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Γιώργοσ Βαρλάμοσ, Προςωπογραφία Αγνήσ Μεταξά, 1971, 

ελαιογραφία ςε καμβά, 92χ72 εκ., Αςτική Συλλογή, Δωρεά Υπατίασ 

Δεςτοφνη, 1972, Α.Μ. 1240.1972 

ε ακακόριςτο βάκοσ απεικονίηεται μετωπικά θμίςωμθ, 
θλικιωμζνθ κυρία, να κοιτά λοξά προσ τα αριςτερά ςε ςχζςθ με τον 
κεατι και μακριά, να κρατεί με το αριςτερό τθσ χζρι μια από τισ τρεισ 
ςειρζσ του μαργαριταρζνιου κολλιζ τθσ, ενώ το δεξί τθσ με το δαχτυλίδι 
ςτον παράμεςο μόλισ προβάλλει κάτω από τθ λευκι μάλλινθ εςάρπα 
τθσ που τυλίγει χαλαρά το ςώμα τθσ πάνω από βακυγάλανο φόρεμα. Σο 
ωχρό καλοςχεδιαςμζνο πρόςωπό τθσ, με μάλλον γενικευτικά 
χαρακτθριςτικά, αποκτά ατομικότθτα με τα γαλάηια μάτια τθσ  ςε 
χρωματικι αρμονία μ ε το φόρεμά τθσ, ενώ τα ολόλευκα μαλλιά τθσ 
εναρμονίηονται με τθ λευκι εςάρπα.  
 Η εικονιηομζνθ είναι θ Αγνι Μεταξά (1873-1967), το γζνοσ 

Μελιςςθνοφ, μία από τισ επιφανείσ κυρίεσ του Αργοςτολίου, οι οποίεσ 

το 1919 ίδρυςαν το Ορφανοτροφείο Κεφαλλθνίασ, και μθτζρα τθσ 

ευεργζτιδασ Τπατίασ Δεςτοφνθ. Διδαςκάλιςςα ςτο επάγγελμα, 

ανζπτυξε πλοφςια φιλανκρωπικι δράςθ. Μετά τουσ ςειςμοφσ 1953, 

πζτυχε τθν ανοικοδόμθςθ του κτθρίου του Ορφανοτροφείου. Για τθν 

πολυςχιδι δράςθ τθσ (οργάνωςθ ςυςςιτίων κατά τον Α΄ Παγκόςμιο 

Πόλεμο, διεξαγωγι εράνων για φιλανκρωπικοφσ ςκοποφσ, ζντονεσ 

προςπάκειεσ για τθν ευθμερία των παιδιών κ.ά.) τιμικθκε με τον Χρυςό 

ταυρό του Βαςιλικοφ Σάγματοσ Ευποιΐασ. 

 Πρόκειται για επίςθμθ προςωπογραφία, θ οποία κακώσ 

καταλαμβάνει όλο τον ηωγραφικό χώρο, θ εικονιηομζνθ αποδίδεται 

μνθμειακά και  κακώσ δεν μζνει κακόλου κενόσ χώροσ ςτο πρώτο 

επίπεδο, θ μορφι ζρχεται πολφ κοντά ςτον κεατι, αν και ηωγραφίςτθκε 

μετά τον κάνατό τθσ. Κι αυτό το δθλώνει ο ηωγράφοσ με το βλζμμα τθσ 

γυναίκασ, θ οποία, αν και είναι ςτραμμζνθ προσ τθν πλευρά του κεατι, 

τον αγνοεί και  κοιτάηει μακριά, πάνω και πζρα από το οπτικό του 

πεδίο.    Ζτςι τθν τοποκετεί ςε ζναν άλλο κόςμο, πζρα από τον ορατό 

και επίγειο. Σο γαλάηιο χρώμα, εξάλλου, που κυριαρχεί επιτείνει τθ 

μεταφυςικι διάςταςθ του ςυνόλου. Η μορφι πλάκεται με  το χρώμα 

ςχεδόν επίπεδθ, ώςτε να αναιρείται θ ςωματικότθτά τθσ, να αποςπάται 

από τα επίγεια  και να ανικει ςτον κόςμο των ιδεών. Ο τρόποσ που ζχει 

ηωγραφιςτεί, ςυνειρμικά, παραπζμπει ςτθν αυτοπροςωπογραφία ωσ 
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Χειμώνασ (1730-1731) τθσ Βενετςιάνασ ηωγράφου, Rosalba Carriera 

