροδρομικό χώρο. Τέλος, δεξιά κι αριστερά του κτιρίου, υψώνονται δυο ψηλές καπνοδόχοι, για 
να θυμίσουν ότι οι σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις βρίσκονται κοντά σε βιομηχανικές περιοχές 
και υπάρχει συνεργασία μεταξύ τους. Στο σχέδιο φαίνεται πια πολύ καθαρά ότι ο μηχανοποιημέ-
νος άνθρωπος είναι αποτέλεσμα της βιομηχανικής επαναστάσεως. 
 
 Εύκολα αντιλαμβανόμαστε ότι όλος αυτός ο σιδηροδρομικός χώρος σχετίζεται άμεσα με δυο 
άτομα που θαύμαζε απεριόριστα ο μικρός Τζιόρτζιο: με τον πατέρα του, το μηχανικό Εβαρίστο 
ντε Κίρικο, και με το δάσκαλό του, τον Κώστα Μαυρουδή. 

Σ. | Από τη σειρά «Ανδρείκελα», του ντε Κίρικο. Αριστερά, «Ο τροβαδούρος». 1935. Λάδι σε μουσαμά, 50x40, και, δεξιά, «Ο μεγάλος τροβαδούρος». 1938. Λάδι σε 
μουσαμά, 70x50 
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Σ. | «Μοναξιά». 1917. Σχέδιο με μολύβι σε χαρτί. 
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Χρονολόγιο της οικογένειας των ντε Κίρικο στην Ελλάδα

Ημερομηνίες Συμβάντα

1881 Άφιξη του Εβαρίστο ντε Κίρικο στην Ελλάδα 
11.8.1881 Συμμετοχή του ντε Κίρικο σε δημοπρασία για την κατασκευή σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο. Η κατασκευή 

αναστέλλεται. 
1882 Συμφωνία του Κράτους με τον Θ. Μαυρογορδάτο για την κατασκευή δικτύου στη Θεσσαλία. Ιδρύεται η κατασκευα-

στική Εταιρία Entreprise de Chirico & Cie, με επί κεφαλής τον Ιταλό μηχανικό. 
.10.1882 Ο Ε. ντε Κίρικο εγκαθίσταται με τη γυναίκα του στο Βόλο και αρχίζουν οι εργασίες. 
23.4.1884 Γίνονται τα εγκαίνια του πρώτου τμήματος του δικτύου, Βόλος-Λάρισα, την ημέρα της γιορτής του βασιλιά  

Γεωργίου Α΄, και με την παρουσία του. 
1884 Γεννιέται στο Βόλο η Αδελαΐδα, η κόρη του ζεύγους ντε Κίρικο. 
16.6.1886 Ολοκληρώνεται και το δεύτερο μέρος του δικτύου, Βελεστίνο-Καλαμπάκα. 
1886-1888 Ο ντε Κίρικο παραμένει το Βόλο για να ολοκληρώσει τις διαδικασίες παραδόσεως του έργου. 
10.7.1888 Γεννιέται στο Βόλο ο Τζιόρτζιο ντε Κίρικο. 
Αρχές 1889 Ο Εβαρίστο ντε Κίρικο εγκαθίσταται με την οικογένειά του στην Αθήνα, αναζητώντας νέα εργασία. 
1889 Κατόπιν αιτήματος του Μαυρογορδάτου πηγαίνει στο Παρίσι, όπου επιμελείται την έκδοση άλμπουμ σχεδίων και 

βιβλίου κατασκευαστικών υπολογισμών των «Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας», τα οποία παρουσιάζει ο ίδιος στο ελληνικό 
περίπτερο της Διεθνούς Εκθέσεως των Παρισίων του 1889. 

Τέλος 1890 Ο Εβαρίστο ντε Κίρικο προσλαμβάνεται από τον αγγλικό κατασκευαστικό Όμιλο που θα κατασκευάσει το 
σιδηρόδρομο Πειραιά-Λάρισας. Του ανατίθεται η επίβλεψη ενός από τα πρώτα τμήματα της γραμμής. 

25.8.1891 Γεννιέται στην Αθήνα ο Αντρέα ντε Κίρικο. 
1891-1892 Οι εργασίες του Ομίλου καθυστερούν για οικονομικούς λόγους, και τελικά το 1893 επέρχεται η πτώχευση του ελλη-

νικού Κράτους. 
1892 Ο Εβαρίστο ντε Κίρικο επιλέγεται μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των «Σιδηροδρόμων Θεσσαλίας» που εδρεύει 

στην Αθήνα. 
.4.1895 Το Δ.Σ. στέλνει τον Εβαρίστο ντε Κίρικο Διευθυντή στο Βόλο, σε αντικατάσταση του προηγούμενου που έχει πεθάνει. 

