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Γ΄ ΜΫξνο: Ζ Δζληθά ΠηλαθνζάθεθαηΪ ην δηΪζηεκα 1940-

1949 

 

ΚεθΪιαην 15: Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε θαηΪ ηα ρξφληα ηεο 

Καηνράο 

Σν Ϋηνο 1940 απνηειεέ ην ρξνληθφ φξην ηεο Ϋξεπλαο γηα ηε κεζνπνιεκηθά 

πεξένδν ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο,αθελφο κελ εμαηηέαο ηεο ηνκάο πνπ ζεκαηνδνηεέ ε 

ζπκκεηνρά ηεο ΔιιΪδαο ζηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηα Ϋθηαθηα, φζν θαη 

ηξαγηθΪ, θνηλσληθΪ θαη πνιηηηθΪ γεγνλφηα πνπ αθνινχζεζαλ ηε ζηξαηησηηθά άηηα 

ηελ Ϊλνημε ηνπ 1941 αθεηΫξνπ δε ιφγσ ηνπ μαθληθνχ ζαλΪηνπ ηνπ Εαραξέα 

Παπαλησλένπ ηελ 1
ε
 Φεβξνπαξένπ 1940. Ζ απξνζδφθεηε απηά απψιεηα ηνπ 

δηεπζπληά ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζε ζπλδπαζκφ, πξψηνλ κε ηελ άδε 

ππνζηειερσκΫλε θαζ‟ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο κεηαμηθάο δηθηαηνξέαο, Δπηηξνπά 

Δπέβιεςεο, θαη δεχηεξνλ, κε ην βαξχ ςπρνινγηθΪ θιέκα ιφγσ ηεο βεβαηφηεηαο ηεο 

επηθεέκελεο πνιεκηθάο ζχξξαμεο, πξνκάλπαλ ηελ πεξαηηΫξσ δπζιεηηνπξγέα ηνπ 

θξαηηθνχ θαιιηηερληθνχ ζεζκνχ. ΠαξΪ ηηο αξλεηηθΫο απηΫο πξνυπνζΫζεηο, σζηφζν, ε 

δξακαηηθά απηά πεξένδνο ηεο Καηνράο θαη ηεο Αληέζηαζεο παξνπζηΪδεη ηδηαέηεξν 

ελδηαθΫξνλ ζηελ ηζηνξέα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, αθνχ ηα δηνηθεηηθΪ ηεο φξγαλα 

ζηειερψζεθαλ πιάξσο γηα πξψηε θνξΪ κεηΪ ην 1934 θαη ε ιεηηνπξγέα ηνπ κνπζεένπ, 

ηνπιΪρηζηνλ ζε δηνηθεηηθφ επέπεδν, απΫθηεζε κηα ζρεηηθά θαλνληθφηεηα. 

 

15.1)Ο δηνξηζκόο ηνπ Γεώξγηνπ ηξαηεγνύ ζηε δηεύζπλζε ηεο Δζληθήο 

Πηλαθνζήθεο ηνλ Μάξηην ηνπ 1940 

ΑκΫζσο ζρεδφλ κεηΪ ηνλ ζΪλαην ηνπ Παπαλησλένπ, ε θπβΫξλεζε ηνπ ΗσΪλλε 

ΜεηαμΪ θαη ζε πιάξε αληέζεζε κε ηελ αλαβιεηηθά ηεο πνιηηηθά ζην ζΫκα ηεο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο θαηΪ ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηέα, πξνρψξεζε ηνλ ΜΪξηην ηνπ 

1940 ζηνλ δηνξηζκφ ηνπ Γεψξγηνπ ηξαηεγνχ (1876-1944) ζηε ζΫζε ηνπ δηεπζπληά 

ηνπ κνπζεένπ.
1
 Ο Κεξθπξατθάο θαηαγσγάο δσγξΪθνο θαη ζπληεξεηάο Ϋξγσλ ηΫρλεο 

εέρε απνθνηηάζεη απφ ην ρνιεέν Καιψλ Σερλψλ ην 1906 θαη ζηε ζπλΫρεηα 

παξαθνινχζεζε καζάκαηα δσγξαθηθάο ζηελ Αθαδεκέα Καιψλ Σερλψλ ηνπ ΜνλΪρνπ 

                                                 
1Γελ Ϋρσ εληνπέζεη ην ΦΔΚ ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ. Σελ πιεξνθνξέα ηε δέλεη ν έδηνο ν ηξαηεγφο ζε 

κεηαγελΫζηεξν Ϊξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξέδα Ζ Πνςία. Βι. Γ. ηξαηεγφο, «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. 

Ζ Πνςΐα, 6 Απξηιένπ 1944.  
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θνληΪ ζηνλ θαζεγεηά Λ. θνλ Λεθηο(Ludwig von Löfftz, 1845-1910). ΔπΫζηξεςε 

ζηελ ΔιιΪδα γηα λα ζπκκεηΪζρεη σο πνιεκηθφο δσγξΪθνο ζηνπο Βαιθαληθνχο 

ΠνιΫκνπο ην 1913 θαη θαηΪ ηα επφκελα ρξφληα δηνξγΪλσζε αηνκηθΫο εθζΫζεηο ζην 

ΕΪππεην θαη ζηελ αέζνπζα ηνπ Φηινινγηθνχ πλδΫζκνπ «Παξλαζζφο».
2
 ε Ϊξζξν 

ηνπ ζηελ εθεκεξέδα Δζηία ηνλ Ηνχλην ηνπ 1915, κε αθνξκά ηελ Ϋθζεζε ηνπ 

πλδΫζκνπ Διιάλσλ Καιιηηερλψλ ζηηο αέζνπζεο ηνπ Εαππεένπ, φπνπ εέρε 

ζπκκεηΪζρεη θαη ν έδηνο κε Ϋληεθα ειαηνγξαθέεο,
3
ν ηξαηεγφο φξηζε ηελ ηΫρλε σο ην 

«εγψ ελφο αλζξψπνπ, πνπ κπνξεέ, Ϋρσλ ηελ Φχζηλ σο ππφδεηγκα, λα δεκηνπξγάζε 

ηδηθφλ ηνπ θφζκνλ» θαη επΫθξηλε ηνπο ηερλνθξέηεο εθεέλνπο πνπ δεηνχζαλ λα «ηδνχλ 

θσηνγξαθηθάλ θαη ρξσκαηηζκΫλελ αλαπαξΪζηαζηλ ηεο Φχζεσο». Υαξαθηάξηζε δε 

ηελ Ϋθζεζε ηνπ Εαππεένπ σο κηα λεσηεξηζηηθά θαιιηηερληθά Ϋθζεζε ηεο Δπξψπεο, κε 

ην επηρεέξεκα φηη λεσηεξηζκφο ζηελ ηΫρλε ζεκαέλεη«αηνκηζκφο» θαη «απνθπγά ηεο 

ξεηζΫηαο». Χο θαιιηηερληθφ πξφηππν αλΫθεξε ηνλ ζχγρξνλφ ηνπ Γεξκαλφ δσγξΪθν 

Μαμ Λέκπεξκαλ θαη ζΫινληαο εκκΫζσο λα δεέμεη φηη γλψξηδε ηα Ϋξγα ηνππαξΫζεζε 

ηελ εκπεηξέα ηνπ απφ κηα επηζθεςά ηνπ ζηελ Πηλαθνζάθε ηνπ ΜνλΪρνπ, φπνπ θαη 

Ϊθνπζε κηα Αζελαέα θπξέα κπξνζηΪ ζηνπο πέλαθεο ηνπ Λέκπεξκαλ λα ιΫεη πξνο ηε 

θέιε ηεο «ΚαιΫ θχηηα, θχηηα Μαξέθα, ηη αεδέεο, ηη κνπληδνχξεο!».
4
 

Ζ αξλεηηθά ππνδνρά, σζηφζν, ησλ Ϋξγσλ ηνπ ηξαηεγνχ, αθφκε θαη απφ ηνπο 

ζπληεξεηηθνχο ηερλνθξέηεο φπσο ν Καινγεξφπνπινο,
5

 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

εθξεθηηθά πνιηηηθά θαηΪζηαζε ηεο επνράο εθεέλεο ζπλΫβαιαλ πηζαλψο ζηελ 

απφθαζά ηνπ λα επηζηξΫςεη ζην Μφλαρν, φπνπ παξΪιιεια κε ηε δσγξαθηθά, 

αζρνιάζεθε θαη κε ηε ζπληάξεζε Ϋξγσλ ηΫρλεο. Σαπηφρξνλα ην έδην δηΪζηεκα 

δξαζηεξηνπνηάζεθε ζπζηεκαηηθΪ θαη κε ην εκπφξην Ϋξγσλ ηΫρλεο, φπσο καο 

απνθαιχπηεη κηα ζεηξΪ επηζηνιψλ αλΪκεζα ζηνλ Γ. ηξαηεγφ θαη ηνλ Αληψλε 

ΜπελΪθε ηελ πεξένδν Φεβξνπαξένπ-Γεθεκβξένπ 1926.
6
 Αθνξκά γηα ηελ επηθνηλσλέα 

                                                 
2Βι. Έηεεζζξ εζηυκςκ Γ. ηναηδβμφ, ΚαηΪινγνο, Αζάλα, ΕΪππεηνλ, 1914. Έηεεζζξ ένβςκ γςβναθζηήξ 

Γ. ηναηδβμφ, ΚαηΪινγνο, [Αζάλα], Αέζνπζα Φηινινγηθνχ πιιφγνπ «Παξλαζζφο», 25 Ηνπλένπ Ŕ 10 

Ηνπιένπ [1920]. 
3 χλδεζκνο Διιάλσλ Καιιηηερλψλ, Β΄ Πακεθθήκζμξ Καθθζηεπκζηή Έηεεζζξ, ΚαηΪινγνο, Αζάλα, 

ΕΪππεηνλ ΜΫγαξνλ, 24 Μαΐνπ Ŕ 30 Ηνπλένπ 1915. ρεηηθΪ κε ηελ Ϋθζεζε θαη ηελ θξηηηθά ππνδνρά ηεο 

βι. . ΜνζρνλΪο, Καθθζηεπκζηά ζςιαηεία ηαζ μιάδεξ ηέπκδξ ζηδκ Δθθάδα ηαηά ημ α΄ ιζζμ ημο 20μο 

αζχκα. Ζ ζδιαζία ηαζ δ πνμζθμνά ημοξ, δηδαθηνξηθά δηαηξηβά, Αζάλα, ΔΚΠΑ, 2010,  ηφκνο Η, ζει.  

146-152. 
4Γ. ηξαηεγφο, «ΣΫρλε θαη ηερλνθξέηαη», εθ. Δζηία, 4 Ηνπλένπ 1915. 
5Βι. Δ. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζοιιεημπή ηδξ Δθθάδαξ ζηδκ Μπζεκκάθε ηδξ Βεκεηίαξ, 1934-1940, 

δηδαθηνξηθά δηαηξηβά, ΡΫζπκλν, Παλεπηζηάκην Κξάηεο,  ηφκνο Β΄, ζει. 733 θ.Ϋ. 
6Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., θΪθεινο «Έγγξαθα ζρεηηθΪ κε δσξεΫο-θιεξνδνηάκαηα-αγνξΫο», ππνθΪθεινο  

«Γχδεο, Δαξηλά πκθσλέα». Οη επηζηνιΫο πνπ αλαθΫξσ ζηε ζπλΫρεηα βξέζθνληαη ζηνλ ελ ιφγσ 

ππνθΪθειν.  
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ησλ δχν αλδξψλ άηαλ ν πέλαθαο ηνπ Γχδε «Δαξηλά πκθσλέα», Ϋξγν πνπ βξηζθφηαλ 

ζηε ζπιινγά ηεο Πηλαθνζάθεο ηνπ ΜνλΪρνπ θαη ην εέρε αγνξΪζεη ν ΜπελΪθεο ηελ 

Ϊλνημε ηνπ 1922 γηα 1500 ζηεξιέλεο απφ ηνλ Διβεηφ Ϋκπνξν ηΫρλεο Hirsch.
7
 Μφιηο 

φκσο ν Έιιελαο ζπιιΫθηεο παξΫιαβε ηνλ πέλαθα ζηελ ΑιεμΪλδξεηα, δηαπέζησζε πσο 

εέρε ππνζηεέ ζεκαληηθΫο θζνξΫο θαη γηα ηνλ ιφγν πξνζπΪζεζε κΪηαηα λα ηνλ 

επηζηξΫςεη πέζσ ζηνλ πσιεηά. ηηο αξρΫο ηνπ 1926 θη ελψ επηρεηξνχζε λα πνπιάζεη 

ζηνλ ΜπελΪθε Ϋλαλ πέλαθα ηνπ Γχδε, ν ηξαηεγφο πιεξνθνξάζεθε απφ ηνλ δσγξΪθν 

θαη επέζεο θΪηνηθν ΜνλΪρνπ Δκκαλνπάι Εαΐξε ην αλσηΫξσ ζπκβΪλ θαη δξΪηηνληαο 

ηελ επθαηξέα, πξνζθΫξζεθε λα βνεζάζεη ηνλ νκνγελά ζηελ πξνζπΪζεηΪ ηνπ λα 

δηεθδηθάζεη ρξεκαηηθά απνδεκέσζε γηα ηελ αηπρά αγνξΪ ηνπ.
8

 ΜΪιηζηα ζηελ 

επηζηνιά ηνπ πξνο ηνλ ΜπελΪθε (κε εκεξνκελέα 6 Φεβξνπαξένπ 1926), ν ηξαηεγφο 

ηνλ ελεκΫξσζε φηη εέρε άδε επηζθεθζεέ απηνβνχισο ηελ Πηλαθνζάθε ηνπ ΜνλΪρνπ 

γηα λα εξεπλάζεη ην δάηεκα θαη φηη νη ππεχζπλνη ηνπ κνπζεένπ ηνλ πιεξνθφξεζαλ φηη 

εέραλ μεθξεκΪζεη ην Ϋξγν πξν πνιινχ, «δηφηη εέρε πΪζεη Weisskrankheit, δειαδά 

αζζΫλεηαλ ηνπ ιεπθνχ ρξψκαηνο», επεηδά άηαλ ε πξψηε θνξΪ πνπ ν Γχδεο «εηξγΪζζε 

ππαέζξηνλ Ϋξγνλ»,
9
 θαη φηη ην πνχιεζαλ θαηφπηλ ζηνλ Hirschθαη επνκΫλσο δελ 

θΫξνπλ επζχλε γηα ην ηη ζπλΫβε ζηε ζπλΫρεηα. Ζ παξΫκβαζε ηνπ ηξαηεγνχ 

απνζθνπνχζε ζην λα πεέζεη ηνλ ΜπελΪθε λα ηνλ εμνπζηνδνηάζεη «λα θαλνλέζεη ην 

δάηεκα» θαη λα επηηχρεη ηελ απνδεκέσζε ηνπ απφ ηνλ Υηξο. ηελ απΪληεζά ηνπ ζηηο 

26 Φεβξνπαξένπ ν ΜπελΪθεο ηφληζε πξνο ηνλ δσγξΪθν φηη κφλν δηθαζηηθψο ζα 

κπνξνχζε λα πΪξεη ηα ρξάκαηΪ ηνπ πέζσ, ελψ ηνλ ελεκΫξσζε φηη «εέρε θΪπνπ» θαη 

                                                 
7Γηα ηελ αγνξΪ εέρε κεζνιαβάζεη ν μΪδεξθνο ηνπ Α. ΜπελΪθε ζηε Μαζζαιέα, Κσλζηαληέλνο 

ΥσξΫκεο. ε επηζηνιά ηνπ κΪιηζηα πξνο ηνλ ΜπελΪθε ζηελ ΑιεμΪλδξεηα, κε εκεξνκελέα 26 Μαΐνπ 

1926, ν ΥσξΫκεο Ϋθαλε ιφγν γηα «ρξπζά δνπιεηΪ» πνπ «φηαλ καζεηεπηεέ ζηαο Αζάλαο βαξΫσο ζα ην 

θΫξνπλ νη δηΪθνξνη ΚακπΪλε θαη Ϊιινη accammateurs (!) ηνπ Γθχδε», ζρφιην ελδεηθηηθφ ησλ 

πξνζσπηθψλ αληαγσληζκψλ αλΪκεζα ζηνπο Έιιελεο ζπιιΫθηεο.  
8Βι. επηζηνιά ηνπ Γ. ηξαηεγνχ πξνο ηνλ Α. ΜπελΪθε κε εκεξνκελέα 6 Φεβξνπαξένπ 1926: «Πξν 

θαηξνχ φηαλ αλχπνπηνο Ϋγξαςα πξνο πκΪο βαζηζζεέο επέ ηεο παιαηΪο γλσξηκέαο ελ εκΫξαηο δφμεο θαη 

εζληθάο επηπρέαο, Ϋιαβνλ παξ‟ πκψλ ηελ αλΫιπηζηνλ κνη απαληεηηθάλ ιαθσληθάλ επηζηνιάλ, ηελ 

νπνέαλ ιφγσ ηνπ χθνπο ηεο θαη ηεο θξΪζεσο «δελ αγνξΪδσ θαη πξν παληφο εθ Γεξκαλέαο», εμΫιαβνλ 

σο πνιηηηθάο θχζεσο θαη Ϋζηεηια ηελ απΪληεζηλ ελ Ϋζηεηια, δηα ηελ νπνέαλ εθ ησλ πζηΫξσλ δεηψ 

ζπγλψκελ, δηφηη θαη εθ ησλ πζηΫξνλ επιεξνθνξάζελ, φηη ε αγαλΪθηεζέο ζαο εέρελ σο ππνζΫησ Ϊιια 

αέηηα θαη δε ην φηη ζαο εμεπΪηεζαλ κε ηελ πψιεζηλ Ϋξγνπ Γχδε „Δαξηλά πκθσλέα‟». ε λεψηεξε 

επηζηνιά ηνπ πξνο ηνλ ΜπελΪθε ζηηο 10 Μαξηένπ 1926 δηαβΪδνπκε φηη γηα ην ζΫκα ηεο «Δαξηλάο 

πκθσλέαο» ηνλ εέρε πιεξνθνξάζεη ν επέζεο θΪηνηθνο ΜνλΪρνπ θαη θέινο ηνπ ΜπελΪθε, δσγξΪθνο 

Δκκαλνπάι Εαΐξεο. 
9«[...] αζζΫλεηαλ ηνπ ιεπθνχ ρξψκαηνο, πξνειζνχζαλ εθ ηνπ φηη ν καθαξέηεο Γχδεο επεηδά δηα πξψηελ 

θνξΪλ εηξγΪζζε ππαέζξηνλ Ϋξγνλ ελφκηζε θαιφλ λα πξνεηνηκΪζε ηνλ κνπζακΪλ ηνπ κε ιεπθφλ ρξψκα 

επέ δε ηνχηνπ εθ‟ φζνλ άην αθφκε λσπφλ εδσγξΪθηζε ην Ϋξγνλ, ζθνπψλ λα επηηχρε ιεπηνχο ηφλνπο 

ππαέζξνπ κε ηελ ππαέζξηνλ αηκφζθαηξαλ. Σνχην φκσο ζπλεηΫιεζελ εηο ην λα γέλε ρεκηθά Ϋλσζηο ησλ 

ρξσκΪησλ κε ηνλ θαηξφλ θαη ηα ινηπΪ ρξψκαηα επεηξεαζζΫληα εθ ηνπ κνιχβδνπ ηνπ ιεπθνχ ρξψκαηνο 

εμεθαλέζζεζαλ ά ζα εμεθαληζζνχλ ζπλ ησ ρξφλσ». 
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Ϋλα επέζεκν πηζηνπνηεηηθφ ηεο Πηλαθνζάθεο ηνπ ΜνλΪρνπ φηη ην Ϋξγν άηαλ ζε 

Ϊξηζηε θαηΪζηαζε θαη επνκΫλσο Ϋθξηλε πσο επζχλε εέρε θαη ε εθνξεέα ηνπ κνπζεένπ. 

Οινθιάξσζε, δε ηελ επηζηνιά ηνπ ππνγξακκέδνληαο φηη άηαλ δηαηεζεηκΫλνο λα 

πιεξψζεη «Ϋλα γελλαένλ πνζφλ εηο νηνλδάπνηε ζα θαηφξζσλε λα επηηχρε ηελ 

αθχξσζηλ ηεο πξΪμεσο απηάο». Ο ηξαηεγφο απΪληεζε Ϊκεζα (επηζηνιά ηεο 8
εο

 

Μαξηένπ 1926) δεηψληαο ηνπ ην πιάξεο ηζηνξηθφ ηεο ππφζεζεο, ελψ εθθξΪδνληαο ηα 

αληηζεκηηηθΪ ηνπ αηζζάκαηα, πξφηεηλε ζηνλ ΜπελΪθε ζε πεξέπησζε πνπ ηειηθΪ 

απαηηεζεέ δέθε, λα αλαζΫζεη ηελ ππεξΪζπηζά ηνπ «εηο δηθεγφξνλ εδψ, εηο Ϋλα 

δζάζδιμκ εδχ βκςζηυηαημκ επενυκ ηςκ Δαναίςκ ηαζ εκ βέκεζ ηςκ εηιεηαθθεοηχκ [ε 

ππνγξΪκκηζε δηθά κνπ], ν νπνένο Ϊκα αθνχζε ην φλνκα ηνπ Mayer (Δβξαένπ) ζα γέλε 

Ϋμσ θξελψλ. Γελ μεχξσ αλ ν Hirsch εέλε επέζεο Δβξαένο»! ΔπηπξνζζΫησο Ϋζπεπζε λα 

δηαβεβαηψζεη ηνλ Αιεμαλδξηλφ ζπιιΫθηε φηη ελεξγεέ «νπρέ εμ Ϊιινπ ιφγνπ παξΪ 

θαζαξψο απφ ηνλ εξεζηζκφλ νλ ε αηηκέα αχηε κνπ επξνμΫλεζε» θαη φηη δελ 

επηζπκνχζε θακέα ρξεκαηηθά ακνηβά γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζέεο ηνπ.
10

 Σελ έδηα 

ζηηγκά, σζηφζν, εμαθνινχζεζε ηηο πξνζπΪζεηΫο ηνπ λα ηνπ πνπιάζεη Ϋξγα 

λενειιεληθάο ηΫρλεο, αλΪκεζΪ ηνπο θαη πέλαθεο ηνπ Ηαθσβέδε θαη ηνπ 

Γχδε.
11

Αθνινχζεζε κηα ζπλεράο αληαιιαγά επηζηνιψλ κεηαμχ ησλ δχν αλδξψλ κΫρξη 

                                                 
10Δπηζηνιά Γ. ηξαηεγνχ πξνο ηνλ Α. ΜπελΪθε κε εκεξνκελέα 8 Μαξηένπ 1926: «ΔΪλ πνηΫ ζαο 

Ϋγξαςα πξνζθΫξσλ εηθφλαο κε ηνλ ζθνπφλ λα θεξδέζσ θαη θΪηη, ηνχην Ϋπξαμα ηφηε δηφηη εθ ησλ 

πνιιψλ αηπρεκΪησλ ηα νπνέα εέρνλ, ηελ βαξΫσο ηφηε θινληζζεέζαλ πγεέαλ κνπ θαη ηελ Ϋιιεηςηλ atelier 

άκελ ελαγθαζκΫλνο λα θξνληέζσ ηελ ζπληάξεζηλ ηεο νηθνγελεέαο κνπ. Απηά ε πεξένδνο επηπρψο 

παξάιζελ, εέκαη ηειεέσο πγηάο, Ϋρσ ιΪβε θαηνηθέαλ θαη atelier θαη εξγΪδνκαη εηο παξαγγειέαο portraits, 

πνιχ επραξηζηεκΫλνο δφμα ησ ζεψ. Βεβαέσο αλ λνκέζεηε θαιφλ λα ζαο πξνζθΫξσ επέ ηνπ δεηάκαηνο 

νηαλδάπνηε ππεξεζέαλ, πξνζπκφηαηα θαη Ϊλεπ νπδαηκέαο απαηηάζεσο δηα ηνλ εαπηφλ κνπ, ζα πξΪμσ 

φηη κνπ εέλε δπλαηφλ». 
11Βι. ηελ επηζηνιά ηνπ Α. ΜπελΪθε πξνο ηνλ Γ. ηξαηεγφ, κε εκεξνκελέα 10 Απξηιένπ 1926: «Γηα ηαο 

εηθφλαο ηαο νπνέαο κνπ πξνηεέλεηε, πξνο ην παξφλ δελ εέκαη αγνξαζηάο. ρη δηφηη ηα Ϋξγα δελ κνπ 

αξΫζνπλ ά δελ κε ελδηαθΫξνπλ, θΪζε Ϊιιν, αιιΪ δηφηη Ϋθακα πνιιΪο αγνξΪο ηνλ ρξφλνλ απηφλ θαη δελ 

Ϋρσ ιεπηΪ δηα λα πΪξσ Ϊιιν ηη. ΠΪλησο θξαηψ ηαο θσηνγξαθέαο θαη αξγφηεξα βιΫπνκελ πΪιη. Έρσ 

άδε κέαλ κειΫηελ ηνπ Ηαθσβέδνπ δηα ην «Καθφ εγγφλη». Σν θεθΪιη ηνπ παπνχ. ΠξΫπεη φκσο λα 

νκνινγάζσ φηη ε ηηκά ηελ νπνέαλ δεηεέηε δηα ηελ εηθφλα απηά άηηο εέλαη θαη πνιχ κηθξΪ εέλαη 

ππεξβνιηθά, δεδνκΫλνπ φηη ν δσγξΪθνο δε θαη εξγΪδεηαη αθφκε». Βι. επέζεο ηελ επηζηνιά ηνπ Γ. 

ηξαηεγνχ πξνο ηνλ Α. ΜπελΪθε, κε εκεξνκελέα 16 Μαΐνπ 1926, φπνπ θαη ε απΪληεζε ηνπ ζρεηηθΪ 

κε ηνλ πέλαθα ηνπ Ηαθσβέδε: «Σν φηη ην Ϋξγνλ εέλαη κηθξφλ εηο ζράκα δελ Ϋρεη ζεκαζέαλ δηφηη εέλαη 

πνηφηεηνο αξέζηεο, ειεχζεξνλ πνιχ θαη κε πνιχ ηαπεξακΫλην εηξγαζκΫλν, πνιχ νιέγα Ϋξγα ηνπ 

Ηαθσβέδνπ εέλαη κε ηφζε επρΫξεηαλ δσγξαθηζκΫλα. Δθηφο ηνχην εέλαη ην πξφεξγνλ Ϋξγνπ ην νπνένλ 

επξέζθεηαη εηο ην Μνπζεένλ ηνπ Wisbaden αλαηππσζΫλ εηο εθαηνληΪδαο ρηιηΪδσλ αληηηχπσλ θαη ην 

Ϋξγνλ πνπ θπξέσο εδφμαζε ηνλ Ηαθσβέδελ. Σξέα Ϋξγα ηνπ Ηαθσβέδνπ εέλαη ηα δηαζεκφηεξα ηνπ. Σν 

Portraitηνπ δσγξΪθνπ Fink. Σν portraitηεο θπξέαο ηνπ δηαζάκνπ δσγξΪθνπ GabrielMax πνπ Ϋρσ εγψ 

θαη ην «θαθφ εγγφλη» πνπ επξέζθεηαη εηο ην Wisbaden. ΑπηΪ ηα Ϋξγα εέλαη δσγξαθηζκΫλα εηο ηελ 

επνράλ πνπ ν Ηαθσβέδεο Ϋθζαζε εηο ην χςηζηνλ ζεκεένλ ηεο ΣΫρλεο ηνπ. Σα θαηφπηλ εέλαη ηελ επνράλ 

πνπ αξρέδεη ε decadence, φπσο ην ΚνληζΫξην πνπ εέλαη εηο ηελ Πηλαθνζάθελ Αζελψλ. Πιελ φισλ 

απηψλ, ην Ϋξγνλ ηνχηνλ εγφξαζα 2.200 κΪξθα ρξπζΪ = 110 ιέξεο. Δηο ηελ Πηλαθνζάθελ Αζελψλ ην 

πξνζΫθεξα κε 200 κΪξθα δεκέαλ. Δγψ ν νπνένο δελ Ϋρσ ππΫξ εκνχ ηα πξνζφληα φζα ζπγθεληξψλνληαη 

δηα ηνλ Ηαθσβέδελ, πιεξψλνκαη ζάκεξνλ δη‟ ελ portrait εηο ην κΫγεζνο ηεο θπξέαο Max 2-2 ½ ρηιηΪδεο 
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θαη ηνλ ΓεθΫκβξην ηνπ 1926, φπνπ ν ηξαηεγφο ελεκΫξσλε ηνλ ΜπελΪθε γηα ηηο 

επαθΫο ηνπ κε ηνπο ππεχζπλνπο ηεο Βαπαξηθάο Πηλαθνζάθεο θαη δεηψληαο ηνπ 

επηηαθηηθΪ ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζα Ϋιπλε ην δάηεκα ππΫξ ηνπ Αιεμαλδξηλνχ 

ζπιιΫθηε, ρσξέο φκσο ν ηειεπηαένο λα θαηαθΫξεη ηειηθΪ λα ην βξεη αλΪκεζα ζηα 

ραξηηΪ ηνπ.
12

 

Ο ηξαηεγφο επΫζηξεςε νξηζηηθΪ ζηελ Αζάλα ζηηο αξρΫο ηνπ 1936 θαη ζηηο 4 

Φεβξνπαξένπ ηεο έδηαο ρξνληΪο Ϋδσζε κηα δηΪιεμε ζηελ αέζνπζα ηνπ «Παξλαζζνχ» 

κε ζΫκα «ηελ ηερληθά εμαθξέβσζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ πηλΪθσλ», παξαζΫηνληαο, 

φπσο καο πιεξνθνξεέ ην ξεπνξηΪδ, δηαθσηηζηηθΪ παξαδεέγκαηα Ϋξγσλ, 

ζπλνδεπφκελα απφ πξνβνιά ησλ ζρεηηθψλ δηαθαλεηψλ. ην κνλφζηειν γηλφηαλ, 

επέζεο ιφγνο, γηα ηε καθξΪ ηνπ πεέξα σο εκπεηξνγλψκνλα, ελψ ηδηαέηεξε αλαθνξΪ 

Ϋθαλε ν ζπληΪθηεο θαη ζηε βεβαηφηεηα ηνπ ηξαηεγνχ γηα ηε γλεζηφηεηα, παξΪ ηηο 

επηδσγξαθέζεηο, φισλ ησλ πηλΪθσλ ηνπ Θενηνθφπνπινπ ζηε ζπιινγά ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο.
13

 Σν έδην ρξνληθφ δηΪζηεκα μεθέλεζε, φπσο αλΫθεξα ζην πξνεγνχκελν 

θεθΪιαην, θαη ε ζπζηεκαηηθά πξνζπΪζεηα ηνπ ηξαηεγνχ λα ζρεηηζηεέ επαγγεικαηηθΪ 

κε ηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε, αλαιακβΪλνληαο ηε ζπληάξεζε ησλ Ϋξγσλ ηεο ζπιινγάο 

κε απψηεξν ζθνπφ πηζαλφηαηα λα δηνξηζηεέ ζηε ζΫζε ηνπ κφληκνπ επηκειεηά πνπ εέρε 

κεέλεη θελά κεηΪ ηνλ ζΪλαην ηνπ Γεψξγηνπ Υαηδφπνπινπ ζηηο 27 Ηαλνπαξένπ 1935. 

Έηζη ηελ Ϊλνημε ηνπ 1936 ηα κΫιε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιένπ, Ϋπεηηα απφ 

Ϋγγξαθε πξφηαζε ηνπ ηξαηεγνχ, δΫρζεθαλ λα ηνπ αλαζΫζνπλ ηελ ηερληθά εμΫηαζε 

ηνπ πέλαθα ηνπ ΚνξΫηδην «Ζ Αλαηξνθά ηνπ Έξσηα» (Π. 512, δσξεΪ ηΫθαλνπ 

ΞΫλνπ)κε ζθνπφ λα δηαπηζησζεέ ε απζεληηθφηεηΪ ηνπ.
14

 Ζ ππνιεηηνπξγέα ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο ηελ έδηα πεξένδν εμαηηέαο ηνπ κε δηνξηζκνχ λΫσλ κειψλ ζηελ Δπηηξνπά 

Δπέβιεςεο δπζρΫξαηλε πηζαλψο ηε κφληκε ζπλεξγαζέα ηνπ ηξαηεγνχ κε ην κνπζεέν, 

ν έδηνο φκσο ν δσγξΪθνο-ζπληεξεηάο εμαθνινχζεζε ηφζν κε Ϊξζξα ηνπ ζηνλ 

θαζεκεξηλφ ηχπν,
15

 φζν θαη κε Ϋγγξαθεο αηηάζεηο ηνπ πξνο ηε δηνέθεζε ηεο 

Πηλαθνζάθεο, λα επηδηψθεη ηνλ θαζαξηζκφ ησλ πηλΪθσλ ηεο ζπιινγάο. ηε 

                                                                                                                                            
κΪξθα εδψ. Σν αλ δε ν Ηαθσβέδεο νπδεκέαλ Ϋρεη ζεκαζέαλ, δηφηη φ,ηη εδσγξΪθηζε δελ δχλαηαη ζάκεξνλ 

λα ην θζΪζε. Απηφο ζάκεξνλ εέλαη λεθξφο δηα ηελ ηΫρλε ηνπ». ηελ έδηα επηζηνιά ν ηξαηεγφο 

πξνηεέλεη ζηνλ ΜπελΪθε ηελ αγνξΪ ηεζζΪξσλ Ϋξγσλ (ην «Καθφ εγγφλη» θαη ην πνξηξΫην ηεο ζπδχγνπ 

ηνπ δσγξΪθνπ GabrielvonMax ηνπ Ηαθσβέδε, θαζψο θαη ηνπ «Υφληδα» θαη «Κνξαζέδνο εηο ηελ απιάλ» 

ηνπ Γχδε, φια καδέ γηα 530 ιέξεο, Ϋλαληη ηεο αξρηθάο ηηκάο ησλ 625 ιηξψλ.    
12 Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., θΪθεινο «Έγγξαθα ζρεηηθΪ κε δσξεΫο-θιεξνδνηάκαηα-αγνξΫο», ππνθΪθεινο  

«Γχδεο, Δαξηλά πκθσλέα».  
13Αλκ, «Ζ εκπεηξνγλσκνζχλε εηο ηα Ϋξγα δσγξαθηθάο», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 5 Φεβξνπαξένπ 1936. 
14Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., ΠξαθηηθΪ Καιιηηερληθνχ πκβνπιένπ, ζπλεδξέαζε ηεο 18εο Μαΐνπ 1936. Βι. 

θαη ηα φζα αλαθΫξσ ζην πξνεγνχκελν θεθΪιαην.  
15Γ. ηξαηεγφο, «Σα βΪζαλα ηεο Δζλ. Πηλαθνζάθεο. Δπέ 30 ηφζα Ϋηε», εθ. Δζηία,29 Ηαλνπαξένπ 1938.  
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ζπλεδξέαζε, ιφγνπ ρΪξε, ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιένπ ηεο 20
εο

 Ηνπλένπ 1939, 

ζπδεηάζεθε, παξνπζέα θαη ηνπ ηφηε Γηεπζπληά ησλ Καιψλ Σερλψλ Παληειά 

ΠξεβειΪθε, ε πξφηαζε ηνπ ηξαηεγνχ λα «ζπλερέζεη ηνλ θαζαξηζκφ Ϋξγσλ ηεο 

Πηλαθνζάθεο, ηεο ζπληεξάζεσο ησλ νπνέσλ ππΪξρεη απφιπηνο αλΪγθε». χκθσλα κε 

ηα πξαθηηθΪ απνθαζέζηεθε λα αλαιΪβεη ν ηξαηεγφο ηε ζπληάξεζε ηξηψλ Ϋξγσλ απφ 

ηε δσξεΪ ηνπ ηΫθαλνπ ΞΫλνπ:
16

 ηελ «Αλαηξνθά ηνπ Έξσηα» (Π.512) ηνπ ΚνξΫηδην, 

ηελ «Πξνζσπνγξαθέα γξαέαο» (Π.517), απνδηδφκελε εηο ηνλ ΡΫκπξαλη
17

 θαη ηελ 

«Πξνζσπνγξαθέα ΛενλΪξδνπ Νηα Βέληζη», αγλψζηνπ θαιιηηΫρλε.  

Σελ έδηα επέζεο πεξένδν ν ηξαηεγφο ελδηαθΫξζεθε ζπζηεκαηηθΪ θαη γηα ηελ 

παξνπζέα ηνπ ζηελ αζελατθά θαιιηηερληθά δεκφζηα ζθαέξα, κΫζα απφ ηελ 

αξζξνγξαθέα ηνπ ζηε δεθαπελζάκεξε ηνπξηζηηθά επηζεψξεζε Ζχξ, ηελ νπνέα 

εμΫδηδε απφ ην 1938 ν πξψελ ζηξαηησηηθφο Κσλζηαληέλνο Αζαλ. Παπαγεσξγένπ. ην 

Ϊξζξν ηνπ, ιφγνπ ρΪξε, κε ηέηιν Δεκζηή Σέπκδ ηνλ Απξέιην ηνπ 1939, Ϋζπεπζε λα 

δηαηππψζεη ηελ ηθαλνπνέεζά ηνπ γηα ηηο ελΫξγεηεο ηνπ δηθηΪηνξα ΜεηαμΪ ζηε 

δηακΪρε πνπ εέρε μεζπΪζεη ελΪκηζη πεξέπνπ ρξφλν λσξέηεξα αλΪκεζα ζηελ ΟκΪδα 

ησλ «Διιάλσλ Αθαδεκατθψλ Καιιηηερλψλ» θαη ηνπ δηεπζπληά ηνπ Σκάκαηνο ησλ 

Καιψλ Σερλψλ ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο ΠξεβειΪθε.
18

 «Με ραξΪ, Ϋγξαςε ν 

ηξαηεγφο, αλαγλσξέδνκελ πιάξσο θαη επηθξνηνχκελ ηελ Ϊξλεζηλ θαη 

επηρεηξεκαηνινγέαλ πνπ ν Κπβεξλάηεο αληΫηαμε εηο ηελ αέηεζηλ ησλ απηνθιεζΫλησλ 

Αθαδεκατθψλ Καιιηηερλψλ, φηαλ εδάηνπλ φπσο απαγνξεπζά ε κνδΫξλα ηΫρλε».
19

 

Γηαηππψλνληαο, επέζεο, κηα Ϊληζε θαη ρσξέο απζηεξφ ινγηθφ εηξκφ 

επηρεηξεκαηνινγέα, ν ηξαηεγφο επηρεέξεζε λα δηαζαθελέζεη ηελ Ϋλλνηα ηεο εζληθάο 

ηΫρλεο θαη λα δψζεη παξαδεέγκαηα εηθαζηηθάο παξαγσγάο κε εζληθφ ραξαθηάξα. 

Αθνχ, ινηπφλ, φξηζε ηελ ηΫρλε σο «ηελ εθδάισζε ελφο βαζχηεξνπ ζπλαηζζάκαηνο 

ηνπ αλζξψπνπ, ελφο ζπλαηζζάκαηνο πνπ ηνπ εκπλΫεη ε δσά θαη ην πεξηβΪιινλ», 

εμΫθξαζε ζηε ζπλΫρεηα ηελ πέζηε ηνπ ζηελ εμειηθηηθά ηεο πνξεέα, ε νπνέα 

                                                 
16 χκθσλα εμΪιινπ, κε ηα πξαθηηθΪ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο (ζπλεδξέαζε ηεο 28εο Ηνπλένπ 1939), ε 

Δπηηξνπά απνθΪζηζε λα δηαηεζνχλ κΫρξη 80.000 δξρ. «δηα γεληθΪο δαπΪλαο βειηηψζεσο ησλ ζπιινγψλ 

θαη ηνπ ηδξχκαηνο» απφ ην ππφινηπν ηνπ πνζνχ ηεο θξαηηθάο επηρνξάγεζεο γηα ηελ αγνξΪ Ϋξγσλ 

ηΫρλεο. ε πεξέπησζε, δε, πνπ ην Τπνπξγεέν δελ θαηαβΪιεη ηε ρνξεγέα, απνθαζέζηεθε λα δαπαλεζνχλ 

60.000 δξρ. απφ ην ηακεέν ηεο Πηλαθνζάθεο «σο ακνηβά ηνπ θ. Γ. ηξαηεγνχ πξνο θαζαξηζκφλ ησλ 

Ϊλσ αλαθεξνκΫλσλ ηξηψλ πηλΪθσλ δη εμ κάλαο. ΔπηθπιΪζζεηαη δε κεηΪ ηελ απνπεξΪησζηλ ηεο 

εξγαζέαο λα ζπλΫιζε θαη λα θξέλε πεξέ ηεο ζπλερέζεσο απηάο». 
17Γηα ηε ζπληάξεζε ηνπ Ϋξγνπ βι.Γ. ηξαηεγφο, «Ο ΡΫκπξαλη ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο. Αη δηΪθνξαη 

εθδνραέ», εθ. Δζηία, 4 επηεκβξένπ 1939, φπνπ θαη αλαπαξαγσγά ηνπ. 
18Γηα ην ππφκλεκα ησλ «Διιάλσλ Αθαδεκατθψλ Καιιηηερλψλ» θαη ηε δηακΪρε πνπ πξνθιάζεθε βι. 

ζρεηηθΪ Δ. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζοιιεημπή ηδξ Δθθάδαξ ζηδκ Μπζεκκάθε ηδξ Βεκεηίαξ, φπ.π., ηφκνο Β΄, 

ζει. 767-774. 
19Γ. ηξαηεγφο, «Δζληθά ΣΫρλε», Ζχξ, ηρ. 14, 25 Απξηιένπ 1939, ζει. 13-14. 
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επηηπγρΪλεηαη κε ηελ αηζζεηηθά θαιιηΫξγεηα, ηελ απνθηεζεέζα θαιαηζζεζέα θαη 

πεέξα, θαζψο θαη ηελ θαιχηεξε ρξάζε ησλ ηερληθψλ κΫζσλ: «Ϋηζη Ϋθζαζελ ν 

Ϊλζξσπνο απφ ηελ θαιχβα ζην πνιπηειΫο κΫγαξνλ, απφ ην πξσηφγνλν πΫηξηλν 

εξγαιεέν ζην πιΫνλ θέλν κεηΪιιηλν, απφ ην απιφ ζράκα ά ζρΫδην ζην πιΫνλ ηΫιεην 

δσγξαθηθφ, γιππηηθφ ά αξρηηεθηνληθφ Ϋξγν». Ο ηξαηεγφο Ϋθαλε ιφγν γηα ηνπο 

απεξηφξηζηνπο νξέδνληεο απηάο ηεο εμΫιημεο, Ϋζεζε φκσο σο βαζηθφ θξηηάξην γηα λα 

ζεσξεζεέ θΪηη σο «ΣΫρλε» ην λα ζρεηέδεηαη κε ηνλ ραξαθηάξα θαη ηελ ςπρνζχλζεζε 

ησλ ιαψλ, θαζψο θαη ην λα πεγΪδεη απφ ηελ ιατθά ηΫρλε, «απφ ηαο θαζεκεξηλΪο δει. 

αλΪγθαο ηεο δσάο». Χο θαηεμνράλ παξΪδεηγκα ηΫρλεο κε εζληθφ ραξαθηάξα αλΫθεξε 

ηελ αξραέα ειιεληθά ηΫρλε: «Οη Ηθηέλνη, Φεηδέαη θαη φινη νη κεγΪινη ΚαιιηηΫρλαη ηεο 

Αξραηφηεηνο εδεκηνπξγάζεζαλ απφ ηελ εμΫιημηλ, ηελ εμΫιημηλ ηεο ιατθάο ηΫρλεο. 

Απηά άην εζληθά ΣΫρλε, δηφηη αληηπξνζψπεπε ηελ δσάλ θαη ηελ αηζζεηηθάλ ησλ. Σν 

ζηακΪηεκα ηεο εμειέμεσο ζπλΫβε ηφηε, φηαλ Ϊξρηζαλ λα εηζΪγνπλ θαη νη αξραένη 

Έιιελεο μΫλελ ηΫρλελ, σο ι.ρ. απφ ηνπο Φνέληθαο. Αιι‟ απφ εθεέ Ϊξρηζε θαη ε 

θαηΪπησζηο ηελ νπνέαλ χζηεξα ζπλεπιάξσζαλ νη πφιεκνη θαη ε θαηΪθηεζηο».
20

Ο 

ηξαηεγφο Ϋθξηλε, επέζεο, φηη ε λεψηεξε θαη ζχγρξνλε εηθαζηηθά παξαγσγά ζηελ 

ΔιιΪδα δελ εέρε εζληθφ ραξαθηάξα, επεηδά αθξηβψο δελ απΫδηδε κε εηιηθξέλεηα φ,ηη ν 

ραξαθηάξαο, ηα άζε θαη Ϋζηκα κηαο ρψξαο εκπλΫνπλ ζηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο ηΫρλεο. 

ΔηδηθΪ δε απΫξξηςε ηνλ εζληθφ ραξαθηάξα ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, 

ηαπηέδνληΪο ηελ κε ηε ρνιά ηνπ ΜνλΪρνπ θαη εμαηξψληαο κφλν ηνλ Γχδε, ν νπνένο 

μερψξηζε «θπιεηηθψο» ζηελ ηΫρλε ηνπ απφ ηνπο ζχγρξνλνχο ηνπ Γεξκαλνχο, αθφκα 

θαη φηαλ εέραλ ηελ έδηα ζεκαηνγξαθέα, θαη ε αηζζεηηθά ηνπ καξηπξνχζε ηελ ειιεληθά 

ηνπ θαηαγσγά. Αληέζηνηρα άηαλ επηθξηηηθφο θαη κε ηηο θαιιηηερληθΫο πξνζπΪζεηεο ησλ 

ηειεπηαέσλ εηψλ, θΪλνληαο ιφγν γηα «παξαλνάζεηο πνπ ελεθηινρψξεζαλ εηο ηα ηεο 

Διιεληθάο Καιιηηερλέαο» θαη θξέλνληαο πσο ε ηΪζε νξηζκΫλσλ πξνο ηνλ 

«κνδεξληζκφ» δελ Ϋρεη παξνπζηΪζεη θΪηη ζνβαξφ θαη Ϊμην ιφγνπ.
21

 Απφ ηα παξαπΪλσ 

εέλαη, θαηΪ ηε γλψκε κνπ, εκθαλΫο φηη νη αληηιάςεηο ηνπ ηξαηεγνχ άηαλ ζε πνιιΪ 

ζεκεέα ηαπηφζεκεο κε εθεέλεο ησλ Αθαδεκατθψλ Καιιηηερλψλ, αθνχ θαη εθεέλνη 

δεηνχζαλ λα δνζεέ ζηε κνξθά ηεο ηΫρλεο πεξηερφκελν απφ ηε θχζε θαη ην ρξψκα ηεο 

ΔιιΪδαο, απφ ηα άζε θαη ηα ΫζηκΪ ηεο, απφ ηε δσά θαη ηνπο αλζξψπνπο ηεο, ελψ 

παξΪιιεια θαηαδέθαδαλ ηα ξεχκαηα ησλ θπβηζηψλ, ησλ πξσηνγφλσλ θαη ησλ 

                                                 
20π.π. 
21π.π. 
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θνπηνπξηζηψλ πνπ θαηΫθιπζαλ ηελ ΔιιΪδα ηα ηειεπηαέα ρξφληα.
22

 Χο πξνο απηφ, 

εέλαη ελδεηθηηθΪ ηα φζα ν ηξαηεγφο πξνζΪπηεη ζε λΫν Ϊξζξν ηνπ ζηελ επηζεψξεζε 

Ζχξ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1939, ζηνπο ζχγρξνλνχο ηνπ θαιιηηΫρλεο, νη νπνένη ζΫινπλ 

«κε ην ζηαληφ λα θαηλνηνκάζνπλ δηΪ ηνπ πξηκηηηβηζκνχ ά Ϊιισλ μΫλσλ πξνο ηελ 

επνράλ, ηα άζε θαη ηα Ϋζηκα, θαη ηελ ηδηνζπγθξαζέαλ ησλ κεζφδσλ». ην έδην δε 

δεκνζέεπκα ν αξζξνγξΪθνο ζηξΪθεθε θαη ελΪληηα ζηνπο ηερλνθξηηηθνχο γξΪθνληαο 

φηη δελ άηαλ αληηθεηκεληθνέ θξηηΫο ηεο ηΫρλεο, φηη δελ δηΫζεηαλ αλεπεξΫαζηε θαη νξζά 

θξέζε θαη φηη ηνπο Ϋιεηπε ε απαηηνχκελε ηερλνθξηηηθά κφξθσζε θαη ηδηνθπέα, 

πξνβΪιινληαο εκκΫζσο ηνλ εαπηφ ηνπ σο ηνλ δηαλννχκελν εθεέλν πνπ εέρε φια ηα 

παξαπΪλσ ραξαθηεξηζηηθΪ.
23

 

Οη ζπζηεκαηηθΫο θαη κεζνδηθΫο πξνζπΪζεηεο ηνπ ηξαηεγνχ λα εκπιαθεέ 

επαγγεικαηηθΪ κε ηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε θαξπνθφξεζαλ ηειηθΪ κε ηνλ δηνξηζκφ 

ηνπ ζηε δηεχζπλζε ηνπ κνπζεένπ ηνλ ΜΪξηην ηνπ 1940. Ζ ηνπνζΫηεζά ηνπ άηαλ 

ζχκθσλε κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, αθνχ ν λφκνο 2867 ηνπ 1922 πξνΫβιεπε φηη 

Γηεπζπληάο (εθηεινχληνο θαη θαζάθνληα Αλψηεξνπ Δπηκειεηά) δηνξέδεηαη «δφθηκνο 

δσγξΪθνο ελ ηε Δζπεξέα κνξθσζεέο θαη Ϋρσλ αλεγλσξηζκΫλελ εηδηθφηεηα πξνο 

ζπληάξεζηλ θαη δηΪζσζηλ Ϋξγσλ δσγξαθηθάο». Γελ πξνθχπηεη, φκσο, απφ ηα αξρεηαθΪ 

ηεθκάξηα φηη ε ζπγθεθξηκΫλε επηινγά Ϋγηλε «θαζ‟ ππνδεέμεη» ηεο Δπηηξνπάο 

Δπέβιεςεο, φπσο επέζεο φξηδε ν λνκνζΫηεο.
24

 ην βηβιέν ησλ πξαθηηθψλ ζην αξρεέν 

ηεο Δ..Π.Μ.Α.., δελ θαηαγξΪθεηαη θακέα ζπλεδξέαζε ηεο Δπηηξνπάο ην δηΪζηεκα 29 

Ηνπιένπ 1939 - 4 Μαξηένπ 1941, πηζαλψο ιφγσ ειιεέςεσο απαξηέαο, αθνχ απφ ηελ 

πξνβιεπφκελε επηακειά ηεο ζχλζεζε, κφλν νη ΜπελΪθεο θαη Μαληδνχθαο αζθνχζαλ 

ηα θαζάθνληα ηνπο ηελ πεξένδν εθεέλε. Ο δηνξηζκφο, επνκΫλσο, ηνπ ηξαηεγνχ 

νθεέιεηαη ζε απφθαζε ηνπ έδηνπ ηνπ ΜεηαμΪ, ν νπνένο ηελ έδηα επνρά άηαλ θαη 

Τπνπξγφο Παηδεέαο,
25

 θαη φπσο ζσζηΪ παξαηεξεέ ν Δ. Μαηζηφπνπινο, άηαλ κηα 

«εμφθιεζε ελφο παιηνχ ρξΫνπο ηφζν ηνπ ΜεηαμΪ, φζν θαη γεληθφηεξα ηνπ 

                                                 
22Βι. ην Τπφκλεκα πνπ παξαζΫηεη ν Δ. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζοιιεημπή ηδξ Δθθάδαξ ζηδκ Μπζεκκάθε, 

φπ.π.,  ηφκνο Β΄, ζει. 769-71. 
23Γ. ηξαηεγφο, «Πεξέ ζπγρέζεσλ εηο ηα ηεο ηΫρλεο», Ζχξ, ηρ. 18, 25 Απγνχζηνπ 1939, ζει. 1. 
24Νφκνο 2867 πεξέ ηξνπνπνηάζεσο ησλ λφκσλ 1434 «πεξέ νξγαλψζεσο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο» θαη 

ΓΦΝΖ΄ «πεξέ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», ΦΔΚ, 123, ηρ. Α΄, 23/7/1922: «Γηεπζπληάο θαη Αλψηεξνο 

Δπηκειεηάο (conservateur) δηνξέδεηαη θαη απνιχεηαη δηα Β. ΓηαηΪγκαηνο επέ βαζκψ θαη κηζζψ 

Γηεπζπληνχ Τπνπξγεένπ α΄ ηΪμεσο ηδ οπμδείλεζ ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ Δεκζηήξ Πζκαημεήηδξ (ε 

ππνγξΪκκηζε δηθά κνπ) δφθηκνο δσγξΪθνο ελ ηε Δζπεξέα κνξθσζεέο θαη Ϋρσλ αλεγλσξηζκΫλελ 

εηδηθφηεηα πξνο ζπληάξεζηλ θαη δηΪζσζηλ Ϋξγσλ δσγξαθηθάο, ά επέ δεθαεηέαλ ηνπιΪρηζηνλ δηαηειΫζαο 

Δπηκειεηάο ελ ηε Δζληθά Πηλαθνζάθε». 
25Ο ΗσΪλλεο ΜεηαμΪ αλΫιαβε ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο ηελ 25εΝνεκβξένπ 1938, κεηΪ ηελ παξαέηεζε 

ηνπ Κ. Γεσξγαθφπνπινπ απφ ηε ζπγθεθξηκΫλε ζΫζε. Σελ 11ε Φεβξνπαξένπ 1939 εέρε επέζεο ζπζηαζεέ 

θαη ζΫζε Τθππνπξγνχ Παηδεέαο, ζηελ νπνέα εέρε δηνξηζηεέ ν Νηθφιανο πΫληδαο.  



   755 

αληηβεληδειηθνχ πνιηηηθνχ θφζκνπ πξνο κηα νηθνγΫλεηα πνπ θνξηψζεθε ηα βΪξε ηεο 

πνιηηηθάο ηεο», θαη πην ζπγθεθξηκΫλα πξνο ηνλ αδεξθφ ηνπ Γ. ηξαηεγνχ, 

βαζηιφθξνλα αμησκαηηθνχ θαη πξνζσπηθνχ θέινπ ηνπ δηθηΪηνξα, Ξελνθψληα 

ηξαηεγνχ, ν νπνένο εέρε θαηαδηθαζηεέ ζε ηζφβηα θαη εέρε πεζΪλεη ζηε θπιαθά κεηΪ 

ηελ Μηθξαζηαηηθά Καηαζηξνθά.
26

Θα πξφζζεηα κφλν ζηνλ παξαπΪλσ ηζρπξηζκφ, φηη 

ε επηινγά ηνπ ηξαηεγνχ, ν νπνένο ηελ έδηα επνρά εέρε αλαιΪβεη ηε ζπληάξεζε Ϋξγσλ 

ηεο ζπιινγάο θαη εέρε σο εθ ηνχηνπ απνθηάζεη κηα ζρεηηθά γλψζε ηεο ιεηηνπξγέαο 

ηεο Πηλαθνζάθεο, απνηεινχζε κηα εχθνιε θαη ρσξέο ρξνλνηξηβά ιφγσ 

γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ιχζε πνπ δηαζθΪιηδε φηη ην κνπζεέν δελ ζα παξΫκελε 

ρσξέο δηεπζπληά θαηΪ ηελ θξέζηκε πεξένδν ησλ πνιεκηθψλ πξνεηνηκαζηψλ θαη ηεο 

ζπλαθφινπζεο αλαπφθεπθηεο ζηξαηησηηθάο ζχξξαμεο. Δπέζεο, εέλαη πηζαλφλ φηη ν 

έδηνο ν ΜεηαμΪο δηΫβιεπε ηελ θπξηαξρέα ηεο Γεξκαλέαο ζηελ Δπξψπε θαη γηα ηνλ 

ιφγν απηφλ ν γεξκαλνηξαθάο ηξαηεγφο απνηεινχζε κηα ηδαληθά επηινγά γηα ηε 

δηεχζπλζε ηνπ θαιιηηερληθνχ κνπζεένπ ηεο ρψξαο.  

ΑκΫζσο κεηΪ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ, ν Γ. ηξαηεγφο κέιεζε ζηνλ δεκνζηνγξΪθν 

ΑληξΫα ΦξαγθηΪ ηεο εβδνκαδηαέαο θαιιηηερληθάο εθεκεξέδαο Σα Παναζηήκζα 

ζρεηηθΪ κε ηηο πξψηεο ελΫξγεηεο πνπ ζθφπεπε λα θΪλεη σο δηεπζπληάο ηνπ κνπζεένπ.
27

 

Έζεζε σο πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηελ απφθηεζε Ϋξγσλ λεσηΫξσλ Διιάλσλ δσγξΪθσλ 

ψζηε ε Πηλαθνζάθε, φπσο ηφληζε, λα «ιΫγεηαη Δζληθά φρη ηππηθΪ αιιΪ απφ ηα Ϋξγα 

πνπ ζα πεξηιακβΪλε», ζΫζε πνπ επαλΫιαβε θαη ζηε ζπλΫρεηα: «Ζ πξψηε κνπ ζθΫςε 

εέλαη λα ηελ θΪλσ ειιεληθά, ην ζπνπδαηφηεξν εέλαη λα κπνπλ νη Έιιελεο 

θαιιηηΫρλεο». εκεέσζε δε φηη ζα γέλεηαη κηα «δηαξθάο παξαθνινχζεζε» ηεο 

ειιεληθάο ηΫρλεο θαη φηη ζα δηνξγαλσζεέ Ϋλα εέδνο κφληκεο Ϋθζεζεο, ψζηε λα 

επηηεπρζεέ ν δηαπαηδαγσγηθφο ζθνπφο ηεο Πηλαθνζάθεο. Σηο πξνζΫζεηο ηνπ απηΫο λα 

εκπινπηέζεη ζπζηεκαηηθΪ ηε ζπιινγά ηνπ κνπζεένπ κε Ϋξγα ζχγρξνλσλ Διιάλσλ 

θαιιηηερλψλ δηαηχπσζε ν ηξαηεγφο θαη ζε κηα ζεηξΪ Ϊξζξσλ ηνπ ζηελ εθεκεξέδα Ζ 

Πνςΐα,ηνλ Απξέιην ηνπ 1944, φπνπ θαη επΫθξηλε ηελ πξνεγνχκελε δηνέθεζε γηα ηηο 

ειιεέςεηο ζην ηκάκα ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο («αηπρψο δηεπέζησζα φηη εέκεζα πνιχ 

πησρνέ εηο αξηζκφλ θαη πνηφηεηα Ϋξγσλ»). ΑλαθΫξζεθε κΪιηζηα ζε κηα ζπλνκηιέα ηνπ 

κε ηνλ Παπαλησλένπ, θαηΪ ηελ νπνέα δηαπέζησζε φηη δελ ππάξρε πξφγξακκα «πεξέ 

                                                 
26Δ. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζοιιεημπή ηδξ Δθθάδαξ ζηδκ Μπζεκκάθε, φπ.π.,  ζει.735-736. 
27Α. ΦξαγθηΪο, «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε θη ν λΫνο ηεο Γηεπζπληάο θ. Γ. ηξαηεγφο», Σα Παναζηήκζα, 

Α΄, 6 Απξηιένπ 1940, ζει. 1-2. Σνπ έδηνπ, «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε θη ν λΫνο ηεο Γηεπζπληάο θ. Γ. 

ηξαηεγφο. Β΄», Σα Παναζηήκζα, 13 Απξηιένπ 1940, ζει. 6. Σνπ έδηνπ, «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε θη ν 

λΫνο ηεο Γηεπζπληάο θ. Γ. ηξαηεγφο. Γ΄», Σα Παναζηήκζα, 20 Απξηιένπ 1940, ζει. 6. 
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ηδξχζεσο ζνβαξσηΫξαο κνξθάο ειιεληθνχ ηκάκαηνο» θαη ε πξνζνρά ηεο δηνέθεζεο 

πεξηνξηδφηαλ ζε ειΪρηζηα νλφκαηα Διιάλσλ θαιιηηερλψλ, γεγνλφο πνπ ραξαθηάξηζε 

εζθαικΫλν θαη επηβιαβΫο γηα ηε ζχγρξνλε θαιιηηερλέα. Έζεζε ινηπφλ σο βαζηθά 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ ηε ζπζηεκαηηθά αγνξΪ Ϋξγσλ απφ ηηο εηάζηεο Παλειιάληεο 

εθζΫζεηο, φπσο επέζεο θαη απφ ηηο νκαδηθΫο εθζΫζεηο, ψζηε λα εληζρπζεέ πιηθΪ θαη 

εζηθΪ ε ζχγρξνλε ειιεληθά θαιιηηερλέα: «Με ην λα ζαπκΪδσκελ δηαξθψο κφλνλ 

απνζαλφληαο, δελ πξνζθΫξνκελ ηέπνηε ππΫξ ηνπ κΫιινληνο ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο ελ 

ΔιιΪδη».
28

 Απφ ηα παξαπΪλσ θαέλεηαη φηη ην ζρΫδην ηνπ ηξαηεγνχ άηαλ ε 

κεηεμΫιημε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζε κνπζεέν ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθάο ηΫρλεο. 

ηε ζπλΫληεπμε ηνπ ζηνλ ΦξαγθηΪ, ν ηξαηεγφο ππνγξΪκκηζε, επέζεο, φηη «ζα 

θξνληέζνπκε λα καδΫςνπκε ην θαιχηεξν απφ ηνπο θαιχηεξνπο», αθνχ ζηελ αληέιεςά 

ηνπ ηα θαιιηηερληθΪ κνπζεέα δελ Ϋρνπλ «ηζηνξηθνχο ζθνπνχο», αιιΪ ζε απηΪ 

ζπγθεληξψλεηαη «φ,ηη θαιχηεξν Ϋρεη λα δεέμεη ε αλζξσπφηεο». ηε ζπιινγά 

επνκΫλσο ζα εληΪζζνληαλ Ϋξγα απφ ηελ σξηκφηεηα ηνπ δσγξΪθνπ, επεηδάηφηε ν 

θαιιηηΫρλεο «εθδειψλεηαη πην δπλαηΪ θαη πην Ϊξηηα, Ϋρεη πΪξεη πηα θφξκα ε 

ζπγθέλεζά ηνπ θαη ηελ κεηαδέδεη κε απφδνζε». Ο ηξαηεγφο, σζηφζν, δελ 

πξνζδηφξηζε ηα αμηνινγηθΪ θξηηάξηα ζχκθσλα κε ηα νπνέα ζα γηλφηαλ ν 

εκπινπηηζκφο ηεο Πηλαθνζάθεο, αιιΪ ρξεζηκνπνηψληαο κηα γεληθά θαη θνηλφηνπε 

θξαζενινγέα αλΫθεξε φηη «θΪζε Ϋξγν πνπ ζα Ϋρε ζνβαξΫο θαη ζηαζεξΫο αμηψζεηο ζα 

βξέζθε ηε ζΫζε ηνπ». ΔπαλαιακβΪλνληαο, επέζεο, ηα φζα εέρε γξΪςεη θαη ζην Ϊξζξν 

ηνπ ζηελ επηζεψξεζε Ζχξ ηνλ Απξέιην ηνπ 1939, φξηζε ηελ «ηΫρλε» σο ηελ εηιηθξηλά 

εθδάισζε θαη Ϋθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκΪησλ ηνπ δσγξΪθνπ («ην θαιφ Ϋξγν Ϋρεη 

εηιηθξέλεηα θαη Ϋθθξαζε […] ε Ϋλα Ϋξγν πξΫπεη λα θπξηαξρεέ ε θαηΪλπμε, ε 

εηιηθξηλά απφδνζε ηνπ βαζχηεξνπ αηζζάκαηνο») θαη ηαπηφρξνλα αλαγλψξηζε ην 

θπζηθφ πεξηβΪιινλ σο βαζηθφ παξΪγνληα ζηελ θαιιηηερληθά δεκηνπξγέα: «ηΫρλε 

εέλαη ε εθδάισζε ελφο βαζχηεξνπ ζπλαηζζάκαηνο απφ ηελ επέδξαζε ηνπ 

πεξηβΪιινληνο [...] Ζ ηΫρλε εέρε πΪληνηε Ϋλα ζθνπφ λα απνδψζεη ηηο ζπγθηλάζεηο ηνπ 

πεξηβΪιινληνο. Άκα ηηο εθδειψλεηο θαιΪ, ηφηεο θΪλεηο ηΫρλε».  

Ο λΫνο δηεπζπληάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο δηαηχπσζε ηελ πξφζεζά ηνπ λα 

κελ απνθιεέζεη θακέα ζρνιά θαη επνρά απφ ηηο ζπιινγΫο ηνπ κνπζεένπ, αθνχ 

απνδερφηαλ φηη θΪζε ζρνιά αληηπξνζσπεχεη θαη Ϋλαλ λΫν ηξφπν Ϋθθξαζεο: «ζηελ 

εθδάισζε ησλ ζπλαηζζεκΪησλ ζνπ κπνξεέο λα αθνινπζάζεηο Ϋλαλ νπνηνδάπνηε 

                                                 
28Γ. ηξαηεγφο, «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. Ζ Πνςΐα, 6 Απξηιένπ 1944. Σα ππφινηπα ηΫζζεξα Ϊξζξα 

δεκνζηεχηεθαλ ζηηο 7,8,9 θαη 12 Απξηιένπ.  
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ηξφπν. ΦζΪλεη ζην ηΫινο κε ηελ εηιηθξέλεηα λα απνδψζεηο θαη ζηνπο Ϊιινπο ηε 

ζπγθέλεζά ζνπ απηά». ηε ζπλΫληεπμά ηνπ πΪλησο απΫξξηςε εκκΫζσο, Ϋζησ θαη κε 

κεηξηνπαζεέο εθθξΪζεηο, ηνλ «κνληεξληζκφ» ραξαθηεξέδνληΪο ηνλ απιά αληέδξαζε 

ελΪληηα ζην ζπλεζηζκΫλν θαη ην αληαξφ, θαη σο κηα κε βηψζηκε ηΪζε. ηελ εξψηεζε 

δε ηνπ ΦξαγθηΪ γηα ην πψο Ϋθξηλε ηηο κνληΫξλεο ηΪζεηο θαη θπξέσο ηνλ ζνπξεαιηζκφ, 

ν ηξαηεγφο απΪληεζε φηη «γη‟ απηΪ δελ κπνξψ λα πσ ηέπνηα αθφκα ην ζεηηθφ […] 

γηα λα δάζεη φκσο θαη λα επηβιεζεέ πξΫπεη λα ιΫεη θΪηη. Ζ κνληΫξλα δσγξαθηθά θαη 

εηδηθψηεξα ν ζνπξξεαιηζκφο δελ Ϋρνπλ θηΪζεη αθφκα ζηελ ηειεησηηθά ηνπο θφξκα, 

βξέζθνληαη ζην ζηΪδην ηεο αλαδάηεζεο, θη Ϋηζη δελ κπνξνχκε λα πνχκε ηέπνηα». Ζ 

επηθπιαθηηθά απηά πξνζΫγγηζε ηνπ ζηηο λεσηεξηθΫο θαιιηηερληθΫο ηΪζεηο άηαλ 

εκθαλάο θαη ζηε θξΪζε ηνπ φηη ην πεξηβΪιινλ «εέλαη εθεέλν πνπ ζνπ γελλΪεη Ϋλα 

ζπλαέζζεκα ζε κηα νξηζκΫλε ζηηγκά, απηφ ην ζπλαέζζεκα απνηππψλεηο ζην Ϋξγν ζνπ, 

αιιΪ αλαγθαζηηθΪ ζα πεξηιεθζά θαη ην αληηθεέκελν πνπ εέλαη ν θνξΫαο ηεο 

ζπγθέλεζεο», ελψ ζηε ζπλΫρεηα ηφληζε φηη ην ζΫκα «κπνξεέ λα κελ ρξεηΪδεηαη, αιιΪ 

απαξαέηεην εέλαη ν πέλαθαο λα δεέρλεη θΪηη. Έλα ρξψκα ζθΫην ά κπεξδεκΫλα ρξψκαηα 

δελ εέλαη ηΫρλε. Γηαηέ θαλΫλα ζπλαέζζεκα δελ δέλεη. Ζ ηΫρλε εέλαη εθδάισζε. Μπνξεέ 

λα γέλεηαη θαη πην αθεξεκΫλα αιιΪ φιν απηφ πξΫπεη λα εέλαη θΪηη γηα λα ζνπ δψζεη 

ηελ ζπγθέλεζε […] Ζ ηΫρλε δελ εέλαη επηδερηηθά ζεσξηψλ, δελ ρσξΪλε ζε απηά 

γεσκεηξηθνέ ππνινγηζκνέ». Ο ηξαηεγφο, ζπλεπψο, παξΫκεηλε δΫζκηνο ηεο 

παξαζηαηηθάο ηΫρλεο θαη ηεο επηξξνάο ηνπ πεξηβΪιινληνο («ν δσγξΪθνο απνδέδεη ην 

πψο δεη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ, θηηΪρλεη φ,ηη ηνπο εκπλΫεη ην πεξηβΪιινλ»), θαη παξΪ ηε 

θξΪζε ηνπ φηη ν θαιιηηΫρλεο δελ πξΫπεη ζπλεηδεηΪ λα θΪλεη θπιεηηθά θαη ηνπηθά 

ηΫρλε, αλαγλψξηζε ηαπηφρξνλα πσο απηφ [ν θπιεηηθφο παξΪγνληαο] ζα Ϋξζεη κφλν 

ηνπ αλ ν θαιιηηΫρλεο εέλαη δσληαλφο, πξνζσπηθφο θαη εηιηθξηλάο: «Ξερσξέδνπκε ηνλ 

θαζΫλα ζαλ απ‟ ηνλ γξαθνινγηθφ ηνπ ραξαθηάξα θαη ηνπο ηνπνζεηνχκε αλΪινγα κε 

ηνλ ραξαθηάξα ηεο Ϋθθξαζάο ηνπο. Δέλαη απηφ ην θπιεηηθφ θΪηη πνπ ηνπο 

δηαθξέλεη».
29

 

Απφ ηηο πξψηεο επηδηψμεηο ηνπ λΫνπ δηεπζπληά άηαλ ε αλαδηνξγΪλσζε ηεο 

Ϋθζεζεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, θαη ζχκθσλα κε δεκνζέεπκα ηεο εθεκεξέδαο 

Δθεφεενμκ Βήια ηεο 9
εο

 Ηνπλένπ 1940, νη αέζνπζεο ηνπ κνπζεένπ ζην Πνιπηερλεέν ζα 

παξΫκελαλ θιεηζηΫο ηελ πεξένδν 10 Ηνπλένπ Ŕ 1 Απγνχζηνπ 1940 «πξνθεηκΫλνπ λα 

                                                 
29π.π. 
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γέλνπλ δηΪθνξαη κεηαξξπζκέζεηο, επηζθεπαέ θαη ηαμηλφκεζηο ηεο ζπιινγάο».
30

 ΚαηΪ 

ηελ Ϋξεπλα κνπ ζηνλ αζελατθφ ηχπν ηεο επνράο εθεέλεο δελ Ϋρσ εληνπέζεη 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο γηα ηηο ζρεδηαδφκελεο αιιαγΫο ηνπ ηξαηεγνχ, παξΪ κφλν 

ηελ εέδεζε ζε κνλφζηειν ηεο έδηαο εθεκεξέδαο ζηηο 10 Οθησβξένπ, φηη ε Πηλαθνζάθε 

ζα εμαθνινπζνχζε λα εέλαη θιεηζηά κΫρξη ην πξψην δεθαάκεξν ηνπ Ννεκβξένπ, κε 

εμαέξεζε ηελ αέζνπζα ησλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ πνπ ζα παξακεέλεη αλνηρηά γηα ην 

θνηλφ.
31

 ην κεηαγελΫζηεξν ρξνληθΪ Ϊξζξν ηνπ πΪλησο ζηελ εθεκεξέδα Ζ Πνςία, ν 

ηξαηεγφο αλΫθεξε φηη πξνΫβε ζε κεηαξξπζκέζεηο «δηα θαηαιιεινηΫξσλ 

απνρξψζεσλ ησλ αηζνπζψλ δηαξξχζκηζηλ ηνπ θσηηζκνχ ησλ, ηαθηνπνέεζηλ ησλ 

εξγαζηεξέσλ», εξγαζέεο πνπ απαέηεζαλ Ϋλα ηξέκελν θαη πνπ δηαθφπεθαλ απφ ηελ 

θάξπμε ηνπ ειιελν-ηηαιηθνχ ΠνιΫκνπ ζηηο 28 Οθησβξένπ 1940.
32

 

ΑκΫζσο κεηΪ ηελ θάξπμε ηνπ πνιΫκνπ ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο πξνΫβε ζε κηα 

ζεηξΪ ελεξγεηψλ κε ζθνπφ ηελ πξνθχιαμε ησλ ζπιινγψλ ησλ ειιεληθψλ κνπζεέσλ. 

Με εγθχθιην ηνπ πξνο ηνπο Δθφξνπο ησλ αξραηνινγηθψλ κνπζεέσλ ηεο ρψξαο Ϋδσζε 

ιεπηνκεξεέο ηερληθΫο νδεγέεο γηα ηνλ ηξφπν πξνζηαζέαο ησλ αξραέσλ απφ ελδερφκελε 

αεξνπνξηθά επηδξνκά: εέηε κε ηελ θΪιπςε ησλ αγαικΪησλ κε ζαθηΪ γεκΪηα Ϊκκν, 

εέηε κε ηε κΫζνδν ηεο θαηΪρσζεο ζε εηδηθΪ δηακνξθσκΫλα νξχγκαηα. Σαπηφρξνλα 

ζπζηάζεθαλ ΔπηηξνπΫο Απφθξπςεο θαη ΑζθΪιηζεο ησλ ζπιινγψλ ππφ ηελ 

θαζνδάγεζε ηνπ θαζεγεηά ηεο Αξραηνινγέαο θαη ΓξακκαηΫα ηεο Αξραηνινγηθάο 

Δηαηξεέαο Γεψξγην Οηθνλφκνπ.
33

 Ζ δηνέθεζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο αληΫδξαζε 

εμέζνπ Ϊκεζα φζνλ αθνξΪ ηελ πξνζηαζέα ησλ Ϋξγσλ ηεο ζπιινγάο θαη ηελ 1
ε
 

Ννεκβξένπ ν ηξαηεγφο παξΫδσζε ζηελ ΣξΪπεδα ηεο ΔιιΪδαο πξνο θχιαμε δχν 

θηβψηηα κε δεθαΫμη πέλαθεο δσγξαθηθάο πνπ πηζαλφηαηα Ϋθξηλε φηη απνηεινχζαλ ηα  

ζεκαληηθφηεξα θαη πην πνιχηηκα Ϋξγα ηεο ζπιινγάο:
34

 

 «Ζ ηαχξσζε» (Π.153), «Ο Υξηζηφο αέξσλ ηνλ ζηαπξφλ» (Π.154), «Ο Άγηνο 

Φξαγθέζθνο ηεο Αζζέδεο» (Π.151) θαη «Ζ ζπλαπιέα ησλ ΑγγΫισλ», π.1608-1614 

(Π.152)  ηνπ Γνκάληθνπ Θενηνθφπνπινπ. 

 «ΔιηΫδεξ θαη ΡεβΫθθα», π.1740 (Π.526) θαη «Ζ πξνζεπρά ζηνλ θάπν ηεο 

Γεζζεκαλάο» (Π.138) ηνπ ΣηΫπνιν. 

 «Ζ πξνζθχλεζε ησλ πνηκΫλσλ», π.1615-1616 (Π.189) ηνπ Γηφξληαλο. 

                                                 
30π.π. 
31π.π. 
32Γ. ηξαηεγφο, «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. Ζ Πνςία, 9 Απξηιένπ 1944. 
33Βι. ζρεηηθΪ Β. ΠεηξΪθνο, Σα ανπαία ηδξ Δθθάδμξ ηαηά ημκ πυθειμ 1940-1944, Αζάλα, Ζ ελ Αζάλαηο 

Αξραηνινγηθά Δηαηξεέα, 1990. 
34Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., Πξσηφθνιινλ παξαδφζεσο θαη παξαιαβάο, 1 Ννεκβξένπ 1940, ππνγεγξακκΫλν 

απφ ηνλ Γεψξγην ηξαηεγφ θαη ηνλ Γεληθφ Σακέα ηεο ΣξΪπεδαο ηεο ΔιιΪδαο Νηθφιαν αξΪληε.  
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 «Ζ αλαηξνθά ηνπ Έξσηα» (Π.512) ηνπ ΚνξΫηδην. 

 «Έξσο ζξηακβεπηάο», π.1620-1630 (Π.525) πνπ απνδηδφηαλ ηφηε ζηνλ 

ΚαξαβΪηδην θαη ζάκεξα ζεσξεέηαη Ϋξγν ηνπ Α. ΠεηξΪηζη (AstolfoPetrazzi). 

 «Ο Υξηζηφο εηο ηνπο Δκανχο δεέπλν» (Π.544)πνπ απνδηδφηαλ ζηνλ ΜπαζΪλν. 

 «Πξνζσπνγξαθέα γξαέαο» (Π.517) πνπ απνδηδφηαλ ζηνλ ΡΫκπξαλη. 

 «Ο Ηεζνχο ζην ζπέηη ηνπ έκσλα ηνπ ιεπξνχ» (Π.204, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 

72x127εθ., δσξεΪ Παλεπηζηεκένπ) πνπ ζεσξάζεθε εξγν ηνπ Π. νπκπιευξΪ 

(PierreSubleyras). 

 «ΡσκατθΫοαξραηφηεηεο» (Π.140) ηνπ Σδ. Παλέλη (GηovanniPannini)απφ ην 

θιεξνδνηεκα ηεο ΡσμΪλλεο ΚνδΪθε-ΣππΪιδνπ. 

 «Σνπέν» (Π.638, θιεξνδφηεκα η. θνπινχδε) πνπ απνδηδφηαλ ζηνλ. Ρνδα θαη 

ζεσξεέηαη ζάκεξα Ϋξγν ηνπ Φξ. ΣζνπθαξΫιη. 

 «Ζ θπξέα κε ηηο επηζηνιΫο» (Π.677) θαη «ην πΪξθν» (Π.678), αγλψζησλ 

θαιιηηερλψλ γαιιηθάο ζρνιάο ηνπ 18
νπ

 αηψλα απφ ηε δσξεΪ ηνπ ΗσΪλλε ΑπΫξγε. 

Σα ππφινηπα 1306 Ϋξγα ηεο ζπιινγάο, ηα νπνέα ραξαθηεξέζηεθαλ σο 

«αληηθεέκελα β΄ θαηεγνξέαο» ζπζθεπΪζηεθαλ ζε 108 δΫκαηα θαη 9 θηβψηηα θαη 

κεηαθΫξζεθαλ αξγφηεξα ζηα ππφγεηα ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζεένπ.
35

ΜεηΪ 

απφ ζαξΪληα ρξφληα ε ζπιινγά ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο απνκαθξχλζεθε νξηζηηθΪ 

απφ ηηο αέζνπζεο ηνπ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ, ρσξέο πνηΫ ζην κΫιινλ λα επηζηξΫςεη 

ζηνλ ρψξν εθεέλν.
36

 

 

15.2) Ζ ζηειέρσζε ηεο Δπηηξνπήο Δπίβιεςεο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο 

θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ κνπζείνπ θαηάηα ρξόληα ηεο Καηνρήο 

 

α) Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δπίβιεςεο ζηα 1941 

χκθσλα κε ην βηβιέν πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηΪζεσλ ηεο Δπηηξνπάο 

Δπέβιεςεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο,
37

 ε επφκελε ζπλεδξέαζε κεηΪ απφ εθεέλε ηεο 

29
εο

 Ηνπιένπ 1939 Ϋιαβε ρψξα ζηηο 4 Μαξηένπ 1941 ζην κνπζεέν ΜπελΪθε, κε ηε 

                                                 
35Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., δαθηπινγξαθεκΫλνο ΚαηΪινγνο, ρσξέο εκεξνκελέα, «ησλ αληηθεηκΫλσλ β΄ 

θαηεγνξέαο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, ηα νπνέα κεηεθΫξζεζαλ εηο ην Αξραηνινγηθφλ Μνπζεένλ πξνο 

θχιαμηλ». Ζ Σ. ΓηαλλνπδΪθε αλαθΫξεη φηη κε Ϋγγξαθφ ηνπ ζηηο 15 Ννεκβξένπ 1940 ν πθππνπξγφο 

παηδεέαο Ν. πΫληδαο δηφξηζε Δπηηξνπά απνηεινχκελε απφ ηνπο ΠξεβειΪθε, ΠΪγθαιν, ηξαηεγφ θαη 

ΦσθΪ κε ζθνπφ ηε ιάςε ησλ αλαγθαέσλ κΫηξσλ γηα ηε δηαζθΪιηζε ησλ Ϋξγσλ ηεο ζπιινγάο ηεο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο. Σ. ΓηαλλνπδΪθε, Ζ ζοθθμβή  κεμεθθδκζηήξ βθοπηζηήξ ηαζ δ ζζημνία ηδξ, 

φπ.π.,ηφκνο 1, ζει.118, ππνζ.5. 
36χκθσλα επέζεο κε ηελ Σ. ΓηαλλνπδΪθε ζην Πνιπηερλεέν εέραλ παξακεέλεη δηΪθνξα αληηθεέκελα, 

θαζψο θαη κεξηθΪ Ϋξγα, αλΪκεζΪ ηνπο ε «Πελειφπε» ηνπ Λεσλέδα Γξφζε θαη ν «Γπλαηθεένο Κνξκφο» 

ηνπ Κ. ΓεκεηξηΪδε, βι. Σ. ΓηαλλνπδΪθε,, Ζ ζοθθμβή  κεμεθθδκζηήξ βθοπηζηήξ ηαζ δ ζζημνία ηδξ, φπ.π., 

ηνκνο 1, ζει.118, ππνζ.6. 
37Αξρεέν ΔΠΜΑ, πξαθηηθΪ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο, ζπλεδξέαζε ηεο 4εο Μαξηένπ 1941. 
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ζπκκεηνρά ησλ άδε δηνξηζζΫλησλ πξηλ ηελ Ϋλαξμε ηνπ πνιΫκνπΑ. ΜπελΪθε θαη Γ. 

Μαληδνχθα, θαζψο θαη δχν λΫσλ κειψλ, ηνπ δσγξΪθνπ Κ. ΠΪγθαινπ θαη ηνπ 

ζπγγξαθΫα θαη ηερλνθξέηε Η.Μ. Παλαγησηφπνπινπ.
38

Απφ ηε ζπλεδξέαζε απνπζέαδε ν 

Α. Κχξνπ πνπ εμαθνινπζνχζε λα εέλαη ν Σακέαο-χκβνπινο, αιιΪ πνπ φπσο 

δηαβΪδνπκε ζε κεηαγελΫζηεξν πξαθηηθφ εέρε επαλεηιεκκΫλσο εθθξΪζεη πξνθνξηθΪ 

ηελ πξφζεζά ηνπ λα παξαηηεζεέ απφ ηε ζΫζε ηνπ.
39

ηα πξαθηηθΪ αλαθΫξεηαη επέζεο ε 

παξαέηεζε ηνπ ΑιΫμαλδξνπ Γηνκάδε απφ ηελ Πξνεδξέα ηεο Δπηηξνπάο θαη ε 

νκφθσλε εθινγά ηνπ ΜπελΪθε ζηε ζΫζε ηνπ, θαζψο θαη ε αλΪιεςε απφ ηνλ 

Παλαγησηφπνπιν ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ΓξακκαηΫα.Γελ Ϋρσ εληνπέζεη ζηνηρεέα γηα 

ηελ αθξηβά ρξνλνινγέα ηνπ δηνξηζκνχ ησλ ΠΪγθαινπ θαη Παλαγησηφπνπινπ ζηελ 

Δπηηξνπά Δπέβιεςεο, δεδνκΫλνπ φκσο φηη ε ζπλεδξέαζε Ϋγηλε ζηηο αξρΫο Μαξηένπ 

1941, Ϋλα πεξέπνπ κάλα κεηΪ ηνλ ζΪλαην ηνπ ΜεηαμΪ (ζηηο 29 Ηαλνπαξένπ 1941) θαη 

ηνλ δηνξηζκφ ηεο λΫαο θπβΫξλεζεο ηνπ ΑιΫμαλδξνπ Κνξηδά, εέλαη πηζαλφλ ε 

ηνπνζΫηεζά ηνπο λα νθεέιεηαη ζε απφθαζε ηνπ λΫνπ πξσζππνπξγνχ, ν νπνένο εέρε 

αλαιΪβεη θαη ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο. 

Ο δσγξΪθνο Κψζηαο ΠΪγθαινο εέρε γελλεζεέ ην 1889 ζην Άξγνο, ηΫιεησζε ην 

ΓπκλΪζην ζηελ Αέγππην θαη αθνινχζσο ηε Ννκηθά ρνιά ηνπ Παλεπηζηεκένπ ηεο 

Αζάλαο. Έθπγε γηα ζπνπδΫο ζηελ ρνιά ησλ Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Παξηζηνχ 

ζηα 1914, φπνπ παξΪιιεια παξαθνινχζεζε θαη ειεχζεξα καζάκαηα δσγξαθηθάο θαη 

δηεηΫιεζε γεληθφο γξακκαηΫαο θαη πξφεδξνο ηεο 

AssociationdesartistesetgensdelettresHellènesdeParis. ΔπΫζηξεςε ζηελ ΔιιΪδα ζηα 

1929 θαη ηνλ ΦεβξνπΪξην ηνπ 1930 δηνξγΪλσζε ηελ πξψηε θαη κνλαδηθά αηνκηθά ηνπ 

Ϋθζεζε ζηε γθαιεξέ ηξαηεγνπνχινπ, κε Ϋξγα πνπ εέραλ σο ζΫκα ηνπο ηνπέα απφ ηνλ 

εθνπΪλα, ην Παξέζη θαη ηε Ννξκαλδέα.
40

 Σελ επφκελε ρξνληΪ ζπκκεηεέρε ζηελ 

έδξπζε ηεο «ΟκΪδαο ΣΫρλε» θαη δηεηΫιεζε πξψηνο ηεο γξακκαηΫαο, ελψ ζηα 1934 

πάξε κΫξνο ζηε ΜπηελλΪιε ηεο Βελεηέαο.
41

Γελ άηαλ φκσο ηφζν νη θαιιηηερληθΫο ηνπ 

ηθαλφηεηεο, φζν ηα νξγαλσηηθΪ ηνπ πξνζφληα εθεέλα γηα ηα νπνέα ν ΠΪγθαινο 

                                                 
38Γελ γλσξέδσ αλ ν δηνξηζκφο ηνπο Ϋγηλε απφ ηνλ ΜεηαμΪ ά απφ ηελ θπβΫξλεζε ηνπ ΑιΫμαλδξνπ 

Κνξηδά, ν νπνένο αλΫιαβε ηελ πξσζππνπξγέα κεηΪ ηνλ ζΪλαην ηνπ δηθηΪηνξα ηνλ ΗαλνπΪξην ηνπ 1941. 
39Βι. ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο 31εο Ηνπιένπ 1941. 
40Έηεεζζξ Κ. Παβηάθμο, ΚαηΪινγνο, [Αζάλα], Αέζνπζα ηξαηεγνπνχινπ, 6-28 Φεβξνπαξένπ 1930. Ζ 

θξηηηθά γηα ηελ Ϋθζεζε δελ άηαλ ζεηηθά, θαζψο ηνλέζηεθε ε αληζφηεηα ηεο εξγαζέαο θαη ε Ϋιιεηςε 

ζπγθέλεζεο θαη επαηζζεζέα ηνπ θαιιηηΫρλε. Βι. ι.ρ. Ε. Παπαλησλένπ, «Έθζεζηο Κ. ΠαγθΪινπ», εθ. 

Δθεφεενμκ Βήια, 22 Φεβξνπαξένπ 1930. . [πχξνο Βαζηιεένπ;], «ΔθζΫζεηο», Πνςημπυνμζ, 2 Μαξηένπ 

1930 θαη Κ. ΟπξΪλεο, «ΔθζΫζεηο. Κ. ΠαγθΪινπ», Πεζεανπία, 16 Φεβξνπαξένπ 1930, ζει. 21, 

αλαδεκνζηεχεηαη ζην Κ. ΟπξΪλεο, ηζβιζυηοπα, Αζάλα, Βηβιηνπσιεένλ ηεο Δζηέαο, 1958, ζει. 172-

173. 
41Βι. Δ. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζοιιεημπδ ηδξ Δθάδαξ ζηδκ ΜπηελΪιιε, φπ.π., ηφκνο Α΄, ζει. 429-430. 
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εθηηκάζεθε απφ ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ.
42

 πσο Ϋγξαςε ραξαθηεξηζηηθΪ ν ηΫιηνο 

ΜειηΪδεο ζην εηζαγσγηθφ θεέκελν ηνπ θαηαιφγνπ ηεο αλακλεζηηθάο Ϋθζεζεο γηα ηνλ 

θαιιηηΫρλε ζηε ηΫγε Καιψλ Σερλψλ θαη ΓξακκΪησλ ην 1961, ν ΠΪγθαινο κεηΪ ηελ 

επηζηξνθά ηνπ ζηελ ΔιιΪδα ζηα 1930 «βνπηηΫηαη νιφθιεξνο ζε κηα δξΪζε πνπ δε 

ζηακαηΪεη παξΪ κε ηνλ Ϊμαθλν ζΪλαηφ ηνπ ηνλ ΜΪε ηνπ 1960»: γξακκαηΫαο ηεο 

ΛΫζρεο Καιιηηερλψλ «ΑηειηΫ», πξφεδξνο ηεο Έλσζεο σκαηεέσλ Δηθαζηηθψλ 

Σερλψλ, ηδξπηηθφ κΫινο ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ πεξηνδηθνχ ήιενα θ.Ϊ.
43

 ηαλ ζηα 1941 

δηνξέζηεθε κΫινο ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο, ν ΠΪγθαινο άηαλ άδε ΣκεκαηΪξρεο ησλ 

Καιψλ Σερλψλ ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, ζΫζε ζηελ νπνέα εέρε ηνπνζεηεζεέ απφ ην 

1937 θαη επέ θπβΫξλεζεο ΜεηαμΪ.
44

 

Ο ζπγγξαθΫαο ΗσΪλλεο Μ. Παλαγησηφπνπινο, γελλεκΫλνο ζην Αηησιηθφ ζηα 

1901 θαη απφθνηηνο ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ ηεο Αζάλαο ζηα 

1923, ζπλδηεχζπλε ην πεξηνδηθφ Μμφζα (καδέ κε ηνπο Λ. Κνπθνχια, Μ. 

ηαζηλφπνπιν θαη Κ. ΠαξΪζρν), ελψ ηελ πεξένδν ηνπ ΜεζνπνιΫκνπ εέρε αζρνιεζεέ 

ζπζηεκαηηθΪ θαη κε ηα θαιιηηερληθΪ πξΪγκαηα: ζηα 1926 εμΫδσζε ηε δέηνκε Γεκζηή 

Ηζημνία ηδξ Σέπκδξ,
45

 ελψ ηε δεθαεηέα ηνπ 1930 δεκνζέεπζε ηερλνθξηηηθΪ Ϊξζξα ζηελ 

θαζεκεξηλά εθεκεξέδα Ζ Πνςΐα θαζψο θαη ζην πεξηνδηθφ Νέα Δζηία,
46

ελψ 

παξΪιιεια άηαλ ζπγγξαθΫαο ιεκκΪησλ πνπ αθνξνχζαλ ζΫκαηα ηζηνξέαο ηεο ηΫρλεο 

ζηε Μεβάθδ Δθθδκζηή Δβηοηθμπαίδεζα.  

ηελ πξψηε ζπλεδξέαζε ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ηελ 1
ε
 Μαξηένπ 1941 

ζπδεηάζεθε θπξέσο ην ζΫκα ηεο πεξηνπζηαθάο θαηΪζηαζεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, 

κε ηνληξαηεγφ λα ελεκεξψλεη ηα παξεπξηζθφκελα κΫιε φηη ηα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα 

                                                 
42Δθηφο απφ κέα κνλνγξαθέα γηα ηνλ δσγξΪθν Κ. ΠΪγθαιν, απνπζηΪδεη απφ ηε βηβιηνγξαθέα κηα 

κειΫηε ζρεηηθΪ κε ηε ζεζκηθά ηνπ δξΪζε, φπσο αθξηβψο θαη κηα ζπζηεκαηηθά Ϋξεπλα γχξσ απφ ηελ 

νξγΪλσζε ησλ θαιιηηερληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο θαη ηελ αλακθηζβάηεηε ζπκβνιά 

ηνπο ζηελ εμΫιημε ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ ζηελ ΔιιΪδα. 
43Ακαικδζηζηή Έηεεζζξ Κ. Παβηάθμο, ΚαηΪινγνο, θεέκελν . ΜειηΪδεο, Αζάλα, ηΫγε Καιψλ Σερλψλ 

θαη ΓξακκΪησλ, 1961.  
44ΑλΪκεζα ζηα ζεκαληηθΪ Ϋξγα ηνπ Κ. ΠΪγθαινπ άηαλ θαη ε κεηΪθξαζε ηεο ηεηξΪηνκεο Ηζηνξέαο ηεο 

ΣΫρλεο ηνπ LouisRéau ζηα 1955. L. Reau, Παβηυζιζα εζημκμβναθδιέκδ ζζημνία ηδξ ηέπκδξ, 2 ηφκνη, 

επηκΫιεηα Ŕ κεηΪθξαζε Κψζηα ΠαγθΪινπ, Αζάλα, ΦΪξνο, 1955. 
45Η.Μ. Παλαγησηφπνπινο, Γεκζηή Ηζημνία ηδξ Σέπκδξ, 2 ηφκνη, Αζάλα, ΕεθΪθεο, 1926-1927. Ο 

ζπγγξαθΫαο παξνπζέαδε ηελ ηζηνξέα ηεο ηΫρλεο απφ ηνπο πξσηφγνλνπο ιανχο κΫρξη θαη ηελ γνηζηθά 

ηΫρλε, ελψ ζηνλ ζρεδηαδφκελν ηξέην ηφκν ζα εμηζηνξνχζε ηελ εμΫιημε ηεο λεψηεξεο επξσπατθάο 

ηΫρλεο απφ ηελ ΑλαγΫλλεζε κΫρξη ζάκεξα. Ζ δηαέξεζε ηνπ Ϋξγνπ άηαλ θαηΪ ηφπνπο θαη φρη θαηΪ 

επνρΫο. Βι. Π., «Η.Μ. Παλαγησηφπνπινπ, Γ.Φ. θαζεγεηνχ: Γεληθά Ηζηνξέα ηεο ΣΫρλεο (ηφκνο β΄)», Νέα 

Δζηία, Ϋηνο Α΄, ηρ. 20-21, 1 Γεθεκβξένπ 1927, ζει.1019. 
46Βι. επέζεο Α. Π. ΠαλαξΫηνπ, Δνβμβναθία Ŕ αζαθζμβναθία (1916-1982) Η.Μ. Πακαβζςηυπμοθμο, 

Αζάλα, χιινγνο πξν ΓηΪδνζηλ Χθειέκσλ Βηβιέσλ, 1990. Σεο έδηαο, Η.Μ. Πακαβζςηυπμοθμξ. οκμθζηή 

εεχνδζδ ημο ένβμο ημο, Αζάλα, Δπηθαηξφηεηα, 1990. 
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βξέζθνληαλ ζηα ρΫξηα ηνπ πχξνπ ΛνβΫξδνπ,
47

 ππεχζπλνπγηα ηε ζρεηηθά Ϋξεπλα ην 

1933-34, ν νπνένο κε Ϋγγξαθφ ηνπ πξνο ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο δεηνχζε 38.000 δξρ. 

σο απνδεκέσζε γηα ηελ ηφηε εξγαζέα ηνπ. Ζ Δπηηξνπά απνθΪζηζε λα κελ εγθξέλεη ηελ 

πιεξσκά ηνπ πνζνχ πξηλ κειεηεζεέ ην ζπγθεθξηκΫλν ζΫκα, ελψ ζε ηειεθσληθά 

επηθνηλσλέα πνπ εέραλ ηα κΫιε ηεο κε ηνλ ΑρηιιΫα Κχξνπ, ν Σακέαο-χκβνπινο 

«ελζπκεέηαη ηελ πξνθνξηθάλ αλΪζεζηλ εληνιάο ζρεηηδνκΫλεο πξνο ηελ νηθνλνκηθάλ 

θαηΪζηαζηλ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο εηο ηνλ θ. ΛνβΫξδνλ, αιι‟ νπρέ θαη ηνπο φξνπο, 

πθ‟ νπο εγΫλεηεν ε αλΪζεζηο αχηε». Απφ ηα παξαπΪλσ ζπκπεξαέλνπκε φηη κεηΪ ηε 

ζχληαμε ηεο Έθζεζεο θαη ηνπ Τπνκλάκαηνο ην 1933-34, ε ηφηε δηνηθνχζα Δπηηξνπά 

ηεο Πηλαθνζάθεο δελ πξνρψξεζε ζε θΪπνηα αμηνπνέεζά ηνπο, Ϋλδεημε αζθαιψο ηεο 

δπζιεηηνπξγέαο ηνπ κνπζεένπ θαηΪ ηελ πεξένδν ηεο κεηαμηθάο δηθηαηνξέαο. 

ΔπηπξνζζΫησο, ην γεγνλφο φηη ην κνλαδηθφ Ϋγγξαθν, ζην νπνέν εέρε απνηππσζεέ 

αλαιπηηθΪ ε πεξηνπζηαθά θαηΪζηαζε ηνπ κνπζεένπ, απνπζέαδε απφ ην αξρεέν ηνπ 

ηδξχκαηνο, εέλαη ελδεηθηηθφ ηεο ειιηπΫζηαηεο νξγαλσηηθάο δηαρεέξηζεο θαηΪ ηελ έδηα 

επνρά. 

Ζ εηζβνιά ησλ γεξκαληθψλ ζηξαηεπκΪησλ ζηελ ΔιιΪδα ζηηο 6 Απξηιένπ 1941 

θαη ε παξΪδνζε ηεο ρψξαο ζηνλ Υέηιεξ δηΫθνςαλ, φπσο άηαλ αλακελφκελν, ηηο 

ζπλεδξηΪζεηο ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο. Σελ απηνθηνλέα ηνπ πξσζππνπξγνχ Α. 

Κνξηδά αθνινχζεζε ν δηνξηζκφο απφ ηνπο θαηαθηεηΫο ηεο πξψηεο θαηνρηθάο 

θπβΫξλεζεο ηνπ ζηξαηεγνχ Γεψξγηνπ ΣζνιΪθνγινπ ζηηο 30 Απξηιένπ, ελψ 

πξνζσξηλΪ θαζάθνληα Τπνπξγνχ Παηδεέαο αλΫιαβε ν αληηπξφεδξνο ηνπ Τπνπξγηθνχ 

πκβνπιένπ θαη Τπνπξγφο Δζληθάο Πξφλνηαο, θαζεγεηάο ηαηξηθάο Κσλζηαληέλνο 

Λνγνζεηφπνπινο. ΑκΫζσο κεηΪ ηελ νξθσκνζέα ηνπ, ν λΫνο Τπνπξγφο πξνρψξεζε 

ζηελ απφιπζε ησλ ζηειερψλ ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ απφ ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ, 

απφθαζε πνπ ζηνλ ηνκΫα ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ εέρε σο ζπλΫπεηα ηελ 

αληηθαηΪζηαζε ηνπ ΠξεβειΪθε απφ ηνλ θηιειεχζεξν ηζηνξηθφ ηΫρλεο Νηθφιαν 

ΜπΫξην ζηε Γηεχζπλζε ησλ Καιψλ Σερλψλ ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο.
48

 Ο ΠΪγθαινο 

παξΫκεηλε, εληνχηνηο, ζηε ζΫζε ηνπ ΣκεκαηΪξρε ζηε ζπγθεθξηκΫλε ππεξεζέα, 

Ϋλδεημε αζθαιψο ηφζν ησλ νξγαλσηηθψλ ηνπ ηθαλνηάησλ, φζν θαη ηεο θηιειεχζεξεο 

ηδενινγέαο ηνπ.  

                                                 
47Γελ πξφθεηηαη γηα ηνλ ηξαπεδέηε θαη νηθνλνκνιφγν πνπ πΫζαλε ην 1936 ζηελ Αζάλα. 
48Βι. Δ. Μαηζηφπνπινο, «Οη εηθαζηηθΫο ηΫρλεο ζηελ ΔιιΪδα», ζην Υ. Υαηδεησζάθ (επηκ.), Ηζημνία ηδξ 

Δθθάδαξ ημο 20μο αζχκα. Β΄ Παβηυζιζμξ Πυθειμξ. Καημπή Ŕ Ακηίζηαζδ 1940-1945¸ Αζάλα, 

Βηβιηφξακα, 2007, Γ΄ Σφκνο, ΜΫξνο 2ν, ζει. 275. 
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Ζ πξνζπΪζεηα γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο ζπλΫρεηαο ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ 

θξαηηθνχ κεραληζκνχ απφ ηελ θαηνρηθά θπβΫξλεζε εέρε Ϊκεζε επέδξαζε θαη ζηε 

δηνηθεηηθά ιεηηνπξγέα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, ε Δπηηξνπά Δπέβιεςεο ηεο νπνέαο 

μεθέλεζε εθ λΫνπ λα ζπλεδξηΪδεη απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1941, κε ηελ έδηα ζχλζεζε θαη 

πΪληα ζηνπο ρψξνπο ηνπ κνπζεένπ ΜπελΪθε. ηηο ηΫζζεξηο ζπλεδξηΪζεηο πνπ 

θαηαγξΪθνληαη ζην βηβιέν ησλ πξαθηηθψλ (17 θαη 31 Ηνπιένπ, 13 θαη 22 Απγνχζηνπ 

1941), ηα θπξηφηεξα ζΫκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο αθνξνχζαλ α) 

ηελ πεξηνπζηαθά θαηΪζηαζε ηνπ ηδξχκαηνο,
49

 β) ηε κεηαθνξΪ ησλ Ϋξγσλ ηεο 

ζπιινγάο απφ ηα ππφγεηα ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζεένπ ζε θαηαιιειφηεξν ρψξν,
50

 

θαη γ) ηελ επαλαιεηηνπξγέα ηεο Πηλαθνζάθεο. ζνλ αθνξΪ ην ηειεπηαέν δάηεκα, ν 

ΜπΫξηνο παξεπξΫζεθε ζηε ζπλεδξέαζε ηεο 22
αο

 Απγνχζηνπ θαη «κεηΪ ιχπεο» 

ελεκΫξσζε ηα παξφληα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο (ΜπελΪθεο, ΠΪγθαινο, 

Παλαγησηφπνπινο) θαη ηνλ δηεπζπληά ηξαηεγφ φηη ε Πηλαθνζάθε δελ κπνξεέ λα 

επηζηξΫςεη ζην παιηφ ηεο θηάξην ζην Πνιπηερλεέν εμαηηέαο ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ζπνπδαζηψλ ηνπ Ηδξχκαηνο θαη φηη εέλαη «επέ ηνπ παξφληνο Ϊζηεγε», ηφληζε 

φκσο ηαπηφρξνλα φηη θαηαβΪιινληαη ελΫξγεηεο απφ ηελ ππεξεζέα ηνπ γηα ηελ 

εμεχξεζε ελφο Ϊιινπ θηεξένπ. Σα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο ηφηε απνθΪζηζαλ, θαηΪ 

πιεηνςεθέα, λα δεηάζνπλ ηε κεηαθνξΪ ηεο Πηλαθνζάθεο ζην θηάξην ηεο ΠαιαηΪο 

Βνπιάο, κε ηνλ ΜπελΪθε λα δηαηππψλεη ηε δηαθσλέα ηνπ θΪλνληαο ιφγν γηα ηελ 

αθαηαιιειφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θηεξένπ θαη ηελ αλΪγθε ηεο ξηδηθάο ηνπ 

αλαθαέληζεο. 

Οη ζπλεδξηΪζεηο ηεο Δπηηξνπάο ηελ πεξένδν Ηνπιένπ-Απγνχζηνπ 1941 

δηεμάρζεθαλ παξνπζέα ηεζζΪξσλ κφλν κειψλ, δεδνκΫλνπ φηη ν Σακέαο-χκβνπινο 

Κχξνπ εμαθνινπζνχζε λα κελ πξνζΫξρεηαη ζε απηΫο
51

 θαη νη Ϊιιεο δχν ζΫζεηο 

παξΫκελαλ θελΫο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ απνθαζέζηεθε ζηε ζπλεδξέαζε ηεο 17
εο

 Ηνπιένπ 

                                                 
49ηε ζπλεδξέαζε ηεο 17εο Ηνπιένπ 1941 ζην Μνπζεέν ΜπελΪθε, ηα παξφληα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο 

Δπέβιεςεο (ΜπελΪθεο, Μαληδνχθαο, Παλαγησηφπνπινο, ΠΪγθαινο θαη ν δηεπζπληάο ηξαηεγφο 

παξΫιαβαλ ην Ϋγγξαθν ηνπ π. ΛνβΫξδνπ κε ηελ πεξηνπζηαθά θαηΪζηαζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο 

θαη θξέλνληαο «θνπηψδεο θαη πνιχκνρζν» ην Ϋξγν ηνπ, απνθΪζηζαλ α)λαεγθξέλνπλ ηελ αηηεζεέζα 

ακνηβά ηνπ, θαη β)λα ηνπ αλαζΫζνπλ ηε ζχληαμε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνινγηζκνχ ησλ εηψλ 1939-1941, 

θαζψο θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο πεξηφδνπ 1941-42, Ϋλαληη 2.000 δξρ. 
50πλεδξέαζε ηεο 31εο Ηνπιένπ 1941, φπνπ απνθαζέζηεθε λα δεηεζεέ απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδεέαο λα 

παξαρσξεζνχλ ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε κεξηθΫο αέζνπζεο ζηνλ πξψην φξνθν ηνπ λΫνπ θηεξένπ ηνπ 

Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζεένπ ψζηε λα ηνπνζεηεζνχλ εθεέ ηα Ϋξγα πνπ ηψξα βξέζθνληαλ ζηα 

θηβψηηα θαη θηλδχλεπαλ κε κεγΪιεο θζνξΫο 
51Δλδεηθηηθά ηεο δπζιεηηνπξγέαο ηνπ κνπζεένπ άηαλ θαη ε απφθαζε ηεο Δπηηξνπάο ζηε ζπλεδξέαζε ηεο 

31εο Ηνπιένπ 1941, λα δεηάζεη απφ ηνλ ΑρηιιΫα Κχξνπ λα ππνβΪιιεη θαη γξαπηψο ηελ πξνθνξηθά ηνπ 

παξαέηεζε, αθνχ ε απνπζέα ηνπ απφ ηηο ζπλεδξηΪζεηο δπζρΫξαηλε ηελ πινπνέεζε ησλ απνθΪζεσλ, 

θαζψο δηαηεξνχζε αθφκε ηε ζΫζε ηνπ Σακέα-πκβνχινπ, κε απνηΫιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα 

εθδέδνληαη ηα εληΪικαηα πιεξσκψλ, φπσο εθεέλν πνπ αθνξνχζε ηελ ακνηβά ηνπ . ΛνβΫξδνπ. 
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1941, λα δεηεζεέ απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδεέαο Κ. Λνγνζεηφπνπιν λα δηνξηζηνχλ λΫα 

κΫιε ζηελ Δπηηξνπά Δπέβιεςεο, ψζηε λα ζπκπιεξσζεέ ν πξνβιεπφκελνο απφ ηνλ 

ζρεηηθφ λφκν (λ.1434/1918) αξηζκφο ηνπο (επηΪ). Ζ παξνπζέα ηνπ ΜπΫξηνπ ζηε 

Γηεχζπλζε Καιψλ Σερλψλ ηνπ Τπνπξγεένπ θαη ηνπ ΠΪγθαινπ ζηε ζΫζε ηνπ 

ΣκεκαηΪξρε ζηελ έδηα ππεξεζέα, ζπλΫβαιε πηζαλψο ζηελ Ϊκεζε πινπνέεζε ηνπ 

παξαπΪλσ αηηάκαηνο, κε απνηΫιεζκα ηνλ δηνξηζκφ ζηελ Δπηηξνπά ησλ Υξάζηνπ 

Καξνχδνπ, Γεκεηξένπ Δπαγγειέδε θαη ΗσΪλλε ΠνιπγΫλε ην θζηλφπσξν ηνπ 1941.
52

 

 

Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπίβιεςεοην δηάζηεκα 4/3/1941-12/12/1941 

Αληψλεο ΜπελΪθεο, Πξφεδξνο (ζηε ζΫζε ηνπ παξαηηεζΫληνο Α. Γηνκάδε) 

Αρηιιεαο Κχξνπ (παξαηηεέηαη)Υξάζηνο Καξνχδνο (απφ 17/10/1941) Ŕ Σακέαο χκβνπινο 

Γεψξγηνο Μαληδνχθαο 

Κψζηαο ΠΪγθαινο 

ΗσΪλλεο Μ. Παλαγησηφπνπινο, ΓξακκαηΫαο 

Γεκάηξηνο Δπαγγειέδεο (απφ 17/10/1941) 

ΗσΪλλεο ΠνιπγΫλεο (ζπκκεηΫρεη πξψηε θνξΪ ζηε ζπλεδξέαζε ηεο 8/12/1941) 

 

Ο γελλεκΫλνο ζηελ ΆκθηζζαΥξάζηνο Καξνχδνο (1900-1967),
53

 ζπνχδαζε 

αξραηνινγέα θαη θηινινγέα ζηε Φηινζνθηθά ρνιά ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ, απφ 

ηελ νπνέα απνθνέηεζε ην 1921, θαη ζηε ζπλΫρεηα δηαηΫιεζε Ϋθνξνο Αξραηνηάησλ. 

Σελ πεξένδν 1928-1930 παξαθνινχζεζε καζάκαηα θιαζηθάο αξραηνινγέαο θαη 

ηζηνξέαο ηεο ηΫρλεο ζηα Παλεπηζηάκηα ηνπ ΜνλΪρνπ θαη ηνπ Βεξνιέλνπ, κε 

θαζεγεηΫο κεηαμχ Ϊιισλ ηνπο Δ. Μπνπζνξ (ErnstBuschor, ηελ δεθαεηέα ηνπ 1920 

άηαλ δηεπζπληάο ηνπ Γεξκαληθνχ Αξραηνινγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ζηελ Αζάλα θαη Ϋθαλε 

αλαζθαθΫο ζε δηΪθνξα κΫξε ηεο ρψξαο) θαη Β. Πέληεξ (WilhelmPinder). ηα 1940 

άηαλ Έθνξνο Νάζσλ (ΠεηξαηΪο, αιακέλα, Αέγηλα, Πφξνο, Σξνηδάλα, ΚπθιΪδεο θαη 

                                                 
52Οη Καξνχδνο θαη Δπαγγειέδεο άηαλ παξφληεο ζηε ζπλεδξέαζε ηεο 17εο Οθησβξένπ 1941, ελψ  ν 

ΠνιπγΫλεο ζπκκεηεέρε γηα πξψηε θνξΪ ζηε ζπλεδξέαζε ηεο 8εο Γεθεκβξένπ 1941. Απφ Ϋλα 

δαθηπινγξαθεκΫλν ππφκλεκα ηνπ ηξαηεγνχ πξνο ηνλ ΜπελΪθε (κε θνηλνπνέεζε πξνο ηνπο 

πκβνχινπο Παλαγησηφπνπιν, ΠΪγθαιν θαη ΠνιπγΫλε), κε εκεξνκελέα 7 Οθησβξένπ 1941, 

ζπκπεξαέλσ φηη ν ΠνιπγΫλεο εέρε δηνξηζηεέ ζηελ Δπηηξνπά λσξέηεξα απφ ηνπο Ϊιινπο δχν. 
53Γηα ηνλ Καξνχδν, βι. θπξέσο Β. ΠεηξΪθνο, Ζ πενζπέηεζα ηδξ εθθδκζηήξ ανπαζμθμβίαξ ζημ αίμ ημο 

Υνήζημο Κανμφγμο, Αζάλα, Ζ Δλ Αζάλαηο Αξραηνινγηθά Δηαηξεέα, 1995. E. Kunze, «Υξάζηνο 

Καξνχδνο, 13.3.1900-30.3.1967», ζην Υ. Καξνχδνο, Ανπαία ηέπκδ: μιζθίεξ Ŕ ιεθέηεξ, Αζάλα, Δξκάο, 

1972, ζει. xi-xxxi. Βι. επέζεοM. Mouliou, “Museum representations of the classical past in post-war 

Greece: a critical analysis”, ζηνD. Damaskos Ŕ D. Plantzos, A singular antiquity. Archaeology and 

Hellenic identity in twentieth-century Greece, Mouseio Benaki, 3rd Supplement, Αζάλα, 

ΜνπζεένΜπελΪθε, 2008, ζει. 85-89, θαηππνζ.28, ζει. 103, 

φπνπθαηζρεηηθάβηβιηνγξαθέαγηαηνλΚαξνχδν. 
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λεζηΪ ηνπ Αηγαένπ), ελψ ε ζχδπγφο ηνπ Ϋκλε Παπαζππξέδε-Καξνχδνπ άηαλ Έθνξνο 

Αγγεέσλ θαη Μηθξνηερλέαο ζην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζεέν, ηε δηεχζπλζε ηνπ 

νπνένπ εέρε αλαιΪβεη πξνζσξηλΪ ν ΑλαζηΪζηνο ΟξιΪλδνο. ηα 1940 εέρε επέζεο 

δεκνζηεχζεη ηε κειΫηε ηνπ γηα ηελ αξρατθά ηΫρλε Πενζηαθθέξ άβαθια ελεπμζδζ‟ μοη 

αδαήξ, ζηελ νπνέα αλαγλψξηζε ηηο νθεηιΫο ηνπ ζηε κνξθνινγηθά ζεσξέα ησλ Wölfflin 

θαη Riegl, αιιΪ ηαπηφρξνλα επεζάκαλε ηνλ θέλδπλν πνπ ππάξρε εΪλ παξΫκελε ε 

Ϋξεπλα κφλν ζηε κΫζνδν απηά.
54

 

Ο Γεκάηξηνο Δπαγγειέδεο (1888-1959), γελλεκΫλνο ζην ρσξηφ Πιαηζέβηηζα 

(ην ζεκεξηλφ Πιαέζηνλ ΦηιηΪησλ) ηεο Ζπεέξνπ θαη απφθνηηνο ηεο Φηινζνθηθάο 

ρνιάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ, εέρε εξγαζηεέ σο Ϋθνξνο Αξραηνηάησλ ζηηο 

Μπθάλεο (πιΪη ζηνλ ζηνλ Υξάζην Σζνχληα), ηελ Δπέδαπξν (κε ηνλ Παλαγηψηε 

Καββαδέα), ηελ Σξέπνιε, ηε πΪξηε, ηε Ϊκν θαη ηε Μπηηιάλε. ηα 1923 αλαρψξεζε 

κε ππνηξνθέα γηα ηελ Γεξκαλέα, φπνπ παξαθνινχζεζε καζάκαηα Ηζηνξέαο ηεο ΣΫρλεο 

απφ ηνλ ΒΫιθιηλ θαηαξγφηεξα καζάκαηα αξραηνινγέαο θαη αηζζεηηθάο ζηε νξβφλλε. 

Σνλ Απξέιην ηνπ 1929 εθιΫρηεθε Ϋθηαθηνο θαζεγεηάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Θεζζαινλέθεο ζηελ Ϋδξα ηεο Ηζηνξέαο ηεο Αξραέαο ΣΫρλεο, θαη ηα επφκελα ρξφληα 

αλΫιαβε ηε δηδαζθαιέα θαη ηεο βπδαληηλάο θαη ηεο λεψηεξεο ηΫρλεο. Σνλ Ηνχλην ηνπ 

1932 εθιΫρηεθε ηαθηηθφο θαζεγεηάο Βπδαληηλάο ΣΫρλεο ζην έδην Παλεπηζηάκην, φπνπ 

θαη δέδαμε κΫρξη ην 1940, φηαλ γηα ιφγνπο πγεέαο παξαηηάζεθε θαη επΫζηξεςε ζηελ 

Αζάλα. Σελ πεξένδν εθεέλε δηνξέζηεθε πξνζσξηλΪ δηεπζπληάο ηνπ Δζληθνχ 

Αξραηνινγηθνχ Μνπζεένπ, ελψ απφ ην 1942 δηνξέζηεθε θαζεγεηάο ηεο Γεληθάο 

Ηζηνξέαο ηεο ΣΫρλεο ζηε ρνιά Αξρηηεθηφλσλ ηνπ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ 

(απνρψξεζε ιφγσ νξένπ ειηθέαο ζηα 1957), αληηθαζηζηψληαο ηνλ απνιπζΫληα απφ 

                                                 
54Υ. Καξνχδνο, Πενζηαθθέξ άβαθια ελεπμζδζ‟ μοη αδαήξ. Αζζεήιαηα ηαζ ζδέεξ ηςκ ανπασηχκ Δθθήκςκ 

βζα ηδκ ηέπκδ, Αζάλα, Δξκάο, 2000. Γηα πξψηε θνξΪ δεκνζηεχηεθε ζηα 1940 ζην Ανπείμκ ημο 

Θναηζημφ Λαμβναθζημφ ηαζ Γθςζζζημφ Θδζαονμφ.Ο Καξνχδνο μεθηλνχζε ηε κειΫηε ηνπ παξαζΫηνληαο 

κηα θξΪζε ηνπ Rieglθαη γξΪθνληαο άδε ζηελ πξψηε ζειέδα φηη ε «κνξθηθά αλΪιπζε ησλ Ϋξγσλ Ϋγηλε 

φξγαλν ηεο Ϋξεπλαο βαζηθφ θαη αθΪληαζηα ιεπηφ». ΠαξΪιιεια ηφληδε φκσο φηη: «Αθνχ ηεο ηΫρλεο ν 

θφζκνο εέλαη ε κνξθά, ε κειΫηε νθεέιεη λ‟ αξρέζεη απφ ηε κνξθά, θαη κφλν απ‟ απηά. Μφλν ε κνξθηθά 

αλΪιπζε κπνξεέ λα δψζεη ζηε κειΫηε ηεο ηΫρλεο ην πιηθφ πνπ ηεο ρξεηΪδεηαη Ŕ κα θαη ηέπνηε 

πεξηζζφηεξν απφ ην πιηθφ. ηαλ ζα Ϋρεη θαζνξέζεη Ϋηζη, απζηεξΪ κνξθηθΪ, ην ζΫκα ηεο, ε Ϋξεπλα, γηα 

λα θαηαιΪβεη ηε ζπγθεθξηκΫλε κνξθά ελφο Ϋξγνπ, κηαο πξνζσπηθφηεηαο, κηαο ηερλνηξνπέαο, κηαο 

θαζνιηθφηεξεο κεηαβνιάο, ζα ρξεηαζηεέ λα θνηηΪμεη Ϋμσ απφ ηελ πεξηνρά ηεο θαζαξάο ηΫρλεο (Ο 

κεγΪινο θέληπλνο εέλαη κάπσο αξρέζεη λα ξέρλεη βιΫκκαηα, Ϋζησ θαη θιεθηΪ, Ϋμσ απφ ηελ ηΫρλε πξηλ 

απφ ηελ ψξα πνπ πξΫπεη). Μηα απφ ηηο πην γεηηνληθΫο πεξηνρΫο φπνπ ζα γπξέζεη ηφηε ε Ϋξεπλα, Ϋλα 

ζπνπδαηφηαην γεθχξη πνπ ζα ηελ βγΪιεη Ϋμσ απφ ηελ απειπηζέα ηεο κνλαμηΪο, ζα εέλαη ν θφζκνο ηεο 

πλεπκαηηθάο δεκηνπξγέαο θαη ησλ ηδεψλ. Ζ πλεπκαηηθά ηζηνξέα ηεο ειιεληθάο αξρατθάο ηΫρλεο, πνπ 

δελ Ϋρεη αθφκε γξαθηεέ, ζα εέρε γηα ηΫξκα ηεο λα δεέμεη, ζε πνηεο ηδενινγηθΫο ά γεληθφηεξα πλεπκαηηθΫο 

πξνυπνζΫζεηο θαη κε πνην ηξφπν αληαπνθξέλεηαη ε εηδηθά κνξθά ηεο ηΫρλεο απηάο, φπσο ηελ Ϋρνκε 

ζπιιΪβεη ζάκεξα (ζει.8-9). 
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ηνλ Λνγνζεηφπνπιν Άγγειν Πξνθνπένπ. ΠαξΪιιεια κε ην δηδαθηηθφ ηνπ Ϋξγν,  ηε 

δεθαεηέα ηνπ 1930 ζπλΫρηζε ην αλαζθαθηθφ ηνπ Ϋξγν ζηε Γσδψλε θπξέσο, θαη ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρά ησλ Ησαλλέλσλ, αλαθαιχπηνληαο αξραέα, βπδαληηλΪ θαη 

κεηαβπδαληηλΪ κλεκεέα.
55

 

Ο ΗσΪλλεο ΠνιπγΫλεο άηαλ θαζεγεηάο ηνπ αζηηθνχ δηθαένπ ζην 

Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο θαη γηνο ηνπ θαζεγεηά ηεο Ννκηθάο ρνιάο ηεο Αζάλαο 

Κσλζηαληέλνπ ΠνιπγΫλε.  

πλεπψο, γηα πξψηε θνξΪ κεηΪ ην 1934, ε Δπηηξνπά Δπέβιεςεο ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο άηαλ πιάξσο ζηειερσκΫλε, θαη απηφ ζε κηα πεξένδν πνιηηηθάο θαη 

πνιηηεηαθάο ξεπζηφηεηαο, επαθφινπζν ηεο ζηξαηησηηθάο άηηαο θαη ηεο παξνπζέαο 

ησλ ζηξαηεπκΪησλ θαηνράο ζε νιφθιεξε ηελ επηθξΪηεηα. Σν γεγνλφο απηφ δεέρλεη φηη 

ε νκαιά ιεηηνπξγέα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, ηνπιΪρηζηνλ ζε δηνηθεηηθφ επέπεδν, 

απνηεινχζε κΫιεκα ηεο θαηνρηθάο θπβΫξλεζεο ΣζνιΪθνγινπ θαη δε ηνπ Τπνπξγνχ 

Παηδεέαο Κ. Λνγνζεηφπνπινπ. Σελ έδηα πεξένδν, Ϊιισζηε, ν Λνγνζεηφπνπινο εέρε 

πξνρσξάζεη ζηε κεηνλνκαζέα ηνπ «Βαζηιηθνχ ΘεΪηξνπ» ζε «Δζληθφ» θαη ζηε ξηδηθά 

αλαδηνξγΪλσζά ηνπ: κε ηνλ Νφκν 16 «Πεξέ ηξνπνπνηάζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο 

αλαγθαζηηθνχ λφκνπ 836/1937» (ΦΔΚ, αξ. 159 ηεο 8
εο

 Μαΐνπ 1941), θαηαγγΫιζεθαλ 

φιεο νη ζπκβΪζεηο θαη ηε δηεχζπλζε αλΫιαβε ν δεκνζηνγξΪθνο θαη 

επηζεσξεζηνγξΪθνο Νηθφιανο Γηνθαξέλεο, ελψ Ϋλα ρξφλν αξγφηεξα, ηνλ Απξέιην ηνπ 

1942, ν έδηνο ν Λνγνζεηφπνπινο Ϋγηλε πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ. Ζ 

κεηνλνκαζέα απηά ηεο ζεκαληηθφηεξεο θξαηηθάο ζεαηξηθάο ζθελάο ζπλΪδεη κε ηελ 

πξνζπΪζεηα ηεο θαηνρηθάο θπβΫξλεζεο ΣζνιΪθνγινπ, άδε απφ ηελ νξθσκνζέα ηεο, 

λα πξνζδηνξηζηεέ σο «εζληθά», θαη‟ αληηδηαζηνιά πξνο ηελ πξνεγνχκελε «βαζηιηθά» 

θπβΫξλεζε πνπ εγθαηΫιεηςε ηελ Αζάλα γηα ηελ Κξάηε. Ζ Ϋλλνηα ηνπ Ϋζλνπο, 

Ϊιισζηε, κε ηε ζπλαθφινπζε πξνβνιά ησλ παηξησηηθψλ θηλάηξσλ, απνηεινχζαλ 

θεληξηθΪ ζπζηαηηθΪ ζηνλ επέζεκν ιφγν ηεο πξψηεο θαηνρηθάο θπβΫξλεζεο, φπσο Ϋρεη 

δεέμεη ν Κ. ΦξαδΫιινο ζηε ζρεηηθά ηνπ κειΫηε.
56

 ΜΫζα ζηα πιαέζηα απηΪ κπνξεέ λα 

εξκελεπζεέ θαη ην θξαηηθφ ελδηαθΫξνλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγέα ησλ κνπζεέσλ 

                                                 
55Γηα ηνλ Δπαγγειέδε, βι. . ΓΪθαξεο, «Νεθξνινγέαη. Γεκάηξηνο Δπαγγειέδεο», Γεθηίμκ ηδξ 

Υνζζηζακζηήξ Ανπαζμθμβζηήξ Δηαζνείαξ, πεξένδνο Γ΄, ηρ. Α΄, 1959, ζει. 155-158. Βι. επέζεο ην 

βηνγξαθηθφ ζεκεέσκα ζην Γ. Δπαγγειέδεο, Ζ εθθδκζηή ηέπκδ, Αζάλα, ρ.ε., 1969, ην νπνέν θαη 

κεηαθΫξζεθε απηνχζην απφ ην Γ. Δπαγγειέδεο, Οζ ανπαίμζ ηάημζημζ ηδξ Ζπείνμο ηαζ άθθα 

ιεθεηήιαηα,επηκ. Λ. Βξαλνχζεο, ΗσΪλληλα, Δηαηξεέα Ζπεηξσηηθψλ Μειεηψλ, 1962. ρεηηθΪ κε ηηο 

αηζζεηηθΫο αληηιάςεηο ηνπ Δπαγγειέδε βι. φζα αλαθΫξσ παξαθΪησ ην θεθ. 16.2. 
56Βι. Κ. ΦξαδΫιινο, «Άμνλεο θαη κεηαβνιΫο ηνπ θπβεξλεηηθνχ ιφγνπ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο Καηνράο», 

ζην Υ. Υαηδεησζάθ (επηκ.), Ηζημνία ηδξ Δθθάδμξ ημκ 20μ αζχκα, ηφκνο Γ΄, ΜΫξνο 2ν, ζει. 153 θ.Ϋ.  
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ζηελ ειιεληθά επηθξΪηεηα, πνπ ηελ πεξένδν ηεο Καηνράο ηζνδπλακνχζε κε ηε 

ζηειΫρσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο ζΫζεσλ, αθνχ ηα εθζΫκαηΪ ηνπο παξΫκελαλ ζηηο 

απνζάθεο ιφγσ ηνπ πνιΫκνπ.Έηζη ην έδην δηΪζηεκα πνπ ν Καξνχδνο αλαιΪκβαλε ηε 

δηεχζπλζε ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζεένπ, ζηειερσλφηαλ θαη ε Δπηηξνπά 

Δπέβιεςεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο. Απηά ηε θνξΪ φκσο ε ζχλζεζά ηεο 

απαξηέζηεθε φρη απφ πςειφβαζκνπο πνιηηηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξΪγνληεο, φπσο 

εέρε ζπκβεέ ηελ πεξένδν ηνπ ΜεζνπνιΫκνπ (Παπαλαζηαζένπ, ΣζαιδΪξεο, Γηνκάδεο, 

Καθαλ΄ηαξεο θηι.), αιιΪ απφ αλζξψπνπο πνπ ζρεηέδνληαλ κε ηνλ ρψξν ησλ 

γξακκΪησλ θαη ησλ ηερλψλ. Δθεέλν πνπ παξΫκεηλε θνηλφ γλψξηζκα ησλ κειψλ ηεο 

Δπηηξνπάο άηαλ ε θαηαγσγά ηνπο απφ ηνλ θηιειεχζεξν ηδενινγηθφ ρψξν, γεγνλφο πνπ 

ζπλΪδεη κε ηε γεληθφηεξε πξνζπΪζεηα ησλ βεληδειηθψλ λα αλαθαηαιΪβνπλ ηηο ζΫζεηο 

ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ απφ ηνπο κεηαμηθνχο θαηΪ ηνπο πξψηνπο κάλεο ηεο 

Καηνράο. Ζ επηινγά ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ πξνζψπσλ θξέλεηαη, εθ ηνπ απνηειΫζκαηνο, 

επηηπρεκΫλε, αθνχ ηα πΫληε απφ ηα επηΪ κΫιε ηεο Δπηηξνπάο (ΜπελΪθεο, Καξνχδνο, 

ΠΪγθαινο, Παλαγησηφπνπινο θαη Δπαγγειέδεο) ζα δηαηεξάζνπλ ηηο ζΫζεηο ηνπο θαηΪ 

ηηο επφκελεο δχν ζρεδφλ δεθαεηέεο, πξνζδέδνληαο ζην κνπζεέν ηελ δηνηθεηηθά εθεέλε  

ζηαζεξφηεηα εθεέλε πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγέα ηνπ. 

Ζ Δπηηξνπά Δπέβιεςεο ζπλεδξέαζε γηα πξψηε θνξΪ κε ηε λΫα ηεο ζχλζεζε 

ζηηο 17 Οθησβξένπ 1941 (κε ηνλ Καξνχδν λα αλαιακβΪλεη ηε ζΫζε ηνπ Σακέα-

πκβνχινπ, αληηθαζηζηψληαο ηνλ Κχξνπ) θαη γηα αθφκε κηα θνξΪ ζηηο 8 Γεθεκβξένπ 

ηνπ έδηνπ ρξφλνπ. Σα φζα αλαγξΪθνληαη ζηα πξαθηηθΪ ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ 

ζπλεδξηΪζεσλ εέλαη ελδεηθηηθΪ ηεο πξνβιεκαηηθάο ζρΫζεο αλΪκεζα ζηνλ δηεπζπληά 

ηεο Δζληθάο ΠηλαθνζάθεοΓεψξγην ηξαηεγφ θαη ηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο, 

κε βαζηθά αηηέα ηεο δηΫλεμεο ηηο νξηδφκελεο απφ ηνλ λφκν αξκνδηφηεηεο ηνπο. Ήδε 

ζηε ζπλεδξέαζε ηεο 13
εο

 Απγνχζηνπ 1941 θαη κε αθνξκά ην Ϋληαικα πιεξσκάο ηεο 

ακνηβάο ηνπ πχξνπ ΛνβΫξδνπ, ην νπνέν Ϋπξεπε λα ππνγξαθεέ απφ φια ηα κΫιε ηνπ 

πκβνπιένπ, ν ηξαηεγφο δάηεζε ηα ηΫηνηνπ ηχπνπ εληΪικαηα λα ζπλνδεχνληαη απφ 

δηθφ ηνπ Ϋγγξαθν πνπ λα δηθαηνινγεέ ηελ δαπΪλε, αέηεκα ην νπνέν απνξξέθζεθε κεηΪ 

απφ ζπδάηεζε γχξσ απφ ηε λνκνζεζέα πνπ δηΫπεη ηελ Πηλαθνζάθε. Ζ δπζαξΫζθεηα 

ηνπ ηξαηεγνχ εθθξΪζηεθε ζε πνιπζΫιηδν δαθηπινγξαθεκΫλν ππφκλεκα ηνπ πξνο 

ηνλ Αληψλε ΜπελΪθε (κε θνηλνπνέεζε ζηνπο πκβνχινπο ΠΪγθαιν, ΠνιπγΫλε θαη 

Παλαγησηφπνπιν, φπσο θαη ζηε Γηεχζπλζε Καιψλ Σερλψλ ηνπ Τπνπξγεένπ 

Παηδεέαο), κε εκεξνκελέα 7 Οθησβξένπ 1941, ζην νπνέν ν δηεπζπληάο ηεο 

Πηλαθνζάθεο Ϋθαλε ιφγν γηα ηε δπζιεηηνπξγέα ηνπ κνπζεένπ θαη εκκΫζσο δηαηχπσζε 
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ηελ ελφριεζά ηνπ γηα ηνλ παξαγθσληζκφ ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπά Δπέβιεςεο θαη ηε 

ζπλαθφινπζε Ϊηππε θαηΪξγεζε ησλ αξκνδηνηάησλ ηνπ. Αθνχ αλΫθεξε σο 

παξΪδεηγκα νξηζκΫλα ππεξεζηαθΪ δεηάκαηα,
57

 πξνρψξεζε ζηε ζπλΫρεηα ζε πην 

νπζηψδε ζΫκαηα, φπσο εθεέλν ηεο εηάζηαο θξαηηθάο επηρνξάγεζεο, ε νπνέα,  φπσο 

ηφληζε ραξαθηεξηζηηθΪ, δέδεηαη πξνο ηε Γηεχζπλζε θαη φρη πξνο ην πκβνχιην. 

ΤπνγξΪκκηζε κΪιηζηα ζην θεέκελφ ηνπ πσο «ε Πηλαθνζάθε εέλε θξαηηθφο νξγαληζκφο 

Γεκνζένπ Γηθαένπ θαη ηελ επζχλελ πεξέ ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Ηδξχκαηνο θαη ηεο 

κνξθάο, ελ ηνχην ζα Ϋρε, θΫξεη ν ελψπηνλ ηνπ Τπνπξγνχ νξθηζζεέο ππεχζπλνο 

Γηεπζπληάο θαη νπρέ ην πκβνχιηνλ, ην νπνένλ σο απνζηνιάλ ηνπ Ϋρεη ηελ επηηάξεζηλ 

θαη ζπληάξεζηλ ηεο πεξηνπζέαο ηεο Δζληθάο πιινγάο». ΔπηπξνζζΫησο εμΫθξαζε ηε 

δπζαξΫζθεηΪ ηνπ πνπ ε Γηεχζπλζε Καιψλ Σερλψλ δελ ηνλ ελεκΫξσζε γηα ηνλ 

δηνξηζκφ ησλ λΫσλ κειψλ ηνπ πκβνπιένπ («ην επιεξνθνξάζελ εμσδέθσο»), ελψ 

αληΫδξαζε θαη ζηηο ζπδεηάζεηο πνπ γέλνληαλ ζην πκβνχιην γηα ηελ αιιαγά ηνπ 

νλφκαηνο ηνπ ζε «πκβνχιην πξνο πληάξεζηλ θαη Γηαρεέξηζηλ», επηζεκαέλνληαο φηη 

θΪηη ηΫηνην αληέθεηηαη ζηελ θεέκελε λνκνζεζέα. ην έδην ππφκλεκα θαη απνζθνπψληαο 

ηελ πξνζσπηθά ηνπ πξνβνιά, θαηεγφξεζε ηελ πξνεγνχκελε δηεχζπλζε γηα πιεκκειά 

δηνέθεζε ηεο Πηλαθνζάθεο, γηα ηνλ ρσξέο ζχζηεκα εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγάο θαη 

γηα ηε ρακειά πνηφηεηα ησλ πηλΪθσλ («ηα δχν ηξέηα εέλαη αθαηΪιιεια ά θαη εληειψο 

Ϊρξεζηα!»), ελψ δηαηχπσζε ηελ αλΪγθε επηζηεκνλνηερληθάο εμΫηαζεο θαη 

επεμεξγαζέαο πνιιψλ Ϋξγσλ, αλαθΫξνληαο εδψ ηε ζπκβνιά ηνπ ζηνλ θαζαξηζκφ θαη 

ηελ «αλαθΪιπςε» εθ κΫξνπο ηνπ πνιχηηκσλ Ϋξγσλ ηεο ζπιινγάο ηα ακΫζσο 

πξνεγνχκελα ρξφληα. ΔπηπξνζζΫησο δάηεζε ηνλ θαηαξηηζκφ ελφο Οξγαληζκνχ ηεο 

Πηλαθνζάθεο, επέ ηε βΪζεη ησλ δηθψλ ηνπ πξνηΪζεσλ θαη ηε ζπλαθφινπζε 

αλαζεψξεζε ησλ πθηζηΪκελσλ λφκσλ, κε ηε ζχληαμε λΫαο λνκνζεζέαο. 

Οινθιεξψλνληαο ην ππφκλεκΪ ηνπ, αλΫθεξε σο βαζηθφ ζθνπφ ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγάο, αθελφο κε Ϋξγα ζχγρξνλεο ηΫρλεο «θαη 

πξν παληφο δη‟ Ϋξγσλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ», αθεηΫξνπ κε Ϋξγα παιαηνηΫξσλ μΫλσλ 

θαιιηηερλψλ, ελψ επαλαιακβΪλνληαο ηηο απφςεηο πνπ δηαηχπσζε θαη ζηε ζπλΫληεπμε 

ζην πεξηνδηθφ Παναζηήκζα, ππνγξΪκκηζε ηελ αλΪγθε απφθηεζεο ησλ αξέζησλ Ϋξγσλ 

«δηφηη θαη ησλ θαιιηηΫξσλ καο Καιιηηερλψλ δελ πξΫπεη λα καο ελδηαθΫξνπλ πξντφληα 

αζάκαληα ηεο παξαγσγάο ησλ. Έθαζηνο θαιιηηΫρλεο καο πξΫπεη λα αληηπξνζσπεπζά 

                                                 
57πσο ιφγνπ ρΪξε, ην πηζηνπνηεηηθφ «επδνθέκνπ ππεξεζέαο» ηνπ ζπληεξεηά ηνπ κνπζεένπ Κσλ/λνπ 

Κνπηζνπξά, γηα ην νπνέν ε Γηεχζπλζε Καιψλ Σερλψλ ηνπ Τπνπξγεένπ δάηεζε ηελ Ϋγθξηζε ηνπ 

πκβνπιένπ, παξαθΪκπηνληαο ηνλ ηξαηεγφ. 
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κε φ,ηη θαιιέηεξφλ ηνπ». ΣΫινο, παξΫζεζε κηα ιέζηα κε Ϋξγα παιαηφηεξσλ μΫλσλ 

θαιιηηερλψλ πνπ «αλαθΪιπςε» ζε παιαηνπσιεέα ζηελ ΔιιΪδα θαη ελψ ζα 

κπνξνχζαλ λα εέραλ αγνξαζηεέ γηα ηε ζπιινγά ηεο Πηλαθνζάθεο ζε εμαηξεηηθά ηηκά 

επθαηξέαο, ηειηθΪ απνθηάζεθαλ απφ ηδηψηεο ζπιιΫθηεο θαη θηιφηερλνπο.   

Σν ελ ιφγσ ππφκλεκα ζπδεηάζεθε ζηε ζπλεδξέαζε ηεο 17
εο

 Οθησβξένπ 1941, 

φπνπ ηα αηηάκαηα ηνπ ηξαηεγνχ απνξξέθζεθαλ κε ην ζθεπηηθφ φηη α) δελ παξέζηαηαη 

αλΪγθε λΫαο δηεξεχλεζεο ηεο δηαρεέξηζεο ηεο πεξηνπζέαο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, 

β) ε κεηαξξχζκηζε ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζέαο απνηειεέ αξκνδηφηεηα ησλ θξαηηθψλ 

αξρψλ θαη φρη ηεο δηθαηνδνζέαο ηεο Δπηηξνπάο θαη γ) ε ζπδάηεζε γηα ηα Ϋξγα 

κεγΪισλ θαιιηηερλψλ ζε ηδησηηθΫο ζπιινγΫο πνπ αλΫθεξε ν ηξαηεγφο λα αλαβιεζεέ 

γηα ην κΫιινλ.
58

 ηελ επφκελε δε ζπλεδξέαζε ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ζηηο 8 

Γεθεκβξένπ 1941Ϋγηλε «καθξΪ ζπδάηεζε» κεηαμχ ηξαηεγνχ θαη Δπαγγειέδε, κε 

παξΫκβαζε θαη ησλ ππνινέπσλ κειψλ «επέ ηνπ θεθαιαηψδνπο δεηάκαηνο ηνπ 

θαζαξηζκνχ, ηεο επηζθεπάο ά ζπκπιεξψζεσο θαη αλαθαηλέζεσο ησλ Ϋξγσλ ηεο 

Πηλαθνζάθεο». Σφζν ην ζπγθεθξηκΫλν επέζεην («καθξΪ»), φζν θαη ε απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπάο θαηαδεηθλχνπλ ηηο επηθπιΪμεηο ηεο γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ δηεπζπληά, 

θαζψο θαη ηελ πξφζεζε ηεο λα παξεκβαέλεη ελεξγΪ ζην Ϋξγν ηνπ: «κφλν κεη‟ 

εηζάγεζηλ ηνπ Γηεπζπληνχ (ηδέα ππφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ σο επηζηεκνλνηερληθνχ 

εκπεηξνγλψκνλνο), γηλνκΫλελ απνδεθηάλ ππφ ηνπ πκβνπιένπ, εέλαη δπλαηφλ λα 

ππνβιεζά Ϋξγνλ ηη εηο δηεξεχλεζηλ θαη αλαθαέληζηλ θαη φηη επέ πιΫνλ ην πκβνχιηνλ 

δηαηεξεέ αθΫξαηνλ ην δηθαέσκα ηεο παξαθνινπζάζεσο ηεο εθηειΫζεσο ησλ εξγαζηψλ 

ηνχησλ». ε κηα θέλεζε δε πνπ αληηθαηνπηξέδεη ηελ Ϋιιεηςε εκπηζηνζχλεο πξνο ην 

πξφζσπν ηνπ ηξαηεγνχ, ηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο απνθΪζηζαλ λα κεηαβνχλ ζην 

εξγαζηάξην ηνπ γηα λα εμεηΪζνπλ «ηα άδε ππφ δηεξεχλεζηλ, δηφξζσζηλ ά θαζαξηζκφλ 

ηεινχληα Ϋξγα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο». ΔπηπξνζζΫησο, ζηελ επφκελε ζπλεδξέαζε 

ηεο ζηηο 25
εο

 Φεβξνπαξένπ 1942, ε Δπηηξνπά απνθΪζηζε φηη πξηλ απφ θΪζε 

«restauration» ζα ζρεκαηέδεηαη εηδηθφο θΪθεινο θαη ζα θαηαηέζεηαη θαη θσηνγξαθέα 

θαη θΪζε ζηνηρεέν θαη ιεπηνκΫξεηα (κΫρξη θαη απηψλ ησλ ρξεζηκνπνηνπκΫλσλ 

εθΪζηνηε ρεκηθψλ κΫζσλ), θαη ζα θαηαγξΪθεηαη ηειηθά Ϋθζεζε θαη ζα 

παξαιακβΪλεηαη αθνχ εγθξηζεέ απφ ηελ Δπηηξνπά. Ζ επηθπιαθηηθφηεηα απηά ηεο 

Δπηηξνπάο απΫλαληη ζηηο «εκπεηξνηερληθΫο» ηθαλφηεηεο ηνπ ηξαηεγνχ νθεέιεηαη 

πηζαλφλ ζε δεκηΫο πνπ εέραλ πξνθιεζεέ ζε Ϋξγα ηεο ζπιινγάο θαηΪ ηε ζπληάξεζά 

                                                 
58Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., ΠξαθηηθΪ Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο, ζπλεδξέαζε ηεο 17εο Οθησβξένπ 1941. 
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ηνπο, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη ζε κεηαγελΫζηεξν ρξνληθΪ ξεπνξηΪδ ηνπ 

ΑρηιιΫα ΜακΪθε ζηελ ηαθηηθά ηνπ ζηάιε ζηελ εθεκεξέδα Έεκμξ, φπνπ ν Κψζηαο 

ΖιηΪδεο θαηάγγεηιε φηη ηφζν ν πέλαθαο ηνπ ΚνξΫηδην φζν θαη εθεέλνο πνπ 

απνδηδφηαλ ζηνλ ΒεξνλΫδε ππΫζηεζαλ κεγΪιεο δεκηΫο θαηΪ ηελ πξνζπΪζεηα 

θαζαξηζκνχ ηνπο απφ ηνλ ηξαηεγφ, πξνζζΫηνληαο επέζεο φηη ηελ έδηα δηαπέζησζε 

εέρε θΪλεη ηφηε θαη ν Νηθφιανο ΜπΫξηνο.
59

 

 Δθηφο απφ ηηο ζπδεηάζεηο γχξσ απφ ηα αηηάκαηα ηνπ ηξαηεγνχ θαη ην ζΫκα 

ηεο ζπληάξεζεο ησλ Ϋξγσλ ηεο ζπιινγάο, ηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο ζηηο δχν απηΫο 

ζπλαληάζεηο ηνπο (Οθηψβξηνο θαη ΓεθΫκβξηνο ηνπ 1941) αζρνιάζεθαλ θαη κε ην 

δάηεκα ηεο εμεχξεζεο θαηΪιιεινπ ρψξνπ γηα ηελ επαλαιεηηνπξγέα ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο. Οη ελΫξγεηεο γηα ηε κεηεγθαηΪζηαζε ηνπ θαιιηηερληθνχ ηδξχκαηνο ζην 

θηάξην ηεο ΠαιαηΪο Βνπιάο (ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηεο Δπηηξνπάο ζηηο 31 

Απγνχζηνπ 1941) δελ πξνρψξεζαλ, πηζαλφλ ιφγσ ηεο Ϊξλεζεο ηνπ ΜπελΪθε θαη ηεο 

αθαηαιιειφηεηαο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θηεξένπ, θαη θαηΪ ζπλΫπεηα ηα κΫιε ηεο 

Δπηηξνπάο αλΫζεζαλ ζηνλ Κ. ΠΪγθαιν λα δηεξεπλάζεη ηνπο φξνπο ηεο δηαζάθεο 

ΕΪππα, ψζηε λα ειεγρζεέ, αξρηθΪ, εΪλ άηαλ λνκφηππε ε παξαρψξεζε ηνπ Εαππεένπ 

ΜεγΪξνπ ζηελ Πηλαθνζάθε θαη αλ απηφ πξνβιεπφηαλ, λα μεθηλνχζαλ ζηε ζπλΫρεηα νη 

πξνζπΪζεηεο γηα ηελ απφθηεζε ηνπ.
60

 

 

β) Ζ δξάζε ηεο Δπηηξνπήο Δπίβιεςεο ηα ρξόληα 1942-1944 

ηηο αξρΫο ηνπ 1942 ν Τπνπξγφο Παηδεέαο Λνγνζεηφπνπινο απνθΪζηζε φηη νη 

πξνεγνχκελεο ζπλεδξηΪζεηο ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο άηαλ Ϊθπξεο, ιφγσ ειιεέςεσο 

απαξηέαο,
61

 θαη κε εηδηθφ δηΪηαγκα πξνρψξεζε ζηνλ επαλαδηνξηζκφ ησλ κειψλ ηεο 

Δπηηξνπάο γηα ηελ ηξηεηέα 1 Ηαλνπαξένπ 1942 Ŕ 31 Γεθεκβξένπ 1944. Οη Αληψλεο 

ΜπελΪθεο («θηεκαηέαο»),
62

 Γεκάηξηνο Δπαγγειέδεο («θαζεγεηάο ΔΜΠ»), ΗσΪλλεο 

Μ. Παλαγησηφπνπινο («ζπγγξαθΫαο»), Υξάζηνο Καξνχδνο («δηεπζπληάο 

Αξραηνινγηθνχ Μνπζεένπ») θαη Κψζηαο ΠΪγθαινο («ηκεκαηΪξρεο Τπνπξγεένπ 

Παηδεέαο») δηαηεξάζεθαλ ζηηο ζΫζεηο ηνπο, ελψ ηα δχν λΫα κΫιε άηαλ ν πξψελ 

                                                 
59 Α. ΜακΪθεο, «Ζ θέλεζηο ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ. Σν θαιιηηερληθφλ ξεπνξηΪδ ηεο εβδνκΪδνο», 

εθ.Έεκμξ, 11 Μαΐνπ 1949.  
60Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., βηβιέν πξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο, ζπλεδξέαζε ηεο 8εο Γεθεκβξένπ 

1941. 
61Βι. ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ζηηο 25 Φεβξνπαξένπ 1942. 
62Οη ηδηφηεηεο ηνπ θΪζε κΫινπο αλαγξΪθνληαλ ζηα πξαθηηθΪ ηεο πξψηεο ζπλεδξέαζεο ηεο Δπηηξνπάο 

κε ηε λΫα ηεο ζχλζεζε ζηηο 25 Φεβξνπαξένπ 1942. 



   771 

πξεζβεπηάο ζηε ΒηΫλλε ηε δεθαεηέα ηνπ 1930 Γεκάηξηνο Σδηξαθφπνπινο
63

 θαη ν 

ηξαπεδηθφο ηΫθαλνο ΑζελνγΫλεο (1880-1958), αληςηφο θαη θιεξνλφκνο ηνπ πξψελ 

πξνΫδξνπ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ηΫθαλνπ θνπινχδε θαη Ϋλαο απφ ηνπο 

εθηειεζηΫο ηεο δηαζάθεο ηνπ. Έπεηηα απφ αξραηξεζέεο θαηΪ ηελ πξψηε ζπλεδξέαζε 

ηεο Δπηηξνπάο ζηηο 25 Φεβξνπαξένπ 1942, πξφεδξνο επαλεθιΫρηεθε ν ΜπελΪθεο, 

Σακέαο-χκβνπινο ν ΑζελνγΫλεο (Ϋπεηηα απφ παξΪθιεζε ηνπ Καξνχδνπ λα κελ 

παξακεέλεη ζηε ζΫζε απηά, επεηδά ηελ έδηα πεξένδν εέρε αλαιΪβεη ηε δηεχζπλζε ηνπ 

Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζεένπ) θαη ζηε ζΫζε ηνπ ΓξακκαηΫα παξΫκεηλε ν 

Παλαγησηφπνπινο.
64

 

Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπίβιεςεο ηελ πεξίνδν 1/1/1942- 31/12/1944 

Αληψλεο  ΜπελΪθεο, Πξφεδξνο 

ΗσΪλλεο Μ. Παλαγησηφπνπινο, Γεληθφο ΓξακκαηΫαο  

ηΫθαλνο ΑζελνγΫλεο, Σακέαο-χκβνπινο 

Υξάζηνο Καξνχδνο 

Γεκάηξηνο Δπαγγειέδεο 

Γεκάηξηνο Σδηξαθφπνπινο 

Κψζηαο ΠΪγθαινο 

 

Ζ Δπηηξνπά ζπλεδξέαζε ζπλνιηθΪ ελλΫα θνξΫο ηελ πεξένδν Φεβξνπαξένπ 

1942-Απγνχζηνπ 1944.
65

 ηελ πξψηε ηεο ζπλεδξέαζε ζηηο 25 Φεβξνπαξένπ 1942 

απνθαζέζηεθε λα αλαηεζεέ μαλΪ ζηνλ ΠΪγθαιν λα εξεπλάζεη ηε δηαζάθε ΕΪππα, 

ψζηε λα δηαπηζησζεέ αλ ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα λα ζηεγαζηεέ ε Δζληθά Πηλαθνζάθε 

ζην ΕΪππεην ΜΫγαξν. ΔπηπξνζζΫησο νξέζηεθε επηηξνπά απφ ηνπο ΜπελΪθε, 

ηξαηεγφ, Δπαγγειέδε θαη ΠΪγθαιν κε ζθνπφ λα δεηεζεέ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο 

ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, ε απνζθξΪγηζε ησλ θηβσηέσλ κε ηα ζρΫδηα θαη ηηο 

πδαηνγξαθέεο πνπ θπιΪζζνληαλ ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζεέν γηα λα δηαπηζησζεέ ε 

θαηΪζηαζά ηνπο. Δπέζεο, Ϋπεηηα απφ πξφηαζε ηνπ Καξνχδνπ αλαηΫζεθε ε εθπφλεζε 

λΫνπ Οξγαληζκνχ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, «ηε βνεζεέα μΫλσλ πξνηχπσλ», ζηνπο 

ΠΪγθαιν, Καξνχδν θαη ηξαηεγφ, κε ηε ζπλδξνκά θαη ηνπ Δπαγγειέδε. ΣΫινο, 

                                                 
63Γελ γλσξέδσ αλ Ϋρεη ζπγγΫλεηα κε ηνλ Γεψξγην Σδηξαθφπνπιν, ζχγγακβξνο ηνπ πξσζππνπξγνχ 

ΣζνιΪθνγινπ. 
64ηελ έδηα ζπλεδξέαζε ν Η. ΠνιπγΫλεο αλΫθεξε φηη ν έδηνο απνζχξζεθε γηα ρΪξε ησλ θηιφηερλσλ 

ΑζελνγΫλε θαη Σδηξαθφπνπινπ θαη φηη ζα πξνζθΫξεη εηο ην εμάο ηηο ππεξεζέεο ηνπ σο εθπξφζσπνο ηνπ 

Τπνπξγνχ Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ. 
65πλεδξηΪζεηο ζηηο 25/2/1942, 25/6/1942, 12/7/1943, 7/9/1943, 11/11/1943, 7/2/1944, 3/4/1944, 

10/5/1944 θαη 21/8/1944. 
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απνθαζέζηεθε ζηελ επφκελε ζπλεδξέαζε λα θιεζεέ ν ΑξηζηνηΫιεο Βαιασξέηεο, Ϋλαο 

απφ ηνπο εθηειεζηΫο ηεο δηαζάθεο νχηδνπ, ψζηε λα ελεκεξσζνχλ ηα κΫιε γηα ην 

δάηεκα ηνπ θιεξνδνηάκαηνο. 

Σα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο (ΜπελΪθεο, ΠΪγθαινο, ΑζελνγΫλεο, 

Δπαγγειέδεο, Καξνχδνο θαη Παλαγησηφπνπινο) ζπλεδξέαζαλ μαλΪ ζηηο 25 Ηνπλένπ 

1942, κε αθνξκά ηελ εθ λΫνπ θαηΪζεζε απφ ηνλ Γ. ηξαηεγφ ηνπ Τπνκλάκαηνο, 

θαζψο θαη δχν επηζηνιψλ, ην χθνο ησλ νπνέσλ άηαλ, φπσο ραξαθηεξηζηηθΪ 

αλαγξΪθεηαη ζηα πξαθηηθΪ, «κε πξΫπνλ».
66

 Ζ Δπηηξνπά κΪιηζηα αξλάζεθε λα  

ζπδεηάζεη ηα αηηάκαηα ηνπ δηεπζπληά ηεο Πηλαθνζάθεο, κε ην επηρεέξεκα φηη 

πξφθεηηαη γηα δεηάκαηα πνπ εέραλ άδε ζπδεηεζεέ θαη σο εθ ηνχηνπ εέραλ ιεθζεέ νη 

ζρεηηθΫο απνθΪζεηο (ζε ζπλεδξηΪζεηο, φκσο, νη νπνέεο εέραλ θξηζεέ Ϊθπξεο ιφγσ 

ειιεέςεσο απαξηέαο), γεγνλφο πνπ δεέρλεη φηη νη ζρΫζεηο ηνπ ηξαηεγνχ κε ηε 

δηνηθνχζα Δπηηξνπά εμαθνινπζνχζαλ λα εέλαη πξνβιεκαηηθΫο. 

Ζ επφκελε ζπλεδξέαζε Ϋγηλε Ϋλαλ ζρεδφλ ρξφλν αξγφηεξα, ζηηο 12 Ηνπιένπ 

1943, εμαηηέαο πηζαλφλ ησλ ζνβαξψλ θνηλσληθψλ θαη πνιηηηθψλ γεγνλφησλ ην 

ζπγθεθξηκΫλν ρξνληθφ δηΪζηεκαθαη ηεο ζπλαθφινπζεο θπβεξλεηηθάο αιιαγάο. Σνλ 

ΓεθΫκβξην ηνπ 1942 παξαηηάζεθε ν ΣζνιΪθνγινπ θαη ηελ πξσζππνπξγέα αλΫιαβε ν 

Λνγνζεηφπνπινο, ν νπνένο παξΫκεηλε ζηελ πξνεδξέα ηεο θπβΫξλεζεο κΫρξη ηηο 6 

Απξηιένπ 1943, φηαλ θαη αληηθαηαζηΪζεθε απφ ηνλ ΗσΪλλε ΡΪιιε. ηε λΫα 

θπβΫξλεζε ΡΪιιε ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο αλΫιαβε ν θαζεγεηάο ζξεζθεηνινγέαο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ Νηθφιανο Λνχβαξηο, ν νπνένο απνθΪζηζε λα απνιχζεη ηνλ 

ΜπΫξην απφ ηε δηεχζπλζε ησλ Καιψλ Σερλψλ θαη λα δηνξέζεη ζηε ζΫζε ηνπ ηνλ 

θαζεγεηά γιππηηθάο ζηελ ΑΚΣ ΜηρΪιε Σφκπξν. Σνλ ΜΪην ηνπ 1943 

απνκαθξχλζεθε επέζεο απφ ηε ζΫζε ηνπ θαη ν δηεπζπληάο ηνπ Δζληθνχ ΘεΪηξνπ 

Νηθφιανο Γηνθαξέλεο (αληηθαηαζηΪηεο ηνπ ν Άγγεινο ΣεξδΪθεο), ελψ ν έδηνο ν 

πξσζππνπξγφο ΡΪιιεο αλΫιαβε ηελ πξνεδξέα ηνπ Γ.. ηνπ ζεΪηξνπ. Ζ ζχλζεζε ηεο 

Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ηεο Πηλαθνζάθεο παξΫκεηλε, σζηφζν, ε έδηα θαη νη 

ζπλΫδξηαζεηο ηεο απΫθηεζαλ Ϋθηνηε κηα ζρεηηθΪ θαλνληθφηεηα φζνλ αθνξΪ ηα 

ρξνληθΪ δηαζηάκαηα ηεο δηεμαγσγάο ηνπο: 7 επηεκβξένπ θαη 11 Ννεκβξένπ 1943, 7 

Φεβξνπαξένπ, 3 Απξηιένπ, 10 Μαΐνπ θαη 21 Απγνχζηνπ 1944.
67

 Δλδεηθηηθφ ηεο 

νκαιφηεηαο ζηε ιεηηνπξγέα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ην ζπγθεθξηκΫλν δηΪζηεκα 

                                                 
66Γελ γλσξέδσ ην πεξηερφκελν ησλ επηζηνιψλ, αλαθΫξνληαη κφλν νη εκεξνκελέεο (8 Μαξηένπ θαη 18 

Μαΐνπ 1942).  
67 Βαζηθφ ζΫκα ζπδάηεζεο απνηεινχζε ν εκπινπηηζκφο ηεο ζπιινγάο θπξέσο κΫζσ δσξεψλ θαη 

θιεξνδνηεκΪησλ, ηα νπνέα θαη ζα αλαθΫξσ αλαιπηηθΪ ζην επφκελν θεθΪιαην. 
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εέλαη ε θαηΪζεζε ηνπ κνλαδηθνχ ζηα ρξφληα ηεο Καηνράο νηθνλνκηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ (γηα ην Ϋηνο 1943-44) ζηε ζπλεδξέαζε ηεο 7
εο

 επηεκβξένπ 1943. 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεέα ηνπ Σακέα-πκβνχινπ ΑζελνγΫλε, ην ζχλνιν ησλ εζφδσλ-

εμφδσλ αλεξρφηαλ ζε 51.134 δξρ.
68

 ηελ έδηα ζπλεδξέαζε απνθαζέζηεθε, επέζεο, λα 

δεηεζεέ απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδεέαο Λνχβαξη, ε αχμεζε ηεο εηάζηαο θξαηηθάο 

επηρνξάγεζεο πξνο ηελ Πηλαθνζάθε απφ 30.000 ζε 1.000.000 δξρ., κε ην επηρεέξεκα 

φηη ην πνζφ δελ επαξθνχζε γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλαγθψλ ιεηηνπξγέαο ηνπ κνπζεένπ.  

Έλα βαζηθφ κΫιεκα ηεο Δπηηξνπάο άηαλ ε εμαζθΪιηζε νηθνπΫδνπ γηα ηελ 

αλΫγεξζε ηνπ ηδηφθηεηνπ θηεξένπ ηεο Πηλαθνζάθεο, θαη ζηε ζπλεδξέαζε ζηηο 11
εο

  

Ννεκβξένπ 1943 απνθαζέζηεθε λα επηζθεθζνχλ ηα κΫιε ηεο απηνπξνζψπσο ηνλ 

Λνχβαξη γηα λα ηνπ δεηάζνπλ λα απαιινηξησζεέ ν ρψξνο φπνπ βξέζθνληαλ ηα 

ζηξαηησηηθΪ παξαπάγκαηα επέ ηεο Βαζηιέζζεο νθέαο. πσο αλαθΫξεηαη δε ζηα 

πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο 3
εο

 Απξηιένπ 1944, νη ΜπελΪθεο, ΑζελνγΫλεο θαη 

Καξνχδνο ζπλαληάζεθαλ κε ηνλ Πξσζππνπξγφ θαη ηνλ Τπνπξγφ Παηδεέαο γηα ην 

ζΫκα ηνπ νηθνπΫδνπ, θαη απνθαζέζηεθε λα επαλαιεθζεέ ε ζπδάηεζε παξνπζέα ηνπ 

πξνΫδξνπ ηνπ Σακεένπ Μνλέκσλ ΟδνζηξσκΪησλ Γεκεηξαθφπνπινπ, φπνπ αλάθεη ην 

νηθφπεδν, θαη ηνπ δηεπζπληά ησλ Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο  

ΠΪληδαξε. Σν δάηεκα απαζρφιεζε θαη ηε ζπλεδξέαζε ηεο 10
εο

 Μαΐνπ 1944, φηαλ ν 

Δπαγγειέδεο πξφηεηλε λα ζπδεηεζεέ ε απαιινηξέσζε απφ ηψξα ηνπ θαηΪιιεινπ 

ρψξνπ ψζηε λα νηθνδνκεζεέ «ελ επζΫησ ρξφλσ» ην κΫγαξν ηεο Πηλαθνζάθεο θαη 

απνθαζέζηεθε λα επηζπεπζηεέ ε λΫα ζχζθεςε κε ηνλ Πξσζππνπξγφ. 

ηελ ηειεπηαέα ζπλεδξέαζε ηεο Δπηηξνπάο ζηηο 21 Απγνχζηνπ 1944, 

καζαέλνπκε, επέζεο, πσο ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο κε ην ππ. αξέζ. 132617 Ϋγγξαθν ηεο 

4
εο

 Ηνπιένπ 1944 δάηεζε πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηελ έδξπζε, νξγΪλσζε θαη δηνέθεζε 

ηεο Πηλαθνζάθεο. ηελ απΪληεζά ηνπο κε εκεξνκελέα 2 επηεκβξένπ 1944, ηα κΫιε 

ηεο Δπηηξνπάο παξΫζεζαλ ηα ζρεηηθΪ κε ην κνπζεέν λνκνζεηάκαηα ηελ πεξένδν 1834-

1922, ηα νλφκαηα φισλ φζσλ ζπκκεηεέραλ ζηε δηνηθνχζα Δπηηξνπά, θαζψο θαη ηελ 

παξνχζα ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ κνπζεένπ: ν δηεπζπληάο ηξαηεγφο, ν 

επηκειεηάο ΦσθΪο, ν βνεζφο επηκειεηά Κσλζηαληέλνο Κνπηζνπξάο, ν βνεζφο Ζιέαο 

ΦΫξηεο (απνζπαζζΫληνο πξν Ϋηνπο πεξέπνπ παξΪ ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο), ν 

ππΪιιεινο ΛνγνζΫηεο (απνζπαζΫληνο θαηΪ Ηνχιηνλ 1944 παξΪ ην Τπνπξγεένλ 

                                                 
68Ζ αλαθνξΪ γέλεηαη ζην βηβιέν ησλ πξαθηηθψλ, δελ Ϋρσ εληνπέζεη φκσο ην ζρεηηθφ Ϋγγξαθν ηνπ 

ΑζελνγΫλε, ζην νπνέν ζα άηαλ θαηαγεγξακκΫλα ηα αλαιπηηθΪ ζηνηρεέα ζρεηηθΪ κε ηα Ϋζνδα θαη Ϋμνδα 

ηνπ ηδξχκαηνο. ηα πξαθηηθΪ επέζεο αλαγξΪθεηαη φηη ν ΑζελνγΫλεο θαηΫζεζε ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

Ϋπεηηα απφ Ϋγγξαθε εληνιά ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γεκνζένπ Λνγηζηηθνχ. 
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Παηδεέαο), ν αξρηθιεηάξαο Α. ακνζξΪθεο, νη θιεηάξεο Ν. Υνριαθέδεο θαη Ν. 

ΚνιηαξΪθεο θαη ε θαζαξέζηξηα Μ. ΓαιηαηζΪηνπ). ην Ϋγγξαθν ππάξρε επέζεο ε 

επηζάκαλζε φηη ε ζΫζε ηνπ ΓξακκαηΫα ηνπ κνπζεένπ παξΫκελε θελά. 

 

15.3) Ο εκπινπηηζκόο ηεο ζπιινγήο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο θαηά ηα 

ρξόληα ηεο Καηνρήο 

 

α) Ζ αγνξά έξγσλ λενειιεληθήο ηέρλεο 

ηε ζπλεδξέαζε ηνπο ηελ 12
ε
 Ηνπιένπ 1943, ηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο 

απνθΪζηζαλ λα δεηάζνπλ δηα επέζεκνπ εγγξΪθνπ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Παηδεέαο 

Λνχβαξη, ηε ρνξάγεζε Ϋθηαθηεο πέζησζεο γηα ηελ αγνξΪ Ϋξγσλ ηδέσο Διιάλσλ 

θαιιηηερλψλ «νχησο ψζηε λα κελ απσιεζζνχλ πνιχηηκνη εθδειψζεηο ηεο 

λενειιεληθάο ηδέα ηΫρλεο, δπλΪκελαη λα εμαζθαιηζζνχλ, αληέ ζπκθΫξνληνο πνζνχ, 

δηα ηελ Δζληθάλ Πηλαθνζάθελ». Σν ελ ιφγσ αέηεκα νθεηιφηαλ ζηελ Ϊλζηζε ηνπ 

εκπνξένπ Ϋξγσλ ηΫρλεο ηα ρξφληα ηεο Καηνράο, δάηεκα πνπ Ϋρεη κειεηεζεέ ειΪρηζηα 

ζηελ ηζηνξηνγξαθέα ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο. Ζ θαηΪξξεπζε ηεο ειιεληθάο 

νηθνλνκέαο ιφγσ ηνπ πιεζσξηζκνχ πξνθΪιεζε ηεξΪζηηεο πεξηνπζηαθΫο 

αλαθαηαηΪμεηο θαη πνιινέ αζηνέ θαη κεζναζηνέ εμαλαγθΪζηεθαλ λα ξεπζηνπνηάζνπλ 

ηελ θηλεηά ηνπο πεξηνπζέα (Ϋξγα ηΫρλεο, θνζκάκαηα, Ϋπηπια θηι.) ψζηε λα 

εμαζθαιέζνπλ ηελ επηβέσζά ηνπο. Σαπηφρξνλα ηα Ϋξγα ηΫρλεο ιεηηνπξγνχζαλ σο 

επελδπηηθΫο δηΫμνδνη ηεο μΫθξελεο ππεξζπζζψξεπζεο πινχηνπ.
69

 Σελ εθξεθηηθά 

απηά θαηΪζηαζε πεξηΫγξαςε ν Δ. ΣδακνπξΪλεο ζε Ϊξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξέδα 

Δθεφεενμκ Βήια ηνλ Ηνχιην ηνπ 1942. Αθνχ Ϋθαλε ιφγν γηα ηελ «Ϋληαζε» κε ηελ 

νπνέα γηλφηαλ ηελ πεξένδν εθεέλε ην εκπφξην ηΫρλεο, ν αξζξνγξΪθνο πεξηΫγξαςε ην 

πψο εέραλ δηαθνξνπνηεζεέ νη φξνη ζην εκπφξην ηΫρλεο, ζπγθξηηηθΪ κε ηελ πεξένδν ηνπ 

ΜεζνπνιΫκνπ. Ζ κελ ηΪμε ησλ εκπφξσλ εληζρχζεθε κε λΫα ζηειΫρε «φρη νιέγα ησλ 

νπνέσλ Ϊζρεηα ηειεέσο κε ηελ ηΫρλε, αιιΪ αηζέδεο πξψηεο γξακκάο, πνπ πνπινχλ 

αθφκε θαη ην θεγγΪξη». Σν δε αγνξαζηηθφ θνηλφ δηεπξχλζεθε αθνχ «πνιινέ πνπ Ϋσο 

ρζεο δελ εέραλ ζρΫζεηο κε ηΫρλε, εμχπλεζαλ πινχζηνη θαη δεηνχλ λα απνθηάζνπλ Ϋξγα 

ηΫρλεο, θαηΪ πξνηέκεζηλ πέλαθεο κεγΪισλ δσγξΪθσλ. Άιινη γηα λα ζηνιέζνπλ ηα 

ζαιφληα ηνπο θαη λα επηδεηρζνχλ αχξην πνπ ζα γέλνπλ θη απηνέ κΫιε ηεο 

                                                 
69Βι. ζρεηηθΪ Δ. Μαηζηφπνπινο, «Οη εηθαζηηθΫο ηΫρλεο ζηελ ΔιιΪδα», ζην Υ. Υαηδεησζάθ (επηκ.), 

Ηζημνία ηδξ Δθθάδαξ ημο 20μο αζχκα. Β΄ Παβηυιζζμξ Πυθειμξ. Καημπή Ŕ Ακηίζηαζδ 1940-1945¸ Γ΄ 

Σφκνο, ΜΫξνο 2ν, ζει. 270 θ.Ϋ. 
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αξηζηνθξαηέαο θη Ϊιινη γηα λα επελδχζνπλ ην ρξάκα ηνπο ζε εκπνξεχκαηα πνπ νη 

ηηκΫο ηνπο Ϋρνπλ πεληαπιαζηαζζεέ ά ην πνιχ δεθαπιαζηαζζά». Ο ΣδακνπξΪλεο 

παξνπζέαζε φκσο θαη ηηο παζνγΫλεηεο, επηζεκαέλνληαο φηη κε ηνπο ζπγθεθξηκΫλνπο 

φξνπο ην εκπφξην δελ κπνξεέ λα εέλαη νκαιφ θαη θαζαξφ θαη ηνλέδνληαο ζπρλΪ ζην 

θεέκελφ ηνπ φηη πνιιΪ απφ ηα ζεσξνχκελα αξηζηνπξγάκαηα εέηε εέλαη πιαζηΪ εέηε 

δεπηεξεχνπζαο θαιιηηερληθά αμέαο. Σν ζπγθεθξηκΫλν Ϊξζξν δέλεη επέζεο κηα εηθφλα 

γηα ηα νλφκαηα πνπ θηλνχληαλ ηελ επνρά εθεέλε, ρσξέο φκσο λα αλαθΫξεη ηηο ηηκΫο 

ησλ Ϋξγσλ. ΒνιαλΪθεο, Γχδεο, Νηθεθφξνο Λχηξαο (ηδέσο ζθέηζα θαη ζρΫδηα), 

ΠξνζαιΫληεο (Ϋλαο Ϋκπνξνο ηνπ εέπε φηη πνχιεζε Ϋλα θνκκΪηη γηα πεληαθφζηεο 

ρηιηΪδεο πεξέπνπ πξηλ απφ δχν κάλεο), Υαηδάο, ΜπνθαηζηΪκπεο θαη ΓηαιιηλΪο άηαλ 

απφ ηνπο πην δεκνθηιεέο, θαη αθνινπζνχζαλ νη ΛεκπΫζεο, ΞπδηΪο, Η. Γνχθαο, ηνπ 

Ρντινχ, ηνπ ΦσθΪ. Ο αξζξνγξΪθνο παξαηάξεζε επέζεο ηελ απνπζέα ησλ 

θαιιηηερλψλ ηεο Δπηαλεζηαθάο ρνιάο, αιιΪ θαη ην αμηνπξφζερην ελδηαθΫξνλ ησλ 

αγνξαζηψλ γηα ηα Ϋξγα ηεο βπδαληηλάο ηΫρλεο (κε ηηο γλάζηεο βπδαληηλΫο αγηνγξαθέεο 

λα πξαγκαηνπνηνχλ θαιΫο ηηκΫο). ηα ζεηηθΪ ηεο φιεο απηάο δξαζηεξηφηεηαο 

ζπγθαηαιΫγεη ν ΣδακνπξΪλνο ην γεγνλφο φηη βγάθαλ ζηελ επηθΪλεηα φινη νη παιηνέ 

δσγξΪθνη, ησλ νπνέσλ ηα Ϋξγα άηαλ θξπκκΫλα (ηνπο γλσξέζακε θαιχηεξα), αιιΪ θαη 

ηελ αγαζά επέδξαζε ζην αηζζεηηθφ επέπεδν ηεο θνηλσλέαο καο: «Ϊιινη αγνξΪδνληαο 

θαη Ϊιινη βιΫπνληαο κφλνλ, καζαέλνκε ιέγν ηΫρλε. αηζζαλφκαζηε ηελ αλΪγθε 

ζηνιηζκνχ νπ ζπηηηνχ καο κε ηΫρλε. θη απηφ εέλε Ϋλα ζεκαληηθφ βάκα πνιηηηζκνχ».
70

 

ην εκπφξην Ϋξγσλ ηΫρλεο εέρε αλακεηρζεέ θαη ν δηεπζπληάο ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο Γ. ηξαηεγφο, ν νπνένο Ϊιισζηε γλψξηδε ηνπο θαλφλεο άδε απφ ηνλ 

Μεζνπφιεκν.ε Ϊξζξν ηνπ θαηάγγεηιε φηη Ϋλαο πιαζηφο Γχδεο εέρε πνπιεζεέ γηα 

10.000.000 δξρ., ελψ ν ΚαιινλΪο ηνλ θαηεγφξεζε φηη εηρε εγγπεζεέ ηελ 

απζεληηθφηεηα ελφο πιαζηνχ Λχηξα «Μειιφλπκθε» πνπ αγφξαζε ν μπιΫκπνξνο Δ. 

