
ΟΙ ΕΠΙΚΡΙΤΕΣ  Η ΚΡΙΤΙΚΗ KAI H ΑΛΗΘΕΙΑ 

 ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥ 

 Με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας για τη Δημοπράτηση του έργου της 

διαμόρφωσης του εμβληματικού κτηρίου της πρ. Τράπεζας Ελλάδος σε Μουσείο που θα 

φιλοξενεί την έκθεση των 315 και πλέον έργων του Διάσημου Κεφαλλήνα Γλύπτη ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 

ΣΚΛΑΒΟΥ, κι εκεί που θα ανέμενε ο καλόπιστος κριτής και πολίτης να επιβραβεύεται η 

προσπάθεια και να ασκείται έλεγχος με στόχο την συντομότερη ολοκλήρωση του έργου, 

διαπιστώνουμε μια παραπλανητική ενημέρωση, εμπαθή κριτική και προσωπική επίθεση στο 

Δήμαρχο Αργοστολίου, μια ανήκουστη αντιπολιτιστική και αντιπατριωτική επίθεση:  

Γιατί ναι, δεν είναι Πολιτισμός και Πατριωτισμός - εφόσον υποτίθεται αγαπάς τον Πολιτισμό 

και τον Τόπο σου - να προσπερνάς με διαστρεβλώσεις, ψευδείς αναφορές, αυθαίρετες 

ερμηνείες και προσπάθεια υποβάθμισης το Μεγαλύτερο Πολιτιστικό Έργο που εξελίσσεται 

στον τόπο μας! Για κάποιους-οι οποίοι μάλιστα είχαν για χρόνια την ευκαιρία να 

δημιουργήσουν αυτό που η σημερινή Δημοτική Αρχή Αργοστολίου επέτυχε - είναι βαρύ το 

φορτίο να αποδεχτούν ότι ο Δήμαρχος Θεόφιλος Μιχαλάτος θα σφραγίσει τη θητεία του με 

ένα από τα σημαντικότερα έργα Πολιτισμού στον τόπο μας! Ας συγρατηθούν όμως! Υπάρχουν 

τόσα άλλα για καλόπιστη και κακόπιστη κριτική. Εξάλλου το φαινόμενο το βλέπουμε να 

εξελίσσεται από τους άγνωστους (γνωστούς) ανώνυμους συντάκτες και αρθρογράφους! 

Για την αποκατάσταση λοιπόν της αδιαμφησβήτητης πραγματικότητας: 

- Το κτήριο της πρ. Τρ. Ελλάδος πράγματι αγοράστηκε το 2007 από τον τότε Δήμαρχο 

Αργοστολίου Γεώργιο Τσιλιμιδό και τη Δημοτική Αρχή, για να αξιοποιηθεί ως Δημοτική 

Πινακοθήκη (καθολικό αίτημα της εποχής που υφίσταται μέχρι και σήμερα), βασικός στόχος 

να γίνει Χώρος Πολιτισμού. Και όχι πολυτελή δημαρχιακά γραφεία, όπως εξελίχθηκε στα 

προηγούμενα χρόνια...(στα οποία μπαινόβγαιναν οι σημερινοί επικριτές!) 

- Όντως στο προεκλογικό πρόγραμμα του σημερινού Δημάρχου υπάρχει η δέσμευση να 

αποκτήσει το κτήριο το ρόλο και τον χαρακτήρα για τον οποίο αγοράστηκε: Πινακοθήκη-

Γλυπτοθήκη. Γιαυτό και από την πρώτη ημέρα ο Δήμαρχος εγκαταστάθηκε στο Δημαρχείο 

της πλατείας Βαλλιάνου και όχι στα Μέγαρα! Που η ασυνέπεια με την σημερινή εξέλιξη? 

- Με πρωτοβουλία του Δημάρχου- και αφού η αρχική προσπάθεια για την απόκτηση της 

συλλογής Στέρη δεν ευοδώθηκε που ήταν και ο αρχικός στόχος- δόθηκε η κατεύθυνση και 

είχα την τιμή να εξουσιοδοτηθώ για τον χειρισμό της υπόθεσης, να επιδιώξουμε την 

απόκτηση των έργων του διάσημου συμπατριώτη μας γλύπτη Γεράσιμου Σκλάβου. Καθολικό 

αίτημα - υπενθυμίζω- όλων των τοπικών αρχών από τη δεκαετία του 1980... 