Ο Εβαρίστο ντε Κίρικο προωθεί την κατασκευή του μικρού τραίνου του Πηλίου, από το Βόλο μέχρι τα Άνω Λεχώνια. 
12.10.1895 Γίνονται τα εγκαίνια την γραμμής Βόλος - Α.Λεχώνια. 
.4.1896 Όλη η οικογένεια ντε Κίρικο μετακομίζει στο Βόλο. 
.4.1897 Ξεσπάει στη Θεσσαλία ο ελληνοτουρκικός πόλεμος. Οι Τούρκοι καταλαμβάνουν τη Θεσσαλία. Ο Εβαρίστο ντε Κίρικο 

κάνει μεγάλες προσπάθειες για να διασώσει τους θεσσαλικούς σιδηροδρόμους. 
.5.1898 Οι Τούρκοι φεύγουν από τη Θεσσαλία. 
.8.1898 Το Δ. Συμβούλιο ευχαριστεί τον Εβαρίστο ντε Κίρικο για τις προσπάθειές του και τον προσκαλεί οριστικά στην Αθήνα. 
1899 Ο Τζιόρτζιο και ο Αντρέα ντε Κίρικο παρακολουθούν για ένα χρόνο ιδιαίτερα μαθήματα. 
.7.1900 Ο Εβαρίστο ντε Κίρικο αρρωσταίνει βαριά, και κινδυνεύει να πεθάνει. 
.10.1900 Ο Τζιότζιο εισάγεται στη Σχολή Καλών Τεχνών, και ο Αντρέα εγγράφεται στο Λεόντιο Λύκειο και στο Αθηναϊκό Ωδείο. 
1900-1905 Διάφορες εκδηλώσεις από τη ζωή της οικογένειας ντε Κίρικο στην Αθήνα. 
1901-1903 Ο Εβαρίστο ντε Κίρικο αναλαμβάνει την επέκταση της γραμμής του τραίνου του Πηλίου, από τα Α. Λεχώνια στις Μηλιές. 
5.5.1905 Θάνατος του Εβαρίστο ντε Κίρικο. 
.6.1906 Ο Τζιόρτζιο και ο Αντρέα ντε Κίρικο διακόπτουν τις σπουδές τους και αναχωρούν μαζί με τη μητέρα τους για τη δυτική 

Ευρώπη.
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Σ. | Ο Εβαρίστο ντε Κίρικο και η 
σύζυγος του Τζέμια-Σερβέτο

Σ. | Ο Τζιόρτζιο ντε Κίρικο το 
1889 και σε ηλικία 6-7 ετών

Σ. | Η οικογένεια ντε Κίρικο 
στην αυλή του σπιτιού τους στο 
Βόλο, σε φωτογραφία του Οίκου 
Στουρνάρα (1897) 
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Το «διαμαντάκι» του Εβαρίστο ντε Κίρικο...

Σ. | Η επέκταση της γραμμής Πηλίου από τα Άνω Λεχώνια μέχρι τις Μηλιές είναι το «διαμαντάκι» της κληρονομιάς που μας άφησε ο Εβαρίστο ντε Κίρικο. Ίσως ούτε ο 
ίδιος να το είχε συνειδητοποιήσει τότε, αλλά αυτή η πανέμορφη μικρή γραμμή και τα τραινάκια της που σκαρφαλώνουν στο μυθικό βουνό των Κενταύρων, αποτελούν 
σήμερα ένα από τα πολυτιμότερα στοιχεία της σιδηροδρομικής μας πολιτιστικής ταυτότητας. Επάνω, η ατμάμαξα 103 («ΠΗΛΙΟ») σε ελιγμούς στον καταπράσινο Σ.Σ. 
Μηλεών (1965-Συλλογή Ι. Ζώρζου) και, κάτω, αμαξοστοιχία μισθωμένη από τον ΣΦΣ διασχίζει την πεντάτοξη, λίθινη γέφυρα στο Καλόρρεμα (χ.θ. 15+846), που με μήκος 
55μ είναι η μεγαλύτερη του δικτύου (23.4.2000-Γ. Χανδρινός).
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... και τα τραινάκια της μνήμης του Τζιόρτζιο.

Σ. | Φαίνεται πως οι θύμησες του μικρού Τζιόρτζιο από τα τραίνα που χάζευε στο Βόλο και η όλη σιδηροδρομική «αύρα» του πατέρα 
του Εβαρίστο, χαράχτηκαν έντονα στη μνήμη του. Αργότερα, στη πρώτη κυρίως περιοδο της καλλιτεχνικής του πορείας, ο ζωγράφος 
βουτώντας το πινέλο και τα χρώματα του στα κατάβαθα των παιδικών του αναμνήσεων, ζωντανεύει τα τραινάκια τοποθετώντας τα σε 
πολλούς από τους πίνακες του. Έτσι τα καθιστά αναπόσπαστα στοιχεία της παγκόσμιας εικαστικής κληρονομιάς, ακόμα δε και αν δεν 
δηλώνεται σαφώς, αυτά τα τραινάκια μυρίζουν έντονα Ελλάδα. «Piazza d’ Italia» (λεπτομέρεια). 1917. Λάδι σε μουσαμά. 75x55.