Κνπηιέδεο.
71

 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην κε επηθεθαιάο ηνλ πξσζππνπξγφ ΡΪιιε ελΫθξηλε 

ζηηο 14 Οθησβξένπ 1943 ηελ Ϋθηαθηε επηρνξάγεζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο κε 

πελάληα εθαηνκκχξηα δξαρκΫο θαη κε ζθνπφ ηελ αγνξΪ Ϋξγσλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ 

ηεο ζπιινγάο ηεο. χκθσλα κε ην Ϋλα θαη κνλαδηθφ Ϊξζξν ηνπ Νφκνπ 809, γηα ηελ 

                                                 
70Δ. ΣδακνπξΪλεο, «Ζ ηΫρλε ζην παδΪξη»,εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 16 Ηνπιένπ 1942. 
71Γ. ηξαηεγφο, «Ο ΥαιεπΪο ηνπ Γχδε», εθ. Ζ Βναδοκή, 14 θαη 23 Ννεκβξένπ 1942. Βι. ηελ απΪληεζε 

ηνπ Γ. ΚαιινλΪο, «Ο ΥαιεπΪο ηνπ Γχδε», εθ. Ζ Βναδοκή, 18 Ννεκβξένπ 1942. Σνπ έδηνπ, «Ο 

ΥαιεπΪο θαη ε “Μειιφλπκθε”», εθ. Ζ Βναδοκή, 1 Γεθεκβξένπ 1942. Σα αλαθΫξεη ν Δ. Μαηζηφπνπινο, 

«Οη εηθαζηηθΫο ηΫρλεο ζηελ ΔιιΪδα», φπ.π., ζει. 272-273.  
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επηινγά ησλ Ϋξγσλ δηνξέζηεθε θαη επηηξνπά απνηεινχκελε απφ ηΫζζεξα κΫιε ηεο 

Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο, ηνλ Γηεπζπληά Καιψλ Σερλψλ ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, ηνλ 

Γηεπζπληά ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο θαη ηξηψλ εηδηθψλ (ρσξέο Ϊιια επεμεγεκαηηθΪ 

ζηνηρεέα).
72

 Δέλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο ζην έδην Φφθθμ ηδξ Δθδιενίδαξ ηδξ 

Κοαενκήζεςξ εέρε δεκνζηεπζεέ κηα ζεηξΪ λφκσλ πνπ εμαζθΪιηδε ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ζε δηαθφξνπο ηνκεέο ησλ ηερλψλ θαη ησλ γξακκΪησλ: ε παξνρά κεληαέαο 

επηρνξάγεζεο δεθαπΫληε εθαηνκκπξέσλ δξαρκψλ ζην Χδεέν Αζελψλ,
73

 ε εθΪπαμ 

δηΪζεζε πΫληε εθαηνκκπξέσλ δξαρκψλ γηα ηελ Ϋθδνζε ηνπ δεχηεξνπ κΫξνπο ηνπ 

ιεπθψκαηνο ηεο ΑζελΪο Σαξζνχιε «ΔιιεληθΫο ΦνξεζηΫο»,
74

 ε Ϋθηαθηε ρνξεγέα 

εηθνζηπΫληε εθαηνκκπξέσλ δξαρκψλ ζηελ Δηαηξεέα Μαθεδνληθψλ πνπδψλ
75

 θαη 

εέθνζη εθαηνκκπξέσλ ζηελ Καιιηηερληθά Δηαηξεέα Θεζζαινλέθεο.
76

 Αληέζηνηρεο 

επηρνξεγάζεηο εέραλ δνζεέ ηελ έδηα πεξένδν θαη ζηηο ζεαηξηθΫο ζθελΫο ηεο ρψξαο.
77

 

Με ην αξ. 5569/92/9-2-1944 ν Τπνπξγφο Παηδεέαο δηφξηζε Δπηηξνπά απφ ηνπο 

ΜπελΪθε, Σφκπξν, ηξαηεγφ, Δπαγγειέδε, Καξνχδν, ΠΪγθαιν, ΠξεβειΪθε, Αληψλε 

ψρν θαη Άγγειν Θενδσξφπνπιν «δηα ηελ απνηέκεζηλ θαη αγνξΪλ Ϋξγσλ ηΫρλεο πξνο 

πινπηηζκφλ ηεο Δζλ. Πηλαθνζάθεο ζπκθψλσο πξνο ηαο δηαηΪμεηο ηνπ Νφκνπ 

809/1943».
78

  Ζ κφλε πιεξνθνξέα πνπ Ϋρσ εληνπέζεη ζρεηηθΪ κε ηελ αγνξΪ Ϋξγσλ 

ηΫρλεο πξνΫξρεηαη απφ ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ζηηο 3 

Απξηιένπ 1944, φπνπ θαη αλαθνηλψζεθε ε απφθηεζε δχν ειαηνγξαθηψλ ηνπ 

Κσλζηαληέλνπ ΜαιΫα, πηζαλφηαηα ησλ Ϋξγσλ «Σνπέν ΠεληΫιεο» (Π.1389, ιΪδη ζε 

ρΪξληκπνξλη, 47x57εθ., εηθ. 1) θαη «Σεέρε ΜνλεκβαζηΪο, 1924-1928» (Π.1412, ιΪδη 

ζε θακβΪ, 77x106εθ., εηθ. 2), θαζψο θαη ελφο ιεπθψκαηνο «πεξηιακβΪλνλ δχν 

ιηζνγξαθέαο θαη Ϋμη πδαηνγξαθέεο» (Π.1413/1-8) ηνπ Αγάλσξα ΑζηεξηΪδε, ρσξέο 

φκσο λα αλαθΫξνληαη ηα πνζΪ ηεο αγνξΪο θαη ηα νλφκαηα ησλ πσιεηψλ.  

                                                 
72Νφκνο ππ‟ αξηζ. 809 «Πεξέ εθηΪθηνπ εθ‟ Ϊπαμ νηθνλνκηθάο εληζρχζεσο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο 

πξνο αγνξΪλ Ϋξγσλ ηΫρλεο», ΦΔΚ, αξ.351 ηεο 20εο Οθησβξένπ 1943. 
73Ν. 804 «Πεξέ παξνράο κεληαέαο επηρνξεγάζεσο εηο ην Χδεένλ Αζελψλ» 
74Ν. 805 «Πεξέ εθ‟ Ϊπαμ ρνξεγάζεσο ηνπ ΚξΪηνπο δξαρκψλ πΫληε εθανηκκπξέσλ (5.000.000) δηΪ ηελ 

Ϋθδνζηλ ηνπ δεχηεξνπ κΫξνπο ηνπ Λεπθψκαηνο «ΔιιεληθΫο ΦνξεζηΫο» ηεο ζπγγξαθΫσο ΑζελΪο 

Σαξζνχιε». 
75Ν. 806 «Πεξέ εθ‟ Ϊπαμ ρνξεγέαο ηνπ ΚξΪηνπο δξαρκψλ 25.000.000 πξνο ηελ Δηαηξεέαλ 

Μαθεδνληθψλ πνπδψλ». 
76Ν. 807 «Πεξέ εθ‟ Ϊπαμ ρνξεγέαο ηνπ ΚξΪηνπο δξαρκψλ 20.000.000 εηο ηελ Καιιηηερληθάλ Δηαηξεέαλ 

Θεζζαινλέθεο». 
77Ζ ζεαηξηθά ζθελά 1941-1953, ζην Ηζημνία ηδξ Δθθάδμξ ζημκ 20μαηψλα, ηφκνο Γ2, ζ.338-339. Σελ 

έδηα πεξένδν Ν.682, «Πεξέ εγθξέζεσο δαλεέσλ πξνο ζεαηξηθΪο επηρεηξάζεηο», ΦΔΚ, 329, η.Α΄, 

29/9/1943 Ϋδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ζεαηξηθνχο επηρεηξεκαηέεο λα δαλεέδνληαη απφ ην θξΪηνο κε 

εηάζην επηηφθην 2%. 
78Σν αλαθΫξεη ε Σ. ΓηαλλνπδΪθε, Ζ ζοθθμβή κεμεθθδκζηήξ βθοπηζηήξ ηαζ δ ζζημνία ηδξ 1900-2006, φ.π., 

ζει.119, ππνζ.7. 
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Σν γεγνλφο φηη ν ηξαηεγφο δελ πξνζπΪζεζε λα εκπινπηέζεη ην ειιεληθφ 

ηκάκα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο κε Ϋξγα πνπ θπθινθνξνχζαλ ηφηε ζην εκπφξην, 

πξνθΪιεζε νξηζκΫλεο δηακαξηπξέεο, αλ θξέλνπκε απφ ηελ αλαθνξΪ ηνπ δηεπζπληά ηνπ 

κνπζεένπ ζε κηα ζεηξΪ Ϊξζξσλ ηνπ ζηελ εθεκεξέδα Ζ Πνςΐα ηνλ Απξέιην ηνπ 1944, 

ζηα νπνέα απΪληεζε ζηνπο «εθΪζηνηε ζνξπβάζαληεο θαη ζνξπβνχληαο δηα ην φηη δελ 

εθξνληέζακελ λα αγνξΪζσκελ φ,ηη ελεθαλέζζε εηο ην εκπφξηνλ εηο Ϋξγα», 

ηζρπξηδφκελνο πσο α) ηα πεξηζζφηεξα απφ απηΪ άηαλ «κεηξέαο ηΫρλεο, ηηλΪ δε θαη 

ακθέβνια», β) ε απφθηεζε ησλ πην αμηφινγσλ πηλΪθσλ άηαλ αδχλαηε εμαηηέαο ηεο 

Ϋιιεηςεο ησλ δηαζΫζηκσλ θξαηηθψλ θνλδπιέσλ θαη γ) ζην κΫιινλ νη Έιιελεο 

ζπιιΫθηεο ζα ζπεχζνπλ λα δσξέζνπλ Ϋξγα απνζαλφλησλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ ζην 

κνπζεέν, αθνινπζψληαο ην παξΪδεηγκα ηνπ Αληψλε ΜπελΪθε.
79

 πσο φκσο 

δηαπηζηψλνπκε απφ ηα ζπγθεθξηκΫλα Ϊξζξα, ν ηξαηεγφο απνζθνπνχζε θπξέσο ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγάο κε Ϋξγα ηεο ζχγρξνλάο ηνπ εηθαζηηθάο παξαγσγάο θαη 

αλαθΫξζεθε ηδηαέηεξα ζηελ αλΪγθε έδξπζεο εληφο ηεο Πηλαθνζάθεο ελφο εηδηθνχ 

ηκάκαηνο «λεσηεξηζηηθάο ειιεληθάο ηΫρλεο»! Πξνζδηνξέδνληαο δε ην πεξηερφκελν 

ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ φξνπ, ν δσγξΪθνο ραξαθηάξηζε σο «λεσηεξηζηηθΫο ηΪζεηο» ηηο 

αληηδξΪζεηο εθεέλεο θαηΪ ηνπ ζπλεζηζκΫλνπ θαη ηνπ αληαξνχ, νη νπνέεο άηαλ 

«πξσηνπνξηαθΫο»γηα κειινληηθΫο εμνξκάζεηο επεηδά ζηεξέρζεθαλ «επέ ηζρπξψλ 

βΪζεσλ» θαη άηαλ απνηΫιεζκα «εμεξεπλεηηθάο κειΫηεο θαη εμΫιημεο». Χο 

ραξαθηεξηζηηθΪ παξαδεέγκαηα ηνπ «αλακνξθσηηθνχ» απηνχ λεσηεξηζκνχ, φπσο ηνλ 

απνθΪιεζε, αλΫθεξε θαιιηηΫρλεο φπσο νη ΓθξΫθν, ΜαληΫληα, Βαλ Έπθ, Νηηξθ 

Μπνπηο, Σδηνξηδηφλε, Σηζηαλφ, Ρνχκπελο, ΡΫκπξαλη, ΠνπζΫλ, ΝηειαθξνπΪ, ΜαλΫ, 

ΚνπξκπΫ, νη νπνένη «εληφο ηνπ πιαηζένπ ηεο ηΫρλεο ηεο παξαδφζεσο, επΫθεξνλ 

πξννδεπηηθάο κνξθάο λεσηεξηζκνχο». Δλδεηθηηθφ ησλ ζπληεξεηηθψλ ηνπ 

πεπνηζάζεσλ άηαλ ε δηαπέζησζά ηνπ πσο ηνλ 20
ν
 αηψλα ε ηΫρλε παξνπζέαζε 

«θαηΪπησζε» θαη φηη «επξηζθφκεζα εηο κέαλ κεηαβαηηθάλ πεξένδνλ», ε νπνέα εθηφο 

απφ ηνπο «ελζπλεηδάησο εμαζθνχκελνπο λεσηεξηζκνχο» Ϋρεη θαη «αζπλαξηεζέεο» θαη 

«εμσθξεληζκνχο». Έηζη ζπλΫζηεζε ζηνπο λΫνπο θαιιηηΫρλεο πσο νπνηαδάπνηε λΫα 

εμφξκεζε πνπ δελ ζηεξέδεηαη ζηε ζνβαξά κειΫηε θαη εθκΪζεζε ηνπ ζπληαθηηθνχ θαη 

ηεο γξακκαηηθάο ηεο ηΫρλεο, θαη δελ ζπλδΫεηαη κε ηελ ηΫρλε ηεο παξΪδνζεο, εέλαη 

θαηαδηθαζκΫλε εθ ησλ πξνηΫξσλ ζε απνηπρέα.
80

 ΣΫηνην παξΪδεηγκα απνηπρεκΫλνπ 

λεσηεξηζκνχ, ηδέσο ζηελ αξρηηεθηνληθά, άηαλ γηα ηνλ ηξαηεγφ ε «Αξη Ννπβψ», ηελ 

                                                 
79Γ. ηξαηεγφο, «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. Ζ Πνςΐα, 7 Απξηιένπ 1944. 
80Γ. ηξαηεγφο, «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. Ζ Πνςΐα, 8 Απξηιένπ 1944. 
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νπνέα ραξαθηάξηζε «αθαιαέζζεηε» θαη ηειεέσο Ϊζρεηε πξνο ηελ παξΪδνζε. πσο 

επέζεο θαη ε ηΫρλε ησλ «δηαθφξσλ ςεπηνκνληΫξλσλ, νη νπνένη εζξηΪκβεπζαλ κε ηα 

εμσθξεληθΪ θαηαζθεπΪζκαηΪ ησλ εηο ηηλΪ επξσπατθΪ θΫληξα», κΫρξη πνπ θξηηηθνέ 

φπσο νη Wilhelm Valentiner θαη B. Berenson Ϋζεζαλ ηΫξκα ζηε «βαζηιεέα ησλ 

ππεξκνληΫξλσλ». Καη επαλΫιαβε πσο ηνπο ζνβαξνχο ηερλνθξέηεο δελ ελδηαθΫξεη 

«παλ ην αζπλεηδάησο λεσηεξέδνλ, παξΪ κφλνλ, φηη εέλαη θαξπφο εμεξεπλεηηθάο 

αλαδεηάζεσο κε βΪζηλ ηελ ηΫρλε ηεο παξαδφζεσο».
81

 

 

β) Γσξεέο θαη θιεξνδνηήκαηα 

Απφ ηηο πξψηεο ελΫξγεηεο ηνπ Γεψξγηνπ ηξαηεγνχ ακΫζσο κεηΪ ηελ αλΪιεςε 

ησλ λΫσλ ηνπ θαζεθφλησλ, άηαλ ε παξαιαβά Ϋμη πδαηνγξαθηψλ, ηηο νπνέεο ν Άγγεινο 

ΓηαιιηλΪο εέρε θιεξνδνηάζεη ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε:
82

 

 «ηελφ ηεο ΚΫξθπξαο» (Π.1404, πδαηνγξαθέα, 32 x16 εθ.).  

 «πέηηα ζηελ ΚΫξθπξα» (Π.1405, πδαηνγξαθέα, 32 x16 εθ., εηθ. 3).  

 «ΓΫληξα» (Π.1406, πδαηνγξαθέα, 28 x 51 εθ.).  

 «Απιφπνξηα αλζηζκΫλε» (Π.1407, πδαηνγξαθέα, 56 x 28 εθ.).  

 «ΒξΪρνο ζηε ζΪιαζζα» (Π.1408, πδαηνγξαθέα, 40 x 72 εθ.).   

 «Ο Παξζελψλαο πξηλ απφ ηελ αλαζηάισζε», πξηλ ην 1895 (Π.1409, 

πδαηνγξαθέα, 40 x 72 εθ.). 

Λέγνπο κάλεο αξγφηεξα, ηνλ ΝνΫκβξην ηνπ 1940, ν δσγξΪθνο, επέηηκνο 

θαζεγεηάο ηεο ΑΚΣ θαη «παηξηψηεο», φπσο ραξαθηάξηζε ηνλ εαπηφ ηνπ ζε 

επηζηνιά ηνπ πξνο ηε Γηεχζπλζε Καιψλ Σερλψλ ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, πχξνο 

ΒηθΪηνο δψξηζε ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε ελληΪ Ϋξγα ηνπ, εθθξΪδνληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφλ ηα ζπγραξεηάξηΪ ηνπ ζηελ εζληθά θπβΫξλεζε ηνπ ΜεηαμΪ γηα ηηο λέθεο ηνπ 

ειιεληθνχ ζηξαηνχ.
83

 Πξφθεηηαη γηα επηΪ ειαηνγξαθέεο θαη δχν ζρΫδηα:  

                                                 
81Γ. ηξαηεγφο, «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. Ζ Πνςΐα¸ 9 Απξηιένπ 1944. 
82 ηελ ηδηφρεηξε δηαζάθε ηνπ ζπληαγκΫλε ζηηο 17 Απγνχζηνπ 1932, ν Άγγεινο ΓηαιιηλΪο Ϋγξαθε φηη 

θιεξνδνηεέ ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε Ϋμη πδαηνγξαθέεο ηνπ θαη «Ϊιιαο ηφζαο εηο ηελ Ϊξηη 

ζπζηαζεέζαλ Πηλαθνζάθελ Κεξθχξαο θαη ηνχην δηα λα θαλά εηο πνένλ ζεκεένλ επξέζθεην ην εέδνο 

απηφ ηεο δσγξαθηθάο (πδαηνγξαθέαο) εηο απηάλ ηελ επνράλ). Ζ δηαζάθε ηνπ επηθπξψζεθε ζηηο 19 

Ηνπιένπ 1939 απφ ην Πξσηνδηθεέν ηεο ΚΫξθπξαο θαη ν ηφηε δηεπζπληάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο 

απεπζχλζεθε ζηνλ ηΪκν ΓηαιιηλΪ, γην ηνπ δσγξΪθνπ θαη γεληθφ θιεξνλφκν, δεηψληαο ηνπ ηα Ϋξγα 

(επηζηνιά 4/10/1939). Ο ηΪκνο ΓηαιιηλΪο απΪληεζε φηη ζα ζηεέιεη ηηο πδαηνγξαθέεο κφιηο επηζηξΫςεη 

απφ ηελ εμνρά φπνπ βξηζθφηαλ, φρη φκσο λσξέηεξα απφ ηηο γηνξηΫο (27/10/1939). Με λΫα ηνπ επηζηνιά 

πξνο ηνλ ηξαηεγφ ζηηο 10/4/1940 ηνλ ελεκΫξσζε φηη παξΫδσζε ηα Ϋξγα ζηνλ θέιν ηνπ δηθεγφξν 

Γεψξγην Μέλδιεξ, ελψ ζηηο 19 Ηνπλένπ 1940 ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο Ϋζηεηιε ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε 

ηελ αέηεζε ηνπ ηΪκνπ ΓηαιιηλΪ γηα λα γέλεη ε απνδνρά ηνπ θιεξνδνηάκαηνο. Βι. αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., 

θΪθεινο θιεξνδνηάκαηα, Κιεξνδφηεκα Άγγεινπ ΓηαιιηλΪ. 
83Βι. ηελ επηζηνιά ηνπ δσγξΪθνπ πξνο ηε Γηεχζπλζε ησλ Καιψλ Σερλψλ ηνπ Τπνπξγεένπ 

ΘξεζθεπκΪησλ θαη Δζληθάο Παηδεέαο, κε εκεξνκελέα 21 Ννεκβξένπ 1940. Βι. επέζεο Αλκ., «ΓσξεΪ 

εηο ηελ Πηλαθνζάθελ», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 28 Ννεκβξένπ 1940. 
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 «Ζ δηδαρά ηνπ Υξηζηνχ» (Π.1382, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 165 x120 εθ.).
84

 

 «Ζ καηαηφηεο», 1933 (Π.1383, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 152 x 91 εθ., εηθ. 4).
85

 

 «Πξνζσπνγξαθέα Ϊλδξα» (Π.1384, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 72 x 51 εθ.).  

 «Άλζε» (Π.1385, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 65 x 54 εθ.). 

 «Πξνζσπνγξαθέα Ϊλδξα» (Π.1386, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 63 x 49 εθ.).
86

 

 «Πξνζσπνγξαθέα γπλαέθαο, 1939» (Π.1387, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 61 x 50 εθ.).  

 «Νεθξά θχζε» (Π.1388, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 60x50εθ.).  

 «Πξνζσπνγξαθέα Ϊλδξα (Π.1414/1, θΪξβνπλν ζε ραξηέ, 45 x39 εθ.). 

 «ρΫδην» (Π.1414/2, θΪξβνπλν ζε ραξηέ, 45 x39 εθ.). 

ηα πξαθηηθΪ ησλ ζπλεδξηΪζεσλ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ηελ πεξένδν 1941-

1944 αλαγξΪθνληαη επέζεο νη εμάο δσξεΫο: 

 Ζ «Πξνζσπνγξαθέα ηεο θπξέαο Ληκπξέηνπ» ηνπ Παχινπ ΠξνζαιΫληε, δσξεΪ 

ηνπ ΗγγιΫζε (ζπλεδξέαζε ηεο 17
εο

 Γεθεκβξένπ 1941).
87

 

 «Φζηλνπσξηλφ πξσηλφ-Ζ ιέκλε ηεο Γελεχεο», 1888 (Π.1332, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 

90x148εθ., εηθ. 5) ηνπ Διβεηνχ δσγξΪθνπ Δ. ληε ΠαιεδηΫ (EdmonddePalézieux, 

1850-1924), απφ ην θιεξνδφηεκα ηεο Λνπδκέιαο ΝηθνιΪνπ 

Ϋξκπνπ(ζπλεδξέαζε ηεο 25
εο

 Φεβξνπαξένπ 1942).
88

 

 «Ολεηξνπφιεζε» ηεο ΘΪιεηαο ΦισξΪ-Καξαβέα, δσξεΪ ηνπ Αληψλε ΜπελΪθε 

(ζπλεδξέαζε ηεο 12
εο

 Ηνπιένπ 1943).
89

 

 «Ο ζΪλαηνο ηνπ Αξρηκάδε» (Π.1402, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 120 x98 εθ., εηθ. 6) πνπ 

απνδηδφηαλ ηφηε ζηνλ ΡηκπΫξα θαη ζάκεξα ζεσξεέηαη Ϋξγν ηνπ Καξιφην 

(CarlJohanLothά Carloto, 1632-1698) «Σνπέν» (Π.1396, πδαηνγξαθέα ζε ραξηέ, 

6x8εθ.) θαη «Σνπέν» (Π.1397, πδαηνγξαθέα ζε ραξηέ, 6x9εθ.) πνπ απνδφζεθαλ 

ζηνλ Σδ. Οπέζηιεξ (JamesWhistler,1834-1903)«Ζ βΪπηηζε ηνπ επλνχρνπ», 

1641» (Π.1410, νμπγξαθέα, 19,1x21,7 εθ.) πνπ απνδφζεθε ζηνλΡΫκπξαλη. Σα 

παξαπΪλσ Ϋξγα άηαλ δσξεΫο ηνπ ΚξΫνληα θαη ηεο ΑζελΪο Κπξηαθέδνπ, Ϋπεηηα 

απφ ελΫξγεηεο ηνπ δηεπζπληά ηεο Πηλαθνζάθεο ηξαηεγνχ (ζπλεδξηΪζεηο ηεο 12
εο

 

Ηνπιένπ 1942 θαη ηεο 7
εο

 επηεκβξένπ 1943).
90

 

                                                 
84Οπέλαθαο εέρε εθηεζεέ ζηε ΜπηελΪιε ηνπ 1936. Βι. ζρεηηθΪ Δ. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζοιιεημπή ηδξ 

Δθθάδαξ ζηδκ Μπζεκκάθε, φπ.π., ηφκνο Β΄, ζει. 562-563.  
85ηελ επηζηνιά ηνπ ΒηθΪηνπ αλαθΫξεηαη σο «Ο ΔθηΪιηεο». 
86ηελ επηζηνιά ηνπ ΒηθΪηνπ αλαθΫξεηαη σο «Ο Καιφγεξνο». 
87Γελ Ϋρσ εληνπέζεη ηνλ αξηζκφ εηζαγσγάο ηνπ Ϋξγνπ. Πξφθεηηαη πηζαλψο γηα ηε ζχδπγν ηνπ Ηψαλλε 

Ληκπξέηε, πξνζσπηθνχ θέινπ ηνπ Γεψξγηνπ ΑβΫξσθ. ηε ζπιινγά ηεο ΔΠΜΑ ππΪξρεη θαη ε 

«Πξνζσπνγξαθέα Γ. ΑβΫξσθ», 1888 (Π.853) ηνπ Παχινπ ΠξνζαιΫληε ηνπ λεφηεξνπ (1857-1894), 

απφ ην θιεξνδφηεκα ηνπ ΑβΫξσθ. 
88Βι. EdmonddePalézieux (1850-1924), peintrenavigateur, θαηΪινγνοΫθζεζεο, Nyon, MuséeduLéman, 

21 Ηνπλένπ 2014 Ŕ 25 Ηαλνπαξένπ 2015. 
89Γελ Ϋρσ εληνπέζεη ηνλ αξηζκφ εηζαγσγάο ηνπ Ϋξγνπ. ηα πξαθηηθΪ αλαθΫξεηαη φηη ηνλ πέλαθα 

αγφξαζε ν ΜπελΪθεο απφ ηελ Ϋθζεζε ηεο δσγξΪθνπ. 
90Βι. θαη ηελ επηζηνιά ηνπ ηξαηεγνχ ζηελ εθεκεξέδα Δθεφεενμκ Βήια ηεο 14εο Απγνχζηνπ 1943, 

ζηελ νπνέα ν δηεπζπληάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο Ϋθαλε ηδηαέηεξε αλαθνξΪ ζην Ϋξγν ηνπ ΡηκπΫξα, ην 

νπνέν ηνπνζΫηεζε ρξνληθΪ ζηελ «θαιά πεξένδν» ηεο ηΫρλεο ηνπ. Σαπηφρξνλα απφ ηελ επηζηνιά 

καζαέλνπκε φηη ν ηξαηεγφο εέρε αλαιΪβεη ηε ζπληάξεζε ησλ Ϋξγσλ ηεο ζπγθεθξηκΫλεο ζπιινγάο. 
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ηηο ζπλεδξηΪζεηο ηεο, ηΫινο, ηα ρξφληα ηεο Καηνράο, ε Δπηηξνπά Δπέβιεςεο 

ζπδάηεζε θαη ην ζΫκα ηνπ θιεξνδνηάκαηνο ηνπ ΑιΫμαλδξνπ Εαραξένπ. Με ηελ 

ηδηφγξαθε δηαζάθε ηνπ κε εκεξνκελέα 12 Μαξηένπ 1937, ν πνιηηηθφο κεραληθφο θαη 

ζπληδξπηάο ηεο ηζηκπεληνπνηΐαο «ΣηηΪλ»,
91

 θιεξνδφηεζε ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε 

απφ ηα Ϋξγα ηεο ζπιινγάο ηνπ εθεέλα κφλν «δη‟ αο άζειελ αλαιΪβε ε Πηλαθνζάθελ 

ηελ ππνρξΫσζηλ, λα Ϋρεη πΪληνηε αλεξηεκΫλαο εηο ηαο αηζνχζαο ηεο».
92

 ΜεηΪ ηνλ 

ζΪλαην ηεο ζπδχγνπ ηνπ θαη γεληθνχ θιεξνλφκνπ ηεο πεξηνπζέαο ηνπ Απγνχζηαο 

Εαραξένπ ην 1942, 166 Ϋξγα ηεο ζπιινγάο ζηΪιζεθαλ πξνο θχιαμε ζην Δζληθφ 

Αξραηνινγηθφ Μνπζεέν (βι. ηηο ζπλεδξηΪζεηο ηεο Δπηηξνπάο ηελ πεξένδν 1943). ηηο 

28 Μαξηένπ 1944 ε Δπηηξνπά ελεκΫξσζε ηνπο εθηειεζηΫο ηεο δηαζάθεο Εαραξένπ φηη 

επηιΫγεζαλ 62 πέλαθεο απφ ηελ θιεξνλνκηΪ Εαραξένπ, νη νπνένη θαη παξειάθζεζαλ 

απφ ηνλ ηξαηεγφ ζε θηβψηηα θαη ζηε ζπλΫρεηα κεηαθΫξζεθαλ γηα θχιαμε ζην Δζληθφ 

Αξραηνινγηθφ Μνπζεέν.
93

χκθσλα κε ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν ηα πεξηζζφηεξα Ϋξγα 

απνδέδνληαλ ζηνπο Γχδε θαη Υαηδά, ελψ ππάξραλ επέζεο ηα νλφκαηα ησλ Οζσλαένπ, 

Εαΐξε,  Αξγπξνχ, ΛΫλκπαρ θαη Αξαβαληηλνχ. Σν ζεκαληηθφηεξν Ϋξγν ηεο δσξεΪο 

άηαλ ην «Παλεγχξη ζην Μφλαρν», 1876 (Π.1398) ηνπ ΒνιαλΪθε (εηθ. 7). πσο, φκσο 

ζεκεέσζε κεξηθΪ ρξφληα αξγφηεξα ν ΚαιιηγΪο, ζε επηζηνιά ηνπ πξνο ηνπο εθηειεζηΫο 

ηεο δηαζάθεο ηεο Απγνχζηαο Εαραξηνπ (κε εκεξνκελέα 13 Απξηιένπ 1953, θαη κε 

θνηλνπνέεζε ζηε Γηεχζπλζε Καιψλ Σερλψλ ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο), θαηΪ ηελ 

απηνςέα πνπ Ϋθαλε ζηα ζπγθεθξηκΫλα Ϋξγα δηαπέζησζε φηη ν θαηΪινγνο άηαλ «ιέαλ 

πξνρεέξσο ζπληεηαγκΫλνο θαη ελ πνιινέο εζθαικΫλνο, ειιεέπνπλ δε πνιιαέ 

δηαζηΪζεηο, αη δε ζεκεηνχκελαη εέλαη ζρεδφλ φιαη εζθαικΫλαη, αιιΪ θαη νλφκαηα 

θαιιηηερλψλ σο θαη ηέηινη Ϋξγσλ εέλαη εζθαικΫλσο αλαγεγξακκΫλα».
94

ΑλΫθεξε, 

επέζεο, α) φηη πΫληε Ϋξγα πνπ απνδφζεθαλ ζηνλ Γχδε δελ άηαλ, θαηΪ ηε γλψκε ηνπ 

απζεληηθΪ, β) φηη απφ ηε ζπιινγά ηνπ κνπζεένπ απνπζηΪδαλ ηξεηο πέλαθεο 

δσγξαθηθάο, θαη γ) φηη ν πέλαθαο ηνπ Γχδε «ΥακΫλε Φπρά» πνπ ππάξρε ζηε ζπιινγά 

άηαλ δηαθνξεηηθφο απφ ηελ αλαπαξαγσγά πνπ ππάξρε ζην πξφζθαηα εθδνζΫλ βηβιέν 

                                                 
91Γελλάζεθε ην 1869 ζηε Βξαΐια ηεο Ρνπκαλέαο, ζπνχδαζε πνιηηηθφο κεραληθφο ζην Πνιπηερλεέν ηεο 

Επξέρεο. ΔπΫζηξεςε ζηελ ΔιιΪδα ην 1899 θαη έδξπζε καδέ κε ηνλ κεραληθφ Αζ. Παπαζενδψξνπ ηελ 

ηερληθά εηαηξέα «ΑιΫμαλδξνο Γ. Εαραξένπ θαη έα» κε εηζαγσγΫο κεραλεκΪησλ αηρκάο. ΜΫρξη ην 1918 

ζα Ϋρεη εγθαηαζηάζεη 70-80 αηκνιΫβεηεο θαη κΫρξη ην 1936 πεξέ ηνπο 135 θηλεηάξεο 
92Βι. αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., θΪθεινο Κιεξνδνηάκαηα, θιεξνδφηεκα ΑιΫμαλδξνπ Εαραξένπ. Ζ δηαζάθε 

ηνπ επηθπξψζεθε απφ ην Πξσηνδηθεέν Αζελψλ ζηηο 2 Ηνπιένπ 1938. 
93Βι. ηε ζρεηηθά επηζηνιά ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο κε εκεξνκελέα 10 Απξηιένπ 1944, θαζψο θαη ην 

πξσηφθνιιν παξαιαβάο ηεο 28εο Μαξηένπ 1944.  
94Βι. αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., θΪθεινο Κιεξνδνηάκαηα, θιεξνδφηεκα ΑιΫμαλδξνπ Εαραξένπ, επηζηνιά κε 

αξηζ, πξσηνθνιινπ 995. 
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κε ηηο επηζηνιΫο ηνπ Γχδε!
95

 Σν ζΫκα απαζρφιεζε θαη θαηΪ ηα επφκελα ρξφληα ηνλ 

ΚαιιηγΪ, φπσο δεέρλεη ε ζρεηηθά αιιεινγξαθέα κε ηηο αξκφδηεο θξαηηθΫο ππεξεζέεο, 

ελψ θαηαηΫζεθε θαη κάλπζε θαη‟ αλαγλψζησλ ζρεηηθΪ κε ηνπο απνιεζζΫληεο 

πέλαθεο. πσο θαηαγξΪθεηαη ζηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηνπ Γ., ηεο Δ.Π.Μ.Α.. 

ζηηο 22 επηεκβξένπ 1964, ν ΚαιιηγΪο πξφηεηλε λα παξακεέλνπλ ζηε ζπιινγά ηνπ 

κνπζεένπ ηξηΪληα ηξεηο πέλαθεο απφ ηνπο πελάληα επηΪ ζπλνιηθΪ πνπ εέραλ 

θιεξνδνηεζεέ: ελλΫα Ϋξγα ηνπ Γχδε(Π.3120-Π.3128, δεθαηΫζζεξα ηνπ 

Υαηδά(Π.3129-Π.3142), ηξέα ηνπ Οζσλαένπ (Π.3142, Π.3144, Π.3148, δχν ηνπ 

Εαΐξε(Π.3147- Π.3150, δχν ηνπ ΒνιαλΪθε (Π..1399, Π.3151), θαη απφ Ϋλα ησλ 

ΛΫλκπαρ (Π.3149), Αξαβαληηλνχ (Π.3143) θαη ΝΫεξ (Neher, Π.3146).  

                                                 
95Γ. Γξνζέλεο Ŕ Λ.Γ. ΚνξνκειΪο (επηκ.), Δπζζημθαί ημο Νζημθάμο Γφγδ, Αζάλα, Δθινγά, 1953. ηαλ 

ηνλ Ηνχλην ηνπ 1970 ν ηφηε πξφεδξνο ηνπ Ηδξχκαηνο Εαραξένπ Π. ΓνπλαξΪθεο επηζθΫθηεθε ηελ 

Ϋθζεζε ηεο Πηλαθνζάθεο ζην λΫν ηεο θηάξην, δηαπέζησζε φηη άηαλ αλαξηεκΫλν ην Ϋξγν «ΥακΫλε 

Φπρά», ην νπνέν θαη άηαλ έδην κε ηελ αλαπαξαγσγά ζην βηβιέν. ε εξψηεζά ηνπ πξνο ηνλ ΚαιιηγΪ, ν 

ηειεπηαένο απΪληεζε φηη πξφθεηηαη γηα ηνλ πέλαθα πνπ αγνξΪζηεθε ην 1928 απφ ηελ Ϋθζεζε Γχδε, θαη 

φηη ζηελ Ϋθδνζε ηεο «Δθινγάο» ην 1953 εέρε απφ ιΪζνο αλαθεξζεέ φηη αλάθεη ζηε ζπιινγά Εαραξένπ. 

Ο δηεπζπληάο ηεο Πηλαθνζάθεο επαλΫιαβε κΪιηζηα φηη ν νκψλπκνο πέλαθαο ηεο ζπιινγάο Εαραξένπ 

άηαλ Ϋλα «θαθφηερλν θαηαζθεχαζκα». Βι. ηηο ζρεηηθΫο επηζηνιΫο ζην αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., θΪθεινο 

Κιεξνδνηάκαηα, θιεξνδφηεκα ΑιΫμαλδξνπ Εαραξένπ. 
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Δηθόλα 1: Κ. Μαιέαο, «Σνπίν Πεληέιεο» 

 

Δηθόλα 2: Κ. Μαιέαο, «Σείρε Μνλεκβαζηάο», 1924-1928 
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Δηθόλα 3: Α. Γηαιιηλάο, «πίηηα ζηελ Κέξθπξα» 
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Δηθόλα 4: . Βηθάηνο, «Ζ καηαηόηεο», 1933 
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Δηθόλα 5: Δ. ληε Παιεδηέ, «Φζηλνπσξηλό πξσηλό-Ζ ιίκλε ηεο Γελεύεο», 1888 

 

 

Δηθόλα 6: Καξιόην, «Ο ζάλαηνο ηνπ Αξρηκήδε» 
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Δηθόλα 7: Κ. Βνιαλάθεο, «Παλεγύξη ζην Μόλαρν», 1876 
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ΚεθΪιαην 16: Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε θαηΪ ηα ρξφληα ηεο 

ΑπειεπζΫξσζεο θαη ηνπ Δκθπιένπ, 1944-1949 

 

16.1) Σν λνκνζέηεκα ηεο θπβέξλεζεο Δζληθήο Δλόηεηαο ηνπ Γεσξγίνπ 

Παπαλδξένπ (23 Ννεκβξίνπ 1944) 

Ζ απνρψξεζε ησλ γεξκαληθψλ δπλΪκεσλ θαηνράο απφ ηελ ΔιιΪδα θαη ε 

ζπλαθφινπζε παξαέηεζε ηεο ηειεπηαέαο δνζηινγηθάο θπβΫξλεζεο ηνπ ΡΪιιε ζηηο 12 

Οθησβξένπ 1944 δηΫθνςαλ ηηο ζπλεδξηΪζεηο ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο. ηηο 18 Οθησβξένπ ζρεκαηέζηεθε ε θπβΫξλεζε Δζληθάο Δλφηεηαο ηνπ 

Γεψξγηνπ ΠαπαλδξΫνπ, ζηελ νπνέα ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο αλΫιαβε ν δηθεγφξνο θαη 

πξψελ βνπιεπηάο κε ην Λατθφ Κφκκα ΠΪλνο ΥαηδεπΪλνο. Ζ θξαηηθά παξΫκβαζε 

ζηνλ ρψξν ηνπ πνιηηηζκνχ άηαλ Ϊκεζε, φπσο δεέρλεη ε απφθαζε γηα ηελ αλαζηνιά 

ησλ εξγαζηψλ ηνπ Δζληθνχ ΘεΪηξνπ, κε ζθνπφ ηελ «πιάξε θαη νξηζηηθάλ εμπγέαλζηλ 

ηνπ, ηελ απνθαηΪζηαζηλ ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ ηνπ πξννξηζκνχ σο 

εζληθνχ, πλεπκαηηθνχ θαη κνξθσηηθνχ ηδξχκαηνο». Ο ζΪλαηνο ηνπ ηξαηεγνχ ηνλ 

ΝνΫκβξην ηεο έδηαο ρξνληΪο
96

 Ϋδσζε ηελ επθαηξέα ζηνπο θξαηηθνχο αμησκαηνχρνπο λα 

ςεθέζνπλ ζηηο 23 Ννεκβξένπ 1944 ηνλ λφκν αξ.46 «Πεξέ ηξνπνπνηάζεσο θαη 

ζπκπιεξψζεσο ηνπ Νφκνπ 2867/1922» φπνπ ζην Ϋλα θαη κνλαδηθφ Ϊξζξν ηνπ 

νξέζηεθε φηη:  

Γζεοεοκηήξ ηδξ Δεκζηήξ Πζκαημεήηδξ δζμνίγεηαζ δζά Γζαηάβιαημξ επί ααειχ ηαζ ιζζεχ 

ηαηηζημφ ηαεδβδημφ ηδξ Ακχηαηδξ πμθήξ Καθχκ Σεπκχκ, δζαπνεπήξ ηαθθζηέπκδξ ηςκ 

Δζηαζηζηχκ Σεπκχκ ιε εζδζηάξ ζπμοδάξ εζξ ημ ελςηενζηυκ ηαζ έπςκ δζαηνζεή εζξ 

επζζήιμοξ δζεεκείξ εηεέζεζξ, ή πηοπζμφπμξ ημο διεηένμο ή αθθμδαπμφ μιμηαβμφξ 

Πακεπζζηδιίμο ιε εζδζηάξ ζπμοδάξ ακαθενμιέκαξ εζξ ηδκ αζζεδηζηήκ ηαζ ηαξ Καθάξ 

Σέπκαξ ηαζ έπςκ δζά ζοββναιιάηςκ αζζεδηζηήξ ηαζ ηαθθζηεπκζηήξ θφζεςξ 

απμδεδεζβιέκδκ ηεπκμηνζηζηήκ ζηακυηδηα.
97

 

πγθξέλνληαο ην παξαπΪλσ Ϊξζξν κε ηηο αληέζηνηρεο δηαηΪμεηο ηνπ κΫρξη ηφηε 

ηζρχνληνο λφκνπ ηνπ 1922 δηαπηζηψλνπκε δχν βαζηθΪ ζεκεέα δηαθνξψλ. Πξψηνλ, φηη 

ζηε ζΫζε ηνπ Γηεπζπληά κπνξνχζε λα δηνξηζηεέ φρη κφλν θΪπνηνο θαιιηηΫρλεο (φπσο 

φξηδε μεθΪζαξα ν λφκνο ηνπ 1922), αιιΪ θαη θΪπνηνο πνπ εέρε ζεσξεηηθΫο ζπνπδΫο 

πΪλσ ζην αληηθεέκελν ηεο ηζηνξέαο ηεο ηΫρλεο θαη δεχηεξνλ, φηη ν λΫνο λφκνο 

                                                 
96Αλκ., «Δηδάζεηο», Νέα Δζηία, ηρ. 415-418, 15 επηεκβξένπ-1 Ννεκβξένπ 1944, ζει. 864. 
97 ΦΔΚ, αξ.27 ηεο 27εο Ννεκβξένπ 1944. Ο λφκνο Ϋθεξε ηελ ππνγξαθά ηνπ βαζηιηΪ Γεψξγηνπ Β΄ 

θαζψο θαη φισλ ησλ κειψλ ηεο θπβΫξλεζεο. 
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αθαηξνχζε απφ ηελ Δπηηξνπά Δπέβιεςεο ην δηθαέσκα λα ππνδεηθλχεη ην πξφζσπν ηνπ 

δηεπζπληά.
98

 Ζ ζπγθεθξηκΫλε ππνπξγηθά απφθαζε, φκσο, δελ εέρε πξνΫιζεη Ϋπεηηα 

απφ ζπλελλφεζε κε ηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο, φπσο ηνπιΪρηζηνλ 

απνδεηθλχνπλ ηα φζα αλαγξΪθνληαη ζην πξαθηηθφ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο 1
εο

 

Φεβξνπαξένπ 1945, φηαλ πιΫνλ ζηελ εμνπζέα βξηζθφηαλ ε θπβΫξλεζε ηνπ Νηθφιανπ 

Πιαζηάξα. Σα κΫιε απνθΪζηζαλ ηφηε λα δεηάζνπλ απφ ηνλ λΫν Τπνπξγφ Παηδεέαο 

Κσλζηαληέλν Άκαλην ηελ επαλαθνξΪ ηεο πξνεγνχκελεο δηΪηαμεο, ψζηε λα κπνξεέ ε 

Δπηηξνπά Δπέβιεςεο λα ππνδεηθλχεη εθεέλε ηνλ δηεπζπληά ηεο Πηλαθνζάθεο. Δέλαη 

ινηπφλ πνιχ πηζαλφ ν λφκνο ηνπ 1944 λα άηαλ θσηνγξαθηθφο θαη ν ΥαηδεπΪλνο λα 

εέρε άδε απνθαζέζεη γηα ην πνηφο ζα κπνξνχζε λα αλαιΪβεη ηε δηεχζπλζε ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο. Πηζαλφλ δε νη θπβεξλεηηθνέ ζρεδηαζκνέ λα απνζθνπνχζαλ θαη ζηελ 

αληηθαηΪζηαζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπάο, ε ζεηεέα ησλ νπνέσλ Ϋιεγε ζηηο 31 

Γεθεκβξένπ 1944. Οη επαθφινπζεο, σζηφζν, δξακαηηθΫο πνιηηηθΫο εμειέμεηο ησλ 

Γεθεκβξηαλψλ πξνθΪιεζαλ ηελ παξαέηεζε ηεο θπβΫξλεζεο ΠαπαλδξΫνπ θαη 

αθχξσζαλ ηα φπνηα ζρΫδηα ηεο γηα ηελ δηνηθεηηθά αλαδηνξγΪλσζε ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο.  

 

16.2) Ο Γεκήηξηνο Δπαγγειίδεο ζηε δηεύζπλζε ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο, 

Απξίιηνο (;) 1946 – Φεβξνπάξηνο 1947 

ΜεηΪ ηα ΓεθεκβξηαλΪ θαη ηελ παξαέηεζε ηνπ Γεσξγένπ ΠαπαλδξΫνπ, ν 

αληηβαζηιΫαο Αξρηεπέζθνπνο Γακαζθελφο θΪιεζε ζηηο 3 Ηαλνπαξένπ 1945 ηνλ 

ζηξαηεγφ Νηθφιαν Πιαζηάξα λα αλαιΪβεη ηελ πξσζππνπξγέα.  ηε λΫα θπβΫξλεζε 

ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο αλΫιαβε ν Κσλζηαληέλνο Άκαληνο, θαζεγεηάο ηεο 

Βπδαληηλάο Ηζηνξέαο ζην Παλεπηζηάκην Αζελψλ κΫρξη θαη ην 1939 θαη κΫινο ηεο 

Αθαδεκέαο Αζελψλ άδε απφ ην 1926. Ζ παξνπζέα ηνπ ζην Τπνπξγεέν Παηδεέαο 

Ϋδσζε ηελ επθαηξέα ζηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο 

(ΜπελΪθεο, ΑζελνγΫλεο, Καξνχδνο, Δπαγγειέδεο, ΠΪγθαινο θαη Παλαγησηφπνπινο), 

ε ζεηεέα ησλ νπνέσλ εέρε ιάμεη ηππηθΪ ηελ 31
ε
 Γεθεκβξένπ 1944,  λα ζπλεδξηΪζνπλ 

                                                 
98Βι. Νφκνο 2867 πεξέ ηξνπνπνηάζεσο ησλ λφκσλ 1434 «πεξέ νξγαλψζεσο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο» 

θαη ΓΦΝΖ΄ «πεξέ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», ΦΔΚ, αξ.123 ηεο 23εο Ηνπιένπ 1922 (ε ππνγξΪκκηζε 

δηθά κνπ): «Γηεπζπληάο θαη Αλψηεξνο Δπηκειεηάο (conservateur) δηνξέδεηαη θαη απνιχεηαη δηα Β. 

ΓηαηΪγκαηνο επέ βαζκψ θαη κηζζψ Γηεπζπληνχ Τπνπξγεένπ α΄ ηΪμεσο ηδ οπμδείλεζ ηδξ Δπζηνμπήξ ηδξ 

Δεκζηήξ Πζκαημεήηδξδφθηκνο δσγξΪθνο ελ ηε Δζπεξέα κνξθσζεέο θαη Ϋρσλ αλεγλσξηζκΫλελ 

εηδηθφηεηα πξνο ζπληάξεζηλ θαη δηΪζσζηλ Ϋξγσλ δσγξαθηθάο, ά επέ δεθαεηέαλ ηνπιΪρηζηνλ δηαηειΫζαο 

Δπηκειεηάο ελ ηε Δζληθά Πηλαθνζάθε». 
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ηελ 1
ε
 Φεβξνπαξένπ 1945, πΪληα ζην Μνπζεέν ΜπελΪθε, κε ζθνπφ λα ζπδεηάζνπλ 

γχξσ απφ ην πξφζσπν πνπ ζα δηαδερφηαλ ηνλ ηξαηεγφ ζηε δηεχζπλζε ηνπ κνπζεένπ. 

Σν έδην δηΪζηεκα, Ϊιισζηε, ν Άκαληνο εέρε πξνρσξάζεη ζηνλ δηνξηζκφ ηνπ Γηψξγνπ 

ΘενηνθΪ ζηε δηεχζπλζε ηνπ Δζληθνχ ΘεΪηξνπ θαη νη παξαζηΪζεηο εέραλ άδε 

μεθηλάζεη ζην θηέξην ηεο Αγένπ Κσλζηαληέλνπ.
99

 Ζ Δπηηξνπά Δπέβιεςεο απνθΪζηζε, 

ινηπφλ, λα δεηάζεη απφ ηνλ Άκαλην λα δηνξηζηεέ πξνζσξηλΪ θαη ρσξέο κηζζφ ζηε 

ζΫζε ηνπ δηεπζπληά, Ϋλα κΫινο ηεο Δπηηξνπάο, θαζψο επέζεο θαη λα επαλΫιζεη ε 

πξνεγνχκελε δηΪηαμε, ζχκθσλα κε ηελ νπνέα ν λΫνο δηεπζπληάο νξηδφηαλ θαηφπηλ 

ππνδεέμεσο ηεο Δπηηξνπάο. Ζ πηψζε, φκσο, ηεο θπβΫξλεζεο Πιαζηάξα ζηηο αξρΫο 

Απξηιένπ ηνπ έδηνπ Ϋηνπο αλΫζηεηιε πξνζσξηλΪ ηηο ζρεηηθΫο ππνπξγηθΫο απνθΪζεηο. 

ΣειηθΪ ε ζεηεέα ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο αλαλεψζεθε απφ ηνλ λΫν 

Τπνπξγφ Παηδεέαο Γεκάηξην ΜπαιΪλν, πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ ην έδην 

δηΪζηεκα θαη πξψελ πξνΫδξνπ ηεο Αθαδεκέαο Αζελψλ, ν νπνένο αλΫιαβε ηα 

θαζάθνληΪ ηνπ ζηηο 8 Απξηιένπ 1945, φηαλ ζρεκαηέζηεθε ε λΫα θπβΫξλεζε ηνπ 

λαπΪξρνπ ΠΫηξνπ Βνχιγαξε.  

Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπίβιεςεο ηελ πεξίνδν 1/1/1945-31/12/1947 

Αληψλεο ΜπελΪθεο, Πξφεδξνο 

ΗσΪλλεο Μ. Παλαγησηφπνπινο, Γεληθφο ΓξακκαηΫαο  

ηΫθαλνο ΑζελνγΫλεο, Σακέαο-χκβνπινο 

Υξάζηνο Καξνχδνο 

Γεκάηξηνο Δπαγγειέδεο 

Γεκάηξηνο Σδηξαθφπνπινο 

Κψζηαο ΠΪγθαινο 

 

Ζ Δπηηξνπά ζπλεδξέαζε γηα πξψηε θνξΪ κεηΪ ηελ αλαλΫσζε ηεο ζεηεέαο ηεο 

ζηηο 17 Μαΐνπ 1945,
100

 θαη κε απφθαζά ηεο ζηΪιζεθε Ϋγγξαθν ζηνλ Τπνπξγφ 

Παηδεέαο (κε εκεξνκελέα 18 Μαΐνπ 1945), ζην νπνέν πξνηΪζεθε ε αλΪζεζε ηεο 

δηεχζπλζεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζηνλ Δπαγγειέδε θαη «επέ ηε επθαηξέα ηαχηε» 

ππΫβαιε «ηελ ζεξκάλ επράλ, φπσο, ηξνπνπνηνπκΫλνπ θαηαιιάισο ηνπ ζρεηηθνχ 

Νφκνπ, νξηζζνχλ ηα πξνζφληα ηνπ Γηεπζπληνχ θαηΪ ηξφπνλ δηαζθαιέδνληα απνιχησο 

ηελ απξφζθνπηνλ ιεηηνπξγέαλ ηνπ Ηδξχκαηνο, επαλΫιζε δ‟ ελ ηζρχτ ε δηΪηαμηο ηνπ 

                                                 
99Γ. ΘενηνθΪο, «Ζ πξψηε κεηαπνιεκηθά πεξένδνο ηνπ Δζληθνχ ΘεΪηξνπ», Νέα Δζηία, ηρ. 451, 15 

Απξηιένπ 1946, ζει. 460-473. 
100Παξφληεο νη ΜπελΪθεο, ΑζελνγΫλεο, Καξνχδνο, Δπαγγειέδεο, ΠΪγθαινο θαη Παλαγησηφπνπινο. 

Απνπζέαδε ν Σδηξαθφπνπινο. 
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παιαηνηΫξνπ Νφκνπ, θαζ‟ελ ν Γηεπζπληάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο δηνξέδεηαη ππφ 

ηνπ θ. Τπνπξγνχ, θαηφπηλ ππνδεέμεσο ηεο εκεηΫξαο Δπηηξνπάο».
101

 ηελ έδηα 

ζπλεδξέαζε, επέζεο, ζπδεηάζεθε θαη ην ζΫκα ηεο πξνζσξηλάο ζηΫγαζεο ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο θαη απνθαζέζηεθε λα πξνηαζεέ σο θαηΪιιειν νέθεκα ε «Casad‟ Italia». 

Ζ παξαέηεζε ηνπ ΜπαιΪλνπ ηνλ Αχγνπζην ηεο έδηαο ρξνληΪο αλΫβαιεθαη πΪιη ηηο 

ζρεηηθΫο ελΫξγεηεο, ελψ θαη ε ζπλαθφινπζε πεξένδνο ησλ ζπλερψλ θπβεξλεηηθψλ 

αιιαγψλ εέρε σο ζπλΫπεηα λα καηαησζνχλ μαλΪ νη φπνηεο ππνπξγηθΫο απνθΪζεηο 

ζρεηηθΪ κε ηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε.
102

 Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ππνιεηηνπξγέαο ηνπ 

κνπζεένπ ην δηΪζηεκα απηφ εέλαη θαη ην γεγνλφο πσο ε επφκελε ζπλεδξέαζε ηεο 

Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο Ϋγηλε ζηηο 8 Απξηιένπ 1946, Ϋλα πεξέπνπ ρξφλν αξγφηεξα, θαηΪ 

ηε δηΪξθεηα ηεο ππεξεζηαθάο θπβΫξλεζεο ηνπ πξνΫδξνπ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 

Δπηθξαηεέαο Παλαγηψηε Πνπιέηζα (4-18 Απξηιένπ 1946), φηαλ ην Τπνπξγεέν 

Παηδεέαο εέρε αλαιΪβεη πξνζσξηλΪ ν κεηΫπεηηα πξσζππνπξγφο Κσλζηαληέλνο 

ΣζαιδΪξεο. ηε ζπγθεθξηκΫλε ζπλεδξέαζε αλαθνηλψζεθε ην ππνπξγηθφ Ϋγγξαθν ηνπ 

δηνξηζκνχ «σο νξηζηηθνχ δηεπζπληνχ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο» ηνπ Δπαγγειέδε, 

ρσξέο φκσο λα γέλεη θΪπνηα αλαθνξΪ αλ ε απφθαζε άηαλ ηνπ λπλ Τπνπξγνχ Παηδεέαο 

ά ησλ πξνθαηφρσλ ηνπ.
103

 

 

Οη αηζζεηηθέο αληηιήςεηο ηνπ Δπαγγειίδε  

πσο αλΫθεξα παξαπΪλσ, ν Δπαγγειέδεο άηαλ ηελ επνρά εθεέλε θαζεγεηάο 

ηεο Γεληθάο Ηζηνξέαο ηεο ΣΫρλεο ζηε ρνιά Αξρηηεθηφλσλ ηνπ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλεένπ. Γηα πξψηε θνξΪ, επνκΫλσο, ζηελ ηζηνξέα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ν 

δηεπζπληάο ηεο δηΫζεηε επηζηεκνληθά θαηΪξηηζε πΪλσ ζην αληηθεέκελν ηεο ηζηνξέαο 

ηεο ηΫρλεο. πσο Ϋρεη δεέμεη ν Παλαγηψηεο Μπέθαο, ν Δπαγγειέδεο άδε απφ ηνλ 

ελαξθηάξην ιφγν πνπ εθθψλεζε ζην Παλεπηζηάκην ηεο Θεζζαινλέθεο ηελ 1
ε
 

                                                 
101Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., θΪθεινο Τπνπξγεέα. Σν ζπγθεθξηκΫλν Ϋγγξαθν ζηΪιζεθε, φπσο δηαβΪδνπκε, 

ζε απΪληεζε ηνπ ππ‟ αξηζ. πξση. 21114 ηεο 12/5/1945 εγγξΪθνπ ηνπ Τπνπξγνχ Παηδεέαο. 
102ηε λΫα θπβΫξλεζε ηνπ λαπΪξρνπ Π. Βνχιγαξε πνπ νξθέζηεθε ζηηο 11 Απγνχζηνπ 1945 ην 

Τπνπξγεέν Παηδεέαο αλΫιαβε ν Γεψξγηνο Ν. Οηθνλφκνπ, ν νπνένο δηαηάξεζε ηε ζΫζε ηνπ θαη ζηελ 

επφκελε θπβΫξλεζε ηνπ καθαξηφηαηνπ ΑληηβαζηιΫα Γακαζθελνχ κΫρξη θαη ηελ 1ε Ννεκβξένπ 1945. 

Τπνπξγφο Παηδεέαο ζηελ θπβΫξλεζε ηνπ Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ (1-22 Ννεκβξένπ 1945) 

ηνπνζεηάζεθε ν ΗσΪλλεο Θενδσξαθφπνπινο, ηνλ νπνέν δηαδΫρζεθε  ν Γεψξγηνο ΑζαλαζηΪδεο Νφβαο 

ζηελ θπβΫξλεζε ηνπ Θεκηζηνθιά νθνχιε (22 Ννεκβξένπ 1945 Ŕ 4 Απξηιένπ 1946).Ο 

Νφβαοπαξαηηάζεθε ζηηο 11 Μαξηένπ θαη ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο αλΫιαβε κΫρξη θαη ηηο 4 Απξηιένπ ν  

Τπνπξγφο Γηθαηνζχλεο Γεψξγηνο Μαχξνο.  
103Ζ Σ. ΓηαλλνπδΪθε αλαθΫξεη σο εκεξνκελέα ηνπ δηνξηζκνχ ηνπ Δπαγγειέδε ηελ 26ε Απγνχζηνπ 

1945, ρσξέο φκσο λα παξαζΫηεη θΪπνην ζπγθεθξηκΫλν ππνπξγηθφ Ϋγγξαθν πνπ λα πηζηνπνηεέ ηελ 

εκεξνκελέα απηά. Βι. Σ. ΓηαλλνπδΪθε, Ζ ζοθθμβή κεμεθθδκζηήξ βθοπηζηήξ ηαζ δ ζζημνία ηδξ 1900-2006, 

φπ.π., ζει. 121. 
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Ηαλνπαξένπ 1930, εέρε ηνλέζεη φηη ε ηζηνξέα ηεο ηΫρλεο άηαλ Ϋλα αλεμΪξηεην 

επηζηεκνληθφ πεδέν πνπ δηΫζεηε ζπγθεθξηκΫλν αληηθεέκελν, κεζνδνινγέα θαη ζηφρν.
104

 

Με ζαθεέο επηξξνΫο απφ ηνλ ΒΫιθιηλ, ν λΫνο παλεπηζηεκηαθφο θαζεγεηάο αλαδάηεζε 

ηνπο λφκνο εθεέλνπο πνπ «θπβεξλνχλ ηελ εμΫιημε ησλ κνξθψλ θαη πνπ καο βνεζνχλ 

λα ελλνάζνπκε ηελ γΫλεζε θαη ηελ αθνξκά ηεο αιιαγάο ηνπο»,
105

 πξνζεγγέδνληαο 

ζπλεπψο ηα Ϋξγα ηΫρλεο ρσξέο αλαθνξΫο ζε εζηθΪ, πνιηηηθΪ ε θαιιηηερληθΪ πξφηππα, 

αιιΪ αξθνχκελνο ζηνπο βαζηθνχο θαλφλεο ηεο κνξθνινγηθάο ζεσξέαο θαη δε ζηνπο 

κεραληζκνχο ηεο εμΫιημεο θαη ηεο αλαινγέαο, ηελ απνθιεηζηηθά αλαθνξΪ ζηηο 

κνξθΫο, ηε ζεψξεζε ηεο ηζηνξέαο ηεο ηΫρλεο σο ηζηνξέαο ηεο εηθφλαο.
106

 

Ο Δπαγγειέδεο παξΫκεηλε ζπλεπάο ζηηο πξνγξακκαηηθΫο απηΫο ζΫζεηο, 

ζπκπιεξσκΫλεο κφλν απφ ηε ζπκβνιά θαη ηνπ πλεπκαηηθνχ πεξηβΪιινληνο ζηελ 

εμΫιημε ησλ νπηηθψλ πξνηχπσλ,
107

φπσο δεέρλνπλ ηα δεκνζηεχκαηΪ ηνπ ηα επφκελα 

ρξφληα. Ο έδηνο δηαθνξνπνηάζεθε κΪιηζηα απφ ην θπξέαξρν πξνπνιεκηθφ ξεχκα ηεο 

«επηζηξνθάο ζηηο ξέδεο» θαη, φπσο εχζηνρα ζεκεέσζεν Μπέθαο, άηαλ απφ ηνπο 

«ειΪρηζηνπο ηζηνξηθνχο πνπ ζηΪζεθαλ πΪληα αλνηρηνέ ζε θαζεηέ θαηλνχξην».
108

Ήδε 

ζε κηα ζεηξΪ Ϊξζξσλ ηνπ ζηελ εθεκεξέδα Έεκμξ, γξακκΫλα κε αθνξκά ηελ 

Παλειιάληα Έθζεζε ηνπ 1938 ζην ΕΪππεην, ν ηερλνθξέηεο επηρεέξεζε λα αλαιχζεη ηε 

ζρΫζε ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο κε ηελ παξΪδνζε. Υαξαθηάξηζε απνηπρεκΫλε 

ηελπξνζπΪζεηα πνπ Ϋγηλε κεηΪ ηελ έδξπζε ηνπ αλεμΪξηεηνπ ειιεληθνχ θξΪηνπο λα 

μαλαζπλδεζεέ ην λάκα κηαο εζληθάο θαιιηηερληθάο παξΪδνζεο (πξνζπΪζεηα 

ζξεκκΫλεηφζν απφ ηηο εζληθΫο αλαβηψζεηο ηεο αξραέαο ειιεληθάο δσάο, φζν θαη απφ 

ηε γεληθφηεξε ηΪζε ηνπ θιαζηθηζκνχ)», κε ην επηρεέξεκα φηη «νη θνθθαιηαζκΫλεο 

κνξθΫο ηεο βπδαληηλάο ηΫρλεο πνπ Ϋζεξλαλ αθφκε ηε ιεηςά δσά ηνπο ζ‟ εθθιεζέεο 

θαη κνλαζηάξηα άηαλ εληειψο αληέζεηεο ζην πλεχκα κε ηελ ειιεληθά ΣΫρλε θαη δελ 

ππάξρε θαλΫλαο ηξφπνο ζπκβηβαζκνχ. Γελ εέρε ινηπφλ πνπ λα ζηεξηρηά κηα ηΫηνηα 

πξνζπΪζεηα φπσο ζηελ Δπξψπε, φπνπ ε ΣΫρλε ρσξέο δηαθνπά δνχζε ζα δσληαλφο 

νξγαληζκφο ηα θαιιηηερληθΪ πξνβιάκαηα θαη δεκηνπξγνχζε επαθΫο κε παιηΫο επνρΫο 

θη Ϋβξηζθε θαη λΫεο ιχζεηο. Έηζη ε δεκηνπξγέα ειιεληθάο ηΫρλεο κε βΪζε ηελ αξραέα 

                                                 
104Βι. Π. Μπέθαο, «Ο ζεσξεηηθφο θαη θξηηηθφο ιφγνο ηνπ Γεκεηξένπ Δπαγγειέδε. Ζ πξφζιεςε ηεο 

κνξθνινγηθάο ζεσξέαο ζηελ ΔιιΪδα», ζην Ζ ζζημνία ηδξ ηέπκδξ ζηδκ Δθθάδα, πξαθηηθΪ ηνπ Α' 

πλεδξένπ Ηζηνξέαο ηεο ΣΫρλεο, ΡΫζπκλν, 6-8 Οθησβξηνπ 2000,ΖξΪθιεην, ΠαλεπηζηεκηαθΫο Δθδφζεηο 

Κξάηεο, 2003, ζει.189-206. 
105Γ. Δπαγγειέδεο, Ζ εθθδκζηή ηέπκδ, Αζάλα, ρ.ε., 1969, ζει. 20. 
106Π. Μπέθαο, «Ο ζεσξεηηθφο θαη θξηηηθφο ιφγνο ηνπ Γεκεηξένπ Δπαγγειέδε. Ζ πξφζιεςε ηεο 

κνξθνινγηθάο ζεσξέαο ζηελ ΔιιΪδα», φπ.π., ζει. 205. 
107π.π., ζει. 200. 
108π.π., ζει. 202. 
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δελ εέρε θακκηΪ απάρεζε θαη κφλν ζαλ αληαλΪθιαζε απφ ηηο πξνζπΪζεηεο ηεο 

επξσπατθάο ηΫρλεο αθάθε θΪπνηα ζεκΪδηα ζηε δσά καο».
109

Ο Δπαγγειέδεο, 

επνκΫλσο, ακθηζβάηεζε ηελ χπαξμε θνηλψλ γλσξηζκΪησλ αλΪκεζα ζηελ αξραέα 

ειιεληθά θαη ηε βπδαληηλά ηΫρλε, ζΫζε ζηελ νπνέα παξΫκεηλε ζπλεπάο θαη θαηΪ ηε 

κεηαπνιεκηθά πεξένδν, φπσο ζα δεέμσ ζηε ζπλΫρεηα. ηελ έδηα ζεηξΪ Ϊξζξσλ, ν 

ηερλνθξέηεο εέδε ηελ ηζηνξέα ηεο δπηηθνεπξσπατθάο ηΫρλεο κεηΪ ηνλ ηκπξεζηνληζκφ 

σο «ην νξγαληθφ απνηΫιεζκα γεληθψηεξνπ πλεπκαηηθνχ θηλάκαηνο ηνπ φινπ 

πνιηηηζκνχ», ην νπνέν ζηνλ ρψξν ηεο ηΫρλεο Ϋγηλε κε θαζαξψο θαιιηηερληθΪ κΫζα θη 

απφ θπζηνινγηθά εμΫιημε, δειαδά κε ηελ νξγΪλσζε θαη ηαθηνπνέεζε ησλ 

εθθξαζηηθψλ κΫζσλ, κε ηελ απινπνέεζε ηνπο θαη κε ηνλ απηνπεξηνξηζκφ: «Σν 

ρξψκα, ε γξακκά, ηα πξσηαξρηθΪ ζράκαηα θαη νη φγθνη ηνλέζηεθαλ κε ηΫηνην ηξφπν 

ψζηε λα κελ εέλαη απιΪ παξαζηαηηθΪ κΫζα ζηελ ππεξεζέα ηεο πηζηάο απνδφζεσο ησλ 

πξαγκΪησλ, αιιΪ λα καο δέλνπλ ην θχξην θαη νπζηαζηηθφ πεξηερφκελφ ηνπο θαη 

δηακνξθψζεθαλ Ϋηζη πνπ λα καο ππνβΪιινπλ ηελ πξαγκαηηθά πλεπκαηηθά ππφζηαζε 

ησλ ζρΫζεψλ ηνπο».
110

 

ην ζεκεέν απηφ βξάθε ν Δπαγγειέδεο νξηζκΫλα ζεκεέα αληηζηνηρέαο αλΪκεζα 

ζηηο ζχγρξνλΫο ηνπ εηθαζηηθΫο αλαδεηάζεηο θαη ηε βπδαληηλά ηΫρλε, θΪλνληαο ιφγν 

γηα ηα σθΫιηκα δηδΪγκαηα ηεο δεχηεξεο.
111

 ηΪζεθε θπξέσο ζηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνένπο ε βπδαληηλά ηΫρλε «θαηφξζσλε πΪληα, μεθηλψληαο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

λα καο αλεβΪδε ζε κηα ζθαέξα θαζαξψο πλεπκαηηθά», θαη αλαθΫξζεθε εηδηθΪ ζηα 

κνξθνινγηθΪ ζηνηρεέα ησλ βπδαληηλψλ Ϋξγσλ: ιφγνπ ρΪξε, ε κεησπηθά παξΪηαμε ησλ 

αγέσλ, ε αΫξηλε ζρεδφλ ζηΪζε ηνπο πνπ «λνκέδεηο φηη πην πνιχ πεηνχλ παξΪ φηη 

παηνχλ ζηεξεΪ ζην Ϋδαθνο», ε Ϋιιεηςε ρψξνπ γχξσ ηνπο, ε ζρεκαηηθά παξΪζηαζε 

ησλ ελδπκΪησλ θαη ε αζηξαθηεξά, πνιχρξσκε καξκαξπγά ησλ κσζατθψλ 

δεκηνπξγνχλ «γχξσ ηνπο κηαλ αηκφζθαηξα καθξηΪ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, Ϋλαλ 

ηδεαηφ θφζκν Ϋμσ ηφπνπ θαη ρξφλνπ».
112

 

                                                 
109Γ. Δπαγγειέδεο, «Ζ Νενειιεληθά ΣΫρλε θαη ε ΠαξΪδνζηο», εθ. Έεκμξ, 31 Μαΐνπ 1938. Βι. θαη ηε 

θξΪζε ηνπ ζην έδην Ϊξζξν: «Απφ ηηο θαιιηηερληθΫο θιεξνλνκηΫο, ε αξραέα, γΫλλεκα εμειηγκΫλνπ 

πνιηηηζκνχ, δελ κπνξνχζε λα γέλε αθεηεξέα γηα γφληκε θαιιηΫξγεηα ζε ηφπν κε πξσηφγνλεο 

θαιιηηερληθΫο αληηιάςεηο, θαη ε βπδαληηλά, πνπ άηαλ πην θνληΪ καο θαη ζα κπνξνχζε έζσο λα καο 

βνεζάζε ζηελ αξρά, αθΫζεθε λα ζβχζε κπξνζηΪ ζην επξσπατθφ ξεχκα πνπ εέρε αξρέζεη λα θαηαθιχδε 

φιεο ηηο εθδειψζεηο ηεο πλεπκαηηθάο καο δσάο». 
110π.π. 
111Γ. Δπαγγειέδεο, «ΓηδΪγκαηα απφ ηελ θαιιηηερληθά καο παξΪδνζε», εθ. Έεκμξ, 7 Ηνπλένπ 1938. 
112π.π. Βι. θαη φζα αλαθΫξεη ζην επφκελν Ϊξζξν ηνπ, Γ. Δπαγγειέδεο, «Ζ δσληαλά θαιιηηερληθά 

παξΪδνζε», εθ. Έεκμξ, 19 Ηνπλένπ 1938. 
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Σν έδην εθεέλν ρξνληθφ δηΪζηεκα(θαινθΪηξη ηνπ 1938) ν Δπαγγειέδεο 

δεκνζέεπζε, επέζεο, ηξέα Ϊξζξα γχξσ απφ ηηο αηζζεηηθΫο ηδΫεο ηνπ Πεξηθιά 

Γηαλλφπνπινπ, κε αθνξκά ην αθηΫξσκα ηνπ πεξηνδηθνχ «ΝΫα ΓξΪκκαηα» θαη κε 

ζηφρν λα δεέμεη ηηο αληζφηεηεο ηνπ Ϋξγνπ ηνπ θαη ηελ «θΪπνηα αθΫιεηα» ζηηο ηδΫεο 

ηνπ. Κη ελψ αλαγλψξηζε σο ζεηηθφ ζηνηρεέν ην γεγνλφο φηη ηα θεέκελα ηνπ 

Γηαλλφπνπινπ Ϋζηξεςαλ ηνπο Έιιελεο δσγξΪθνπο ζηε κειΫηε ηεο ειιεληθάο θχζεο, 

δπζαλαζρΫηεζε ηαπηφρξνλα κε ηελ πεξηνξηζηηθά εηθφλα πνπ ν αηζζεηηθφο εέρε 

ζρεηηθΪ κε ην ζΫκα απηφ: «ΑιιΪ γηα ηνλ Γηαλλφπνπιν ε ειιεληθά θχζε εέλε φρη ε 

ειιεληθά ρψξα κε ηελ Ϊθζνλε, απεξέγξαπηε πνηθηιέα ηεο, πνπ δεκηνχξγεζε θαη 

δεκηνπξγεέ ηφζεο αηνκηθΫο πξνζσπηθφηεηεο θαη ηδηφηππνπο πνιηηηζκνχο (ηνλ αηηηθφ, 

ην ζπαξηηαηηθφ, ηνλ θξεηηθφ, ηνλ αλαηνιηθφ ειιεληθφ θηι), ειιεληθά θχζε εέλε ε 

αηηηθά θχζε θη εθεέ πξΫπεη λα ζπγθεληξσζνχλ, λα ζπγρσλεπζνχλ θαη λα εκπλεπζζνχλ 

φινη νη Έιιελεο θαιιηηΫρλεο αδηΪθνξν πνηα εέλε ε ηδηνζπγθξαζέα ηνπο θαη ε 

θαηαγσγά θαη ε αγσγά ηνπο».
113

 Σν βαζηθφ επηρεέξεκα ηνπ Δπαγγειέδε άηαλ φηη ε 

θχζε απηά θαζ‟εαπηά «δελ Ϋρεη αηζζεηηθΫο αμέεο, εέλε αλαηζζεηηθά […] νη αηζζεηηθΫο 

Ϋλλνηεο πνπ βξέζθνκε ζηε θχζε εέλε δηθΫο καο, εκεέο ηηο βΪδνκε ζ‟ απηάλ 

πξνβΪιινληαο ηνλ εαπηφ καο, ηα αηζζάκαηΪ καο, δσληαλεχνληαο ηα Ϊςπρα 

αληηθεέκελα». Έηζη θΪζε θαιιηηΫρλεο «παέξλεη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα φ,ηη ηαηξηΪδεη 

κε ηελ εζσηεξηθά ηνπ δηΪζεζε, κε ηελ ηδηνζπγθξαζέα ηνπ».
114

ην δε επφκελν Ϊξζξν 

ηνπ, ζεκεέσζε κε ηξφπν ζαθά φηη ε ειιεληθά θχζε, ην ειιεληθφ θσο θαη ην ειιεληθφ 

ρξψκα δελ πεξηΫρνπλ εθ ησλ πξνηΫξσλ κΫζα ηνπο θακηΪ αμηνινγηθά θξέζε, ψζηε θαη 

κφλε ε παξΪζηαζά ηνπο λα δέλεη αμέα ζηα Ϋξγα θαη φηη Ϋλαο πέλαθαο δσγξαθηθάο εέλε 

αιεζηλφ Ϋξγν ηΫρλεο, φηαλ ν θαιιηηΫρλεο θαηνξζψζε λα δψζε ηΫηνηα δσά ζηα 

πξΪγκαηα πνπ παξαζηαέλεη, ψζηε λα καο κηιΪεη φρη ε θπζηθά ππφζηαζέ ηνπο, αιιΪ ε 

νπζέα ηνπο σο ζράκαηα, φγθνη, ρξψκαηα θαη ε ζχλζεζά ηνπο ζ‟ Ϋλα αξκνληθφ, εληαέν 

ζχλνιν, φηαλ ηα θπζηθΪ γεγνλφηα γέλνπλ θαιιηηερληθΪ. Δέλε αιάζεηα φηη ν 

θαιιηηΫρλεο πξψηα πξψηα ζα δερζά ηηο εληππψζεηο ηνπ απφ ην πεξηβΪιινλ, αιι‟ αλ 

εέλε πξαγκαηηθφο θαιιηηΫρλεο ζα ην δηακνξθψζε φπσο απηφο ην αηζζΪλεηαη, αλΪινγα 

δει. κε ηελ ηδηνζπγθξαζέα ηνπ θαη δε κπνξνχκε λα ηνπο επηβΪινπκε εθ ησλ πξνηΫξσλ 

                                                 
113Γ. Δπαγγειέδεο, «Ο Πεξηθιάο Γηαλλφπνπινο θαη ε ειιεληθά ηΫρλε, Α΄.», εθ. Έεκμξ, 26 Ηνπλένπ 

1938. 
114π.π. 
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ηε κνξθά πνπ ζα πΪξε ηειεησηηθΪ, φηαλ βγε απφ ηελ επεμεξγαζέα κΫζα ζην 

εξγαζηάξη ηνπ θαιιηηΫρλε. ΚαηΪ παξαγγειέαλ δε κπνξά λα δεκηνπξγεζά ηΫρλε».
115

 

Έηζη ν Δπαγγειέδεο ραξαθηάξηζεσο κΪηαηε μελνθνβέα ηε ζχζηαζε ηνπ 

Γηαλλφπνιπνπ λα δνπλ νη δσγξΪθνη ηε θχζε κε ειιεληθΪ θαη φρη κε επξσπατθΪ κΪηηα, 

ππνγξακκέδνληαο φηη «ε ειιεληθά ηΫρλε δελ ζα δεκηνπξγεζά κε ηελ αληηγξαθά ηεο 

ειιεληθάο θχζεσο Ŕ κηα θαιά ρξσκαηηζκΫλε θσηνγξαθέα καο δέλεη ηελ πηζηφηεξε 

εηθφλα ηεο Ŕ αιιΪ φηαλ νη Έιιελεο θαιιηηΫρλεο κε ηε δνπιεηΪ θαη ηε θαιιηΫξγεηα 

κπνξΫζνπλ λα απνδψζνπλ νπνηαδάπνηε θχζε, ηφηε κνλΪρα ζα βξνπλ θαη ηελ 

ειιεληθά, γηαηέ ζα βξνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο, δει. ηνλ θαιιηηΫρλε γεληθΪ, θη απηφ εέλε ε 

νπζέα».
116

 

Ζ βαζηθά ηνπ Ϋλζηαζε, ζπλεπψο,απΫλαληη ζηελ αηζζεηηθά ηνπ Γηαλλφπνπινπ 

άηαλ φηη επξφθεηην γηα «αηζζεηηθά πεξηερνκΫλνπ θαη φρη κνξθάο» θαη φηη κεηΫηξεςε 

ηε ζεσξέα ηνπ γεσγξαθηθνχ θαη θπζηθνχ πεξηβΪιινληνο ηνπ Σαηλ ζε «ζεσξέα ηνπ 

θαιιηηερληθνχ πεξηβΪιινληνο- αηζζεηηθά σξαηνπΪζεηα παζνινγηθά». ΔπηπξνζζΫησο 

δηαθψλεζε θαη κε ηελ πξνηξνπά ηνπ πξνο ηνπο θαιιηηΫρλεο λα ζηξαθνχλ πξνο ηελ 

παξΪδνζε, επαλαιακβΪλνληαο εδψ ηε βαζηθά ηνπ ζΫζε φηη «ε ηζηνξηθά θαιιηηερληθά 

καο παξΪδνζε δελ Ϋρεη ην έδην πλεχκα ηεο αηψληαο ειιεληθάο ηΫρλεο. Ζ βπδαληηλά 

αληέιεςε βξέζθεηαη πνιχ καθξηΪ απφ ηελ ειιεληθά».
117

 

Ο Δπαγγειέδεο αλΫιαβε ηε ζηάιε ηεο ηερλνθξηηηθάο ζηελ εθεκεξέδα Σα Νέα 

ηνλ ΜΪξηην ηνπ 1947 θαη ην πξψην ηνπ Ϊξζξν άηαλ γξακκΫλν κε αθνξκά ηελ Ϋθδνζε 

ηνπ βηβιένπ ηνπ Μαξέλνπ ΚαιιηγΪ Ζ αζζεδηζηή ημο πχνμο ηδξ εθθδκζηήξ εηηθδζίαξ 

ζημ Μεζαίςκα. Γελ επξφθεηην φκσο γηα βηβιηνθξηηηθά, αιιΪ αληέζεηα ν 

ΔπαγγειέδεοαλΫπηπμε ηηο απφςεηο ηνπ γχξσ απφ ην δάηεκα ηεο δεκηνπξγέαο εζληθάο 

ηΫρλεο, ζεκεέν ζην νπνέν δηαθνξνπνηάζεθε απφ ηηο αληέζηνηρεο αληηιάςεηο ηνπ 

ΚαιιηγΪ. ΔπαλαιακβΪλνληαο φζα εέρε ππνζηεξέμεη θαη ζηελ αξζξνγξαθέα ηνπ πξηλ 

ηελ Ϋλαξμε ηνπ Β΄ Παγθνζκένπ ΠνιΫκνπ, ηφληζε φηη ε θαιιηηερληθά παξΪδνζε, «φζν 

πινχζηα θη αλ εέλαη, δελ Ϋρεη ηε δχλακε λα πξνθαιΫζεη θαηλνχξγηεο δπκψζεηο πνπ ζα 

δψζνπλ αθνξκά ζην δΫληξν ηεο ηΫρλεο λ‟ απνιχζεη λΫα βιαζηΪξηα κε ρπκφ θαη 

δσά».
118

Κη ελψ ν ΚαιιηγΪο εέρε πξνζπαζάζεη λα δεέμεη ζην βηβιέν ηνπ ηελ χπαξμε 

                                                 
115Γ. Δπαγγειέδεο, «Ο Πεξηθιάο Γηαλλφπνπινο θαη ε ειιεληθά ηΫρλε, Β΄.», εθ. Έεκμξ, 10 Ηνπιένπ 

1938. 
116π.π. 
117π.π. 
118Γ. Δπαγγειέδεο, «Δζληθά ηΫρλε», εθ. Σα Νέα, 6 Μαξηένπ 1947. 
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νξηζκΫλσλ αλαιινέσησλ γλσξηζκΪησλ ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο,
119

 ν Δπαγγειέδεο 

ζεκεέσζε φηη  «ε ηΫρλε δελ εέλε ε εμσηεξηθά αλαπαξαγσγά ησλ ηνπηθψλ ζηνηρεέσλ 

ηεο δσάο ελφο ιανχ» θαη φηη ε θαιιηηερληθά δεκηνπξγέα «εέλε Ϋλα βαζχηεξν θαη 

νπζηαζηηθψηεξν δάηεκα ηεο ζπλνιηθάο δσάο ελφο ιανχ». Σν ζπκπΫξαζκΪ ηνπ άηαλ 

φηη «πξΫπεη πξψηα λα ππΪξρεη ε δσά, πξΫπεη λα δεκηνπξγάζνπκε κεγΪιε θαη 

ειεχζεξε δσά. Καη κεηΪ ζα Ϋξζεη θαη ν θαξπφο ηεο ηΫρλεο. Καη απηφο ζα Ϋρεη απφ 

κφλνο ηνπ ηελ ειιεληθφηεηα. Γελ μΫξνπκε απφ πξηλ πνηα ζα εέλαη ηα γλσξέζκαηα πνπ 

θαλεξψλνπλ νπζηαζηηθΪ ηε δεκηνπξγέα απηά, δελ κπνξνχκε λα πξνζδηνξέζνπκε απφ 

πξηλ ηα γλσξέζκαηα ηεο εζψηεξεο νπζέαο ηεο ηΫρλεο απηάο. Γελ απνθιεέεηαη λα 

ζπλαληάζνπκε θαη ηελ παξΪδνζε θαη λα πΪξνπκε απφ απηά ζπγγεληθΪ ζηνηρεέα πνπ 

ηαηξηΪδνπλ ζηηο θαηλνχξηεο κνξθΫο. Καη νη κνξθΫο απηΫο ζα Ϋρνπλ ηνλ θαζαπηφ λΫν 

Διιεληθφ ραξαθηάξα ηνπ λΫνπ Διιεληθνχ ιανχ πνπ ηηο δεκηνχξγεζε».
120

 

ε ιέγν κεηαγελΫζηεξν ρξνληθΪ Ϊξζξν ηνπ, εμΪιινπ, επαλΫιαβε ηε βαζηθά θαη 

άδε πξνπνιεκηθΪ δηακνξθσκΫλε ηνπ ζΫζε γηα ηελ αζπλΫρεηα αλΪκεζα ζηελ αξραέα 

ειιεληθά θαη ηε βπδαληηλά ηΫρλε: «νη ηδΫεο θαη ηα αηζζάκαηα κηαο ζξεζθεπηηθάο 

ζπλεέδεζεο, φπσο π.ρ. ε βπδαληηλά δελ άηαλ δπλαηφ λα βξνπλ ηελ αληέζηνηρε 

Ϋθθξαζά ηνπο κε ηηο κνξθΫο ηεο αξραέαο ειιεληθάο ηΫρλεο, αθνχ ε ζξεζθεπηηθά δσά 

ησλ Βπδαληηλψλ απνβιΫπεη φρη ζηελ απφιαπζε ησλ εγθφζκησλ αγαζψλ, αιιΪ ζηηο 

εζηθΫο θαη πλεπκαηηθΫο αμέεο ελφο Ϊιινπ θφζκνπ ππεξβαηηθνχ θαη ζεένπ».
121

 

Αληέζηνηρα εμαθνινχζεζε λα ππνζηεξέδεη φηη ε βπδαληηλά ηΫρλε εέρε πΪςεη πηα λα 

ππΪξρεη ζαλ δσληαλφο νξγαληζκφο άδε απφ ηελ επνρά ηεο ΑπειεπζΫξσζεο θαη εέρε 

θαηαληάζεη κεραληθά επαλΪιεςε λεθξψλ ηχπσλ θαη ζπληαγψλ, θαη γηα ηνλ ιφγν 

απηφλ ραξαθηάξηζε ρακΫλν θφπν ηελ πξνζπΪζεηα ηνπ Κφληνγινπ λα ηελ αλαβηψζεη, 

αθνχ «δελ αληαπνθξέλεηαη πηα ζε θακκηΪλ εζσηεξηθά αλΪγθε ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ θη Ϋηζη θαέλεηαη ζαλ κηα εξαζηηερληθά θηινδνμέα, νιφηεια αηνκηθά, ρσξέο 

θακκηΪ απάρεζη πξαγκαηηθά ζην θνηλσληθφ δσληαλφ πεξηβΪιινλ».
122

 

Οη κεζνδνινγηθΫο αξρΫο ηνπ Δπαγγειέδε παξΫκεηλαλ επέζεο ακεηΪβιεηεο:  

Ζ ιεθέηδ ηδξ ζζημνίαξ ηδξ ηέπκδξ ηαζ ηδξ ροπμθμβζηήξ γςήξ ημο ακενχπμο, έπεζ δείλεζ 

ηαεανά υηζ μζ δζάθμνεξ ιμνθέξ ηδξ ηέπκδξ, μζ ηεπκμηνμπίεξ, μζ νοειμί, δ αθθαβή ηαζ δ 

ελέθζλή ημοξ δεκ είκε ηοπαία πενζζηαηζηά ηαζ απμηέθεζια ημο ηαπνίηζζμο εκυξ 

ςνζζιέκμο ηαθθζηέπκδ ή μιάδαξ ηαθθζηεπκχκ. Αθθά πάκηα αημθμοεμφκ απυ ηδ ιζα 

                                                 
119Βι. ηα φζα αλαθΫξσ ζηε ζπλΫρεηα, θεθΪιαην 17. 
120π.π. 
121Γ. Δπαγγειέδεο, «ΚΪζε ηΫρλε ζηνλ θαηξφ ηεο», εθ. Σα Νέα, 20 Μαξηένπ 1948. 
122Γ. Δπαγγειέδεο, «Ζ βπδαληηλά θαιιηηερληθά καο παξΪδνζη», εθ. Σα Νέα, 20 επηεκβξένπ 1947. 
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ιενζά ημκ βεκζηυ νοειυ ηδξ πμνείαξ ημο πμθζηζζιμφ ζα ζοκάνηδια ημο ηαεμθζημφ 

ακηζηεζιεκζημφ πκεφιαημξ ηδξ επμπήξ ηαζ απυ ηδκ άθθδ αβαίκμοκ απυ ηάπμζμοξ κυιμοξ 

ζδζάγμκηεξ ζηζξ ιμνθέξ ηδξ ηέπκδξ πμο απαζηεί δ θφζδ ηαζ μ παναηηήναξ ηςκ ιμνθχκ 

πμο δνμοκ ηαεεαοημφξ, ηαζ αθέπεζ ηακείξ κα λακάνπμοκηαζ νοειζηά ζηδκ ελέθζλδ ηαζ 

αθθαβή ημοξ ιέζα ζημκ πνυκμ.
123

 

Έηζη ζηα θεέκελΪ ηνπ ν Δπαγγειέδεο θαηαδέθαζε ζπζηεκαηηθΪ ηελ 

πξνθαηΪιεςε φηη νη κνξθΫο ηεο κνληΫξλαο ηΫρλεο απνηεινχζαλ «δεέγκα παξαθκάο, 

θαθνχ, εθθπιηζκΫλνπ γνχζηνπ»,
124

 θαη πξνΫηξεςε ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ λα 

«πξνρσξνχλ ειεχζεξα» θαη λα κειεηνχλ «ηα παξΪμελα απηΪ Ϋξγα παξΪ ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο αγσγάο καο πνπ εέλαη πνηηζκΫλε κε ηηο παιηΫο ζπληεξεηηθΫο αξρΫο 

ηεο ηζηνξηθάο θιεξνλνκηΪο ζεσξεκΫλεο απφ νξηζκΫλε Ϊπνςε».
125

Ο Δπαγγειέδεο 

Ϋζεζε ζηελ αθεηεξέα ηεο ηζηνξέαο ηεο κνληΫξλαο ηΫρλεο ηνλ ηκπξεζηνληζκφ, επεηδά 

αθξηβψο ρΪξηζε ζηνπο θαιιηηΫρλεο «ην αέζζεκα κηαο ειεπζεξέαο λα ηδεέ ν θαζΫλαο κε 

ηα δηθΪ ηνπ κΪηηα ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν θαη λα ηνλ πιΪζεη θαηΪ ηελ ππνθεηκεληθά ηνπ 

επαηζζεζέα»,
126

 θαη ηαπηφρξνλα Ϋδεημε φηη ε πηζηά απφδνζε ηεο εμσηεξηθάο κνξθάο 

ησλ πξαγκΪησλ δελ απνηεινχζε γλψξηζκα ηεο αμέαο ελφο Ϋξγνπ: «ε αμέα ελφο Ϋξγνπ 

εμαξηΪηαη απφ ηηο θαιιηηερληθΫο ηνπ πξνζΫζεηο θη νη πξνζΫζεηο απηΫο αλαθΫξνληαη φρη 

ζηε θπζηθά ζχζηαζε ησλ πξαγκΪησλ (πξΪγκα πνπ ελδηαθΫξεη Ϋλαλ επηζηάκνλα, 

ρεκηθφ, θπζηθφ, αλζξσπνιφγν, γεσπφλν, νξπθηνιφγν θηι.), αιιΪ ζηηο νπηηθΫο, 

πιαζηηθΫο θαη εθθξαζηηθΫο ηνπο αμέεο σο ζράκα, γξακκά, φγθνο, επηθΪλεηα, θσο, 

ρξψκα θαη σο ζπλαηζζεκαηηθά Ϋθθξαζε κε ηνλ ηφλν θαη ηε ζχλζεζά ηνπο».
127

Ζ 

κνλνκΫξεηα ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ ζπλέζηαην, ζχκθσλα πΪληα κε ηνλ Δπαγγειέδε, ζην 

γεγνλφο φηη πεξηφξηζε ην θαιιηηερληθφ πξφβιεκα κφλν ζην θσο θαη ην ρξψκα θαη 

πξνζπΪζεζε λα δσληαλΫςεη ην παηρλέδηζκα ηεο εμσηεξηθάο απηάο κνξθάο ησλ 

πξαγκΪησλ. Σν δάηεκα απηφ αληηκεηψπηζαλ κε επηηπρέα θαιιηηΫρλεο, φπσο νη Βαλ 

Γθνγθ θαη εδΪλ, νη νπνένη θαη αλαδάηεζαλ θΪηη βαζχηεξν θαη νπζηαζηηθφηεξν απφ 

ηηο δσεξΫο ηκπξεζηνληζηηθΫο απεηθνλέζεηο: ν κελ πξψηνο επεδέσμε λα εθθξΪζεη ηελ 

                                                 
123Γ. Δπαγγειέδεο, «ΚΪζε ηΫρλε ζηνλ θαηξφ ηεο», φπ.π. Βι. θαη ηελ επεμεγεκαηηθά ζπλΫρεηα, φζνλ 

αθνξΪ ηνλ δεχηεξν παξΪγνληα ηεο εζσηεξηθάο εμΫιημεο ησλ κνξθψλ: «νη κνξθΫο πξνρσξνχλ απφ ην 

απιφ ζην ζχλζεην θαη πινχζην, απφ ην πξσηφγνλν ζην πνιχκνξθν θαη νξγαληθφ, θαη πΪιη φηαλ θηΪζεη 

ζην επηηεδεπκΫλν θαη δελ ππΪξρεη Ϊιιε πην πΫξα εμΫιημε, μαλαγπξέδεη πΪιη ζηηο πξψηεο απιΫο κνξθΫο 

[…] πσο βιΫπεη θαλεέο, ε πνξεέα ηεο ηΫρλεο δελ εέλε απζαέξεηε θαη αλφεηε, νχηε ηξέθιηζκα 

κεζπζκΫλνπ θαη Ϋθθπινπ αλζξψπνπ, αιιΪ θπζηνινγηθά εμΫιημε κνξθψλ ζχκθσλα κε Ϋλαλ εζψηεξν 

λφκν πνπ ηελ θπβεξλΪεη θαη ηελ νξέδεη». 
124π.π. 
125Γ. Δπαγγειέδεο, «Ζ κνληΫξλα ηΫρλε», εθ. Σα Νέα, 1 Ννεκβξένπ 1947. 
126Γ. Δπαγγειέδεο, «ΜνξθΫο ηεο κνληΫξλαο ηΫρλεο», εθ. Σα Νέα, 8 Ννεκβξένπ 1947. 
127Γ. Δπαγγειέδεο, «Ο δξφκνο γηα ηε ζχγρξνλε ηΫρλε», εθ. Σα Νέα, 17 Ηνπιένπ 1948.  
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ςπρηθά ππφζηαζε ησλ πξαγκΪησλ, ν δε δεχηεξνο ηελ εζσηεξηθά θαλνληθφηεηΪ ηνπο 

πνπ νξέδεη ηελ εμσηεξηθά ηνπο εκθΪληζε θαη ηελ αλακεηαμχ ηνπο ζρΫζε κΫζα ζην 

ρψξν πνπ απνηειεέ ηνλ νηθνδνκηθφ ξπζκφ ηνπ θφζκνπ. Απφξξνηα ησλ πξνζπαζεηψλ 

απηψλ άηαλ, γηα ηνλ Δπαγγειέδε, ην θέλεκα ηνπ εμπξεζηνληζκνχ. Θεηηθά άηαλ, επέζεο, 

θαη ε αλαθνξΪ ηνπ ζηνλ θπβηζκφ θαη ζην Ϋξγν ηνπ ΠηθΪζν, ν νπνένο πξνζπΪζεζε λα 

καο δψζεη κηα νινθιεξσκΫλε φςε ηεο θχζεο, ζε κηα ζχλζεζε πνπ πεξηΫρεη φιεο ηηο 

πιεπξΫο θαη ηηο φςεηο ησλ αληηθεηκΫλσλ θη αθφκα θαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπο. Ο 

Δπαγγειέδεο Ϋθαλε ιφγν γηα «ζνθά δηΪηαμε δηαθφξσλ αληηθεηκΫλσλ, πνπ ην ζράκα 

ηνπο Ϋρεη βξεη ηελ νπζηαζηηθά κνξθσηηθά ηνπ πιεξφηεηα, ξπζκέδεηαη κε θξπθΫο 

ζπλζεηηθΫο αληαπνθξέζεηο θαη αληηζΫζεηο, φπνπ φρη κηθξφηεξν ξφιν παέδνπλ ηα δσεξΪ 

απιΪ ρξψκαηα κε ηηο δπλαηΫο θσηεηλΫο θαη ζθνχξεο επηθΪλεηΫο ηνπο».
128

 Θεηηθά άηαλ 

θαη ε πξνζΫγγηζά ηνπ πξνο ηνλ ζνπξεαιηζκφ, ηνλ νπνέν ραξαθηάξηζε ζηε βΪζε ηνπ 

«ηΫρλε πεξηερνκΫλνπ θαη πηζηά ζηελ απφδνζε ηνπ πεξηερνκΫλνπ ηνπ ππνζπλεηδάηνπ 

ηεο ςπράο καο, ηεο νλεηξηθάο εθεέλεο δηαζΫζεσο πνπ εθθξΪδεη ηνπο πφζνπο θαη ζπρλΪ 

ηα παξακεξηζκΫλα ζηελ θαζεκεηξλά δσά ζπλαηζζάκαηΪ καο. ΑιιΪ ηελ ηΫρλε ηελ 

ελδηαθΫξεη θπξέσο κε πνηα κνξθά ζα ληχζεη ηα πιΪζκαηα απηΪ ηνπ ππνζπλεηδάηνπ, 

αδηΪθνξν πνηα εέλαη ε πεγά ηνπο. Οη κνξθΫο θαη ηα ζράκαηα ηεο ζνπξεαιηζηηθάο 

ζρνιάο απνηεινχλ «Ϋλα μερσξηζηφ θεθΪιαην ζηε ηΫρλε πνπ δελ κπνξεέ λα εθηηκεζεέ 

κε ηα θνηλΪ θξηηάξηα». Έηζη ζεκεέσζε φηη πξΫπεη πξψηα λα θαηαπηαζηεέ ε ςπρνινγέα 

κε ηε κειΫηε ησλ θαηλνκΫλσλ απηψλ απφ φιεο ηηο πιεπξΫο γηα λα βξεη αλ ππΪξρνπλ 

θαλφλεο πνπ ξπζκέδνπλ ηε ξνά θαη εμΫιημά ηνπο θη Ϋηζη θαη ηελ θαιιηηερληθά ηνπο 

απφδνζε».
129

ΑλΫθεξε, κΪιηζηα, ηα νλφκαηα ησλ Γνπλαξφπνπινπ θαη 

ΥαηδεθπξηΪθνπ-Γθέθα σο παξαδεέγκαηα «απφ ηα δηθά καο ζχγρξνλε ηΫρλε πνπ 

θαηνξζψλεη λα δηνρεηεχεη ηα Ϊινγα εθεέλα ζηνηρεέα ζηε ζπλεηδεηά αλψηεξε 

θαιιηηερληθά δεκηνπξγέα».Οη παξαπΪλσ αληηιάςεηο ηνπ Δπαγγειέδε εξκελεχνπλ, 

θαηΪ ηε γλψκε κνπ, θαη ηελ απφθαζε ηνπ Κσλζηαληέλνπ ΣζΪηζνπ λα επηιΫμεη ηνλ 

«ειιελνθεληξηθφ» ΚαιιηγΪ (θαη φρη ηνλ Δπαγγειέδε) γηα ηε δηεχζπλζε ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο ηνλ ΜΪην ηνπ 1949, φπσο ζα αλαθΫξσ ζηε ζπλΫρεηα (θεθΪιαην 17).
130

 

 

 

                                                 
128Γ. Δπαγγειέδεο, «ΜνξθΫο ηεο κνληΫξλαο ηΫρλεο», φπ.π. 
129Γ. Δπαγγειέδεο, «ΝΫεο κνξθΫο», εθ. Σα Νέα, 15 Ννεκβξένπ 1947. 
130Δθηφο απφ ηηο «ειιελνθεληξηθΫο» ηνπ αληηιάςεηο, ν ΚαιιηγΪο άηαλ Ϋλαο λΫνο ζε ειηθέα 

επηζηάκνλαο, γφλνο κηαο γλσζηάο αζηηθάο νηθνγΫλεηαο θαη εξγαδφηαλ ζηελ εθνξεέα βπδαληηλψλ 

κλεκεέσλ. Αληέζεηα ν ειηθησκΫλνο Δπαγγειέδεο άηαλ άδε κφληκνο θαζεγεηάο ηνπ Πνιπηερλεένπ. 
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Οη ζπλεδξηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Δπίβιεςεο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο 

Μηα ζρεηηθά θαλνληθφηεηα ζηηο ζπλεδξηΪζεηο ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο 

δηαπηζηψλνπκε ην δηΪζηεκα ΝνΫκβξηνο 1946 Ŕ Ηνχιηνο 1947, πηζαλψο εμαηηέαο θαη 

ηεο ζπλερνχο παξνπζέαο ηνπ βνπιεπηά Ρνδφπεο κε ην Λατθφ Κφκκα Αληψληνπ 

Παπαδάκνπ ζην Τπνπξγεέν Παηδεέαο, ηφζν ζηηο δχν ζεηεέεο ηεο θπβΫξλεζεο ηνπ 

Κσλ/λνπ ΣζαιδΪξε (18 Απξηιένπ Ŕ 2 Οθησβξένπ 1946 θαη 2 Οθησβξένπ 1946 Ŕ 24 

Ηαλνπαξένπ 1947), φπσο θαη ζηηο θπβεξλάζεηο ηνπ Γεκεηξένπ ΜΪμηκνπ (24 

Ηαλνπαξένπ Ŕ 29 Απγνχζηνπ 1947),
131

 Κσλζηαληέλνπ ΣζαιδΪξε (29 Απγνχζηνπ Ŕ 7 

επηεκβξένπ 1947) θαη Θεκηζηνθιά νθνχιε (ν Παπαδάκνο παξαηηάζεθε απφ 

Τπνπξγφο Παηδεέαο ζηηο 7 Μαΐνπ 1948). Σν έδην δηΪζηεκα, επέζεο, επΫζηξεςε ν 

ΠξεβειΪθεο ζηε Γηεχζπλζε ησλ Καιψλ Σερλψλ ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, ελψ ην 

κΫινο ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ηεο Πηλαθνζάθεο ΠΪγθαινο άηαλ πξντζηΪκελνο ηνπ 

Γξαθεένπ ΔθζΫζεσλ.
132

 

Ζ επφκελε ζπλεδξέαζε ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο 

Ϋγηλε ζηηο 28 Ννεκβξένπ 1946,
133

 θαη ζηα πξαθηηθΪ δηαβΪδνπκε φηη ηα κΫιε ηεο 

επηζθΫθζεθαλ ηηο αέζνπζεο ηνπ Αξραηνινγηθνχ Μνπζεένπ φπνπ θπιΪζζνληαλ ηα 

Ϋξγα ηεο ζπιινγάο θαη δηαπέζησζαλ ηελ «Ϊζιηα θαηΪζηαζε» ζηελ νπνέα βξέζθνληαλ, 

θαζψο θαη ηνλ θέλδπλν ηεο νινθιεξσηηθάο ηνπο θαηαζηξνθάο. ΜεηΫβεζαλ επέζεο 

ζηελ «Casad‟ Italia», ε νπνέα εέρε παξαρσξεζεέ ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε ηνλ 

πεξαζκΫλν Ηνχλην, θαη θαηφπηλ εμΫηαζεο Ϋθξηλαλ φηη νη ζπγθεθξηκΫλεο αέζνπζεο άηαλ 

ζε «Ϊζιηα θαηΪζηαζε» θαη φηη ρξεηΪδνληαλ αλαθαέληζε θαη επηζθεπά ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο ηξηΪληα εθαηνκκπξέσλ δξαρκψλ (θαηφπηλ κειΫηεο ηεο ηερληθάο ππεξεζέαο 

ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο). Ζ Δπηηξνπά απνθΪζηζε «δη‟ εληφλνπ εγγξΪθνπ» λα 

δεηάζεη Ϊκεζα ην πνζφ απφ ηνλ Τπνπξγφ Παηδεέαο Παπαδάκν, απεηιψληαο ηνλ 

δηαθνξεηηθΪ κε παξαέηεζε ηεο. ην Ϋγγξαθν ηνπο κε εκεξνκελέα 5 Γεθεκβξένπ 

1946,
134

 ηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο αλΫθεξαλ α) ηνλ θέλδπλν ηεο θαηαζηξνθάο ησλ 

ζεζαπξψλ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο πνπ θπιΪζζνληαη ζην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ 

                                                 
131Σηο ηξεηο πξψηεο εκΫξεο ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο εέρε αλαιΪβεη πξνζσξηλΪ ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ 

Γεψξγηνο ΠαπαλδξΫνπ. 
132Καη νη δπν θιάζεθαλ σο πξαγκαηνγλψκνλεο ζηελ απνγξαθά ησλ θηλεηψλ αληηθεηκΫλσλ ηεο 

θιεξνλνκηΪο ηνπ Νηθφιανπ Ζιηφπνπινπ, βι. ην Ϋγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Δζληθψλ ΚιεξνδνηεκΪησλ 

πξνο ην Άζπιν ΑληΪησλ, κε εκεξνκελέα 19 Οθησβξένπ 1946 (αξ. πξσηνθφιινπ Κ.20854). Ο 

ΠξεβειΪθεο δηαηεξεέ ηε ζΫζε ηνπ θαη ζηηο 10 Μαΐνπ 1947, ζχκθσλα κε λΫν Ϋγγξαθν ζρεηηθΪ κε ηελ 

θιεξνλνκηΪ Ζιηφπνπινπ ηελ εκεξνκελέα εθεέλε. 
133Παξφληεο νη ΜπελΪθεο, ΑζελνγΫλεο, ΠΪγθαινο, Καξνχδνο, Παλαγησηφπνπινο θαη Δπαγγειέδεο (κε 

ηε δηηηά ηδηφηεηα ηνπ Γηεπζπληά ηεο Πηλαθνζάθεο θαη ηνπ κΫινπο ηεο Δπηηξνπάο). 
134Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.. Παξαηέζεηαη επέζεο ζην Σ. ΓηαλλνπδΪθε, Ζ ζοθθμβή κεμεθθδκζηήξ βθοπηζηήξ ηαζ 

δ ζζημνία ηδξ 1900-2006, φπ.π., ζει.134. 
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Μνπζεέν εμαηηέαο ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηηο αέζνπζΫο ηνπ («ζηεξνχληαη 

παινπηλΪθσλ, εέλαη πιάξεηο θνληνξηνχ θαη πγξαζέαο»)· θαη β) ηεο επέζεο 

πξνβιεκαηηθάο θαηΪζηαζεο ησλ αηζνπζψλ ηεο «Casad‟ Italia» («ε νξνθά εέλαη 

εκηθαηεζηξακκΫλε θαη Ϋθζεηνο εηο ηνπο αλΫκνπο θαη ηα χδαηα, παινπέλαθεο 

ειιεέπνπλ, νη ηνέρνη θαηαξξΫνπλ, αθαζαξζέα απεξέγξαπηνο επηθξαηεέ»). ηε ζπλΫρεηα 

ραξαθηάξηζαλ σο «απηφρξεκα εζληθφ θαζάθνλ» θαη ππνρξΫσζε ηνπ θξΪηνπο «πξνο 

ηελ παξΪδνζηλ θαη ηελ Ηζηνξέαλ θαη ηνλ πνιηηηζκφλ ηνπ ηφπνπ» ηε δηΪζσζε ηεο 

ζπιινγάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, ππνγξακκέδνληαο πξψηνλ, ηε κνλαδηθφηεηΪ ηεο 

(«ην κφλνλ ελ ΔιιΪδη πθηζηΪκελνλ πινχζηνλ ζεζαχξηζκα παιαηνηΫξσλ θαη λεσηΫξσλ 

Ϋξγσλ ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ») θαη δεχηεξνλ, ηε  ρξεζηκφηεηΪ ηεο ηφζν ζηηο 

ζπνπδΫο ησλ θνηηεηψλ ηεο ρνιάο Καιψλ Σερλψλ, φζν θαη ζηελ πξναγσγά ηεο 

θαιαηζζεζέαο ηνπ επξχηεξνπ θνλνχ. Σελ ραξαθηάξηζαλ δε «ηέηιν ηηκάο δηα ηνλ 

εζληθφλ καο πνιηηηζκφλ, ηνπ νπνένπ αεέπνηε θχξηνλ γλψξηζκα ππάξμελ ε πξνο ηαο 

ΚαιΪο ΣΫρλαο ιαηξεέα». ΣΫινο, ε Δπηηξνπά „απεέιεζε‟ ηνλ Τπνπξγφ πσο ζε 

πεξέπησζε πνπ δελ ηνπο δνζεέ ην πνζφ ησλ ηξηΪληα εθαηνκκπξέσλ γηα ηελ επηζθεπά 

ησλ αηζνπζψλ ηεο «Casad‟Italia» θαη «παξ‟ φινλ ην ζεξκφηαηνλ ελδηαθΫξνλ ηεο ππΫξ 

ησλ ζεζαπξψλ ηνχησλ [..] δελ ζα δπλεζά λα ζπκκεξηζζά ηαο επζχλαο πξΪμεσο 

αιεζψο βαξβΪξνπ θαη ζΫιεη παξαηηεζεέ ησλ αλαηεζΫλησλ απηά θαζεθφλησλ, 

κεηαβηβΪδνπζα εηο ην ΚξΪηνο ηελ ηζηνξηθάλ επζχλελ ηεο θαηαζηξνθάο 

αξηζηνπξγεκΪησλ ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ».  

Σν ζπγθεθξηκΫλν ζΫκα πΪλησο δελ ζπδεηάζεθε θαηΪ ηηο επφκελεο δχν 

ζπλεδξηΪζεηο ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο. ε εθεέλε ηεο 6εο Φεβξνπαξένπ 1947
135

 ε 

ζπδάηεζε ζηξΪθεθε θπξέσο γχξσ απφ ηα δεηάκαηα πνπ εέραλ αλαθχςεη κε ην 

θιεξνδφηεκα ηνπ ΟδπζζΫα ΦσθΪ, ελψ ν Δπαγγειέδεο πξφηεηλε λα γέλνπλ Ϊκεζα νη 

απαξαέηεηεο ελΫξγεηεο γηα ηελ νξηζηηθά θαηαθχξσζε ηνπ θιεξνδνηάκαηνο νχηδνπ 

ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε. Ζ Δπηηξνπά απνθΪζηζε λα θιεζεέ ζηελ επφκελε 

ζπλεδξέαζά ηεο ν ΑξηζηνηΫιεο Βαιασξέηεο γηα λα ηαθηνπνηεζεέ νξηζηηθΪ ην δάηεκα 

απηφ. Σν δάηεκα ηεο θιεξνλνκηΪο ΦσθΪ απνηΫιεζε ην αληηθεέκελν ζπδάηεζεο θαη 

θαηΪ ηελ επφκελε ζπλεδξέαζε, ιέγεο κφλν εκΫξεο κεηΪ, ζηηο 19 Φεβξνπαξένπ,
136

 φηαλ 

ν Δπαγγειέδεο θαζ‟ ππφδεημε ηνπ λνκηθνχ ζπκβνχινπ ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο 

πξφηεηλε λα αλαηεζεέ ε ππφζεζε ηεο εθθαζΪξηζεο ηεο θιεξνλνκηΪο ζε δηθεγφξν ζε 

                                                 
135Παξφληεο νη ΜπελΪθεο, ΑζελνγΫλεο, Παλαγησηφπνπινο θαη Δπαγγειέδεο. 
136Παξφληεο απηά ηε θνξΪ νη ΜπελΪθεο, ΑζελνγΫλεο, ΠΪγθαινο, Καξνχδνο, Παλαγησηφπνπινο θαη 

Δπαγγειέδεο. 
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πεξέπησζε δηθαζηηθνχ αγψλα θαη ε Δπηηξνπά απνθΪζηζε λα νξέζεη ηνλ ΘενθΪλε 

Θενδσξαθφπνπιν λφκηκν εθπξφζσπφ ηεο.  

Σν λνκηθφ πξφβιεκα πνπ εέρε πξνθχςεη αθνξνχζε ηνλ φξν εθεέλν ηεο 

δηαζάθεο ζχκθσλα κε ηνλ νπνέν Ϋπξεπε λα θαηαβΪιεηαη κεληαέν επέδνκα 420 δξρ. 

ζηελ ΔιΫλε Καξλαζηψηνπ ηελ νπνέα εηρε ζηελ ππεξεζέα ηνπ ν ΦσθΪο απφ ηνλ 

ΜΪξηην ηνπ 1937 θαη ε νπνέα δνχζε κε ηελ νηθνγΫλεηΪ ηεο ζην ηζφγεην ηεο θαηνηθέαο 

ηνπ ζηελ ΚαιιηζΫα. Οη ηξεηο εθηειεζηΫο φκσο ηεο δηαζάθεο, α) ν αθαδεκατθφο, 

πξνζσπηθφο θέινο θαη γεέηνλαο ηνπ ΦσθΪ,σηάξεο θέπεο,β) ν δηεπζπληάο ηεο 

Πηλαθνζάθεο Δπαγγειέδεο θαη γ) ν δηεπζπληάο ηεο ΑΚΣ Δπακεηλψλδαο 

Θσκφπνπινο «δηαηεινχληεο ελ πιάξε αγλνέα ηεο ππΪξμεσο εηδηθάο λνκνζεζέαο πεξέ 

θιεξνδνηεκΪησλ»
137

 θαη γηα ιφγνπο θηιαλζξσπέαο θαη δηθαηνζχλεο Ϋθξηλαλ πσο ην 

πνζφ κε ζεκεξηλΫο δξαρκΫο δελ αληαπνθξηλφηαλ ζηελ επηζπκέα ηνπ ΦσθΪ θαη κε 

ηδηαέηεξν πξαθηηθφ (ζηηο 15 ά 25 Ηνπιένπ 1946) παξαρψξεζαλ ζηελ Καξλαζηψηνπ ην 

νέθεκα πνπ βξηζθφηαλ ην πιπληάξην θαη ηνλ πεξηβΪιινληα ρψξν κΫρξη εθαηφ η.κ. κε 

ζθνπφ λα ρηέζεη εθεέ ηελ νηθέα ηεο. Ζ Καξλαζηψηνπ μεθέλεζε ηδένηο εμφδνηο ηελ 

αλνηθνδφκεζε, φκσο ν ζπκβηβαζκφο απηφο δελ άηαλ λφκηκνο, ελψ φπσο αλΫθεξε θαη 

ν κεηΫπεηηα δηεπζπληάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ΜπΫξηνο ζην Ϋγγξαθφ ηνπ πξνο ην 

Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ θαλεέο απφ ηνπο ηξεηο εθηειεζηΫο ηεο δηαζάθεο δελ εέρε 

απνδερζεέ λφκηκα ηα θαζάθνληΪ ηνπ! ΔπηπξνζζΫησο απφ ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ 

θξέζεθε παξΪλνκε θαη ε θαηαζθεπά ηεο λΫαο θαηνηθέαο επεηδά ην ζπγθεθξηκΫλν 

νηθφπεδν δελ άηαλ Ϊξηην.
138

 

 

16.3) Ο Νηθόιανο Μπέξηνο ζηε δηεύζπλζε ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο, 1 

Μαξηίνπ 1947 – 11 Ηαλνπαξίνπ 1949 

χκθσλα κε ην βηβιέν ησλ πξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο, ε επφκελε 

ζπλεδξέαζε ησλ κειψλ Ϋγηλε ζηηο 8 Μαΐνπ 1947,
139

 θαηΪ ηελ νπνέα άηαλ παξψλ ν 

Νηθφιανο ΜπΫξηνο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηεπζπληά ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο. 

χκθσλα κε αλαθνξΪ ζε κεηαγελΫζηεξν πξαθηηθφ (ζπλεδξέαζε ηεο 3
εο

 Ηνπιένπ 

                                                 
137Σν ηζηνξηθφ παξνπζέαζε ν κεηΫπεηηα δηεπζπληάο ηεο Πηλαθνζάθεο ΜπΫξηνο ζε ζρΫδην εγγξΪθνπ ηνπ 

πξνο ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ κε εκεξνκελέα 14 Ηνπλένπ 1947 θαη αξηζ. πξσηνθφιινπ 19. Βι. 

Αξρεέν .Δ.Π.Μ.Α.., θΪθεινο θιεξνδφηεκα Ο. ΦσθΪ. 
138Βι. ηε ζρεηηθά αιιεινγξαθέα κεηαμχ Ν. ΜπΫξηνπ θαη ησλ αξκφδησλ θξαηηθψλ θνξΫσλ ζην αξρεέν 

Δ.Π.Μ.Α.., θΪθεινο θιεξνδνηάκαηνο Ο. ΦσθΪ. Σν δάηεκα ηεο Καξλαζηψηνπ ζα απαζρνιάζεη 

εθηεηακΫλα θαη ηνλ Μαξέλν ΚαιιηγΪ ηε δεθαεηέα ηνπ 1950, φπσο καο δεέρλνπλ ηα ππεξεζηαθΪ 

Ϋγγξαθα ζηνλ έδην θΪθειν. 
139Παξφληεο νη ΜπελΪθεο, ΠΪγθαινο, ΑζελνγΫλεο, Καξνχδνο, Δπαγγειέδεο θαη Παλαγησηφπνπινο. 
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1947),
140

ν ΜπΫξηνο αλΫιαβε ηα θαζάθνληΪ ηνπ ηελ 1
ε
 Μαξηένπ 1947, πηζαλφλ Ϋπεηηα 

απφ απφθαζε ηνπ Παπαδάκνπ, ν νπνένο δηαηάξεζε ηε ζΫζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδεέαο 

ζηελ θπβΫξλεζε ζπλαζπηζκνχ ηνπ Γεκεηξένπ ΜΪμηκνπ πνπ εέρε νξθηζηεέ ζηηο 24 

Ηαλνπαξένπ ηνπ έδηνπ Ϋηνπο.  

ΓελλεκΫλνο ην 1885 ζηε Μχθνλν, ν ΜπΫξηνο εέρε ζπνπδΪζεη αξραηνινγέα ζηε 

Φηινζνθηθά ρνιά ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ θαη ζηα 1919 πάγε ζην Παξέζη κε 

ππνηξνθέα ηεο θπβΫξλεζεο ΒεληδΫινπ, φπνπ θαη ζπνχδαζε ηζηνξέα ηεο ηΫρλεο θαη 

αηζζεηηθά.
141

 ΜεηΪ ηελ επηζηξνθά ηνπ ζηελ ΔιιΪδα δηεηΫιεζε Ϋθνξνο Αξραηνηάησλ 

ζηελ Αξγνιέδα θαη ηελ Κνξηλζέα, θαη παξΪιιεια εξγΪζηεθε σο θαζεγεηάο ζην 

Πξφηππν ΓπκλΪζην Αζελψλ.
142

Σν 1930 δηαδΫρηεθε ηνλ ΓξππΪξε ζηε Γηεχζπλζε ησλ 

Δπηζηεκψλ θαη Σερλψλ ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, ζπκβΪιινληαο Ϋηζη ζηελ 

πινπνέεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξΪκκαηνο ηνπ Γεσξγένπ ΠαπαλδξΫνπ. Σα έδηα 

ρξφληα εθδφζεθε ην εθιατθεπηηθφ ηνπ βηβιέν γηα ηνλ Σδηφην, ζηα πιαέζηα ηεο ζεηξΪο 

«Οη ΜεγΪινη ΚαιιηηΫρλεο», ε νπνέα εληαζζφηαλ ζε κηα επξχηεξε πξνζπΪζεηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεέ ε ηΫρλε σο «κνξθσηηθφ κΫζν ηεο ιατθάο ςπράο», λα θΪλεη «ηνλ θΪζε 

αλαγλψζηε ηθαλφ λα βιΫπεη θαη λα θαηαιαβαέλεη ηα Ϋξγα ηεο ηΫρλεο θαη Ϋηζη λα 

θαηνξζψλεη πζηεξφηεξα κφλνο ηνπ θΪηη δηαθνξεηηθφ θαη αλψηεξν, δει. λα ηα δεη θαη 

λα ηα αηζηΪλεηαη».
143

ΜεηΪ ηελ πηψζε ηεο θπβΫξλεζεο ΒεληδΫινπ ην 1932, ν ΜπΫξηνο 

απνιχζεθε απφ ηε ζΫζε ηνπ, ζηελ νπνέα επαλάιζε ην 1941 κε απφθαζε ηνπ 

πκβνπιένπ ηεο Δπηθξαηεέαο. ΠξΫπεη ζπλεπψο λα ζπκκεηεέρε ζηηο ππνπξγηθΫο 

απνθΪζεηο γηα ηνλ δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο ην δηΪζηεκα 1941-1943, ελψ θαη ν έδηνο, φπσο αλΫθεξα παξαπΪλσ, 

παξεπξΫζεθε ηνπιΪρηζηνλ ζε κηα ζπλεδξέαζά ηνπο.  

Ζ επηινγά ηνπ ΜπΫξηνπ σο δηεπζπληά ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζρεηέδεηαη, 

θαηΪ ηε γλψκε κνπ, κε ηηο νξγαλσηηθΫο ηνπ ηθαλφηεηεο. Σελ πεξένδν κΪιηζηα ηεο 

Καηνράο έδξπζε ηελ «Δζηέα Καιιηηερλψλ, Μνπζνπξγψλ θαη Λνγνηερλψλ», ε νπνέα 

θαη παξεέρε 800 κεξέδεο θαγεηνχ ηελ εκΫξα, θαη δηνξγΪλσζε ηηο ΔπαγγεικαηηθΫο 

                                                 
140Δθεέ δηαβΪδνπκε ηα εμάο: «[Ο ΜπΫξηνο] πξνζζΫηεη δε φηη, κνινλφηη ν έδηνο θαηεέρε απφ ηξηΪθνληα 

θαη πΫληε εκεξψλ ηελ ζΫζηλ ηνπ δηεπζπληνχ ηεο Πηλαθνζάθεο, ππεβιάζε ηε 5.4.47 Ϋγγξαθνλ, 

ππνγεγξακκΫλνλ ηε 19.2.47 ππφ ηνπ θ. Γ. Δπαγγειέδνπ, εηο ηελ ππεξεζέαλ ρεδένπ πφιεσο πξνο 

Ϋγθξηζηλ ηεο επεθηΪζεσο ηνπ θηέζκαηνο ηεο Δι. Καξλαζηψηνπ…». 
141Βι. ηα φζα αλαθΫξεη ν Δ. Μαηζηφπνπινο, Ζ ζοιιεημπή ηδξ Δθθάδαξ ζηδκ Μπζεκκάθε, φπ.π., ζει. 151 

θ.Ϋ.  
142Η.Ν.Κ., «ΜπΫξηνο Νηθφιανο», Νεχηενμκ Δβηοηθμπαζδζηυκ Λελζηυκ Ζθίμο, ηφκνο ΗΓ΄, Αζάλα, 

Δγθπθινπαηδηθά Δπηζεψξεζηο Ήιηνο, 1945-1960,  ζει. 965-966.  
143Ν. ΜπΫξηνο, Σγζυηημ, Αζάλα, ΓεκεηξΪθνο, 1931, ζει. 9-10. Βι. θαη ηε βηβιηνθξηηηθά ηνπ Καξνχδνπ, 

ζην Υ. Καξνχδνο, «Νέθνπ ΜπΫξηνπ, “Σδηφηην”, Νέα Δζηία, Ϋηνο Δ΄, ηρ. 117, 1 Ννεκβξένπ 1931, ζει. 

1169-1171. 
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ΔθζΫζεηο ζην παιηφ Αξραηνινγηθφ Μνπζεέν. Χο πξνο ηα παξαπΪλσ, εέλαη ελδεηθηηθΪ 

ηα φζα αλαγξΪθνληαη ζηα πξαθηηθΪ ηεο 8
εο

 Μαΐνπ 1947, θαη ζχκθσλα κε ηα νπνέα ν 

λΫνο δηεπζπληάο θαηΪ ηνπο δχν πξψηνπο απηνχο κάλεο ηεο ζεηεέαο ηνπ εέρε θαηαζΫζεη 

ζεηξΪ δηαβεκΪησλ πξνο ηηο αξκφδηεο θξαηηθΫο ππεξεζέεο κε ζθνπφ ηε ρνξάγεζε «ηεο 

απφ θαηξνχ αηηεζεέζεο εθ ηξηΪθνληα εθαηνκκπξέσλ δξαρκψλ εληζρχζεσο πξνο 

θαζαξηζκφλ, κεηαθνξΪλ θαη ηαθηνπνέεζηλ ησλ Ϋξγσλ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ελ 

θαηαιιάισο δηαζθεπαδνκΫλαηο αηζνχζαηο ηεο Casad‟ Italia». Σαπηφρξνλα ζην έδην 

πξαθηηθφ δηαβΪδνπκε φηη ν ΜπΫξηνο ελεκΫξσζε ηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο γηα ηηο 

ζνβαξΫο δπζθνιέεο ζηε κεηεγθαηΪζηαζε ηεο Πηλαθνζάθεο ζηνλ ζπγθεθξηκΫλν ρψξν, 

εμαηηέαο ηεο ζπλαθζεέζαο ζπλζάθεο εηξάλεο κε ηελ Ηηαιέα ελψ ηαπηφρξνλα αλΫιαβε 

λα θΫξεη ζηελ επφκελε ζπλεδξέαζε ηα νξηζηηθΪ ζηνηρεέα γηα ην ζΫκα ηνπ 

θιεξνδνηάκαηνο ΦσθΪ, αθνχ κειεηάζεη ηε ζρεηηθά λνκνζεζέα.
144

 

Γηα ιφγνπο πνπ δελ γλσξέδσ, ε Δπηηξνπά Δπέβιεςεο ζπλεδξέαζεμαλΪ κεηΪ 

απφ κηα εβδνκΪδα, ζηηο 15 Μαΐνπ, ρσξέο φκσο ηελ παξνπζέα ηνπ ΜπΫξηνπ απηά ηε 

θνξΪ, αιιΪ παξφληνο ηνπ δηθεγφξνπ Θενθ. Θενδσξαθφπνπινπ, ν νπνένο ελεκΫξσζε 

ηα παξεπξηζθφκελα κΫιε
145

 φηη «ηεξνπκΫλσλ ησλ λφκηκσλ ηχπσλ, επζηαζεέ ν 

ζπκβηβαζκφο ν ζπκθσλεζεέο κεηαμχ εκψλ θαη ηεο θιεξνδφρνπ ΔιΫλεο 

Καξλαζηψηνπ». Σν έδην δάηεκα απαζρφιεζε θαη ηελ επφκελε ζπλεδξέαζε ηεο 

Δπηηξνπάο ζηηο 3 Ηνπιένπ 1947, φπνπ ν ΜπΫξηνο δηαηχπσζε ηε δηαθσλέα ηνπ γηα ηνλ 

φιν ρεηξηζκφ ηεο ππφζεζεο, ηελ νπνέα θαη ραξαθηάξηζε παξΪλνκε.
146

 Δηδηθφηεξα 

αληηηΪρζεθε ν ΜπΫξηνο ζην δάηεκα ηεο παξαρψξεζεο ζηελ Καξλαζηψηνπ ηεο νηθέαο 

ΦσθΪ θαη θαηεγφξεζε εκκΫζσο ηνλ Δπαγγειέδε γηα ηελ «δηΪ εγγξΪθνπ» ηνπ Ϋγθξηζε 

ηεο επΫθηαζεο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θηέζκαηνο. Με ηελ Ϊπνςε ηνπ ΜπΫξηνπ 

ζπληΪρζεθε θαη ν ΠΪγθαινο, ν νπνένο δάισζε ζηε ζπλεδξέαζε φηη δελ ζεσξνχζε 

λφκηκε ηελ αέηεζε πξνο Ϋγθξηζε ηεο επΫθηαζεο, επεηδά δελ πξνεγάζεθε εηδηθά 

απφθαζε ηεο Δπηηξνπάο. Ο ΜπΫξηνο, ζχκθσλα πΪληα κε ηα πξαθηηθΪ, «απΫθξνπζε» 

                                                 
144 ΠαξαθΪιεζαλ επέζεο ηνλ Δπαγγειέδε λα θαηνηθάζεη πξνζσξηλΪ ζηελ νηθέα ηνπ ΦσθΪ πξνο 

«θχιαμηλ ηαχηεο θαη ησλ ελ απηά θαιιηηερλεκΪησλ, επέπισλ θαη ζθεπψλ». 
145ΜπελΪθεο, Δπαγγειέδεο, ΑζελνγΫλεο, ΠΪγθαινο, Παλαγησηφπνπινο. Απψλ ν ΜπΫξηνο. 
146ε Ϋγγξαθφ ηνπ πξνο ηε Γηεχζπλζε ΚιεξνδνηεκΪησλ ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ ζηηο 14 Ηνπλένπ 

1947 ν ΜπΫξηνο αλΫθεξε φηη φηαλ αλΫιαβε ηε δηεχζπλζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ηνλ ΜΪξηην 

ζεσξνχζε ηελ ππφζεζε ηεο θιεξνλνκηΪο ΦσθΪ «πιάξσο ηαθηνπνηεζεέζαλ ππφ ηνπ πξνθαηφρνπ κνπ» 

θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ «κεγΪιελ εδνθέκαζα Ϋθπιεμηλ φηε θαηΪ ηελ πξψηελ ζπλεδξέαζηλ ηεο 

Δπηηξνπάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο εθ ηεο γελνκΫλεο ζπδεηάζεσο δηεπηζηψζε φηη νπδΫλ ην θαηΪ 

λφκνλ νξηζηηθφλ εέρε ζπληειεζζά». Ο ΜπΫξηνο απΫδσζε ηηο ειιηπεέο ελΫξγεηεο ησλ εθηειεζηψλ ηεο 

δηαζάθεο ΦσθΪ (θέπεο, Δπαγγειέδεο θαη Δπακ. Θσκφπνπινο) ζηελ πιάξε Ϊγλνηα εθ κΫξνπο ηνπο ηεο 

εηδηθάο λνκνζεζέαο πνπ δηΫπεη ηα θιεξνδνηάκαηα. εκεέσζε επέζεο φηη θαλΫλαο απφ ηνπο ηξεηο 

εθηειεζηΫο δελ εέρε απνδερζεέ λνκέκσο ην ιεηηνχξγεκΪ ηνπ! Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., θΪθεινο ΟδπζζΫα 

ΦσθΪ Κ22Α-Β1.   
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ηελ νξηζηηθά παξαρψξεζε ζηελ Καξλαζηψηνπ νπνηνπδάπνηε ηκάκαηνο ηεο 

θιεξνλνκηΪο ΦσθΪ, θαη απνδΫρηεθε κφλν ηελ εθ‟ φξνπ δσάο παξαρψξεζε. 

Πξφζζεζε επέζεο φηη ζα άηαλ πξνηηκφηεξν λα δνζεέ ρξεκαηηθφ πνζφ, κε ηελ 

πξνυπφζεζε λα παξαηηεζεέ απφ θΪζε Ϊιιε απαέηεζε. ΜπξνζηΪ ζην αδηΫμνδν απηφ, 

ηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο απνθΪζηζαλ λα νξηζηεέ λΫα ζπλΪληεζε ησλ κειψλ ηεο 

Δπηηξνπάο κε ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ «πξνο νξηζηηθάλ, απφ θνηλνχ, δηεπζΫηεζηλ 

ηνπ φινπ δεηάκαηνο». 

ην βηβιέν ησλ πξαθηηθψλ δελ Ϋρεη θαηαγξαθεέ θΪπνηα Ϊιιε ζπλεδξέαζε ησλ 

κειψλ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο κΫρξη θαη ηηο 9 Μαΐνπ 1949, δειαδά γηα Ϋλα ρξνληθφ 

δηΪζηεκα ζρεδφλ δχν εηψλ! Πηζαλφλ απηφ λα νθεέιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ζεηεέα ηεο 

Δπηηξνπάο Ϋιεμε ζηηο 31 Γεθεκβξένπ 1947 θαη Ϋθηνηε δελ αλαλεψζεθε, έζσο θαη 

εμαηηέαο ησλ πνιηηηθψλ γεγνλφησλ θαη ηεο εκθχιηαο ζχξξαμεο.Απφ δηΪθνξα 

ππεξεζηαθΪ Ϋγγξαθα πνπ ππΪξρνπλ ζην αξρεέν ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο 

γλσξέδνπκε φηη ν ΜπΫξηνο εμαθνινχζεζε λα αζθεέ ηα θαζάθνληΪ ηνπ θαη λα 

αζρνιεέηαη ηφζν κε ην δάηεκα ηνπ θιεξνδνηάκαηνο ΦσθΪ, φζν θαη κε ηελ εμεχξεζε 

ελφο θαηΪιιεινπ ρψξνπ γηα ηε ζηΫγαζε ηνπ κνπζεένπ. Με απφθαζά ηνπ ζηηο 29 

Μαΐνπ 1948 ν λΫνο Τπνπξγφο Παηδεέαο ηεο θπβΫξλεζεο ηνπ Θεκηζηνθιά νθνχιε, 

Γεκάηξηνο Βνπξδνχκπαο ζπλΫζηεζε Δπηηξνπά απφ ηνπο ΠΪγθαιν (ηφηε δηεπζπληά 

Καιψλ Σερλψλ), ΜπΫξην, Κνπηζνπξά θαη ΑλδξΫα Πνιπθαλδξηψηε (θαζεγεηά 

ηερληθψλ καζεκΪησλ απνζπαζκΫλνο ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε), κε ζθνπφ ηελ 

παξαιαβά ησλ θηβσηηψλ κε ηα Ϋξγα ηεο ζπιινγάο απφ ηελ ΣξΪπεδα ηεο ΔιιΪδνο θαη 

ην Αξραηνινγηθφ Μνπζεέν.
147

 ΣειηθΪ ηα θηβψηηα κεηαθΫξζεθαλ ζηηο αξρΫο Ηνπλένπ 

ηνπ 1948 ζηηο αέζνπζεο ηεο λνηηνδπηηθάο πηΫξπγαο ηνπ παιαηνχ θηεξένπ ηνπ Δζληθνχ 

Αξραηνινγηθνχ Μνπζεένπ, φπνπ θαη παξΫκεηλαλ κΫρξη ηνλ ΗαλνπΪξην ηνπ 1950, φηαλ 

θαη επΫζηξεςαλ ζηνπο ρψξνπο ηεο «Casad‟Italia».
148

 

Ο μαθληθφο ζΪλαηνο ηνπ ΜπΫξηνπ ζηηο 11 Ηαλνπαξένπ 1949,
149

 ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηε κε αλαλΫσζε ηεο ζεηεέαο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο δεκηνχξγεζε ζνβαξΪ πξνβιάκαηα ζηε ιεηηνπξγέα ηνπ κνπζεένπ, ην 

νπνέν παξΫκελε νπζηαζηηθΪ ρσξέο δηνέθεζε. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ηα κΫιε ηεο 

Δπηηξνπάο (ΜπελΪθεο, ΑζελνγΫλεο, Δπαγγειέδεο, Καξνχδνο θαη Παλαγησηφπνπινο) 

                                                 
147Σ. ΓηαλλνπδΪθε, Ζ ζοθθμβή κεμεθθδκζηήξ βθοπηζηήξ ηαζ δ ζζημνία ηδξ 1900-2006, φπ.π., ζει. 135. 
148π.π. 
149Αλκ., «Δηδάζεηο», Νέα Δζηία, ηφκνο 45νο, ηρ. 517, 15 Ηαλνπαξένπ 1949, ζει. 132. Βι. θαη Μ. 

Σφκπξνο, «Νέθνο ΜπΫξηνο (πξψηε γλσξηκέα)», Νέα Δζηία, ηφκνο 45νο, ηρ. 518, 1 Φεβξνπαξένπ 1949, 

ζει. 178-179. Βι. θαη Δ. Μαηζηφπνπινο, ηφκνο Α΄, ζ. 151-52. 
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απνθΪζηζαλ λα ζπλεδξέαζαλ εθηΪθησο ζηηο 9 Μαΐνπ 1949 «ππφ ηελ αέξεζηλ ηεο εθ 

ησλ πζηΫξσλ επηθπξψζεσο ησλ απνθΪζεψλ ηνπο».Ο ΜπελΪθεο κΪιηζηα ελεκΫξσζε 

φηη ζπδάηεζε κε ηνλ ΒαζηιηΪ ην δάηεκα ηεο ζηΫγαζεο ηεο Πηλαθνζάθεο θαη 

πξνηΪζεθε σο θαηΪιιεινο ρψξνο κεξηθΫο αέζνπζεο ηνπ Εαππεένπ, πξνζσξηλά ιχζε 

πνπ βξάθε θαιά θαη ε δηεχζπλζε ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο, «φπεξ ελεξγψο 

ελδηαθΫξεηαη δηα ηελ θαιιηηερληθάλ θέλεζηλ ηνπ ηφπνπ», αιιΪ πξφβαιε αληηξξάζεηο ε 

Δπηηξνπά Οιπκπέσλ θαη ΚιεξνδνηεκΪησλ.  

 

16.4) Ο εκπινπηηζκόο ηεο ζπιινγήο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο θαηά ηα 

ρξόληα 1944-1949 

Σν ζεκαληηθφηεξν θιεξνδφηεκα πξνο ηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε ην δηΪζηεκα 

απηφ άηαλ εθεέλν ηνπ επηκειεηά ηνπ κνπζεένπ ΟδπζζΫα ΦσθΪ, ν νπνένο κε ηελ 

ηδηφρεηξε δηαζάθε ηνπ, γξακκΫλε ζηηο 10 Μαΐνπ 1938, Ϊθεζε ζηελ Δζληθά 

Πηλαθνζάθε ηελ θηλεηά θαη αθέλεηε πεξηνπζέα ηνπ.
150

ΜεηΪ ηνλ ζΪλαην ηνπ 

δσγξΪθνπ ζηηο 7 Μαξηένπ 1946, νη Δπαγγειέδεο θαη Κνπηζνπξάο πάγαλ ζηελ νηθέα 

ηνπ ζηελ ΚαιιηζΫα κε ζθνπφ λα θαηαγξΪςνπλ αληηθεέκελα ηΫρλεο πνπ ππάξραλ εθεέ. 

χκθσλα κε ηνλ ζρεηηθφ θαηΪινγν ηεο απνγξαθάο, κε εκεξνκελέα 14 Μαΐνπ 1946, ε 

ζπιινγά ηνπ ΦσθΪ απνηειεέην απφ ειαηνγξαθέεο, αθνπαξΫιεο θαη παζηΫι ηνπ έδηνπ 

ηνπ δσγξΪθνπ (εηθ. 8-9), πέλαθεο ηεο Γαιιέδαο δσγξΪθνπ Α. ΛαιεκΪλ(Adèle 

Lallemand, 1807- πεξέπνπ 1880, εηθ. 10), δεθανθηψ βπδαληηλΫο εηθφλεο, Ϋπηπια θαη 

ζθεχε (φπσο ι.ρ. ζθαιηζηΫο θαζΫιεο, πνιπζξφλεο, θαζξΫθηεο θαη ακπαδνχξ αμέαο), 

ηξαπεδνκΪληεια, ζεξβέηζηα, θαξθέηζεο, ξνιφγηα, θνζκάκαηα θαη Ϊιια αληηθεέκελα 

ηΫρλεο, θαζψο θαη θσηνγξαθέεο.
151

 χκθσλα κε ηε γλψκε ηνπ ΜπΫξηνπ, 

δηαηππσκΫλε ζε Ϋγγξαθφ ηνπ πξνο ηε Γηεχζπλζε Δζληθψλ ΚιεξνδνηεκΪησλ ηνπ 

Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ ζηηο 11 Ννεκβξένπ 1948 (αξ. πξση.108): «ΚαιιηηερληθΪ 

Ϋξγα Ϊμηα ιφγνπ δελ θαηΫιηπελ ν καθαξέηεο. ζα επξΫζεζαλ ελ ηε θαηνηθέα ηνπ 

κεηξησηΪηεο αμέαο θαηΪ ηελ απνγξαθάλ ζα παξακεέλσζη ελ απηά κΫρξη φηνπ ε Δζληθά 

Πηλαθνζάθε απνθηάζε κφληκνλ ζηΫγελ ζα δπλεζά λα πεξηζπιιΫμε θαη ηαχηα θαη 

Ϊιια αιιαρνχ απνθεέκελα». Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο ζεκεέν ηνπ θιεξνδνηάκαηνο 

                                                 
150Ο έδηνο ν ΦσθΪο Ϋδσζε ηελ ηδηφρεηξε δηαζάθε ηνπ ζηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο ηελ Ϊλνημε ηνπ 1944. Βι. ηε ζρεηηθά αλαθνξΪ ζηε ζπλεδξέαζε ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο 

ζηηο 10 Μαΐνπ 1944. 
151Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., ΦΪθεινο θιεξνδνηάκαηα, θιεξνδφηεκα Ο. ΦσθΪ.  Βι. επέζεο Μ. ΚαιιηγΪο, 

«Οδπζζεχο ΦσθΪο. Ο θαιιηηΫρλεο,ν επεξγΫηεο», Εοβυξ, ηρ. IV-65, ΜΪηνο 1965, ζει. 58-68, κε 

θσηνγξαθέεο απφ ηα αληηθεέκελα ηΫρλεο ηεο ζπιινγάο ΦσθΪ. 
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ηνπ ΟδπζζΫα ΦσθΪ άηαλ ν φξνο εθεέλνο πνπ Ϋδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηελ Δζληθά 

Πηλαθνζάθε λα «πινπηέδεηαη κε ηα εηζνδάκαηα [ηεο θηλεηάο θαη αθέλεηεο 

πεξηνπζέαο] ην δηεζλΫο ηκάκα ηεο λεσηΫξαο ηΫρλεο». χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαζάθεο, ην 1/5 ησλ ρξεκΪησλ ζα θαηαηέζεηαη πξνο αχμεζε ηνπ θεθαιαένπ θαη ηα 

4/5 απνθιεηζηηθΪ γηα ηελ αγνξΪ Ϋξγσλ ηΫρλεο, ηα νπνέα ζα επηιΫγεη ν εθΪζηνηε 

δηεπζπληάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο «ζπκπξΪηησλ» κε ηνλ εθΪζηνηε Γηεπζπληά ηεο 

Αλψηαηεο ρνιάο Καιψλ Σερλψλ θαη ηα κΫιε ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιένπ. πσο 

φκσο Ϋγξαςε ραξαθηεξηζηηθΪ ν ΦσθΪο «επηζπκψ λα επηδησρζά ε σο Ϊξηζηα εκθΪληζε 

ηεο Γαιιηθάο ηΫρλεο θπξέσο ηνπ 19
νπ

 αηψλα εέο φιαο ηαο ηΪζεηο πιελ ηεο cubisteθαη 

ζπλαθψλ εμσθξεληθψλ [sic]», θξΪζε πνπ Ϋδεηρλε εχγισηηα ηα φξηα ησλ αηζζεηηθψλ 

πξνηηκάζεσλ ηνπ Έιιελα θαιιηηΫρλε. Απφ ηα ρξάκαηα απηΪ, ηα νπνέα πξνΫξρνληαλ 

θπξέσο απφ ηα κηζζψκαηα ηνπ αθηλάηνπ ηνπ ΦσθΪ ζην Παξέζη, ν ΚαιιηγΪο κπφξεζε 

λα απνθηάζεη γηα ηε ζπιινγά ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο Ϋλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ 

ραξαθηηθψλ ησλ ΓΪιισλ ηκπξεζηνληζηψλ.    

Δμέζνπ ζεκαληηθά άηαλ ηα έδηα ρξφληα θαη ε δσξεΪ Ϋξγσλ ζχγρξνλεο 

Γαιιηθάο ηΫρλεο (εηθ. 11-15) πνπ νη ΓΪιινη θαιιηηΫρλεο Ϋθαλαλπξνο ην ειιεληθφ 

Ϋζλνο σο Ϋλδεημε αγΪπεο θαη ζαπκαζκνχ γηα ηελ εξσηθά ζηΪζε ηνπ Διιεληθνχ ιανχ 

ζηνλ πφιεκν θαη ηελ αληέζηαζε.
152

 Ζ δσξεΪ πξνάιζε ρΪξε ζηελ πξσηνβνπιέα ηνπ 

αλαπιεξσηά δηεπζπληά ηνπ Γαιιηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ηεο Αζάλαο Ρ. 

ΜηιηΫμ(RogerMilliex) θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ ΣαηηΪλαο Γθξέηζη κεηΪ ηε ιάμε ηνπ 

πνιΫκνπ, ελψ ζηελ πξνζπΪζεηΪ ηνπ απηά ζπλΫβαιε ιέγν κεηΪ θαη ην ηκάκα ηεο 

«ExpansionArtistique»ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο ζηε Γαιιέα.
153

 Οη ηξηΪληα πΫληε 

πέλαθεο δσγξαθηθάο, ηα Ϋμη ζρΫδηα, ηα Ϋμη ραξαθηηθΪ θαη ηα ηΫζζεξα γιππηΪ 

παξνπζηΪζηεθαλ ζην αζελατθφ θνηλφ ζε Ϋθζεζε πνπ νξγαλψζεθε ζην Γαιιηθφ 

Ηλζηηηνχην ηνλ Απξέιην ηνπ 1949
154

 θαη ε νπνέα πξνθΪιεζε ηελ αληέδξαζε ηνπ 

                                                 
152ΓηαηεδσξεΪβι. Hommage à laGrèceoffranded‟artistesfrançais à larésistance : 

hommageaRogeretTatianaMilliexinspirateursdeladonationdesartistesfrançais, ΚαηΪινγνοΫθζεζεο, 

επηκ. Ε. Καινχδε, Α. Ησαλλέδεο,Αζάλα, Δ.Π.Μ.Α.., 5 Ηνπλένπ Ŕ 5 Ηνπιένπ 2007, Αζάλα, Δ.Π.Μ.Α.. 

2007. Hommage à laGrèce: Ζ δςνεά ηςκ Γάθθςκ ηαθθζηεπκχκ, ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο, επηκ. Α. 

Ησαλλέδεο, Μαθεδνληθφ Μνπζεέν χγρξνλεο ΣΫρλεο, 19 Γεθεκβξένπ 2003 Ŕ 1 Φεβξνπαξένπ 2004, 

Θεζζαινλέθε, 2003. Hommage à laGrèce: Ζ δςνεά ηςκ Γάθθςκ ηαθθζηεπκχκ, ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο, 

επηκ. Εέλα Καινχδε, Γεκνηηθά Πηλαθνζάθε Παηξψλ, 12 Απξηιένπ Ŕ 30 Ηνπιένπ 2003, ΠΪηξα, 2003. 
153Βι. ην εηζαγσγηθφ θεέκελν ηνπ ΜηιιηΫμ ζηνλ θαηΪινγν ηεο Ϋθζεζεο, φππ., θαζψο θαη ηα φζα 

αλαθΫξεη ζην R. Milliex, «Ζ δσξεΪ ησλ ΓΪιισλ θαιιηηερλψλ», Νέα Δζηία, Ϋηνο ΚΒ΄, ηφκνο 44νο, ηρ. 

492, 1 Ηαλνπαξένπ 1948, ζει. 52. Βι. επέζεο Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., Βηβιέν πξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπάο 

Δπέβιεςεο, ζπλεδξέαζε ηεο 28εο Ννεκβξένπ 1946, φπνπ ν Δπαγγειέδεο ελεκΫξσζε ηα παξφληα κΫιε 

φηη ηα Ϋξγα πνπ Ϋθεξε ν ΜηιιηΫμ βξέζθνληαλ ζην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην.  
154Exposition des œuvres offertes par des artistes français en hommage à la Grèce, ΚαηΪινγνο, 17-29 

Απξηιένπ 1949, Αζάλα, ΓαιιηθφΗλζηηηνχην, 1949. 
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ζπληεξεηηθνχ ηχπνπ. Ο αλψλπκνο ζπληΪθηεο ηεο εθεκεξέδαο Έεκμξ, ιφγνπ ρΪξε, 

ελνριάζεθε απφ ηελ παξνπζέα ηνπ Φνπδεξφλ, επεηδά άηαλ ν θνκκνπληζηάο εθεέλνο 

πνπ «εθηινηΫρλεζε ηα ζρεδηΪζκαηα ηνπ δεκνθξαηηθνχ ζηξαηνχ πνπ νη αλαξρηθνέ ησλ 

Παξηζέσλ θπθινθνξνχλ εηο δειηαξηα θαη πσινχλ εηο ηνπο εξΪλνπο πξνο ελέζρπζηλ 

ησλ αλζξψπσλ ηνπ ΕαραξηΪδε». Υαξαθηάξηζε Ϋηζη πβξηζηηθά ηελ εκθΪληζε απηά ηνπ 

πέλαθα «ελφο ησλ ελ Παξηζένηο πξαθηφξσλ ηνπ ζπκκνξηηηζκνχ».
155

 Αληηζηνέρσο ν 

πχξνο ΜειΪοδπζαλαζρΫηεζε κε ηε δσξεΪ ησλ «κνληΫξλσλ» θαιιηηερλψλ απφ ην 

Παξέζη, ηφληδνληαο φηη νη πεξηζζφηεξνη δελ άηαλ θαλ «ΓΪιινη» ζηελ θαηαγσγά θαη 

φηη δελ εέραλ θακέα ζρΫζε κε ηελ «πξαγκαηηθά» Γαιιέα θαη ηηο «παηξνπαξΪδνηεο 

αξεηΫο ηεο: ην κΫηξν, ηελ δηαχγεηα, ηνλ θφβν ηνπ γεινένπ. Υαξαθηάξηζε δε 

«θαηδξφηαηνλ» ηνλ θαηΪινγν θαη, εμαηξψληαο ηνπο ΜπνπξληΫι, ΓαιΪλε θαη «Ϋλα-δπν 

Ϊιινπο», Ϋθξηλε αθαηαιαβέζηηθεο ηηο αηζζεηηθΫο θαηεπζχλζεηο ησλ Ϊιισλ 

θαιιηηερλψλ, φπσο απηΫο παξνπζηΪζηεθαλ ζηα θΫηκελα ηνπ θαηαιφγνπ, θαη επΫθξηλε 

ηδηαέηεξα ην γεγνλφο φηη πκεξηθνέ άηαλ «δεδεισκΫλνη θνκκνπληζηαέ», φπσο ν 

«εξπζξφο αλαξρηθφο Πηθαζζφ». Σνπο απνθΪιεζε δε αθειεέο, επεηδά δελ «μεχξνπλ ηη 

ηνπο αλακΫλεη, αλ αλαηεέιεη θΪπνηε θαη δηα ηελ Γαιιέαλ, ε σξαέα εκΫξα ηνπ εξπζξνχ 

παξαδεέζνπ, πνπ νλεηξεχνληαη […] νη έδηνη ζα άζαλ ππνρξεσκΫλνη λα 

θαηαζθεπΪδνπλ, αληέ ηνπ εκεξεζένπ μεξνθφκκαηνπ, θνινζζηαέα πνξηξαέηα ηνπ 

κεγΪααινπ [sic] ηΪιηλ, δηφηη απηά εέλαη ε κφλε ηΫρλε, πνπ δελ θηλδπλεχεη εθεέ λα 

ραξαθηεξηζζά σο κπνπξδνπΪδηθε». ΣΫινο, ν αξζξνγξΪθνο ζπκπεξηΫιαβε ηε 

ζπγθεθξηκΫλε δσξεΪ ζε Ϋλα επξχηεξν ζρΫδην ησλ εκπφξσλ κνληΫξλαο ηΫρλεο, νη 

νπνένη δηνρεηεχνπλ κΫζσ δσξεψλ αληέζηνηρα Ϋξγα ζε δηΪθνξα κνπζεέα εληφο θαη 

εθηφο Γαιιέαο, κε ζθνπφ λα «ππεξηηκψληαη ηα εηο ρεέξαο ησλ επξηζθφκελα ζεκαληηθΪ 

απνζΫκαηα».
156

 Ζ δσξεΪ παξαρσξάζεθε, ηειηθΪ, ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε επέ 

δηεπζχλζεσο Μαξέλνπ ΚαιιηγΪ θαη κεξηθΪ απφ ηα Ϋξγα εθηΫζεθαλ, φπσο ζα αλαθΫξσ 

ζην επφκελν κΫξνο ηεο δηαηξηβάο, ζηηο αέζνπζεο ηνπ Εαππεένπ ηε δεθαεηέα ηνπ 1950. 

ΣΫινο, ε ζπιινγά ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο εκπινπηέζηεθε κε επηΪ Ϋξγα ηνπ 

θιεξνδνηάκαηνο ηεο Αηθαηεξέλεο ηαχξνπ,
157

θαη κε πΫληε πέλαθεο ειιεληθάο ηΫρλεο 

                                                 
155Αλκ., «Μηα χβξηο», εθ. Έεκμξ, 23 Απξηιένπ 1949.  
156Μ. [πχξνο ΜειΪο], «Μηα Ϋθζεζηο “πνπξ ι‟ΟξηΪλ”. “ΦηιηΫξα δ‟ ε αιάζεηα”», εθ. Δζηία, 25 

Απξηιένπ 1949. 
157 Ζ κπζηηθά ηεο δηαζάθε κε εκεξνκελέεο 30/8/1934, 15/7/1939 θαη 13/11/1940 δεκνζηεχηεθε απφ ην 

Πξσηνδηθεέν ΛεπθΪδαο ζηηο 25 Μαΐνπ 1945. Ζ Αηθαηεξέλε ζπγαηΫξα ππξέδσλνο ηαχξνπ 

θιεξνδφηεζε ηα εμάο: 1) εηθφλα ηεο Παλαγέαο θξαηνχζεο επέ ησλ γνλΪησλ ηεο ην Θεένλ ΒξΫθνο 

(αληέγξαθνλ εηθφλνο ηνπ Ραθαάι), 2) εηθφλα ηεο Παλαγέαο κεηΪ πΫπινπ, 3) εηθφλα ηεο Μαξέαο ηεο 

Μαγδαιελάο θξαηνχζεο δαθραξνζάθεο, 4) κηθξά εηθφλα ηεο Παλαγέαο θξαηνχζεο ηνλ Ηεζνχ Υξηζηφ, 

5) εηθφλα παξηζηΪλνπζα ηε Θεέα ΟηθνγΫλεηα (εθ πΫληε πξνζψπσλ), 6) ε κΪξηπξαο Αγέα Αγαζά θαη 7) 
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ηνπ θιεξνδνηάκαηνο ηνπ Κσλζηαληέλνπ Θ. ΝΫγξε, ηΫσο πξνΫδξνπ ηνπ πλδΫζκνπ 

Διιάλσλ ΒηνκερΪλσλ :  

 «Ηζηηνπινΐα», 1927 (Π.1392, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 56x48εθ., εηθ. 16) ηνπ Νηθφιανπ 

Υεηκψλα. 

 «ΖιηνραξΫο (Νεέινο), SurleNile (Soir)», 1909-1911 (Π.1394, ιΪδη ζε κνπζακΪ 

επηθνιιεκΫλν ζε ραξηφλη, 52x31εθ., εηθ. 17) ηνπ Κσλζηαληέλνπ ΜαιΫα.  

 «Σνπέν» (Π.1393, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 40x60εθ.) ηνπ ΒηθΫληηνπ ΜπνθαηζηΪκπε.  

 «Οηθνγελεηαθά ζθελά (ΓξηΪ κε δχν παηδΪθηα)» (Π.1391, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 

110x100εθ., εηθ. 18) ηνπ Έθησξα Γνχθα.  

 «Ζ Παλαγέα κε ηνλ Υξηζηφ» (Π.1395, ιΪδη κε επΪξγπξν θΪιπκκα, 37x27εθ.) 

αγλψζηνπ θαιιηηΫρλε.
158

 

Ζ ζπιινγά γιππηηθάο ηεο Πηλαθνζάθεο εκπινπηέζηεθε ηελ πεξένδν απηά κε 

Ϋμη γιππηΪ πνπ δηαθνζκνχζαλ ην θηάκα Θσλ ζηε ζπκβνιά ησλ νδψλ Κεθηζέαο θαη 

ΑιεμΪλδξαο, Ϋπεηηα απφ απφθαζε ηνπ ηειεπηαένπ ηδηνθηάηε Νηθφιανπ Η. 

Ζιηφπνπινπ:
159

 

 «Ζρψ», 1887, «Σν Πλεχκα ηνπ ΚνπΫξληθνπ», 1877, «Σν παηδέ κε ηνλ θΪβνπξα», 

1891 θαη «ΝΪξθηζζνο», 1886 ηνπ Γεψξγηνπ Βξνχηνπ. 

 «Βνζθφο κε θαηζηθΪθη», 1856 ηνπ Γεψξγηνπ ΦπηΪιε. 

 «Νχκθε», 1848ηνπ Λ. βαληΪιεξ (Ludwig Schwanthaler,1802-1848).
160 

                                                                                                                                            
ε Ρσκαέα ηβπιια. Σα Ϋξγα παξΫιαβε ν Δπαγγειέδεο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1946, ζχκθσλα κε φζα 

αλαθΫξνληαη ζηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ζηηο 28 Ννεκβξένπ 1946. 
158 ηε δηαζάθε ηνπ ζπληαγκΫλε 11 Απξηιένπ 1947 (θαη κε θσδέθειιν 31 Ηαλνπαξένπ 1948) ν 

Κσλζηαληέλνο Θενδψξνπ ΝΫγξεο (πξφεδξνο ηνπ πλδΫζκνπ Διιάλσλ ΒηνκερΪλσλ ηελ πεξένδν 1925-

27 θαη 1931-32) θιεξνδνηνχζε ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε ηα πΫληε απηΪ Ϋξγα. Ζ δηαζάθε επηθπξψζεθε 

ζηηο 10 Φεβξνπαξένπ 1948 θαη ηα Ϋξγα ηα παξΫιαβε ηειηθΪ ν ΚαιιηγΪο ζηηο 19 Ννεκβξένπ ηνπ 1949 

(βι. επηζηνιά επραξηζηάξηα πξνο ηνλ Νηθφιαν ΠαληειΪθε, εθηειεζηά ηεο δηαζάθεο ΝΫγξε, ζηηο 24 

Ννεκβξένπ 1949, αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., θΪθιενο θιεξνδνηάκαηα). 
159 Ο Νηθφιανο Η. Ζιηφπνπινο, ηειεπηαένο ηδηνθηάηεο ηεο Ϋπαπιεο Θσλ θιεξνδφηεζε ηελ πεξηνπζέα 

ηνπ (δηαζάθε 14/1/1931 θαη 3/12/1932) ζηνλ νκψλπκν αληςηφ ηνπ, κε ηνλ φξν αλ δελ απνθηάζεη παηδηΪ 

λα πεξηΫιζεη ε πεξηνπζέα ζην Γεξνθνκεέν Αζελψλ, ην αλαηφξην «σηεξέα» θαη ην Άζπιν ΑληΪησλ. 

Γηα ηελ απνγξαθά ηεο θηλεηάο πεξηνπζέαο, ιακβαλνκΫλεο ππφςε ηεο θαιιηηερληθάο ηεο αμέαο, 

θιάζεθαλ σο πξαγκαηνγλψκνλεο νη Παληειάο ΠξεβειΪθεο, Γηεπζπληάο Καιψλ Σερλψλ ηνπ 

Τπνπξγεένπ Παηδεέαοθαη ν Κσλ/λνο ΠΪγθαινο, πξντζηΪκελνο ηνπ Γξαθεένπ ΔθζΫζεσλ ηνπ έδηνπ 

Τπνπξγεένπ (ζχκθσλα κε Ϋγγξαθν ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ / Γηεχζπλζε ΚιεξνδνηεκΪησλ, 

19/10/1946, πξνο ην Άζπιν ΑληΪησλ). Με Ϋγγξαθφ ηνπ πξνο ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ ζηηο 

27/4/1947 ν δηεπζπληάο ηεο Πηλαθνζάθεο Ν. ΜπΫξηνο δάηεζε λα παξαρσξεζνχλ ζην κνπζεέν ηα 

θαιιηηερληθΪ αληηθεέκελα ηεο θιεξνλνκηΪο Ν. Ζιηνπνχινπ, αθελφο κελ «φπσο ηαχηα ιφγσ ηεο 

θαιιηηερληθάο ησλ αμέαο, ηπρψζη ηεο δΫνπζαο πξνζνράο θαη ζπληεξάζεσο», θαη αθεηΫξνπ «φπσο δηα 

ηεο θαηαιιάινπ ππφ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, ηνπνζεηάζεψο ησλ θαη εθζΫζεσο αμηνπνηεζψζη πξνο 

εμππεξΫηεζηλ ηνπ θαιιηηερληθνχ ζπλαηζζάκαηνο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ». ΣειηθΪ κε Ϋγγξαθφ ηνπ 

πξνο ηελ Πηλαθνζάθε, ν θιεξνλφκνο Νηθ. Γ. Ζιηφπνπινο δάηεζε λα παξαιΪβεη ην κνπζεέν ηα 

ελαπνκεέλαληα Ϋμη γιππηΪ πξνο θχιαμε. Βι. θαη Σ. ΓηαλλνπδΪθε, Ζ ζοθθμβή κεμεθθδκζηήξ βθοπηζηήξ 

ηαζ δ ζζημνία ηδξ, φπ.π., ζει. 161-162. 
160Σα Ϋμη γιππηΪ παξΫιαβε ηειηθΪ ν Μαξέλνο ΚαιιηγΪο γηα θχιαμε, φπσο αλαγξαθφηαλ θαη ζην 

ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε ζηηο 22 Ηνπιένπ 1949: α) Σνπ αγΪικαηνο «Ζρψ» 

ειιεέπεη εμ νινθιάξνπ ε ξηο, ν αξηζηεξφο βξαρέσλ απφ ηνπ αγθψλνο, ηεο δεμηΪο ρεηξφο φια ηα δΪθηπια 

θαη ακθφηεξα ηα θΪησ Ϊθξα απφ ηνπο αζηξαγΪινπ θαη θΪησ. Σν Ϊγαικα θΫξεη δηαθφξνπο θζνξΪο 

πξνμελεζεέζαο εθ ζθαηξψλ (ε κεγαιεηηΫξα 0.15Υ0,08). Β) ηνπ αγΪικαηνο ην πλεχκα ηνπ ΚνπΫξληθνπ, 
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Δηθόλα 8: Ο. Φσθάο, «Σνπίν»(Π. 1583) 

                                                                                                                                            
ακθφηεξνη νη πφδεο απφ ησλ γνλΪησλ θαη θΪησ εέλαη ζξαπζκΫλνη. Χζαχησο ν αξηζηεξφο βξαρέσλ απφ 

ηνπ αγθψλνο επέζεο θαη ηα δχν δΪθηπια ηεο δεμηΪο ρεηξφο. Ζ δεμηΪ πηΫξπμ ειιεέπεη εμ νινθιάξνπ. 

ΦΫξεη θζνξΪο απφ ζθαέξαο εηο ην ζψκα θαη εηο ηελ βΪζηλ. 3) ην Ϊγαικα ν βνζθφο Ϋρεη ειΪρηζηα 

ρηππάκαηα εθ ζθαηξψλ εηο ην ζψκα θαη εηο ηελ βΪζηλ. 4) ηνπ αγΪικαηνο ν Καξθέλνο φια ηα δΪθηπια 

ηεο δεμηΪο ρεηξφο εέλαη ζξαπζκΫλα. Χζαχησο εηο ην αξηζηεξφ κΫξνο ηνπ κεηψπνπ ππΪξρεη θζνξΪ 

δηακΫηξνπ 0.10 πεξέπνπ. ΦΫξεη δηΪθνξα θηππάκαηα εηο ην ζψκα εθ ζθαηξψλ. 5) ηνπ αγΪικαηνο ε 

θξχλε ειιεέπεη ε θεθαιά, ηα δΪθηπια κΫρξη θαη ηνπ κΫζνπ ηεο παιΪκεο ακθνηΫξσλ ησλ ρεηξψλ. Έρεη 

ειΪρηζηα θηππάκαηα εθ ζθαηξψλ, 6) ηνπ αγΪικαηνο ν λΪξθηζζνο ηα δΪθηπια ηεο δημηΪο ρεηξφο εέλαη 

ζξαπζκΫλα. Ζ θεθαιά ξαγηζκΫλε εηο ηελ βΪζηλ ηνπ ηξαράινπ εέλαη πηζαλφλ λα απνθνπά απφ ψξαο εηο 

ψξαλ. Σν γφλπ ηνπ αξηζηεξνχ πνδφο εέλαη ζξαπζκΫλνλ. ΦΫξεη θηππάκαηα ζθαηξψλ. Δθηφο ησλ 

αλσηΫξσλ παξεδφζεζαλ θαη ηα θΪησζη κηθξφηεξα ηκάκαηα απνζπαζζΫληα ελ ησλ αλσηΫξσ 

αλαθεξνκΫλσλ αγαικΪησλ: 1) ηκάκαηα ησλ δπν πνδψλ απφ ηνπ αζηξαγΪινπ θαη θΪησλ ηνπ 

ΚνπΫξληθνπ. 2) ε αξηζηεξά ρεηξ ηνπ έδηνπ αγΪικαηνο, 3) ην άκηζπ ηνπ πηεξνχ ηνπ έδηνπ αγΪικαηνο θαη 

4) ε θεθαιά ηνπ αγΪικαηνο Φξχλε, ε νπνέα θΫξεη ζξαχζκαηα εηο ηελ δεμηΪλ πιεπξΪλ. 
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Δηθόλα 9: Ο. Φσθάο,«Αθξόπνιε»(Π.1589) 

 

 

Δηθόλα 10: Α. Λαιεκάλ, «Άλζε», 1896(Π.1440) 
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Δηθόλα 11: Μ. Μπξηαλζόλ, «ην πάξθν» 
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Δηθόλα 12: Α. Μαξθέ, «Παξαιία» 
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Δηθόλα 13: Π. Μπνλά, «Γπκλό» 
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Δηθόλα 14: Ε. Μπξαθ, «Απόιισλ», 1945 
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Δηθόλα 15: Πηθάζν, «Κεθάιη γπλαίθαο» 
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Δηθόλα 16: Ν. Υεηκώλαο, «Ηζηηνπινΐα», 1927 

 

 

Δηθόλα 17: Κ. Μαιέαο, «Ζιηνραξέο (Νείινο)», 1909-1911 

 



   816 

 

Δηθόλα 18: Δ. Γνύθαο, «Οηθνγελεηαθή ζθελή» 
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Γ΄ ΜΫξνο: Ζ Δζληθά ΠηλαθνζάθεθαηΪ ηελ πεξένδν 1949-1971 

 

ΚεθΪιαην 17: Ο δηνξηζκφο ηνπ Μαξέλνπ ΚαιιηγΪ ζηε ζΫζε 

ηνπ δηεπζπληάηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεοηνλ Ηνχλην ηνπ 1949 

θαη ην ηδενιφγεκα ηεο «ειιεληθφηεηαο» ζηε ζθΫςε ηνπ θαηΪ 

ηε δεθαεηέα ηνπ 1940 

Ο ζΪλαηνο ηνπ Νηθφιανπ ΜπΫξηνπ ηνλ ΗαλνπΪξην ηνπ 1949 Ϋδσζε ηελ 

επθαηξέα, ζχκθσλα κε φζα Ϋγξαςε ν Κψζηαο Γαξέγγνο ζην κεληαέν πεξηνδηθφ Ο 

Αζχκαξ ιαξ, ζε δηΪθνξνπο «ζεζηζάξεο» λα επηρεηξάζνπλ ηνλ δηνξηζκφ ηνπο ζηε 

δηεχζπλζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο κε ζθνπφ ηελ «απφ θαζΫδξαο» λνκηκνπνέεζε 

ηεο «αληηθαιιηηερληθάο αιιΪ εκπνξηθφηαηεο ηδενινγέαο ηνπο». Ο αξζξνγξΪθνο δελ 

θαηνλφκαζε ηνπο δηεθδηθεηΫο ηεο ζΫζεο, πξφηεηλε φκσο ηνλ δηνξηζκφ α) ελφο 

νξγαληθνχ δηεπζπληά πνπ λα κπνξεέ λα ξπζκέδεη ηα ππαιιειηθΪ δεηάκαηα (θαζαξΪ 

δηνηθεηηθάο κνξθάο) θαη β) ελφο πεληακεινχο θαιιηηερληθνχ ζπκβνπιένπ θαη 

ηαπηφρξνλα Ϋζεζεσο ζθνπφ ηεο Πηλαθνζάθεο ηε δεκηνπξγέα κηαο «αξηηφηαηεο» 

ζπιινγάο Ϋξγσλ ησλ Διιάλσλ δσγξΪθσλ «νχησο ψζηε κε ηνλ θαηξφ λα απνθηάζνπκε 

κηα ζνβαξά ηζηνξηθά ζεηξΪ ηεο θαιιηηερλέαο καο Ŕ Ϊζρεην αλ νη δεκηνπξγνέ καο, 

κηκάζεθαλ θαη Ϊληιεζαλ ηελ ηΫρλε ηνπο απφ ην Παξέζη ά ην Μφλαρν». ΣΫινο, Ϋθξηλε 

σο θαηαιιειφηεξν δηεπζπληά ηνλ Παληειά ΠξεβειΪθε, ν νπνένο φκσο δελ δερφηαλ, 

φπσο ζεκεέσζε, λα αλαιΪβεη ηε ζΫζε απηά.
161

ε ξεπνξηΪδ επέζεο, ηνπ πΪληνηε 

ελεκεξσκΫλνπ γηα ηα θαιιηηερληθΪ πξΪγκαηα ΑρηιιΫα ΜακΪθε ζηελ 

εθεκεξέδαΈεκμξ ηεο 20
εο

 Απξηιένπ 1949 δηαβΪδνπκε φηη θνληΪ ζηηο ππνςεθηφηεηεο 

ησλ Άγγεινπ Πξνθνπένπ, Παληειά ΠξεβειΪθε, Θεκηζηνθιά ΑζαλαζηΪδε-Νφβα θαη 

Γεκάηξηνπ Δπαγγειέδε γηα ηε δηεχζπλζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, πξνζηΫζεθαλ θαη 

εθεέλεο ησλ Νέθνπ ΥαηδεθπξηΪθνπ-Γθέθα θαη Μαξέλνπ ΚαιιηγΪ, ρσξέο, φπσο ηνλέδεη 

ν δεκνζηνγξΪθνο, νη δχν ηειεπηαένη λα Ϋζεζαλ νη έδηνη ηνπο εαπηνχο ηνπο ζηε δηΪζεζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Παηδεέαο Κσλζηαληέλνπ ΣζΪηζνπ.Απφ ηα παξαπΪλσ νλφκαηα, εθεέλν 

ηνπ δεκνζηνγξΪθνπ, θξηηηθνχ ηνπ ζεΪηξνπ θαη ηεο ινγνηερλέαο θαη γηα πνιιΪ ρξφληα 

λνκΪξρε ζε δηΪθνξεο πεξηνρΫο ηεο ΔιιΪδαο, ΑλαζηαζηΪδε-Νφβα πξνθαιεέ ηδηαέηεξε 

Ϋθπιεμε, αθνχ ην ζπγθεθξηκΫλν πξνζσπν δελ ζρεηηδφηαλ κε ηνλ ρψξν ησλ 

εηθαζηηθψλ ηερλψλ.Γηαπηζηψλνπκε, επέζεο, φηη νη πεξηζζφηεξνη ππνςάθηνη εέραλ 

ζπνπδΫο ηζηνξέαο ηεο ηΫρλεο, Ϋλδεημε φηη ηελ επνρά εθεέλε εέρε ζρεκαηηζηεέ κηα κηθξά 

                                                 
161Κ. Γαξέγγνο, «Δζληθά Πηλαθνζάθε», Ο Αζχκαξ ιαξ, πεξένδνο 3ε, θχιιν 3ν, ΜΪξηηνο 1949, ζει. 89. 
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θνηλφηεηα ηζηνξηθψλ ηεο ηΫρλεο ζηελ ΔιιΪδα θη επνκΫλσο ε δηεχζπλζε ηεο 

Πηλαθνζάθεο κπνξνχζε λα αλαηεζεέ ζε θΪπνηνλ «εηδηθφ». Ίζσο θαη γηα ηνλ ιφγν 

απηφλ, πάξε ζΫζε γηα ην ζπγθεθξηκΫλν δάηεκα θαηΪ ην έδην ρξνληθφ δηΪζηεκαθαη ην 

Καιιηηερληθφ Δπηκειεηάξην, ππφ ηελ πξνεδξέα ηνπ Γεκάηξηνπ Γάκα, ην νπνέν 

απνθΪζηζε νκφθσλα φηη ηε δηεχζπλζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, φπσο θαη θΪζε 

θαιιηηερληθνχ ηδξχκαηνο «εέλαη πξΫπνλ θαη δέθαηνλ λα ηελ θαηαιακβΪλε 

θαιιηηΫρλεο, κΫινο ηνπ Δπηκειεηεξένπ, Ϋρσλ ηα απαξαέηεηα πξνζφληα».
162

 ε 

ζπλΫρεηα ηνπ ξεπνξηΪδ ζηηο 4 Μαΐνπ ν ΜακΪθεο δηαηχπσζε ηε βεβαηφηεηΪ ηνπ φηη ν 

ΚαιιηγΪο ζα άηαλ ν λΫνο δηεπζπληάο, αθνχ παξΪ ηελ αξρηθά ηνπ Ϊξλεζε, 

ζπλαληάζεθε κε ηνλ ΣζΪηζν ζην ππνπξγεέν Παηδεέαο, Ϋπεηηα απφ πξφζθιεζε ηνπ 

ηειεπηαένπ.
163

Ο ΚαιιηγΪο δηνξέζηεθε ηειηθΪ ζηε δηεχζπλζε ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο ζηηο αξρΫο Ηνχληνπ ηνπ 1949, θαη ζηηο 6 Ηνπλένπ απνζθξΪγηζε ηελ πφξηα 

ηνπ δσκαηένπ ηνπ ηξέηνπ νξφθνπ ηεο «Casad‟ Italia» φπνπ θαη θπιΪζζνληαλ δΫθα 

εξγα ηεο ζπιινγάο, θαζψο θαη ηελ πφξηα ηεο δεμηΪο πηΫξπγαο ηνπ παιαηνχ θηεξένπ 

ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζεένπ.
164

πσο εχζηνρα ζεκεέσζε ν Γαξέγγνο ζε 

ζχληνκν ζρφιηφ ηνπ ζην πεξηνδηθφ Ο Αζχκαξ ιαξ, ν λΫνο δηεπζπληάο άηαλΪξηηνο ζε 

κφξθσζε, γλψζεηο θαη αληηθεηκεληθά παξαηεξεηηθφηεηα, Ϋλαο πξΪνο θαη εηιηθξηλάο 

Ϊλζξσπνο κε φιν ην απαηηνχκελν ζζΫλνο γηα κηα δέθαηα θαη ηέκηα δηνέθεζε, εξαζηάο 

ηεο ηέκηαο ειιεληθάο ηΫρλεο.
165

 

ΓελλεκΫλνο ζηελ Αζάλα ζηηο 2 Μαΐνπ 1906,ν Μαξέλνο (Μαξάο) ΚαιιηγΪο 

εέρε ζπνπδΪζεη λνκηθΪ ζην Παλεπηζηάκην Αζελψλ ηελ πεξένδν 1923-1928 θαη 

αθνινχζσο ηζηνξέα ηεο ηΫρλεοζην Μφλαρν, ην Βεξνιέλν θαη ην Würzburg, φπνπ θαη 

ζηα 1935 αλαθεξχρζεθε δηδΪθησξ Φηινζνθέαο ζην Julius-Maximilians-Universität κε 

                                                 
162Α. ΜακΪθεο, «Ζ θέλεζηο ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ. Σν θαιιηηερληθφλ ξεπνξηΪδ ηεο εβδνκΪδνο», εθ. 