(1673-1757), ζργο που απόκειται ςτθν Πινακοκικθ Παλαιών Δαςκάλων 

ςτθ Δρζςδθ.  

Η Προςωπογραφία τησ Αγνήσ Μεταξά είναι μία από τισ ευάρικμεσ  

γυναικείεσ προςωπογραφίεσ τθσ υλλογισ του Μουςείου μασ, όπου 

υπερτεροφν οι ανδρικζσ προςωπογραφίεσ. Οι περιςςότερεσ από τισ 

εικονιηόμενεσ είναι απλζσ γυναίκεσ, ςυγγενείσ επιφανών ανδρών, οι 

οποίεσ δεν ζπαιηαν κανζνα ρόλο ςτθ δθμόςια ςφαίρα. Αντίκετα, θ Αγνι 

Μεταξά ιταν μια δραςτιρια γυναίκα που άφθςε ζνα φωτεινό 

αποτφπωμα ςτθν κοινωνία τθσ Κεφαλονιάσ το πρώτο ιμιςυ του 

εικοςτοφ αιώνα και μετά τουσ ςειςμοφσ 1953. 

 Ο Γιώργοσ Βαρλάμοσ (1922-2013), διακεκριμζνοσ ηωγράφοσ και 

χαράκτθσ, με ςπουδζσ ςτθν Α..Κ.Σ. τθσ Ακινασ και ςτο Παρίςι, 

υπθρζτθςε με πάκοσ τθν τζχνθ τθσ χαρακτικισ και τθν τζχνθ του βιβλίου 

αλλά και τον ςχεδιαςμό γραμματοςιμων. υνεργάτθσ του Γιάννθ 

Κεφαλλθνοφ ςτθ ςθμαντικι ζκδοςθ  Δέκα Λευκαί Λήκυθοι του 

Μουςείου Αθηνών(ζκδοςθ 1956 ςε 400 αντίτυπα), ανζπτυξε μεγάλθ 

καλλιτεχνικι δραςτθριότθτα και αναγνωρίςτθκε διεκνώσ. 

Πηγέσ-Βιβλιογραφία  

- Αρχείο Κοργιαλενείου Ιςτορικοφ και Λαογραφικοφ Μουςείου. 

- Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, τόμοσ 1οσ, Ακινα, Εκδοτικόσ Οίκοσ 

«Μζλιςςα», 1997, ς. 146 (λιμμα Γιώργοσ Βαρλάμοσ από 

Χρφςανκο Χριςτου). 

- Για τα βιογραφικά τθσ Αγνισ Μεταξά, βλ. Ηλίασ Σουμαςάτοσ-

Λάμπροσ ιμάτοσ, «Βιογραφικά ςθμειώματα προςωπικοτιτων 

που παρίςτανται ςτα πορτραίτα», ςτο: Γιώργοσ Μοςχόπουλοσ 

(επιμ.), Προςωπογραφίεσ και Συνθέςεισ (18οσ-20οσ αιώνασ). 

Συλλογή Κοργιαλενείου Ιςτορικοφ και Λαογραφικοφ Μουςείου, 

κείμενο Κώςτασ Ευαγγελάτοσ, Ακινα, Κοργιαλζνειο Ίδρυμα 

Κεφαλλθνίασ, 2004, ςς. 201-202. 

-  

Η Ζφοροσ 

Δώρα Μαρκάτου 
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