- Οι επαφές τόσο με την οικογένεια όσο και με την διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, που 

φιλοξενούσε τα σημαντικότερα έργα του καλλιτέχνη από το έτος 1999- εποχή Καρατζά-, δεν 

ήταν εύκολες: Έπρεπε να πείσουμε ότι η πρότασή μας δεν είναι μια απλή υπόσχεση και 

πρόθεση αλλά αποτελεί βασική μας προτεραιότητα και αποφασιστικότητα.Συνάμα έπρεπε 

να ανταγωνιστούμε κι άλλους φορείς (Εθνική Πινακοθήκη, γνωστά μεγάλα Μουσεία των 

Αθηνών, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων) που επεδίωκαν στην ίδια κατεύθυνση: να αποκτήσουν 

τη συλλογή! 



- Αθόρυβα, με τρόπο πειστικό και ουσιαστικό, συλλογικά (ο Γιώργος Τσιλιμιδός και ο Νίκος 

Σκλαβος έπαιξαν σημαντικό ρόλο) πείσαμε τα αδέρφια του καλλιτέχνη Παύλο Σκλαβο, Ελένη 

Σκλάβου και Ευγενία Φραγκιά-Σκλάβου και η συλλογή παραχωρήθηκε στο Δήμο 

Αργοστολίου! Υπό δύο βασικές Προυποθέσεις: α) Η συλλογή να εκτίθεται σε μόνιμη βάση, β) 

Το κτίριο που θα την φιλοξενεί να φέρει το όνομα του καλλιτέχνη. 

- Αναρωτιέται κανείς: Αλήθεια θα έπρεπε να αρνηθούμε τους όρους της οικογένειας και να 

μην ¨δεσμεύσουμε¨ το υφιστάμενο κτήριο για Μουσείο ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥ? Έτσι θα 

έπρατταν οι σημερινοί επικριτές εάν είχαν ανάλογη ευκαιρία?   Ή - εάν η Δημοτική Αρχή είχε 

αρνηθεί τους όρους και η συλλογή είχε πετάξει σε άλλους προορισμούς (πχ Κέρκυρα) σήμερα 

θα διαρρήγνυαν - και σωστά εν προκειμένω- τα ιμάτιά τους! 

 Η συλλογή λοιπόν του Μεγάλου μας Καλλιτέχνη είναι στην πατρική γη και σύντομα 

θα αναδειχθεί στο εμβληματικότερο κτήριο της πόλης του Αργοστολιού. 

 Το έργο με τη συμβολή του βουλευτή μας Παναγή Καππάτου και την εκδήλωση 

ενδιαφέροντος προσωπικά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, χρηματοδοτείται με 

το πρωτοφανές για το νησί μας ποσόν των 3,5 εκτ. ευρώ (πλέον 500.000 που αναμένονται 

από ΥΠΠΟ)και σε λίγους μήνες θα αποτελεί στολίδι Πολιτισμού για τον Τόπο μας και την 

Ιστορία μας! Θα είναι το καμάρι ΟΛΩΝ μας και ΟΛΟΙ οφείλουμε να είμαστε περήφανοι για 

την απόκτησή του! 

 Αξίζει ένα Μεγάλο Ευχαριστώ στην οικογένεια του καλλιτέχνη για την μεγάλη της 

προσφορά κι όχι να γίνονται αποδέκτες αρνητικών προσεγγίσεων και μικροπολιτικής. Είναι 

προσβολή για τους δωρητές , είναι προσβολή για τη Μνήμη και τη Φήμη του Καλλιτέχνη! 

 Κοινός Στόχος να λειτουργήσει το Μουσείο ως Κέντρο Παγκόσμιου Πολιτισμού και 

έρευνας στην Τέχνη της Γλυπτικής και να αναδειχθεί επιστημονικά η μοναδικότητα της 

τεχνοτροπίας του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥ. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε: 

 Στα πλαίσια λειτουργίας του το ΜΟΥΣΕΙΟ Γ.ΣΚΛΑΒΟΥ να αποτελέσει την έδρα ενός 

Παγκόσμιου Δικτύου με Δημόσια Μουσεία και Ιδιωτικές Συλλογές που έχουν έργα του 

καλλιτέχνη όπου με κέντρο την Κεφαλονιά και το Αργοστόλι να αναπτυχθούν η καλλιτεχνική 

έρευνα και η Παιδεία. Γιατί αυτός είναι ο ορισμός του ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:  

Διαμορφώνω Πρόταση για το Μέλλον. 

 Με το χθές, το εφήμερο και την μικροπολιτική ας ασχοληθούν οι αδύναμοι και οι 

αδυνατούντες να αντιληφθούν ότι η κοινωνία σήμερα και η νέα γεννιά ουδόλως 

ενδιαφέρονται για τις παθογέννιες του παρελθόντος! 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ 

 