Έεκμξ, 20 Απξηιένπ 1949. 
163ην επφκελν θχιιν ηεο εθεκεξέδαοπΪλησο ν ΜακΪθεο Ϋγξαθε φηη θΪηη κεζνιΪβεζε θαη αηθληδέσο 

ην φλνκα ηνπ Δπαγγειέδε αλαθΫξεηαη μαλΪ κε έζεο πηζαλφηεηεο. Α. ΜακΪθεο, «Ζ θέλεζηο ησλ 

εηθαζηηθψλ ηερλψλ. Σν θαιιηηερληθφλ ξεπνξηΪδ ηεο εβδνκΪδνο», εθ. Έεκμξ, 11 Μαΐνπ 1949. ην έδην 

δεκνζέεπκα δηαβΪδνπκε επέζεο φηη ν Κψζηαο ΖιηΪδεο θαηαγγΫιιεη φηη ηα Ϋξγα ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο «Έξσο θαη Αθξνδέηε» ηνπ ΚνξξΫηδην θαη ε ζχλζεζε ηνπ ΒεξνλΫδε ππΫζηεζαλ κεγΪιεο 

δεκηΫο θαηΪ ηελ πξνζπΪζεηα θαζαξηζκνχ ηνπο απφ ηνλ Γεψξγην ηξαηεγφ. Σελ δηαπέζησζε απηά εέρε 

θΪλεη θαη ν ΜπΫξηνο, ηζρπξηδφηαλ ν ΖιηΪδεο. 
164Βι. θαη ηελ απφθαζε ηνπ ΣζΪηζνπ ηεο 6εο Ηνπλένπ 1949 (Τπνπξγεέν Δζληθάο Παηδεέαο, Γεληθά 

Γηεχζπλζηο Καιψλ Σερλψλ, αξ. πξση. 43700/469), ζχκθσλα κε ηελ νπνέα ζπζηΪζεθε Δπηηξνπά απφ 

ηνπο Κ. ΠΪγθαιν, Μ. ΚαιιηγΪ, Κ. Κνπηζνπξά θαη . Αλαγλσζηφπνπινπ (ππαιιάινπ απνζπαζκΫλνπ 

ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε) κε ζθνπφ ηελ «απνζθξΪγηζηλ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, παξαδνζέλ ηεο εηο 

ηνλ θ. ΚαιιηγΪλ θαη ζχληαμηλ ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ». Αξρεέν Μαξέλνπ ΚαιιηγΪ, Μνπζεέν 

ΜπελΪθε, ΦΪθεινο 2/4.  ηνλ έδην θΪθειν θαη ην «Πξαθηηθφ» ηεο Δπηηξνπάο κε εκεξνκελέα 6 Ηνπλένπ 

1949, ζην νπνέν δηαπηζηψζεθε ην «αιχκαληνλ ησλ ζθξαγέδσλ» ζηηο πφξηεο ηνπ Ηιένπ ΜΫιαζξνλ θαη 

ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζεένπ. 
165Κ. Γαξέγγνο, «Πηλαθνζάθε», Ο Αζχκαξ ιαξ, πεξένδνο 3ε, θχιιν 6ν, Ηνχληνο 1949, ζει. 184. 
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ζΫκα ηεο δηαηξηβάο ηνπ ηελ Αγέα νθέα ηεο Θεζζαινλέθεο.
166

Σελ πεξένδν ηεο 

Καηνράο δηαηΫιεζε επηκειεηάο ηεο Ϋδξαο Ηζηνξέαο ηεο ΣΫρλεο ηνπ Πνιπηερλεένπ 

(1941), θνληΪ ζηνλ Δπαγγειέδε, θαζψο θαη Ϋθνξνο Βπδαληηλψλ Αξραηνηάησλ ζηελ 

Αξραηνινγηθά Τπεξεζέα (απφ ην 1942), ελψ αλΫπηπμε θαη Ϋληνλα αληηζηαζηαθά 

δξΪζε, σο εηδηθφο πξΪθηνξαο ηεο «Φνμ» κε ην ςεπδψλπκν «Δξεκέηεο» θαη κε 

απνζηνιά ηνλ εληνπηζκφ αξρηθΪ Βξεηαλψλ πνπ θξχβνληαλ ζηελ πεξηνρά ησλ 

Μεζνγεέσλ θαη ηελ απφθξπςε ηνπο ζηε ζπλΫρεηα ζηελ νηθέα ηνπ, κΫρξη λα 

θπγαδεπηνχλ απφ ηελ νξγΪλσζε.
167

ηα 1946 εθιΫρζεθε πθεγεηάο ηεο Βπδαληηλάο 

Αξραηνινγέαο ζην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο θαη απφ ηνλ ΝνΫκβξην ηνπ 1948 

μεθέλεζε ηελ ηαθηηθά ηνπ ζπλεξγαζέα κε ηνλ Μνξθσηηθφ χιινγν «Αζάλαηνλ», 

παξαδέδνληαο καζάκαηα Ηζηνξέαο ηεο ΣΫρλεο.
168

Σε δηεχζπλζε ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο ηελ αλΫιαβε, φπσο αλαγλψξηζε ν έδηνο ζεκεηαγελΫζηεξα θεέκελΪ ηνπ, 

ρΪξε ζηελ «πξνηξνπά, ζρεδφλ επηκνλά» ηνπ ηφηε κΫινπο ηεο ΔπηηξνπάοΔπέβιεςεοηνπ 

κνπζεένπΥξάζηνπ Καξνχδνπ
169

 θαη ζηνλ ελζνπζηαζκφ ηνπ Θεκηζηνθιά 

ΣζΪηζνπ.
170

ΑιιΪ θαη ν έδηνο ν ΜπελΪθεο, πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπάο ηνπ κνπζεένπ, δελ 

ζα εέρε αληέξξεζε ζηνλ ζπγθεθξηκΫλν δηνξηζκφ, αθνχ γλψξηδε πνιχ θαιΪ ηνλ 

ΚαιιηγΪ, ν αδεξθφο ηνπ νπνένπ Παχινο ΚαιιηγΪο (πΫζαλε πξφσξα ην 1937) εέρε 

παληξεπηεέ ηελ θφξε ηνπ Α. ΜπελΪθε Δηξάλε. ΔπηπξνζζΫησο θαη ν Παλαγησηφπνπινο 

δηαηεξνχζε θηιηθΫο ζρΫζεηο κε ηνλ Καιιηγα θαη ηνλ αδεξθφ ηνπ άδε απφ ηηο αξρΫο ηεο 

δεθαεηέαο ηνπ 1920, φηαλ φινη ηνπο εέραλ ζπλεξγαζηεέ ζηελ Ϋθδνζε ηνπ ινγνηερληθνχ 

πεξηνδηθνχ Ζ Μμφζα.
171

 

                                                 
166M. Kalligas, DieHagiaSophiavonThessalonike, Würzburg, ρ.Ϋ, 1935. 
167Βι. Π. Μαθξάο-ηΪηθνο, «Ο Άββθμξ Πνυλεκμξ». Ο οπμπθμίανπμξ NoelC. Reesηαζ μζ Βνεηακζηέξ 

Μοζηζηέξ Τπδνεζίεξ. Δθθάδα Ŕ Μέζδ Ακαημθή (1939-1944), Αζάλα, Χθεαλέδα, 2011, ζει. 391, θαζψο 

θαη ζει. 726, ππνζ. 5. Ο ΚαιιηγΪο αλάθε απφ ηνλ ΝνΫκβξην ηνπ 1944, ζηελ νκΪδα ηνπ γξαθεένπ 

εθθαζΪξηζεο ηεο MI9, κε αληηθεέκελν ηελ απνλνκά εζηθψλ ακνηβψλ θαη ρξεκαηηθψλ βνεζεκΪησλ ζε 

ζπλεξγΪηεο ηεο, ηελ απνθηΪζηαζε δεκηψλ πνπ Ϋρνπλ ππνζηεέ θηι. 
168Σα πξψηα δΫθα καζάκαηα εέραλ ηέηιν «Οη αξρΫο ηεο Ηηαιηθάο δσγξαθηθάο. Ο Giottoθαη ε επνρά 

ηνπ» (ΝνΫκβξηνο 1948 Ŕ ΦεβξνπΪξηνο 1949). Βι. ην Πνυβναιια ζεζνάξ ηαηηζηχκ ιαεδιάηςκ, Γ΄ 

ρξφλνο, Α΄ πεξένδνο. Αξρεέν Μ. ΚαιιηγΪ, Μνπζεέν ΜπελΪθε, θΪθεινο 39/2.  ηνλ έδην θΪθειν θαη ηα 

πξνγξΪκκαηα ησλ επφκελσλπεξηφδσλ, φπνπ ν ΚαιιηγΪο δέδαμε ηα εμάο: «ΑηζζεηηθΪ ζΫκαηα ηεο 

Βπδαληηλάο ηΫρλεο. ηα ζΫκαηα ηεο δσγξαθηθάο» (ΜΪξηηνο-ΜΪηνο 1951), «ΑζελατθΪ κλεκεέα 

Νενειιεληθάο ΣΫρλεο. ε δΫθα πεξηπΪηνπο θαη καζάκαηα» (ΦεβξνπΪξηνο-Απξέιηνο 1952), 

«Νενειιεληθά ηΫρλε» (ΝνΫκβξηνο 1952-ΗαλνπΪξηνο 1953). Βι. επέζεο ηνλ θΪθειν 37 κε ηηο 

ρεηξφγξαθεο ζεκεηψζεηο ηνπ ΚαιιηγΪ γηα ηα καζάκαηα. 
169Μ. ΚαιιηγΪο, Ζ Δεκζηή Πζκαημεήηδ. Πνμζπάεεζεξ ηαζ απμηεθέζιαηα, Αζάλα, [Γσδψλε], 1976, ζει. 

7. 
170Θ. ΣζΪηζνο, Γφνς απυ ηδκ γςβναθζηή, Αζάλα, Γαβξηειέδεο, 22001, ζει.14. 
171Βι. Η.Μ. Παλαγησηφπνπινο, «Έλαο ραηξεηηζκφο», ζην Μ. ΚαιιηγΪο, Ζ Δεκζηή Πζκαημεήηδ, φπ.π., 

ζει. 34-35 
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Δθηφο φκσο απφ ηελ εθηέκεζε ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο πξνο ην 

πξφζσπν ηνπ ΚαιιηγΪ, ε ηνπνζΫηεζά ηνπ ζηε δηεχζπλζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο 

άηαλ κηα ζπλεηδεηά απφθαζε ηνπΣζΪηζνπ, ε νπνέα πξΫπεη, θαηΪ ηε γλψκε κνπ, λα 

απνδνζεέ ζηελ «ειιελνθεληξηθά» ηδενινγέα ηνπΤπνπξγνχ Παηδεέαο ζηελ θπβΫξλεζε 

ηνπ Θεκηζηνθιά νθνχιε ην δηΪζηεκα 14 Απξηιένπ Ŕ 30 Ηνπλένπ 1949.
172

Ο ΣζΪηζνο 

άδε απφ ηα κΫζα ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1930 εέρε πηνζεηάζεη ηελ «αηζζεηηθά ηεο 

ηζαγΫλεηαο»,
173

ηνλέδνληαο ηνλ ηδηφηππν θαη κνλαδηθφ ραξαθηάξα ηεο ειιεληθάο θχζεο 

θαη πξνβΪιινληαο ηελ σο ην βαζηθφ φρεκα εζληθάο απηνγλσζέαο, σο «ην πην ζηεξεφ 

βΪζξν ηεο ηζηνξέαο καο θαη ηεο ςπράο καο θαη ηεο ηΫρλεο καο».
174

 ηνλ γλσζηφ ηνπ 

«δηΪινγν» κε ηνλ εθΫξε κε αθνξκά ηνλ ππεξξεαιηζκφ θαη ηηο πξσηνπνξηαθΫο ηΪζεηο 

ζηελ ηΫρλε,
175

ν ΣζΪηζνο απαηηνχζε ηελ νξγαληθά ζρΫζε ηεο ηΫρλεο θαη ηεο 

ινγνηερλέαο κε ηελ ειιεληθά γε θαη δσά, ψζηε λα ζπκβαδέδνπλ κε ηηο βαζχηεξεο 

αξρΫο ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο θαη ηεο ειιεληθάο σξαηφηεηαο, αξρΫο πνπ ηαχηηδε κε 

ηνλ νξζφ ιφγν θαη ην Ϋιινγν ζηνηρεέν.
176

 

ΜεηΪ ην ηΫινο ηνπ Β΄ Παγθνζκένπ ΠνιΫκνπ, ν ξφινο ηεο θπιάο θαη ηνπ 

θιέκαηνο σο πξσηαξρηθνέ παξΪγνληεο ηεο θαιιηηερληθάο παξαγσγάο θαη 

ζπλαθφινπζα ηεο πνιηηηζκηθάο δηαθνξνπνέεζεο ηνλέζηεθε εθ λΫνπ.Ο ΣζΪηζνο ζε 

Ϊξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξέδα Καεδιενζκή ην 1947 κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηέηιν «Ο 

κχζνο ηεο ΝΫαο ΔιιΪδνο», Ϋθαλε ιφγν γηα ηε «βαξπζάκαληε ζηξνθά» ηνπ 

«θνξεζκΫλνπ θαη θνπξαζκΫλνπ απφ ηνπ ξνκαληηθνχ πΪζνπο ηε ξνπά» θφζκνπ πξνο 

ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ πεηζαξρέα ηνπ λφκνπ, πξνο Ϋλαλ λΫν ειιεληθφ θιαζηθφ 

κχζν.
177

 ηελ επηζηξνθά απηά ηεο Δπξψπεο ζηε «βαζηιεέα ησλ ζεψλ ηεο Ησλέαο, ζηε 

βαζηιεέα ηνπ θιαζηθνχ θαη ειιεληθνχ ζηνηρεένπ», ε λεψηεξε ΔιιΪδα φθεηιε λα 

                                                 
172Ο ΣζΪηζνο δηαηάξεζε ηε ζΫζε ηνπ Τπνπξγνχ  Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ θαη θαηΪ ηελ 

ακΫζσο επφκελε θπβΫξλεζε ηνπ ΑιΫμαλδξνπ Γηνκάδε  ην ρξνληθφ δηΪζηεκα 30 Ηνπλένπ 1949 Ŕ 6 

Ηαλνπαξένπ 1950. 
173Γ. Σδηφβαο, Οζ ιεηαιμνθχζεζξ ημο εεκζζιμφ ηαζ ημ ζδεμθυβδια ηδξ εθθδκζηυηδηαξ ζημ Μεζμπυθειμ, 

Αζάλα, ΟδπζζΫαο, 1989, ζει. 73-93. 
174Κ. ΣζΪηζνο, «Σν ηξαγνχδη ηεο γεο» ηνπ Μπξηβάιε, Σα Νέα Γνάιιαηα, αξ. 5, ΜΪεο 1937, ζει. 400. 

Παξαηέζεηαη ζην Γ. Σδηφβαο, Οζ ιεηαιμνθχζεζξ ημο εεκζζιμφ ηαζ ημ ζδεμθυβδια ηδξ εθθδκζηυηδηαξ ζημ 

Μεζμπυθειμ, φπ.π., ζει.81.  
175Σα θεέκελα Ϋρνπλ ζπγθεληξσζεέ ζην Γ. εθΫξεο Ŕ Κ. ΣζΪηζνο, Έκαξ δζάθμβμξ βζα ηδκ πμίδζδ, επηκ. 

Λ. Κνχζνπιαο, Αζάλα, Δξκάο, 1975.  
176Βι. ζρεηηθΪ Γ. Σδηφβαο, Οζ ιεηαιμνθχζεζξ ημο εεκζζιμφ ηαζ ημ ζδεμθυβδια ηδξ εθθδκζηυηδηαξ ζημ 

Μεζμπυθειμ, φπ.π., ζει. 113-138 θαη θπξέσο ζει. 130-135. Α. Κσηέδεο, Μμκηενκζζιυξ ηαζ 

«Πανάδμζδ» ζηδκ εθθδκζηή ηέπκδ ημο ιεζμπμθέιμο, Θεζζαινλέθε, UniversityStudioPress, 1993, 

ζει.85-89. 
177Κ. ΣζΪηζνο, «Ο κχζνο ηεο ΝΫαο ΔιιΪδνο», εθ. Καεδιενζκή, 24 Απγνχζηνπ 1947. Αλαδεκνζηεχεηαη 

ζην Κ. ΣζΪηζνο, Δθθδκζηή πμνεία. Πμθζηζηά δμηίιζα, Αζάλα, Βηβιηνπσιεέν ηεο «Δζηέαο», ρ.ρ., ζει. 89-

93. 
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δηαδξακαηέζεη ηνλ ζεκαληηθφηεξν ξφιν, επεηδά αθξηβψο εδψ γελλάζεθε ε αξηηφηεξε 

θαη γλεζηφηεξε Ϋθθξαζε ηνπ θιαζηθνχ πλεχκαηνο.
178

Γηα ηνλ ΣζΪηζν ε ελφηεηα ηνπ 

πλεχκαηνο ηνπ Διιεληζκνχ άηαλ αλακθηζβάηεηε, παξΪ ηηο φπνηεο κεηακνξθψζεηο 

ηνπ, εμαηηέαο ηεο ζηελάο αιιειεμΪξηεζεο ηεο αλαιινέσηεο ειιεληθάο θχζεο, ηνπ 

αέκαηνο θαη ηεο πλεπκαηηθάο παξΪδνζεο: 

Ζ ηνμιαηηζηή αθμιμζςηζηή δφκαιδ ημο θοζζημφ ηαζ ζζημνζημφ πενζαάθθμκημξ ζηδκ 

Δθθάδα, υπζ ιυκμ ελμοδεηένςζε αθθά ηαζ ελαθάκζζε ημοξ ηαεανά αζμθμβζημφξ 

δζαθμνζζιμφξ ηαζ ημοξ οπέηαλε ζ‟ έκακ βεκζηυ κυιμ γςήξ, έκακ πακίζπονμ κυιμ πμο 

μνίγεζ υθα ηα υκηα υζα ένπμκηαζ κα γήζμοκ ηάης απυ ημ θςξ ηδξ […] ηακ θέιε αίια 

εκκμμφιε ημφημ ημ ημζκυ θοζζμθμβζηυ πάκηα ζημζπείμ πμο έβζκε ζδζυηδξ ηονίανπδ υθςκ 

υζμζ εκηάπεδζακ ηαζ έγδζακ ζημ πθαίζζμ ηδξ εθθδκζηήξ βδξ, υπμζα ηαζ ακ ήηακ δ πνχηδ 

αζμθμβζηή πδβή ηδξ πνμεθεφζεχξ ημο.
179

 

Ο ΣζΪηζνο ζπκπΫξαηλε φηη θαλΫλαο ιαφοδελ Ϋρεη απηνχο ηνπο δεζκνχο κε ην 

θιαζηθφ φπσο νη Έιιελεο, νη νπνένη βξέζθνπλ ην «θιαζηθφ ζην ζράκα ηνπ αληηθξηλνχ 

βνπλνχ, ζηελ γξακκά ηεο αθξνγηαιηΪο ηνπ, ζηελ δηαθΪλεηα ηεο αηκφζθαηξαο, ζην 

θσο ηνπ κεζεκεξηνχ ηνπ, ζηελ πΫηξα φπνπ ζθνληΪθηεη ην πφδη ηνπ, ην θιαζηθφ 

ελζαξθσκΫλν ζην θπζηθφ ηνπ θφζκν». Αλ επνκΫλσο δηλφηαλ ε επθαηξέα θαη ε 

βνάζεηα ζηε λεψηεξε ΔιιΪδα λα θαιχςεη ηηο ειΪρηζηεο πιηθΫο ζπλζάθεο πνπ 

απαηηνχληαη («ιέγνο Ϊξηνο θαη ιέγν λεξφ γηα λα ππΪξμεη»), ηφηε ζα αληαπνθξηλφηαλ 

ζηνλ γηγΪληην απηφ ηζηνξηθφ ηεο ξφιν, ζηελ αλαβέσζε δειαδά ηνπ θιαζηθνχ κχζνπ 

πνπ «κφλν ζηελ ειιεληθά γε κπνξεέ λα δηαπιαζζεέ, κφλν απφ Ϊηνκα πνπ Ϋρνπλ ζηηο 

θιΫβεο αέκα ειηαζκΫλν ζηνλ ειιεληθφ άιην θαη κφλνλ απφ ςπρΫο πνπ δνπλ ζαλ 

παξακχζη ηεο γηαγηΪο ησλ, ζαλ βέσκα θαη φρη ζαλ επέθηεηε γλψζε φια ηα ηδαληθΪ ηεο 

θιαζηθάο αξεηάο θαη ηεο θιαζηθάο σξαηφηεηνο».
180

 

ΜΫζα ζην θιέκα ηνπ Δκθπιένπ ΠνιΫκνπ, ε αλαγλψξηζε απηά ηεο ζπκβνιάο 

ησλ αμηψλ ηεο θιαζηθάο αξραηφηεηαο ζηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ δπηηθνχ πνιηηηζκνχ 

απνηΫιεζε θπξέαξρν γλψξηζκα ηεο ηδενινγέαο ηεο εζληθνθξνζχλεο θαη, ζπλεπψο, ε 

λέθε ησλ εζληθνθξφλσλ ην 1949 πξνβιάζεθε σο ε λέθε «νιφθιεξεο ηεο πνιηηηζκΫλεο 

Αλζξσπφηεηαο» θαη ηνπ ειεχζεξνπ θφζκνπ, εθφζνλ ε ειεπζεξέα, ηα αλζξψπηλα 

ηδαληθΪ θαη νη θηιειεχζεξνη ζεζκνέ γελλάζεθαλ απφ ην «θαζΪξην ειιεληθφ 

                                                 
178π.π., ζει. 89-90: «Ήξζελ πΪιηλ ε ψξα λα γέλνπλ πξψηνη δηδΪζθαινη ηνπ θφζκνπ ν αέζξηνο νπξαλφο 

κε ηελ γαιάλε, ηελ δφμα θαη ηελ αλεμηρλέαζηε βαζχηεηα ηνπ, ε άξεκε απαιφηεηα ηεο θακπχιεο ηνπ 

Τκεηηνχ, ηεο ΠεληΫιεο, ην ηζφξξνπν αΫησκα, ε ραέηε ηεο ειηΪο ζηνλ θιεηζκΫλν θΪκπν, ην πεχθν 

ξηδσκΫλν ζην θνθθηλφρσκα ηνπ βξΪρνπ, απΪλσ απφ ην λάλεκν αθξνγηΪιη ηνπ αξσληθνχ». 
179π.π., ζει. 90. 
180π.π., ζει.92-93. 
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πλεχκα».
181

Τπφ απηφ ην πξέζκα, ε επέζεζε ηνπ θνκκνπληζκνχ θαηΪ ηνπ δπηηθνχ 

πνιηηηζκνχ εθιάθζεθε απφ ηνπο εζληθφθξνλεο ηδενιφγνπο σο επέζεζε θαηΪ ησλ 

αμηψλ ηνπ Διιεληζκνχ πΪλσ ζηηο νπνέεο ζηεξέρζεθε ην επξσπατθφ νηθνδφκεκα θαη, 

επηπξνζζΫησο, ε ΔιιΪδα εέρε ηδηαέηεξε ζεκαζέα γηα ηνπο ζπκκΪρνπο σο ην 

«πξνπχξγην ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ θαηΪ ηεο βαξβαξφηεηαο ησλ 

ζηεπψλ».
182

Δλδεηθηηθφ ηεο θπξέαξρεο απηάο ηδενινγέαο ζηα πςειΪ θπβεξλεηηθΪ 

θιηκΪθηα εέλαη, θαηΪ ηε γλψκε ηνπ, θαη ην γεγνλφο φηη ηφζν ην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ 

Μνπζεέν, φζν θαη ην Βπδαληηλφ Μνπζεέν Ϊλνημαλ μαλΪ ηηο πνξηεο ηνπο γηα ην θνηλφ 

ηα ρξφληα εθεέλα.Ο ΚαιιηγΪο κΪιηζηα ραηξΫηηζε ηελ επαλαιεηηνπξγέα ηνπ Βπδαληηλνχ 

Μνπζεηνπ ηνλ ΦεβξνπΪξην ηνπ 1947 γξΪθνληαο πσο ν επηζθΫπηεο ηνπ «ζα απνθηάζεη 

ζπλεέδεζε γηα ηελ θαηαγσγά ηνπ πνιηηηζκνχ καο, θαη απφ ηε ζηελψηεξε Ϋλλνηα ηνπ 

ειιεληθνχ κεζαησληθνχ πνιηηηζκνχ, αιιΪ θαη απφ ηελ επξχηεξε ηνπ Υξηζηηαληθνχ, 

ηνπ Δπξσπατθνχ πνιηηηζκνχ»
183

 ελψ θαη κε αθνξκά ηα εγθαέληα ησλ ηξηψλ πξψησλ 

αηζνπζψλ ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζεένπ, ζε λΫα δηαξξχζκηζε απφ ηνλ 

Καξνχδν, ν ΚαιιηγΪο Ϋθαλε ινγν γηα «επνέσλν ζεκεέν γηα ην μαλαδσληΪλεκα ησλ 

πλεπκαηηθψλ αμηψλ ηνπ ηφπνπ καο».
184

 

Ο ΚαιιηγΪο εέρε άδε θαηαζΫζεη ηα δηαπηζηεπηάξηα ηεο ειιελνθεληξηθάο ηνπ 

ηδενινγέαο ζηα δεκνζηεχκαηΪ ηνπ ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1940 θαη εέρε αλαδεηρζεέ σο Ϋλαο 

απφ ηνπο βαζηθνχο ππνζηεξηθηΫο ηνπ κχζνπ ηεο ζπλΫρεηαο ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. 

ε Ϊξζξν ηνπ, ιφγνπ ρΪξε, ζηελ εθεκεξέδα Σμ Βήια ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1945, ζην 

νπνέν θαινχζε ηνπο Έιιελεο δηαλννχκελνπο λα γέλνπλ νη ζεκαηνθχιαθεο θαη 

ηαπηφρξνλα νη απφζηνινη ηεο ειιεληθάο πλεπκαηηθάο παξΪδνζεο, ππνγξΪκκηζε ηελ 

αλακθηζβάηεηε ζπλΫρεηα ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο:  

Αξ ιαξ βίκεηαζ αζχκζμ πανάδεζβια πςξ δζαηδνήεδηε [ημ εθθδκζηυ πκεφια] ηαεανυ απυ 

ημοξ πακάνπαζμοξ πνυκμοξ ςξ πηεξ αηυιδ. Γεκ αθθμζχεδηε ιε ηαιιζά αία ιε ηαιιζά 

λέκδ επζαμθή, ιε ηαιιζά ηονακκία (οθζηή ή πκεοιαηζηή), ιε ηακέκα παβηυζιζμ νεφια. 

Ακ ηάπμηε δεκ είπε ηδκ ίδζα θαιπνή ηαζ παβηυζιζα αηηζκμαμθία, βθήβμνα ήλενε κα ηδκ 

λακαανή ηαζ ημ ζπμοδαζυηενμ απ‟ υθα, δεκ έπαρε ζηδκ μοζία ημο κα οπάνπδ ηαζ κ‟ 

ελαημθμοεή ζηαεενά ημκ θςηεζκυ ημο δνυιμ. Δίκε ημ ίδζμ πκεφια πμο ημ ανίζημοιε ζημ 

                                                 
181Βι. ζρεηηθΪ Γ. Παπαδεκεηξένπ, Απυ ημκ θαυ ηςκ κμιζιμθνυκςκ ζημ έεκμξ ηςκ εεκζημθνυκςκ. Ζ 

ζοκηδνδηζηή ζηέρδ ζηδκ Δθθάδα 1922-1967,Αζάλα αββΪιαο, 2006, ζει. 180. 
182Γ.. Βεδαλάο, Διείξ ηαζ μζ Άββθμζ, θπιιΪδην Δζληθηζηηθνχ πλδΫζκνπ, αξ.5, Αζάλα, «Δζληθηζηηθφο 

χλδεζκνο», 1947, ζει. 19-20. Παξαηέζεηαη ζην Γ. Παπαζαλαζένπ, Απυ ημκ θαυ ηςκ κμιζιμθνυκςκ 

ζημ έεκμξ ηςκ εεκζημθνυκςκ…, φ.π., ζει.210-11. 
183Μ. ΚαιιηγΪο, «Σν Ϊλνηγκα ηνπ Βπδαληηλνχ Μνπζεένπ», εθ. Σμ Βήια, 7 Φεβξνπαξένπ 1947. 
184Μ .ΚαιιηγΪο, «Σν Ϊλνηγκα ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζεένπ», εθ. Σμ Βήια, 15 Ηαλνπαξένπ 

1948. 
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ανπαίμ άβαθια, ζηδ αογακηζκή εηηθδζία ηαζ ημ κδζζχηζημ ζπίηζ., είκε ημ ίδζμ πκεφια 

πμο ανίζημιε ζημ ανπαίμ δνάια ηαζ ζηδ πνζζηζακζηή θεζημονβία, ημ ανίζημοιε ζημ 

ανπαίμ αάγμ, ζημ αογακηζκυ ιςζασηυ ηαζ ζημ άβζμ εζηυκζζια, ημ ανίζημοιε ζημκ 

Πίκδανμ, ζημκ Ρςιακυ, ζημκ μθςιυ.
185

 

Σφζν ζηελ αξζξνγξαθέα ηνπ ζηνλ αζελατθφ θαζεκεξηλφ ηχπν ηεο επνράο 

εθεέλεο, φζν θαη ζην βηβιέν ηνπ Ζ αζζεδηζηή ημο πχνμο ηδξ εθθδκζηήξ εηηθδζίαξ ζημ 

Μεζαίςκα,
186

 ν ΚαιιηγΪο ππνζηάξημε ηε δηαρξνληθά ελφηεηα θαη ζπλΫρεηα ηνπ 

ειιεληθνχ Ϋζλνπο σο ηζηνξηθνχ ππνθεηκΫλνπ, αλαδεηψληαο ηα θνηλΪ θαη αλαιινέσηα 

γλσξέζκαηα ηεο εθδάισζεο ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο ζηηο εηθαζηηθΫο ηΫρλεο απφ ηελ 

αξραηφηεηα κΫρξη θαη ηνλ 20
ν
 αηψλα. 

 

α) Ζ ζύλδεζε αξραίαο ειιεληθήο γιππηηθήο θαη κεζαησληθήο εθθιεζηαζηηθήο 

αξρηηεθηνληθήο 

Ήδε ζηελθξηηηθά ηνπγηα ηα αξρηηεθηνληθΪ ζρΫδηα ηνπ λΫνπ Χδεένπ Αζελψλ 

ηνλ Ηνχιην ηνπ 1940, ν ΚαιιηγΪο εέρε αλαθεξζεέ ζην αλζξψπηλν κΫηξν σο ην 

βαζηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ειιεληθάο Ϋθθξαζεο ζηα Ϋξγα ηΫρλεο, ηνλέδνληαο 

εδψ ηηο δηαθνξΫο ηεο κε ηηο Ππξακέδεο ηεο Αλαηνιάο, φπνπ δεκηνπξγνχλ ηελ 

«εληχπσζηλ ηνπ απξνζέηνπ γηα ηνλ Ϊλζξσπν» θαη ηνπο γνηζηθνχο λανχο ηνπ ΒνξξΪ 

πνπ δέλνπλ «ηελ εληχπσζηλ ηνπ πΫξαλ ηνπ αλζξσπέλνπ».
187

ην Ϊξζξν ηνπ, επέζεο,γηα 

ηελ εθθιεζέα ηεο Αγέαο νθέαο ηεο Θεζζαινλέθεο, γξακκΫλν ηνλ ΦεβξνπΪξην ηνπ 

1941 κε αθνξκά ηηο θαηαζηξνθΫο πνπ ππΫζηε απφ ηελ ηηαιηθά επηδξνκά, ραξαθηάξηζε 

ηνλ βπδαληηλφ λαφ σο κηα ζαπκΪζηα εθδάισζε ηνπ «ειιεληθνχ πλεχκαηνο», επεηδά 

αθξηβψο ε αξρηηεθηνληθά ηνπ δηΪηαμε Ϋθεξε ηα θχξηα γλσξέζκαηα ηνπ πλεχκαηνο 

απηνχ: «ζαθάλεηα ζην ζχλνινλ θαη εηο ηα ηκάκαηα, δηαχγεηα εηο ηελ κνξθά θαη ηαο 

ιεπηνκεξεέαο θαη ην θπξηψηεξνλ φισλ αλζξψπηλεο αλαινγέεο, δειαδά εέλαη 

ππνινγηζκΫλε ζε αλζξψπηλα κΫηξα».
188

 

Πνιχ πην ζπζηεκαηηθΪπαξνπζέαζε ν ΚαιιηγΪο ηηο ειιελνθεληξηθΫο ηνπ 

αληηιάςεηο ζην βηβιένΖ αζζεδηζηή ημο πχνμο ηδξ εθθδκζηήξ εηηθδζίαξ ζημ 

                                                 
185Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ ΔιιΪδα θαη ηα μΫλα», εθ. Σμ Βήια, 15 Απγνχζηνπ 1945. 
186Μ. ΚαιιηγΪο, Ζ αζζεδηζηή ημο πχνμο ηδξ εθθδκζηήξ εηηθδζίαξ ζημ Μεζαίςκα,Αζάλα, ρ.Ϋ., 1946. 
187Μ. ΚαιιηγΪο, «Γχξσ απφ ηα ζρΫδηα δηα ην λΫνλ θηέξηνλ ηνπ Χδεένπ Αζελψλ. Ση ελλνεέηαη σο 

ειιεληθφηεο;», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 15 Ηνπιένπ 1940. 
188Μ. ΚαιιηγΪο, «,ηη εζεβΪζζεζαλ νη αηψλεο: Ζ Αγέα νθέα Θεζζαινλέθεο», εθ.Δθεφεενμκ Βήια, 12 

Φεβξνπαξένπ 1941. 
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ΜεζαίςκαδεκνζηεπκΫλν ην 1946.
189

Βαζηθά ηνπ επηδέσμε ζην πξψην κΫξνο ηεο 

κειΫηεο, άηαλ«λα βξεζεέ ε ειιεληθφηεηα ζηελ νπζέα ηεο, λα βξεζεέ θαη λα 

μεθαζαξηζηεέ φρη ην εμσηεξηθφ θαηλφκελν παξΪ ην εζσηεξηθφ, ην θξπθφ εθεέλν 

ζηνηρεέν πνπ δελ αιιΪδεη θαη φηαλ ηα πεξηβιάκαηα παέξλνπλ Ϊιιε κνξθά»,
190

κε 

απψηεξν ζθνπφ λα απνδεηρζεέ ν γλάζηνο«ειιεληθφο» ραξαθηάξαο ηνπ κεζαέσλα θαη 

ηνπ βπδαληηλνχ πνιηηηζκνχ.ε κηα επνρά φπνπ ζηνλ ρψξν ηεο ηζηνξέαο ηεο ηΫρλεο 

θπξηαξρνχζε ε κνξθνινγηθά ζεσξέα ηνπ Wölfflin, φπσο ζσζηΪ παξαηεξεέ ν Δ. 

Μαηζηφπνπινο, ε πξνζπΪζεηα ηνπ ΚαιιηγΪ ζπλέζηαην ζην λα απνδεέμεη φηη ε 

βπδαληηλά ηΫρλε ζπλΫρηδε κνξθνινγηθΪ θαη αλΫπιαζε δεκνπξγηθΪ ηηο νπζηψδεηο 

αηζζεηηθΫο αξρΫο ηεο αξραέαο ειιεληθάο.
191

 

Θεσξψληαο φηη ζε θΪζε επνρά ππΪξρεη Ϋλαο θιΪδνο φπνπ ε ηΫρλε 

εθδειψλεηαη ζαθΫζηεξα, ν ΚαιιηγΪο επΫιεμε λα κειεηάζεη ηελ εθθιεζηαζηηθά 

βπδαληηλά αξρηηεθηνληθά
192

σο ηελ θαηεμνράλ εθδάισζε ηνπ κεζαησληθνχ ειιεληθνχ 

θφζκνπ, επεηδά αθξηβψο ε εθθιεζέααπνηεινχζε ην θπξηφηεξν ζηνηρεέν ζηνλ 

αλζξψπηλν βέν θαηΪ ηνλ κεζαέσλα «θαη άηαλ θπζηθφ λα πΪξεη κνξθά ηαηξηαζηά ζηνλ 

θαη‟ εμνράλ ραξαθηάξα ηνπ ιανχ απηνχ».
193

ηελ αθεηεξέα ηεο επηρεηξεκαηνινγέαο 

ηνπ ν ΚαιιηγΪο ζηάξημε ηελ αηζζεηηθά ηεο βπδαληηλάο εθθιεζέαο ζηελ θέλεζε ηνπ 

πηζηνχ κΫζα ζηνλ λαφ θαη ηε ζπλαθφινπζε εκπεηξέα ηνπ: φζν πξνρσξεέ θαλεέο πξνο 

ηνλ θπξέσο ρψξν αηζζΪλεηαη «Ϋλα μαιΪθξσκα, Ϋλα ζάθσκα, κηα κεηαξζέσζε, θΪηη 

ζαλ λα ηνλ απνκαθξχλεη απφ ηε γε θαη λα ηνλ κεηαθΫξεη ζε κηα θσηεηλά ζθαέξα ηνπ 

θσηφο θαη ηεο πέζηεο, ζηε ζθαέξα ηνπ Θενχ».
194

ηελ αλχςσζε απηά ηνπ πηζηνχ 

ζπλΫβαιαλ θπξέσο ηα αξρηηεθηνληθΪ ζηνηρεέα ηεο εθθιεζέαο, φπσο ιφγνπ ρΪξε 

ζπλΫβαηλε ζηελ Αγέα νθέα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο κε ηηο δηαδνρηθΫο επαλαιάςεηο 

ηεο θακπχιεο (θακΪξεο) ζην επΪλσ κΫξνο ηνπ λανχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

θαηαθφξπθεο γξακκΫο ζηα ρακειφηεξα ηκάκαηα ηνπ, ηα γεέζα, ηνλ ηξνχιν, ηνλ 

θσηηζκφ ηνπ ρψξνπ θηι. Γηα ηνλ ΚαιιηγΪ ε δσγξαθηθά άηαλ ζπκκνξθσκΫλε πξνο ηηο 

αξρηηεθηνληθΫο απαηηάζεηο, Ϋλα ζηνηρεέν δειαδά δεπηεξεχνλ, κε θαηεμνράλ 

                                                 
189Μ. ΚαιιηγΪο, Ζ αζζεδηζηή ημο πχνμο ηδξ εθθδκζηήξ εηηθδζίαξ ζημ Μεζαίςκα, φπ.π. Πξβι. ζρεηηθΪ 

Δ. Μαηζηφπνπινο, «Ζ ζεσξέα ηεο “ειιεληθφηεηαο” ηνπ Μαξέλνπ ΚαιιηγΪ», Σα Ηζημνζηά, ηρ. 49, 

ΓεθΫκβξηνο 2008, ζει. 331-356. 
190Μ. ΚαιιηγΪο, Ζ αζζεδηζηή ημο πχνμο ηδξ εθθδκζηήξ εηηθδζίαξ ζημ Μεζαίςκα , φπ.π., ζει. 67.  
191Δ. Μαηζηφπνπινο, «Ζ ζεσξέα ηεο “ειιεληθφηεηαο” ηνπ Μαξέλνπ ΚαιιηγΪ», φπ.π., ζει. 339.  
192Μ. ΚαιιηγΪο, Ζ αζζεδηζηή ημο πχνμο ηδξ εθθδκζηήξ εηηθδζίαξ ζημ Μεζαίςκα, φπ.π., ζει. 7-8. Ο 

ΚαιιηγΪο αλαγλψξηζε ηελ χπαξμε ελφο «νκνηνγελνχο κεζαησληθνχ ειιεληθνχ πλεχκαηνο» ζε φιεο ηηο 

βπδαληηλΫο εθθιεζέεο (ελλνψληαο εδψ ηελ ηξνπισηά εθθιεζέα απφ ηνλ Ηνπζηηληαλφ θαη χζηεξα), κε 

εμαέξεζε ηνλ ηχπν ηεο «βαζηιηθάο» πνπ δελ ηνλ ζεσξεέ «δεκηνχξγεκα θαζαξΪ ειιεληθφ».  
193π.π., ζει. 22. 
194π.π., ζει. 31-32. 
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δηαθνζκεηηθά ιεηηνπξγέα πνπ απνζθνπνχζε ζηνλ εμσξατζκφ ηνπ ρψξνπ:«Ζ 

δσγξαθηθά ζΫιεη λα δηαθνζκάζεη, δελ Ϋρεη ηνλ δηδαθηηθφ ζθνπφ πνπ εέρε ζηελ αξρά 

θαη δελ Ϋρεη πΪξεη αθφκε ηνλ παζεηηθφ ηφλν ζαλ κηα αηΫιεησηε αθάγεζε πνπ παέξλεη 

ε εηθνλνγξΪθεζε ηνπο ηειεπηαένπο ρξφλνπο πξηλ απφ ηελ ΔπαλΪζηαζε […] Μφλν 

ζηνλ ηξνχιν, ην κσζατθφ ά ε δσγξαθηθά πξνζπαζεέ λα βνεζάζεη ηελ αξρηηεθηνληθά, 

λα ηελ εληζρχζεη δεκηνπξγψληαο ηελ εληχπσζε γηα κηα απφζηαζε πνπ δελ εέλαη 

πξαγκαηηθά, λα δεκηνπξγάζεη Ϋλα εέδνο πξννπηηθάο ελψ πξαγκαηηθΪ δελ ππΪξρεη».
195

 

Σν βαζηθφ επηρεέξεκα ηνπ ΚαιιηγΪάηαλ φηη ε ειιεληθά κεζαησληθά εθθιεζέα 

νκνηΪδεη κε «αξλεηηθφ εθκαγεέν ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο» θαηθαη‟ επΫθηαζε κε ην 

«αξλεηηθφ ελφο αξραένπ αγΪικαηνο».Σν ζηνηρεέν απηφ απνηεινχζε ραξαθηεξηζηηθφ 

γλψξηζκα ειιεληθνχ Ϋξγνπ, αθνχ ε αλζξσπνκνξθηθά απηά ηΪζε άηαλ Ϋλα εγγελΫο θαη 

Ϋκθπην ζηνηρεέν ηνπ Έιιελα.Έηζη ζηνλ αλζξσπνκνξθηζκφ, ζπκπΫξαηλε ν 

ζπγγξαθΫαο, ζηεξέδεηαη ε ζπλνρά ηνπ αξραένπ θαη ηνπ κεζαησληθνχ θφζκνπ θαη 

απνδεηθλχεηαη ε αλαιινέσηε νπζέα ηεο ειιεληθάο Ϋθθξαζεο.
196

 

ην δεχηεξν κΫξνο ηνπ βηβιένπ ηνπ ν ΚαιιηγΪο επηρεέξεζε λα θαηνλνκΪζεη ηα 

βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο «ειιεληθάο Ϋθθξαζεο», ζπγθξέλνληαο πΪληα ηελ αξραέα 

ειιεληθά γιππηηθά θαη ηε κεζαησληθά ειιεληθά εθθιεζηαζηηθά αξρηηεθηνληθά, σο ηηο 

θαη‟ εμνράλ θαιιηηερληθΫο εθθξΪζεηο ηεο θΪζε επνράο.Έρνληαο σο νδεγφ ηε ζεσξέα 

ηνπ Ηππφιπηνπ Σαηλ,
197

αλΫθεξε ην αλαιινέσην θπζηθφ πεξηβΪιινλ θαη δε ηνλ άιην σο 

ηνλ βαζηθφ εμσηεξηθφ ζπληειεζηά γηα ηε δεκηνπξγέα ηεο ειιεληθάο Ϋθθξαζεο. 

πκπΫξαλε ινηπφλ φηη ε δηαχγεηα, ε θαζαξφηεηα θαη ε ζαθάλεηα ηνπ αηηηθνχ ηνπένπ 

άηαλ εθεέλε πνπκαο αθάλεη λα αηζζαλζνχκε θπξέσο ηνλ φγθν θαη ιηγφηεξν ην ρξψκα 

θαη φηη κΫζα ζηελ πιαζηηθφηεηα απηά ηνπ ηνπένπ αλαπηχρζεθε θπξέσο ε πιαζηηθά 

κνξθά θαηΪ ηελ αξραηφηεηα. ΔπηπξνζζΫησο ν ΚαιιηγΪο αλαδάηεζε ηηο ηδηφηεηεο 

απηΫο ηνπ ειιεληθνχ ηνπένπ κΫζα ζην αξραηνειιεληθφ Ϊγαικα: «αθΫο θαη θαζαξφ, 

φρη κφλν ζην πεξέγξακκα αιιΪ ζε φια ηα ζηνηρεέα πνπ ην απνηεινχλ. Απιφ θαη 

γεκΪην πνηθηιέεο πνπ ζρεκαηέδνληαη απφ ηηο ακΫηξεηεο ελαιιαγΫο ηεο πιαζηηθάο ηνπ 

επηθΪλεηαο (κεηαβιεηφηεηα)».
198

 ΣαπηφρξνλαππνγξΪκκηζε φηη ην αξραηνειιεληθφ 

Ϊγαικα δελ άηαλ κηα απιά αληηγξαθά ηεο θχζεο, αιιΪ κηα πλεπκαηηθά θαη 

θαιιηηερληθά κεηνπζέσζε πνπ επηηπγρΪλεηαη ρΪξε ζην αλζξψπηλν ζηνηρεέν, ηελ ηΪζε 

                                                 
195π.π., ζει. 54-55. 
196π.π., ζει. 61-64. 
197Βι. ηα φζα αλαθΫξεη σο πξνο απηφ ν Δ. Μαηζηφπνπινο, «Ζ ζεσξέα ηεο “ειιεληθφηεηαο” ηνπ 

Μαξέλνπ ΚαιιηγΪ», φπ.π., ζει. 339, ππνζεκεέσζε 30. 
198Μ. ΚαιιηγΪο, Ζ αζζεδηζηή ημο πχνμο ηδξ εθθδκζηήξ εηηθδζίαξ ζημ Μεζαίςκα, φπ.π., ζει. 76-77. 
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δειαδά ηνπ αλζξψπνπ λα απνκαθξχλεηαη απφ ην δψν θαη λα πιεζηΪδεη ην ζεφ, λα 

ζπκκεηΫρεη ζηελ νπζέα ηνπ έδηνπ ηνπ ζενχ. Δδψ ν ΚαιιηγΪο εμάξε ηε ζεκαζέα ηνπ 

αλζξψπηλνπ κΫηξνπ, ζην νπνέν ζηεξέδνληαλ φιεο νη εθδειψζεηο ηνπ αξραένπ θφζκνπ, 

αιιΪ θαη νιφθιεξε ε ρξηζηηαληθά ζξεζθεέα.
199

 

ηε ζπλΫρεηα ν ΚαιιηγΪο αλΫθεξε σο Ϋλα απφ ηα θχξηα θαη νπζηαζηηθΪ 

ειιεληθΪ γλσξέζκαηα ην «αγσληζηηθφ ζηνηρεέν», ηελ Ϋκθπηε ηΪζε ηνπ αλζξψπνπ γηα 

αγψλα, καδέ φκσο κε ηελ ηαπηφρξνλε θαη ζπλεηδεηά ηνπ πξνζπΪζεηα γηα 

απηνπεξηνξηζκφ, ε νπνέα θαη νδεγεέ ζηε ζΫζπηζε ηνπ «θαλφλα».
200

Ο ζπγγξαθΫαο 

αλαγλψξηζε ην δηηηφ απηφ ζηνηρεέν (αγψλαο Ŕ θαλφλαο) ζηελ «εξεκέα» θαη ηελ 

«πνηθηιέα»πνπ ζπλππΪξρνπλ ηαπηφρξνλα ζηελ επηθΪλεηα ηνπ αξραένπ αγΪικαηνο, ελψ 

παξΪιιεια Ϋθαλε ιφγν γηα ηελ ηΪζε ηνπ αξραένπ Έιιελα λα κελ ρΪλεηαη πνηΫ ζηελ 

ππΫξκεηξα αηνκηθά Ϋθθξαζε κεξηθψλ πξνζσπνγξαθηψλ, αιιΪ λα δηαηεξεέ πΪληνηε 

κηα γελέθεπζε ζηελ Ϋθθξαζε ηνπ αηφκνπ. Αληέζηνηρα θαη ζηελ πεξένδν ηνπ 

ειιεληθνχ Μεζαέσλα, εειιεληθά Ϋθθξαζε δελ δάηεζε ην θνινζζηαέν, δελ Ϋδσζε πνηΫ 

ςπρηθΫο θαηαζηΪζεηο ζαλ ηεο «Αγέαο Θεξεζέαο» ηνπ Μπεξλέλη θαη δελ γλψξηζε πνηΫ 

ζε θακέα επνρά «κνξθΫο Ϋμαιιεο».
201

Ο ρψξνο ηεο κεζαησληθάο εθθιεζέαο άηαλ 

ζαθάο θαη απιφο ζηε γεληθά ηνπ ζχιιεςε, αιιΪ γεκΪηνο πνηθηιέεο, ζε αληέζεζε κε 

ηνλ γνηζηθφ λαφ, φπνπ παξΪ ηελ απιά δηΪηαμε, δελ ππάξρε ε πνηθηιέα, αιιΪ αληέζεηα 

επαλιακβαλφηαλ ην έδην ζηνηρεέν. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ Ϊιισζηε ηνπ ξσκατθνχ 

πλεχκαηνο άηαλ γηα ηνλ Έιιελα ζπγγξαθΫα ε «ζπζηεκαηηθφηεηα» θαη φρη ε 

«αγσληζηηθφηεηα», φπσο απνδεέθλπε θαη ην «αθιφλεην θαη αθαηΪβιεην» ξσκατθφ 

δέθαην. 

Ο ΚαιιηγΪο ηφληζε ηδηαέηεξα ηηο εγγελεέο δηαθνξΫο ζηελ ςπρνζχλζεζε ησλ 

αλζξψπσλ ηεο Βφξεηαο Δπξψπεο θαη εθεέλσλ ηνπ κεζνγεηαθνχ λφηνπ. χκθσλα κε 

ηηο αληηιάςεηο ηνπ, ν Ϊλζξσπνο ηνπ ΒνξξΪ κεηαθΫξεηαη εχθνια ζε κηα εθζηαηηθά 

θαηΪζηαζε, αγαπΪ ην αλάθνπζην θαη πξνζπαζεέ λα ζπιιΪβεη ην αζχιιεπην. 

Σαπηφρξνλα ραξαθηάξηζεην «βφξεην» ζηνηρεέν σο«irrational, Ϊινγνλ θαη Ϊκεηξνλ», 

ζηελΪ ζπλδεδεκΫλν κε ηηο Ϋλλνηεο ηνπ θνινζζηαένπ θαη ηνπ κηθξνζθνπηθνχ, θαη γηα 

ηνλ ιφγν απηφλ μΫλν πξνο ηελ ειιεληθά Ϋθθξαζε. Απηφο άηαλ γηα ηνλ ΚαιιηγΪ θαη ν 

θχξηνο ιφγνο γηα ηνλ νπνένλ ν κπζηηθηζκφο, ε κεγΪιε απηά δχλακε ηνπ ΒνξξΪ, φπσο 

ηελ απνθΪιεζε, δελ κπφξεζε λα βξεη ζην θσηεηλφ ειιεληθφ ηφπν αξθεηφ ζθνηΪδη γηα 

                                                 
199π.π., ζει. 85. 
200π.π., ζει. 86. 
201π.π., ζει. 89. 
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λα ξηδνβνιάζεη θαη λα αλαπηπρζεέ, φπσο, αληηζηνέρσο, νη κνξθΫο θαη νη παξαζηΪζεηο 

ηνπ Μ. Γθξχλεβαιλη(MatthiasGrünewald)δελκπνξνχζαλ λα γέλνπλ αλεθηΫο απφ ην 

«ειιεληθφ κΫηξν».
202

Παξφκνηεο αληηιάςεηο γηα ηελ «αζπκβαηφηεηα» νξηζκΫλσλ 

δπηηθνεπξσπατθψλ θαιιηηερληθψλ ξεπκΪησλ ζην ειιεληθφ πεξηβΪιινλ δηαηχπσζε θαη 

ν ΣζΪηζνο ζην Ϊξζξν ηνπ ζηελ Καεδιενζκή ην 1947, απφδεημε ησλ θνηλψλ 

ηδενινγηθψλ θαηεπζχλζεσλ ησλ δχν αλδξψλ πνπ εξκελεχεη θαη ηελ κεηΫπεηηα 

ζπλεξγαζέα ηνπο:  

Πάνηε ημκ ηοαζζιυ ηαζ νίληε ημκ ζημ αηηζηυ θςξ ιεηαλφ Τιδηημφ ηαζ Πεκηέθδξ, Ρίληε 

ημκ ακάιεζα ζε Γήθμ ηαζ ζε Μφημκμ, ζημκ ηάιπμ ηδξ πάνηδξ απέκακηζ ζημκ Σαΰβεημ, 

ζηδκ Κένηονα, απέκακηζ ζηα δπεζνχηζηα αμοκά. Ρίληε ημκ βζα κα δείηε πςξ ζοκηνίαεηαζ 

απυ ηδκ αηαηακίηδηδ δφκαιδ εκυξ κυιμο πμο εκοπάνπεζ ιέζα ζηδκ εθθδκζηή θφζδ. ,ηζ 

είπαιε βζα ημκ ηοαζζιυ ζζπφεζ MutatisImmutadis βζα ημκ οπεννεαθζζιυ βζα υθεξ ηζξ 

οπενηνμθζηά ακαθοηζηέξ ηαζ οπμηεζιεκζηέξ εηθνάζεζξ ζηδκ ηέπκδ.
203

 

β) Ζ «ζπλέρεηα»:Παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή θαη εθθιεζηαζηηθή μπινγιππηηθή 

ηελ πεξίνδν ηεο «Τνπξθνθξαηίαο» 

Γηα ηνλ ΚαιιηγΪ ε αξραηφηεηα θαη ην ΒπδΪληην άηαλ νη θαηεμνράλ επνρΫο 

αθκάο ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο θαη ηνπ «ειιεληθνχ πλεχκαηνο»:  

Ζ Δθθάδα ιυκδ ηδξ ιε ιζα πμφθηα Έθθδκεξ ηνάηδζε ρδθά, πμθφ ρδθυηενα απ‟ υθμοξ 

ημοξ άθθμοξ θαμφξ ηδκ θάιρζ ημο πκεφιαημξ δφμ ηαζ πθέμκ πζθζάδεξ πνυκζα. Υίθζα π.Υ. 

ηαζ άθθα πίθζα ι.Υ. Σζ είκαζ ηα μπηαηυζζα ή εκκζαηυζζα ημο κεχηενμο ημο εονςπασημφ 

πμθζηζζιμφ πμο ημκ ιμζνάγμκηαζ υθεξ μζ θεοηέξ θοθέξ ιε αζφβηνζηα πενζζζυηενα 

εηαημιιφνζα ηυζιμ, ιπνμζηά ζηα δφμ πζθζάδεξ πνυκζα, πμο ηναηήζαιε αδζαθζθμκίηδηδ 

ηδκ δάδα ηδξ πκεοιαηζηήξ πνμηεναζυηδηαξ ηαζ οπενμπήξ;
204

 

Αλ φκσο εελζσκΪησζε ηνπ Βπδαληένπ ζην ζράκα ηεο ζπλΫρεηαο ηνπ 

Διιεληζκνχ εέρε απαζρνιάζεη ηνπο Έιιελεο δηαλννχκελνπο άδε απφ ηα ηΫιε ηνπ 19
νπ

 

αηψλα θαη ε κειΫηε θαη πξνζηαζέα ηεο βπδαληηλάο ηΫρλεο εέραλ αξρέζεη, Ϋζησ θαη κε 

αξγνχο ξπζκνχο, λα ζπζηεκαηνπνηνχληαη ηα ρξφληα ηνπ ΜεζνπνιΫκνπ,
205

ε ηζηνξηθά 

                                                 
202π.π., ζει.111-13. 
203Κ. ΣζΪηζνο, «Ο κχζνο ηεο ΝΫαο ΔιιΪδνο», φπ.π. 
204Μ. ΚαιιηγΪο, «Σα κνπζεέα καο», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 7 Οθησβξένπ 1945. Βι. θαη Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ 

ειιεληθά αξρηηεθηνληθά», εθ. Σμ Βήια, 2 Γεθεκβξένπ 1950, φπνπ Ϋγξαθε πσο «ηεο αξραέαο ειιεληθάο 

αξρηηεθηνληθάο δελ ακθηζβεηάζεθε πνηΫ ε παγθφζκηα ζεκαζέα ηεο, θαη ν Παξζελψλαο κΫλεη κηα απφ 

ηηο πην ςειΫο θνξθΫο πνπ θαηΫθηεζε ην πλεχκα. Καη αλ γηα ηνλ Παξζελψλα ε γλψκε απηά βξάθε 

απφιπηε αλαγλψξηζε, εδψ θαη πνιιΪ ρξφληα, γέλεηαη φζν πΪεη θαη ζηαζεξφηεξε ε πεπνέζεζε πσο θαη ε 

Αγέα νθέα ηεο Πφιεο εέλαη ηζΪμην δεκηνχξγεκα, πνπ εθθξΪδεη Ϊιιε ζηΪζε δσάο ηνπ έδηνπ πΪληνηε 

νξγαληζκνχ πνπ ιΫγεηαη Διιεληθφ πλεχκα» 
205Γηα ηε δηδαζθαιέα ηεο βπδαληηλάο ηζηνξέαο ζηε Φηινζνθηθά ρνιά ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ, βι. 

Β. ΚαξακαλσιΪθεο, Ζ ζοβηνυηδζδ ηδξ ζζημνζηήξ επζζηήιδξ ηαζ δ δζδαζηαθία ηδξ ζζημνίαξ ζημ 
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εγθφιπσζε ηεο πεξηφδνπ κεηΪ ην ΒπδΪληην ζην εζληθφ αθάγεκαπαξΫκελε δεηνχκελν 

ζηηο αξρΫο ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1940. Δέλαη ελδεηθηηθφ πσο ζηελ «αθαδεκατθά 

ηζηνξηνγξαθέα», φπσο ηελ απνθαιεέ ν Β. ΚαξακαλσιΪθεο, νη πεξηνδνη ηεο 

Φξαγθνθξαηέαο θαη Σνπξθνθξαηέαο αληηκεησπέζηεθαλ Ϋσο θαη ηηο αξρΫο ηεο 

δεθαεηέαο ηνπ 1930 σο «θΪζεηο εέηε παζεηηθφηεηαο εηηε πξνεηνηκαζέαο ηνπ 

Αγσλα».
206

 ΜνλΪρα ζην πεδέν ηεο πνιηηηζκηθάο ηζηνξέαο εέραλ μεθηλάζεη νη πξψηεο 

πξνζπΪζεηεο απφ ηνπο Έιιελεο ιανγξΪθνπο γηα ηελ επαλαμηνιφγεζε ηεο 

πνιηηηζκηθάο παξαγσγάο ηνπ ππφδνπινπ ειιεληζκνχ, ζεσξνχκελεο κΫρξη θαη ηελ 

πεξένδν ηνπ ΜεζνπνιΫκνπ σο ππνδΫεζηεξεο πνηνηηθΪ. Οη Ϋξεπλεο ηεο Αγγειηθάο 

ΥαηδεκηρΪιε ηε δεθαεηέα ηνπ 1930 απνζθνπνχζαλ Ϋηζη ζην λα απνδεέμνπλ ηελ 

αδηΪζπαζηε πνιηηηζηηθά-θαιιηηερληθά «ζπλΫρεηα» ηεο ειιεληθάο θπιάο απφ ηνπο 

αξραένπο ρξφλνπο κΫρξη θαη ηνλ 20
ν
 αηψλα, επηρεηξψληαο λα απνζπλδΫζνπλ ηε 

«ιατθά»-παξαδνζηαθά ηΫρλε απφ ηηο πνιπεζληθΫο αιιειεπηδξΪζεηο θαη πξνυπνζΫζεηο 

πνπ εέραλ ζην πιαέζην ηεο Οζσκαληθάο Απηνθξαηνξέαο θαη λα ηελ εληΪμνπλ ζηε 

ζπλΫρεηα ζην αθάγεκα ηεο ηζηνξέαο ηεο ηΫρλεο ηνπ Ϋζλνπο.
207

 Σν πξσηνγελΫο πιηθφ, 

σζηφζν, εμαθνινπζνχζε λα παξακΫλεη δηΪζπαξην ζηελ ειιεληθά επηθξΪηεηα θαη ν 

αξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ άηαλ πνιχ κηθξφο. 

Μηα πξψηε αιιαγά ζπλΫβε ζηηο αξρεο ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1940, φηαλ νη 

κειΫηεο ησλ Μ. αθειιαξένπ, Α. Βαθαιφπνπινπ, Ν. βνξψλνπ θαη . ΜΪμηκνπ 

Ϋζεζαλ ηηο απαξρΫο ησλ ηζηνξηθψλ ζπνπδψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ λεψηεξν ειιεληζκφ
208

 

θαη ε πεξένδνο ηεο Σνπξθνθξαηέαο μεθέλεζε λα αλαδεηθλχεηαη σο Ϋλα απηφλνκν 

εξεπλεηηθφ πεδέν ζηνλ ρψξν ηεο ειιεληθάο ηζηνξηνγξαθέαο,
209

ηΪζε πνπ ζα εδξαησζεέ 

                                                                                                                                            
Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ (1837-1932), Αζάλα, Ηζηνξηθφ Αξρεέν Διιεληθάο Νενιαέαο Γεληθάο 

Γξακκαηεέαο ΝΫαο ΓεληΪο / Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ, 2006, ζει. 317-66. Βι. επέζεο ηα φζα 

αλαθΫξεη ν Δ. Μαηζηφπνπινο, «Ζ ηζηνξέα ηεο ηΫρλεο ζηα φξηα ηνπ Ϋζλνπο», ζην Δ. Μαηζηφπνπινο Ŕ Ν. 

ΥαηδεληθνιΪνπ (επηκ.), Ζ ζζημνία ηδξ ηέπκδξ ζηδκ Δθθάδα, πξαθηηθΪ Α΄ πλεδξένπ Ηζηνξέαο ηεο 

ΣΫρλεο, Παλεπηζηάκην Κξάηεο, ΡΫζπκλν, 2000, ΖξΪθιεην, ΠαλεπηζηεκηαθΫο Δθδφζεηο Κξάηεο, 2003, 

ζει. 439-446. 
206Β. ΚαξακαλσιΪθεο, Ζ ζοβηνυηδζδ ηδξ ζζημνζηήξ επζζηήιδξ ηαζ δ δζδαζηαθία ηδξ ζζημνίαξ ζημ 

Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ (1837-1932), φπ.π.,ζει. 315. 
207Γηα ηε ζπκβνιά ηεο ιανγξαθέαο ζηελ απφδεημε ηεο πνιηηηζηηθάο-θαιιηηερληθάο «ζπλΫρεηαο» ηεο 

ειιεληθάο θπιάο βι. Δ. Μαηζηφπνπινο, «Ζ ηζηνξέα ηεο ηΫρλεο ζηα φξηα ηνπ Ϋζλνπο», φπ.π., ζει. 448-

452, φπνπ θαη ε ζρεηηθά βηβιηνγξαθέα. 
208Ο ραξαθηεξηζκφο «απαξρΫο» ζην Α. ΛηΪθνο, «Ζ λενειιεληθά ηζηνξηνγξαθέα ην ηειεπηαέν ηΫηαξην 

ηνπ εηθνζηνχ αηψλα», φβπνμκα Θέιαηα, ηρ. 76-77, ΗαλνπΪξηνο Ŕ Ηνχιηνο 2001, ζει.73. 
209Βι. Α. ΛηΪθνο, «Πνμξ επζζηεοήκ μθμιέθεζαξ ηαζ εκυηδημξ. Ζ δφκεζε ηνπ εζληθνχ ρξφλνπ», 

Δπζζηδιμκζηή ζοκάκηδζδ ζηδ ικήιδ ημο Κ.Θ. Γδιανά, Αζάλα, ΚΫληξν Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ / Δ.Η.Δ., 

1994, ζει. 192-194. Πξφθεηηαη γηα ηηο εμάο κειΫηεο: Μ. αθειιαξένπ, Ζ Πεθμπυκκδζμξ ηαηά ηδκ 

δεοηένακ ημονημηναηίακ (1715-1821), Αζάλα, Verlag der byzantinisch-neugriechischen Jahrbucher, 

1939. Σνπ ηδηνπ, «ΝενειιεληθΫο ηζηνξηθΫο ζπνπδΫο. Ηζηνξηθφ θαη θξηηηθφ ζεκεέσκα», Νέα Δζηία, 

ηφκνο 33, 1943, ζει. 26-31, 102-106, 158-162, 233-236, 290-295, 359-364, 435-440, 495-498, 548-
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ηε δεθαεηέα ηνπ 1960 κε ηηο ζπζηεκαηηθΫο Ϋξεπλεο ησλ Α. Βαθαιφπνπινπ θαη Κ.Θ. 

ΓεκαξΪ.
210

 

ηελ αξζξνγξαθέα ηνπ ηελ δεθαεηέα ηνπ 1940, ν ΚαιιηγΪο,αλ θαη κε ηξφπν 

φρη ηφζν ζπζηεκαηηθφ φπσο ζηελ πεξέπησζε ηεο ζχλδεζεο αξραηφηεηαο θαη 

βπδαληένπ,ππνζηάξημε ηε ζπλΫρεηα ηεο «ειιεληθάο Ϋθθξαζεο» θαη κεηΪ ηελ Άισζε, 

ζεκεηψλνληαο φηη «θαη φηαλ αθφκα δνπισζάθακε κε Ϋκκεζε ζπλελλφεζη Αλαηνιάο 

θαη Γχζεο, δελ ρΪζακε ηνλ ραξαθηάξα καο θαη ηελ πλεπκαηηθά καο απηνηΫιεηα». Ο 

ΚαιιηγΪο αλαδάηεζε ηε ζθξαγέδα ηνπ «ειιεληθνχ πλεχκαηνο» ζηελ παξαδνζηαθά 

αξρηηεθηνληθά ά κε ηε δηθά ηνπ νξνινγέα ζην «ιατθφ ζπέηη», θαηΪ ηελ Σνπξθνθξαηέα, 

νξέδνληΪο ηελ σο ηελ εθδάισζε εθεέλε ηεο ηΫρλεο πνπ αληαπνθξέζεθε νπζηαζηηθΪ 

ζην λφεκα ηεο επνράο εθεέλεο (φπσο αληηζηνέρσο ε γιππηηθά θαη ε εθθιεζηαζηηθά 

αξρηηεθηνληθά θαηΪ ηελ αξραέα θαη κεζαησληθά πεξένδν). ΒΫβαηα ν έδηνο 

εμαθνινχζεζε λα αλαγλσξέδεη ηελ αηζζεηηθά αλσηεξφηεηα ηεο αξραέαο θαη ηεο 

βπδαληηλάο εηθαζηηθάο παξαγσγάο, γξΪθνληαο ραξαθηεξηζηηθΪ πσο κεηΪ ην 

1453ρΪζεθαλνη αλψηεξεο αηζζεηηθΫο ζρΫζεηο πνπ δεκηνπξγάζεθαλ ζηελ αξραέα 

ειιεληθά θαη ηε βπδαληηλά ηΫρλε, θαηαπνδέδνληαο ην γεγνλφο απηφ ζηελ απνπζέα ησλ 

κεγΪισλ θαιιηηερληθψλ πξνζσπηθνηάησλ. Σαπηφρξνλα φκσο ηφληζε φηη δηαηεξάζεθε 

κηα «θαη‟ εμνράλ αλζξψπηλε αέζζεζη, πνπ Ϋρνπλ ηα ιατθΪ ζπέηηα» θαη εέδε ζηνλ 

απξφζσπν ιαφ ηνλ ζεκαηνθχιαθα ηνπ «ειιεληθνχ πλεχκαηνο».
211

ηε βηβιηνθξηζέα 

ηνπ, επέζεο, γηα ηε κειΫηε ηνπ Η. Λπγέδνπ Δθθδκζηή κδζζςηζηή ανπζηεηημκζηή (Αζάλα 

1943), ν ΚαιιηγΪο επεζάκαλε φηη νη Έιιελεο ηερλέηεοδελ Ϋπαςαλ λα πιΪζνπλ θαη λα 

εθθξΪδνληαη θαηΪ «ηξφπν ειιεληθφ» θαη ζηελ πεξένδν ηεο Σνπξθνθξαηέαο, φπσο 

απνδεηθλχεη ε νηθηζηηθά αξρηηεθηνληθά ζηα ΓηΪλλελα, ηελ ΚαζηνξηΪ, ην Πάιην θαη 

θπξέσο ηηο ΚπθιΪδεο, ηελ νπνέα θαη δεκηνχξγεζαλ «καζηφξνη πνπ αηζζΪλνληαη ηηο 

αλζξψπηλεο ιεηηνπξγέεο θαη πνπ ηνπο νδεγεέ Ϋλαο θπζηθφο θαη ζέγνπξνο ξπζκφο, Ϋλαο 

                                                                                                                                            
552, 615-618, 804-813. Α. Βαθαιφπνπινο, Πνυζθοβεξ ηαζ πμνζθοβζηυκ γήηδια ηαηά ηδκ Δπακάζηαζδ 

ημο 1821,Θεζζαινλέθε, ρ.Ϋ., 1939. . Βφξεηνο [. ΜΪμηκνο], Σμ εθθδκζηυ ειπμνζηυ καοηζηυ ηαηά ημκ 

ΥVΗΗΗ αζχκα,Αζάλα, ΦιΪκκα, 1940. . ΜΪμηκνο, Ζ αοβή ημο εθθδκζημφ ηαπζηαθζζιμφ. Σμονημηναηία 

1685-1789, Αζάλα, Α. Καξαβέαο, 1945. Σν 1942, επέζεο, ν Ν. βνξψλνο ππΫβαιε ζηε Φηινζνθηθά 

ρνιά Αζελψλ ηε δηαηξηβά ηνπ κε ηέηιν Πενί ηςκ εκ Δθθάδζ κμιζζιάηςκ ηαηά ηδκ Σμονημηναηίακ, ηελ 

νπνέα σζηφζν ιφγσ ηνπ πνιΫκνπ δελ κπφξεζε λα ππνζηεξέμεη.    
210Βι. Β. ΚαξακαλσιΪθεο, «Ηζηνξέα θαη ηδενινγέα ζηε δεθαεηέα ηνπ 1960», ζην Α. Ράγνο, . 

εθεξηΪδεο, Δ. Υαηδεβαζηιεένπ (επηκ.), Ζ «ζφκημιδ» δεηαεηία ημο 1960, Αζάλα, Καζηαληψηεο, 2008, 

ζει. 84-94. 
211Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ Διιεληθά Αξρηηεθηνληθά. Γχξσ απφ ηα ζρΫδηα δηα ην λΫνλ θηέξηνλ ηνπ Χδεένπ 

Αζελψλ. Ση ελλνεέηαη σο ειιεληθφηεο;», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 15 Ηνπιένπ 1940. 
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ειιεληθφο ξπζκφο».
212

 Λέγα ρξφληα αξγφηεξα κΪιηζηαππΫδεημεκε ηξφπν μεθΪζαξν ηε 

ζπλΫρεηα ζηελ «ειιεληθά Ϋθθξαζε»:  

Γζαηνέπς ημκ ηίκδοκμ κα εεςνδεχ ηοθθςιέκμξ ζςαζκζζηήξ, αθθά δεκ ηάκς ηίπμηε 

άθθμ απυ ημο κα βνάθς ηδκ απυθοηδ πεπμίεδζή ιμο, πμο ζοιααδίγεζ εοηοπχξ άθθςζηε 

ιε πμθθχκ άθθςκ εζδδιυκςκ ηδκ ακηίθδρδ, υηακ εεςνχ πςξ δ κδζζχηζηδ 

ανπζηεηημκζηή είκαζ αβαθιέκδ απυ ηδκ ίδζα ζηυθα πμο αβήηακ μζ ανπαίμζ καμί ηαζ μζ 

αογακηζκέξ εηηθδζίεξ. Σα ζπίηζα αοηά ηαενέθηζζια ηδξ ακενςπζάξ ημο Έθθδκα, έπμοκ 

πθμφημ ζηδκ απθυηδηά ημοξ, υπζ θηχπεζα, μφηε δήεεκ απθμπμίδζδ, αθθά ημ 

δοζημθχηενμ υθςκ, πναβιαηζηή απθυηδηα. Δίκαζ πανάδεζβια βζα ηδ ζφκεεζδ πθήνμοξ 

ηαζ ηεκμφ. Δίκαζ εαοιαζηή δ πνμζανιμβή ζημ ηθίια ηαζ ημ έδαθμξ. Δονήιαηα δεκ 

θείπμοκ ηαζ δς. Καζ ζηα ηεπκζηά ηαζ ζηα αζζεδηζηά εέιαηα.
213

 

Δθηφο απφ ηελ παξαδνζηαθά αξρηηεθηνληθά, νΚαιιηγΪο αλαθΫξζεθε θαη ζηελ 

«ειιεληθφηεηα» ηεο μπινγιππηηθάο θαηΪ ηελ επνράηεο «Σνπξθνθξαηέαο». Αθνχ 

αλΫθεξε φηη ε αξραέα γιππηηθά κε ηελ Ϋκθαζε ζην αλζξψπηλν ζψκα απαγνξεχηεθε 

ζην ΒπδΪληην, ηφληζε ζηε ζπλΫρεηα φηη ε «θαζαξΪ ειιεληθά ηδηφηεηα ηνπ Έιιελα πνπ 

αηζζΪλεηαη, δεη θαη εθθξΪδεηαη πιαζηηθΪ» εθδειψζεθε ζηνπο ρξφλνπο ηεο 

Σνπξθνθξαηέαο ζηε μπινγιππηηθά, κε ζθνπφ ηε δηαθφζκεζε ζπηηηψλ θαη θπξέσο 

εθθιεζηψλ. εκεέσζε κΪιηζηα φηη ηα μπιφγιππηα ηΫκπια πνπ θαηαζθεπΪζηεθαλ πξνο 

ην ηΫινο ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πεξηφδνπ παέξλνπλ κηα ηδηαέηεξε ζΫζε ζηελ ηζηνξέα ηεο 

ειιεληθάο ηΫρλεο θαη ηδηαέηεξα ηεο ειιεληθάο γιππηηθάο,
214

 επηδνθηκΪδνληαο θπξέσο 

ην «αδηΪζπαζην ζπληαέξηαζκα» θαη ηε «ζπκπαγά ελφηεηα» ησλ εηθφλσλ θαη ηνπ 

ζθαιηζηνχ ηΫκπινπ.
215

 

Οη αληηιάςεηο απηΫο ηνπ ΚαιιηγΪ, σζηφζν, δελ κπνξνχζαλ λα Ϋρνπλ 

πεξηζζφηεξν ηεθκεξησκΫλν ραξαθηάξα, αθνχ ηελ πεξένδν εθεέλε ην ελ ιφγσ πιηθφ 

παξΫκελε δηαζθνξπηζκΫλν ζηελ ειιεληθά επηθξΪηεηα θαη κφιηο ηφηε εέραλ αξρέζεη λα 

δεκνζηεχνληαη νη πξψηεο πην ζπζηεκαηηθΫο κειΫηεο, φπσο ιφγνπ ρΪξε ηα βηβιέα ηεο 

                                                 
212Μ. ΚαιιηγΪο, «Σα ιεπθΪ λεζηψηηθα ζπέηηα», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 21 επηεκβξένπ 1943. Σελ 

αξρηηεθηνληθά αμέα ησλ θπθιαδέηηθσλ ζπηηηψλ ηφληζε ν ΚαιιηγΪο θαη ζην Μ. ΚαιιηγΪο, «Διιεληθά 

αξρηηεθηνληθά», εθ. Σμ Βήια, 18 επηεκβξένπ 1948.  
213Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ ειιεληθά αξρηηεθηνληθά», εθ. Σμ Βήια, 2 Γεθεκβξένπ 1950. 
214Μ. ΚαιιηγΪο, «Ο ΚαπξΪινο ζηνλ “Παξλαζζφ”», εθ. Σμ Βήια, 18 Οθησβξένπ 1946. 
215 Μ. ΚαιιηγΪο, «Καιιηηερλέα θαη βηνηερλέα», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 6 επηεκβξένπ 1942. 
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Αγγειηθάο ΥαηδεκηρΪιε γηα ην ιατθφ ζπέηη θαη ηα μπιφγιππηα,
216

θαη ηνπ Κέηζνπ 

Μαθξά γηα ηε ιατθά ηΫρλε ηνπ Βφινπ.
217

 

 

γ) Μεηά ηελ Δπαλάζηαζε:Ζ αλάγθε δεκηνπξγίαο κηαο λέαο 

«ειιεληθήο»θαιιηηερληθήο παξάδνζεο 

Ζ ααεζά ημιή ημο Αβχκα έπεζ επαηυθμοευ ηδξ ιζα ημιή, αέααζα, ζηδκ πκεοιαηζηή γςή, 

αθθά ηαζ ηδκ ζοκείδδζδ ηδξ ιεηααμθήξ. Ωξ ηχνα μ εθθδκζζιυξ γμφζε ιζα εκζαία 

πανάδμζδ: μζ πμθζηζζιζηέξ αλίεξ ιεηααζαάγμκηαζ μνβακζηά ηαζ πθμοηίγμκηαζ ιε ηνυπμ 

θοζζμθμβζηυ απυ ηδκ λέκδ πνμζθμνά. Σχνα απυημια ζημοξ πχνμοξ πμο ημοξ εκέηνςζε 

ιαηνυξ πυθειμξ ελακηθδηζηυξ, πμο ημοξ εκέηνςζε δ δζαημπή ηδξ δζδαζηαθίαξ, εάκαημζ 

παθαζχκ δαζηάθςκ, εάκαημζ κέςκ μπαδχκ ημοξ, ημ ιεβάθαμ αναίςια ηςκ εηδυζεςκ, 

λακανπίγεζ δ πκεοιαηζηή γςή. Αοηή εα ζηδνζπεεί ζε ηαζκμφνζεξ πνμζθμνέξ θμβίςκ, πμο 

είηε ένπμκηαζ απ‟ έλς, είηε δεκ πανμοζζάγμκηαζ ζοκεπζζηέξ ιζαξ πανάδμζδξ πμο έπεζ 

αημκήζεζ ιέζα ημοξ.
218

 

Ζ παξαπΪλσ δηαπέζησζε ηνπ ΓεκαξΪ απφ ηελΗζημνία ηδξ κεμεθθδκζηήξ 

θμβμηεπκίαξ ηνπ 1949 θαη εηδηθΪ ν ραξαθηεξηζκφο ηεο «ηνκάο» απνηεινχζε ηελ 

θπξέαξρε αληέιεςε γηα ηελ πλεπκαηηθά παξαγσγά ζηελ ΔιιΪδα ηα ρξνληα πξηλ θαη 

κεηΪ ηνλ Αγψλα. Αληηζηνέρσο θαη ν Μαξέλνο ΚαιιηγΪο ππνζηάξημε φηη ηελ πεξένδν 

ηεο ΔπαλΪζηαζεο ηνπ 1821 ππάξμε Ϋλα «γεληθφ ζηακΪηεκα» ζηελ πνξεέα ηεο 

ειιεληθάο ηΫρλεο,
219

 θαη κηα λΫα εθθέλεζε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νπνέαο άηαλ ην 

γεγνλφο φηη νη Έιιελεο θαιιηηΫρλεο «Ϋζπαζαλ πηα νιφηεια ηελ παξΪδνζε θαη 

πξνζαλαηνιέζζεθαλ νξηζηηθΪ πηα πξνο ηηο ζρνιΫο ηεο δπηηθάο Δπξψπεο».
220

Ο 

ΚαιιηγΪο ζηα θεέκελΪ ηνπ ραξαθηάξηζε ηζηνξηθΪ αλαπφθεπθην ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ 

απηφλ («,ηη Ϋγηλε, πνπ επεβιάζε ζαλ λφκνο βγαικΫλνο απφ κηα ηζηνξηθά αλΪγθε, 

θαιψο θακσκΫλν. Γελ ην θιαέσ. Σν δηαπηζηψλσ κφλν»),
221

 αιιΪ θαη επηδάκην 

(«γεγνλφο πνπ Ϋρεη πεξηζζφηεξα θαθΪ παξΪ θαιΪ»).Σαπηφρξνλα Ϋθαλε ιφγν γηα 

ην«θαιιηηερληθφ θελφ» πνπ δεκηνπξγάζεθε θαη γηα ην Ϊικα πνπ Ϋπξεπε ε ΔιιΪδα λα 

θΪλεη βγαέλνληαο απφ ηελ ΔπαλΪζηαζε, δειαδά «λα θηΪζνπκε κε Ϋλα πάδεκα φ,ηη 

εέρακε ρΪζεη ηφζν θαηξφ κε ηελ Σνπξθνθξαηέα. ΑιιΪ κε ην πάδεκα απηφ πΫζακε θαη 

                                                 
216Α. Hatzimihali, Lamaisongrecque, Αζάλα, 1949. Σεοέδηαο, La sculpture sur bois, Αζάλα, 1950. 

ηεζεηξΪ« Collection de l‟Hellénisme Contemporain. Série: L‟art populaire de la Grèce ». 
217Κ. Μαθξάο, Λασηέξ γςβναθζέξ ζημ Ανπμκηανίηζ ημο Άδ-Λαονέκηδ, Βφινο, 1947. Σνπ έδηνπ, 

Παναθθαβέξ εκυξ γςβναθζημφ εέιαημξ, Αζάλα, 1950. Σνπ έδηνπ, Γφμ άβκςζημζ θασημί γςβνάθμζ, Βφινο 

1952. 
218Κ. ΓεκαξΪο, Ηζημνία ηδξ κεμεθθδκζηήξ θμβμηεπκίαξ. Απυ ηζξ πνχηεξ νίγεξ ςξ ηδκ επμπή ιαξ, Αζάλα 
92000 (11949), ζει. 325.   
219Μ. ΚαιιηγΪο, «Ο ΚαπξΪινο ζηνλ “Παξλαζζφ”», εθ. Σμ Βήια, 18 Οθησβξένπ 1946. 
220Μ. ΚαιιηγΪο, «Καιιηηερλέαθαηβηνηερλέα», εθ.ΔθεφεενμκΒήια, 6 επηεκβξένπ 1942.  
221Μ. ΚαιιηγΪο, «χγρξνλε ηΫρλε ζην ΒΫιγην», εθ. Σμ Βήια, 14 Οθησβξένπ 1950. 
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ηψξα μαλαγπξεχνπκε λα βξνχκε ηελ ηζνξξνπέα καο».
222

Γηα ηνλ ΚαιιηγΪ επνκΫλσο, 

νιφθιεξε ε εηθαζηηθά παξαγσγά κεηΪ ηελ ΑπειεπζΫξσζε απνηεινχζε κηα 

πξνζπΪζεηα δεκηνπξγέαο κηαο λΫαο θαιιηηερληθάο παξΪδνζεο, αληέιεςε πνπ Ϋρεη 

ηδηαέηεξε ζεκαζέα ζηελ ΫξεπλΪ καο, επεηδά αθξηβψο ν ΚαιιηγΪο αλΫιαβε ηε 

δηεχζπλζε ηνπ κνλαδηθνχ θξαηηθνχ θαιιηηερληθνχ ζεζκνχ πνπ άηαλ επηθνξηηζκΫλνο 

κε ηε δηΪζσζε ηεο ειιεληθάο πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηΪο απηάο αθξηβψο ηεο πεξηφδνπ. 

ηηο πξψηεο δεθαεηέεο δσάο ηνπ λενζχζηαηνπ βαζηιεένπ ν ΚαιιηγΪο δελ 

δηαπέζησζε ζπλνρά θαη ζπλεηδεηά ζπλΫρεηα ζηηο θαιιηηερληθΫο εθδειψζεηο, θΪλνληαο 

ιφγν γηα ηε «ζπαζκσδηθά, αθαηΪζηαηε θαη κε δηαθνπΫο εκθΪληζε ησλ Διιάλσλ 

θαιιηηερλψλ», θαη ζεκεέσζε κΪιηζηα κε δπζζπκέα πσο νη θαιιηηΫρλεο απηνέ δελ 

Ϋβγαηλαλ απφ κηα ξηδσκΫλε ζηνλ ηφπν παξΪδνζε θαη φηη άηαλ δεκΫλνη ζηα μΫλα, κε 

απνηΫιεζκα λα «κελ ραηξφκαζηε ζαλ νιφηεια δηθφ καο ην Ϋξγν ηνπο, αιιΪ 

αηζζαλφκαζηε κηα Ϋλνρε ραξΪ εθεέλνπ πνπ μΫξεη πσο ηνλ θάπν ηνπ ζηνιέδνπλ 

ινπινχδηα απφ ηε γεηηνληθά πεξηθνθιΪδα».
223

ΔπηπξνζζΫησο ππνζηάξημε πσο «ηφζν ε 

επηαλεζηαθά ζρνιά κε ηα παξαθιΪδηα ηεο, φζν θαη νη ιέγνη μελφθεξηνη πνπ 

εξρφληνπζαλ αξγΪ θαη θΪπνπ θΫξλνληαο ηα θψηα ηνπο απ‟ Ϋμσ» δελ κπφξεζαλ λα 

ζπκβΪιινπλ θαηαιπηηθΪ ζηε δεκηνπξγέα ηεο λΫαο απηάο θαιιηηερληθάο παξΪδνζεο, 

επεηδά αθξηβψο ηα «θψηα πνπ Ϋθεξλαλ δελ εέρακε εδψ θξηηάξηα λα ηα ειΫγμνπκε θαη 

ηα δερφκαζηαλ ρσξέο ζπδεηάζεηο θαη ζπλάζσο κε θΪπνην ζαπκαζκφ φπσο θΪζε ηη 

μΫλν ηφηε».
224

Αληέζηνηρε εμΫιημε σο πξνο ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ πξνο ηα δπηηθΪ 

πξφηππα, Ϋβξηζθε ν ΚαιιηγΪο θαη ζηνλ ρψξν ηεο ινγνηερλέαο, Ϋθξηλε φκσο φηη ν 

νισκφο θαη ν ΠαιακΪο, επεηδά αθξηβψο «βξάθαλ Ϋλα ζπλδΫζηκν κε ην δεκνηηθφ 

ηξαγνχδη» θαηφξζσζαλ λα Ϋρνπλ κεγαιχηεξε αθηηλνβνιέα «γηαηέ δΫζαλ πεξηζζφηεξν 

ηνλ ειιεληζκφ απφ Ϋλαλ Γθέδε ά Λχηξα θαη απηφ ρψξηα απφ ηελ θαιιηηερληθά αμέα 

ηνπ θαζελφο».
225

 

Γηα ηνλ ΚαιιηγΪ ε δεκηνπξγέα ηεο λΫαο απηάο θαιιηηερληθάο παξΪδνζεο 

ζπλέζηαην ζηελ παξαγσγά Ϋξγσλ κε ζαθά θαη επδηΪθξηηα εζληθΪ, «ειιεληθΪ» 

ραξαθηεξηζηηθΪ, κε γλάζηα «ειιεληθά Ϋθθξαζε».
226

Σφζν κΫζα απφ ηελ αξζξνγξαθέα 

                                                 
222π.π. 
223Μ. ΚαιιηγΪο, «Ση εκπνξεέ λα γέλεη αθφκε», εθ. Δθεφεενμκ Βήια,13 Οθησβξένπ 1942. 
224Μ. ΚαιιηγΪο, «χγρξνλε ηΫρλε ζην ΒΫιγην», φπ.π. 
225Μ. ΚαιιηγΪο, «Καιιηηερλέα θαη βηνηερλέα», φπ.π. 
226ε Ϊξζξν ηνπ κε αθνξκά ηε βξΪβεπζε ηεο ρνιάο Καιψλ Σερλψλ απφ ηελ Αθαδεκέα Αζελψλ κε ην 

ρξπζφ κεηΪιιην κε ην ζθεπηηθφ φηη «επέ κέαλ θαη πιΫνλ εθαηνληαεηέαλ εηξγΪζζε πξνο αλαγΫλλεζηλ ηεο 

ΣΫρλεο», άηαλ ηδηαέηεξα επηθξηηηθφο:«Ζ ρνιά ην κφλν πνπ κπνξεέ λα πξνζθΫξεη εέλαη ηα γεξαηεηΪ ηεο 

[…]Πψο εθδειψζεθε ε ειιεληθφηεηα ηεο ηΫρλεο κΫζα ζηε ρνιά θαη κε ηη ηξφπν δνπιεχηεθε ε 

αλαγΫλλεζά ηεο. ζν εγψ ηνπιΪρηζηνλ μΫξσ, αλ Ϋγηλε πνηΫ πξνζπΪζεηα γηα λα θαηαθηεζά ε Διιεληθά 
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ηνπ ηεο πεξηφδνπ απηάο, φζν θπξέσο κε ηε ζπζηεκαηηθά ηνπ δνπιεηΪ ζηε δηεχζπλζε 

ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ηηο επφκελεο δχν δεθαεηέεο πξνζπΪζεζε λα κειεηάζεη ηνλ 

«ραξαθηάξα ηεο ειιεληθφηεηαο καο», κε απψηεξν ζθνπφ ηε δηαηάξεζά ηνπ κΫζα ζε 

Ϋλα πεξηβΪιινλ πνπ ζηξεθφηαλ πξνο ηνλ δπηηθνεπξσπατθφ πνιηηηζκφ:  

Αξ βίκεζ υιςξ έηζζ [δ ηαφηζζδ ιε ημκ εονςπασηυ πμθζηζζιυ] χζηε κα ιδ παεεί δ βκχζδ, 

ακ υπζ ηίπμηε πενζζζυηενμ ημο ηζ είκαζ εθθδκζηυ, ηαζ πμζμξ είκαζ μ πναβιαηζηυξ 

εθθδκζηυξ παναηηήναξ. Απυ ιέζα απυ ηδκ εεκζηή ιαξ ζοκείδδζδ ιπμνεί κα λεπεηαπεή 

αηυθζμξ μ εονςπασηά πμθζηζζιέκμξ κεμέθθδκαξ. Ρζγςιέκμξ ζημ πχια ημο ιπμνεί κα 

ακαπκέεζ ηα αβαεά, πμο ημο δίκεζ μ λέκμξ, μ πζμ θηαζιέκμξ ζε δμηζιαζιέκεξ αλίεξ λέκμξ 

πμθζηζζιυξ […] Μπμνμφιε κα βίκμοιε ηέθεζμζ Δονςπαίμζ ηαζ ζοβπνυκςξ κα 

παναιείκμοιε ηαζ θαιπνμί Έθθδκεξ. Ο έκαξ υνμξ δεκ ακηζιάπεηαζ ημκ άθθμκ, μφηε 

ζδιαίκεζ υηζ δ επζηνάηδζδ ημο εκυξ ηαηαζηνέθεζ ημκ δεφηενμκ, «Έθθδκεξ Δονςπαίμζ» 

ηαζ υπζ «ημονηαιαεδιέκμζ νςιζμί».
227

 

ηελ αληέιεςά ηνπ απηά ε αλαδάηεζε ηεο «ειιεληθφηεηαο»απφ ηνπο 

θαιιηηΫρλεο άηαλ δηηηά:εέηε σο ζπλεηδεηφο ηξφπνο, «ζαλ απνηΫιεζκα ελφο γεληθνχ 

ξεχκαηνο πνπ αλαλεψλεηαη θΪζε ηφζν ζ‟ φιε ζρεδφλ ηελ Δπξψπε, θαη σζεέ ψζηε λα 

γπξεχεη θΪζε ιαφο, ρσξηζηΪ, ηηο ξέδεο ηνπ», πξνζπΪζεηα, φκσο, πνπ ζπρλΪ άηαλ 

αλεηιηθξηλάο, ζχκθσλα κε ηνλ ΚαιιηγΪ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ επηθέλδπλε.
228

 Δέηε σο 

αζπλεέδεηε δηαδηθαζέα, απφξξνηα ηεο θπιεηηθάο θαηαγσγάο. Ο ΚαιιηγΪο δερφηαλ 

αμησκαηηθΪ φηη ν πξαγκαηηθφο Έιιελαο δεκηνπξγφο ζα εθθξΪζεη αλαπφθεπθηα ζην 

Ϋξγν ηνπ ηνλ ειιεληθφ ραξαθηάξα, επεηδά ε ειιεληθά κνξθάάηαλ θΪηη πνπ 

επηβΪιιεηαη θαη πνπ αλαγθαζηηθΪ πξΫπεη λα θαλεξσζεέ: 

Πμθθέξ θμνέξ μζ Έθθδκεξ δέπηδηακ λέκεξ επζδνάζεζξ, αθθά πάκημηε έδςζακ ζηα βκήζζα 

πκεοιαηζηά πνμσυκηα ημοξ ηδκ ζθναβίδα ηδξ πνμζςπζηυηδηάξ ημοξ, πμο ήηακ εθθδκζηή, 

βζαηί ηα ένβα έαβαζκακ απυ ημκ ηυπμ ηαζ ήηακ βζα ημκ ηυπμ. Αοημφζζεξ ιεηαθμνέξ απυ 

ηα λέκα δεκ ιπμνμφκ κα νζγχζμοκ, ηζ υηζ δεκ δέκεζ ιε ημ πενζαάθθμκ εα ιέκδ πάκηα 

λέκμ ζημκ ηυπμ ηδξ θεπηήξ αηιυζθαζναξ, ημο ηαθμδμοθειέκμο μνίγμκηα ηαζ ημο 

ακενχπζκμο ιέηνμο.
229

 

                                                                                                                                            
Ϋθθξαζη ζηε Νενειιεληθά ΣΫρλε απηφ Ϋγηλε πΪληνηε Ϋμσ απφ ην πλεχκα ηεο ρνιάο. Καη απηφ γηαηέ 

δελ ππΪξρεη ηΫηνην εληαέν πλεχκα». Μ. ΚαιιηγΪο, «Σν βξαβεέν ηεο ρνιάο Καιψλ Σερλψλ», εθ. Σμ 

Βήια, 3 Ηαλνπαξένπ 1947. 
227Μ. ΚαιιηγΪο, «Δκεέο θαη νη μΫλνη», εθ. Σμ Βήια, 3 Ννεκβξένπ 1951. 
228Μ. ΚαιιηγΪο, «Αλαδάηεζηο ειιεληθφηεηαο», εθ. Σμ Βήια, 22 Απξηιένπ 1948. 
229Μ. ΚαιιηγΪο, «Γχξσ απφ ηελ ιατθά θαηνηθέα: Διιεληθά αξρηηεθηνληθά», εθ. Δθεφεενμκ Βήια,  6 

Ηνπλένπ 1944. Βι. θαη αληέζηνηρεο απφςεηο ζην Μ. ΚαιιηγΪο, «Γχξσ απφ ηελ ιατθά θαηνηθέα», εθ. 

Δθεφεενμκ Βήια,4 Ηνπλένπ 1944, φπνπ Ϋθαλε ιφγν γηα ηνλ «ειιεληθφ θφζκν», Ϋλα ζχλνιν απφ 

νξηζκΫλν εέδνο αλζξψπσλ, απφ Ϋλαλ θαζνξηζκΫλν ηφπν κε φκνηεο ζπλζάθεο δσάο, κε ηελ έδηα πέζηε 

θαη θνηλΫο φιεο ηηο βαζχηεξεο ηδηφηεηεο, ζηνηρεέα πνπ ζθξΪγηδαλ κε ειιεληθφ ραξαθηάξα θΪζε γλάζην 

Ϋξγν πνπ πξνεξρφηαλ απφ ηνλ θφζκν απηφλ. 
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Τπνζηάξημε επέζεο φηη θαη νη θαιιηηΫρλεο εθεέλνη πνπ άηαλ αδηΪθνξνη σο πξνο 

ην δάηεκα ηεο ειιεληθφηεηαο, άηαλ αδχλαηνλ λα κελ εθδειψζνπλ ηελ εζληθά ηνπο 

πξνΫιεπζε ζην Ϋξγν ηΫρλεο: 

Πμθθμί είκαζ μζ ηαθθζηέπκεξ απυ υθμ ημκ ηυζιμ πμο έπμοκ απμαάθεζ, άεεθα ή 

εεθδιαηζηά, ημκ εεκζηυ ημοξ παναηηήνα ηαζ πανάβμοκ ένβα πμο είκε ηαενέθηζζια ηδξ 

δζεεκμφξ οθήξ ηδξ γςήξ ιαξ. Γεκ πνέπεζ κα ηαηαηνζεεί ημ βεβμκυξ. Πζζηεφς πςξ ιε ηδκ 

εθεοεενία πμο δδιζμονβείηαζ έηζζ, βνήβμνα εα θακενςεή αοευνιδηα, πναβιαηζηά ηαζ 

πςνίξ πνυεεζζ, δ εεκζηή ηαηαβςβή ημο ηάεε ηαθθζηέπκδ, ιζα ηαζ δεκ εα ημκ απαζπμθεί 

ςξ αίηδια ζηδ δμοθεζά ημο ημ εέια αοηυ. Θα αθζενςεή ζηα ηαη‟ ελμπήκ πνμαθήιαηα 

ηδξ Σέπκδξ ηαζ ηα εεκζηά ημο βκςνίζιαηα εα αβμοκ ηυηε ιυκα ημοξ, υπςξ ειθακίγμκηαζ 

ζε υθεξ ηζξ ιεβάθεξ επμπέξ, πςνίξ ηακ κα οπάνπδ δ ζηέρζ βζα οπμπνέςζζ πμο βεκκζέηαζ 

απυ ηδκ εεκζηή οπυζηαζζ.
230

 

Απαξαέηεηεο πξνυπνζΫζεηο γηα ηε δεκηνπξγέα ηΫρλεο κε ζαθά θαη επδηΪθξηηε 

«ειιεληθά Ϋθθξαζε» άηαλ γηα ηνλ ΚαιιηγΪ, ε γλψζε ηφζν ηεο ειιεληθάο 

θαιιηηερληθάο παξΪδνζεο φζν θαη ησλ θαηαθηάζεσλ ηεο δπηηθνεπξσπατθάο ηΫρλεο 

θαη ηαπηφρξνλα, ε απνθπγά νπνηαζδάπνηε δνπιηθάο κέκεζάο ηνπο. πσο αλΫθεξε 

ραξαθηεξηζηηθΪ, ηα αξραέα θαη ηα κεζαησληθΪ επηηεχγκαηα ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο 

ζηΪζεθαλ πνιιΫο θνξΫο εκπφδην ζε πνιινχο θαιιηηΫρλεο, νη νπνένη «ζηακΪηεζαλ 

κπξνζηΪ ζηα παιηφηεξα θαηνξζψκαηα ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο, δηαθφξσλ 

ζπγθεθξηκΫλσλ επνρψλ ζαλ κπξνζηΪ ζε ηνέρν θαη πεξησξέζηεθαλ ζηελ κέκεζε ρσξέο 

λ‟ αθνκνηψζνπλ ηέπνηε». ΑπΫλαληη ζηε κέκεζε, ν ΚαιιηγΪο πξφβαιε ηελ Ϋλλνηα ηεο 

«κεηνπζέσζεο» ησλ θαηαθηάζεσλ ηφζν ηεο ειιεληθάο παξΪδνζεο φζν θαη ηεο 

επξσπατθάο ηΫρλεο.
231

 

ΠαξΪ ηoλ ειιελνθεληξηζκφ ηνπ, ν ΚαιιηγΪο φρη κφλν δελ απΫθιεηζε ηελ 

επαθά ησλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ κε ηηο θαηαθηάζεηο ηεο δπηηθνεπξσπατθάο ηΫρλεο, 

αιιΪ αληηζΫησο Ϋθξηλεαλαγθαέν ηνλ «ζπγρξνληζκφ» ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο:  

Ζ επαθή ιε ημκ λέκμ ηυζιμ ήηακ ηαζ είκαζ απαναίηδηδ. Καζ ακ ήηακ παθζυηενα 

απαναίηδηδ πμθφ πενζζζυηενμ είκε ακαβηαία βζα ημκ ζδιενζκυ Έθθδκα ηαθθζηέπκδ. Σζξ 

ηαηαηηήζεζξ πμο έπεζ ηάκεζ μθυηθδνμ ημ ακενχπζκμ πκεφια έλς απυ ηδκ Δθθάδα 

πνέπεζ κα ηζξ βκςνίζεζ μ κέμξ ηαθθζηέπκδξ, βζαηί δεκ εα πάρδ μφηε πνέπεζ κα πάρδ κ‟ 

απμηεθή έκα ιυνζμ ημο εονςπασημφ πκεφιαημξ. Δίκε ηυζμ ιεβάθεξ μζ ηαηαηηήζεζξ αοηέξ 

                                                 
230Μ. ΚαιιηγΪο, «Γχν εθζΫζεηο ζην ΕΪππεηνλ», εθ. Σμ Βήια, 11 Ννεκβξένπ 1950. Βι. επέζεο θαη ηα 

φζα γξΪθεη ζην Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ θαιιηηερληθά παξΪδνζηο θαη νη ζχγρξνλνη δσγξΪθνη», εθ. Σμ Βήια, 

30 Γεθεκβξένπ 1948. 
231Μ. ΚαιιηγΪο, «Αλαδάηεζηο ειιεληθφηεηαο», εθ. Σμ Βήια, 22 Απξηιένπ 1948. 
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ηαζ ηυζμ ζδιακηζηέξ πμο πςνίξ αοηέξ δεκ εα ιπμνμφζε κα κμδεή ηαιιία ζοβπνμκζζιέκδ 

ηέπκδ.
232

 

ΠΪληνηε φκσο Ϋζεηε σο πξνυπφζεζε γηα λα βγεη κηα λΫα κε εζληθφ ραξαθηάξα 

ηΫρλε, ηελ αθνκνέσζε ησλ μΫλσλ επηδξΪζεσλ, αθνκνέσζε πνπ Ϊιινηε γηλφηαλ 

απζφξκεηα (κε ηε δχλακε πνπ εέραλ κΫζα ηνπο νη λΫνη ιανέ) θαη πνπ ζάκεξα πξΫπεη 

λα γέλεη «κε ζπλεέδεζε ηεο αμέαο θαη ηεο πην κηθξάο ιεπηνκΫξεηαο, πεξαζκΫλεο απφ 

ην πην ςηιφ θφζθηλν ηεο Ϋξεπλαο θαη κε βεβαηφηεηα γηα ηα απνηειΫζκαηΪ 

ηεο».
233

ηελ ηζηνξηθά εμΫιημε ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο, ν ΚαιιηγΪο,αθνχ φπσο 

αλΫθεξα λσξέηεξα, Ϋθαλε ιφγν γηα ηηο αζπλΫρεηεο ζηελ εκθΪληζε ησλ Διιάλσλ 

θαιιηηερλψλ ηνλ 19
ν
 αηψλα, δηΫθξηλε φηη ηηο ηειεπηαέεο δεθαεηέεο εέρε θΪλεη ηελ 

εκθΪληζά ηνπ Ϋλα «εηδηθφ αλαγελλεηηθφ πλεχκα» πνπ επεδέσθε ζπλεηδεηΪ λα 

ζπλδεζεέ κε ηελ ειιεληθά θαιιηηερληθά παξΪδνζε, κε ζθνπφ λα ηελ μαλαδσληαλΫςεη 

θαη λα ηε ζπλερέζεη κε αλαλεσκΫλε δχλακε, «γηα λα βγεη κηα κεζησκΫλε λενειιεληθά 

ηΫρλε κε αθνκνησκΫλεο ηηο γλψζεηο πνπ πξνάιζαλ απφ ηηο αλαδεηάζεηο ηεο λεψηεξεο 

θαη ζχγρξνλεο ηΫρλεο ζηε δπηηθά Δπξψπε θη Ϋηζη λα δεκηνπξγεζεέ κηα λενειιεληθά 

παξΪδνζε βαζηζκΫλε ζε ειιεληθΫο βΪζεηο».
234

 

ην ηζηνξηθφ ζράκα ηνπ ΚαιιηγΪ, φπσο δηαγξΪθεηαη απνζπαζκαηηθΪ κΫζα 

απφ ηα δεκνζηεπκΫλα θεέκελΪ ηνπ ζηνλ θαζεκεξηλφ θαη πεξηνδηθφ ηχπν κΫρξη θαη ιέγν 

κεηΪ ηελ αλΪιεςε ηεο δηεχζπλζεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο θαη πνπ επηρεηξψ λα 

ζθηαγξαθάζσ εδψ, νη πξψηεο πξνζπΪζεηεο γηα λα δεκηνπξγεζεέ κηα λενειιεληθά 

παξΪδνζε ζε ειιεληθΫο βΪζεηο Ϋγηλε κε ηνπο Ν. Γχδε, Θ. ΡΪιιε θαη Γ. Ηαθσβέδε, ηα 

πξψηα απηΪ βιΫκκαηα φκσο πξνο ηα ειιεληθΪ πξΪγκαηα «άηαλ κφλνλ εμσηεξηθΪ θαη 

αθ‟ πςεινχ, Ϊξρηζαλ κε ην πεξηερφκελνλ κε ηνλ ηη παξέζηαλε ην Ϋξγν ηεο ηΫρλεο». 

Με ηνπο Φ. Κφληνγινπ, Γ. Βαζηιεένπ θαη Α. ΑζηεξηΪδε Ϋγηλε Ϋλα ζεκαληηθφ βάκα κε 

ηελ Ϋξεπλα ηεο ηερληθάο θαη ηΫινο πξνρψξεζε κε ηελ πξνζπΪζεηα γηα λα βξεζεέ 

θΪπνην βαζχηεξν λφεκα (Κ. ΠαξζΫλεο, Ν. ΥαηδεθπξηΪθνο-Γθέθαο, Γ. Σζαξνχρεο 

θ.Ϊ).
235

 πσο ραξαθηεξηζηηθΪ Ϋγξαθε:  

ήιενα  ζημ ιέζμ ημο εζημζημφ αζχκα, φζηενα απυ ηαιιζά εηαημζηή-εηαηυκ είημζζ 

πνυκζα εθεφεενδξ γςήξ, ανζζηυιαζηε ηαηαιεζίξ ζηδ ιάπδ ιε αβςκία. Σχνα ιυθζξ 

ανπίγμοιε κα δδιζμονβμφιε πανάδμζδ, ηαζ αοηυ έπεζ αέααζα ηδκ ηαθή ημο υρζ βζαηί ιε 

                                                 
232Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ ΔιιΪδα θαη ηα μΫλα», εθ. Σμ Βήια, 15 Απγνχζηνπ 1945.  
233Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ ηνπξθηθά ηΫρλε», εθ. Σμ Βήια, 28 Οθησβξένπ 1950. 
234Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ θαιιηηερληθά παξΪδνζηο θαη νη ζχγρξνλνη δσγξΪθνη», εθ. Σμ Βήια, 30 Γεθεκβξένπ 

1948. 
235π.π.. 
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απυθοηδ εθεοεενία αηεκίγμιε ζημ ζφκμθμ ημο πανεθευκημξ ιαξ ηαζ ιπμνμφιε κα 

γδηήζςιε ηαζ κα ανμφιε απυ πμθθέξ πδβέξ βζα κα πμηίζςιε ηδκ λεναιέκδ απυ ηδκ 

άηναηδ λεκζηή επίδναζδ πανάδμζδ. Μπμνμφιε κα εκχζςιεκ υθεξ ιαγί ηζξ ιεβάθεξ 

παναδυζεζξ ιαξ ηαζ κα ηζξ πθμοηίζςιε ιε βκχζεζξ θενιέκεξ απ‟ έλς.
236

 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξΪδεηγκα ειιεληθάο Ϋθθξαζεο ζηνλ ηνκΫα ησλ εηθαζηηθψλ 

ηερλψλάηαλ γηα ηνλ ΚαιιηγΪ, ε εξγαζέα πνπ νΝέθνο ΥαηδεθπξηΪθνο-

Γθέθαοπαξνπζέαζε ηνλ ΝνΫκβξην ηνπ 1946 ζηελ αέζνπζα ηνπ Βξεηαληθνχ 

πκβνπιένπ.Ο ηερλνθξέηεο ηεο εθεκεξέδαοΣμ Βήια εμάξε ηελ απφδνζε ηεο 

πλεπκαηηθφηεηαο ηνπ ειιεληθνχ ηνπένπ, φρη κΫζσ ηνπ ρξψκαηνο, αιιΪ κε πιαζηηθΪ 

κΫζα θαη δε ηελ «αιιειΫλδεηε ζρΫζε δηαθνξεηηθψλ επηθαλεηψλ», θαη ζπλερΪξε ηνλ 

δσγξΪθν γηα ηελ επηηπρεκΫλε παξνπζέαζε ησλ νπζηαζηηθψλ ειιεληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ αηηηθνχ ηνπένπ: ηε ζπλερά κεηαβιεηφηεηα ηνπ θσηφο, ηελ 

απιφηεηα ζην ζχλνιφ ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ηηο αηΫιεησηεο πνηθηιέεο ηνπ.
237

 Σελ 

ειιεληθφηεηα ζην Ϋξγν ηνπ Γθέθα ηφληζε θαη ν ΟδπζζΫαο Διχηεο ζην εηζαγσγηθφ 

θεέκελν ηνπ θαηαιφγνπ ηεο Ϋθζεζεο, φπνπ θαη Ϋθαλε ιφγν γηα ηα θνηλΪ 

ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ «ππνζπλεέδεηα ζπλνδεχνπλ ηελ ειιεληθά θπιά ζε φιεο ηηο 

πξνζπΪζεηΫο ηεο γηα ηελ Ϋθθξαζε», αιιΪ θαη γηα ηε ζεκαζέα ηεο ζεηεέαο ηνπ 

δσγξΪθνπ ζηε δπηηθνεπξσπατθά ηΫρλε.
238

 

Αληέζηνηρα ν ΚαιιηγΪο επηδνθέκαζε θαη ηελ πξψηε αηνκηθά Ϋθζεζε ηνπ 

Νέθνπ ΝηθνιΪνπ ην 1948, ηνλέδνληαο ηηο επηξξνΫο ηνπ απφ ηελ αξραέα ειιεληθά 

αγγεηνγξαθέα θαη ππνγξακκέδνληαο φηη ν δσγξΪθνοαηζζΪλζεθε πξαγκαηηθΪ ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ ηνπ παξΫρεη ην ειιεληθφ πεξηβΪιινλ γηα κηα ειιεληθά δσγξαθηθά.
239

 

ΔπηπξνζζΫησο θαη ε Ϋθζεζε ηνπ Γηακαληά Γηακαληφπνπινπ ζηελ αέζνπζα 

                                                 
236Μ. ΚαιιηγΪο, «χγρξνλε ηΫρλε ζην ΒΫιγηνλ», φπ.π. 
237Μ. ΚαιιηγΪο, «Νηθφο ΥαηδεθπξηΪθνο-Γθέθαο», εθ. Σμ Βήια, 23 Ννεκβξένπ 1946. 
238Ένβα γςβναθζηήξ ημο Υαηγδηονζάημο Γηίηα, θαηΪινγνο Ϋθζεζεο ζην Βξεηαληθφ πκβνχιην, Αζάλα, 

15-25 Ννεκβξένπ 1946. Ο ΟδπζζΫαο Διχηεο μεθηλνχζε ην εηζαγσγηθφ θεέκελν ηνπ θαηαιφγνπ ηεο 

Ϋθζεζεο κε ηε θξΪζε «ζην Ϋξγν ηνπ Γθέθα ε λεψηεξε Δπξσπατθά ΣΫρλε αγγέδεη ην γλάζην πλεχκα ηεο 

αξραέαο ειιεληθάο»θαη ζπλΫρηδε γξΪθνληαο πσο «αλαθΪιπςε φηη νη έδηνη θαλφλεο πνπ εέραλε Ϊιινηε 

ηζρχζεη ζηα λεζηΪ ηνπ Αηγαένπ, ζηα παξΪιηα ηεο Αηηηθάο θαη ηεο Ησλέαο δνχζαλ θαη ζάκεξα 

πξαγκαηνπνηεκΫλνη ζσζηΪ κΫζα ζηα Ϋξγα ησλ απιψλ αλζξψπσλ πνπ θαηνηθνχλε ηα έδηα απηΪ κΫξε. 

Απφ ηνλ δξφκν απηφλ Ϋξρεηαη ζε επαθά κε ηε ιατθά παξΪδνζε ηνπ ηφπνπ ηνπ, πνπ ζαλ δξνζεξφο 

αΫξαο αλαδσνγνλεέ θαη κεηνπζηψλεη φια φζα ηνπ εέρε σο ηφηε πξνζθΫξεη ε ζεηεέα ηνπ ζηε Γπηηθά 

δσγξαθηθά […] ληψζεη λα μππλΪ ε λεζηψηηθά ηνπ ηδηνζπγθξαζέα. ζπλεηδεηνπνηεέ ηελ αλΪγθε λα 

απνδψζεη κε αληέζηνηρα κΫζα, κε ρξψκαηα θαη κνξθΫο, ηε λενειιεληθά ζπλαηζζεκαηηθφηεηα. ρη 

φκσο κε ηε γξαθηθά φςε ησλ πξαγκΪησλ, ην ηνπηθφ ρξψκα, ηελ εληχπσζε. ΑιιΪ κε ηελ αλεχξεζε ησλ 

θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ππνζπλεέδεηα ηε θπιά ζε φιεο ηηο πξνζπΪζεηΫο ηεο γηα ηελ 

Ϋθθξαζε, θαη κε ηε ζσζηά κεηαγξαθά ηνπο, χζηεξα, ζηε γιψζζα ηεο πιαζηηθάο». 
239Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ θαιιηηερληθά παξΪδνζε θαη νη ζχγρξνλνη δσγξΪθνη», εθ. Σμ Βάκα, 30 Γεθεκβξένπ 

1948. 
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ηΫρλεοΡυιαμξ ηνλ Απξέιην ηνπ 1949
240

 Ϋδσζε ζηνλ ΚαιιηγΪ ηε δπλαηφηεηα, κεηΪ ηελ 

απνηπρεκΫλε Παλειιάληα Έθζεζε, λα «ζηεξεψζεη ηελ πεπνέζεζά ηνπ ζηηο ειιεληθΫο 

αξεηΫο θαη ηελ ειιεληθά θαιιηηερληθά δεκηνπξγέα». Ο αξζξνγξΪθνο απΫδσζε ηηο 

δηαθνξΫο ηνπ Γηακαληφπνπινπ απφ ηνλ Matisseζηε κεζνγεηαθά θαη δε ειιεληθά ηνπ 

θαηαγσγά, αθνχ ν Έιιελαο δσγξΪθνο δηαηάξεζε ηελ πιηθά ππφζηαζε ηνπ 

αληηθεηκΫλνπ ηνπ θαη ηαπηφρξνλα εέρε ηε ξνπά πξνο ην απιφ θαη ηε ζαθάλεηα, ελψ ν 

ΓΪιινο θαιιηηΫρλεο, εμαηηέαο αθξηβψο ηεοβφξεηαο ηδηνζπγθξαζέαο ηνπ ηφληζε κε ηε 

γξακκά ηνπ ηνλ αθεξεκΫλν ραξαθηάξα ηνπ Ϋξγνπ ηνπ:  

Με ημ αθδνδιέκμ ανααμφνβδια εηθνάγεηαζ μ αυνεζμξ, ιε ημκ υβημ ηαζ ηζξ δζάθμνεξ 

ιμνθέξ ηαζ εηθνάζεζξ πμο απαζηεί ή δδιζμονβεί μ υβημξ, εηθνάγεηαζ μ Έθθδκ. Αθθά ηζ 

ακ παναδεπημφιε υηζ μ Γζαιακηυπμοθμξ επδνεάζηδηε απυ ημοξ λέκμοξ, ημοξ δοηζημφξ 

Δονςπαίμοξ, δ ηέπκδ ημο έιεζκε ζηδκ μοζία ηδξ εθθδκζηή… πμζμξ αθέπεζ ζζημνζηά ηαζ 

έπεζ δζάεεζδ βζα ακάθοζδ κμιίγεζ πςξ δζααθέπεζ δζαθμνεηζηά νεφιαηα πμο ζε ηεθεοηαία 

υιςξ ακάθοζδ ηαηαθήβμοκ ζε ιζα εκζαία πδβή: ζηδκ εθθδκζηή ιμνθή ηαζ ηζξ πμζηζθίεξ 

ηδξ. Ένβα απυ ηδκ πνχζιδ ανπασηή επμπή ή ηζξ πνςναίεξ ιμνθέξ ζηα ηανάαζα πνζκ απυ 

ημκ αηιυ Ŕ ζακ εηείκεξ πμο αθέπμοιε ζημ ιμκαδζηυ Μμοζείμκ ημο Γαθαλεζδίμο Ŕ 

δζμπεηεφμοκ εαννείξ ιοζηζηά ηάηζ απυ ηδκ οπυζηαζή ημοξ ζημ κα δδιζμονβδεμφκ ηα 

πθαζηζηά ένβα ημο Γζαιακηυπμοθμο.
241

 

ΣΫινο, θαηε αλαδξνκηθά Ϋθζεζε ηνπ ΓηΪλλε Σζαξνχρε ζηηο αέζνπζεο ηνπ 

Βξεηαληθνχ πκβνπιένπ ηνλ ΦεβξνπΪξην ηνπ 1952,
242

 πξφζθεξε ζηνλ ΚαιιηγΪ ηελ 

επθαηξέα λα επηδνθηκΪζεη ηνλ ζθνπφ ηνπ δσγξΪθνπ, ν νπνένο ζπλέζηαην ζην λα 

θαζππνηΪμεη θαη λα αλαδεέμεη ηα λενειιεληθΪ κΫζα Ϋθθξαζεο «ψζηε λα νδεγεζά 

ηειηθΪ ζε κηα πξαγκαηηθΪ θαηλνχξγηα λενειιεληθά Ϋθθξαζε, Ϋθθξαζε πνπ λα κπαέλε 

θαη ζηα πιαέζηα ηεο γεληθάο ειιεληθάο ηδηνζπγθξαζέαο, φπσο καο παξαδέλεηαη απφ 

αηψλεο ά φπσο ηνπιΪρηζηνλ ζΫινπκε λα βιΫπνπκε ζε κηα σξηζκΫλε ηζηνξηθά ζηηγκά 

ηελ φιε ειιεληθά Ϋθθξαζε ζαλ κηα αδηαπΫξαζηε ελφηεηα απφ ηελ αξραηφηεηα σο 

ζάκεξα». ΤπνγξΪκκηζε κΪιηζηα ηε γλψζε εθ κΫξνπο ηνπ Σζαξνχρε ησλ 

«επηηεπγκΪησλ ησλ μΫλσλ», γλψζε ε νπνέα ηξνθνδνηεέ ηελ «ειιεληθά ηνπ ξέδα» θαη 

απνδέδεη θαηλνχξγηνπο πΪληα ειιεληθνχο θαξπνχο. Ηδηαέηεξε αλαθνξΪ Ϋθαλε ν 

ΚαιιηγΪο ζηε ζεκαηηθά ησλ Ϋξγσλ θαη θπξέσο ζηελ αλαδάηεζε θαη αλΪδεημε ηεο 

«ζπλνπηηθάο, ζπκβνιηθάο» κνξθάο ηνπ λενειιεληθνχ αλζξψπηλνπ ηχπνπ, 

                                                 
240Γ. Γζαιακηυπμοθμξ, ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο, 22 Ηαλνπαξένπ Ŕ 22 Φεβξνπαξένπ [1949], Αέζνπζα 

Ρφκβνο, Αζάλα. 
241Μ. ΚαιιηγΪο, «Σν Ϋξγν ηνπ Γηακαληφπνπινπ», εθ. Σμ Βήια, 2 Απξηιένπ 1949. 
242Έηεεζζξ Γζάκκδ Σζανμφπδ 1932-1952, Ακαδνμιζηή Δηθμβή, ΚαηΪινγνο, Βξεηαλληθφλ πκβνχιηνλ, 

Αζάλαη, 17-29 Φεβξνπαξένπ 1952. 
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επηζεκαέλνληαο θη εδψ ηε ζρΫζε ηνπο κε ηελ αξραέα ειιεληθά αγγεηνπιαζηηθά θαη ηε 

βπδαληηλά δσγξαθηθά. ΣΫινον ηερλνθξέηεο αλαθΫξζεθε θαη ζε Ϋλα αθφκε «ειιεληθφ» 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ Σζαξνχρε, ζην γεγνλφο φηη δέλεη ζηα Ϋξγα ηνπ Ϋλα ραξαθηάξα 

δηαθνζκεηηθφ «κε ηελ θαιά, ηελ πξαγκαηηθά ζεκαζέα ηεο ιΫμεο. ηνιέδνπλ δειαδά 

ηα Ϋξγα ην πεξηβΪιινλ ηνπο αλεμΪξηεηα απφ ην πεξηερφκελφ ηνπο, ζαλ ρξσκαηηθΫο 

επηθΪλεηεο θαη ζπλζεηηθΫο ελφηεηεο».
243

 

ΔιιεληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ αλαδάηεζε ν ΚαιιηγΪο θαη ζηα Ϋξγα ηεο 

λενειιεληθάο γιππηηθάο. Με αθνξκά, ιφγνπ ρΪξε, ηελ Ϋθζεζε ηνπΥξάζηνπ 

ΚαπξΪινπζηελ αέζνπζαηνπ «Παξλαζζνχ» ην 1946,
244

 ν ΚαιιηγΪο ραξαθηάξηζε ηνλ 

θαιιηηΫρλεσο Ϊμην ζπλερηζηά ηεο ειιεληθάο γιππηηθάο παξΪδνζεο,
245

ελψ γηα ηηο 

αγγεηνγξαθέεο πνπ παξνπζέαζε ν ΚαπξΪινο ζην μελνδνρεέν «Κεληξηθφλ» ην 1950,
246

 

ν ηερλνθξέηεο Ϋθαλε ιφγν γηα ην ζηνηρεέν ηνπ «αλζξσπνκνξθηζκνχ», ζπλδΫνληΪο ην 

κε ηνλ «αλζξσπνκεηξηζκφ» ησλ αξραέσλ Διιάλσλ, γηα λα ζπκπεξΪλεη πσο πνηΫ ν 

Έιιελαο δελ ρΪλεη ην αλζξψπηλν κΫηξν.
247

ρνιηΪδνληαο, επέζεο, ηελ Ϋθζεζε 

γιππηηθάο ηνπ ΑιΫθνπ Γηνκάδε-Κπξηαθνχ ζηνλ «Παξλαζζφ», ν ΚαιιηγΪο αθνχ 

Ϋθξηλε ζεηηθΪ ηε δνπιεηΪ ηνπ λεαξνχ γιχπηε, ζηΪζεθεζηελ νκνηνκνξθέα ζηηο 

ιεπηνκΫξεηεο ησλ κνξθψλ («ηα κΪηηα, ην ζηφκα, ε κχηε εέλε ζρεδφλ φια φκνηα), 

ππνζηεξέδνληαο φηη απηά ε γελέθεπζε δελ Ϋρεη ειιεληθά πξνΫιεπζε θαη φηη ε 

παξαγλψξηζε ηνπ αηφκνπ θαη ε αλαγσγά ηνπ αλζξψπνπ ζε ηχπν πξνΫξρεηαη εέηε απφ 

ηνλ ΒνξξΪ εέηε απφ ηελ αξραέα Αλαηνιά. Έηζη ζπκπΫξαλε φηη ν Κπξηαθφο 

«κνξθψζεθε πΪξα πνιχ απφ θσηνγξαθέεο Ϋρνληαο ππφςε Ϋξγα ζαλ ηνπ Γεξκαλνχ 

ΜπΪξιαρ, ά ηεο Οξιψθ ά ηνπ Δλξέ ΛσξΪλο ά θαη Ϊιισλ πνπ κνηΪδνπλ θαη 

επεξεΪζηεθε απ‟ απηνχο», ελψ ηφληζε φηη δελ εέρε Ϋξζεη ζε επαθά κε ηελ αξραέα 

ειιεληθά γιππηηθά, παξαζΫηνληαο θαη ην παξΪπνλν ηνπ γιχπηε φηη ην Δζληθφ 

Αξραηνινγηθφ Μνπζεέν άηαλ θιεηζηφ θαη δελ εέρε Ϋηζη ηε δπλαηφηεηα λα δεη ηα Ϋξγα 

ηΫρλεο.
248

 

Σελ αδπλακέα λα γέλεη θαηαλνεηά ε «βφξεηα ηερλνηξνπέα» ζηελ ΔιιΪδα 

ηφληζε ν ΚαιιηγΪο θαη κε αθνξκά ηελ Ϋθζεζε ηνπ Άγγινπ γιχπηε Υ. Μνπξ 

                                                 
243Μ. ΚαιιηγΪο, «Απφ ηαο εθζΫζεηο», εθ. Σμ Βήια, 23 Φεβξνπαξένπ 1952. 
244Έηεεζζξ βθοπηζηήξ Υν. Καπνάθμο, 1940-1946, ΚαηΪινγνο, αέζνπζα Παξλαζζνχ, Αζάλαη, Οθηψβξηνο 

1948. 
245Μ. ΚαιιηγΪο, «Ο ΚαπξΪινο ζηνλ Παξλαζζφ», εθ. Σμ Βήια, 18 Οθησβξένπ 1946. 
246Υν. Καπνάθμο Έηεεζζξ Κεναιζηήξ, δέπηπρν, Οξγαληζκφο ΔθζΫζεσλ, ρ.ρ. [ΝνΫκβξηνο 1950]. 
247Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ θεξακεηθά», εθ. Σμ Βήια, 4 Ννεκβξένπ 1950. 
248Μ. ΚαιιηγΪο, «Καη Ϊιιαη εθζΫζεηο», εθ. Σμ Βήια, 24 Ηαλνπαξένπ 1948. 
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(HenryMoore)ζηελ Αζάλα ην 1951.
249

 Ζ γεκΪηε κπζηηθηζκφ θαη ξνκαληηθφ πΪζνο 

ηΫρλε ηνπ Μνπξ, κε ηελ «Ϋιμε γηα ηηο απφκαθξεο ξέδεο ηνπ αζρεκΪηηζηνπ εέλαη καο», 

άηαλ γηα ηνλ δηεπζπληά ηεο Πηλαθνζάθεο, μΫλε γηα ηνπο ζεκεξηλνχο Έιιελεο, επεηδά 

δελ ζρεηηδφηαλ κε ηνλ «ιφγν» θαη δελ κπνξνχζε λα κπεη ζηα θαινχπηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ κΫηξνπ.Θα πξΫπεη εδψ φκσο λα ζεκεηψζσ φηη νη παξαπΪλσ θξΪζεηο ηνπ 

ΚαιιηγΪδελ ππΫθξππηαλ ηελ απαμέσζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο γιππηηθάο, αιιΪ 

αληηζΫησο, ν αξζξνγξΪθνο αλαγλψξηζε ζην θεέκελφ ηνπ ηελ πςειά θαιιηηερληθά 

πνηφηεηα ηνπ Ϋξγνπ θαη επεζάκαλε φηη ρξεηΪδεηαη «θαηαξηηζκφο θαη πξνπαέδεπζηο γηα 

λα λνηψζνπκε ηα Ϋξγα απηΪ, φπσο Ϊιισζηε θαη φια ηα Ϋξγα ηεο ηΫρλεο. ΠξΫπεη λα 

πξνεγεζά καθξΪ θαη επηκειεκΫλε αγσγά γηα λα λνηψζνπκε ηελ πξνζπΪζεηα ηνπ 

θαιιηηΫρλε απηνχ θαη λα ηελ εθηηκάζνπκε θαη‟ αμέαλ».
250

 

ηνλ ηνκΫα ηεο αξρηηεθηνληθάο, ν ΚαιιηγΪο Ϋβιεπε σο επηηπρεκΫλα 

παξαδεέγκαηα ειιεληθάο Ϋθθξαζεο ηα λενθιαζηθΪ «αζελατθνχ ηχπνπ» ζπέηηα πνπ 

Ϊξρηζαλ λα ρηέδνληαη ζηελ πξσηεχνπζα ηνπ λενζχζηαηνπ βαζηιεένπ θαη δε ζηελ 

ΠιΪθα, ηα νπνέα θαη ζεσξνχζε θαιχηεξα απφ ηα θαηνπηλΪ, επεηδά αθξηβψο «ζηα 

ησξηλΪ κεηαθΫξακε ρσξέο αέζζεκα πξνζαξκνγάο μΫλα πνπ εέλαη θακσκΫλα γηα Ϊιια 

κεγΫζε γηα Ϊιιν πεξηβΪιινλ, γηα Ϊιινλ ζθνπφ. Φεπηέζαλ ηα ζράκαηα απηΪ ζηελ δηθά 

καο πεξηνρά, δελ εθθξΪδνπλ αιάζεηεο πιΫνλ θη Ϋηζη βξεζάθακε ζάκεξα εκεέο πνπ φζν 

θαλΫλαο Ϊιινο ιαφο θξΪηεζε ςειΪ ην αξρηηεθηνληθφ αέζζεκα λα κελ Ϋρνπκε 

αξρηηεθηνληθά».
251

Με αθνξκά ην βηβιέν ηνπ Άξε Κσλζηαληηλέδε γηα ηα παιηΪ 

αζελατθΪ ζπέηηα,
252

 ν ΚαιιηγΪο Ϋθαλε ιφγν γηα ηα γλάζηα θαη κφληκα ειιεληθΪ ηνπο 

ζηνηρεέα, ηα νπνέα άηαλ παξφληα ηφζν ζηνπο αξραένπο ειιεληθνχο λανχο, φζν θαη ζηε 

βπδαληηλά αξρηηεθηνληθά, θαη αλΫθεξε σο ραξαθηεξηζηηθφ παξΪδεηγκα ηελ αξραέα 

ζηνΪ («Ϋλα απφ ηα αξραηφηαηα ζηνηρεέα ηεο ειιεληθάο αξρηηεθηνληθάο, γλάζην 

ειιεληθφ δεκηνχξγεκα»), ε νπνέα ζπλαληΪηαη ζην βπδαληηλφ πεξέβνιν θαη θαηφπηλ 

ζην ραγηΪηηησλ θαηνπηλψλ ρξφλσλ.
253

 ΣΫινο, ν ΚαιιηγΪο επηδνθέκαζε θαη ηα ζρΫδηα 

ηνπ ΠΪηξνθινπ Καξαληηλνχ γηα ηα λΫα θηάξηα ηεο ΡηδΪξεηνπ ρνιάο, κε ην 

επηρεέξεκα φηη ν αξρηηΫθηνλαο δηαηάξεζε ηελ αλαινγέα κε ην «ειιεληθφ αέζζεκα»θαη 

                                                 
249Υέκνο Μμον. Έηεεζδ βθοπηζηήξ ηαζ ζπεδίςκ μνβακςιέκδ απυ ημ Βνεηακκζηυκ οιαμφθζμκ, θεέκελν 

HerbertRead, Άγγεινο Πξνθνπένπ, Αζάλαη, ΕΪππεηνλ 1951. 
250Μ. ΚαιιηγΪο, «Όζηεξα απφ ηελ Ϋθζεζε Μνπξ», εθ. Σμ Βήια, 7 Απξηιένπ 1951. 
251Μ. ΚαιιηγΪο, «Διιεληθά αξρηηεθηνληθά», εθ. Σμ Βήια, 18 επηεκβξένπ 1948.  
252Α. Κσλζηαληηλέδεο, Σα παθζά Αεδκασηά ζπίηζα, Αζάλα, ρ.ε., 1950. 
253Μ. ΚαιιηγΪο, «ΠαιηΪ αζελατθΪ ζπέηηα (ιατθά αξρηηεθηνληθά)», εθ. Σμ Βήια, 16 επηεκβξένπ 1950. 
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απΫθπγε ην «θνινζζηαέν», θαη ηαπηφρξνλαΫδσζε κηα πιαζηηθά Ϋθθξαζε ζην ζχλνιν, 

Ϋηζη πνπ λα εέλαη ακΫζσο θαηαλνεηά ε ζεκαζέα ηνπ θΪζε θηηξένπ.
254

  

                                                 
254Μ. ΚαιιηγΪο, «Ο δηαγσληζκφο ησλ θηηξέσλ ηεο Ρηδαξεένπ», εθ. Σμ Βήια, 31 Απγνχζηνπ 1948. 



   841 

ΚεθΪιαην 18: Ζ νξγΪλσζε θαη ιεηηνπξγέα ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο (Δ.Π.Μ.Α..)θαηΪ ηα ρξφληα 1949-1967 

 

18.1) Ζ ζηειέρσζε ηεο Δπηηξνπήο Δπίβιεςεο θαη ε νξγάλσζε ηεο 

Δζληθήο Πηλαθνζήθεο θαηά ηα ρξόληα 1949-1954 

Σνλ δηνξηζκφ ηνπ ΚαιιηγΪ ζηε δηεχζπλζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 1949, αθνινχζεζε ζηα ηΫιε Ηνπιένπ ε Ϋθδνζε ηνπ Βαζηιηθνχ ΓηαηΪγκαηνο 

γηα ηελ αλαλΫσζε ηεο ζεηεέαο ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ηνπ κνπζεένπ.
255

 Ζ ζχλζεζά 

ηεο δηαηεξάζεθε ζρεδφλ ε έδηα, κε εμαέξεζε ηελ αληηθαηΪζηαζε ηνπ ηΫθαλνπ 

ΑζελνγΫλε απφ ηνλ ινγνηΫρλε ΣΪθε Παπαηζψλε (1895-1975), ν νπνένο αλΫιαβε ηε 

ζΫζε ηνπ Σακέα-πκβνχινπ, πηζαλψο ιφγσ ηεο εκπεηξέαο ηνπ κε ηα νηθνλνκηθΪ 

ζΫκαηα, αθνχ ηελ έδηα πεξένδν άηαλ πςειφβαζκν ζηΫιερνο ηνπ Τπνπξγεένπ 

Οηθνλνκηθψλ, ζην νπνέν θαη εξγαδφηαλ ζπλερψο απφ ην 1914.
256

 

 

Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπίβιεςεο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο 

1/1/1949-31/12/1951 θαη 1/1/1952-31/12/1954 

Αληψλεο ΜπελΪθεο, Πξφεδξνο (πεζαέλεη ζηηο 31/5/1954) 

ΗσΪλλεο Μ. Παλαγησηφπνπινο, Γεληθφο ΓξακκαηΫαο  

Παλαγηψηεο (ΣΪθεο) Παπαηζψλεο, Σακέαο-χκβνπινο 

Υξάζηνο Καξνχδνο 

Γεκάηξηνο Δπαγγειέδεο 

Γεκάηξηνο Σδηξαθφπνπινο (παξαηηεέηαη ζηηο 25/11/1952, ρσξέο λα αληηθαηαζηαζεέ) 

Κψζηαο ΠΪγθαινο 

 

Ζ κνλαδηθά δεκφζηα αληέδξαζε πνπ Ϋρσ εληνπέζεη γηα ηε ζχλζεζε ηεο 

Δπηηξνπάο άηαλ εθεέλε ηνπ Άγγεινπ Πξνθνπένπζε Ϊξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξέδαΖ 

                                                 
255ΦΔΚ,αξ. 193 ηεο 27εο Ηνπιένπ 1949. Ζ ζεηεέα ηεο αλαλεψζεθε επέζεο κε Β.Γ. ηνλ ΝνΫκβξην ηνπ 

1952, βι. ΦΔΚ, αξ. 263 ηεο 3εο Ννεκβξένπ 1952. Με επηζηνιά ηνπ ζηηο 25 Ννεκβξένπ 1952 ν 

Σδηξαθφπνπινο ππΫβαιε ηελ παξαέηεζά ηνπ απφ κΫινο ηεο Δπηηξνπάο, θΪηη πνπ απνδΫρηεθε ηα 

ππφινηπα κΫιε ζηε ζπλεδξέαζε ηεο 24εο Ηαλνπαξένπ 1953. ηελ εθεκεξέδα Σμ Βήια ηεο 25εο Ηνπλένπ 

1954 αλαθΫξεηαη φηη κε λΫν ΓηΪηαγκα ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο δηνξέζηεθαλ κΫιε ηνπ ζπκβνπιένπ ηεο 

ΔΠΜΑ νη Δπαγγειέδεο, Παπαηζψλεο, ΠΪγθαινο θαη Παλαγησηφπνπινο. 
256Ο Παπαηζψλεο ζα δηαηειΫζεη αξγφηεξα αληηπξφεδξνο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Δζληθνχ 

ΘεΪηξνπ (1955-1964) θαζψο θαη αληηπξφεδξνο θαη πξφεδξνο ηεο Διιεληθάο Δηαηξεέαο Αηζζεηηθάο. 

ηα 1967 εθιΫρζεθε κΫινο ηεο Αθαδεκέαο Αζελψλ. Βι. Γ. ΔιεπζεξΪθεο, Σ.Κ. Παπαηζχκδξ. Μζα 

ελέηαζδ ηδξ πμζδηζηήξ ημο ζηδ δζαηεζιεκζηή πνμμπηζηή ηδξ πμίδζδξ ηςκ F. Hölderlin, P. Claudelηαζ T.S. 

Eliot, δηδαθηνξηθά δηαηξηβά, ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, 2007, εηδηθΪ ζει.41-80 γηα 

ηελ θξηηηθά πξφζιεςε ηνπ Ϋξγνπ ηνπ. 
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Καεδιενζκή ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1950. Ο ηερλνθξέηεοδηαθψλεζε αξρηθΪ κε ηε 

ζρεδηαδφκελε απνκΪθξπλζε ηεο Πηλαθνζάθεο απφ ηνπο ρψξνπο ηνπ Πνιπηερλεένπ 

θαη ηελ αλΫγεξζε ηνπ λΫνπ θηεξένπ ηεο ζηελ νδφ ΡηδΪξε θαη επηηΫζεθε ζηε ζπλΫρεηα 

κε ζθιεξνχο ραξαθηεξηζκνχο ζηα κΫιε ηεο δηνέθεζεο ηνπ κνπζεένπ:«Άλζξσπνη 

δησξηζκΫλνη γηα λ‟ απνθηάζνπλ Ϋλα ηέηιν ά Ϋλα κηζζφ δελ εέλαη δπλαηφ λα ξπζκέδνπλ 

νξηζηηθΪ Ϋξγα θαη πνιπδΪπαλα, πνπ αθνξνχλ ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ Ϋζλνπο θαη ηελ 

πξνβνιά ηνπ πνιηηηζκνχ απηνχ ζηελ ειιεληθά θαη δηεζλά θνηλά γλψκε». Πξφηεηλε 

επέζεο λα θαηαξηηζηεέ θαη λα ςεθηζηεέ Ϋλαο νξγαληζκφο ηεο Πηλαθνζάθεο, ψζηε λα 

αλαβηψζεη ην πκβνχιην ηνπ Μνπζεένπ «πνπ ην θαηάξγεζαλ νη ππνπξγνέ γηα λα 

δηνξέδνπλ θέινπο ησλ ρσξέο αληέζηαζε» θαη λα αληηπξνζσπεπηνχλ ζε απηφ «ηα 

ηδξχκαηα, ηα ιεηηνπξγάκαηα, νη θηιφηερλνη, κε πξφζσπα εηδηθΪ, ππεχζπλα θαη 

αξκφδηα». πκπιάξσζε, κΪιηζηα, φηη ε Πηλαθνζάθε «δΫθα ηψξα ρξφληα Ϋρεη 

παξαδνζά ζηελ αλαξρέα θαη ζηα ρΫξηα εξαζηηερλψλ θαη αλεπζχλσλ».
257

 

ηνδεκνζέεπκα ηνπ Πξνθνπένπ απΪληεζε κε επηζηνιά ηνπ ζηελ έδηα 

εθεκεξέδα ν Αληψλεο ΜπελΪθεο θΪλνληαο ιφγν γηα αλαθξηβά θαη απζαέξεηα 

ζπκπεξΪζκαηα θαη ραξαθηεξέδνληαο «αλνέθεηνπο» ηνπο ραξαθηεξηζκνχο ηνπ 

αξζξνγξΪθνπ. ΠαξΫζεζε κΪιηζηα ηα νλφκαηα ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο 

θαζψο θαη ην δηΪηαγκα ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο,γηα λα δεέμεη φηη επξφθεηην γηα Ϊηνκα 

εγλσζκΫλνπ θχξνπο (ζπιιΫθηεο, δηεπζπληΫο κνπζεέσλ, θαζεγεηΫο ηνπ Πνιπηερλεένπ), 

πνπ εξγΪδνληαη ρσξέο θακέα απνιχησο ακνηβά.
258

ε λΫν ηνπ Ϊξζξν ν Πξνθνπένπ, 

αθνχ επαλΫιαβε ηελ πξφηαζε ηνπ λα εγθαηαζηαζεέ ε Πηλαθνζάθε ζην θεληξηθφ 

θηάξην ηνπ Πνιπηερλεένπ, κε ηελ νηθνλνκηθά ζπλδξνκά ησλ ρξεκΪησλ ηνπ ζρεδένπ 

ΜΪξζαι, ππνζηάξημε ζηε ζπλΫρεηα φηη δηεπζπληΫο ηνπ κνπζεένπ πξΫπεη λα 

δηνξέδνληαη «δφθηκνη θαιιηηΫρλεο κε εηδηθΫο κνπζεηνγξαθηθΫο γλψζεηο θαη δηεζλΫο 

θχξνο», αλαθΫξνληαο σο παξαδεέγκαηα ηνλ Μαηζαέν ΡεληΫξε θαη ηνλ Γεκάηξε 

ΓαιΪλε. ΑλαθνξηθΪ δε κε ηε ζχλζεζε ηεο Δπηηξνπάο, ν Πξνθνπένπ δηαηχπσζε ηελ 

ελφριεζά ηνπ πνπ απνπζηΪδαλ νη εθπξφζσπνη ηνπ θαιιηηερληθνχ θφζκνπ, δειαδά νη 

θαιιηηΫρλεο, νη αξρηηΫθηνλεο θαη νη ζπιιΫθηεο, ελψ απνθΪιεζε ππνηηκεηηθΪ ηα 

παξφληα κΫιε σο «ηξεηο αξραηνιφγνη, Ϋλαο δηπισκαηηθφο ππΪιιεινο, Ϋλαο θηιφινγνο, 

Ϋλαο πνηεηάο θαη Ϋλαο ππΪιιεινο ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο», απαληψληαο εκκΫζσο 

ζην πξναλαθεξζΫλ επηρεέξεκα ηνπ ΜπελΪθε γηα ην εγλσζκΫλν ηνπο θχξνο. ΣΫινο, 

θΪιεζε ηελ ησξηλά Δπηηξνπά αληέ λα παξαζχξεηαη ζε πξνζσπηθΫο επηζΫζεηο ελαληένλ 

                                                 
257Α. Πξνθνπένπ, «Πηλαθνζάθε», εθ. Ζ Καεδιενζκή, 10 Απγνχζηνπ 1950. 
258Βι. ηελ επηζηνιά ηνπ ΜπελΪθε ζηελ εθ. Ζ Καεδιενζκή, 26 Απγνχζηνπ 1950. 
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ηνπ, λα ζπληΪμεη Ϋλα θαηΪινγν ησλ Ϋξγσλ ηεο ζπιινγάο θαη Ϋλαλ νξγαληζκφ 

εζσηεξηθάο ιεηηνπξγέαο ζπγρξνληζκΫλν θαη αδηΪβιεην. Έζπεπζε δε λα ζεκεηψζεη φηη 

ηνλ ρσξέδνπλ αληηιάςεηο αξρψλ, σο πξνο ηελ νξγΪλσζε θαη δηνέθεζε ηνπ ηδξχκαηνο, 

ρσξέο φκσο λα αλαθεξζεέ πεξαηηΫξσ ζην ζπγθεθξηκΫλν ζΫκα.
259

 

ΑκΫζσο κεηΪ ηελ αλΪιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ν ΚαιιηγΪο θιάζεθε λα 

αληηκεησπέζεη ηηο απαηηάζεηο ησλ ππεπζχλσλ ηνπ Πνιπηερλεένπ λα ηνπο επηζηξαθνχλ 

ηα Ϋξγα ηεο ζπιινγάο Γεσξγένπ ΑβΫξσθ, κε ζθνπφ λα εθηεζνχλ ζηηο αέζνπζεο ηνπ 

ηδξχκαηνο, ζχκθσλα κε ηε βνχιεζε ηνπ δηαζΫηε. Με αλαθνέλσζά ηνπο ζηηο 

αζελατθΫο εθεκεξέδεο γλσζηνπνέεζαλ κΪιηζηα φηη εηραλ απνζηεέιεη δχν ζρεηηθΫο κε 

ην ζΫκα επηζηνιΫο πξνο ηε Γηεχζπλζεο ΚιεξνδνηεκΪησλ ηνπ Τπνπξγεένπ 

Οηθνλνκηθψλ, πξνο ηηο νπνέεο ε Πηλαθνζάθε δελ ζπκκνξθψζεθε.
260

 Ο ΚαιιηγΪο 

απΪληεζε Ϊκεζακε επηζηνιά ηνπ ζηηο εθεκεξέδεο (κε εκεξνκελέα δεκνζέεπζεο 16 

Απγνχζηνπ 1950), ηνλέδνληαο φηη νη πέλαθεο ηεο ζπιινγάο παξαδφζεθαλ επηζάκσο 

θαη δηΪ πξσηνθφιινπ ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη κΪιηζηα κε ππνπξγηθά Ϋγθξηζε.
261

 

Σν δάηεκα, σζηφζν, δελ επηιχζεθε, αιιΪ αληέζεηα εμαθνινχζεζε λα απαζρνιεέ ηηο 

δηνηθάζεηο ησλ δχν ηδξπκΪησλ θαη θαηΪ ηελ επφκελε δεθαεηέα, κΫρξη ηελ νξηζηηθά 

δηθαέσζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζηα πνιηηηθΪ δηθαζηάξηα.
262

 

Απφ ηηο πξψηεο, επέζεο, πξνηεξαηφηεηεο πνπ Ϋζεζε ν λΫνο δηεπζπληάο άηαλ ε 

επέιπζε κηαο ζεηξΪο ζεκαληηθψλ δεηεκΪησλ πνπ αθνξνχζαλ ηε ιεηηνπξγέα ηεο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο. πσο εχζηνρα γξΪθηεθε ζηνλ αζελατθφ ηχπν ηα πξνβιάκαηα 

πνπ ηΫζεθαλ «πξνο ιχζηλ ελψπηνλ ηεο Γηεπζχλζεσο ηνπ Ηδξχκαηνο εέλαη Ϊπεηξα», κε 

ζεκαληηθφηεξα εθεέλα ηεο «εππξφζσπνπ θαη θαηΪιιεινπ ζηΫγεο, επαξθνχο ρψξνπ 

εθζΫζεσλ, θαηαηΪμεσο, ειΫγρνπ ηεο γλεζηφηεηαο θαη αμηνινγάζεσο ηνπ πιηθνχ 

θ.α.».
263

 Απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο επηδηψμεηοηνπ ΚαιιηγΪ άηαλ λα νξγαλσζεέ ζε 

θαηΪιιειν ρψξν κηα πξνζσξηλά Ϋθζεζε κε ηα Ϋξγα ηεο ζπιινγάο ηνπ κνπζεένπ, ηα 

νπνέα ηελ πεξένδν εθεέλε βξέζθνληαλ αθφκε κΫζα ζε θηβψηηα ζηηο αέζνπζεο ηνπ 

Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζεένπ, ψζηε «λα γέλε κηα πξψηε επαθά ηνπ κεγΪινπ 

θνηλνχ κε ηελ Πηλαθνζάθελ δηα λα πξνζειθχζε ην ελδηαθΫξνλ ησλ θηινηΫρλσλ θαη ελ 

γΫλεη ησλ ζπιιεθηψλ θαιιηηερληθψλ ζεζαπξψλ θαη πηλΪθσλ, ψζηε λα δσξάζνπλ 

                                                 
259Α. Πξνθνπένπ, «Οη πεξηπΫηεηεο ηεο Πηλαθνζάθεο», εθ. Ζ Καεδιενζκή, 31 Απγνχζηνπ 1950. 
260Αλκ., «Ζ Πηλαθνζάθε ΑβΫξσθ θαη ην Πνιπηερλεένλ», εθ. Δζηία, 12 Απγνχζηνπ 1950. Αλκ., «Σν 

Πνιπηερλεένλ θαη ε Πηλαθνζάθε», εθ. Έεκμξ, 12 Απγνχζηνπ 1950. 
261Βι. ζρεηηθΪ εθ. Έεκμξ, Σμ Βήια, Σα Νέα θαη Ζ Καεδιενζκή, 18 Απγνχζηνπ 1950. 
262Βι. ηνλ ζρεηηθφ νγθψδε θΪθειν ζην αξρεέν ηεο Δ.Π.Μ.Α.. 
263Αζελαένο, «Σα δεηάκαηα ηεο εζληθάο πηλαθνζάθεο. Αη επηδηψμεηο ηεο λΫαο δηεπζχλζεσο», εθ. Σα 

Νέα, 17 επηεκβξένπ 1949. 
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αμηφινγα Ϋξγα δσγξαθηθΪ θαη γιππηΪ, ηα νπνέα Ϋρνπλ εηο ηελ θαηνράλ ησλ, εηο ηελ 

Δζληθάλ Πηλαθνζάθελ».
264

ΔπηπξνζζΫησο, βαζηθφ κΫιεκα ηνπ λΫνπ δηεπζπληά άηαλ ε 

νξηζηηθά ζηΫγαζε ηεο Πηλαθνζάθεο ζε ηδηφθηεην κΫγαξν, κε ηηο πξνζπΪζεηΫο ηνπ λα 

ζηξΫθνληαη αξρηθΪ ζηελ εμεχξεζε ηνπ θαηΪιιεινπ νηθνπΫδνπ θαη ζηε ζπλΫρεηα ζηελ 

εμαζθΪιηζε ηεο αλαγθαέαο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ αλΫγεξζε ηνπ νηθνδνκάκαηνο. 

ΣΫινο, ν ΚαιιηγΪοΫζεζε σο βαζηθφ ηνπ ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγάο ηεο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο θαη θπξέσο ηνπ ηκάκαηνο ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο, ηφζν κε 

αγνξΫο Ϋξγσλ, φζν θαη κε ηελ απνδνρά δσξεψλ θαη θιεξνδνηεκΪησλ. πσο 

ππνζηάξημε ζε ζπλΫληεπμά ηνπ ζηνλ ΜακΪθε, ιέγεο κφιηο εκΫξεο κεηΪ ηνλ δηνξηζκφ 

ηνπ: «ζα άζεια λα γέλε πξψηα απ φια κηα θαηΪ ην δπλαηφλ πιάξε Νενειιεληθά 

Πηλαθνζάθε θαη θπζηθΪ πξΫπεη λα αξρέζεη θαλεέο απφ ηνπο παιηφηεξνπο. Απαξαέηεην 

φκσο νπζηαζηηθφ θαη βαζηθφ παξΪιιειν ζθΫινο εέλε ν θαηαξηηζκφο κηαο 

Νενειιεληθάο Γιππηνζάθεο».
265

 

 ΠαξΪιιεια κε ηηο πξνζπΪζεηΫο ηνπ γηα ηελ πινπνέεζε ησλ ηξηψλ παξαπΪλσ 

ζηφρσλ, γηα ηνπο νπνένπο θαη ζα αλαθεξζψ αλαιπηηθΪ ζε εηδηθΪ θεθΪιαηα ζηε 

ζπλΫρεηα ηεο δηαηξηβάο, ν ΚαιιηγΪο κεξέκλεζε ακΫζσο κεηΪ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ γηα ηελ 

θαηαινγνγξΪθεζε ησλ Ϋξγσλ ηεο ζπιινγάο θαη ηε ζπγθξφηεζε κηαο ζεηξΪ αξρεέσλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ ηζηνξέα ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο:   

α) Καηαξηέζηεθαλ λΫνη θαηΪινγνη κε πιάξε ζηνηρεέα ησλ Ϋξγσλ πνπ πεξηιΪκβαλαλ νη 

ζπιινγΫο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο.
266

 ε εηδηθΫο θαξηΫιεο (επνπηηθΪ δειηέα 

θαηαγξαθάο / δειηέα κεηξψνπ), κΪιηζηα, θαηαγξΪθεθαλ ην φλνκα ηνπ θαιιηηΫρλε, 

ηεο χιεο, ηνπ ζράκαηνο θαη ησλ δηαζηΪζεσλ ησλ πηλΪθσλ, ηνπ ηξφπνπ απφθηεζεο 

(αγνξΪ, δσξεΪ, θιεξνδφηεκα), ηεο ρξνλνινγέαο εηζαγσγάο ζηε ζπιινγά, ηα νλφκαηα 

ησλ παιαηψλ θαηφρσλ, νη εθηειεζζεέζεο εξγαζέεο ζπληάξεζεο ζηνλ πέλαθα. 

ΔπηπξνζζΫησο, εθηφο απφ ηελ παξαπΪλσ δηαέξεζε ηεο θαξηΫιαο, δειψζεθαλ κε 

ηδηαέηεξα ρξψκαηα θαη νη δηΪθνξεο ζρνιΫο, ψζηε ν κειεηεηάο πνπ ζα επηζπκνχζε λα 

                                                 
264π.π. 
265Α. ΜακΪθεο, «Οκηιεέ ν λΫνο Γηεπζπληάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο θ. ΚαιιηγΪο», εθ. Έεκμξ, 25 

Μαΐνπ 1949. 
266πσο ραξαθηεξηζηηθΪ γξΪθεη ν ΚαιιηγΪο ζην Ζ Δεκζηή Πζκαημεήηδ. Πνμζπάεεζεξ ηαζ 

απμηεθέζιαηα, φπ.π., ζει. 7, ζρεηηθΪ κε ηελ πεξένδν πνπ ηα Ϋξγα θπιΪζζνληαλ ζηε δεμηΪ πηΫξπγα ηνπ 

Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζεένπ: «Μνπ παξαδφζεθε Ϋλα κεγΪιν βηβιέν εηζαγσγάο, πνπ εέρε 

ζπληαρζεέ ζηνλ πφιεκν «ελ βέα» […] Ζ πξψηε απαζρφιεζά κνπ άηαλ λα θσηνγξαθάζσ κε ηε Leica 

φινπο Ŕ ά κΪιινλ ζρεδφλ φινπο Ŕ ηνπο πέλαθεο ζηε γξακκά θαη γξάγνξα. Με ηνλ ηξφπν απηφ Ϋπαηξλα 

θαη κηα πνιχ πξφρεηξε ηδΫα ηνπ ηη πεξηεέραλ νη απνζάθεο. Απφ ηηο θσηνγξαθέεο απηΫο θαηαξηέζηεθαλ 

κηθξΪ ιεπθψκαηα, πνιχ βνεζεηηθΪ γηα ηελ αλαδάηεζε ησλ Ϋξγσλ ζ‟ φιε ηελ θαηνπηλά πεξένδν». 
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αλαδεηάζεη, ιφγνπ ρΪξε, ηα Ϋξγα ησλ Φιακαλδψλ θαιιηηερλψλ λα κπνξεέ λα ηα βξεη 

ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηΪζηεκα.
267

 

β) Άξρηζε λα ζπγθξνηεέηαη πιάξεο θσηνγξαθηθφ αξρεέν Ϋξγσλ ηΫρλεο, ηφζν ηεο 

ζπιινγάο ηεο Πηλαθνζάθεο, φζν θαη ησλ ζεκαληηθφηεξσλ επξσπατθψλ κνπζεέσλ, 

ψζηε λα Ϋρνπλ ηε δπλαηφηεηανη επηζθΫπηεο «βιΫπνληαο Ϋλαλ πέλαθα κεγΪινπ Έιιελα 

δσγξΪθνπ ά μΫλνπ, λα ιακβΪλνπλ κηα γεληθφηεξε αληέιεςε κΫζσ ηεο θσηνγξαθέαο 

θαη ησλ ζπνπδαηφηεξσλ Ϋξγσλ ηνπ πνπ βξέζθνληαη ζην εμσηεξηθφ».
268

 

γ) Γεκηνπξγάζεθε αξρεέν κε απνθφκκαηα εθεκεξέδσλ πνπ αθνξνχζαλ θαιιηηερληθΪ 

γεγνλφηα, θαζψο θαη αξρεέν κε θαηαιφγνπο εθζΫζεσλ, ππξάλαο ηνπ νπνένπ 

απνηεινχζαλ νη θαηΪινγνη πνπ εέρε θιεξνδνηάζεη ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε ν 

ΟδπζζΫαο ΦσθΪο.  

δ) Άξρηζε λα θαηαξηέδεηαη αξρεέν ηεο Νεψηεξεο Διιεληθάο ΣΫρλεο, ζην νπνέν ζα 

αλαγξαθφηαλ «πΪζα ελδηαθΫξνπζα πιεξνθνξέα πεξέ ηνπ βένπ, ηνπ Ϋξγνπ θαη ηεο 

θαιιηηερληθάο ζηαδηνδξνκέαο φισλ γεληθψο ησλ εθιηπφλησλ θαη ησλ ζπγρξφλσλ 

ειιάλσλ εξγαηψλ ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ». Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ Ϋζηεηιε εηδηθά 

επηζηνιά πξνο ηνπο δψληεο Έιιελεο θαιιηηΫρλεο αιιΪ θαη πξνο ηνπο ζπγγελεέο 

εθεέλσλ πνπ εέραλ απνβηψζεη, ηνλέδνληαο ηνπο ηελ Ϋιιεηςε βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ 

θαη δεηψληαο ηνπο λα ζπκπιεξψζνπλ ζην ζπλεκκΫλν εηδηθφ δειηέν/εξσηεκαηνιφγην 

ηα αλαιπηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηε δσά θαη ην Ϋξγν ηνπ θΪζε θαιιηηΫρλε, ηηο εθζΫζεηο ζηηο 

νπνέεο εέρε ζπκκεηΫρεη, ηηο θξηηηθΫο πνπ εέραλ δεκνζηεπζεέ ζηνλ θαζεκεξηλφ θαη 

πεξηνδηθφ ηχπν, ηνπο αγνξαζηΫο ησλ Ϋξγσλ ηνπο θηι.
269

 

ε) Ξεθέλεζε ε δεκηνπξγέα βηβιηνζάθεο ηΫρλεο κε ηε ζπζηεκαηηθά αγνξΪ 

μελφγισζζσλ θπξέσο εθδφζεσλ, αλΪκεζΪ ηνπο θαη εηδηθΪ ιεμηθΪ ηΫρλεο, φπσο ην 

γεξκαληθφ ιεμηθφ ησλ Thieme-Becker θαη ην LePeintregraveurillustré ηνπ Delteil. 

πσο αλΫθεξε ραξαθηεξηζηηθΪ ν ΚαιιηγΪο:  

«ηακ βζα πνχηδ θμνά επζπείνδζα κα αβμνάζς έκα ή δφμ αζαθία πενί ηέπκδξ, 

ζηδνζγυιεκμξ ζε ηάπμζμ ημκδφθζμ ημο πνμτπμθμβζζιμφ, μ ηυηε πνμσζηάιεκμξ ηδξ 

οπδνεζίαξ εκηεθθμιέκςκ ελυδςκ ημο Τπμονβείμο Παζδείαξ ανκήεδηε ηδκ έβηνζζδ ημο 

εκηάθιαημξ, βζαηί οπμζηήνζγε πςξ δ δαπάκδ βζα αβμνά αζαθίςκ „κμείηαζ ιυκμ βζα αζαθία 

θμβζζηζηά‟. Σεθζηά υιςξ πείζηδηε ηαζ απυ ηυηε άνπζζακ κα αβμνάγμκηαζ αζαθία 

                                                 
267Μ. ΚαιιηγΪο, Ζ Δεκζηή Πζκαημεήηδ. Πνμζπάεεζεξ ηαζ απμηεθέζιαηα, φπ.π., ζει. 23. Σελ εξγαζέα 

αλΫιαβαλ ε Δξαηψ Καλδξά θαη ε Μ. ΑλεκνγηΪλλε. 
268Αλκ., «Έξεπλα εηο ηα κνπζεέα καο. Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε Ϋρεη πξνπΪλησλ αλΪγθελ ζηΫγεο. Αη 

επηδηψμεηο ηεο λΫαο δηεπζχλζεσο, ΜΫξνο 2νλ», εθ. Σα Νέα, 21 επηεκβξένπ 1950. 
269Βι. ηε ζρεηηθά επηζηνιά ζην Αξρεέν Μαξέλνπ ΚαιιηγΪ, Μνπζεέν ΜπελΪθε, θΪθεινο 2/6. Καζψο 

θαη ην Γειηέν Πιεξνθνξηψλ  πνπ ζπκπιάξσζε ν ΓηΪλλεο Σζαξνχρεο, ζην αξρεέν ηεο Δ.Π.Μ.Α.. 
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ηαηάθθδθα βζα ηδ αζαθζμεήηδ ηδξ Πζκαημεήηδξ, πμο είπε θίβα ιυκμ, ζοβηεκηνςιέκα 

απυ ημκ Εαπανία Παπακηςκίμο».
270

 

ζη) πζηεκαηνπνηάζεθε ε ζπληάξεζε ησλ Ϋξγσλ ηεο ζπιινγάο κε ηελ πξφζιεςε ηνπ 

Κσλζηαληέλνπ Κνπηζνπξά ζηε ζΫζε ηνπ κφληκνπ επηκειεηά,
271

 ελψ κε Ϋμνδα ηεο 

Πηλαθνζάθεο ν λΫνο ζπληεξεηάο ζηΪιζεθε ζηελ Ηηαιέα γηα κεηεθπαέδεπζε.
272

 

 Έλα επηηαθηηθφ δάηεκα πνπ ηΫζεθε ζηε λΫα δηεχζπλζε αθνξνχζε ηε ζηΫγαζε 

ησλ γξαθεέσλ, ηνπ εξγαζηεξένπ, ηεο βηβιηνζάθεο θαη ηνπ αξρεένπ ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο. Οη κελ ζπλεδξηΪζεηο ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο δηεμΪγνληαλ ηα ρξφληα 

εθεέλα θπξέσο ζην κνπζεέν ΜπελΪθε, ιφγσ ηεο παξνπζέαο ηνπ ΜπελΪθε ζηελ 

πξνεδξέα ηεο Δπηηξνπάο, ελψ ηα ππφινηπα ηκάκαηα ιεηηνπξγνχζαλ ζηνπο νξφθνπο 

ηεο «Casad‟ Italia» επέ ηεο νδνχ Παλεπηζηεκένπ. ηηο αξρΫο ηνπ 1952, σζηφζν, ην 

Τπνπξγεέν Δμσηεξηθψλ ελεκΫξσζε ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο γηα ηελ αλΪγθε 

απνκΪθξπλζεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο απφ ην ελ ιφγσ θηάξην, εμαηηέαο ηεο 

παξαρψξεζάο ηνπ ζηελ ηηαιηθά πξεζβεέα.
273

 Σα γξαθεέα ηνπ κνπζεένπ κεηαθΫξζεθαλ 

ηφηε ζε δχν νξφθνπο ζε θηάξην ζηε νδφ Κνινθνηξψλε 11 (παιαηφηεξε Ϋδξα ηνπ 

Τπνπξγεένπ Ναπηηιέαο), φπνπ θαη ζπλΫρηζαλ λα ζπλεδξηΪδνπλ ηα κΫιε ηεο 

δηνηθνχζαο επηηξνπάο κΫρξη θαη ηελ παξαρψξεζεζηελ Πηλαθνζάθε ηνπ νηθνπΫδνπ 

ζηε γσλέα ησλ νδψλ ΡηδΪξε θαη Βαζηιέζζεο νθέαο. Έθηνηε νη ζπλεδξηΪζεηο ηνπο 

Ϋιαβαλ ρψξα ζηνπο πξψελ ζηξαηψλεο ηνπ Ππξνβνιηθνχ πνπ ππάξραλ ζηνλ 

ζπγθεθξηκΫλν ρψξν. 

Σηο πξνζπΪζεηεο ηνπ ΚαιιηγΪ γηα ηελ νξγΪλσζε θαη εχξπζκε ιεηηνπξγέα ηεο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο δπζρΫξαηλε ην έδην ρξνληθφ δηΪζηεκα ε Ϋιιεηςε κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ. Δθηφο απφ ηνλ έδην θαη ηνλ ζπληεξεηά Κ. Κνπηζνπξά, νη κφληκνη 

ππΪιιεινη ηνπ κνπζεένπ άηαλ ηξεηο θιεηάξεο, κηα θαζαξέζηξηα θαη δχν 

απνζπαζκΫλνη ππΪιιεινη ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο. πσο φκσο πιεξνθνξνχκαζηε 

                                                 
270Μ. ΚαιιηγΪο, Ζ Δεκζηή Πζκαημεήηδ. Πνμζπάεεζεξ ηαζ απμηεθέζιαηα, φπ.π., ζει. 8. ηα πξαθηηθΪ 

ησλ ζπλεδξηΪζεσλ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο θαηαγξΪθνληαη αλαιπηηθΪ νη 

ηέηινη πνπ αγνξΪζηεθαλ. 
271ηε ζπλεδξέαζε ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζηηο 26 επηεκβξένπ 1951 ν 

ΚαιιηγΪο δάηεζε λα αλαπιεξσζεέ ε ζΫζε ηνπ Δπηκειεηά απφ θΪπνηνλ κε εηδηθΫο γλψζεηο θαη πεέξα γηα 

λα γέλεη ε απνθαηΪζηαζε ησλ Ϋξγσλ ηεο ζπιινγάο.Κξέλνληαο φκσο φηη ζα ππάξραλ δπζρΫξεηεο ζην 

δηνξηζκφ εμαηηέαο ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Γεκνζηνυπαιιειηθνχ Κψδηθα, πξφηεηλε λα γέλνπλ ελΫξγεηεο, 

ψζηε ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ, λα κελ εθαξκνζηνχλ νη πξνβιεπφκελεο δηαηΪμεηο. Σν Τπνπξγεέν 

απνδΫρζεθε ηειηθΪ λα παξαθακθζεέ ν δεκνζηνυπαιιειηθφο θψδηθαο θαη δάηεζε απφ ηελ Δπηηξνπά 

Δπέβιεςεο λα επηιΫμεη ην θαηΪιιειν πξφζσπν γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε ζΫζε. Ζ πξφηαζε ηνπ ΚαιιηγΪ γηα 

ηνλ Κ. Κνπηζνπξά Ϋγηλε νκφθσλα απνδεθηά ζηε ζπλεδξέαζε ηεο 7εο Μαξηένπ 1952.  
272Μ. ΚαιιηγΪο, Ζ Δεκζηή Πζκαημεήηδ. Πνμζπάεεζεξ ηαζ απμηεθέζιαηα, φπ.π., ζει. 26. 
273Βι. θαη ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ζηηο 7 Φεβξνπαξένπ 1952.  
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απφ Ϋλα κεηαγελΫζηεξν ρξνληθΪ ππφκλεκα ηνπ ΚαιιηγΪ πξνο ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο 

(Οθηψβξηνο 1956), νη δχν απφ ηνπο παξαπΪλσ ππαιιάινπο εέραλ απνβηψζεη θαη ν 

ηξέηνο εέρε αλαθιεζεέ, κε απνηΫιεζκα νη ζΫζεηο ηνπο λα παξακεέλνπλ θελΫο.
274

Μηα 

Ϊθξσοελδεηθηηθά εηθφλα ηνπ ηη ζάκαηλε πξαθηηθΪ ε ππνζηειΫρσζε ηεο Πηλαθνζάθεο 

καο δέλνπλ ηα φζα αλΫθεξε ν ΚαιιηγΪο ζηε ζπλεδξέαζε ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο 

ζηηο 28 Ηνπλένπ 1951: θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ ζην Άκζηεξληακ γηα ην 

ζπλΫδξην ηεο Γηεζλνχο Δλψζεσο Σερλνθξηηηθψλ (AICA) ην θαινθαέξη ηνπ 1951, ν 

δηεπζπληάο ηεο Πηλαθνζάθεοζα κεηΫβαηλε αξρηθΪ ζην Λνλδέλν γηα λα παξαιΪβεη ηνλ 

πέλαθα «Πξνζσπνγξαθέα Θεφθηινπ Καΐξε»(Π.1548) ηνπ Σδψξηδ ΦξΫληεξηθ Γνπψηο, 

Ϋξγν πνπ εέρε θιεξνδνηεζεέ ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε απφ ηνλ Α. ΜαλνπΫι 

(AlexManuel)ζηα 1938· ελψ θαηΪ ηελ επηζηξνθά ηνπαπφ ηελ Οιιαλδέα, ζα 

επηζθεπηφηαλ ην Παξέζη, φπνπ πξψηα, ζα εξεπλνχζε ην δάηεκα ηνπ θιεξνδνηάκαηνο 

ηνπ ΟδπζζΫα ΦσθΪ, θαη αθνινχζσο ζα κεξηκλνχζε γηα ηελ παξαιαβά ηεο 

ειαηνγξαθέαο «Πξνζσπνγξαθέα αλδξφο» (Π.1673) ηνπ ΔδΫλ ΚαξηΫξ, δσξεΪ ηεο 

νηθνγΫλεηαο ηνπ ΓΪιινπ ηζηνξηθνχ Γθ. Ϋαΐγ (GabrielleSéailles)· ηΫινο, ζα κεηΫβαηλε 

ζηηο ΒξπμΫιιεο γηα λα ξπζκέζεη ηα ζρεηηθΪ κε ηε δσξεΪ ηνπ Μαηζαένπ ΡεληΫξε, 

θαζψο θαη ζηε Ρψκε κε ζθνπφ λα εμεηΪζεη Ϋλαλ πέλαθα ηνπ Ηηαινχ δσγξΪθνπ 

Μπαηφλη, ηνλ νπνέν θαη Ϋλαο Έιιελαο νκνγελάο ζθφπεπε λα δσξέζεη ζηε ζπιινγά ηεο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο. 

Έλαο εμέζνπ αλαζηαιηηθφο παξΪγνληαο γηα ηελ θαιχηεξε νξγΪλσζε ηεο 

Πηλαθνζάθεο ππάξμε ε πνιηηηθά θαη θπβεξλεηηθά αζηΪζεηα πνπ ραξαθηάξηδε ηελ 

πεξένδν 1949-1952.
275

Ζ παξαέηεζε ηεο θπβΫξλεζεο ηνπ ΑιΫμαλδξνπ Γηνκάδε ζηηο 6 

Ηαλνπαξένπ 1950 θαη ζπλαθφινπζα ηνπ Κσλζηαληέλνπ ΣζΪηζνπ απφ ηε ζΫζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Παηδεέαο ζηΫξεζε απφ ην κνπζεέν Ϋλαλ βαζηθφ ππνζηεξηθηά ησλ ζρεδέσλ 

ηνπ ΚαιιηγΪ. Οη εθινγΫο ηεο 5
εο

 Μαξηένπ 1950 αλΫδεημαλ ζηε Βνπιά δΫθα 

δηαθνξεηηθνχο πνιηηηθνχο ζρεκαηηζκνχο θαη κΫρξη ηνλ ΝνΫκβξην ηνπ 1952 ε ρψξα 

εέρε θαηΪ ζεηξΪ νθηψ δηαθνξεηηθΫο θπβεξλάζεηο
276

 θαη νθηψ δηαθνξεηηθνχο 

                                                 
274Σν ππφκλεκα θαηαρσξάζεθε ζηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο 2αο Οθησβξένπ 1956 θαη αθνξνχζε 

ηελ αλΪγθε Ϊκεζεο ςάθηζεο ηνπ «παξακειεζΫληνο» λφκνπ γηα ηελ αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

Δ.Π.Μ.Α.., βι. ζρεηηθΪ ην επφκελν θεθΪιαην.  
275Γηα ηηο θπβεξλάζεηο ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πεξηφδνπ βι. Ζ. Νηθνιαθφπνπινο, Ζ ηαπεηηζηή δδιμηναηία. 

Κυιιαηα ηαζ εηθμβέξ, 1946-1967, Αζάλα, ΠαηΪθεο, 92014 (12000), θπξέσο ην ΚεθΪιαην ΗΗΗ, «Σν 

θεληξψν δηΪιεηκκα (1950-1952), ζει. 97-176.  
276Πξφθεηηαη γηα ηηο θπβεξλάζεηο ησλ I. Θενηφθε (6.1.1950 - 23.1.1950),. BεληδΫινπ (23.3.1950 - 

15.4.1950), N. Πιαζηάξα (15.4.1950 - 21.8.1950), . BεληδΫινπ (21.8.1950 - 13.9.1950),. BεληδΫινπ 

(13.9.1950 - 3.11.1950), . BεληδΫινπ (3.11.1950 -27.10.1951), N. Πιαζηάξα, (27.10.1951 - 

11.10.1952) θαηΓ. Kηνπζφπνπινπ (11.10.1952 - 19.11.1952). 
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Τπνπξγνχο Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ.
277

Σε ξεπζηφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ 

ζθεληθνχ ηεξκΪηηζε ε έδξπζε ηνπ θφκκαηνο «Διιεληθφο πλαγεξκφο»ηνπ 

ΑιΫμαλδξνπ ΠαπΪγνπ θαη ε ζξηακβεπηηθά επηθξΪηεζά ηνπ ζηηο εθινγΫο ηεο 16
εο

 

Ννεκβξένπ 1952 (49,2 % ησλ ςάθσλ θαη 247 Ϋδξεο ζε ζχλνιν 300). Σν εθινγηθφ 

απνηΫιεζκα Ϋδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ΠαπΪγν λα ζρεκαηέζεη ηελ πξψηε ζηαζεξά 

κνλνθνκκαηηθά θπβΫξλεζε ζηε κεηαπνιεκηθά ΔιιΪδα, ε νπνέα θαη Ϋκεηλε ζηελ 

εμνπζέα γηα ηα επφκελα ηξέα ρξφληα (19 Ννεκβξένπ 1952 Ŕ 6 Οθησβξένπ 1955).ΜΫζα 

ζε απηφ ην θιέκα θπβεξλεηηθάο ζηαζεξφηεηαο, κε ηνλ Κσλζηαληέλν Καιιέα ζηελ 

ζΫζε ηνπ Τπνπξγνχ Παηδεέαο, ν ΚαιιηγΪο θαηφξζσζε λα πινπνηάζεη δχν απφ ηηο 

βαζηθφηεξεο επηδηψμεηο ηνπ σο δηεπζπληά ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο. Πξψηνλ, λα 

εγθαηληΪζεη ηελ Ϋθζεζε ελφο κΫξνπο ηεο κφληκεο ζπιινγάο ηνπ κνπζεένπ ζην ΕΪππεην 

ΜΫγαξν ηελ 1
ε
 Ηνπιένπ 1953 θαη δεχηεξνλ, λα πεηχρεη ηελ ςάθηζε ηνπ λφκνπ γηα ηε 

ζπγρψλεπζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο κε ην Κιεξνδφηεκα ηνπ ΑιΫμαλδξνπ νχηδνπ 

ηνλ ΓεθΫκβξην ηνπ 1954.  

 

18.2) Ζ ζπγρώλεπζε ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο κε ην Μνπζείν Αιέμαλδξνπ 

νύηδνπ ηνλ Απξίιην ηνπ 1954 

Απφ ηηο βαζηθΫο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Μαξέλνπ ΚαιιηγΪ ακΫζσο κεηΪ ηελ 

αλΪιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ άηαλ ε εμαζθΪιηζε κηαο ζπζηεκαηηθάο 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγέα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, αθνχ ην 

εηάζην θνλδχιη ησλ 30.000.000 δξρ. (πξαγκαηηθά αμέα 30.000 δξρ.) πνπ αλαγξαθφηαλ 

ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ κε βΪζεη ηνλ λφκν 1434 ηνπ 1918δελ επαξθνχζε γηα 

ηελ θΪιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηνπ κνπζεένπ. Οη πξνζπΪζεηεο ηνπ 

ζηξΪθεθαλ ζηε ζπγρψλεπζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο κε ην θιεξνδφηεκα ηνπ 

ΑιΫμαλδξνπ νχηδνπ, ηδΫα πνπ ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ έδηνπ ηνπ δηεπζπληά, 

πξνάιζε απφ ηνλ Θεκηζηνθιά ΣζΪηζν.
278

χκθσλα κε δεκνζέεπκα ηεο εθεκεξέδαο Σμ 

Βήια ηνλ ΗαλνπΪξην ηνπ 1950, ν ππνπξγφο Παηδεέαο Κσλζηαληέλνο ΣζΪηζνο εέρε 

θαηαξηέζεη ηνλ ζρεηηθφ κε ηε ζπγρψλεπζε λφκν, ν νπνένο εέρε κΪιηζηα ζηαιζεέ θαη 

                                                 
277Τπνπξγνέ Δζληθάο Παηδεέαο νξθέζηεθαλ θαηΪ ζεηξΪ νη Γεψξγηνο Οηθνλφκνπ, Γεψξγηνο 

ΑζαλαζηΪδεο-Νφβαο, Νηθφιανο Μπαθφπνπινο, Γεψξγηνο Μφδεο, Νηθφιανο Μπαθφπνπινο, ΗσΪλλεο 

Μηραάι, ΜελΪο Παηξέθηνο θαη ΥαξΪιακπνο Φξαγθέζηαο. 
278Μ. ΚαιιηγΪο, Ζ Δεκζηή Πζκαημεήηδ. Πνμζπάεεζεξ ηαζ απμηεθέζιαηα, φπ.π., ζει. 7: «Ο Θεκηζηνθιάο 

ΣζΪηζνο άηαλ εθεέλνο πνπ πξψηνο κνχ Ϋδσζε ηελ ηδΫα πσο ε Πηλαθνζάθε κπνξεέ λα ελσζεέ κε ην πνιχ 

πινχζην θιεξνδφηεκα ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ». 
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ζην πκβνχιην ησλ ΚιεξνδνηεκΪησλ,
279

 ε θπβεξλεηηθά φκσο κεηαβνιά πνπ επάιζε 

ηελ έδηα πεξένδν, κε ηελ παξαέηεζε ηνπ πξσζππνπξγνχ ΑιΫμαλδξνπ Γηνκάδε θαη ηελ 

πξνθάξπμε ησλ εθινγψλ, αλΫζηεηιε ηελ ςάθηζά ηνπ. Σν δάηεκα επαλάιζε ζην 

πξνζθάλην ζηηο αξρΫο ηεο Ϊλνημεο ηνπ 1951, φηαλ, ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθΪ ηεο 

Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, ην ελ ιφγσ λνκνζρΫδην εέρε εγθξηζεέ 

απφ ηηο αξκφδηεο Τπεξεζέεο ησλ ππνπξγεέσλ Παηδεέαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη άηαλ 

ηψξα ππφςε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιένπ ηεο θπβΫξλεζεο ηνπ νθνθιά ΒεληδΫινπ. 

Ήηαλ δε ηΫηνηα ε βεβαηφηεηα ηνπ ΚαιιηγΪ γηα ηελ επηηπρά Ϋθβαζε ηνπ ζΫκαηνο, 

πηζαλψο ιφγσ θαη ηεο παξνπζέαο ηνπ Κ. ΣζΪηζνπ ζηελ θπβΫξλεζε σο πθππνπξγφο 

πληνληζκνχ, ψζηε ηφληζε πξνο ηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο φηη κε ηε 

δεκνζέεπζε ηνπ λφκνπ ζα επηιπφηαλ θαη ην ζΫκα ηεο εχξεζεο ησλ κΫζσλ γηα ηελ 

αλΫγεξζε ηνπ λΫνπ θηεξένπ, θαη επνκΫλσο ζα Ϋπξεπε λα ζπδεηεζεέ Ϊκεζα ε 

θαηΪξηηζε ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζρεδέσλ ηνπ λΫνπ κεγΪξνπ.
280

 Σν λνκνζρΫδην, 

σζηφζν, δελ θαηαηΫζεθε νχηε απηά ηε θνξΪ πξνο ςάθηζε, πηζαλφλ εμαηηέαοηεο 

παξαέηεζεο ηνπ TζΪηζνπ ζηηο 22 Μαΐνπ 1951 θαηtεο πνιηηηθάο θξέζεο πνπ 

πξνθΪιεζε ε απνρψξεζε ηνπ αξρεγνχ ηνπ Γεκνθξαηηθνχ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο 

Γεψξγηνπ ΠαπαλδξΫνπ απφ ηελ θπβΫξλεζε ηνπ νθ. ΒεληδΫινπ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1951, 

ε νπνέα επΫθεξε ηελ πξνθάξπμε εθινγψλ γηα ηηο 9 επηεκβξένπ. 

Σν δάηεκα ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ δχν ηδξπκΪησλ πξνσζάζεθε εθ λΫνπ απφ ηε 

δηεχζπλζε ηεο Πηλαθνζάθεο ζηηο αξρΫο ηνπ 1953, φπσο δεέρλεη ην αλππφγξαθν 

δαθηπινγξαθεκΫλν «Τπφκλεκα» ζην αξρεέν ηεο Δ.Π.Μ.Α.. θαη ζην νπνέν 

αλαθΫξνληαη νη ιφγνη γηα ηελ αλΪγθε επαλαιεηηνπξγέαο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο.
281

 

Ήδε απφ ηελ πξψηε θξΪζε ν ζπληΪθηεο ηνπ πνπ θαηΪ πΪζα πηζαλφηεηα άηαλ ν έδηνο 

                                                 
279Αλκ., «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. Σμ Βήια, 20 Ηαλνπαξένπ 1950. Βι. θαη εθ. Έεκμξ, 25 

Ηαλνπαξένπ 1950, φπνπ ε πιεξνθνξέα φηη ν ΚαιιηγΪο ζπλαληάζεθε κε ηνλ ΒαζηιηΪ Παχιν θαη 

ζπλνκέιεζαλ γηα ην δάηεκα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο. 
280Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., Βηβιέν Πξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο, ζπλεδξέαζε ηεο 29εο Μαξηένπ 

1951. Βι. επέζεο ηα δεκνζηεχκαηα ζηηο εθ. Έεκμξ θαη Δζηία ζηηο 27 Φεβξνπαξένπ 1951, φπνπ θαη 

γηλφηαλ ιφγνο γηα ηνλ θαηαξηηζκφ λνκνζρεδένπ απφ ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο, φπνπ ζα ζπγρσλεπφηαλ ε 

Δζληθά Πηλαθνζάθε κε ην θιεξνδφηεκα νχηδνπ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεέ ε αλΫγεξζε ηνπ ηδηφθηεηνπ 

θηεξένπ.   
281Σν θεέκελν δελ θΫξεη ρξνλνινγέα, ζηελ πξψηε φκσο ππνζεκεέσζε δηαβΪδνπκε φηη «απφ ηνπ Ηνπιένπ 

1949 κΫρξη ηΫινπο ηνπ 1952 εηζάρζεζαλ 314 Ϋξγα, άηνη κε ξπζκφλ 100 πεξέπνπ Ϋξγσλ θαη‟ Ϋηνο», ελψ 

ζηε ζ.8 γξΪθεη φηη ε Πηλαθνζάθε «ζα παξΫρε πλεπκαηηθάλ ηξνθάλ εηο Ϊλσ ησλ 500.000 επηζθεπηψλ 

φζνπο δειαδά κεηΪ βεβαηφηεηνο δχλαηαη ηηο φηη ζα Ϋρε θαη ε πξνζσξηλά ελ ησ Εαππεέσ Έθζεζηο θαηΪ 

ην 10κελνλ θαζ‟ ν ζα κεέλε αλνηθηά». Απφ ηα παξαπΪλσ θαζέζηαηαη ζαθΫο φηη ην ππφκλεκα 

ζπληΪρζεθε ηνπο πξψηνπο κάλεο ηνπ 1953 θαη πξηλ ηα εγθαέληα ηεο Ϋθζεζεο ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζην 

ΕΪππεην ηνλ Ηνχιην ηνπ 1953. Σν «Τπφκλεκα» παξαηέζεηαη θαη ζην Α. ΓηαλλνπδΪθε, Δεκζηή 

Πζκαημεήηδ ηαζ Μμοζείμ Αθελάκδνμο μφηγμο. Ίδνοια Δονζπίδδ Κμοηθίδδ. Ζ ζοθθμβή κεμεθθδκζηήξ 

βθοπηζηήξ ηαζ δ ζζημνία ηδξ, φπ.π., ζει. 183-89. 
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ν ΚαιιηγΪο, ηφληζε φηη πξφθεηηαη γηα «δάηεκα πξσηέζησο εζληθνχ γνάηξνπ» πνπ ζα 

ζπκβΪιιεη «θαη εηο ηελ εζληθάλ αγσγάλ θαη κφξθσζηλ, ζ‟ αληαπνθξηζά πξνο κέαλ 

Ϋθδεινλ απαέηεζηλ ηνπ θνηλνχ, ζα πξνζθνκέζε Ϊκεζα θαη Ϋκκεζα, εζηθΪ θαη πιηθΪ 

νθΫιε ζα εέλαη δε θαη νπζηαζηηθψο αδΪπαλνο δηα ην ΚξΪηνο». Οη εζληθνέ ιφγνη, 

ζπκβαηνέ Ϊιισζηε κε ηελ επέζεκε θξαηηθά ηδενινγέα ηεο «εζληθνθξνζχλεο»,  

ππνγξακκέζηεθαλ αθφκε πεξηζζφηεξν απφ ηε δηαπέζησζε φηη απφ ηα επξσπατθΪ 

θξΪηε κφλν ε Αιβαλέα ζηεξεέηαη Πηλαθνζάθεο, ελψ «ε Γηνπγθνζιαβέα, ε Βνπιγαξέα 

θαη ε Σνπξθέα Ϋρνπλ Ϊξηζηα σξγαλνκΫλαο ηνηαχηαο. Αθφκε θαη ην λεαξφλ ΚξΪηνο 

ηνπ Ηζξαάι απΫθηεζε ηειεπηαέσο Μνπζεένλ ΝεσηΫξαο ΣΫρλεο […] Θα άην πξνζβνιά 

δηα ηελ ΔιιΪδα λα θιεέζεη ε Δζληθά Πηλαθνζάθε φηαλ Ϊιια κηθξφηεξα ηεο ΔιιΪδνο 

επξσπατθΪ θξΪηε φπσο π.ρ. ην ΒΫιγηνλ, Οιιαλδέα, Γαλέα, Διβεηέα, Απζηξέα Ϋρνπλ 

εηο θΪζε πφιηλ ησλ πνιπηέκνπο Πηλαθνζάθαο». 

ηε ζπλΫρεηα ηνπ ππνκλάκαηνο ν ζπληΪθηεο ηνπ παξΫζεζε ηνπο νηθνλνκηθνχο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνένπο ε Ϋιιεηςε Πηλαθνζάθεο άηαλ επηδάκηνο γηα ην ειιεληθφ 

θξΪηνο. Τπνζηάξημε φηη ηα Ϋξγα ηεο ζπιινγάο άηαλ αμέαο εθαηνληΪδσλ ρηιηΪδσλ 

ιηξψλ θαη ιφγσ αθξηβψο ηεο Ϋιιεηςεο ζηΫγεο θηλδχλεπαλ λα ππνζηνχλ κεγΪιεο 

θζνξΫο απφ ηηο ζπλερεέο κεηαθηλάζεηο. ΔπηπξνζζΫησο ζεκεέσζε φηη αλ δνζεέ ζηελ 

ηηαιηθά πξεζβεέα ε ΚΪδα Νη‟ ΗηΪιηα θαη δελ βξεζεέ λσξέηεξα ηδηφθηεην θηάξην ηεο 

Πηλαθνζάθεο, ηφηε ην θξΪηνο ζα πξΫπεη λα δαπαλάζεη πνιιΪ ρξάκαηα ζηε κέζζσζε 

θαηΪιιεινπ νηθάκαηνο, πνζφ πνπ ππνιφγηδε ζε 220-280 εθαηνκκχξηα εηεζέσο. 

Δπέζεο, αλΫθεξε θαη ηα νηθνλνκηθΪ νθΫιε πνπ ζα ππΪξμνπλ αλ ε Πηλαθνζάθε αλνέμεη 

ηηο πφξηεο ηεο, αθνχ απφ ηελ πψιεζε θαη κφλν ησλ εηζηηεξέσλ, ζα εηζπξαρζεέ πνζφ 

έζν κε ηελ εηάζηα θξαηηθά ρξεκαηνδφηεζε (25-30 εθαηνκκχξηα δξρ.), ελψ κεγΪιε 

σθΫιεηα ζα πξφεθππηε θαη απφ ην ηνπξηζηηθφ ζπλΪιιαγκα. Σφληζε, ηΫινο, φηη κε ηελ 

ςάθηζε ηνπ λφκνπ θαη ηε ζπγρψλεπζε ηεο Πηλαθνζάθεο κε ην θιεξνδφηεκα νχηδνπ, 

ε επαλαιεηηνπξγέα ηεο Πηλαθνζάθεο ζα άηαλ αδΪπαλε γηα ην θξΪηνο, ελψ ζα 

ειαηησλφηαλθαη ε ζεκεξηλά «αζάκαληνο» ρνξεγέα ησλ 30 εθαηνκκπξέσλ δξαρκψλ. 

ΜΪιηζηα πξνεηδνπνέεζε φηη αλ δελ γηλφηαλ ε ζπγρψλεπζε, νη θιεξνλφκνη ηνπ 

νχηδνπ πηζαλφλ λα απαηηνχζαλ ηελ αθχξσζε ηεο δηαζάθεο ιφγσ ηεο κε ηάξεζεο 

ησλ φξσλ ηεο, ελψ αλΫθεξε θαη ηνλ θέλδπλν λα ραζνχλ θαη Ϊιια θιεξνδνηάκαηα, 

φπσο εθεέλν ηνπ ηΫθαλνπ θνπινχδε. Ζ κε ιεηηνπξγέα εμΪιινπ, ηεο Πηλαθνζάθεο 

εκπφδηδε θαη Ϊιινπο θηιφηερλνπο ζπιιΫθηεο λα δσξέζνπλ Ϋξγα ηνπο ζην κνπζεέν, 

φπσο ν Αληψλεο ΜπελΪθεο, ν Αηγππηηψηεο νκνγελάο Σδηξαθφπνπινο θαη ν Δπξηπέδεο 

Κνπηιέδεο, ελψ ν Μαηζαένο ΡεληΫξεο δηΫθνςε ηελ «άδε αξμΪκελε απφ δηεηέαο» 
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απνζηνιά ηεο πξψηεο ζεηξΪο ηεο δσξεΪο ηνπ επεηδά αθξηβψο δελ εέραλ αθφκε εθηεζεέ 

ηα Ϋξγα.  

Ο κνξθσηηθφο ζθνπφο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο απνηεινχζε ην ηξέην θαηΪ 

ζεηξΪ επηρεέξεκα γηα ηελ αλΪγθε επαλαιεηηνπξγέαο ηεο, κε ηνλ ζπληΪθηε ηνπ 

ππνκλάκαηνο λα ζεσξεέ ην κνπζεέν σο απαξαέηεην ζπκπιάξσκα ηεο θαηΪξηηζεο ησλ 

ζπνπδαζηψλ ηεο ρνιάο Καιψλ Σερλψλ θαη ηαπηφρξνλα εξγαιεέν γηα ηελ αλχςσζε 

ηνπ πλεπκαηηθνχ επηπΫδνπ ηνπ ιανχ, αιιΪ θαη γηα ηε δηακφξθσζε ηεο εζληθάο ηνπ 

απηνζπλεηδεζέαο. Χο πξνο ην ηειεπηαέν, αλΫθεξε ραξαθηεξηζηηθΪ πσο ε Πηλαθνζάθε 

ζα ζηεξέμεη ηελ «εζληθάλ πεπνέζεζηλ» θαη ην ειιεληθφ θνηλφ ζα απνθηάζεη 

«θαηαλφεζηλ, ζπλεέδεζηλ θαη ππεξεθΪλεηαλ δηα ηελ Διιεληθάλ Καιιηηερληθάλ 

παξΪδνζηλ».  

ην ηΫινο ηνπ θεηκΫλνπ, ν ζπγγξαθΫαο πξνΫβε ζε κηα εθηελά αλαθνξΪ ζηηο 

άδε ζπληειεζζεέζεο εξγαζέεο ησλ ηειεπηαέσλ εηψλ θαη θπξέσο ζηνλ θαηαξηηζκφ ησλ 

αξρεέσλ (Αξρεέν Διιάλσλ θαιιηηερλψλ, θαιιηηερληθάο θέλεζεο, θαηαιφγσλ 

εθζΫζεσλ, θσηνγξαθηψλ Ϋξγσλ ηεο λεψηεξεο ειιεληθάο ηΫρλεο θαη αξρεέν 

δηαθεκηζηηθψλ αθηζψλ) θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο βηβιηνζάθεο ηΫρλεο, ελψ φζνλ 

αθνξΪ ηηο κειινληηθΫο ελΫξγεηεο, ηφληζε φηη πξφζεζε ηεο δηνέθεζεο άηαλ λα 

απνηειΫζεη ε Πηλαθνζάθε «δψληα θαιιηηερληθφλ πλεπκαηηθφλ νξγαληζκφλ» κε 

δηνξγΪλσζε δηαιΫμεσλ θαη νκηιηψλ «κεηΪ θσηεηλψλ πξνβνιψλ», θαη πξν παληφο κε 

εθζΫζεηο Ϋξγσλ φρη κφλν απφ ηηο ζπιινγΫο ηνπ κνπζεένπ αιιΪ θαη απφ ζπιινγΫο 

μΫλσλ θαιιηηερληθψλ ηδξπκΪησλ. 

Σελ πξνζπΪζεηα ηνπ ΚαιιηγΪ λα ςεθηζηεέ ν λφκνο ηεο ζπγρψλεπζεο βνάζεζε 

ζεκαληηθΪ αθελφο κελ ε κεγΪιε επηηπρέα, φζνλ αθνξΪ ηελ πξνζΫιεπζε ησλ 

επηζθεπηψλ, ηεο πξνζσξηλάο Ϋθζεζεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζην ΕΪππεην 

ΜΫγαξν ηελ έδηα ρξνληΪ (1953), αθεηΫξνπ δε ε θπβεξλεηηθά ζηαζεξφηεηαπνπ εέρε 

επηηεπρζεέ κε ηε ζπληξηπηηθά λέθε ηνπ ΑιΫμαλδξνπ ΠαπΪγνπ θαη ηνπ Δζληθνχ 

πλαγεξκνχ ζηηο εθινγΫο ηεο 16
εο

 Ννεκβξένπ 1952.Έηζη, ζηα κΫζα Γεθεκβξένπ ηνπ 

1953 θηινμελάζεθε ζηηο ζηάιεο ηνπ αζελατθνχ θαζεκεξηλνχ ηχπνπ ε εέδεζε φηη ν 

ππνπξγφο Παηδεέαο Κσλζηαληέλνο Καιιέαο ζε ζπλεξγαζέα κε ηνλ ππνπξγφ 

Οηθνλνκηθψλ Κσλζηαληέλν ΠαπαγηΪλλε θαηάξηηζαλ λνκνζρΫδην γηα ηελ ελνπνέεζε 

ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο θαη ηνπ Κιεξνδνηάκαηνο ΑιΫμαλδξνπ νχηδνπ.
282

 Ο 

                                                 
282Αλκ., «Γηα λΫνπ λνκνζρεδένπ ελνπνηεέηαη ε Δζληθά Πηλαθνζάθε κε ην “νχηζεηνλ” θιεξνδφηεκα», 

εθ. Σα Νέα, 17 Γεθεκβξένπ 1953. Βι. επέζεο Αλκ., «Ρπζκέδεηαη λνκνζεηηθψο ην δάηεκα ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο», εθ. Έζλνο, 17 Γεθεκβξένπ 1953. Δθ. Δθεφεενμξ Λυβμξ, 18 Γεθεκβξένπ 1953.  



   852 

λφκνο 2814 κε ελλΫα ζπλνιηθΪ Ϊξζξα ππνγξΪθηεθε ηειηθΪ απφ ηνλ ΒαζηιηΪ Παχιν 

θαη ηνπο δχν πξναλαθεξζΫληεο ππνπξγνχο ζηηο 10 Απξηιένπ 1954 (κηα εκΫξα πξηλ ηελ 

παξαέηεζε ηνπ Καιιέα απφ ηελ θπβΫξλεζε) θαη δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθδιενίδα ηδξ 

Κοαενκήζεςξκηα εβδνκΪδα αξγφηεξα.
283

 Σν λΫν Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζένπ Γηθαένπ 

ππφ ηελ επσλπκέα «Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηζνπ» εέρε σο 

ζθνπφ ηε ζπγθΫληξσζε αμηφινγσλ πηλΪθσλ θαη Ϋξγσλ ηΫρλεο «επέ ησ ηΫιεη ηεο 

εθζΫζεσο απηψλ θαηΪ ηξφπνλ πξνΪγνληα ηελ θαιιηηερληθάλ δσάλ θαη εμαζθαιέδνληα 

ηελ ζπληάξεζέλ ησλ», θαζψο θαη ηελ αγνξΪ πηλΪθσλ θαη Ϋξγσλ ηΫρλεο θαη ηελ 

Ϋθζεζά ηνπο θαη «παλ ελ γΫλεη φ,ηη άζειε ζπληειεέ εηο ηελ πξναγσγάλ ηεο 

θαιιηηερληθάο κνξθψζεσο». πγθξηηηθΪ κε ηα πξνγελΫζηεξα λνκνζεηάκαηα, ν λφκνο 

2814 άηαλ πνιχ πην γεληθφο φζνλ αθνξΪ ην πεξηερφκελν ηεο ζπιινγάο, αθνχ δελ 

γηλφηαλ θακηΪ αλαθνξΪ ζε ζπγθεθξηκΫλεο ηζηνξηθΫο πεξηφδνπο, ελψ σο βαζηθά 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ λΫνπ ΝΠΓΓ αλαθεξφηαλ ε Ϋθζεζε ησλ Ϋξγσλ. 

Σν ηξέην Ϊξζξν ηξνπνπνέεζε ηε δηνηθεηηθά ζχλζεζε ηεο Πηλαθνζάθεο, αθνχ 

φξηζε λΫν επηακειΫο πκβνχιην, απνηεινχκελν απφ α) ηξέα κφληκα κΫιε πνπ 

δηνξέδνληαλ κε βΪζεη ηε δηαζάθε ηνπ ΑιΫμαλδξνπ νχηζνπ, δειαδά ηνλ εθΪζηνηε 

Πξφεδξν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ, ηνλ εθΪζηνηε Γηνηθεηά ηεο Δζληθάο ΣξΪπεδαο 

ηεο ΔιιΪδαο θαη Αζελψλ θαη ελφο κΫινπο ηεο νηθνγΫλεηαο νχηζνπ, θαη β) «εθ 

ηεζζΪξσλ πεξέ ηελ ηΫρλελ αζρνινπκΫλσλ πξνζψπσλ, δηνξηδνκΫλσλ δηα Β. 

ΓηαηΪγκαηνο, πξνηΪζζεη ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ. 

Σαπηφρξνλα ν λφκνο πξνΫβιεςε πσο κΫρξη ηε ζπγθξφηεζε ηνπ λΫνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιένπ «ηνχην απνηειεέηαη εθ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπάο δηαρεηξέζεσο ηνπ 

Κιεξνδνηάκαηνο ΑιΫμ. νχηζνπ θαη ηεο Δπηηξνπάο πξνο επέβιεςηλ ηεο 

πηλαθνζάθεο». ην Ϊξζξν 4 ηνλέζηεθε φηη ην λΫνΓ.. άηαλ ππεχζπλν γηα ηε 

δηαρεέξηζε ηεο πεξηνπζέαο ηεο Δ.Π.Μ.Α.. θαη ηεο επηκΫιεηαο γηα ηελ εθπιάξσζε ησλ 

ζθνπψλ ηεο,  ελψ ηαπηφρξνλα αλαγξΪθηεθε φηη κε λΫα ΒαζηιηθΪ ΓηαηΪγκαηα ζα 

θαζνξέδνληαλαλαιπηηθφηεξα νη αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζάθνληα ηνπ λΫνπ 

πκβνπιένπ. Ηδηαέηεξε αλαθνξΪ Ϋθαλε ν λΫνο λφκνο θαη ζηελ πεξηνπζέα θαη ηνπο 

πφξνπο ηνπ λΫνπ Ηδξχκαηνο (Ϊξζξν 5), θαζψο θαη ζηελ εμεχξεζε ησλ απαηηνχκελσλ 

θεθαιαέσλ γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ηνπ ηδηφθηεηνπ θηεξένπ ηεο Δ.Π.Μ.Α.. (Ϊξζξν 7), 

θαη δε ηε ζχλαςε δαλεέσλ κε πηζησηηθΪ ηδξχκαηα κε ππνζάθε ηα αθέλεηα ηνπ 

θιεξνδνηάκαηνο νχηδνπ θαη ηελ εθρψξεζε κΫρξη ησλ ¾ ησλ εηζνδεκΪησλ γηα ηελ 

                                                 
283Ν.2814, Πεξέ ζπζηΪζεσο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζένπ Γηθαένπ ππφ ηελ επσλπκέαλ «Δζληθά 

Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ Αι. νχηζνπ, ΦΔΚ, αξ.76 ηεο17εο Απξηιένπ 1954. 
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εμππεξΫηεζε ησλ δαλεέσλ. Με ηε ζπγθεθξηκΫλε δηΪηαμε Ϊλνημε πιΫνλ νξηζηηθΪ ν 

δξφκνο γηα ηελ αλΫγεξζε ηνπ θηεξένπ, αθνχ εέρε εμαζθαιηζηεέ ε απαηηνχκελε 

ρξεκαηνδφηεζε. Σαπηφρξνλα δφζεθε ζηνλ δηεπζπληά ηνπ κνπζεένπ ε νηθνλνκηθά 

δπλαηφηεηα λα εκπινπηέζεη ηε ζπιινγά κε ηελ αγνξΪ Ϋξγσλ ηΫρλεο, κε ηνλ φξν φκσο 

λα Ϋρνπλ παξΫιζεη 30 ρξφληα απφ ηνλ ζΪλαην ηνπ θαιιηηΫρλε, ελψ εμαζθαιέζηεθε θαη 

Ϋλα πςειφ ρξεκαηηθφ πνζφ γηα ηελ αγνξΪ βηβιέσλ ηΫρλεο, φπσο Ϊιισζηε 

πξνβιεπφηαλ ζηνπο φξνπο ηεο δηαζάθεο ηνπ ΑιΫμαλδξνπ νχηδνπ.  

ΜεηΪ ηελ ςάθηζε ηνπ λΫνπ λφκνπ, ζην λΫν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο ζπκκεηεέραλ νη ΑζηΫξηνο Νηαάο (αληηπξφεδξνο ηνπ Διεγθηηθνχ 

πλεδξένπ απφ ην 1950), Κσλζηαληέλνο ΖιηΪζθνο (πξφεδξνο ηεο Δζληθάο ΣξΪπεδαο 

ηεο ΔιιΪδνο θαη ησλ Αζελψλ, φπσο εέρε νλνκαζηεέ ηελ πεξένδν εθεέλε, κεηΪ ηε 

ζπγρψλεπζά ηεο κε ηελ ΣξΪπεδα Αζελψλ),
284

 θαη ΑξηζηνηΫιεο Βαιασξέηεο (σο 

κΫινο ηεο νηθνγΫλεηαο νχηδνπ), θαζψο θαη ηα κΫιε ηεο ηΫσο Δπηηξνπάο πξνο 

Δπέβιεςηλ θαη Γηαρεέξηζηλ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο Γ. Δπαγγειέδεο, Κ. ΠΪγθαινο, 

Π. Παπαηζψλεο θαη Η.Μ. Παλαγησηφπνπινο. ηελ πξψηε ηνπο ζπλεδξέαζε ζηηο 2 

Γεθεκβξένπ 1954 θαη Ϋπεηηα απφκπζηηθά ςεθνθνξέα, ηα κΫιε ηνπ λΫνπ Γ.. εμΫιεμαλ 

πξφεδξν ηνλ Δπαγγειέδε, αληηπξφεδξνηνλΝηαά, γεληθφ γξακκαηΫαηνλΒαιασξέηε θαη 

ηακέαηνλ Παπαηζψλε. 

Τα πξώηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.Μ.Α.Σ. ην 1954 

Γεκάηξηνο Δπαγγειέδεο, Πξφεδξνο 

ΑξηζηνηΫιεο Βαιασξέηεο, Γεληθφο ΓξακκαηΫαο  

Παλαγηψηεο (ΣΪθεο) Παπαηζψλεο, Σακέαο 

ΑζηΫξηνο Νηαάο 

Κσλζηαληέλνο ΖιηΪζθνοΒαζέιεηνο Κπξηαθφπνπινο (απφ 13/2/1956)  

ΗσΪλλεο Μ. Παλαγησηφπνπινο 

Κψζηαο ΠΪγθαινο 

Ζ δηνηθεηηθά αλαδηνξγΪλσζε ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζπλερέζηεθε κε ην Βαζηιηθφ 

ΓηΪηαγκα ηεο 20
εο

 Μαξηένπ 1955, ην νπνέν Ϋθεξε ηηο ππνγξαθΫο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ ΛΪκπξνπ Δπηαμέα θαη ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθάο Παηδεέαο ΑρηιιΫα 

Γεξνθσζηφπνπινπ θαηθαζφξηζε ηα θαζάθνληα ηνπ λΫνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ, 

                                                 
284Ζ ζπγρψλεπζε απηά δεκηνχξγεζε Ϋλα παλέζρπξν πηζησηηθφ έδξπκα πνπ αληηπξνζψπεπε ηελ πεξένδν 

απηά πεξέπνπ ην 80% ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ. Ο λΫνο δηεπζπληάο ηεο Δζληθάο ΣξΪπεδαο Κ. 

ΖιηΪζθνο (δηεπζπληάο ηεο ΣξΪπεδαο Αζελψλ κΫρξη ηφηε) άηαλ πξνζσπηθά επηινγά ηνπ ΠαπΪγνπ. Βι. 

Ζ. Νηθνιαθφπνπινο, Ζ ηαπεηηζηή δδιμηναηία, φπ.π., ζει.18. 
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φπσο πξνβιεπφηαλ ζην Ϊξζξν 4 ηνπ λφκνπ 2814/1954.
285

ηηο βαζηθΫο αξκνδηφηεηεο 

ηνπ Γ.. ζπκπεξηιακβΪλνληαλ α) ν Ϋιεγρνο θαη ε Ϋγθξηζε φισλ ησλ δαπαλψλ πνπ 

αθνξνχζαλ ηε ιεηηνπξγέα θαη ηελ πεξηνπζέα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, β) ν 

θαηαξηηζκφο ηνπ εηάζηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ απνινγηζκνχ θαη ηνπ ηζνινγηζκνχ γηα 

θΪζε νηθνλνκηθφ Ϋηνο, γ) ε Ϋθδνζε θαη ππνγξαθά ησλ ρξεκαηηθψλ εληνιψλ 

πιεξσκάο, δ) ε κΫξηκλα γηα ηε ζπληάξεζε ησλ αθηλάησλ ηεο πεξηνπζέαο, θαζψο θαη 

γηα ηελ αμηνπνέεζά ηνπο θαη ε) ε απνδνρά ησλ δσξεψλ θαη ησλ θιεξνδνηεκΪησλ. ην 

δηΪηαγκα Ϋγηλε ηδηαέηεξε αλαθνξΪ ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ πνπ αθνξνχζαλ ηελ 

αλνηθνδφκεζε ηνπ ηδηφθηεηνπ θηεξένπ θαη πεξηιΪκβαλαλ ηελ Ϋγθξηζε ησλ ζρεηηθψλ 

δαπαλψλ, ηελ πξνθάξπμε ησλ αξρηηεθηνληθψλ δηαγσληζκψλ, ηε ζχζηαζε εηδηθψλ 

επηηξνπψλ, ηελ πξνθάξπμε κεηνδνηηθψλ δηαγσληζκψλ γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ 

θηι. Σν Βαζηιηθφ ΓηΪηαγκα φξηζε επέζεο ηε ζχζηαζε ηξηκεινχο Δπηηξνπάο, 

απνηεινχκελεο απφ δχν κΫιε ηνπ Γ θαη ηνλ δηεπζπληά ηεο Δ.Π.Μ.Α.., κε ζθνπφ λα 

πξνηεέλεη «ηα πξνο πινπηηζκφλ ησλ πιινγψλ ηεο Δ.Π.Μ.Α.. αγνξαζηΫα Ϋξγα», 

ελψ,ηΫινο, πξνΫβιεπε φηη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε ησλ κε κφληκσλ κειψλ ηνπ, ην Γ.. 

ππΫβαιε πξνο ηνλ Τπνπξγφ Παηδεέαο πέλαθα ησλ πξνηεηλφκελσλ νλνκΪησλ 

(πεξηΫρνληνο δηπιΪζηνλ αξηζκφλ ησλ δηνξηζζεζνκΫλσλ).  

ΣΫινο, ηα κΫιε ηνπ λΫνπ Γ.. ελΫθξηλαλ ζηε ζπλεδξέαζε ηνπο ζηηο 30
εο

 Μαΐνπ 

1955 ην ππνβιεζΫλ απφ ηνλ Αληηπξφεδξν Νηαά ζρΫδην γηα ηε δηαρεέξηζε ηεο 

πεξηνπζέαο ηνπ κνπζεένπ, ην νπνέν απνηειεέην απφ δψδεθα Ϊξζξα θαη θαζφξηδε 

θπξέσο ηηο ζρεηηθΫο κε ηα νηθνλνκηθΪ δεηάκαηα αξκνδηφηεηεο ηεο λΫαο δηνέθεζεο 

(ι.ρ. ν Γηεπζπληάο θαηαξηέδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ εζφδσλ θαη εμφδσλ θΪζε Ηνχλην,  ε 

ρξεκαηηθά δηαρεέξηζε ηεο ΔΠΜΑ ελεξγεέηαη δηΪ ηεο ΣξαπΫδεο ηεο ΔιιΪδαο, ηα 

εληΪικαηα πιεξσκάο ππνγξΪθνληαη νπσζδάπνηε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ ά ηνπ 

λφκηκνπ αλαπιεξσηά ηνπ, θαη πξνζππνγξΪθνληαη απφ ηνλ δηεπζπληά θηι.).
286

 

  

                                                 
285Πεξέ ησλ αξκνδηνηάησλ, ησλ θαζεθφλησλ θιπ. ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ δηα ηνπ 

Ν.2814/1954 ηδξπζΫληνο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζένπ Γηθαένπ ππφ ηελ επσλπκέαλ «Δζληθά 

Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηζνπ», ΦΔΚ,αξ. 89 ηεο 13εο Απξηιένπ 1955.   
286Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., βηβιέν πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηΪζεσλ ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Μ.Α.., ζπλεδξέαζε ηεο 

30εο Μαΐνπ 1955. 
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18.3) Ζ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Δ.Π.Μ.Α.. θαηά ην δηάζηεκα 1955-

1967 

α) Ζ ζύλζεζε ηνπ Γ.Σ. θαη νη απμεκέλεο αξκνδηόηεηεο ηνπ Μαξίλνπ Καιιηγά 

Ζ ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο Δ.Π.Μ.Α.. θαηΪ ηελ ππφ 

εμΫηαζε πεξένδν παξΫκεηλε ζρεηηθΪ ζηαζεξά θαη νη φπνηεο αιιαγΫο ησλ πξνζψπσλ 

άηαλ απφιπηα ζπκβαηΫο κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα θαη νθεέινληαλ εέηε ζην ζΪλαην 

θΪπνηνπ κΫινπο εέηε ζηελ αληηθαηΪζηαζά ηνποζηηο ζεζκηθΫο ζΫζεηο πνπ εέραλ ζην 

Διεγθηηθφ πλΫδξην θαη ηελ Δζληθά ΣξΪπεδα.   

Απφ ηα ηξέα κφληκα κΫιε, ν ΑζηΫξηνο Νηαάο (αξρηθΪ Αληηπξφεδξνο θαη απφ 

ηηο 23 Ηαλνπαξένπ 1961 Πξφεδξνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ) δηαηάξεζε ηε ζΫζε ηνπ 

σο Αληηπξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ κΫρξη ηηο 2 Φεβξνπαξένπ 1965, φηαλ 

ηελ Πξνεδξέα ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ αλΫιαβε ν Γεψξγηνο ΚξηηζΫιεο (απφ 

2/2/1965 κΫρξη 15/7/1971).
287

 Σνλ δηνηθεηά ηεο Δζληθάο ΣξΪπεδαο Κσλζηαληέλν 

ΖιηΪζθν αληηθαηΫζηεζαλ θαηΪ ζεηξΪ ζην Γ.. ηεο Πηλαθνζάθεο νη Η. 

Παξαζθεπφπνπινο (παξψλ ζε δχν κφλν ζπλεδξηΪζεηο ηνπ Γ.. ηνλ ΓεθΫκβξην ηνπ 

1955), Βαζέιεηνο Κπξηαθφπνπινο, Γεκάηξηνο ΥΫικεο, Γεψξγηνο Μαχξνο θαη Η. 

Παξαζθεπφπνπινο. Χο κΫιε ηεο νηθνγΫλεηαο νχηζνπ ζπκκεηεέραλ ζην Γ.. νη 

ΑξηζηνηΫιεο Βαιασξέηεο (κΫρξη ηνλ ζΪλαηφ ηνπ ηνλ ΜΪξηην ηνπ 1960), Πεξηθιάο 

Αξγπξφπνπινο (κΫρξη ηνλ ζΪλαηφ ηνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1966),
288

 θαη ΔιΫλε 

Γξαγνχκε.
289

 

Απφ ηα κε κφληκα κΫιε ηνπ Γ.., νη Παπαηζψλεο θαη Παλαγησηφπνπινο  

παξΫκεηλαλ ζηηο ζΫζεηο ηνπο θαζ‟ φιε ηελ ππφ εμΫηαζε πεξένδν, αλαιακβΪλνληαο 

κΪιηζηα ν πξψηνο ηε ζΫζε ηνπ ΠξνΫδξνπ κεηΪ ηνλ ζΪλαην ηνπ Δπαγγειέδε ηνλ 

                                                 
287ηε ζπλεδξέαζε ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ζηηο 13 Φεβξνπαξένπ 1965 Ϋλα απφ ηα ζΫκαηα άηαλ ν  

δηνξηζκφο ηνπ λΫνπ Γ.. θαη ε εθινγά ΠξνΫδξνπ, ΑληηπξνΫδξνπ, Γεληθνχ ΓξακκαηΫα θαη Σακέα. Ο 

δηνξηζκφο ησλ λΫσλ κειψλ Ϋγηλε κε ηελ ππ. αξηζ. 158787/2956/12-12-64 απνθΪζεσο ηνπ Τπνπξγεένπ 

Δζληθάο Παηδεέαο (ΦΔΚ, αξ. 588, η. Β΄).  ηηο εθινγΫο γηα ηελ αλΪδεημε ηνπ πξνεδξεένπ, ν 

Παπαηζψλεο δηαηάξεζε ηε ζΫζε ηνπ ΠξνΫδξνπ, ν Αξγπξφπνπινο ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα θαη ν 

Παλαγησηφπνπινο ηνπ Σακέα, ελψ ν ΚξηηζΫιεο πάξε ηε ζΫζε ηνπ ΑληηπξνΫδξνπ απφ ηνλ Α. Νηαά πνπ 

δελ ζπκκεηεέρε πηα ζην Γ..  
288πσο αλαθΫξεηαη ζηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο 2αο Μαΐνπ 1960, θαηφπηλ πξφηαζεο ησλ δχν 

κφληκσλ κειψλ ηνπ Γ.. Α. Νηαά θαη Γ. ΥΫικε, ν Τπνπξγφο Παηδεέαο δηφξηζε ηνλ Πεξηθιά 

Αξγπξφπνπιν ζηε ζΫζε ηνπ ηξέηνπ κφληκνπ κΫινπο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Μ.Α.. Βι. ζρεηηθΪ ΦΔΚ, αξ.87, 

ηρ. Γ΄, ηεο 26εο Απξηιένπ 1960. 
289ε ηδηαέηεξν πξαθηηθφ ηεο ζπλεδξέαζεο ησλ δχν κφληκσλ κειψλ ηνπ Γ..  Γ. ΚξηηζΫιε (ΠξνΫδξνπ 

ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ) θαη ΗσΪλλε Παξαζθεπφπνπινπ (Γηνηθεηά ηεο Δζληθάο ΣξΪπεδαο) ζηηο 31 

Απγνχζηνπ 1966 αλαθΫξεηαη φηη θαηφπηλ ηειεθσληθάο ηνπο επηθνηλσλέαο, κε ζθνπφ ηελ ππφδεημε ελφο 

κΫινπο ηεο νηθνγΫλεηαο νχηδνπ ιφγσ ηνπ ζαλΪηνπ ηνπ Πεξηθιά Αξγπξφπνπινπ, απνθΪζηζαλ λα 

πξνηεέλνπλ ηελ ΔιΫλε Γξαγνχκε, θφξε ηνπ ΗσΪλλε Βαιασξέηε θαη ζχδπγν ηνπ Φέιηππνπ Γξαγνχκε. 

ΔπΫιεμαλ, επέζεο, σο αλαπιεξσκαηηθφ κΫινο ηελ ΔιΫλε Βαιασξέηε, θφξε ηνπ ΑξηζηνηΫιε Βαιασξέηε 

θαη ζχδπγν ηνπ ΛΫνληα Καξαπαλαγηψηε. 
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ΝνΫκβξην ηνπ 1959 θαη ν δεχηεξνο ηε ζΫζε ηνπ Σακέα ηελ έδηα ρξνληΪ. ηε ζΫζε ηνπ 

Δπαγγειέδε δηνξέζηεθε ν ΔπΪγγεινο Παπαλνχηζνο ηνλ ΗαλνπΪξην ηνπ 1960,
290

 ελψ 

ηνλ Ηνχλην-Ηνχιην ηεο έδηαο ρξνληΪο ηνπνζεηάζεθε ζην Γ.. θαη ν Υξάζηνο Καξνχδνο 

κεηΪ ηνλ ζΪλαην ηνπ ΠΪγθαινπ.
291

 

 

Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.Μ.Α.Σ.ηελ πεξίνδν 1955-1967 

Πνυεδνμξ Δθεβηηζημφ 

οκεδνίμο 

(κφληκν κΫινο) 

ΑζηΫξηνο Νηαάο (Αληηπξφεδξνο, 2/12/1954 Ŕ 29/1/1965) 

Γεψξγηνο ΚξηηζΫιεο (Αληηπξφεδξνο, 13/2/1965 Ŕ1967) 

Γζμζηδηήξ Δεκζηήξ 

Σνάπεγαξ,  

(κφληκν κΫινο) 

Κσλζηαληέλνο ΖιηΪζθνο (2/12/1954 Ŕ 17/11/1955) 

ΗσΪλλεο Παξαζθεπφπνπινο (1955) 

Βαζέιεηνο Κπξηαθφπνπινο (13/2/1956 Ŕ 15/5/1958)   

Γεκάηξηνο ΥΫικεο (17/6/1958 Ŕ 6/6/1964) 

Γεψξγηνο Μαχξνο (3/7/1964 Ŕ 1/6/1966) 

ΗσΪλλεο Παξαζθεπφπνπινο (1/7/1966 Ŕ 16/12/1967) 

Μέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ 

μφηγμο, 

(κφληκν κΫινο) 

ΑξηζηνηΫιεο Βαιασξέηεο  

(Γεληθφο ΓξακκαηΫαο, 2/12/1954 Ŕ 13/2/1960) 

Πεξηθιάο Αξγπξφπνπινο  

(Γεληθφο ΓξακκαηΫαο, 2/5/1960 Ŕ 20/8/1966) 

ΔιΫλε Γξαγνχκε  

(Γεληθά ΓξακκαηΫαο, 31/8/1966Ŕ 1967) 

Με κφληκα κΫιε Γεκάηξηνο Δπαγγειέδεο (Πξφεδξνο, 2/12/1954 Ŕ 21/11/1959) 

ΔπΪγγεινο Παπαλνχηζνο (10/2/1960 Ŕ 14/7/1967) 

ΣΪθεο Παπαηζψλεο (Σακέαο, 2/12/1954Ŕ17/12/1959 / Πξφεδξνο, 

10/2/1960 Ŕ 14/7/1967) 

Η.Μ. Παλαγησηφπνπινο (ΜΫινο, 2/12/1954 Ŕ 17/12/1959) / Σακέαο, 

10/2/1960 Ŕ 14/7/1967) 

Κψζηαο ΠΪγθαινο (2/12/1954 Ŕ 2/5/1960) 

Υξάζηνο Καξνχδνο (4/5/1960 Ŕ 14/2/1967) 

 

Ζ ζπγρψλεπζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο κε ην θιεξνδφηεκα νχηδνπ 

πνιιαπιαζέαζε ηηο δηνηθεηηθΫο επζχλεο ηνπ ΚαιιηγΪ, πξνζζΫηνληαο ζην άδε δχζθνιν 

                                                 
290Σν Γ.. ηεο Δ.Π.Μ.Α. ζπλεδξέαζε ζηηο 17 Γεθεκβξένπ 1959 γηα λα ππνδεέμεη δχν πξφζσπα 

«αζρνινχκελα κε ηελ ηΫρλε θαη θαηΪιιεια, έλα εθ ηνχησλ εθιΫμεη Ϋλα ν Τπνπξγφο Παηδεέαο», ζε 

αληηθαηΪζηαζε ηνπ απνζαλφληνο Γεκάηξε Δπαγγειέδε, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηΪμεηο ηνπ  

Βαζηιηθνχ ΓηαηΪγκαηνο ηεο 20εο Μαξηένπ 1955. πσο αλαθΫξεηαη ζηα πξαθηηθΪ ηεο ζπγθεθξηκΫλεο 

ζπλεδξέαζεο, ηα κΫιε απνθΪζηζαλ λα πξνηεέλνπλ σο πξψηνλ ηνλ Καξνχδν, δηεπζπληά ηνπ Δζληθνχ 

Αξραηνινγηθνχ Μνπζεένπ θαη Αθαδεκατθνχ, ν νπνένο «θαη πξηλ ηεο δεκνζέεπζεο ηνπ λφκνπ πεξέ 

ζπγρσλεχζεσο, άηαλ κΫινο ηνπ Γ, θαη σο εθ ηεο ζΫζεο ηνπ θαη ελ γΫλεη ηεο επηζηεκνληθάο ηνπ αμέαο, 

εέλαη ελδεδεηγκΫλνο γηα ηελ πιάξσζε ηεο θελάο ζΫζεο». Χο δεχηεξν πξφζσπν πξνηΪζεθε ν 

Παπαλνχηζνο, «ζπγγξαθΫαο βηβιέσλ πεξέ αηζζεηηθάο θαη θξηηηθφο ηΫρλεο», ηνλ νπνέν θαη ηειηθΪ 

επΫιεμε ν Τπνπξγφο Παηδεέαο Γεψξγηνο Βνγηαηδάο.  ηε κπζηηθά ςεθνθνξέα πνπ Ϋγηλαλ ζηελ ακΫζσο 

επφκελε ζπλεδξέαζε ηνπ Γ.., ν Παπαηζψλεο εθιΫρηεθε πξφεδξνο κε ηΫζζεξηο ςάθνπο (απφ κηα ςάθν 

πάξαλ νη ΠΪγθαινο θαη Παπαλνχηζνο), Αληηπξφεδξνο παξΫκεηλε ν  Νηαάο θαη Σακέαο εθιΫρηεθε ν 

Παλαγησηφπνπινο.  
291ηε ζπλεδξέαζε ηνπο ηεο 4εο Μαΐνπ 1960 θαη κε ζθνπφ λα ππνδεέμνπλ πξνο ηνλ Τπνπξγφ Παηδεέαο, 

δχν πξφζσπα «αζρνινχκελα κε ηελ ηΫρλε», ψζηε ην Ϋλα εμ απηψλ λα αληηθαηαζηάζεη ηνλ απνζαλφληα 

Κ. ΠΪγθαιν, ηα κΫιε ηνπ Γ.. πξφηεηλαλ σο πξψηνλ ηνλ Υξάζην Καξνχδν θαη σο δεχηεξε ηε ζχδπγφ 

ηνπ Ϋκλε Παπαζππξέδε.  
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Ϋξγν ηνπ θαη εθεέλν ηεο δηαρεέξηζεο ηεο πεξηνπζέαο ηνπ λΫνπ ΝΠΓΓ. ΚαηΪ ζπλΫπεηα ν 

δηεπζπληάο εθηφο απφ ηε θξνληέδα ηνπ γηα ηηο εθζΫζεηο ηεο Πηλαθνζάθεο ζην ΕΪππεην 

ΜΫγαξν, ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγάο κΫζσ ηεο αγνξΪο Ϋξγσλ θαη ηηο ελΫξγεηΫο ηνπ 

γηα ηελ αλΫγεξζε ηνπ ηδηφθηεηνπ κεγΪξνπ ηνπ κνπζεένπ, φθεηιε ηαπηφρξνλα λα 

αζρνιεέηαη κε ζΫκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηε δηαρεέξηζε θαη αμηνπνέεζε ησλ αθηλάησλ 

ηνπ θιεξνδνηάκαηνο νχηδνπ. ηα πξαθηηθΪ ησλ ζπλεδξηΪζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιένπ ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ην δηΪζηεκα 1954-1967 θαηαγξΪθνληαη, ιφγνπ ρΪξε, νη 

νηθνλνκνηερληθΫο κειΫηεο γηα ηελ θαηεδΪθηζε ηνπ αθηλάηνπ ζηε γσλέα ηαδένπ θαη 

Πεζκαδφγινπ θαη ηελ αλΫγεξζε λΫνπ θηεξένπ· νη πιεηνδνηηθνέ δηαγσληζκνέ γηα ηε 

κέζζσζε ησλ γξαθεέσλ ζην αθέλεην ηεο νδνχ ηαδένπ 33 (12/12/1955)· νη 

πξνζπΪζεηεο Ϋμσζεο ηνπ κηζζσηά ΓεσξγΪηνπ, ζΫκα πνπ απαζρφιεζε  ην Γ.. ηελ 

πεξένδν 1960-1965!)· νη πξνζθνξΫο ησλ εξγνιΪβσλ γηα ηελ επηζθεπά ηνπ 

πεδνδξνκένπ ζην αθέλεην ηεο νδνχ ηαδένπ (βι. ηηο ζπλεδξηΪζεηο ηεο 11/7/1956 θαη 

31/8/1956, νη νπνέεο θαη ην εέραλ σο απνθιεηζηηθφ ζΫκα) ά ηελ επηζθεπά ηεο 

απνρΫηεπζεο· νη πξνζθνξΫο γηα ηελ αζθΪιηζε ησλ αθηλάησλ θ.Ϊ. ΔπηπξνζζΫησο ν 

ΚαιιηγΪο Ϋπξεπε λα αζρνιεζεέ θαη κε ιηγφηεξν ζεκαληηθΪ δεηάκαηα, φπσο ι.ρ. ε 

πψιεζε ελφο απηνθηλάηνπ FordPopular, ην νπνέν ε ΔΠΜΑ θΫξδηζε απφ ηηο 

νκνινγέεο ηνπ παξαγσγηθνχ δαλεένπ 1954 θαη πνπ γηα ηνλ ιφγν απηφ Ϋπξεπε λα 

νξγαλσζεέ πιεηνδνηηθά δεκνπξαζέα (βι. ζπλεδξέαζε ζηηο 6/5/1957) ά ε αέηεζε ηνπ 

ιαρεηνπψιε θαη αλαπάξνπ πνιΫκνπ Γεκεηξένπ ΒξνπβΪθε πεξέ εγθαηΪζηαζεο ηνπ 

ζηελ εέζνδν ηνπ αθηλάηνπ ηεο ηαδένπ 47 (ζπλεδξέαζε ζηηο 21/11/1957).  

Δλδεηθηηθφ σο πξνο ηνλ ππεξβνιηθφ θφξην εξγαζέαο ηνπ Γηεπζπληά ηεο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο εέλαη θαη ην ππφκλεκα ηνπ ΚαιιηγΪ πνπ παξαηΫζεθε ζηα 

πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο 2
εο

 Οθησβξένπ 1956 θαη αθνξνχζε ηελ αλΪγθε Ϊκεζεο 

ςάθηζεο ηνπ «παξακειεζΫληνο» λφκνπ γηα ηελ αχμεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο 

κνπζεένπ.
292

χκθσλα κε ην θεέκελν, απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1949 πνπ αλΫιαβε ν 

                                                 
292πσο αλαθΫξεηαη ζην ππφκλεκα, νζρεηηθφο λφκνο επξφθεηην λα ςεθηζζεέ αθνχ εέρε άδε ζπληαρζεέ 

ε Ϋθζεζε ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξένπ, ε εηζάγεζε ηνπ Τπνπξγεένπ πληνληζκνχ θαη ε γλσκνδφηεζε ηνπ 

ΑΓΤ, φκσο ν ζΪλαηνο ηνπ ηξαηΪξρνπ ΠαπΪγνπ αλΫβαιιε ηελ ςάθηζε ηνπ ζηε Βνπιά θαη Ϋθηνηε 

δελ Ϋρεη ηεζεέ μαλΪ. ΔλδηαθΫξνπζα θαη ε επηρεηξεκαηνινγέα: Ϋξγα αμέαο πνιιψλ δηζεθαηνκκπξέσλ 

βξέζθνληαη ζηηο απνζάθεο θαη δελ εθπιεξψλεηαη ε ζπληαγκαηηθψο πξνζηαηεπκΫλε βνχιεζε πνιιψλ 

δεθΪδσλ εζληθψλ επεξγεηψλ. Ζ ΔιιΪο εέλαη ην κφλν επξσπατθφ θξΪηνο πνπ ζηεξεέηαη Πηλαθνζάθεο. 

Σν λΫνλ θξΪηνο ηνπ Ηζξαάι Ϋρεη Πηλαθνζάθελ, ε νιέγσλ δεθΪδσλ ρηιηΪδσλ θαηνέθσλ Φηιηππνχπνιηο 

ηεο Βνπιγαξέαο Ϋρεη Πηλαθνζάθε θαη αη Αζάλαη ζηεξνχληαη ηνηαχηεο! Έρεη ραζεέ ε επθαηξέα γηα ηελ 

απφθηεζε δσξεψλ Διιάλσλ θπξέσο ηνπ εμσηεξηθνχ, αθνχ δελ ππΪξρεη θηάξην. Θα παξΫρεη επθαηξέα 

αχμεζεο ηνπ ηνπξηζηηθνχ ελδηαθΫξνληνο, φπσο θαέλεηαη απφ ηηο επηζθΫςεηο ησλ μΫλσλ ζηελ Ϋθζεζε 

ηνπ Εαππεένπ. Ζ Πηλαθνζάθε απψιεζε κεγΪια πνζΪ απφ ηε δξαρκνπνέεζε ησλ θιεξνδνηεκΪησλ ηεο 

(ΑβΫξσθ, Γσξέδνπ, ελ κΫξεη νχηδνπ, ΚνξγηαιΫληνπ, ΡνδνθαλΪθε, Δκπεηξέθνπ θ.Ϊ.). Γηα λα θαηαιάμεη 
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ΚαιιηγΪο, ην πξνζσπηθφ ηνπ κνπζεένπ απνηειεέην απφ α) ηξεηο θιεηάξεο, εθ ησλ 

νπνέσλ ν Ϋλαο απεβέσζε, ν Ϊιινο ππεξεηεέ εδψ θαη ηξηΪληα ρξφληα, ν ηξέηνο απφ 

ηξηαθνληαεηέαο, β) κηα θαζαξέζηξηα, ε νπνέα απεβέσζε απφ ην 1952 θαη δελ 

αληηθαηαζηΪζεθε, γ) ηνλ ζπληεξεηά, ν νπνένο εέλαη θαζαξψο ηερληθφο ππΪιιεινο θαη 

ρξεζηκνπνηεέηαη ζε πιεέζηαο Ϊιιαο εξγαζέαο ζπληεξάζεσο ησλ κλεκεέσλ ηνπ 

ΚξΪηνπο, θαη δ) ηνλ Γηεπζπληά. Δθηφο απφ ηνπο παξαπΪλσ, ππάξραλ θαη δπν 

απνζπαζκΫλνη ππΪιιεινη ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, ν κελ Ϋλαο, φκσο, αλεθιάζε 

κεηΪ απφ Ϋλαλ ρξφλν, ε δε Ϊιιε ππΪιιεινο ζπληαμηνδνηάζεθε. ΚαηΪ ζπλΫπεηα, απφ 

ην νθηακειΫο πξνζσπηθφ εέραλ απνκεέλεη ην θζηλφπσξν ηνπ 1956 ηΫζζεξα Ϊηνκα! 

ην ππφκλεκα, επέζεο,γηλφηαλ ιφγνο γηα ηελ αλΪγθε ηεο Ϊκεζεο πξφζιεςεο 

θπιΪθσλ ιφγσ ηεο επηθεέκελεο παξΪδνζεο απφ ηνλ ηξαηφ ηνπ νηθνπΫδνπ ηεο 

Δ.Π.Μ.Α.. «δηφηη Ϊιισο δηαηξΫρνπλ Ϊκεζνλ θέλδπλνλ ηα ελ απηψ απνζεθεπκΫλα 

εζληθΪ θεηκάιηα». Ο ΚαιιηγΪο ηφληζε εμΪιινπ ηε «δπζβΪζηαρηε» επζχλε πνπ Ϋρεη ε 

Γηεχζπλζε φζνλ αθνξΪ ηε δηνέθεζε ηνπ κνπζεένπ, παξαζΫηνληαο αλαιπηηθΪ ηηο 

εξγαζέεο ηεο: «Καη κφλνλ δηα ηελ παξαθνινχζεζηλ θαη βειηέσζηλ ηνπ 

θιεξνδνηάκαηνο νχηδνπ, ζα απαηηεέην έδηνο ππΪιιεινο, δεδνκΫλνπ φηη ην 

θιεξνδφηεκα απνηειεέηαη απφ ηΫζζεξα αθέλεηα, ηα νπνέα Ϋρνπλ αλΪγθελ 

αθαηαπαχζηνπ παξαθνινπζάζεσο (35 κηζζσηαέ!)». ΔπηπξνζζΫησο αλΫθεξε φηη ζηελ 

πεξηνπζέα ηεο Πηλαθνζάθεο εέραλ πεξηιεθζεέ θαη ηα δχν αθέλεηα απφ ην 

θιεξνδφηεκα ΦσθΪ (κηα νηθέα θαηΪ ην άκηζπ εμαδηαηξΫηνπ  ζην Παξέζη θαη κηα ζηελ 

ΚαιιηζΫα), θαζψο θαη κηα νηθέα ζην ΚεθαιΪξη ηεο ΚεθηζηΪο απφ ηε δηαζάθε ηεο 

ΔιΫλεο Φξαγθνπνχινπ (ην γΫλνο ΒηθΪηνπ). Δθηφο, φκσο, απφ ηα παξαπΪλσ, ν 

Γηεπζπληάο φθεηιε λα παξαθνινπζεέ ηα νκφινγα θαη ηηο κεηνρΫο, ελψ ζηε 

δηθαηνδνζέα ηνπ άηαλ θαη ν Ϋιεγρνο ησλ εηζαγνκΫλσλ θαη εμαγνκΫλσλ Ϋξγσλ ηΫρλεο, 

ηα νπνέα δελ εκπέπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο Γηεπζχλζεσο Αξραηνηάησλ. Δπέζεο, 

εέρε ηελ επζχλε γηα ηηο ελαιιαζζφκελεο εθζΫζεηο ηνπ Εαππεένπ, ηελ αιιεινγξαθέα 

πξνο ηα ππνπξγεέα, ηνλ θαηαξηηζκφ δχν μερσξηζηψλ πξνυπνινγηζκψλ (ηεο 

Πηλαθνζάθεο θαη ηνπ Μνπζεένπ νχηδνπ), ηε «ινγηζηηθά θαη ηακηαθά 

παξαθνινχζεζηο», ηελ ηάξεζε πξαθηηθψλ, θαη ηαπηφρξνλα λα επσκέδεηαη ηελ 

θαιιηηερληθά θέλεζε ηνπ Ηδξχκαηνο (εμαθξέβσζε, εθηέκεζε αγνξΪ Ϋξγσλ, 

παξαθνινχζεζε εξγαζηεξένπ ζπληεξάζεσο θηι), ηνλ θαηαξηηζκφ ησλ αξρεέσλ 

                                                                                                                                            
ν ΚαιιηγΪο φηη αλ δελ ιεθζνχλ Ϊκεζα νη απαξαέηεηεο ελΫξγεηεο θαη απνθΪζεηο, ζα άηαλ θαιχηεξν λα 

εθπνηεζνχλ  ηα Ϋξγα ηεο ζπιινγάο παξΪ λα ππφθεηληαη ζε βξαδεέα, αιιΪ αζθαιά θζνξΪ ζηηο 

απνζάθεο. 
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(θσηνγξαθέαο, Διιάλσλ θαιιηηερλψλ, ηχπνπ θηι.), ελψ μεθηλνχζε θαη ε αλΫγεξζε 

ηνπ λΫνπ ΜεγΪξνπ! 

Σν δάηεκα, σζηφζν, ηεο αχμεζεο ηνπ κφληκνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δ.Π.Μ.Α.. 

εμαθνινχζεζε λα κελ επηιχεηαη.Δλδεηθηηθφ ηεο ζεκαζέαο ηνπ άηαλ θαη ην γεγνλφο 

πσο ζην Πυνζζια ηδξ ΔπζηνμπήξΓναιιάηςκ ηαζ Καθχκ Σεπκχκ (φηαλ Τπνπξγφο 

Παηδεέαο άηαλ ν Γεξνθνζηφπνπινο) ζηηο αξρΫο ηνπ 1958 θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηα 

πξνηεηλφκελα γηα ηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε κΫηξα πεξηιακβαλφηαλ κφλν ε νηθνλνκηθά 

ελέζρπζε ηνπ κνπζεένπ θαη ε «φζν ην δπλαηφλ ηαρπηΫξα επηςάθηζηο ηνπ 

εθθξεκνχληνο λνκζρεδένπ».
293

Σν αέηεκα λα ςεθηζηεέ «ην ηαρχηεξνλ ην απφ 1953 

ππνβιεζΫληνο λφκνπ Ϊξζξν φπνπ πξνβιΫπεηαη ε νξγΪλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Ηδξχκαηνο»επαλΫιαβε ν ΚαιιηγΪο θαη ζηνλ λΫν Τπνπξγφ Δζληθάο Παηδεέαο Γ. 

Βνγηαηδά, ν νπνένο παξεπξΫζεθε ζηε ζπλεδξέαζε ηνπ Γ ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζηηο 17 

Ννεκβξένπ 1958. ΑιιΪ θαη ζηε ζπλεδξέαζε ηεο 10
εο

 Φεβξνπαξένπ 1960 ν δηεπζπληάο 

ηνπ κνπζεένπ ελεκΫξσζε φηη ην έδην πξσέ ζπλαληάζεθε κε ηνλ Τπνπξγφ Παηδεέαο γηα 

ηελ πξνψζεζε ηνπ λφκνπ νξγΪλσζεο θαη ιεηηνπξγέαο ηεο Πηλαθνζάθεο, ζπλΪληεζε 

ζηελ νπνηα παξεπξΫζεθε θαη ν Γηεπζπληάο ΓξακκΪησλ θαη Σερλψλ Γ. Κνπξλνχηνο, ν 

νπνένο θαη παξνπζέαζε ζηνλ Τπνπξγφ ηνλ απφ θαηξνχ άδε εθθξεκνχληα λφκν». 

 

β) Ζ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Δ.Π.Μ.Α.Σ. 

ηα πξαθηηθΪ ησλ ζπλεδξηΪζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο 

Δ.Π.Μ.Α..ηα ρξφληα 1955-1967 ππΪξρνπλ θαηαηεζεκΫλνη φινη νη πξνυπνινγηζκνέ 

θαη απνινγηζκνέ θαη ησλ δχν ηκεκΪησλ, δειαδά α) ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο θαη β) 

ηνπ Μνπζεένπ ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ, θαζψο θαη νη ηζνινγηζκνέ ηεο θΪζε ρξνληΪο. Ζ 

επεμεξγαζέα ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ ζηνηρεέσλ κε ζθνπφ λα απνηηκεζεέ ε δηαρεέξηζε ηεο 

πεξηνπζέαο ηνπ Ηδξχκαηνο μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβάο, επεηδά 

απαηηεέ πξψηνλ, εηδηθΫο νηθνλνκηθΫο γλψζεηο θαη δεχηεξνλ, ηελ χπαξμε κηαο 

νινθιεξσκΫλεο κειΫηεο ηεο νηθνλνκηθάο ηζηνξέαο ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πεξηφδνπ, ε 

νπνέα θαη απνπζηΪδεη απφ ηε ζρεηηθά βηβιηνγξαθέα. Απφ ηε κειΫηε, φκσο, ησλ 

πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηΪζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ηελ κΫξηκλα ηεο δηνέθεζεο ηνπ κνπζεένπ 

γηα ηελ αμηνπνέεζε ηεο πεξηνπζέαο ηνπ, εηδηθΪ ζε κηα πεξένδν πνπ κεηΪ ηε δξαζηηθά 

                                                 
293Πμνίζιαηα ηδξ Δπζηνμπήξ Γναιιάηςκ ηαζ Καθχκ Σεπκχκ, 25 Ηνπλένπ Ŕ 14 Γεθεκβξένπ 1957, 

Πξνεδξέα Τπνπξγνχ Δζληθάο Παηδεέαο θαη ΘξεζθεπκΪησλ ΑρηιιΫσο Κ. Γεξνθσζηφπνπινπ, Αζάλα, 

1958. 
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ππνηέκεζε ηεο δξαρκάο θαηΪ 100% (ζηηο 9 Απξηιένπ 1953) επαλάιζε ε λνκηζκαηηθά 

ζηαζεξνπνέεζε, ε νπνέα δεκηνχξγεζε ηηο αλαγθαέεο πξνυπνζΫζεηο γηα λα αξρέζεη 

ζηαδηαθΪ λα εθδειψλεηαη ζεκαληηθά Ϊλνδνο ηεο βηνκεραληθάο θαη γεσξγηθάο 

παξαγσγάο, εγθαηληΪδνληαο Ϋηζη κηα καθξφρξνλε πεξένδν πνπ ραξαθηεξέδεηαη απφ 

ζηαζεξΪ πςεινχο ξπζκνχο αχμεζεο ηνπ εζληθνχ εηζνδάκαηνο, εμΫιημε ζηελ νπνέα 

ζπλΫβαιε θαη ε πνιηηηθά πξνζΫιθπζεο μΫλσλ θεθαιαέσλ.
294

 Σα δεηάκαηα, ιφγνπ 

ρΪξε, ζρεηηθΪ κε ηελ αληηπαξνρά ηνπ αθηλάηνπ ηεο γσλέαο ηαδένπ 33 θαη 

Πεζκαδφγινπ ά κε ηελ ελνηθέαζε ησλ γξαθεέσλ ζηα Ϊιια αθέλεηα ηνπ 

θιεξνδνηάκαηνο νχηδνπ απνηεινχζαλ ην βαζηθφ ζΫκα ζπδάηεζεο ησλ κειψλ ηνπ 

Γ ζηηο πεξηζζφηεξεο ζπλεδξηΪζεηο ηνπο.
295

ΔλδεηθηηθΪ κφλν παξαζΫησ ηνλ 

νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ ηεο πεξηφδνπ 1955-1956 θαη γηα ηα δχν ηκάκαηα (Δζληθά 

Πηλαθνζάθε Ŕ Μνπζεέν ΑιΫμαλδξνπ νχηδνπ) πνπ θαηαρσξάζεθε ζηα πξαθηηθΪ ηεο 

ζπλεδξέαζεο 18
εο

 Ηνπλένπ 1957, γηα λα δεέμσ θπξέσο ηε ζεκαζέα πνπ εέρε ε 

ζπγρψλεπζε ηεο Πηλαθνζάθεο κε ην θιεξνδφηεκα νχηζνπ, φζνλ αθνξΪ ηελ αχμεζε 

ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ ηνπ κνπζεένπ, γεγνλφο πνπ Ϋδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηε 

δηεχζπλζε λα νξγαλψζεη θαιχηεξα ηε ιεηηνπξγέα ηεο Πηλαθνζάθεο θαη λα πξνβεέ 

ζηνλ ζπζηεκαηηθφ εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγάο ηεο. ΠαξαζΫησ, επέζεο, Ϋλαλ πέλαθα κε 

ηνπο νηθνλνκηθνχο απνινγηζκνχο ησλ εηψλ 1954-1965, κε ζθνπφ θπξέσο λα δεέμσ ηε 

θξνληέδα ηνπ ΚαιιηγΪ γηα ηελ νξζνινγηθά δηαρεέξηζε ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ 

κνπζεένπ. Ο έδηνο, Ϊιισζηε, επεζάκαλε ζπρλΪ ζηηο ζπλνδεπηηθΫο ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ θαη απνινγηζκψλ εθζΫζεηο πσο ηα Ϋμνδα άηαλ ιηγφηεξα απφ ηα 

πξνυπνινγηζζΫληα «πξΪγκα ην νπνένλ, αο καο επηηξαπεέ λα θξνλψκελ, απνδεηθλχεη 

ηελ θεηδψ κε ηελ νπνέαλ δηαρεηξηδφκεζα ηα θεθΪιαηα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο».
296

 

  

                                                 
294Ζ. Νηθαινθφπνπινο, Ζ ηαπεηηζηή δδιμηναηία, ηυιιαηα ηαζ εηθμβέξ, 1946-1967, φπ.π., ζει.180. 
295Χο πξνο ηελ αμηνπνέεζε ησλ αθηλάησλ βι. θαη ηα φζα αλαθΫξεη ν έδηνο ν Μ. ΚαιιηγΪο, Ζ Δεκζηή 

Πζκαημεήηδ…, φ.π., ζει.13 θ.Ϋ. 
296Σν απφζπαζκα απφ ηα πξαθηηθΪ ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Μ.Α.., ζπλεδξέαζε ηεο 2αο Γεθεκβξένπ 1959.  
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ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ Δζόδσλ-Δμόδσλ από 1/7/55-31/12/56, 

Α΄ Σκήκαηνο (Κεθ. Δζλ. Πηλαθνζήθεο) 

Πέζησζηο Καηνλνκαζέα εζφδσλ Πξνυπνινγηζκφο Πξαγκαη. 

ΚεθΪιαην Άξζξν ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ   

1.  Δπζπμνδβήζεζξ   

 1. Δηεζέα επηρνξάγεζηο  210.000 190.000 

 2. Δθ δσξηδεένπ θιεξνδνηάκαηνο 1.500 1.500 

2.  Έζμδα εηεέζεςκ   

 1. Πξντφλ εηζηηεξέσλ 90.450 46.048 

 2. Πξντφλ πσιάζεσο θαηαιφγσλ θιπ. 20.850 5.157 

3.  Πνυζμδμζ αηζκήηςκ    

 1. Δλνέθηα νηθηψλ θιεξνδνηάκαηνο 

ΦσθΪ 

5.100 5.264,50 

 2. Σφθνη θαηαζΫζεσλ 1.000 - 

4.  ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ   

 1. Έηηαηημξ πμνδβία ηνάημοξ 90.000 50.000 

 2. Γςνεαί, Κθδνμδμηήιαηα 35.000 1.500 

 3. Δθπνέεζηο πιηθνχ 1.000 - 

 4. Δπηρνξάγεζηο ηνπξηζκνχ 25.000 25.000 

5.  Έζμδα πανεθευκηςκ εηχκ   

 1. Δθ ηεο εθζΫζεσο Θεζ/θεο 18.600 18.084 

 2. Δπηζηξνθαέ ρξεκΪησλ - 500 

  χλνινλ 467.900 362.553,50 

  Έιιεηκκα  -28.508,35 

    391.061, 

85 
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Πέζησζηο Καηνλνκαζέα εμφδσλ Πξνυπνινγηζκφο Πξαγκαη. 

Κεθ. Άξζξ. ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΞΟΓΑ   

1.  Γαπάκαζ θεζημονβίαξ   

 1. Έμνδα γξαθεένπ (γξαθηθΪ, Ϋληππα θηι.) 60.320 55.323 

 2. ΓηθαζηηθΪ Ŕ ακνηβαέ 5.000 - 

 3. Έμνδα θηλάζεσο 14.300 14.200 

2.  Γαπάκαζ ενβαζηδνίμο   

 1. ΤιηθΪ ζπληεξάζεσο Ϋξγσλ, επηζθεπαέ 6.275 6.283,70 

 2. Μεηαθνξαέ ελ γΫλεη  8.000 - 

 3. Πξνκάζεηα επέπισλ, εξγαιεέσλ 5.675 1.350 

 4. Δπηζθεπά απνζάθεο 4.450 900 

3.  Δηεέζεζξ   

 1. Έμνδα νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγέαο 218.325 218.099, 30 

 2. Δθηχπσζηο θαηαιφγσλ, θσηνγξαθηψλ 21.750 14.406 

 3. ΑζθΪιηζηξα εθηηζεκΫλσλ Ϋξγσλ 1.000 - 

4.  Πθμοηζζιυξ ζοθθμβχκ   

 1. ΑγνξΪ Ϋξγσλ 30.550 27.100 

 2. ΓαπΪλε αξρεένπ θσηνγξαθηψλ 10.490 9.387,50 

  ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΞΟΓΑ   

5.  Γαπάκαζ πανεθευκηςκ εηχκ   

 1. Ακνηβά δηθεγφξνπ 22.000 22.000 

 2. Έμνδα ΔθζΫζεσο Θεζ/θεο 18.000 16.719,75 

 3. Δπηζθεπά θηηξένπ 5.300 5.292,60 

     

  χλνινλ εμφδσλ 432.435 391.061,85 
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ΑΠΟΛΟΓΗΜΟ Υξήζεσο 1955-1956 (1/7/55-31/12/56), 

Β΄ Σκήκαηνο (Μνπζείνλ Αιέμαλδξνπ νύηδνπ) 

(πξαθηηθά 18/6/1957) 

 Αηηηνινγέα ΠνζΪ θαη‟ 

Ϊξζξνλ 

Αζξνέζκαηα 

θαηΪ ΚεθΪι. 

Αζξνέζκαηα 

θαηΪ θαηεγ. 

Κεθ. Άξζξ. Η. ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΟΓΑ    

Α  Πνυζμδμζ Αηζκήηςκ    

 1. Μηζζψκαηα αζη. αθηλάησλ      

  α) Ηδηψηαη: 1.094.297    

  β) Γεκφζηνλ: 534.049    

  γ) Έθηαθηα Έζνδα: 24.000   1.652.346 1.652.346  

Β  Πνυζμδμζ Υνεςβνάθςκ    

 1. Σνθνκεξ. Δζλ. Παξαγ. 

Γαλεένπ 

18.464, 50   

 2. Μεξέζκαηα Μεηνρψλ 12.981 31.445, 50  

Γ  Συημζ ηαηαεέζεςκ    

 3. Σφθνη θαηαζΫζεσλ φςεσο 29.753, 25 29.753,25  

Γ.  Γζάθμνα Έζμδα    

 1. ΣΫιε ραξηνζάκνπ 

εηζπξαηηφκελα κεηΪ ησλ 

κηζζσκΪησλ 

31.593, 30 31.593, 30 1.745.138, 00 

  ΗΗ. ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ    

Αδέο   Καεοζηενμφιεκαζ 

Πνυζμδμζ Αηζκήηςκ 

   

 1. Καζπζηεξνχκελα κηζζ. 

αζη. Αθηλάησλ 

186.281, 60   

 2. ΔηζπξαρζΫληα κεηΪ κηζζ. 

ηει. ραξη. 

4.964,60 191.246,20  

Βδηο 2. Καζπζη. Μεξέζκ. 

Μεηνρψλ 

35.396 35.396  

 3. ΛνηπΪ Έζνδα    

Δδηο 1. ΚΫξδε ρξεσγξΪθσλ 1.438   

 2. ΔπηδηθαζζΫληα δηθαζη. 

Έμνδα 

1.300 2.738  

  ΗΗΗ. ΚΗΝΖΗ 

ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 

   

Ε 1. Κιεξσζεέζαη Οκνινγέαη 

Δζλ. Παξαγ. Γαλεένπ 1954 

67.400   

 2. Δγγπνδνζέαη Μηζζσηψλ 22.500   

 3. Πξνθαηαβνιαέ 

κηζζσκΪησλ 

333,75   

 4. Δθθξεκεέο ι/ζκνέ 1.521,50 91.755.25 321.135, 45 

  χλνινλ Δζφδσλ   2.066.273, 50 

  Πιεφλαζκα πξνεγ. 

Υξάζεσλ 

  1.311.898, 70 

  χλνινλ   3.378.172, 20 
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 Αηηηνινγέα ΠνζΪ θαη‟ 

Ϊξζξνλ 

Αζξνέζκαηα 

θαηΪ ΚεθΪι. 

Αζξνέζκαηα 

θαηΪ θαηεγ. 
Κεθ. Άξζξ. Η. ΣΑΚΣΗΚΑ ΔΞΟΓΑ    
Α  Γζμζηήζεςξ Ŕ 

Γζαπεζνίζεςξ Ŕ 

Πενζμοζίαξ 

   

 1. Έμνδα θηλάζεσο 

Πξνζσπηθνχ   

9.000   

 3. Γξαθηθά χιε 75   
 6. ΓηΪθνξα (ην ραξηφζεκνλ 

επέ κηζζψκαηνο) 

8.472,40   

 8. Φφξνη, ηΫιε ραξηνζάκνπ 

θιπ. 

643.818 661.365, 40  

Β  οκηδνήζεςξ πενζμοζίαξ    
 1. πλάζεηο επηζθεπαέ 12.650   
 2. ΑζθΪιηζηξα θηηξέσλ 4.866   
 4. Φχιαθηξα Σξαπεδψλ: 

2.680 + 875,50 

3.537,50 21.053,50  

Γ  Δηηέθεζζξ ζημπμφ    
 1. ΑγνξαζζΫληα Ϋξγα ηΫρλεο 

(Πέλαθεο) 

246.780   

 2. ΑγνξαζζΫληα βηβιέα 29.931, 50   
 3. ΑγνξαζζΫληα λνκέζκαηα 3.600 280.311, 50 962.730,40 
  ΗΗΗ. Κίλεζηο Κεθαιαίσλ    
Σ 1 Βειηέσζηο Αθηλάησλ 56.702   
Σ 3. ΑλΫγεξζηο θηηξένπ Δζλ. 

Πηλαθνζάθεο 

15.222 71.924  

Ε 1. ΜεηαθεξζΫληα εηο 

Ϋληνθνλ ι/ζκνλ 

1.250.000   

 2. Σφθνη ι/ζκνπ ηνχηνπ 29.753, 25 1.279.753, 25 1.351.677, 25 
  χλνινλ Δμφδσλ   2.314.407, 65 
  ΠξαγκαηνπνηεζΫλ 

πεξέζζεπκα ρξάζεσο 

  1.063.764, 55 
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Οηθνλνκηθνί Απνινγηζκνί Δ.Π.Μ.Α.. 1957-1967 

 

Οηθνλ. 

Έηνο 

Α΄ Σκήκα Β΄ Σκήκα 

Έζνδα  Έμνδα Έζνδα Έμνδα Τπφινηπν δηαζΫζηκν 

1957 329.186 262.515 1.427.773, 

80 

1.284.808, 

25 

2.564.959, 90 

1958 517.533 464.618, 

50 

1.352.812, 

20 

1.194.530, 

60 

2.750.182, 60 

1959 221.139 160.698, 

30 

1.668.934,85 1.130.748 3.288.369,50 

1960 557.431,80 508.239,20 1.997.502 946.289,10 ; 

1961 300.513 250.259,10 2.595.169,90 682.348 1.912.821,90 

1962 927.484 360.732 3.646.255, 

85 

1.595.234.85 2.051.021 πεξέζζεπκα 

ρξάζεσο. Πεξέζζεπκα 

πξνεγνχκελσλ ρξάζεσλ: 

6.252.404, 15 

1963 481.773 972.283,30 3.191.725, 

90 

4.279.805,70 - 

1964 1.454.283 982.507,50 3.495.327, 

80 

2.884.010, 

70 

- 

1965   4.104.241 4.560.879,90 - 
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γ) Ο εκπινπηηζκόο ηεο βηβιηνζήθεο Ηζηνξίαο ηεο Τέρλεο  

Ζ ζπγρψλεπζε ηνπ θιεξνδνηάκαηνο νχηδνπ κε ηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε εέρε 

θαηαιπηηθά επέδξαζε θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο βηβιηνζάθεο ηζηνξέαο ηεο ηΫρλεο ηνπ 

κνπζεένπ, αθνχ νη φξνη ηεο δηαζάθεο ηνπ νχηδνπ εμαζθΪιηζαλ ζηνλ ΚαιιηγΪ ηελ 

νηθνλνκηθά δπλαηφηεηα λα ζπζηεκαηνπνηάζεη ηηο αγνξΫο βηβιέσλ. ηα πξαθηηθΪ ησλ 

ζπλεδξηΪζεσλ ηνπ Γ..θαηαγξΪθνληαη αλαιπηηθΪ νη ηέηινη ησλ αγνξαζζΫλησλ 

βηβιέσλ, θαζψο θαη νη ηηκΫο ηνπο, ελψ φπσο αλΫθεξε ν ΚαιιηγΪο ζηνλ απνινγηζκφ 

ηνπ σο δηεπζπληάο ηεο Πηλθανζάθεο «γηα βηβιέα δαπαλάζεθαλ σο ην 1971 απφ ην 

Κιεξνδφηεκα νχηδνπ πΪλσ απφ Ϋλα εθαηνκκχξηα δξαρκΫο».
297

Οη πεξηζζνηΫξεο 

αγνξΫο πξαγκαηνπνηάζεθαλ απφ εμεηδηθεπκΫλα βηβιηνπσιεέα ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο 

ην παλεπηζηεκηαθφ βηβιηνπσιεέν «H. Bouvier»ηεο Βφλλεο
298

 ην παιαηνβηβιηνπσιεέν 

«AugustLaube»ηεο Επξέρεο
299

 ην βηβιηνπσιεέν Internationaal Antiquariaat en 

Moderne Boekhandel (MennoHertzberger & Co.) ζην Άκζηεξληακ
300

 ηε 

«LibrairieLeDivan», ηε «Librairie F. De Nobele»,
301

 ην παιαηνβηβιηνπσιεέν ηνπ M. 

Lecompte
302

 θαη ηε «LibrairieH. Caser»ηνπ Παξηζηνχ.
303

 Ο ΚαιιηγΪο ζπκκεηεέρε 

επέζεο θαη ζε δεκνπξαζέεο γηα ηελ αγνξΪ ζπΪλησλ αληηηχπσλ, φπσο ιφγνπ ρΪξε ζε 

εθεέλε ηνπ νέθνπ N. Rauchηεο Γελεχεο ζηηο 6-7 Μαΐνπ 1963, ζηελ νπνέα θαη 

πξνζπΪζεζε λα απνθηάζεη Σμ Βζαθίμ ηςκ Υνμκζηχκ ημο Κυζιμο (LiberChronicarum, 

                                                 
297Μ. ΚαιιηγΪο, Ζ Δεκζηή Πζκαημεήηδ. Πνμζπάεεζεξ ηαζ απμηεθέζιαηα, φπ.π., ζει.24, φπνπ θαη 

αλαθνξΫο ζηα ζεκαληηθφηεξα βηβιέα πνπ αγνξΪζηεθαλ επέ δηεπζχλζεσο ΚαιιηγΪ.  
298Απφ ην ζπγθεθξηκΫλν βηβιηνπσιεέν αγνξΪζηεθε γηα 740 γεξκαληθΪ κΪξθα ην πνιχηνκν 

HandbuchderKunstwissenschaft ησλ FritzBurger θαη D. A. Brinkmann (Βεξνιέλν θαη Πφηζληακ, 

AkademischeVerlagsgesellschaftAthenaion, 1914-1939), Ϋλα ζπαληφηαην θαη πνιχηηκν γηα ηελ Δζληθά 

Πηλαθνζάθε Ϋξγν, ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ ΚαιιηγΪ ζηε ζπλεδξέαζε ηνπ Γ ζηηο 10 Ηαλνπαξένπ 

1957. 
299Βι. ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο 12εο Οθησβξένπ 1964. ΠξφθεηηαηγηαηνεληεθΪηνκν A.F.P. 

Robert-Dumesnil, Le peintre-graveur français, ou Catalogue raisonné des estampes gravées par les 

peintres et les dessinateurs de l'école française, Παξέζη 1835-1871θαηηνδέηνκν Prosper de 

Baudicour,Le peintre-graveur français continué, ou Catalogue raisonné des estampes gravées par les 

peintres et les dessinateurs de l'école française nés dans le XVIIIe siècle : ouvrage faisant suite au 

Peintre-graveur français, de M. Robert-Dumesnil, Παξέζη, 1859-1861.ΑγνξΪζηεθε γηα 900 ειβεηηθΪ 

θξΪγθα.  
300Βι. ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο 31εο Γεθεκβξένπ 1964. 
301Βι. ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο 31εο Γεθεκβξένπ 1964. ΑγνξΪηνπ Raimond van Marle, The 

development of the Italian Schools of Painting, ΥΪγε 1923-1937.  ΜΫρξη ην 1936, ρξνληΪ ηνπ μαθληθνχ 

ζαλΪηνπ ηνπ ζπγγξαθΫα εέραλ εθδνζεέ 17 ηφκνη. Οηδχνεπφκελνηηφκνηεθδφζεθαλζε επηκΫιεηα ηεο 

ζπδχγνπ ηνπ ηνλ επφκελν ρξφλν. Γηα 4.500 λΫα γαιιηθΪ θξΪγθα. ηα έδηα πξαθηηθΪ αλαγξΪθνληαη θαη 

νη αγνξΫο ησλ A. Bartsch,Lepeintre-graveur, Λεηςέα 1854 γηα 1.200 λΫα γαιιηθΪ θξΪγθα θαη J.D. 

Passavant, Lepeintre-graveur, Λεηςέα 1860 γηα 500 λΫα γαιιηθΪ θξΪγθα.  
302Βι. ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο 31εο Γεθεκβξένπ 1964. ΑγνξΪηνπCh. Zervos, PabloPicasso. 

Œuvresde 1895 à 1940, 10 ηφκνη, Παξέζη, 1949-1959,  γηα 5.000 λΫαγαιιηθΪθξΪγθα. 
303Βι. ελδεηθηηθΪηαπξαθηηθΪηεοζπλεδξέαζεοηεο 6εοΗνπλένπ 1963, 

ζηανπνέααλαθΫξεηαηεαγνξΪησλβηβιέσληνπClaudeRoger-Marx, Bonnard, lithographe,Monte-Carlo 

1952,  LeslithographiesdeRenoir, Monte-Carlo 1951 θαηLagravureoriginaleauXIXesiecle, Παξέζη 

1962. Βι. επέζεο ηνπο ηέηινπο ζηα πξαθηηθΪ ηεο 30εο Ννεκβξένπ 1963. 
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ΝπξεκβΫξγε, 1453, Π.2853) ηνπ HartmannSchedel(1440-1514) γηα πνζφ κΫρξη 5.000 

ειβεηηθΪ θξΪγθα,
304

 βηβιέν ην νπνέν απνθηάζεθε ηειηθΪ ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ ηνπ 

νέθνπ CarlandFaberηνπ ΜνλΪρνπ ηελ έδηα ρξνληΪ γηα 5.900 ειβεηηθΪ θξΪγθα.
305

 

Αξθεηνέ ηέηινη αγνξΪζηεθαλ επέζεο θαη απφ ειιεληθΪ βηβιηνπσιεέα, φπσο εθεέλν ηνπ 

ΔιεπζεξνπδΪθε θαη θπξέσο απφ ην Πξαθηνξεέν Δθδνηηθψλ Οέθσλ Δζσηεξηθνχ θαη 

Δμσηεξηθνχ Παλ. Καιιηηζα. εκαληηθφ απφθηεκα, ηΫινο, άηαλ θαη ηα 302 βηβιέα πνπ 

πξνΫξρνληαλ απφ ηε βηβιηνζάθε ηνπ Εαραξέα Παπαλησλένπ θαη ηα νπνέα 

αγνξΪζηεθαλ ηελ Ϊλνημε ηνπ 1964 απφ ηνλ Γεκ. ΔκηξδΪ γηα 4.500 δξρ.
306

 

ΑλΪκεζα ζηνπο ηέηινπο πνπ θαηαγξΪθνληαη ζηα πξαθηηθΪ ησλ ζπλεδξηΪζεσλ 

ζπγθαηαιΫγνληαη ηερλντζηνξηθΫο κειΫηεο, κνλνγξαθέεο θαιιηηερλψλ,
307

 ιεμηθΪ ηΫρλεο 

θαη εγθπθινπαέδεηεο,
308

θαηΪινγνη απφ ζπιινγΫο κνπζεέσλ
309

 θ.Ϊ, ηα νπνέα θαη 

θΪιππηαλ φιεο ηηο επνρΫο ηεο ηζηνξέαο ηεο ηΫρλεο θαη θΪζε θαιιηηερληθφ εέδνο. 

ΣΫινο, ηδηαέηεξε κΫξηκλα επΫδεημε ν ΚαιιηγΪο θαη γηα ηηο ζπλδξνκΫο ζε 

πεξηνδηθΪ ηζηνξέαο ηεο ηΫρλεο. χκθσλακεηαπξαθηηθΪηεοζπλεδξέαζεοζηηο 4 

Γεθεκβξένπ 1961, 

εΔζληθάΠηλαθνζάθεεπξφθεηηνλααλαλεψζεηηεζπλδξνκάηεοζεεέθνζηδχνπεξηνδηθΪ: 

Arts, TheBurlingtonMagazine, Studio, ArtandAuction, ConnaissancedesArts, L‟œil, 

Museum, KarlundFaber, Christie, Sotheby,  Carnegie, PrismedesArts, Pantheon, 

                                                 
304Βι. ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξηαζε ηεο 26εο Απξηιένπ 1963.  
305Βι. ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξηαζε ηεο 4εο Ηνπιένπ 1963, φπνπ ν ΚαιιηγΪο ελεκΫξσζε φηη ζηνλ 

πιεηζηεξηαζκφ ηεο Επξηρεο δεηάζεθε κεγαιχηεξε ηηκά, κε απνηΫιεζκα λα κελ αγνξαζηεέ απφ ηελ 

Δ.Π.Μ.Α.., αιιΪ ηελ έδηα επνρά ν νέθνο CarlandFaberηνπ ΜνλΪρνπ πιεζηεξέαδε παξεκθεξΫο 

αληέηππν «θαιιηηΫξαο δηαηεξάζεσο». Ο ΚαιιηγΪο ην αγφξαζε γηα 5.900 ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ ηεο 25εο 

Ηνπλένπ θαηφπηλ ηειεθσληθάο ζπλελλφεζεο. Γηα ην Ϋξγν βι. Μ. ΚαζηκΪηε, «Σν Βηβιέν ησλ Υξνληθψλ 

ηνπ Κφζκνπ», ζην ηα άδοηα ηδξ Δεκζηήξ Πζκαημεήηδξ. Άβκςζημζ εδζαονμί απυ ηζξ ζοθθμβέξ ηδξ, 

ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο, Δ.Π.Μ.Α.., 20 Οθησβξένπ 2011 Ŕ 8 Ηαλνπαξένπ 2012, Αζάλα, Δ.Π.Μ.Α.., 2011 

ζει. 380-381, αξ. θαη. 350.  
306Βι. ηα πξαθηηθΪ ηεο 18εο Μαξηηνπ 1964. Ο αλαιπηηθφο θαηΪινγνο ησλ βηβιέσλ ππΪξρεη ζηε 

βηβιηνζάθε ηεο Δ.Π.Μ.Α.. 
307Βι. ι.ρ. ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ζηηο 2 Οθησβξένπ 1955, ζηα νπνέα αλαγξΪθεηαη ε αγνξΪ κηαο 

ζεηξΪο βηβιέσλ απφ ηηο ηηαιηθΫο εθδφζεηο εθδφζεηο Skira, αλΪκεζΪ ηνπο θαη ηα: A. Tabarant, Manet. 

Les Trésors de la Peinture française XIX siècle, Γελεχε, Skira, 1947. L. Hautecoeur, Gauguin. Les 

Trésors de la Peinture française XIX siècle, Γελεχε, Skira, 1948. Pierre du Colombier, Corot. Les 

Trésors de la Peinture française XIX siècle,Γελεχε, Skira, 1947. G. de la Tourette, Lautrec. Les 

Trésors de la Peinture française XIX siècle,Γελεχε, Skira, 1947. Georges Ribemont-Dessaignes, 

Utrillo ou L‟enchanteur des rues, Γελεχε, Skira, 1948. 
308ηεζπλεδξέαζε, ι.ρ., ηεο 17εοΗαλνπαξένπ 1955 εγθξέζεθεεδαπΪλε 26.000 δξρ. 

γηαηελαγνξΪηνπAllgemeines Lexikon der bildenden Kunstlers Thieme-Becker. Βι. 

επέζεοηαπξαθηηθΪηεοζπλεδξέαζεοηεο 27εοΗαλνπαξένπ 1959, 

φπνπαλαθΫξεηαηεαπφθηεζεηεοEncyclopediedel'artinternationalcontemporain (Παξέζη, Prisme des 

Arts, 1958), Ϋξγνππφηεδηεχζπλζεησλ G. Waldemar, R.CogniatθαηM. Fourny.  
309ηεζπλεδξέαζε, ι.ρ., ηεο 21εοΝνεκβξένπ 1957 εγθξέζεθεεαγνξΪησλεμάοθαηαιφγσλκνπζεέσλ: H. 

Verne, TableauxdelaPinacothèquedeMunich, Παξέζη, Nouvelles Editions Françaises, 1953.P. Guinard, 

Tableaux du Musèe du Prado Madrid, Παξέζη, Nouvelles Editions Françaises, 1952.L. Réau, Tableaux 

du Musèe de Vienne, Παξέζη, Nouvelles Editions Françaises, 1952. 
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BulletinSignaletique, RevuedesArts, TheArtQuarterly, TheBritishJournalofAesthetics, 

TheConnoisseur, InternationalArtsSalesreview, InternationalArtMarquet, 

WorldCollectorsAnnuary, Gazettedel‟HotelDrouot. ζνλ αθνξΪ ηνλ ειιεληθφ 

πεξηνδηθφ ηχπν, ζηε βηβιηνζάθε ππάξραλ ηα ηεχρε ησλ πεξηνδηθψλ Εοβυξ θαη 

Ανπζηεηημκζηή, ελψ ν ΚαιιηγΪο αγφξαζε θαη παιαηφηεξα αληέηππα ηνπ πεξηνδηθνχ Νέα 

Δζηία,
310

 θαζψο επέζεο θαη Ϋληεθα ηφκνπο ηνπ πεξηνδηθνχ Σμ βέθμζμ.
311

 

Με ηηο ζπζηεκαηηθΫο απηΫο αγνξΫο ηνπ ΚαιιηγΪ ηηο δεθαεηέεο ηνπ 1950 θαη 

1960, ε βηβιηνζάθε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο εκπινπηέζηεθε κε Ϋλαλ αμηφινγν 

αξηζκφ βηβιέσλ θαη απνηΫιεζε, καδέ κε εθεέλε ηεο Αλψηαηεο ρνιάο Καιψλ Σερλψλ, 

ηηο κνλαδηθΫο βηβιηνζάθεο ηζηνξέαο ηεο ηΫρλεο ζηελ ΔιιΪδα. 

 

δ) Ζ κεηάθιεζε μέλσλ εκπεηξνγλσκόλσλ γηα ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ έξγσλ ηεο 

ζπιινγήο θαη ηε ζπληήξεζή ηνπο  

ΚαηΪ ηελ ππφ εμΫηαζε πεξένδν ε δηεχζπλζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο 

εμαθνινχζεζε λα εξγΪδεηαη ζπζηεκαηηθΪ γηα ηελ ηαχηηζε ησλ Ϋξγσλ ηεο ζπιινγάο, 

απεπζπλφκελε ζε εηδηθνχο επηζηάκνλεο ηνπ εμσηεξηθνχ. ηε ζπλεδξέαζε ηνπ Γ.. ηεο 

Δ.Π.Μ.Α.. ζηηο 15 Απξηιένπ 1957, ν ΚαιιηγΪο αλαθνέλσζε φηη θαηΪ ηελ παξακνλά 

ηνπ ζηε Γεξκαλέα άξζε ζε πξνθνξηθά ζπλελλφεζε κε ηνλ Γξ. Υ. Ϋλεξ 

(HalldorSoehner, 1919-1968) ησλ Κξαηηθψλ Μνπζεέσλ ηεο Βαπαξέαο θαη εηζεγάζεθε 

λα πξνζθιεζεέ ζηελ Αζάλα ν Γεξκαλφο ηζηνξηθφο ηΫρλεο, κΫζσ ηεο ππεξεζέαο ηεο 

Σερληθάο Βνάζεηαο ηνπ Τπνπξγεένπ πληνληζκνχ, κε ζθνπφ λα ζπλδξΪκεη ζηελ 

θαηΪηαμε νξηζκΫλσλ Ϋξγσλ ηνπ 16
νπ

 θαη 17
νπ

 αηψλα γαιιηθάο, ηηαιηθάο θαη ηζπαληθάο 

ζρνιάο.
312

O ΚαιιηγΪο, ζχκθσλα πΪληα κε ηα πξαθηηθΪ, εέρε Ϋξζεη γηα πξψηε θνξΪ ζε 

                                                 
310 Απφ ηνλ παιαηνβηβιηνπψιε Θ. Γεσξγαθφπνπιν πξνζθΫξνληαη δχν ηφκνη ηνπ πεξηνδηθνχ Δζηία ησλ 

εηψλ 1893 θαη 1894 αληέ 300 δξρ., 26/4/1963 θαη 6/6/1963: απφ ηνλ εθδνηηθφ νέθν ΚνιιΪξνπ 11 ηφκνη 

ηνπ πεξηνδηθνχ Νέα Δζηία (Ϋηε 1940-1950), γηα 150 δξρ. Ϋθαζηνο, ζχλνιν 1650 δξρ. Ο νέθνο θΪλεη 

Ϋθπησζε 30% δειαδά 495 δξρ. Σν Γ εγθξέλεη ηελ αγνξΪ γηα 1155 δξρ. Χζαχησο απφ ηνλ εθδφηε 

ΠΫηξν ΥΪξε πξνζθΫξνληαη νη ππφινηπνη ηφκνη ηνπ πεξηνδηθνχ κΫρξη ζάκεξα, κε ηελ έδηα Ϋθπησζε γηα 

3.712, 10 δξρ. 
311Βι. ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο 14εο Οθησβξένπ 1961. ΑγνξΪζηεθαλ ηα ηεχρε 15 Οθησβξένπ 

1918 Ŕ 1 Απξηιένπ 1919, γηα 1.000 δξρ. απφ ηνλ Υξ. Υξηζηνθφξνπ (ΥΫυδελ 30). ηε ζπλεδξέαζε 

επέζεο ηεο 4εο Γεθεκβξένπ 1961, αλαγξΪθεηαη φηη απφ ην βηβιηνπσιεέν ΕακπΪθε (φισλνο 54) 

πξνζθΫξζεθαλ 53 θχιια ηνπ έδηνπ πεξηνδηθνχ γηα 1.100 δξρ. 
312H. Soehner, «Der Stand der Velazquez-Forschung», Zeitschrift für Kunstgeschichte,ηφκνο 14, ηρ.1 

(1951), ζει.149-157. Σνπέδηνπ, «Velazquez und Italien: Einflüsse der europäischen Malerei auf 

Velazquez' Frühkunst Sevillaner Periode», Zeitschrift für Kunstgeschichte,ηφκνο 18, ηρ.1 (1955), ζει. 

1-39. Σνπέδηνπ, «Der Stand der Greco-Forschung»,  Zeitschrift für Kunstgeschichte,ηφκνο 19, ηρ.1 

(1956), ζει. 47-65. Σνπέδηνπ, «Greco-bibliographie 1939-1955»,  Zeitschrift für Kunstgeschichte,ηφκνο 

19, ηρ.1 (1956), ζει. 65-75. Σνπέδηνπ, «Die Geschichte der spanischen Malerei im Spiegel der 

Forschung», Zeitschrift für Kunstgeschichte,ηφκνο 19, ηρ.3 (1956), ζει. 278-291. Σνπέδηνπ, «Kritische 
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επαθά κε ηνλ Ϋλεξ κΫζσ αιιεινγξαθέαο κε αθνξκά ηηο Ϋξεπλεο ηνπ ηειεπηαένπ γηα 

ηνλ ΓθξΫθν θαη κΪιηζηα ν Γεξκαλφο κειεηεηάοΫδσζε πνιχηηκεο πιεξνθνξέεο γηα ηα 

Ϋξγα ηνπ Θενηνθφπνπινπ πνπ ππάξραλ ζηε ζπιινγά ηεο Δ.Π.Μ.Α..
313

Πξφηεηλε 

επέζεο πξηλ ηελ Ϊθημε ηνπ λα πξνεγεζεέ αιιεινγξαθέα καδέ ηνπ, ψζηε λα 

θαηαηνπηζηεέ κΫζσ θσηνγξαθηψλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ηα Ϋξγα ηεο Δ.Π.Μ.Α.. θαη 

λα κπνξΫζεη λα αλαηξΫμεη ζηελ πινχζηα βηβιηνγξαθέα θαη ην θσηνγξαθηθφ αξρεέν 

ηνπ Κεληξηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Ηζηνξέαο ηεο ΣΫρλεο ηνπ ΜνλΪρνπ. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, 

ζεκεέσζε ν ΚαιιηγΪο, ν Ϋλεξζα Ϋξζεη πξνεηνηκαζκΫλνο θαη ε ζπλεξγαζέα ζα Ϋρεη 

«κΫγα φθεινο γηα ηελ Πηλαθνζάθε, δεδνκΫλνπ φηη δηαζΫηνπκε αξθεηΪ Ϋξγα ηεο 

επνράο απηάο ηα νπνέα παξακΫλνπλ αζαθά εηο ηελ θαηΪηαμέλ ησλ ιφγσ ηεο 

αλεπΪξθεηαο ησλ ειιεληθψλ βηβιηνζεθψλ, ησλ θαηαιφγσλ θαη ηνπ αληέζηνηρνπ 

θσηνγξαθηθνχ αξρεένπ». Ζ πξφηαζε ηνπ Γηεπζπληά ηεο Πηλαθνζάθεο εγθξέζεθε 

νκνθψλσο απφ ηα κΫιε ηνπ Γ.., δελ Ϋρσ εληνπέζεη φκσο πεξηζζφηεξα ζηνηρεέα γηα 

ην ζΫκα. 

Απφ ηα πξαθηηθΪ ησλ ζπλεδξηΪζεσλ ηνπ Γ, γλσξέδνπκε επέζεο φηη ηελ 1
ε
 

επηεκβξένπ 1962 άξζε ζηελ Αζάλα θαηφπηλ πξφζθιεζεο ηνπ ΚαιιηγΪ, ε Γεξκαλέδα 

ηζηνξηθφο ηΫρλεο θαη εηδηθά ζηα ζρΫδηα θαη ηα ραξαθηηθΪ, Α. κηη (AnnegrittSchmitt), 

ε νπνέα θαη εξγαδφηαλ ηελ πεξένδν εθεέλε ζηεStaatlichen Graphischen Sammlung 

ηνπ ΜνλΪρνπ.
314

 Μαδέ ηεο Ϋθζαζε ζηελ Αζάλα θαη ε αδεξθά ηεο, επέζεο ηζηνξηθφο 

ηΫρλεο κε εηδέθεπζε ζηνλ έδην ηνκΫα, θαη θαηφπηλ επηζηεκνληθάο εμΫηαζεο ηεο 

ζπιινγάο ηεο Δ.Π.Μ.Α.., απνδεέρζεθε φηη «αξθεηΪ ζρΫδηα εέλαη απζεληηθΪ, κεγΪισλ 

θαιιηηερλψλ θαη φηη επέζεο ζεκαληηθφο αξηζκφο ζρεδέσλ εέλαη ιέαλ αμηφινγνο. Απφ 

ηηο δεζπνηλέδεο ζα ζηαιεέ απφ ην Μφλαρν επηζηεκνληθφο θαηΪινγνο ησλ 

εμεηαζζΫλησλ ζρεδέσλ κε ηελ πξννπηηθά ηεο δεκνζέεπζεο ησλ θαιχηεξσλ απφ 

απηψλ».   

ηε ζπλεδξέαζε,επέζεο, ηεο 22
αο

Γεθεκβξένπ 1966 εγθξέζεθε απφ ην Γ.. ε 

πξφηαζε ηνπ ΚαιιηγΪ, Ϋπεηηα απφ ζχζηαζε ηεο δηεχζπλζεο ηνπ Λνχβξνπ, λα 

                                                                                                                                            
Bibliographie zur "Geschichte der spanischen Malerei», Zeitschrift für Kunstgeschichte,ηφκνο 19, ηρ.3 

(1956), ζει. 292-302. 
313ην αξρεέν ηεο Δ.Π.Μ.Α.. δελ εληφπηζα θΪπνην ζρεηηθφ Ϋγγξαθν. 
314Βι. ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο 28εο επηεκβξένπ 1962. Δπηκειεηάο ηεο Κξαηηθάο πιινγάο 

ρεδέσλ ηνπ ΜνλΪρνπ ην δηΪζηεκα εθεέλν άηαλ ν ζχδπγνο ηεο BernhardDegenhart, ηζηνξηθφο ηΫρλεο 

εηδηθεπκΫλνο ζηνλ ΠηδαλΫιν θαη ηα ζρΫδηα ηεο πξψηκεο ΑλαγΫλλεζεο. Παξαηέζεηαη θαη ζην Μ. 

ΚαζηκΪηε, «Δπέκνλεο θαηαβπζέζεηο ζε απνζάθεο ιεζκνλεκΫλσλ ζεζαπξψλ. Παξνπζέαζε ηνπ 

ηκάκαηνο ραξαθηηθψλ θαη ζρεδέσλ», ζην ηα άδοηα ηδξ Δεκζηήξ Πζκαημεήηδξ. Άβκςζημζ εδζαονμί απυ 

ηζξ ζοθθμβέξ ηδξ, ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο, Δ.Π.Μ.Α.., 20 Οθησβξένπ 2011 Ŕ 8 Ηαλνπαξένπ 2012, Αζάλα, 

Δ.Π.Μ.Α.., 2011 ζει. 332, ππνζ. 7. 
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πξνζθιεζεέ ζηελ Αζάλα ν ΓΪιινο ηζηνξηθφο ηΫρλεο, ζπιιΫθηεο θαη θξηηηθφο Ρ. 

ΛεκπΫι (RobertLebel, 1901-1986), γλσζηφο θπξέσο σο ζπγγξαθΫαο ηεο πξψηεο 

κνλνγξαθέαο γηα ηνλ Μ. ΝηπζΪκπ (MarcelDuchamp). Ο ΛεκπΫιεέρε άδε απνδερζεέ 

ηελ πξφηαζε λα Ϋιζεη γηα 10-15 εκΫξεο, ρσξέο Ϊιιε ακνηβά παξΪ κφλν ηα Ϋμνδα 

ηαμηδηνχ θαη δηακνλάο. ΠαξΪ ην πξαμηθφπεκα ησλ πληαγκαηαξρψλ ζηηο 21 

Απξηιένπ, ν ΛεκπΫι ζα Ϋξζεη ηειηθΪ ζηελ Αζάλα ηελ Ϊλνημε ηνπ 1968. 

Ζ δηεχζπλζε ηεο Πηλαθνζάθεο ζπζηεκαηνπνέεζε επέζεο ηηο πξνζπΪζεηΫο ηεο 

γηα ηε ζπληάξεζε ησλ Ϋξγσλ ηεο ζπιινγάο. Γλσξέδνπκε απφ ηα πξαθηηθΪ ησλ 

ζπλεδξηΪζεσλ ηνπ Γ.. φηη ζην εξγαζηάξην ζπληάξεζεο ηεο Πηλαθνζάθεο εξγΪζηεθε 

γηα ηξεηο κάλεο Ϋλαο εηδηθφο Γεξκαλφο επηζηάκνλαο,
315

 ν νπνένο ζπλΫρηζε ηε 

ζπληάξεζε Ϋξγσλ πνπ εέρε αξρέζεη ν ηξαηεγφο, εμΫηαζε πνιιΪ Ϋξγα ηεο ζπιινγάο, 

κειΫηεζε ηηο θιηκαηηθΫο ζπλζάθεο ησλ απνζεθψλ θαη πξφηεηλε ηελ αγνξΪ εηδηθψλ 

κεραλεκΪησλ. Ο έδηνο Ϋθξηλε, επέζεο, απαξαέηεηε ηε κεηΪβαζε ηνπ κφληκνπ 

ζπληεξεηά ηεο Πηλαθνζάθεο Κνπηζνπξά ζηε Γεξκαλέα (Μφλαρν θαη ηνπηγθΪξδε) 

ηνπιΪρηζηνλ γηα 15 εκΫξεο γηα λα  γλσξέζεη θαη λα εμνηθεησζεέ κε ηα λεψηεξα κΫζα 

θαη κεζφδνπο ζπληάξεζεο, εηδηθφηεξα κε ηε ρξάζε ηεο «ζεξκαηλνκΫλεο ηξαπΫδεο» 

πνπ εέλαη απαξαέηεηε γηα ηνπο πέλαθεο ηεο ζπιινγάο (ζπλεδξέαζε ηεο 30
εο

 

Ννεκβξένπ 1963). Σαπηφρξνλα, ν ΚαιιηγΪο πξνρψξεζε αλΪ δηαζηάκαηα ζηελ 

πξφζιεςε θαη Ϊιισλ εμεηδηθεπκΫλσλ ππαιιάισλ-ζπληεξεηψλ, αθνχ ζην πξνζσπηθφ 

ηνπ κνπζεένπ ππάξρε κφλν κέα κφληκε ζΫζε ζπληεξεηνχ, ηελ νπνέα θαηεέρε ν 

Κνπηζνπξάο.Απφ ηελ 1
ε
 Ηνπλένπ 1961, ιφγνπ ρΪξε, μεθέλεζε λα εξγΪδεηαη ζηελ 

Πηλαθνζάθε ε Φισξεληέα ΚαιακΪξα, «εθπαηδεπζεέζα επέ ηξηεηέα ζηελ Ηηαιέα» 

(ζπλεδξέαζε ηεο 14
εο

 επηεκβξένπ 1961)· ζηα ηΫιε ηνπ 1962 απνθαζέζηεθε ε 

δηΪζεζε κΫρξη 2.500 δξρ, κεληαέσο γηα ηε ζπληάξεζε ησλ Ϋξγσλ πνπ αγνξΪδνληαλ κε 

ρξάκαηα ηνπ θιεξνδνηάκαηνο νχηδνπ θαη ε πξφζιεςε ηεο Καηέλαο ηακΫινπ, ε 

νπνέα κφιηο εέρε επηζηξΫςεη απφ δηεηεέο ζπνπδΫο ζην Μφλαρν θαη εέρε εξγαζηεέ ζην 

DörnerInstitut (ζπλεδξέαζε ηεο 29
εο

 Ννεκβξένπ 1962)· επέζεο ην έδην δηΪζηεκα 

εγθξέζεθε ε ρνξάγεζε πνζνχ κΫρξη 10.000 δξρ. ζηε Μαξέα ΝΫδε, κε ζπνπδΫο ζε 

εηδηθφ Ηλζηηηνχην ηεο Ρψκεο, γηα ηε «ζπληάξεζε ησλ Ϋξγσλ επέ ρΪξηνπ (ζρεδέσλ, 

πδαηνγξαθηψλ, ραιθνγξαθηψλ), ηα νπνέα παξνπζέαδαλ δηΪβξσζε ά ζθσξέαζε». 

 

                                                 
315ην ζπγθεθξηκΫλν πξαθηηθφ αλαθΫξεηαη ην φλνκα R. Lohe, δελ Ϋρσ εληνπέζεη, σζηφζν, 

πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ην ζπγθεθξηκΫλν πξφζσπν. Γελ γλσξέδσ επέζεο αλ ππΪξρεη 

θΪπνηνο ιΪζνο ζηελ νξζνγξαθέα ηνπ νλφκαηνο απφ ηνλ ζπληΪθηε ηνπ πξαθηηθνχ.  
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ε) Αξρεία, θαηαινγνγξάθεζε θαη πξνβνιή ησλ έξγσλ ηεο ζπιινγήο 

Ηδηαέηεξε θξνληέδα Ϋδεημε ν ΚαιιηγΪο θαη γηα ηνλ εκπινπηηζκφ θαη νξγΪλσζε 

ησλ αξρεέσλ ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ΑλΪκεζα ζηα ζΫκαηα ησλ ζπλεδξηΪζεσλ ηνπ Γ.. άηαλ 

θαη εθεέλα πνπ αθνξνχζαλ ηελ αλΪζεζε ζηνλ ππξέδσλα ΒΪξια ηεο ζχληαμεο 

κεηξψνπ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ «θαζφζνλ δελ ππΪξρεη ηΫηνην ζηελ ΔιιΪδα θαη 

θξέλεηαη απαξαέηεην γηα ηνλ ηφπν» (ζπλεδξέαζε ηεο 30
εο

 Μαΐνπ 1955)· ηεο 

θηλεκαηνγξΪθεζεο ησλ Ϋξγσλ ηεο ζπιινγάο θαη ηεο αγνξΪο ηεζζΪξσλ Ϋγρξσκσλ 

θέικ 16 mm απφ ην Δζληθφ Ίδξπκα γηα λα γέλεη ε ηαηλέα (ζπλεδξέαζε ηεο 27
εο

 

Φεβξνπαξένπ 1956)·
316

ηνλ θαηαξηηζκφ δειηηνζάθεο θαηΪ ην ζχζηεκα KARDEX 

(ζπλεδξέαζε ηεο 26
εο

 Ηαλνπαξένπ 1963)· ηελ αγνξΪ θαηλνχξησλ αξρεηνζεθψλ απφ ην 

εξγνζηΪζην Νεζηνξέδε γηα 4.000 δξρ. ε θαζεκέα, ιφγσ ηεο λΫαο θαηΪηαμεο ησλ 

ραξαθηηθψλ Ϋξγσλ θαη ζρεδέσλ θαη ηεο ηνπνζΫηεζάο ηνπο σο παζπαξηνχ (ζπλεδξέαζε 

ηεο 29
εο

 Ννεκβξένπ 1962)· ηεο εθ λΫνπ αλαγξαθάο ζε εηδηθΪ δειηέα ησλ ηέηισλ ησλ 

Ϋξγσλ θαη ησλ νλνκΪησλ ησλ θαιιηηερλψλ θαζψο θαη ηνπ αξηζκνχ εηζαγσγάο ηνπο, 

κε ζπλνιηθά δαπΪλε 5.000 δξρ. θαη αλΪζεζε ζε εμσηεξηθφ ζπλεξγΪηε ιφγσ ηνπ 

επηβαξπκΫλνπ πξνγξΪκκαηνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΠΜΑ (ζπλεδξέαζε ηεο 26
εο

 

Ηαλνπαξένπ 1963). 

ΚαηΪ ηελ ππφ εμΫηαζε πεξένδν επέζεο, ε δηεχζπλζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο 

κεξέκλεζε γηα ηελ πξνβνιά ησλ Ϋξγσλ ηεο ζπιινγάο, εέηε ηππψλνληαο θαξη-πνζηΪι 

πξνο πψιεζε, εέηε παξαρσξψληαο ηα δηθαηψκαηα αλαπαξαγσγάο ηνπο ζε εκεξνιφγηα 

θαη αθηζεο. ην εκεξνιφγην ι.ρ. ηνπ Ϋηνπο 1957 ηεο Δκπνξηθάο ΣξΪπεδαο 

δεκνζηεχηεθαλ νη θσηνγξαθηεο Ϋμη Ϋξγσλ ηεο Δ.Π.Μ.Α.., γεγνλφο πνπ απνηΫιεζε, 

ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ ΚαιιηγΪ ζηε ζπλεδξέαζε ηνπ Γ ζηηο 15 Γεθεκβξένπ 1956, 

«αξέζηελ δηαθάκηζηλ δηα ηελ Πηλαθνζάθελ». ε αληΪιιαγκα κΪιηζηα ε ηξΪπεδα 

αλΫιαβε ηελ ππνρξΫσζε λα εθηππψζεη ηδέαηο δαπΪλαηο 34.000 θΪξηεο Ϋξγσλ ηεο 

Πηλαθνζάθεο, ηηο νπνέεο θαη Ϋδσζε δσξεΪλζην κνπζεέν γηα λα ηηο 

                                                 
316 χκθσλα κε ηα πξαθηηθΪ ηεο έδηαο ζπλεδξέαζεο (27/2/1956) ν θαζεγεηάο Ηζηνξέαο ηεο ΣΫρλεο ζην 

Παλεπηζηάκην ηεο ΜηλλεΪπνιεο Γεκ. ΣζΫινο (1901-1996), πξφηεηλε λα γέλεη ζεηξΪ θσηνγξαθηψλ 

Διιάλσλ θαιιηηερλψλ, «έλα θαηαξηέζε θσηνγξαθηθψλ αξρεένλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ ζην 

Παλεπηζηάκην ηνπ» θαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ αλΫιαβε ηελ ππνρξΫσζε λα πιεξψζεη 30 δξρ. θαη‟ 

αληέηππν, γηα θσηνγξαθέεο κεγΫζνπο 18Υ24. Ζ δαπΪλε γηα ηε ιάςε θαη εθηχπσζε δπν αληηηχπσλ απφ 

ηνλ θσηνγξΪθν ΥαξηζηΪδε αλΫξρεηαη ζε 40 δξρ., ηα δε αξλεηηθΪ θαη Ϋλα αληέηππν ζα κεέλνπλ ζην 

αξρεέν ηεο Δ.Π.Μ.Α.., Ϊξα ε δαπΪλε γηα ηελ Πηλαθνζάθε ζα εέλαη 10 δξρ., Ϊξα πξφθεηηαη νπζηαζηηθΪ 

γηα δσξεΪ πξνο ηελ Πηλαθνζάθε πνπ γέλεηαη ελ γλψζεη ηνπ ΣζΫιινπ, θαη ε δαπΪλε ζα αλΫιζεη ζε 6-

7000 δξρ., αθνχ ζα γέλεη ιάςε 600-700 θσηνγξαθηψλ. 
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εκπνξεπζεέ.
317

Δπέζεο, γηα ην εκεξνιφγην ηνπ 1964 ηεο Δηαηξεέαο ΣζηκΫλησλ 

«Ζξαθιάο-ιπκπνο», ε δηνέθεζε ηεο Δ.Π.Μ.Α.. παξαρψξεζε ηα δηθαηψκαηα 

αλαπαξαγσγάο πΫληε πηλΪθσλ ηνπ ΠαξζΫλε, κε αληΪιιαγκα ηελ εθηχπσζε ρηιηψλ 

αληηηχπσλ απφ ην θΪζε Ϋξγν ζηελ εηαηξεέα γξαθηθψλ ηερλψλ «Δξγέλνο-

Μαηζνχθεο».
318

 ηε ζπλεδξέαζε, επέζεο, ηεο 28
εο

 επηεκβξηνπ 1962, απνθαζέζηεθε 

ε δαπΪλε 25.000 δξρ. γηα ηελ εθηχπσζε Ϋγρξσκσλ πηλΪθσλ θαη θαξη πνζηΪι, ηα 

νπνέα θξέζεθε φηη «ζα απνβνχλ ιέαλ απνδνηηθΪ γηα ην έδξπκα, φπσο ζπκβαέλεη ι.ρ. 

ζην Μνπζεέν ΜπελΪθε. Δθηφο απφ ηελ  νηθνλνκηθά σθΫιεηα, ε εθηχπσζε ζα 

ζπληειΫζεη θαη ζηελ αλΪδεημε θαη πξνβνιά ησλ Ϋξγσλ ηεο Πηλαθνζάθεο ζην 

επξχηεξν θνηλφ». Δπέζεο, ηα κΫιε ηνπ Γ επΫηξεςαλ λα γέλνπλ κε δαπΪλε ηνπ ΔΟΣ 

ηξέα αξηζκεκΫλα αληέηππα απφ ηα Ϋξγα ηνπ ΥαιεπΪ «Οξακαηηδφκελε», «Πάγαζνο», 

«Μάδεηα», «θΫςε» θαη «ΑιΫμαλδξνο θαη Αγέα ΒαξβΪξα» κε ζθνπφ λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζε «εμφρνπο ηνπξηζηηθΪο ζΫζεηο ππφ ηνλ φξνλ φηη ζα θαηαβιεζά πΪζα 

πξνζπΪζεηα δηα ηελ δεκηνπξγέαλ θαηαιιάινπ πεξηβΪιινληνο αλαδεηθλχνληνο ην 

Ϋξγν.
319

 ηε ζπλεδξέαζε, ηΫινο, ηεο 28
εο

 επηεκβξένπ 1962, ζπδεηάζεθε ε πξφηαζε 

ηεο Γηεχζπλζεο Δπνπηηθψλ ΟξγΪλσλ ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο λα γέλεη 

θηλεκαηνγξΪθεζε ζεηξΪο Ϋξγσλ ηεο Πηλαθνζάθεο, «ηδέα Διιάλσλ θαιιηηερλψλ γηα 

λα ρξεζηκεχζεη δηα δηδαθηηθφλ ζθνπφλ εηο ηα ζρνιεέα». Σν Γ θαηφπηλ ζπδάηεζεο 

απνθΪζηζε λα δνζεέ νξηζηηθά Ϊδεηα, αθνχ πξνεγνπκΫλσο δηαπηζησζεέ κε δνθηκαζηηθά 

ιάςε ηεζζΪξσλ πηλΪθσλ ε πνηφηεηα δνπιεηΪο ηνπ ζπλεξγεένπ, επεηδά επηζπκεέ ηα 

Ϋξγα λα πξνβΪιινληαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

εκαληηθά άηαλ επέζεο θαη ε Ϋθδνζε ηνπ ιεπθψκαηνο Μμνθέξ ηαζ εέιαηα απυ 

ημκ Αβχκακε Ϋξγα ηεο ζπιινγάο ηεο Πηλαθνζάθεο, πνπ ηππψζεθε ζηα εξγαζηάξηα 

γξαθηθψλ ηερλψλ «Δξγέλνο-Μαηζνχθεο».
320

 Ζ Ϋθδνζε νθεηιφηαλ ζε αέηεκα ηεο έδηαο 

ηεο Δηαηξεέαο ηνλ ΗαλνπΪξην ηνπ 1957. χκθσλα κε ηα πξαθηηθΪ ησλ ζρεηηθψλ κε ην 

ζΫκα ζπλεδξηΪζεσλ ηνπ Γ, ε «Δξγέλνο-Μαηζνχθεο» αλΫιαβε λα θαηαζΫζεη ζηελ 

Πηλαθνζάθε ηελ πξψηε πνζφηεηα, εθ 2.000 ιεπθσκΪησλ, ζηελ ηηκά ησλ 1.20 δξρ. 

θαηΪ θχιινλ ά 30 δξρ. θαηΪ ιεχθσκα, θαη δηαβεβαέσζε φηη ε εξγαζέα ηνπο ζα άηαλ 

                                                 
317Βι. ηα πξαθηηθΪ ηνπ Γ., ζπλεδξηαζε ηεο 15εο Γεθεκβξένπ 1956. ΔπηιΫρζεθαλ ελλΫα Ϋξγα θαη νη 

θΪξηεο θφζηηζαλ 16.000 δξρ. Ζ Δπηηξνπά φξηζε ηελ ηηκά θΪζε θΪξηαο ζε 2 δξρ. αλ δηαηέζεηαη απφ ην 

κνπζεέν, θαη 2,5 δξρ. αλ πσιεέηαη ζην ειεχζεξν εκπφξην.  
318Βι. ηα πξαθηηθΪ ηνπ Γ, ζπλεδξέαζε ηεο 30εο Ννεκβξένπ 1963. Ζ Πηλαθνζάθε ζα πιάξσλε ζηελ 

«Δξγέλνο-Μαηζνχθεο ην πνζφ ησλ 7.100 δξρ., ην νπνέν αληηζηνηρνχζε ζηελ αμέα ηνπ ραξηνληνχ (300 

γξ.) θαη ηελ εθηχπσζε, ελψ νη δαπΪλεο ηεο φιεο πξνεξγαζέαο ζα επηβΪξπλαλ ηελ ηζηκεληνβηνκεραλέα. 
319Βι. ηα πξαθηηθΪ ηνπ Γ, ζπλεδξέαζε ηεο 14εοεπηεκβξένπ 1965. Μενςάθηζε ν Παπαηδψλεο. 
320 Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ,Μμνθέξ ηαζ εέιαηα απυ ημκ Αβχκα,  

πξφινγνο Γηψξγνο ΘενηνθΪο, Αζάλα, 1957. 
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απνιχησο θαιιηηερληθά.
321

 Σα κΫιε ηνπ Γ βξάθαλ ην ιεχθσκα «ηεο απνιχηνπ 

αξεζθεηαο ηνπο» θαη απνθΪζηζε ηε δηΪζεζά ηνπ απφ ην «Βηβιηνπσιεένλ ηεο Δζηέαο». 

ξηζε, επέζεο, σο ηηκά πψιεζεο ηηο 75 δξρ., ελψ γηα «ηα απεπζεέαο πσινχκελα απφ 

ηελ ΔΠΜΑ πξνο ζρνιεέα θαη ηδξχκαηα ε ηηκά εέλαη 50 δξρ.».
322

 

 

  

                                                 
321Βι. ηα πξαθηηθΪ ηνπ Γ, ζπλεδξέαζε ηεο 5εο Φεβξνπαξένπ 1957. 
322Βι. ηα πξαθηηθΪ ηνπ Γ, ζπλεδξέαζε ηεο 19εο Γεθεκβξένπ 1957. 
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ΚεθΪιαην 19: Ο εκπινπηηζκφο ηεο ζπιινγάο ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο θαηΪ ηελ πεξένδν 1949-1967: ΑγνξΫο, δσξεΫο 

θαη θιεξνδνηάκαηα 

 

19.1) Οη αγνξέο έξγσλ λενειιεληθήο ηέρλεοθαηά ηα ρξόληα1949-1954 

ε ζπλΫληεπμά ηνπ ζηνλ ΑρηιιΫα ΜακΪθε, ιέγεο κφλν εκΫξεο κεηΪ ηελ 

αλΪιεςε ηεο Γηεχζπλζεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, ν ΚαιιηγΪο αλΫθεξε σο βαζηθφ 

ηνπ ζθνπφ ηε ζπγθξφηεζε «κηαο θαηΪ ην δπλαηφλ πιάξνπο Νενειιεληθάο 

Πηλαθνζάθεο θαη παξΪιιεια ηνλ θαηαξηηζκφ κηαο Νενειιεληθάο Γιππηνζάθεο».
323

 

εκεέσζε δε φηη ην ππΪξρνλ πιηθφ ζα Ϋπξεπε λα ζπκπιεξσζεέ κε ηα θαιχηεξα Ϋξγα 

ησλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ, «αξρέδνληαο απφ ηηο πεξαζκΫλεο γελεΫο». 

Γηθαηνινγψληαο ην θξηηάξην απηφ ηεο «παιαηφηεηαο», ππνζηάξημε φηη «ζε κηα 

Πηλαθνζάθε πξΫπεη λα κπαέλνπλ Ϋξγα, αθνχ θαηαζηαιΪμε θαιΪ ε αμέα ηνπ 

θαιιηηΫρλε». Έηζη ε πξφζεζε ηνπ ΚαιιηγΪ άηαλ λα δεκηνπξγάζεη Ϋλα ηδηαέηεξν 

ηκάκα γηα ηνπο λεψηεξνπο θαη ζχγρξνλνπο θαιιηηΫρλεο, Ϋλα «θπηψξην» φπσο ην 

απνθΪιεζε, απφ ην νπνέν «ζα βγνπλ χζηεξα απφ ρξφληα νη κφληκνη πέλαθεο ηεο 

Πηλαθνζάθεο, αθνχ δνθηκαζζά αλ Ϋρνπλ κφληκεο αμέεο απφ ην πΫξαζκα ηνπ 

ρξφλνπ».
324

 

ΜΫρξη θαη ηε ζπγρψλεπζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο κε ην θιεξνδφηεκα ηνπ 

ΑιΫμαλδξνπ νχηδνπ ζηα ηΫιε ηνπ 1954, ν Μαξέλνο ΚαιιηγΪο εέρε ζηε δηΪζεζά ηνπ 

γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγάο ηνπ κνπζεένπ κφλν ηα ρξάκαηα ηεο εηάζηαο 

θξαηηθάο επηρνξάγεζεο, ε νπνέα αλεξρφηαλ ζην πνζφ ησλ 30.000 δξρ. πλεπψο νη 

αγνξΫο Ϋξγσλ ηΫρλεο πνπ Ϋγηλαλ θαηΪ ηα πξψηα απηΪ ρξφληα ηεο ζεηεέαο ηνπ άηαλ 

ζρεηηθΪ πεξηνξηζκΫλεο, απνηππψλνπλ φκσο ηηο επηινγΫο ηνπ δηεπζπληά ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο θαη δεέρλνπλ ηαπηφρξνλα ην ηη ππάξρε δηαζΫζηκν ζηελ ειιεληθά αγνξΪ 

Ϋξγσλ ηΫρλεο κεηΪ ην ηΫινο ηνπ Δκθπιένπ. Σν ζχλνιν ησλ Ϋξγσλ πνπ απνθηάζεθαλ 

ην ρξνληθφ δηΪζηεκα 1949-1954 αλάθε ζε απνζαλφληεο θαιιηηΫρλεο, ζχκθσλα κε ην 

ζθεπηηθφ ηνπ ΚαιιηγΪ πνπ παξΫζεζα παξαπΪλσ, λα αγνξΪδνληαη δειαδά θαηΪ 

πξνηέκεζε Ϋξγα ησλ παιαηνηΫξσλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ, επεηδά «φζν πεξλνχλ ηα 

ρξφληα γέλνληαη πεξηζζφηεξν ζπΪληα».
325

 

                                                 
323Α. ΜακΪθεο, «Οκηιεέ ν λΫνο Γηεπζπληάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο θ. ΚαιιηγΪο», εθ. Έεκμξ, 25 

Μαΐνπ 1949. 
324π.π. 
325Μ. ΚαιιηγΪο, Ζ Δεκζηή Πζκαημεήηδ. Πνμζπάεεζεξ ηαζ απμηεθέζιαηα, φπ.π., ζει. 19. 
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 Ζ παξαθΪησ ηαμηλφκεζε ησλ αγνξαζζΫλησλ Ϋξγσλ βαζέζηεθε ζηελ 

πξνηεηλφκελε δηαδξνκά ηεο Ϋθζεζεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο πνπ εγθαηλέαζηεθε 

ζηηο αέζνπζεο ηνπ Εαππεένπ ΜεγΪξνπ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1953.  

 

α) Μεηαβπδαληηλή ηέρλε 

Ο ΚαιιηγΪο αγφξαζε απφ ηνλ Θεφδσξν ΕνπκπνπιΪθε θαη γηα 2.000.000 δξρ, 

ηνλ πέλαθα «Δπαγγειηζηάο ΛνπθΪο», 17
νο

 αηψλαο (Π. 1643, απγνηΫκπεξα ζε μχιν, 

85x52εθ., εηθ. 19), αγλψζηνπ θαιιηηΫρλε(απφθαζε ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο, 

ζπλεδξέαζε ηεο 24
εο

 Ηαλνπαξένπ 1953), Ϋξγν ην νπνέν, φπσο ζα αλαθΫξσ παξαθΪησ, 

αλαξηάζεθε ζε φιεο ηηο εθζΫζεηο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζην ΕΪππεην ην δηΪζηεκα 

1953-1959, ιεηηνπξγψληαο σο Ϋλα εέδνο εηζαγσγάο ηνπ επηζθΫπηε ζηελ αθάγεζε ηεο 

ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο. 

 

β) Δπηαλεζηαθή Σρνιή 

Απφ ηα ζηνηρεέα πνπ δηαζΫησ θαη ηα νπνέα πξνΫξρνληαη θπξέσο απφ ηα 

πξαθηηθΪ ησλ ζπλεδξηΪζεσλ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο 

ζπκπεξαέλσ φηη ηα πεξηζζφηεξα Ϋξγα πνπ αγνξΪζηεθαλ ηα ρξφληα 1949-1954 γηα ηε 

ζπιινγά ηνπ κνπζεένπ αλάθαλ ζηελ «Δπηαλεζηαθά ρνιά». Ζ πξνζθνξΪ ησλ 

ζπγθεθξηκΫλσλ Ϋξγσλ ζην εκπφξην ηΫρλεο ζπλνδεχηεθε απφ ην Ϋληνλν εξεπλεηηθφ 

ελδηαθΫξνλ πνπ αλαπηχρζεθε ην έδην δηΪζηεκα γηα ηελ εηθαζηηθά παξαγσγά ηνπ 18
νπ

 

θαη 19
νπ

 αηψλα ζηα Ηφληα λεζηα, φπσο καξηπξνχλ ηα ζρεηηθΪ δεκνζηεχκαηα ηνπ Σψλε 

πεηΫξε ά ε αλαδεκνζέεπζε παιαηφηεξσλ κειεηεκΪησλ, φπσο ιφγνπ ρΪξε ην 

θεέκελν ηνπ Ε. Παπαλησλένπ γηα ηελ εθθιεζηαζηηθά ηΫρλε ηεο Εαθχλζνπ ζην 

πεξηνδηθφ Δθθδκζηή Γδιζμονβία.
326

 Οη ηηκΫο ησλ Ϋξγσλ δελ άηαλ ηδηαέηεξα πςειΫο αλ 

ηηο ζπγθξέλεη θαλεέο κε ηηο αληέζηνηρεο γηα ηνπο πέλαθεο ησλ ζχγρξνλσλ Διιάλσλ 

θαιιηηερλψλ πνπ ην έδην ρξνληθφ δηΪζηεκα πσινχληαλ ζηηο αζελατθΫο εθζΫζεηο. Οη 

ηηκΫο, γηα παξΪδεηγκα, ησλ Ϋξγσλ ηνπ Πεξηθιά ΒπδΪληηνπ ζηελ Ϋθζεζε ηνπ ζηε 

γθαιεξη Ρνχδβειη ην 1950, θπκΪλζεθαλ απφ 700.000 Ϋσο 5.000.000 δξρ.,
327

 ε 

αθξηβφηεξε ειαηνγξαθέα ηνπ ηΫιηνπ ΜειηΪδε ζηελ Ϋθζεζε ηνπ ζηνλ έδην ρψξν 

θφζηηζε 2.500.000 δξρ.,
328

 ελψ πνιιΪ απφ ηα ιΪδηα ηνπ ΓηΪλλε ππξφπνπινπ ζηελ 

                                                 
326Ε. Παπαλησλένπ, «Ζ εθθιεζηαζηηθά ηΫρλε ηεο Εαθχλζνπ», Δθθδκζηή Γδιζμονβία, ηφκνο Ζ΄, 1951, 

ζει. 225-228. 
327Έηεεζζξ Πενζηθή Βογάκηζμο, θαηΪινγνο, Ρνχδβειη 28, 27 Ννεκβξένπ Ŕ 26 Γεθεκβξένπ 1950. 
328ηέθζμξ Μδθζάδδξ. Καηάθμβμξ ένβςκ γςβναθζηήξ, Ρνχδβειη 28, 10 Μαΐνπ Ŕ 5 Ηνπληνπ [1950]. 
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Ϋθζεζε ηνπ «Παξλαζζνχ», πΪληα ηελ ηδηα ρξνληΪ, ηηκψληαλ ηξηα κε ηΫζζεξα 

εθαηνκκχξηα δξαρκΫο, κε ηε «χλζεζε κε γπκλΪ» (αξ. θαη. 60) λα αλΫξρεηαη ζηα 

12.000.000 δξρ.
329

 ηελ Ϋθζεζε ηεο θαιιηηερληθάο νκΪδαο «Αξκφο» πνπ νξγαλψζεθε 

ζην ΕΪππεην ζηα 1952-1953, ν επηζθΫπηεο κπνξνχζε λα αγνξΪζεη πέλαθεο ηνπ Νέθνπ 

Δγγνλφπνπινπ κε 20.000.000 δξρ. (αξ.θαη. 88-92)· Ϋξγα ηνπ Νέθνπ ΝηθνιΪνπ γηα 

1.000.000 Ŕ 2.500.000 δξρ., κε εμαέξεζε ηε «χλζεζε» (αξ. θαη. 179) πνπ πσιεέην 

γηα 15.000.000 δξρ.· ά ειαηνγξαθηεο ηνπ ΓηΪλλε Σζαξνχρε απφ 800.000 Ϋσο 

3.000.000 δξρ.
330

 

Γηα ηε ζπιινγά ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, αγνξΪζηεθαλ θαηΪ ην ππφ εμΫηαζε 

ρξνληθφ δηΪζηεκα, ηα εμάο Ϋξγα (θαηΪ ρξνλνινγηθά ζεηξΪ απφθηεζεο): 

 «Πξνζσπνγξαθέα γπλαέθαο» (Π.1415, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 22 x16,5 εθ., εηθ. 20) 

ηνπ Κσλζηαληέλνπ ΗαηξΪ, γηα 3.500.000 δξρ. απφ ηνλ Θεφδσξν ΕνπκπνπιΪθε 

(απφθαζε Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ζηε ζπλεδξέαζε ηεο 24
εο

 Ννεκβξένπ 1949).
331

 

Ήηαλ ην πξψην Ϋξγν πνπ ν ΚαιιηγΪο σο δηεπζπληάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο  

πξφηεηλε γηα αγνξΪ ζηελ Δπηηξνπά Δπέβιεςεο.
332

 

 ΠΫληε ειαηνγξαθέεο ηνπ Φ. Πέηδε (FrancescoPige) πνπ απνθηάζεθαλ σο Ϋξγα 

Ϊγλσζηνπ Κεξθπξαένπ: α) «Πξνζσπνγξαθέα λΫνπ Ϊλδξα (ά ΝΫνο ηεο νηθνγΫλεηαο 

ηεθΪλνπ)» (Π.1516, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 85x66εθ., εηθ. 21), γηα 1.100.000 δξρ. 

απφ ηελ θπξέα Γξεγ. ηεθΪλνπ (14/5/1951), β) «Πξνζσπνγξαθέα «Γ.Η. 

Βνχιγαξε» (Π.1683, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 93x65εθ.), «Πξνζσπνγξαθέα θπξέαο Γ. 

Βνχιγαξε», π. 1860 (Π.1685, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 93x65εθ.) θαη «Πξνζσπνγξαθέα 

πδξαέαο θπξέαο» (Π.1684, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 82x65εθ., εηθ. 22), φια καδέ γηα 

18.000.000 δξρ. απφ ηνλ ΠΪλ. ππξηδνχιηα (Κχηηθα) (10/7/1953), γ) 

Δπηπινπνηφο», π. 1850 (Π.1760) γηα 5.500.000 απφ ηνλ Νέθν Κεζζαλιά 

(3/2/1954). 

 Οη πξνζσπνγξαθέεο ηνπ ΝηθνιΪνπ Θσκαδαένπ (Π.1520) θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ 

(Π.1521), αγλψζηνπ δσγξΪθνπ, γηα 1.600.000 δξρ. ζπλνιηθΪ απφ ηνλ Θεφδσξν 

ΕνπκπνπιΪθε (26/9/1951). 

 Γχν «Απφζηνινη», αγλψζηνπ θαιιηηΫρλε επηαλεζηαθάο ζρνιάο (Π.1640-1641) 

γηα 225.000 δξρ. ην θΪζε Ϋξγν απφ ηνλ Νηθφιαν ΚαξδεξΪ (24/1/1953). 

 «Πξνζσπνγξαθέα εβαζηηαλνχ θηαδΪ» ηνπ Nηθφιανπ Καληνχλε (Π.1653, ιΪδη 

ζε κνπζακΪ, 73x67,5εθ., εηθ. 23), γηα 3.500.000 δξρ. απφ ηνλ Θεφδσξν 

ΕνπκπνπιΪθε (4/5/1953). «Πξνζσπνγξαθέα ειηθησκΫλεο γπλαέθαο» (Π.1694, 

ιΪδη ζε κνπζακΪ, 102x74εθ.) ηνπ Νηθφιανπ Καληνχλε γηα  4.750.000 δξρ. απφ 

ηνλ Μ. ΑγηΪλνγινπ (7/9/1953). 

                                                 
329Έηεεζζξ γςβναθζηήξ Γζάκκδ πονυπμοθμο, θαηΪινγνο, αηζνπζα Φηινινγηθνχ πιιφγνπ 

«Παξλαζζφο», 1-30 Γεθεκβξένπ 1950.  
330Έηεεζζξ Καθζηεπκζηήξ Οιάδμξ «Ανιυξ», θαηΪινγνο, ΕΪππεηνλ ΜΫγαξνλ, 10 Γεθεκβξένπ 1952 Ŕ 10 

Ηαλνπαξένπ 1953.  
331ην εμάο ζε παξΫλζεζε ζα αλαγξΪθεηαη ε εκεξνκελέα ηεο ζπλεδξέαζεο εθεέλεο ζηελ νπνέα 

εγθξηζεθε ε αγνξΪ ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ. 
332Μ. ΚαιιηγΪο, Ζ Δεκζηή Πζκαημεήηδ. Πνμζπάεεζεξ ηαζ απμηεθέζιαηα, φπ.π., ζει. 18. 



   877 

 «Ο Κεξθπξαένο δηθεγφξνο ΓνλΪηνο Γεκνπιέηζαο» (Π.1654, ιΪδη ζε ραξηέ, 

58x43εθ., εηθ. 24) ηνπ Γηνλχζηνπ Σζφθνπ γηα 2.000.000 απφ ηνλ Νέθν Κεζζαλιά 

(4/5/1953). 

 «Πξνζσπνγξαθέα» (Π.1672, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 43,5x35εθ., εηθ. 25) ηνπ Μαξέλνπ 

Μαληδαβέλνπ γηα 500.000 δξρ. απφ ηνλ Ν. Κεζζαλιά (4/5/1953). 

 «Πξνζσπνγξαθηα γπλαέθαο (θαθέζηξα)» (Π.1686, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 99 x 79 εθ.), 

αγλψζηνπ δσγξΪθνπ γηα 700.000 απφ ηελ θπξέα ση. Παπατψαλλνπ (ΓηνλΪηνπ) 

(10/7/1953). 

 «Άπνςε Εαθχλζνπ (Π.1758, πδαηνγξαθέα ζε ραξηέ, 51x67εθ.), Ϊγλσζηνπ 

δσγξΪθνπ ησλ αξρψλ ηνπ 18
νπ

 αηψλα,  θΪηνρνο δεζπνηλέο Αληηφρνπ, πξνζθνξΪ 3 

εθαηνκκχξηα (15/4/1954).   

 

γ) Πξώηνη Νενέιιελεο δσγξάθνη 

 «ΠαληνθξΪησξ» (Π. 1642, θΪξβνπλν θαη θηκσιέα ζε ζαιαζζέ ραξηέ, 80 x80 εθ., 

εηθ. 26) ηνπ αγηνγξΪθνπ Κσλζηαληέλνπ ΦαλΫιιε (1791-1863)
333

 γηα Ϋλα 

εθαηνκκχξην δξαρκΫο απφ ηνλ Θεφδσξν ΕνπκπνπιΪθε (24/1/1953). 

 Γχν πέλαθεο ηνπ ΑλδξΫα Κξηεδά: α) «Ο λαχαξρνο ΑλδξΫαο Μηανχιεο», 1842 

(Π.1497, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 82x65εθ., εηθ. 27) γηα 1.900.000 δξρ. απφ ηελ 

ΑιεμΪλδξα Σζαγξά (30/12/1950) θαη β) «Παηδέ», 1849 (Π.1646, ιΪδη ζε 

κνπζακΪ, 93x73εθ.) αληέ 2.400.000 δξρ., απφ ηνλ Νέθν ΝηθνιΪνπ (22/11/1952). 

 «Ο Βαζηιεχο ζσλ» (Π.1498, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 73x60εθ.), αγλψζηνπ δσγξΪθνπ 

γηα 1.900.000 δξρ., απφ ηελ Α. Σζαγξά (30/12/1950). 

 «Γεψξγηνο ΓελλΪδηνο», 1881 (Π.1623, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 56x46,5εθ.) θαη 

«Άξηεκηο Γελλαδένπ», 1880 (Π.1624, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 56x47εθ., εηθ. 28) ηνπ 

Λνπδνβέθνπ Θεέξζηνπ γηα 6.000.000 δξρ. απφ ηελ Άξηεκη Καηζνπιέδνπ 

(14/4/1952). 

 «Ο Αγσληζηάο ηνπ 1821 Βαζέιεο ΜπαιΪθαο» (Π.1625, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 

54,5x37,5εθ., εηθ. 29), Ϋξγν αγλψζηνπ Έιιελα θαιιηηΫρλε ησλ αξρψλ ηνπ 19
νπ

 

αηψλα, γηα 700.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 1.000.000 δξρ.) απφ ηνλ Υξέζην ΜαιηΫδν 

(18/6/1952).  

 «ΜεηΪ ηε λαπκαρέα», 1878 (ά «Πνιεκηθφ ηζηηνθφξν απφ λαπκαρέα ζηε Βφξεηα 

ΘΪιαζζα», Π.1627, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 57x42εθ., εηθ. 30) ηνπ ΗσΪλλε 

Αιηακνχξα, γηα 8.500.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά δΫθα εθαηνκκχξηα) απφ ηνλ 

Κσλζηαληέλν Ηδατιψθ (18/6/1952). 

 «Πξνζσπνγξαθέα γπλαέθαο», 1876 (Π.1645, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 80x58εθ., εηθ. 31) 

ηνπ Φέιηππνπ Νηθνιαΐδε γηα 2.000.000 δξρ. απφ ηνλ Νέθν ΝηθνιΪνπ 

(22/11/1952). 

                                                 
333Γηα ηνλ θαιιηηΫρλε βι. Η. Φξηιέγθνο, Ο αβζμβνάθμξ Κςκζηακηίκμξ Φακέθθδξ ηαζ ημ ένβμ ημο, Αζάλα, 

ρ.ε., 2005. Βι. επέζεο Γ. ΠαπαζηΪκνο, Ζ επίδναζδ ηδξ καγανδκήξ ζηέρδξ ζηδ κεμεθθδκζηή 

εηηθδζζαζηζηή γςβναθζηή: Κςκζηακηίκμξ Φακέθθδξ, Λμοδμαίημξ Θείνζζμξ, πονίδςκαξ 

Υαηγδβζακκυπμοθμξ, Κςκζηακηίκμξ Ανηέιδξ, Αζάλα, Δ.Π.Μ.Α.., 1977. Σν 1927 εέρε νξγαλσζεέ ζηελ 

γθαιεξέ ηξαηεγνπνχινπ Ϋθζεζε κε 69 Ϋξγα ηνπ λαδαξελνχ αγηνγξΪθνπ, ηα νπνέα εέραλ βξεζεέ ζην 

ππφγεηα ηεο νηθέαο ηνπ ζην Αέγην, βι. ζρεηηθΪ Κςκζη. Φακέθθδξ. Αίβζμκ 1791-1863, αέζνπζα 

ηξαηεγνπνχινπ, 29 Μαΐνπ Ŕ 30 Ηνπλένπ [1927]. 
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 «Ζ ζπζέα ηνπ ΑβξαΪκ» (Π.1761, ιΪδη ζε μχιν, 39x53,5εθ., εηθ. 32), Ϋξγν 

αγλψζηνπ δσγξΪθνπ πνπ ζηα πξαθηηθΪ αλαθΫξζεθε σο Έιιελαο ιατθφο 

δσγξΪθνο ησλ αξρψλ ηνπ 19
νπ

 αηψλνο γηα 1.500.000 δξρ. απφ ηνλ Θεφδσξν 

ΕνπκπνπιΪθε (13/3/1954). 

 

δ) Νεώηεξε ειιεληθή ηέρλε, ηέιε 19
νπ

 – αξρέο 20
νπ

 αηώλα 

 «Ζ Έμνδνο ηνπ Άξεσο», 1894 (Π.1483, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 110 x 191 εθ., εηθ.33) 

ηνπ Κσλζηαληέλνπ ΒνιαλΪθε γηα 7.600.000 δξρ. απφ ηελ ΑιεμΪλδξα Σζαγξά 

(17/4/1950), απφ ηα πξψηα Ϋξγα πνπ αγνξΪζηεθαλ γηα ηε ζπιινγά ηνπ 

κνπζεένπ.
334

 

 «Κεθαιά γΫξνπ», π.1888 (Π.1655, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 35x26εθ., εηθ.34) θαη 

«πνπδά γηα ην Ϋξγν Ηδμφ μ Νοιθίμξ» 1895-1900 (Π.1656, πδαηφρξσκα ζε ραξηέ, 

14,5x14,5εθ) ηνπ Νηθφιανπ Γχδε γηα 2.500.000 δξρ. απφ ηνλ ΣειΫκαρν Γχδε 

(4/5/1953). 

 «ηελ παξαιέα» (Π.1753, σο «ΘαιΪζζην ηνπέν» ζηα πξαθηηθΪ, παζηΫι, 

20x67εθ., εηθ.35) ηνπ Βαζέιεηνπ Υαηδά, γηα 5.000.000 δξρ. απφ ηνλ Μ. 

ΑγηΪλνγινπ (3/2/1954). 

 «ΑιεηΪθη» (Π.1752, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 41x34εθ., εηθ. 36) ηνπ Πνιχβηνπ θΫλδεξ 

(1910-;) γηα δχν εθαηνκκχξηα δξαρκΫο απφ ηνλ ΓνλΫν (1954). 

 

ε) Σύγρξνλε ειιεληθή ηέρλε 

Σα κνλαδηθΪ Ϋξγα ζχγρξνλεο ειιεληθάο ηΫρλεο πνπ αγφξαζε ηα ρξφληα 1949-

1954 ν ΚαιιηγΪο άηαλ δχν πδαηνγξαθέεοηνπ Γηψξγνπ ΜπνπδηΪλε, «ΚαξΫθια θνληΪ 

ζε παξΪζπξν», 1930 (Π.1582
α
, πδαηφρξσκα θαη κνιχβη ζε ραξηέ, 44,6 x48,2 εθ., εηθ. 

37) θαη «Γπλαηθεέν γπκλφ (πιΪηε)», π. 1924 (Π.1582
β
, πδαηφρξσκα θαη κνιχβη, 59,5 

x49,2 εθ., εηθ. 38) γηα 3.000.000 δξρ. ηε ζπλεδξέαζε ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ηεο 

7
εο

 Φεβξνπαξένπ 1952, θαηΪ ηελ νπνέα θαη εγθξέζεθε ε ζπγθεθξηκΫλε αγνξΪ, δελ 

αλαθΫξεηαη ην φλνκα ηνπ πσιεηά, γεγνλφο πνπ πηζαλψο ζεκαέλεη φηη επξφθεηην γηα 

ηνλ έδην ηνλ δσγξΪθν. Ο ΚαιιηγΪο ζηηο ηερλνθξηηηθΫο ηνπ γηα ηελ Ϋθζεζε ηεο νκΪδαο 

«ηΪζκε» ηνλ Ηνχλην ηνπ 1950,
335

 ζηΪζεθε ηδηαέηεξα ζην Ϋξγν ηνπ ΜπνπδηΪλε 

αλαγλσξέδνληαο ηελ ηδηαηηεξφηεηΪ ηνπ θαη ηηο κεγΪιεο δπζθνιέεο πνπ παξνπζέαδε ζην 

επξχηεξν θνηλφ ε θαηαλφεζά ηνπ: «‟απηνχο πξΫπεη λα λ‟ αιιΪμεη πνιχ ε αληέιεςε 

γηα ηελ ηΫρλε, λ‟ αιιΪμεη ε θηινζνθηθά ηνπο ζηΪζε, λ‟ αιιΪμεη ε αληέιεςε δσάο ά 

ηνπιΪρηζηνλ λα δερηνχλ σο λφκηκε θαη κηα Ϊιιε αληέιεςε Ϋμσ απφ ηνλ δηθφ ηνπο 

θφζκν». Ο ηερλνθξέηεο ππνγξΪκκηζε ηελ αμέα ηνπ δσγξΪθνπ, γξΪθνληαο πσο 

                                                 
334Βι. θαη Μ. ΚαιιηγΪο, Ζ Δεκζηή Πζκαημεήηδ. Πνμζπάεεζεξ ηαζ απμηεθέζιαηα, φπ.π., ζει. 18. 
335ηΪζκε, ΟκΪδα ΔθζΫζεσλ, Ά Έηεεζζξ Εςβναθζηήξ, Γθοπηζηήξ, Υαναηηζηήξ, ΚαηΪινγνο, ΕΪππεηνλ 

ΜΫγαξνλ, 14 Μαΐνπ Ŕ 14 Ηνπλένπ, Αζάλα 1950. 
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«κεηΫρεη απφ ηελ πξαγκαηηθά νπζέα ηνπ θαιιηηΫρλε, εέλαη αλακθηζβάηεηα Ϊξηζηνο 

θαιιηηΫρλεο», δηαηχπσζε φκσο ηηο επηθπιΪμεηο ηνπ γηα ην θαηΪ πφζν ε ηερλνηξνπέα 

απηά ηνπ γεξκαληθνχ εμπξεζηνληζκνχ, απφ ηελ νπνέα βγάθε ην Ϋξγν ηνπ ΜπνπδηΪλε, 

κπνξεέ λα ζηαζεέ θαη ζάκεξα: «Απφ Ϊμηνπο θαιιηηΫρλεο, φπσο ν ΜπνπδηΪλεο, 

πεξηκΫλεηο λα δεηο πσο μεθαζαξέδνπλ ηε ζΫζε ηνπο αλΪκεζα ζηα ζεκεξηλΪ 

πξνβιάκαηα ηεο ηΫρλεο.
336

 Γχν ρξφληα αξγφηεξα πΪλησο, ηνλ Απξέιην ηνπ 1952 θαη 

κε αθνξκά ηα Ϋξγα πνπ ν ΜπνπδηΪλεο παξνπζέαζε ζηελ Γ΄ Παλειιάληα Έθζεζε, ν 

ΚαιιηγΪο εκθαλέζηεθε ιηγφηεξν επηθπιαθηηθφο, ππνζηεξέδνληαο πσο «αλ ν 

εμπξεζηνλέζηαο απηφο θαιιηηΫρλεο εμαθνινπζεέ λα εξγΪδεηαη ηελ έδηα, ηε γλσζηά ηνπ 

ηερλνηξνπέα, ε ηερλνηξνπέα απηά, πνπ εέλαη θαξπφο πνιινχ θφπνπ θαη βαζηΪο 

αέζζεζεο ηνπ ρξσκαηηθνχ θφζκνπ, παξακΫλεη πΪληα αλεμΪληιεηε».
337

 Ζ επηινγά 

απηά ηνπ ΚαιιηγΪ λα αγνξΪζεη γηα ηε ζπιινγά ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ηα δχν Ϋξγα 

ηνπ ΜπνπδηΪλε ηνλ ΦεβξνπΪξην ηνπ 1952, θαη απηφ παξΪ ην γεγνλφο φηη επξφθεηην 

γηα Ϋλαλ ελ δσά Έιιελα θαιιηηΫρλε, επηθπξψλεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο αμέαο ηνπ ζηελ 

ηζηνξέα ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο. Θπκέδσ εδψ φηη ν ΜπνπδηΪλεο εέρε επηιερζεέ δπν 

ρξφληα λσξέηεξα, ην 1950, λα  εθπξνζσπάζεη ηελ ΔιιΪδα ζηε ΜπηελλΪιε ηεο 

Βελεηέαο. πσο Ϋγξαςε, Ϊιισζηε, ν ΚαιιηγΪο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1959, κε αθνξκά 

ηψξα ηνλ ζΪλαην ηνπ δσγξΪθνπ, «ην Ϋξγν ηνπ ζα εθηηκεζεέ θαη ζα ηηκεζεέ φπσο ηνπ 

πξΫπεη, γηαηέ, αλεμΪξηεηα απφ ηελ θαιιηηερληθά θαηεχζπλζε ζηελ νπνέα αλάθε, άηαλ 

Ϋλαο εηιηθξηλάο, πεγαένο, ζσζηφο θαιιηηΫρλεο».
338

 

 

ζη) Νενειιεληθή γιππηηθή 

Δλδεηθηηθφ ηνπ ζπζηεκαηηθνχ ελδηαθΫξνληνο ηνπ ΚαιιηγΪ γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγάο ηεο λενειιεληθάο γιππηηθάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο 

άηαλ νη αγνξΫο Ϋξγσλ γιππηηθάο πνπ πξαγκαηνπνέεζε ακΫζσο κεηΪ ηελ αλΪιεςε ησλ 

                                                 
336Μ. ΚαιιηγΪο, «Απφ ηελ Ϋθζεζε ηεο “ηΪζκεο”», εθ. Σμ Βήια, 4 Ηνπλένπ 1950. Αληέζηνηρεο ζΫζεηο 

δηαηχπσζε ν ΚαιιηγΪο θαη ζην δεχηεξν ηερλνθξηηηθφ ηνπ ζεκεέσκα γηα ηελ Ϋθζεζε ηεο «ηΪζκεο»: 

«Έηζη, φηαλ ζε εξγαζέεο πνπ φζν ζαπκΪζηεο θαη αλ εέλαη, βιΫπεηο φηη δελ ζΫιεζαλ λα ρξεζηκνπνηάζνπλ 

ηα ηειεπηαέα επηηεχγκαηα ηεο πλεπκαηηθάο πνξεέαο πνπ πξνεγεέηαη θηφιαο πνιχ, παξεκβΪιιεηαη Ϊζεια 

ην ηζηνξηθφ αηζζεηάξην θαη δελ ζνπ αθάλεη αλεκπφδηζηε ηελ απφαπζε ηνπ θαιιηηερληθνχ Ϋξγνπ, γη‟ 

απηφ εέλαη δχζθνιν ζε Ϋλα ηΫηνην ζεκεέσκα λα μερσξέζεη θαλεέο θαη λα θσηέζεη ηελ Ϊξηηα 

θαιιηηερληθά πξνζσπηθφηεηα ηνπ ΜπνπδηΪλε, πνπ θξχβεηαη πέζσ απφ κνξθΫο πνπ ζπκέδνπλ 

παιηφηεξεο πξνζπΪζεηεο». Μ. ΚαιιηγΪο, «Οη παιαηφηεξνη θαη νη λεφηεξνη», εθ. Σμ Βήια, 6 Ηνπλένπ 

1950.   
337Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ Γ΄ Παλειιάληνο Έθζεζηο. Οη θαξπνέ ησλ σξέκσλ», εθ. Σμ Βήια, 27 Απξηιένπ 

1952. 
338Μ. ΚαιιηγΪο, «Γεψξγηνο ΜπνπδηΪλεο. Έλαο ρζεζηλφο πξσηνπφξνο», εθ. Σμ Βήια, 25 Οθησβξένπ 

1959. 
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θαζεθφλησλ ηνπ. Ζ Σψληα ΓηαλλνπδΪθε ζηε δηαηξηβά ηεο Ϋρεη παξνπζηΪζεη 

αλαιπηηθΪ ηα γιππηΪ πνπ απνθηάζεθαλ ηελ πεξένδν απηά, θαη θαηΪ ζπλΫπεηα εγψ ζα 

αλαθεξζψ κφλν επηγξακκαηηθΪ ζην ζΫκα απηφ. Σα Ϋξγα πνπ αγνξΪζηεθαλ θαηΪ ηα 

ππφ εμΫηαζε ρξφληα άηαλ ηα εμάο:  

 «Ζ λχρηα», 1864 (Π.1500), «Αδειαΐο Ρηζηφξη», 1867 (Π.1501), «ΗσΪλλεο 

Καπνδέζηξηαο», 1866 (Π.1502), «Πξνηνκά Ϊλδξα» (Π.1503) θαη «ΑιΫμαλδξνο 

ΜαπξνθνξδΪηνο», 1866 (Π.1504) ηνπ ΗσΪλλε Κφζζνπ, αγνξΪ απφ ηνλ ΑλΪξγπξν 

Γεκεηξαθφπνπιν γηα 3.000.000 δξρ.
339

 

 «Πελειφπε», 1864 (Π.1508, γχςνο βακκΫλνο, ζηε ζπιινγά ππάξρε άδε ην 

καξκΪξηλν Ϊγαικα), «Γπλαηθεέα κνξθά», 1870 (Π.1509)
340

 θαη «ΚνπθνπβΪγηα», 

1870-1875 (Π.1762)
341

 ηνπ Λεσλέδα Γξφζε.  

 «Ο δσγξΪθνο Μέκεο Βηηζψξεο», 1934 ηνπ Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ  γηα 

4.500.000 δξρ. (δελ αλαθΫξεηαη ην φλνκα ηνπ πσιεηά). 

 «Πξνηνκά ηεξσκΫλνπ (Θεφθηινο Καΐξεο;)» 1889 (Π.1544) ηνπ ΛΪδαξνπ ψρνπ  

γηα 3.750.000 δξρ. απφ ηελ καξΪγδα Εεπγψιε.  

 «ΗσΪλλεο Καπνδέζηξηαο», 1828 (Π.1505) ηνπ Ρψζνπ γιχπηε S.I. Galberg (1787-

1839) γηα 200.000 δξρ. απφ ηνλ Rud Εέγθεξε.  

 κηα καξκΪξηλε πξνηνκά ηεο βαζηιφπαηδνο ΑιεμΪλδξαο, Ϋξγν ηνπ γιχπηε 

Λακπαδέηε, γηα 3.000.000 δξρ. απφ ηνλ ΗσΪλλε Βαζηιεένπ (ζπλεδξέαζε ηεο 14
εο

 

Απξηιένπ 1952).
342

 

ΜΫζσ δσξεψλ θαη θιεξνδνηεκΪησλ πεξηάιζαλ ζηε ζπιινγά ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο ηα γιππηΪ πνπ ππάξραλ ζηνλ θάπν ηνπ θηάκαηνο Θσλ,
343

 θαζψο θαη 

απφ Ϋλα Ϋξγν ησλ Γεκάηξηνπ Φηιηππφηε, 
344

 ΛΪδαξνπ ΦπηΪιε,
345

 ΗσΪλλε ΒηηζΪξε
346

 

θαη Λεσλέδα Γξφζε.
347

 Σαπηφρξνλα ε δηνέθεζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο δάηεζε 

απφ ηε ράξα ηνπ Κψζηα ΓεκεηξηΪδε, φληα, ηα Ϋξγα πνπ εέρε ζηελ θαηνρά ηεο θαη 

αλάθαλ ζηελ Πηλαθνζάθε.
348

 Σα ζεκαληηθφηεξα απνθηάκαηα ζεσξάζεθαλ ηελ επνρά 

                                                 
339Ο ΑλΪξγπξνο Γεκεηξαθφπνπινο (1885 - 1966) άηαλ πνιηηηθφο κεραληθφο, πςειφβαζκν θξαηηθφ 

ζηΫιερνο θαη παξ‟ νιέγνλ πξσζππνπξγφο ηνλ ηαξαγκΫλν Οθηψβξην ηνπ 1945, ελψ ζπκκεηεέρε θαη ζηελ 

αλνηθνδφκεζε ηεο Θεζζαινλέθεο κεηΪ ηελ θαηαζηξνθηθά ππξθαγηΪ ηνπ 1917. Βι. Α. Καξαδάκνπ-

Γεξφιπκπνπ, Ζ ακάδοζδ ηδξ ζφβπνμκδξ Θεζζαθμκίηδξ. Ηζημνίεξ, πνυζςπα, ημπία,  Θεζζαινλέθε, 

UniversityStudioPress, 2013. 
340Σα δχν γιππηΪ αγνξΪζηεθαλ γηα 2.000.000 δξρ. 
341ΑγνξΪ γηα 4.500.000 δξρ. απφ ηνλ ΒΫξζε. 
342Πηζαλψο ε αγνξΪ λα κελ πξαγκαηνπνηάζεθε, αθνχ νχηε ε Σ. ΓηαλλνπδΪθε αλαθΫξεη θΪηη ζρεηηθφ 

ζηε δηαηξηβά ηεο. 
343Βι. ηα πξαθηηθΪ ηεο πξψηεο ζπλεδξέαζεο ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο κεηΪ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ΚαιιηγΪ, 

ζηηο 16 επηεκβξένπ 1949.  
344«Αηθαηεξέλε Κσλζηαληηλέδνπ», 1896 (Π.1477, κΪξκαξν, δσξεΪ Έιγαο ΛακπξΪθε). 
345«Πξνηνκά γπλαέθαο», 1883 (Π.1484, κΪξκαξν, δσξεΪ ΗσΪλλε Βαζηιεένπ).  
346 «Γχςηλν εθκαγεέν πξνηνκά γΫξνληνο (Π.1485, δσξεΪ ΗσΪλλε Βαζηιεένπ). 
347«Νεθξηθά κνξθά», [1870] (Π.1702, γχςνο βακκΫλνο, δσξεΪ ηνπ Δπακεηλψλδα εκαληάξα). 
348 ηε ζπλεδξέαζε ηεο 29/3/1951 ν ΜπελΪθεο ελεκΫξσζε φηη ε φληα ΓεκεηξηΪδνπ, ράξα ηνπ γιχπηε, 

θαζπζηεξεέ αδηθαηνιφγεηα ηελ παξΪδνζε ζηελ Πηλαθνζάθε ηα Ϋξγα πνπ ν ΓεκεηξηΪδεο εέρε ζην 

εξγαζηάξη ηνπ: 1) «Ζ πξνζπΪζεηα» θαη 2) «Κνξκφο γπλαηθφο» θαη 3) Ϋλα εθκαγεέν ηνπ Κνξκνχ. Σν 
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εθεέλε ηα δΫθα γιππηΪ ηνπ Γηαλλνχιε ΥαιεπΪ
349

 πνπ αγνξΪζηεθαλ απφ ηνλ αληςηφ 

ηνπ γιχπηε Βαζέιεην ΥαιεπΪ, ρΪξε ζηελ νηθνλνκηθά ζπλδξνκά ηεο ΣξΪπεδαο ηεο 

ΔιιΪδνο κε πελάληα εθαηνκκχξηα δξαρκΫο.
350

Σελ έδηα ρξνληΪ επέζεο (1950) νη 

θιεξνλφκνη ηνπ Άγγεινπ Καλειιφπνπινπ δψξηζαλ ζηελ Πηλαθνζάθε θαη ηνλ 

«Ϊηπξν πνπ παέδεη κε ηνλ Έξσηα», 1877 (Π.2086), πνπ αλάθε ζηελ πξψηε πεξένδν 

ηνπ θαιιηηΫρλε,
351

 ελψ θαη ν έδηνο ν ΚαιιηγΪο παξαρψξεζε ζηε ζπιινγά ηνπ 

κνπζεένπ ην γιππηφ «Σν κπζηηθφ», πξηλ ην 1927 (Π.1515, γχςνο βακκΫλνο). ΣΫινο, 

ην 1954 ν γιχπηεο θαη θαζεγεηάο ζην Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν Αληψλεο ψρνο 

δψξηζε ζηελ Πηλαθνζάθε ην γιππηφ «Άγηνο ΥαξΪιακπνο θαη Δξκάο», πξηλ ην 1925 

(Π.1954). 

                                                                                                                                            
πξψην άηαλ δσξεΪ ηνπ Δκκαλνπάι ΜπελΪθε, ηα Ϊιια δχν ηνπ Αληψλε ΜπελΪθε. Ζ φληα δπζηξνπεέ 

λα ηα δψζεη παξΪ ηηο επαλεηιεκκΫλεο παξαθιάζεηο, θαη ν ΜπελΪθεο πξφηεηλε λα ιεθζνχλ ηα λφκηκα 

κΫζα. Απνδνρά νκνθψλσο. 
349«ΑλαπαπνκΫλε», 1931 (Π.1466), «Δξκάο, Πάγαζνο θαη Αθξνδέηε», 1933 (Π.1467), «Ζ ζθΫςε ά 

Γνξγφλα», 1933 (Π.1468),  «Μηθξά αλαπαπνκΫλε», 1935 (Π.1469), «Μάδεηα ΗΗΗ», 1933 (Π.1470), 

«ΚεθΪιη αγγΫινπ (Σν αγγειΪθη)», 1924-1930 (Π.1471), «Ο ζεξηζηάο», 1924-1930 (Π.1472),  «Ο 

θπλεγφο», 1933 (Π.1473), «Αγέα ΒαξβΪξα θαη Δξκάο», πξηλ ην 1925 (Π.1474), «Ζ γξηΪ», 1918-1924 ά 

1924-1930 (Π.1475), ζρΫδην (απηνπξνζσπνγξαθέα ΥαιεπΪ) θαη Ϋλα βηβιέν ζρεδέσλ. 
350ηε δηαηξηβά ηεο ε Σψληα ΓηαλλνπδΪθε αλαθΫξεηαη εθηελψο ζην ζρεηηθφ δάηεκα, παξαζΫηνληαο ηηο 

επηζηνιΫο ηνπ δηεπζπληά ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο πξνο ηνλ Γηνηθεηά ηεο ΣξαπΫδεο ηεο ΔιιΪδνο Γ. 

Μαληδαβέλν, θαη ηε ζπλαθφινπζε απφθαζε ηνπ Γ νπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο λα δηαζΫζεη ην πνζφ ησλ 

50.000.000 δξρ. Βι. Σ. ΓηαλλνπδΪθε, Ζ ζοθθμβή ηδξ κεμεθθδκζηήξ βθοπηζηήξ, φπ.π., ζει. 162. Καη 

αλαιπηηθΪ, ηφκνο 2, ζει. 568-578. 
351Σν Ϊγαικα θνζκνχζε παιηφηεξα ην εζσηεξηθφ ηνπ κεγΪξνπ ΚαξαπΪλνπ ζηελ νδφ ηαδένπ. 

Γσξέζεθε ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε, αιιΪ άηαλ πξνο θχιαμε ζηελ απνζάθε ηνπ Δζληθνχ 

Αξραηνινγηθνχ Μνπζεένπ.   
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Δηθόλα 19:Άγλσζηνο, «Δπαγγειηζηήο Λνπθάο», 17
νο

 αηώλαο 
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Δηθόλα 20: Κ. Ηαηξάο, «Πξνζσπνγξαθία γπλαίθαο» 
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Δηθόλα 21: Φ. Πίηδε, «Πξνζσπνγξαθία λένπ άλδξα» 
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Δηθόλα 22: Φ. Πίηδε, «Πξνζσπνγξαθία Τδξαίαο θπξίαο» 
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Δηθόλα 23: Ν. Καληνύλεο,  «Πξνζσπνγξαθία εβαζηηαλνύ θηαδά» 
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Δηθόλα 24: Γ. Σζόθνο, «Ο Κεξθπξαίνο δηθεγόξνο Γνλάηνο Γεκνπιίηζαο» 
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Δηθόλα 25: Μ. Μαληδαβίλνο, «Πξνζσπνγξαθία» 
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Δηθόλα 26: Κ. Φαλέιιεο, «Παληνθξάησξ» 
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Δηθόλα 27: Α. Κξηεδήο, «Ο λαύαξρνο Αλδξέαο Μηανύιεο», 1842 
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Δηθόλα 28: Λ. Θείξζηνο, «Άξηεκηο Γελλαδίνπ», 1880 
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Δηθόλα 29: Άγλσζηνο, «Πξνζσπνγξαθία ηνπ αγσληζηή Μπαιάθα» 
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Δηθόλα 30: Η. Αιηακνύξαο, «Μεηά ηε λαπκαρία»,1878 
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Δηθόλα 31: Φ. Νηθνιαΐδεο, «Πξνζσπνγξαθία γπλαίθαο», 1876 

 

 

Δηθόλα 32: Άγλσζηνο, «Ζ ζπζία ηνπ Αβξαάκ» 
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Δηθόλα 33: Κ. Βνιαλάθεο, «Ζ Έμνδνο ηνπ Άξεσο, 1894» 

 

 

Δηθόλα 34: Ν. Γύδεο, «Κεθαιή γέξνπ, π.1888» 
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Δηθόλα 35: Β. Υαηδήο, «ηελ παξαιία» 

 

 

Δηθόλα 36: Π.θέλδεξ, «Αιεηάθη» 
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Δηθόλα 37: Γ. Μπνπδηάλεο, «Καξέθια θνληά ζε παξάζπξν, 1930» 

 

Δηθόλα 38: Γ. Μπνπδηάλεο, «Γπλαηθείν γπκλό (πιάηε)» 
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19.2) Οη αγνξέο έξγσλ λενειιεληθήο ηέρλεοθαηά ηα ρξόληα1955-1967 

Ζ ζπγρψλεπζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο κε ην θιεξνδφηεκα νχηδνπ ηνλ 

ΓεθΫκβξην ηνπ 1954 εέρε σο θαηαιπηηθά ζπλΫπεηα ηελ θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ 

δηαζΫζηκσλ πφξσλ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζπιινγψλ ηνπ κνπζεένπ. χκθσλα κε 

ηνπο φξνπο ηνπ λΫνπ λφκνπ, γηα ηελ επηινγά ησλ Ϋξγσλ νξέζηεθε ηξηκειάο Δπηηξνπά 

απνηεινχκελε αξρηθΪ απφ ηνπο ΚαιιηγΪ, ΠΪγθαιν θαη Δπαγγειέδε.
352

 ΜεηΪ ηνλ 

ζΪλαην ηνπ ηειεπηαένπ ζηελ Δπηηξνπά ζπκκεηεέρε ην λΫν κΫινο ηνπ Γ ΔπΪγγεινο 

Παπαλνχηζνο.
353

Σα πεξηζζφηεξα ρξάκαηα πνπ δαπαλάζεθαλ γηα αγνξΫο Ϋξγσλ 

λενειιεληθάο ηΫρλεο πξνΫξρνληαλ απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Β΄ Σκάκαηνο 

(Μνπζεέν ΑιΫμαλδξνπ νχηδνπ) θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ νη ζπγθεθξηκΫλεο αγνξΫο 

ππφθεηλην ζηνλ πεξηνξηζκφ πνπ Ϋζεηε ν φξνο ηεο δηαζάθεο ηνπ νχηδνπ, ζχκθσλα κε 

ηελ νπνέα Ϋπξεπε λα εέραλ πεξΪζεη ηξηΪληα ρξφληα απφ ηνλ ζΪλαην ηνπ θαιιηηΫρλε 

γηα ηελ απφθηεζε ελφο Ϋξγνπ ηνπ. Ζ αγνξΪ, επνκΫλσο, Ϋξγσλ ησλ ζχγρξνλσλ 

Διιάλσλ θαιιηηερλψλ άηαλ Ϊκεζα εμαξηεκΫλε απφ ηηο θξαηηθΫο πηζηψζεηο. πσο ζα 

αλαθΫξσ ζηε ζπλΫρεηα, άηαλ ηελ δηεηέα 1963-1965 πνπ ρΪξε ζηε γελλαέα θξαηηθά 

ρξεκαηνδφηεζε, ν ΚαιιηγΪο κπφξεζε λα αγνξΪζεη Ϋλαλ ζεκαληηθφ αξηζκφ Ϋξγσλ ηεο 

ζχγρξνλεο ειιεληθάο εηθαζηηθάο παξαγσγάο.   

Ζ Δ.Π.Μ.Α.. αλαδεέρζεθε ην ρξνληθφ απηφ δηΪζηεκα ζε Ϋλαλ απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο αγνξαζηΫο Ϋξγσλ ηΫρλεο, πιΪη ζηνπο ηδηψηεο ζπιιΫθηεο, φπσο ν 

Δπξηπέδεο Κνπηιέδεο θαη ν Βαζέιεηνο ΚαιθΪλεο, θαη απηφ παξΪ ηηο γξαθεηνθξαηηθΫο 

δπζθνιέεο πνπ αληηκεηψπηδε ν ΚαιιηγΪο. ηε ζπλεδξέαζε, ιφγνπ ρΪξε, ηεο 27
εο

 

Μαξηένπ 1959 ν δηεπζπληάο ηεο Πηλαθνζάθεο αλΫθεξε φηη θαηΪ ηελ πξφζθαηε 

επέζθεςά ηνπ ζε ηδησηηθά ζπιινγά, δηαπέζησζε φηη ν ζπιιΫθηεο εέρε αγνξΪζεη ζε 

ρακειά ηηκά Ϋξγα ηα νπνέα ζα άηαλ θαηΪιιεια γηα ηηο ζπιινγΫο ηνπ κνπζεένπ. 

Μαζαέλνληαο δε ηελ ηηκά θαη ηνλ πσιεηά, δηαηχπσζε παξΪπνλα ζε απηφλ γηα λα 

ιΪβεη ηελ απΪληεζε φηη «πνιιΪθηο παξνπζηΪδνληαη επθαηξέεο εηο ρακειΪο ηηκΪο, αιιΪ 

ιφγσ ηεο βξαδχηεηαο ηεο πιεξσκάο ηεο ΔΠΜΑ, πξνηηκΪ ηελ πψιεζε ζε ηδηψηεο, 

νέηηλεο ακΫζσο θαηαβΪιινπλ ην ηέκεκα». Ο ΚαιιηγΪο ππνζηάξημε επέζεο φηη δελ 

άηαλ ε πξψηε θνξΪ πνπ δηαηππψζεθαλ αλΪινγεο παξαηεξάζεηο απφ πσιεηΫο θαη 

ραξαθηάξηζε εχινγα ηα παξΪπνλα ηνπο «δεδνκΫλνπ δε φηη θαη ε ηαρχηεξε 

δηεθπεξαέσζε δελ κπνξεέ λα Ϋρεη απνηΫιεζκα πξν ηεο παξΫιεπζεο εηθνζαεκΫξνπ, 

                                                 
352Βι. ηα πξαθηηθΪ ηνπ Γ, ζπλεδξέαζε ηεο 22αο Γεθεκβξένπ 1958, ζρεηηθΪ κε ηελ αγνξΪ Ϋξγσλ ηνπ 

ΠαπαινπθΪ. 
353Βι. ηα πξαθηηθΪ ηνπ Γ, ζπλεδξέαζε ηεο 10αο Οθησβξένπ 1960. 



   899 

ρσξέο λα ππΪξρεη νπδακνχ ππεξεζηαθά θαζπζηΫξεζε». Γηα ηνλ ιφγν απηφλ, ηα κΫιε 

ηνπ Γ απνθΪζηζαλ ζηηο πεξηπηψζεηο απηΫο, δειαδά εμαηξεηηθψλ επθαηξηψλ θαη 

θαηεπεέγνληνο ραξαθηάξα, λα αγνξΪδνληαη Ϋξγα θαηφπηλ Ϋγθξηζεο πΫληε εθ ησλ επηΪ 

κειψλ θαη ε απφθαζε λα γλσζηνπνηεέηαη εθ ησλ πζηΫξσλ ζην πκβνχιην 

ΚιεξνδνηεκΪησλ. ΓηαηΫζεθαλ δε εέθνζη ρηιηΪδεο δξαρκΫο γηα ηνλ ζπγθεθξηκΫλα 

ζθνπφ.
354

 

χκθσλα κε ηα φζα θαηαγξΪθνληαη ζηα πξαθηηθΪ ησλ ζπλεδξηΪζεσλ ηνπ 

Γ.., ηα βαζηθΪ θξηηάξηα γηα ηελ επηινγά ησλ Ϋξγσλ άηαλ α) ε κε επαξθάο 

αληηπξνζψπεπζε ηνπ θαιιηηΫρλε ζηηο ζπιινγΫο ηνπ κνπζεένπ (εέηε δειαδά φηη 

ππάξραλ κφλν Ϋλα ά δπν Ϋξγα, εέηε φηη ππάξρε πιεζψξα Ϋξγσλ ελφο ζπγθεθξηκΫλνπ 

εέδνπο (ι.ρ. πξνζσπνγξαθέεο, αιιΪ θακηΪ λεθξά θχζε), β) ε θαιά θαηΪζηαζε ηνπ 

Ϋξγνπ, θαη γ) ε θαιιηηερληθά θαη ηζηνξηθά ηνπ αμέα. ε εηδηθφ παξΪξηεκα ηεο 

δηαηξηβάο ππΪξρεη ε αλαιπηηθά θαηαγξαθά ησλ αγνξαζζΫλησλ Ϋξγσλ, ηα νπνέα 

θΪιππηαλ φιεο ηηο πεξηφδνπο ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο, θαζψο θαη φια ηα εέδε 

(δσγξαθηθά, ραξαθηηθά, ζρΫδηα, γιππηηθά). 

 

α) Μεηαβπδαληηλή θαη «ιατθή»-παξαδνζηαθή ηέρλε  

Απφ ηα αθξηβψηεξα Ϋξγα πνπ αγνξΪζηεθαλ θαηΪ ην ππφ εμΫηαζε ρξνληθφ 

δηΪζηεκα άηαλ ν πέλαθαο κεηαβπδαληηλάο ηΫρλεο «Ζ ΠαξζΫλνο ηνπ ηζρπξνχ καλδχα», 

κΫζα 15
νπ

 αηψλα (Π.2156, απγνηΫκπεξα ζε μχιν, 108x85,5εθ., εηθ. 39),
355

 αγλψζηνπ 

δσγξΪθνπ, γηα πεξέπνπ 88.500 δξρ.πσο ραξαθηεξηζηηθΪ αλαθΫξεηαη ζηα πξαθηηθΪ 

ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο 2
αο

 Οθησβξένπ 1956, ν πέλαθαο απνηεινχζε Ϋλα απφ ηα πξψηα 

Ϋξγα Έιιελα θαιιηηΫρλε «ην νπνένλ πθέζηαηαη Ϋληνλνλ δπηηθάλ επέδξαζηλ», 

παξνπζηΪδε δειαδά ην ραξαθηεξηζηηθφ εθεέλν πνπ γηα ηνλ ΚαιιηγΪ άηαλ ην 

θαηεμνράλ θξηηάξην γηα ηελ απαξρά ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο.  

Δμέζνπ πςειφ άηαλ θαη ην πνζφ πνπ δαπαλάζεθε γηα ηελ απφθηεζε 

νιφθιεξεοηεο μπιφγιππηεο δηαθφζκεζεο ηεο νηθέαο ηνπ Ζιέα ΒακαβαθΪ ζηελ 

ΚνδΪλε (Π.2400), Ϋξγν ηνπ 18
νπ

 αηψλα, γηα 71.350 δξρ. Ζ δε μπιφγιππηε δηαθφζκεζε 

ηνπ αξρνληηθνχ ηεο ΚνδΪλεο άηαλ Ϋλα ζεκαληηθφ πιηθφ ηεθκάξην ηεο ειιεληθάο 

ηΫρλεο ηνπ 18
νπ

 αηψλα.χκθσλα κε φζα αλαγξΪθνληαη ζηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο 

ηνπ Γ.. ζηηο 3 Μαΐνπ 1957, ν ΚαιιηγΪο εέρε πιεξνθνξεζεέ πξηλ απφ κεξηθνχο κάλεο 

                                                 
354ρεηηθΪ κε ηηο δπζθνιέεο ηεο αγνξΪο ησλ Ϋξγσλ ηΫρλεο βι. επέζεο Μ. ΚαιιηγΪο, Ζ Δεκζηή 

Πζκαημεήηδ. Πνμζπάεεζεξ ηαζ απμηεθέζιαηα, φπ.π., ζει. 19. 
355Γηα ηνλ πέλαθα βι. Μ. ΚαιιηγΪο, Έθθδκεξ Εςβνάθμζ ζηδκ Δεκζηή Πζκαημεήηδ (ιζα επζθμβή), Αζάλα 

Ŕ ΓηΪλληλα, Γσδψλε, 1984,  ζει. 49-55. 
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φηη πσιεέηαη ε εζσηεξηθά «μπιφγιππηνο θαη εδσγξαθηζκΫλε επΫλδπζηο νηθέαο ελ 

ΚνδΪλε, επσθεινχκελνο δε πξνζθΪηνπ πεξηνδεέαο ηνπ επεζθΫθζε ηελ ελ ιφγσ νηθέα 

θαη πηζηνπνέεζε φηη πξφθεηηαη πξΪγκαηη πεξέ φισο εμαηξεηηθνχ Ϋξγνπ ηΫρλεο ηνπ 18
νπ

 

αηψλνο, ζε Ϊξηζηε θαηΪζηαζε, ζε αληέζεζε κε ηελ νηθέα πνπ εέλαη ιέαλ ζαζξΪ θαη 

επηθηλδχλσο εηνηκφξξνπνο». Ο ηδηνθηάηεο θαη πσιεηάο Ζιέαο ΒακβαθΪο, ν νπνένο 

δεηνχζε αξρηθΪ κεγΪια πνζΪ, «πηεδφκελνο ππφ ησλ πξαγκΪησλ», κεέσζε ηηο αμηψζεηο 

ηνπ θαηΪ ηελ πξψηε ζπλΪληεζε κε ηνλ ΚαιιηγΪ ζηηο 300 ρξπζΫο ιέξεο. «ΜεηΪ 

καθξΪο ζπδεηάζεσλ» πνπ ζπλερέζηεθαλ ζηελ Αζάλα, δΫρζεθε ηειηθΪ λα πνπιάζεη 

ηελ δηαθφζκεζε γηα 225 ρξπζΫο ιέξεο, άηνη 71.350 δξρ. Σν Γ, αθνχ εμΫηαζε 

«επηζηακΫλσο» ηηο θσηνγξαθέεο ησλ μπινγιχπησλ πνπ Ϋθεξε ν ΚαιιηγΪο, απεθΪλζε 

νκφθσλα φηη πξφθεηηαη γηα Ϋξγα «ηθαλφηαηνπ θαιιηηΫρλνπ, αξέζηεο ηΫρλεο θαη 

δπλακΫλσλ λα δηαθνζκάζνπλ αέζνπζα ά θαη αέζνπζεο ηεο αλεγεξζεζνκΫλεο 

Πηλαθνζάθεο θαηΪ ηξφπνλ ηθαλνπνηεηηθφηαηνλ αηζζεηηθψο, δεδνκΫλνπ φηη ηα 

μπιφγιππηα απηΪ εέλαη ραξαθηεξηζηηθΪ θαη ζπΪληα, αλαπηχζζνληαη δε εηο κεγΪιελ 

επηθΪλεηαλ δηφηη θνζκνχλ ηαο νξνθΪο ηξηψλ δσκαηέσλ […] ΤπΪξρεη επέζεο ζχξα 

μπιφγιππηνο ακθηπιεχξσο». ΔπηπξνζζΫησο ηα κΫιε ηνπ Γ Ϋθξηλαλ ηελ 

ηηκά«ζπκθεξσηΪηε γηα ηελ Πηλαθνζάθε, δεδνκΫλνπ φηη ηνηαχηα Ϋξγα ζπαλέσο 

εκθαλέδνληαη εηο ην εκπφξην, ε δε πξαγκαηηθά ηνπ αμέα εέλαη πνιχ αλσηΫξα θαη κφλν 

ιφγσ ησλ εηδηθψλ πεξηζηΪζεσλ θαηΫζηε ηνηαχηε κεέσζηο». Απφ ηα παξαπΪλσ εέλαη 

ζαθΫο πσο ζηφρνο ηνπ ΚαιιηγΪ άηαλ λα εθπξνζσπεζεέ θαη ε «ιατθά»-παξαδνζηαθά 

ηΫρλε ζηελ αθάγεζε ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο θαη κΪιηζηα ζε ηδηαέηεξε 

αέζνπζα. 

 

β) Δπηαλεζηαθή ζρνιή 

Ο ΚαιιηγΪο, φπσο θαη θαηΪ ηα πξψηα ρξφληα ηεο ζεηεέαο ηνπ, ελδηαθΫξζεθε 

ηδηαέηεξα γηα ηελ θΪιπςε ησλ θελψλ ηεο Δπηαλεζηαθάο ρνιάο. Έηζη αλΪκεζα ζηα 

λΫα απνθηάκαηα άηαλ Ϋξγα ησλ Παλαγηψηε ΓνμαξΪ, ΗΫξσλπκνπ Πιαθσηνχ θαη 

Νηθφιανπ Κνπηνχδε ησλ πξψησλ δειαδά Δπηαλεζέσλ θαιιηηερλψλ πνπ πξνρψξεζαλ 

ζηελ νξηζηηθά ξάμε κε ηε βπδαληηλά παξΪδνζε θαη Ϋξγα ηνπο δελ ππάξραλ ζηε 

ζπιινγά ηνπ κνπζεένπ. ΑγνξΪζηεθε επέζεο κηα ειαηνγξαθέα ηνπ ΗσΪλλε ΚνξΪε (εηθ. 

40), επεηδά αθξηβψο «ε Πηλαθνζάθε δελ Ϋρεη Ϋξγν ηνπ ελ ιφγσ δσγξΪθνπ, ηνπ νπνένπ 

ηα Ϋξγα εέλαη εμαηξεηηθΪ ζπΪληα, ζεσξεέ δε ην Ϋξγν θαιφ», θαζψο θαη πέλαθεο ηνπ 

Γεψξγηνπ Άβιηρνπ θαη ΥαξΪιακπνπ Παρά, κε ην ζθεπηηθφ φηη νη ελ ιφγσ θαιιηηΫρλεο 

αληηπξνζσπεχνληαλ ζηε ζπιινγά κε Ϋλα κφλν Ϋξγν ηνπο. Με ην θξηηάξην ηεο 
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ηζηνξηθάο αμέαο απνθηάζεθε κηα ζεηξΪ ζρεδέσλ ησλ πχξηδσλα ΠξνζαιΫληε, Παχινπ 

ΠξνζαιΫληε θαη Παχινπ ΠξνζαιΫληε ηνπ λεψηεξνπ δεδνκΫλνπ, φπσο δηαβΪδνπκε 

ζηα πξαθηηθΪ ηεο ζρεηηθάο ζπλεδξέαζεο, φηη «εέο ησλ θπξέσλ ζθνπψλ ηεο 

Πηλαθνζάθεο εέλαη θαη ε ζπιινγά αλαιφγσλ Ϋξγσλ, ηα νπνέα παξνπζηΪδνπλ κΫγηζηνλ 

ηζηνξηθφλ ελδηαθΫξνλ».  

β) Πξώηνη Νενέιιελεο δσγξάθνη 

ην ηκάκα ησλ «πξψησλ λενειιελψλ δσγξΪθσλ», νη αγνξΫο άηαλ ιηγφηεξεο, 

πηζαλφλ θαη ιφγσ ηεο ζπαληφηεηαο ησλ Ϋξγσλ. Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα λΫα 

απνθηάκαηα άηαλ ε «Πξνζσπνγξαθέα ηνπ Φαλαξηψηε Γεψξγηνπ ΚσηζΪθε», 1820 

(Π.1820, εηθ. 41), Ϊγλσζηνπ θαιιηηΫρλε, επεηδά αθξηβψο καξηπξΪ, ζχκθσλα κε ηνλ 

ΚαιιηγΪ,«κέαλ αθφκε πιεπξΪλ ηεο ειιεληθάο δσγξαθηθάο παξαδφζεσο ε νπνέα 

πξνζπαζεέ λα πξνζαξκνζζά εηο ηα επξσπατθΪ πξφηππα».
356

 Ηδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ 

Ϋδεημε, επέζεο, ν δηεπζπληάο ηνπ κνπζεένπ γηα ηελ απφθηεζε Ϋξγσλ απφ θαιιηηΫρλεο 

πνπ εέηε άηαλ παληειψο Ϊγλσζηνη ηελ επνρά εθεέλε, φπσο νη Κσλζηαληέλνο 

ΦαλΫιιεο, Θεκηζηνθιάο ΓξΪθνο, (εηθ. 42) ΑιΫμαλδξνο Γακέξεο, Μηραάι Αιαρνχδνο 

θαη Ν.Δ. ΕαηΪκεο, εέηε ειΪρηζηα γλσζηνέ, φπσο ν Γξεγφξηνο νχηδνο «φζηηο εέλαη εηο 

εθ ησλ παιαηφηεξσλ αγλννπκΫλσλ εηζΫηη Διιάλσλ θαιιηηερλψλ θαη ηνπ νπνένπ ην 

Ϋξγν εέλαη νξζφλ λα ζπγθεληξσζεέ ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε». Σν θξηηάξην ηεο «κε 

επαξθνχο αληηπξνζψπεπζεο» ζηε ζπιινγά νδάγεζε ζηελ απφθαζε αγνξΪο κηαο 

«Νεθξάο θχζεο» ηνπ Νηθφιανπ ΞπδηΪ-ΣππΪιδνπ, αθνχ ζηε ζπιινγά ππάξραλ θπξέσο 

πξνζσπνγξαθέεο ηνπ, ελψ ε «Πξνζσπνγξαθέα γπλαέθαο» (Π.2196, εηθ. 43) ηνπ 

Νηθφιανπ ΚνπλειΪθε απνθηάζεθε επεηδά «απνηειεέ δεέγκα δηαθνξεηηθάο 

ηερλνηξνπέαο ηνπ θαιιηηΫρλε θαη σο εθ ηνχηνπ εέλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηεο εμΫιημεο ηνπ». Ζ «Πξνζσπνγξαθέα γπλαέθαο» (Π.2169, εηθ. 44) πνπ απνδφζεθε 

ζε αμηφινγν Κξεηηθφ δσγξΪθν ηνπ 19
νπ

 αηψλα αγνξΪζηεθε, επεηδά «πέλαθεο ηνπ 

αγλψζηνπ ηνχηνπ θαιιηηΫρλε δελ εέραλ κΫρξη ζάκεξα εκθαληζζά ζην εκπφξην» θαη κε 

ζθνπφ λα λα απνηειΫζεη ηελ απαξρά κηαο επηζηακΫλεο Ϋξεπλαο πεξέ ηεο ηαπηφηεηαο 

ηνπ».Πξνηεξαηφηεηα δφζεθε, επέζεο, ζε πέλαθεο ησλ ΗσΪλλε Αιηακνχξα (εηθ. 45) θαη 

                                                 
356Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ, Οδδβυξ εηεέζεςξ, ΕΪππεηνλ ΜΫγαξνλ, 

Αζάλα 1956, ζει.8. Ζ ζεκαζέα πνπ απΫδηδε ν ΚαιιηγΪο ζην ζπγθεθξηκΫλν Ϋξγν θαέλεηαη θαη απφ ηελ 

επηινγά ηνπ λα αλαδεκνζηεπηεέ ζην Ϊξζξν ηνπ γηα ηελ ειιεληθά ηΫρλε ζην γαιιηθφ 

πεξηνδηθφLaRevueFrançaise. Βι. M. Kalligas, «L‟artmodernegrec», LaRevueFrançaise, αξ.108, 

ΜΪξηηνο-Απξέιηνο 1959, ζει.57. Σν Ϊξζξν αλαδεκνζηεχεηαη θαη ζην Μ. ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 

1937-1982, Αζάλα, ζει. 290-294, ρσξέο φκσο ηηο εηθφλεο πνπ ζπλφδεπαλ ην θεέκελν ζην γαιιηθφ 

πεξηνδηθφ. 
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Πεξηθιά Παληαδά κε ην ζθεπηηθφ ηεο ζπαληφηεηαο ηνπο ζην εκπφξην, ζηε δε 

πεξέπησζε ηνπ Παληαδά, ε «Πξνζσπνγξαθέα θπξέαο» (εηθ. 46) θξέζεθε ζεκαληηθά 

επεηδά θηινηερλάζεθε πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζά ηνπ ζην ΒΫιγην. ΣΫινο, ν ΚαιιηγΪο 

πξνρψξεζε θαη ζηελ απφθηεζε ραξαθηηθψλ, φπσο εθεέλν κε ηνλ «Άγην Γεψξγην ηνλ 

ΝενκΪξηπξα» (Π.2253, εηθ. 47), κε ην ζθεπηηθφ φηη «Ϋξγα ηνπ εέδνπο ηνχηνπ εέραλ 

επξεέα θπθινθνξέα, εραξΪρζεζαλ δε ππφ αγλψζησλ σο επέ ησλ πιεέζησλ ραξαθηψλ, 

Ϋξγα ησλ νπνέσλ ε Πηλαθνζάθε πξνζπαζεέ λα ζπιιΫμεη έλα θσηέζεη κηα αθαλά αθφκε 

αιιΪ φρη αζάκαληε πιεπξΪ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ ηνπ 

παξειζφληνο αηψλνο». Γηα ηνλ έδην ιφγν, επέζεο, αγνξΪζηεθαλ νη δχν ρΪιιηλεο 

κάηξεο ραιθνγξαθηψλ θαιιηηερλψλ ηνπ Αγένπ ξνπο, αθνχ εμαηηέαο ηεο θαιάο ηνπο 

θαηΪζηαζεο, άηαλ δπλαηφλ λα ηππσζνχλ θαζαξΪ αληέηππα, ηα νπνέα θαη «απνηεινχλ 

ζηνηρεέα λενειιεληθάο θαιιηηερληθάο δξαζηεξηφηεηνο».  

 

γ) Νενειιεληθή δσγξαθηθή, ηέιε 19
νπ

 – αξρέο 20
νπ

 αηώλα 

ην ηκάκα ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο ηνπ ηειεπηαένπ ηεηΪξηνπ ηνπ 19
νπ

 

αηψλα θαη ησλ πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ην κεγαιχηεξν κΫξνο ησλ 

δηαζΫζηκσλ ρξεκΪησλ δαπαλάζεθε γηα ηελ αγνξΪ Ϋξγσλ ησλ Νηθεθφξνπ Λχηξα, 

Κσλζηαληέλνπ ΒνιαλΪθε θαη Νηθφιανπ Γχδε. Ο ΚαιιηγΪο Ϋδεημε ηδηαέηεξν 

ελδηαθΫξνλ γηα ηελ απφθηεζε ζρεδέσλ ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα, θαζψο επέζεο θαη γηα 

ηνλ πέλαθα  «Πξνζσπνγξαθέα ΜαξηΪλζεο Λ. ΥαξηιΪνπ», π. 1895-1900 (Π.2206, εηθ. 

48), κε ηελ επηζάκαλζε φηη παξνπζηΪδεη ηδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ «ιφγσ ηεο επηηπρνχο 

επέιπζεο ηνπ δπζρεξεζηΪηνπ πξνβιάκαηνο ελαξκφληζεο ηνπ ιεπθνχ θνξΫκαηνο επέ 

ιεπθνχ βΪζνπο (blanc sur blanc)». Ζ ειαηνγξαθέα «Σν ςαξΪδηθν» (εηθ. 49) ηνπ 

Κσλζηαληέλνπ ΒνιαλΪθε ζεσξάζεθε «εέο ησλ αληηπξνζσπεπηηθφηεξσλ ηνπ 

θαιιηηΫρλνπ σο θαη ηεο θαιπηΫξαο πεξηφδνπ απηνχ», ελψ απφ ηα Ϋξγα ηνπ Γχδε 

μερψξηζαλ ηα ηξέα πνξηξΫηα πνπ αλάθαλ «εηο ηελ αξρηθάλ πεξένδνλ ηεο δσγξαθηθάο 

ηνπ θαη εέλαη αληηπξνζσπεπηηθφηαηνη ηνπ θαιιηηΫρλνπ, Ϋρνληεο θαη ηζηνξηθάλ αμέαλ. 

Δμ' Ϊιινπ ε Δζλ. Πηλαθνζάθε δελ θαηΫρεη νπδΫλ Ϋξγνλ ην νπνένλ λα αλάθεη εηο απηάλ 

ηελ πεξένδνλ»: «Πνξηξαέην Μαξέαο Πιαηά» (Π.2704, εηθ. 50), «Πνξηξαέην Δηξάλεο 

ηξαηεγνπνχινπ, 1863» (Π.2705) θαη «Πνξηξαέην Μαξγαξέηαο Πιαηά» (Π.2706). 

Απνθηάζεθαλ, επέζεο, ελλΫα ζπλνιηθΪ πέλαθεο ηνπ Πνιπρξφλε ΛεκπΫζε, αλΪκεζΪ 

ηνπο θαη εκεγΪισλ δηαζηΪζεσλ ειαηνγξαθέα «Γπκλφ», π. 1877 (Π.2216, εηθ. 51), ε 

νπνέα θξέζεθε φηη αληηπξνζσπεχεη Ϊξηζηα ηνλ θαιιηηΫρλε θαη «ζπκπιεξνέ 

ζεκαληηθφλ θελφλ ηεο ζπιινγάο ησλ λεσηΫξσλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ». Ζ Ϋιιεηςε 
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επαξθψλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ γηα ηελ αγνξΪ Ϋξγσλ ησλ λεψηεξσλ θαιιηηερλψλ θαη δε 

εθεέλσλ πνπ δελ εέρε ζπκπιεξσζεέ ηξηαθνληαεηέα απφ ηνλ ζΪλαηφ ηνπο εέλαη θαλεξά 

ζηελ πεξέπησζε ηνπ Νηθφιανπ Λχηξα. ηε ζπλεδξέαζε ηεο 13
εο

 Μαξηένπ 1958 θαη 

επεηδά αθξηβψο εέραλ πεξΪζεη ηξηΪληα ρξφληα απφ ηνλ ζΪλαηφ ηνπ απνθαζέζηεθε λα 

νξηζηεέ Δπηηξνπά απφ ηνπο Δπαγγειέδε, ΠΪγθαιν, Παλαγησηφπνπιν θαη ΚαιιηγΪ, κε 

ζθνπφ λα κεηαβεέ ζηελ νηθέα ηεο ράξαο Λχηξα θαη λα επηιΫμεη ηα θαηΪιιεια Ϋξγα γηα 

ηε ζπιινγά ηνπ κνπζεένπ. πσο φκσο δηαβΪδνπκε ζηα πξαθηηθΪ ηεο επφκελεο 

ζπλεδξέαζεο ζηηο 22 Απξηιένπ 1959, ηα κΫιε Ϋθξηλαλ ππεξβνιηθφ ην πνζφ ησλ 

110.000 δξρ. γηα ηηο πξνζθεξφκελεο απφ ηε ζχδπγν ηνπ θαιιηηΫρλε ηξεηο 

ειαηνγξαθέεο («Πξνζσπνγξαθέα θ. Λχηξα», δηαζη. 65 x 50 εθ. / Naturemorte, 48x72 

εθ. /Σνπέν, 72 x 51 εθ.) θαη αλΫζεζαλ ζηνλ ΚαιιηγΪ λα εξεπλάζεη αλ κπνξνχλ λα 

βξεζνχλ Ϋξγα ζε ζπκθεξψηεξε ηηκά.
357

 

Δθηφο απφ ηα Ϋξγα ηΫρλεο, ν ΚαιιηγΪο πξνρψξεζε θαηΪ ην ππφ εμΫηαζε 

δηΪζηεκα ζηελ αγνξΪ δχν ζεκαληηθψλ ηεθκεξέσλ. ηε ζπλεδξέαζε ηεο 27
εο

Μαξηηνπ 

1959, ελεκΫξσζε ηα κΫιε ηνπ Γ φηη πξνζθΫξεηαη απφ ηνλ Παχιν Μνζρέδε 

(ΑξηζηνηΫινπο 45) ην αλΫθδνην ρεηξφγξαθν ηνπ πκεψλ αββέδε «Πεξέ ΥξσκΪησλ». 

Σν βηβιέν «ζεσξνχκελν απφ πνιιψλ εηψλ σο απνιεζζΫλ» θξέζεθε ζεκαληηθφ γηα ηε 

βηβιηνζάθε ηνπ κνπζεένπ, δηφηη «εέλαη ζρεδφλ ην κφλν βηβιέν ην νπνέν 

δηαπξαγκαηεχεηαη πεξέ ζεσξέαο ηεο ηΫρλεο απφ Ϋλαλ δφθηκν δσγξΪθν σο ν αββέδεο, 

εγξΪθε δε ην 1904. Απφ ηελ αλΪγλσζε ηνπ θεηκΫλνπ δηαπηζηψζεθε φηη φρη κφλν 

ηζηνξηθά αμέα Ϋρεη ην Ϋξγν, αιιΪ θαη πξαγκαηηθά». Ο πσιεηάο δεηεζε 5.000 δξρ., ην 

Γ, θξέλνληαο πνιχηηκε ηελ απνθηεζά ηνπ, πξνζΫθεξε  3.500 δξρ.
358

 

ηε ζπλεδξέαζε ηνπ Γ ηεο 14
εο

 Οθησβξένπ 1961, ν ΚαιιηγΪο εηζεγάζεθε, 

επέζεο, ηελ αγνξΪ ηνπ αξρηηεθηνληθνχ αξρεένπ ηνπ ΔξλΫζηνπ Σζέιιεξ, ην νπνέν εέλαη 

«ιέαλ ελδηαθΫξνλ θαη απνηειεέ ηζηνξηθφ ηεθκάξην γηα πνιιΪ αμηφινγα κλεκεέα ησλ 

Αζελψλ. Πιεέζηα ησλ ζρεδέσλ Ϋρνπλ θαη θαιιηηερληθφ ελδηαθΫξνλ, φπσο ηα ζρΫδηα 

γηα ηε δηαξξχζκηζε ηνπ Λπθαβεηηνχ, ηνπ Μνπζεένπ Οιπκπέαο, ηνπ Αγένπ ΛνπθΪ, 

ηνπ Βαζηιηθνχ ΘεΪηξνπ θ.Ϊ. Σν ζχλνιν ηνπ αξρεένπ ππεξβαέλεη ηα 300 ζρΫδηα, εθηφο 

                                                 
357ρεηηθΪ κε ηελ αγνξΪ Ϋξγνπ ηνπ Νηθφιανπ Λχηξα βι. ηε ζπλεδξέαζε ηεο 9εο Ηνπλένπ 1961, φπνπ 

αλαθΫξεηαη φηη ε Φαλά Λακπαδαξένπ πξνζθΫξεη πξνο αγνξΪ ηνλ πέλαθα «ΑξΪπεο» γηα 20.000 δξρ., 

Ϋξγν πνπ θξέζεθε φηη εέλαη αξέζηεο ηΫρλεο θαη ζπκπιεξψλεη θαηΪιιεια ηε ζπιινγά. ε ρεηξφγξαθε 

φκσο ζεκεέσζε ζην επξηζψξην ηνπ βηβιένπ ησλ πξαθηηθψλ δηαβΪδνπκε φηη ε αγνξΪ δελ 

πξαγκαηηπνηάζεθε. 
358Βι. ζρεηηθΪ Μ. ΚαζηκΪηε, οιεχκ αααίδδξ. Ζ γςή ηαζ ημ ένβμ ημο, Αζάλα, ΑδΪκ-ΠΫξγακνο, 2006.  

οιεχκ αααίδδξ. Απμπαζνεηχκηαξ ημ Μυκαπμ ιε ανχιηα ηδξ Ακαημθήξ ηαζ πνχιαηα ηδξ Γφζδξ, 

ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο, επηκ. Μ. ΚαζηκΪηε, Δ.Π.Μ.Α.., 20 Μαξηένπ Ŕ 26 Ηνπλένπ 2006, Αζάλα, 

Δ.Π.Μ.Α.., 2006. 
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δε ηνχησλ ζπκπεξηιακβΪλνληαη θαη πνιιΪ δηαθνζκεηηθΪ ζρΫδηα φπσο θαη παιηΫο 

θσηνγξαθέεο. Σν αξρεέν πσιεέηαη απφ ηνλ Άιθε ΚσηζΪθε (νδφο Νηθνδάκνπ 2) γηα 

2.000 δξρ. Ζ ηηκά ζεσξεέηαη ιέαλ ζπκθΫξνπζα θαη ην Γ απνθαζέδεη ηελ αγνξΪ».
359

 

 

δ) Νεώηεξε θαη ζύγρξνλε ειιεληθή ηέρλε 

πσο αλΫθεξα θαη λσξέηεξα, ηα ρξάκαηα ηνπ θιεξνδνηάκαηνο νχηδνπ 

κπνξνχζαλ βΪζεη ησλ φξσλ ηεο δηαζάθεο λα δηαηεζνχλ κφλν γηα ηελ αγνξΪ Ϋξγσλ 

θαιιηηερλψλ πνπ εέραλ απνβηψζεη πξν ηξηαθνληαεηέαο. ΚαηΪ ζπλΫπεηα ε απφθηεζε 

Ϋξγσλ απφ ηε λεψηεξε θαη ζχγρξνλε εηθαζηηθά παξαγσγά κπνξνχζε λα γέλεη κφλν κε 

ρξάκαηα ηεο εηάζηαο θξαηηθάο πέζησζεο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ νη δπλαηφηεηεο άηαλ 

πεξηνξηζκΫλεο. Ζ πξψηε αγνξΪ πΪλησο θαηΪ ην ππφ εμΫηαζε δηΪζηεκα άηαλ ε 

ειαηνγξαθέα ηνπ Γηψξγνπ Γνπλαξφπνπινπ «Πξνκεζεχο», 1952 (Π.1964, εηθ. 52), 

ρσξέο φκσο λα Ϋρεη θαηαγξαθεέ ζηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο 21
αο

 Φεβξνπαξένπ 

1955 ην ζθεπηηθφ ηεο απφθηεζεο ηνπ Ϋξγνπ.  Ζ ζπγθεθξηκΫλε επηινγά πξΫπεη κε 

βεβαηφηεηα λα ζπζρεηηζηεέ κε ηελ αηνκηθά Ϋθζεζε ηνπ θαιιηηΫρλε ζηε λΫα αέζνπζα 

ηΫρλεο ηεο Αλσλχκνπ Γηαθεκεζηηθάο Δηαηξεέαο ΔιιΪδαο «ΑΓΔΛ» ηνλ πξνεγνχκελν 

κάλα (ΗαλνπΪξηνο 1953),
360

 ε νπνέα θαη ζρνιηΪζηεθε εθηελψο ζηνλ ηχπν ηεο 

επνράο.
361

 Ο ΚαιιηγΪο δελ δεκνζέεπζε θΪπνηα ζρεηηθά ηερλνθξηηηθά, αθνχ εέρε 

δηαθφςεη άδε απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1953 ηε ζπλεξγαζέα ηνπ κε ηελ εθεκεξέδα Σμ 

Βήια. πσο, φκσο, δεέρλεη Ϋλα παιαηφηεξν ηερλνθξηηηθφ ηνπ ζεκεέσκα κε αθνξκά 

ηελ Ϋθζεζε ηνπ θαιιηηΫρλε ηνλ Απξέιην ηνπ 1949 ζηνλ «Ρφκβν», εθηηκνχζε ηελ 

ηδηαέηεξε ηερληθά ηνπ δσγξΪθνπ («ν εθθξαζηηθφο ηνπ ηξφπνο εέλαη απφιπηα 

πξνζσπηθφο θαη ηδηφηππνο. Δέλαη κηα επηλφεζε, κηα δηαλνεηηθά θαηαζθεπά, πνπ 

ζηεξέδεηαη θπξέσο ζ‟ Ϋλαλ ηδηαέηεξν θσηηζκφ, ζ‟ Ϋλαλ εζσηεξηθφ θσηηζκφ») θαη 

επηδνθέκαδε ηηο ηθαλφηεηΫο ηνπ ζην ζρΫδην («εέλαη πξντφλ καθξΪο εξγαζέαο θαη κηαο 

                                                 
359Γηα ην αξρεέν Σζέιεξ βι. Δνκέζημξ Σζίθεν ανπζηέηηςκ, 1837-1923, ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο, επηκ. Μ. 

ΚαζηκΪηε, Δ.Π.Μ.Α.., 22 Μαξηένπ Ŕ 15 Οθησβξένπ 2010, Αζάλα, Δ.Π.Μ.Α.., 2010. Βι. θαη Μ. 

ΚαζηκΪηε, «Σν αξρεέν Σζέιεξ ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε», Δπηά Ζιένεξ, 10 Φεβξνπαξένπ 2002, ζει. 

25-28. Ζ πξψηε Ϋθζεζε ηκάκαηνο ηνπ αξρεένπ Ϋγηλε επέ δηεπζχλζεσο Γεκ. ΠαπαζηΪκνπ, Βι. Δζληθά 

Πηλαθνζάθε-Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ, Δνκέζημξ Σζίθθεν, 1837-1923,  ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο, 

θεέκελα Γ. ΠαπαζηΪκνο, Αζάλα, 1973. Βι. θαη Γ. ΠαπαζηΪκνο, Δνκέζημξ Σζίθεν. Πνμζπάεεζα 

ιμκμβναθίαξ, Αζάλα, Τπνπξγεέν Πνιηηηζκνχ θαη Δπηζηεκψλ, 1973. Βι. επέζεο Έηεεζζξ ζπεδίςκ 

Ανπείμο ανπζηέηημκμξ Δνκέζημο Σζίθεν (1837-1923) ηαζ ζπεδίςκ ανπζηέηημκμξ Θεμθίθμο Υάκζεκ (1811-

1891), ΚαηΪινγνο, Αζάλα, αέζνπζα ηξαηεγνπνχινπ, 3-20 Ηαλνπαξένπ 1939. 
360Gounaro. Γ. Γμοκανυπμοθμξ, ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο, θεέκελν Σ. πεηΫξεο, Γθαιιεξχ ΑΓΔΛ, 

ΗαλνπΪξηνο 1955. Σν Ϋξγν αξ. 2 Ϋρεη ηνλ ηέηιν «Πξνκεζεχο δεζκψηεο». 
361Βι. Δ. Βαθαιφ, «Έθζεζηο Γνπλαξφπνπινπ», εθ. Σα Νέα, 8 Ηαλνπαξένπ 1955. Α. Πξνθνπένπ, 

«ΔθζΫζεηο δσγξαθηθάο», εθ. Ζ Καεδιενζκή, 5 Ηαλνπαξένπ 1955. π. Παλαγησηφπνπινο, «Γ. 

Γνπλαξφπνπινο. Ο πνηεηάο δσγξΪθνο», εθ. Έεκμξ, 5 Ηαλνπαξένπ 1955. T. 

Spiteris,«Gounaroetl‟irréalisme», εθ. Messagerd‟Athènes, 12 Ηαλνπαξένπ 1955. 
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εζσηεξηθάο πεηζαξρέαο»). εκεέσλε, επέζεο, φηη ε πξνζθνξΪ ηνπ, φηαλ πξσηνΫγηλε 

θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ Ϋγηλε, άηαλ ζεκαληηθά θαη ε αμέα ηεο δελ πξΫπεη λα 

παξαγλσξηζηεέ: «Σν γεγνλφο φηη ηφικεζε θαη κπφξεζε λα εθθξΪζεη λΫεο αξρΫο 

θσηηζκνχ, βγαέλνληαο απφ ηε ξνπηέλα ηεο επνράο εθεέλεο, αιιΪ θπξέσο γηαηέ κπφξεζε 

λα δεέμεη φηη ππΪξρεη θαη Ϊιινο ηξφπνο Ϋμσ απφ ηνλ θαζηεξσκΫλν σο ηελ επνρά 

εθεέλε θαη πξνπΪλησλ ην λα βΪιεη ην πεγαέν αέζζεκα ζαλ νπζηψδεο θαη πξσηεχνλ 

ζηνηρεέν ζην Ϋξγν ηεο ηΫρλεο, θΫξλνληαο Ϋηζη ζηελ επηθΪλεηα ηνλ ςπρηθφ θαη αφξαην 

θφζκν ησλ παζψλ θαη ησλ πφζσλ, ζεκαέλεη ηνπιΪρηζηνλ κηα θακπά, αλ φρη θΪηη 

πεξηζζφηεξν ζηε δσγξαθηθά ηνπ ηφπνπ καο. Με ην Ϋξγν ηνπ ν Γνπλαξφπνπινο Ϋζεζε 

πξνβιάκαηα θαη βνάζεζε λα αλνέμεη ν δξφκνο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζχγρξνλεο 

ηΫρλεο ζηελ ΔιιΪδα».
362

 Γηα ηελ έδηα Ϋθζεζε εέρε εθθξαζηεέ ζεηηθΪ θαη ην ηφηε κΫινο 

ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ηεο Πηλαθνζάθεο Δπαγγειέδεο γξΪθνληαο κΪιηζηα σο 

θαηαθιεέδα ηνπ ζεκεηψκαηφο ηνπ φηη «ε εξγαζέα ηνπ Γνπλαξφπνπινπ κε ηελ 

ηδηνηππέα ηεο εέλαη πΪληα κηα γελλαέα πεγαέα ζπκβνιά ζην πινχζην πνηΪκη ηεο ηΫρλεο 

πνπ αξδεχεη ηνλ πλεπκαηηθφ ρψξν ηνπ λΫνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη καο δέλεη ηε 

ραξΪ κηαο δεκηνπξγέαο πνπ δελ ηεο ιεέπεη νχηε ν πξνζσπηθφο ηφλνο νχηε θΪπνηνο 

αΫξαο ηνπ ειιεληθνχ ηνπένπ θαη νπξαλνχ».
363

 Σελ εθηέκεζά ηνπ απηά γηα ηε 

δσγξαθηθά ηνπ Γνπλαξφπνπινπ δηαηάξεζε ν πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Μ.Α.. θαη 

θαηΪ ηα επφκελα ρξφληα, φπσο δεέρλεη θαη ε θξηηηθά ηνπ γηα ηελ Ϋθζεζε ηνπ 

θαιιηηΫρλε ζηελ αέζνπζα ηεο ΑΓΔΛ.
364

 

Ζ επφκελε απφθαζε γηα αγνξΪ Ϋξγσλ λεψηεξεο ειιεληθάο ηΫρλεο αθνξνχζε 

κηα ειαηνγξαθέα (εηθ. 53) θαη κηα αθνπαξΫια (εηθ. 54) ηνπ Μέκε Βηηζψξε (1902-

1945) θαη πΪξζεθε ζηηο ζπλεδξηΪζεηο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ηνλ Οθηψβξην-

ΓεθΫκβξην 1956. χκθσλα κΪιηζηα κε ηα πξαθηηθΪ ηεο 15
εο

 Γεθεκβξένπ 1956, ηα 

Ϋξγα επηιΫρζεθαλ θαηφπηλ «επηζηακΫλεο κειΫηεο» ησλ Δπαγγειέδε, ΠΪγθαινπ θαη 

ΚαιιηγΪ Ϋπεηηα απφ επέζθεςά ηνπο ζηελ νηθέα ηνπ θαιιηηΫρλε. Σν ελδηαθΫξνλ απηφ 

γηα ηελ αγνξΪ εξγσλ ηνπ Βηηζψξε ζρεηέδεηαη κε ηελ δηνξγΪλσζε ιέγν θαηξν 

αξγφηεξα κηαο αλαδξνκηθάο Ϋθζεζεο ηνπ δσγξΪθνπ ζηελ αέζνπζα ηνπ Φηινινγηθνχ 

πιιφγνπ «Παξλαζζφο» (εγθαέληα 28 Φεβξνπαξένπ 1957, δηΪξθεηα κΫρξη ηηο 15 

                                                 
362Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ Ϋθζεζε ηνπ Γνπλαξφπνπινπ», εθ. Σμ Βήια, 21 Απξηιένπ 1949. Σηο έδηεο 

αληηιάςεηο δηαηχπσζε ν ΚαιιηγΪο κεξηθΪ ρξφληα αξγφηεξα, βι. Μ. ΚαιιηγΪο, «ΝΫα Ϋξγα ηξηψλ 

δσγξΪθσλ», εθ. Σμ Βήια, 4 Φεβξνπαξένπ 1962. 
363Γ. Δπαγγειέδεο, «ΔθζΫζεηο», Νέα Δζηία, Ϋηνο ΚΓ΄,  ηφκνο  45νο, ηρ.523, 15 Απξηιένπ 1949, ζει. 515. 
364Γ. Δπαγγειέδεο, «Γεψξγηνο Γνπλαξφπνπινο», Νέα Δζηία, ηρ. 661, ΗαλνπΪξηνο 1955, ζει. 130. 
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Μαξηηνπ),
365

 ζηελ νξγαλσηηθά επηηξνπά ηεο νπνέαο ζπκκεηεέραλ νη ΚαιιηγΪο, 

Δπαγγειέδεο θαη ΠΪγθαινο (καδη κε ηνπο Ζιέα ΒελΫδε, Γεκάηξην Γέγθα, Βηξγηλέα 

ΕΪλλα, σθξΪηε Καξαληηλφ, ΓηΪλλε Κεθαιιελφ, Γεψξγην Κνπξλνχην θαη Μαλψιε 

ΥαηδεδΪθε). Ο Δπαγγειέδεο επηδνθέκαζε ηηο αμέεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ρξψκαηνο 

ζηηο αθνπαξΫιεο ηνπ θαιιηηΫρλε ππνγξακκέδνληαο πσο «κε νιέγεο εδψ θη εθεέ αξαηΫο 

πηλειηΫο κε ην ειαθξφηαην ρΫξη πεηΪεη θεπγαιΫεο εληππψζεηο, ραξηησκΫλεο απφςεηο 

θαη αΫξηλεο ζπλεράζεηο ρξσκαηηθψλ αξκνληψλ, ρΪξκα αηζζάκαηνο θαη νθζαικψλ». 

ΔπηπξνζζΫησο ζεκέεσζε γηα ηηο ζξεζθεπηηθΫο ηνπ ζπλζΫζεηο φηη γέλνληαη νη πνιχηηκεο 

καξηπξέεο ηεο αλεξρφκελεο πλεπκαηηθάο αλΪηαζεο πνπ πάγαηλε λα εθδεισζεέ κε 

κεγΪιεο, απιΫο, κλεκεηψδεηο κνξθΫο».
366

 

Μηα αθφκε αηνκηθά Ϋθζεζε ζχγρξνλνπ Έιιελα θαιιηηΫρλε, εθεέλε ηνπ  

ΑιΫθνπ Κνληφπνπινπ ζηε «Γθαιεξέ Επγφο» ζηηο αξρΫο ηνπ 1957,
367

 Ϋδσζε ζηνλ 

ΚαιιηγΪ ηελ αθνξκά, φπσο δηαβΪδνπκε ζηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο 5
εο

 

Φεβξνπαξένπ 1957, λα ζΫζεη ην δάηεκα ηεο αγνξΪο Ϋξγσλ ζχγρξνλσλ Διιάλσλ 

θαιιηηερλψλ, επηζεκαέλνληαο φηη επεηδά ην πνζφ βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Α΄ 

Σκάκαηνο, ηα δηαζΫζηκα ρξάκαηα εέλαη «πεξηνξηζκΫλα θαη δελ εέλαη δπλαηνλ λα 

δαπαλεζνχλ δηα κηαο». Σα κΫιε απνθΪζηζαλ ηφηε λα επηζθεθζνχλ ηνλ Κνληφπνπιν 

ζην εξγαζηάξηφ ηνπ θαη λα εμεηΪζνπλ ηνπο δηαζΫζηκνπο πξνο πψιεζε πέλαθεο ηνπ, 

ζηα πξαθηηθΪ, εληνχηνηο, ησλ επφκελσλ ζπλεδξηΪζεσλ δελ Ϋγηλε μαλΪ ιφγνο γηα ην 

δάηεκα, ρσξέο λα γλσξέδσ αλ απηφ νθεέιεηαη ζε ιφγνπο νηθνλνκηθνχο ά ζε αηζζεηηθΪ 

θξηηάξηα. Σν γεγνλφο φκσο φηη ην ζΫκα ζπδεηάζεθε μαλΪ ζηε ζπλεδξέαζε ηεο 14
εο

 

Οθησβξένπ ηνπ 1961, δεέρλεη φηη ε δηεχζπλζε ηνπ κνπζεένπ επηζπκνχζε ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγάο λενειιεληθάο ηΫρλεο κε Ϋλαλ πέλαθα ηνπ θαιιηηΫρλε. 

ΔπηιΫρζεθε ηφηε ε αγνξΪ ηεο ειαηνγξαθέαο «Ζ λχρηα Ϋξρεηαη», 1956 (Π.2494, εηθ. 

55), αληέ ρξεκαηηθνχ πνζνχ πνπ δελ ζα μεπεξλνχζε ηηο 10.000 δξρ.  

Ζ επφκελε αγνξΪ κε ρξάκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο 

Ϋγηλε ην θαινθαέξη ηνπ 1957 θαη αθνξνχζε ηελ ειαηνγξαθέα ηνπ Γεκάηξε ΓαιΪλε 

«ΝΫνο Κηζαξσδφο», 1900 (Π.2184, εηθ. 56). Ο πέλαθαο απνθηάζεθε απφ ηε Ληιά 

Ηαθσβέδε γηα 20.000 δξρ., κε ην ζθεπηηθφ φηη πξφθεηηαη γηα λεαληθφ Ϋξγν ηνπ 

θαιιηηΫρλε θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ παξνπζηΪδεη ηζηνξηθά ζεκαζέα γηα ηνλ κειεηεηά 

                                                 
365Έηεεζδ ένβςκ Μίιδ Βζηζχνδ 1902-1945, ΚαηΪινγνο, θεέκελα Άγγεινο Καιπβέηεο, Γ.Δ. 

Δπαγγειέδεο, Αζάλα, 1957. 
366Γ. Δπαγγειέδεο, «Μέκεο Βηηζψξεο (ν αιεζηλφο θαιιηηΫρλεο πνπ ρΪζεθε πξφσξα)», 

Ραδζμπνυβναιια, 24 Φεβξνπαξένπ 1957. 
367Αθελ. Κμκηυπμοθμο,Σνζάκηα δφμ πνυζθαημζ πίκαηεξ ηαζ άθθα ιζηνά ιεθεηήιαηα, ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο, 

GalerieΕπγφο, 14 Ηαλνπαξένπ Ŕ 3 Φεβξνπαξένπ 1957. 
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ηεο ηΫρλεο ηνπ. Δλδεηθηηθφ ηεο δπζθνιέαο πνπ εέρε ν ΚαιιηγΪο ζηελ αγνξΪ ησλ Ϋξγσλ 

ησλ δψλησλ θαιιηηερλψλ άηαλ θαη ην ζρφιην ζηα πξαθηηθΪ ηεο ζπγθεθξηκΫλεο 

ζπλεδξέαζεο (27 Ηνπλένπ 1956) φηη «ην Ϋξγν δελ εκπέπηεη ζην θιεξνδφηεκα νχηδνπ, 

ζα αγνξαζζεέ απφ ηελ θξαηηθά επηρνξάγεζε, Ϊξα ην πνζφ ζα θαηαβιεζεέ ζηελ 

πσιάηξηα φηαλ ππΪξρεη επρΫξεηα».  

Σνλ έδην κάλα απνθαζέζηεθε, επέζεο, ε αγνξΪ γηα 30.000 δξρ. ηνπ πέλαθα ηεο 

ΘΪιεηαο ΦισξΪ-Καξαβέα «Πξνζσπνγξαθέα Η. Καξαβέα» (Π.2185, εηθ. 57). ε λΫα, 

κΪιηζηα, ζπλεδξέαζε ηνλ ΜΪην ηνπ 1958 εγθξέζεθε ε δηΪζεζε επηπιΫνλ 50.000 δξρ. 

γηα ηελ απφθηεζε δχν αθφκε Ϋξγσλ ηεο δσγξΪθνπ (εηθ. 58). ηα ζπγθεθξηκΫλα 

πξαθηηθΪ, σζηφζν, θαηαγξΪθεηαη ε δηαθσλέα ηνπ ΚαιιηγΪ ζρεηηθΪ κε ηελ παξαπΪλσ 

απφθαζε, αθνχ φπσο ππνζηάξημε  «ε Δζλ. Πηλαθνζάθε θαηΫρεη άδε Ϋξγα ηεο θαη φηη 

θαη‟ αξράλ δελ ζπκθσλεέ κε ηελ αγνξΪ θαη Ϊιισλ. Θεσξεέ δε φηη πξνθεηκΫλνπ λα 

δαπαλεζεέ πέζησζε ππφ ηνπ Γεκνζένπ γηα αγνξΪ Ϋξγσλ λεσηΫξσλ Διιάλσλ 

θαιιηηερλψλ, ζα εδχλαην λα γέλεη επηινγά κεηαμχ πνιιψλ Ϊιισλ Ϋξγσλ θαιιηηερλψλ 

αμηφινγσλ, νη νπνένη δελ αληηπξνζσπεχνληαη ζηελ ΔΠΜΑ. Δμ Ϊιινπ αγνξΪ Ϋξγσλ 

ππαγνξεπφκελε θπξέσο απφ αηζζάκαηα θηιαλζξσπέαο απΪδεη πξνο ηαο αξρΪο ηνπ 

ηδξχκαηνο». Σν Γ, σζηφζν, απνθΪζηζε κεηΪ απφ ζπδάηεζε ηελ αγνξΪ ησλ Ϋξγσλ 

θαη αλΫζεζε ζηνπο ΠΪγθαιν θαη ΚαιιηγΪ «φπσο ελ θαηξψ αληηκεησπέζεη ην 

ελδερφκελν αληηθαηΪζηαζεο απηψλ», εθφζνλ ε πσιάηξηα εηρε δερζεέ ηελ 

αληηθαηΪζηαζε ηνπο κε Ϊιια θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ Γ.  

ηε ζπλεδξέαζε ηεο 22
αο

 Γεθεκβξένπ 1958 ν ΚαιιηγΪο ελεκΫξσζε φηη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 1958 αλεγξΪθεην πνζφ 20.000 δξρ. γηα ηελ 

αγνξΪ Ϋξγσλ ζχγρξνλσλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ, ην νπνέν θαη εέρε κεέλεη αδηΪζεην. Δλ 

φςεη δε ηεο ιάμεο ηνπ Ϋηνπο, πξφηεηλε ηελ αγνξΪ ησλ δχν πηλΪθσλ ηνπ πχξνπ 

ΠαπαινπθΪ«Σν ρσξηφ ΓΫξαο ζηε Μπηηιάλε», 1925 (Π.2247, εηθ. 60) θαη «ΚακΫλν 

ρσξέν, Μπηηιάλε», π.1925 (Π.2248, εηθ. 59). Σν Γ ελΫθξηλε ηελ αγνξα κε ην 

επηρεέξεκα α) πσο ηα επηιεγκΫλα απφ ηνλ ΚαιιηγΪ (θαη κε ηε ζπλεξγαζέα ησλ 

Δπαγγειέδε θαη ΠΪγθαινπ) Ϋξγα άηαλ αληηπξνζσπεπηηθΪ ηεο ηΫρλεο ηνπ δσγξΪθνπ 

θαη β) φηη ε Πηλαθνζάθε ζηεξεέην παληειψο Ϋξγσλ ηνπ δσγξΪθνπ. Ζ ζπγθεθξηκΫλε 

επηινγά εξκελεχεηαη φρη κφλν απφ ηνλ ζρεηηθΪ πξφζθαην ζΪλαην ηνπ θαιιηηΫρλε 

(ΜΪηνο 1957), αιιΪ θαη απφ ηε ζεκαζέα πνπ εέρε ην Ϋξγν ηνπ ζηελ εμΫιημε ηεο 

λενειιεληθάο ηΫρλεο. Χο πξνο ην ηειεπηαέν εέλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην αθηεξσκαηηθφ 

ηεχρνο (αξ.31) ηνπ πεξηνδηθνχ Εοβυξ ηνλ ΜΪην-Ηνχλην ηνπ 1958, κε ηα θεέκελα ησλ 
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ηξαηά Γνχθα, Παλαγηψηε Μηρειά, Κσζηά Μεξαλαένπ, Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ 

θ.Ϊ. 

Ζ αζζΫλεηα ηνπ Δπαγγειέδε, πξνΫδξνπ ηνπ Γ ηεο Δ.Π.Μ.Α.., αιιΪ θαη 

κΫινπο ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπάο γηα ηελ επηινγά ησλ Ϋξγσλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ 

«κε ππαγνκΫλσλ εηο ηε δπλαηφηεηα αγνξΪο εθ ηνπ νχηζεηνπ πξνυπνινγηζκνχ», θαη 

ν ζπλαθφινπζνο ζΪλαηφο ηνπ ζηηο 22 Ννεκβξένπ 1959 αλΫζηεηιε ηηο ζπδεηάζεηο 

ζρεηηθΪ κε ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ ηκάκαηνο ηεο ζπιινγάο ηνπ 

κνπζεένπ.
368

 Σν ζπγθεθξηκΫλν δάηεκα επαλάιζε ζηε ζπλεδξέαζε ηεο 10
αο

 Οθησβξένπ 

1960, φηαλ θαη απνθαζέζηεθε λα ζπληΪμεη ν ΚαιιηγΪο πέλαθα κε «ηα πξνο 

ζπκπιάξσζε θελΪ ηεο ζπιινγάο ησλ λεψηεξσλ Διιάλσλ δσγξΪθσλ». ην ζεκεέν 

απηφ ν Παλαγησηφπνπινο πξφηεηλε ηελ αγνξΪ ελφο Ϋξγνπ ηνχεπέζεο πξφζθαηα 

απνζαλφληνο (23 Οθησβξένπ 1959) ΜπνπδηΪλε θαη ηα κΫιε ηνπ Γ απνθΪζηζαλ λα 

ζπγθξνηεζεέ Δπηηξνπά απφ ηνπο ΠΪγθαιν,Παπαλνχηζν θαη ΚαιιηγΪ, κε ζθνπφ λα 

αγνξαζηεέ «εη δπλαηφλ Ϋλα θαιφ Ϋξγν κΫρξη 25.000 δξρ.».  Γηα ιφγνπο φκσο πνπ δελ 

κνπ εέλαη γλσζηνέ, ε αγνξΪ δελ πξαγκαηνπνηάζεθε ηφηε, ελψ κεξηθνέ πέλαθεο ηνπ 

ΜπνπδηΪλε ζα απνθηεζνχλ απφ ηα ηΫιε ηνπ 1964 θαη κεηΪ.  

Έλαλ ζρεδφλ ρξφλν αξγφηεξα, ηνλ επηΫκβξην ηνπ 1960, ζα αγνξαζηεέ γηα 

30.000 δξρ., ε «Κνπληνπξηψηηζζα ά Γπλαέθα απφ ηελ Διεπζέλα», 1948» (Π.2355, 

εηθ. 61) ηνπ ΓηΪλλε Σζαξνχρε, πέλαθαο ν νπνένο εέρε εθηεζεέ ζηε ΜπηελλΪιε ηνπ 

1958 θαη εέρε απνζπΪζεη «επκελΫζηαηεο» θξηηηθΫο, φπσο ηνλέζηεθε θαη ζηα πξαθηηθΪ 

ηεο ζπλεδξέαζεο ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ζηηο 7 επηεκβξένπ 1960. Σν ζπγθεθξηκΫλν 

Ϋξγν ην εέρε μερσξέζεη ν ΚαιιηγΪο άδε ζηελ ηερλνθξηηηθά ηνπ γηα ηελ Ϋθζεζε ηεο 

θαιιηηερληθάο νκΪδαο «Αξκφο» ηνλ ΓεθΫκβξην 1949 Ŕ ΗαλνπΪξην 1950,
369

 φπνπ θαη 

ηφληζε φηη απνηειεέ ην θαηαζηΪιαγκα ησλ αλαδεηάζεψλ ηνπ. ην έδην δεκνζέεπκα 

εέρε ραξαθηεξέζεη ηνλ Σζαξνχρε σο ηνλ «ειιεληθφηεξν φισλ ησλ ζπλαδΫιθσλ ηνπ», 

επεηδά «εθθξΪδεηαη κε κΫζα θαη κε χθνο πνπ θαηΪγνληαη απφ ηελ αξραέα ειιεληθά 

δσγξαθηθά θαη πνπ ζπλερέζηεθαλ ζηε βπδαληηλά θαηφπηλ», γηα λα πξνζζΫζεη φηη ν 

θαιιηηΫρλεο κεηνπζέσζε ηα επηηεχγκαηα φιεο ηεο παιηφηεξεο ειιεληθάο δσγξαθηθάο 

κε ηηο αξρΫο ηεο πινχζηαο απιφηεηαο πνπ Ϋρνπλ νη γξακκΫο θαη ηα ρξψκαηΪ ηνπ, θαη 

γηα ηνλ ιφγν απηφλ ζπλερέδεη «φρη κε εμσηεξηθΪ γλσξέζκαηα, αιιΪ ελ πλεχκαηη ηελ 

                                                 
368Βι. ηε ζρεηηθά επηζάκαλζε πνπ θαηαγξΪθεηαη ζηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ησλ κειψλ ηνπ Γ ηεο 

Δ.Π.Μ.Α.. ζηηο 10 Οθησβξένπ 1960. 
369Έηεεζζξ Καθθζηεπκζηήξ Οιάδμξ «Ανιυξ», ΚαηΪινγνο, ΕΪππεηνλ ΜΫγαξνλ, 10 Γεθεκβξένπ 1949 Ŕ 25 

Ηαλνπαξένπ 1950, Αζάλα 1949, αξ.173, «Διεπζηληψηηζζα λχθε (δηαθνζκ. πφξηαο) 
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παξΪδνζε κηαο Ϋλδνμεο πιεπξΪο ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο».
370

 Δλδεηθηηθφ ηεο ζεκαζέαο 

πνπ απΫδηδε ν ΚαιιηγΪο ζην Ϋξγν ηνπ Σζαξνχρε άηαλ ε επηινγά ηνπ λα αλαξηάζεη ην 

ζπγθεθξηκΫλν Ϋξγν ζηελ Ϋθζεζε ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζηε Λεπθσζέα ην 1961, κε ηε 

ζεκεέσζε ζηνλ θαηΪινγν «Αλαλεσηάο ηεο ειιεληθάο δσγξαθηθάο», θαζηζηψληαο ην 

Ϋηζη σο ην ηΫξκα ηνπ αθεγάκαηφο ηνπ γηα ηελ εμΫιημε ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο πνπ 

παξνπζέαζε ζηηο αέζνπζεο ηνπ Κππξηαθνχ Μνπζεένπ.
371

 ηα ηΫιε, επέζεο, ηνπ 1961 

απνθηάζεθε θαη Ϋλα δεχηεξν Ϋξγν ηνπ δσγξΪθνπ, «Σν πλεχκα ηεο ηερληθάο», 

1960(εηθ. 62) απφ ηνλ Αζελατθφ Σερλνινγηθφ κηιν.  

Σνλ ΜΪξηην ηνπ 1961, ε δηεχζπλζε ηνπ κνπζεένπ απνθΪζηζε ηελ αγνξΪ θαη 

ελφο αθφκε Ϋξγνπ πνπ εέρε παξνπζηαζηεέ ζηελ ΜπηελλΪιε ηνπ 1958, ην «Δπηηχκβην», 

1958 (Π.2432, εηθ. 63) ηνπ ΓηΪλλε Μφξαιε γηα 42.500 δξρ. θαη πΪιη κε ηελ 

επηζάκαλζε φηη Ϋιαβε «επλντθφηαηεο» θξέζεηο  χκθσλα επέζεο κε ηα πξαθηηθΪ ηεο 

ζπλεδξέαζεο ηεο 2
αο

 Μαξηένπ 1961, ε ηηκά άηαλ ζχκθσλα κε ηε δάισζε ηνπ 

θαιιηηΫρλε, ρακειφηεξε απφ ηελ πξαγκαηηθά ηνπ αμέα θαη απηφ γηα ρΪξε ηεο 

Πηλαθνζάθεο, γηα λα απνθηάζεη ε ζπιινγά Ϋλα απφ ηα πιεφλ αληηπξνζσπεπηηθΪ Ϋξγα 

ηεο ηειεπηαέαο ηνπ πεξηφδνπ. Ο ΚαιιηγΪο εέρε μερσξέζεη ηνλ Μφξαιε αλΪκεζα ζηνπο 

εθζΫηεο ηεο νκΪδαο «Αξκφο», επηδνθηκΪδνληαο ηηο επηηπρεκΫλεο θαη πξσηφηππεο 

ιχζεηο πνπ ν δσγξΪθνο Ϋδηλε ζηα ζπλζεηηθΪ πξνβιάκαηα,
372

 ελψ θαη ζηα 

κεηαγελΫζηεξα δεκνζηεχκαηΪ ηνπ εμαθνινχζεζε λα ηνλέδεη ηηο ηθαλφηεηΫο ηνπ, φπσο 

ε απφιπηε αθξέβεηα ζηελ εθηΫιεζε θαη ν ζνθφο ππνινγηζκφο ησλ εθθξαζηηθψλ ηνπ 

κΫζσλ, πξνζζΫηνληαο φηη ηα Ϋξγα ηνπ εέλαη «κνξθνπνηεκΫλε ιπξηθά πνέεζε πνπ ζε 

κεηαθΫξεη ζηελ αηκφζθαηξα ηεο κεγΪιεο ειιεληθάο παξΪδνζεο».
373

 ην θεέκελφ ηνπ 

δε ζην βξεηαληθφ πεξηνδηθφ TheConnoisseurηνλ ΜΪην ηνπ 1962 ππνγξΪκκηζε φηη ν 

Μφξαιεο, ελψ αμηνπνηεέ κε ηδηαέηεξε επαηζζεζέα ηα δηδΪγκαηα ησλ κνληΫξλσλ, 

παξακΫλεη πΪληνηε κΫζα ζηα φξηα ηεο αλαπαξαζηαηηθφηεηαο, θαη πξφζζεζε φηη ε 

πινχζηα αιιΪ ηζνξξνπεκΫλε ρξσκαηηθά ηνπ θιέκαθα ζπλδπΪδεηαη απφ ηε ζπλεηδεηά 

θαη βαζεηΪ ζρΫζε ηνπ κε ηελ ειιεληθά παξΪδνζε.
374

 

                                                 
370Μ. ΚαιιηγΪο, «Οη Ϊιινη εθζΫηεο ηνπ “Αξκνχ”», εθ. Σμ Βήια, 1 Ηαλνπαξένπ 1950. 
371Έηεεζζξ ένβςκ Δεκζηήξ Πζκαημεήηδξ ηδξ Δθθάδμξ, θαηΪινγνο Ϋξγσλ, Λεπθσζέα, Κππξηαθφλ 

Μνπζεένλ, 14 Μαξηένπ-16 Απξηιένπ 1961. Βι. παξαθΪησ ην θεθΪιαην 21.2. 
372Μ. ΚαιιηγΪο, «Οη Ϊιινη εθζΫηεο ηνπ “Αξκνχ”», φπ.π. 
373Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ Γ΄ Παλειιάληνο Έθζεζηο. Οη θαξπνέ ησλ σξέκσλ», εθ. ΣμΒήια, 27 Απξηιένπ 1952.  
374 M. Kalligas, “Modern art in Greece and some contemporary Greek painters”, TheConnoisseur, 

ηρ.603, ΜΪηνο 1962, ζει.40. Αλαδεκνζηεχεηαη ζην Μ. ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 1937-1982, Αζάλα, 

Μνπζεέν ΜπελΪθε, 2003, ζει. 452-457, θαη εηδηθΪ γηα ηνλ Μφξαιε, ζει. 454.  
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Σνκά ζηε ζπιιεθηηθά πνιηηηθά ηεο δηεχζπλζεο ηεο Δ.Π.Μ.Α.. φζνλ αθνξΪ 

ην θνκκΪηη ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθάο εηθαζηηθάο παξαγσγάο απνηειεέ ε απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, θαηφπηλ ελεξγεηψλ ηνπ έδηνπ ηνπ ΚαιιηγΪ ζηα ηΫιε ηνπ 1962, 

λα δηαηεζεέ Ϋθηαθηε θξαηηθά επηρνξάγεζε 500.000 δξρ. πξνο ην κνπζεέν γηα ηελ 

αγνξΪ Ϋξγσλ ζχγρξνλσλ δσγξΪθσλ.
375

 Ζ ρνξάγεζε ελφο ηφζνπ πςεινχ ρξεκαηηθνχ 

πνζνχ κε ηε ζπγθεθξηκΫλε ζθνπνζεζέα Ϋθεξε ηελ Ϋγθξηζε ησλ Γξεγφξηνπ ΚαζηκΪηε 

(Τπνπξγνχ Παηδεέαο) θαη ππξέδσλα Θενηφθε (Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ) ηεο 

θπβΫξλεζεο ηνπ Κσλζηαληέλνπ Καξακαλιά. Ζ εμαζθΪιηζε ηνπ ζπγθεθξηκελνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ Ϋδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηε δηνέθεζε ηεο Πηλαθνζάθεο λα 

πξνρσξάζεη ακΫζσο ζηελ αγνξΪ ησλ Ϋξγσλ εθεέλσλ, ηα νπνέα δελ κπνξνχζαλ λα 

απνθηεζνχλ κε ηα ρξάκαηα ηνπ θιεξνδνηάκαηνο νχηδνπ. Έηζη ζηε ζπλεδξέαζε ηεο 

29
ε
Ννεκβξένπ 1962 φπνπ θαηαγξΪθεθε ε αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Α΄ 

Σκάκαηνο (Δζληθά Πηλαθνζάθε) κε ηελ αχμεζε ηνπ δηαζΫζηκνπ πνζνχ γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγάο θαηΪ 500.000 δξρ., εγθξέζεθε ε απφθηεζε Ϋξγσλ ησλ 

ΠαξζΫλε (εηθ. 64), Βηηζψξε (εηθ. 65) θαη ηΫιηνπ ΜειηΪδε (εηθ. 66-67), ελψ ζηελ 

ακΫζσο επφκελε ζπλεδξέαζε (19 Γεθεκβξένπ) απνθαζέζηεθε ε αγνξΪ ηνπ πέλαθα ηνπ 

Θεφθξαζηνπ Σξηαληαθπιιέδε «Γηα ηνλ ηξχγν (Απφ ηε δσά ησλ ηζηγγΪλσλ)», 1952 

(Π.2640, εηθ. 68). Σε ζπγθεθξηκΫλε ειαηνγξαθέα εέρε κΪιηζηα μερσξέζεη ν ΚαιιηγΪο 

ζηελ ηερλνθξηηηθά ηνπ γηα ηελ Γ΄ Παλειιάληα Έθζεζε ηνπ 1952, φηαλ ηφληζε φηη «ν 

Σξηαληαθπιιέδεο δέλεη κηα θαζαξά, ιεπηά, επγεληθηΪ θαη ζσζηά λφηα ζηελ Ϋθζεζε. 

Απφ ηνπο πην επζπλεέδεηνπο εξγΪηεο ηεο δσγξαθηθάο, δέλεη θπξέσο κε ηνλ πέλαθΪ ηνπ 

Γζα ημκ Σνφβμκηα ξσκαιΫα Ϋθθξαζε ζηε ζχλζεζε ηνπ Ϋξγνπ ηνπ».
376

 ηελ έδηα επέζεο 

ζπλεδξέαζε εγθξέζεθε θαη ε αγνξΪ ηνπ πέλαθα ηεο Αγιαΐαο ΠαπΪ «Γχν αδεξθΫο», 

π.1935 (Π.2641, εηθ. 69). Σν κεγαιχηεξν κΫξνο ηεο θξαηηθάο επηρνξάγεζεο 

δαπαλάζεθε, φκσο, γηα ηελ αγνξΪ ησλ πΫληε Ϋξγσλ ηνπ Πηεη ΜνληξηΪλ 

(PietMondrian) αληέ 220.000 δξρ., φπσο ηνπιΪρηζηνλ αλαθΫξεηαη ζηε ζπλεδξέαζε ηεο 

                                                 
375Βι. Βηβιέν πξαθηηθψλ ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Μ.Α.., ζπλεδξέαζε ηεο 29εο Ννεκβξένπ 1962, φπνπ θαη 

θαηαγξΪθεηαη ε αλακφξθσζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Α΄ Σκάκαηνο, κε αθνξκά ηελ απφθαζε ηεο 

θπβΫξλεζεο λα δηαηεζεέ Ϋθηαθηε επηρνξάγεζε: : α) 250.000 δξρ. γηα αγνξΪ Ϋξγσλ ζχγρξνλσλ 

δσγξΪθσλ, β) 200.000 δξρ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ εμφδσλ αληαιιαγάο αθηλάηνπ, γ) 250.000 γηα 

αγνξΪ επέζεο Ϋξγσλ ζπγρξφλσλ δσγξΪθσλ. Καζψο θαη ζπλεδξέαζε ηεο 26εο Ηαλνπαξένπ 1963, φπνπ ν 

ΚαιιηγΪο αλαθνέλσζε φηη θαηφπηλ ελεξγεηψλ ηνπ δηαηΫζεθε πνζφ 500.000 δξρ. απφ ην Τπνπξγεέν 

Παηδεέαο, θαζψο θαη φηη ππΪξρεη αδηΪζεην πνζφ 150.000 δξρ. πνζΪ πνπ κπνξνχλ λα δαπαλεζνχλ γηα 

αγνξΪ Ϋξγσλ λεσηΫξσλ δσγξΪθσλ, ηα νπνέα δελ κπνξνχλ λα αγνξαζηνχλ απφ ην θιεξνδφηεκα 

νχηδνπ. Σν Γ απνθΪζηζε λα δηαηεζνχλ ακΫζσο 150.000 δξρ. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεέ ε αγνξΪ πην 

εχθνια απνθαζέζηεθε ν δηεπζπληάο ελ ζπλελλνάζεη κεη‟ ελφο ά δχν κειψλ ηεο θαιιηηερληθάο 

επηηξνπάο (Παλαγησηφπνπινο θαη Παπαλνχηζνο) λα επηζεκαέλεη ηα πξνο αγνξΪ Ϋξγα θαη λα εηζεγεέηαη 

ηελ απφθηεζά ηνπο ζην Γ. 
376Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ Γ΄ Παλειιάληνο Έθζεζηο. Οη θαξπνέ ησλ ψξηκσλ», φπ.π..  
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26
εο

 Ηαλνπαξένπ 1963. ηα έδηα πξαθηηθΪ δηαβΪδνπκε, επέζεο, γηα ηελ απφθαζε ηεο 

απφθηεζεο ηνπ πέλαθα ηνπ Νέθνπ ΝηθνιΪνπ «Όδξα», 1953(εηθ. 70) γηα 27.500 δξρ.. 

ΜΫξνο επέζεο ηεο θξαηηθάο πέζησζεο δφζεθε γηα ηελ απφθηεζε ραξαθηηθψλ ησλ 

ΠηθΪζν, Μαηέο, Ρνπψ θ.Ϊ., ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο 30
εο

 

Μαξηένπ ηνπ έδηνπ Ϋηνπο, θαηΪ ηελ νπνέα εγθξέζεθε θαη ε αγνξΪ κηαο ειαηνγξαθέαο 

ηνπ Νέθνπ Δγγνλφπνπινπ (εηθ. 71), ηξέσλ Ϋξγσλ ηνπ ΓηΪλλε ΜεηαξΪθε (εηθ. 72-73) 

θαη πΫληε ραξαθηηθψλ ηνπ ΝηθνιΪνπ Βεληνχξα (εηθ. 74-75). ΣΫινο, αγνξΪζηεθαλ δχν 

αθφκε ιΪδηα ηνπ Σζαξνχρε (εηθ. 76-77), Ϋλαο πέλαθαο ηνπ Μφξαιε (εηθ. 78) θαη Ϋλαο 

ηνπ Γηψξγνπ ηθειηψηε (εηθ. 79, ζπλεδξέαζε ηεο 26
εο

 Απξηιένπ 1963), θαζψο επέζεο 

θαη απφ Ϋλα Ϋξγν ησλ Κνληφπνπινπ (εηθ. 80) θαη Υξάζηνπ Γαγθιά (εηθ. 81, 

ζπλεδξέαζε ηεο 6
εο

 Ηνπλένπ 1963), θαη δχν Ϋξγα ηνπ ΠαξζΫλε (εηθ. 82-83,ζπλεδξέαζε 

ηεο 24
εο

 επηεκβξένπ 1963). 

Ζ ηαξαγκΫλε πνιηηηθά πεξένδνο ηελ έδηα επνρά, κε ηε δνινθνλέα ηνπ Γξεγφξε 

ΛακπξΪθε, ηε ζχγθξνπζε ηνπ Καξακαλιά κε ην παιΪηη θαη ηελ παξαέηεζε ηνπ απφ 

ηελ πξσζππνπξγέα ηνλ Ηνχλην ηνπ 1963 θαη ηελ νξθσκνζέα δχν δηαδνρηθψλ 

ππεξεζηαθψλ θπβεξλάζεσλ απφ ηνπο Παλαγηψηε ΠηπηλΫιε θαη ηπιηαλφ 

ΜαπξνκηρΪιε δελ θαέλεηαη λα επεξΫαζε ηηο πξνζπΪζεηεο ηνπ ΚαιιηγΪ γηα ηνλ 

εκπινπηηζκφ ηεο ζπιινγάο κε Ϋξγα ηεο ζχγρξνλεο εηθαζηηθάο παξαγσγάο. χκθσλα 

κε ην Ϋγγξαθν ππ. αξηζ.3978 ηεο 9εο επηεκβξένπ 1963 πνπ αλαθΫξεη ε  

ΓηαλλνπδΪθε ζηε δηαηξηβά ηεο, ν ΚαιιηγΪο δάηεζε θαη λΫα Ϋθηαθηε θξαηηθά 

επηρνξάγεζε γηα αγνξΫο Ϋξγσλ ηΫρλεο, κΪιινλ απεπζπλφκελνο πξνο ηνλ ηφηε 

Τπνπξγφ Δζληθάο Παηδεέαο Υξηζηφθνξν ηξΪην.
377

  Ζ παξαέηεζε ηεο ππεξεζηαθάο 

θπβΫξλεζεο ηνπ ΜαπξνκηρΪιε θαη ε πξνθχξεμε ησλ εθινγψλ ηνπ Ννεκβξένπ 

πηζαλψο αθχξσζαλ ηα ζρΫδηα ηνπ δηεπζπληά ηεο Πηλαθνζάθεο. ηελ πξψηε, σζηφζν, 

θπβεξλεηηθά ζεηεέα ηεο κεγΪιεο ληθάηξηαο ησλ εθινγψλ Έλσζεο ΚΫληξνπ (8 

Ννεκβξένπ Ŕ 30 Γεθεκβξένπ 1963), ν πξσζππνπξγφο θαη Τπνπξγφο Παηδεέαο 

Γεψξγηνο ΠαπαλδξΫνπ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Κ. 

ΜεηζνηΪθε ελΫθξηλε ηε ρνξάγεζε 600.000 δξρ. ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε κε ζθνπφ 

ηελ αγνξΪ Ϋξγσλ.
378

Έηζη θαηΪ ηνλ επφκελν ρξφλν ε ζπιινγά ηεο Δ.Π.Μ.Α.. 

εκπινπηέζηεθε κε Ϋξγα ησλ Γνπλαξφπνπινπ (εηθ. 84), Βαζηιεένπ (εηθ. 85) θαη 

Κνπηζνπξά (ζπλεδξέαζε ηεο 27
εο

 Απξηιένπ 1964)· ΓηΪλλε ππξφπνπινπ (εηθ. 87), 

                                                 
377Βι. Σ. ΓηαλνπδΪθε, Ζ ζοθθμβή κεμεθθδκζηήξ βθοπηζηήξ, φπ.π., ζει. 173, ρσξέο φκσο λα παξαηέζεηαη 

ην πεξηερφκελν ηνπ εγγξΪθνπ ά λα αλαθΫξεηαη ν παξαιάπηεο ηνπ. 
378χκθσλα κε ην ππ. αξηζ. 305008 ηεο 24/12/1963 Ϋγγξαθν ηνπ Τπνπξγ. Οηθνλνκηθψλ. Βι. Βηβιέν 

πξαθηηθψλ ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Μ.Α.., ζπλεδξέαζε ηεο 9εο Ηαλνπαξένπ 1964. 
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ΝηθνιΪνπ (εηθ. 88), Παλαγηψηε ΣΫηζε (εηθ. 86), Γηψξγνπ Μαπξνΐδε (εηθ. 89), 

ΟξΫζηε ΚαλΫιιε (εηθ. 90-91) θαη ραξαθηηθΪ ησλ ΣΪζζνπ (εηθ. 92) θαη ΒΪζσο 

ΚαηξΪθε (εηθ. 93, ζπλεδξέαζε ηεο 6
εο

 Ηνπλένπ 1964)· Νέθνπ ΥαηδεθπξηΪθνπ-Γθέθα 

(«Σν εξγαζηάξην ηνπ θαιιηηΫρλε», εηθ. 94 ζηελ ηηκά ησλ 85.000 δξρ. πνπ άηαλ απφ 

ηα πςειφηεξα πνζΪ πνπ δαπαλάζεθαλ γηα ηελ αγνξΪ Ϋξγνπ ζχγρξνλνπ Έιιελα 

θαιιηηΫρλε), ΜπνπδηΪλε (εηθ. 95), Σξηαληαθπιιέδε, Γνπλαξφπνπινπ, Κψζηα 

Γξακκαηφπνπινπ (εηθ. 101), Γεψξγηνπ ΜαλνπζΪθε (εηθ. 102), Γεκάηξε ΜπηαξΪ 

(εηθ. 97), Κνχιαο Μαξαγθνπνχινπ (εηθ. 98), Βαζέιε Κππξαένπ (εηθ. 100) θαη ΓηΪλλε 

Πεηαινχδε (εηθ. 99, ζπλεδξέαζε ηεο 6
εο

 Ννεκβξένπ 1964)· ΠαπαινπθΪ (πΫληε Ϋξγα, 

(εηθ. 102-103), ΔιΫλεο Κσλζηαληηλέδε (εηθ. 104, ζπλεδξέαζε ηεο 26
εο

 Μαξηένπ 

1965)· ΞΫξνλ (εηθ. 105), ΓεξΪζηκνπ ηΫξε (εηθ. 106), ΚνζκΪ ΞελΪθε (εηθ. 107) θ.Ϊ. 

(ζπλεδξέαζε ηεο 26
εο

 Ννεκβξένπ 1965)· ΘΪλνπ Σζέγθνπ (εηθ. 108), Δπζχκε 

Παπαδεκεηξένπ, ΡΫλαο ΣδνιΪθε θ.Ϊ. (ζπλεδξέαζε ηεο 21
εο

 Γεθεκβξένπ 1965).
379

Οη 

παξαπΪλσ αγνξΫο επΫθηεηλαλ ηα ρξνληθΪ φξηα ηεο ζπιινγάο ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο θαη Ϋζεζαλ ηηο βΪζεηο γηα ηε ιεηηνπξγέα ηεο θαη σο κνπζεέν ηεο 

ζχγρξνλεο ειιεληθάο ηΫρλεο.Απφ ηα λΫα απνθηάκαηα, ηα πεξηζζφηεξα αλάθαλ ζηελ 

παξαζηαηηθά ηΫρλε, ελδεηθηηθφ ησλ αηζζεηηθψλ πξνηηκάζεσλ ηνπ ΚαιιηγΪ, ρσξηο 

φκσο απηφ λα ζεκαέλεη φηη απνθιεέζηεθαλ απφ ηελ εθπξνζψπεζά ηνπο ζηε ζπιινγά 

νη αθεξεκΫλνη δσγξΪθνη. Αμέδεη, ηΫινο, λα ηνληζηεέ ην Ϊλνηγκα ηνπ ΚαιηγΪ πξνο ηελ 

αξηζηεξΪ, κε ηελ απφθηεζε Ϋξγσλ ησλ θνκκνπληζηψλ θαιιηηερλψλ.  

Ζ ζπιινγά ηεο Πηλαθνζάθεο κε Ϋξγα ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθάο ηΫρλεο 

εκπινπηέζηεθε αθφκε πεξηζζφηεξν, ρΪξε ζην αέηεκα ηνπ ΚαιιηγΪ (βι. ην Ϋγγξαθν 

ππ. αξηζ.3978/9-9-1963 πνπ αλΫθεξα θαη παξαπΪλσ) πξνο ηελ θπβΫξλεζε λα «δνζά 

δηθαέσκα πξνλνκηαθάο επηινγάο Ϋξγσλ ηΫρλεο εθ ησλ εθΪζηνηε γελνκΫλσλ ππφ ηνπ 

θξΪηνπο αγνξψλ / π.ρ. Παλειιάληνο Έθζεζηο θιπ./ πξνο πινπηηζκφλ ησλ ζπιινγψλ 

ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο».
380

 Καη ην ζπγθεθξηκΫλν αέηεκα πινπνηάζεθε απφ ηελ 

θπβΫξλεζε ηνπ Γεσξγένπ ΠαπαλδξΫνπ, αθνχ ην δηΪζηεκα 1963-1965 ην Τπνπξγεέν 

Παηδεέαο δψξηζε πΪλσ απφ δηαθφζηα Ϋξγα ζχγρξνλεο ειιεληθάο ηΫρλεο 

(ειαηνγξαθέεο, πδαηνγξαθέεο, ραξαθηηθΪ, γιππηΪ θ.Ϊ.) ζην κνπζεέν, ηα πεξηζζφηεξα 

εθ ησλ νπνέσλ εέραλ αγνξαζηεέ απφ ηηο Παλειιάληεο ΔθζΫζεηο ηεο επνράο εθεέλεο.
381

 

                                                 
379ηηο δπν ηειεπηαέεο ζπλεδξηΪζεηο (26 Ννεκβξένπ θαη 21 Γεθεκβξένπ) αλαγξΪθεηαη ζηα πξαθηηθΪ φηη 

ηα Ϋξγα αγνξΪζηεθαλ εκε ηελ εηδηθά πέζησζε ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο ηνπ 1963. 
380Βι. Σ. ΓηαλνπδΪθε, Ζ ζοθθμβή κεμεθθδκζηήξ βθοπηζηήξ, φπ.π., ζει.173. 
381ρεηηθΪ κε ηα δσξηδφκελα απφ ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο Ϋξγα βι. ηα ζρεηηθΪ Ϋγγξαθα ζην Αξρεέν ηεο 

Δ.Π.Μ.Α..  
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Δηθόλα 39: Άγλσζηνο, «Παξζέλνο ηνπ ηζρπξνύ καλδύα», κέζα 15
νπ

 αη. 
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Δηθόλα 40: Η. Κνξάεο, «Κπξηάθνο Υσξαθάο», 1826 
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Δηθόλα 41: Άγλσζηνο, «Πξνζσπνγξαθία ηνπ Φαλαξηώηε Γεώξγηνπ Κσηζάθε», 1820 
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Δηθόλα 42: Θ. Γξάθνο, «Πξνζσπνγξαθία Λπθνύξγνπ Κξεζηελίηε» 
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Δηθόλα 43: Ν. Κνπλειάθεο, «Πξνζσπνγξαθίαο γπλαίθαο» 
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Δηθόλα 44: Άγλσζηνο, «Πξνζσπνγξαθία γπλαηθόο» 

 

 

Δηθόλα 45: Η. Αιηακνύξαο, «Σν ιηκάλη ηνπ Helsingor», 1874 
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Δηθόλα 46: Π. Παληαδήο, «Πξνζσπνγξαθία θπξίαο» 

 

 

Δηθόλα 47: Ηεξνκόλαρνο Γαληήι, «Άγηνο Γεώξγηνο ν Νενκάξηπο, ν εμ Ησαλλίλσλ», 1856  



   920 

 

Δηθόλα 48: Νηθεθόξνο Λύηξαο, «Πξνζσπνγξαθία Μαξηάλζεο Λ. Υαξηιάνπ», 1895-1900 
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Δηθόλα 49: Κ. Βνιαλάθεο, «Σν ςαξάδηθν» 

 

 

Δηθόλα 50: Ν. Γύδεο, «Πνξηξέην Μαξγαξίηαο Πιαηή», 1863 
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Δηθόλα 51: Π. Λεκπέζεο, «Γπκλό», π.1877 

 

  



   923 

 

Δηθόλα 52: Γ. Γνπλαξόπνπινο, «Πξνκεζεύο», 1952 
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Δηθόλα 53: Μ. Βηηζώξεο, «Παλαγία κε Υξηζηό», π.1930-1935 

 

 

Δηθόλα 54: Μ. Βηηζώξεο, «Ληκαλάθη», 1930 
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Δηθόλα 55: Α. Κνληόπνπινο, «Ζ λύρηα έξρεηαη», 1956 
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Δηθόλα 56: Γ. Γαιάλεο, «Νένο θηζαξσδόο», 1900 
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Δηθόλα 57: Θ. Φισξά-Καξαβία, «Πξνζσπνγξαθία Η. Καξαβία» 

 

Δηθόλα 58: Θ. Φισξά-Καξαβία, «Μεγάιε Σξίηε» 
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Δηθόλα 59: π. Παπαινπθάο, «Κακέλν ρσξηό Μπηηιήλεο», π.1925 
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Δηθόλα 60: π. Παπαινπθάο, «Σν ρσξηό Γέξαο ζηε Μπηηιήλε», 1925 
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Δηθόλα 61: Γ. Σζαξνύρεο, «Κνπληνπξηώηηζζα ή Γπλαίθα από ηελ Διεπζίλα», 1948 
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Δηθόλα 62: Γ. Σζαξνύρεο, «Σν πλεύκα ηεο ηερληθήο» 

 

 

Δηθόλα 63: Γ. Μόξαιεο, «Δπηηύκβην», 1958 
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Δηθόλα 64: Κ. Παξζέλεο, «Ύδξα», 1918-1920 

 

 

Δηθόλα 65: Μ. Βηηζώξεο, «πίηηα», π.1930-1932 
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Δηθόλα 66: η. Μειηάδεο, «Διιεληθό ηνπίν. Από ην Υαιάλδξη» 

 

 

Δηθόλα 67: η. Μειηάδεο, «Γαιιηθό ηνπίν» 
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Δηθόλα 68:Θ. Σξηαληαθπιιίδεο, «Γηα ηνλ ηξύγν (Από ηε δσή ησλ ηζηγγάλσλ)», 1952 

 

 

Δηθόλα 69: Α. Παπά, «Γύν αδεξθέο», 1935 
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Δηθόλα 70: Ν. Νηθνιάνπ, «Ύδξα», 1953 
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Δηθόλα 71: Ν. Δγγνλόπνπινο, «Θέαηξνλ», 1961 
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Δηθόλα 72: Γ. Μεηαξάθεο, «Μεηέσξα» 

 

 

Δηθόλα 73: Γ. Μεηαξάθεο, «Διηέο» 
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Δηθόλα 74: Ν. Βεληνύξαο, «Πεηξαηάο», 1961 

 

Δηθόλα 75: Ν. Βεληνύξαο, «Κέξθπξα. Σν παιηό θάζηξν», 1959 

  



   939 

 

Δηθόλα 76: Γ. Σζαξνύρεο, «Ναύηεο», 1962 

 

 

Δηθόλα 77: Γ. Σζαξνύρεο, «Καθελείνλ ην Νένλ (Ζκέξα)», 1956 – 1966 
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Δηθόλα 78: Γ. Μόξαιεο, «Γπκλό», 1962 

 

 

Δηθόλα 79: Γ. ηθειηώηεο, «Καιύβα», 1951-1960 
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Δηθόλα 80: Α. Κνληόπνπινο, «Objets Α΄», 1963 

 

 

 

Δηθόλα 81: Υ. Γαγθιήο, «Ζξεκία ζηε ιίκλε ησλ Ησαλλίλσλ», 1961 
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Δηθόλα 82: Κ. Παξζέλεο, «Ύδξα», 1905-1909 

 

Δηθόλα 83: Κ. Παξζέλεο, «Σνπίν», πξηλ ην 1903 



   943 

 

Δηθόλα 84: Γ. Γνπλαξόπνπινο, «Γπλαηθείεο κνξθέο ζηε ζάιαζζα» 

 

 

Δηθόλα 85: π. Βαζηιείνπ, «Σν ρξώκα πνπ έπαηξλε ε ζάιαζζα πέξπζη ην θαινθαίξη», 1963 
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Δηθόλα 86: Π. Σέηζεο, «ηέγεο» 

 

 

Δηθόλα 87: Γ. ππξόπνπινο, «Πξόζεζε» Νν2, 1964 
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Δηθόλα 88: Ν. Νηθνιάνπ, «Γπλαηθείνο θνξκόο (πιάηε)», 1963 
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Δηθόλα 89: Γ. Μαπξνΐδεο, «Δπηηξαπέδην» 

 

Δηθόλα 90: Ο. Καλέιιεο, «Παξνπζία», π.1961-1963 

 



   947 

 

Δηθόλα 91: Ο. Καλέιιεο, «Καηαηγίδα ζηνλ Δπβντθό» 

 

 

Δηθόλα 92: Σάζζνο, «Δκθύιηνο πόιεκνο, ιεπη. Οη  γπλαίθεο», 1961 
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Δηθόλα 93: Β. Καηξάθε, «Μάλα», 1958 
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Δηθόλα 94: Ν. Υαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο, «Σν εξγαζηήξην ηνπ θαιιηηέρλε», 1960 

 

 

Δηθόλα 95: Γ. Μπνπδηάλεο, «πίηηα», π.1945 
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Δηθόλα 96: Γ. Μαλνπζάθεο, «Γξόκνο ζηελ Πιάθα», 1963 

 

 

Δηθόλα 97: Γ. Μπηαξάο, «Καζξέθηεο κε κσβ», 1964 

 

  



   951 

 

Δηθόλα 98: Κ. Μαξαγθνπνύινπ, «Ύδξα» 
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Δηθόλα 99: Γ. Πεηαινύδεο, «Σν γθξίδν ζπίηη» 

 

Δηθόλα 100: Β. Κππξαίνο, «Υξεζκόο» 
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Δηθόλα 101: Κ. Γξακκαηόπνπινο, «Άξηεκηο θαη Καιιηζηώ», 1957 
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Δηθόλα 102: π. Παπαινπθάο, «πίηηα ζηνπ Κππξηάδε», 1938 

 

 

Δηθόλα 103: π. Παπαινπθάο, «Νεθξή θύζε κε αξραίν θεθάιη 
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Δηθόλα 104: Δ. Κσλζηαληηλίδε, «Αιώλη» 

 

Δηθόλα 105: Ξέξνλ, «Φηγνύξεο», 1931 
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Δηθόλα 106: Γ. ηέξεο, «Φηγνύξεο» 
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Δηθόλα 107: Κ. Ξελάθεο, «ύλζεζε, πξηλ ην 1965» 

 

 

Δηθόλα 108: Θ. Σζίγθνο, «Θαιαζζηλό» 
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19.3)Οη αγνξέο έξγσλ δπηηθνεπξσπατθήο δσγξαθηθήο ην δηάζηεκα 1949-

1967 

Ο ΚαιιηγΪο ζηε ζπλΫληεπμε πνπ παξαρψξεζεζηνλ ΜακΪθε ιέγν κεηΪ ηνλ 

δηνξηζκφ ηνπ ζηε δηεχζπλζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, δάισζε φηη άηαλ αδχλαην λα 

δεκηνπξγεζεέ κηα Πηλαθνζάθε «φκνηα κε ηηο κεγΪιεο μΫλεο» θαη φηη πξφζεζά ηνπ δελ 

άηαλ λα θΪλεη «κηα Πηλαθνζάθε ηχπνπ Λνχβξνπ ά Οπθέηζη», αθνχ εθεέλεο εέραλ 

ζρεκαηέζεη ηνπο ππξάλεο Ϋξγσλ ηνπο «πξν αηψλσλ», ελψ ζάκεξα ε Ακεξηθά άηαλ 

εθεέλε πνπ «αγνξΪδεη φ,ηη αμηφινγν παξνπζηαζζά ζηελ αγνξΪ».
382

ΜΫρξη θαη ηε 

ζπγρψλεπζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο κε ην Μνπζεέν νχηδνπ ηνλ ΓεθΫκβξην ηνπ 

1954 νη δηαζΫζηκνη πφξνη γηα αγνξΪ Ϋξγσλ ηΫρλεο άηαλ πεξηνξηζκΫλνη θαη φπσο 

Ϋδεημα ζην πξνεγνχκελν θεθΪιαην, πξνηεξαηφηεηα ηεο δηνέθεζεο άηαλ ν 

εκπινπηηζκφο ηνπ ειιεληθνχ ηκάκαηνο ηεο ζπιινγάο. Ο ΚαιιηγΪο, σζηφζν, δελ 

παξακΫιεζε ην ηκάκα ηεο επξσπατθάο ηΫρλεο θαη κΪιηζηα δαπΪλεζε αξθεηΪ ρξάκαηα 

γηα ηελ αγνξΪ νξηζκΫλσλ Ϋξγσλ πνπ ην δηΪζηεκα εθεέλν θπθινθφξεζαλ ζην ειιεληθφ 

εκπφξην ηΫρλεο. χκθσλα κε φζα θαηαγξΪθνληαη ζηα πξαθηηθΪ ησλ ζπλεδξηΪζεσλ 

ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο, απνθηάζεθαλ νη παξαθΪησ πέλαθεο:  

 «Κεθαιά Ηζπαλνχ ηππφηνπ» (Π.1519, εηθ. 109) ηνπ Γ. νχηεξκαλο 

(JustusSuttermans, 1579-1681)γηα 2.600.000 δξρ. απφ ηνλ Θεφδσξν 

ΕνπκπνπιΪθε. ηα πξαθηηθΪ αλαγξΪθεθε φηη πξφθεηηαη γηα «Ϋξγνλ αξέζηεο 

ηΫρλεο αγλψζηνπ δσγξΪθνπ» (ζπλεδξέαζε ηεο 26
εο

 επηεκβξέν 1951). 

 «Ζ ΠαξζΫλνο κε ην ζεέν βξΫθνο θαη αγγΫινπο», π. 1405-1410 (Π.1626, εηθ. 110) 

πνπ απνθηάζεθε σο «Ηηαιφο πξηκηηέθ ζηε Βελεηέα» θαη ζεσξεέηαη Ϋξγν ηνπ Ε. ληη 

ΠηΫηξν(Zanino di Pietro). Ο πέλαθαο αγνξΪζηεθε απφ ηνλ Νέθν ΝηθνιΪνπ γηα 

165 ρξπζΫο ιηξεο Αγγιέαο (36.000.000 δξρ.). ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξηαζεο ηεο 

Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ζηηο 14 Απξηιένπ 1952 αλαγξΪθεηαη φηη ην Ϋξγν ζα 

αγνξαδφηαλ «φρη απφ ηηο πηζηψζεηο ηεο ΔΠΜΑ αιιΪ ελδερνκΫλσο απφ ην εηδηθφ 

θνλδχιη αγνξΪο Ϋξγσλ ηνπ θιεξνδνηάκαηνο νχηζνπ». 

 «Ζ ΦξαγγΫισζε ηνπ Ηεζνχ» ((Π.1649, εηθ. 111), αγλψζηνπ θαιιηηΫρλε (ζηα 

πξαθηηθΪ θαηαγξΪθεθε σο «ηΫρλε ηνπ ΚΪησ Ράλνπ, γεξκαληθάο ά θιακαλδηθάο 

ζρνιάο  ηνπ β΄ κηζνχ ηνπ 16
νπ

 αηψλα) γηα ηξηΪληα πΫληε εθαηνκκχξηα δξαρκΫο 

απφ ηελ νηθνγΫλεηα ΓειεγηΪλλε (ζπλεδξέαζε ηεο 22
αο

 Ννεκβξένπ 1952). 

 «Μπζνινγηθφ ηνπέν» (Π.1650, εηθ. 112) αγλψζηνπ θαιιηηΫρλε («17
νπ

 αηψλα 

γαιιηθάο ά ηηαιηθάο ζρνιάο») γηα εέθνζη εθαηνκκχξηα δξαρκΫο (ζπλεδξέαζε ηεο 

22
αο

 Ννεκβξένπ 1952, δελ αλαθεξεηαη ην φλνκα ηνπ πσιεηά). 

                                                 
382Α. ΜακΪθεο, «Οκηιεέ ν λΫνο Γηεπζπληάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο θ. ΚαιιηγΪο», εθ. Έεκμξ, 25 

Μαΐνπ 1949. 
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 «Trompe-l'oeil (ΟθζαικαπΪηε)», 1720 (Π.1648, εηθ. 113) ηνπ Σδ. Πφλζη 

(Giovanni Benedetto Ponsi) γηα πΫληε εθαηνκκχξηα (ζπλεδξέαζε ηεο 22
αο

 

Ννεκβξένπ 1952, δελ αλαθΫξεηαη ν πσιεηάο). 

 «Καξπνέ» (Π.1764, εηθ. 114), αγλψζηνπ θαιιηηΫρλε («θιακαλδνχ δσγξΪθνπ ηνπ 

17
νπ

 Ŕ 18
νπ

 αη.»), γηα ηξέα εθαηνκκχξηα δξαρκΫο απφ ηνλ ΚνπξιηΪλζθπ 

(ζπλεδξέαζε ηεο 13
εο

 Μαξηένπ 1954). 

Με ηελ θαηαθφξπθε αχμεζε ησλ δηαζΫζηκσλ πφξσλ πνπ πξνθΪιεζε ε 

δεκηνπξγέα ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεέν ΑιΫμαλδξνπ νχηδνπ ηνλ 

ΓεθΫκβξην ηνπ 1954, ν ΚαιιηγΪο εέρε πιΫνλ ηελ νηθνλνκθά δπλαηφηεηα λα 

εκπινπηέζεη θαη ηε ζπιινγά δπηηθνεπξσπατθάο ηΫρλεο ηνπ κνπζεένπ. Σα λΫα 

απνθηάκαηα αλάθαλ ζε φιεο ηηο εζληθΫο θαιιηηερληθΫο ζρνιΫο θαη φια αλεμαηξΫησο 

αγνξΪζηεθαλ απφ Έιιελεο εκπφξνπο Ϋξγσλ ηΫρλεο ά ζπιιΫθηεο. Δπξφθεηην δειαδά 

γηα Ϋξγα ηΫρλεο πνπ θπθινθφξεζαλ ζηελ ειιεληθά αγνξΪ, αθνχ ν ΚαιιηγΪο δελ 

επεδέσμε λα απεπζπλζεέ ζε επξσπατθνχο εκπνξηθνχο νέθνπο ά λα ζπκκεηΪζρεη ζε 

δηεζλεέο πιεζηεξηαζκνχο, φπσο ζπλΫβε ζηελ πεξέπησζε ηεο αγνξΪο ησλ πξσηφηππσλ 

ραξαθηηθψλ δπηηθνεπξσπατθάο ηΫρλεο. Ο ιφγνο ζρεηέδεηαη, θαηΪ ηε γλψκε κνπ, κε ηηο 

πςειΫο ηηκΫο πνπ ζα εέραλ ηα Ϋξγα ηΫρλεο ζηε δηεζλά αγνξΪ θαη ηελ αδπλακέα ηεο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο λα αληαγσληζηεέ νηθνλνκηθΪ ηα κνπζεέα ηεο Δπξψπεο θαη ηεο 

Ακεξηθάο ά ηνπο ηδηψηεο ζπιιΫθηεο. 

Γηα ηελ εμαθξέβσζε πΪλησο ηεο γλεζηφηεηαο ησλ Ϋξγσλ θαη ηεο ηαχηηζάο 

ηνπο, ν δηεπζπληάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο απεπζχλζεθε ζπρλΪ ζε μΫλνπο 

εκπεηξνγλψκνλεο.  ΣΫηνηα άηαλ, ιφγνπ ρΪξε, ε πεξέπησζε ηεο ειαηνγξαθέαο «Άγηνο 

ΗσΪλλεο ν Βαπηηζηάο» (Π.2163, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 135 x 95 εθ.), ηελ νπνέα ν θΪηνρφο 

ηεο ΚξΫσλ Κπξηαθέδεο απΫδηδε ζηνλ Μνπξέγην. Ο ΚαιιηγΪο Ϋζηεηιε θσηνγξαθέα ηνπ 

Ϋξγνπ ζηνλ Υ. ελεξ (Halldoh Soehner, 1919-1968), κΫινο ηνπ Γεξκαληθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ ΣΫρλεο ζην Μφλαρν θαη δηεπζπληά ηνπ Γεξκαληθνχ Ηλζηηηνχηνπ ζηε 

Μαδξέηε, ν νπνένο θαη δηαβεβαέσζε φηη ην Ϋξγν θηινηερλάζεθε απφ θαιιηηΫρλε ηνπ 

Ϊκεζνπ πεξηβΪιινληνο ηνπ ΚαξαβΪηδην, γχξσ ζηα 1605-1610. Ο πέλαθαο 

απνθηάζεθε ηειηθΪ γηα 35.000 δξρ., ελψ ε αξρηθά ηνπ ηηκά αλεξρφηαλ ζηηο 48.000 

δξρ. / 80 ρξπζΫο ιέξεο).
383

 

                                                 
383Βι. ηα φζα αλαθΫξνληαη ζρεηηθΪ κε ηνλ πέλαθα ζην πξαθηηθφ ηεο ζπλεδξέαζεο ηνπ Γ ηεο 

Δ.Π.Μ.Α.. ζηηο 15 Γεθεκβξένπ 1956. Ο ΚαιιηγΪο αλΫθεξε επέζεο φηη θαηφπηλ Ϋξεπλαο δηαπηζηψζεθε 

φηη ε αμέα ηνπ Ϋξγνπ ππεξΫβαηλε ηηο 200 ρξπζΫο ιέξεο, δεδνκΫλνπ φηη ηα Ϋξγα ηνπ ΚαξαβΪηδηνθαη ηεο 

ρνιάο ηνπ ραέξνπλ κεγΪιεο εθηέκεζεο ζην εμσηεξηθφ, ηδέσο θαηΪ ηα ηειεπηαέα Ϋηε. Πξφζζεζε δε φηη 

Ϋιεγμε ην Ϋξγν παξαβΪιινληΪο ην πξνο πέλαθεο ηνπ ΚαξαβΪηδην θαη ησλ καζεηψλ ηνπ, πνπ 

αλαδεκνζηεχνληαη  ζε δηΪθνξα βηβιέα ηΫρλεο θαη ε εμΫηαζε απΫβε ππΫξ ηεο δηαηππσζεέζεο γλψκεο. 
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Γηα ηελ απφδνζε ησλ Ϋξγσλ νιιαλδηθάο ηΫρλεο «Πέζεθνη κε ζηξεέδηα» 

(Π.3328, εηθ. 125) θαη «Πέζεθνη θαπλέδνληεο» (Π.3329, εηθ. 126), ν ΚαιιηγΪο δάηεζε 

ηε γλψκε ησλ ππεπζχλσλ ηνπ Κεληξηθνχ Ηλζηηηνχηνπ Ηζηνξέαο ηεο ΣΫρλεο ηεο ΥΪγεο, 

«αξκφδην θεληξηθφ φξγαλν δηα ηελ αλαγλψξηζηλ νιιαλδηθψλ Ϋξγσλ», ην νπνέν θαη 

γλσκΪηεπζε φηη επξφθεηην γηα πέλαθεο εέηε ηνπ Γηαλ βαλ ΚΫζει (Janvan Kesselν 

γεξαηφηεξνο, 1626-1679),εέηεηνπ Νηαβέλη ΣεληΫ ηνπ λεψηεξνπ (David Teniers, 1610-

1690) θαη φηη δελ άηαλ αληέγξαθα. χκθσλα δε κε φζα αλαγξΪθνληαη ζηα πξαθηηθΪ 

ηεο ζπγθεθξηκΫλεο ζπλεδξέαζεο ηνπ Γ, ν ΚαιιηγΪο κειΫηεζε ηνπο ηηκνθαηαιφγνπο 

δεκνπξαζηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη δηαπέζησζε φηη «εαλ κελ εέλαη Ϋξγα ηνπ ΣεληΫ ηνπ 

λεψηεξνπ ε ηηκά εέλαη πεξέπνπ δεθαπιΪζηα ηνπ αηηνχκελν πνζνχ, εΪλ δε πξφθεηηαη 

ηνπ jan Van Kessel, γη' απηφλ ηα αλΪινγα Ϋξγα ηηκψληαη πνιχ πεξηζζφηεξν». Οη δχν 

πέλαθεο αγνξΪζηεθαλ ηειηθΪ γηα ην πνζφ ησλ 70.000 δξρ. απφ ηνλ ΔπΪγγειν Υξ. 

ΓθΫζνπξα.
384

 Απφ ηνλ έδην πσιεηά απνθηάζεθε, επέζεο, ε ειαηνγξαθέα «Νεθξά θχζε 

κε θξνχηα» (Π.3374, εηθ. 124), γηα ηελ νπνέα ε δηεχζπλζε ηεο Πηλαθνζάθεο 

απεπζχλζεθε ζηνλ Κ. Βφιηεξο(ChristianWolters,1912-1988), δηεπζπληά ηνπ 

DoernerInstitutηνπ ΜνλΪρνπ, ν νπνένο ηελ απΫδσζε ζηνλ ΠηΫηξν-ΠΪνιν Μπφληζη 

(Pietro-PaoloBonzi, 1575-1635) θαη εθηέκεζε ηελ αμέα ηεο ζε 15.000 κΪξθα, 

ζεκεηψλνληαο ηαπηφρξνλα φηη ηα Ϋξγα ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θαιιηηΫρλε Ϋρνπλ θαηαζηεέ 

πξνζθΪησο πεξηδάηεηα θαη φηη ε ηηκά ηνπο αλΫξρεηαη ζπλερψο. ηε ζπλεδξέαζε ησλ 

κειψλ ηνπ Γ φπνπ θαη ζπδεηάζεθε ε αγνξΪ ηνπ Ϋξγνπ, ν ΚαιιηγΪο αλΫθεξε, επέζεο, 

φηη ηνλ πέλαθα εμΫηαζε θαη ν θαζεγεηάο ηεο ΑΚΣ Νέθνο ΝηθνιΪνπ, ν νπνένο θαη ηνλ 

ραξαθηάξηζε σο αξέζηεο πνηφηεηαο. Σν Ϋξγν αγνξΪζηεθε ηειηθΪ γηα 100.000 δξρ. 

(αξρηθά ηηκά 125.000 δξρ.).
385

 

Σε γλψκε ηνπ ΝηθνιΪνπ, αιιΪ θαη ηνπ Μαλφιε ΥαηδεδΪθε, δηεπζπληά ηνπ 

Μνπζεένπ ΜπελΪθε ην δηΪζηεκα εθεέλν, δάηεζε ν ΚαιιηγΪο θαη γηα ηελ αγνξΪ ηνπ 

Ϋξγνπ «ηαχξσζε», π.1340-1350 (Π.3155, εηθ. 121), ην νπνέν απνδφζεθε ηφηε ζηνλ 

Π. ΒελεληζηΪλν (Paolo Veneziano, 1300-1365) θαη ζάκεξα αλαθΫξεηαη σο Ϋξγν 

ζπλεξγΪηε ηνπ θαιιηηΫρλε. Καη νη δπν Ϋθξηλαλ ην Ϋξγν απζεληηθφ θαη ηελ ηηκά ησλ 

170.000 δξρ. πνπ δεηνχζε ν πσιεηάο ΔπΪγγεινο Κνχξηνγινπ, σο «ιέαλ 

                                                                                                                                            
Σν Ϋξγν ραξαθηεξέζηεθε σο Ϊξηζηεο ηΫρλεο, κε αζάκαληεο θζνξΫο, θαη ην Γ απνθΪζηζε λα αγνξαζηεέ 

ππν ηνλ φξν ν πσιεηάο λα δερζεέ κεησζε ηεο ηηκάο ζηηο 35.000 δξρ.: «αλ ζηΫξμεη ν πσιεηάο, ην Ϊξηζην 

ηνχην δεέγκα κηαο επνράο άηηο κεγΪισο επεξΫαζελ ηελ εμΫιημηλ ηεο δπηηθάο ηΫρλεο αγνξΪδεηαη θΪησ 

ηνπ εκηζΫσο ηεο αμέαο ηνπ». 
384Βι. αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., βηβιέν πξαθηηθψλ ηνπ Γ.., ζπλεδξέαζε ηεο 7εο Μαΐνπ 1965. 
385Βι. αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., βηβιέν πξαθηηθψλ ηνπ Γ.., ζπλεδξέαζε ηεο 7εο Μαΐνπ 1965. 
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ζπκθΫξνπζαλ».
386

 Οη ΝηθνιΪνπ θαη ΥαηδεδΪθεο απνθΪλζεθαλ επέζεο γηα ηε 

γλεζηφηεηα ηνπ πέλαθα «Αγέα ΣξηΪο», π.1380 (Π.3194, εηθ. 122) πνπ απνδέδεηαη 

ζηνλΜ. ΒελεηζηΪλν (Marco Veneziano), ην νπνέν θαη αγνξΪζηεθε ηειηθΪ γηα 55.000 

δξρ. απφ ηνλ Θξαζχβνπιν Εεξέκε.
387

 

ΑλΪκεζα ζηα απνθηάκαηα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο αμέδεη λα ηνληζηεέ ε 

αγνξΪ ηξηψλ Ϋξγσλ πνπ εγθξέζεθε ζηελ ηειεπηαέα ζπλεδξέαζε ηνπ Γ πξηλ ηελ 

επηβνιά ηεο Υνχληαο ησλ πληαγκαηαξρψλ. Απφ ηελ Καιιηφπε σηεξηΪδνπ 

αγνξΪζηεθαλ γηα 200.000 δξρ ηα Ϋξγα «Τπαέζξηνο ρνξφο», 1738» (Π.3661, εηθ. 127) 

ηνπ Φξαληο-Κξηζηφθ ΓηΪλεθ(Franz-Christoph Janneck, 1703-1761)
388

 θαη «Ζ 

ζεξαπεέα ηνπ παξαιπηηθνχ», 1653 (Π.3662) ηνπ Λνχθα ΣδνξληΪλν. Δλψ απφ ηε 

Φξφζσ ΚαξαπΪλνπ απνθηάζεθε ην «Σνπέν» (Π.3663, εηθ. 129) ηνπ αξι-ΦξαλζνπΪ 

Νηνκπηλέ(Charles-FrançoisDaubigny,1817-1878) γηα 300.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 

500.000).
389

 

Ζ ζεκαληηθφηεξε, ηΫινο, αγνξΪ πνπ πξαγκαηνπνέεζεθε θαηΪ ην ππφ εμΫηαζε 

δηΪζηεκα άηαλ εθεέλε ησλ πΫληε Ϋξγσλ ηνπ ΠηΫη ΜνληξηΪλ ζηα ηΫιε ηνπ 1962 Ŕ 

αξρΫο ηνπ 1963 γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 220.000 δξρ. απφ ηνλ ΑιΫμαλδξν ΠαπΪ: 

 «ΥξπζΪλζεκν ζε πνηάξη» (Π.2688, πδαηνγξαθέα ζε ραξηέ, εηθ. 115),  

 «ΥξπζΪλζεκν» (Π.2689, πδαηνγξαθέα ζε ραξηέ, εηθ. 116),  

 «Σνπέν», π.1905 (Π.2690, ιΪδη ζε μχιν, εηθ. 117),  

 «Μχινο» 1905 (Π.2691, ιΪδη ζε μχιν, εηθ. 118),  

 «ΜειΫηε ινπινπδηνχ (ΥξπζΪλζεκν)» (Π.2692/α, ΚΪξβνπλν ζε ρξσκαηηζηφ 

ραξηέ, εηθ. 119) θαη  

 «Cathedrale» (Π.2692/β, πηλΫιν ζε ρξσκαηηζηφ ραξηέ, εηθ. 120)(ζπλεδξηαζε ηεο 

26
εο

 Ηαλνπαξηνπ 1963).  

Σα Ϋξγα άηαλ γλσζηΪ ζηνπο θηιφηερλνπο απφ ην Ϊξζξν ηεο ΔιΫλεο Βαθαιφ ζην 

πεξηνδηθφ Εοβυξ ην θζηλφπσξν ηνπ 1962, ζην νπνέν ε ηερλνθξέηεο εέρε παξνπζηΪζεη 

ην ηζηνξηθφ ηεο απφθηεζάο ηνπο απφ ηνλ Έιιελα ζπιιΫθηε θαη εέρε αλαιχζεη ηελ 

ηερλνηξνπέα ηνπο.
390

 

 

                                                 
386Βι. αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., βηβιέν πξαθηηθψλ ηνπ Γ.., ζπλεδξέαζε ηεο 22αοεπηεκβξένπ 1964.  
387Βι. αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., βηβιέν πξαθηηθψλ ηνπ Γ.., ζπλεδξέαζε ηεο 6εο Ννεκβξένπ 1964. 
388Βι. Δ. Αγαζνλέθνπ, «ΔπηινγΫο απφ ηε ζπιινγά Γπηηθνεπξσπατθάο δσγξαθηθάο ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο», ζην ηα άδοηα ηδξ Δεκζηήξ Πζκαημεήηδξ. Άβκςζημζ εδζαονμί απυ ηζξ ζοθθμβέξ ηδξ, 

ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο, Δ.Π.Μ.Α.., 20 Οθησβξένπ 2011 Ŕ 8 Ηαλνπαξένπ 2012, Αζάλα, Δ.Π.Μ.Α.., 2011 

ζει. 298, αξ. θαη. 350. 
389Βι. αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., βηβιέν πξαθηηθψλ ηνπ Γ.., ζπλεδξέαζε ηεο 23εο Φεβξνπαξένπ 1967. 
390Δ. Βαθαιφ, «ΠΫληε πέλαθεο ηνπ Mondrianζηελ ΔιιΪδα», Εοβυξ, ηρ. 82-83, επηΫκβξηνο-Οθηψβξηνο 

1962, ζει. 5-15. Βι. επέζεο Δ. Αγαζνλέθνπ, «ΔπηινγΫο απφ ηε ζπιινγά Γπηηθνεπξσπατθάο 

δσγξαθηθάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», φπ.π., ζει. 300, αξ. θαη. 357-358. 
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Δηθόλα 109: Γ. νύηεξκαλο, «Κεθαιή Ηζπαλνύ ηππόηνπ» 
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Δηθόλα 110: Ε. ληη Πηέηξν, «Ζ Παξζέλνο κε ην ζείν βξέθνο θαη αγγέινπο», π. 1405-1410 
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Δηθόλα 111: Άγλσζηνο, «Ζ Φξαγγέισζε ηνπ Ηεζνύ» 
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Δηθόλα 112: Άγλσζηνο, «Μπζνινγηθό ηνπίν» 
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Δηθόλα113: Σδ. Πόλζη, «Trompe-l'oeil (Οθζαικαπάηε)», 1720 
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Δηθόλα 114: Άγλσζηνο, «Καξπνί» 
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Δηθόλα 115: Π. Μνληξηάλ, «Υξπζάλζεκν ζε πνηήξη» (Π.2688) 
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Δηθόλα 116:Π. Μνληξηάλ, «Υξπζάλζεκν» (Π.2689) 
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Δηθόλα 117:Π. Μνληξηάλ, «Σνπίν», π.1905 (Π.2690) 

 

 

Δηθόλα 118: Π. Μνληξηάλ, «Μύινο», 1905 (Π.2691) 
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Δηθόλα 119: Π. Μνληξηάλ, «Μειέηε ινπινπδηνύ (ρξπζάλζεκν)» (Π.2692/α) 

 

 

Δηθόλα120: Π. Μνληξηάλ, «Cathédrale» (Π.2692/β) 
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Δηθόλα 120: Π. Βελεηζηάλν (παιαηά απόδνζε), «ηαύξσζε», π.1340-1350 (Π.3155) 
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Δηθόλα 121: Μ. Βελεηζηάλν (παιαηά απόδνζε), «Αγία Σξηάο», π.1380 (Π.3194) 
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Δηθόλα 122: Α. βαλ ληεξ Μότιελ, «θελήκάρεο», π.1665 (Π.3264) 

 

 

Δηθόλα 123: Π.-Π. Μπόληζη, «Νεθξή θύζε» (Π.3374) 
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Δηθόλα 124: «Πίζεθνη κε ζηξείδηα» (Π.3328) 

 

 

Δηθόλα 125: «Πίζεθνη θαπλίδνληεο» (Π.3329) 
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Δηθόλα127: Φξ.-Κξ. Γηάλεθ, «Τπαίζξηνορνξόο», 1738 (Π.3661) 

 

 

Δηθόλα 126: Λ. Σδνξληάλν, «Ζ ζεξαπεία ηνπ παξαιπηηθνύ», 1653 (Π.3662) 
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Δηθόλα 127: . Νηνκπηλί, «Σνπίν» (Π.3663) 
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19.4) Οη αγνξέο πξσηόηππσλ ραξαθηηθώλ δπηηθνεπξσπατθήο ηέρλεο 

Σελ πξφζεζά ηνπ λα εκπινπηηζηεέ ε ζπιινγά ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο κε 

πξσηφηππα ραξαθηηθΪ δπηηθνεπξσπατθάο ηΫρλεο
391

 δηαηχπσζε ν ΚαιιηγΪο ζηε 

ζπλεδξέαζε ηνπ Γ ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζηηο 15 Απξηιένπ 1957, φπνπ θαη δηΪβαζεηελ ππ. 

αξηζ. 1055/13.4.57 ππνβιεζεέζα πξνο ην Γ Ϋθζεζε ηνπ, ζηελ νπνέα εηζεγάζεθε ηελ 

αγνξΪ «πξσηφηππσλ Ϋξγσλ ραξαθηηθάο κεγΪισλ θαιιηηερλψλ» θαη ηαπηφρξνλα 

ππΫδεημε σο πξφζσπα θαηΪιιεια γηα λα κεξηκλάζνπλ γηα ηελ ππφδεημε ησλ Ϋξγσλ 

θαη ηελ πιεξσκά ηνχο Γξ. Π. Υαικ (PeterHalm, 1900-1966) θαη Μπ. ΝηΫγθελραξη 

(BernhardDegenhart, 1907-1999),
392

 δηεπζπληά θαη ππνδηεπζπληά αληέζηνηρα ηεο 

StaatlicheGraphischeSammlungηνπΜνλΪρνπ, θαζψο θαη ηνλ κνπζηθνιφγν θαη 

θαζεγεηά ηνπ Παλεπηζηεκένπ ηνπ ΜνλΪρνπ Θξαζχβνπιν ΓεσξγηΪδε (1907-1977). 

Σαπηφρξνλα ν δηεπζπληάο ηεο Πηλαθνζάθεο πξφζζεζε φηη θαη ν Δπαγγειέδεο εέρε 

ζπκθσλάζεη ηφζν κε ηελ πξφηαζά ηνπ φζν θαη κε ηελ επηινγά ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ 

πξνζψπσλ.Σα πξψηα ραξαθηηθΪ πνπ απνθηάζεθαλ αληέ ηνπ πνζνχ ησλ 5.475 

γεξκαληθψλ κΪξθσλ (38.325 δξρ. ζχκθσλα κε ην βηβιέν πξαθηηθψλ) θαηαγξΪθνληαη 

ζηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηνπ Γ ηεο Πηλαθνζάθεο ζηηο 6 Μαΐνπ 1958, αθνχ 

δειαδά πΫξαζε Ϋλαο ρξφλνο απφ ηελ ππνβιεζεέζα Ϋθζεζε ηνπ ΚαιιηγΪ, θαη 

πεξηιακβΪλνπλ ελληΪ Ϋξγα ησλ Γεξκαλψλ θαιιηηερλψλ Αιηληφξθεξ, ΚξΪλαρ, 

Νηχξεξ, Υαλο Ϋκπαιλη ΛΪνπηελζαθ, Μνλνγξακκηζηάο Μ.Ε. θαη Νέθιαο ηεξ.
393

 

ηελ έδηα ζπλεδξέαζε, επέζεο, ηεο 6
εο

 Μαΐνπ 1958ν ΚαιιηγΪο Ϋζεζε ππφςε 

ησλ κειψλ ηνπ Γ ηνλ θαηΪινγν ηνπ αξραηνπψιε «L‟artancienS.Q.»ηεο Επξέρεο, 

ζηνλ νπνένλ αλαγξαθφηαλ θαη ε πιάξεο ζεηξΪ ησλ πξσηφηππσλ ραξαθηηθψλ ηνπ 

ΓθφγηαLosCaprichos, απνηεινχκελε απφ 80 θνκκΪηηα θαη πξνζθεξφκελε γηα ην πνζφ 

ησλ 2.500 ειβεηηθψλ θξΪγθσλ (17.500 δξρ. πεξέπνπ). χκθσλα κε ηα πξαθηηθΪ ηεο 

                                                 
391ρεηηθΪ κε ηε ζπιινγά ραξαθηηθψλ πνπ ζπγθξφηεζε ν ΚαιιηγΪο, βι. Μ. ΚαζηκΪηε, «Μηθξφ 

πξεινχδην κε Ηηαινχο ραξΪθηεο, AlbrechtDurer, ραιθνγξαθέεο, μπινγξαθέεο Ŕ Σα ραξαθηηθΪ ηνπ 

Rembrandt», ζην ηα άδοηα ηδξ Δεκζηήξ Πζκαημεήηδξ. Άβκςζημζ εδζαονμί απυ ηζξ ζοθθμβέξ ηδξ, φπ.π., 

ζει. 382-419 θαη αξ. θαη. 481-534. Ο. Μεληδαθνχ-Δ. ΟξΪηε-Μ. ΚαζηκΪηε, Ξέκμζ πανάηηεξ ζηδκ 

Δεκζηή Πζκαημεήηδ: 500 πνυκζα δοηζημεονςπασηήξ παναηηζηήξ, ιζα επζθμβή, ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο, 

Αζάλα, Δ.Π.Μ.Α.., 1984. 
392ΔπηκειεηάοζηεStaatlicheGraphischeSammlungηνπΜνλΪρνπ. Βι. P. Halm, 

B.DegenhartθαηW.Wegner (επηκ.), 

HundertMeisterzeichnungenausderStaatlichenGraphischenSammlungMunchen, Μφλαρν, Prestel, 1958. 
393Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., Βηβιέν πξαθηηθψλ, ζπλεδξέαζε ηεο 6εο Μαΐνπ 1958. χκθσλα κε φζα 

αλαθΫξνληαη ζην ζπγθεθξηκΫλν πξαθηηθφ, παξΫκεηλε ζηα ρΫξηα ηνπ ΓεσξγηΪδε πηζησηηθφ ππφινηπν 

1.675 δξρ., ελψδελ επηβαξχλζεθε ε Δ.Π.Μ.Α.. κε Ϋμνδα κεηαθνξΪο, επεηδά ηα Ϋξγα ηα Ϋθεξε ν 

Γηεπζπληάο ηεο Γεξκαληθάο Αξραηνινγηθάο ρνιάο (EmilKunze) επηζηξΫθνληαο ζηελ ΔιιΪδα. O 

ΚαιιηγΪο πξφηεηλε λα επηζηξαθεέ ζηνλ ΓεσξγηΪδε ην έδην πνζφ ησλ 40.000 δξρ. γηα ηελ αγνξΪ θαη 

Ϊιισλ Ϋξγσλ. Σα κΫιε ηνπ Γ εμΫθξαζαλ ηελ απφιπηε ηθαλνπνέεζά ηνπο γηα ηελ αγνξΪ Ϋξγσλ ηΫηνηαο 

αμέαο θαη ελΫθξηλε ηε ζπλΫρηζε ησλ αγνξψλ. 
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ζπλεδξέαζεο ηεο 22
αο

 Απξηιένπ 1958, ν ΚαιιηγΪο ηειεγξΪθεζε ακΫζσο ζηνλ 

δηεπζπληά ηνπ παιαηνπσιεένπ θαη ηνλ ελεκΫξσζε γηα ην ελδηαθΫξνλ ηεο 

Πηλαθνζάθεο, δεηψληαο ηνπ ηαπηφρξνλα κηα πξνζεζκέα ηξηψλ εβδνκΪδσλ γηα λα 

απνθαζέζεη ην Γ θαη ην πκβνχιην Δζληθψλ ΚιεξνδνηεκΪησλ. κσο παξΪ ηελ 

Ϋγθαηξε ελΫξγεηα νη ππεχζπλνη ηνπ παιαηνπσιεένπ ηνλ εηδνπνέεζαλ κε επηζηνιά ηνπο 

φηη ε ζεηξΪ εέρε άδε πνπιάζεη. Ο ΚαιιηγΪο πξφηεηλε ηφηε λα εγθξηζεέ πέζησζε 30.000 

δξρ., ψζηε λα πξνβαέλεη ρσξέο ρξνλνηξηβά ζηελ αγνξΪ ζεκαληηθψλ πξσηφηππσλ 

ραξαθηηθψλ θαη ζρεδέσλ:«Δμ εο ζα αλαιακβΪλεηαη ην απαηηνχκελν εθΪζηνηε δηα ηελ 

αγνξΪ πνζφλ κεη‟ απφθαζηλ ηνπ Γ, άηηο ζα γλσζηνπνηεέηαη ελ θαηξψ ζην Δζληθφ 

πκβ. ΚιεξνδνηεκΪησλ».  

Ζ πέζησζε γηα ηελ αγνξΪ πξσηφηππσλ ραξαθηηθψλ εμαθνινχζεζε θαη θαηΪ 

ηα επφκελα ρξφληα, ρΪξε ζηηο πξνζπΪζεηεο ηνπ ΚαιιηγΪ, ελψ ηαπηφρξνλα 

ζπλερέζηεθε ε ζπλεξγαζέα κε ηνπο ΓεσξγηΪδε θαη Υαικ ζην Μφλαρν. πσο, 

Ϊιισζηε, ηφληζε, ν δηεπζπληάο ηεο Πηλαθνζάθεο ζηε ζπλεδξέαζε ηνπ Γ ζηηο 20 

Ηαλνπαξένπ 1961, ηα ραξαθηηθΪ «ζ‟ απνηειΫζνπλ θεθΪιαηνλ ζεκαληηθφλ, δηΪ ηαο 

ζπιινγΪο ηεο Δζλ. Πηλαθνζάθεο, θαζ‟φηη πξφθεηηαη πεξέ εμαηξΫησλ Ϋξγσλ, Ϊηηλα 

θαζέζηαληαη πνιπηηκφηεξα, αη δε ηηκαέ ησλ απμΪλνπλ ζηαζεξψο». Γηα ηνλ ιφγν απηφλ 

επηζθεπηφηαλ ν έδηνο, θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ ηαμηδηψλ ηνπζην εμσηεξηθφ, ηα 

εμεηδηθεπκΫλα θαηαζηάκαηα Ϋξγσλ ηΫρλεο, κε ζθνπφ λα επηιΫμεη ραξαθηηθΪ γηα ηε 

ζπιινγά ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο.
394

 Απφ ηηο επηηφπηεο δε Ϋξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνέεζε, ζπκπΫξαλε φηη πσο αλΫθεξε ζηε ζπλεδξέαζε ηνπ Γ ζηηο 31 

Γεθεκβξένπ 1964, ε επηηφπηα Ϋξεπλα πνπ Ϋθαλε φηη ην Άκζηεξληακ άηαλ «απξφζθνξν 

θΫληξν δηφηη νχηε Ϋξγα ζεκαληηθΪ επξέζθνληαη, ηα ειΪρηζηα δε Ϊηηλα εδπλάζε λα 

εμεχξε εέλαη αζχγθξηησο αθξηβψηεξα ησλ δχν Ϊιισλ θΫληξσλ. Ο νέθνο Boernerζην 

ΝηΫζειληνξθ εέλαη ελ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ θΫληξσλ θαη παξΫρεη πΪληνηε θαηΪ γεληθά 

νκνινγέα απνιχησο ειεγκΫλνλ πιηθψλ».
395

 Σηο πεξηζζφηεξεο αγνξΫο, σζηφζν, 

πξαγκαηνπνέεζε ν ΚαιιηγΪο απφ ηα παξηζηλΪ θαηαηαζηάκαηα ησλ H. Caser (49 rue 

de Seine), Paul Prouté (74 rue de Seine), Marcel Lecomte (17 Rue de Seine) θαη R.G. 

Michel (17 Quai St. Michel), επεηδά, ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ, «παξνπζηΪδνπλ 

απφιπησο αζθΪιεηαλ δηα ηαο αγνξΪο, δηφηη νη έδηνη φρη κφλν ζΫβνληαη ηελ 

                                                 
394Βι. ι.ρ. ηα φζα αλαθΫξεη ζηε ζπλεδξέαζε ηνπ Γ ζηηο 9 Ηνπλένπ 1961, φπνπ θαη παξαζΫηεη ηα 

νλφκαηα ησλ πφιεσλ πνπ επηζθΫθζεθε: Παξέζη, Επξέρε, Μφλαρν, ΜηιΪλν, Σνξέλν, Γελεχε 
395Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., Βηβιέν πξαθηηθψλ ηνπ Γ, ζπλεδξέαζε ηεο 31εο Γεθεκβξένπ 1964. 



   980 

καθξνρξφλην παξΪδνζηλ ηνπ Οέθνπ ησλ αιιΪ εέλαη θαη επέζεκνη 

πξαγκαηνγλψκνλεο».
396

 

Ο δηεπζπληάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζπκκεηεέρε επέζεο ζε δηεζλεέο 

πιεζηεξηαζκνχο, φπσο ι.ρ., εθεέλνπο ηνπ θαηαζηάκαηνο Klipstein&Kornfeld ηεο 

ΒΫξλεο ζηηο 23 θαη 25 Μαΐνπ 1962, ζηνλ νπνέν κΪιηζηα άηαλ παξψλ θαη ν Υαικ σο 

ζχκβνπιφο ηνπ.Απφ ηε ζπγθεθξηκΫλε δεκνπξαζέα αγνξΪζηεθαλ, κεηαμχ Ϊιισλ, θαη 

νη νγδφληα ραιθνγξαθέεο ησλ «Los Caprichos» (Π.2575/1-80) ηνπ Γθφγηα γηα 25.000 

ειβεηηθΪ θξΪγθα, αγνξΪ πνπ ραξαθηεξέζηεθε ζηα πξαθηηθΪ, θαη δηθαηνινγεκΫλα, σο 

«εμαηξεηηθάο ζεκαζέαο», επεηδά άηαλ «εθ ησλ γλσζηνηΫξσλ ηνπ κεγΪινπ 

θαιιηηΫρλνπ (Α΄ εθδφζεσο Μαδξέηεο, 1799-1803)».
397

Αληηζηνέρσο Ϋξγα ραξαθηηθάο 

απνθηάζεθαλ θαη ζηηο δεκνπξαζέεο ηνπ νέθνπ «Karl&Faber»ηνπ ΜνλΪρνπ ζηα ηΫιε 

ηνπ 1964, κΫζσ ησλ Υαικ θαη ΝηΫγθελραξη
398

ηνπ HôtelDrouot ζηηο 4 Οθησβξένπ 

1964, απφ ηελ νπνέα θαη αγνξΪζηεθαλ ιηζνγξαθέεο ηνπ ΟλνξΫ ΝησκηΫ θαη ηνπ 

Σνπινχδ-ΛσηξΫθ
399

 ηνπ νέθνπ Sotheby ζηηο 17 Μαξηένπ 1966, φπνπ θαη 

αγνξΪζηεθαλ ραιθνγξαθέεο ηνπ PieterBrueghel ηνπ Πξεζβχηεξνπ ζπλνιηθάο αμέαο 

160.000 δξρ.
400

 

Σα ρξάκαηα γηα ηελ αγνξΪ ησλ πεξηζζνηΫξσλ ραξαθηηθψλ πξνΫξρνληαλ 

θπξέσο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Α΄ θαη Β΄ ηκάκαηνο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, 

θαη αξγφηεξα θαη απφ ην θιεξνδφηεκα ηεο ΔιΫλεο Φξαγθνπνχινπ. Σν έδην δηΪζηεκα, 

φκσο, ν ΚαιιηγΪο ρΪξε ζην θιεξνδφηεκα ηνπ ΟδπζζΫα ΦσθΪ, εέρε ηε δπλαηφηεηα λα 

εκπινπηέζεη ηε ζπιινγά θαη κε ραξαθηηθΪ ησλ ΓΪιισλ ηκπξεζηνληζηψλ θαη 

κεηατκπξεζηνληζηψλ θαιιηηερλψλ. Μηα πξψηε αλαθνξΪ ζρεηηθΪ κε ηε δηΪζεζε ηνπ 

πξνεξρφκελνπ απφ ηε Γαιιέα πνζνχ ηεο θιεξνλνκηΪο ΦσθΪ ππΪξρεη ζηα πξαθηηθΪ 

ηεο ζπλεδξέαζεο ηνπ Γ ζηηο 1 Ννεκβξένπ 1956, φηαλ αλαηΫζεθε ζηνλ Δπαγγειέδε, 

κε αθνξκά ην επηθεέκελν ηαμέδη ηνπ γηα ην ΒΫιγην θαη ηε Γαιιέα, λα ζπλαληάζεη ηνλ 

                                                 
396π.π. 
397Βι. ηα πξαθηηθΪ ηεο Ϋθηαθηεο ζπλεδξέαζεο ηνπ Γ ζηηο 21 Ηνπλένπ 1962. Με αθνξκά ηνλ 

ζπγθεθξηκΫλν πιεζηεξηαζκφ, ν ΚαιιηγΪο εέρε ζπγθαιΫζεη Ϋθηαθηε ζχζθεςε ησλ κειψλ ηνπ Γ ζηηο 

18 Μαΐνπ 1962, θαηΪ ηελ νπνέα δάηεζε ηελ Ϋγθξηζε πνζνχ κΫρξη 300.000 δξρ. γηα ηελ αγνξΪ ησλ 

ραξαθηηθψλ. Απφ ην έδην θαηΪζηεκα αγνξΪζηεθαλ ηξέα ρξφληα αξγφηεξα θαη νη νγδφληα ραιθνγξαθέεο 

ηνπ Γθφγηα «Σα δεηλΪ ηνπ πνιΫκνπ (Los desastres de la guerra)», Π.3423, γηα 11.500 ειβεηηθΪ θξΪγθα 

(απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Β΄ Σκάκαηνο). Βι. αξρεέν Δ.Π.Μ.Α., Βηβιέν πξαθηηθψλ ηνπ Γ, 

ζπλεδξέαζε ηεο 14εο επηεκβξένπ 1965. Γηα ηα ραξαθηηθΪ ηνπ Γθφγηα ζηε ζπιινγά ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο βι. Μ. ΚαζηκΪηε (επηκ.), Goya. Ο Υανάηηδξ ηδξ Δεκζηήξ Πζκαημεήηδξ. «Ο φπκμξ ηδξ 

θμβζηήξ βεκκά ηέναηα», ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο, Αζάλα, Δ.Π.Μ.Α., 2008.  
398Βι. αξρεέν Δ.Π.Μ.Α., Βηβιέν πξαθηηθψλ ηνπ Γ, ζπλεδξέαζε ηεο 12εο Οθησβξένπ 1964. 
399Βι. αξρεέν Δ.Π.Μ.Α., Βηβιέν πξαθηηθψλ ηνπ Γ, ζπλεδξέαζε ηεο 31εο Γεθεκβξένπ 1964. ηα 

πξαθηηθΪ δελ αλαθΫξεηαη αλ ε ζπγθεθξηκΫλε αγνξΪ πξνάιζε απφ ρξάκαηα ηνπ θιεξνδνηάκαηνο ΦσθΪ 

ά απφ ην θιεξνδφηεκα νχηδνπ.   
400Βι. αξρεέν Δ.Π.Μ.Α., Βηβιέν πξαθηηθψλ ηνπ Γ, ζπλεδξέαζε ηεο 1εο Απξηιένπ 1966. 
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Έιιελα πξΫζβε ζην Παξέζη Ραθαάι θαη ηνλ κνξθσηηθφ αθφινπζν Γ. ΑβΫξσθ, κε 

ζθνπφ λα πξνβνχλ ζηελ αγνξΪ Ϋξγνπ ηκπξεζζηνληζηηθάο ηΫρλεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηνπ θιεξνδνηάκαηνο ΦσθΪ.
401

 Σν ζΫκα, σζηφζν, δελ ζπδεηάζεθε μαλΪ ζηηο 

επφκελεο ζπλεδξηΪζεηο, πηζαλψο επεηδά δελ εέρε αθφκε γέλεη ε εθθαζΪξηζε ηνπ 

θιεξνδνηάκαηνο. Σα κΫιε ηνπ Γ επαλάιζαλ ζην δάηεκα ηνλ Απξέιην ηνπ 1959, φηαλ 

ελεκεξψζεθαλ απφ ηνλ Γεληθφ ΠξΫζβε ζην Παξέζη φηη ην πνζφ απφ ηελ θιεξνλνκηΪ 

αλεξρφηαλ ζε 3.360.033 γαιιηθΪ θξΪγθα.Σφηε επαλΫιαβαλ ηελ απφθαζά ηνπο λα 

δηαηεζεέ νιφθιεξν ην πνζφ γηα ηελ αγνξΪ ελφο ηκπξεζηνληζηηθνχ πέλαθα.
402

πσο 

αλΫθεξε, φκσο, ν ΚαιιηγΪο ζε κεηαγελΫζηπεξν θεέκελφ ηνπ, ηα εηζνδάκαηα ηνπ 

θιεξνδνηάκαηνο δελ επαξθνχζαλ γηα ηελ αγνξΪ νχηε θαλ πηλΪθσλ κηθξψλ 

δηαζηΪζεσλ, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ απνθΪζηζε ηελ απφθηεζε ραξαθηηθψλ 

Ηκπξεζηνληζηψλ θαη ζπλαθψλ θαιιηηερλψλ.
403

 Σα πξψηα Ϋξγα αγνξΪζηεθαλ ηνπο 

πξψηνπο κάλεο ηνπ 1960 θαη αθνχ πξψηα ζπζηΪζεθε θαηΪ ηελ παξακνλά ηνπ 

ΚαιιηγΪ ζην Παξέζη εηδηθά επηηξνπά απνηεινχκελε απφ ηνλ δηεπζπληά ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο, ηνλ Μνξθσηηθφ Αθφινπζν ηεο πξεζβεέαο θαη αληηπξνζψπνπ ηεο 

ΔιιΪδαο ζηελ ΟπλΫζθν Γ. ΑβΫξσθ θαη ηνπ Α΄ ΓξακκαηΫα ηεο Πξεζβεέαο Γ. 

Κνζκαδφπνπιν (νξηζζΫληνο απφ ηνλ πξΫζβε σο εθπξφζσπφ ηνπ). ηε ζπλεδξέαζε 

ηνπ Γ ζηηο 5 Ηνπιένπ 1960ν ΚαιιηγΪο δηΪβαζε ηελ Ϋθζεζε ηεο επηηξνπάο θαη 

αλΫπηπμε θαη πξνθνξηθΪ ηνπο ιφγνπο ηεο αγνξΪο, ηελ νπνέα θαη ραξαθηάξηζε 

ζπκθΫξνπζα. Πξφζζεζε, επέζεο, φηη ηελ έδηα γλψκε δηαηχπσζαλ θαη δπν απφ ηνπο 

πιΫνλ εηδηθνχο ζην ζπγθεθξηκΫλν δάηεκα, νεπηκειεηάο (1932-1961) θαη κεηΫπεηηα 

δηεπζπληάο (1961-1977) ηνπ CabinetdesEstampesηεο Δζληθάο Βηβιηνζάθεο ζην 

ΠαξέζηΕ. ΑληεκΪξ (JeanAdhémard)θαη ν ζεκαληηθφηεξνο έζσο ηδηψηεο ζπιιΫθηεο 

ραιθνγξαθηψλ Halasz.
404

Καη ζηελ πεξέπησζε απηά, ηα πεξηζζφηεξα ραξαθηεξΪ 

αγνξΪζηεθαλ απφ ηα παξηζηλΪ θαηαζηάκαηα ησλ Lecomte, Prouté θαη Michel.
405

 

 

                                                 
401Βι. αξρεέν Δ.Π.Μ.Α., Βηβιέν πξαθηηθψλ ηνπ Γ, ζπλεδξέαζε ηεο 1εο Απξηιένπ 1966. Βι. θαη ηα 

φζα αλαθΫξνληαη ζηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ζηηο 2 Οθησβξένπ 1956. 
402Βι. αξρεέν Δ.Π.Μ.Α., Βηβιέν πξαθηηθψλ ηνπ Γ, ζπλεδξέαζε ηεο 22αο Απξηιένπ 1959.  
403Βι. ηα φζα αλαθΫξεη ζρεηηθΪ ζην εηζαγσγηθφ ηνπ θεέκελν ζην  Ο. Μεληδαθνχ-Δ. ΟξΪηε-Μ. 

ΚαζηκΪηε, Ξέκμζ πανάηηεξ ζηδκ Δεκζηή Πζκαημεήηδ: 500 πνυκζα δοηζημεονςπασηήξ παναηηζηήξ, ιζα 

επζθμβή, φπ.π. 
404Γελ Ϋρσ εληνπέζεη ζε πνηφλ αλαθΫξεηαη εδψ ν ΚαιιηγΪο. Να πξφθεηηαη γηα ηνλ Οχγγξν θσηνγξΪθν 

θαη θαιιηηΫρλε BRASSAÏ (Gyula Halasz, 1899-1984); 
405Βι. Πανίζζ 1900, Αν Νμοαχ ηαζ Μμκηενκζζιυξ. Θδζαονμί απυ ημ PetitPalais, ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο,  

Δζληθά Πηλαθνζάθε, 24 Ννεκβξένπ 2010 - 28 Φεβξνπαξένπ 2011, Αζάλα, Δ.Π.Μ.Α.., 2010. 
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19.6) Γσξεέο θαη θιεξνδνηήκαηα ηεο πεξηόδνπ 1949-1967 

Ζ ζεκαληηθά ζπγθξηηηθΪ κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, πχθλσζε ησλ 

δσξηδνκΫλσλ πξνο ηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε Ϋξγσλ ηΫρλεο θαηΪ ην ππφ εμΫηαζε 

δηΪζηεκα, καο δεέρλεη φηη ην κνπζεέν, ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ΚαιιηγΪ, εέρε αξρέζεη λα 

θαζηεξψλεηαη σο πφινο Ϋιμεο ησλ δσξεψλ θαη θιεξνδνηεκΪησλ ησλ Διιάλσλ 

θηιφηερλσλ.
406

 

Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θιεξνδνηάκαηα πνπ δΫρζεθε ην έδξπκα άηαλ 

αλακθέβνια εθεέλν ηνππξψελ πξνΫδξνπ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο Αλη. ΜπελΪθε,  

κε ην νπνέν ε ζπιινγά ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο εκπινπηέζηεθε ηνλ ΜΪην ηνπ 1955, 

κε 134 Ϋξγα δπηηθνεπξσπατθάο θαη λενειιεληθάο ηΫρλεο, πνιιΪ εθ ησλ νπνέσλ 

αλΪξηεζε ν ΚαιιηγΪο ζηε Ϋθζεζε ηεο Πηλαθνζάθεο ζην ΕΪππεην ΜΫγαξν ηνλ ΜΪην 

ηνπ 1955.
407

Ο ΜπελΪθεο ζηε δηαζάθε ηνπ κε εκεξνκελέα 23 Μαξηένπ 1951 αλΫθεξε 

ραξαθηεξηζηηθΪ πσο «εθ ηεο επέ καθξΪ Ϋηε ζπκκεηνράο κνπ εηο ην πκβνχιηνλ ηεο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, εζρεκΪηεζα ηελ γλψκελ φηη, δηα ηελ αξηησηΫξαλ εθπιάξσζηλ 

ηνπ ζθνπνχ ηεο, ζα Ϋπξεπε λα πινπηέδεηαη αχηε δηΪ πηλΪθσλ Διιάλσλ δσγξΪθσλ, φρη 

κφλνλ κεηΪ ηνλ ζΪλαηνλ απηψλ, αιιΪ θαη δψλησλ, θαη ηνχην δηα λα εέλαη Ϋθδεινο εηο 

πΪληα επηζθΫπηελ ά κειεηεηάλ - θαη ηδέα εηο ηνπο μΫλνπο - ε εμΫιημηο ηεο Διιεληθάο 

ηερλεο ελ ηε δσγξαθηθά θαη ηελ γιππηηθά ελ ηε ζπλερεέα ηεο».
408

 Ζ απφθαζε απηά 

ηνπ ΜπελΪθε λα δσξέζεη ηε ζπιινγά ηνπ κε Ϋξγα λενειιεληθάο ηΫρλεο ζηελ Δζληθά 

Πηλαθνζάθε θαη, θαηΪ ζπλΫπεηα, λα κελ ηα θιεξνδνηάζεη ζην δηθφ ηνπ κνπζεέν, 

απνηειεέ, έζσο, κηα ζεκαληηθά Ϋλδεημε γηα ηε θπζηνγλσκέα πνπ ν έδηνο άζειε λα 

πξνζδψζεη ζην Μνπζεέν ΜπελΪθε. 

ΗδηαηηΫξσο ζεκαληηθφ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ λενειιεληθνχ ηκάκαηνο ηεο 

ζπιινγάο ηεο Πηλαθνζάθεο άηαλ θαη ην θιεξνδφηεκα ηνπ ΜηιηηΪδε Δκπεηξέθνπ, ν 

νπνένο κε ηε κπζηηθά ηνπ δηαζάθε ζπληαγκΫλε ζηηο 27 Γεθεκβξένπ 1960 Ϊθεζε ζην 

κνπζεέν ηε ζπιινγά Ϋξγσλ ηΫρλεο ππφ ηνλ φξν «ην 1/3 εθ ηνπ ζπλνινπ ηνχησλ, 

αλαξηεζψζη εηο ηαο αέζνπζαο ηεο Πηλαθνζάθεο θαη εηο πεξηβιεπηνλ κΫξνο, ηηζεκΫλνπ 

                                                 
406Δπεηδά αθξηβψο θαηΪ ην δηΪζηεκα ηεο ζεηεέαο ηνπ Καιιηγα ζηε δηεχζπλζε ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο νη δσξεΫο θαη ηα θιεξνδνηάκαηα πιάζπλαλ ζεκαληηθΪ, εέλαη πξαθηηθΪ αδχλαηνλ λα 

θαηαγξαθνχλ αλαιπηηθΪ φια ηα Ϋξγα ηΫρλεο. Γηα ιφγνπο νηθνλνκέαο ηεο δηαηξηβάο αλαθΫξσ ηα 

ζεκαληηθφηεξα απφ απηΪ θαη θπξέσο φζα αλαξηάζεθαλ ζηηο αέζνπζεο ηεο Πηλαθνζάθεο θαηΪ ηηο 

εθζΫζεηο ηνπ Εαππεένπ ην δηΪζηεκα 1953-1959. 
407Βι. παξαθΪησ θεθΪιαην 20.4. 
408Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., θΪθεινο θιεξνδνηάκαηνο Α. ΜπελΪθε. 
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επέ εθΪζηνπ πιαηζηνπ ησλ εξγσλ, ηνπ νλφκαηνο ηνπ  σο δσξεηνχ».
409

ΑλΪκεζα ζηα 

Ϋξγα μερψξηδαλ: 

 νη Ϋμη ειαηνγξαθέεο ηνπ Βαζέιεηνπ Υαηδά: «To ζσξεθηφ ΑβΫξσθ» (Π.3034), 

«Αληηηνξπηιηθφ» (Π.3035), «ΔιιεληθΪ πνιεκηθΪ ζην Μνχδξν», π. 1912-1913 

(Π.3038), «ΦΪξηα» (Π.3048), «ΒΪδν κε ινπινχδηα» (Π.3061) θαη «Φαζέλα» 

(Π.3065). 

 πΫληε Ϋξγα ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα: «Πξνζσπνγξαθέα αλδξφο κε θαβνξέηα» 

(Π.3062), «Αλαηνιέηεο» (Π.3055), «Γχν ηζηγγαλΪθηα» (Π.3056), «ΕετκπΫθεο» 

(Π.3054) θαη «Γπκλφ», π.1867-1870 (Π.3033).    

 δχν πξψηκα Ϋξγα ηνπ Γηψξγνπ Γνπλαξφπνπινπ: «Ζ Ϋθζεζε», 1912 (Π.3037) θαη 

«Σν θνξέηζη κε ηε γΪηα», 1917 (Π.3041). 

 δχν ειαηνγξαθέεο ηνπ Δπακεηλψλδα Θσκφπνπινπ: «Βνζθφο», 1915(Π.3051) θαη 

«Υσξηθά», 1913 ( Π.3052). 

 «ΔπηηξαπΫδην ά Νεθξά θχζε κε θπδψληα», 1909(Π.3040) ηνπ Γεψξγηνπ 

Ηαθσβέδε. 

 «Πξνζσπνγξαθέα Κνλδχιε» (Π.3066) ηνπ Γεψξγηνπ Πξνθνπένπ. 

 «Πξνζσπνγξαθέα γπλαέθαο» (Π.3036) ηνπ Γεψξγηνπ Ρνΐινχ. 

 «Υσξηθά», 1914 (Π.3047) ηνπ Νηθάηα Γξέζπνπ. 

 «Γχν Ϊινγα» (Π.3039) ηνπ Νηθφιανπ Οζσλαένπ. 

 «Ζ δξπο», 1915 (Π.3042) ηνπ Νηθφιανπ Φεξεθεέδε. 

 «Πξνζσπνγξαθέα αλδξφο» (Π.3059) ηνπ Πνιχβηνπ θΫλδεξ. 

 «Ζ Αγέα Αηθαηεξέλε Θεζζαινλέθεο», 1917 (Π.3043) ηνπ Κσλζηαληέλνπ ΜαιΫα. 

 «ΔπηηξαπΫδην» (Π.3044) ηεο νθέαο Λαζθαξέδνπ. 

Με ην θιεξνδφηεκα, επέζεο, ηνπ ΑιΫμαλδξνπ Οηθνλφκνπ (ε δηαζάθε ηνπ 

νπνένπ εέρε εκεξνκελέα 2 Απξηιένπ 1954 θαη δεκνζηεχηεθε απφ ην Πξσηνδηθεέν 

Αζελψλ ζηηο 30 Απξηιένπ ηνπ έδηνπ Ϋηνπο), ε Δζληθά Πηλαθνζάθε απΫθηεζε 

δεθαηΫζζεξηο θνξλέδεο πνπ πεξηεέραλ πελάληα δχν ζπλνιηθΪ εηθνλνγξαθάζεηο 

δηαθφξσλ βηβιέσλ ηνπ Γεκάηξηνπ ΒηθΫια απφ ηνπο Ηαθσβέδε (Π.1890-Π.1903), 

Θεφδσξν ΡΪιιε (Π.1904-Π.1921), Νηθεθφξν Λχηξα (Π.1922-1924), ΟδπζζΫα ΦσθΪ 

(Π.1925-Π.1927) θαη ΗΪθσβν Ρέδν (Π.1928-Π.1941).  

Πνιχ ζεκαληηθφ άηαλ, επέζεο, θαη ην θιεξνδφηεκα ηεο αδεξθάο ηνπ 

ΑιΫμαλδξνπ Παπαλαζηαζένπ, Αξηζηνβνχιεο Β. ΛνπξΫζηε, ε νπνέαθιεξνδφηεζε κε 

ηελ ηειεπηαέα δηαζάθε ηεο (αξ. 4123, ζπληαγκΫλε ζηηο 21 Φεβξνπαξένπ 1964),
410

 ηελ 

ειαηνγξαθέα «ΚεθΪιη θξηαξηνχ» (Π.3234) ηνπ Κσλζηαληέλνπ ΒνιαλΪθε, θαζψο θαη 

                                                 
409Βι. αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., Βηβιέν πξαθηηθψλ ηνπ Γ, ζπλεδξέαζε ηεο 3εο Ηνπιένπ 1964. Ο Δκπεηξέθνο 

πΫζλαε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1963 θαη ε δηαζάθε ηνπ δεκνζηεχηεθε ζην Πξσηνδηθεέν Αζελψλ ζηηο 10 

Ηνπιένπ. 
410Γηαζάθε αξ.2673/10-7-1961. Καη δηαζάθε αξ.4110/10-2-1964.  
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ελληΪ Ϋξγα ηνπ Κσζηά ΠαξζΫλε, ηα νπνέα θαη παξΫιαβε ν ΚαιιηγΪο απφ ηνπο 

εθηειεζηΫο ηεο δηαζάθεο ζηηο 12 Ηαλνπξένπ 1965: 

 «Πνξηξαέην Αξηζηνβνχιεο ΛνπξΫζηε», π.1933 (Π.3225). 

 «Νέθε» (Π.3226, ζρΫδην κε κνιχβη θαη πδαηνγξαθέα ζε ραξηφλη). 

 «Διεχζεξν πλεχκα» (Π.3227, θΪξβνπλν θαη πδαηνγξαθέα ζε ραξηφλη). 

 «Ο Δπαγγειηζκφο», 1910-1911 (Π.3228, ΛΪδη θαη ζηνηρεέα θχιινπ ρξπζνχ ζε 

θακβΪ επηθνιιεκΫλν ζε μχιν, ε ηδηφρεηξε αθηΫξσζε κε κειΪλη). 

 «ΚεθΪιη ΑζελΪο», 1924 (Π.3229, ρξσκαηηζηΪ θξαγηφληα θαη ηΫκπεξα). 

 «ηχινη Οιπκπένπ Γηφο», 1905-1909 (Π.3230, ιΪδη θαη κνιχβη ζε κνπζακΪ). 

 «Πξνζσπνγξαθέα Παλ. Παπαλαζηαζένπ», 1920-1930 (Π.3231). 

 «Πεχθν», 1917-1919 (Π.3232). 

 «Πνξηξαέην Μαξ. Π. Παπαλαζηαζένπ» (Π.3233). 

Σελ έδηα εκΫξα, επέζεο, ν Καιηγαο παξΫιαβε θαη Ϋμη αθφκε Ϋξγα πξνο 

θχιαμε: «Πεχθα-ΘΪιαζζα, Σνπέν Κεξθχξαο» (δηαζη. 0,24Υ0,32), «Πξνζθχλεζε ησλ 

ΜΪγσλ» (ιηζνγξαθέα, 0,43Υ0,33) θαη «Απνθαζάισζε» (ιηζνγξαθέα, 0,39x0,44) ηνπ 

ΠαξζΫλε «ΠαιηΪ Αζάλα» (δηαζη. 0,20Υ0,50) ηνπ Άγγεινπ ΓηαιηλΪ «ην κψιν» 

(δηαζη. 0,30Υ0,53) ηνπ ΒνιαλΪθε θαη «ΓΫλλεζε Υξηζηνχ, βπδαλη. ηΫρλε» (δηαζη. 

0,55Υ0,44) αγλψζηνπ θαιιηηΫρλε. Σα ζπγθεθξηκΫλα Ϋξγα πξννξέδνληαλ γηα ηε 

ζπιινγά ηεο Δ.Π.Μ.Α.., ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ησλ δχν παιαηφηεξσλ δηαζεθψλ 

ηεο ΛνπξΫζηε, σζηφζν ζηελ ηξέηε δηαζάθε ηα ελ ιφγσ Ϋξγα δελ εηραλ 

ζπκπεξηιεθζεέ.  χκθσλα επέζεο κε ηελ ηξέηε θαη ηειεπηαηα δηαζάθε (αξ.4123/ 21-2-

1964) ε ΛνπξΫζηε θιεξνδνηνχζε ζην ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην ηεο Θεζζαινλέθεο 

ην πνξηξΫην ηνπ ΑιΫμαλδξνπ Παπαλαζηαζένπ (δηαζη.0,70Υ0,60), θηινηερλεκΫλν απφ 

ηνλ ΠαξζΫλε. χκθσλα κε κηα ζεηξΪ εγγξΪθσλ ζην αξρεέν ηεο Δ.Π.Μ.Α.., ε Δζληθά 

Πηλαθνζάθε παξΫιαβε ηνλ πέλαθα, ρσξηο φκσο λα ζπληαρζεέ ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, 

γηα πξνζσξηλά θχιαμε θαη αξγφηεξα, ζηηο 5 Μαξηένπ 1966, ν ΚαιιηγΪο ηνλ 

παξΫδσζε ζηνλ Γεκ. Φαηνχξν, ν νπνένο κε ηε ζεηξΪ ηνπ παξΫδσζε ην Ϋξγν ζηνλ 

πξχηαλε Γ.Η. ΓειηβΪλε ζηηο 14 Μαΐνπ ηεο έδηαο ρξνληΪο.  

ΑλΪκεζα ζηνπο δσξεηΫο άηαλ αθφκε νη: 

 Νζηυθαμξ Η. Ακηςκυπμοθμξ (Ϋξγα λενειιεληθάο ηΫρλεο: Π.2654 - Π.2670, 

πξσηφθνιιν παξαιαβάο 1 Φεβξνπαξένπ 1963, αλΪκεζΪ ηνπο Ϋξγα ησλ 

Καληνχλε, Κνπηνχδε, ΞπδηΪ, ΗαηξΪ, Κξηεδά, Υαηδά, Νηθεθφξνπ Λχηξα, ΜαιΫα, 

ΦσθΪ. ηΫθαλνπ ΛΪληζα θαη αββέδε). 

 Εςή Αθελάκδνμο μφηγμο: Ϋξγα ησλ ΛεκπΫζε, ΒνιαλΪθε, ΓηαιιηλΪ, ηΫθαλνπ 

θαη ΒηθΫληηνπ ΛΪληζα.
411

 

                                                 
411ΠΫζαλε ζην ΒνπθνπξΫζηη ζηηο 7 Οθησβξηνπ 1946. Ζ ηειεπηαέα ηδηφρεηξνο δηαζάθε ηεο εέρε 

ζπληαρζεέ ζηηο 17 Απξηιένπ 1938. Γεκνζηεχηεθε ζην Πξσηνδηθεην Αζελψλ ζηηο 17 Γεθεκβξηνπ 1959. 
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 Δπαιεζκχκδαξ διακηήναξ:«Παλαγέα βξεθνθξαηνχζα» (Π.1699, ζηληθά κειΪλε) 

πνπ απνδφζεθε ζηνλ Παλαγηψηε ΓνμαξΪ, «Ζ Γφμα ησλ Φαξξψλ, 1898» (Π.1701, 

παζηΫι) ηνπ Γχδε, «ΠαξαζαιΪζζην» (Π.1700, πδαηνγξαθέα) ηνπ ππξέδσλα 

θαξβΫιε, θαη «Νεθξηθά κνξθά» [1870] (Π.1702, γχςνο βακκΫλνο) ηνπ Λεσλέδα 

Γξφζε. 

 Ηςάκκδξ Καηζανάξ: κε Ϋξγα, κεηαμχ Ϊιισλ, ησλ ππξέδσλα ΠξνζαιΫληε, 

ΜηρΪιε Οηθνλφκνπ, Βαζέιεηνπ Υαηδά θαη ΜαιΫα.
412

 

 Μαηεαίμξ Ρεκζένδξ: δψδεθα Ϋξγα θπξέσο νιιαλδηθάο ηΫρλεο (Π.1484, Π.1486. 

Π.1487, Π.1493, Π.1494, Π.1406, Π.1407 θαη Π.1510 - Π.1514) απφ δσγξΪθνπο 

φπσο νη GeorgesLemmen (1865-1916), J.-B. Madou (1796-1877), NikolaasMaes 

(1634-1693), GerardterBorch θ.Ϊ. (βι. ζπλεδξέαζε ηεο 28
εο

 Ηνπλένπ 1951).
413

 

 Αθέλακδνμξ Γζμιήδδξ: «Πξνζσπνγξαθέα εζνπνηνχ Le Gason» (Π.1489), 

Ϊγλσζηνπ θαιιηηΫρλε, Ϋξγν πνπ απνδηδφηαλ ηφηε ζηνλ Ε.-Μπ. ΓθξΫδ. «Άπνςε 

Βελεηέαο» (Π.1490) ηνπ Φ. ΕηΫκ (FelixZiem, 1821-1911). «Σν ςΪξεκα ηεο 

γαξέδαο» (Π.1491) ηνπ Χ.-Φ. Πεξέλ (Augustin Feyen-Perrin, 1826-1888). 

«Βαθρέδα», ηΫινο 18νπ αηψλα (Π.1492) ηνπ Κινληηφλ (Clodion ά Claude Michel, 

1738-1814).
414

 

 Ανβφνδξ Υαηγδανβφνδξ: πελάληα πέλαθεο δπηηθνεπξσπατθάο θαη λενειιεληθάο 

ηΫρλεο (Π.1767-Π.1819). 

 μθία Λαζηανίδμο: θιεξνδφηεζε Ϋξγα ηεο ζηελ ΔΠΜΑ (Π.3507-3514) ζηα 

1964. Πξσηφθνιιν παξαιαβάο ζηηο 2 Ηνπλένπ 1966. .  

 JeanSaltas (ΚπδσληΫο 1865-1954), ηαηξφο θαη θΪηνηθνο Παξηζηνχ, ν νπνένο   

πξφζθεξε Ϋμη Ϋξγα (Π.2254-Π.2259) ησλ Ε. Παηηζνχ(Jacques Patissou, 1880 Ŕ 

1925), Χ. ΚαξΫξα (AugustinCarrera, 1878-1952), Μ. Παζηέγθ(M. Pastigue) θαη 

Φξ. ηθΪξ (François-LéonSicard, 1862-1934).
415

 

 Ηςάκκδξ Γεςνβάηδξ: δψξηζε ηνλ ΜΪξηην ηνπ 1959 ην Ϋξγν «Έλζξνλε Παλαγέα κε 

βξΫθνο θαη ηΫζζεξηο Αγένπο θαη ΑγγΫινπο» (Π.2250), Ϊγλσζηνπ θαιιηηΫρλε.
416

 

                                                                                                                                            
ΑλΪκεζα ζηα Ϋξγα άηαλ θαη ε πξνηνκά ηεο, θηινηερλεκΫλε απφ ηνλ Κ. ΓεκεηξηΪδε. Σα Ϋξγα πνπ 

θιεξνδφηεζε άηαλ ηα εμάο: «Άξεηνο ΠΪγνο», 1880 (Π.2424) ηνπ Πνιπρξφλε ΛεκπΫζε, 

«Δθπαηδεπηηθφ» (Π.2425) ηνπ ΒνιαλΪθε, «Σνπέν» (Π.2428) ηνπ ΓηαιιηλΪ, «Μλεκεέν ΛπζηθξΪηνπο» 

(Π.2429) θαη «Απνςε Αζελψλ» (Π.2430) ηνπ ηΫθαλνπ ΛΪληζα, «Παλεπηζηάκην» (Π.2431) ηνπ 

ΒηθΫληηνπ ΛΪληζα. 
412Απφθαζε ππ. αξηζ. 80236/838 ηεο 19εο Απγνχζηνπ 1951. Ο θαζεγεηάο ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ 

ΗσΪλλεο ΚαηζαξΪο θιεξνδφηεζε ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε (κε ηε δηαζάθε ηνπ ζηηο 2 Ηνπιένπ 1950) 

«κΫρξη ην πνιχ» δΫθα πέλαθεο δσγξαθηθάο απφ ηε ζπιινγά ηνπ. Σα Ϋξγα επΫιεμε εηδηθά Δπηηξνπά 

δηνξηζκΫλε απφ ην Τπνπξγεέν Δζληθάο Παηδεέαο,απνηεινχκελε απφ ηνπο ΚαιιηγΪ, Δπαγγειέδε θαη 

ΠΪγθαιν ζηηο 24 Απγνχζηνπ 1951. Σα Ϋξγα Ϋρπνλ ηαμηλνκηθφ αξηζκφ Π.1522-Π.1531. 
413Βι. ζρεηηθΪ Α. Πξνθνπένπ, «Μαηζαένο ΡεληΫξεο», εθ. Ζ Καεδιενζκή, 24 Απγνχζηνπ 1950. Αλκ., «Ζ 

Δζληθά Πηλαθνζάθε πινπηέδεηαη κε 16 λΫα Ϋξγα», εθ. Σα Νέα, 23 Απγνχζηνπ 1950. 
414Πξσηφθνιιν παξΪδνζεο-παξαιαβάο ζηηο 16 Απξηιένπ 1951. ΤπνγεγξακκΫλν απφ ηνπο Μαξέλν 

ΚαιιηγΪ θαη ηνπο αληςηνχο ηνπ Γηνκάδε θαη γεληθνχο θιεξνλφκνπο, ΑζαλΪζην Ν. ΠεηζΪιε-Γηνκάδε 

θαη ΑιΫμαλδξν Ν. ΠεηζΪιε. 
415Βι. ηελ επραξγζηάξηα επηζηνιά ηνπ Μ. ΚαιιηγΪ κε εκξνκελέα 11 Μαξηένπ 1954, φπνπ θαη Ϋγξαθε 

φηη ε δσξεΪ «θαηαδεηθλχεη ην αδΪκαζηνλ Δζληθφλ θξφλεκα ησλ Διιάλσλ ηεο αιινδαπάο». 
416 ηελ επραξηζηάξηα επηζηνιά ηνπ ν ΚαιιηγΪο Ϋγξαςε φηη ην Ϋξγν «κνινλφηη Ϋρε ππνζηά ηαο εθ ηνπ 

καθξνχ ρξφλνπ αλαπνηξΫπηνπο αιινηψζεηο, εέλαη πνιχηηκνλ δηα ηελ ζπκπιάξσζηλ ησλ ζπιινγψλ ηεο 

Δζληθάο Πηλθανζάθεο (εκεξνκελέα επηζηνιάο 26 Μαξηένπ 1959). 
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 Αεδκά ηαζ Κνέςκ Κονζαηίδδξ: πξφζθεξαλ ηνλ Απξέιην ηνπ 1959 Ϋληεθα Ϋξγα 

δπηηθνεπξσπατθάο ηΫρλεο (Π.2260-Π.2270).  

 Οη θιεξνλφκνη ηνπ ΛΫνληνο Εαξέθε δψξηζαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1964 ηΫζζεξα Ϋξγα 

δπηηθνεπξσπατθάο ηΫρλεο (Π.3024-Π.3027). 

 Ο Διιελνακεξηθαλφο δσγξΪθνοΚςκζηακηίκμξ Πμοβηζάθδξ πνπ δνχζε ζην ηθΪγν 

δψξηζε επηΪ Ϋξγα ηνπ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1964 (Π.3164-Π.3170).
417

  

                                                 
417Βι. ηελ επηζηνιά ΚαιιηγΪ κε εκεξνκελέα 16 Ηαλνπαξένπ 1965: «ΑγαπεηΫ θέιε θχξηε ΠνπγγηΪιε, 

Όζηεξα απφ ηφζα ρξφληα πνπ ζπλαληεζάθακε γηα πξψηε θνξΪ ζην σξαέν ζπέηη ζαο ζην Chicago, Ϋρσ 

ζάκεξα ηελ ηδηαέηεξε ραξΪ λα ππνδερζψ ζηελ Δζληθά καο Πηλαθνζάθε ηελ πνιχηηκε πξνζθνξΪ ζαο. Ζ 

πξνζθνξΪ ζαο απηά εέλαη ηδηαέηεξα ζπγθηλεηηθά γηαηέ κπνξεέ λα ζεσξεζά ζαλ κηα ζπκβνιηθά 

ρεηξνλνκέα αγΪπεο ηνπ παηδηνχ πνπ δελ μΫραζε ηελ ΜΪλα ηνπ. Ζ ΜΪλα μΫξεη λα ζησπΪ φηαλ ηα 

μελεηεκΫλα ηεο παηδηΪ ηεο θΫξνληαη ζθιεξΪ θαη ραέξεηαη φηαλ πξνθφβνπλ. Έηζη ζα βγάθε θαη ε 

παξνηκέα πνπ ιΫεη «αο ιΪκπε ν άιηνο θη αο ιΪκπε ζηα βνπλΪ». Αιι‟ φηαλ ηα μεληηεκΫλα παηδηΪ 

δεέρλνπλ κε Ϋξγα ηελ επγλσκνζχλε ηνπο ηφηε ε κΪλα-παηξέδα αζηξΪθηεη απφ ραξΪ θαη πεξάθαλε 

ζηνιέδεηαη κε ηα δψξα πνπ ιαβαέλεη. Έηζη, αο κνπ επηηξαπεέ, λα εθθξΪζσ εγψ ηα αηζζάκαηα ραξΪο πνπ 

λνηψζνπκε φηαλ βιΫπνκε φηη δεέρλεηε ηφζε ζηνξγά θαη θξνληέδα πξνζθΫξνληαο φηη θαιιέηεξν Ϋρεηε, 

ηελ πςειφηεξε θαιιηηερληθά ζαο δεκηνπξγέα ζηα γφλαηα ηεο ΔιιΪδαο».  
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ΚεθΪιαην 20: Ζ εθζεζηαθά δξαζηεξηφηεηα ηεο 

Δ.Π.Μ.Α..θαηΪ ηελ πεξένδν 1953-1959 

ηελ αξζξνγξαθέα ηνπ πξηλ ηελ αλΪιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ σο δηεπζπληάο 

ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, ν ΚαιιηγΪο εέρε ηνλέζεη επαλεηιεκκΫλα ηνλ ζεκαληηθφ 

ξφιν πνπ ηα θαιιηηερληθΪ κνπζεέα φθεηιαλ λα δηαδξακαηέζνπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ειιεληθάο θνηλσλέαο. ην Ϊξζξν ηνπ, ιφγνπ ρΪξε, γηα ηελ επαλαιεηηνπξγέα ηνπ 

Βπδαληηλνχ Μνπζεένπ ζηηο αξρΫο ηνπ 1947, ππνγξΪκκηζε φρη κνλΪρα ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ-κνξθσηηθφ ηνπ ξφιν γξΪθνληαο φηη «ζα ζπλεζέζεη εθεέ ν επηζθΫπηεο λα 

βιΫπεη, ζα δηαπαηδαγσγάζεη ηελ δξΪζη ηνπ ζε Ϋξγα ηΫρλεο πνπ Ϋρνπλ κηα απφιπηα 

αλαγλσξηζκΫλε αμέα», αιιΪ θαη ηελ εζλνπνηεηηθά ηνπ ιεηηνπξγέα:  

[Ο επηζθΫπηεο]εα απμηηήζεζ ζοκείδδζδ βζα ηδκ ηαηαβςβή ημφ πμθζηζζιμφ ιαξ, ηαζ απυ 

ηδ ζηεκχηενδ έκκμζα ημο εθθδκζημφ ιεζαζςκζημφ πμθζηζζιμφ, αθθά ηαζ απυ ηδκ 

εονφηενδ ημο Υνζζηζακζημφ, ημο Δονςπασημφ πμθζηζζιμφ […] ημ Μμοζείμ αοηυ 

ανίζημκηαζ ζοιιαγειέκα ένβα πμο έβζκακ υηακ μζ Έθθδκεξ ήηακ ζηθάαμζ ημο Σμφνημο. 

Μα ηα ένβα αοηά δείπκμοκ πςξ μ Έθθδκαξ δεκ έβζκε πμηέ ζηθάαμξ, πςξ δεκ έπαρε πμηέ 

κα είκαζ αθδεζκυξ δδιζμονβυξ ηαζ πςξ έιεζκε πάκηα, ηαζ εθεφεενμξ ηαζ Έθθδκαξ.
418

 

Αληηζηνέρσο ηα εγθαέληα ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζεένπ, αξρηθΪ ησλ 

ηξηψλ αηζνπζψλ ηεο αξρατθάο ηΫρλεο ηνλ ΗαλνπΪξην ηνπ 1948 θαη θαηφπηλ ηεο 

αέζνπζαο ηεο θιαζηθάο ηΫρλεο ηνλ επηΫκβξην ηνπ 1949, ραηξεηέζηεθαλ απφ ηνλ 

ΚαιιηγΪ κε Ϋθδειν ελζνπζηαζκφ, επεηδά αθξηβψο ηα εθζΫκαηα Ϋδηλαλ ζηνλ ειιεληθφ 

ιαφ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξέζεη ηηο ειιεληθΫο εθεέλεο αμέεο γηα ηηο νπνέεο φθεηιε λα 

αγσληζηεέ θαη ζάκεξα,
419

θαη ηαπηφρξνλα ζπληεινχζαλ ζηελ εζληθά ηνπ απηνγλσζέα:  

Να ένεεζ κα δεζ ηαζ κα ακμίλεζ ηαθά ηα ιάηζα ημο, κα δεζ ηζ είκαζ αοηά ηα πνάβιαηα, κα 

βκςνίζεζ μ Έθθδκαξ ημ είκαζ ημο, κα ακαβκςνίζεζ ηζ ζχγεηαζ απυ αοηά ιέζα ημο, κα 

ακαγδηήζεζ κα λακαανεί υ,ηζ λεεχνζαζε ιε ημκ πνυκμ. Να δεζ ηδκ θάιρδ, κα δεζ ημκ 

ήθζμ, κα δεζ ηα ζπήιαηα πμο είκαζ βκχνζια απυ ηδκ βφνς βδ ηαζ κα δεζ πςξ έπμοκ 

ιεηααθδεεί ιεημοζζςεεί ζε πκεφια. Να κζχζεζ υηζ αοηυ είκαζ μοζία εθθδκζηή ιε 

αηαηάθοηδ δφκαιδ, κα κμζχζεζ δέμξ ηαζ [κα]ηαηαθάαεζ ζημ ηέθμξ πχξ ηαζ βζα πμζμ θυβμ 

                                                 
418Μ. ΚαιιηγΪο, «Σν Ϊλνηγκα ηνπ Βπδαληηλνχ Μνπζεένπ», εθ.Σμ Βήια, 7 Φεβξνπαξένπ 1947. 
419Μ. ΚαιιηγΪο, «Σν Ϊλνηγκα ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζεένπ», εθ. Σμ Βήια, 15 Ηαλνπαξένπ 

1948. Ο ΚαιιηγΪο ραξαθηάξηζε ηελ επαλαιεηηνπξγέα ηνπ κνπζεένπ σο πλεπκαηηθφ γεγνλφο παγθφζκηαο 

ζεκαζέαο θαη ππνγξΪκκηζε ηελ αμέα ηεο αξρατθάο επνράο επεηδά «μεθαζαξέδεη ηα ππνιεέκκαηα ηνπ 

πξντζηνξηθνχ θφζκνπ θαη πιΪζεη λΫνπο πξνζαλαηνιηζκνχο, εέλαη ε επνρά πνπ δεκηνπξγεέηαη ε λΫα 

κπζνινγέα, θαη κπνξεέ λα πεη θαλεέο ε λΫα επξσπατθά κπζνινγέα, δειαδά ε ζπκβνιηθά παξΪζηαζε ησλ 

αμηψλ πνπ καο θαηεπζχλνπλ σο ζάκεξα ηνπιΪρηζηνλ. Καη αθξηβψο γη‟ απηφ ην ιφγν ην Ϊλνηγκα ηνπ 

Δζληθνχ Μνπζεένπ Ϋρεη κηα ηδηαέηεξε ζεκαζέα γηαηέ δέλεη αθνξκά λα ζηαζκέζε θαλεέο ηηο αμέεο απηΫο 

θαη λα ινγηαξηΪζε αλ ζα αγσληζζά γηα λα ζηαζνχλ ά ζ‟ αθέζε λα ραζνχλ θαη λ‟ αληηθαηαζηαζνχλ κ‟ 

Ϊιιεο, πνπ κεξηθνέ ππνζηεξέδνπλ πσο εέλαη θαηλνχξγηεο». 
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πφκεζ ημ αίια ημο αηυιδ ηαζ ζήιενα […] Δίκαζ ιζα ηαηάηηδζδ πμο υζμ πάεζ βίκεηαζ πζμ 

πεζνμπζαζηή ηαζ ηαεζενχκεηαζ πζα ζακ ημζκή ζοκείδδζδ, υηζ μ ανπαίμξ, μ ιεζαζςκζηυξ 

ηαζ μ κέμξ εθθδκζηυξ ηυζιμξ απμηεθμφκ ιζα εκυηδηα πςνίξ νήβια. Γζα κα ημ κζχζμοιε 

υιςξ αοηυ ηαθά βζα κα βίκεζ βυκζιμ πνμγφιζ ηαζ βζα ιαξ ηαζ βζα υζμοξ αβςκίγμκηαζ βζα 

ημκ δοηζηυ πμθζηζζιυ πνέπεζ απυ αοηέξ ηζξ αίεμοζεξ κα δζδαπεμφιε ημ ααζζηυ, ημ 

ανπζηυ ζπήια, ημκ παθιυ, ημκ νοειυ, ημ ήεμξ: ημ πκεφια πμο εα ζηαεή νοειζζηήξ βζα 

ηάεε κέμ αήια.
420

 

ΑκΫζσο κεηΪ ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ζηε δηεχζπλζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 1949, ν ΚαιιηγΪο Ϋζεζε σο βαζηθά ηνπ πξνηεξαηφηεηα ηελ επαλΫθζεζε 

ελφο κΫξνπο ηεο κφληκεο ζπιινγάο ηνπ κνπζεένπ, ζηφρν ηνλ νπνένλ ζπκκεξηδφηαλ θαη 

ν πνιηηηθφο ηνπ πξντζηΪκελνο ζην Τπνπξγεέν Παηδεέαο Κσλζηαληέλνο ΣζΪηζνο. Ο 

ηειεπηαένο ζε Ϊξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξέδα Ζ Καεδιενζκή ηνλ ΗαλνπΪξην ηνπ 1950, 

φηαλ πιΫνλ εέρε παξαηηεζεέ απφ ηε ζΫζε ηνπ ππνπξγνχ,ππνζηάξημε φηη πξφζεζά ηνπ 

άηαλ λα εθηεζεέ πξνζσξηλΪ ε ζπιινγά ηεο Πηλαθνζάθεο ζην ΕΪππεην, ψζηε λα 

γλσξέζεη ην θνηλφ ηελ επέδνζε ηνπ Ϋζλνπο ζηηο εηθαζηηθΫο ηΫρλεο θαηΪ ηνπο δχν 

ηειεπηαένπο αηψλεο. θφπεπε κΪιηζηα λα παξνπζηΪζεη καδέ κε ηα Ϋξγα ηεο 

Πηλαθνζάθεο θαη ηα αληηθεέκελα ηνπ Ηζηνξηθνχ Δζλνινγηθνχ Μνπζεένπψζηε«λα 

επαληδά ην θνηλφλ ηα θεηκάιηα ηεο λεσηΫξαο ηζηνξέαο καο, απφ ηεο επνράο ηνπ Ράγα 

κΫρξη ησλ εκεξψλ ηνπ αιβαληθνχ Ϋπνπο».Υαξαθηάξηζε κΪιηζηα ηελ επαλΫθζεζε απηά 

σο εζληθά επηηαθηηθά αλΪγθε ηνλέδνληαο φηη:  

Καιιία εεκζηή δζδαζηαθία ηαζ πμθζηζηή αβςβή δεκ εα ήημ απμδμηζηςηένα απυ ηδκ 

πανέθαζζκ υθςκ ηςκ ζπμθείςκ ηαζ ηςκ ζηναηζςηζηχκ ιμκάδςκ ιέζα απυ αοηυ ημ 

θαιπνυκ πακυναια ηςκ εεκζηχκ ιαξ αβχκςκ[…] Δηεί ηαζ ιυκμκ εηεί πνέπεζ Ŕ ακ 

εέθςιεκ κα οπδνεηήζςιεκ ηδκ εεκζηήκ αβςβήκ ιε ένβα ηαζ υπζ ιε θυβζα Ŕ κα 

εηεέζςιεκ ιαγί ιε εηθεηηά ένβα ηδξ Πζκαημεήηδξ ιαξ, πνμζςνζκχξ πάκημηε, ηα 

ηεζιήθζα ηδξ Δθθδκζηήξ Δπακαζηάζεςξ ηαζ ηςκ ιεηαβεκέζηενςκ πνυκςκ ιέπνζ ηαζ ημο 

1940, δζα κα γήζδ μ θαυξ ιαξ ηδκ ηέπκδκ ηαζ ηδκ ζζημνίακ ημο, παναζηαηζηά ηαζ 

γςκηακά.
421

 

χκθσλα, επέζεο, κε πιεξνθνξέεο ηεο εθεκεξέδαο Σμ Βήια, ν ΣζΪηζνο εέρε 

πξνβεέ ζηελ θαηΪξηηζε λνκνζρεδένπ, ην νπνέν φξηδε ηελ «αλαγθαζηηθά επέηαμε» ηνπ 

                                                 
420Μ. ΚαιιηγΪο, «Κιαζζηθά κφξθσζε», εθ. Σμ Βήια, 3 επηεκβξένπ 1949. ρεηηθΪ κε ηελ αέζνπζα 

ηεο θιαζηθάο ηΫρλεο, ν ΚαιιηγΪο ζεκεέσλε εκθαηηθΪ πσο «θακηΪ αέζνπζα κνπζεένπ ζηνλ θφζκν δελ 

εέλαη ηφζν πνιχηηκε φζν απηά. Κιεέλεη ην θαηαζηΪιαγκα θαη ην θνξχθσκα ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο, 

θαη ζπγρξφλσο φινπ ηνπ επξσπατθνχ πλεχκαηνο, απηνχ ηνπ πλεχκαηνο πνπ ηφζνη ιανέ αγσλέδνληαη λα 

δηαηεξεζά γηα λα εμαθνινπζάζεη λα θσηέδεη ζαλ κηα αζηεέξεπηε πεγά θσηφο, φιεο θαη ηηο πην 

πξφζθαηεο εθδειψζεηο θαη θαηεπζχλζεηο ηνπ πνιηηηζκΫλνπ θφζκνπ. ΚακηΪ αέζνπζα δελ Ϋρεη λα 

επηδεέμεη ηφζα αλφζεπηα θαη ηΫιεηα Ϋξγα ηΫρλεο φζα ε αέζνπζα απηά». 
421Κ.Γ.Σ[ζΪηζνο]., «Ζ Πηλαθνζάθε», εθ. Ζ Καεδιενζκή, 27 Ηαλνπαξένπ 1950. 
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Εαππεένπ γηα ηε ζηΫγαζε ηεο Πηλαθνζάθεο θαη ηεο Ηζηνξηθάο θαη Δζλνινγηθάο 

Δηαηξεέαο, ε πξνγξακκαηηζκΫλε Ϋθζεζε, σζηφζν, ηεο ρεηξνηερλέαο θαη βηνηερλέαο ζην 

ΕΪππεην ηελ έδηα πεξένδν δελ επΫηξεςε ηελ Ϊκεζε εθαξκνγά ηεο ππνπξγηθάο 

δηΪηαμεο, ελψ θαη ε πηψζε ηεο θπβΫξλεζεο ηνπ ΑιΫμαλδξνπ Γηνκάδε αλΫζηεηιε 

πξνζσξηλΪ ηηο ζρεηηθΫο ελΫξγεηεο.
422

 

Σν αέηεκα γηα ηελ επαλαιεηηνπξγέα ηεο Ϋθζεζεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο 

απαζρφιεζε ηελ πεξένδν 1951-52 ηηο ζηάιεο ηνπ αζελατθνχ θαζεκεξηλνχ ηχπνπ, κε 

ηνλ ΝΫζηνξα ΜΪηζα λαραξαθηεξέδεη «ζθΪλδαιν» ηελ Ϋιιεηςε ηεο γηα κηα ρψξα κε 

θαιιηηερληθά παξΪδνζε ρηιηΪδσλ ρξφλσλ θαη γηα Ϋλαλ ιαφ πνπ ζην αέκα ηνπ ξΫεη ε 

θιφγα ηεο ηΫρλεο.
423

Ο δεεθδφηεο ηεο εθεκεξέδαο Σα Νέα Υξάζηνο ΛακπξΪθεο ζε 

Ϊξζξν ηνπΫβιεπε ηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε σο θΫληξν θαη Ϊζπιν ηεο λενειιεληθάο 

ηΫρλεο θαη σο ην έδξπκα εθεέλν πνπ ζα απνθξπζηαιιψζεη ηηο ηΪζεηο θαη ηα ηδαληθΪ 

ηνπ θαηξνχ θαη ζα δψζεη ζηελ ΔιιΪδα ηε ζπλεέδεζε ηεο ζχγρξνλεο δεκηνπξγέαο 

ηεο.
424

ΣΫινο θαη ε ΔιΫλε Βαθαιφ πξνηΪζζνληαο ζηελ επηρεηξεκαηνινγέα ηεο ην 

εζληθφ γφεηξν, ζεκεέσλε κε Ϋθδειε απνγνάηεπζε πσο κφλν ε Αιβαλέα θαη ε ΔιιΪδα 

δελ εέραλ θαιιηηερληθά Πηλαθνζάθε.Ζ ηερλνθξέηεο ηεο εθεκεξέδαοΣα 

Νέα,επηπξνζζΫησο, πξνΫβε θαη ζε κηα ζχληνκε επηζθφπεζε ησλ ελεξγεηψλ ηνπ 

ΚαιιηγΪ ζηε δηεχζπλζε ηνπ κνπζεένπ, εθζεηΪδνληαο θπξέσο ηελ πξνζπΪζεηΪ ηνπ 

κΫζσ ηεο αγνξΪο Ϋξγσλ, λα ζπκπιεξψζεη ηε «ζεηξΪ ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο, ψζηε ζην 

κΫιινλ ν επηζθΫπηεο λα κπνξεέ λα ζρεκαηέζεη κηα ζαθά ηδΫα γηα ηηο αξρΫο θαη ηελ 

εμΫιημά ηεο».
425

 

Σν έδην αθξηβψο ρξνληθφ δηΪζηεκα κε ηε δεκνζέεπζε ησλ παξαπΪλσ Ϊξζξσλ, 

ν ΚαιιηγΪο επεδέσμε ζπζηεκαηηθΪ ηελ εμεχξεζε ελφο ρψξνπ γηα ηελ Ϋθζεζε κΫξνπο 

ηεο ζπιινγάο. χκθσλα κε Ϋγγξαθν ηνπ πξνο ηε Γηεχζπλζε Καιψλ Σερλψλ ζηηο 23 

                                                 
422Αλκ., «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. Σμ Βήια, 20 Ηαλνπαξένπ 1950. Βι. θαη εθ. Έεκμξ, 25 

Ηαλνπαξένπ 1950, φπνπ ε πιεξνθνξέα φηη ν ΚαιιηγΪο ζπλαληάζεθε κε ηνλ ΒαζηιηΪ Παχιν θαη 

ζπλνκέιεζαλ γηα ην δάηεκα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο. 
423Ν.Π. ΜΪηζαο, «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. Δεκζηυξ Κήνολ, 2 Γεθεκβξένπ 1951. ε ζπλνκηιέα ηνπ 

κε ηνλ ΚαιιηγΪ, ν δηεπζπληάο ηφληζε φηη άηαλ δάηεκα εζληθνχ γνάηξνπ ε επαλαιεηηνπξγέα ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο θαη ηφληζε θαη ηα πιηθΪ νθΫιε πνπ ζα απΫθεξε απηφ, κε ηελ πξνζΫιθπζε ελφο επξχηεξνπ 

ηνπξηζηηθνχ ελδηαθΫξνληνο. 
424Υξ. Γ. ΛακπξΪθεο, «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. Σα Νέα, 21 Μαΐνπ 1952. 
425Δ. Βαθαιφ, «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. Σα Νέα, 28 Ηνπλένπ 1952.Ζ Βαθαιφ αλΫθεξε, επέζεο, ηελ 

πξνζπΪζεηα ηνπ ΚαιιηγΪ λα νξγαλψζεη κηα ζεηξΪ αξρεέσλ (βηνγξαθηθφ αξρεέν Διιάλσλ θαιιηηερλψλ, 

αξρεέν θαιιηηερληθάο θέλεζεο, αξρεέν θσηνγξαθηψλ λεσηΫξσλ Διιεληθψλ Ϋξγσλ, αξρεέν θαηαιφγσλ 

εθζΫζεσλ απφ ην 1900 θαη ην αξρεέν ησλ δηαθεκηζηηθψλ πηλαθέδσλ μΫλσλ θαη Διιεληθψλ), θαζψο θαη 

ηελ επηδέσμε εκπινπηηζκνχ ηεο βηβιηνζάθεο. Σφληζε, ηΫινο, φηη ζην πξφγξακκα ηεο δηεχζπλζεο 

άηαλ«λα θΪλεη ηελ Πηλαθνζάθε πεξηζζφηεξν απφ Ϋλα κνπζεέν, Ϋλαλ δσληαλφ θαη δξσλ νξγαληζκφ, κε 

δηνξγΪλσζε εθζΫζεσλ μΫλσλ κνπζεέσλ θαη ηδησηηθψλ ζπιινγψλ, δηαιΫμεσλ θαη κνξθσηηθψλ 

νκηιηψλ».  
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Απγνχζηνπ 1951,
426

 θαη ζε ζπλΫρεηα πξνεγνχκελεο επηζηνιάο ηνπ κε εκεξνκελέα 27 

Ηαλνπαξένπ ηνπ έδηνπ Ϋηνπο, ν δηεπζπληάο ηεο Πηλαθνζάθεο δεηνχζε ηε ρνξάγεζε 

πέζησζεο ηξηΪληα εθαηνκκπξέσλ δξαρκψλ γηα ηε δηαξξχζκηζε κηαο αέζνπζαο ζην 

Ηιένπ ΜΫιαζξνλ (ηφηε ηΫγε ΓξακκΪησλ θαη Σερλψλ) κε ζθνπφ ηελ Ϋθζεζε Ϋξγσλ 

ηεο ζπιινγάο ηνπ κνπζεένπ. ηελ επηρεηξεκαηνινγέα ηνπ ππνγξΪκκηζε φηη παξΪ ην 

γεγνλφο φηη ε Δζληθά Πηλαθνζάθε άηαλ ην «κνλαδηθφλ Μνπζεένλ εηθαζηηθψλ Σερλψλ 

θαη δε ηεο ζπγρξφλνπ Διιεληθάο ηΫρλεο», παξΫκελε «αηπρψο» θιεηζηφ θαη ηα Ϋξγα 

άηαλ απξφζηηα ζην θνηλφ. Σνλέζε ηδηαέηεξα ηηο εθπαηδεπηηθΫο αλΪγθεο πνπ 

θαζηζηνχζαλ αλαγθαέα ηελ επαλαιεηηνπξγέα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, γξΪθνληαο 

πσο νη ζπνπδαζηΫο ηεο Αλψηαηεο ρνιάο Καιψλ Σερλψλ, αιιΪ θαη νη έδηνη νη 

θαιιηηΫρλεο αδπλαηνχζαλ λα δηδαρζνχλ απφ ηα Ϋξγα ησλ «παιαηνηΫξσλ επηθλψλ 

θαιιηηερλψλ εκεηΫξσλ θαη μΫλσλ». ΑιιΪ ηαπηφρξνλα επεζάκαλε θαη ηνπο εζληθνχο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνένπο άηαλ επηβιεβιεκΫλε ε Ϋθζεζε ηκάκαηνο ηεο ζπιινγάο, 

θΪλνληαο ιφγν γηα ηελ «εζληθά δεκέα» πνπ πξνάιζε απφ ην γεγνλφο φηη εθδξνκηθΫο 

ζπνπδαζηηθΫο θαη καζεηηθΫο νκΪδεο ειιάλσλ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ εζσηεξηθνχ, 

φπσο θαη Έιιελεο πνπ άξζαλ ζηελ πξσηεχνπζα επ‟ επθαηξέα ηνπ Ϋηνπο Απφδεκνπ 

Διιεληζκνχ, δελ κπφξεζαλ λα ζαπκΪζνπλ «ηα Ϋξγα ηνπ Διιεληθνχ πλεχκαηνο απφ 

ηνπ Θενηνθφπνπινπ κΫρξη ησλ Γχδε, Λχηξα, ΒνιαλΪθε, ΥαιεπΪ, ΠαξζΫλε θ.Ϊ.» θαη 

δελ εέραλ ηελ επθαηξέα λα αληηιεθζνχλ ηελ πξνζθνξΪ ηεο λεψηεξεο ΔιιΪδαο θαη 

ζηνλ ηνκΫα ηεο ηΫρλεο. Υαξαθηάξηζε δε «εζληθψο κεησηηθά» ηελ εμάγεζε πνπ 

αλαγθΪδεηαη ν έδηνο λα δψζεη (φηη δειαδά ε Πηλαθνζάθε παξακΫλεη θιεηζηά) ζηνπο 

μΫλνπο ζπνπδαζηΫο θαη πεξηεγεηΫο νη νπνένη επηζθΫπηνληαλ ηελ Αζάλα θαη 

επηζπκνχζαλ λα δνπλ ηα Ϋξγα ηνπ «ΓθξΫθν, Βαλ ΝηΪηθ, ΜπξΫγθει, ΠνπζζΫλ, 

ΒεξνλΫδε, ΣηΫπνιν θαη Ϊιισλ πεξέ ησλ νπνέσλ γλσξέδνπλ φηη ππΪξρνπλ εηο ηελ 

Πηλαθνζάθε Αζελψλ». ΣΫινο, ν ΚαιιηγΪο αλΫθεξε θαη ηελ απψιεηα πνιιψλ 

πνιχηηκσλ Ϋξγσλ «ηα νπνέα ζα εδσξνχλην εηο ηελ Πηλαθνζάθελ, αιι‟ νπδεκέα 

ηνηαχηε δσξεΪ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεέ πθ‟ αο ζπλζάθαο ηειεέ ζάκεξνλ ε 

Πηλαθνζάθε».  

Οη πξνζπΪζεηεο ηνπ ΚαιιηγΪ γηα ηε ρνξάγεζε ηνπ απαηηνχκελνπ ρξεκαηηθνχ 

πνζνχ γηα ηε δηαξξχζκηζε ηεο αέζνπζαο ζην Ηιένπ ΜΫιαζξνλ δελ επνδψζεθαλ θαη ην 

ελδηαθΫξνλ ηνπ ζηξΪθεθε εθ λΫνπ ζηελ εμαζθΪιηζε ελφο ηκάκαηνο ηνπ Εαππεένπ 

ΜεγΪξνπ γηα ηελ εθεέ ιεηηνπξγέα κηαο πξνζσξηλάο Ϋθζεζεο.πσο αλαγξΪθεηαη ζηα 

                                                 
426Παξαηέζεηαη ζην Σ. ΓηαλλνπδΪθε, Ζ ζοθθμβή ηδξ κεμεθθδκζηήξ βθοπηζηήξ, φπ.π., ζει.180-183. 
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πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ζηηο 7 Φεβξνπαξένπ 1952, ν 

δηεπζπληάο ηεο Πηλαθνζάθεο εέρε Ϋξζεη ζε ζπλελλφεζε κε ηνκΫινο ηεο Δπηηξνπάο 

Οιπκπέσλ θαη ΚιεξνδνηεκΪησλ Κνθθέδε θαη εέρε πξνζπκθσλεζεέ ε παξαρψξεζε 

ηκάκαηνο ηνπ Εαππεένπ, ππφ ηνλ ξεηφ, φκσο, φξνε Ϋθζεζε λα εέλαη πξνζσξηλά.
427

 

ηα ηΫιε ηνπ θαινθαηξηνχ ηεο έδηαο ρξνληΪο εέρε πιΫνλ ιεθζεέ ε νξηζηηθά απφθαζε 

γηα ηε δηνξγΪλσζε ηεο Ϋθζεζεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζηελ αξηζηεξά πηΫξπγα 

ηνπ Εαππεένπ γηα νθηψ κάλεο,
428

ελψ ηνλ επηΫκβξην αλαγξΪθεθε θαη ε ζρεηηθά 

πέζησζε 75 εθαηνκκπξέσλ δξαρκψλ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ,
429

 Ϋπεηηα απφ 

ζπληνληζκΫλεο πξνζπΪζεηεο ηνπ κΫινπο ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο θαη δηεπζπληά ηνπ 

Σκάκαηνο Καιψλ Σερλψλ ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο ΚψζηαΠΪγθαινπ θαη ηνπ ηφηε 

Γεληθνχ Γηεπζπληά ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο ΔπΪγγεινπ Παπαλνχηζνπ.
430

ην 

πινχζηα εηθνλνγξαθεκΫλν Ϊξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξέδα Ζ Βναδοκή ζηηο 22 Ννεκβξένπ 

1952, ν Π. Κξηλαένο αλΫθεξε φηη ν ΚαιιηγΪο εξγαδφηαλ ππξεησδψο κε ζθνπφ ε 

Πηλαθνζάθε λα αλνέμεη ηηο πχιεο ηεο ζην ΕΪππεην ΜΫγαξν κεηΪ ηελ ΠξσηνρξνληΪ. 

χκθσλα κε ηνλ δεκνζηνγξΪθν, ε Ϋθζεζε ζα εέρε νθηΪκελε δηΪξθεηα θαη ζα 

ρσξηδφηαλ ζε δχν ηκάκαηα. ΚαηΪ ηνπο πξψηνπο ηΫζζεξηο κάλεο «ζα εθηεζνχλ θαη‟ 

επηινγάλ Ϋξγα δσγξαθηθάο, γιππηηθάο θαη ραξαθηηθάο πνπ απεθηάζεζαλ θαη 

εγνξΪζζεζαλ κεηαπνιεκηθψο» αλΪκεζΪ ηνπο ηα ραξαθηηθΪ πνπ δψξηζε ν ΓαιΪλεο 

θαη ε ζπιινγά ηνπ ΟδπζζΫα ΦσθΪ. ην δεχηεξν ηεηξΪκελν ζα παξνπζηΪδνληαλ ηα 

πην αληηπξνζσπεπηηθΪ Ϋξγα ησλ δηαθφξσλ μΫλσλ ζρνιψλ, θαζψο θαη «ηα σξαηψηεξα 

δσγξαθηθΪ θαη γιππηηθΪ Ϋξγα ησλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ απφ ηνπ 1840 κΫρξη 

ζάκεξνλ».
431

 

  

                                                 
427Αξρεέν ΔΠΜΑ, πξαθηηθΪ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο, ζπλεδξέαζε ηεο 7εο Φεβξνπαξένπ 1952. 
428Μ.Π., «Ζ ζηΫγαζηο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», εθ. Σα Νέα, 28 Απγνχζηνπ 1952. 
429Α. ΜακΪθεο, «Σν θαιιηηερληθφλ ξεπνξηΪδ ηεο εβδνκΪδνο», εθ. Έεκμξ, 24 επηεκβξένπ 1952. 
430Βι. αξρεέν ΔΠΜΑ, πξαθηηθΪ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο, ζπλεδξέαζε ηεο 22αο Ννεκβξένπ 1952.  

Πηζαλφλ ηηο εμειέμεηο λα επηηΪρπλε θαη ε παξνπζέα ηνπ ΜελΪ Παηξέθηνπ ζηε ζΫζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Παηδεέαο ην ρξνληθφ δηΪζηεκα 11 επηεκβξένπ Ŕ 11 Οθησβξένπ 1952 ζηελ ηειεπηαέα θπβΫξλεζε ηνπ 

ΝηθνιΪνπ Πιαζηάξα. 
431Π. Κξηλαένο, «Σα θεηκάιηα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζην ΕΪππεην», εθ. Ζ Βναδοκή, 23 Ννεκβξένπ 

1952. Σν Ϊξζξν ζπλνδεπφηαλ απφ αλαπαξαγσγΫο ησλ εμάο Ϋξγσλ: «Ζ νξακαηηδφκελε» θαη «Ζ ζθΫςε» 

ηνπ ΥαιεπΪ· «Ο Άγηνο Φξαγθέζθνο» ηνπ Θενηνθφπνπινπ· «Κιενλέθε Γελλαδεένπ» ηνπ Θεέξζηνπ· 

«Αξρηκάδεο» πνπ απνδηδφηαλ ηφηε ζηνλ ΡηκπΫξα· «Πξνηνκά ηεξσκΫλνπ» ηνπ ΛΪδαξνπ ψρνπ· 

«Πξνζσπνγξαθέα ηνπ εζνπνηνχ LeGason», αγλψζηνπ δσγξΪθνπ (θιεξνδφηεκα ΑιΫμαλδξνπ 

Γηνκάδνπο)· θαη ηΫινο Ϋλα ζρΫδην ηνπ ΦσθΪ. Γεκνζηεχηεθε επέζεο θαη κηα θσηνγξαθέα κε 

αληηθεέκελα ηΫρλεο (κηα ιεθΪλε θνπξΫσο, Ϋλα πΪιηλν δνρεέν θ.Ϊ) ηεο ζπιινγάο ΦσθΪ.   
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20.1) Ζ «κεξηθή θαη πξνζσξηλή» έθζεζε ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο ζην 

Εάππεην Μέγαξν, 1 Ηνπιίνπ 1953 – 10 Ηαλνπαξίνπ 1954 

Ζ «κεξηθά θαη πξνζσξηλά», φπσο αλαγξαθφηαλ ζηνλ ηέηιν ηνπ Οδδβμφ ηεο,
432

 

Ϋθζεζε κε Ϋξγα ηεο κφληκεο ζπιινγάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο εγθαηληΪζηεθε 

ηειηθΪ ηελ 1
ε
 Ηνπιένπ 1953 ζηηο αέζνπζεο ηεο αξηζηεξάο πιεπξΪο ηνπ Εαππεένπ. Σα 

εγθαέληα απνηΫιεζαλ ην ζεκαληηθφηεξν φρη κφλν θαιιηηερληθφ αιιΪ θαη θνηλσληθφ 

γεγνλφο ηεο ρξνληΪο, αθνχ παξεπξΫζεθαλ ην βαζηιηθφ δεχγνο Παχινο θαη Φξεηδεξέθε 

(εηθ.130), ε πξηγθέπηζζα ΔιΫλε,ηα πεξηζζφηεξα κΫιε ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιένπ, 

ηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, θαζεγεηΫο ηεο 

Αλψηαηεο ρνιάο Καιψλ Σερλψλ (αλΪκεζΪ ηνπο νη ΓεσξγηΪδεο, Μφξαιεο θαζψο θαη 

ν πξψελ δηεπζπληάο ηεο ΟπκβΫξηνο Αξγπξφο), θαιιηηΫρλεο (ΜπνπδηΪλεο, 

Κνληφπνπινο, Σζαξνχρεο, ΝηθνιΪνπ θ.Ϊ.), κΫιε ηνπ δηπισκαηηθνχ ζψκαηνο, 

πξεζβεπηΫο μΫλσλ θξαηψλ θαη πιάζνο Ϊιισλ επηζάκσλ.
433

Ζ Ϋθζεζε άηαλ αλνηρηά 

θαζεκεξηλΪ κε εηζηηάξην 2.000 δξρ., ελψ δσξεΪλ εέζνδν εέραλ νη ζπνπδαζηΫο ηεο 

Αλψηαηεο ρνιάο Καιψλ Σερλψλ, νη θαιιηηΫρλεο, νη Ϋλζηνινη θαη νη καζεηΫο.
434

 Γηα 

πξψηε θνξΪ, επέζεο,ηππψζεθε θαηΪινγνο ησλ εθηηζΫκελσλ Ϋξγσλ κε εθηελά 

εηζαγσγά ηνπ Μαξέλνπ ΚαιιηγΪ θαη κε ζχληνκα βηνγξαθηθΪ ησλ θαιιηηερλψλ, ν 

νπνένο θαη πσιεέην ζηελ εέζνδν γηα 5.000 δξρ. Ζ ηηκά ηνπ εηζηηεξένπ θαη ηνπ 

θαηαιφγνπ θξέζεθε ππεξβνιηθά απφ ηνλ ηερλνθξέηε ηεο εθεκεξέδαΖ Αοβή Γηψξγν 

Πεηξά, ν νπνένο Ϋγξαςε πσο «νη επηΪ ρηιηΪδεο δξαρκΫο πνπ ρξεηΪδνληαη γηα κηα κφλε 

επέζθεςε, πνπ δελ εέλαη αξθεηά γηα λα ηα δεη θαλεέο φια, δελ εέλαη νπσζδάπνηε 

πξνζηηΫο ζ‟ φια ηα βαιΪληηα. Κη ε Ϋθζεζε απηά δελ ελδηαθΫξεη ηνπο εηδηθνχο, κα 

θπξέσο ην κεγΪιν, ην πιαηχ θνηλφ».
435

 

  

                                                 
432Δεκζηή Πζκαημεήηδ Αεδκχκ, 1900 Ŕ Οδδβυξ ηδξ ιενζηήξ ηαζ πνμζςνζκήξ εηεέζεςξ ηςκ ένβςκ ηδξ 

(1δ πενίμδμξ), ΕΪππεηνλ ΜΫγαξνλ, Αζάλα, 1953. Βι. θαη ζει. 11: «Μεξηθάλ δηφηη θαηεξηέζζε θαη‟ 

αλΪγθελ εμ επηινγάο Ϋξγσλ, πξνζσξηλάλ φρη κφλνλ δηφηη πξνζσξηλψο παξερσξάζεζαλ αη αέζνπζαη ηνπ 

Εαππεένπ, αιιΪ θαη δηφηη πξνζσξηλά εέλαη ε φιε εγθαηΪζηαζε». 
433Ο θαζεκεξηλφο θαη πεξηνδηθφο ηχπνο θΪιπςε εθηεηακΫλα ηα εγθαέληα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, βι. 

ελδεηθηηθΪ Η. ΓηαθνπκΪηνο, «άκεξα αλνέγεη ε Ϋθζεζηο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», εθ. Δθεοεενία, 1 

Ηνπιένπ 1953. ΓΤΦ [Γ.Π. αββέδεο], «Μηα απνθΪιπςηο. Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε εηο ην ΕΪππεηνλ», εθ. 

Σμ Βήια, 1 Ηνπιένπ 1953. Ν.Π. ΜΪηζαο, «ΚαιιηηερληθΪ ζεκεηψκαηα», εθ. Δεκζηυξ Κήνολ, 1 Ηνπιένπ 

1953. Φ. ΦξαληδηζθΪθεο, «Καιιηηερληθνέ ζεζαπξνέ μαλαβιΫπνπλ ην θσο χζηεξα απφ 14 νιφθιεξα 

Ϋηε», εθ. Σα Νέα, 3 Ηνπιένπ 1953.    
434ηε ζπλεδξέαζε ηεο 27εο Ηνπλένπ 1953 ε Δπηηξνπά Ϋπεηηα απφ εηζάγεζε ηνπ ΚαιιηγΪ απνθΪζηζε λα 

ηεζεέ εηζηηάξην 2.000 δξρ. ζηελ Ϋθζεζε ηνπ Εαππεένπ. Δπέζεο κηα θνξΪ ηελ εβδνκΪδα θαηΪ ηηο 

κεζεκβξηλΫο ψξεο λα επηηξαπεέ ειεχζεξε εέζνδνο.  
435Γ. Πεηξάο, «Ζ Ϋθζεζε Ϋξγσλ ζην ΕΪππεην ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο (Α΄)», εθ. Ζ Αοβή, 19 

Απγνχζηνπ 1953. 
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Δηθόλα 128: Σν βαζηιηθό δεύγνο Παύινο θαη Φξεηδεξίθε ζηελ έθζεζε ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο, 1 Ηνπιίνπ 

1953 
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Ζ Ϋθζεζε ηνπ ΕαππεένπάηαλαθηεξσκΫλε ζηνπο «εθιηπφληαο» Έιιελεο 

δσγξΪθνπο θαη ζχκθσλα κε ην ζρΫδην ηνπ ΚαιιηγΪ, απνηεινχζε ηελ πξψηε θΪζε 

ελφο γεληθφηεξνπ εγρεηξάκαηνο πνπ ζθνπφ εέρε λα παξνπζηΪζεη ηελ εηθφλα ηεο 

εμΫιημεο ηεο λεψηεξεο ειιεληθάο ηΫρλεο.
436

Δπξφθεηην, νπζηαζηηθΪ γηα ηελ πξψηε 

απφπεηξα κηαο ζπζηεκαηηθάο αθάγεζεο ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο κε 

βΪζε ηα έδηα ηα Ϋξγα.πσο εχζηνρα αλαγλψξηζε κεξηθΪ ρξφληα αξγφηεξα ν λεαξφο 

ηφηε ηζηνξηθφο ηΫρλεο Υξχζαλζνο Υξάζηνπ:  

«Ζ ααζζηή δοζημθία βζα ηάεε μοζζαζηζηή ιεθέηδ ηδξ κεχηενδξ ηαζ ζφβπνμκδξ ηέπκδξ 

ιαξ, δεκ πνμένπεηαζ ηυζμ απυ ηδκ έθθεζρδ ηάεε ζοζηδιαηζηήξ πνμενβαζίαξ ζημ 

ηεθάθαζμ αοηυ, υζμ απυ ηδκ αδοκαιία πνμζέββζζδξ ημο οθζημφ. Γεκ ιαξ θείπμοκ ιυκμ 

μζ βεκζηέξ ενβαζίεξ πμο εα επζπεζνμφκ κα ακηζιεηςπίζμοκ ημ έκα ή ημ άθθμ πνυαθδια 

ζημ ζφκμθυ ημο ηαζ μζ εζδζηέξ ιμκμβναθίεξ πμο εα επζδζχημοκ κα θςηίζμοκ ηδκ 

εζςηενζηή πμνεία ημο εκυξ ή ημο άθθμο δδιζμονβμφ, ιαξ θείπεζ ηαζ δ δοκαηυηδηα 

ζοκμιζθίαξ ιε ιζα μιάδα ένβςκ ή ιζα επμπή. Δδχ δ μοζζαζηζηή έθθεζρδ ηδξ Δεκζηήξ 

ιαξ Πζκαημεήηδξ ηαζ, αηυιδ πενζζζυηενμ, δ απμοζία εκυξ Μμοζείμο βζα ηδ φβπνμκδ 

Σέπκδ ιαξ, απμηεθμφκ ειπυδζα μοζζαζηζηά».
437

 

Ζ εθζεζηαθά ζπγθξφηεζε ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεοζηηο αέζνπζεο 

ηνπ Εαππεένπ ΜεγΪξνπ πξνεγάζεθε ρξνληθΪ ηνπ ηζηνξηθνχ ιφγνπ γηα ηελ ηΫρλε πνπ 

ζπληΪρζεθεζηα βηβιέα θαη ηα δεκνζηεχκαηα ζηνλ θαζεκεξηλφ θαη πεξηνδηθφ ηχπν. 

πσο ζεκεέσζε ε Βαθαιφ, ε Ϋθζεζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο εξρφηαλ λα θαιχςεη 

ηελ «ηεξαηψδε» Ϋιιεηςε πεγψλ θαη κειεηεκΪησλ πνπ ηελ πεξένδν εθεέλε ππάξρε γηα 

φιε ζρεδφλ ηελ πνξεέα ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο.
438

ΠξΪγκαηη ζηα 1953 ε 

ζρεηηθά βηβιηνγξαθέα πεξηνξηδφηαλ ζε νξηζκΫλα Ϊξζξα ηνπππξέδσλα Γε ΒηΪδεζηηο 

αξρΫο ηνπ αηψλα·
439

ζε θεέκελα ηνπ Φψηε Γηνθχιιε ηελ πεξένδν ηνπ ΜεζνπνιΫκνπ·
440

 

θαη ζε κεξηθΪ Ϊξζξα ησλΓηνλπζένπ Κφθθηλνπ,
441

ΠαληειάΠξεβειΪθε,
442

Νέθνπ 

                                                 
436Δεκζηή Πζκαημεήηδ Αεδκχκ, 1900, φπ.π., ζει. 9-10. 
437

Υ.Υξάζηνπ, «Ο πξνβιεκαηηζκφο ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο. Μηα απφπεηξα πξνζαλαηνιηζκνχ», 

Εοβυξ, αξ. 76, ΜΪξηηνο 1962, ζει.27. 
438Δ. Βαθαιφ, «Ζ Ϋθζεζηο ηεο Πηλαθνζάθεο», εθ. Σα Νέα, 11 Ηνπιένπ 1953. 
439π. Γε ΒηΪδεο, «Ζ δσγξαθηθά ελ ΔιιΪδη. Ηζηνξηθά κειΫηε», Πζκαημεήηδ, ηρ. ΗΓ΄ (ΜΪξηηνο 1902), 

ζει. 3-6· ηρ. ΗΓ΄ (Απξέιηνο 1902), ζει. 30-32· ηρ. ΗΔ΄ (ΜΪηνο 1902), ζει. 49-51· ηρ. ΗΣ΄ (Ηνχληνο 

1902), ζει. 81-84· ηρ. ΗΕ΄ (Ηνχιηνο 1902), ζει. 98-99· ηρ. ΗΖ΄ (Αχγνπζηνο 1902), ζει. 125-126· ηρ. ΗΘ΄ 

(επηΫκβξηνο 1902), ζει. 142-143· ηρ. Κ΄ (Οθηψβξηνο 1902), ζει. 172-174· ηρ. ΚΑ΄ (ΝνΫκβξηνο 1902), 

ζει. 185-187· ηρ. ΚΒ΄ (ΓεθΫκβξηνο 1902), ζει. 206-210· ηρ. ΚΓ΄ (ΗαλνπΪξηνο 1903), ζει. 234-237 θαη 

ηρ. ΚΓ΄ (ΦεβξνπΪξηνο 1903), ζει. 258-261. 
440Φ. Γηνθχιιεο, «Ζ ειιεληθά δσγξαθηθά απφ ην 1830 σο ην 1930», Πνςημπμνία, ηρ. 4, Απξέιηνο 

1930. Σνπ έδηνπ, «Ζ δσγξαθηθά θαη ε γιππηηθά απφ ηνπ 1830 Ϋσο ηνπ 1930 εηο ηελ ΔιιΪδα», Σα Νέα 

απυ ηδκ Δθθάδα, ηρ.52, ΜΪηνο 1931, ζει. 497-499.  
441Γ.Α. Κφθθηλνο, «Ζ λενειιεληθά ηΫρλε», Δθθδκζηή Γδιζμονβία¸ ηφκνο Α΄, 1948,  ζει. 18-22, 76-80, 

172-174. 
442P. Prevelakis, “The Art of Modern Greece”, The Studio, ηρ.115, Απξέιηνο 1938, ζει.175-201. 
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ΥαηδεθπξηΪθνπ-Γθέθα
443

 θαη Σψλε πεηΫξε
444

 ζηα ηΫιε ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1940 θαη 

ζηηο αξρΫο ηεο επφκελεο·ζηα ιάκκαηα ησλ δχν ζεκαληηθφηεξσλ εγθπθινπαηδεηψλ πνπ 

θπθινθνξνχζαλ ζην εκπφξην απφ ηελ πεξένδν ηνπ ΜεζνπνιΫκνπ: ε Μεβάθδ Δθθδκζηή 

Δβηοηθμπαίδεζα (1925-1933) θαη ηνΔβηοηθμπαζδζηυκΛελζηυκ ηνπ ΔιεπζεξνπδΪθε 

(1927-1931)· ζην θεέκελν πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ πεξηνδηθά Ϋθδνζε ηνπ Τπνπξγεένπ 

Δμσηεξηθψλ LaGrèceactuelle(Αζάλα, 1933)·θαη ηΫινο ζηα βηβιέα ησλ Ν.Γ. 

Καινγεξφπνπινπ,
445

 Γεκάηξηνπ ηζηιηΪλνπ
446

 θαη Άγγεινπ Πξνθνπένπ.
447

ΑπνπζηΪδε 

δειαδά κηα ζπλζεηηθά εξγαζέα πΪλσ ζην ζχλνιν ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο 

ηΫρλεο. Σν κνλαδηθφ θΪπσο πην νινθιεξσκΫλν κειΫηεκα άηαλ εθεέλν ηνπ Γεκεηξένπ 

ΚαιινλΪ πνπ εθδφζεθε ηελ πεξένδν ηεο Καηνράο, φπσο φκσο αλαγλψξηζε θαη ν έδηνο 

ν ζπγγξαθΫαο ζηελ εηζαγσγά ηνπ: «ην βηβιέν απηφ δελ Ϋρεη ζΫζε θξηηηθάο κειΫηεο. Ζ 

θηινδνμέα κνπ εέλαη πνιχ πεξησξηζκΫλε. ΘΫισ λα δψζσ κεξηθΪ ζηνηρεέα γηα ηνλ 

απξηαλφ ηζηνξηθφ θαη αηζζεηηθφ. ηνηρεέα ςπρνινγηθΪ, ζηνηρεέα θαιιηηερληθΪ θαη 

βηνγξαθηθΪ, πνπ ζα κπνξΫζνπλ λα βνεζάζνπλ ην κειινληηθφ νξηζηηθφ αμηνινγεηά 

ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο».
448

Σελ πεξένδν ηεο Καηνράο πΪλησο θαη ν Φψηνο 

Γηνθχιιεο επηρεέξεζε, φπσο ν έδηνο Ϋγξαςε ζηνλ πξφινγν ηνπ βηβιένπ ηνπ ην 1962, 

λα δεκνζηεχζεη κηα «Ηζηνξέα ηεο Νενειιεληθάο Εσγξαθηθάο», ρσξέο φκσο λα 

πξαγκαηνπνηεζεέ ε Ϋθδνζε.
449

 Δλδεηθηηθφ ηεο «πησρνηΪηεο» απηάο βηβιηνγξαθέαο θαη 

ηεο «απέζαλεο» Ϊγλνηαο καο γηα ηε «ρζεζηλά κφιηο θαιιηηερληθά καο ηζηνξέα»,
450

 

άηαλ, θαηΪ ηε γλψκε κνπ, θαη ην γεγνλφο φηη ζηελ Ϋθζεζε ειιεληθάο ηΫρλεο ζηε 

Βαζηιηθά Αθαδεκέα ηνπ Λνλδέλνπ ην 1946, πνπ θΪιππηε ρξνληθΪ κηα πεξένδν πΫληε 

ρηιηΪδσλ ρξφλσλ (3000 π.Υ.-1945), ε λεψηεξε ειιεληθά εηθαζηηθά παξαγσγά 

αληηπξνζσπεχηεθε κε αληηθεέκελα ηεο «ιατθάο»-παξαδνζηαθάο ηΫρλεο (αξ. θαη. 416-

491, ι.ρ. θεληάκαηα απφ ηε θχξν θαη ηελ Ήπεηξν πνπ ρξνλνινγνχληαη ζηα κΫζα ηνπ 

18
νπ

 αηψλα, θαζψο επέζεο θαη αζεκΫληα βΪδα), ηνπο δεθαεπηΪ πέλαθεο πνπ εέραλ 

θηινηερλεζεέ θαηΪ παξαγγειέα ηνπ ζηξαηεγνχ ΜαθξπγηΪλλε θαη θπιΪζζνληαλ ηφηε 

                                                 
443Ν. ΥαηδεθπξηΪθνο-Γθέθαο, «Lapeinture en Grèce», Cahiers du Sud, 1948, ζει.184-194. 
444 T. Spiteris, «Brèveintroductionà la peinture grecque moderne», Revue d‟Athènes, επηΫκβξηνο 1951, 

ζει.58-61.Σ. πεηΫξεο, «Ζ δσγξαθηθά ηνλ 18ν αηψλα», εθ. Κενηονασηά Νέα, 7, 14, 21, 28 Ηνπιένπ 

1952 θαη 4 Απγνχζηνπ 1952. 
445Ν.Γ. Καινγεξφπνπινο, Μεηααογακηζκή ηαζ Νεμεθθδκζηή ηέπκδ, Αζάλα, Δθδνηηθά Δηαηξέα «ΑζελΪ», 

1926. 
446Γ. ηζηιηΪλνο, Έθθδκεξ αβζμβνάθμζ ιεηά ηδκ Άθςζζκ, Αζάλα, Σχπνηο Ππξζνχ ΑΔ, 1935. 
447Α. Πξνθνπένπ, Νεμεθθδκζηή ηέπκδ. Δθηακδζζχηζημξ καημοναθζζιυξ, Αζάλα, ΜΫιηζζα, 1936. 
448Γ. ΚαιινλΪο, φβπνμκμζ Έθθδκεξ γςβνάθμζ ηαζ βθφπηεξ, Αζάλα, ρ.ε., 1944.  
449Φ. Γηνθχιιεο, Ηζημνία ηδξ κεμεθθδκζηήξ ηέπκδξ (γςβναθζηήξ, βθοπηζηήξ, παναηηζηήξ, ανπζηεηημκζηήξ 

ηαζ δζαημζιδηζηήξ), 1821-1941, ηφκνο Α΄, Αζάλα, Σν Διιεληθφ Βηβιέν, 1962,ζει. 6. 
450Οη θξΪζεηο ζην Μ. ΥαηδεδΪθεο, «ΕσγξΪθνη ηνπ 19νπ αηψλα», εθ. Σμ Βήια, 28 Γεθεκβξένπ 1957. 
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ζην θΪζηξν ηνπ Οπέλζδσξ (αξ. θαη. 492-508) θαη, ηΫινο, δεθαεπηΪ πέλαθεο 

ζχγρξνλσλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ (αξ. θαη. 510-526, Ϋξγα ησλ ΠαπαινπθΪ, 

Κφληνγινπ, ΥαηδεθπξηΪθνπ-Γθέθα, εκεξηδέδε θαη Γηακαληφπνπινπ) θαη δψδεθα 

Ϋγρξσκεο ιηζνγξαθέεο ηεο ΑζελΪο Σαξζνχιε απφ ην πνξηθφιην κε ηηο ειιεληθΫο 

ελδπκαζέεο (αξ. θαη. 527-528).
451

Ζ ζπγθεθξηκΫλε επηινγά λα κελ αλαξηεζνχλ Ϋξγα 

ηνπ 19
νπ

 θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα άηαλ κΪιινλ ζπλεηδεηά θαη εξκελεχεηαη απφ 

ηελ αληέιεςε φηη ε ζπγθεθξηκΫλε εηθαζηηθά παξαγσγά δελ άηαλ «ειιεληθά». 

Ζ Ϋθζεζε ηνπ Εαππεένπ δηαθξέζεθε, επέζεο, θαη γηα ηνλ αξρηηεθηνληθφ ηεο 

ζρεδηαζκφ, ρΪξε ζηελ εηδηθά δηαξξχζκηζε ησλ αηζνπζψλ απφ ηνλ δσγξΪθν πχξν 

Βαζηιεένπ θαη ζε ζπλεξγαζέα κε ηνλ ΚαιιηγΪ.Ο Φξαληδάο ΦξαληδηζθΪθεοζε Ϊξζξν 

ηνπ ζηελ εθεκεξέδαΣα Νέα ηφληζε ραξαθηεξηζηηθΪ πσο «ρξεηΪδεηαη πξψηα [ν 

επηζθΫπηεο] λα ξέμεη ηξηγχξσ ηνπ Ϋλα βιΫκκα λα ζπκεζεέ πψο άζαλ θαη λα ζαπκΪζε 

πσο Ϋγηλαλ νη ηξεηο αραλεέο θαη θξχεο αέζνπζεο ηεο αλαηνιηθάο πιεπξΪο ηνπ κεγΪξνπ. 

Αληέ ησλ ηξηψλ κεγΪισλ νξζνγψλησλ αηζνπζψλ εδεκηνπξγάζεζαλ επηΪ κηθξφηεξα 

θαη ζπκπαζεηηθΪ δηακεξέζκαηα κε ηε δηθά ηνπ ην θαζΫλα κνπζεηαθά 

αηκφζθαηξα».
452

ην ξεπνξηΪδ ηνπ θαζεκεξηλνχ ηχπνπδηαβΪδνπκε, επέζεο, φηη νη 

«νξνθΫο ρακάισζαλ, νη αέζνπζεο κέθξπλαλ, θφπεθαλ, δηΪδξνκνη εδεκηνπξγάζεθαλ 

λΫνη, ηνέρνη πξνζεηΫζεζαλ… Έρεη δνζεέ απφιπηα ε αηκφζθαηξα κνπζεένπ»,
453

ελψ 

εθζεηΪζηεθε αθφκεν θξπθφο θσηηζκφο πνπ εέρε ηνπνζεηεζεέ γηα ηελ αλΪδεημε ησλ 

Ϋξγσλ, ηα εηδηθΪ ηαβΪληα απφ πεπηεζκΫλν ραξηφλη θαη νη ηνέρνη, νη νπνένη άηαλ 

βακκΫλνηζην ρξψκα πνπ εέρε ην θφλην ησλ πηλΪθσλ πνπ εέραλ αλαξηεζεέ πΪλσ 

ηνπο.
454

 

 

 

                                                 
451ExhibitionofGreekArt 3000 B.C. Ŕ A.D. 1945, secondedition, underrevision, θαηΪινγνοΫθζεζεο, 

RoyalAcademyofArts, 15 Φεβξνπαξένπ Ŕ 17 Μαξηένπ [1946], Λνλδέλν, 1946. 
452Φξ. ΦξαληδηζθΪθεο, «Καιιηηερληθνέ ζεζαπξνέ πνπ μαλαβιΫπνπλ ην θσο χζηεξα απφ 14 νιφθιεξα 

Ϋηε», εθ. Σα Νέα, 3 Ηνπιένπ 1953.  
453Αλκ., «Σν θαιιηηερληθφλ ξεπνξηΪδ ηεο εβδνκΪδνο. Ζ Ϋθζεζηο ηεο Πηλαθνζάθεο», εθ. Έεκμξ, 1 

Ηνπιένπ 1953. 
454Ν. ΜΪηζαο, «ΚαιιηηερληθΪ ζεκεηψκαηα (Ζ Ϋθζεζηο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο)», εθ. Δεκζηυξ Κήνολ, 

1 Ηνπιένπ 1953.Βι. επέζεο Δ. Βαθαιφ, «Ζ Ϋθζεζηο ηεο Πηλαθνζάθεο», εθ. Σα Νέα, 11 Ηνπιένπ 1953: 

«ηελ θαηΪιιειε πξνβνιά ηνπ δσγξαθηθνχ θπξέσο Ϋξγνπ παέδεη βΫβαηα κεγΪιν ξφιν ε επηθΪλεηα ηνπ 

ηνέρνπ πνπ ζα θξεκαζηά. Σν ζηεξεφηππν γθξέδν θαη ε αηψληα ιηλΪηζα, πνπ απνκνλψλνπλ Ϊμελα ην 

Ϋξγν, αληηθαηαζηΪζεθαλ εδψ απφ ρξψκαηα θαη χιε ζεξκά. Ζ ηφικε ηεο πξσηνβνπιέαο εμαθαλέδεηαη 

γηαηέ αθξηβψο Ϋρνπλ επηηεπρζά γηα θΪζε νκΪδα Ϋξγσλ νη ζσζηνέ ηφλνη πνπ ελαξκνλέδνληαη θαη 

αλαδεηθλχνπλ ηηο ηδηαέηεξεο δηθΫο ηνπο ρξσκαηηθΫο αμέεο. Δμαηξεηηθά εξγαζέα Ϋρεη γέλεη ζηελ 

δηαξξχζκηζε ηνπ θσηηζκνχ». ΔπηδνθηκαζηηθΪ ζρφιηα θαη ζηα ΓΤΦ [Γ.Π. αββέδεο], «Ζ Δζληθά 

Πηλαθνζάθε. Μηα απνθΪιπςηο εηο ην ΕΪππεηνλ», εθ. Σμ Βήια, 1 Ηνπιένπ 1953. Η. ΓηαθνπκΪηνο, 

«άκεξα αλνέγεη ε Ϋθζεζηο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», εθ. Δθεοεενία, 1 Ηνπιένπ 1953.  
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α) Ζ 1
ε
αίζνπζα θαη ν δηάδξνκνο 

Σνλ επηζθΫπηε ππνδερφηαλ ζηελ πξψηε αέζνπζα ν «Δπαγγειηζηάο ΛνπθΪο» 

(Π.1643, απγνηΫκπεξα ζε μχιν), Ϋξγν αγλψζηνπ θαιιηηΫρλε πνπ ρξνλνινγεέηαη ηνλ 

17
ν
 αηψλα, θαη ην νπνέν αγνξΪζηεθε αληέ δχν εθαηνκκπξέσλ δξαρκψλ απφ ηνλ 

Ϋκπνξν Θεφδσξν ΕνπκπνπιΪθε ζηηο αξρΫο ηνπ 1953.
455

ηνλ έδην ρψξν άηαλ, 

επέζεο,αλαξηεκΫλνη νη ηΫζζεξηο πθαληνέ ηΪπεηεο πνπ ππάξραλ ζηε ζπιινγά ηνπ 

κνπζεένπ (νη ηξεηο απφ ηε δσξεΪ ΡνδνθαλΪθε θαη ν ηΫηαξηνο απφ ηε δσξεΪ ηνπ 

ΛακπξΪθε),
456

 θαζψο επέζεο θαη νη δχν κεγΪισλ δηαζηΪζεσλ λεθξΫο θχζεηο κε ςΪξηα 

(Π. 921-922, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 202x249εθ.)ηνπ Ηηαινχ δσγξΪθνπ Γθ. ΚνπδΪηη 

(GaetanoCusati, 1655-1720), πξνεξρφκελεο απφ ηε δσξεΪ ΡνδνθαλΪθε, καδέ κε 

θσηνγξαθέεο απφ ηε ζπληάξεζε ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ πηλΪθσλ απφ ηνλ επηκειεηά ηεο 

Πηλαθνζάθεο Κσλζηαληέλν Κνπηζνπξά. Σα παξαπΪλσ εθζΫκαηα ζπκπιάξσλε, ηΫινο, 

κηα θσηνγξαθέα ησλ αηζνπζψλ ηεο Πηλαθνζάθεο (κε ρξνλνινγέα πξηλ ην 1926), φηαλ 

ην θαιιηηερληθφ έδξπκα ζηεγαδφηαλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Πνιπηερλεένπ, ψζηε ν 

επηζθΫπηεο λα αληηιεθζεέ ηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν αλΪξηεζεο ησλ εθζεκΪησλ απφ ηελ 

παξνχζα δηεχζπλζε ηνπ κνπζεένπ. ηνλ «ΓηΪδξνκν»πνπ βξηζθφηαλ ζην ηΫινο ηεο 

αέζνπζαο άηαλ ηνπνζεηεκΫλα κηα ζεηξΪ θαγεληηαλΪ πηΪηα απφ ηελ Ηηαιέα θαη Ϋλαο 

ξνθνθφ θαζξΫπηεο ηνπ 18
νπ

 αηψλα, πξνεξρφκελα φια απφ ην θιεξνδφηεκα ηνπ 

ΟδπζζΫα ΦσθΪ, θαζψο θαη ε «Πξνζθχλεζε ησλ ΠνηκΫλσλ» ηνπ ηΫθαλνπ 

Σδαγθαξφια (Π.147, θιεξνδφηεκα νχηδνπ).  

Σν πξψην απηφ θνκκΪηη ηεο Ϋθζεζεο ιεηηνπξγνχζε σο πξνπαξαζθεπαζηηθφο 

ρψξνο γηα ηνλ επηζθΫπηε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, αθνχ φπσο Ϋγξαςε 

ραξαθηεξηζηηθΪ ν ΚαιιηγΪο ζε Ϊξζξν ηνπ ζηνλ Εοβυιέγα ρξφληα αξγφηεξα «εέλαη 

επηβεβιεκΫλε ε ππνδνρά γηα κηα ηΫηνηνπ εέδνπο πλεπκαηηθά απφιαπζε. Καη εέλαη 

                                                 
455Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., Βηβιέν πξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο, ζπλεδξέαζε ηεο 24εο Ηαλνπαξένπ 

1953. 
456Βι. Φξ. ΦξαληδηζθΪθεο, «Καιιηηερληθνέ ζεζαπξνέ μαλαβιΫπνπλ ην θσο χζηεξα απφ 14 νιφθιεξα 

Ϋηε», εθ. Σα Νέα, 3 Ηνπιένπ 1953: «ηελ πξψηε αέζνπζα ηνλ πεξηκΫλεη - εθηφο βΫβαηα απφ ηνλ εθδφηε 

ησλ δηζρηιηνδξΪρκσλ εηζηηεξέσλ Ŕ Ϋλαο ηεξΪζηηνο πθαληφο ηΪπεο πνπ παξηζηΪ ηελ ζηΫςη ελφο 

απηνθξΪηνξνο, πηζαλψο ηνπ ΚαξινκΪγλνπ. Αληηζηνέρσο ζηηο δχν πιεπξΫο θξΫκνληαη δχν Ϊιια εμέζνπ 

ζαπκΪζηα γθνκπιΫλ ηνπ 18νπ θαη 16νπ αηψλνο. Σν Ϋλα αξηζηεξΪ καο κεηαθΫξεη ζε κηα απαιά εηδπιιηαθά 

ζθελά ελψ ην Ϊιιν Ŕ ηη αληέζεζηο αιάζεηα Ŕ Ϋρεη σο ζΫκα ην …θνχξεκα ησλ πξνβΪησλ. Πην 

αζπλάζηζην θαη ζπλζεηηθΪ ξσκαιεψηεξν εέλαη ην ζΫκα ηνπ ηξέηνπ θαη κεγαιπηΫξνπ εηο δηαζηΪζεηο 

ηΪπεηνο ηνπ 1νπ αηψλνο φπνπ Ϋλα ζκάλνο αξπαθηηθψλ νξλΫσλ επηηέζεηαη κε ιχζζα ελαληένλ νξληζψλνο 

πνπ ηνλ ππεξαζπέδεη κε γελλαηφηεηα Ϋλαο μεπνππνπιηαζκΫλνο πεηεηλφο». Απφ ηε δσξεΪ ΡνδνθαλΪθε 

πξνΫξρνληαλ ηα «Δπέζεζηο νξλΫσλ θαηΪ πεηεηλνχ» (Π.1296, 17νο αηψλαο, 260 x530 εθ.), «Σν θνχξεκα 

ησλ πξνβΪησλ» (Π.439, ηΫινο 16νπ αηψλα, 232 x174 εθ.) θαη «ηΫςηο ΑπηνθξΪηνξνο, πηζαλψο ηνπ 

ΚαξινκΪγλνπ» (Π. 1295, ηΪπεο εξγαζηεξένπ Βξπμειιψλ, κΫζα 16νπ αηψλνο, 350x320 εθ.). Ο 

ΛακπξΪθεο εέρε δσξέζεη ην «Δηδχιιην» (Π. 440, 18νο αηψλαο, 232 x174 εθ.) 
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ζεκαληηθφο ν ξφινο ηεο πξνπαξαζθεπάο, ηεο εηζαγσγάο, φηαλ πξφθεηηαη λα δηαθνπά 

ε πεδφηεηα ηνπ θαζεκεξηλνχ βένπ γηα λα ζε κεηαθΫξε ζηελ ςειφηεξε αηκφζθαηξα 

πνπ ζνπ πξνζθΫξεη ε θαιιηηερληθά κφξθσζε».
457

 Αληηζηνέρσο θαη ε  δηαξξχζκηζε 

ηεο αέζνπζαο απφ ηνλ Βαζηιεένπ απνζθνπνχζε ζηελ θαηΪιιειε πξνεηνηκαζέα ηνπ 

ζεαηά. Σν θσο, ζχκθσλα κε ηα ξεπνξηΪδ ηνπ ηχπνπ, άηαλ ζε θπζηθφ ηφλν θαη νη 

ηνέρνη βακκΫλνη ζε Ϋλαλ αξκνληθφ ζπλδπαζκφ γθξέδνπ θαη ξνδ,
458

ελψ ν κεγΪισλ 

δηαζηΪζεσλ ηΪπεηαο κε ζΫκα ηε «ηΫςε ηνπ ΒαζηιΫσο»άηαλ θξεκαζκΫλνο απφ ηελ 

κΫζε ηεο νξνθάο θαη πιαηζησλφηαλ αξκνληθΪ απφ πξΪζηλν βεινχδν, δεκηνπξγψληαο 

δχν εηζφδνπο γηα ηελ επφκελε αέζνπζα.
459

 

Ο πέλαθαο ηνπ Δπαγγειηζηά ΛνπθΪ λα δσγξαθέδεη ηελ Παλαγέα ιεηηνπξγνχζε 

εμέζνπ «πξνπαξαζθεπαζηηθΪ», αθνχ ελΫηεηλε ηελ ηεξφηεηα ηνπ ρψξνπ, 

ππελζπκέδνληαο ζηνλ ζεαηά πσο νη δσγξΪθνη βξέζθνληαλ ππφ ηελ πξνζηαζέα ηνπ 

Αγένπ. Ηδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ φκσο παξνπζηΪδεη ε επηινγά ηνπ ΚαιιηγΪ λα αλαξηάζεη 

ζηελ πξψηε απηά αέζνπζα ηελ «Πξνζθχλεζε ησλ ΠνηκΫλσλ» ηνπ Σδαγθαξφια, 

θαζηζηψληαο Ϋηζη ην ζπγθεθξηκΫλν Ϋξγν σο αθεηεξέα ηεο εθζεζηαθάο ηνπ αθάγεζεο. 

ηνλ θαηΪινγν ηνπ 1953 θαη ζην ζρφιην ηνπ γηα ηελ «Πξνζθχλεζε», ν ΚαιιηγΪο 

Ϋθαλε ιφγν γηα «δεέγκα ηεο εθθδκζηήξ (ε ππνγξΪκκηζε δηθά κνπ) δσγξαθηθάο θαηΪ 

ηελ Σνπξθνθξαηέα», επηζεκαέλνληαο ηελ Ϋληνλε επέδξαζε ηνπ ηηαιηθνχ ξνθνθφ, αιιΪ 

θαη ηε δηαηάξεζε ησλ ζηνηρεέσλ ηεο βπδαληηλάο παξΪδνζεο.
460

 Σν Ϋξγν εέρε 

δηαηεξάζεη ηε βπδαληηλά ηερληθά ηεο απγνηΫκπεξαο ζε μχιν θαζψο θαη ην ρξπζφ 

βΪζνο, νη δσεξΫο, φκσο, θηλάζεηο ησλ αγγΫισλ πνπ θξαηνχλ ηελ ηαηλέα κε ηηο 

θπκαηηζηΫο θακπχιεο, ηα θσηεηλΪ θαη κε ηνικεξΫο αληηζΫζεηο ρξψκαηα θαη ε 

πξνζπΪζεηα λα απνδνζεέ ε πξννπηηθά Ϋδεηρλαλ ηηο δπηηθΫο επηδξΪζεηο θαη δε ηα 

ξνθνθφ ζηνηρεέα, γηα ηα νπνέα Ϋθαλε ιφγν ν ΚαιιηγΪο. ε Ϊξζξν ηνπ ιέγα ρξφληα 

λσξέηεξα, ηνλ ΝνΫκβξην ηνπ 1951, εέρε ππνγξακκέζεη ηελ θαιιηηερληθά αμέα ηεο 

κεηαβπδαληηλάο ηΫρλεο γξΪθνληαο φηη «παιαηφηεξα, ζηνπο 16
ν
, 17

ν
 αηψλα, φηαλ νη 

θαιιηηΫρλεο πάγαηλαλ ζηε Βελεηέα Ϋπαηξλαλ ζηνηρεέα απφ ηελ μΫλε, ηελ δπηηθά 

επξσπατθά ηΫρλε. Σα ζηνηρεέα απηΪ ηα Ϋκπαδαλ ζηα ειιεληθΪ, ηα βπδαληηλΪ 

θαινχπηα, ρσξέο λα ρΪλεηαη ν ραξαθηάξαο ηεο δσγξαθηθάο 

                                                 
457Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ Ϋθζεζηο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», Εοβυξ, αξ. 8, Ηνχληνο 1956, ζει.9. 
458Αλκ., «Σν θαιιηηερληθφλ ξεπνξηΪδ ηεο εβδνκΪδνο. Ζ Ϋθζεζηο ηεο Πηλαθνζάθεο», εθ. Έεκμξ, 1 

Ηνπιένπ 1953. 
459Η. ΓηαθνπκΪηνο, «ηηο αέζνπζεο ηνπ Εαππεένπ», φπ.π. 
460Δεκζηή Πζκαημεήηδ Αεδκχκ, 1900, φπ.π., ζει. 21. 
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παξΪδνζεο».
461

Αληέζηνηρεο ζΫζεηο εέρε δηαηππψζεη πνιχ πην ζπζηεκαηηθΪ βΫβαηα ν 

Μαλφιεο ΥαηδεδΪθεο άδε απφ ηε δεθαεηέα ηνπ 1940, φηαλ κηιψληαο γηα ηε 

κεηαβπδαληηλά θαη δε θξεηηθά δσγξαθηθά, Ϋθαλε ιφγν γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

ηηαιηθψλ πξνηχπσλ ζχκθσλα κε ηηο αξρΫο ηεο βπδαληηλάο αηζζεηηθάο παξΪδνζεο θαη 

ηελ «πεηζκαηηθά ειιεληθά αληέζηαζε» ζην μΫλν ζηνηρεέν.
462

 ΜΪιηζηα ππνγξΪκκηζε 

φηη ε επηινγά ησλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ ηνπ 17
νπ

 θαη 18
νπ

 αηψλα λα δηαιΫγνπλ 

πξφηππα απφ ηελ ΑλαγΫλλεζε θαη φρη απφ ην «αλάζπρν» κπαξφθ, νθεηιφηαλ ζηελ 

«άξεκε θαη ηζνξξνπεκΫλε ζχλζεζε» ησλ αλαγελλεζηαθψλ Ϋξγσλ, θαζψο θαη ζηελ 

αέζζεζε ηνπ κΫηξνπ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ «βξέζθνληαλ ζε αξκνλέα κε ηε 

καθξαέσλε αηζζεηηθά αληέιεςε ηνπ βπδαληηλνχ θαη κεηαβπδαληηλνχ Έιιελα. Καη 

απηά, βΫβαηα, δελ ηνπ επΫηξεπε λα αηζζαλζά ηνλ ηαξαγκΫλν θαη ππνθεέκελνλ φγθν 

ηνπ Μπαξφθ. Απηφ αιεζεχεη θαη γηα ην ζχγρξνλν Έιιελα».
463

 Λέγα ρξφληα αξγφηεξα 

δε, ν ΥαηδεδΪθεο ππνζηάξημε φηη ε κεηαβπδαληηλά δσγξαθηθά «ζηΪζεθε κηα απφ ηηο 

ιακπξφηεξεο εθδειψζεηο ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ δηακφξθσζε ν ειιεληθφο ιαφο κεηΪ ηε 

δηΪιπζε ηεο κεγΪιεο ειιεληθάο απηνθξαηνξέαο δψληαο θΪησ απφ ηνπο δχν 

θαηαθηεηΫο, ηνλ Σνχξθν θαη ηνλ ΒελεηζηΪλν».
464

 

Σν Ϋξγν ηνπ Σδαγθαξφια, επνκΫλσο, Ϋδεηρλε ζηνλ επηζθΫπηε ηεο Ϋθζεζεο ηνπ 

Εαππεένπ Ϋλα επηηπρεκΫλν παξΪδεηγκα ηεο «κεηνπζέσζεο» ησλ δπηηθψλ πξνηχπσλ 

απφ ηνπο Έιιελεο θαιιηηΫρλεο θαη ηε δηαηάξεζε ηεο ειιεληθάο Ϋθθξαζεο ζηε 

κεηαβπδαληηλά ηΫρλε θαηηαπηφρξνλα ιεηηνπξγνχζε πξνπαξαζθεπαζηηθΪ γηα ηε 

ζπλΫρεηα ηεο αθάγεζεο ζηηο επφκελεο αέζνπζεο, φπνπ παξνπζηαδφηαλ ε εμΫιημε ηεο 

λενειιεληθάο ηΫρλεο, θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νπνέαο άηαλενξηζηηθά ξάμε κε ηε 

βπδαληηλά παξΪδνζε θαη ε πιάξεο πηνζΫηεζε ησλ δπηηθνεπξσπατθψλ θαιιηηερληθψλ 

πξνηχπσλ.πσο αλαγλψξηζε ν ΚαιιηγΪο ζε κεηαγελΫζηεξν ρξνληθΪ Ϊξζξν ηνπ, ζηηο 

παξακνλΫο ηεο ΔπαλΪζηαζεο ε αλαλεσηηθά δχλακε ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο εέρε πηα 

εμαληιεζεέ θαη γηα πξψηε θνξΪ «ζπλαληΪκε Ϋξγα θελΪ ά θιχαξα, κ‟ εμσηεξηθΫο 

κνλΪρα παξαιιαγΫο, ρσξέο δεκηνπξγηθά πλνά»· Ϋζπεπζε, φκσο, λα πξνζζΫζεη φηη ε 

                                                 
461Μ. ΚαιιηγΪο, «Δκεέο θαη νη μΫλνη», εθ. Σμ Βήια, 3 Ννεκβξένπ 1951. 
462Μ. ΥαηδεδΪθεο, «Ζ θξεηηθά δσγξαθηθά θαη ε ηηαιηθά ραιθνγξαθέα», Κνδηζηά Υνμκζηά, Η, 1947, 

ζει. 45. 
463π.π. 
464Μ. ΥαηδεδΪθεο, «πκβνιά ζηε κειΫηε ηεο κεηαβπδαληηλάο δσγξαθηθάο. Σα θαιιηηερληθΪ θΫληξα», 

ζην L'Hellenisme Contemporain, 1453-1953. Ζ πεκηδημζζμζηή επέηεζμξ απυ ηδξ Αθχζεςξ ηδξ 

Κςκζηακηζκμοπυθεςξ. Ακαικδζηζηυξ ηυιμξ, Αζάλα, 1953, ζει. 225. 
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ζνθά βπδαληηλά ηερληθά Ϋζσζε ηΫηνηα Ϋξγα απφ ην λα γέλνπλ εληειψο Ϊηερλα φπσο 

εέρε ζπκβεέ ζε Ϊιιεο ηερληθΫο.
465

 

 

β) Ζ 3
ε
 αίζνπζα: Πξόδξνκνη θαη πξώηνη λενέιιελεο δσγξάθνη 

Ζ ηξέηε αέζνπζαηνπ Εαππεένπ ππνδερφηαλ ηνλ ζεαηά «κε Ϋλα γιπθφ 

γαιαθηψδεο θσο εκΫξαο πνπ δηΫξρεηαη απφ ηε ζπγθιέλνπζα νξνθά θαηαζθεπαζκΫλε 

απφ εκηδηαθαλΫο Ϊζπξν παλέ ζε ηξφπν λα δηεπζχλε ην θσο επΪλσ ζηνπο πέλαθεο 

θσηέδνληΪο ηνπο κνλαδηθΪ. ΑλΪινγν εέλαη θαη ην βΪςηκν ησλ ηνέρσλ ζε γθξέδν θαη 

κπεδ, πνπ Ϋρνπλ πιεζηΪζεη κε ηελ πξνζζάθε ελφο κεζφηνηρνπ απφ γθξέδν πιηθφ, 

ηνπνζεηεκΫλα κε αξκνληθά αζπκκεηξέα κεηαμχ ηνπο, θαη εκπνδέδνπλ ηελ αέζνπζα λα 

κνηΪδε κε δηΪδξνκν».
466

 Ζ αέζνπζα εέρε ηνλ ηέηιν «Πξφδξνκνη θαη Πξψηνη 

ΝενΫιιελεο δσγξΪθνη», θαη πεξηιΪκβαλε α) ηε δσγξαθηθά παξαγσγά ησλ 

θαιιηηερλψλ εθεέλσλ πνπ δξαζηεξηνπνηάζεθαλ ζηα λεζηΪ ηνπ Ηνλένπ απφ ηα κΫζα 

ηνπ 17
νπ

 Ϋσο θαη ηα κΫζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, θαη β) ηα Ϋξγα ησλ δσγξΪθσλ εθεέλσλ πνπ 

εξγΪζηεθαλ ζηηο επξσπατθΫο πφιεηο αιιΪ θαη ηελ ΔιιΪδα θαηΪ ηα πξψηα πελάληα 

ρξφληα κεηΪ ηελ ΑπειεπζΫξσζε.  

Αθεηεξέα εδψ άηαλ ηα ηξέα πξνζρΫδηα ζε ιΪδη ηνπ Νηθφιανπ ΓνμαξΪ γηα ηελ 

Οπξαλέα ηνπ λανχ ηεο ΦαλεξσκΫλεο ηεο Εαθχλζνπ: «Ζ Κνέκεζε ηεο Θενηφθνπ», 

π.1753-1754 (Π.148), «Σν "γελΫζηνλ" ηεο Θενηφθνπ», π. 1753-1754 (Π.149) θαη «Ζ 

ΜεηΪζηαζε ηεο Θενηφθνπ» (Π.150), Ϋξγα ηα νπνέα εέρε αγνξΪζεη γηα ηε ζπιινγά ηεο 

Πηλαθνζάθεο ν Εαραξέαο Παπαλησλένπ ζηα 1925. ηελ αέζνπζα θαη κε κφλε 

εμαέξεζε ηελ «ΠξσηνκαγηΪ ζηελ ΚΫξθπξα» (Π.483) ηνπ ΥαξΪιακπνπ Παρά,
467

 

θπξηαξρνχζαλ νη πξνζσπνγξαθέεο. Ο «Φαξκαθνπνηφο Γηθφπνπινο» (Π.491) ηνπ 

Νηθφιανπ Καληνχλε πνπ ππάξρε ζηε ζπιινγά απφ ηελ πεξένδν ηνπ ΜεζνπνιΫκνπ 

ζπκπιεξψζεθε απφ ην πνξηξΫην ηνπ «εβαζηηαλνχ θηαδΪ» (Π.1653) ηνπ έδηνπ 

δσγξΪθνπ, Ϋξγν πνπ αγφξαζε ν ΚαιιηγΪο ιέγνπο κάλεο πξηλ ηελ Ϋλαξμε ηεο Ϋθζεζεο 

απφ ηνλ Θεφδσξν ΕνπκπνπιΪθε γηα 3.500.000 δξρ. ΜΪιηζηα ηα πεξηζζφηεξα 

πνξηξΫηα άηαλ απνθηάκαηα ηεο Πηλαθνζάθεο θαηΪ ηα ρξφληα 1949-1953, ελδεηθηηθφ 

ηνπ ελδηαθΫξνληνο ηνπ ΚαιιηγΪ λα εκπινπηέζεη ην ηκάκα ηεο Δπηαλεζηαθάο 

ηΫρλεο.Έηζη ν επηζθΫπηεο Ϋβιεπε κηα «Πξνζσπνγξαθέα γπλαηθφο» (Π.1521), 

                                                 
465Μ. ΚαιιηγΪο, «Σν εηθνζηΫλα ππάξμε νξφζεκν θαη γηα ηελ λενειιεληθά ηΫρλε», εθ. Σμ Βήια, 25 

Μαξηένπ 1962. 
466Αλκ., «Σν θαιιηηερληθφλ ξεπνξηΪδ ηεο εβδνκΪδνο. Ζ Ϋθζεζηο ηεο Πηλαθνζάθεο», εθ. Έεκμξ, 1 

Ηνπιένπ 1953. 
467Έξγν γηα ην νπνέν ν ΚαιιηγΪο ζεκεέσζε ηελ ηΪζε ησλ δσγξΪθσλ λα αληινχλ ζηνηρεέα απφ ηε ιατθά 

δσά. 
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αγλψζηνπ Δπηαλεζένπ·
468

 ηνλ «ΝΫν ηεο νηθνγΫλεηαο ηεθΪλνπ εθ χξνπ» (Π.1516) 

πνπ ηφηε απνδηδφηαλ ζε άβκςζημ Κενηοναίμ ηςκ ανπχκ ημο 19
μο

 αζχκα θαη πνπ ιέγα 

ρξφληα αξγφηεξα απνδφζεθε ζηνλ FrancescoPige·
469

 ηελ «Πξνζσπνγξαθέα γπλαέθαο» 

(Π. 1415) ηνπ Κσλζηαληέλνπ ΗαηξΪ·
470

 ηελ «Πξνζσπνγξαθέα ηνπ Κεξθπξαένπ 

δηθεγφξνπ ΓνλΪηνπ Γεκνπιέηζα» (Π. 1654) ηνπ Γηνλχζηνπ Σζφθνπ·
471

ηελ «Δηθφλα 

ηεξΫα» (Π.1157, δσξεΪ Πνιπηερλεένπ) ηνπ ΠΫηξνπ Παπιέδε-Μελψηνπ, «Δπηαλάζηνο 

δσγξΪθνο, ζπνπδΪζαο πηζαλψο εηο Ηηαιέαλ, εμΫζεζε ην πξψηνλ εηο Αζάλαο ην 1858», 

ζχκθσλα κε ην ζχληνκν βηνγξαθηθφ ηνπ ζηνλΟδδβυ ηνπ 1953·
472

θαη ηελ «Κεθαιά 

γξαέαο» (Π.725, απφ ην θιεξνδφηεκα θνπινχδε) ηνπ Γεψξγηνπ Άβιηρνπ. ΣΫινο, ν 

Αληψλεο ΜπελΪθεο εέρε δαλεέζεη γηα ηελ Ϋθζεζε ην πνξηξΫην ηνπ «Παλαγηψηε 

ΜπελΪθε» (Π.2153, θιεξνδφηεκα Αληψλε ΜπελΪθε), θηινηερλεκΫλν απφ ηνλ 

ΓεξΪζηκν ΠηηδακΪλν, ψζηε λα εθπξνζσπεζεέ ζηελ αθάγεζε θαη ν Κεξθπξατθάο 

θαηαγσγάο δσγξΪθνο. 

ηνλ Οδδβυ ηεο Ϋθζεζεο, ν ΚαιιηγΪο αλαγλψξηζε ηελ πλεπκαηηθά Ϊλζεζε ηεο 

Δπηαλάζνπ ζηηο εηθαζηηθΫο ηΫρλεο θαη ηε ινγνηερλέα «εηο ηελ πξν θαη θαηΪ ηελ 

ΔπαλΪζηαζηλ επνράλ», Ϋθαλε ιφγν γηαηηο ηηαιηθΫο θαη δε βελεηζηΪληθεο επηξξνΫο ζηε 

δσγξαθηθά, αιιΪ ηαπηφρξνλαεπεζάκαλε φηη«νη πεξηζζφηεξνη ησλ Δπηαλεζέσλ 

θαιιηηερλψλ απνθεχγνπλ κελ πνιιΪθηο μεληθΪο κνξθΪο, δελ θαηνξζψλνπλ φκσο λα 

δψζνπλ, φπσο ν νισκφο, ζθξαγέδα ηαεανχξ εθθδκζηήξ εηθνάζεςξ (ε ππνγξΪκκηζε 

δηθά κνπ)εηο ηα Ϋξγα ησλ».
473

 

Σν δάηεκα ηεο «ειιεληθφηεηαο» ηεο δσγξαθηθάο παξαγσγάοησλ θαιιηηερλψλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηάζεθαλ ζηα Ηφληα λεζηΪ απφ ηα κΫζα ηνπ 17
νπ

 Ϋσο θαη ηα κΫζα ηνπ 

19
νπ

 αηψλα εέρε άδε απαζρνιάζεη ηνπο Έιιελεο ιφγηνπο ΑλδξΫα Μνπζηνμχδε θαη 

πξέδσλα ΛΪκπξνπ, κε ηνλ ηειεπηαέν λα ππνζηεξέδεη ηελ αμέα ηεο γηα ηε 

                                                 
468ηα πξαθηηθΪ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο (ζπλεδξέαζε ηεο) δηαβΪδνπκε φηη ην Ϋξγν απνθηάζεθε απφ 

ηνλ Θεφδσξν ΕνπκπνπιΪθε ην 1951 αληέ 800.000 δξρ. Θεσξάζεθε ηφηε πνξηξΫην ηεο ζπδχγνπ ηνπ 

Ηηαινχ θηιΫιιελα Niccolò Tommaseo (1802-1874), ηελ πξνζσπνγξαθέα ηνπ νπνένπ επέζεο αγφξαζε ν 

ΚαιιηγΪο απφ ηνλ ΕνπκπνπιΪθε αληέ 800.000δξρ. (Π.1520).  
469Ο πέλαθαο αγνξΪζηεθε απφ ηελ θ. Γξεγ. ηεθΪλνπ γηα 1.100.000 δξρ. θαη ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθΪ 

ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο παξηζηΪλεη πξφγνλν ηεο θεξθπξατθάο νηθνγΫλεηαο ηεθΪλνπ θαη εέλαη Ϋξγν 

αγλψζηνπ δσγξΪθνπ ησλ αξρψλ ηνπ 19νπ αηψλα. ηνπο θαηαιφγνπο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ην Ϋξγν 

απνδφζεθε ζηνλ Πέηδε ην 1957, ε ηαπηφηεηα, φκσο, ηνπ δσγξΪθνπ εέρε γέλεη γλσζηά κεξηθΪ ρξφληα 

λσξέηεξα, ρΪξε ζηνπο Νέθν Κεζζαλιά θαη Σψλε πεηΫξε, νη νπνένη θαη εληφπηζαλ ζην πνξηξΫην ηνπ 

Τδξαένπ ηακΪηε Βνπδνχξε ηελ επηγξαθά «Hydra, 7/19 Aprile 1857, FrancescoPigediTirolopinxit». 

Βι. ζρεηηθΪ Μ. ΚαιιηγΪο, Έθθδκεξ γςβνάθμζ ζηδκ Δεκζηή Πζκαημεήηδ (ιζα επζθμβή), Αζάλα Ŕ 

ΓηΪλληλα, Γσδψλε, 1984, ζει. 83, ππνζ. 2. 
470ΑγνξΪζηεθε ζηα 1949 απφ ηνλ Θεφδσξν ΕνπκπνπιΪθε γηα 350.000 δξρ.  
471ΑγνξΪζηεθε απφ ηνλ Νέθν Κεζζαλιά ην 1953 γηα 2.000.000 δξρ. 
472Δεκζηή Πζκαημεήηδ Αεδκχκ, 1900, φπ.π., ζει. 29. 
473Δεκζηή Πζκαημεήηδ Αεδκχκ, 1900, φπ.π., ζει. 21. 
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δηακφξθσζε ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο θαζψο θαη ηνλ ειιεληθφ ηεο ραξαθηάξα.
474

Ο 

ππξέδσλ Γε ΒηΪδεο, επέζεο, κε ηελ αξζξνγξαθέα ηνπ ζην πεξηνδηθφ Πζκαημεήηδ 

ζηηο αξρΫο ηνπ 20
νπ

 αηψλα εέρε επηρεηξάζεη πην ζπζηεκαηηθΪ λα ελζσκαηψζεη ηελ 

επηαλεζηαθά ηΫρλε ζην ππφ δηακφξθσζε ηφηε αθάγεκα ηεο ηζηνξέαο ηεο 

λενειιεληθάο ηΫρλεο.
475

 Σελ πεξένδν ηνπ ΜεζνπνιΫκνπ ην ζπγθεθξηκΫλν λάκα 

αλΫιαβε λα ζπλερέζεη ν Παπαλησλένπ, ν νπνένο, φπσο ζρνιέαζα αλαιπηηθΪ ζην 

δεχηεξν ηκάκα ηεο δηαηξηβάο, επΫιεμεζπλεηδεηΪ λα ηνπνζεηάζεη ηελ αθεηεξέα ηεο 

λενειιεληθάο ηΫρλεο ζηα ΔπηΪλεζα κε ηελ αγνξΪ γηα ηε ζπιινγά ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο ησλ πξνζρεδέσλ ηνπ Ν. ΓνμαξΪ γηα ηελ ΦαλεξσκΫλε ηεο Εαθχλζνπ, 

θξέλνληαο φηη ε εηζαγσγά ηνπ ηηαιηθνχ λαηνπξαιηζκνχ ζηελ εθθιεζηαζηηθά 

δσγξαθηθά απνηεινχζε ην βαζηθφ ζηνηρεέν ηνπ «εμεπξσπατζκνχ» ηεο ειιεληθάο 

ηΫρλεο θαη ζπλαθφινπζα ηεο θαιιηηερληθάο ηεο αμέαο. Σελ δεθαεηέαηνπ 1930 ην 

ελδηαθΫξνλ γηα ηελ εηθαζηηθά παξαγσγά ησλ Ηνλέσλ λάζσλ εληΪζεθε, φπσο δεέρλνπλ 

κηα ζεηξΪ Ϊξζξσλ ηνπ δσγξΪθνπ Γεκάηξηνπ ΠειεθΪζε ζηελ εθεκεξέδα 

Δπηάκδζμξ,
476

 θαη θπξέσο ην βηβιέν ηνπ λεαξνχ ηφηε Άγγεινπ Πξνθνπένπ γηα ηνλ 

Δθηακδζζχηζημ Ναημοναθζζιυ.
477

 

πσο Ϋδεημε ν Π. ΗσΪλλνπ, ν Ηηαιφο ηζηνξηθφο ηΫρλεο . Μπεηέλη 

(SergioBettini)ζηα δεκνζηεχκαηΪ ηνπ κεηαμχ 1934 θαη 1942 επηρεέξεζε λα δεέμεη ηελ 

«ηηαιηθφηεηα» ηεο επηαλεζηαθάο ζρνιάο, απνθαιψληαο ηελ «κηα κηθξά επαξρέα ηεο 

δσγξαθηθάο ηνπ Βελεηηθνχ Settecento», ε νπνέα «αλ θαη εθηειεζκΫλε απφ Έιιελεο, 

εέλαη θαζ‟ νινθιεξέα, απνιχησο, βελεηζηΪληθε».
478

 Σηο ζΫζεηο ηνπ Μπεηέλη ζρεηηθΪ κε 

ηελ επηαλεζηαθά εηθαζηηθά παξαγσγά πηνζΫηεζε αλνκνιφγεηα θαη ν ΥαηδεδΪθεο 

γξΪθνληαο φηη «μεθφβεη θαζαξΪ απφ ηηο παξαδφζεηο ηεο ειιεληθάο κεζαησληθάο 

ηΫρλεο» θαη σο εθ ηνχηνπ απνηειεέ νπζηαζηηθΪ επαξρηαθά ζρνιά ηεο ηηαιηθάο 

δσγξαθηθάο, ζε αληέζεζε κε ηηο ππφινηπεο πεξηνρΫο ηεο ειιεληθάο επηθξΪηεηαο ζηηο 

νπνέεο ζπλερέζηεθε ε «νξγαληθΪ εμειηγκΫλε κΫρξη ηφηεο κεζαησληθά ειιεληθά 

                                                 
474Βι. ζρεηηθΪ Π. ΗσΪλλνπ, «“Διιελντηαιηθά”, “Βελεηηθά”, “Νενειιεληθά”, “Μεηαβπδαληηλά”…: 

Οξηζκνέ Ŕ εξκελεέεο γηα ηελ εηθαζηηθά παξαγσγά ζηα ΔπηΪλεζα (17νο Ŕ 19νο αηψλαο)», ζην Θ΄ 

Πακζυκζμ οκέδνζμ (Παλμί, 26-30 Μαΐμο 2010), ΠξαθηηθΪ, επηκΫιεηα Αιέθε Γ. Νηθεθφξνπ, Παμνέ, 

2014, ηφκνο Β΄, ζει.176-178. 
475Βι. π. Γε ΒηΪδεο, «Ζ δσγξαθηθά ελ ΔιιΪδη. Ηζηνξηθά κειΫηε», Πζκαημεήηδ, φπ.π.  
476Βι. Γ. ΠειεθΪζεο, «Ζ θαιιηηερληθά ΕΪθπλζνο εέλε ε Φισξεληέα ηεο ΔιιΪδνο», εθ. Δπηάκδζμξ, 10 

θαη 24 Ηνπλένπ 1933, 8 Ηνπιένπ 1933, 2, 16, 23 θαη 30 επηεκβξένπ 1933, 7, 14,21,28 Οθησβξένπ 1933 

θαη 4 Ννεκβξένπ 1933. 
477Ά. Πξνθνπένπ, Νεμεθθδκζηή ηέπκδ. Βζαθίμ Πνχημ. Δθηακδζζχηζημξ καημοναθζζιυξ, φπ.π. 
478Π. ΗσΪλλνπ, «“Διιελντηαιηθά”, “Βελεηηθά”, “Νενειιεληθά”, “Μεηαβπδαληηλά”…: Οξηζκνέ Ŕ 

εξκελεέεο γηα ηελ εηθαζηηθά παξαγσγά ζηα ΔπηΪλεζα (17νο Ŕ 19νο αηψλαο)», φπ.π., ζει. 179. 
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δσγξαθηθά».
479

Πνιχ πην ζαθάο άηαλ ε ζΫζε ηνπ ΑλδξΫα Ξπγγφπνπινπ, ν νπνένο ζην 

βηβιέν ηνπ γηα ηελ ηζηνξέα ηεο ζξεζθεπηηθάο δσγξαθηθάο κεηα ηελ Άισζε,ηφληζε φηη 

ε επηαλεζηαθά εηθαζηηθά παξαγσγά δελ εέρε ζΫζε ζε κηα ηζηνξέα ηεο λενειιεληθάο 

ηΫρλεο θαη σο εθ ηνχηνπ άηαλ ιΪζνο λα ηνπνζεηεέηαη ζηελ απαξρά ηεο.
480

 

Ο ΚαιιηγΪο αλ θαη παξαδερφηαλ, φπσο αλΫθεξα,ηελ Ϋιιεηςε «ειιεληθάο 

Ϋθθξαζεο» ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ Ϋξγσλ, απνδΫρηεθεηελ ελζσκΪησζε ηνπο ζηελ ππφ 

θαηαζθεπά ζηηο αέζνπζεο ηνπ Εαππεένπ αθάγεζε ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο 

ηΫρλεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν «πξφδξνκνη» γηα ηνπο επηαλάζηνπο θαιιηηΫρλεο, 

πεξηζζφηεξν, θαηΪ ηε γλψκε κνπ, κε ηε ζεκαζέα «εθεέλσλ πνπ εκθαλέδνληαη πξηλ 

απφ θΪπνηνλ Ϊιιν» θαη φρη κε ηελ Ϋλλνηα εθεέλσλ πνπ «πξνπαξαζθεπΪδνπλ ηε δξΪζε 

ησλ επφκελσλ». ηα δεκνζηεπκΫλα θεέκελα ηνπ εθεέλεο ηεο πεξηφδνπν δηεπζπληάο ηεο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο δελ αλαθΫξζεθε πεξηζζφηεξν ζην ζπγθεθξηκΫλν δάηεκα, φπσο 

ιφγνπ ρΪξε ν πεηΫξεο, ν νπνένο, φπσο ζα ζρνιηΪζσ παξαθΪησ, Ϋθαλε ιφγν γηα ηελ 

νξγαληθά ζχλδεζε ηεο επηαλεζηαθάο ηΫρλεο κε ηε κεηαβπδαληηλά ηΫρλε. ΚαηΪ ηε 

γλψκε κνπ, ν ΚαιιηγΪο πξνζΫγγηζε ηε δσγξαθηθά παξαγσγά ησλ Ηνλέσλ λάζσλ σο 

Ϋλα απηφλνκν θαη «θιεηζηφ» θαιιηηερληθφ θαηλφκελν, ην νπνέν φκσο εμαηηέαο α) ηεο 

κεγΪιεο ηνπ Ϋθηαζεο, β) ηνπ γεγνλφηνο φηη δεκηνπξγάζεθε ζε κηα πξψελ 

βελεηνθξαηνχκελε θαη λπλ ειιεληθά επηθξΪηεηα, γ) ηεο αμηφινγεο θαιιηηερληθάο ηνπ 

πνηφηεηαο θαη δ) ηνπ βαζηθνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ πνπ άηαλ ε νξηζηηθά ξάμε κε ηελ 

παξΪδνζε, Ϋπξεπε δηθαηνινγεκΫλα λα ζπκπεξηιεθζεέ ζην ζψκα ηεο λενειιεληθάο 

πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηΪο, ηε δηΪζσζε θαη πξνβνιά ηεο νπνέαο εέρε αλαιΪβεη ε 

Δζληθά Πηλαθνζάθε. 

ΜεηΪ ηα Ϋξγα ησλ Δπηαλεζέσλ θαιιηηερλψλ, ν επηζθΫπηεο ηνπ Εαππεένπ 

Ϋβιεπε αλαξηεκΫλνπο ηνπο πέλαθεο ησλ δσγξΪθσλ εθεέλσλ πνπ δξαζηεξηνπνηάζεθαλ 

κεηΪ ηελ ΔπαλΪζηαζε ηνπ 1821 θαη ζε κηα πεξένδν πεξέπνπ πελάληα εηψλ, απφ ην 

1830 σο ην 1880.Δπξφθεηην θπξέσο γηα θαιιηηΫρλεο κε ζπνπδΫο ζε θαιιηηερληθΫο 

                                                 
479Μ. ΥαηδεδΪθεο, «πκβνιά ζηε κειΫηε ηεο κεηαβπδαληηλάο δσγξαθηθάο. Σα θαιιηηερληθΪ θΫληξα», 

φπ.π., ζει. 223.   
480Α. Ξπγγφπνπινο, πεδίαζια ηδξ ζζημνίαξ ηδξ ενδζηεοηζηήξ γςβναθζηήξ ιεηά ηδκ άθςζζκ, Αζάλα, 

Αξραηνινγηθά Δηαηξέα, 1957, ζει. 332. Βι. θαη ηα φζα αλαθΫξεη ζηε ζει. 351: «Πνιχ νιηγψηεξνλ ζα 

εδχλαην ε δσγξαθηθά απηά λα ζεσξεζά σο ε απαξρά ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο. Τπνζηεξέδεηαη 

ζπλάζσο φηη νη δσγξΪθνη νη αλάθνληεο εηο ηελ εμηηαιηζκΫλελ ζρνιάλ ηεο Δπηαλάζνπ θαηψξζσζαλ λα 

δψζνπλ εηο ηα ηηαιηθΪ ησλ πξφηππα ραξαθηάξα πεξηζζφηεξνλ ειιεληθφλ. Σνχην εέλαη, θαηΪ ηε γλψκελ 

κνπ, ιέαλ ακθηζβεηάζηκνλ. Σν πηζαλψηεξνλ εέλαη φηη ε θΪπνηα απινπνέεζηο ε παξαηεξνπκΫλε εηο ηα 

Ϋξγα ησλ Δπηαλεζέσλ δσγξΪθσλ πξνΫξρεηαη φρη απφ ηελ πξνζπΪζεηαλ λα εμειιελέζνπλ, θαηΪ ηηλΪ 

ηξφπνλ, ηα ηηαιηθΪ ησλ πξφηππα, αιι‟ απφ ηελ ηερληθάλ ησλ αδπλακέαλ λα ηα κηκεζνχλ πιάξσο. Ζ 

λενειιεληθά ζπλεπψο ηΫρλε δελ Ϋρεη ηελ αξράλ ηεο εηο ηελ εμηηαιηζκΫλελ δσγξαθηθάλ ηεο Δπηαλάζνπ, 

ε νπνέα Ϊιισζηε κεηΪ ηελ Διιεληθάλ ΔπαλΪζηαζηλ εέρελ, φπσο ζα έδσκελ εηο ην επφκελνλ θεθΪιαηνλ, 

θαη‟ νπζέαλ εθιεέςεη».  
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αθαδεκέεο ηνπ εμσηεξηθνχ, νη νπνένη εέηε επΫζηξεςαλ ζηελ ΔιιΪδα θαη αλΫιαβαλ ηε 

δηδαζθαιέα ζην λενζχζηαην ρνιεέν ησλ Καιψλ Σερλψλ, εέηε παξΫκεηλαλ ζηελ 

«Δζπεξέα». χκθσλα κε ηνλ Οδδβυ ηνπ 1953, ηξέα αληέγξαθα Ϋξγσλ 

δπηηθνεπξσπατθάο ηΫρλεο πνπ αλάθαλ παιαηφηεξα ζηε ζπιινγά ηνπ 

Πνιπηερλεένπάηαλ ηνπνζεηεκΫλα καδέ: ε «Ηηαιέδα ρνξεχηξηα», π.1851-53 (Π. 1162) 

ηνπ Ϊγλσζηνπ ηφηε δσγξΪθνπ κε θαηαγσγά απφ ηε ΘξΪθεΓεκάηξηνπ ΓνκβξηΪδε· κηα 

«Πξνζσπνγξαθέα» (Π.1159),«αληέγξαθν Ϋξγν ηνπ Schiavone», ζχκθσλα κε ηνλ 

Οδδβυ,
481

 ηνπ Θεφδσξνπ ΒξπδΪθε· θαη «Ζ κνχζα ΔπηΫξπε», π.1843-45 (Π.873) ηνπ 

Φέιηππνπ Μαξγαξέηε, απφ ηνπο πξψηνπο Έιιελεο θαζεγεηΫο ζην ρνιεέν ησλ 

Σερλψλ, γλσζηφο θπξέσο γηα ηελ ηδηφηεηα ηνπ θσηνγξΪθνπ.
482

Κνηλφ γλψξηζκα ησλ 

ηξηψλ δσγξΪθσλ άηαλ νη θαιιηηερληθΫο ζπνπδΫο ζην εμσηεξηθφ: νη κελ Μαξγαξέηεο 

θαη ΓνκβξηΪδεο ζηελ Αθαδεκέα Καιψλ Σερλψλ ηεο Ρψκεο, ν δε ΒξπδΪθεο ζηελ 

Αθαδεκέα Καιψλ Σερλψλ ηνπ ΜνλΪρνπ. Αλαθεξφκελνο ζηα ζπγθεθξηκΫλα Ϋξγα, ν 

ΚαιιηγΪο ηα ραξαθηάξηζε σο δεέγκαηα ηεο ηθαλφηεηαο ησλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ 

πνπ επΫζηξεθαλ απφ ηελ Δζπεξέα, «εηο ηα νπνέα φκσο δηαθαέλεηαη πΪληνηε ε 

πξνζσπηθφηεο ησλ».
483

 

ηελ έδηα αέζνπζα άηαλαλαξηεκΫλα θαη πΫληε Ϋξγα ηνπ Θεφδσξνπ ΒξπδΪθε 

πνπ πξνΫξρνληαλ απφ ηε δσξεΪ ηνπ Δζληθνχ Παλεπηζηεκένπθαη πεξηΫγξαθαλ «ηα 

θιΫε ηνπ Αγψλνο», κε άξσεο θαη ζθελΫο ηεο ΔπαλΪζηαζεο, θηινηερλεκΫλα ηηο 

πξψηεο δεθαεηέεο κεηΪ ηελ Αλεμαξηεζέα θαη «κΫζα ζην πλεχκα ηεο εζληθάο 

αηζηνδνμέαο».
484

 

Ηδηαέηεξε ζΫζε ζηελ αθάγεζε ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο Ϋδσζε ν 

ΚαιιηγΪο ζηνλ παληειψο Ϊγλσζην ηελ πεξένδν εθεέλεΓξεγφξην νχηδν, επηιΫγνληαο 

λα αλαξηάζεη ζηελ αέζνπζα ηνπ Εαππεένπ ηξέα Ϋξγα ηνπ θαιιηηΫρλε (κηα ειαηνγξαθέα 

θαη δχν ζρΫδηα κε κνιχβη), ηα νπνέα απεηθφληδαλ ειιεληθΪ ηνπέα.
485

Ο ιφγνο ηεο 

πξνβνιάο ηνπ νχηδνπ ζρεηηδφηαλ, θαηΪ ηε γλψκε κνπ, ηφζν απφ ηηο ζπνπδΫο ηνπ 

(αξρηθΪ ζηε Ρψκε θνληΪ ζηνλ Έλγθξ θαη θαηφπηλ ζην Παξέζη, φπνπ καζάηεπζε θαη 

θνληΪ ζηνλ ΝηεγθΪ θαη φπνπ Ϋδεζε ην κεγαιχηεξν δηΪζηεκα ηεο δσάο ηνπ), φζν θαη 

                                                 
481ηνλ θαηΪινγν ηνπ 1955 (ΘΫξνο) θαηαρσξάζεθε σο «Απηνπξνζσπνγξαθέα», 1838. 
482ην ζχληνκν βηνγξαθηθφ πνπ παξαηέζεηαη ζηνλ Οδδβυ αλαθΫξεηαη φηη ππάξμε ν πξψηνο δηδΪζθαινο 

ηνπ Γχδε πξηλ ηελ αλαρψξεζε ηνπ γηα ην Μφλαρν θαη «έζσο εθ ηεο επηδξΪζεσο απηνχ λα δηεηάξεζελ ν 

Γχδεο ηελ πξνζάισζηλ εηο ην αθξηβΫο ζρΫδηνλ». Σνλέδεηαη, επέζεο, φηη ζην Ϋξγν εέλαη θαηαθαλάο ε 

επέδξαζε ηεο Γαιιηθάο ρνιάο (Ingres). Δεκζηή Πζκαημεήηδ Αεδκχκ, 1900, φπ.π., ζει. 26. 
483Δεκζηή Πζκαημεήηδ Αεδκχκ, 1900, φπ.π., ζει. 21. 
484π.π., ζει. 22. 
485«Θεζεέν», 1853 (Π.739), «Άπνςε ησλ Αζελψλ ην 1841» (Π.778, κνιχβη ζε ραξηέ) θαη «Ο αξραένο 

λαφο ζηελ Κφξηλζν» (Π.779). Σα Ϋξγα πξνΫξρνληαλ απφ ην θιεξνδφηεκα ηνπ ΑιΫμαλδξνπ νχηδνπ. 
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απφ ην γεγνλφο φηη ζπγθαηαιεγφηαλ ζηνπο πξψηνπο ειιεληθάο θαηαγσγάο 

θαιιηηΫρλεο πνπ θηινηΫρλεζαλ ηνπέα ηεο παηξέδαο ηνπο. ΔπηπξνζζΫησο, ν δηεπζπληάο 

ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, ζχκθσλα κε φζα αλΫθεξε ζηνλ Οδδβυ ηεο Ϋθζεζεο, εέδε 

ηα Ϋξγα ηνπ νχηδνπ σο κηα απφδεημε φηη ηα ζχγρξνλα πλεπκαηηθΪ ξεχκαηα ηεο 

Γχζεσο θαη ζηελ πξνθεηκΫλε πεξέπησζε ν «χζηεξνο ξσκαληηζκφο», δηεέζδπζαλ θαη 

ζηελ ειιεληθά ηΫρλε. Ηδηαέηεξα ραξαθηάξηζε σο «ξνκαληηθφ ζηνηρεέν» ην ελδηαθΫξνλ 

απηφ ηνπ δσγξΪθνπ γηα ηελ Αξραέα ΔιιΪδα, φπσο απνηππψζεθε ηφζν ζην ζρΫδην ηνπ 

κε ηελ Άπνςε ηεο Αζάλαο, φζν θαη ζηελ ειαηνγξαθέα ηνπ κε ζΫκα ην Θεζεέν.
486

 

Με ηξέα Ϋξγα αληηπξνζσπεχηεθε ζηελ Ϋθζεζε ηνπ Εαππεένπ θαη νΑλδξΫαο 

Κξηεδάο, Ϋλαο επέζεο Ϊγλσζηνο δσγξΪθνο ζηε ηζηνξηνγξαθέα ηεο λενειιεληθάο 

ηΫρλεο ηελ επνρά εθεέλε: «Πξνζσπνγξαθέα Υξηζηφπνπινπ», 1846 (Π.535, δσξεΪ 

Πνιπηερλεένπ), «Πξνζσπνγξαθέα Κξηεδά» (Π.536, δσξεΪ Πνιπηερλεένπ, απνδέδεηαη 

ζε Ϊγλσζην θαιιηηΫρλε ζάκεξα) θαη «Ζ Ϋιεπζε ηνπ βαζηιηΪ Γεσξγένπ Α'», 1869 

(Π.834). Απφ ηνπο ηξεηο πέλαθεο ηνπ Τδξαένπ ζηελ θαηαγσγά θαη κε ζπνπδΫο ζην 

Παξέζη θαιιηηΫρλε πξνζΫρηεθε ηδηαέηεξα ε κεγΪισλ δηαζηΪζεσλ ειαηνγξαθέα ηνπ 

(90x150 εθ.) κε ζΫκα ηελ Ϊθημε ηνπ ΒαζηιηΪ Γεψξγηνπ ηνπ Α΄, θαη ζε φια ζρεδφλ ηα 

ξεπνξηΪδ ησλ εθεκεξέδσλ απφ ηα εγθαέληα ηεο Ϋθζεζεο ηνπ Εαππεένπ 

αλαδεκνζηεχηεθε ε θσηνγξαθέα κε ηνλ ΚαιιηγΪ λα ζηΫθεηαη κπξνζηΪ ζηνλ 

ζπγθεθξηκΫλν πέλαθα θαη λα ζπλνκηιεέ κε ην βαζηιηθφ δεχγνο, θαζψο θαη κε ηνλ 

Τπνπξγφ Παηδεέαο Κσλζηαληέλν Καιιέα (εηθ.131).
487

 

                                                 
486Δεκζηή Πζκαημεήηδ Αεδκχκ, 1900, φπ.π., ζει. 22. 
487Βι. ι.ρ. εθ. Αεδκασηή, Σα Νέα, Ζ Καεδιενζκή¸ Ο Φζθεθέοεενμξ, 1 Ηνπιένπ 1953. 
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Δηθόλα 129: Ο Μ. Καιιηγάο μελαγεί ην βαζηιηθό δεύγνο θαη ηνλ Κ. Καιιία ζηελ έθζεζε ηεο Δζληθήο 

Πηλαθνζήθεο, 1 Ηνπιίνπ 1953 

Ο ΚαιιηγΪο αλΪξηεζε επέζεο ηξέα Ϋξγα ηνπ Νηθφιανπ ΚνπλειΪθε: α) 

«Κεθαιά γξαέαο» (Π.994, δσξεΪ Πνιπηερλεένπ), β) «Πξνζσπνγξαθέα Εσάο 

ΚακπΪλε», π. 1862, (Π.1209,δσξεΪ Γ. ΣξαπΪληδαιε) θαη γ) «Ζ νηθνγΫλεηα ηνπ 

θαιιηηΫρλε - Αιιεγνξέα ησλ Καιψλ θαη ησλ ΔιεπζΫξσλ Σερλψλ», 1864-1865 

(Π.476, δσξεΪ Πνιπηερλεένπ), αλαπαξαγσγά ηνπ νπνένπ θηινμελάζεθε θαη ζηνλ 

θαηΪινγν ηεο Ϋθζεζεο, Ϋλδεημε ηεο αμέαο πνπ ηνπ απΫδηδε ν δηεπζπληάο ηεο 

Πηλαθνζάθεο. Οη ζπγθεθξηκΫλνη πέλαθεο, φπσο θαη νη αληέζηνηρνη ηνπ νχηδνπ, 

απνηεινχζαλ γηα ηνλ ΚαιιηγΪ Ϋλα αθφκα παξΪδεηγκα ηεο δηεέζδπζεο ησλ ζχγρξνλσλ 

πλεπκαηηθψλ ξεπκΪησλ ηεο Γχζεο ζηελ ειιεληθά ηΫρλε, θαη δε ηνπ λαηνπξαιηζκνχ 

θαη ηνπ ξεαιηζκνχ. 

ηελ αθάγεζε εληΪρζεθαλ θαη Ϊιινη Έιιελεο πνπ Ϋδεζαλ θαη εξγΪζηεθαλ 

εθηφο ησλ ειιεληθψλ ζπλφξσλ, φπσο ν γελλεκΫλνο ζηε ΒηΫλλε Αξηζηεέδεο 

Οηθνλφκνπ, ηνπ νπνένπ εθηΫζεθαλ δχν πνξηξΫηα: «Κεθαιά γξαέαο» (Π.681) θαη 

«Κεθαιά Άξαβα», 1846 (Π.1048) ν ΗσΪλλεο Αιηακνχξαο, ν νπνένο 

αληηπξνζσπεχηεθε ζηελ Ϋθζεζε κε «Σν ΛηκΪλη ηεο ΚνπεγρΪγεο», 1874 (Π.2087, 

θιεξνδφηεκα ΜπελΪθε) πνπ αλάθε ζηε ζπιινγά ηνπ Αληψλε ΜπελΪθε θαη εέρε 

παξαρσξεζεέ εηδηθΪ γηα ηελ Ϋθζεζε ηνπ Εαππεένπ θαη ην «ΜεηΪ ηε λαπκαρέα», 1878 

(Π.1627, Πνιεκηθφ ηζηηνθφξν απφ λαπκαρέα ζηε Βφξεηα ΘΪιαζζα), αγνξΪ ηνπ 
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ΚαιιηγΪ γηα 8.500.000 δξρ. απφ ηνλ Κσλζηαληέλν Ηδατιψθ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1952
488

 ν 

ΚεθαιινλέηεοΝηθφιανο ΞπδηΪο-ΣππΪιδνο πνπ Ϋδεζε γηα πεξηζζφηεξα απφ ηξηΪληα 

ρξφληα ζην Παξέζη, κε ηελ «Πξνζσπνγξαθέα ΒηθΫια», 1875 (Π.1674, δσξεΪ 

ΚιενπΪηξαο Καπηαληδφγινπ θαη νθέαο αξηπφινπ). 

ηελ αέζνπζα ησλ πξψησλ λενειιάλσλ δσγξΪθσλ άηαλ επέζεο αλαξηεκΫλε ε 

«Πξνζσπνγξαθέα γπλαηθφο», 1876 (Π.1645), ηνπ επέζεο Ϊγλσζηνπ ηφηε Φέιηππνπ 

Νηθνιαΐδε,
489

 πέλαθα πνπ αγφξαζε ν ΚαιιηγΪο γηα 2.000.000 δξρ. απφ ηνλ Νέθν 

ΝηθνιΪνπ ζηα ηΫιε ηνπ 1952,
490

 θαζψο θαη ην πνξηξΫην «ΔιΫλε νχηδνπ», 1879 

(Π.1191, δσξεΪ Ρ. ΚνδΪθε-ΣππΪιδνπ) ηνπ πχξνπ ΠξνζαιΫληε. 

ΘΫζε ζηελ ηζηνξέα ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο «δηθαέσο ιακβΪλνπλ», ζχκθσλα κε 

ηα ιφγηα ηνπ έδηνπ ηνπ ΚαιιηγΪ, θαη νη μΫλνη θαιιηηΫρλεο πνπ εγθαηαζηΪζεθαλ ζηελ 

ΔιιΪδα γηα ιηγφηεξν ά κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηΪζηεκα «σο ζπληειΫζαληεο εηο ηελ 

αλΪπηπμηλ ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο» κε ηε δηδαζθαιέα ηνπο ζην ρνιεέν ησλ 

Σερλψλ.
491

Έηζη, ζηελ έδηα αέζνπζα εθηΫζεθαλ α) ε «Αθξφπνιε» (Π.62, θιεξνδφηεκα 

Απφζηνινπ Υαηδεαξγχξε) ηνπ ΒηθΫληηνπ ΛΪληζα, Ϋξγν ζην νπνέν ν ΚαιιηγΪο 

δηΫβιεπε ηελ πξνζπΪζεηα ηνπ θαιιηηΫρλε λα εθθξαζζεέ «επέ ην ειιεληθψηεξνλ», 

ρσξέο φκσο ζηε ζπλΫρεηα λα δηεπθξηλέδεη ηνλ παξαπΪλσ φξν,
492

 β) ηα πνξηξΫηα 

«Κιενλέθε Γελλαδένπ» (Π.877, δσξεΪ ΗσΪλλε Γελλαδένπ) θαη «Άξηεκηο Γελλαδένπ» 

(Π.1624)
493

 ηνπ LudwigThiersch (Θεέξζηνπ),θαη γ) ε πξνζσπνγξαθέα ηνπ ΑλδξΫα 

Εαΐκε (Π.1076, δσξεΪ Πνιπηερλεένπ) ηνπ AlbertRobert, θαιιηηΫρλε «Βειγηθάο 

θαηαγσγάο», φπσο αλαγξαθφηαλ ζηνλ Οδδβυ, ν νπνένο«εζπνχδαζε δσγξαθηθά εηο ην 

Πνιπηερλεένλ ησλ Αζελψλ πεξέ ην 1854. Σν 1865 δησξέζζε θαζεγεηάο ηεο 

μπινγξαθέαο θαη ραιθνγξαθέαο, δηδΪμαο κΫρξη ηνπ ζαλΪηνπ ηνπ [ην 1892]».
494

 

ΣΫινο, ζηελ έδηα αέζνπζα άηαλ αλαξηεκΫλα ηα «ΑξαγκΫλα θαξΪβηα», π. 1886-

1890 (Π.642, δσξεΪ Γεσξγένπ ΣξαπΪληδαιε) ηνπΚσλζηαληέλνπ ΒνιαλΪθεθαη ε 

                                                 
488Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., πξαθηηθΪ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο, ζπλεδξέαζε ηεο 18εο Ηνπλένπ 1952. 
489ΓεμηΪ ηνπ πέλαθα ηνπ Κξηεδά άηαλ αλαξηεκΫλε ε «Πξνζσπνγξαθέα γπλαέθαο» ηνπ Φέιηππνπ 

Νηθνιαΐδε (ε θσηνγξαθέα ζηελ εθ.Φζθεθεφεενμξ, 2 Ηνπιένπ 1953). 
490Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., πξαθηηθΪ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο, ζπλεδξέαζε ηεο 22αο  Ννεκβξένπ 1952. 
491Δεκζηή Πζκαημεήηδ Αεδκχκ, 1900, φπ.π., ζει. 22. 
492π.π., ζει. 22. ε πνιχ κεηαγελΫζηεξν ρξνληθΪ θεέκελφ ηνπ, ν ΚαιιηγΪο μερψξηζε ηνλ ζπγθεθξηκΫλν 

πέλαθα ηνπ ΛΪληζα σο ην πξψην Ϋξγν κε ειαθξΫο γαιΪδηεο ζθηΫο πνπ Ϋγηλε ζηελ ΔιιΪδα, πξφζζεζε 

φκσο φηη «εέλαη θαη απηφ κηα αξρά ρσξέο ζπλΫπεηεο, ρσξέο επαθφινπζα δεκηνπξγηθΪ, παξακΫλεη φκσο 

κηα ηνικεξά πξψηκε εκθΪληζε». Μ. ΚαιιηγΪο, Έθθδκεξ γςβνάθμζ ζηδκ Δεκζηή Πζκαημεήηδ (ιζα 

επζθμβή), Αζάλα Ŕ ΓηΪλληλα, Γσδψλε, 1984.   
493Ο πέλαθαο αγνξΪζηεθε απφ ηελ Άξηεκε Καηζνπιέδνπ ην 1952 γηα 3.000.000 δξρ., καδέ κε ηελ 

πξνζσπνγξαθέα ηνπ Γεψξγηνπ Γελλαδένπ (Π.1623, επέζεο απφ ηνλ Θεέξζην) γηα ηξέα εθαηνκκχξηα 

δξρ., επέζεο. 
494Δεκζηή Πζκαημεήηδ Αεδκχκ, 1900, φ.π., ζει.30. 
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πδαηνγξαθέα ηνπ Άγγεινπ ΓηαιιηλΪ «Σν Θεζεέν θαη ε Αθξφπνιε», 1895 (Π.1120, 

δσξεΪ Μαξέλνπ ΚνξγηαιΫληνπ). 

Σε ζεκαζέα ηεο ζπγθεθξηκΫλεο αέζνπζαο επεζάκαλε ν ΚαιιηγΪο ηφζν ζηνλ 

Οδδβυ ηεο Ϋθζεζεο, φζν θαη ζε Ϊξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξέδα Σμ Βήια,αλαθΫξνληαο σο 

Ϋλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο ηνπ ζθνπνχο ην«λα ηνληζηεέ θαη λα θαηαλνεζεέ πξαγκαηηθΪ ε 

κεγΪιε πξνζθνξΪ ησλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ ηεο πξψηεο πεληεθνληαεηέαο απφ ηηο 

αξρΫο ηνπ ειιεληθνχ θξΪηνπο, δειαδά κηαο πεξηφδνπ απφ ην 1830 Ϋσο ην 1880 

πεξέπνπ.
495

Δλδεηθηηθφ σο πξνο απηφ άηαλ ην γεγνλφο φηη απφ ηνπο ζαξΪληα πΫληε 

πέλαθεο, νη ηξηΪληα Ϋλαο εέραλ εθηεζεέ γηα πξψηε θνξΪ θαη απνηεινχζαλ λΫα 

απνθηάκαηα ηεο Πηλαθνζάθεο, ελψ φπσο επέζεο ππνγξΪκκηζε ν ΚαιιηγΪο, ν 

επηζθΫπηεο ζπλαληΪ «νλφκαηα ηειεέσο Ϊγλσζηα ά ειΪρηζηα γλσζηΪ ηελ επνρά 

εθεέλε».
496

 Γηα πξψηε θνξΪ, επνκΫλσο, επηρεηξάζεθε κε ηξφπν ζπζηεκαηηθφ λα 

ζπγθξνηεζεέ κηα ζπλεθηηθά αθάγεζε ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο θαηΪ ηα 

πξψηα πελάληα ρξφληα κεηΪ ηελ έδξπζε ηνπ αλεμΪξηεηνπ ειιεληθνχ θξΪηνπο. ΜΫζα 

απφ ηελ επηινγά θαη ηελ Ϋθζεζε ελφο corpusθπξέσο Ϊγλσζησλ κΫρξη ηφηε 

δσγξαθηθψλ Ϋξγσλ, ν ΚαιιηγΪο πξνζπΪζεζε λα θαηαζθεπΪζεη νπζηαζηηθΪ «εθ ηνπ 

κεδελφο» κηα λενειιεληθά θαιιηηερληθά παξΪδνζε. Ο ζηφρνο ηνπ, φπσο ηνπιΪρηζηνλ 

δηαθαέλεηαη κΫζα απφ ηα θεέκελΪ ηνπ, άηαλ δηηηφο: πξψηνλ, λα πξνβΪιιεη ηελ 

θαιιηηερληθά αμέα ηεο ζπγθεθξηκΫλεο εηθαζηηθάο παξαγσγάο, ψζηε λα δεκηνπξγεζεέ 

ζηνλ Έιιελα επηζθΫπηε ην ζπλαέζζεκα ηεο εζληθάο ππεξεθΪλεηαο γηα ηνπο 

θαιιηηΫρλεο πνπ δξαζηεξηνπνηάζεθαλ ηελ πεξένδν εθεέλε θαη πνπ παξΪ ηηο 

εμαηξεηηθΪ δχζθνιεο θνηλσληθΫο θαη πνιηηηθΫο ζπλζάθεο ησλ ρξφλσλ εθεέλσλ («πφζε 

θαη ηη εέδνο εέλαη σο ΚξΪηνο ε ΔιιΪο ηελ επνρά εθεέλε, ελ ζπγθξέζεη κΪιηζηα κε ηηο 

Ϊιιεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ;»), θαηφξζσζαλ λα κεηαβΪιινπλ Ϊκεζα ηα εθθξαζηηθΪ ηνπο 

κΫζα ζηελ ηΫρλε θαη λα δεκηνπξγάζνπλ Ϋξγα πςειάο θαιιηηερληθάο πνηφηεηαο. Καη 

δεχηεξνλ, θαη πην δχζθνιν, λα αλαδεηάζεη θαη λα δεέμεη ηνλ «ειιεληθφ ραξαθηάξα» 

θαη ηνλ «ειιεληθφ ξπζκφ» ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ Ϋξγσλ: 

Έπμιεκ ζοκδείζεζ κα εεςνμφιε, αημθμοεχκηαξ αέααζα ηζξ βκχιεξ ηςκ λέκςκ, υηζ 

ιυκμκ μζ άθθεξ επμπέξ ηδξ Δθθάδμξ, δ ανπαζυηδηα δδθαδή ηαζ ημ Βογάκηζμ, έπμοκ δχζεζ 

ανζζημονβήιαηα παβημζιίμο αλίαξ. Έηζζ βζκήηαιε ηαημιαεδιέκμζ ηαζ λένμοιε βεκζηά 

ηαζ αμνίζηςξ υηζ βζα ηδκ επμπή πμο ιζθμφιε, δδθαδή ημο ιέζμο ημο πεναζιέκμο αζχκα, 

                                                 
495Δεκζηή Πζκαημεήηδ Αεδκχκ, 1900, φπ.π., ζει. 12-13. Μ. ΚαιιηγΪο, «45000 Αζελαένη 

επεζθΫθζεζαλ ηελ Ϋθζεζηλ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», εθ. Σμ Βήια, 20 Οθησβξένπ 1953. 

Αλαδεκνζηεχεηαη ζην Μ. ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 1937-1982, φπ.π., ζει. 266-269. 
496Μ. ΚαιιηγΪο, «45000 Αζελαένη επεζθΫθζεζαλ ηελ Ϋθζεζηλ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», φπ.π. 
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ηα πνςηεία ηα ηαηέπεζ άθθδ πχνα ηαζ επμιέκςξ ηα δζηά ιαξ πνέπεζ κα ηα εεςνμφιε 

παναπεηαιέκα ηαζ δεκ έπμιε ηαιιία οπυθδρδ βζ‟ αοηά. Καζ υιςξ, ιε ημκ ηαζνυ 

απμδεζηκφεηαζ υηζ, υπζ ιυκμ ζπεηζηά ιε πμθθέξ άθθεξ πχνεξ πθμφζζεξ ηαζ πνμμδεοιέκεξ 

ιπμνμφιε κα πανααθδεμφιε, αθθά δείπκμοιε ιζα ζδζαίηενδ αλία ηαζ ιζα αζοκήεζζηδ 

δφκαιδ πμο έπεζ ελαζνεηζηή ζδιαζία βζα ιαξ. ε θίβα πνυκζα ιζα πμφθηα άκενςπμζ, 

θηςπμί ηαζ ααμήεδημζ, ιπμνέζαιε κα ηάκμοιε ιζα μοζζαζηζηή ιεηαζηνμθή ζηα 

εηθναζηζηά ιαξ ιέζα ζηδκ ηέπκδ. Να ζοκδεεμφιε δδθαδή ιε ηα δζεεκή ηαθθζηεπκζηά 

νεφιαηα ηναηχκηαξ υιςξ ημκ εεκζηυ ιαξ παναηηήνα, πςνίξ κα πάζμοιε ημκ εθθδκζηυ 

νοειυ ηαζ πςνίξ κα πέζμοιε ζηδκ πμζυηδηα. Φοζζηά αοηυ δεκ έβζκε δζα ιζαξ, 

δδιζμονβήεδηακ ακηζδνάζεζξ, ακαηαηχεδηακ ηαθμί ηαζ ηαημί. Σχνα υιςξ πμο 

παίνκμοιε ζζβά ζζβά απυζηαζδ απυ ηα πνάβιαηα, πζζημπμζμφιε πυζμ δφζημθμ αθθά 

ζδιακηζηυ ήηακ αοηυ ημ ένβμ πμο ιυκμ πενδθάκεζα ιπμνεί κα βεκκήζεζ ζ‟ έκα θαυ πμο 

έπεζ ηέημζμοξ ηαθθζηέπκεξ.
497

 

Αληέζηνηρε άηαλ θαη ε επηρεηξεκαηνινγέα πνπ δηΪβαδε ν επηζθΫπηεο ηνπ 

Εαππεένπ ζην εηζαγσγηθφ θεέκελν ηνπ θαηαιφγνπ ηεο Ϋθζεζεο, ζην νπνέν ν 

δηεπζπληάο ηνπ κνπζεένπ επεζάκαλε φηη ηε ζηηγκά θαηΪ ηελ νπνέα ε ΔιιΪδα 

θαζέζηαην αλεμΪξηεην θξΪηνο δηΫζεηε επζχο ακΫζσο θαιιηηΫρλεο «φρη κφλνλ αμένπο 

ηεο κηθξΪο καο ηφηε εηο Ϋθηαζηλ Παηξέδνο, αιιΪ θαιιηηΫρλαο νη νπνένη εέρνλ 

ζπλεέδεζηλ φηη ψθεηινλ λα γέλνπλ νη ζπλερηζηαέ ηεο καθξνηΫξαο θαιιηηερληθάο 

παξαδφζεσο άηηο ππάξμελ εηο ηελ Δπξψπελ». Αλαγλψξηζε,επέζεο, ηελ θαιιηηερληθά 

αμέα ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ Ϋξγσλ ππνγξακκέδνληαο φηη δελ άηαλ θαηψηεξα δσγξΪθσλ 

Ϊιισλ εζλψλ «Ϊηηλα άζαλ ειεχζεξα, κεγαιχηεξα θαη πνιχ πινπζηψηεξα, ζπκκεηεέρνλ 

δε ακεζψηεξνλ ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ».
498

 πσο ζρνιέαζα θαη παξαπΪλσ, ν 

ΚαιιηγΪο γηα λα δεέμεη ηνλ «ζπγρξνληζκφ» απηφ νξηζκΫλσλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ κε 

ηα πλεπκαηηθΪ ξεχκαηα ηεο Γχζεο, αλΫθεξε σο παξΪδεηγκα ηνπ «χζηεξνπ 

ξνκαληηζκνχ» θαη ηνπ ελδηαθΫξνληνο ησλ θαιιηηερλψλ πξνο ηελ Αξραέα ΔιιΪδα ηα 

Ϋξγα ηνπ νχηδνπ («Σν Θεζεέν» θαη ν «Αξραένο λαφο ελ Κνξέλζσ») θαη ηνπΛΪληζα 

(«Αθξφπνιε»)· σο δεέγκαηα ηνπ«λαηνπξαιηζκνχ» ηελ «ΠξσηνκαγηΪ ζηελ ΚΫξθπξα» 

ηνπ Παρά θαη ηελ «ΟηθνγΫλεηα ηνπ θαιιηηΫρλε» ηνπ ΚνπλειΪθε· θαη, ηΫινο, σο 

παξαδεέγκαηα «ξεαιηζκνχ»ηελ «Κεθαιά γξαέαο» ηνπ ΚνπλειΪθε θαη ηελ «Κεθαιά 

γξαέαο» ηνπ Άβιηρνπ. 

Ζ ζπκβνιά απηά ηεο ζπγθεθξηκΫλεο αέζνπζαο ζηελ αθάγεζε ηεο ηζηνξέαο ηεο 

λενειιεληθάο ηΫρλεο αλαγλσξέζηεθε θαη απφ ηνπο θξηηηθνχο θαη δεκνζηνγξΪθνπο ηνπ 

θαζεκεξηλνχ θαη πεξηνδηθνχ ηχπνπ. Ο αββέδεο ζεκεέσζε φηη «ην ζπνπδαηφηεξν έζσο 

                                                 
497π.π. 
498Δεκζηή Πζκαημεήηδ Αεδκχκ, 1900, φπ.π., ζει. 12-13. 
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φισλ εέλαη ε Ϋκπξαθηε αμηνινγηθά αλαθαηΪηαμηο ησλ κεγΪισλ κνξθψλ ηεο 

λενειιεληθάο δσγξαθηθάο θαη δε ε απνθαηΪζηαζηο ηεο Δπηαλεζηαθάο ρνιάο ηνπ 

19
νπ

 αηψλα»,
499

 ελψ ν Αλαηφιεο Λαδαξέδεο ηφληζε φηη «αλαθαιχπηνπκε ζαπκαζηνχο 

νηθνδφκνπο ηεο λΫαο καο ηΫρλεο, πνπ Ϋσο ζάκεξα αγλννχζακε νιφηεια, θαη γηαηέ 

Ϊιισλ θαιιηηερλψλ, γλσζηψλ κΪιινλ θαη‟ φλνκα, γλσξέδνπκε ζπγθεληξσκΫλε ηελ 

εξγαζέα ηνπο θαη κπνξνχκε λα ζηαζκέζνπκε θαιχηεξα ηελ πξνζθνξΪ ηνπο».
500

 

 

γ) Ζ 4
ε
 αίζνπζα: Γ. Γαιάλεο θαη Θ. Άλληλνο 

ηελ ηΫηαξηε αέζνπζαηεο αξηζηεξάο πηΫξπγαο ηνπ Εαππεένπ ΜεγΪξνπ εέραλ 

εθηεζεέ πελάληα Ϋλα ραξαθηηθΪ ηνπ Γεκάηξε ΓαιΪλε θαη εέθνζηγεινηνγξαθέεο ηνπ 

ΘΫκνπ Άλληλνπ. Σα πεξηζζφηεξα Ϋξγα ηνπ ΓαιΪλε εέραλ αγνξαζηεέ, φπσο αλΫθεξα 

ζην β΄ κΫξνο ηεο δηαηξηβάο, απφ ηνλ Παπαλησλένπ θαηΪ ηελ πεξένδν ηνπ 

ΜεζνπνιΫκνπ, ελψ κεξηθΪ εέραλ δσξηζεέ απφ ηνλ έδην ηνλ θαιιηηΫρλε ην 1949. Ο 

ΓαιΪλεο άηαλ θαη ν κνλαδηθφο ελ δσά Έιιελαο θαιιηηΫρλεο πνπ αληηπξνζσπεπφηαλ 

κε Ϋξγα ηνπ ζηελ Ϋθζεζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, Ϋλδεημε αζθαιψο ηνπ θχξνπο 

πνπ ν ραξΪθηεο, κφληκνο θΪηνηθνο ηνπ Παξηζηνχ θαη κΫινο απφ ην 1945 ηεο Γαιιηθάο 

Αθαδεκέαο,δηΫζεηε ζηνλ αζελατθφ θαιιηηερληθφ ρψξν ηηο ηειεπηαέεο δεθαεηέεο. Ο 

έδηνο ν ΚαιιηγΪο, Ϊιισζηε, ζην Ϊξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξέδα Σμ Βήια «εμέζσζε» ηελ 

θαιιηηερληθά αμέα ηεο εηθαζηηθάο παξαγσγάο ηνπ ΓαιΪλε κε ηελ αληέζηνηρε ηνπ 

Γνκάληθνπ Θενηνθφπνπινπ, γξΪθνληαο ραξαθηεξηζηηθΪ πσο «ε Ϋθζεζε απηά ζΫιεζε 

αθφκε λα δεέμεη ηελ πξνζθνξΪ ησλ Διιάλσλ ζηελ ηΫρλε Ϋμσ απφ ηελ ΔιιΪδα. 

Ννκέδσ φηη Ϊμηα αληηπξνζσπεχεηαη ε πιεπξΪ απηά κε δχν κνλΪρα νλφκαηα πνπ 

αλαθΫξσ εδψ ρσξέο θαλΫλα ζρφιην: ηνλ Θενηνθφπνπιν θαη ηνλ ΓαιΪλε».
501

 

ΔπηπξνζζΫησο ζηνλ Οδδβυ ηεο Ϋθζεζεο ν δηεπζπληάο ηεο Πηλαθνζάθεο ηνλ 

απνθΪιεζε αλακνξθσηά ηεο ζχγρξνλεο ραξαθηηθάο θαη«ακΫζσο δε θαη εκκΫζσο 

δηδΪζθαινο πνιιψλ λεσηΫξσλ Διιάλσλ ραξαθηψλ», ελψ θαη ζε Ϋλα ιέγν 

πξνγελΫζηεξν ρξνληθΪ δεκνζηεχκΪ ηνπ(1947)ραξαθηάξηζε ην Ϋξγν ηνπ σο Ϋλαλ απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηαζκνχο ζηελ ηζηνξέα ηεο ραξαθηηθάο πνπ Ϊλνημε λΫνπο 

δξφκνπο ζηε γαιιηθά αιιΪ θαη ζηελ παγθφζκηα ηΫρλε.
502

Ο επηζθΫπηεο ηεο 

ζπγθεθξηκΫλεο αέζνπζαο Ϋβιεπε νπζηαζηηθΪ κηα κηθξά αλαδξνκηθά Ϋθζεζε, αθνχ ηα 

                                                 
499ΓΤΦ [Γ.Π. αββέδεο], «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε. Μηα απνθΪιπςηο εηο ην ΕΪππεηνλ», εθ. Σμ Βήια, 1 

Ηνπιένπ 1953. 
500Δθθδκζηή Γδιζμονβία, 15 Απγνχζηνπ 1953. 
501Μ. ΚαιιηγΪο, «45.000 Αζελαένη επεζθΫθζεζαλ ηελ Ϋθζεζηλ ηεο Πηλαθνζάθεο», φπ.π. 
502Μ. ΚαιιηγΪο, «Σν εηθνλνγξαθεκΫλν γαιιηθφ βηβιέν», εθ. Σμ Βήια,7 Γεθεκβξένπ 1947. 
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Ϋξγα θΪιππηαλ ρξνληθΪ ηελ πεξένδν 1910-1953 θαη φπσο ζσζηΪ παξαηάξεζε ε 

Βαθαιφ ζηελ ηερλνθξηηηθά ηεο, επξφθεηην γηα κηα «κηα απφ ηηο πην νινθιεξσκΫλεο 

πξνζθνξΫο ηεο εθζΫζεσο, αθνχ καο δέλεη κε εθζΫκαηα δηαθφξσλ επνρψλ ηνπ ΓαιΪλε 

κηα ζρεδφλ πιάξε εηθφλα ηεο ηερλνηξνπέαο ηνπ θαη ηεο εμΫιημάο ηνπ».
503

Οη θξηηηθνέ 

κΫζα απφ ηηο ζηάιεο ηνπ ειιεληθνχ θαζεκεξηλνχ θαη πεξηνδηθνχ ηχπνπ επηδνθέκαζαλ 

ηδηαέηεξα ηα Ϋξγα ηνπ ΓαιΪλε,
504

 κε κφλε εμαέξεζε ηνλ ηερλνθξέηε ηεο εθεκεξέδαο Ζ 

ΑοβήΓηψξγν Πεηξά, ν νπνένο επΫθξηλε ηνλ θαιιηηΫρλε επεηδά κεηαζρεκΪηηζε ηελ 

ραξαθηηθά απφ ζνβαξφ θαιιηηερληθφ εέδνο ζε ρεηξσλαθηηθά εξγαζέα, πνπ «θαηαιάγεη 

ζην λα δεκηνπξγεέ Ϋξγα κε Ϊξηηα ηερληθά απφδνζε, ρσξέο φκσο εζψηεξε πλνά». Κη 

ελψ αλαγλψξηζε ηηο ηερληθΫο ηνπ δπλαηφηεηεο (ηηο πεηπρεκΫλεο θφξκεο ηνπ, ηελ 

επαηζζεζέα ζην Ϊζπξν θαη ην καχξν ηνπ, ηελ αθξφηαηε θΪπνηε επέηεπμε ησλ ιχζεσλ 

ηνπ κε εξγαιεέα ηεο ραξαθηηθάο), ηνπ θαηαιφγηζε, ηαπηφρξνλα, ηελ απνκΪθξπλζε 

απφ ηηο πλεπκαηηθΫο αμέεο, γεγνλφο πνπ εέρε θαηαζηξεπηηθά επέδξαζε ζε αξθεηνχο 

ραξΪθηεο ηεο επνράο ηνπ, αλΪκεζΪ ηνπο θαη Έιιελεο.
505

 

Ζ ζπκπεξέιεςε ηεο ραξαθηηθάο ζηελ Ϋθζεζε ηνπ Εαππεένπ εέλαη ζεκαληηθά, 

επεηδά αθξηβψο δεέρλεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο αμέαο ηεο σο πςειφ θαιιηηερληθφ εέδνο, 

αληέιεςε πνπ εέρε θαη ν Παπαλησλένπ, ν νπνένο επέζεο πξνψζεζε ζπζηεκαηηθΪ ην 

Ϋξγν ηνπ ΓαιΪλε ηελ πεξένδν ηνπ ΜεζνπνιΫκνπ θαη εκπινχηηζε ηε ζπιινγά ηνπ 

κνπζεένπ κε Ϋξγα ραξαθηηθάο. Αληηζηνέρσο θαη νη θαξηθαηνχξεο ηνπ Άλληλνπ κε 

Έιιελεο θαιιηηΫρλεο, φπσο νη ΠαξζΫλεο, Λαζθαξέδνπ, ΜαιΫαο, Ηαθσβέδεο ζάκαηλαλ 

ηελ ελζσκΪησζε ηεο γεινηνγξαθέαο ζηελ αθάγεζε ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο 

ηΫρλεο θαη ηελ αλαγλψξηζά ηεο σο ζεκαληηθνχ θαιιηηερληθνχ εέδνπο. 

 

                                                 
503Δ. Βαθαιφ, «Γεκάηξηνο ΓαιΪλεο», εθ. Σα Νέα, 12 επηεκβξένπ 1953. Αληέζηνηρα θαη ν ΜΪηζαο, 

αθνχ μερψξηζε ηε «Λάδα κε ηνλ Κχθλν» σο κηα απφ ηηο αληηπξνζσπεπηηθφηεξεο ζπλζΫζεηο ηνπ 

ΓαιΪλε, ηφληζε θη απηφο κε ηε ζεηξΪ ηνπ ηε δπλαηφηεηα πνπ καο δέλεηαη λα παξαθνινπζάζνπκε φιε 

ηελ θαιιηηερληθά πνξεέα ηνπ κεγΪινπ Έιιελνο ραξΪθηε απφ ηηο πξψηεο ηνπ αλαδεηάζεηο σο ηηο 

ηειεπηαέεο ζαπκαζηΫο ηνπ επηηεχμεηο. Βι. Ν. ΜΪηζαο, «ΚαιιηηερληθΪ ζεκεηψκαηα (Ζ Ϋθζεζηο ηεο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο)», εθ. Δεκζηυξ Κήνολ, 1 Ηνπιένπ 1953. 
504.Β., «Δζληθά Πηλαθνζάθε. Μεξηθά Ϋθζεζηο ησλ Ϋξγσλ ηεο ζην ΕΪππεηνλ (2νλ)», εθ. Φζθεθεφεενμξ, 

28 Ηνπιένπ 1953: «ιε ηνπ ηε δσά ηελ πΫξαζε ζε κηα ζπλερά πξνζπΪζεηα θαη Ϋξεπλα γηα ηελ 

θαηΪθηεζη ησλ εθθξαζηηθψλ κνξθψλ ηεο δνπιεηΪο ηνπ. Δέλαη νινθΪλεξε ε ζπκβνιά ηνπ ζηα ζχγρξνλα 

ξεχκαηα απφ ην 1910-1925 πνπ πξσηνζηαηεέ θαη αθνινπζεέ ηηο απαηηάζεηο ησλ αληηιάςεσλ ηεο 

επνράο. Καηφπηλ παξνπζηΪδεη θΪπνηα ζπγθΫληξσζε ζηε ιχζη ησλ πξνβιεκΪησλ ηεο ραξαθηηθάο. Ζ 

πξνζνρά ηνπ ζπγθεληξψλεηαη ζηελ αληνρά ηεο χιεο ηνπ θαη ζηηο δπλαηφηεηΫο ηεο. Ζ δνπιεηΪ ηνπ 

γέλεηαη ηφζν ζεηηθά θαη ιεπηνινγεκΫλε πνπ θηΪλεη ζηε ιεπηφηαηε αέζζεζη ηεο πην δσληαλάο Ϋθθξαζεο 

ηνπ μχινπ κε ηελ «ΝεθξΪ Φχζε» πνπ Ϋγηλε ην 1935. Γελ πηζηεχεηο πσο εέλαη ραξαγκΫλν ηνχην ην Ϋξγν. 

Δέλαη ηφζν απαιά θαη εθθξαζηηθά ε θαιεκηΪ ηνπ πνπ Ϋρεηο ηελ αέζζεζη πσο ην ρΪηδεςε θαη Ϋγηλε». 
505Γ. Πεηξάο, «Ζ Ϋθζεζε Ϋξγσλ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθε ζην ΕΪππεην, 2νλ», εθ. Ζ Αοβή, 21 

Απγνχζηνπ 1953. 
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δ) Ο δηάδξνκνο θαη ε 6
ε
 αίζνπζα: Ζ ζηξνθή πξνο ηελ Διιάδα 

ΜεηΪ ην «δηΪιεηκκα» κε ηα ραξαθηηθΪ ηνπ ΓαιΪλε θαη ηηο γεινηνγξαθέεο ηνπ 

Άλληλνπ, ε αθάγεζε ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεοζπλερέζηεθε ζηνλ 

δηΪδξνκν θαη ηελ Ϋθηε αέζνπζα πνπ εέραλ ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηέηιν «Ζ ζηξνθά πξνο 

ηελ ΔιιΪδα»θαη πνπ πεξηιΪκβαλαλ Ϋξγα θηινηερλεκΫλα ην ηειεπηαέν ηΫηαξην ηνπ 

19
νπ

 θαη ηηο πξψηεο δεθαεηέεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Καη ζηελ πεξέπησζε απηά, ε 

δηαξξχζκηζε ησλ Βαζηιεένπ-ΚαιιηγΪ πξνθΪιεζε ηα ζεηηθΪ ζρφιηα ηνπ θαιιηηερληθνχ 

ξεπνξηΪδ:«ζν πξνρσξΪκε ε δηΪηαμηο γέλεηαη ππνβιεηηθψηεξε. Έλα καχξν Ϊλνηγκα 

εέλε ε εέζνδνο γηα ηελ Ϊιιε αέζνπζα πνπ καο πξνζθΫξεη ζην βΪζνο ηνπ ζαλ ζε 

πιαέζην Ϋλα ζαπκΪζην πέλαθα ηνπ Γθχδε. Γχξσ κεξηθΪ πεξέθεκα ζρΫδηα ηνπ έδηνπ. ‟ 

απηάλ ηελ αέζνπζα, πνπ ν θσηηζκφο ηεο ζ‟ Ϋλα απαιφ „εζσηεξηθφ‟ ηφλν εέλε 

σξαηφηαηνο, νη ηνέρνη βακκΫλνη κ‟ Ϋλα θφθθηλν κνπληφ ελαξκνλέδνληαη ηδαληθΪ κε 

κεξηθνχο πέλαθεο ηνπ Λχηξα, ηνπ Ηαθσβέδε θαη ηνπ Γθχδε».
506

 

ηνλ «ΓηΪδξνκν» δΫζπνδε ε ειαηνγξαθέα ηνπ Νηθφιανπ Γχδε «Ηδνχ ν 

Νπκθένο Ϋξρεηαη» (Π.641), πιαηζησκΫλε απφ νθηψ ζπνπδΫο γηα ην έδην Ϋξγν. ηνλ 

έδην ρψξν άηαλ επέζεο αλαξηεκΫλα ηΫζζεξα Ϋγρξσκα ζρΫδηα γηα ηε «Θεκειέσζε ηεο 

Πέζηεο» (Π.616), ηΫζζεξηο κειΫηεο γηα ηνλ «ΑξρΪγγειν» ηνπ έδηνπ πέλαθα (Π.499), 

θαζψο θαη κηα ζπνπδά γηα ηελ «Δαξηλά πκθσλέα» (Π.620), ηΫζζεξηο κειΫηεο γηα ηελ 

«Δπηζηάκε» (Π.593), κηα ζπνπδά γΫξνληνο (Π.1655) θαη ηΫινο ηα «Κφθθηλα ζπέηηα» 

(Π.2081) πνπ ν Αληψλεο ΜπελΪθεο εέρε δαλεέζεη απνθιεηζηηθΪ γηα ηελ Ϋθζεζε ηνπ 

Εαππεένπ απφ ηελ ηδησηηθά ηνπ ζπιινγά. ηελ 6
ε
 αέζνπζαεθηΫζεθαλ επηΪ αθφκε 

πέλαθεο ηνπ Γχδε πνπ θΪιππηαλ ρξνλνινγηθΪ φιε ζρεδφλ ηελ θαιιηηερληθά ηνπ 

πνξεέα, φπσο επέζεο θαη φια ηα εέδε (εζνγξαθέα, πνξηξΫην, λεθξά θχζε): 

«ΑξρΪγγεινο, ζπνπδά γηα ηε «Θεκειέσζε ηεο Πέζηεο» 1895 (Π.548),  

«Καπνπηζέλνο» (Π.551), «Ζ ηΫρλε θαη ηα πλεχκαηΪ ηεο», 1876 (Π.550), «Παηδηθνέ 

Αξξαβψλεο», 1877 (Π.110, θιεξνδφηεκα Απφζηνινπ Υαηδεαξγχξε), «Σν 

θιαβνπΪδαξν», 1873-75 (Π.553), «ΜεηΪ ηελ Καηαζηξνθά ησλ Φαξψλ», 1896-1898 

(Π.460) θαη «ΔπηηξαπΫδην ά ΦσκηΪ», 1880 (Π.549). Μαδέ κε ηνλ ΓαιΪλε, ν Γχδεο 

άηαλ ν θαιιηηΫρλεο εθεέλνο πνπ αληηπξνζσπεπφηαλ ζηελ Ϋθζεζε ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο κε ηα πεξηζζφηεξα Ϋξγα, αθνχ ν ΚαιιηγΪο απνζθνπνχζε ζην «λα 

θηλάζε ηελ πξνζνράλ δηα κηα αλαζχληαμηλ ηεο αμέαο ηνπ Γχδε επέ ηε βΪζεη ησλ 

ζρεδέσλ ηνπ, ηα νπνέα δέδνπλ ακηγά ηελ κεγΪιελ θαιιηηερληθάλ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

                                                 
506Αλκ., «Σν θαιιηηερληθφλ ξεπνξηΪδ ηεο εβδνκΪδνο. Ζ Ϋθζεζηο ηεο Πηλαθνζάθεο», εθ. Έεκμξ, 1 

Ηνπιένπ 1953. 
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δσγξΪθνπ ηνχηνπ».
507

Ζ ρξάζε ηνπ φξνπ «αλαζχληαμε» δεέρλεη φηη ζηηο αξρΫο ηεο 

δεθαεηέαο ηνπ 1950, ε εηθαζηηθά παξαγσγά ηνπ Γχδε δελ εέρε αθφκα αλαγλσξηζηεέ 

ζηελ ηδηαέηεξε παηξέδα ηνπ. Δέλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο κε αθνξκά ηα πελάληα ρξφληα 

απφ ηνλ ζΪλαην ηνπ θαιιηηΫρλεηνλ ΗαλνπΪξην ηνπ 1951, δελ εέρε νξγαλσζεέ θΪπνηα 

επέζεκε εθδάισζε, ελψ θαη ε ζπκκεηνρά ηνπ θνηλνχ ζην θαιιηηερληθφ κλεκφζπλν 

πνπ νξγαλψζεθε απφ κηα κηθξά νκΪδα ζαπκαζηψλ ηνπ δσγξΪθνπ άηαλ πνιχ 

πεξηνξηζκΫλε.
508

 Ο Θεκηζηνθιάο ΣζΪηζνο, απφ ηνπο πην ζπζηεκαηηθνχο 

ππνζηεξηθηΫο ηεο ηΫρλεο ηνπ δσγξΪθνπ ηελ επνρά εθεέλε, νκνινγνχζε κε ιχπε ζε 

Ϊξζξν ηνπ ζην πεξηνδηθφΝέα Δζηία ην θαινθαέξη ηνπ 1952, πσο ν Γχδεο «κνηΪδεη 

ζάκεξα ζαλ ιεζκνλεκΫλνο» θαη επΫθξηλεηελ πνιηηεέα θαη ηνλ πλεπκαηηθφ θφζκν γηα 

ην γεγνλφο απηφ.
509

Έλα πξψην βάκα γηα ηελ επαλεθηέκεζε ηεο θαιιηηερληθάο ηνπ 

πξνζθνξΪο Ϋγηλε ηνλ ΗαλνπΪξην ηνπ 1953, φηαλ νη επηζηνιΫο ηνπ δσγξΪθνπ 

εθδφζεθαλ ζε πνιπηειά ηφκν απφ ηνλ εθδνηηθφ νέθν «Δθινγά» ηεο ΔιΫλεο 

ΒιΪρνπ.
510

ηα πιαέζηα απηΪ, ε Ϋθζεζε ησλ Ϋξγσλ ηνπ ζηηο αέζνπζεο ηνπ 

Εαππεένπκπνξεέ, θαηΪ ηε γλψκε κνπ, λα ραξαθηεξηζηεέ σο ε πξψηε ζπζηεκαηηθά 

κεηαπνιεκηθά απφπεηξα λα πξνβιεζεέ εθ λΫνπ ην Ϋξγν ηνπ Γχδε ζηελ ειιεληθά 

θαιιηηερληθά δεκφζηα ζθαέξα θαη λα αλαζεξκαλζεέ ην ελδηαθΫξνλ ηνπ θνηλνχ γηα 

ηεδσγξαθηθά ηνπ παξαγσγά θαη ηδέσο γηα ηα Ϋξγα πνπ θηινηΫρλεζε ηελ ηειεπηαέα 

δεθαεηέα ηεο δσάο ηνπ.Ο ΚαιιηγΪο ζε Ϊξζξν ηνπ γηα ηελ Παλειιάληα Έθζεζε ηνπ 

1948 εέρε Ϊιισζηε δηαηππψζεη μεθΪζαξα ηελ πξνηέκεζά ηνπ γηα ηα ζπγθεθξηκΫλα 

ζρΫδηα, ζεκεηψλνληαο πσο ζε απηΪ «θαέλεηαη ηφζν ειεχζεξνο θαη αθάλεη λα 

δηαθξέλεηαη ην πινχζην ηαιΫλην ηνπ, ζηελ εθηΫιεζε ησλ Ϋξγσλ ηνπ πεξηνξέδεηαη θαη 

κεηψλεη ηελ νξκά ηνπ, δελ αλαπηχζζεηαη κε Ϊλεζε ε πξφζεζά ηνπ θαη θιεέλεηαη ζηα 

ζηεγλΪ θαινχπηα ηεο ρνιάο ηνπ».
511

 

ηελ ελφηεηα «Ζ ζηξνθά πξνο ηελ ΔιιΪδα» ν ΚαιιηγΪο ζπκπεξηΫιαβε, 

επέζεο, ηξέα Ϋξγα ηνπ ΚσλζηαληέλνπΒνιαλΪθε: α) «Ο πνηακφο», 1870-75 (Π.674) 

πνπ ππάξρε ζηε ζπιινγά ηνπ κνπζεένπ άδε απφ ην 1905 επέ δηεπζχλζεσο Ηαθσβέδε, 

                                                 
507Δεκζηή Πζκαημεήηδ Αεδκχκ, 1900, φ.π., ζει.13. 
508Βι. Ν.Π. ΜΪηζαο, «Νηθφιανο Γχδεο», εθ. Δεκζηυξ Κήνολ¸ 4 Φεβξνπαξένπ 1951. 
509Θ. ΣζΪηζνο, «Σν ζρΫδην θαη ην ρξψκα ζην Ϋξγν ηνπ Νηθφιανπ Γχδε», Νέα Δζηία, Ϋηνο ΚΣ΄, ηφκνο 

52, 15 Ηνπιένπ 1952, ζει. 935-940 θαη 1 Απγνχζηνπ 1952, ζει. 995-1000.  Αλαδεκνζηεχεηαη ζην Θ. 

ΣζΪηζνο, Γφνς απυ ηδ γςβναθζηή, Αζάλα, Γαβξηειέδεο, 22001, ζει. 73-107. 
510Γ. Γξνζέλεο Ŕ Λ.Γ. ΚνξνκειΪο (επηκ.), Δπζζημθαί ημο Νζημθάμο Γφγδ, Αζάλα, Δθινγά, 1953. Βι. 

επέζεο Λ.Γ. ΚνξνκειΪο, «Ο Ϊγλσζηνο Γχδεο (Μηα αιιεινγξαθέα πνπ αλακΫλεη εθδφηελ)», εθ. Ζ 

Καεδιενζκή, 18 Ηαλνπαξένπ 1950. Βι θαη ηε ζεξκά θξηηηθά ηνπ Θ. ΣζΪηζνο, «Ζ κλάκε ηνπ Ν. Γχδε», 

εθ. Δθεφεενμξ Λυβμξ, 18 Ηαλνπαξένπ 1953. 
511Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ παλειιάληνο Έθζεζηο», εθ. Σμ Βήια, 4 Ννεκβξένπ 1948. Αλαδεκνζηεχεηαη ζην Μ. 

ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 1937-1982, φπ.π., ζει. 151-153. 
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β) «Ζ Ϋμνδνο ηνπ Άξεσο», 1894 (Π.1483), λΫν απφθηεκα ηεο Πηλαθνζάθεο
512

 θαη γ) 

ην «Παλεγχξη ζην Μφλαρν», 1876, πξνεξρφκελν απφ ην θιεξνδφηεκα ηνπ 

ΑιΫμαλδξνπ Εαραξένπ. Ο ΚαιιηγΪο ππνγξΪκκηζε ζηνλ Οδδβυ ηεο Ϋθζεζεο φηη 

ζθνπφο ηεο αλΪξηεζεο ησλ πηλΪθσλ ηνπ ΒνιαλΪθε άηαλ λα αλαγλσξηζηεέ ε 

πξαγκαηηθά ηνπ αμέα «εθ ησλ πξΪγκαηη θαιψλ ηνπ Ϋξγσλ».
513

Ο δηεπζπληάο ηεο 

Πηλαθνζάθεοζρνιέαζε ηδηαέηεξα ην «Παλεγχξη», ραξαθηεξέδνληΪο ην 

«πξσηνπνξηαθφ» γηα ηελ επνρά ηνπ θαη «ζηαζκφ» ζηε Νενειιεληθά ΣΫρλε, επεηδά 

αθξηβψο θηινηερλάζεθε δχν κφιηο ρξφληα κεηΪ ηελ πξψηε Ϋθζεζε ησλ 

ηκπξεζηνληζηψλ ζην Παξέζη θαη εέρε εκθαλά ηκπξεζηνληζηηθΪ ζηνηρεέα, ηδέσο ζηελ 

απφδνζε ηνπ θνηλνχ,
514

 Ϊπνςε πνπ ζπκκεξέζηεθε θαη ε θξηηηθά ηεο επνράο.
515

Ζ 

ζχλδεζε απηά κε ηνλ ηκπξεζηνληζκφ, ψζηε λα θαηαδεηρζεέ ε αμέα ηνπ ΒνιαλΪθε, 

ζπλΪδεη κε ηηο γεληθφηεξεο αληηιάςεηο ηνπ ΚαιιηγΪ ζρεηηθΪ κε ηελ πξσηνθαζεδξέα 

ζηελ ηζηνξέα ηεο ηΫρλεο, ηεο γαιιηθάο δσγξαθηθάο ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 19
νπ

 

αηψλα. ηνλ Οδδβυ ηεο Ϋθζεζεο, ι.ρ. ηφληζε φηη ε «Ϊλζηζε εθεέλε ηεο Γαιιέαο άην 

κνλαδηθά εηο νιφθιεξνλ ηνλ θφζκνλ».
516

Σελ Ϋλλνηα ηεο «πξσηνπνξέαο» 

ρξεζηκνπνέεζε θαη ν ζπληΪθηεο ηεο εθεκεξέδαο Φζθεθεφεενμξ ζην ζρφιην ηνπ γηα ηνλ 

πέλαθα «Ο Πνηακφο», κε ην επηρεέξεκα πσο «Ϋρεη φια ηα γλσξέζκαηα πνπ ζα ηα 

δάιεπαλ θαη απηνέ πνπ επεδάηεζαλ λα ηδξχζνπλ ηε ζρνιά ηνπ ξσκαληηζκνχ ζηε 

δσγξαθηθά».
517

Ο ΒνιαλΪθεο, επνκΫλσο, απνηεινχζε ην ραξαθηεξηζηηθφ παξΪδεηγκα 

ελφο πξνηθηζκΫλνπ Έιιελα δσγξΪθνπ, ν νπνένο κπφξεζε λα αθνπγθξαζηεέ ηηο 

λεσηεξηθΫο ηΪζεηο ηεο δσγξαθηθάο ζηε Γαιιέα ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, 

αιιΪ αλαγθαζκΫλνο λα γπξέζεη ζηελ παηξέδα ηνπ θαη λα εξγαζηεέ ζην θαρεθηηθφ ηεο 

θαιιηηερληθφ πεξηβΪιινλ, Ϋραζε ζε πνηφηεηα. 

                                                 
512ΑγνξΪζηεθε ην 1950 απφ ηελ ΑιεμΪλδξα Η. Σζαγξά γηα 7.600.000 δξρ. 
513Δεκζηή Πζκαημεήηδ Αεδκχκ, 1900, φπ.π., ζει. 13. 
514π.π., ζει.42. 
515Βι. θαη .Β., «Δζληθά Πηλαθνζάθε. Μεξηθά Ϋθζεζηο ησλ Ϋξγσλ ηεο ζην ΕΪππεηνλ (Α΄)», εθ. 

Φζθεθεφεενμξ, 18 Ηνπιένπ 1953: «Οη ρξσκαηηθΫο αληηιάςεηο ηνπ ΜαλΫ θαη νη κνξθΫο ηνπ ΡελνπΪξ εέλαη 

μεθΪζαξεο ζην Ϋξγν απηφ ηνπ ΒνιαλΪθε. Γπζηπρψο δελ Ϋρνπκε Ϊιιν γλψξηζκα ζ‟ απηά ηελ αληέιεςε 

γηα λα κπνξΫζνπκε λα ζρεκαηέζνπκε ζεηηθά γλψκε». 
516Δεκζηή Πζκαημεήηδ Αεδκχκ, 1900, φπ.π., ζει. 13. 
517.Β., «Δζληθά Πηλαθνζάθε. Μεξηθά Ϋθζεζηο ησλ Ϋξγσλ ηεο ζην ΕΪππεηνλ (2νλ)», εθ. Φζθεθεφεενμξ, 

28 Ηνπιένπ 1953: «Γελ Ϋρσ ππφςε κνπ πφηε Ϋγηλε απηφ ην Ϋξγν ηνπ ΒνιαλΪθε. Απφ ηε δνπιεηΪ ηνπ 

ππνζΫησ πσο Ϋγηλε πξνηνχ εγθαηαζηαζά ζηελ ΔιιΪδα, δειαδά πξν ηνπ 1884. Αλ Ϋρε γέλε ζηελ 

πεξένδν πνπ ππνζΫησ, ηφηε ν ΒνιαλΪθεο εέλε πΪιη κΫζα ζηνπο πξσηνπφξνπο ηεο επνράο ηνπ. Σν Ϋξγν 

απηφ δελ εέλαη κφλν Ϋλα γλάζην ξσκαληηθφ πνέεκα, αιιΪ νη δσγξαθηθΫο ηνπ αξεηΫο εέλαη απφ ηηο 

ζπαληψηεξεο πνπ κπνξεέο λα βξεο ζ‟ απηά ηε δσγξαθηθά αληέιεςε. Ο αζεκΫληνο ηφλνο ηνπ ζνπ δέλεη 

φιε ηελ εηδπιιηαθά αηκφζθαηξα. Δέλαη απφ ηα Ϋξγα εθεέλα ζηα νπνέα θπξηαξρεέ ε ζθΫςη θαη ε αέζζεζε 

ηνπ θαιιηηΫρλε, Ϋηζη πνπ ζνπ επηβΪιιεη ηελ ψξα θαη ηε δηΪζεζη πνπ εξκελεχεη ην Ϋξγν».  
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ηελ έδηα αέζνπζα άηαλ επέζεο αλαξηεκΫλα επηΪ Ϋξγα ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα, 

ελδεηθηηθφ επέζεο ηεο ζεκαζέαο πνπ ηνπ απΫδηδε ν ΚαιιηγΪο ζηελ ηζηνξέα ηεο 

λενειιεληθάο ηΫρλεο: ε«Πξνζσπνγξαθέα ηεοClemenceεξπηΫξε», 1869 (Π.510, 

δσξεΪ εξπηΫξε), ν «Ναπηηθφο πνπ θαπλέδεη», π.1894-95 (Π.489, θιεξνδφηεκα 

θνπινχδε), ην «Φαξηαλφ Μνηξνιφη», πξηλ ην 1888 (Π.474) θαη ε «Υσξηθά ζην 

πνηΪκη», π.1880-1900 (Π.118, θιεξνδφηεκα Απφζηνινπ Υαηδεαξγχξε), ελψ ν 

ΜπελΪθεο δΪλεηζε ηηο ειαηνγξαθέεο «Ο ΑξΪπεο», π.1873 (Π.2072, θιεξνδφηεκα 

ΜπελΪθε) θαη ην «Δζσηεξηθφ ζπηηηνχ», 1879 (Π.1879, θιεξνδφηεκα Α. ΜπελΪθε). 

ην ζρφιην ηνπ πΪλησο ν ΚαιιηγΪο ζεκεέσζε πσο ν Λχηξαο δελ αληηπξνζσπεπφηαλ 

επαμέσο «εηκά κφλνλ δη‟ ελφο πξσέκνπ Ϋξγνπ ηνπ [ην πνξηξΫην ηεο εξπηΫξε], δει. 

πξν ηεο κεηαβΪζεσο ηνπ εηο ΜνλΪρνλ ην 1862».
518

 

χκθσλα κε ηνλ Οδδβυ ηεο Ϋθζεζεο, ν επηζθΫπηεο ηνπ Εαππεένπ Ϋβιεπε ζηε 

ζπλΫρεηα ηεο αθάγεζεο ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο κεξηθΪ Ϋξγα πνπ εέραλ 

εθηεζεέ θαη ζηηο αέζνπζεο ηνπ Πνιπηερλεένπ ηελ πεξένδν ηνπ ΜεζνπνιΫκνπ: ην 

«Αγγειφθαζηξν» (Π.721) ηνπ ΟδπζζΫα ΦσθΪ·  ηνλ «ΠαπΪ» (Π.662, δσξεΪ Β. 

Λακπέθε) ηνπ ιεζκνλεκΫλνπ ηελ επνρά εθεέλεΠνιπρξφλε ΛεκπΫζε·
519

 ηελ «Παηδηθά 

πλαπιέα» (Π.475) ηνπ Γεψξγηνπ Ηαθσβέδε·ηελ «Πξνζσπνγξαθέα Γεκεηξένπ 

ΒηθΫια» (Π.468, θιεξνδφηεκα Γ. ΒηθΫια) ηνπ Γεψξγηνπ Ρντινχ· ηε 

«ΛέκλεΚαζηνξηΪο», (Π.81, δσξεΪ Υαηδεαξγχξε) ηνπΝηθφιανπ Φεξεθεέδε·
520

 ηελ 

«Κεθαιά παηδηνχ» (Π.480) θαη ην «Γπκλφ» (Π.730) ηνπ Δπακεηλψλδα ΚνληηΪδε 

(θιεξνδφηεκα Δπακεηλψλδα ΚνληηΪδε)· ηελ «Ηθεζέα» (Π.486) θαη ηνλ «Δζπεξηλφ» 

(Π.472) ηνπ Θεφδσξνπ ΡΪιιε (Ϋξγα πξνεξρφκελα απφ ην θιεξνδφηεκα ΡΪιιε)·θαη 

ηνλ «ΑξακπΪ» (Π.57, δσξεΪ Υαηδεαξγχξε) ηνπΒαζέιεηνπ Υαηδά.ην ηΫινο ηεο 

αέζνπζαο άηαλ αλαξηεκΫλνη ηξεέο πέλαθεο ηνπ Νηθφιανπ Λχηξα:«Θαιαζζνγξαθέα, 

π.1925» (Π.455, δσξεΪ ΣξαπΫδεο ηεο ΔιιΪδαο), «Πξνζσπνγξαθέα δέδνο Μ. Υνξο, π. 

1916-1917» (Π.496) θαη «ΒΪξθα κε παλέ, 1925» (Π.467), θαζψο θαη δχν πέλαθεο ηνπ 

πκεψλ αββέδε: «ΦειιΪρα κε ην παηδέ ηεο», (Π.1527, δσξεΪ ΗσΪλ. ΚαηζαξΪ)
521

 θαη 

«ΚηλΫδηθνο πχξγνο ζηνλ θάπν ηνπ ΜνλΪρνπ, (Π.469, δσξεΪ Βαζηιεένπ Λακπέθε).  

                                                 
518Δεκζηή Πζκαημεήηδ Αεδκχκ, 1900, φΠ.π., ζει.13-14. 
519Καη ν ΛεκπΫζεο άηαλ ηελ επνρά εθεέλε Ϋλαο ιεζκνλεκΫλνο δσγξΪθνο, βι. Μ. ΚαιιηγΪο, Έθθδκεξ 

γςβνάθμζ ζηδκ Δεκζηή Πζκαημεήηδ (ιζα επζθμβή), φπ.π., ζει.121: «Σν 1963 αθφκε, δελ άηαλ γλσζηφ 

πφηε γελλάζεθε ν ΛεκπΫζεο θαη ππάξραλ ακθηβνιέεο σο θαη γηα ην πνχ γελλάζεθε!».  
520Αλαπαξαγσγά ηνπ Ϋξγνπ ζηελ εθ. Αθθαβή, 1 Ηνπιένπ 1953. Καη δέπια ην πνξηξΫηνπ ηνπ ΒηθΫια απφ 

ηνλ Γ. Ρντιφ θαη, πηζαλψο, ε «Λέκλε ΚαζηνξηΪο» ηνπ Ν. Φεξεθεέδε. 
521Σν Ϋξγν ζάκεξα ζεσξεέηαη φηη δελ αλάθεη ζηνλ πκεψλ αββέδε. Βι. Μ. ΚαζζηκΪηε, οιεχκ 

αααίδδξ. Ζ γςή ηαζ ημ ένβμ ημο, Αζάλα, ΑδΪκ-ΠΫξγακνο, 2006.  
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Σν αθάγεκα ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο νινθιεξσλφηαλ κε ηα δχν 

Ϋξγα ηνπ Κσλζηαληέλνπ ΜαιΫα «αληνξέλε» (Π.673) θαη «Γειθνέ» (Π.473), ηεο 

δσξεΪο ηεο ζπδχγνπ ηνπ Δπθξνζχλεο ηελ πεξένδν ηνπ ΜεζνπνιΫκνπ, ηα νπνέα φκσο 

άηαλ αλαξηεκΫλα ζηελ επφκελε αέζνπζα ηνπ Εαππεένπ ΜεγΪξνπ, αλΪκεζα ζε Ϋξγα 

ζχγρξνλσλ θπξέσο ΓΪιισλ θαιιηηερλψλ. Πηζαλφλ ε Ϋθζεζε ηνπο ζηελ Ϋβδνκε 

αέζνπζα νθεέιεηαη ηφζν ζε Ϋιιεηςε ρψξνπ, φζν θαη ζην γεγνλφο φηη νη πέλαθεο ηνπ 

ΜαιΫα άηαλ πξσηνπνξηαθνέ γηα ηελ επνρά ηνπο θαη ζεκαηνδνηνχζαλ κηα ηνκά ζηελ 

ηζηνξέα ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο, ιφγσ ηνπ ζπγρξνληζκνχ ηνπο κε ηα λεσηεξηθΪ 

δσγξαθηθΪ ξεχκαηα. 

Ο ηέηινο ηεο αέζνπζαο («Ζ ζηξνθά πξνο ηελ ΔιιΪδα») αληαπνθξέλεηαη, θαηΪ 

ηε γλψκε κνπ, ζηελ αληέιεςε ηνπ ΚαιιηγΪ φηη ζην ηειεπηαέν ηΫηαξην ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

πξΫπεη λα ηνπνζεηεζνχλ νη πξψηεο απφπεηξεο ησλ Διιάλσλ δσγξΪθσλ λα δψζνπλ 

«ειιεληθά Ϋθθξαζε» ζην Ϋξγν ηνπο. Ήδε ζε Ϊξζξν ηνπ ην 1948 εέρε ππνζηεξέμεη πσο 

νη πξψηεο πξνζπΪζεηεο γηα λα δεκηνπξγεζεέ κηα λενειιεληθά παξΪδνζε ζε ειιεληθΫο 

βΪζεηο Ϋγηλε κε ηνπο Γχδε, ΡΪιιε θαη Ηαθσβέδε, ηα πξψηα απηΪ βιΫκκαηα φκσο πξνο 

ηα ειιεληθΪ πξΪγκαηα «άηαλ κφλνλ εμσηεξηθΪ θαη αθ‟ πςεινχ, Ϊξρηζαλ κε ην 

πεξηερφκελνλ κε ηνλ ηη παξέζηαλε ην Ϋξγν ηεο ηΫρλεο».
522

 ε Ϋλα ιέγν κεηαγελΫζηεξν 

ρξνληθΪ Ϊξζξν ηνπ ζην πεξηνδηθφΕοβυξ Ϋγξαςε, επέζεο, φηη ιέγνη άηαλ νη Έιιελεο 

θαιιηηΫρλεο πνπ πξνζπΪζεζαλ λ‟ αληιάζνπλ απφ ηνλ ηφπν ηνπο, θαη «απηνέ Ϋπηαζαλ 

ξέδεο: απηνέ ζψζεθαλ. ΣΫηνηνο ζηΪζεθε απφ ηνπο παιηφηεξνπο ν Νηθεθφξνο 

Λχηξαο».
523

 

 

ε) Ζ 7
ε
 αίζνπζα:Ξέλνη θαιιηηέρλεο 

Ζ Ϋβδνκε αέζνπζαηεο Ϋθζεζεο ηνπ Εαππεένπ άηαλ ρσξηζκΫλε ζε δχν 

ηκάκαηα. Σν «Α΄ Σκάκα»εέρε σο ππφηηηιν «πλΫρεηα Διιάλσλ θαιιηηερλψλ θαη 

ζχγρξνλνη ΓΪιινη θαιιηηΫρλαη» θαη αθεηεξέα, φπσο αλΫθεξα παξαπΪλσ, άηαλ νη δχν 

πέλαθεο ηνπΜαιΫα, «αληνξέλε» (Π.673) θαη «Γειθνέ» (Π.473). ηε ζπλΫρεηα άηαλ 

αλαξηεκΫλα κεξηθΪ απφ ηα Ϋξγα πνπ νη ζχγρξνλνη ΓΪιινη θαιιηηΫρλεο εέραλ δσξέζεη 

ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε κεηΪ ην ηΫινο ηνπ Β΄ Παγθνζκένπ ΠνιΫκνπ: νη 

ειαηνγξαθέεο «ΠΪξθν» (Π.1341) ηνπ Μ. Μπξηαλζφλ(MauriceBrianchon) θαη 

«Παξαιέα», πξηλ ην 1947 (Π.1354) ηνπΑ. ΜαξθΫ (AlbertMarquet), ηα ζρΫδηα 

                                                 
522Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ θαιιηηερληθά παξΪδνζηο θαη νη ζχγρξνλνη δσγξΪθνη», εθ. Σμ Βήια, 30 Γεθεκβξένπ 

1948. 
523Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ Ϋθζεζηο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», Εοβυξ, αξ.8, Ηνχληνο 1956, ζει.9. 
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«Γπκλφ» (Π.1366) ηνπ Π. ΜπνλΪξ(PierreBonnard), «Καζηζηά γπλαηθεέα κνξθά», 

1942 (Π.1379) ηνπ Α. Μαηέο(HenriMatisse) θαη«Γπκλφ», 1945 (Π.1373) ηνπ Μ. 

ΓθξνκΫξ(MarcelGromaire), θαζψο θαη νη ιηζνγξαθέεο «Απφιισλ»,1945 (Π.1367) ηνπ 

Ε. Μπξαθ(GeorgesBraque) θαη «Σν κνλνπΪηη» (Π.1368) ηνπ Ρ. Κακέ(RobertCami).Ζ 

επηινγά ηνπ λα κελ εθζΫζεη ηα Ϋξγα ησλ ΠηθΪζν θαη Φνπδεξφλ πηζαλφλ νθεέιεηαη 

ζηηο αληηδξΪζεηο πνπ πξνθιάζεθαλ ηελ Ϊλνημε ηνπ 1949, φηαλ ε δσξεΪ ησλ ΓΪιισλ 

θαιιηηερλψλ εέρε εθηεζεέ ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γαιιηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη ν αζελατθφο 

ζπληεξεηηθφο ηχπνο εέρε αλαθεξζεέ ζηελ θνκκνπληζηηθά δξΪζε ησλ δχν 

θαιιηηερλψλ.
524

ηελ έδηα αέζνπζα εέραλ επέζεο ηνπνζεηεζεέηξεηο ειαηνγξαθέεο ηνπ Α. 

ΜνληηηζΫιη(AdolpheMonticelli),
525

ε «Πξνζσπνγξαθέα αλδξφο» (Π.1673) ηνπ Δ. 

ΚαξηΫξ (EugèneCarrière),
526

θαη δχν ζρΫδηα ηνπ ΠΪλνπ Αξαβαληηλνχ γηα ηελ φπεξα 

ηνπ Darius Milhaud «Υξηζηφθνξνο Κνιφκβνο» (κε ιαλζαζκΫλν αξηζκφ ζηνλ 

θαηΪινγν). 

ην «Β΄ ηκάκα»ηεο Ϋβδνκεο αέζνπζαο ν ΚαιιηγΪο παξνπζέαζε εέθνζη Ϋλα 

Ϋξγα θαιιηηερλψλ παιαηφηεξσλ επνρψλ, απφ ηα νπνέα ηα δεθαπΫληε άηαλ πξφζθαηα 

απνθηάκαηα ηεο ζπιινγάο. Αθεηεξέα ηεο «δηαδξνκάο» ηνπ επηζθΫπηε ζην 

«παλφξακα» απηφ ηεο δπηηθνεπξσπατθάο ηΫρλεο άηαλ θαη ζηελ πεξέπησζε απηά, φπσο 

θαη ζηελ ηζηνξέα ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο, Ϋλα κεηαβπδαληηλφ Ϋξγν, «Ζ ηαχξσζε» 

(Π.144, θιεξνδφηεκα νχηδνπ) ηνπ ΑλδξΫα Παβέα. ηνλ Οδδβυ ηεο Ϋθζεζεο, ν 

ΚαιιηγΪο αλΫθεξε φηη ν θαιιηηΫρλεο «κνινλφηη Κξεο», εκπλεχζηεθε απφ ηελ ηηαιηθά 

δσγξαθηθά θαη εξγΪζηεθε ζηε Γχζε «θαηΪ ηνλ Βπδαληηλφλ ηξφπνλ»,
527

 ελλνψληαο 

φηη ν Παβέαο δηαηάξεζε κελ ηε βπδαληηλά ηερληθά (πέλαθαο ζε μχιν, δνπιεκΫλνο κε 

ηελ ηερληθά ηνπ απγνχ), αθνινχζεζε φκσο ηε δπηηθά εηθνλνγξαθέα.
528

 

                                                 
524Βι. ζρεηηθΪ ην θεθΪιαην 16.4. 
525 «ην ΠΪξθν» (Π.242) θαη «Σν ζπληξηβΪλη» (Π.243), αγνξΫο ηνπ Παπαλησλένπ ηελ πεξένδν ηνπ 

ΜεζνπνιΫκνπ, θαη «Σξεηο θηγνχξεο» (Π.123) απφ ην θιεξνδφηεκα ηνπ Υαηδεαξγχξε. 
526ηνλ θαηΪινγν αλαθΫξεηαη σο δσξεΪ ηνπG[abriel] Séailles, ηνπ ΓΪιινπ ηζηνξηθνχ ηεο θηινζνθέαο 

θαη αηζζεηηθνχ, ν νπνένο εέρε ζπγγξΪςεη κηα κηθξά κνλνγξαθέα γηα ηνλ δσγξΪθν, ελψ ν ΚαξηΫξ εέρε 

θηινηερλάζεη θαη πνξηξΫηα ηεο νηθνγΫλεηαο ηνπ εαγέ. ηα πξαθηηθΪηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο, 

ζπλεδξέαζε ηεο 18εο Ηνπλένπ 1951, αλαθΫξεηαη φηη ν ΚαιιηγΪο ζα ηαμέδεπε ζην Παξέζη, φπνπ κεηαμχ 

Ϊιισλ ζα θξφληηδε θαη γηα ηε δσξεΪ ηνπ πέλαθα ηνπ ΚαξηΫξ «απφ ηνλ θ. εαγέ». Ο ΓΪιινο αηζζεηηθφο 

σζηφζν εέρε πεζΪλεη ην 1922, νπφηε ε δσξεΪ πηζαλφλ πξνΫξρεηαη απφ ηε ζχδπγφ ηνπ.  
527Δεκζηή Πζκαημεήηδ Αεδκχκ, 1900, φπ.π., ζει.50. 
528ε πνιχ κεηαγελΫζηεξν ρξνληθΪ θεέκελφ ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκΫλν Ϋξγν, ν ΚαιιηγΪο αλαδάηεζε ηηο 

επηξξνΫο ηνπ Παβέα απφ Ϋξγα ηηαιηθάο θαη θιακαλδηθάο ηΫρλεο, επεζάκαλε ηηο δηαθνξΫο ηνπ πέλαθα κε 

αληέζηνηρα Ϋξγα ηεο γλάζηαο βπδαληηλάο παξΪδνζεο θαη ηφληζε φηη παξΪ ηηο πνιιΫο μΫλεο επηδξΪζεηο, ν 

πέλαθαο δελ Ϋραζε ηελ ειιεληθά ηνπ ππφζηαζε θαη φηη ε κέκεζε δελ εέλαη δνπιηθά, αιιΪ δηαηεξνχληαη 

γλσζηΪ θαη νηθεέα ζηνηρεέα ζηνλ νξζφδνμν Έιιελα. Μ. ΚαιιηγΪο, Έθθδκεξ γςβνάθμζ ζηδκ Δεκζηή 

Πζκαημεήηδ (ιζα επζθμβή), φπ.π., ζει. 41-48. 
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Αθνινχζσο ν επηζθΫπηεο ηεο αέζνπζαο ηνπ Εαππεένπ Ϋβιεπε ηελ «ΠαξζΫλν 

κε ην Θεέν ΒξΫθνο θαη ΑγγΫινπο» (Π.1626) πνπ ζάκεξα ζεσξεέηαη Ϋξγν ηνπ Ε. ληη 

ΠηΫηξν(ZaninodiPietro) θαη ηφηε απνδηδφηαλ ζε Ηζπαλφ δσγξΪθν ησλ αξρψλ ηνπ 15
νπ

 

αηψλα· ηνλ «ΘΪλαην ηνπ Αξρηκάδε» (Π.1402, δσξεΪ ΚξΫνληα θαη ΑζελΪο 

Κπξηαθέδνπ) πνπ ηφηε απνδηδφηαλ ζηνλ ΡηκπΫξα θαη ζάκεξα ζεσξεέηαη Ϋξγν ηνπ 

Καξιφην(Carloto, 1632-1698)·ηε «ΦξαγγΫισζε ηνπ Ηεζνχ» (Π.1649, αγλψζηνπ 

δσγξΪθνπ ηνπ ΚΪησ Ράλνπ ησλ αξρψλ ηνπ 16
νπ

 αηψλα ζηνλ θαηΪινγν) πνπ ν 

ΚαιιηγΪο αγφξαζε κε ρξάκαηα ηνπ θιεξνδνηάκαηνο νχηδνπ, απφ ηελ νηθνγΫλεηα 

ΓειεγηΪλλε αληέ 35.000.000 δξρ. (βι. ζπλεδξέαζε ηεο 22
αο

 Ννεκβξένπ 1952)· ηελ 

«Παλαγέα κε ην ΒξΫθνο θαη ηνλ Άγην ΗσΪλλε ηνλ Βαπηηζηά ζε ηνπέν», π.1620 (Π.166, 

δσξεΪ ΡνδνθαλΪθε) ηνπ ΜπξΫρει· ηελ «Κεθαιά Ηζπαλνχ ηππφηνπ» (Π.1519)ηνπ 

νχηεξκαλο·
529

Ϋλα «Σνπέν»(Π.184, δσξεΪ Αηθ. ΡνδνθαλΪθε) πνπ απνδηδφηαλ ηφηε 

ζηνλ Ϊινκνλ βαλ Ρνπέζληαει θαη ζάκεξα ζεσξεέηαη Ϋξγν ηνπ ΓηΪθνκπ 

Ρνπέζληαει·ηελ «Πξνζσπνγξαθέα εζνπνηνχ LeGarcon» (Π.1489) αγλψζηνπ 

θαιιηηΫρλε πνπ απνδφζεθε ζηνλ θαηΪινγν ηνπ 1953 ζηνλ Γθξεδθαη πξνάιζε απφ ην 

θιεξνδφηεκαηνπ ΑιΫμαλδξνπ Γηνκάδε·ηνλ πέλαθα «Ηνπδάζ θαη ΟινθΫξλεο» 

(Π.1522), απνδηδφκελν ζηνλ ΠηαηζΫηαηεο δσξεΪο ηνπ ΗσΪλλε ΚαηζαξΪ· ηελ 

«Trompe-l'oeil (ΟθζαικαπΪηε)», 1720(Π.1648) ηνπ 

Πφλζη(GiovanniBenedettoPonsi)πνπ αγνξΪζηεθε γηα 5.000.000 δξρ. (ζπλεδξέαζε ηεο 

22
αο

 Ννεκβξένπ 1952·Ϋλα κπζνινγηθφ ηνπέν (Π.1650) αγλψζηνπ γαιιηθάο ζρνιάο ηνπ 

θχθινπ ηνπ ΠνπζΫλ (ζχκθσλα κε ηνλ Οδδβυ) πνπ αγνξΪζηεθε γηα 20.000.000 δξρ. 

(ζπλεδξέαζε ηεο 22/11/1952)·ην Ϋξγν «ΔιηΫδεξ θαη ΡεβΫθθα» ηνπ ΣηΫπνιν (Π.526, 

δσξεΪ Πνιπηερλεένπ) πνπ ζεσξεέην Ϋλα απφ ηα αξηζηνπξγάκαηα ηεο ζπιινγάο ηεο 

Πηλαθνζάθεο άδε απφ ηελ πεξένδν ηνπ ΜεζνπνιΫκνπ· κηα «Νεθξά θχζε»(Π.1523) 

ηνπ Γ. Φπη (JanFyt), απφηε δσξεΪ ηνπ ΗσΪλ. ΚαηζαξΪ·ηελ «Πξνζσπνγξαθέα 

Θεφθηινπ Καΐξε» (Π.1548) ηνπ Γνπψηο (απφ ην θιεξνδφηεκα ηνπ δξνο 

AlexManuel)·ηνλ πέλαθα «Γχν Ίππνη», π.1889(Π.1327, θιεξνδφηεκα ηνπ θπξένπ θαη 

ηεο θπξέαο Μηραάι αιβΪγνπ) ηεο Ρ. ΜπνλΫξ(RosaBonheur)· θαη ηελ «Άπνςε 

Βελεηέαο»(Π.1490)  ηνπ Φ. ΕηΫκ(FelixZiem),απφ ην θιεξνδφηεκα ηνπ Γηνκάδε.  

                                                 
529Ο αξηζκφο εηζαγσγάο πνπ αλαθΫξεηαη ζηνλ θαηΪινγν ηνπ 1953 (Π.1509) εέλαη ιαλζαζκΫλνο, αθνχ 

αληηζηνηρεέ ζην γιππηφ απφ πειφ ηνπ Λεσλέδα Γξφζε «Γπλαηθεέα κνξθά, 1870». Πξφθεηηαη γηα ηελ 

«Κεθαιά Ηζπαλνχ» (Π.1519), ειαηνγξαθέα πνπ αγνξΪζηεθε γηα 2.600.000 δξρ. απφ ηνλ Θεφδσξν 

ΕνπκπνπιΪθε (βι. ζπλεδξέαζε ηεο 26εο επηεκβξένπ 1951). ΑλαγξΪθεηαη ν ζσζηφο αξηζκφο 

εηζαγσγάο ζηνλ θαηΪινγν ηεο Ϋθζεζεο ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζηε Θεζζαινλέθε ην 1955. 
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Ζ αέζνπζα θηινμελνχζε, εθηφο απφ ηηο παξαπΪλσ ειαηνγξαθέεο, ηξέαΫξγα 

πξνεξρφκελα απφ ηε δσξεΪ ηνπ Μαηαζένπ ΡεληΫξε: α) «Ζ ΑλΪζηαζε ηνπ Υξηζηνχ», 

κΫζα ηνπ 17
νπ

 αη.(Π.1512, πΫλα, πηλΫιν, αξαησκΫλν κειΪλη ζε ραξηέ, 13,6x19,9 εθ.) 

ηνπ Ν. Μαεο (NikolaasMaes), β)«Ηηαιηθφ ηνπέν κε αξραέα εξεέπηα (Σέβνιη;)»(Π.1507, 

πΫλα θαη πελΪθη, πδαηνγξαθέα ζε ραξηέ, 23,1x37,8 εθ.) ηνπ Ν. Πεξηληφλ 

(NicolasPerignon)θαη γ)«ΜαηλΪδα θαη Ϊηπξνο», κΫζα ηνπ 17
νπ

 αη.(Π.1493, 

θΪξβνπλν, θηκσιέα ζε ραξηέ, 24,8x26,8εθ.) πνπ απνδφζεθε ηφηε ζηνλ Γηφξληαλο· θαη, 

ηΫινο, δχν ζρΫδηα απφ ην θιεξνδφηεκα ηνπ ΑιΫμαλδξνπ νχηδνπ: «Δπαγγειηζηάο 

Μαηζαένο, αξρΫο ηνπ 16
νπ

 αηψλα» (Π.320) ηνπ ΚνξξΫηδηνθαη «Μπζηηθφο Γεέπλνο», 

17
νο

 αηψλαο (Π.332) ηνπ ΣηληνξΫηην. χκθσλα, επέζεο, κε ηα ξεπνξηΪδ ηνπ 

θαζεκεξηλνχ ηχπνπ ζηελ έδηα αέζνπζα ππάξρε αθφκε κηα βηηξέλα κε 

«αξηζηνπξγεκαηηθΫο κηληαηνχξεο, θαδξΪθηα, θαζζεηηλνχιεο, ξνιφγηα, φια 

ππΫξνρα»,
530

πνπ πξνΫξρνληαλ απφ ηε δσξεΪ ΡνδνθαλΪθε θαη πνπ γηα πξψηε θνξΪ 

παξνπζηΪδνληαλ ζε Ϋθζεζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο.  

Ζ Ϋβδνκε απηά αέζνπζα δελ παξνπζέαδε κηα ζπλεθηηθά αθάγεζε ηεο εμΫιημεο 

ηεο ηζηνξέαο ηεο δπηηθνεπξσπατθάο ηΫρλεο, αιιΪ πεξηιΪκβαλε κηα επηινγά θπξέσο 

απφ ηα λεψηεξα απνθηάκαηα ηεο ζπιινγάο ηεο Πηλαθνζάθεο, ηα νπνέα εέραλ πξνΫιζεη 

θπξέσο απφ δσξεΫο θαη θιεξνδνηάκαηα. θνπφο ηνπ ΚαιιηγΪ άηαλ, θαηΪ ηε γλψκε 

κνπ, λα δεέμεη ζηνπο κειινληηθνχο δσξεηΫο φηη ηα πξνζθεξφκελα Ϋξγα ηνπο ζα 

Ϋβξηζθαλ ηε ζΫζε ηνπο ζηηο αέζνπζεο ηεο Πηλαθνζάθεο, θαη ηαπηφρξνλα λα 

θαηαζηάζεη ζαθΫο ζηνπο θξαηηθνχο θνξεέο φηη νη δσξεΫο θαη ηα θιεξνδνηάκαηα πξνο 

ηελ Πηλαθνζάθε ζπλερέδνληαλ κε ξπζκνχο ακεέσηνπο θαη ζπλεπψο ε αλΪγθε γηα ηελ 

θαηαζθεπά ηνπ ηδηφθηεηνπ θηεξένπ άηαλ Ϊκεζε. 

 

ζη) Αίζνπζα Γνκήληθνπ Θενηνθόπνπινπ 

Ζ ηειεπηαέα αέζνπζα ηεο Ϋθζεζεο ηνπ Εαππεένπ άηαλ απνθιεηζηηθΪ 

αθηεξσκΫλε ζηνλ Γνκάληθν Θενηνθφπνπιν. Οη ηΫζζεξηο πέλαθεο ηεο ζπιινγάο 

(«ηαχξσζε»,  «Ο Υξηζηφο αέξσλ ηνλ ηαπξφ», «Ο Άγηνο Φξαγθέζθνο» θαη «Ζ 

πλαπιέα ησλ ΑγγΫισλ») απνθηάκαηα φια ηελ πεξένδν ηνπ ΜεζνπνιΫκνπ, άηαλ 

αλαξηεκΫλνη ζε Ϋλα δσκΪηην κε Ϋληνλα ππνβιεηηθά αηκφζθαηξα θαη αλΪκεζα ζε 

δηΪθνξα αληηθεέκελα ηΫρλεο, πηζαλψο απφ ην θιεξνδφηεκα ΦσθΪ, φπσο Ϋλαο 

                                                 
530Αλκ., «Σν θαιιηηερληθφλ ξεπνξηΪδ ηεο εβδνκΪδνο. Ζ Ϋθζεζηο ηεο Πηλαθνζάθεο», εθ. Έεκμξ, 1 

Ηνπιένπ 1953. Βι. θαη Ν. ΜΪηζαο, «ΚαιιηηερληθΪ ζεκεηψκαηα (Ζ Ϋθζεζηο ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο)», εθ. Δεκζηυξ Κήνολ, 1 Ηνπιένπ 1953. ηνλ Οδδβυ ηεο Ϋθζεζεο δελ ππάξρε θακηΪ 

αλαθνξΪ ζηηο κηληαηνχξεο απηΫο. 
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ζθνπξηαζκΫλνο βεληζηΪληθνο θαζξΫθηεο, Ϋλα παιηφ καχξν εξκΪξη, κηα καχξε θαζΫια 

θαη δχν μχιηλνη καχξνη θεξνζηΪηεο.
531

Ζ επηινγά απηά ηνπ ΚαιιηγΪ λα ηνπνζεηάζεη 

ζην ηΫινο ηεο δηαδξνκάο ηνπ επηζθΫπηε ηα Ϋξγα ηνπ Θενηνθφπνπινπ δεέρλεη ηε 

ζεκαζέα πνπ απΫδηδε ζηελ εηθαζηηθά παξαγσγά ηνπ δσγξΪθνπ θαη ηε ζεκαέλνπζα 

ζΫζε πνπ φθεηιε λα Ϋρεη ζηελ αθάγεζε ηεο ηζηνξέαο ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφλ, Ϊιισζηε, ε δηεχζπλζε ηεο Πηλαθνζάθεο αξλάζεθε ηνλ δαλεηζκφ ησλ 

Ϋξγσλ ηνπ ΓθξΫθν ζηνπο νξγαλσηΫο ηεο Ϋθζεζεο ηνπ Μπνξληψ ην έδην δηΪζηεκα,
532

 

Ϊξλεζε πνπ ζηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο 

δηθαηνινγάζεθε, αθελφο κελ ιφγσ ηεο γεληθάο αξράο «φπσο κε εμΫξρνληαη ηα Ϋξγα 

ησλ ειιεληθψλ κνπζεέσλ Ϋμσ ηεο επηθξΪηεηαο», αθεηΫξνπ δε εμαηηέαο ηεο επηθεέκελεο 

Ϋθζεζεο ηεο ζπιινγάο ζην ΕΪππεην, φπνπ «ηα Ϋξγα ηαχηα ζα εθηεζνχλ εθ ησλ 

πξψησλ θαζφζνλ αληαπνθξέλνληαη πξνο ην αέηεκα ηνπ θνηλνχ φπσο εθφζνλ δελ εέρνλ 

επηδεηρζεέ επέ ηφζα Ϋηε λα εθηεζνχλ πξψηνλ εηο ην ειιεληθφλ θνηλφλ».
533

 

Ο κνπζεηνγξαθηθφο ζρεδηαζκφο φκσο ηεο ζπγθεθξηκΫλεο αέζνπζαο κε ηελ 

ππνβιεηηθά δηαθφζκεζε παξΫπεκπε πεξηζζφηεξν ζε ρψξν ζξεζθεπηηθάο ιαηξεέαο θαη 

ιηγφηεξν ζε επηζηεκνληθφ κνπζεέν, θαη φπσο πνιχ εχζηνρα παξαηάξεζε ν 

ΦξαληδηζθΪθεο,ν επηζθΫπηεο ηεο Ϋθζεζεο θαιεέην ζε Ϋλα εέδνο πξνζθπλάκαηνο ηεο 

ηΫρλεο ηνπ ΓθξΫθν:  

Καζ μ ακά ηζξ αίεμοζεξ ηδξ Πζκαημεήηδξ ζδιενζκυξ πενίπαηυξ ιαξ εα ηαηαθδλδ ζ‟ έκα 

εοθααζηυ πνμζηφκδια ιπνμζηά ζηδκ εευπκεοζηδ ηαζ ακοπέναθδηδ ηέπκδ ημο ιεβάθμο 

Κνδηυξ γςβνάθμο Γμιήκζημο Θεμημηυπμοθμο. Σμ δζαιένζζια εκηυξ ημο μπμίμο 

θοθάζζμκηαζ μζ ηέζζανεξ πίκαηεξ ημο ιμζάγεζ ιε ιαοζςθείμ. Σμ θςξ είκαζ παιδθυ ηαζ 

νίπκεζ ζηζέξ πανάλεκεξ πίζς απυ ιζα ιαφνδ παθζά ηαζέθα, εκχ ζημκ ημίπμ πνμαάθεζ 

ζακ επζηφιαζμ πενίβναιια δ εκηυξ ιαφνμο πθαζζίμο επζβναθή ιε ηα ηονζχηενα 

αζμβναθζηά ζημζπεία ημο Γηνέημ. Έκαξ πνμαμθεφξ απυ ρδθά ηαηεοεφκεζ ηζξ θςηεζκέξ 

δέζιεξ ημο ίζζα αηνζαχξ ζηζξ επζθάκεζεξ ηςκ ένβςκ. Κάηζ αθήεεζα ημ οπενηυζιζμ, ημ 

                                                 
531Αλκ., «Σν θαιιηηερληθφλ ξεπνξηΪδ ηεο εβδνκΪδνο. Ζ Ϋθζεζηο ηεο Πηλαθνζάθεο», εθ. Έεκμξ, 1 

Ηνπιένπ 1953.  
532Βι. Exposition du Musée des Beaux-Arts de Bordeaux présentée à la Galerie des Beaux-Arts du 12 

mai au 31 juillet 1953. http://www.musba-bordeaux.fr/article/le-greco 
533Βι. Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., Βηβιέν πξαθηηθψλ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο, ζπλεδξέαζε ηεο 24εο 

Ηαλνπαξένπ 1953, θαηΪ ηελ νπνέα ν ΚαιιηγΪοελεκΫξσζε ηα κΫιε γηα ηηο επηζηνιΫο ηνπ δεκΪξρνπ ηεο 

πφιεο ηνπ Μπνξληψ (κε εκεξνκελέεο 31 Γεθεκβξένπ 1952 θαη 8 Ηαλνπαξένπ 1953), ζηηο νπνέεο 

δεηνχζε ηελ απνζηνιά ηξηψλ Ϋξγσλ ηνπ ΓθξΫθν απφ ηε ζπιινγά ηεο Πηλαθνζάθεο. Καηφπηλ καθξΪο 

ζπδάηεζεο, φπσο αλαθΫξεηαη ζηα πξαθηηθΪ, απνθαζέζηεθε νκφθσλα λα κελ επηηξαπεέ ε απνζηνιά 

ησλ Ϋξγσλ. 
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ιεηαθοζζηυ ακααθφγεζ ιέζα απυ ημοξ ημθιδνμφξ μναιαηζζιμφξ ημο ακήζοπμο αοημφ 

πκεφιαημξ ηαζ ιεηαββίγεηαζ ζηδκ ροπή ηαζ ημο πζμ νεαθζζηή ακενχπμο.
534

 

Αληηξξάζεηο γηα ηε δηαθφζκεζε ηεο αέζνπζαο ΓθξΫθν δηαηχπσζε ηφζν ν 

ζπληΪθηεο ηεο εθεκεξέδαο Ο Φζθεθεφεενμξ, γξΪθνληαο φηη «δελ εέκαη ζχκθσλνο κε 

ηελ αηκφζθαηξα πνπ πξνζπΪζεζε ε δηεχζπλζηο ηεο Πηλαθνζάθεο λα δψζε ζηα Ϋξγα 

ηνπ ΓθξΫθν»,
535

φζν θαη ν Πεηξάο, ν νπνένο Ϋθαλε ιφγν γηα κηα αηκφζθαηξα 

θαηαζιηπηηθά πνπ πΪεη λα ππνβΪιεη Ϋλαλ αΫξα κπζηηθηζκνχ.
536

Δληνχηνηο ζηα 

πεξηζζφηεξα δεκνζηεχκαηα ηνπ ηχπνπ ηνλέζηεθε ηδηαέηεξα ε γεληθφηεξε πξνζθνξΪ 

ηνπ ΓθξΫθν ζηελ εμΫιημε ηεο ηζηνξέαο ηεο δπηηθνεπξσπατθάο ηΫρλεο θαη ε εζληθά 

ππεξεθΪλεηα πνπ ην Ϋξγν ηνπ ειιεληθάο θαηαγσγάο δσγξΪθνπ καο πξνθαιεέ. 

ΥαξαθηεξηζηηθΪ σο πξνο απηφ άηαλ ηα ιφγηα ηνπ πξναλαθεξζΫληνο ζπληΪθηε ηεο 

εθ.Ο Φζθεθεφεενμξ,ν νπνένο θαη ππνγξΪκκηζε φηη «γηα καο ηνπο Έιιελεο ε κνξθά ηνπ 

δελ εέλαη κφλν κηα θαιιηηερληθά κεγαινθπέα, αιιΪ εέλαη νινθιεξσκΫλε ε εζληθά καο 

ππεξεθΪλεηα. ΑηζζΪλεζαη δΫνο θαη θαηΪλπμη κπξνζηΪ ζην πλεπκαηηθφ θαη ηερληθφ 

κεγαιεέν ησλ Ϋξγσλ ηνπ».
537

Δμαέξεζε ζηηο δηζπξακβηθΫο απηΫο αληηιάςεηο απνηειεέ 

ην Ϊξζξν ηνπ Πεηξά, ν νπνένο ηφληζε φηηε «εζληθά δηθαέσζε θαη ε ειιεληθφηεηα ηεο 

ηΫρλεο ηνπ εέλαη κΪιινλ ζπλαηζζεκαηηθΪ δεκηνπξγάκαηα αλζξψπσλ πνπ δελ μΫξνπλ 

λα εξκελΫςνπλ ηα θαιιηηερληθΪ θαηλφκελα ηνπνζεηψληαο ηα πΪλσ ζηε ζσζηά 

βΪζε».
538

 πκπιάξσζε,κΪιηζηα, φηη ηα Ϋξγα πνπ παξνπζέαζε ε Πηλαθνζάθε δελ άηαλ 

νχηε απφ ηα πην θαιΪ ηνπ, νχηε απφ ηα πην αληηπξνζσπεπηηθΪ ηνπ, ζΫηνληαο 

ηαπηφρξνλα ην εξψηεκα γηα ηελ απζεληηθφηεηΪ ηνπο: «κπνξνχλ αθφκα λα ππΪξρνπλ 

θαη βΪζηκεο ακθηζβεηάζεηο γηα ηε γλεζηφηεηΪ ηνπο ά ζηελ θαιχηεξε πεξέπησζε, 

ππφλνηεο γηα Ϊζηνρεο επεκβΪζεηο πΪλσ ζηα Ϋξγα. Ληγφηεξν γηα ηνλ Υξηζηφ θαη 

πεξηζζφηεξν γηα ηε ζπλαπιέα ησλ ΑγγΫισλ νη ακθηζβεηάζεηο απηΫο κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ πηζαλΫο».
539

Σν δάηεκα ηεο γλεζηφηεηαο ησλ Ϋξγσλ απαζρφιεζε, φκσο, 

                                                 
534Φξ. ΦξαληδηζθΪθεο, «Καιιηηερληθνέ ζεζαπξνέ μαλαβιΫπνπλ ην θσο χζηεξα απφ 14 νιφθιεξα Ϋηε», 

εθ. Σα Νέα, 3 Ηνπιένπ 1953. 
535.Β., «Δζληθά Πηλαθνζάθε. Μεξηθά Ϋθζεζε ησλ Ϋξγσλ ηεο ζην ΕΪππεηνλ, 3νλ (ηειεπηαένλ)», εθ.  Ο 

Φζθεθεφεενμξ, 10 Απγνχζηνπ 1953. Σν αξλεηηθφ απηφ ζρφιην ηνπ ζπληΪθηε πνπ ππνγξΪθεη σο .Β. 

έζσο καο νδεγεέ ζηνζπκπΫξαζκα φηη δελ πξφθεηηαη γηα ηνλ πχξν Βαζηιεένπ, ζπλεξγΪηε ηνπ ΚαιιηγΪ 

ζηε δηαξξχζκηζε ησλ αηζνπζψλ ηεο Ϋθζεζεο ηεο Πηλαθνζάθεο ζην ΕΪππεην. Δθηφο θαη αλ ν Βαζηιεένπ 

φλησο εέλαη ν ζπληΪθηεο ηνπ Ϊξζξνπ, νπφηε δηαηππψλεη εδψ ηε δηαθσλέα ηνπ κε ηνλ δηεπζπληά ηεο 

Πηλαθνζάθεο.  
536Γ. Πεηξάο, «Ζ Ϋθζεζε Ϋξγσλ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζην ΕΪππεην (2νλ)», εθ. Ζ Αοβή, 21 

Απγνχζηνπ 1953. 
537.Β., «Δζληθά Πηλαθνζάθε. Μεξηθά Ϋθζεζε ησλ Ϋξγσλ ηεο ζην ΕΪππεηνλ, 3νλ (ηειεπηαένλ)», φπ.π. 
538Γ. Πεηξάο, «Ζ Ϋθζεζε Ϋξγσλ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζην ΕΪππεην (2νλ)», φπ.π. 
539 π.π. 
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θαη ηε δηνέθεζε ηεο Πηλαθνζάθεο, φπσο ηνπιΪρηζηνλ καο δεέρλεη ην ζρφιην ηνπ 

ΓηαθνπκΪηνπ ζην Ϊξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξέδαΔθεοεενία, ζχκθσλα κε ην νπνέν ε 

δηεχζπλζε ηνπ κνπζεένπ βεβαέσλε φηη ηα Ϋξγα άηαλ αιεζηλΪ, αιιΪ ηαπηφρξνλα 

δερφηαλ θαη νπνηαδάπνηε ζπδάηεζε επηζηεκνληθά θαη ππεχζπλα δηαηππσκΫλε πΪλσ 

ζην ζπγθεθξηκΫλν ζΫκα.
540

 

 

δ) Ζ «εζλνπνηεηηθή» ιεηηνπξγία ηεο έθζεζεο ηνπ Εαππείνπ 

Με ηελ επηινγά ηνπΚαιιηγΪ λα παξνπζηΪζεη ζηηο επηΪ απφ ηηο νθηψ αέζνπζεο 

ηνπ Εαππεένπ Ϋξγα λενειιεληθάο ηΫρλεο, ε Δζληθά Πηλαθνζάθε απψιεζε ηε 

θπζηνγλσκέα ηνπ κνπζεένπ δπηηθνεπξσπατθάο ηΫρλεο πνπ εέρε δηαηεξάζεη ηα πξψηα 

ζαξΪληα ρξφληα ιεηηνπξγέαο ηεο θαη κεηεμειέρζεθε ζε Ϋλα έδξπκα δηΪζσζεο θαη 

πξνβνιάο ηεο λενειιεληθάο εηθαζηηθάο θιεξνλνκηΪο. Σαπηφρξνλα ην κνπζεέν 

θιάζεθε λα επηηειΫζεη κηα θαηεμνράλ «εζλνπνηεηηθά» ιεηηνπξγέα ζηε κεηαπνιεκηθά 

ειιεληθά θνηλσλέα. ηνλ κελ θαηΪινγν ηεο Ϋθζεζεο, ν ΚαιιηγΪο ππνγξΪκκηζε πσο ηα 

Ϋξγα ηΫρλεο απνηεινχλ ηνλ πλεπκαηηθφ θαζξΫθηε ελφο Ϋζλνπο θαη δάισζε μεθΪζαξα 

πσο «εηο ηελ Δζληθάλ Πηλαθνζάθελ ζα ζπκππθλσζά ε Ϋθθξαζηο ηεο ππνζηΪζεψο καο 

σο Ϋζλνο»·
541

ζηε δε πξνζθψλεζε ηνπ δε πξνο ην βαζέιηθν δεχγνο θαηΪ ηελ ηειεηά 

ησλ εγθαηλέσλ ηεο Ϋθζεζεο ηνπ Εαππεένπ ππνζηάξημε πσο: 

ηακ ζοβηεκηνςεμφκ ηα ηαθφηενα ένβα ηςκ Δθθήκςκ ηαθθζηεπκχκ εζξ ηδκ Δεκζηήκ 

Πζκαημεήηδκ, ηυηε εα απμηαθοθεή μ πναβιαηζηυξ εαοηυξ ιαξ, μ ηαθθίηενμξ, μ 

ηαθθζηεπκζηυξ εαοηυξ ιαξ, βεβμκυξ δζα ημ μπμίμκ δζηαίςξ εα δοκάιεεα κα 

αζζεακχιεεα εεκζηήκ οπενδθάκεζακ. Καζ εη παναθθήθμο υηακ εα εαοιάγςιεκ εζξ ηδκ 

Πζκαημεήηδκ ιαξ ηα ένβα ηςκ λέκςκ, εα ζοκεζδδημπμζμφιεκ ηαζ ημ ηαηά ηζ δζαθένμιεκ 

απ‟ αοημφξ, ηζκμφιεκμζ άθθμηε πνμξ εοβεκή άιζθθακ, άθθμηε δε πνμξ βκχζζκ ηαζ 

ειπέδςζζκ ηςκ ζδζηχκ ιαξ ανεηχκ.
542

 

Απηφ πνπ νπζηαζηηθΪ Ϋβιεπε ν επηζθΫπηεο ζηηο αέζνπζεο ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεοζηελ αξηζηεξά πηΫξπγα ηνπ Εαππεένπ άηαλ κηα «λΫα εζληθά 

παξειζνληνινγέα», αθνχ ν ΚαιιηγΪο δεκηνχξγεζε απφ Ϋλα Ϋσο ηφηε Ϊκνξθν ζχλνιν 

απφ Ϋξγα θαη θαιιηηΫρλεο, κηα «αθάγεζε» κε πνιιαπιΫο ζπλδειψζεηο. Με ηελ 

                                                 
540Η. ΓηαθνπκΪηνο, «άκεξα αλνέγεη ε Ϋθζεζηο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», εθ. Δθεοεενία, 1 Ηνπιένπ 

1953. 
541Δεκζηή Πζκαημεήηδ Αεδκχκ, 1900, φπ.π., ζει. 10. 
542Φξ. ΦξαληδηζθΪθεο, «Καιιηηερληθνέ ζεζαπξνέ μαλαβιΫπνπλ ην θσο χζηεξα απφ 14 νιφθιεξα Ϋηε», 

εθ. Σα Νέα, 3 Ηνπιένπ 1953.Βι. θαη Αξρεέν Μ. ΚαιιηγΪ, Μνπζεέν ΜπελΪθε, ΦΪθεινο 40, 8α-γ, φπνπ ην 

δαθηπινγξαθεκΫλν θεέκελν ηεο πξνζθψλεζεο ηνπ ΚαιιηγΪ πξνο ην βαζηιηθφ δεχγνο θαηΪ ηα εγθαέληα 

ηεο Ϋθζεζεο, καδέ κε ρεηξφγξαθεο δηνξζψζεηο ηνπ έδηνπ ηνπ δηεπζπληά ηεο Πηλαθνζάθεο. 
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αλΪξηεζε ζηελ έδηα αέζνπζα («Πξφδξνκνη θαη Πξψηνη ΝενΫιιελεο ΕσγξΪθνη») ησλ 

Ϋξγσλ ησλ θαιιηηερλψλ εθεέλσλ πνπ εέραλ δάζεη θαη εξγαζηεέ ζην εμσηεξηθφ, φπσο νη 

ΚνπλειΪθεο, Οηθνλφκνπ, ΞπδηΪο θ.Ϊ., θαζψο θαη εθεέλσλ πνπ εέραλ 

δξαζηεξηνπνηεζεέ θαη εληφο ηεο ειιεληθάο επηθξΪηεηαο (νχηδνο, Κξηεδάο), 

επηθπξσλφηαλ κΫζσ ηεο ηΫρλεο ε αληέιεςε γηα ηελ χπαξμε κηαο εληαέαο εζληθάο 

θνηλφηεηαο ησλ αξρηθΪ εηεξφθιεησλ πιεζπζκψλ ηνπ αλεμΪξηεηνπ βαζηιεένπ, ησλ 

αιχηξσησλ εδαθψλ θαη ηεο εθηελΫζηαηεο δηαζπνξΪο.ΔπηπξνζζΫησο, ε θαηαζθεπά 

κηαο ζπλεθηηθάο λενειιεληθάο θαιιηηερληθάο παξΪδνζεο, κε αθεηεξέα ην Ϋξγν ηνπ 

Σδαγθαξφια θαη θαηΪιεμε ηελ εηθαζηηθά παξαγσγά ησλ πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ 20
νπ

 

αηψλα ζπκπιάξσλε ην ηζηνξηνγξαθηθφ θελφ ζην ζράκα ηεο πνιηηηζκηθάο «ζπλΫρεηαο» 

ηνπ Ϋζλνπο, αθνχφπσο ραξαθηεξηζηηθΪ δηαηππψζεθε ζηνλ θαηΪινγν ηεο Ϋθζεζεο «ηε 

ζηηγκά θαηΪ ηελ νπνέα ε ΔιιΪδα θαζέζηαην αλεμΪξηεην θξΪηνο δηΫζεηε επζχο 

ακΫζσο θαιιηηΫρλεο, νη νπνένη εέρνλ ζπλεέδεζηλ φηη ψθεηινλ λα γέλνπλ νη ζπλερηζηαέ 

ηεο καθξνηΫξαο θαιιηηερληθάο παξαδφζεσο άηηο ππάξμελ εηο ηελ Δπξψπελ».
543

Μηα 

αληέζηνηρε πξνζπΪζεηα εέρε, Ϊιισζηε, θΪλεη ιέγα ρξφληα λσξέηεξα θαη ν ΓεκαξΪο κε 

ηελ Ϋθδνζε ηεο κειΫηεο ηνπ Ηζημνία ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Λμβμηεπκίαξ. Απυ ηζξ πνχηεξ 

νίγεξ έςξ ηζξ διένεξ ιαξ (Αζάλα 1948-1949). Σνλ εζλνπνηεηηθφ απηφ ξφιν ηεο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο αλαγλψξηζε ν αξζξνγξΪθνο ηεο Δθθδκζηήξ Γδιζμονβίαξ, φηαλ 

ηφληζε φηη ε πξνζσξηλά απηά Ϋθζεζε Ϋδεημε ηνλ πινχην ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο θαη 

ηνπο πνιχηηκνπο θαιιηηερληθνχο ζεζαπξνχο ηνπ Έζλνπο, «θιεξνλνκέαλ αηψλσλ, απ‟ 

φπνπ πνιιΪ ζα εέραλ λα δηδαρηνχλ νη λεψηεξνη θαιιηηΫρλεο καο», θαη δάηεζε ηε 

ζπλΫρεηα ησλ ηκεκαηηθψλ απηψλ παξνπζηΪζεσλ ηεο ζπιινγάο, κε ην επηρεέξεκα φηη 

«ιαφο κε πλεπκαηηθά θιεξνλνκέα αηψλσλ, πνπ ζα αδηαθνξάζε γη‟ απηάλ, ζα Ϋρε 

δηαπξΪμε βαξχηαην Ϋγθιεκα θαηΪ ηεο εζληθάο ηνπ ηζηνξέαο».
544

Με ηελ Ϋθζεζε, 

επνκΫλσο, ηνπ Εαππεένπ, δηεπξχλζεθε ην ηζηνξηθφ αθάγεκα ηεο ζπλΫρεηαο ηνπ 

ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, ην νπνέν απνηππσλφηαλ Ϋθδεια θαη ζηνλ κνπζεηαθφ ρΪξηε 

ησλ Αζελψλ. Λέγα κφιηο ρξφληα λσξέηεξα εέραλ επαλαιεηηνπξγάζεη νη αέζνπζεο ζην 

Δζληθφ Αξραηνινγηθφ Μνπζεέν θαη ζην Βπδαληηλφ Μνπζεέν θαη θαηΪ ζπλΫπεηα κε ην 

Ϊλνηγκα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ην θηιφηερλν θνηλφ, φπσο θαη νη μΫλνη επηζθΫπηεο 

ηεο πξσηεχνπζαο εέραλ ηε δπλαηφηεηα λα δνπλ Ϋλα παλφξακα ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο 

απφ ηελ αξραηφηεηα κΫρξη θαη ηηο αξρΫο ηνπ 20
νπ

 αηψλα.Σν κνπζεηαθφ απηφ ηνπέν ζα 

ζπκπιεξσλφηαλ ηα ακΫζσο επφκελα ρξφληα ηφζν κε ην Μνπζεέν ηεο Αθξνπφιεσο 

                                                 
543Δεκζηή Πζκαημεήηδ Αεδκχκ, 1900, φπ.π., ζει. 12. 
544Αλκ., «Ζ Πηλαθνζάθε», Δθθδκζηή Γδιζμονβία, 1 Ηαλνπαξένπ 1954. 
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ππφ ηε δηεχζπλζε ηνπ ΓηΪλλε ΜειηΪδε,
545

φζν θαη κε ηελ επαλαιεηηνπξγέα ηνπ 

Μνπζεένπ Γηαθνζκεηηθψλ Σερλψλ, ππφ ηε δηεχζπλζε ηεο Πφπεο Εψξα.
546

 

Ζ εζλνπνηεηηθά απηά ζηφρεπζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο εέλαη, θαηΪ ηε 

γλψκε κνπ, ν βαζηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνένλ ε θπβΫξλεζε ηνπ ΠαπΪγνπ ζηάξημεηελ 

πξνζπΪζεηα ηνπ ΚαιιηγΪ λα νξγαλψζεη θαη λα αλνέμεη ηελ Ϋθζεζε ηνπ Εαππεένπ, 

ρνξεγψληαο ηνπ πηζηψζεηο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
547

ΑιιΪ θαη γεληθφηεξα, 

ε αηηέα πνπ ην θξαηηθφ θαιιηηερληθφ έδξπκα επσθειάζεθε απφ ηελ εγθαζέδξπζε ησλ 

ηζρπξψλ δεμηψλ θπβεξλάζεσλ ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1950.ΠαξΪ ηα δηθαηνινγεκΫλα ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξΫο, παξΪπνλα ηνπ ΚαιιηγΪ γηα ην «πφζν ιέγν ζπκπαξαζηΪζεθε ην 

Γεκφζην» ζηελ πξνζπΪζεηΪ ηνπ λα ζηάζεη ηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε,
548

πξΫπεη λα 

επηζεκαλζεέ φηη θαηΪ ηελ πεξένδν ηνπ «ΚξΪηνπο ηεο ΓεμηΪο» επηιχζεθαλ ά 

ηνπιΪρηζηνλ ηΫζεθαλ νη ζηαζεξΫο βΪζεηο γηα ηελ επέιπζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

δεηεκΪησλ πνπ απαζρνινχζαλ ηε δηνέθεζε ηνπ κνπζεένπ απφ ηελ έδξπζά ηνπ: α) ε 

ζπγρψλεπζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο κε ην Κιεξνδφηεκα νχηδνπ, απφθαζε πνπ 

Ϋδσζε ζην λΫν Ν.Π.Γ.Γ. ηελ νηθνλνκηθά ηνπ απηνηΫιεηα, θαη β) ε Ϋλαξμε ησλ 

εξγαζηψλ γηα ηελ θαηαζθεπά ηνπ ηδηφθηεηνπ θηεξένπ ηεο. Καη λαη κελ νη παξαπΪλσ 

ελΫξγεηεο νθεέινληαη θαηεμνράλ ζηελ παξνπζέα ηνπ δξαζηάξηνπ θαη κε εμαηξεηηθΫο 

νξγαλσηηθΫο ηθαλφηεηεο ΚαιιηγΪ ζηε δηεχζπλζε ηεο Πηλαθνζάθεο, ε πινπνέεζά 

ηνπο, φκσο, πξνυπΫζεηε ηελ θπβεξλεηηθά Ϋγθξηζε, ηελ νπνέα θαη Ϋδσζαλ νη δεμηνέ 

Τπνπξγνέ Παηδεέαο ησλ θπβεξλάζεσλ ηνπ Δζληθνχ πλαγεξκνχ θαη ηεο ΔΡΔ, 

απνδερφκελνη Ϋηζη ηνλ αλαβαζκηζκΫλν ξφιν ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζηε 

κεηεκθπιηαθά ΔιιΪδα. πσο αλΫθεξε ν ΣζνπθαιΪο, απφ ηηο Ϊκεζεο πξνηεξαηφηεηεο 

                                                 
545Βι. ζρεηηθΪ Λ. αββέδε, «Σν Μνπζεένλ ηεο Αθξνπφιεσο», Σαποδνυιμξ, 15 επηεκβξένπ 1956. Μ. 

Παξαζθεπαΐδεο, «Πψο Ϋγηλελ ε αλαδηνξγΪλσζηο ηνπ Μνπζεένπ ηεο Αθξνπφιεσο Αζελψλ», εθ. Ζ 

Καεδιενζκή, 16 επηεκβξένπ 1956. Δ. Βαθαιφ, «Σν Μνπζεένλ ηεο Αθξνπφιεσο», εθ. Σα Νέα, 21 

επηεκβξένπ 1956. 
546Μ. Παξαζθεπαΐδεο, «Αλεθαηλέζζε θαη επαλαιεηηνπξγεέ ην Μνπζεένλ Γηαθνζκεηηθψλ Σερλψλ»,εθ. 

Ζ Καεδιενζκή, 11 Ηαλνπαξένπ 1958.  Π. Κξηλαένο, «Αλνέγεη ηελ ΓεπηΫξα ην Μνπζεέν Γηαθνζκεηηθψλ 

Σερλψλ», εθ. Ζ Βναδοκή, 10 Ηαλνπαξένπ 1958. Σνπ έδηνπ, «ΑξηζηνπξγεκαηηθΪ θεηκάιηα ειιεληθάο 

ιατθάο ηΫρλεο», εθ. Ζ Βναδοκή, 11 Ηαλνπαξένπ 1958. Βι. επέζεο Δ.Η.Γ., «Ζ ιατθά ηΫρλε θαη ην Δζληθφ 

Μνπζεέν Γηαθνζκεηηθψλ Σερλψλ», εθ. Σμ Βήια, 4 Μαΐνπ 1958. 
547Βι. θαη ηα φζα αλαθΫξεη ν ΚαιιηγΪο ζην Δεκζηή Πζκαημεήηδ Αεδκχκ, 1900, φπ.π., ζει. 16: 

«Οθεέισ πξσηέζησο λα εθθξΪζσ ηαο ζεξκΪο κνπ επραξηζηέαο πξνο φινπο εθεέλνπο, νέηηλεο 

εκεξέκλεζαλ δηα ηελ αλαγξαθάλ πηζηψζεσο εηο ηνλ Πξνυπνινγηζκφλ θαη θαηφπηλ δηα ηελ ρνξάγεζηλ 

ηαχηεο, έλα πξαγκαηνπνηεζεέ ε παξνχζα Ϋθζεζηο. ΗδηαηηΫξσο επραξηζηψ ηελ Δπηηξνπάλ Οιπκπέσλ θαη 

ΚιεξνδνηεκΪησλ, άηηο δηαρεηξηδνκΫλε ην ΕΪππεηνλ πξνζχκσο παξερψξεζε ηελ αξηζηεξΪλ πηΫξπγα ηνπ 

ΜεγΪξνπ ρΪξηλ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο Αζελψλ».  
548ηα 1976, ι.ρ., γξΪθεη ν ΚαιιηγΪο φηη ε Πηλαθνζάθε άηαλ «Ϋξγν ηδησηηθάο πξσηνβνπιέαο» θαη ζε 

ππνζεκεέσζε αλαθΫξεη: «Θα Ϊθελαλ αιάζεηα πηθξά γεχζε θαη γη‟απηφ πξνζπΪζεζα λ‟ απνθχγσ ηελ 

αθάγεζε φισλ εθεέλσλ ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ζα δεέρλαλ πφζν ιέγν ζπκπαξαζηΪζεθε ην Γεκφζην, 

πφζα πξνζθφκκαηα Ϋθεξε θαη πφζσλ εθαηνκκπξέσλ δεκέεο πξνθΪιεζε ζην Ίδξπκα». Μ. ΚαιιηγΪο, Ζ 

Δεκζηή Πζκαημεήηδ. Πνμζπάεεζεξ ηαζ απμηεθέζιαηα, φπ.π., ζει. 27. 
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ηνχ θαη‟ επέθαζε δεκνθξαηηθνχ, αιιΪ νπζηαζηηθΪ βαζχηαηα απηαξρηθνχ ζπζηάκαηνο 

εμνπζέαο άηαλ ε «απφ-ΔΑΜνπνέεζε» ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ θαη ε κεηαζηξνθά 

ηνπ ζε ππνζηεξηθηΫο ησλ «σηάξσλ ηνπ Έζλνπο».
549

 Σν βαζηθφ κΫζν γηα ηελ 

ηδενινγηθά απηά «αλακφξθσζε» ηνπ πιεζπζκνχ άηαλ ε ρξάζε ηεο βέαο θαη ηεο 

ηξνκνθξαηέαο απφ ηνλ έδην ηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ, επεηδά αθελφο άηαλ ν κφλνο 

ζρεηηθΪ ζπγθξνηεκΫλνο θαη απνπξνζσπνπνηεκΫλνο θνξΫαο θαη εμαηηέαο, αθεηΫξνπ, 

ηεο Ϊκεζεο εμΪξηεζεο ελφο φιν θαη κεγαιχηεξνπ κΫξνπο ηνπ πιεζπζκνχ απφ ην 

δεκφζην ηακεέν.
550

Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ θπξέαξρνπ ζπληεξεηηθνχ ιφγνπ άηαλ ε 

Ϋλλνηα ηεο εζληθνθξνζχλεο θαη δε ε δηΪθξηζε αλΪκεζα ζην Έζλνο θαη ηνπο ερζξνχο 

ηνπ, κε θεληξηθφ ζχλζεκα ζην ζεκεέν απηφ ηελ απεηιά ησλ θνκκνπληζηψλ γηα ηελ 

αθεξαηφηεηα ηνπ Έζλνπο θαη ηνλ ζπλαθφινπζν απνθιεηζκφ ηνπο απφ ην «πγηΫο θαη 

αθΫξαην» εζληθφ ζψκα.
551

 Έηζη ηα θαινδνθηκαζκΫλα ζπλζάκαηα ηεο δηθηαηνξέαο ηνπ 

ΜεηαμΪ (Ϋζλνο, ζηξαηφο, νηθνγΫλεηα, ζξεζθεέα, ειιεληθφηεηα θαη παξΪδνζε, γιψζζα 

θαη αγλφηεηα) απνθαηαζηΪζεθαλ θαη αμηνπνηάζεθαλ ζην αληηδξαζηηθφ νπινζηΪζην 

ηνπ λΫνπ «ακπληηθνχ, νπηζζνδξνκηθνχ θαη εζσζηξεθά» εζληθηζκνχ.
552

 Γελ 

ηζρπξέδνκαη,βΫβαηα, φηη ε Δζληθά Πηλαθνζάθε απνηειεέ ηκάκα ησλ θαηαζηαιηηθψλ 

θξαηηθψλ κεραληζκψλ. ΑιιΪ φηη ην γεληθφηεξν πνιηηηθφ ηνπέν, κε ηελ θπξέαξρε 

ηδενινγέα ηεο εζληθνθξνζχλεο, φπσο θαη (θπξέσο) ηνπ θξαηηζκνχ, παξεέρε ζηνλ 

ΚαιιηγΪ ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγάζεη κηα Πηλαθνζάθε λενειιεληθάο ηΫρλεο. 

Δθηφο φκσο απφ ηνλ παξαπΪλσ εζλνπνηεηηθφ ξφιν, ε Ϋθζεζε ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο εμππεξεηνχζε, θαηΪ ηε γλψκε κνπ, θαη κηα αθφκε ηδενινγηθά 

ζθνπηκφηεηα. Οιφθιεξε ε λενειιεληθά θαιιηηερληθά παξΪδνζε πνπ πξφβαιε ν 

ΚαιιηγΪο ζηηο αέζνπζεο ηνπ Εαππεένπ άηαλ Ϊκεζα ζπλδεδεκΫλε κε ηε 

δπηηθνεπξσπατθά ηΫρλε, ελψ θαη ν έδηνο Ϋζπεπζε λα δεέμεη πψο ηα «πλεπκαηηθΪ 

ξεχκαηα ηεο Γχζεσο» δηεέζδπζαλ ζηελ ειιεληθά ηΫρλε (κε ραξαθηεξηζηηθΪ 

παξαδεέγκαηα ηνλ «λαηνπξαιηζκφ» ηνπ Παρά θαη ηνλ «ξεαιηζκφ» ηνπ ΚνπλειΪθε), ά 

λα αλαδεηάζεη ηα ηκπξεζηνληζηηθΪ ζηνηρεέα ζηελ ειαηνγξαθέα ηνπ ΒνιαλΪθε 

                                                 
549Κ. ΣζνπθαιΪο, Κνάημξ, ημζκςκία, ενβαζία ζηδ ιεηαπμθειζηή Δθθάδα, Αζάλα, ΘεκΫιην, 32005 

(11986), ζει. 28-31. 
550π.π., ζει. 22-24. Σφζν γηα ηελ πξφζθαηα δηακνξθσκΫλε «λΫα» Ϊξρνπζα ηΪμε, γηα ηνπο 

κηθξαζηνχο πνπ θαηαζηξΪθεθαλ απφ ηνλ πφιεκν, γηα ηα επξχηαηα «εγγξΪκκαηα» ζηξψκαηα, φζν θαη 

γηα ηνπο αλΫξγνπο ησλ πφιεσλ θαη ηνπο εθηνπηζκΫλνπο αγξφηεο, ην θξΪηνο απνηεινχζε ηνλ κνριφ γηα 

ηελ ηθαλνπνέεζε ησλ δσηηθνηΫξσλ ζπκθεξφλησλ ηνπο. ΔπηπξνζζΫησο, φπσο αλαθΫξεη πΪληα ν 

ΣζνπθαιΪο, ν θξαηηθφο κεραληζκφο άηαλ εθεέλνο πνπ Ϋιεγρε ηνπο κεραληζκνχο θαηαλνκάο ησλ 

ηεξΪζηησλ πξνζφδσλ πνπ εηζΫξεαλ απφ ην εμσηεξηθφ.  
551π.π., ζει. 34. Βι. επέζεο Γ. Παπαδεκεηξένπ, Απυ ημκ θαυ ηςκ κμιζιμθνυκςκ ζημ έεκμξ ηςκ 

εεκζημθνυκςκ. Ζ ζοκηδνδηζηή ζηέρδ ζηδκ Δθθάδα 1922-1967, Αζάλα, αββΪιαο, 2006, ζει. 178. 
552Κ. ΣζνπθαιΪο, Κνάημξ, ημζκςκία, ενβαζία ζηδ ιεηαπμθειζηή Δθθάδα φπ.π., ζει. 36.  
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«Παλεγχξη ζην Μφλαρν». πλεπψο, ηφζν ην αζελατθφ θηιφηερλν θνηλφ, φζν θαη νη 

αλψηεξνη θπβεξλεηηθνέ αμησκαηνχρνη, αιιΪ θαη νη μΫλνη επηζθΫπηεο ηεο Αζάλαο 

Ϋβιεπαλ ζην ΕΪππεην ηε «ζπκκεηνρά» απηά ηεο ΔιιΪδαο ζηνλ δπηηθνεπξσπατθφ 

πνιηηηζκφ θαη απηφ ζε κηα πεξένδν θιηκΪθσζεο ηνπ Φπρξνχ ΠνιΫκνπ ζε παγθφζκηα 

θιέκαθα κεηΪ ηνλ πφιεκν ηεο ΚνξΫαο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1950. Σελ έδηα δε ζηηγκά ζην 

πνιηηηθφ πεδέν θαη ππφ ηε ζηελά παξαθνινχζεζε ηνπ λΫνπ Ακεξηθαλνχ πξΫζβε 

Πηνχξηθντ (JohnPeurifoy),ε θπβΫξλεζε ηνπ ΠαπΪγνπ νινθιάξσλε θαη 

ζηαζεξνπνηνχζε ηνλ θηινακεξηθΪληθν πξνζαλαηνιηζκφ ηεο ΔιιΪδαο θαη ηνπο 

αληέζηνηρνπο δεζκνχο εμΪξηεζεο, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξΪδεηγκα ηελ 

παξαρψξεζε ζηξαηησηηθψλ δηεπθνιχλζεσλ θαη βΪζεσλ ζηηο ΖΠΑ ην θζηλφπσξν ηνπ 

1953. Ο έδηνο ν ΚαιιηγΪο, εμΪιινπ, ζηελ αξζξνγξαθέα ηνπ εθεέλν ην δηΪζηεκα θαη 

παξΪ ηηο φπνηεο επηθπιΪμεηο ηνπ,
553

 εέρε απνδερζεέ σο ηζηνξηθΪ αλαπφθεπθηε ηε 

ζπκκεηνρά ηεο ΔιιΪδαο ζηνλ επξσπατθφ πνιηηηζκφ («αθνχ εέλαη αδχλαηνλ λα πΪκε 

αληέζεηα πξνο ην γεληθφ ξεχκα»), κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο λα κειεηάζνπκε ηελ 

ειιεληθφηεηΪ καο θαη λα δηαηεξάζνπκε ηνλ ραξαθηάξΪ ηεο, ψζηε λα γέλνπκε 

«Έιιελεο επξσπαένη» θαη φρη «ξαγηΪδεο Ρσκηνέ».
554

ΜΫζα ζηα ηδενινγηθΪ απηΪ 

πιαέζηα, ε Ϋθζεζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο απνηεινχζε γηα ηνλ ΚαιιηγΪΫλα βαζηθφ 

εξγαιεέν ηφζν γηα ηε γλψζε απηά ηεο «ειιεληθφηεηΪο» καο, φζν θαη γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ηεο λενειιεληθάο ηαπηφηεηαο:  

«Αξ βίκεζ υιςξ έηζζ [δ ηαφηζζδ ιε ημκ εονςπασηυ πμθζηζζιυ] χζηε κα ιδ παεεί δ βκχζδ, 

ακ υπζ ηίπμηε πενζζζυηενμ ημο ηζ είκαζ εθθδκζηυ, ηαζ πμζμξ είκαζ μ πναβιαηζηυξ 

εθθδκζηυξ παναηηήναξ. Απυ ιέζα απυ ηδκ εεκζηή ιαξ ζοκείδδζδ ιπμνεί κα λεπεηαπεή 

αηυθζμξ μ εονςπασηά πμθζηζζιέκμξ κεμέθθδκαξ. Ρζγςιέκμξ ζημ πχια ημο ιπμνεί κα 

ακαπκέεζ ηα αβαεά, πμο ημο δίκεζ μ λέκμξ, μ πζμ θηαζιέκμξ ζε δμηζιαζιέκεξ αλίεξ λέκμξ 

πμθζηζζιυξ».
555

 

 

ε) Τα δεκνζηεύκαηα ησλ ΤώλεΣπεηέξε, Διέλεο Βαθαιό θαη ΓηώξγνπΠεηξή γηα 

ηελ έθζεζε ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο ζην Εάππεην 

Ζ «κεξηθά θαη πξνζσξηλά» απηά Ϋθζεζε ηεο κφληκεο ζπιινγάο ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο ζηηο αέζνπζεο ηνπ Εαππεένπ ΜεγΪξνπην 1953-1954 κπνξεέ λα ζεσξεζεέ 

„ηνκά‟ ζηελ ηζηνξηνγξαθέα ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο, επεηδάάηαλ ε πξψηε 

ζπζηεκαηηθάαπφπεηξα ζπγθξφηεζεο ελφο ζπλεθηηθνχ αθεγάκαηνο ηεο ηζηνξέαο ηεο 

                                                 
553Βι. ηα φζα αλαθΫξσ ζην ΚεθΪιαην 17. 
554Μ. ΚαιιηγΪο, «Δκεέο θαη νη μΫλνη», Σμ Βήια, 3 Ννεκβξένπ 1951. 
555π.π. 
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λενειιεληθάο δσγξαθηθάο, βαζηζκΫλν πΪλσ ζηα έδηα ηα πιηθΪ ηεθκάξηα. Σαπηφρξνλα, 

φπσο εχζηνρα παξαηάξεζε ε Βαθαιφ, Ϋδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ κειεηεηά λα 

θαηαηνπηζηεέ ζηα αηζζεηηθΪ θαη ηζηνξηθΪ πξνβιάκαηα πνπ εκθΪληδε ε πνξεέα ηεο 

λενειιεληθάο δσγξαθηθάο.
556

 ΠξΪγκαηη ην αθάγεκα ηνπ ΚαιιηγΪ Ϋζεζε εξσηάκαηα 

πνπ αθνξνχζαλ ηε γεσγξαθέα, ηελ εζλνγξαθέα, ην πεξηερφκελν θαη ηα ρξνληθΪ φξηα 

ηεο Ϋλλνηαο «λενειιεληθά ηΫρλε»,φπσο γηα παξΪδεηγκα ηε ζρΫζε ηεο εηθαζηηθάο 

παξαγσγάοκεηΪ ηελ ΑπειεπζΫξσζε κε ηε κεηαβπδαληηλά θαη ιατθά δσγξαθηθά 

παξΪδνζε· ηε ζΫζε ησλ Δπηαλεζέσλ θαιιηηερλψλ ζηελ ηζηνξέα ηεο λενειιεληθάο 

ηΫρλεο· ηε ζεηηθά ά αξλεηηθά επέδξαζε ηεο ρνιάο ηνπ ΜνλΪρνπ ζηελ πνξεέα ηεο 

λενειιεληθάο δσγξαθηθάο θ.Ϊ.  ηελ παξαπΪλσ «εξεπλεηηθά» πξφθιεζε Ϋζπεπζαλ 

λα αληαπνθξηζνχλ θπξέσο νη ηερλνθξέηεο πεηΫξεο, Βαθαιφ θαη Πεηξάο. πσο φκσο 

ζα δεέμσ ζηε ζπλΫρεηα νη φξνη κε ηνπο νπνένπο δηαηππψζεθαλ ηα αθεγάκαηα ησλ 

ζπγθεθξηκΫλσλ κειεηεηψλ άηαλ ακηγψο «ειιελνθεληξηθνέ», ην βαζηθφ δειαδά 

θξηηάξην ηεο εξκελεέαο ηνπο γηα ηελ πνξεέα ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο άηαλ ε 

χπαξμε ά κε κηαο «ειιεληθάο Ϋθθξαζεο» ζηε ζπγθεθξηκΫλε  εηθαζηηθά παξαγσγά. 

 

 

Οη αληηιήςεηο ηνπ Σπεηέξε γηα ηελ πνξεία ηεο λενειιεληθήο δσγξαθηθήο 

ΓελλεκΫλνο ζηελ ΚΫξθπξα ην 1910, ν πεηΫξεο ζπνχδαζε νηθνλνκηθΫο θαη 

πξνμεληθΫο επηζηάκεο ζην Παλεπηζηάκην ηνπ ΛΫβελ (Leuven) ζην ΒΫιγην θαη 

αηζζεηηθά ζηε νξβφλε. πκκεηεέρε ην 1949 ζηα νθηψ ηδξπηηθΪ κΫιε ηνπ ειιεληθνχ 

ηκάκαηνο ηεο AICA (αλΪκεζΪ ηνπο θαη ν ΚαιιηγΪο), δηαηειψληαο πξψηνο ηεο 

γξακκαηΫαο (Ϋδξα ηνπ ηκάκαηνο νξέζηεθε κΪιηζηα ε θαηνηθέα ηνπ πεηΫξε ζηελ νδφ 

ΚπθιΪδσλ 8 ζηελ ΚπςΫιε). Απφ ηηο αξρΫο ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1950 μεθέλεζε λα 

αξζξνγξαθεέ ζηα γαιιφθσλα Ϋληππα Revued‟Athènes θαη Messagerd‟Athènes. ηηο 

αξρΫο ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1950 ε ΫξεπλΪ ηνπ εέρε θπξέσο επηθεληξσζεέ ζηελ εηθαζηηθά 

παξαγσγά ηεο ηδηαέηεξεο παηξέδαο ηνπ, φπσο δεέρλεη κηα ζεηξΪ Ϊξζξσλ ζηελ 

εθεκεξέδαΚενηονασηά Νέα ην θαινθαέξη ηνπ 1952,
557

 θαζψο θαη κηα κηθξά κειΫηε 

ζηε Revued‟Athènes.
558

 Με αθνξκά ηελ Ϋθζεζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζην 

ΕΪππεην δεκνζέεπζε ζηελ εθ.Messagerd‟Athènes, κηα ζεηξΪ Ϊξζξσλ ηνπ ζρεηηθΪ κε 

                                                 
556Δ. Βαθαιφ, «Ζ Ϋθζεζηο ηεο Πηλαθνζάθεο», εθ. Σα Νέα, 11 Ηνπιένπ 1953. 
557Σ. πεηΫξεο, «Ζ δσγξαθηθά ηνλ 18ν αηψλα», εθ. Κενηονασηά Νέα, 7, 14, 21, 28 Ηνπιένπ 1952 θαη 4 

Απγνχζηνπ 1952. 
558 T. Spiteris, L‟évolution de la peinture post- byzantine dans les îles Ioniennes, αλΪηππναπφηεRevue 

d‟Athènes, Αζάλα, 1952. 
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ηελ εμΫιημε ηεο πξνζσπνγξαθέαο ζηε λενειιεληθά ηΫρλε,
559

 ελψ ιέγν αξγφηεξα 

επαλΫιαβε ηηο αληηιάςεηο ηνπ γηα ηελ επηαλεζηαθά ηΫρλε ζε θεέκελΪ ηνπ ζηα 

πεξηνδηθΪ Δθθδκζηή Γδιζμονβία
560

θαηΦζθμθμβζηή Πνςημπνμκζά 1954.
561

ΜΪιηζηα ηνλ 

ΝνΫκβξην ηνπ 1953 Ϋδσζε ζηηο αέζνπζεο ηεο Πηλαθνζάθεο κηα ζεηξΪ δηαιΫμεσλ 

ζρεηηθΪ κε ηελ εμΫιημε ηεο λενειιεληθάο πξνζσπνγξαθέαο,
562

 απφ ηηο νπνέεο 

πξνάιζαλ ηα κηθξΪ ζε Ϋθηαζε θεέκελα πνπ δεκνζέεπζε απφ ηηο αξρΫο ηνπ 1954 ζην 

πεξηνδηθφ Νέα Δζηία.
563

 

Βαζηθά ζΫζε ηνπ πεηΫξε άηαλ φηη ε ειιεληθά ηΫρλε εμαηηέαο ηεο 

Σνπξθνθξαηέαο, δελ εέρε εμειηρζεέ νξγαληθΪ ζην δηΪζηεκα αλΪκεζα ζηνλ 14
ν
 θαη 19

ν
 

αηψλα, θαη θαηΪ ζπλΫπεηα δελ εέρε αθνινπζάζεη ηε θπζηθά ηεο ξνά, λα πεξΪζεη, 

δειαδά, βαζκηαέα απφ ηελ ειιεληζηηθά ζηε βπδαληηλά αληέιεςε θαη απ‟ απηάλ «ζε 

κηα ηΫρλε απηφρζνλε, πξνηθηζκΫλε κε ζηνηρεέα πνπ ζα εέρε αληιάζεη απφ ηελ 

Αλαηνιά θπξέσο θαη ζε ιηγφηεξν βαζκφ απφ ηε Γχζε».
564

Ο πεηΫξεο δηΫθξηλε ηξεηο 

νπζηαζηηθΪ ηαθθζηεπκζηέξ παναδυζεζξ: α) Ζ ηΫρλε πνπ αλαπηχρζεθε ζηα ΔπηΪλεζα 

ηνλ 18
ν
 αηψλα κε ηνπο Ηηαιέδνληεο δσγξΪθνπο πνπ πξνρψξεζαλ ζηελ νξηζηηθά ξάμε 

κε ηελ βπδαληηλά παξΪδνζε, κηα εμΫιημε ηελ νπνέα πξνεηνέκαζαλ νη Κξεηηθνέ θαη 

Δθηαλάζηνη αγηνγξΪθνη ηνπ 16
νπ

 θαη θπξέσο ηνπ 17
νπ

 αηψλα· β) ε Ϊλζηζε ηεο «ιατθάο 

ηΫρλεο» ζηελ ππφινηπε ΔιιΪδα ηελ έδηα ζηηγκά πνπ ε ζξεζθεπηηθά ηΫρλε ζηηο έδηεο 

πεξηνρΫο δελ αλαλεψζεθε θαη Ϋπεζε ζε καξαζκφ· θαη γ) ε λεψηεξε ειιεληθά ηΫρλε 

πνπ εκθαλέζηεθε ζην λενζχζηαην ειιεληθφ θξΪηνο θαη πνπ δελ Ϋρεη θαλΫλα δεζκφ 

νχηε κε ηελ γφληκε παξΪδνζε ηνπ Ηνλένπ, νχηε Ϋρεη αληιάζεη ζηνηρεέα απφ ηελ πην 

θνληηλά ηεο ιατθά ηΫρλε.
565

 

                                                 
559T. Spiteris, «LaPinacothèqueNationaled‟Athènesestouverte»,εθ.Messagerd‟Athènes, 30Ηνπιένπ 

1953. Σνπέδηνπ, «Duportrait. I-IV»,εθ.Messagerd‟Athènes, 16, 23, 30 επηεκβξένπ 1953 θαη 7 

Οθησβξένπ 1953.  
560Σ. πεηΫξεο, «Ζ δσγξαθηθά ζηα ΔπηΪλεζα ηνλ ΗΖ΄ αηψλα», Δθθδκζηή Γδιζμονβία, 1 επηεκβξένπ 

1953. 
561Σ. πεηΫξεο, «Οη πξψηνη ζηαζκνέ ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο», Φζθμθμβζηή Πνςημπνμκζά, ηφκνο 

11, 1954, ζει.208-221. 
562Βι. ην ζρεηηθφ δεκνζέεπκα ζηελ εθ Σα Νέα, 28 Ννεκβξένπ 1953. 
563Σ. πεηΫξεο, «Ζ εμΫιημε ηεο πξνζσπνγξαθέα ζηε λενειιεληθά δσγξαθηθά»,Νέα Δζηία, ηρ. 637, 15 

Ηαλνπαξένπ 1954, ζει. 92-95. Σνπ έδηνπ, «Σν ειιεληθφ πνξηξΫην. ΓεληθΫο παξαηεξάζεηο γηα ηελ 

ειιεληθά πξνζσπνγξαθέα», Νέα Δζηία, ηρ. 638, 1 Φεβξνπαξένπ 1954, ζει. 149-150. Σνπ έδηνπ, «Γχν 

πξνζσπνγξαθέεο», Νέα Δζηία, ηρ. 641, 15 Μαξηένπ 1954, ζει.407. Σνπ έδηνπ, «Ζ πξνζσπνγξαθέα ηνπ 

Θ. Κνινθνηξψλε», Νέα Δζηία, ηρ. 642, 1 Απξηιένπ 1954, ζει. 482. Σνπ έδηνπ, «Ο Υξηζηφπνπινο ηνπ 

ΑλδξΫα Κξηεδά», Νέα Δζηία, ηρ. 645, 15 Μαΐνπ 1954, ζει. 824. Σνπ έδηνπ, «Ζ πξνζσπνγξαθέα ηνπ 

Πεηξφκπεε», Νέα Δζηία, ηρ. 647, 15 Ηνπλένπ 1954, ζει. 957. Σνπ έδηνπ, «Ζ πξνζσπνγξαθέα ζηελ 

ΔθηΪλεζν», Νέα Δζηία, ηρ. 649, 15 Ηνπιένπ 1954, ζει. 1092-1095. 
564Σ. πεηΫξεο, «Οη πξψηνη ζηαζκνέ ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο», φπ.π., ζει.210.  
565π.π., ζει.209. 
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Ο πεηΫξεο ραξαθηάξηζε ζεκαληηθφ ζηαζκφ ζηελ ηζηνξέα ηεο λενειιεληθάο 

ηΫρλεο ηνλ 18
ν
 αηψλα ζην Ηφλην, επεηδά νη Δπηαλάζηνη δσγξΪθνη παξνπζέαζαλ γηα 

πξψηε θνξΪ ην θνζκηθφ ζΫκα ζηε δσγξαθηθά, ζεσξψληαο ην αλεμΪξηεην εέδνο.
566

 

ΑπΫδσζε δε ηελ εμΫιημε απηά ζηηο ηδηαέηεξεο θνηλσληθΫο ζπλζάθεο πνπ επηθξαηνχζαλ 

ηελ επνρά εθεέλε ζηα Ηφληα λεζηΪ θαη δε ζηελ Ϊλνδν ησλ λΫσλ θνηλσληθψλ 

ζηξσκΪησλ ησλ αζηψλ εκπφξσλ θαη δηαλννχκελσλ,
567

 επαλαιακβΪλνληαο εδψ ηηο 

απφςεηο πνπ ν Άγγεινο Πξνθνπένπ εέρε δηαηππψζεη ζην βηβιέν ηνπ Νεμεθθδκζηή 

Σέπκδην 1936.
568

Σν ελδηαθΫξνλ ηνπ ζηξΪθεθε θαηεμνράλ ζηηο θνζκηθΫο 

πξνζσπνγξαθέεο
569

 πνπ θηινηερλάζεθαλ ζηα λεζηΪ ηνπ Ηνλένπ απφ ηηο αξρΫο ηνπ 18
νπ

 

αηψλα θαη κεηΪ, επεηδά αθξηβψο άηαλ ελδεηθηηθΫο ησλ γεληθφηεξσλ θνηλσληθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ κεηαβνιψλ πνπ ζεκεηψζεθαλ ηελ πεξένδν εθεέλε ζηα ΔπηΪλεζα. 

χκθσλα κε ηνλ πεηΫξε, ηα πνξηξΫηα ηεο επνράο ησλ ΓνμαξΪδσλ ραξαθηεξέδνληαλ 

απφ ηα σξαηνπνηεκΫλα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο κνξθάο θαη ηελ απνθπγά θΪζε 

πξνζπΪζεηαο εκβΪζπλζεο ζηνλ ςπρηθφ ηεο θφζκν, ελψ αληέζεηα ζηηο πξνζσπνγξαθέεο 

ηνπ Κνπηνχδε δηΫθξηλε ν ζεαηάο ηελ πξνζπΪζεηα ηνπ δσγξΪθνπ γηα ηελ ςπρνινγηθά 

εξκελεέα ηεο κνξθάο, ζπρλΪ φκσο κΫζα απφ ηηο δηθΫο ηνπ πξνζσπηθΫο ζπκπΪζεηεο θαη 

αληηπΪζεηεο. Ζ αλάζπρε ηδηνζπγθξαζέα ηνπ Κνπηνχδε άηαλ εκθαλάο ζηελ ηερληθά ηνπ 

κε ηελ λεπξηθά πηλειηΪ, ηνλ απφηνκν ηνληζκφ ησλ αληηζΫζεσλ αλΪκεζα ζηα ζθνηεηλΪ 

θαη ηα θσηηζκΫλα ζεκεέα ηνπ πξνζψπνπ, θαη ηελ απνθπγά ησλ καιαθψλ, επαέζζεησλ 

πεξαζκΪησλ. Ζ ηΫρλε ηνπ Καληνχλε, απφ ηελ Ϊιιε, άηαλ πην δηαλνεηηθά θαη 

ζηεξηγκΫλε ζηε ινγηθά θαη ηε γλψζε. Σν πνξηξΫην ηνπ «εβαζηηαλνχ 

θηαδΪ»(Π.1653) ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο απνηεινχζε, γηα ηνλ πεηΫξε, 

ραξαθηεξηζηηθφ παξΪδεηγκα ηεο απνκΪθξπλζεο ηνπ θαιιηηΫρλε απφ ηελ επηξξνά ηνπ 

Κνπηνχδε: νη ηφλνη ηνπ εέλαη πην καιαθνέ, ραξέδνληαο κεγαιχηεξε πιαζηηθφηεηα ζηα 

πιΪλα ηνπ, ελψ εδσληΪληαηνππξνζψπνπ Ŕ ζε δεζηΫο απνρξψζεηο θφθθηλεο ψρξαο 

                                                 
566π.π., ζει. 212. Βι. θαη Σ. πεηΫξεο, «Ζ δσγξαθηθά ηνλ 18ν αηψλα», εθ. Κενηονασηά Νέα, 7 Ηνπιένπ 

1952. ε ιέγν κεηαγελΫζηεξν ρξνληθΪ Ϊξζξν ηνπ επαλΫιαβε ηελ έδηα ζΫζε, ρξεζηκνπνηψληαο φκσο ηνλ 

φξν «απαξρά»: Βι. θαη Σ. πεηΫξεο, «Ζ ειιεληθά ηΫρλε», Νέα Δζηία¸ ηρ. 683, Υξηζηνχγελλα 1955, 

ζει. 435: «πλεηζέδεηαη λα ηνπνζεηνχκε σο ζεκεέν αθεηεξέαο ηεο „Νενειιεληθάο ηΫρλεο‟ ηα 

κεηεπαλαζηαηηθΪ ρξφληα θαη ην δηΪζηεκα πνπ κεζνιαβεέ απφ ηφηε σο ηε δεκηνπξγέα ζπγθξνηεκΫλνπ 

Διιεληθνχ θξΪηνπο. Δκεέο φκσο λνκέδνπκε πσο ε ρξνληθά απηά ηνπνζΫηεζε δελ εέλαη αθξηβάο θαη φηη 

πξΫπεη λα αλαδεηάζνπκε ηελ απαξρά ηεο λεψηεξεο ηΫρλεο, ζηνπο εθηαλάζηνπο ηνπ 18νπ αηψλα, πνπ 

παξνπζηΪδνπλ γηα πξψηε θνξΪ ην θνζκηθφ ζΫκα ζηε δσγξαθηθά θαη ην ζεσξνχλ αλεμΪξηεην εέδνο». 

Αληέζηνηρεο απφςεηο δηαηππψλεη θαη ζην Σ. πεηΫξεο, 3 αζχκεξ κεμεθθδκζηήξ ηέπκδξ, 1660-1967, 

Αζάλα, ΠΪππξνο, 1979, Α΄ ηφκνο, ζει. 15.   
567T. Spiteris, «Duportrait. Η»,εθ.Messagerd‟Athènes, 16 επηεκβξένπ 1953. 
568Α. Πξνθνπένπ, Νεμεθθδκζηή Σέπκδ. Δθηακδζζχηζημξ καημοναθζζιυξ, φπ.π., ζει. 37 θ.ε. 
569Ο πεηΫξεο κε ηνλ φξν «θνζκηθφ πνξηξΫην» ελλννχζε ηηο πξνζσπνγξαθέεο εθεέλεο πνπ δελ 

απνηεινχλ κΫξνο κηαο ζξεζθεπηηθάο ζχλζεζεο, δελ ππεξεηνχλ ηνπο έδηνπο ζθνπνχο θαη δελ εέλαη 

δσγξαθηζκΫλεο ζηελ έδηα ζχιιεςε [danslamêmeconception]. Βι. T. Spiteris, «Duportrait. Η»,φπ.π. 
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κεηξηαζκΫλεο απφ ηελ ππΫξζεζε κηα απαιάο βειαηνχξαο πνπ εμαζθαιέδεη δηαθΪλεηα 

αθάλνληαο ηαπηφρξνλα ακεηΪβιεην ην βαζηθφ ρξψκα Ŕ ε πξνζεθηηθά απφδνζε ησλ 

ρεξηψλ, ε δηαθξηηηθφηεηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφληνπ (κηα βηβιηνζάθε κε βηβιέα) εέλαη 

ελδεηθηηθΪ ηεο πξνζνράο πνπ Ϋρεη ν Καληνχλεο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηνπ πνξηξΫηνπ.
570

 

Αληέζεηαην πνξηξΫηνηνπ«θαξκαθνπνηνχΓηθφπνπινπ»(Π.491) άηαλ πεξηζζφηεξν 

ζθιεξφ θαη ιηγφηεξα πινχζην ζε εηθνλνγξαθηθφ πιηθφ, κε εθηΫιεζε πην μεξά πνπ δελ 

καιαθψλεη παξΪ ζηελ απφδνζε ησλ ρεξηψλ θαη ηεο εηξσληθάο Ϋθθξαζεο ηνπ 

πξνζψπνπ.
571

 

ην ζράκα ηνπ πεηΫξε, ν Καληνχλεο Ϋθιεηλε κηα απφ ηηο «πην ιακπξΫο 

ζειέδεο ηεο εθηαλεζηψηηθεο ηΫρλεο», αθνχ ε δσγξαθηθά ησλ καζεηψλ ηνπ, φπσο νη 

ΠηηδακΪλνο, ΚαιιηβσθΪο, Αληψληνο Ρέθηνο θαη Σζφθνο, άηαλ κελ «πην ιακπξά θαη 

ηερληθΪ ηειεηψηεξε», εέρε, φκσο, ρΪζεη ηνλ ηδηαέηεξν δεζηφ εθηαλεζηψηηθν ραξαθηάξα 

θαη κΫζα ζηηο θαηλνχξγηεο ζπλζάθεο πνπ αλαπηχρζεθε εέρε γέλεη «επέζεκε θαη 

νπδΫηεξε».
572

 ηελ «Πξνζσπνγξαθέα ηνπ Κεξθπξαένπ δηθεγφξνπ ΓνλΪηνπ 

Γεκνπιέηζα»  (Π.1654) ηνπ Σζφθνπ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθε, ιφγνπ ρΪξε, δηΫθξηλε 

κελ ηελ εμαηξεηηθά γλψζε ηεο ηερληθάο («κηα παιΫηα δσληαλά, κηα ηαθηνπνηεκΫλε 

πηλειηΪ, επέζεο πνιχ επηηπρεκΫλε»), αιιΪ ηαπηφρξνλα παξαηάξεζε πσο ην θφλην Ϋρεη 

ρΪζεη θΪζε δσληΪληα, ην πξφζσπν ηεο κνξθάο Ϋρεη δηαηεξάζεη κηα επέζεκε 

ςπρξφηεηα θαη ε ελδπκαζέα ηνπ παξακΫλεη αλχπαξθηε.
573

 Γηα ην «ΠνξηξΫην ηνπ 

Παλαγηψηε ΜπελΪθε» (Π.2153) ηνπ ΠηηδακΪλνπ, Ϋθαλε ιφγν γηα ζπκβαηηθφ ζρΫδην, 

                                                 
570T. Spiteris, «Duportrait. ΗΗ», εθ. Messagerd‟Athènes, 23 επηεκβξένπ 1953. 
571π.π.ηνΣ. πεηΫξεο, «Γχν πξνζσπνγξαθέεο», Νέα Δζηία, ηρ. 641, 15 Μαξηένπ 1954, ζει.407 

γξΪθεη: «Σν πνξηξαέην απηφ εέλαη θαινδνπιεκΫλν θαη πξνζεγκΫλν ζηελ ηερληθά ηνπ, δελ Ϋρεη φκσο 

κεγΪιε πλνά, εέλαη θΪπσο ηππηθφ θαη επηηεδεπκΫλν ηφζν ζηε ζηΪζε φζν θαη ζηελ Ϋθθξαζε. Ο 

Γηθφπνπινο εέλαη ειαθξΪ γπξηζκΫλνο πξνο ηα δεμηΪ. Με ην Ϋλα ρΫξη θξαηΪεη Ϋλα θαξκαθεπηηθφ 

εξγαιεέν, κε η‟ Ϊιιν Ϋλα γξΪκκα. Γέπια Ϋλα ηξαπεδΪθη κ‟ Ϋλα βΪδν. ΠεηπρεκΫλνο εέλαη ν ρξσκαηηθφο 

ζπλδπαζκφο απφ ην ζθνχξν θαθεηέ ζαθΪθη, κε ην ξηγσηφ βεινχδηλν δεζηφ γηιΫθν θαη ηε καπξηδεξά 

γξαβΪηα. Σν μεξαθηαλφ πξφζσπν κε ηε κεγΪιε γακςά κχηε, ηα θνπξαζκΫλα, αγαζΪ κΪηηα θαη ην ιεπηφ 

ζθηρηνδεκΫλν ρακφγειν, Ϋρνπλ θΪπνηα ηππηθφηεηα ζηελ Ϋθθξαζε». 

ΑλαπαξαγσγάηνππνξηξΫηνπζηνΝέαΔζηία, ηρ. 640, 1 Μαξηένπ 1954. 
572Σ. πεηΫξεο, «Ζ δσγξαθηθά ηνλ 18ν αηψλα», εθ. Κενηονασηά Νέα, 4 Απγνχζηνπ 1952. 
573T. Spiteris, «Duportrait. ΗΗ»,φπ.π.: «unepalettevivace, unetouchesoignée, tropsoignéemême, 

quimontredanssonimpeccabilité, uneconnaissanceparfaitedumétier. Le fond a perdu toute vie. Il n‟est 

plus qu‟une surface coloriée, un soutien quasi monochrome, sans nuance aucune. Le visage malgré la 

vivacité des yeux, garde une froideur officielle et l‟habit reste inexistant, dessiné en traits noirs».ηνΣ. 

πεηΫξεο, «Γχνπξνζσπνγξαθέεο», ΝέαΔζηία, ηρ. 641, 15 Μαξηένπ 1954, ζει. 407 

γξΪθεηκεαθνξκάηνπνξηξΫηνηνπΓεκΪξρνπΑζελαένπΚσλ/λνπΓαιΪηεαπφηνλΣζφθν: 

«ΟΣζφθνοεέλαηαπφηνποηειεπηαένποπξνζσπνγξΪθνποπνπθξαηνχλνξηζκΫλαζηνηρεέααπφηελεθηαλεζηαθ

άπαξΪδνζε. Έρεη ρΪζεη φκσο ηε ζΫξκε θαη ηε δσληΪληα πνπ ραξαθηάξηδαλ ην δΪζθαιφ ηνπ […] Ο 

Σζφθνο Ϋρεη γεληθΪ κηα ιηηφηεηα θαη κηα απζηεξφηεηα ζην ρεηξηζκφ ησλ εθθξαζηηθψλ ηνπ κΫζσλ, ζην 

ζρΫδην θαη ζην ρξψκα, κΫηξν πνπ ιεέπεη ζπλάζσο απφ ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ δσγξΪθνπο, πνπ 

παξαζχξνληαη απφ ηε ξνκαληηθά δηΪζεζε ηεο επνράο, επηκΫλνληαο ζε πεξηηηΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη 

θηινινγηθΫο επεμεγάζεηο. Σν ζρΫδην ηνπ εέλαη ζπγθξαηεκΫλν θαη ην ρξψκα δνπιεκΫλν κε Ϊλεζε θαη ζε 

πιαηεηΫο επηθΪλεηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ εέλαη ην θΪπσο απιντθφ χθνο πνπ πξνζδέλεη ζηα πξφζσπα».  
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παξακειεκΫλε πηλειηΪ, μεζσξηαζκΫλνπο ηφλνπο (lesteintessesontternies) θαη θπξέσο 

γηα απνπζέα δσάο, κε ην πξφζσπν λα Ϋρεη απνθηάζεη κηα γιπθεξά Ϋθθξαζε 

(uneexpressiondouçâtre).
574

 

ηε ζπλΫρεηα ηεο αθάγεζάο ηνπ γηα ηελ εμΫιημε ηεο πξνζσπνγξαθέαο ζηε 

λενειιεληθά ηΫρλε, ν πεηΫξεο ζηξΪθεθε ζηνπο θαιιηηΫρλεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηάζεθαλ ζηηο λεζησηηθΫο πεξηνρΫο θαη ηδέσο ζηα πινχζηα λαπηηθΪ θΫληξα 

ησλ αξρψλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, φπσο ε Όδξα θαη νη πΫηζεο, κε ηελ αλεξρφκελε αζηηθά 

ηΪμε ησλ θαξαβνθπξαέσλ. Ηδηαέηεξε αλαθνξΪ Ϋθαλε εδψ ζηνλ Κξηεδά, 

ραξαθηεξέδνληΪο ηνλ σο ηνλ πξψην Έιιελα δσγξΪθν πνπ δνπιεχεη 

«avecunepleineconsciencechromatique»,θαηαλνεέ φηη ην ρξψκα απνηειεέ ην βαζηθφ 

ζΫκα ηνπ πέλαθα θαη Ϋρεη κηα ηδηαέηεξε ηερληθά (κηαηερληθά«demodulationdelacouleur, 

évitantainsilessalissementsetobtenant, aucontraire, unelimpidité 

etunefranchisedetonsrares»). Με ιχπε κΪιηζηα επεζάκαλε φηη ν δξφκνο απηφο πνπ 

Ϊλνημε ν δσγξΪθνο δελ αθνινπζάζεθε, αθνχ ε επέζεκε θαιιηηερληθά εθπαέδεπζε 

άηαλ ζηα ρΫξηα θαζεγεηψλ απφ ην Μφλαρν, θαη ζπκπιάξσζε φηη ζα πξΫπεη λα 

πεξηκΫλνπκε ηνλ 20
ν
 αηψλα γηα λα μαλαβξνχκε θαιιηηΫρλεο ησλ νπνέσλ νη αληηιάςεηο 

γεηηληΪδνπλ κε εθεέλεο ηνπ Κξηεδά.
575

 Ο πεηΫξεο μερψξηζε ην πνξηξΫην ηνπ 

«Κξηεδά» (Π.535) σο Ϋλα απφ ηα σξαηφηεξα Ϋξγα ηεο Ϋθζεζεο, 

(«avecquellesagessechromatiqueilsaitmitigersestons, 

avecquellefinesseilemploiesesrapportsdebleus»),
576

 ελψ ζην ζχληνκν θεέκελφ ηνπ γηα 

ηελ «Πξνζσπνγξαθέα Υξηζηφπνπινπ», 1846 (Π.536) ζην πεξηνδηθφ Νέα Δζηία 

ζεκεέσζε φηη ν Κξηεδάο άηαλ ν πξψηνο Έιιελαο δσγξΪθνο πνπ Ϋδσζε ηελ έδηα 

ζεκαζέα ηφζν ζηε ξεαιηζηηθά αλαπαξΪζηαζε ηνπ ζΫκαηνο, φζν θαη ζηα πιαζηηθΪ 

ζηνηρεέα ηνπ πέλαθα.
577

 ηνλ πέλαθα, ηΫινο, «Ζ Ϋιεπζε ηνπ βαζηιηΪ Γεσξγένπ Α΄, 

1869» (Π.834), ν πεηΫξεο αλαδάηεζε αλαινγέεο κε «ιατθνχο» πέλαθεο θαξαβηψλ 

                                                 
574T. Spiteris, «Duportrait. ΗΗ»,φπ.π. 
575π.π.. 
576 π.π.  
577Σ. πεηΫξεο, «Ο Υξηζηφπνπινο ηνπ ΑλδξΫα Κξηεδά», Νέα Δζηία, ηρ. 645, 15 Μαΐνπ 1954, ζει. 824: 

«ΠξνζΫρεη ηδηαέηεξα ην ρξψκα θαη ην δνπιεχεη ζε πιαηεηΫο επηθΪλεηεο, απνθεχγνληαο ην θηαξνζθνχξν 

πνπ δεκηνπξγεέ Ϋληνλνπο φγθνπο. Μεηαρεηξέδεηαη επέζεο αληηζΫζεηο αλνηρηψλ θαη ζθνηεηλψλ θαη δΫλεη 

ηελ φιε ρξσκαηηθά αξκνλέα ηνπ πέλαθα μεθηλψληαο απφ Ϋλαλ πξσηεχνληα ηφλν πνπ επεθηεέλεη ζε 

δεπηεξεχνληεο. Ζ πξνζσπνγξαθέα ηνπ Υξηζηφπνπινπ Ϋρεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο ηερληθάο πνπ 

αλαθΫξακε. Αμηνζεκεέσηε εέλαη ε θαηαζθεπά ηνπ Ϋξγνπ, ζε κεγΪιεο αδξΫο γξακκΫο, κε μερσξηζκΫλα 

αξρηηεθηνληθΪ επέπεδα θαη θαζαξφ θαινγξακκΫλν πεξέγξακκα. Σν θσηεηλφ κΫξνο ηνπ ρεξηνχ, ην 

Ϊζπξν ηνπ γηαθΪ, Ϋξρνληαη λα ηνλέζνπλ κε ηελ αληέζεζά ηνπο θαη ζπγρξφλσο λα ζπΪζνπλ ηε κνλνηνλέα 

πνπ ζα πεξηεέρε ε ελνπνηεκΫλε ζθνχξα επηθΪλεηα. Σν θαθεδέ θφλην δελ παξακΫλεη λεθξφ, δνπιεκΫλν 

θαζψο εέλαη ζε ηνληθΫο δηαβαζκέζεηο. Έξρεηαη ζπγρξφλσο λα ππνζηεξέμεη ην ζΫκα, ππνγξακκέδνληαο 

ηδηαέηεξα κε ηνλ πην αλνηρηφ ηφλν ηελ πεξηνρά γχξσ απφ ην πξφζσπν». 
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πνπ βξέζθνληαλ ζην κνπζεέν ηνπ Γαιαμηδένπ θαη ηεο Όδξαο, Ϋλδεημε φηη ν 

θαιιηηΫρλεο γλψξηδε ηελ ηνπηθά ιατθά παξΪδνζε.
578

 

Ο πεηΫξεο Ϋδεημε ηδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ ην δηΪζηεκα εθεέλν γηα ηελ θνζκηθά 

«ιατθά»-παξαδνζηαθά δσγξαθηθά, δεκνζηεχνληαο ηΫζζεξα Ϊξζξα,
579

 θπξέσο 

πιεξνθνξηαθνχ ραξαθηάξα, φπσο ηα ραξαθηάξηζε, σο κηα «πξψηε απφπεηξα 

ζχλζεζεο ησλ ζρεηηθψλ κε ην εέδνο απηφ ελλνηψλ», επεηδά αθξηβψο ε «ιατθά ηΫρλε 

Ϋπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηνπ γνχζηνπ ηνπ ιανχ καο».
580

 Ο 

αξζξνγξΪθνο ηφληζε φηη ε «ιατθά» θνζκηθά δσγξαθηθά θαιιηεξγάζεθε κεηΪ ηα κΫζα 

ηνπ 18
νπ

 αηψλαζε νξηζκΫλεο κφλν πεξηνρΫο ηεο ΔιιΪδαο (Ήπεηξνο, δπηηθά Μαθεδνλέα 

θαη Πάιην) εμαηηέαο ηφζν ησλ ηδηαέηεξσλ αξρηηεθηνληθψλ αλαγθψλ, φζν θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ,
581

 θαη αλαδάηεζε ηηο πεγΫο ησλ δσγξΪθσλ 

θπξέσο ζηε ζξεζθεπηηθά ηΫρλε θαη δεπηεξεπφλησο ζηηο επηδξΪζεηο ηνπ βηελλΫδηθνπ 

κπαξφθ θαη ηεο πεξζηθάο θαη κνπζνπικαληθάο ηΫρλεο. Ο πεηΫξεο Ϋθαλε ιφγν γηα 

κηα ηΫρλε ζπκβνιηθά θαη ελζηηθηψδεο, πνπ απνθεχγεη θΪζε πηζηά αλαπαξΪζηαζε ηεο 

θχζεο, απινπνηεέ ηε θφξκα θαη ζρεκαηνπνηεέ ην ζρΫδην, θαζψο θαη γηα Ϋλαλ ξεαιηζκφ 

αθεξεκΫλν θαη ζπλαηζζεκαηηθφ. Τπνζηάξημε δε φηη ε ιατθά θνζκηθά δσγξαθηθά καο 

αγγέδεη κε ηελ απζεληηθφηεηΪ ηεο θαη κε ηελ πνηεηηθά ηεο λφηα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ 

άηαλ απαξαέηεηε ε δηΪζσζε θαη κειΫηε ηεο.
582

 

ην «ζράκα» ηνπ πεηΫξε, ηα δχν απηΪ ξεχκαηα ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο (νη 

Δπηαλάζηνη ηνπ 18
νπ

 αηψλα θαη ε «ιατθά»-παξαδνζηαθά ηΫρλε) δελ εέραλ θακέα 

επέδξαζε ζηελ εηθαζηηθά παξαγσγά ηνπ αλεμΪξηεηνπ πιΫνλ ειιεληθνχ θξΪηνπο, 

εμΫιημε πνπ θξέζεθε αξλεηηθά απφ ηνλ ηερλνθξέηε: 

Οζ γςβνάθμζ ημο 19
μο

 αζχκα ιεβαθχκμοκ ηαθθζηεπκζηά ζε λέκδ πχνα ηαζ ιεηαθένμοκ 

υπςξ ήηακ θοζζηυ ιε ελςηενζηυ ηνυπμ λέκα επζηεφβιαηα, πμο πνμζδίκμοκ ζηδ 

γςβναθζηή ιαξ έκα άηαιπημ ηαζ ζηθδνυ παναηηήνα, ηεθείςξ ακάνιμζημ ιε ημ φθμξ, 

ηδκ ζδζμζοβηναζία ηαζ ηδ ιαηνυπνμκδ πανάδμζή ιαξ. Πνέπεζ κα θηάζμοιε ζηζξ ανπέξ 

ημο 20
μο

 αζχκα βζα κα ανμφιε ημοξ πνχημοξ απμθαζζζηζημφξ ακενχπμοξ πμο 

πνμααίκμοκ ζε ιζα ακαηαηάηαλδ ηςκ αλζχκ πνμζπενκχκηαξ άπεζνεξ δοζημθίεξ ηαζ 

γςδνέξ ακηζδνάζεζξ. Έθαπε υιςξ ζηδ βεκζά ηδ δζηή ιαξ κα δεζ ηζξ πνχηεξ πνμζπάεεζεξ 

ιζαξ «επζζηνμθήξ ζηζξ πδβέξ». Ανηεημί είκαζ μζ ηεπκίηεξ πμο ράπκμοκ βζα κα ανμοκ, 

ιέζα ζηδκ εθθδκζηή ηθδνμκμιζά, πμο πέναζε απυ ημ Βογάκηζμ, ηαεχξ ηαζ ζηδ θασηή 

                                                 
578Βι. ζρεηηθΪ Σ. πεηΫξεο, «Οη πξψηνη ζηαζκνέ ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο», φπ.π., ζει.221, ππνζ. 

40. 
579T. Spiteris, «Lapeinturepopulaire. I-IV», εθ. Messagerd‟Athènes, 3 θαη 10 επηεκβξένπ 1952, 1 θαη 

15 Οθησβξένπ 1952. 
580T. Spiteris,«La peinture populaire.IV»,εθ.Messager d‟Athènes, 15Οθησβξένπ1952. 
581T. Spiteris,«La peinture populaire. Η», εθ. Messager d‟Athènes, 3επηεκβξένπ1952 
582T. Spiteris,«La peinture populaire.ΗΗ», εθ. Messagerd‟Athènes, 10 επηεκβξένπ 1952. 
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πανάδμζδ, ηα ζημζπεία εηείκα πμο εα ημοξ επζηνέρμοκ κα λακαζοκδέζμοκ ηδκ ηέπκδ ιε 

ημκ παναηηήνα ημο ηυπμο ιαξ.
583

 

ηα Ϊξζξα ηνπ ζηε γαιιφγσλε εθεκεξέδα Messagerd‟Athènesγηα ηελ εμΫιημε 

ηεο ειιεληθάο πξνζσπνγξαθέαο, ν πεηΫξεο απΫδσζε ηε «βαπαξηθά δηεέζδπζε» ζηηο 

θνηλσληθΫο ζπλζάθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ηα πξψηα ρξφληα δσάο ηνπ λενζχζηαηνπ 

βαζηιεένπ θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηελ αλνκνηνγελά ζχλζεζε ηεο λενειιεληθάο θνηλσλέαο. 

Απφ ηε κηα, νη νπιαξρεγνέ θαη θαπεηαλαένη, κε θαηαγσγά απφ ηα ιατθΪ ζηξψκαηα, 

δέρσο ηηο απαξαέηεηεο πνιηηηζκηθΫο πξνδηαζΫζεηο γηα λα κπνξΫζνπλ λα αλαπηχμνπλ 

ηηο θαιιηηερληθΫο κνξθΫο πνπ θιεξνδφηεζε ε παξΪδνζε (ιατθά ηΫρλε, ζξεζθεπηηθά 

δσγξαθηθά). Απφ ηελ Ϊιιε, νη δηαλννχκελνη θαη νη πνιηηηθνέ, Φαλαξηψηεο ά Ϊιινη κε 

δπηηθνεπξσπατθά παηδεέα, πξνεηνηκαζκΫλνη(disposé) λα αθνκνηψζνπλ ηηο 

θαιιηηερληθΫο αληηιάςεηο πνπ κεηαθπηεχηεθαλ απφ ην Μφλαρν, θαη δε ην πλεχκα θαη 

ηα ξνκαληηθΪ-θιαζηθηζηηθΪ φλεηξα ηεο βαπαξηθάο πξσηεχνπζαο. Γηα ηνλ πεηΫξε, ν 

κφλνο παξΪγνληαο πνπ ζα κπνξνχζε λα αληηζηαζκέζεη ηελ 

«pénétrationmunichoise»άηαλ ην επηαλεζηαθφ ζηνηρεέν, ηελ πεξένδν φκσο εθεέλε δελ 

απνηεινχζε ηκάκα ηεο κεηΫξαο-παηξέδαο. Ζ ηΫρλε, επνκΫλσο, πνπ αλαπηχρζεθε εέρε 

ηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο κεηνςεθέαο πνπ δηνηθνχζε ηε ρψξα: ηΫρλε εληειψο μΫλε απφ 

ηελ εηθαζηηθά παξΪδνζε ηνπ ειιεληθνχ ιανχ (delatraditionvisuelledupeuplegrecque)· 

ηΫρλε εηζαγφκελε απφ κηα Γχζε πνπ αγσληδφηαλ λα πεξΪζεη απφ ηνλ λαπνιεφληεην 

θιαζηθηζκφ ζηνλ ξνκαληηζκφ ησλ λΫσλ ρξφλσλ· ηΫρλε πνπ Ϋβξηζθε πξφζθνξν Ϋδαθνο 

αλΪκεζα ζηνπο δηαλννχκελνπο ηεο ρψξαο θαη ζηελ Ϊξρνπζα θαη κνξθσκΫλε ηΪμε, ε 

νπνέα καθξηΪ απφ ην ιατθφ ζπλαέζζεκα, Ϋηεηλε λα κηκεζεέ ηηο κφδεο θαη ηηο 

ζπκπεξηθνξΫο ηεο Γχζεο.
584

 

                                                 
583Σ. πεηΫξεο, «Οη πξψηνη ζηαζκνέ ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο», φπ.π., ζει. 209-210. 
584T. Spiteris, «Du portrait. III»,εθ.Messagerd‟Athènes, 30 επηεκβξένπ 1953. ηελ πνιπζΫιηδε κειΫηε 

ηνπ γηα ηελ ειιεληθά ηΫρλε πνπ δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Νέα Δζηία ηα Υξηζηνχγελλα ηνπ 1955, ν 

πεηΫξεο άηαλ πην ζαθάο φζνλ αθνξΪ ηελ «ειιεληθφηεηα» ηεο βπδαληηλάο θαη «ιατθάο»-

παξαδνζηαθάο ηΫρλεο θαη ζπλαθφινπζα ηελ απνπζέα κηαο γλάζηαο ειιεληθάο Ϋθθξαζεο ζηελ εηθαζηηθά 

παξαγσγά ηνπ λενζχζηαηνπ βαζηιεένπ: «Με ηελ απειεπζΫξσζε ηεο ΔιιΪδαο, ζα κπνξνχζε θαλεέο λα 

πεξηκΫλεη θαη κέαλ αλαλεσηηθά ζπλζεηηθά πξνζπΪζεηα ζηνλ θαιιηηερληθφ ηνκΫα. Σν Ϋλδνμν θνληηλφ 

παξειζφλ παξνπζέαδε κηα αζηΫξεπηε πεγά απ‟ φπνπ κπνξνχζαλ λα αληιάζνπλ δσληαλΪ ζΫκαηα θαη 

εκπλεχζεηο νη δσγξΪθνη καο. ΔμΪιινπ, ζηελ πιαζηηθά Ϋθθξαζε, ε ιατθά ηΫρλε, κε ηελ Ϋκθπηε 

εθιεθηηθφηεηα θαη ην ζσζηφ ρξσκαηηθφ κΫηξν θαη ε βπδαληηλά παξΪδνζε, κε ηα πινχζηα δηδΪγκαηα, 

βγαικΫλα απφ ηελ πεέξα εθαηνληΪδσλ καζηφξσλ, παξνπζέαδαλ Ϋλαλ ηερληθφ πινχην θαζαξΪ ειιεληθφ, 

πνπ αλ νη θαιιηηΫρλεο ηεο επνράο εέραλ πξνζΫμεη, ζα καο εέρε δψζεη κηα κνξθά γλάζηα ειιεληθά. Απηά 

ζ‟ απνηεινχζε κηα θπζηθά ζπλΫρηζε θη Ϋλα ζπλδεηηθφ θξέθν αλΪκεζα ζηελ παξΪδνζε θαη ζηελ 

λενδεκηνπξγεκΫλε ειιεληθά δσγξαθηθά. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο ε λενειιεληθά δσγξαθηθά 

αθνινχζεζε δηαθνξεηηθά πνξεέα, ζπλπθαζκΫλε κε ηελ πνιηηηθά θαη θνηλσληθά δηακφξθσζε ηνπ 

λενζχζηαηνπ θξΪηνπο». Σ. πεηΫξεο, «Ζ ειιεληθά ηΫρλε», Νέα Δζηία, ηφκνο ΝΖ΄, ηρ. 683, 

Υξηζηνχγελλα 1955, ζει. 437-438. 
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ηελ πεξέπησζε ηεο πξνζσπνγξαθέαο, ε εμΫιημε απηά άηαλ, γηα ηνλ πεηΫξε,  

εκθαλάο ζηα ξνκαληηθΪ πνξηξΫηα ησλ ΒξπδΪθε θαη Μαξγαξέηε. χκθσλα κε ηνλ 

ηερλνθξέηε, ηα ζπγεθξηκΫλα Ϋξγα Ϋραζαλ ηελ θιαζηθά απζηεξφηεηα ησλ Δπηαλεζέσλ, 

καιΪθσζαλ, απΫθηεζαλ κηα Ϋθθξαζε λνζηαιγηθά πνπ απνηππψζεθε ζηελ αηληγκαηηθά 

θαη νλεηξψδε καηηΪ πνπ πνηΫ δελ απεπζχλεηαη ζηνλ ζεαηά αιιΪ ρΪλεηαη ζην θελφ.
585

 

Ηδηαέηεξα αξλεηηθφο άηαλ ν πεηΫξεο γηα ηα πνξηξΫηα ηνπ ΒξπδΪθε θαη θπξέσο γηα ην 

γεγνλφο φηηκεηακφξθσζε ηνπο «ζθιεξνχο θαη Ϊγξηνπο αγσληζηΫο ζε άξσεο ηεο 

νπεξΫηαο, κε κΪηηα νλεηξηθΪ, θξζθνμπξηζκΫλνπο, καιιηΪ βακκΫλα, θνζηνχκηα 

αζηηθΪ», ηειεηψο απνκαθξπζκΫλνη απφ ηελ πηθξά πξαγκαηηθφηεηα πνπ πεξηΫγξαθαλ 

νη ζπγρξφλνη ηνπο, φπσο ν ΜαθξπγηΪλλεο θαη Καζνκνχιεο.
586

 ην ζχληνκν θεέκελφ 

ηνπ γηα ηελ «πξνζσπνγξαθέα ηνπ Πεηξφκπεε» ηνπ ΒξπδΪθε, ε αξλεηηθά απηά 

πξφζιεςε ηνπ Ϋξγνπ ηνπ δσγξΪθνπ άηαλ ζαθάο:  

Ακ ηαζ Έθθδκαξ ζηδκ ηαηαβςβή, είκαζ μοζζαζηζηά λέκμξ ηυζμ ζηδ ιυνθςζδ υζμ ηαζ 

ζηδκ ακηίθδρδ πμο έπεζ βζα ηα εθθδκζηά πνάβιαηα. Μεβαθςιέκμξ ζημ Μυκαπμ ιε 

ααοανμφξ δαζηάθμοξ ήηακ θοζζηυ λακαβονίγμκηαξ ζηδκ Δθθάδα κα δεζ ημοξ ακενχπμοξ 

ηαζ ηα βεβμκυηα ιε ιάηζα λέκα. Γζ‟ αοηυ ηαζ δ ηέπκδ ημο, εηηυξ απυ ηα εέιαηα, δεκ έπεζ 

ηίπμηα ημ εθθδκζηυ. Σμ νςιακηζηυ ζημζπείμ ηαζ μ κεμηθαζζζηζζιυξ είκαζ δζάποηα ζε 

υθμοξ ημοξ πίκαηέξ ημο. ημιθχδδ μκεζνμπυθδζδ ημο πνυζθαημο πανεθευκημξ, 

οπμβνάιιζζδ ηαζ ακαγήηδζδ ημο ανπαίμο ιεβαθείμο, αθθδβμνζηά ζφιαμθα ιε 

εκμπθδηζηή πεγυηδηα, ελςνασζιέκα πνυζςπα θασηχκ πμθειζζηχκ, ηζκήζεζξ αθφζζηεξ 

ηαζ πμιπχδεζξ, είκαζ υθα απαναίηδηα ηαζ μοζζαζηζηά ζημζπεία, πμο δίκμοκ ζημοξ 

ιεβαθυζπδιμοξ πίκαηεξ ημο Βνογάηδ έκα φθμξ παβενυ ηαζ επίζδιμ… ζηζξ 

πνμζςπμβναθίεξ επζιέκεζ ηονίςξ ζηδκ αηνίαεζα ημο ηαθθζβναθζημφ ζπεδίμο πμο θεάκεζ 

ζηδ καημοναθζζηζηή πανάζηαζδ, εκχ ημ πνχια παναιέκεζ ροπνυ, πμθθέξ θμνέξ βθοηενυ 

ηαζ, παν‟ υθδ ηδ βκχζδ, ζοιααηζηυ.
587

 

Αληέζηνηρα επηθξηηηθφο άηαλ ν πεηΫξεο θαη γηα ηηο πξνζσπνγξαθέεο πνπ 

θηινηερλάζεθαλ ην ηειεπηαέν ηΫηαξην ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ηηο νπνέεο θαη εέδε σο 

απφξξνηα ηνπ γνχζηνπ θαη ησλ ηξφπσλ ηεο λΫαο ηΪμεο ηεο petite-bourgeoisie πνπ 

αλαπηχρζεθε γχξσ απφ ηνλ Υαξέιαν Σξηθνχπε. Σα θαηΪ παξαγγειέα Ϋξγα ησλ 

Ηαθσβέδε, Λχηξα θαη Ρντινχ Ρντιφο, άηαλ κελ θξνληηζκΫλα, ηαπηφρξνλα δε φια εθεέ 

άηαλ «décoretfasted‟emprunt». Κη ελψ αλαγλψξηζε ηνλ αλακθηζβάηεην ξεαιηζκφ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ πξνζψπνπ, επεζάκαλε ηελ απνπζέα θΪζε ςπρνινγηθνχ βΪζνπο 

θαη κΪιηζηα κε Ϋθδειε απνγνάηεπζε ζπκπιάξσζε φηη βξηζθφκαζηε πνιχ καθξηΪ απφ 

                                                 
585T. Spiteris, «Du portrait. III»,φπ.π. 
586π.π. 
587Σ. πεηΫξεο, «Ζ πξνζσπνγξαθέα ηνπ Πεηξφκπεε», Νέα Δζηία, ηρ. 647, 15 Ηνπλένπ 1954, ζει. 957. 
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ηελ ηφζν νμεέα παξαηάξεζε ηνπ Κνπηνχδε ά θαη αθφκε απφ ηελ noblessedumétierηνπ 

Ϊγλσζηνπ Κεξθπξαένπ (πνπ αξγφηεξα ηαπηέζηεθε κε ηνλ Πέηδε).
588

 

 

Οη αληηιήςεηο ηεο Βαθαιό γηα ηελ εμέιημε ηεο ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο 

ΓελλεκΫλε ην 1921 ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, ε Βαθαιφ ζπνχδαζε 

αξραηνινγέα ζην Παλεπηζηάκην Αζελψλ (1940-1945) θαη ζηε ζπλΫρεηα 

παξαθνινχζεζε καζάκαηα Ηζηνξέαο ηεο ΣΫρλεο ζηε νξβφλε. Ξεθέλεζε ηε 

ζπλεξγαζέα ηεο σο ηερλνθξηηηθφο ζηελ εθεκεξέδα Σα Νέα ζηηο αξρΫο ηεο δεθαεηέαο 

ηνπ 1950,
589

 ελψ άδε εέρε εθδφζεη ηηο πνηεηηθΫο ζπιινγΫο Θέια ηαζ παναθθαβέξ 

(1944) θαη ηδ Μμνθή ηςκ Θεςνδιάηςκ (1952). ηα ζρεηηθΪ κε ηελ Ϋθζεζε ηνπ 

Εαππεένπ δεκνζηεχκαηΪ ηεο, ε Βαθαιφ επηρεέξεζε θπξέσο λα αλαδεηάζεη ηηο 

«ζπλΫρεηεο» θαη ηα «ζηνηρεέα ειιεληθφηεηαο» ζηελ εμΫιημε ηεο λενειιεληθάο 

δσγξαθηθάο. Έηζη ε ηερλνθξέηεο βξάθε ηε ζχλδεζε ηεο επηαλεζηαθάο ηΫρλεο κε ηε 

βπδαληηλά παξΪδνζε, ζηελ «αξρηηεθηνληθά φξαζε» ησλ θαιιηηερλψλ: πνιινέ πέλαθεο 

ηεο επηαλεζηαθάο ζρνιάο  ρηέδνληαη «εθ ησλ Ϋζσ θαη ηεέλνπλ ζηελ απφδνζε κηαο 

νινθιεξσκΫλεο ηδεαηάο ζχιιεςεο», αξεηά πνπ ε Βαθαιφ ραξαθηάξηζε «απνκεηλΪξη 

ηεο αληέιεςεο πνπ εζξΪθεθε εδψ κε ηε Βπδαληηλά ηΫρλε, θαη σδεγνχζε ζσζηΪ ηελ 

αθνκνέσζε μΫλσλ ζηνηρεέσλ».
590

 Οη πξνζσπνγξαθέεο πνπ θηινηΫρλεζαλ νη 

Καληνχλεο θαη Κνπηνχδεο απνηεινχζαλ εμαηξεηηθΪ παξαδεέγκαηα ηεο 

αξρηηεθηνληθάο απηάο φξαζεο πνπ «μΫξεη κΫζα απφ ηηο ιεπηνκΫξεηεο λα βξέζθεη ηα 

επέπεδα θαη λα ηα δέλεη κε ηελ αθαέξεζε ηνπο ζηεξεΪ».
591

 Ηδηαέηεξα ζηΪζεθε ε 

Βαθαιφ ζηελ «Πξνζσπνγξαθέα γπλαέθαο» (Π.1415) ηνπ ΗαηξΪ,
592

 θαζψο θαη ζηελ 

«Πξνζσπνγξαθέα λΫνπ  (ΝΫνο ηεο νηθνγΫλεηαο ηεθΪλνπ)» (Π.1516), πέλαθα πνπ 

ραξαθηάξηζε κΪιηζηα σο Ϋλα απφ ηα θαιχηεξα θνκκΪηηα ηεο λενειιεληθάο 

                                                 
588T. Spiteris, «Du portrait.IV»,εθ.Messagerd‟Athènes, 7 Οθησβξένπ 1953. 
589Γηα ηελ αξζξνγξαθέα ηεο βι. Δ. Βαθαιφ, Κνζηζηή εζηαζηζηχκ ηεπκχκ 1950-1974, 2 ηφκνη, Αζάλα, 

ΚΫδξνο, 1996.  
590Δ. Βαθαιφ, «Πξψηνη λενΫιιελεο δσγξΪθνη», εθ. Σα Νέα, 25 Ηνπιένπ 1953. Αλαδεκνζηεχεηαη ζην Δ. 

Βαθαιφ, Κνζηζηή εζηαζηζηχκ ηεπκχκ 1950-1974, φπ.π., ηφκνο Β΄.  
591π.π.: «Οη πξνζσπνγξαθέεο ηνπ Καληνχλε κε ηελ ιηηά κα αθΫξαηα ρξσκαηηθά θαηαλνκά ηνπο 

βξέζθνπλ επζχο ηελ αξρηηεθηνληθά ηεο κνξθάο θαη πξνρσξνχλ πΫξα απφ απηάλ ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο 

εζσηεξηθάο ςπρηθάο ζχζηαζάο ηεο. ΜΫζα απφ ηε ζηΪζε, ηελ Ϋθθξαζε, ηελ ιεπηνκΫξεηα ησλ ξνχρσλ, 

απφ ηα ρΫξηα θπξέσο (ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεγΪιεο δσγξαθηθάο), κπξνζηΪ καο πςψλεηαη φρη κνλΪρα 

Ϋλαο Ϊλζξσπνο κα Ϋλαο ηχπνο αλζξψπνπ». 
592π.π.: «ΣνικεξΪ δνπιεκΫλν ην κηθξφ απηφ Ϋξγν, κε πνιχηηκνπο ηφλνπο ρξσκαηηθνχο, Ϋρεη θΪηη 

ζρεδφλ δσψδεο ζηελ αληηθεηκεληθφηεηΪ ηνπ. Καη κΫζα ζ‟ απηάλ ηελ απΪζεηα ηνχ ρηηζέκαηνο ηεο 

κνξθάο ππΪξρεη θΪηη ζπγθεληξσκΫλν θαη θιεηζηφ, κηα κειαγρνιέα πνπ γέλεηαη απφ αζσφηεηα θαη πέθξα 

ζαξξεέο, Ϋηζη πνπ λα πηζηεχεο πσο κφλν απηά ζα κπνξνχζε λα δσληαλΫςε θαη ζπγρξφλσο λα λεθξψζε 

κηα ηΫηνηα κνξθά». 
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δσγξαθηθάο, εθζεηΪδνληαο θπξέσο ηελ Ϋθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ.
593

 Πξνρσξψληαο δε 

πεξηζζφηεξν, ε Βαθαιφ εληφπηζε ηελ νξγαληθά ζχλδεζε ηεο «ΠξσηνκαγηΪο ζηελ 

ΚΫξθπξα» (Π.483) ηνπ Παρά κε ηε ζχγρξνλά ηεο εηθαζηηθά παξαγσγά: «Ζ 

αηκφζθαηξα, ιαγαξηαζκΫλε ζαξξεέο εληειψο απφ ηνλ αΫξα, θηηαγκΫλε κφλν κε θσο 

θνθηφ θαη θαζαξφ, κε κηα γξαθά επηπΫδσλ ζηαζεξά θαη παξαηαθηηθά, κε ηελ 

γλεζηφηεηα ηεο φξαζεο ηνπ ζΫκαηφο ηνπ, ν πέλαθαο απηφο Ϋξρεηαη ηφζν θνληΪ ζηε 

ζεκεξηλά καο αληέιεςε, ψζηε αλΪκεζα ζ‟ απηάλ θαη ζε θεέλν κπνξεέ λα ηνπνζεηεζά 

φιε ε δσγξαθηθά καο πνξεέα ζαλ κηα κεγΪιε θακπά απφ ηελ επζεέα».
594

 

Σηο αληηιάςεηο ηεο γηα ηελ «ειιεληθφηεηα» δηαηχπσζε κε ηξφπν πην 

ζπγθξνηεκΫλν κε αθνξκά ηελ πξνζσπνγξαθέα ηεο ζπδχγνπ ηνπ Ηηαινχ θηιΫιιελα 

Niccolò Tommaseo (Π.1521, αξ.7 ζηνλ θαηΪινγν, εηθ. 132). ΑξρηθΪ Ϋθαλε ιφγν γηα 

ηελ απζηεξφηεηα πνπ «απνθιεέεη ην επνπζηψδεο ηφζν ζηελ αληέιεςε φζν θαη ζηελ 

ηερληθά», θαη ζηε ζπλΫρεηα αλΫιπζε ηελ Ϋθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ ζεκεηψλνληαο πσο ε 

γπλαέθα απηά Ϋρεη «κηα ζθιεξφηεηα αξρνληηΪο ζα λα‟ λαη δνπιεκΫλε πΪλσ ζε 

κΫηαιιν. Δέλαη Ϋλαο Ϊλζξσπνο αθΫξαηνο, ρσξέο φκσο θαη λα καο ζπκέδεη θακκηΪ 

επηκΫξνπο ζηηγκά ηνπ αλζξψπνπ ζηελ θνκκαηηαζηά ηνπ δσά. Ζ γεληθφηεηα πνπ 

απνθηΪ απηά ε κνξθά δελ εέλαη αθεξεκΫλε θαη ηδενινγηθά, εέλαη κηα θαηΪζηαζε πην 

απηά αθφκε θαη απφ ηελ θαζεκεξηλά πξαγκαηηθά εηθφλα ηνπ θαη βγαέλεη πΪιη θαη εδψ 

κε ηελ θαηΪξγεζε ηνπ επνπζηψδνπο θαη θεπγαιΫνπ».
595

 ην έδην πνξηξΫην επαλάιζε 

ζε επφκελν Ϊξζξν ηεο, ζην νπνέν ζηεξηδφκελε ζηελ ηδηφηεηα ηνπ Έιιελα λα 

«ζεΪηαη», δηαπέζησζε ηελ νξγαληθά ζχλδεζε αλΪκεζα ζηα γιππηΪ ηεο Οιπκπέαο, ηα 

κσζατθΪ ηνπ Γαθληνχ θαη ηνλ ελ ιφγσ πέλαθα. Κνηλφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ κΫζα 

ζηελ αλνκνηφηεηα άηαλ:  

«δ ζηένζα ιμνθή, ηυζμ ζηένζα πμο παφεζ απμθφηςξ κα είκαζ «θοζζηή» βζαηί βίκεηαζ 

μοζζχδδξ, ηαζ είκαζ αηνζαχξ βζ‟ αοηυ πενζζζυηενμ απυ υζμ εα ήηακ δοκαηυκ πμηέ κα 

είκαζ αθδεζκή. Σίπμηε δεκ ηζκείηαζ πνμξ ημ άπεζνμ μφηε υιςξ ηαζ είκαζ ζηαηζηυ βζαηί 

οπαβμνεφεζ ηαζ ηαεμνίγεζ ηδκ πμνεία ημο δ ζδιαζία δ δδθςηζηή. Αοηή δίκεζ ημκ νοειυ 

ημκ ζςζηυ, ηαζ ηδκ πθαζηζηυηδηα πμο έπεζ θυβμ ηαζ κυιμ. Ζ μνβάκςζδ βφνς ηδξ είκαζ 

ζθζπηή ηαζ ηαεμνίγεζ εη ηςκ έζς ηα υνζά ηδξ. Ο ηεπκίηδξ ηαεανά εδχ είκαζ 

απμζπαζιέκμξ ηαζ απυ ημκ εαοηυ ημο ηαζ απυ ημ ακηζηείιεκμ, εκχ ηα ηναηάεζ απυθοηα 

                                                 
593π.π.: «Μεο ζηελ απιά ηερληθά ηνπ δηΪξζξσζε θαη ελψ ζηα ρΫξηα παξαηεξνχκε φιε ηελ αληζφηεηα, 

ζηε δνπιεηΪ ηνπ θφληνπ κε ηε δνπιεηΪ ηεο κνξθάο θαηνξζψλεη ζην πξφζσπν λα ζπγθεληξψζεη κηαλ 

Ϋληαζε ζπΪληαο Ϋθθξαζεο. Απηφ ην πξφζσπν εέλαη Ϋλα νιφθιεξν δξΪκα. ΘπκσκΫλν θαη πεξάθαλν ην 

ζηφκα κε ηα ξνπζνχληα, ζαλ ελφο επγεληθνχ αιφγνπ, λνκέδεηο φηη ηψξα ζα νξκάζε ζε δξΪζε. Καη κεηΪ, 

ηα κΪηηα βπζέδνπλ πξνο ηα κΫζα θαη πξνο ην Ϊπεηξν, ζε Ϋλα φλεηξν θΪπνηαο ηδηνζπγθξαζέαο». 
594 Δ. Βαθαιφ, «Πξψηνη λενΫιιελεο δσγξΪθνη. 2», εθ. Σα Νέα, 1 Απγνχζηνπ 1953. Αλαδεκνζηεχεηαη 

ζην Δ. Βαθαιφ, Κνζηζηή εζηαζηζηχκ ηεπκχκ 1950-1974, φπ.π., ηφκνο Β΄. 
595π.π.. 
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ηαεανά ηαζ ζοβηεηνζιέκα ηαζ ηα δφμ ζηδ ζπέζδ ημοξ, ηαζ ηα ηονζανπεί, βζα κα δχζεζ 

ηδκ ηνίηδ ιμνθή ηδξ ηέπκδξ, «Πνάηηεζ» ηάκμκηαξ ηέπκδ, «πνάηηεζ» υπςξ ζημ εέαηνμ ζε 

ιίακ άθθδ πναβιαηζηυηδηα πμο έπεζ δζημφξ ηδξ κυιμοξ, ηαζ ηδκ αεααζχκεζ ηάεε θμνά ιε 

ηδκ δδιζμονβία ημο».
596

 

                                                 
596Δ. Βαθαιφ, «ηνηρεέα ειιεληθφηεηνο (Β΄)», εθ. Σα Νέα, 3 Οθησβξένπ 1953. Αλαδεκνζηεχεηαη ζην 

Δ. Βαθαιφ, Κνζηζηή εζηαζηζηχκ ηεπκχκ 1950-1974, φπ.π., ηφκνο Β΄. ην έδην Ϊξζξν ε Βαθαιφ ηφληζε 

φηη ην ζΫαηξν θξαηΪεη αλνηρηά ηελ απφζηαζε κεηαμχ ππνθεηκΫλνπ θαη αληηθεηκΫλνπ θαη ε «πνξεέα πξνο 

ηελ ηΫρλε εέλαη εδψ πνξεέα πξνο κηα ηξέηε κνξθά ζπγθεθξηκΫλε, αξρηηεθηνληθά, κε δηθφ ηεο λφκν. 

ηελ Διιεληθά ηΫρλε ζα δνχκε πΪληνηε λα δηαηεξεέηαη απηά ε αλαγθαέα απφζηαζε. Ο Έιιελαο 

«ζεΪηαη». Έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα κεηαβΪιιεη ακΫζσο ηα γεγνλφηα ζε θαηαζηΪζεηο, λα κπνξεέ Ϋηζη λα 

ζηΫθεηαη αληέθξπ ηνπο εθεέλνο, λα αληηκεησπέδεη θαη ην πΪζνο ηνπ αθφκα. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξεέ 

λα δΫρεηαη θαη ζπγρξφλσο λα θπβεξλΪ» 



   1038 

 

Δηθόλα 130: Άγλσζηνο, «Πνξηξέην ηεο ζπδύγνπ ηνπ Niccolò Tommaseo» 
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ζνλ αθνξΪ ηελ εηθαζηηθά παξαγσγά ησλ πξψησλ δεθαεηηψλ κεηΪ ηελ 

αλεμαξηεζέα ε Βαθαιφ δηαπέζησζε δχν πφινπο αλΪκεζα ζηνπο νπνένπο θηλάζεθε ε 

λενειιεληθά ηΫρλε: α) ηνλ βαπαξηθφ λενθιαζηθηζκφ, εηζεγεηάο ηνπ νπνένπ άηαλ ν 

Θεέξζηνο θαη β) ηνλ γαιιηθφ ξνκαληηζκφ, εκθαλά ζηα ιεπηνδνπιεκΫλα θαη 

ηδεαιηζηηθΪ ζρΫδηα ηνπ νχηδνπ θαη ζηνλ «επαέζζεην» ΞπδηΪ. Ηδηαέηεξε αλαθνξΪ 

Ϋθαλε ζηα Ϋξγα ηνπ Κξηεδά, ηνλέδνληαο πσο απνηεινχλ γηα ηνλ ζχγρξνλν κειεηεηά 

Ϋλα ζεκαληηθφ «θαιιηηερληθφ πξφβιεκα»: «Πνηα ζηΪζεθαλ ηα αλΪινγα Ϋξγα πνπ 

ζξΫςαλε απηάλ ηελ δνπιεηΪ κε ηα κεηαιιηθΪ ρξψκαηα θαη ηελ επηκΫιεηα ζηε 

ζεκεέσζε ηνπ ζρεδένπ, πνπ επηηεέλεη Ϋηζη ηελ ζαξξαιΫα αηρκεξφηεηα ηνπ 

βιΫκκαηνο;». Αληέζηνηρα εξσηάκαηα πξνθΪιεζε ζηε Βαθαιφ θαη ν πέλαθαο ηνπ 

ΚνπλειΪθε «Ζ νηθνγΫλεηα ηνπ θαιιηηΫρλε», επεηδά δηΫθεξε απφ ηα δχν Ϊιια Ϋξγα 

ηνπ πνπ άηαλ αλαξηεκΫλα ζηελ έδηα αέζνπζα. Δπηδνθέκαζε ην ζαπκΪζην εζσηεξηθφ 

θαη εμσηεξηθφ ρηέζηκν, ην νπνέν Ϋδσζε ζηηο δπν γπλαηθεέεο κνξθΫο θΪηη ην πΪγην θαη 

αθέλεην, ελψ πέζσ ζηελ αληέζηνηρε ζηΪζε ηνπ αγΪικαηνο θαη ηνπ δσγξΪθνπ εέρε 

θξαηάζεη ζε θφλην ηελ θέλεζε ηεο δσάο. Σαπηφρξνλα Ϋθαλε ιφγν γηα ηε ζπλεηδεηά 

πνξεέα ηνπ δσγξΪθνπ ζην πιΪζηκν ηνπ φγθνπ απφ ηελ πεξηγξαθά ηεο επηδεξκέδαο, 

ζην δΫζηκν ηεο γχξσ ζηνλ ζθειεηφ, κε ην δνχιεκα ηνπ ζρεδένπ πξψηα, ησλ επηπΫδσλ 

χζηεξα. Καη αλαξσηάζεθε, αλαδεηψληαο θαη εδψ ηηο ζπλΫρεηεο ζηε λενειιεληθά 

ηΫρλε: «ΠξΫπεη λα ζπκπεξΪλσκε φηη ηα ηδαληθΪ ηεο Δπηαλεζηαθάο δσγξαθηθάο δελ 

Ϋρνπλε ζβάζεη αθφκε νισζδηφινπ;».
597

 

ηελ θξηηηθά ηεο γηα ηε «ρνιά ηνπ ΜνλΪρνπ», ε Βαθαιφ ππνγξΪκκηζε φηη ε 

Ϋθζεζε ηεο Πηλαθνζάθεο καο δέλεη ηελ επθαηξέα λα δηαθξέλνπκε ηνπο «δεκηνπξγνχο» 

(Λχηξα, ΒνιαλΪθε, Γχδε, Ηαθσβέδε) απφ ηνπο «επηγφλνπο» θαη λα «θπηηΪμσκε 

θαζαξΪ θαη λα δπγέζσκε ηη πξαγκαηηθΪ Ϋπξεπε λα απνξξέςσκε, θαη ηη κπνξνχκε λα 

δηδαρηνχκε απφ ηνπο κεγΪινπο καο ηεο ζρνιάο ηνπ ΜνλΪρνπ».
598

Απφ ηα Ϋξγα ηνπ 

Νηθεθφξνπ Λχηξα μερψξηζε ηα πνξηξΫηα ηνπ, ζηα νπνέα θαλεξψζεθε θπξέσο ν 

ραξαθηάξαο ηνπ θαη δε ε θαινθΪγαζε δηΪζεζά ηνπ πνπ ηνλ νδάγεζε λα απνδψζεη κε 

αθξέβεηα, αιιΪ ρσξέο θακέα δηΪζεζε θξηηηθάο κηα νιφθιεξε ζεηξΪ πξνζψπσλ ηεο 

επνράο ηνπ. εκεέσζε δε ηελ Ϋιιεηςε πνπ ε ζπιινγά ηεο Πηλαθνζάθεο Ϋρεη ζε 

πξνζσπνγξαθέεο ηνπ, αθνχ εθεέλε ηεο εξπηΫξε άηαλ Ϋλα «εληειψο λεαληθφ ηνπ 

Ϋξγν». Ζ αξζξνγξΪθνο δηαπέζησζε επέζεο φηη ε δσγξαθηθά ηνπ Λχηξα δελ εέρε«ηελ 

                                                 
597Δ. Βαθαιφ, «Πξψηνη λενΫιιελεο δσγξΪθνη. 2», φπ.π. 
598Δ. Βαθαιφ, «Ζ ρνιά ηνπ ΜνλΪρνπ», εθ. Σα Νέα, 8 Απγνχζηνπ 1953. Αλαδεκνζηεχεηαη ζην Δ. 

Βαθαιφ, Κνζηζηή εζηαζηζηχκ ηεπκχκ 1950-1974, φπ.π., ηφκνο Β΄. 
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πνιχηξνπε ζθΫςε θαη ην φξακα πνπ γελλΪ ην Ϋξγν ηνπ Γχδε, κα Ϋρεη κηαλ αέζζεζε 

ακεζφηεηαο πνπ απηά έζσο ζα νδεγάζε παξαπΫξα ζ‟ Ϋλαλ πγηά δξφκν ηελ δσγξαθηθά 

καο».
599

 πσο θαη νη πεξηζζφηεξνη ζρνιηαζηΫο, Ϋηζη θαη ε Βαθαιφ ζηΪζεθε ζην 

«Παλεγχξη ζην Μφλαρν» (Π.1398) ηνπ ΒνιαλΪθε, επεηδά αθξηβψο νη «ρξσκαηηθΫο 

θαζαξΫο πηλειηΫο ηνπ πιάζνπο» απνθΪιππηαλ ηνλ ηκπξεζηνληζκφ ζηε δνπιεηΪ ηνπ. 

Μηα «νκνηφηξνπε» δηΪζεζε βξάθε ε ηερλνθξηηηθφο θαη ζηνλ πέλαθα «ΑξαγκΫλα 

θαξΪβηα», π.1886-1890 (Π.642), γεγνλφο πνπ ηελ Ϋθαλε λα αλαξσηεζεέ: «Μάπσο 

Ϊξαγε ν ΒνιαλΪθεο θαη εδψ ζηΪζεθε πιεξσκΫλνο, Ϋπλημε ηελ δσγξαθηθά ηνπ ζΫιεζε 

θΪησ απφ ηελ ζΫιεζε ηνπ θνηλνχ ηνπ γηαηέ άηαλ ππνρξεσκΫλνο Ϋηζη λα δάζεη;». 

Σφληζε δε πσο Ϋλα κεγΪιν κΫξνο ησλ Ϋξγσλ ηνπ πνπ θηινηερλάζεθαλ ζηελ ΔιιΪδα 

άηαλ θαηψηεξα απφ ην δσγξαθηθφ ηνπ επέπεδν.
600

 ΣΫινο, ε Βαθαιφ δηΫθξηλε ζηελ 

«Παηδηθά πλαπιέα», 1900 (Π.475) φια ηα γλσξέζκαηα ηνπ Ηαθσβέδε: «ΘΫκα 

ραξηησκΫλν θαη επρΪξηζην, ζηΪζεηο θξνληηζκΫλα αθειεέο, Ϋιιεηςε επηκΫιεηαο ηεο 

δσγξαθηθάο πνηφηεηαο, αληζφηεηεο πΪξα πνιιΫο, ηερλεηφο θσηηζκφο, κηα 

πεξηγξαθηθφηεηα ηχπνπ αηζζεκαηηθνχ, θαη μαθληθΪ Ϋλα ζχλνιν δπλαηφλ λα 

ζΫιμε».
601

 

Ηδηαέηεξν Ϊξζξν αθηΫξσζε ε Βαθαιφ ζηε δσγξαθηθά ηνπ Γχδε, πξνζπαζψληαο 

θη εθεέλε κε ηε ζεηξΪ ηεο λα αλαδεέμεη ηελ θαιιηηερληθά αμέα ησλ Ϋξγσλ ηεο 

ηειεπηαέαο ηνπ, «ηδαληθάο», πεξηφδνπ. Γελ Ϋθξπςε Ϋηζη ηε δπζθνξέα ηεο πνπ ν Γχδεο 

εμαθνινπζνχζε λα εέλαη γλσζηφο ζηελ ΔιιΪδα γηα ηηο εζνγξαθηθΫο ηνπ ζθελΫο, νη 

νπνέεο παξΪ ηηο αξεηΫο ηνπ, άηαλ ηα Ϋξγα εθεέλα πνπ «Ϋθαλε ζηελ μελεηεηΪ γηα λα 

πηΪζεη φπσο ζα ιΫγακε θνηλφ». Γηα ηελ αξζξνγξΪθν ε κεγΪιε αμέα ηνπ Γχδε 

βξηζθφηαλ ζηνπο πέλαθεο θαη ηα πξνζρΫδηα ηεο ηειεπηαέαο ηνπ πεξηφδνπ, ηα νπνέα 

δσγξΪθηζε «σζνχκελνο θαζαξΪ θαη κφλν απφ ην εζσηεξηθφ φξακΪ ηνπ». Γηα ηνλ 

ιφγν απηφλ ραξαθηάξηζε εμαηξεηηθΪ δηαθσηηζηηθΪ ηα ζρΫδηα πνπ εθηέζεληαη ζηελ 

Πηλαθνζάθε θαη ηα νπνέα απνδεέθλπαλ φηη δελ άηαλ ε ζηεξεφηεηα θαη ε αθξέβεηα ηνπ 

ζρεδένπ ηνπ ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο «ηδαληθάο» ηνπ πεξηφδνπ, αιιΪ ν 

πξνθαζνξηζκφο ησλ εζηηψλ θσηηζκνχ, ην γεγνλφο δειαδά φηη Ϋδηλε κΫζα ζηνλ πέλαθα 

ηελ πεγά ηνπ θσηφο (ραξαθηεξηζηηθφ παξΪδεηγκα ην Ϋξγν «ΜεηΪ ηελ θαηαζηξνθά 

ησλ Φαξψλ»). Δπεζάκαλε, επέζεο, φηη ν Γχδεο εέδε «ηε δσγξαθηθά αξκνλέα 

ρξσκαηηθΪ» θαη ραξαθηάξηζε ην θεθΪιη ηνπ Καπνπηζέλνπ σο «ην ηειεηφηεξν θεθΪιη 

                                                 
599Δ. Βαθαιφ, «Ζ κεηεπαλαζηαηηθά γελεΪ», εθ. Σα Νέα, 22 Απγνχζηνπ 1953. Αλαδεκνζηεχεηαη ζην Δ. 

Βαθαιφ, Κνζηζηή εζηαζηζηχκ ηεπκχκ 1950-1974, φπ.π., ηφκνο Β΄. 
600π.π. 
601π.π. 
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πνπ ππΪξρεη ζηελ Διιεληθά δσγξαθηθά, ην θαζαξφ ρξψκα ππνηΪζζεηαη ζε ηφλνπο, 

αιιΪ ηψξα κπνξνχκε πηα λα μΫξσκε ηη πξνεξγαζέα ρξψκαηνο ρξεηΪζηεθε γηα λα 

θηΪζσκε ζ‟ απηάλ ηελ πιεξφηεηα γλψζεο θαη αέζζεζεο καδέ». ΜΪιηζηα ζην Ϊξζξν 

ηεο Ϋθαλε ιφγν γηα ηηο «νηθεέεο κνξθΫο» θαη ηηο «ζπγγΫλεηεο» πνπ κπνξνχζε λα δεη ν 

ζχγρξνλνο ζεαηάο ζηα Ϋξγα ηνπ Γχδε: νξηζκΫλα πξνζρΫδηα ζπκέδνπλ «εηνηκαζέα 

γηα… Γνπλαξφπνπιν», ηα «ρΫδηα Οηθηψλ» ζπκέδνπλ «ειιεληθφηεηα ηνπ Σζαξνχρε», 

ν «Ηδνχ ν Νπκθένο» εέλαη «πξφινγνο ηνπ ΠαξζΫλε» κε ηελ απνπλεπκΪησζε ηνπ 

ρξψκαηνο, ηελ Ϋμνρα αξρηηεθηνλεκΫλε ζχλζεζε, ηελ αθαέξεζε ηεο χιεο απφ ηνλ φγθν 

θαη ηελ ελφηεηα ηνπ θσηφο πνπ θξαηΪ ηελ ηζνξξνπέα ηνπ επηπΫδνπ.
602

 

Γηα ηελ Βαθαιφ ε «ρνιά ηνπ ΜνλΪρνπ» ζηΪζεθε «παξαδξφκηζκα» ζηελ 

ηζηνξέα ηεο δσγξαθηθάο καο, επεηδά νη „επέγνλνη‟ «επεθχιαμαλ γηα ηε δνπιεηΪ ηνπο 

φ,ηη εμσηεξηθφ ππάξρε ζηελ ζρνιά απηά, φ,ηη θαζνξέδνληαλ απφ ηνπο θαηξνχο θαη φρη 

απφ ηελ νπζέα θαη ζΫιεζαλ λα θξαηάζνπλ δσληαλφ φ,ηη άηαλ θπζηθφ λα πεζΪλε 

αθξηβψο γηαηέ απηνέ δελ δηΫθξηλαλ ηη ππάξρε γηα πΪληα δσληαλφ κΫζα ζην Ϋξγν ηνπ 

Γχδε, ηνπ Λχηξα, ηνπ ΒνιαλΪθε».
603

 Έηζη ε ρνιά Ϋραζε ζηαδηαθΪ ηηο αμέεο ηεο γηα 

λα πΪξεη ην δξφκν ηεο ζεκαηνγξαθέαο θαη ηεο παξαθκάο, θαη ην ελδηαθΫξνλ 

ζηξΪθεθε «πεξηζζφηεξν ζην ηη αξΫζεη παξΪ ζηελ αλαδάηεζε κηαο πιάξνπο 

Ϋθθξαζεο. Δέλαη ν δξφκνο, ν ζηξσκΫλνο πνπ δελ θηλεέ πηα ηελ δεκηνπξγηθφηεηα, γηαηέ 

δελ Ϋρεη θαη ηελ δχλακε κΫζα ηνπ λα αλαλεψλεη θΪζε θνξΪ ηα πξνβιάκαηΪ ηεο».
604

 

Έηζη ζηα Ϊξζξα ηεο γηα ηελ Ϋθζεζε ηνπ Εαππεένπ, ε Βαθαιφ ζηΪζεθε θπξέσο ζηνπο 

«πξσηνπφξνπο» φπσο ηνπο απνθΪιεζε, αββέδε, ΦσθΪ, Νηθφιαν Λχηξα θαη ΜαιΫα. 

Ο πξψηνο άηαλ εθεέλνο πνπ Ϋθζαζε παξΪιιεια κε ηνπο εκπξεζζηνληζηΫο θαη ρσξέο λα 

ηνπο μΫξεη έζσο ζε αλΪινγα ζπκπεξΪζκαηα: αλαθΪιπςε ηε ζχλζεζε ηνπ ρξψκαηνο, 

θαηΪιαβε ζε φιε ηεο ηελ Ϋθηαζε ηε ζεκαζέα ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ρξσκΪησλ θαη 

πξνζπΪζεζε κε ηηο ζρΫζεηο ηνπο λα δψζεη ηνλ ρψξν, ηελ ψξα, ην θσο. ΜπξνζηΪ ζηνλ 

κηθξφ πέλαθΪ ηνπ «ΚηλΫδηθνο πχξγνο ζηνλ θάπν ηνπ ΜνλΪρνπ» δελ εέλαη κφλνλ ν 

ζαπκαζκφο καο γηα ηνλ πξσηνπφξν πνπ Ϋρεη ηε ζΫζε ηνπ, κα θαη ε γνεηεέα απφ Ϋλα 

ηΪιαλην δπλαηφ θαη ρπκψδεο πνπ ε Ϋξεπλα ηνπ εέρε δψζεη ζηεξεφηεηα ρσξέο λα ηνπ 

ζηεγλψζε ηελ δξνζηΪ.
605

 ην ζχληνκν ζρφιην ηεο γηα ηνλ Νηθφιαν Λχηξα 

αλαθΫξζεθε ζηελ αδξά ηνπ πηλειηΪ, κε ηελ νπνέα κπφξεζε λα εθθξΪζεη ηελ 

                                                 
602Δ. Βαθαιφ, «Νηθφιανο Γχδεο», εθ. Σα Νέα, 15 Απγνχζηνπ 1953. Αλαδεκνζηεχεηαη ζην Δ. Βαθαιφ, 

Κνζηζηή εζηαζηζηχκ ηεπκχκ 1950-1974, φπ.π., ηφκνο Α΄. 
603Δ. Βαθαιφ, «Ζ ρνιά ηνπ ΜνλΪρνπ», φπ.π. 
604Δ. Βαθαιφ, «Οη πξσηνπφξνη», εθ. Σα Νέα, 29 Απγνχζηνπ 1953. Αλαδεκνζηεχεηαη ζην Δ. Βαθαιφ, 

Κνζηζηή εζηαζηζηχκ ηεπκχκ 1950-1974, φπ.π., ηφκνο Β΄. 
605π.π. 
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ηδηνζπγθξαζέα ηνπ παξΪιιεια κε ην αληηθεέκελφ ηνπ, γεγνλφο πνπ ηνλ θΫξλεη «πνιχ 

θνληΪ ζηε  ζηΪζε ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ απΫλαληη ζηελ ηΫρλε». Γηα ηελ Βαθαιφ, 

ν ΦσθΪο άηαλ Ϋλαο επζπλεέδεηνο ζπιιΫθηεο πνπ άμεξε λα εθηηκΪ ηελ ιατθά ηΫρλε, λα 

δηαθξέλεη ζαλ θαιιηηΫρλεο ηελ νκνξθηΪ ηεο ειιεληθάο θχζεο, θαη ζαλ πλεπκαηηθφο 

Ϊλζξσπνο, ηε ζεκαζέα ηεο Διιεληθάο παξΪδνζεο. ην ζεκεέν απηφ ηφληζε επέζεο φηη 

κε ηε ζηξνθά ηεο δσγξαθηθάο ζην χπαηζξν νη θαιιηηΫρλεο Ϊξρηζαλ λα βιΫπνπλ ηα 

«ηδηαέηεξα πξνβιάκαηα ηνπ ειιεληθνχ θσηφο, ηνλ ειιεληθφ ραξαθηάξα θαη ηελ 

ειιεληθά παξΪδνζε». ΣΫινο, ν ΜαιΫαο άηαλ, γηα ηελ ηερλνθξηηηθφ, ν πξψηνο καδέ κε 

ηνλ ΠαξζΫλε πνπ ζπλεηδεηΪ αληηιάθζεθε φηη «πεξλΪεη ηα ζχλνξα κηαο επνράο». 

ΤπνγξΪκκηζε θπξέσο ηηο επηδξΪζεηο ησλ βπδαληηλψλ πξνηχπσλ θαη «φρη ηνπ θιέκαηνο 

ηεο Αλαηνιάο απφ φπνπ εξρφηαλ» θαη Ϋζεκεέσζε φηη «κε απζηεξφηεηα θχζεο 

βπδαληηλάο πξνζπαζεέ λα ζπιιΪβεη ηελ ειιεληθά αηκφζθαηξα, ηελ ζπγθΫληξσζε θαη 

ηελ δηΪρπζά ηεο καδέ, ηα θνθηΪ ηεο πξνγξΪκκαηα, θαη ην γξΪςηκν ησλ φγθσλ ηεο, θαη 

εέλαη έζσο νη πέλαθΫο ηνπ ε πξψηε ζσζηά εξκελεέα».
606

 

 

Οη αληηιήςεηο ηνπ Πεηξή γηα ηελ ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο 

ΓελλεκΫλνο ζηε Μπηηιάλε ην 1916, ν Γηψξγνο Πεηξάο ζπκκεηεέρε ελεξγΪ 

ζηελ Δζληθά Αληέζηαζε, κΫζα απφ ηηο γξακκΫο ηνπ ΔΑΜ ΛΫζβνπ, θαη θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ηνπ Δκθπιένπ, θαηαδηθΪζηεθε ζε εμνξέα απφ ηα ζηξαηνδηθεέα, ιφγσ ηεο 

αγσληζηηθάο ηνπ δξΪζεο. ΓηεηΫιεζε βνπιεπηάο ηεο Γεκνθξαηηθάο ΠαξΪηαμεο ην 

1951, ελψ απφ ην 1953 μεθέλεζε λα δεκνζηεχεη ζπζηεκαηηθΪ ηερλνθξηηηθΫο ζηελ 

εθεκεξέδα Αοβή.  ηα ζχληνκα θξηηηθΪ ηνπ ζεκεηψκαηα γηα ηελ Ϋθζεζε ηεο 

Πηλαθνζάθεο ζην ΕΪππεην, ν Πεηξάο ραξαθηάξηζε ηελ «Δθηαλεζηψηηθε ηΫρλε» σο 

ηελ «πην πξψηκε λενειιεληθά δσγξαθηθά», μερσξέδνληαο ηηο πξνζσπνγξαθέεο ηνπ 

Καληνχλε, ηνλ «ΝΫν ηεο νηθνγΫλεηαο ηεθΪλνπ» θαη θπξέσο ηελ «ΠξσηνκαγηΪ ζηελ 

ΚΫξθπξα» ηνπ Παρά, κηα ζθελά «δσληαλά, δνζκΫλε λαηνπξαιηζηηθΪ, κε ιατθΫο 

επηδξΪζεηο θαη αξθεηφ ρηνχκνξ». ηε ζπλΫρεηα ραξαθηάξηζε σο ζεκαληηθφηεξν 

ζηαζκφ ηεο επνράο ηνλ ΚνπλειΪθε ηφζν γηα ηελ ηερληθά ηνπ δεμηνηερλέα, φζν θαη γηα 

ηε ζπγθέλεζε  πνπ «θΪπνηε ζπΪδεη ηηο αιχγηζηεο θφξκεο». Γηα ηε ζπλνιηθά φκσο 

εηθαζηηθά παξαγσγά κεηΪ ηελ ΑπειεπζΫξσζε, ν αξηζηεξφο ηερλνθξέηεο εέρε αξλεηηθά 

ζΫζε, ππνζηεξέδνληαο φηη «ην λα γπξΫςνπκε δεκηνπξγηθά αθνκνέσζε ησλ μΫλσλ 

δηδαγκΪησλ, εέλαη έζσο πνιχ. Έηζη βιΫπνπκε κηκάζεηο, επαλαιάςεηο, αληηγξαθΫο, 

                                                 
606π.π. 
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αλαπαξαζηΪζεηο θηι., πνπ δελ ηηο αληιεέ ν θαιιηηΫρλεο κφλν απφ ηα ηειεπηαέα ά ηα 

θαιχηεξα πξφηππα». Έθαλε κΪιηζηα ιφγν γηα «επηδεξκηθά» ελαζρφιεζε κε «ζΫκαηα 

ειιεληθΪ» θαη γηα δσγξαθηθά πνπ δελ μεπεξλΪ ηα φξηα ηεο εζνγξαθέαο θαη ηεο 

πεξηγξαθάο.
607

 Ο Πεηξάο ζηΪζεθε ηδηαέηεξα ζηνπο πέλαθεο ηνπ ΒξπδΪθε, εμαηηέαο ηεο 

επηζηνιάο πξνο ηελ εθεκεξέδα ελφο αλψλπκνπ ζπνπδαζηά, ν νπνένο ηνλ επΫθξηλε 

επεηδά δελ Ϋθαλε θακέα αλαθνξΪ ζην Ϊξζξν ηνπ ζηνλ ζπγθεθξηκΫλν δσγξΪθν, Ϋλαλ 

«αιεζηλφ» θαιιηηΫρλε, φπσο ηνλ ραξαθηάξηζε, πνπ «Ϋλνησζε ηνλ παικφ πνπ 

ζπγθιφληδε ηε ζηηγκά εθεέλε ηελ παηξέδα ηνπ θαη αληαπνθξέζεθε ζε απηφλ».
608

 ηελ 

απΪληεζά ηνπ ν ηερλνθξέηεο ηφληζε πσο ν ΒξπδΪθεο «εέλαη νξηζηηθΪ ιεζκνλεκΫλνο 

απφ ην ιαφ», επεηδά αθξηβψο δελ κπφξεζε λα δεη θαη λα εξκελεχζεη ηνλ ηηηΪλην 

εθεέλν αγψλα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ (πνπ γχξεπε καδέ κε ηελ εζληθά θαη ηελ θνηλσληθά 

ηνπ απνθαηΪζηαζε)».
609

 Υαξαθηάξηζε Ϋηζη ην «ηξαηφπεδν ηνπ ΚαξατζθΪθε» σο 

Ϋξγν «ςπρξφ, αθαδεκατθφ, αζπγθέλεην (φπσο Ϊιισο ηε θη νιφθιεξνο ν ΒξπδΪθεο) 

θαη αληηξεαιηζηηθφ», κηα γιπθαλΪιαηε ζηΪκπα, κηα απιά ζθελνζεζέα ζηξαηνπΫδνπ κ‟ 

Ϊςπρεο θνχθιεο, ελψ αληέζηνηρα απνξξηπηηθφο άηαλ θαη γηα ηα ππφινηπα Ϋξγα ηνπ 

θαιιηηΫρλε πνπ άηαλ αλαξηεκΫλα ζηελ αέζνπζα ηνπ Εαππεένπ.
610

 

Αξλεηηθά άηαλ ε πξνζΫγγηζε ηνπ Πεηξά θαη γηα ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο 

«ρνιάο ηνπ ΜνλΪρνπ», ζεκεηψλνληαο φηη «πνιιΫο θνξΫο ε „θηινινγέα‟ ν πνκπψδεο 

ηξφπνο Ϋθθξαζεο, ηδηαέηεξα ζην Γθχδε [sic], πξΪκαηα πνπ δελ ηα επηδΫρεηαη θαζφινπ 

ην Διιεληθφ ρξψκα, θαηαζηξΫθνπλ νξηζηηθΪ ην Ϋξγν». Ο ηερλνθξέηεοαλαγλψξηζε 

κφλν ην «δσγξαθηθφ» ηαιΫλην ηνπ Γχδε, δειαδά «ην γεξφ θαη επγεληθφ ηνπ ζρΫδην, 

ηε ρξσκαηηθά ηνπ αηκφζθαηξα θαη ηελ ηζνξξφπεζε ηνπ ζΫκαηφο ηνπ», ζηνηρεέα πνπ 

δηΫθξηλε ζηα πην αμηνπξφζερηα Ϋξγα ηνπ «Σν ζθιαβνπΪδαξν» θαη «ΜεηΪ ηελ 

Καηαζηξνθά ησλ Φαξψλ». Έζπεπζε φκσο λα ππνγξακκέζεη φηη ζάκεξα δελ κπνξεέ 

πηα λα ζπγθηλεζεέ θαλεέο απ‟ ην Ϋξγν ηνπ, αθνχ ε πλεπκαηηθφηεηΪ ηνπ ζηΫθεηαη ζ‟ 

Ϋλα επέπεδν δπζαλΪινγα ρακειφ κε ηα δσγξαθηθΪ ηνπ ραξέζκαηα. Αληέζηνηρα 

αξλεηηθά άηαλ θαη ε ζΫζε ηνπ γηα ηνλ Νηθεθφξν Λχηξα, ραξαθηεξηδφληΪο ηνλ ηερλέηε 

                                                 
607Γ. Πεηξάο, «Ζ Ϋθζεζε Ϋξγσλ ζην ΕΪππεην ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο. Α΄», εθ. Ζ Αοβή, 19 

Απγνχζηνπ 1953. Αλαδεκνζηεχεηαη ζην Δ. Μαηζηφπνπινο (επηκ.), Γ. Πεηνήξ. Δπζεεχνδζδ Σέπκδξ. 

Σεπκμηνζηζηά ηείιεκα, Αζάλα Ŕ ΖξΪθιεην, AicaΔιιΪο Ŕ ΠαλεπηζηεκηαθΫο Δθδφζεηο Κξηεο, 2008, 

ζει.81-83.  
608Γ. Πεηξάο, «Ο δσγξΪθνο ΒξπδΪθεο θαη ε Δζληθά Πηλαθνζάθε. Α΄», εθ. Ζ Αοβή, 9 επηεκβξένπ 

1953. Αλαδεκνζηεχεηαη ζην Δ. Μαηζηφπνπινο (επηκ.), Γ. Πεηνήξ. Δπζεεχνδζδ Σέπκδξ. Σεπκμηνζηζηά 

ηείιεκα, φπ.π., ζει. 85-86. 
609Γ. Πεηξάο, «Ο δσγξΪθνο ΒξπδΪθεο θαη ε Δζληθά Πηλαθνζάθε. Β΄», εθ. Ζ Αοβή, 11 επηεκβξένπ 

1953. Αλαδεκνζηεχεηαη ζην Δ. Μαηζηφπνπινο (επηκ.), Γ. Πεηνήξ. Δπζεεχνδζδ Σέπκδξ. Σεπκμηνζηζηά 

ηείιεκα, φπ.π., ζει. 87-88. 
610π.π. 
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θαηψηεξν απφ ηνλ Γχδε θαη βξέζθνληαο αδπλακέεο αθφκε θαη ζηα πην 

αληηπξνζσπεπηηθΪ ηνπ Ϋξγα, φπσο ην «Φαξηαλφ Μνηξνιφη». Αληέζηνηρα επηθξηηηθφο 

άηαλ θαη γηα ηνλ Ηαθσβέδε, ραξαθηεξέδνληαο ηελ «Παηδηθά πλαπιέα» σο Ϋλαλ 

πέλαθα «πνπ δελ ζπγθηλεέ, Ϋλα επεηζφδην ηεο δσγξαθηθάο, ρσξέο θακηΪ βαζχηεξε 

επηδέσμε». Απφ ηα Ϋξγα ηεο «ρνιάο ηνπ ΜνλΪρνπ», ν Πεηξάο ζηΪζεθε κφλν ζην 

«Παλεγχξη ζην Μφλαρν» ηνπ ΒνιαλΪθε, απνθαιψληαο ην «απνθΪιπςε ηεο Ϋθζεζεο» 

θαη «Ϋξγν γεξΪ ζεκειησκΫλν, κε ηνικεξά θαη πινχζηα δηΪζεζε, πξσηνπνξηαθφ γηα 

ηελ επνρά ηνπ». ΣΫινο, ν αξζξνγξΪθνο ηφληζε πσο ηελ πξνζνρά ηνπ επηζθΫπηε ζα 

ηξαβάμνπλ ν «εμπξεζηνληζκφο ηνπ Νηθφιανπ Λχηξα, ν εμπξεζηνληζκφο ηνπ ΜαιΫα, 

Ϋλα ηνπέν ηνπ Φεξεθεέδε, θαζψο θαη ε φκνξθε θαη εηξεληθά εηθφλα ηνπ Αξαβαληηλνχ 

«επΫιαζε πεξηζηεξηψλ».
611

  

                                                 
611Γ. Πεηξάο, «Ζ Ϋθζεζε Ϋξγσλ ζην ΕΪππεην ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο. Α΄», φπ.π. 
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20.2) Σν β΄ ηκήκα ηεο έθζεζεο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο ζην Εάππεην 

Μέγαξν, 8 Ηνπιίνπ 1954 – Απξίιηνο 1955 

Ζ Ϋθζεζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζηελ αξηζηεξά πηΫξπγα ηνπ Εαππεένπ 

πξνζΫιθπζε ην ελδηαθΫξνλ ρηιηΪδσλ θηιφηερλσλ θαη απνηΫιεζε ην ζεκαληηθφηεξν 

θαιιηηερληθφ γεγνλφο ηεο ρξνληΪο. ΜΫρξη ηα ηΫιε Ηνπιένπ ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ 

αλάιζε ζε δεθαπΫληε ρηιηΪδεο,
612

 ελψ ζχκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ ηχπνπ κΫρξη 

ηελ 30
ε
 επηεκβξένπ εέραλ επηζθεθζεέ ηηο αέζνπζεο ηνπ Εαππεένπ ζαξΪληα πΫληε 

ρηιηΪδεοΪηνκα!
613

 Ζ Ϋθζεζε
614

 Ϋθιεηζε ηειηθΪ γηα ην θνηλφ ζηηο 10 Ηαλνπαξένπ 1954, 

κε ζθνπφ λα γέλεη ε λΫα δηαξξχζκηζε ηεο ζπιινγάο.
615

Σν β΄ ηκάκα ηεο Ϋθζεζεο ηεο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο εγθαηληΪζηεθε ζηηο 8 Ηνπιένπ 1954
616

απφ ηνλ Τπνπξγφ 

Παηδεέαοζηελ θπβΫξλεζε ΠαπΪγνπ, ΑρηιιΫαΓεξνθσζηφπνπιν (εηθ. 133-134),
617

 

ιέγεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ αλαρψξεζε ηνπ Μ. ΚαιιηγΪ γηα ηηο ΖλσκΫλεο Πνιηηεέεο 

ηεο Ακεξηθάο κε πεληΪκελε ππνηξνθέα κε ζθνπφ λα κειεηάζεη ηελ νξγΪλσζε ησλ 

ακεξηθαληθψλ πηλαθνζεθψλ θαη κνπζεέσλ ηΫρλεο.
618

 

                                                 
612.Β., «Δζληθά Πηλαθνζάθε. Μεξηθά Ϋθζεζηο ησλ Ϋξγσλ ηεο ζην ΕΪππεηνλ (2νλ)», εθ. Φζθεθεφεενμξ, 

28 Ηνπιένπ 1953. Βι. επέζεο Αλκ., «Ζ θαιιηηερληθά θέλεζηο ηεο εβδνκΪδνο», εθ. Σα Νέα, 7 Ηνπιένπ 

1953, φπνπ ν ζπληΪθηεο αλΫθεξε φηη κΫρξη ην βξΪδπ ηεο 6εο Ηνπιένπ εέραλ επηζθεθζεέ ηελ αέζνπζα 

2.500 Ϊηνκα (κε βΪζε ηα εηζηηάξηα), αξηζκφο πνπ πξΫπεη λα απμεζεέ 30-35%, δεδνκΫλνπ ηεο δσξεΪλ 

εηζφδνπ ησλ καζεηψλ, θνηηεηψλ, ζηξαηησηηθψλ, θαιιηηερλψλ θηι. 
613Μ. ΚαιιηγΪο, «45.000 Αζελαένη επεζθΫθζεζαλ ηελ Ϋθζεζηλ ηεο Πηλαθνζάθεο», εθ. Σμ Βήια, 20 

Οθησβξένπ 1953. Βι. επέζεο ηα δεκνζηεχκαηα ζηηο εθ.Ζ Καεδιενζκή θαη Σμ Βήια, 16 Οθησβξένπ 

1953. 
614 ΚαηΪ ηνπο θζηλνπσξηλνχο κάλεο ηνπ 1953 ε Ϋθζεζε εμαθνινχζεζε λα εέλαη αλνηθηά θαζεκεξηλΪ 

10-13 θαη 17.00-20.00 (κε εμαέξεζε ηα πξσηλΪ ηεο Σξέηεο), ελψ ν ΚαιιηγΪο Ϋθαλε μελαγάζεηο ζηηο 

αέζνπζεο ηνπ Εαππεένπ θΪζε Σξέηε θαη ΠΫκπηε απφγεπκα (17.00-18.00).ηε ζπλεδξέαζε ηνπ Γ.. ηεο 

Δ.Π.Μ.Α.. ζηηο 19 Ηνπιένπ 1955, ν ΚαιιηγΪο θαηΫζεζε ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ ηεο Ϋθζεζεο γηα 

ηελ πεξένδν 1/7/1953-30/6/1954: α) Δέζπξαμηο εμ εηζηηεξέσλ θαη θαηαιφγσλ, δξ. 163.428, β) Πιεξσκά 

εμφδσλ νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγέαο, δξ.166.427,30. Δπέ πιΫνλ πιεξσκά: 2.999,30 θαη δεηΪ απφ ηελ 

Δπηηξνπά λα εθδνζεέ Ϋληαικα πιεξσκάο ηνπ πνζνχ απηνχ. 
615 Βι. ηηο ζρεηηθΫο αλαθνηλψζεηο ζηηο εθ. Αηνυπμθζξ, 1 Ηαλνπαξένπ 1954 θαη εθ. Βναδοκή, 2 

Ηαλνπαξένπ 1954. 
616Μ. Παπαδνπνχινπ, «Απφ αχξην αλνέγεη ε δεπηΫξα Ϋθζεζηο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», εθ. Έεκμξ, 7 

Ηνπιένπ 1954. Α. αθαιάο, «Ζ δεπηΫξα πεξένδνο ηκεκαηηθάο εθζΫζεσο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο εηο 

ην ΕΪππεηνλ», εθ. Σμ Βήια, 11 Ηνπιένπ 1954. Βι. επέζεο Αλκ., «Ζ Πηλαθνζάθε Αζελψλ», Μδκζαία 

Δζημκμβναθδιέκδ Αηθακηίξ, ηφκνο XXVII, αξ.10, Οθηψβξηνο 1954, κε πινχζηα εηθνλνγξΪθεζε απφ 

Ϋξγα ηΫρλεο ηεο ζπιινγάο θαη θσηνγξαθέεο ησλ αηζνπζψλ ηνπ Εαππεένπ. Σν σξΪξην ιεηηνπξγέαο άηαλ: 

10.30-13.00 θαη 18.00-20.30 θαζεκεξηλΪ. Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1954 άηαλ 10.30-13.00 θαη 17.30-

20.30, θαζεκεξηλΪ πιελ ηνπ πξσηλνχ ηεο Σξέηεο (εθ. Ζ Βναδοκή, Σμ Βήια, 5 Οθησβξένπ 1954). Απφ 

10 Ννεκβξένπ, 10.30-13.00 θαη 17.00-20.00 (πιελ πξσέα Σξέηεο), ηηο ΚπξηαθΫο θαη γηνξηΫο 10.30-

13.00 θαη 16.00-20.00 (εθ. Σμ Βήια, 10 Ννεκβξένπ 1954). Γλσξέδνπκε επέζεο πσο θΪζε ΠΫκπηε 

17.30-18.30 δηεμΪγνληαλ ηαθηηθΫο εβδνκαδηαέεο νκηιέεο ηνπ ΚαιιηγΪ «ελψπηνλ πεξησξηζκΫλνπ 

αξηζκνχ πξνεγγξαθφκελσλ αθξναηψλ» (εθ. Σμ Βήια, 27 Ηαλνπαξένπ 1955). 
617Βι. θσηνγξαθέα ηνπ κπξνζηΪ ζηνλ «Ϊηπξν» ηνπ ΥαιεπΪ ζηελ εθ. Νεμθυβμξ Παηνχκ, 10 Ηνπιένπ 

1954. 
618Βι. ηε ζρεηηθά αλαθνέλσζε ζηηο εθ. Ζ Καεδιενζκή, Σμ Βήια, 10 Ηνπιένπ 1954. Βι. επέζεο ην 

Ϋγγξαθν-αέηεζε ηνπ ειιεληθνχ Τπνπξγεηνπ Δμσηεξηθψλ πξνο ηελ πξεζβεέα ηεο Ηηαιέαο γηα ηε 

ρνξάγεζε βέδαο εηζφδνπ-εμφδνπ  ζηνλ ΚαιιηγΪ πξνθεηκΫλνπ  λα ηαμηδΫςεη ζηηο ΖΠΑ «en mission 
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Δηθόλα 131: Ο Α. Γεξνθνζηόπνπινο καδί κε ηνλ Μ. Καιιηγά ζηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο ηεο Δζληθήο 

Πηλαθνζήθεο, 8 Ηνπιίνπ 1954 

 

Δηθόλα 132: Ο Α. Γεξνθνζηόπνπινο καδί κε ηνλ Μ. Καιιηγά ζηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο ηεο Δζληθήο 

Πηλαθνζήθεο, 8 Ηνπιίνπ 1954 

                                                                                                                                            
scientifique» (δηα κΫζνπ Ηηαιέαο, Διβεηέαο, Γαιιέαο θαη ΜεγΪιεο Βξεηαλέαο), κε εκεξνκελέα 2 

Ηνπιένπ 1954. Αξρεέν Μ. Καιιηγα, Μνπζεέν ΜπελΪθε,  θΪθεινο 2/16. 
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χκθσλα κε ηνλ θαηλνχξην Οδδβυ δηαηεξάζεθε ε έδηα αθάγεζε-δηαδξνκά, 

ζηελ νπνέα φκσο πξνζηΫζεθαλ πνιιΪ λΫα απνθηάκαηα, ηα νπνέα πξνάιζαλ απφ 

αγνξΫο, δσξεΫο θαη θιεξνδνηάκαηα ην ακΫζσο πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηΪζηεκα.
619

 

ηελ ηξέηε αέζνπζα («Πξφδξνκνη θαη Πξψηνη ΝενΫιιελεο ΕσγξΪθνη»)αλαξηάζεθε 

πξνζσξηλΪ ν πξσηφηππνο πέλαθαο ηνπ Νηθφιανπ ΓνμαξΪ «Ζ γΫλλεζε ηεο Θενηφθνπ» 

πνπ δηαθνζκνχζε ηνλ Ναφ ηεο ΦαλεξσκΫλεο Εαθχλζνπ θαη πνπ άηαλ ην κνλαδηθφ 

Ϋξγνπνπ εέρε δηαζσζεέ απφ ηε ζχλζεζε ηεο Οπξαλέαο κεηΪ ηνπο θαηαζηξεπηηθνχο 

ζεηζκνχο ηνπ πξνεγνχκελνπ Ϋηνπο, επεηδά βξηζθφηαλ ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε γηα 

ζπληάξεζε απφ ηνλ επηκειεηά ηνπ κνπζεένπ Κσλζαληέλνπ Κνπηζνπξά.
620

Γηα πξψηε 

θνξΪ εέρε ην θνηλφ ηελ επθαηξέα λα δεη ηαπηφρξνλα ην ειαηνγξαθηθφ πξνζρΫδην πνπ 

εέρε ζηε ζπιινγά ηνπ ην κνπζεέν θαη ην νινθιεξσκΫλν Ϋξγν. 

ηα πνξηξΫηα «εβαζηηαλφο θηαδΪο» θαη «Ο θαξκαθνπνηφο Γηθφπνπινο» 

πξνζηΫζεθε ε«Πξνζσπνγξαθέα ειηθησκΫλεο γπλαέθαο»(Π.1694) ηνπ Καληνχλε πνπ 

αγνξΪζηεθε ην 1953 απφ ηνλ Μ. ΑγηΪλνγινπ, γηα 4.750.000 δξρ.,
621

 ελψ ην 

ζπγθεθξηκΫλν ηκάκα εκπινπηέζηεθε θαη κε ηΫζζεξα λΫα Ϋξγα ηνπ Πέηδε, ν νπνένο 

αλαθεξφηαλ αθφκε σο «Άγλσζηνο (Κεξθπξαένο;)». Πξφθεηηαη γηα 

ηελ«Πξνζσπνγξαθέα Τδξαέαο» (Π.1684) θαη ηα πνξηξΫηα ηνπ Γ.Η. Βνχιγαξε 

(Π.1683) θαη ηεο ζπδχγνπ ηνπ (Π.1685), πνπ απνθηάζεθαλ απφ ηνλ Παλ. ππξηδνχιηα 

(Κχηηθα)αληέ 18.000.000 δξρ.,
622

 θαζψο θαηηελ ειαηνγξαθέα «Δπηπινπνηφο»(Π.1760), 

πνπ αγνξΪζηεθε γηα 5.500.000 δξρ. απφ ηνλ Νέθν Κεζζαλιά.
623

 ην ηκάκα ηεο 

Δπηαλεζηαθάο ηΫρλεο πξνζηΫζεθε επέζεο ε «Πξνζσπνγξαθέα Κεξθπξαέαο» (αξ.7, 

πξφθεηηαη θαηΪ πΪζα πηζαλφηεηα γηα ηνλ πέλαθα «Πξνζσπνγξαθέα γπλαέθαο 

                                                 
619Δεκζηή Πζκαημεήηδ ηαζ Μμοζείμκ Αθελάκδνμο μφηγμο - Οδδβυξ ηδξ εηεέζεςξ, Πνχηδ πενίμδμξ, 

δεφηενμκ ηιήια, ΕΪππεηνλ ΜΫγαξνλ, Αζάλα 1954. Ο λΫνο θαηΪινγνο δελ αλαθΫξεη ηνπο αξηζκνχο 

εηζαγσγάο ησλ Ϋξγσλ, γεγνλφο πνπ δπζρεξαέλεη κεξηθΫο θνξΫο ηελ ηαχηηζά ηνπο. 
620Βι. ζρεηηθΪ εθ. Έεκμξ, 7 Ηνπιένπ 1954. 
621Βι. ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ζηηο 7 επηεκβξένπ 1953. 
622Βι. ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ζηηο 10 Ηνπιένπ 1953. 
623Βι. ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ζηηο 3 Φεβξνπαξένπ 1954. Ζ Δ. Βαθαιφ 

ζην Ϊξζξν ηεο γηα ηελ Ϋθζεζε παξαηάξεζε ηηο νκνηφηεηεο ησλ πΫληε απηψλ Ϋξγσλ: «Οκνηφηεηεο ζην 

ζηξψζηκν ηνπ ρξψκαηνο θαη ζηελ παιΫηα, νκνηφηεηεο ηνπνζεηάζεσο ηνπ κνληΫινπ, νκνηνφηεηεο ζηελ 

ραξαθηεξηζηηθά απφδνζε ησλ θνξεκΪησλ, αληηζηνηρέεο ζηελ δηαξξχζκηζε ηνπ θφληνπ, αληηζηνηρέεο 

ζηηο ιεπηνκΫξεηεο, αληηζηνηρέεο ζε νξηζκΫλεο αδπλακέεο, φπσο ζηελ απφδνζε ηνπ ρεξηνχ θαη ζηελ 

θΪπνηα ζθιεξφηεηα ηνπ ζρεδένπ. Αθφκε θαη ν ηφπνο πνπ εξγΪδεηαη ν Ϊγλσζηνο ά νη Ϊγλσζηνη απηνέ 

(Όδξα) εέλαη ζε φια ηα Ϋξγα θνηλφο. Οη δηαθνξΫο πνπ ππΪξρνπλ ζα κπνξνχζαλ ηΪρα λα εμεγεζνχλ ζαλ 

κηα εμΫιημε ηνπ έδηνπ δσγξΪθνπ;». Αλαξσηάζεθε επέζεο γηα ηε ζρΫζε ηνπ Ϊγλσζηνπ θαιιηηΫρλε κε 

ηνλ Κξηεδά: ««ΑιιΪ ζα δηαθηλδπλεχζσ λα δηαηππψζσ αθφκε Ϋλα εξσηεκαηηθφ πνπ κνπ γελλάζεθε 

θπηηΪδνληαο ηα Ϋξγα απηΪ θαη βιΫπνληαο σξηζκΫλα ζηνηρεέα πνπ κπνξνχλ θΪιιηζηα λα Ϋρνπλ ζρΫζε κε 

ηελ ηερλνηξνπέα ηνπ Κξηεδά. Άξαγε ν Ϊγλσζηνο ά νη Ϊγλσζηνη απηνέ δελ εέραλ θακέα ζρΫζε κε ηνλ 

Κξηεδά, κηα θαη δνχιεςαλ πεξέπνπ ηελ έδηα επνρά ζηελ Όδξα; Πνηα ε ζρΫζε θαη θαηΪ πνην πνζνζηφ 

κπνξεέ λα δηαθσηέζεη ην πξφβιεκα Κξηεδά;». Βι. Δ. Βαθαιφ, «Ζ Ϋθζεζηο ηεο Πηλαθνζάθεο», εθ. Σα 

Νέα¸ 14 Απγνχζηνπ 1954.    
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[θαθέζηξα]», Π.1686)
624

 θαη ε «Άπνςε Εαθχλζνπ», κΫζα 19
νπ

 αηψλνο (αξ.8, 

πξφθεηηαη κΪιινλ γηα ην Ϋξγν Π.1758, πδαηνγξαθέα ζε ραξηέ, 51 x 67 εθ.),
625

 ελψ ζην 

θνκκΪηη ησλ πξψησλ Νενειιάλσλ θαιιηηερλψλ αλαξηάζεθε γηα πξψηε θνξΪ ν 

«Αξραηνιφγνο», 1860(Π.540, δσξεΪ Πνιπηερλεένπ) ηνπ Αξηζηεέδε Οηθνλφκνπ, ε 

«Αθηά» (αξ.37, πξφθεηηαη πηζαλψο γηα ην «Θαιαζζνγξαθέα κε βξΪρηα», Π.741, ιΪδη 

ζε κνπζακΪ, 35x53εθ., θιεξνδφηεκα νχηδνπ) ηνπ Γξεγ. νχηδνπθαη ην «Καΐθη ζηηο 

πΫηζεο» (Π.1818, δσξεΪ Αξγχξε Υαηδεαξγχξε) ηνπ Αιηακνχξα. 

ηνλ ΓηΪδξνκν εμαθνινχζεζαλ λα παξνπζηΪδνληαη ζρΫδηα θαη Ϋξγα ηνπ Γχδε,  

αλΪκεζΪ ηνπο ην «ΣΪκα» (Π.633), ε «Γφμα», 1898 (Π.701, παζηΫι, δσξεΪ 

Δπακεηλψλδα εκαληάξα) θαη ην «ΓηΪληεο», 1878 (Π.119, θιεξνδφηεκα Απφζηνινπ 

Υαηδεαξγχξε), ελψ νη πεξηζζφηεξεο αιιαγΫο ζεκεηψζεθαλ ζηελ Ϋθηε αέζνπζα, φπνπ 

εθηΫζεθαλ αξθεηνέ λΫνη πέλαθεο: 

 «Σν γξΪκκα», 1916 (Π.1799, δσξεΪ Αξγχξε Υαηδεαξγχξε) θαη ηα «Άλζε 

(Γαξχθαιια)», 1918 (Π.63, θιεξνδφηεκα Απφζηνινπ Υαηδεαξγχξε) ηνπ 

Ηαθσβέδε. 

 «Γπλαέθα πνπ θαζαξέδεη ρφξηα», 1892 (Π.1647, δσξεΪ Ξελνθψληα ηειιΪθε) 

ηνπ Κσλζηαληέλνπ ηειιΪθε (1871-1893). 

 «ηελ ηαξΪηζα», 1897 (Π.1108, ζηνλ θαηΪινγν αλαθΫξεηαη σο «Αζελατθφ 

δεηιηλφ») ηνπ ΗΪθσβνπ Ρέδνπ. 

 «Λχζαλδξνο Καπηαληδφγινπ», 1886 (Π.645, θιεξνδφηεκα Λπζέκαρνπ 

Καπηαληδφγινπ) θαη «ΓαιαηΪο ζε ψξα αλΪπαπζεο», 1895 (Π.1797, δσξεΪ 

Αξγχξε Υαηδεαξγχξε) ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα. 

 «ηδεξψζηξεο» (Π.454, αγνξΪ επέ Παπαλησλένπ ηε δεθαεηηα ηνπ 1930) ηνπ 

Δκκαλνπάι Εαΐξε. 

 «ΑθξνγπΪιη» (πξφθεηηαη πηζαλψο γηα ην  «Θαιαζζηλφ ηνπέν» Π.1753, αγνξΪ γηα 

5.000.000 δξρ. απφ ηνλ Μ. Αγηαλφγινπ, βι. ζπλεδξέαζε ζηηο 3 Φεβξνπαξένπ 

1954) ηνπ Βαζέιεηνπ Υαηδά. 

 «Απφ ηνλ Αξδεηηφ» (Π.457) θαη ε «Άπνςε ηνπ Διαηψλα» (πξφθεηηαη πηζαλψο 

γηα ην «Σνπέν», Π.1432/β, ιΪδη ζε μχιν, 21x27εθ., θιεξνδφηεκα ΦσθΪ)
626

ηνπ 

ΦσθΪ. 

                                                 
624ΑγνξΪ γηα 700.000 δξρ. απφ ηελ θπξέα ση. ΠαπατσΪλλνπ (ΓηνλΪηνπ), βι. ζπλεδξέαζε ηεο 10εο 

Ηνπιένπ 1953. Ζ Βαθαιφ αλαδεηψληαο θαη εδψ ηηο ζπλΫρεηεο ζηε λενειιεληθά ηΫρλε Ϋγξαςε πσο ζην 

ζπγθεθξηκΫλν Ϋξγν (φπσο θαη ζηνπο πέλαθεο ηνπ Πέηδε)θαηλφηαλ θαζαξΪ «πφζα ζηνηρεέα απφ ηε 

βπδαληηλά παξΪδνζε δηαηεξάζεθαλ γηα λα βξνπλ δηΫμνδν ζε κηα θαηλνχξηα ηερληθά ζην χθνο ησλ 

δσγξΪθσλ απηψλ, θαη πφζε ζπγγΫλεηα Ϋρεη ε δσγξαθηθά απηάο ηεο ζρνιάο (;), αο πνχκε κε ηελ 

λενειιεληθά αηζζεηηθά γξακκά πνπ επηδηφθνκε ζάκεξα». Δ. Βαθαιφ, «Ζ Ϋθζεζηο ηεο Πηλαθνζάθεο», 

φπ.π.  
625ΑγνξΪζηεθε γηα 3.000.000 δξρ. απφ ηελ δηο Αληηφρνπ. ΑλαθΫξεηαη σο «Ϊγλσζηνο ησλ αξρψλ ηνπ 

18νπ αηψλα. Βι. ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ζηηο 15 Απξηιένπ 1954. 
626Σν ζπγθεθξηκΫλν Ϋξγν αλαξηάζεθε ζηελ Ϋθζεζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζην ΕΪππεην ην 

θαινθαέξη ηνπ 1955. 
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 «Θαιαζζηλφ» (πξφθεηηαη πηζαλψο γηα ην «Θαιαζζνγξαθέα. Γχζε», Π.478) ηνπ 

Γεψξγηνπ Υαηδφπνπινπ. 

 «ΦΪζηλν ΚαπΫιν», 1925 (Π.492, αγνξΪ επέ Παπαλησλένπ) ηνπ Νηθφιανπ Λχηξα. 

 

ην θΫληξν ηεο αέζνπζαο δΫζπνδε ε πξνηνκά ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα, Ϋξγν ζε 

γχςν ηνπ Ηαθσβέδε, ην νπνέν εέρε παξαρσξάζεη γηα ηελ Ϋθζεζε ε Αλψηαηε ρνιά 

Καιψλ Σερλψλ. ΔπηπξνζζΫησο, ζηε κΫζε ηεο αέζνπζαο θαη ζε εηδηθΫο πξνζάθεο 

εθηέζελην α) ην θαηΪζηηρν ηνπ Γηαλλνχιε Υαιεπα, β) ηξέα ζρΫδηα ηνπ Φέιηππνπ 

Μαξγαξέηε πνπ αλάθαλ ζηε ζπιινγά ηνπ Αληψλε ΜπελΪθε, γ) ηξέα ζρΫδηα ηνπ 

Νηθεθφξνπ Λχηξα (απφ ηε δσξεΪ ησλ Δι. θαη Γξεγ. ΜαθθΪ), θαη δ) πΫληε ζρΫδηα ηνπ 

Γχδε γηα ην δηάγεκα ηνπ Γ. ΒηθΫια «Φέιηππνο ΜΪξζαο» (δσξεΪ ηνπ Γξεγ. 

Μαξαζιά). 

ην Α΄ ηκάκα ηεο 7
εο

 αέζνπζαοκε Ϋξγα μΫλσλ θαιιηηερλψλ νη λΫεο πξνζζάθεο 

άηαλ νη εμάο: 

 Σν κπξνχληδηλν γιππηφ ηνπΜπνπξληΫι (Emile-Antoine Bourdelle, 1861-

1929)«ΠαιιΪο ΑζελΪ», [κεηΪ ην 1889] (Π.1375), δσξεΪ ηεο ζπδχγνπ ηνπ 

θαιιηηΫρλε ΚιενπΪηξαο εβαζηνχ-ΜπνπξληΫι. 

 «Οηθνγελεηαθά ζθελά» (Π.374, πΫλα θαη πηλΫιν, ζΫπηα ζε ρξσκαηηζηφ ραξηέ, 

θιεξνδφηεκα νχηδνπ) πνπ απνδηδφηαλ ζηνλ Γθξεδ. 

 «Ζ θπξηα κε ην ζθχιν» (Π.415, κνιχβη θαη sanguine ζε ραξηέ, δσξεΪ Μαξαζιά) 

ηνπ Σ. Ρνκπνπηο (TheodorRombouts, 1597-1637). 

 «Σα θαξΪβηα (ΠνιεκηθΪ πινέα ζε λαπκαρέα)» (Π.435, πΫλα ζΫπηα θαη πηλΫιν, 

δσξεΪ Μαξαζιά) πνπ απνδηδφηαλ ζηνλ Κ. Βξνπκ(CornelisVroom, 1591-1661). 

 «Ο πφηεο (Νεαξφο κε θιαζθέ θαη πνηάξη)» (Π.389, θΪξβνπλν ζε ρξσκαηηζηφ 

ραξηέ, δσξεΪ Μαξαζιά) πνπ απνδηδφηαλ ζηνλ Βαηηψ. 

 «Μπζηηθφο δεέπλνο» ηνπ ΣηληνξΫην: πξφθεηηαη πηζαλψο γηα ην Ϋξγν Π.338, 

πηλΫιν, αξαησκΫλν κειΪλη, Ϊζπξα θσηέζκαηα ζε ραξηέ, δσξεΪ Μαξαζιά. 

 «Πξνζθχλεζε ησλ κΪγσλ» (Π.363, πΫλα, πηλΫιν, πδαηφρξσκα ζε ραξηέ, δσξεΪ 

Μαξαζιά) πνπ απνδηδνηαλ ηνηε ζηνλ ΣδνξληΪλν θαη ζάκεξα ζεσξεέηαη εξγν 

ΝαπνιηηΪληθεο ά ηθειηθάο ζρνιάο. 

 «Πξνζθπλεζε ησλ ΜΪγσλ» (Π.932, κνιχβη ζε ραξηέ, δσξεΪ Μαξαζιά) ηνπ Μ. 

Ρατκφληη (MarcantonioRaimondi, 1480-1534). 

 

ην Β΄ ηκάκα ηεο έδηαο αέζνπζαο νη λΫνη πέλαθεο πνπ αλαξηάζεθαλ άηαλ νη 

εμάο: 

 «Άγηνο Ηεξσλπκνο», π.1485-1490 (Π.1246) ηνπ εξγαζηεξένπ ηνπ Σδ. Νηε 

ειιΪην(JacopodeSellaio), πέλαθαο πνπ ζηνλ Οδδβυ ηεο Ϋθζεζεο ζεσξεέην Ϋξγν 

αγλψζηνπ δσγξΪθνπ ηνπ 15
νπ

 αηψλα. 
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 «Ζ επηζηνιά» (Π.2084, δσξεΪ ηνπ ΚξΫνληα θαη ηεο Δ. Κπξηαθέδε) πνπ ηφηε 

απνδηδφηαλ ζηνλ Φιακαλδφ δσγξΪθνΓθ. Κνθ (GonzalesCoques,1614-1684) θαη 

ζάκεξα ζεσξεέηαη Ϋξγν ηνπ Γθ. Νεηζεξ (GasparNetscher,1639-1684). 

 «ΔζηηΪδεο» (Π.205, δσξεΪ Αηθ. ΡνδνθαλΪθε) πνπ ζηνλ Οδδβυαπνδφζεθε ζε 

Ϊγλσζην θαιιηηΫρλε Γαιιηθάο ζρνιάο ηνπ 18
νπ

 αη.θαη ζεσξεέηαη ζάκεξα Ϋξγν ηνπ 

Ηηαινχ Σα. ΦΫξη (Ciro Ferri, 1634-1689). 

 «Καξπνέ» (Π.1764) πνπ απνδφζεθε ζε Φιακαλδφ δσγξΪθν ηνπ 17
νπ

-18
νπ

 αη., 

αγνξΪ γηα 3.000.000 δξρ. απφ ηνλ ΚνπξιηΪλζθπ, βι. ζπλεδξέαζε ζηηο 13 

Μαξηένπ 1954 (ζηνλ θαηΪινγν αλαθΫξεηαη σο «Φξνχηα, 1629»). 

 «Νεαξφο κνπζηθφο ζ' εξγαζηάξην κνπζηθψλ νξγΪλσλ», π. 1620 Ŕ 1625» (Π.133, 

θιεξνδφηεκα νχηδνπ) πνπ ζηνλ θαηΪινγν εέρε ηνλ ηέηιν «Οξγαλνπαέθηεο» θαη 

απνδφζεθε ζηνλ Γθ. βαλ Υνλζνξζη (Gerrit van Honthorst, 1592-1656, γξακκΫλν 

ιαλζαζκΫλα σο Hornhorste) θαη ζάκεξα ζεσξεέηαη Ϋξγν ηνπ ΣζΫθν ληει 

ΚαξαβΪηδν 

 «ΠαξζΫλνο κε ην ΒξΫθνο» (Π.139, δσξεΪ Πνιπηερλεένπ) ηνπ ΠηαηζΫηα. 

 «Helgoland» (Π.1816, δσξεΪ Αξγχξε Υαηδεαξγχξε) ηνπΓθ. Κνπλ (G. 

Kuehn,1872-;). 

 «Ο Μπζηηθφο Γεέπλνο» ηνπ ΣηληνξΫην: πηζαλψο ην Ϋξγν Π.332, πηλΫιν, ζΫπηα ζε 

ρξσκαηηζηφ ραξηέ, θιεξνδφηεκα νχηδνπ. 

 Έκα ζπέδζμ ημο Κμννέηγζμ. Πξφθεηηαη πηζαλφλ γηα ην«Ο Δπαγγειηζηάο Μαηζαένο» 

(Π.320, θηκσιέα, πηλΫιν, ζΫπηα ζε ραξηέ, θιεξνδφηεκα νχηδνπ) πνπ εθηΫζεθε 

ηνλ επφκελν ρξφλν θαη ζηε Θεζζαινλέθε.
627

 

 Σξέα ζρΫδηα αγλψζησλ Ηηαιψλ 16
νπ

 θαη 17
νπ

 αηψλα. Πξφθεηηαηπηζαλψο γηα ηα 

Ϋξγα πνπ εθηΫζεθαλ θαη ηελ επφκελε ρξνληΪ ζην ΕΪππεην: α) «Δπγελάο λΫνο κε 

θαπΫιν» (Π.322/1) ηνπ Jacopo (daEmpoli) Chimenti (1554-1640), πΫλλα θαη 

πηλΫιν ζε ραξηέ, δσξεΪ Γξεγνξένπ Μαξαζιά, β) «Υσξηθφο» (Π.322/2) ηνπ Α. 

Καξαηζη (AgostinoCaracci, 1577-1602), πΫλα, αξαησκΫλε ζΫπηα ζε ραξηέ, δσξεΪ 

Γξεγνξένπ Μαξαζιά, θαη γ) «Παηδέ πνπ πηΪλεη πνπιηΪ», π.1600 (Π.322/3) ηνπ 

Αλέκπαιε ΚαξΪηζη (;) (AnnibaleCarracci), πΫλα θαη πηλΫιν ζε ραξηέ, δσξεΪ 

Γξεγνξένπ Μαξαζιά.
628

 

 Σξέα ζρΫδηα ηνπ ΡΫκπξαλη. Πξφθεηηαη κΪιινλ γηα ηα «Άλδξαο κε κπηεξφ θαπΫιν 

θαη κειαλνδνρεέν ζηε δψλε (γξαθΫαο;)», 18νο αηψλαο (Π.406/α,δσξεΪ 

Μαξαζιά), «Άλδξαο πνπ ςαξεχεη ζε πξνθέι», 18νο αηψλαο (Π.406/β, δσξεΪ 

Μαξαζιά θαη «Αξρηεξεχο» (Π.406/γ, δσξεΪ Μαξαζιά).
629

 

ΣΫινο ζηελ έδηα αέζνπζα παξνπζηΪζηεθε κΫρξη ηηο 8 Απγνχζηνπ 1954 θαη ν 

πέλαθαο ηνπ Γ. ΣΫξλεξ (Joseph Mallord William Turner, 1775-1851) «Ο Άξεο 

ζπκβνπιεχεη ηνλ Αηλεέα», πξνζσξηλφ δΪλεην απφ ηελ TateGallery κΫζσ ηεο αγγιηθάο 

                                                 
627Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ, Οδδβυξ ηδξ εηεέζεςξ (8 Μαΐμο Ŕ 30 

Ημοκίμο), Πεξέπηεξνλ Δζλψλ Γηεζλνχο ΔθζΫζεσο Θεζζαινλέθεο, β΄ Ϋθδνζε, Θεζζαινλέθε 1955, αξ. 

80. 
628Βι. Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ, Οδδβυξ ηδξ εηεέζεςξ (Θένμξ 1955), 

ΕΪππεηνλ ΜΫγαξνλ, Αζάλα 1955, Αέζνπζα 7, αξ. 17-19. 
629π.π., Αέζνπζα 7, αξ. 20. 
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πξεζβεέαο ζηελ Αζάλα. ΜεηΪ ηελ επηζηξνθά ηνπ Ϋξγνπ ζην βξεηαληθφ κνπζεέν, ζηε 

ζΫζε ηνπ αλαξηάζεθε, ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ηεο επνράο, ην «ΝαπΪγην» ηνπ 

Ατβαδφθζθπ.
630

 

 

Ζ έθζεζε ησλ έξγσλ ηνπ ζηξαηεγνύ Μαθξπγηάλλε  

ηελ ηΫηαξηε αέζνπζα φπνπ εέραλ εθηεζεέ ηα ραξαθηηθΪ ηνπ ΓαιΪλε, 

αλαξηάζεθε ηψξα ε ζεηξΪ ησλ εηθνζηηεζζΪξσλ πηλΪθσλ(πδαηνγξαθέεο ζε ραξηφλη) 

πνπ θηινηερλάζεθαλ απφ ηνλ Γεκάηξην ΕσγξΪθν ηα ρξφληα 1836-1839,
631

θαηΪ 

παξαγγειέα ηνπ ζηξαηεγνχ ΜαθξπγηΪλλε θαη βξέζθνληαλ ζηε ζπιινγά ηεο 

Γελλαδεένπ Βηβιηνζάθεο.
632

Σα ζπγθεθξηκΫλα Ϋξγα εέραλ δνζεέ ζηνλ Κνπηζνπξά γηα 

ζπληάξεζε θαη κε ηελ επθαηξέα απηά ν ΚαιιηγΪο δάηεζε απφ ηνλ δηεπζπληά ηεο 

Γελλαδεένπ λα ηα παξαρσξάζεη γηα ηελ Ϋθζεζε ζην ΕΪππεην.Οη πέλαθεο πνπ ν 

ζηξαηεγφο ΜαθξπγηΪλλεο εέρε πξνζθΫξεη ζηνλ Άγγιν πξΫζβεEd. 

Lyons,θπιΪζζνληαλζηε βαζηιηθά βηβιηνζάθε ζην πχξγν ηνπ Οπέλζδσξ,
633

 ελψ απφ 

ηελ πξψηε ζεηξΪ Ϋξγσλ, θηινηερλεκΫλα ζε μχιν, εέραλ ζσζεέ νθηψ πέλαθεο, ηνπο 

νπνένπο εέρε ζηε ζπιινγά ηεο ε Ηζηνξηθά θαη Δζλνινγηθά Δηαηξεέα.
634

 

Ζ Ϋθδνζε ησλ Απμικδιμκεοιάηςκ απφ ηνλ ΒιαρνγηΪλλε ην 1907,
635

 ην Ϊξζξν 

ηνπ Γηψξγνπ ΘενηνθΪ ζηε Νέα Δζηία ην 1941
636

 θαη ε δηΪιεμε ηνπ Γ. εθΫξε ζηελ 

                                                 
630Ζ πιεξνθνξέα ζηελ εθ. Σμ Βήια, 12 Απγνχζηνπ 1954. Πηζαλψο πξφθεηηαη γηα Ϋλα απφ ηα Ϋξγα: 

«Σξηθπκέα», 1886 (Π.103, θιεξνδφηεκα Απφζηνινπ Υαηδεαξγχξε) ά «Σν νχλην κε ηξηθπκέα», 1856 

(Π.257, δσξεΪ  Μαξαζιά). 
631Γηα πνιιΪ ρξνληΪ εέρε ζεσξεζεέ, ιαλζαζκΫλα, φηη ν δσγξΪθνο ηνλ νπνέν πξνζθΪιεζε απφ ηε πΪξηε 

ν ΜαθξπγηΪλλεο γηα λα θηινηερλάζεη ηηο ζθελΫο κΪρεο, ιεγφηαλ Παλαγηψηεο ΕσγξΪθνο θαη φηη ν Ϋλαο 

απφ ηνπο δχν ηνπ γηνχο νλνκαδφηαλ Γεκάηξεο. Ζ λεφηεξε Ϋξεπλα Ϋδεημε φηη ν παηΫξαο νλνκαδφηαλ 

Γεκάηξηνο θαη ν γηνο Παλαγηψηεο. Βι. ην ζρεηηθφ ιάκκα Ν.Γ.Μ., «ΕσγξΪθνο Γεκάηξηνο (θεξφκελνο 

σο Παλαγηψηεο)», Λελζηυ Δθθήκςκ Καθθζηεπκχκ, ηφκνο Η (Α-Ζ), Αζάλα, ΜΫιηζζα, 1997, φπνπ θαη ε 

ζρεηηθά βηβιηνγξαθέα.   
632ΣεζπγθεθξηκΫλεζεηξΪεηρεαγνξΪζεηην 1909 νΈιιελαοπξΫζβεο ζην Λνλδέλν ΗσΪλλεο ΓελλΪδηνο, ν 

νπνένο ην 1926 εμΫδσζε ην ιεχθσκα κε ιηζνγξαθηθά αλαπαξαγσγά ησλ Ϋξγσλ. Βι.  

HistoirepicturaledelaGuerredel'indépendancehellénique, 

parleGénéral Makryjannis.NoticehistoriquedeJohannesGennadius, préfacedeFred. Boissonas, Παξέζη-

Γελεχε, 1926. 
633Γηα ηνπο πέλαθεο ηνπ Πχξγνπ ηνπ Windsor, βι. Π. ΕσγξΪθνο, ημπαζιυξ Μαηνοβζάκκδ. Υεζν 

Πακαβζχηδ Εςβνάθμο. Δζημκμβναθία ημο Δζημζζέκα, εηζαγσγά Μ. ΛακπξΪθε-ΠιΪθα, Αζάλα, 21996.Υ. 

Λνχθνο, «Ο ΜαθξπγηΪλλεο πξνζθΫξεη ζηε βαζέιηζζα ηεο Αγγιέαο Βηθηψξηα ηηο εηθνλνγξαθάζεηο ηνπ 

ΔηθνζηΫλα (ηξέα αλΫθδνηα Ϋγγξαθα ηνπ 1839)», Μκήιςκ, ηφκνο 5, 1975, ζει. 201-211. 
634Γηα ηα Ϋξγα ηνπ ΕσγξΪθνπ ζην Δζληθφ Ηζηνξηθφ Μνπζεέν, βι. Η. Μειεηφπνπινο, Δζηυκεξ ημο 

Αβχκμξ Η. ΜαηνοβζάκκδŔ Πακαβζχηδ Εςβνάθμο, Αζάλα, Ηζηνξηθά θαη Δζλνινγηθά Δηαηξέα ηεο 

ΔιιΪδνο, 1966. 
635Η. ΜαθξπγηΪλλεο, Ανπείμκ ημο ζηναηδβμφ Ηςάκκμο Μαηνοβζάκκδ, επηκ. Γ. ΒιαρνγηΪλλεο, 2 ηφκνη, 

Αζάλα, 1907. 
636 Γ. ΘενηνθΪο, «Ο ηξαηεγφο ΜαθξπγηΪλλεο»,Νέα Δζηία, ηφκνο 30, 1941, ζει. 717. 
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ΑιεμΪλδξεηα ην 1943,
637

 εέραλ ζπκβΪιεη, ζπκθσλα κε ηνλ Γηαλλνπιφπνπιν, ζηελ 

«αγηνπνέεζε» ηνπ ΜαθξπγηΪλλε. Βαζχηεξνο ζηφρνο ησλ παξαπΪλσ δηαλννπκΫλσλ 

ζηελ αληζηνξηθά Ŕ «ινγνηερληθά», φπσο ηελ ραξαθηεξέδεη ν κειεηεηάο, αλΪγλσζε 

ηνπ ΜαθξπγηΪλλε άηαλ «λα αλαδεέμνπλ ηηο ππνζηαζηνπνηεκΫλεο θαη δηαρξνληθΫο 

"ειιεληθΫο" αξεηΫο, φπσο ν αλζξσπηζκφο, ε δεκνθξαηέα θαη ε δηθαηνζχλε, θαη ζηε 

ζπλΫρεηα λα εκθαλέζνπλ ηνλ ΜαθξπγηΪλλε ζαλ ηδαληθφ θνξΫα ηνπο».
638

Ή κε ηα ιφγηα 

ηνπ Ν. ΘενηνθΪ «ν „ιατθφο ιφγνο‟ ηνπ ΜαθξπγηΪλλε ζεσξάζεθε „ππφδεηγκα‟ ιατθάο 

γιψζζαο, πνπ κπνξεέ Ϋγθπξα θαη Ϊμηα λα εθθξΪζεη ηε ιατθά ςπρά, ηε γλάζηα εζληθά 

ςπρά, πνπ ππΪξρεη εηο ηνπο αηψλεο ησλ αηψλσλ».
639

Αληέζηνηρα ζηα ηΫιε ηεο 

δεθαεηέαο ηνπ 1930 θαη ζηηο αξρΫο ηεο επφκελεο ν Άγγεινο Πξνθνπένπ εέρε 

ζπζηεκαηηθΪ επηρεηξάζεη λα πξνβΪιεη ηελ ηζηνξηθά θαη αηζζεηηθά αμέα ησλ Ϋξγσλ ηεο 

παξαγγειέαο ηνπ ΜαθξπγηΪλλε, ελζσκαηψλνληαο ηα κε ηνλ ηξφπν απηφ ζηελ ηζηνξέα 

ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο. ΑξρηθΪκε ηελ αλαθνέλσζε ηνπ ζην 15
ν
 ΓηεζλΫο πλΫδξην 

ηεο Ηζηνξέαο ηεο ΣΫρλεο ζην Λνλδέλν ηνλ Ηνχιην ηνπ 1939,
640

 θαη ζηε ζπλΫρεηα ζηε 

κειΫηε ηνπ γηα ην «ΔηθνζηΫλα» ζηε ιατθά δσγξαθηθά πνπ εθδφζεθε ζηα 1941.
641

 Ζ 

εηθνλνγξαθεκΫλε ηζηνξέα ηνπ Αγψλα απνηεινχζε,γηα ηνλ ζπγγξαθΫα, ην πην 

αληηπξνζσπεπηηθφ κλεκεέν ηεο ιατθάο θαιιηηερληθάο δξαζηεξηφηεηαο ζην 

επαλαζηαηηθφ Ϋζλνο θαη ππεξεέρε Ϋλαληη ησλ Ϊιισλ θαιιηηερληθψλ κλεκεέσλ ηεο 

απγάο ηνπ λΫνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ, «φρη κφλν γηαηέ ζπλδΫζεθε κε ην κεγαιχηεξν, 

ζε εζηθά αμέα, πεξηζηαηηθφ ηεο Διιεληθάο Ηζηνξέαο, κα θαη γηαηέ απνηΫιεζε ην πξψην 

νινθιεξσκΫλν θαιιηηερληθφ Ϋξγν πνπ Ϋδσζε ν ειιεληθφο ιαφο κεηΪ ηελ εζληθά ηνπ 

απνθαηΪζηαζε».
642

ην ηειεπηαέν θεθΪιαην ηνπ βηβιένπ ηνπ κε ηέηιν «Ζ ζΫζε ηνπ 

κλεκεένπ ζηελ Ηζηνξέα ηεο ΣΫρλεο», ν Πξνθνπένπ ζπλΫδεζε ηε ζεηξΪ ησλ Ϋξγσλ ηφζν 

κε ηελ «primitive»δσγξαθηθά ιφγσ ησλ «εγθεθαιηθψλ ηνπ ζηνηρεέσλ (αθεξεκΫλν 

ζρΫδην, ζπκβαηηθφ ρξψκα)», φζν θαη, θπξέσο, κε ηε βπδαληηλά θαη ηελ πεξζηθά 

εηθαζηηθά παξαγσγά. Δληφπηζε ηε ζρΫζε κε ηε «ιατθά βπδαληηλά ηΫρλε» ζηε ξπζκηθά 

ζχλζεζε ησλ καδψλ, ζηελ αληέζηξνθε πξννπηηθά θαη ζην δηεγεκαηηθφ θαη 

                                                 
637Γ. εθΫξεο, «Έλαο Έιιελαο - ν ΜαθξπγηΪλλεο»,Γμηζιέξ, ΚΪηξν, 1944. 
638Γ. Γηαλλνπιφπνπινο, Γζααάγμκηαξ ημκ Μαηνοβζάκκδ: Ζ ηαηαζηεοή εκυξ ιφεμο απυ ημκ Βθαπμβζάκκδ, 

ημκ Θεμημηά, ημκ εθένδ ηαζ ημκ Λμνεκηγάημ, Αζάλα, Πφιηο, 2003, ζει. 309-310. 
639Ν. ΘενηνθΪο, «Αλαγλψζεηο αλαγλψζεσλ», ζην Γ. Γεκεηξφπνπινο, Κ. ΓΫδε (επηκ.), Ζ ιαηζά ηςκ 

άθθςκ. Πνμζθήρεζξ πνμζχπςκ πμο ζθνάβζζακ ηνεζξ αζχκεξ, Αζάλα. ΗΝΔ-ΔΗΔ, 2012, ζει. 90-99. Καη. 

Ν. ΘενηνθΪο, ΟαζμξημοζηναηδβμφΜαηνοβζάκκδ. ΑπμικδιμκεφιαηαηαζΗζημνία, Αζάλα 2012. 
640 A. Procopiou, La signification de l‟œuvre de P. Zographos dans la peinture grecque du XIXe siècle, 

Αζάλα, ρ.ε., 1939. 
641Α. Πξνθνπένπ, Σμ Δζημζζέκα ζηδ θασηή γςβναθζηή ημο, Αζάλα, ρ.ε., 1941. 
642π.π., ζει. 5. 
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αλεθδνηηθφ πλεχκα ησλ Ϋξγσλθαη δηΫθξηλε ηηο επηδξΪζεηο απφ ηηο πεξζηθΫο 

κηθξνγξαθέεο ζηε «δσεξά αέζζεζε ηνπ ρξσκαηηζκνχ, ζηελ ηαπεηνπξγηθά ζπλάζεηα 

λα γεκέδεη νιφθιεξν ηνλ δσγξαθηθφ ηνπ ρψξν, ζηε ιεπηνινγεκΫλε επεμεξγαζέα ησλ 

θνζηνπκηψλ, ζηα ζράκαηα θαη ζηηο θηλάζεηο ηεο θαβαιιαξέαο ηνπ». Ο Πξνθνπένπ 

φκσο Ϋζπεπζε λα ηνλέζεη φηη παξΪ ηηο παξαπΪλσ επηξξνΫο, ν λενειιεληθφο 

ραξαθηάξαο ηνπ Ϋξγνπάηαλ θπξέαξρνο θαη αλΫθεξε σο δηαθξηηΪ ηνπ ζηνηρεέα ηνλ 

ηζηνξηθφ, θπζηνιαηξηθφ θαη εζληθφ ηνπ ραξαθηάξα:  

Θνδζηεοηζηή ηέπκδ δ αογακηζκή, ιοεζηή δ πενζζηή, αβκμήζακε ηδ γςκηακή 

πναβιαηζηυηδηα. Ζ γςβναθζηή ημο Πακαβζχηδ είκαζ ακηίεεηα ηαηά ηφνζμ θυβμ δ 

ακαπανάζηαζδ ιζαξ ζζημνίαξ […] δ αογακηζκή γςβναθζηή ζακ ενδζηεοηζηή εηδήθςζδ, 

ημπμεέηδζε ηζξ ζηδκέξ ηδξ ζ‟ έκα ηυζιμ ιεηαθοζζηυ ηαζ δζαημζιδηζηυ. Ζ πενζζηή 

ιζηνμβναθία είπε ηαηά ηακυκα ηζ αοηή ημ θυκημ ηδξ πνοζυ, ηα πμοθζά ηαζ ηα θοηά ηδξ 

ζηοθζγανζζιέκα. ηζξ εζηυκεξ ημο Πακαβζχηδ Εςβνάθμο ακηίεεηα, δ θφζδ έπεζ αλία 

ηαε‟ εαοηή. Ζ ακενχπζκδ δνάζδ πθαζζζχκεηαζ απ‟ αοηήκ ηαζ υπζ αοηή απυ ηδ δνάζδ. Ζ 

θφζδ ιε ηδκ ζζημνία ηδξ ηαζ ηα πάεδ ηδξ έβζκε, ζημ ένβμ ημο Πακαβζχηδ, ιζα γςβναθζηή 

αλία αοηυκμιδ […] Σα πάεδ πμο ζζημνμφκηαζ ζηζξ γςβναθζέξ ημο Πακαβζχηδ, δεκ 

έπμοκ ήνςα ημ εευ, υπςξ ζηδ αογακηζκή ηέπκδ, ή ημ ααζζθζηυ ήνςα, υπςξ ζηδκ 

πενζζηή. Έπμοκ ήνςα ημ έεκμξ! Αοηυ ημ έεκμξ, απμηεθμφιεκμ απυ ηζξ ιεβάθεξ ιάγεξ 

ημο θαμφ ημο, ηζκείηαζ ηαζ δνα. Σμ ακαβκςνίγμοιε απυ ηζξ ζημθέξ ηςκ πμθειζζηχκ ηαζ 

ηζξ πνάλεζξ ημο. Έδςζε ιζα ζφκεεζδ πμο λεπέναζε ημκ ίδζμ, βζα κα ζηαεή ζημ επίπεδμ 

ημο έεκμοξ ημο. οκέθααε έκα υναια πμο λέθοβε απυ ημ πχνμ ημο πίκαηά ημο, βζα κα 

αβηαθζάζεζ μθυηθδνδ ηδκ εθθδκζηή βδ.
643

 

Ζ ζεκαζέα πνπ εέραλ ηα ζπγθεθξηκΫλα Ϋξγα ζηελ ηζηνξέα ηεο λενειιεληθάο 

ηΫρλεο απνηππψζεθε ζηε ζπκπεξέιεςε ησλ δεθαεπηΪ πηλΪθσλ ηεο ζπιινγάο ηνπ 

Οπέλδζσξζηελ Ϋθζεζε ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο ζηε Βαζηιηθά Αθαδεκέα ηνπ Λνλδέλνπ 

ην 1946, Ϋπεηηα ηελ «graciouspermission» ηνπ Άγγινπ βαζηιηΪ.
644

 ην ζχληνκν δε 

εηζαγσγηθφ ζρφιην ηνπ θαηαιφγνπ επηζεκΪλζεθε ε ζρΫζε ηνπ δσγξΪθνπ κε ηε 

βπδαληηλά ζξεζθεπηηθά ηΫρλε 

(«whichisoftenindifferenttoanyfixedperspectiverelationbetweenonegroupinapicturean

danothergroup»), ν ζπληΪθηεο ηνπ κΪιηζηα θΪιεζε ηνλ επηζθΫπηε ηεο Ϋθζεζεο λα 

ηνπο ζπγθξέλεη κεηε «ΓΫλλεζε» ηνπ Βέθησξα (αξ. θαη. 347, δΪλεην 

ηνπCharlesSeltman, δηεπζπληά ηεο Ϋθζεζεο) θαη ηελ «Αγσλέα ζηνλ θάπν» ηνπ 

Θενηνθφπνπινπ (αξ. θαη. 348). ΔπηπξνζζΫησο νη ζθελΫο λαπκαρέαο ηνπ ΕσγξΪθνπ 

ζπγθξέζεθαλ κε ηνλ πέλαθα ηνπ κνλαρνχ ΛαπξΫληηνπ γηα ηε Ναπκαρέα ηνπ ΛεπΪλην 

                                                 
643π.π., ζει.227-229. 
644ExhibitionofGreekArt 3000 B.C. Ŕ A.D. 1945, secondedition, underrevision, θαηΪινγνοΫθζεζεο, 

RoyalAcademyofArts, 15 Φεβξνπαξένπ Ŕ 17 Μαξηένπ [1946], Λνλδέλν, 1946. 
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(αξ.θαη. 355, δΪλεην ησλtrusteesoftheBritishSchoolatAthens) πνπ εέρε δσγξαθηζηεέ, 

φπσο ηνλέζηεθε ζην ελ ιφγσ θεέκελν, πεξηζζφηεξν απφ δπφκηζη αηψλεο λσξέηεξα. 

Ζ ηζηνξηθά θαη αηζζεηηθά απηά αμέα ησλ Ϋξγσλ ηνπ ΜαθξπγηΪλλε απνηΫιεζε 

ηνλ βαζηθφ ιφγν γηα ηνλ νπνένλ ν ΚαιιηγΪο δάηεζε απφ ηνλ ηφηε δηεπζπληά ηεο 

Γελλαδεένπ Βηβιηνζάθεο Π. Σφπηλγθ (PeterTopping)ηνλ δαλεηζκφ ηνπο γηα ηελ 

Ϋθζεζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζηηο αέζνπζεο ηνπ Εαππεένπ ΜεγΪξνπ. ε Ϋλα ιέγν 

κεηαγελΫζηεξν ρξνληθΪ Ϊξζξν ηνπ ζηε RevueFrançaise αλΫθεξε ηνλ ΕσγξΪθν σο 

παξΪδεηγκα Έιιελα θαιιηηΫρλε πνπ ζΫιεζε λα δηαθφςεη κε ηε βπδαληηλά παξΪδνζε, 

αιιΪ δελ εέρε ηε δπλαηφηεηα λα ζπνπδΪζεη ζηα κεγΪια θαιιηηερληθΪ θΫληξα ηεο 

Γπηηθάο Δπξψπεοθαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ πξνζπΪζεζε λα «απηνζρεδηΪζεη ζε Ϋλα πην 

πξνζσπηθφ χθνο». ηα Ϋξγα απηΪ, θαη απηφ Ϋρεη ζεκαζέα, ν ΚαιιηγΪο δηΫθξηλε ηηο 

πξψηεο εθδειψζεηο κηαο ηΫρλεο λενειιεληθάο 

(lespremièresmanifestationsd‟unartgrecmoderne).
645

 

Ζ Ϋθζεζε ησλ Ϋξγσλ Ϋδσζε, επέζεο, ηελ επθαηξέα ζηνλ δηεπζπληά ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο λα κειεηάζεη ζπζηεκαηηθΪ ηνπο πέλαθεο θαη λα πξνρσξάζεη ζηε 

δηαηχπσζε ηεο ππφζεζεο φηη ε ζπγθεθξηκΫλε ζεηξΪ ηεο Γελλαδεένπ εέρε δσγξαθηζηεέ 

απφ ηνλ Ϊγλσζην γην ηνπ Παλαγηψηε ΕσγξΪθνπ, ν νπνένο εέρε κνξθσζεέ ζηελ 

παηδεέα ηεο δπηηθάο ηΫρλεο.
646

Χο απφδεημε ηνπ ηζρπξηζκνχ ηνπ, ν ΚαιιηγΪο αλΫθεξε 

α) ηα ηερληθΪ κΫζα πνπ ρξεζηκνπνέεζε ζε κεξηθΪ απφ ηα Ϋξγα, φπσο ι.ρ. ζηελ εηθφλα 

αξ.17 «Ζ ΜΪρε ζηνλ ΑλΪιαην», ζηελ νπνέα θαηνξζψλεη λα δψζεη ην βΪζνο πνπ 

ρσξέδεη ην πεδέν ηεο κΪρεο απφ ηελ Αζάλα
647

 θαη β) Ϋλα ζρΫδην κε κνιχβη πνπ 

αλαθΪιπςε ζην πέζσ κΫξνο ηνπ πέλαθα αξ.23 («ΜΪρεο ηεο Κξάηεο θαη Ϊκνπ»), 

ζθεπαζκΫλν κε ιεπηφ ζηγαξφραξην,ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ε επηθΪλεηα ηνπ επφκελνπ 

                                                 
645M. Kalligas, «L‟art moderne grec», La Revue Française, ΜΪξηηνο-Απξέιηνο 1959. 

ΣνΪξζξναλαδεκνζηεχηεθεζηνΜ. ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 1937-1982, Αζάλα. Μνπζεέν ΜπελΪθε Ŕ 

Άγξα, 2003, ζει.290-294. 
646Μ. ΚαιιηγΪο, «Καηλνχξηα ζηνηρεέα γηα ηηο εηθφλεο Παλαγηψηε ΕσγξΪθνπ», Εοβυξ, Ϋηνο Α΄, αξ. 3, 

ΗαλνπΪξηνο 1956, ζει.12-13. Σνπ έδηνπ, «Καηλνχξηα ζηνηρεέα γηα ηηο εηθφλεο ηνπ Παλαγηψηε 

ΕσγξΪθνπ», Εοβυξ, Ϋηνο Α΄, αξ.4, ΦεβξνπΪξηνο 1956, ζει.10-11. Αλαδεκνζηεχνληαη ζην ζηνΜ. 

ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 1937-1982, φπ.π., ζει. 276-286. ρεηηθΪ κε ηελ παξεμεγεζε γπξσ απφ ην 

φλνκα ηνπ θαιιηηΫρλε πνπ θΪιεζε ν ΜαθξπγηΪλλεο γηα ηε θηινηΫρλεζε ησλ εξγσλ, βι. παξαπΪλσ 

ππνζ. 631. 
647«Σα Ϋξγα ηνπ ηα πξνζΫρεη πνιχ, ηα ζρεδηΪδεη ζπλάζσο κε κνιχβη, κε πνιιάλ επηκΫιεηα, πξηλ ηα 

δσγξαθέζεη. ΑγαπΪεη ηε δνπιεηΪ ηνπ θη απηφ θαέλεηαη θαη απφ ηα πεξηζζφηεξα ζηνηρεέα κε ηα νπνέα 

πινπηέδεη ηνλ πέλαθα (ζπέηηα, αλζξψπνπο, δψα, δΫληξα, θαξΪβηα), ρσξέο φκσο λα ρΪλεη ηελ αξκνλέα 

ηνπ ζπλφινπ. ΘΫιεη λα αθεγεζεέ πεξηζζφηεξα! Δθεέλν φκσο πνπ ηνλ ηνπνζεηεέ ζε δηαθνξεηηθά ζΫζε 

εέλαη φηη δέλεη θαη ζηνηρεέα πξννπηηθάο, φηη πξνζπαζεέ θαη πνιιΫο θνξΫο δεκηνπξγεέ βΪζνο ζηηο εηθφλεο 

ηνπ […] Ο Ϊγλσζηνο δσγξΪθνο θαέλεηαη θαζαξΪ φηη Ϋρεη κνξθσζεέ ζηελ παηδεέα ηεο δπηηθάο ηΫρλεο, 

αιιΪ ηαπηφρξνλα δελ απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ ιατθφ θαη ακΪζεην ραξαθηάξα πνπ Ϋρνπλ ηα Ϋξγα ηνπ 

Παλαγηψηε. Ο ΚαιιηγΪο ηνλ ζεσξνχζε ηνλ θαιχηεξν απφ ηνπο ηξεηο δσγξΪθνπο, κε ηηο κεγαιχηεξεο 

ηθαλφηεηεο θαη πνπ ζπλδχαδε ηε ιατθά αληέιεςε κε ην δεηιφ αθφκε αληηθΫγγηζκα ηεο Γχζεο. 
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πέλαθα ηεο ζεηξΪο. Ο ΚαιιηγΪο ραξαθηάξηζε ην ζπγθεθξηκΫλν ζρΫδην, ην νπνέν 

επέζεο εέρε εθηεζεέ ζηελ αέζνπζα ηνπ Εαππεένπ, «ζρεδφλ λαηνπξαιηζηηθφ» θαη Ϋδεημε 

ζην Ϊξζξν ηε ζρΫζε ηνπ κε ιεπηνκΫξεηεο ζε κεξηθνχο απφ ηνπο πέλαθεο ηεο 

Γελλαδεένπ. Πξφζζεζε δε φηη ε απφθαζε ηνπ ΜαθξπγηΪλλε λα επηιΫμεη Ϋλαλ 

«καζεκΫλν ζηε δπηηθά δσγξαθηθά» ηερλέηε άηαλ ζπλεηδεηά θαη ζπκβαηά κε ην 

γεληθφηεξν πλεχκα ηεο επνράο γηα ξάμε κε ηελ παξΪδνζε θαη ζηξνθά πξνο ηε Γχζε. 

Ζ δε απφθαζά ηνπ λα δηαθφςεη ηε ζπλεξγαζέα ηνπ κε ηνλ πξψην ΦξΪγθν θαιιηηΫρλε 

νθεηιφηαλ, ζχκθσλα κε ηνλ ΚαιιηγΪ, φρη ζηελ απαξΫζθεηα ηνπ ζηξαηεγνχ πξνο ηε 

δπηηθά ηερλνηξνπέα, αιιΪ ζηε δπζθνιέα ηεο ζπλελλφεζεο καδέ ηνπ. Ζ πξνηέκεζά ηνπ 

απηά πξνο ηελ δπηηθνεπξσπατθά ηΫρλε άηαλ επέζεο εκθαλάο θαη ζην ζρφιην ηνπ γηα 

ηα πξνβιάκαηα ζηνπο πξψηνπο πέλαθεο ζε μχιν πνπ θηινηΫρλεζε ν Παλαγηψηεο 

ΕσγξΪθνο («Έρνπλ ειιεέςεηο. Θα ηα δηνξζψζσ θαη απηΪ»), γεγνλφο πνπ εξκελεχεη 

ηελ απφθαζά ηνπ λα απεπζπλζεέ ζηνλ Ϊγλσζην γην ηνπ.Ο θαιιηηΫρλεο, σζηφζν, κε 

κπνξψληαο λα ζπλδπΪζεη φιεο καδέ ηηο απαηηάζεηο ηνπ ΜαθξπγηΪλλε, αληΫγξαςε 

θΪπσο πην ειεχζεξα ηα Ϋξγα ηνπ παηΫξα ηνπ, θΪλνληαο αλαγθαζηηθΪ θΪπνηνλ 

«εζειεκΫλν πξηκηηηβηζκφ», φπσο απνδεηθλχεη ε Ϋιιεηςε ηεο θιέκαθαο ζηα Ϋξγα 

ηνπ.Ο ΚαιιηγΪο αλαγλψξηζε ηελ αμέα θαη ησλ δχν ζεηξψλ, ζηα κελ Ϋξγα ηνπ 

Παλαγηψηε ΕσγξΪθνπ Ϋθαλε ιφγν γηα ηελ ακεζφηεηα θαη ηε ιηηφηεηα ηεο Ϋθθξαζεο, 

θαζψο θαη γηα ηελ παξαηαθηηθά νξγΪλσζε ηνπ πέλαθα· ζηνπο δε πέλαθεο απφ ραξηέ 

ηνπ Ϊγλσζηνπ γηνπ ηφληζε φηη ππεξηζρχεη ην δηαθνζκεηηθφ θαη ζπλζεηηθφ ζηνηρεέν, 

ελψ ηνπο ραξαθηάξηζε θαη πξαγκαηηθΪ Ϋξγα ηΫρλεο: «Μπνξνχκε δειαδά λα ηα 

ζεσξάζνπκε κΪιινλ απνηειΫζκαηα κηαο ππεχζπλεο δεκηνπξγέαο, ελ γλψζεη ηνπ 

αηζζεηηθνχ ζθνπνχ πνπ επηδηψθεη ην Ϋξγν ηΫρλεο, ελψ ηα Ϋξγα ησλ Ϊιισλ δχν εέλαη 

ιατθΪ θαη Ϋρνπλ αηζζεηηθά αμέα κφλν γηα ηνλ κνξθσκΫλν ζεαηά, αλεμΪξηεηε φκσο 

απφ ηηο επηδηψμεηο ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπο».
648

 

Ζ επηινγά ηνπ ΚαιιηγΪ λα εθζΫζεη ηα ζπγθεθξηκΫλα Ϋξγα ζηηο αέζνπζεο ηεο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο Ϋγηλε δεθηά κε ελζνπζηαζκφ απφ ηνπο ηερλνθξέηεο ηεο επνράο. 

Ο πεηΫξεο αθηΫξσζε ηξέα Ϊξζξα ζηε γαιιφθσλε εθεκεξέδα 

Messagerd‟Athènesραξαθηεξέδνληαο ην ζχλνιν σο ην βαζηθφηεξν γλσζηφ κλεκεέν 

ηεο ηζηνξηθάο ιατθάο δσγξαθηθάο θαη ην κνλαδηθφ ζπλεθηηθφ ζχλνιν πνπ δηαζΫηνπκε 

                                                 
648Μ. ΚαιιηγΪο, «Καηλνχξηα ζηνηρεέα γηα ηηο εηθφλεο ηνπ Παλαγηψηε ΕσγξΪθνπ», Εοβυξ, Εοβυξ, Ϋηνο 

Α΄, αξ.4, ΦεβξνπΪξηνο 1956, ζει. 9-10.  
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κε δσγξαθηΫο ηΫηνηνπ πινχηνπ θαη ηΫηνηαο ζηπιηζηηθάο ελφηεηαο.
649

Ζ Βαθαιφ ζην 

Ϊξζξν ηεο ζηελ εθεκεξέδα Σα Νέα εθζεέαζε ηε κνξθά ηνπ ΜαθξπγηΪλλε, ηνλέδνληαο 

φηη κΪρεηαη γηα ηηο ηδΫεο θαη γηα ηελ αιάζεηα θαη ππνζηεξέδνληαο φηη ε «πνξεέα ηεο 

ζθΫςεο ηνπ εέλαη θαζαξΪ Διιεληθά, Ϋηζη πνπ πεξηζζφηεξν απφ θΪζε πξνζπΪζεηα ησλ 

ινγέσλ, κε ηελ ζηΪζε ηνπ αγξΪκκαηνπ θαη ακφξθσηνπ ΜαθξπγηΪλλε λα Ϋξρεηαη λα 

ελσζεέ ε ζηηγκά εθεέλε ηεο ηζηνξέαο καο κε ηελ αξραέα φπσο θνξπθψλεηαη ζηνλ 

«ΔπηηΪθην» ηνπ Πεξηθιά». πκπιάξσζε δε φηη ε αληέιεςε ηνπ ηξαηεγνχ φηη 

«δσγξαθηΪ ζεκαέλεη ηζηφξεζε» βξηζθφηαλ θνληΪ ζηελ αληέιεςε ηεο βπδαληηλάο 

εηθνλνγξΪθεζεο, φζν θαη αλ εθεέ ε ηζηφξεζε Ϋρεη πΪξεη Ϋλαλ ραξαθηάξα δηδαζθαιέαο 

δνγκαηηθάο. Αληέζηνηρα ε Βαθαιφ εμάξε ηελ ηερλνηξνπέα ηνπ ΕσγξΪθνπ, ε νπνέα κε 

ηελ απιντθφηεηΪ ηεο, ηελ ζρεκαηνπνέεζε θαη ηελ ρξσκαηηθφηεηΪ ηεο αληαπνθξέζεθε 

απφιπηα ζηε ζθΫςε ηνπ ζηξαηεγνχ.
650

Δθηφο φκσο απφ ηα δεκνζηεχκαηα ησλ 

ηερλνθξηηψλ πνπ εζηέαζαλ θπξέσο ηελ πξνζνρά ηνπο ζηελ αλΪδεημε ηεο ηζηνξηθάο θαη 

αηζζεηηθάο αμέαο ησλ Ϋξγσλ,
651

 νη «εηθνλνγξαθέεο» ηνπ ηξαηεγνχ ΜαθξπγηΪλλε 

θιάζεθαλ λα ζπλδξΪκνπλ θαη ζηελ εζληθά αλΪηαζε ηνπ επξχηεξνπ θνηλνχ, κε 

αθνξκά ηδέσο ηνλ ενξηαζκφ ηεο 25
εο

 Μαξηένπ θαηΪ ην επφκελν Ϋηνο (1955). Έηζη ν 

δεκνζηνγξΪθνο θαη πνηεηάο Παχινο Κξηλαένο ζε Ϋλα πινχζηα εηθνλνγξαθεκΫλν 

Ϊξζξν ηνπ ζηε δεμηΪ εθεκεξέδα Ζ Βναδοκή πξνΫηξεςε ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ λα 

επηζθεθζνχλ ηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε ζην ΕΪππεην θαη λα «ζηαζνχλ κε ζεβαζκφλ θαη 

επιΪβεηαλ κπξνζηΪ εηο ηα εχγισηηα θαη ηφζνλ ζπγθηλεηηθΪ θαηΪινηπα ηνπ ζηξαηεγνχ 

πνπ εγσλέζζε κε ζεσξέαλ θαη πξΪμηλ δηα ηελ εζληθάλ καο απνθαηΪζηαζηλ».
652

 

 

                                                 
649T. Spiteris, «Peintures de la Guerre de l‟Indépendance par Panaghiotis Zographos», εθ. Messager 

d‟Athènes, 1Γεθεκβξένπ1954. Σνπέδηνπ, «Peintures de la Guerre de l‟Indépendance par Pan. 

Zographos. II. L‟espritetlasignificationdel‟œuvre», εθ. Messagerd‟Athènes, 12Γεθεκβξένπ 1954. 

Σνπέδηνπ, «Peintures de la Guerre de l‟Indépendance par Pan. Zographos. III. 

Valeurartistiquedel‟œuvre»,εθ. Messagerd‟Athènes, 15 Γεθεκβξένπ 1954. 
650Δ. Βαθαιφ, «Οη δσγξαθηΫο ηνπ ΜαθξπγηΪλλε», εθ. Σα Νέα, 21 Απγνχζηνπ 1954. 
651Βι. επέζεο Φ. Γηνθχιιεο, «Παλαγηψηεο ΕσγξΪθνο», Νέα Δζηία, Ϋηνο ΚΘ΄, ηφκνο 58νο, ηρ.673, 15 

Ηνπιένπ 1955, ζει.910-912.  Σν Ϊξζξν ηνπ Γηνθχιιε άηαλ ην πξψην κηαο ζεηξΪο ζχληνκσλ 

κειεηεκΪησλ ηνπ πνπ «ζα ζθηαγξαθάζνπλ ηηο παιαηφηεξεο θαη βαζηθφηεξεο κνξθΫο ηεο λΫαο 

Διιεληθάο δσγξαθηθάο θαη γιππηηθάο θαη γεληθφηεξα ζα θαηαηνπέζνπλ ηνλ αλαγλψζηε ζ‟ Ϋλαλ απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ηνκεέεο ηεο εζληθάο καο δξαζηεξηφηεηνο». Ο Γηνθχιιεο επΫιεμε λα μεθηλάζεη 

ηε ζπλεξγαζέα ηνπ απηά κε ην πεξηνδηθφ κε ηε κειΫηε γηα ηνλ Παλαγηψηε ΕσγξΪθν, επεηδά ηα Ϋξγα 

ηνπ γηα ηνλ ΜαθξπγηΪλλε άηαλ «ραξαρηεξηζηηθΪ ππνδεέγκαηα κηαο ζπζηεκαηηθάο εξγαζέαο ηεο ιατθάο 

δσγξαθηθάο ηνπ θαηξνχ ηνπ».  
652Π. Κξηλαένο, «Δλψ ην Παλειιάληνλ ενξηΪδεη ηελ επΫηεηνλ ηεο Παιηγγελεζέαο. Οη εηθνλνγξαθέεο ηνπ 

ηξαηεγνχ ΜαθξπγηΪλλε εηο ηελ Δζληθάλ καο Πηλαθνζάθελ», εθ. Ζ Βναδοκή, 25 Μαξηένπ 1955. Βι. 

θαη Αλκ., «Μηα εηθνλνγξαθηθά επνπνΐα ηεο ΔπαλαζηΪζεσο. Αη πδαηνγξαθέαη πνπ εθηινηΫρλεζελ ν 

Παλαγηψηεο ΕσγξΪθνο κε ηελ θαζνδάγεζηλ ηνπ ζηξαηεγνχ ΜαθξπγηΪλλε», Ο Ήθζμξ, Δβδνκαδηαέα 

εγθπθινπαηδηθά επηζεψξεζηο, 26ε Μαξηένπ 1955, ζει. 683-684. 
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Ζ αλάξηεζε ησλ ιηζνγξαθηώλ ηνπ KarlKrazaisen θαη ησλ έξγσλ ηνπ Σπ. Βηθάηνπ 

ε κηα πξνζάθε ηεο έδηαο αέζνπζαο, φπνπ άηαλ αλαξηεκΫλνη νη πέλαθεο ηνπ 

ζηξαηεγνχ ΜαθξπγηΪλλε, ηνπνζΫηεζε ν ΚαιιηγΪο δεθαηΫζζεξηο πδαηνγξαθέεο ηνπ 

Βαπαξνχ θαιιηηΫρλεΚ. ΚξαηζΪηδελ, απνθηάκαηα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ηελ 

πεξένδν ηνπ ΜεζνπνιΫκνπ: 

 Βνμπή, 1325/13: Πξφθεηηαη γηα ην «Βαπαξηθφ ηνπέν κε θαηαηγέδα», 1825 

(Π.1325/Β/13). 

 Γοκαζηείαζ εκδοιαζίαζ, 1325/α/4: πηζαλφλ «Σξεηο ρσξηθΫο», 1827 (Π.1325/β/3) 

 Ναυξ Παθαζάξ Κμνίκεμο, 1325/1: «Κφξηλζνο, ν λαφο ηνπ Απφιισλα», 1827 

(Π.1325/Β/1). 

 Πεζναζεφξ, 1325/α/22: «Σξεηο ρσξηθΫο. ΑκπειΪθηα αιακέλαο, 1827» 

(Π.1325/Β/22) 

 ηναηζςηζηαί εκδοιαζίαζ: «Άγγινη ζηξαηηψηεο», 1826 (Π.1325/Β/6) 

 Καΐηζα: πηζαλψο «Σχπνη θατθηψλ: θακπαβέα θαη Μηζηηθφο» (Π.1325/Β/4) 

 Μοζηζηυξ, 1325/α/3: πηζαλψο «Καΐθη», 1827 (Π.1325/Β/14) 

 Αίβζκα (πέκηε ένβα): Ŕ 1325/β/11:  

 «Αέγηλα, ηχπνη ρσξηθψλ θαη δψα», 1827 (Π.1325/Β/16) 

 «Αέγηλα, ηνπέν κε ρσξηθνχο πνπ παέδνπλ κνπζηθά», 1826 (Π.1325/Β/18) 

 «Αέγηλα, ηνπέν κε ηελ „Κνιψλα‟ θαη ρσξηθΫο» (Π.1325/Β/5) 

 «Σνπέν ζηελ Αέγηλα», 1827 (Π.1325/Β/8) 

 Κανηενία ηαζ Δθθάξ, 1325/α/8: «Ζ θξεγΪηα „ΔιιΪο‟ θαη ην αηκφπινην 

„Καξηεξέα‟», 1827 (Π.1325/Β/9) 

Σν Β΄ ηκάκα ηεο έδηαο αέζνπζαοαθηεξψζεθε ζηνλ δσγξΪθν πχξν ΒηθΪην, 

«ΔπεξγΫηε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, ηηκάο Ϋλεθελ», φπσο αλΫθεξε ν Οδδβυξ ηνπ 

1955. Δθεέ εθηΫζεθαλ νη πεξηζζφηεξεο ειαηνγξαθέεο πνπ ν έδηνο ν θαιιηηΫρλεο εέρε 

δσξέζεη ζην κνπζεέν, θαζψο θαη o πέλαθαο«ΥξηζηνπγελληΪηηθν δΫληξν» πνπ εέρε 

αγνξαζηεέ ζηα 1939:  

1) «Πξνζσπνγξαθέα γΫξνπ» (Π.1331, θΪξβνπλν ζε ραξηέ, 46x40εθ.). 

2) «Πξνζσπνγξαθέα γπλαέθαο, 1939» (Π.1387, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 61x50εθ.). 

3) «Νεθξά θχζε» (Π.1388, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 60x50εθ.). 

4) «Ζ δηδαρά ηνπ Υξηζηνχ» (Π.1382, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 165x120εθ.). 

5) «Άλζε» (Π.1385, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 65x54εθ.). 

6) «Ο θαζεγεηάο», πηζαλψο πξφθεηηαη γηα ην «Πξνζσπνγξαθέα Ϊλδξα» (Π.1384, 

ιΪδη ζε κνπζακΪ, 72x51εθ.). 

7) «Ζ καηαηφηεο», 1933 (Π.1383, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 152x91εθ.). 

8) «Κεθαιά γΫξνληνο», πξφθεηηαη πηζαλψο γηα ην «Ο γεξνληΪθνο» (Π.664, ιΪδη ζε 

κνπζακΪ, 65x51εθ.). 

9) «ην αηειηΫ», πξφθεηηαη γηα ην «πνπδά γπκλνχ» (Π.665, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 

81x61εθ.). 

10) «ΥξηζηνπγελληΪηηθν δΫληξν» (Π.484, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 77x105εθ.) 
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11) «Καιφγεξνο (Πξνζσπνγξαθέα Ϊλδξα)» (Π.1386, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 63x49εθ.). 

12) «Κεθαιά γπλαηθφο», πξφθεηηαη γηα ην «Πξνζσπνγξαθέα γπλαέθαο» (Π.663, ιΪδη 

ζε κνπζακΪ, 55x46εθ.). 

 

Ζ ζπκπεξέιεςε ησλ ειαηνγξαθηψλ ηνπ ΒηθΪηνπ ζηηο αέζνπζεο ηεο 

Πηλαθνζάθεο (άηαλ καδέ κε ηνλ Γεκάηξε ΓαιΪλε, νη κνλαδηθνέ ελ δσά θαιιηηΫρλεο 

πνπ Ϋξγα ηνπο παξνπζηΪζηεθαλ ζηηο αέζνπζεο ηνπ Εαππεένπ) πξνθΪιεζεηα αηρκεξΪ 

ζρφιηα ηνπ πεηΫξε. Ο ηερλνθξέηεο, αθνχ ραξαθηάξηζε ηνπο πέλαθεο 

«œuvrespompiéristes», νκνιφγεζε ζηε ζπλΫρεηα φηη δελ θαηαιαβαέλεη ηελ αλΪγθε 

πνπ ππνρξΫσζε ηε δηεχζπλζε λα ηνπο δψζεη Ϋλαλ ηφζν πνιχηηκν ρψξν. Πξφζζεζε δε, 

φηη άηαλ απνγνεηεπηηθφ γηα Ϋλαλ ηΫηνην νξγαληζκφ ζαλ ηελ Πηλαθνζάθε λα δέλεη κηα 

ηφζν επέζεκε ζΫζε ζε Ϋλαλ δσγξΪθν «πνπ, γηα λα κηιάζνπκε επηεηθψο, δελ πξφζζεζε 

απνιχησο ηέπνηα ζηε θάκε ηεο δσγξαθηθάο καο. Σν αληέζεην κΪιηζηα!».
653

ΚαηΪ ηε 

γλψκε κνπ νη ιφγνη πνπ νδάγεζαλ ηε δηεχζπλζε ηεο Πηλαθνζάθεο λα αλαξηάζεη ζην 

ΕΪππεην ηα Ϋξγα ηνπ ΒηθΪηνπ δελ ζρεηέδνληαλ ηφζν κε ηελ θαιιηηερληθά ηνπο αμέα (νη 

πέλαθεο, Ϊιισζηε, δελ παξνπζηΪζηεθαλ μαλΪ ζην θνηλφ κΫρξη θαη ηε ιάμε ηεο 

Ϋθζεζεο ην 1959), αιιΪ κε ην έδην ην γεγνλφο ηεο δσξεΪο, εμ νπ θαη ν ραξαθηεξηζκφο 

«επεξγΫηεο». Ο ΒηθΪηνο απνηεινχζε ηελ επνρά εθεέλε Ϋλα εμαηξεηηθφ παξΪδεηγκα 

ελφο επηηπρεκΫλνπ Έιιελα θαιιηηΫρλε πνπ πξφζθεξε Ϋλα ζεκαληηθφ αξηζκφ Ϋξγσλ 

ηνπ ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη πνπ κπνξνχζε λα απνηειΫζεη αθνξκά λα πξΪμνπλ 

ην έδην θαη Ϊιινη ζπλΪδειθνέ ηνπ. Πξφζεζε Ϊιισζηε ηνπ δσγξΪθνπ άηαλ λα 

δεκηνπξγεζεέ ζην λΫν θηάξην ηεο Πηλαθνζάθεο κηα «πηΫξπγα ΒηθΪηνπ», φπσο 

ηνπιΪρηζηνλ δηαβΪδνπκε ζηε δηαζάθε ηεο αδειθάο ηνπ ΔιΫλεο Φξαγθνπνχινπ (κε 

εκεξνκελέα 31 Μαΐνπ 1956), ε νπνέα θαηΫζηεζε γεληθφ θιεξνλφκν ηεο πεξηνπζέαο 

ηεο ηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε «έλα εθ ηνπ εηζνδάκαηνο απηάο ζπληεξάηαη ε ΒηθΪηνο 

πηΫξπμ ηεο πηλαθνζάθεο, φπσο αθξηβψο νξέδεη ελ ηε δηαζάθε ηνπ ν αδειθφο κνπ 

ππξέδσλ ΒηθΪηνο, απφ ην πεξηζζεχνλ δε πνζφλ λα αγνξΪδσληαη πέλαθεο 

δηαθεθξηκΫλσλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ επέ ησλ παιηζέσλ ησλ νπνέσλ λα αλαγξΪθεηαη 

επέ κεηΪιινπ ε επηγξαθά „ΖγνξΪζζε δαπΪλαηο ηνπ θιεξνδνηάκαηνο 

Φξαγθνπνχινπ».
654

 

 

                                                 
653T. Spiteris, «Deuxième exposition temporaire de la Pinacothèque Nationale d‟Athènes», εθ. 

Messagerd‟Athènes, 25 Απγνχζηνπ 1954. 
654Ζ δηαζάθε ηεο ΔιΫλε Φξαγθνπνχινπ παξαηΫζεθε ζηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηνπ Γ.. ηεο 

Δ.Π.Μ.Α.. ζηηο 2 Οθησβξένπ 1956. Ζ Πηλαθνζάθε θιεξνλφκεζε, επέζεο, ην αθέλεην ηεο 

Φξαγθνπνχινπ (απεβέσζε ηνλ επηΫκβξην ηνπ 1956) ζην ΚεθαιΪξη ηεο ΚεθηζηΪο. 



   1059 

Ζ αίζνπζα ηεο λενειιεληθήο γιππηηθήο 

Ζ ζεκαληηθφηεξε πξνζθνξΪ ηεο λΫαο Ϋθζεζεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο άηαλ 

αλακθέβνια ε παξνπζέαζε γηα πξψηε θνξΪ ζην θνηλφ ηεο ζπιινγάο Ϋξγσλ 

λενειιεληθάο γιππηηθάο.
655

Ο ΚαιιηγΪο άδε απφ ηα κΫζα ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1940 εέρε 

ηνλέζεη ζηελ αξζξνγξαθέα ηνπ ηελ αλΪγθε δεκηνπξγέαο κηαο λενειιεληθάο 

γιππηνζάθεο: «Δέλαη αζπγρψξεην, θαη καο ππνβηβΪδεη ζηελ θιέκαθα ηνπ πνιηηηζκνχ 

φηη δελ Ϋρνπκε αμησζά λα θΪλσκε κηα γιππηνζάθε, κηα γιππηνζάθε λΫα ειιεληθά. 

ρη πνιιΪ, αιιΪ κεξηθΪ εθιεθηΪ Ϋξγα πνπ ηηκνχλ ηε λενειιεληθά ηΫρλε κε ηε 

γιππηηθά ηεο, πξΫπεη ην γξεγνξψηεξν λα ζπγθεληξσζνχλ ζ‟ Ϋλα ρψξν θαη λα 

πξνζηαηεπζνχλ απφ ηνλ νξηζηηθφ ρακφ φζν εέλε αθφκε θαηξφο».
656

ΑκΫζσο κεηΪ ηελ 

αλΪιεςε ησλ λΫσλ ηνπ θαζεθφλησλ πξνζπΪζεζε ζπζηεκαηηθΪ λα πινπνηάζεη ηνλ 

παξαπΪλσ ζηφρν, πξνρσξψληαο ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ηκάκαηνο ηεο λενειιεληθάο 

γιππηηθάο εέηε κΫζσ αγνξψλ εέηε κΫζσ δσξεψλ. Έηζη ε ζπιινγά γιππηηθάο ηνπ 

κνπζεένπ πνπ αξηζκνχζε νθηψ κφιηο Ϋξγα ζηα 1949,απμάζεθε ζε ζαξΪληα ηξέα ζηα 

ηΫιε ηνπ 1952. 

Καη ζηελ πεξέπησζε ηεο λΫαο αέζνπζαο, ε εζσηεξηθά ηεο δηαξξχζκηζε 

πξνθΪιεζε ηα ζεηηθΪ ζρφιηα ηνπθαιιηηερληθνχ ξεπνξηΪδ:  

«Σμ ηααάκζ πακφρδθμ, ηαηάθεοημ, δέπεηαζ εοενβεηζηά ημ άπθεημ θςξ πμο ιπαίκεζ 

άθεμκμ απυ ηα ιεβάθα πανάεονα ηαζ ημ ζημνπάεζ εηηοθθςηζηά ζημοξ ημίπμοξ. Οζ 

ημίπμζ, ααιιέκμζ βαθάγζμζ, ημ εηπέιπμοκ βθοηυ ηαζ απαθυ ζημκ πχνμ, ιεζχκμκηαξ ηδκ 

αζπνάδα ημο ηαζ δακείγμκηαξ ημο ημ γεζηυ βαθάγζμ πνχια ημοξ. Έηζζ, ημ ελςηενζηυ 

θςξ ιεημοζζχκεηαζ ζ‟ έκα άθθμ, απείνςξ βθοηφηενμ, πμο πενζαάθθεζ ζημνβζηά ηα παθζά 

ιάνιανα, αθθά πμο ζοβπνυκςξ πενζηθείεζ υθδ ηδ θςηεζκυηδηα πμο πνεζάγεηαζ έκα 

βοικυ, ιζα πνμημιή ή ιζα ηθαζζζηή ζφκεεζζ, βζα κ‟ ακαδεζπεεί. Ζ ιυκδ ημιή ηδξ 

έηεεζδξ βίκεηαζ απυ ηνία ημζπάηζα πμο ζοκεέημοκ ιζα ηεεθαζιέκδ βναιιή ζημ ιέζμκ. Κζ 

εδχ μζ πνςιαηζημί ηυκμζ είκαζ πενίθδιμζ. Φζζηζηί απυ ηδκ ιζα ηαζ απυ ηδκ άθθδ ιενζά 

ημ ίδζμ βαθάγζμ ηςκ ημίπςκ ηαζ ζηδκ ιέζδ ηαζ ζηα πθάβζα πάθζ θζζηζηί».
657

 

                                                 
655Βι. Σ. ΓηαλλνπδΪθε, Ζ ζοθθμβή κεμεθθδκζηήξ βθοπηζηήξ ηαζ δ ζζημνία ηδξ, 1900-2006, φπ.π., ζει. 

191-193. 
656Μ. ΚαιιηγΪο, «Ο ΚαπξΪινο ζηνλ “Παξλαζζφ”», εθ. Σμ Βήια, 18 Οθησβξένπ 1946. 
657Μ. Παπαδνπνχινπ, «Απφ αχξηνλ αλνέγεη ε ΓεπηΫξα Ϋθζεζηο ηεο Δζληθάο Πηλθανζάθεο», εθ. Έεκμξ, 

7 Ηνπιένπ 1954. ΠαξαζΫησ θαη ηε ζπλΫρεηα: «Μπξνο απφ ην γαιΪδην ηνηρΪθη, εέλε ηνπνζεηεκΫλν Ϋλα 

σξαέν Ϋξγν ηνπ ΓεκεηξηΪδε «Ο θνξκφο». ΑπΫλαληέ ηνπ αθξηβψο ρακειΪ βαικΫλν ζ‟ Ϋλα βΪζξν 30 

πφλησλ απφ ην πΪησκα, Ϋλα ππΫξνρν Ϋξγν ηνπ ΥαιεπΪ «Ζ νξακαηηδφκελε» πνπ καδέ κε ηα νξΪκαηΪ 

ηεο, αιιΪδεη θαη ε κνξθά ηεο απ‟ φπνηα κεξηΪ θη αλ ηε δεηο. Έλα Ϋξγν πνπ ζεσξεέηαη απφ ηα θαιχηεξΪ 

ηνπ θαη, γηα πνιινχο, ην θαιχηεξν γιππηφ πνπ δηαζΫηνπκε. ΑλαθΫξσ αθφκα ζηελ έδηα κεξηΪ κεξηθΪ 

θεθΪιηα ηνπνζεηεκΫλα ζε ειαθξΪ «Π», αθφκε Ϋξγα ησλ ΛΪδαξνπ ψρνπ, ηνπ Φηιηππφηε, ηνπ ΒηηΪιε 

θ.α. Απφ ηελ Ϊιιε κεξηΪ ηεο ηνκάο πνπ εέπακε βιΫπνπκε Ϋλα Ϊιιν πεξέθεκν Ϋξγν ηνπ ΥαιεπΪ, ην 

δεχηεξφ ηνπ πξηλ πεξΪζεη απφ ηελ κεγαινθπΐα ζηελ ηξΫια. Δέλαη κηα ζχλζεζε πνπ παξηζηΪλεη Ϋλαλ 

Ϊηπξν πνπ αλαηξΫθεη ηνλ Έξσηα. Έλα κσξφ, αθνπκπηζκΫλν ζηα γφλαηΪ ηνπ κε ηηο θηεξνχγεο ηνπ 
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θνπφο ηνπ ΚαιιηγΪ άηαλ λα παξνπζηΪζεη, φπσο θαη ζηελ πεξέπησζε ηεο 

δσγξαθηθάο, ηηο απαξρΫο ηεο λενειιεληθάο γιππηηθάο, ρσξέο φπσο ηφληζε ζηνλ 

θαηΪινγν λα Ϋρεη ε Ϋθζεζε αμηψζεηο πιεξφηεηαο. Αθεηεξέα άηαλ ην Ϋξγν 

«Φξεηδεξέθνο Γθέιθνξλη», 1827(Π.1556) ηνπ Η. Καινζγνχξνπ,«Ϊξηζην Ϋξγν ηεο 

επηαλεζηαθάο θαιιηηερληθάο παξΪδνζεο», φπσο ζεκεέσζε ν ΚαιιηγΪο ζηνλ 

θαηΪινγν. Μαδέ ηνπ άηαλ εθηεζεηκΫλε θαη κηα ραιθνγξαθέα πξνηνκάο ηνπ έδηνπ 

ιφξδνπ απφ ηνλ Π. ΠξνζαιΫληε, Ϋξγν ηνπ Νηθ. Μαθηεδνπ (εμ ηδησηηθάο ζπιινγάο), 

ελψ ηνπ Παχινπ ΠξνζαιΫληε(1784-1837) εθηέζεην θαη ην γιππηφ «ΠιΪησλ», 1815, 

Ϋπεηηα απφ παξαρψξεζε ηνπ Ννκηζκαηηθνχ Μνπζεένπ. Γηα ηνλ ΚαιιηγΪ νη 

ΠξνζαιΫληεο θαη Καινζγνχξνο αληηπξνζψπεπαλ ζηε γιππηηθά φ,ηη νη ΓνμαξΪδεο θαη 

Καληνχλεδεο ζηε δσγξαθηθά, ηε ζηξνθά, δειαδά, πξνο ηελ ηηαιηθά ηΫρλε θαη 

ηαπηφρξνλα ηα Ϋξγα ηνπο απνηεινχζαλ ηα πξψηα κλεκεηαθΪ Ϋξγα λενειιεληθάο 

γιππηηθάο.
658

 

Ο επηζθΫπηεο ηεο ζπγθεθξηκΫλεο αέζνπζαο ηνπ Εαππεένπ Ϋβιεπε θπξέσο Ϋξγα 

ηεο λενειιεληθάο γιππηηθάο ηνπ 19
νπ

 αηψλα: 

 «Ζ Νχρηα», 1864 (Π.1500) θαη «Αδειαΐο Ρηζηφξη», 1867 (Π.1501) ηνπ ΗσΪλλε 

Κφζζνπ, αγνξΪ απφ ηνλ ΑλΪξγπξν Γεκαηξαθφπνπιν (ζπλεδξέαζε ηεο 30
εο

 

Γεθεκβξένπ 1950) γηα 600.000 δξρ.
659

 

 Σν «Πλεχκα ηνπ ΚνπΫξληθνπ», 1877 (Π.1417)θαη «Σν παηδέ κε ηνλ θΪβνπξα», 

1891(Π.1419), ηνπ Γεψξγηνπ Βξνχηνπ, πξνεξρφκελα θαη ηα δπν απφ ην θηάκα 

Θσλ θαη ην θιεξνδφηεκα ηνπ ΝηθνιΪνπ Η. Ζιηνπνχινπ. 

 ΠΫληε Ϋξγα ηνπ Λεσλέδα Γξφζε: «Πελειφπε», 1873 (Π.508, δσξεΪ 

Αλαθηφξσλ),
660

 «Νεθξηθά κνξθά» (Π.1702, δσξεΪ Δπακεηλψλδα εκαληάξα), 

«Πελειφπε», 1864 (Π.1508, γχςνο βακκΫλνο, αγνξΪ γηα 1.000.000 δξρ., 

ζπλεδξέαζε ηεο 29
εο

 Μαξηηνπ 1951), «Γπλαηθεέα κνξθά» (Π.1509, πειφο, αγνξΪ 

γηα 1.000.000 δξρ., ζπλεδξέαζε ηεο 29
εο

 Μαξηένπ 1951) θαη «ΚνπθνπβΪγηα» 

                                                                                                                                            
απαιΫο απαιΫο Ŕ λνκέδεηο πσο αλ αγγέμεηο ηα δΪρηπιΪ ζνπ ζα ζπλαληάζνπλ πνχπνπια Ŕ ηξΫθεηαη απφ 

ηνλ Ϊηπξν Ŕ κηα πεξέθεκε κνξθά «ζαηχξνπ» - κε ζηαθχιηα. ΤπΪξρνπλ, επέζεο, ζ‟ απηάλ ηελ κεξηΪ 

Ϋξγα ηνπ Ησαλ. Κφζζνπ, ηνπ Βξνχηνπ, ε «Πελειφπε» ηνπ Γξφζνπ, ηξέα κηθξΪ Ϋξγα ηνπ έδηνπ θ.Ϊ. […] 

δχν ζρΫδηα ηνπ ΥαιεπΪ, δχν απηνπξνζσπνγξαθέεο πνπ ηνλ δεέρλνπλ, ε κηα ζηα 1925 θαη ε Ϊιιε ιέγν 

πξηλ ηξειιαζά, ην 1937 θαη πνπ πιαηζηψλνπλ ηνλ Ϊηπξν». 
658Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ, Οδδβυξ ηδξ Δηεέζεςξ. Πνχηδ πενίμδμξ, 

Γεφηενμκ ηιήια, ΕΪππεηνλ ΜΫγαξνλ, Αζάλα, 1954, ζει.2. Αληέζηνηρα ε ΔιΫλε Βαθαιφ εληφπηζε ηελ 

αξρά ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο πιαζηηθάο ηΫρλεο ζηε δεκηνπξγέα ηεο πξψηεο Ϋδξαο γιππηηθάο 

ζηα ΔπηΪλεζα θαη ηνλ Παχιν ΠξνζαιΫληε, ν νπνένο κΫζα απφ ηε καζεηεέα ηνπ ζηνλ Καλφβα, 

επαλαζπλδΫζεθε κε ηα αξραηνειιεληθΪ πξφηππα. Βι. Δ. Βαθαιφ, ΟηπξψηνηΈιιελεογιχπηαη, εθ. 

ΣαΝέα, 31 Απγνχζηνπ 1954.  
659ΑγνξΪζηεθαλ επέζεο θαη ηξεηο αθφκε πξνηνκΫο αλδξψλ, γηα 600.000 δξρ. Ϋθαζηε. 
660Ήηαλ ηνπνζεηεκΫλε ζηα ΠαιαηΪ ΑλΪθηνξα, Ϋμσ απφ ηελ αέζνπζα ησλ Σξνπαέσλ. Λέγν πξηλ ηνλ 

ζΪλαηφ ηνπ ν ΒαζηιηΪο Γεψξγηνο Α΄ ην δψξηζε ζηελ Πηλαθνζάθε θαη, ειιεέςεη ρψξνπ, ε θχιαμά ηνπ 

αλαηΫζεθε ζηε ρνιά Καιψλ Σερλψλ. Σν γιππηφ άηαλ ζην ζηεγαζκΫλν πξναχιην ηεο ρνιάο.  
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(Π.1762, κΪξκαξν, αγνξΪ γηα 4.500.000 δξρ. απφ ηνλ Βεξζά, ζπλεδξέαζε ηεο 

15
εο

 Απξηιένπ 1954). 

 Ο «Βνζθφο κε θαηζηθΪθη», 1856(Π.1418) ηνπ Γεσξγένπ ΦπηΪιε πνπ πξνεξρφηαλ 

απφ ην θηάκα Θσλ θαη ην θιεξνδφηεκα ΝηθνιΪνπ Η. Ζιηνπνχινπ. 

 Ζ «Πξνηνκά ηεξσκΫλνπ (Καΐξεο)», 1889(Π.1544, αγνξΪ 3.750.000 απφ ηελ 

καξΪγδα Εεπγψιε, ζπλεδξέαζε ηεο 26
εο

 επηεκβξένπ 1951)ηνπ ΛΪδαξνπ ψρνπ. 

 Ζ «Αηθαηεξέλε Κσλζηαληηλέδε» (Π.1477, δσξεΪ Έιγαο ΛακπξΪθε) ηνπ 

Γεκεηξένπ Φηιηππφηε. 

 Σν «Πελζνχλ Πλεχκα (εθκαγεέν απφ ηνλ νηθνγελεηαθφ ηΪθν ηνπ ΝηθνιΪνπ 

ΚνπκΫιε ζην Α΄ Νεθξνηαθεέν ηεο Αζάλαο»), 1872(ΔΚ.6) ηνπ ΗσΪλλεΒηηζΪξε. 

 «Πξνηνκά γπλαέθαο», 1883 (Π.1484, δσξεΪ ΗσΪλλε Βαζηιεένπ) ηνπ ΛΪδαξνπ 

ΦπηΪιε. 

Απφ ηα δεθαεπηΪ γιππηΪ ηεο ζπιινγάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο πνπ αλάθαλ 

ζηνλ 20
ν
 αηψλα (Ϋξγα ησλ ΘσκΪ Θσκφπνπινπ, Αληψλε ψρνπ, ΜηρΪιε Σφκπξνπ, 

ΛνπθΪ Γνχθα, ΘαλΪζε ΑπΪξηε θαη Γηψξγνπ Ενγγνιφπνπινπ), επηιΫρζεθε λα εθηεζεέ 

ζηελ αέζνπζα ηνπ Εαππεένπ κφλν ν «Γπλαηθεένο Κνξκφο», 1920 (Π.505) ηνπ Κψζηα 

ΓεκεηξηΪδε, δσξεΪ ηνπ Αληψλε ΜπελΪθε άδε απφ ηελ πεξένδν ηνπ ΜεζνπνιΫκνπ. 

εκαέλνπζα ζΫζε ζηελ αθάγεζε ηνπ ΚαιιηγΪ θαηΫιαβε ε γιππηηθά 

παξαγσγά ηνπ Γηαλλνχιε ΥαιεπΪ, ηνπ νπνένπ παξνπζηΪζηεθαλ δψδεθα ζπλνιηθΪ 

Ϋξγα, θαζψο επέζεο θαη δχν ζρΫδηα ηνπ. Απφ ηελ πξψηε πεξένδν ηνπ γιχπηε ε 

ζπιινγά δηΫζεηε ην καξκΪξηλν Ϋξγν «Ϊηπξνο πνπ παέδεη κε ηνλ Έξσηα», 1877 

(Π.2086, δσξεΪ ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ Άγγεινπ Καλειιφπνπινπ), ε αλαπαξαγσγά ηνπ 

νπνένπ θηινμελάζεθε ζε φια ζρεδφλ ηα ξεπνξηΪδ ηνπ θαζεκεξηλνχ θαη πεξηνδηθνχ 

ηχπνπ.
661

 Σα ππφινηπα γιππηΪ αλάθαλ ζηε δεχηεξε, «κεηαινγηθά» πεξένδν ηνπ 

γιχπηε. Δθηφο απφ ην «Μπζηηθφ» πνπ εέρε δσξέζεη ν έδηνο ν ΚαιιηγΪο ζηε ζπιινγά 

ηνπ κνπζεένπ, ηα Ϊιια δΫθα γιππηΪ πξνΫξρνληαλ απφ ηε δσξεΪ ηεο ΣξαπΫδεο ηεο 

ΔιιΪδνο ζηα 1950: «ΑλαπαπνκΫλε», 1931 (Π.1466), «Δξκάο, Πάγαζνο θαη 

Αθξνδέηε», 1933 (Π.1467), «Ζ ζθΫςε ά Γνξγφλα», 1933 (Π.1468), «Μηθξά 

αλαπαπνκΫλε», 1935 (Π.1469), «Μάδεηα ΗΗΗ», 1933 (Π.1470), «ΚεθΪιη αγγΫινπ (Σν 

αγγειΪθη)», 1924-1930 (Π.1471), «Ο ζεξηζηάο», 1924-1930 (Π.1472), «Ο θπλεγφο», 

1933 (Π.1473), «Αγέα ΒαξβΪξα θαη Δξκάο», πξηλ ην 1925 (Π.1474), «Ζ γξηΪ», 1918-

1924 ά 1924-1930, (Π.1475).   

Ζ θαιιηηερληθά αμέα ηεο γιππηηθάο παξαγσγάο ηνπ ΥαιεπΪ θαη ε ζεκαζέα ηεο 

ζηελ ηζηνξέα ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο εέρε άδε ηνληζηεέ απφ ηελ πεξένδν ηνπ 

                                                 
661Βι. εθ. Έεκμξ, 7 Ηνπιένπ 1954.Δθ. Σμ Βήια, Ζ Αοβή, 9 Ηνπιένπ 1954. Δθ. Νεμθυβμξ Παηνχκ, 10 

Ηνπιένπ 1954.  
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ΜεζνπνιΫκνπ.Ο έδηνο ν ΚαιιηγΪο εέρε άδε αλαθεξζεέ ζηελ ηερλνθξηηηθά ηνπ γηα ηελ 

Παλειιάληα Έθζεζε ηνπ 1948, ζηα γιππηΪ πνπ ν ΥαιεπΪο θηινηΫρλεζε κεηΪ ηελ 

αζζΫλεηΪ ηνπ, ραξαθηεξέδνληΪο ηα σο «απφ ηα πην αιεζηλΪ Ϋξγα ηεο λενειιεληθάο 

γιππηηθάο» θαη απνδέδνληαο ηελ πνηφηεηΪ ηνπο ζην γεγνλφο φηη ν γιχπηεο εξγΪζηεθε 

ζηε δεχηεξε απηά πεξένδν «κε ην ηαιΫλην ηνπ θαη κε κηα πεγαέα δχλακε».
662

ΓηΫθξηλε, 

κΪιηζηα, ζηνλ «Πάγαζν» ζηνηρεέα πνπ εέραλ θΪηη απφ ηελ απιφηεηα θαη ηελ 

ακεζφηεηα ηεο Ϋθθξαζεο κηαο αξραηνειιεληθάο ηξαγσδέαο θαη ζπκπΫξαλε φηη έζσο 

άηαλ «θαιχηεξ αλ ακο παξαδέδνληαη Ϋηζη ηα Ϋξγα. ΦνβΪηαη θαλεέο κάπσο ε ρνιά ηνπ 

ηνλ εέρε θαηαζηξΫςεη, φπσο θαη ηνλ Γχδε, αλ ηειεέσλε ηα Ϋξγα ηνπ ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο ρνιάο. ηΡαγηθά δπζηπρψο πηζηνπνέεζε αλ θΪπνηε απνδεηρζεέ 

ζσζηά».
663

 

ε Ϋγγξαθν, επέζεο, κε ηέηιν «Πεξέ ηεο αμέαο ηνπ Ϋξγνπ ηνπ Γηαλλνχιε 

ΥαιεπΪ θαη ηεο αλΪγθεο δηαθπιΪμεψο ηνπ» ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1949, κε ηηο 

ππνγξαθΫο ηνπ πξχηαλε ηνπ Παλεπηζηεκένπ Αζελψλ Γ. Οηθνλφκνπ, ηνπ πξχηαλε ηνπ 

Πνιπηερλεένπ Γ. Βαξνχλε, ηνπ Σφκπξνπ, ηνπ πξνΫδξνπ ηεο Αθαδεκέαο Αζελψλ Α. 

ΟξιΪλδνπ θαη ηνπ ΚαιιηγΪ ηνλέζηεθε φηη ην Ϋξγν ηνπ ΥαιεπΪ άηαλ πνιχηηκν φρη 

κφλν γηα ηελ ηζηνξέα ηεο Νενειιεληθάο Γιππηηθάο, αιιΪ θαη γηα ην κΫιινλ ηεο 

Διιεληθάο ΣΫρλεο (κε θεθαιαέα ζην θεέκελν) θαη επηζεκΪλζεθαλ ηα ζηνηρεέα εθεέλα 

πνπ ηνπ ρΪξηδαλ ηελ πςειά ηνπ θαιιηηερληθά αμέα:  

«κηςξ εζξ μοδεκυξ άθθμο ζοβπνυκμο ημ ένβμκ απακηάηαζ ηυζμκ πθήνδξ ζφκεεζζξ 

απάκηςκ ηςκ ζημζπείςκ, άηζκα απμηεθμφκ ηδκ ααζζηήκ πνμτπυεεζζκ εκυξ ένβμο 

ορδθμφ, ήημζ έκζηζηημκ, θασηυηδξ, ζμθία, ζζημνζηή ζοκείδδζζξ, ημο ανπαίμο, ημο 

Υνζζηζακζημφ, ημο θασημφ ηαζ ημο μπμίμο δ πκεοιαηζηυηδξ ημ ηάικεζ κα δζαηνίκεηαζ 

ιέζα εζξ υθδκ ηδκ ζφβπνμκμκ ηαθθζηεπκζηήκ παναβςβήκ. Έκα ημζαφηδξ ζπακζυηδημξ ηαζ 

ιμκαδζηήξ ηαθθζηεπκζηήξ ζδιαζίαξ ένβμκ δζα ημ μπμίμκ δζαπμνεί ηακείξ ακ πνέπεζ κα ημ 

εηθάαεζ ςξ θαζκυιεκμκ επζαζχζεςξ ημο Ανπαίμο Πμθζηζζιμφ ιαξ ή κα ημ απμδχζεζ εζξ 

ημ ηναβζηυκ ζημζπείμκ ηδξ γςήξ ημο, επζαάθθεζ εζξ πάκηα ημ οπένηαημκ πνέμξ ηδξ 

δζαθοθάλεχξ ημο ιέπνζ ηαζ ημο ηεθεοηαίμο ηειαπίμο ημο».
664

 

Σελ «ειιεληθφηεηα» ηεο γιππηηθάο παξαγσγάο ηνπ ΥαιεπΪ θαηΪ ηε 

«κεηαινγηθά» ηνπ πεξένδν αλΫπηπμε ζπζηεκαηηθΪ ν ΚαιιηγΪο ζε δχν Ϊξζξα ηνπ ζηελ 

εθεκεξέδα Σμ Βήια ην θζηλφπσξν ηνπ 1950, γξακκΫλα κε αθνξκά ηε δσξεΪ πξνο ηελ 

                                                 
662Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ Παλειιάληνο Καιιηηερληθά Έθζεζηο: Παιαηνέ, λΫνη θαη λεψηαηνη», εθ. Σμ Βήια, 

23 Ννεκβξένπ 1948. Αλαδεκνζηεχεηαη ζην Μ. ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 1937-1982, φπ.π., ζει. 157-

159. 
663π.π. 
664Παξαηέζεηαη ζην Σ. ΓηαλλνπδΪθε, Ζ ζοθθμβή κεμεθθδκζηήξ βθοπηζηήξ ηαζ δ ζζημνία ηδξ, 1900-2006, 

φπ.π., ζει.164. 
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Δζληθά Πηλαθνζάθε Ϋξγσλ ηνπ γιχπηε απφ ηελ ΣξΪπεδα ηεο ΔιιΪδνο.
665

Σφληζε φηη ε 

πεξένδνο κεηΪ ηελ αζζΫλεηΪ ηνπ δελ άηαλ «πεξένδνο ηξΫιαο», αιιΪ αληέζεηα Ϋθαλε 

Ϋξγα «κεζησκΫλεο θαιιηηερληθάο ηθαλφηεηαο», αθνχ απΫβαιε ην μΫλν, ην επέθηεην 

θαη ηελ πξφζθαηξε Ϋθθξαζε ηεο επνράο ηνπ ά κΪιινλ ηεο ζρνιάο ηνπ, «Ϋβγαιε ηνπο 

ηχπνπο θαη ηα αηαέξηαζηα ξνχρα θαη παξνπζηΪζηεθε κε ηελ νκνξθηΪ πνπ ηνπ ρΪξηζε ε 

ειιεληθά θχζε». Υαξαθηάξηζε Ϋηζη ηελ «ΚνηκσκΫλε» σο κέκεζε ηνπ γεξκαληθνχ 

γιππηνχ ζηνλ ηΪθν ηεο Βαζέιηζζαο Λνπΐδαο ηεο Πξσζέαο ζην αξιφηελκπνπξγθ ηνπ 

Βεξνιέλνπ, ελψ ζηελ «Αλαπαπφκελε» εέδε Ϋλα Ϋξγν γεκΪην θαιιηηερληθΪ επξάκαηα, 

θηινηερλεκΫλν απφ Ϋλαλ γιχπηε πνπ Ϋρεη ζπλεέδεζε ηεο απνζηνιάο ηνπ. 

ΔπηπξνζζΫησο ηφληζε φηη ηα ηκάκαηα ηνπ Ϋξγνπ δελ Ϋρνπλ ηελ αλαηνκηθά, 

λαηνπξαιηζηηθά αθξέβεηα, αιιΪ δηαηεξνχλ ηελ πεηζηηθφηεηΪ ηνπο θαη εέλαη πην 

αιεζηλΪ, επεηδά πιεζηΪδνπλ πεξηζζφηεξν ηνλ Ϊλζξσπν, ζηνηρεέν πνπ ην ραξαθηάξηζε 

«αδηαθηινλέθεηε ειιεληθά Ϋθθξαζε». Έθαλε δε ιφγν γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ΥαιεπΪ 

λα ηζνξξνπάζεη κηα ζεηξΪ αληέζεησλ ζηνηρεέσλ θαη λα ηα θΫξεη ζην ζσζηφ κΫηξν, 

φπσο κφλν Ϋλαο αξραένο Έιιελαο γιχπηεο ζα κπνξνχζε λα θΪλεη. Υαξαθηάξηζε Ϋηζη 

ηελ «Αλαπαπφκελε σο θαζαξΪ ειιεληθφ Ϋξγν θαη έζσο ην ζεκαληηθφηεξν 

λενειιεληθφ γιππηφ.
666

 ην δεχηεξν Ϊξζξν ηνπ ν ΚαιιηγΪο απΫδσζε ηε θάκε ηεο 

«ΚνηκσκΫλεο» ζε εμσηεξηθΪ, επηθαλεηαθΪ ζηνηρεέα, φπσο άηαλ ν ηφπνο πνπ άηαλ 

ζηεκΫλν (Νεθξνηαθεέν ησλ Αζελψλ), ην ζΫκα ηνπ ζαλΪηνπ πνπ ζπγθηλνχζε ηε 

ξνκαληηθά δηΪζεζε ησλ αλζξψπσλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ηελ νκνξθηΪ ηεο κνξθάο θαη ηνλ 

λαηνπξαιηζκφ ζηελ εθηΫιεζε. ΤπνγξΪκκηζε φκσο πσο νη πεξηζζφηεξνη δελ 

πξνρσξνχλ ζηα βαζχηεξα αηζζεηηθΪ θξηηάξηα, βΪζεη ησλ νπνέσλ απνδεηθλχεηαη ε 

κΫηξηα θαιιηηερληθά ηνπ αμέα. Έθαλε θαη ζην Ϊξζξν απηφ ιφγν γηα ηνλ 

«μελνκαζεκΫλν» ΥαιεπΪ θαη αλαθΫξζεθε ζηα παιηΪ ηνπ Ϋξγα ηα νπνέα «πξνδέλνπλ 

πνιχ ηνλ ξπζκφ ηεο επνράο, ηεο ιεγφκελεο λΫαο ηΫρλεο (αξ λνπβψ) ηεο ηΫρλεο πνπ 

πνιχ γιάγνξα μεπεξΪζηεθε θαη πνπ Ϊθεζε ηηο ρεηξφηεξεο αλακλάζεηο απφ φιεο ηηο 

επνρΫο ηεο ηΫρλεο Ϋσο ηα ζάκεξα». Γηα ηνλ ΚαιιηγΪ, ηα αξηζηνπξγάκαηΪ ηνπ ηα 

Ϋδσζε ν ΥαιεπΪο φηαλ μαλαβξάθε ηνλ εαπηφ ηνπ, φηαλ ιπηξψζεθε απφ ηηο 

                                                 
665 Ο έδηνο ν ΚαιιηγΪο κε επηζηνιΫο ηνπ ην θζηλφπσξν ηνπ 1949 δάηεζε απφ ηνπο δηνηθεηΫο ηεο 

Δζληθάο ΣξΪπεδαο Γ. Πεζκαδφγινπ θαη ηεο ΣξΪπεδαο ηεο ΔιιΪδαο Γ. Μαληδαβέλν λα βνεζάζνπλ 

νηθνλνκηθΪ ηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε γηα λα απνθηάζεη ηα Ϋξγα ηνπ ΥαιεπΪ απφ ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ 

γιχπηε. ΣειηθΪ ζηελ Ϋθθιεζε ηνπ δηεπζπληά ηεο Πηλαθνζάθεο αληαπνθξέζεθε ν Μαληδαβέλνο. Βι. 

ζρεηηθΪ Σ. ΓηαλλνπδΪθε, Ζ ζοθθμβή κεμεθθδκζηήξ βθοπηζηήξ ηαζ δ ζζημνία ηδξ, 1900-2006, φπ.π., ζει. 

165-171. 
666Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ “ΑλαπαπνκΫλε” ηνπ ΥαιεπΪ», εθ. Σμ Βήια, 23 επηεκβξένπ 1950. 

Αλαδεκνζηεχεηαη ζην Μ. ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 1937-1982, φπ.π., ζει. 199-203. 
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δεζκεχζεηο ηνπ. Με πνιχ ζεξκΪ ιφγηα ζρνιέαζε ν δηεπζπληάο ηεο Πηλαθνζάθεο θαη 

ηνλ «Πάγαζν», εθζεηΪδνληαο ηελ πξσηνηππέα ηεο ζχιιεςάο ηνπ θαη ζεκεηψλνληαο 

κΪιηζηα πσο ζην Ϋξγν απηφ Ϋβιεπε «ην ζχκβνιν ηεο ΔιιΪδαο θαη ηελ ηξαγηθά ηεο 

κνέξα θαη ηελ ππεξάθαλε ππνηαγά ζ‟ Απηάλ».
667

 

Σελ έδηα πεξένδν, εμΪιινπ, πνπ ε Δζληθά Πηλαθνζάθε παξνπζέαζε ηα Ϋξγα 

ηνπ ΥαιεπΪ ζηηο αέζνπζεο ηνπ Εαππεένπ, ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο εέρε απνθαζέζεη λα 

νξηζηεέ δεθαεπηακειάο επηηξνπά, ππφ ηελ πξνεδξέα ηνπ Ν. Λνχβαξε, κε ζθνπφ ηε 

δηνξγΪλσζε ησλ ενξηαζηηθψλ εθδειψζεσλ γηα ηα εθαηφ ρξφληα απφ ηε γΫλλεζε ηνπ 

θαιιηηΫρλε.
668

 ΑλΪκεζα ζηηο πξνηΪζεηο ηεο Δπηηξνπάο άηαλ, ζχκθσλα κε ηα 

δεκνζηεχκαηα ηεο επνράο, ε νξγΪλσζε Ϋθζεζεο Ϋξγσλ ηνπ ΥαιεπΪ ζην ΕΪππεην 

ΜΫγαξν θαη ε Ϋθδνζε εηδηθνχ αλακλεζηηθνχ ηεχρνπο γηα ηνλ θαιιηηΫρλε.
669

  

                                                 
667Μ. ΚαιιηγΪο, «Καη πΪιηλ γχξσ απφ ηνλ ΥαιεπΪ», εθ. Σμ Βήια, 1 Οθησβξένπ 1950. 

Αλαδεκνζηεχεηαη ζην Μ. ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 1937-1982, φπ.π., ζει. 203-208. 
668Σελ επηηξνπά απνηεινχζαλ ν γ.γ. ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο Κσλζηαληέλνο Γεσξγνχιεο, ν 

θαζεγεηάο Ν. Λνχβαξεο, ν ηξαηάο Γνχθαο, ν Αληψλεο ψρνο, ν Μ. Σφκπξνο, ν ινγνηΫρλεο π. 

Θενδσξφπνπινο, ν Μ. ΚαιιηγΪο, ν αληηπξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιένπ Αζελαέσλ Γ. 

ΖγνπκελΪθεο, ν πξφεδξνο ηνπ Καιιηηερληθνχ Δπηκειεηεξένπ Γ. Γάκαο θαη εθπξφζσπνη ηεο ελ 

Αζάλαηο παξνηθέαο ησλ Σελέσλ. ΓξακκαηΫαο ηεο Δπηηξνπάο νξέζηεθε ν π. ΚαηξηβΪλνο. Βι. ζρεηηθΪ 

Αλκ., «Ζ εθαηνληαεηεξέο ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο “ΚνηκσκΫλεο”», εθ. Σα Νέα, 22 Ηνπλένπ 1954. Α. 

ΜακΪθεο, «Σν θαιιηηερληθφλ ξεπνξηΪδ ηεο εβδνκΪδνο», εθ. Έεκμξ, 23 Ηνπλένπ 1954. 
669Α. ΜακΪθεο, «Σν θαιιηηερληθφλ ξεπνξηΪδ ηεο εβδνκΪδνο», εθ. Έεκμξ, 14 Ηνπιένπ 1954. 
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20.3) Ζ έθζεζε ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζηνΠεξίπηεξν ησλ Δζλώλ ηεο Γηεζλνύο 

Δθζέζεσο Θεζζαινλίθεο, 8 Μαΐνπ – 3 Ηνπιίνπ 1955 

Σν β΄ ηκάκα ηεο ελαιαζζφκελεο Ϋθζεζεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζηελ 

αξηζηεξά πηΫξπγα ηνπ Εαππεένπ Ϋθιεηζε ζηα ηΫιε Απξηιένπ ηνπ 1955, κε ζθνπφ λα 

νξγαλσζεέ Ϋθζεζε ηεο ζπιινγάο ηνπ κνπζεένπ ζηε Θεζζαινλέθε. Ζ πξσηνβνπιέα 

αλάθε ζηε Μαθεδνληθά Καιιηηερληθά Δηαηξεέα «ΣΫρλε», πξφεδξνο ηεο νπνέαο άηαλ ν 

Λέλνο Πνιέηεο,
670

 θαη νη πξνεηνηκαζέεο εέραλ άδε μεθηλάζεη απφ ηνλ ΜΪξηην, ελψ σο 

ρψξνο εέρε πξνηαζεέ ην λεφδκεην Πεξέπηεξν ησλ Δζλψλ ζηνλ ρψξν ηεο Γηεζλνχο 

Έθζεζεο Θεζζαινλέθεο.
671

Ο Τπνπξγφο Πξνεδξέαο ζηελ θπβΫξλεζε ΠαπΪγνπ, 

Γεψξγηνο ΡΪιιεο απνδΫρζεθε ηελ εηζάγεζε ηνπ ΚαιιηγΪ λα ρνξεγεζεέ ην πνζφ ησλ 

50.000 δξρ. γηα ηελ νξγΪλσζε ηεο Ϋθζεζεο, γηα ηελ νπνέα κεηΫβεζαλ ζηε 

Θεζζαινλέθε, εθηφο απφ ηνλ έδην ηνλ δηεπζπληά ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, ν 

ζπληεξεηάο ηνπ κνπζεένπ Κσλζηαληέλνο Κνπηζνπξάο θαη ν πχξνο Βαζηιεένπ, ν 

νπνένο, ζπκέδσ, εέρε αλαιΪβεη ηε δηαξξχζκηζε ησλ αηζνπζψλ ηνπ Εαππεένπ.
672

Σα 

εγθαέληα Ϋγηλαλ ηειηθΪ ζηηο 8 Μαΐνπ 1955, 
673

 παξνπζέα ηνπ ΤπνπξγνχΓεληθνχ 

Γηνηθεηά Βνξεένπ ΔιιΪδαο Γεψξγηνπ ΚνζκΪ θαη ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα 

ΒιαρνγηΪλλε, ηνπ ζηξαηεγνχ ηνπ Γ΄ ψκαηνο ηξαηνχ Βαζηιφπνπινπ, ηνπ ΓεκΪξρνπ 

Θεζζαινλέθεο ΜελΪ Παηξέθηνπ θαη πνιιψλ αλζξψπσλ ησλ ηερλψλ θαη ησλ 

γξακκΪησλ (εηθ.134-136).
674

 Ζ ηηκά ηνπ εηζηηεξένπ γηα ηελ Ϋθζεζε αλάιζε ζηηοδχν 

ρηιηΪδεο δξρ.,κε δσξεΪλ εέζνδν γηα θνηηεηΫο, ζπνπδαζηΫο θαη καζεηΫο, θαζψο θαη γηα 

φινπο ηνπο επηζθΫπηεο θΪζε ΓεπηΫξα, ελψ ηππψζεθε θαη εηδηθφο θαηΪινγνο κε Ϋλα 

ζχληνκν εηζαγσγηθφ θεέκελν ηνπ ΚαιιηγΪ.
675

 Ζ εηαηξεέα «ΣΫρλε» δηνξγΪλσζε 

                                                 
670ρεηηθΪ κε ηελ «ΣΫρλε», βι. Γ. Κεραγηφγινπ-Μ.αιηηΫι-Ν. ΠαπαλδξΫνπ (επηκ.), «Σέπκδ» - Σνζάκηα 

πνυκζα, 1952-1982, Θεζζαινλέθε,  ΣΫρλε, Μαθεδνληθά Καιιηηερληθά Δηαηξέα, 1985. Κ. Κηιεζνπνχινπ 

(επηκ.), Σέπκδ, 50 πνυκζα, 1951-2001: ζοθθμβή ένβςκ γςβναθζηήξ ηδξ Μαηεδμκζηήξ Καθθζηεπκζηήξ 

Δηαζνεζαξ «Σέπκδ», ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο, Πνιηηηζηηθφ ΚΫληξν Θεζζαινλέθεο Μ.Η.Δ.Σ., 14 Ννεκβξένπ 

2001 Ŕ 6 Ηαλνπαξένπ 2002, Θεζζαινλέθε,  ΣΫρλε, Μαθεδνληθά Καιιηηερληθά Δηαηξέα, 2001.    
671Βι. Αλκ., «200 Ϋξγα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζα εθηεζνχλ εηο ηελ Θεζζαινλέθε», εθ. Σα Νέα, 15 

Μαξηένπ 1955. 
672Βι. ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηνπ Καιιηηερληθνχ πκβνπιένπ ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζηηο 26 Απξηιένπ 

1955, φπνπ θαη παξαηέζεηαη θαη αλαιπηηθφο πέλαθαο ησλ δαπαλψλ ηεο Ϋθζεζεο. 
673Αλκ., «ΑξρΪο Μαΐνπ ε Ϋθζεζηο Ϋξγσλ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», εθ. Μαηεδμκία, 24 Απξηιένπ 

1955. Αλκ., «Ζ Ϋθζεζηο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», εθ. Δθθδκζηυξ Βμννάξ Θεζζαθμκίηδξ, 27 Απξηιένπ 

1955. Αλκ., «Σελ Κπξηαθάλ ηα εγθαέληα ηεο εθζΫζεσο πηλΪθσλ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», εθ. 

Μαηεδμκία, 6 Μαΐνπ 1955. Αλκ., «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε εηο ηελ πφιηλ καο», εθ.Δθθδκζηυξ Βμννάξ 

Θεζζαθμκίηδξ, 6 Μαΐνπ 1955.  
674 Γ.Γ., «Σα εγθαέληα ηεο εθζΫζεσο ηεο Πηλαθνζάθεο», εθ. Μαηεδμκία, 10 Μαΐνπ 1955, φπνπ θαη 

αλαιπηηθά ιέζηα κε ηα νλφκαηα ησλ παξεπξηζθνκΫλσλ. Φσηνγξαθέα θαη ξεπνξηΪδ ζηελ εθ.Φςξ, 10 

Μαΐνπ 1955. Φσηνγξαθέα επέζεο ζηελ εθ.Δθθδκζηυξ Βμννάξ, 10 Μαΐνπ 1955. 
675Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ, Οδδβυξ ηδξ εηεέζεςξ (8 Μαΐμο Ŕ 30 

Ημοκίμο), Πεξέπηεξνλ Δζλψλ Γηεζλνχο ΔθζΫζεσο Θεζζαινλέθεο, β΄ Ϋθδνζε, Θεζζαινλέθε, 1955. 
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μελαγάζεηο θαη δηαιΫμεηο ζηνπο ρψξνπο ηεο Ϋθζεζεο, θαη αλΪκεζα ζηνπο νκηιεηΫο 

άηαλ ε ΑξηΪδλε ΚνπκΪξε
676

 θαη ν Πνιχθιεηηνο ΡΫγθνο, ν νπνένο κΪιηζηα κέιεζε γηα 

ηε δσά θαη ην Ϋξγν ηνπ Γνκάληθνπ Θενηνθφπνπινπ κπξνζηΪ ζηηο ειαηνγξαθέεο «Ο 

Υξηζηφο» θαη «Ζ ηαχξσζε».
677

 Ζ πξνζΫιεπζε ησλ επηζθεπηψλ άηαλ αζξφα θαη 

ζχκθσλα κε ηα ξεπνξηΪδ ηνπ καθεδνληθνχ ηχπνπ ζπλνιηθΪ πΪλσ απφ δεθαηξεέο 

ρηιηΪδεοΪηνκα εέδαλ ηελ Ϋθζεζε.
678

 Γηα ηνλ ιφγν απηφλ Ϊιισζηε παξαηΪζεθε ε 

ιεηηνπξγέα ηεο γηα ηξεηο κΫξεο, κΫρξη ηηο 3 Ηνπιένπ 1955,
679

 ελψ θαη ν θαηΪινγνο ηεο 

Ϋθζεζεο εμαληιάζεθε θαη μαλαηππψζεθε. 

ην κηθξφ ζε Ϋθηαζε εηζαγσγηθφ ηνπ θεέκελν, ν δηεπζπληάο ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο, αθνχ αλΫθεξε ζχληνκα ηελ ηζηνξέα ηνπ θαιιηηερληθνχ ηδξχκαηνο, 

ηφληζε φηη ε Ϋθζεζε παξνπζηΪδεη ηα «εθιεθηΪ Ϋξγα Διιάλσλ δσγξΪθσλ 

αληηπξνζσπεχνληα ηνπο ζεκαληηθψηεξνπο ζηαζκνχο ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο, ε 

νπνέα απνηειεέ ζεκαληηθφλ θεθΪιαηνλ εζληθάο ππεξεθΪλεηαο». ΔπαλαιακβΪλνληαο 

δε απηνιεμεέ φζα εέρε γξΪςεη θαη ζηνπο θαηαιφγνπο ηνπ Εαππεένπ, επεζάκαλε φηη ην 

ειιεληθφ θξΪηνο ακΫζσο κεηΪ ηελ αλεμαξηεζέα ηνπ δηΫζεηε θαιιηηΫρλεο πνπ εέραλ 

ζπλεέδεζε φηη φθεηιαλ λα γέλνπλ νη ζπλερηζηΫο ηεο «καθξνηΫξαο θαιιηηερληθάο 

παξαδφζεσο, άηηο εδεκηνπξγάζε εηο ηελ Δπξψπελ» θαη φηη ε εηθαζηηθά καο παξαγσγά 

δελ άηαλ θαηψηεξε ηεο αληέζηνηρεο Ϊιισλ εζλψλ «ηα νπνέα άζαλ ειεχζεξα, 

κεγαιχηεξα θαη πνιχ πινπζηψηεξα, ζπκκεηεέρνλ δε ακεζψηεξνλ ηνπ επξσπατθνχ 

πνιηηηζκνχ».
680

 

Ο θαηΪινγνο πεξηιακβΪλεη ζπλνιηθΪ εθαηφλ Ϋμη Ϋξγα ηΫρλεο Διιάλσλ θαη 

μΫλσλ θαιιηηερλψλ, ρσξηζκΫλα απηά ηε θνξΪ θαηΪ αιθαβεηηθά ζεηξΪ.Θεσξψ, 

σζηφζν, πσο ε Ϋθζεζε ηεο Θεζζαινλέθεο δηαηάξεζε ηε δηαδξνκά πνπ εέρε άδε 

παξνπζηαζηεέ κε επηηπρέα ηα πξνεγνχκελα δχν ρξφληα ζηελ Αζάλα.  

                                                 
676 Η. Βαζ., «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη ην Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ», εθ. Μαηεδμκία, 19 Μαΐνπ 

1955. 
677Αρ. ΜακΪθεο, «Σν θαιιηηερληθφλ ξεπνξηΪδ ηεο εβδνκΪδαο», εθ. Έεκμξ, 25 Μαΐνπ 1955. 
678 Π.Ε., «Ζ Ϋθζεζηο Ϋξγσλ ηεο Πηλαθνζάθεο», εθ.Μαηεδμκία, 12 Ηνπιένπ 1955. Ο ζπληΪθηεο 

ραξαθηάξηζε ηελ Ϋθζεζε σο ην ζεκαληηθφηεξν θαιιηηερληθφ γεγνλφο ηεο Θεζζαινλέθεο, καδέ κε ην 

πΫξαζκα ηνπ γαιιηθνχ ιατθνχ ζεΪηξνπ. ΑλΫθεξε επέζεο πσο ε εηαηξεέα «ΣΫρλε» δηνξγΪλσζε ηξεηο 

θνξΫο ηελ εβδνκΪδα δσξεΪλ μελαγάζεηο γηα ην θνηλφ, ελψ ζεκεέσζε φηη ζπλνιηθΪ 13.730 επηζθΫπηεο 

εέδαλ ηελ Ϋθζεζε, απφ ηνπο νπνένπο νη 6.130 πιάξσζαλ ην εηζηηάξην ησλ 2 δξρ. θαη νη ππφινηπνη 7.600 

άηαλ δσξεΪλ (απφ ηνπο νπνένπο 450 πεξέπνπ ηελ ΓεπηΫξα πνπ άηαλ δσξεΪλ ε εέζνδνο, 2000 θνηηεηΫο 

θαη δσγξΪθνη θαη 5.150 καζεηΫο κε ηνπο θαζεγεηΫο ηνπο). Βι. επέζεο ηα δεκνζηεχκαηα ζηηο εθ. 

Δθθδκζηυξ Βμννάξ θαη Μαηεδμκία, 26 Ηνπλένπ 1955. 
679Βι. Αλκ, «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. Φςξ, 25 Ηνπλένπ 1955. 
680Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ, Οδδβυξ ηδξ εηεέζεςξ (8 Μαΐμο Ŕ 30 

Ημοκίμο), φπ.π., ζει. 10. 
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ηελ αθεηεξέα ηεο άηαλ ν πέλαθαο ηνπ Σδαγθαξφια κε ηελ «Πξνζθχλεζε ησλ 

ΠνηκΫλσλ» (Π.147) θαη ζηε ζπλΫρεηα ηα Ϋξγα ησλ Δπηαλεζέσλ δσγξΪθσλ. Ο 

ΚαιιηγΪο εέρε ζηεέιεη ζην πεξέπηεξν ηεο Γ.Δ.Θ.θαη ηα ηξέα Ϋξγα (Π148-150) ηνπ 

Νηθφιανπ ΓνμαξΪ, ελψ γηα πξψηε θνξΪ εθηέζεην θαη ην ζρΫδην «Παλαγέα 

Βξεθνθξαηνχζα» (Π.1699, δσξεΪ ηνπ Δπακεηλψλδα εκαληάξα) πνπ απνδηδφηαλ 

ζηνλ Παλαγηψηε ΓνμαξΪ. ηηο αέζνπζεο ηεο Γ.Δ.Θ. άηαλ επέζεο αλαξηεκΫλεο νη 

πξνζσπνγξαθέεο πνπ εέραλ θηινηερλάζεη νη Καληνχλεο,
681

 ΗαηξΪο,
682

 ΠηηδακΪλνο
683

 

θαη Σζφθνο,
684

 ε «ΠξσηνκαγηΪ ζηελ ΚΫξθπξα» (Π.483) ηνπ Παρά, θαζψο θαη δχν 

Ϋξγα ηνπ Πέηδε (ν νπνένο εμαθνινχζεζε λα αλαθΫξεηαη ζηνλ θαηΪινγν σο 

«Άγλσζηνο. Κεξθπξαένο;»).
685

 ην ηκάκα ησλ πξψησλ λενειιάλσλ θαιιηηερλψλ ν 

επηζθΫπηεο Ϋβιεπε πέλαθεο ησλ ΒξπδΪθε,
686

 ΚνπλειΪθε,
687

 Αξηζη. Οηθνλφκνπ,
688

 

Κξηεδά,
689

 νχηδνπ,
690

 Θεέξζηνπ,
691

Βηθ. ΛΪληζα,
692

 Αξηζη. ΡνβΫξηνπ,
693

ΚνληηΪδε
694

 

θαη Αιηακνχξα.
695

 Απφ ηνπο δσγξΪθνπο πνπ δξαζηεξηνπνηάζεθαλ απφ ην ηειεπηαέν 

ηΫηαξην ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη κεηΪ, ηδηαέηεξε ζΫζε θαηεέρε ν Γχδεο κε Ϋμη 

ειαηνγξαθέεο
696

 θαη δεθαπΫληε ζπνπδΫο γηα Ϋξγα ηεο ηειεπηαέαο ηδεαιηζηηθάο ηνπ 

πεξηφδνπ, φπσο επέζεο νη Νηθεθφξνο Λχηξαο (κε ηΫζζεξηο πέλαθεο
697

 θαη δεθαπΫληε 

ζρΫδηα) θαη ΒνιαλΪθεο(κε ηΫζζεξα Ϋξγα).
698

 ην έδην ηκάκα άηαλ αλαξηεκΫλνη θαη 

πέλαθεο ησλ Ηαθσβέδε,
699

 ΛεκπΫζε,
700

 Θεφδ. ΡΪιιε,
701

 Ρντινχ,
702

 Φεξεθχδε
703

 

                                                 
681«Ο θαξκαθνπνηφο Γηθφπνπινο» (Π.491) θαη ε «Πξνζσπνγξαθέα γπλαηθφο» (Π.1694) 
682«Πξνζσπνγξαθέα γπλαέθαο» (Π.1415). 
683«Παλαγηψηεο ΜπελΪθεο» (Π.2153). 
684«Ο Κεξθπξαένο δηθεγφξνο ΓνλΪηνο Γεκνπιέηζαο» (Π.1654). 
685«ΝΫνο ηεο νηθνγΫλεηαο ηεθΪλνπ» (Π.1516) θαη «Πξνζσπνγξαθέα Τδξαέαο» (Π.1684). Βι. ηε 

θσηνγξαθέα ζηελ εθ. Δθεοεενία, 27 Μαΐνπ 1955 κε ηα δχν Ϋξγα ηνπ Πέηδε (Πξνζσπνγξαθέα Τδξαέαο 

θαη ΝΫνο ηεο νηθνγΫλεηαο ηεθΪλνπ) θαη ην «ηξαηφπεδν ηνπ ΚαξατζθΪθε» ηνπ Θ. ΒξπδΪθε. 
686«Σν ζηξαηφπεδν ηνπ ΚαξατζθΪθε» (Π.493), «Πξνζσπνγξαθέα αγσληζηά» (Π.1036) θαη «Σπθιφο 

ηξαπκαηέαο» (Π.731). 
687«Ζ νηθνγΫλεηα ηνπ θαιιηηΫρλε», 1864-1865 (Π.476). 
688«Κεθαιά γπλαέθαο» (Π.681). 
689«Πξνζσπνγξαθέα Υξηζηφπνπινπ», 1846 (Π.535). 
690«Άπνςε ησλ Αζελψλ ην 1841» (Π.778). 
691«Κιενλέθε Γελλαδένπ», π.1856-1859 (Π.877). 
692«Ζ Αθξφπνιε», 1860 (Π.62). 
693«Πξνζσπνγξαθέα ΑλδξΫα Εαΐκε» (Π.1076). 
694«Κεθαιά παηδηνχ» (Π.480, θιεξνδφηεκα Δπακεηλψλδα ΚνληηΪδε) θαη «Γπκλφ» (Π.730). 
695«ΜεηΪ ηε λαπκαρέα», 1878 (Π.1627) θαη «Σν ιηκΪλη ηεο ΚνπεγρΪγεο» (Π.2087). 
696«Ηδνχ ν Νπκθένο Ϋξρεηαη», 1899-1900 (Π.641), «Παηδηθνέ αξξαβψλεο», 1877 (Π.110), 

«Καπνπηζέλνο» (Π.551), «Σν ζθιαβνπΪδαξν», π.1873-1875 (Π.553), «Μάια», π.1880 (Π.464) θαη 

«ΓηΪληεο», 1878 (Π.119). 
697«Ναπηηθφο πνπ θαπλέδεη», π.1894-1895 (Π.489), «Σν ςαξηαλφ κνηξνιφη», πξηλ ην 1888 (Π.474), 

«Λχζαλδξνο Καπηαληδφγινπ», π.1886 (Π.645) θαη «Θπκέακα ζηνλ ηΪθν», 1902 (Π.102).  
698«ΑξαγκΫλα θαξΪβηα», π.1886-1890 (Π.642), «Παλεγχξη ζην Μφλαρν», 1876 (Π.1398), «Ζ Ϋμνδνο 

ηνπ Άξεσο», 1894 (Π.1483) θαη γηα πξψηε θνξΪ «Ο Πάνςκ ηνπ αγψλνο» (Π.1772, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 

120 x99 εθ., δσξεΪ ηνπ Αξγχξε Υαηδεαξγχξε). 
699«Παηδηθά ζπλαπιέα», 1900 (Π.475). 
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θαηΥαηδά,
704

 ελψ νη πην λεσηεξηζηηθΫο ηΪζεηο αληηπξνζσπεχηεθαλ κε ηνπο ΦσθΪ,
705

 

Νηθφιαν Λχηξα
706

 θαη ΜαιΫα.
707

 ηελ Ϋθζεζε ηεο Θεζζαινλέθεο εθηΫζεθαλ επέζεο, 

ζχκθσλα κε ηνλ θαηΪινγν, ηΫζζεξηο μπινγξαθέεο ηνπ ΓαιΪλε,
708

 θαη ελλΫα Ϋξγα ηνπ 

ΚξαηζΪηδελ.
709

 

Ζ ζεκαληηθφηεξε δηαθνξΪ, σζηφζν, κε ηηο εθζΫζεηο ηνπ Εαππεένπ άηαλ ε 

επηινγά ηνπ ΚαιιηγΪ λα εθζΫζεη ζηελ αέζνπζα ηεο Γ.Δ.Θ.γηα πξψηε θνξΪ θαη Ϋξγα 

δχν αθφκε δψλησλ, εθηφο ηνπ ΓαιΪλε, Διιάλσλ θαιιηηερλψλ: ηελ «ΠιαγηΪ», 1908 

(Π.458) θαη ην «ΛηκΪλη ηεο ΚαιακΪηαο», 1911 (Π.488) ηνπ Κσζηά ΠαξζΫλε θαη ηελ 

ειαηνγξαθέα «Ο παππνχο», 1912 (Π.1537, δσξεΪ ηνπ έδηνπ ηνπ θαιιηηΫρλε) ηνπ 

θαζεγεηά ζηε ρνιά Καιψλ Σερλψλ ΟπκβΫξηνπ Αξγπξνχ. Ζ επηινγά ηνπ ΠαξζΫλε 

κπνξεέ λα δηθαηνινγεζεέ απφ ηελ εθηέκεζε πνπ ν ΚαιιηγΪο Ϋηξεθε ζην πξφζσπφ ηνπ, 

δηαηππσκΫλε άδε ζην Ϊξζξν ηνπ γηα ηελ Παλειιάληα Έθζεζε ηνπ 1948, ζην νπνέν 

εέρε γξΪςεη πσο «απφ ηελ Ϋθζεζε ησλ δσληαλψλ, αλακθηζβάηεηα ην ζεκαληηθφηεξν 

Ϋξγν, ην ζπνπδαηφηεξν, εθεέλν πνπ εέλαη κηα πξνζθνξΪ ζηελ ειιεληθά ηΫρλε, εέλαη ην 

Ϋξγν ηνπ ΠαξζΫλε».
710

Ζ απφθαζά ηνπ, φκσο, λα παξνπζηΪζεη θαη Ϋλα Ϋξγν ηνπ 

Αξγπξνχ δηθαηνινγεέηαη, θαηΪ ηε γλψκε κνπ, απφ ηελ πξνζπΪζεηΪ ηνπ λα ηεξάζεη κηα 

πνιηηηθά έζσλ απνζηΪζεσλ, λα δεέμεη δειαδά φηη ε Δζληθά Πηλαθνζάθε εθζΫηεη Ϋξγα 

ηφζν ηνπ λεσηεξηζηά ΠαξζΫλε φζν θαη ηνπ ζπληεξεηηθνχ Αξγπξνχ, βξαβεπκΫλνπ 

επέζεο, φπσο θαη ν ΠαξζΫλεο, κε ην Δζληθφ Αξηζηεέν ΓξακκΪησλ θαη Σερλψλ ηεο 

Αθαδεκέαο Αζελψλ ην 1952. ΔπηπξνζζΫησο, ε επηινγά ηνπ Αξγπξνχ θαη φρη ελφο 

Ϊιινπ αθαδεκατθνχ θαιιηηΫρλε, φπσο ι.ρ. ηνπ κΫινπο ηεο Αθαδεκέαο Αζελψλ 

                                                                                                                                            
700«Ο ΠαπΪο (Π.662)» θαη «Σν παηδέ κε ηα θνπλΫιηα, 1879» (Π.632). 
701«Ηθεζέα, π.1905-1909» (Π.486) θαη «πνπδά» (ε ζπιινγά ηεο ΔΠΜΑ πεξηιακβΪλεη επηΪ ζπλνιηθΪ 

Ϋξγα, Π.917/1-7). 
702«Πξνζσπνγξαθέα Γεκεηξένπ ΒηθΫια» (Π.468). 
703«Λέκλε ΚαζηνξηΪο, 1918»  (Π.81, θιεξνδφηεκα Απφζηνινπ Υαηδεαξγχξε). 
704«ηελ απνβΪζξα ηνπ Μνχδξνπ» (Π.1779, ηΫκπεξα ζε κνπζακΪ, 82 x145 εθ., δσξεΪ Αξγχξε 

Υαηδεαξγχξε) θαη «Σν ιηκΪλη ηεο ΚαβΪιαο», 1913 (Π.453). 
705«Σνπέν» (Π.1616, θιεξνδφηεκα Ο. ΦσθΪ) θαη «ΦξαγθνζπθηΪ» (Π.1757, παζηΫι ζε ραξηφλη, 

93x53εθ., δσξεΪ ηνπ πξΫζβε Γεκεηξένπ ηζηιηΪλνπ). 
706«Πξνζσπνγξαθέα δέδνο Μ. Υνξο», π.1916-1917 (Π.496) θαη «ΒΪξθα κε παλέ (ΠΪλνξκνο, Σάλνο)», 

π.1925 (Π.467). 
707«Γειθνέ», 1922-1923 (Π.473) θαη «αληνξέλε», ρσξέο ηαμηλνκηθφ αξηζκφ ζηνλ θαηΪινγν, αιιΪ κε 

ηελ αλαθνξΪ «Κιεξνδφηεκα ΜπελΪθε». Πξφθεηηαη πηζαλφλ γηα ηνλ πέλαθα «ΚακΫλε, αληνξέλε», 

1924-1925  (Π.2151). 
708«Σν αλΪθηνξν ησλ Παπψλ ζηελ Αβηληφλ», 1914 (Π.497/8), «Καξπνέ» (Π.497/9), «ην ινπηξφ 

(ΓπκλΪ κε δχν γπλαέθεο)», 1919 (Π.447/6) θαη «Σν ρΫξη ηνπ ραξΪθηε», 1925 (Π.497/10). 
709«Βξνρά» (Π.1325/13), «ΠεηξαηΪο» (Π.1325/Β/22), «Αέγηλα» (Π.1325/Β/7), «Γπλαηθεέεο ελδπκαζέεο» 

(Π.1325/Β/4), «Αέγηλα, ηχπνη ρσξηθψλ θαη δψα», 1827 (Π.1325/Β/16), «Αέγηλα» (Π.1325/Β/11), 

«Κφξηλζνο, ν λαφο ηνπ Απφιισλα», 1827 (Π.1325/Β/1), «Μπζηηθφ» (Π.1325/Β/3) θαη «Καξηεξέα θαη 

ΔιιΪο» (Π.1325/Β/8).  
710Μ. ΚαιιηγΪο, «Παιαηνέ, λΫνη θαη λεψηαηνη», εθ. Σμ Βήια, 23 Ννεκβξένπ 1948. 
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Δπακ.Θσκφπνπινπ, εξκελεχεηαη απφ ηελ θαηαγσγά ηνπ πξψηνπ: Ϋλαο Καβαιηψηεο 

θαιιηηΫρλεο ηαέξηαδε ζε κηα Ϋθζεζε πνπ νξγαλψλεηαη ζηε Θεζζαινλέθε. Απφδεημε 

ησλ παξαπΪλσ ηζρπξηζκψλ εέλαη ην γεγνλφο φηη ζηηο επφκελεο εθζΫζεηο ηεο 

Δ.Π.Μ.Α.. ζην ΕΪππεην ν ΚαιιηγΪο δελ αλΪξηεζε μαλΪ ηνλ πέλαθα ηνπ Αξγπξνχ, ζε 

αληέζεζε κε ηηο ειαηνγξαθέεο ηνπ ΠαξζΫλε, νη νπνέεο παξνπζέαζηεθαλ αλειιηπψο 

ζηηο αέζνπζεο ηνπ Εαππεένπ απφ ην 1955, δειαδά ακΫζσο κεηΪ ηε ιάμε ηεο Ϋθζεζεο 

ζηε Γ.Δ.Θ., κΫρξη θαη ην 1959. 

ΣΫινο ζηελ Ϋθζεζε ηεο Θεζζαινλέθεο ν δηεπζπληάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο 

Ϋζηεηιε θαη δχν απφ ηα Ϋξγα ηνπ Θενηνθφπνπινπ πνπ ππάξραλ ζηε ζπιινγά ηνπ 

κνπζεένπ: «ηαχξσζε» θαη «Ο Υξηζηφο αέξσλ ηνλ ηαπξφ». 

Σν ηκάκα ησλ μΫλσλ θαιιηηερλψλ πεξηιΪκβαλε, φπσο θαη ζηελ Ϋθζεζε ηνπ 

Εαππεένπ, κηα επηινγά Ϋξγσλ πνπ θΪιππηε φιεο ηηο εζληθΫο θαιιηηερληθΫο ζρνιΫο θαη 

εθηεηλφηαλ ρξνληθΪ απφ ηνλ 15
ν
 κΫρξη θαη ηνλ 20

ν
 αηψλα. Αθεηεξέα άηαλ ε 

«ηαχξσζε» (Π.144) ηνπ Παβέα θαη ζηε ζπλΫρεηα άηαλ αλαξηεκΫλα ηα Ϋξγα: «Ζ 

ΠαξζΫλνο κε ην Θεέν ΒξΫθνο θαη αγγΫινπο», π.1405-1410 (Π.1626)ηνπ Π. ληη Εαλέλν 

(ζηνλ θαηΪινγν απνδηδφηαλ ζε Ϊγλσζην, πηζαλψο Ηζπαλφ δσγξΪθν ησλ αξρψλ ηνπ 

15
νπ

 αη.)· «Παλαγέα κε ην ΒξΫθνο θαη ηνλ Άγην ΗσΪλλε ηνλ Βαπηηζηά ζε ηνπέν», 

π.1620 (Π.166) ηνπ Γηαλ ΜπξΫρει (JanBrueghelII)· «Ο Δπαγγειηζηάο Μαηζαένο», 

αξρΫο 16
νπ

 αηψλα (Π.320), ζρΫδην ηνπ ΚνξΫηδην·«Νεαξφο κνπζηθφο ζ' εξγαζηάξην 

κνπζηθψλ νξγΪλσλ», π. 1620 Ŕ 1625 (Π.133) πνπ απνδηδφηαλ ηφηε ζηνλ Γθ. βαλ 

Υφλζνξζη (Gerrit van Honthorst) θαη ζάκεξα ζεσξεέηαη Ϋξγν ηνπ ΣζΫθν ληει 

ΚαξαβΪηδην· «Κεθαιά ηππφηνπ» (Π.1519) ηνπ Γ. νχηεξκαλο· «Σνπέν» (Π.184) ηνπ 

Γ. Ρνπέζληαει· «ΟθζαικαπΪηε», 1720 (Π.1648) ηνπ Πφλζη· «θελά ζηνλ θάπν» 

(Π.375, θΪξβνπλν θαη αζπξέζκαηα ζε ρξσκαηηζηφ ραξηέ, θιεξνδφηεκα νχηδνπ)ηνπ 

Ν. ΛαλθξΫ (NicolasLancret)· «Οηθνγελεηαθά ζθελά», ηΫινο ηνπ 18
νπ

 αη. (Π.374) ηνπ 

θχθινπ ηνπ ΓθξΫδ· «Άπνςε Βελεηέαο» ηνπ Φ. ΕηΫκ (Π.1490)· «Γχν Ίππνη», π.1889ηεο 

Ρ. ΜπνλΫξ (Π.1327)· «Σαχξνη ζηε Θεζζαινλέθε», 1917 (Π.1813, θΪξβνπλν θαη 

πδαηφρξσκα ζε ραξηέ, δσξεΪ Αξγχξε Υαηδεαξγχξε) ηνπ Π.Ενπβ (PaulJouve, 1880-

1973)· «ΠΪξθν» (Π.1341) ηνπ Μ. Μπξηαλζφλ· «Παξαιέα», πξηλ ην 1947 (Π.1354) 

ηνπ Α. ΜαξθΫ· «ζρΫδην» (Π.1366) ηνπ Π. ΜπνλΪξ(PierreBonnard)· «Καζηζηά 

γπλαηθεέα κνξθά», 1942 (Π.1379) ηνπ Μαηέο θαη «Γπκλφ», 1945 (Π.1373) ηνπ Μ. 

Γθξνκαέξ. 

Ήηαλ ε πξψηε θνξΪ πνπ ην θνηλφ ζηε Θεζζαινλέθε εέρε ηε δπλαηφηεηα λα δεη 

ηελ εμΫιημε ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο κΫζα απφ ηα έδηα ηα 
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ΫξγαηΫρλεο, θαη κΪιηζηα ηα πην αληηπξνζσπεπηηθΪ, φπσο ζεκεέσζε θαη ν Κ.Π. 

ΚεθαιΪο ζηελ θξηηηθά ηνπ ζηελ εκεξάζηα πξσηλά εθεκεξέδα Σμ Φςξ.
711

 Σν 

ζπγθεθξηκΫλν δεκνζέεπκα άηαλ ην κνλαδηθφ πνπ Ϋρσ εληνπέζεη, ζην νπνέν δελ 

γηλφηαλ κηα απιά αλαθνξΪ-παξνπζέαζε ησλ Ϋξγσλ αιιΪ ν ζπληΪθηεο ηνπ επηρεέξεζε 

λα αλαδεηάζεη ηελ «ηζχλνπζα γξακκά»
712

 ζηελ εμΫιημε ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο 

θαη λα βξεη ηε «ζχλδεζε κε φ,ηη Ϋρνπκε κΫζα καο, ζην ππνζπλεέδεηφ καο ά Ϊιιε 

ζχλδεζε, Ϊιινλ „θεληξηθφ Ϊμνλα΄, Ϋηζη πνπ λα μεθχγνπκε απ‟ ην κεκνλσκΫλν θαη ην 

ζπκπησκαηηθφ». Αθεηεξέα άηαλ ν Γνκάληθνο Θενηνθφπνπινο:  

«Θα πνέπεζ κα λεηζκήζεζ ηακείξ απ‟ ημκ Γηνέημ, ηδκ επζαθδηζηή αοηή θοζζμβκςιία πμο 

βεκκήεδηε Έθθδκαξ, δεκ λέπαζε ηδκ ηαηαβςβή ημο, αθθά πμο δεκ ιπμνεί κα ιπδ ιέζα 

ζηα πθαίζζα ηδξ εθθδκζηήξ ηέπκδξ. ηδκ επμπή ημο, αανφξ μ γοβυξ πζέγεζ ηδ πχνα ιαξ. Ζ 

ηέπκδ πενζμνίγεηαζ ζηδκ εζηυκα ηδξ εηηθδζίαξ ηζ εδχ πςνίξ ηαηεφεοκζδ, πςνίξ 

ζφκδεζδ, ιε αθθδθμζοβηνμουιεκεξ επζδνάζεζξ. Ξεπκά  μ Γηνέημ ηδ αογακηζκή 

ηεπκμηνμπία, αθθά ηα εθθδκζηά πνςιαημζχιαηα εοιμφκηαζ ηάηζ. Πενζζζυηενμ 

εοιμφκηαζ ημκ Ακδνέα Πααία, πμο ηζ αοηυξ δμφθερε ζηδκ Ηηαθία. Σέημζα παναδείβιαηα 

είκαζ πμθθά, πμο δείπκμοκ ηδ δζαζπμνά ηςκ δοκάιεςκ ηδξ θοθήξ, ηδκ αβςκία πμο πζέγεζ 

ηδ νάηζα ιαξ, ημ ζημηάδζ πμο ιαξ πενζαάθθεζ ηαζ ιαξ ηοθθχκεζ». 

Ο αξζξνγξΪθνο αλαθΫξζεθε ζηε ζπλΫρεηα ζηελ Δπηαλεζηαθά ηΫρλε θΪλνληαο 

ιφγν γηα κηα «θσηεηλά αρηέδα» πνπ μεπεηηΫηαη απφ ην Ηφλην, δηεξσηάζεθε φκσο αλ 

απηά ε πξνζπΪζεηα άηαλ γλάζηα ειιεληθά, γηα λα θαηαιάμεη ζην ζπκπΫξαζκα πσο 

«ην ππφζηξσκα εέλαη ειιεληθφ βΫβαηα, αιιΪ ππΪξρεη ηφζν ηηαιηθφ ρξψκα, πνπ 

νπσζδάπνηε δελ κπνξνχκε λα δψζνπκε ζηελ επηαλεζηαθά θέλεζε αληηπξνζσπεπηηθά 

ειιεληθά γξακκά». Ζ έδξπζε ηνπ ρνιεένπ ησλ Σερλψλ απφ ηνλ ζσλα 

ζεκαηνδφηεζε γηα ηνλ ΚεθαιΪ ηελ απαξρά ηεο «πεξηπΫηεηαο» γηα ηηο θαιΫο ηΫρλεο 

ζηελ ΔιιΪδα, επεηδά «δεζάθακε ζην Ϊξκα ηεο Βαπαξέαο θαη ρσξέο λα ην 

αληηιεθζνχκε πξνζρσξάζακε ζε κηα ξνκαληηθά ά θαιχηεξα ζε κηα ξεηνξηθά 

αληέιεςε ηεο ηΫρλεο, πνπ βαζΪληζε ηνπο θαιιηηΫρλεο καο Ϋλα ζρεδφλ αηψλα θαη απ‟ 

ηελ νπνέα έζσο έζσο δελ Ϋρνπκε απαιιαγά ηειεέσο αθφκα θαη ζάκεξα». ηελ 

θαηαζιηπηηθά, φπσο ηελ απνθΪιεζε, επέδξαζε ηνπ ΜνλΪρνπ, αληΫδξαζαλ ειΪρηζηνη 

Έιιελεο θαιιηηΫρλεο, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξΪδεηγκα ηνλ ΒνιαλΪθε «πνπ ζηελ 

αξρά ηνπιΪρηζην παξνπζέαζε κηα εξγαζέα γηνκΪηε πξαγκαηηθά πνέεζε θαη πεγαέα 

                                                 
711 Κ.Π. ΚεθαιΪο, «θΫςεηο επΪλσ ζηελ Πηλαθνζάθε», εθ. Σμ Φςξ, 18 Μαΐνπ 1955. 
712π.π.: «Σν θνηλφ πξνζπαζεέ Ŕ φπνηνο κπνξεέ Ŕ λα πηΪζεη ην λφεκα ηεο εμΫιημεο, πξνζπαζεέ λα 

ζπλδΫζεη ηελ ειιεληθά δσγξαθηθά κε ηελ επξσπατθά απ‟ ηηο αξρΫο ηνπ 19νπ αηψλα. Πξνζπαζεέ 

γεληθφηεξα λα βξεη ηελ «ηζχλνπζα γξακκά», ηε ζχλδεζε κε ηε βπδαληηλά ηΫρλε θαη ζην ηΫινο… 

πειαγψλεη θαη εγθαηαιεέπεη θΪζε πξνζπΪζεηα». 
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Ϋκπλεπζε, αιιΪ ζηγΪ ζηγΪ θη απηφο Ϋπεζε ζηε ξνπηέλα ηεο επνράο ηνπ». Μνινλφηη 

αλαγλψξηζε ηελ Ϊξηηα ηερληθά θαηΪξηηζε ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ δσγξΪθσλ, Ϋθξηλε φηη 

ην ζηνηρεέν απηφ δελ επαξθεέ γηα λα «ζεσξεζνχλσο εμαηξεηηθνέ δεκηνπξγνέ ζηελ 

πξψηε γξακκά», ακθηζβεηψληαο Ϋηζη ηελ θαιιηηερληθά πνηφηεηα ησλ Ϋξγσλ, 

θΪλνληαο κΪιηζηα ηδηαέηεξε αλαθνξΪ ζην πξφζσπν ηνπ Γχδε. Γηα λα ππνζηεξέμεη 

πεξηζζφηεξν ηελ Ϊπνςά ηνπ αλΫθεξε κΪιηζηα πσο«ηελ επνρά πνπ ζηε Γαιιέα γηλφηαλ 

κηα πξαγκαηηθά αλαγΫλλεζε ζηελ δσγξαθηθά θαη ν ΡελνπΪξ, ν ΜνλΫ, ν ηζιΫ θαη 

θπξέσο ν εδΪλ ρΪξαδαλ λΫνπο δξφκνπο, πνπ ζηΪζεθαλ αξγφηεξα αξηεξέεο γηα ηελ 

παγθφζκηα ηΫρλε, εκεέο εέρακε θφςεη ηηο γΫθπξεο θαη ζηαζάθακε ζηελ εζνγξαθέα, 

ζηελ “αγλά ειιεληθά δσγξαθηθά”, δειαδά ζηελ “αγλά γεξκαληθά δσγξαθηθά”». 

Απφξεζε κΪιηζηα πνπ ελψ νη Έιιελεο πνηεηΫο θαη ινγνηΫρλεο μεπΫξαζαλ ηνλ 

«εχθνιν ιπξηζκφ θαη ηελ εζνγξαθέα», ζηε δσγξαθηθά ν ιπξηζκφο, ε ξεηνξέα θαη ε 

εζνγξαθέα θπξηΪξρεζαλ απφιπηα: «Υσξέο λα αξλεέηαη θαλΫλαο ηελ αμέα ελφο 

Βαιασξέηε, Πνξθχξα ά Μαβέιε, δελ λνκέδσ φηη πΫξαζε θαλελφο απφ ην λνπ φηη ζα 

πξΫπεη λα ζηαζνχκε ζ‟ απηνχο θαη νχηε θαλΫλαο πηζηεχεη φηη γΫκηζαλ ηελ επνρά ηνπο. 

ΜπξνζηΪ ζηε Γφμα ησλ Φαξξψλ, ην Κξπθφ ρνιεηφ, ηα ΑξξαβσληΪζκαηα ηνπ Γχδε, 

ην Μνηξνιφη ηνπ Λχηξα θαη ηελ Παηδηθά πλαπιέα ηνπ Ηαθσβέδε ζηΪζεθαλ κε 

αλνηρηφ ην ζηφκα δχν ά ηξεηο γελεΫο Διιάλσλ, ρσξέο θαζνδάγεζε θαη ρσξέο 

θξηηηθά».ηελ θαηαθιεέδα δε ηνπ Ϊξζξνπ ηνπ, ν ΚεθαιΪο ζεκεέσζε ραξαθηεξηζηηθΪ 

πσο αλ Ϋιεηπε «ην Μφλαρν, ν Πηιφηπ θαη ν Θεέξζηνο», ε εμΫιημε ηεο λενειιεληθάο 

δσγξαθηθάο ζα άηαλ δηαθνξεηηθά, φπσο απνδεέθλπαλ ηα Ϋξγα ηνπ Αιηακνχξα θαη ηνπ 

ΠαξζΫλε. Οη παξαπΪλσ θξΪζεηο δεέρλνπλ φηη εέρε πηα παγησζεέ ζηνλ θαιιηηερληθφ 

θφζκν ε αξλεηηθά επέδξαζε ηεο ιεγφκελεο «ρνιάο ηνπ ΜνλΪρνπ» ζηελ εμΫιημε ηεο 

λενειιεληθάο ηΫρλεο, φπσο επέζεο θαη ε ζρεηηθά επηρεηξεκαηνινγέα πνπ 

επηθεληξσλφηαλ θπξέσο ζηε κε ζηξνθά ησλ Διιάλσλ δσγξΪθσλ ηνπ ηΫινπο ηνπ 19
νπ

 

αηψλα πξνο ηα γαιιηθΪ ηκπξεζηνληζηηθΪ θαη κεηα-ηκπξεζηνληζηηθΪ ξεχκαηα, δεηάκαηα 

πνπ ζα ζρνιηΪζσ αλαιπηηθΪ ζηε ζπλΫρεηα ηεο δηαηξηβάο (βι. θεθΪιαην 22). 
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Δηθόλα 133: Σα εγθαίληα ηεο έθζεζεο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο ζηε Θεζζαινλίθε, 8 Μαΐνπ 1954 
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Δηθόλα 134: Σα εγθαίληα ηεο έθζεζεο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο ζηε Θεζζαινλίθε, 8 Μαΐνπ 1954 

 

Δηθόλα 135: Σα εγθαίληα ηεο έθζεζεο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο ζηε Θεζζαινλίθε, 8 Μαΐνπ 1954 
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20.4) Ζ έθζεζε ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζην Εάππεην Μέγαξνθαηά ην δηάζηεκα 22 

Μαΐνπ – Αύγνπζηνο (21;) 1955 

Ζ «πξνζσξηλά» Ϋθζεζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζηελ αξηζηεξά πηΫξπγα ηνπ 

Εαππεένπ Ϊλνημε μαλΪ ηηο πφξηεο ηεο γηα ην αζελατθφ θνηλφ ζηηο 22 Μαΐνπ 1955,
713

 

ρσξέο ηα Ϋξγα πνπ εθηέζελην ηελ έδηα πεξένδν ζηε Θεζζαινλέθε, αιιΪ κε λΫα 

απνθηάκαηα, θαζψο θαη κε δχν πεξηνδηθΫο εθζΫζεηο αληηγξΪθσλ Ϋξγσλ θηλΫδηθεο θαη 

ακεξηθαληθάο ηΫρλεο.
714

 

Ζ «πξνπαξαζθεπαζηηθά» αέζνπζα θαη ν δηΪδξνκνο παξΫκεηλαλ έδηεο, ρσξέο 

φκσο ηνλ πέλαθα ηνπ Σδαγθαξφια πνπ βξηζθφηαλ ζηε Θεζζαινλέθε. ηελ ηξέηε 

αέζνπζα, ζηελ νπνέα πξνεγνπκΫλσο άηαλ αλαξηεκΫλα ηα Ϋξγα ηεο Δπηαλεζηαθάο 

ζρνιάο θαη ησλ πξψησλ λενειιάλσλ δσγξΪθσλ, ν επηζθΫπηεο Ϋβιεπε ηψξα ηελ 

πεξηνδηθά Ϋθζεζε κε Ϋληππα αληέγξαθα ζηληθάο ηΫρλεο, ελψ ζηελ ηΫηαξηε αέζνπζα, 

φπνπ άηαλ εθηεζεηκΫλε ε ζεηξΪ ησλ Ϋξγσλ ηνπ ΕσγξΪθνπ, ζηεγΪζηεθε ηψξα ε 

πεξηνδηθά Ϋθζεζε κε ζαξΪληα Ϋλα αληέγξαθα Ϋξγσλ ακεξηθαληθάο ηΫρλεο, 

πξσηνβνπιέα ηεο Ακεξηθαληθάο Τπεξεζέαο Πιεξνθνξηψλ. 

ηνλ επφκελν δηΪδξνκν παξΫκεηλαλ νη πέλαθεο θαη ηα ζρΫδηα ηνπ Γχδε (φζα 

δελ εέραλ ζηαιεέ ζηε Θεζζαινλέθε),
715

 ελψ ζηελ Ϋθηε αέζνπζα εέραλ ζπγθεληξσζεέ ηα 

Ϋξγα ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο απφ ηελ Δπηαλεζηαθά ρνιά κΫρξη θαη ηηο αξρΫο ηνπ 

20
νπ

 αηψλα. Σα λΫα εθζΫκαηα πξνΫξρνληαλ θπξέσο απφ ην θιεξνδφηεκα ηνπ Αληψλε 

ΜπελΪθε, ν νπνένο εηρε πεζΪλεη ζηηο 31 Μαΐνπ 1954. Ο πξψελ πξφεδξνο ηεο 

Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο εέρε ξεηΪ δηαηππψζεη ζηε δηαζάθε 

ηνπ φηη «δηα ηελ αξηησηΫξαλ εθπιάξσζηλ ηνπ ζθνπνχ ηεο, ζα Ϋπξεπε [ε Δζληθά 

Πηλαθνζάθε] λα πινπηέδεηαη αχηε δηα πηλΪθσλ Διιάλσλ δσγξΪθσλ, φρη κφλνλ κεηΪ 

ηνλ ζΪλαηνλ απηψλ, αιιΪ θαη δψλησλ, θαη ηνχην δηΪ λα εέλαη Ϋθδεινο εηο πΪληα, 

επηζθΫπηε ά κειεηεηάλ Ŕ θαη ηδέα εηο ηνπο μΫλνπο Ŕ ε εμΫιημηο ηεο Διιεληθάο ηΫρλεο 

ελ ηε δσγξαθηθά θαη ηε γιππηηθά ελ ηε ζπλερεέα ηεο».
716

 Απφ ηα Ϋξγα ηνπ 

θιεξνδνηάκαηνο, ε δηεχζπλζε ηεο Πηλαθνζάθεο αλΪξηεζε ηα εμάο: 

                                                 
713Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ, Οδδβυξ ηδξ εηεέζεςξ (Θένμξ 1955), 

ΕΪππεηνλ ΜΫγαξνλ, Αζάλα, 1955. Βι. εθ. Δθεοεενία, Σα Νέα, 21 Ηνπιένπ 1955. ΧξΪξην ιεηηνπξγέαο 

10-13.00 θαη 17.30-20.30. βι. θαη ηα ζεηηθΪ ζρφιηα Σ. πεηΫξεο, «ΔθζΫζεηο ηεο Πηλαθνζάθεο», εθ. 

Δθεοεενία, 8 Ηνπλένπ 1955. 
714Βι. θαη ην αλαιπηηθφ ξεπνξηΪδ, Αλκ., «ΔγθαηληΪζζε πξνρζΫο ε ηξέηε πεξένδνο ηεο εθζΫζεσο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», εθ. Σα Νέα, 24 Μαΐνπ 1955. 
715 ΠξνζηΫζεθαλ ηα:«ΚεθΪιη λΫαο γπλαέθαο» (Π.595, θΪξβνπλν ζε ραξηέ, 32,5 x32,8 εθ.). «Οη 

ειεπζΫξηεο ΣΫρλεο κε ηα ΠλεχκαηΪ ηνπο», 1878-1880 (Π.592, ιΪδη ζε ραξηφλη, 36 x59 εθ.). «πνπδά 

γηα ην θεθΪιη ηνπ „Έξσηα‟», 1895-1899 (Π.601, κνιχβη ζε ραξηέ, 31 x24 εθ.).  
716Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., θΪθεινο θιεξνδνηάκαηα. 
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 «Πξνζσπνγξαθέα λΫνπ», β΄ κηζφ 19
νπ

 αηψλα» (Π.2068) ηνπ Νηθφιανπ Εαραξένπ. 

 «Κεθαιά θφξεο» (Π.2069) ηνπ ΗσΪλλε Γνχθα. 

 «Άπνςε ηεο Αθξφπνιεο απφ ηηο ζηάιεο ηνπ Οιπκπένπ Γηφο», 1839 (Π.2070) ηνπ 

Μπιεξ (WilliamJamesMüller). 

 «Γχξσ-γχξσ φινη», 1909 (Π.2071) ηνπ πκεψλ αββέδε,  

 «ρΫδην γηα ηνλ απαγρνληζκφ ηνπ ΠαηξηΪξρε Γξεγνξένπ Δ΄», π.1864(Π.2073, 

ιΪδη ζε κνπζακΪ) ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα. 

 «Γειθνέ», 1922-1923 (Π.2074) θαη ε «ΛηκλνζΪιαζζα Μεζνινγγένπ», 1921 

(Π.2075) ηνπ ΜαιΫα. 

 «Θαιαζζνγξαθέα», 1923(Π.2076) ηνπ Νηθφιανπ Υεηκψλα. 

 «Άλνημε ζηελ Οέηε», π.1933 (Π.2077) ηνπ Νηθφιανπ Οζσλαένπ. 

 «ΓΫληξα» (Π.2078) ηνπ Γεκεηξένπ Λέηζα. 

 «Πιχζηξα» (Π.2079) ηνπ Δκκαλνπάι Εαΐξε. 

 «Μχινο» (Π.2080) ηνπ ΜηρΪιε Οηθνλφκνπ. 

Γηα πξψηε θνξΪ παξνπζηΪζηεθαλεπέζεο:Ζ «Πξνζσπνγξαθέα ηνπ ζηξαηεγνχ 

ηνπ Αγψλα ΥαηδεπΫηξνπ» (Π.1528, ιΪδη ζε ραξηφλη, επηθνιιεκΫλν ζε κνπζακΪ, 

20x15εθ., θιεξνδφηεκα Ησαλ. ΚαηζαξΪ) ηνπ ππξέδσλα ΠξνζαιΫληε· «Ζ 

ρσξηαηνπνχια», π.1895 (Π.107, θιεξνδφηεκα Α. Υαηδεαξγχξε) ηνπ Ηαθσβέδε θαη ε 

«Σπθιά θαιφγξηα πνπ ζεξκαέλεηαη», 1903-1904 (Π.101, θιεξνδφηεκα Απφζηνινπ 

Υαηδεαξγχξε;) ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα. 

Ζ αέζνπζα ηεο λενειιεληθάο γιππηηθάο παξΫκεηλε έδηα, αθνχ ηα γιππηΪ δελ 

ζηΪιζεθαλ ζηε Θεζζαινλέθε, θαη πξνζηΫζεθε κνλΪρα ν «Άγηνο ΥαξΪιακπνο» ηνπ 

ΥαιεπΪ (δσξεΪ ηνπ Αληψλε ψρνπ). 

ΑλαλεσκΫλε άηαλ ε αέζνπζα δπηηθνεπξσπατθάο ηΫρλεο, αθνχ ν Καιιηγαο εέρε 

ζηεέιεη ζηε Θεζζαινλέθε πνιιΪ απφ ηα Ϋξγα πνπ εέραλ εθηεζεέ ζην ΕΪππεην ηνλ 

πξνεγνχκελν ρξφλν. ηελ αξηζηεξά «ησ εηζεξρνκΫλσ» πιεπξΪ άηαλ αλαξηεκΫλα ηα 

παιαηφηεξα ρξνλνινγηθΪ Ϋξγα, κε αθεηεξέα, ζχκθσλα κε ηνλ θαηΪινγν ηεο Ϋθζεζεο, 

δχν πέλαθεο ηνπ θιεξνδνηάκαηνο ΜπελΪθε: «Ζ Παλαγέα κε ην Βξεθνο» (Π.2082, 

ιΪδη ζε μχιν, 60x42εθ.) πνπ απνδνδφηαλ ζηνλ ΓηΪθνπν ληει ειιΪην θαη ε 

«Πξνζσπνγξαθέα γπλαηθφο» (Π.2083, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 40x35εθ.) αγλψζηνπ 

Οιιαλδηθάο ζρνιάο (ζεσξεέηαη Ϋξγν ηνπ CornelisdeVos). ηoλ έδην ρψξν 

δηαηεξάζεθαλ ε «ΦξαγγΫισζε ηνπ Ηεζνχ» (Π.1649), Ϊγλσζηνπ δσγξΪθνπ ηεο 

πεξηνράο ηνπ ΚΪησ Ράλνπ· ν «Άγηνο Ηεξσλπκνο», π.1485-1490 (Π.1246) ηνπ 

εξγαζηεξένπ ηνπ ΓηΪθνπν ληει ειιΪην· ε «Δπηζηνιά» (Π.2084) ηνπ Γθ. Κνθ 

(GonzalesCoques, 1614-1684) ηεο δσξεΪο ηνπ ΚξΫνληα Κπξηαθέδε· νη «ΔζηηΪδεο» 

(Π.205) αγλψζηνπ Γαιιηθάο ζρνιάο 18
νπ

 αη. (ηεο ζπιινγάο ΡνδνθαλΪθε)· νη 
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«Καξπνέ» (Π.1764), Φιακαλδνχ δσγξΪθνπ ηνπ 17
νπ

-18
νπ

 αη.· «ΔιηΫδεξ θαη ΡεβΫθθα» 

(Π.526) ηνπ ΣηΫπνιν· θαη «Ο ζΪλαηνο ηνπ Αξρηκάδε» (Π.1402) ηνπ Καξιφην (ηφηε 

απνδηδφηαλ ζηνλ ΡηκπΫξα). ΠξνζηΫζεθαλ νη εμάο πέλαθεο: 

 «Οιιαλδηθφ γιΫληη» (Π.514, θιεξνδφηεκα θνπινχδε) πνπ απνδηδφηαλ ηφηε 

ζηνλ Γ. ηηλ (JanSteen, ζάκεξα ζεσξεέηαη Ϋξγν ηνπ RichardBrakenburg, 1650-

1702). 

 «Σν παηδέ κε ηνλ Υαξηνθχιαθα» (Π.217, δσξεΪ ΡνδνθαλΪθε) πνπ απνδηδφηαλ 

ζηνλ Νηξνπαέ. 

 «Άγηνο ΠΫηξνο» (Π.136, θιεξνδφηεκα θνπινχδε) πνπ ζεσξάζεθε Ϋξγν ηνπ 

ΡηκπΫξα. 

 «Νεθξά Φχζε» (Π.1523, θιεξνδφηεκα ΗσΪλλε ΚαηζαξΪ), Ϋξγν αγλψζηνπ 

Οιιαλδνχ ηνπ 17
νπ

 αηψλα. 

Δπέζεο ν ΚαιιηγΪο δηαηάξεζε απφ ηελ Ϋθζεζε ηνπ 1954 ηα ζρΫδηα πνπ 

απνδέδνληαλ ζηνπο 

ΡΫκπξαλη,
717

Ρατκφληη,
718

Βαηηψ,
719

ΣδνξληΪλν,
720

Βξνπκ
721

Ρφκπνπηο
722

 θαη ζηνλ 

Ϊγλσζην Ηηαιφ ηνπ 16
νπ

-17
νπ

 αη.,
723

θαη ζηε ζΫζε εθεέλσλ πνπ Ϋζηεηιε ζηε 

Θεζζαινλέθε παξνπζέαζε ηα:  

 «ΚαηΪδηθνο εξγαδφκελνο» (Π.371, θξαγηφλη, gouacheζε ραξηέ, θιεξνδφηεκα 

νχηδνπ) ηνπ ΝηεθΪκ (Alexandre-GabrielDecamps). 

 «Γεινηνγξαθέα», 1827 (Π.765, κνιχβη, 26x16εθ., θιεξνδφηεκα νχηδνπ) ηνπ Π. 

ΓθξεγθνπΪξ(PaulGregoire). 

 Σν δηπιφ ζρΫδην «Ο θαιφο ακαξεέηεο» (Π.324/α,βŔπηλΫιν, ζΫπηα ζε ραξηέ, 

17,5x 26 εθ.,θιεξνδφηεκα ΑιΫμαλδξνπ νχηδνπ) ηνπ Φξ. νιηκΫλα 

(FrancescoSolimena). 

ΣΫινοζηε«δεμηΪησεηζεξρνκΫλσεθηεο 

6
εο

αηζνχζεο»πιεπξΪαλαξηάζεθαλΫξγαθπξέσογαιιηθάοδσγξαθηθάοηνπ 19
νπ

 αηψλα:  

 «Βεδνπέλα» (Π.229, ιΪδη ζε μχιν, 20x10εθ., δσξεΪ Αηθ. ΡνδνθαλΪθε)ηνπ 

ΝηεθΪκ. 

                                                 
717 (Π.406/α-γ) 
718 «Πξνζθχλεζε ησλ ΠνηκΫλσλ» (Π.932, δσξεΪ Μαξαζιά) 
719 «Νεαξφο κε θιαζθέ θαη πνηάξη», 18νο αηψλαο (Π.389, θΪξβνπλν ζε ρξσκαηηζηφ ραξηέ, δσξεΪ 

Γξεγνξένπ Μαξαζιά). 
720 «Πξνζθχλεζε ησλ ΜΪγσλ», ηΫινο 17νπ αη. (Π.363, ΠΫλα, πηλΫιν, πδαηφρξσκα ζε ραξηέ, 44,4x28,8 

εθ., δσξεΪ Γξεγνξένπ Μαξαζιά). 
721 «ΠνιεκηθΪ πινέα ζε λαπκαρέα», 17νο αηψλαο (Π.435, πΫλα, ζΫπηα θαη πηλΫιν, αξαησκΫλε ζΫπηα ζε 

ραξηέ, δσξεΪ Μαξαζιά). 
722 «Ζ θπξέα κε ηνλ ζθχιν» (Π.415) 
723α) «Δπγελάο λΫνο κε θαπΫιν» (Π.322/1) ηνπ Jacopo (daEmpoli) Chimenti (1554-1640), πΫλλα θαη 

πηλΫιν ζε ραξηέ, δσξεΪ Γξεγνξένπ Μαξαζιά, β)«Υσξηθφο» (Π.322/2) ηνπ AgostinoCaracci (1577-

1602), πΫλα, αξαησκΫλε ζΫπηα ζε ραξηέ, δσξεΪ Γξεγνξένπ Μαξαζιά. γ) «Παηδέ πνπ πηΪλεη πνπιηΪ», 

π.1600 (Π.322/3) ηνπ AnnibaleCarracci (?), πΫλα θαη πηλΫιν ζε ραξηέ, δσξεΪ Γξεγνξένπ Μαξαζιά.  
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 «Σνπέν» (Π.228, ιΪδη ζε μχιν, 12x28εθ., δσξεΪ Αηθ. ΡνδνθαλΪθε) πνπ 

απνδηδφηαλ ζηνλ Σ. Ρνπζζψ (Th. Rousseau). 

 «Πιχζηξεο» (Π.247, ιΪδη ζε μχιν, 27x20εθ., δσξεΪ Αηθ. ΡνδνθαλΪθε) ηνπ Α. 

Μπαξφλ(HenriBarron,1816-1885). 

 «Σνπέν» (Π.1127, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 18 x 31 εθ., δσξεΪ Κσλζηαληηλέδε ηνπ 

Πφληηνπ) ηνπ Π. Γθηγνχ (Paul-CamilleGuigou). 

 «Πξφβαηα θαη γΪηδαξνο» (Π.222, ιΪδη ζε μπιφ, 22x22εθ., δσξεΪ ΡνδνθαλΪθε) 

ηνπ ΒΫιγνπ δσγξΪθνπ Eugène-Joseph Verboeckhoven (1799-1881). 

Ζ απνζηνιά, επέζεο, ησλ Ϋξγσλ ησλ Μπξηαλζφλ, ΜαξθΫ, ΜπνλΪξ, Μαηέο θαη 

ΓθξνκΫξ ζηε Θεζζαινλέθε Ϋδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ΚαιιηγΪ λα αλαξηάζεη ζηελ 

αέζνπζα ηνπ Εαππεένπ κεξηθΪ απφ ηα Ϊιια Ϋξγα ηεο δσξεΪο ησλ ΓΪιισλ 

θαιιηηερλψλ πξνο ην ειιεληθφ Ϋζλνο. ην θεέκελν ηνπ Οδδβμφ, ν δηεπζπληάο ηεο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο Ϋθαλε ιφγν γηα ηελ παξνπζέα ησλ «ηνικεξψλ ζχγρξνλσλ 

ΓΪιισλ δσγξΪθσλ» θαη δηθαηνιφγεζε ηελ αλΪξηεζε ηνπο πξψηνλ, «ρΪξε 

ακεξνιεςέαο» θαη δεχηεξνλ επεηδά ζεσξνχληαη «εγάηνξεο ησλ λΫσλ θαηεπζχλζεσλ»:  

 «Μνξθά» (Π.1374) ηνπΑ. Μαζφλ (André Masson).Αμέδεη εδψ λα επηζεκαλζεέ 

πσο ζηελ Ϋθζεζε ησλ Ϋξγσλ ζην Γαιιηθφ Ηλζηηηνχην ην 1949, ην ζπγθεθξηκΫλν 

Ϋξγν εέρε ηνλ ηέηιν «Ζ Αληέζηαζε», 1944 (αξ.θαη.49), πνπ πηζαλψο ιφγσ ησλ 

ηζηνξηθψλ ηνπ αλαθνξψλ απαιεέθζεθε απφ ηελ Ϋθζεζε ηνπ 1954 θαη 

αληηθαηαζηΪζεθε απφ ηνλ νπδΫηεξν ηέηιν «Μνξθά». 

 «χλζεζε κε πξφζσπν», 1945 (Π.1358) ηνπ Δ. Πηληφλ(Edouard Pignon). 

 «Γπλαηθεέν θεθΪιη», 1939 (Π.1357) ηνπ ΠηθΪζν. 

 «ΝΫν θνξέηζη», 1945 (Π.1353) ηνπ Α. ΜαξζΪλ (André Marchand). 

 «Fatma» (Π.1338) ηνπ Roger Bezombes. 

 «Γπκλφ πνπ αλαπαχεηαη», πξηλ ην 1949 (Π.1352) ηνπ André Lhote. 

 «ΚεθΪιη», πξηλ ην 1949 (Π.1356) ηνπ Φ. Πηθακπηα (FrancisPicabia).  

χκθσλα επέζεο κε ηνλ θαηΪινγν ν Γ. Μαπξνΐδεο εέρε δαλεέζεη ηνλ 

«ΗππνθΫληαπξν» ηνπ ΠηθΪζν (ζηληθά κειΪλε επέ ρΪξηνπ), ελψ ην ηειεπηαέν Ϋξγν άηαλ 

«Ζ Φπρά» (Π.258) ηνπ Γνπψηο (δσξεΪ Κ. Ησλέδε). Ζ απφθαζε λα παξνπζηαζηνχλ 

ζην αζελατθφ θνηλφ ηα δπν Ϋξγα ηνπ ΠηθΪζν ζρεηέδεηαη πηζαλψο κε ηηο δχν εθζΫζεηο 

Ϋξγσλ ηνπ δσγξΪθνπ, νη νπνέεο ηελ έδηα αθξηβψο επνρά εγθαηληΪζηεθαλ ζην Παξέζη, 

κε αθνξκά ηα εβδνκάληα πΫληε ρξφληα απφ ηε γΫλλεζά ηνπ, γεγνλφο πνπ ζρνιηΪζηεθε 

θαη ζηνλ ειιεληθφ ηχπν.
724

 

 

Οη πεξηνδηθέο εθζέζεηο ηεο 4
εο

 αίζνπζαο 

                                                 
724Βι. J.P. Crespelle, «Σν Παξέζη ηηκΪ επηζεκσο ηνλ ΠηθΪζζν κε δχν κεγΪιαο εθζΫζεηο πηλΪθσλ ηνπ», 

εθ. ΣμΒήια, 9 Ηνπλένπ 1955. 
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Ζ Ϋθζεζε αληέγξαθσλ Ϋξγσλ θηλΫδηθεο ηΫρλεο κε ηνλ ηέηιν «Γχν ρηιηΪδεο 

ρξφληα θηλΫδηθεο δσγξαθηθάο» εέρε νξγαλσζεέ απφ ηελ ΟπλΫζθν θαη απνηεινχζε κηα 

expositionitinérante, φπνπ ηα κνπζεέα εέραλ ηε δπλαηφηεηα λα αγνξΪζνπλ νιφθιεξε 

ηε ζεηξΪ ησλ αληηγξΪθσλ.
725

 Ο θαηΪινγνο πεξηιΪκβαλε Ϋλα αλαιπηηθφ θεέκελν ηνπ 

ΓΪιινπ ηζηνξηθνχ ηεο ηΫρλεο θαη ζεκαληηθφηεξνπ εηδηθνχ ηελ επνρά εθεέλε ζηελ 

ηΫρλε ηεο Άπσ Αλαηνιάο VadimeElisseeff, επηκειεηά ζην κνπζεέν Cernuschiζην 

Παξέζη. πσο εχζηνρα παξαηάξεζε ν δεκνζηνγξΪθνο ηεο εθεκεξέδαο Αεδκασηή 

ηΫθαλνο Υαξκέδεο, ηα Ϋξγα δελ ζχκηδαλ ηέπνηε απφ ηηο γλσζηΫο ηερλνηξνπέεο θαη 

παξαδφζεηο θαη άηαλ «θΪηη ην αθΪληαζηα αιιφθνην θαη εμσηηθφ, άηαλ ε ηΫρλε ελφο 

αιιηψηηθνπ θφζκνπ».
726

 Ο πεηΫξεο αθηΫξσζε γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε Ϋθζεζε δχν 

Ϊξζξα ζηελ εθεκεξέδα Δθεοεενία, ζηα νπνέα παξνπζέαζε, αληιψληαο ζηνηρεέα απφ ην 

θεέκελν ηνπ θαηαιφγνπ, ηηο δηΪθνξεο επνρΫο ηεο θηλΫδηθεο ηζηνξέαο θαη ηηο 

δσγξαθηθΫο ηνπο ηΪζεηο θαη ηφληζε ηδηαέηεξα ην γλάζην πνηεηηθφ αέζζεκα πνπ 

νδάγεζε ηνπο θηλΫδνπο ηερλέηεο λα εθθξΪζνπλ, κε ειΪρηζηα κΫζα, πιαηχηεξα 

παγθφζκηα λνάκαηα. ΤπνγξΪκκηζε δε ηδηαέηεξα ηε ζηελά απηά ζρΫζε ηεο θηινζνθέαο 

κε ηε δσγξαθηθά Ϋθθξαζε, ηελ νπνέα θαη ραξαθηάξηζε σο «δηαξθά αλαδάηεζε ηεο 

παγθφζκηαο αξκνλέαο θαη ηνπ δσηηθνχ απηνχ ξπζκνχ ηνπ χκπαληνο».
727

 Σε κεγΪιε 

ζεκαζέα ηεο έδηαο Ϋθζεζεο επεζάκαλε θαη ε Βαθαιφ, ε νπνέα θΪιεζε ηνπο Αζελαένπο 

λα ηελ επηζθεθζνχλ γηα λα αληηιεθζνχλ πσο νη ΚηλΫδνη αζθνχλ ηελ ηΫρλε ζαλ κηα 

πλεπκαηηθά ιεηηνπξγέα θαη πσο κπνξνχλ απφ ην παξακηθξφ αληηθεέκελν λα πςσζνχλ 

ζηε ζθαέξα ησλ ελλνηψλ. ΔπηπξνζζΫησο επηδνθέκαζε ηα ηερληθΪ κΫζα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ θαη θπξέσο ηε «γεσκΫηξεζε» ηνπ θφζκνπ, ζηνηρεέα πνπ νδεγνχζαλ 

ζηε δεκηνπξγέα ελφο ρψξνπ νλεηξηθνχ θαη ηαπηφρξνλα ζηε ζχιιεςε ηεο αξκνλέαο 

ηνπ θφζκνπ κΫζα απφ ηελ νδφ ηνπ ζπλαηζζάκαηνο θαη ηεο ζπγθέλεζεο.
728

 

Ζ Ϋθζεζε κε ηαζαξΪληα Ϋλα Ϋγρξσκα αληέγξαθα (reproductions)ηεο 

ακεξηθαληθάο δσγξαθηθάοάηαλ κηα πξσηνβνπιέα ηεο Ακεξηθαληθάο Τπεξεζέαο 

Πιεξνθνξηψλ (USIA)
729

θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ πξΫπεη λα ηδσζεέ ζηα πιαέζηα ηεο 

                                                 
725Βι. Deux mille ans de peinture chinoise, exposition itinérante de l‟Unesco, 1955. 
726. Υαξκέδεο, «Οη ΚηλΫδνη δσγξΪθνη ζηηο αέζνπζεο ηνπ Εαππεένπ», εθ. Αεδκασηή, 5 Ηνπλένπ 1955. 
727Σ. πεηΫξεο, «ΚηλΫδηθε δσγξαθηθά», εθ. Δθεοεενία, 10 θαη 17 Ηνπλένπ 1955. Βι. θαη T. Spiteris, 

«Deux mille ans de Peinture Chinoise»,εθ.Messagerd„Athènes, 15 Ηνπλένπ 1955.  
728Δ. Βαθαιφ, «ΚηλΫδηθε δσγξαθηθά ζηελ Πηλαθνζάθε», εθ. Σα Νέα, 19 Απγνχζηνπ 1955. 
729Ζ Ϋθζεζε θηινμελάζεθε ζηηο αέζνπζεο ηεο Πηλαθνζάθεο ζην ΕΪππεην θαη φρη ζηελ αέζνπζα ηεο 

Ακεξηθαληθάο Τπεξεζηαο Πιεξνθνξηψλ, φπσο ζπλάζσο αλαθΫξεηαη ζηε βηβιηνγξαθέα. ηελ αέζνπζα 

ηεο Ακεξηθαληθάο Τπεξεζέαο Πιεξνθνξηψλ (νδφο ΒεληδΫινπ 96) εγθαηλΪζηεθε ζηα ηΫιε Μαΐνπ ε 

Ϋθζεζε δεθαηεζζΪξσλ Ακεξηθαλψλ δσγξΪθσλ ειιεληθάο θαηαγσγάο, Ϋθζεζε ε νπνέα εέρε 
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πξνβνιάο ηεο ακεξηθαληθάο ηΫρλεο.
730

πσο εέρε δειψζεη ν A.H. Berding ην 1953, ε 

ππεξεζέαηνπ ελδηαθΫξεηαη γηα εθζΫζεηο ζην εμσηεξηθφ, εθφζνλ πξνζθΫξνπλ «Ϋλα 

κΫζν επηθνηλσλέαο θαη ηα κΫζα γηα λα κεηαθξαζηεέ ε ακεξηθαληθά θνπιηνχξα ζε 

Ϊιινπο αλζξψπνπο».
731

Ζ πξνβνιά απηά ηεο ακεξηθαληθάο ηΫρλεο ζην ειιεληθφ θνηλφ 

εέρε ηδηαέηεξε ζεκαζέα ηελ Ϊλνημε ηνπ 1955, θαζψο ιέγνπο κάλεο λσξέηεξα, ηνλ 

ΓεθΫκβξην ηνπ 1954, εέραλ μεζπΪζεη ζηηο ειιεληθΫο πφιεηο νγθψδεηο δηαδειψζεηο κε 

αληηακεξηθαληθΪ ζπλζάκαηα εμαηηέαο ηεο Ϊξλεζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΟΖΔ ζηα κΫζα 

Γεθεκβξένπ 1954 λα ζπδεηάζεη ηελ ειιεληθά πξνζθπγά γηα ην Κππξηαθφ. Σν 

αληηακεξηθαληθφ απηφ θιέκα ζα εληζρπφηαλ, Ϊιισζηε, πεξηζζφηεξν απφ ηελ εθ λΫνπ 

απφξξηςε ηεο ειιεληθάο πξνζθπγάο ζηνλ ΟΖΔ ηνλ επηΫκβξην ηνπ 1955. Σα 

αληέγξαθα πνπ παξνπζηΪζηεθαλ ζηελ αέζνπζα ηνπ Εαππεένπ θΪιππηαλ Ϋλα επξχ 

ρξνληθφ θΪζκα, κε αθεηεξέα ηνπο πξψηνπο απηνδέδαθηνπο δσγξΪθνπο, γλσζηνχο σο 

«κπνγηαηδάδεο (limners)»,ηνπ β΄ κηζνχ ηνπ 17
νπ

 αηψλα θαη θαηΪιεμε ηα κΫζα ηνπ 

20
νπ

 αηψλα.
732

Ήδε ζηηο πξψηεο θξΪζεηο ηνπ αλππφγξαθνπ εηζαγσγηθνχ θεηκΫλνπ ζηνλ 

θαηΪινγν ηεο Ϋθζεζεο ηνλέζηεθε φηη «θακηΪ ρψξα δελ κπνξεη λα πεη πσο Ϋρεη δηθά ηεο 

ηΫρλε, πξηλ απνθηάζνπλ ηα Ϋξγα ησλ θαιιηηερλψλ ηεο θαζαξΪ εζληθά Ϋθθξαζε.
733

Ο 

αλψλπκνο ζπληΪθηεο κΪιηζηα Ϋζπεπζε λα αλαθΫξεη ηα βαζηθΪ γλσξέζκαηα ηεο 

ακεξηθαληθάο ηερλνηξνπέαο: «ε αζπλάζηζηε ακεζφηεηα θαη ζαθάλεηα ζηελ φξαζε, 

πνπ δηεξκελεχνληαη κε κηα αληέζηνηρε απιφηεηα ζηελ Ϋθθξαζε». Δληφπηζε δε ηα 

ραξαθηεξηζηηθΪ απηΪ άδε ζηηο αξρΫο ηεο απνηθηαθάο δσγξαθηθάο, ελψ πξφζζεζε φηη 

ηα Ϋξγα ησλ Ακεξηθαλψλ θαιιηηερλψλ εέραλ πιΫνλ απνθηάζεη θαζαξΪ εζληθά 

Ϋθθξαζε: «ηνπο δχν αηψλεο ηεο ακεξηθαληθάο ηζηνξέαο νη θαιιηηΫρλεο καο Ϋρνπλ 

απνθηάζεη απηνπεπνέζεζε θαη αληινχλ ηελ Ϋκπλεπζε θαη θαη ηελ γξακκά ηνπο απφ ην 

έδην ην πεξηβΪιινλ ηνπο, ρσξέο λα θαηεπζχλνληαη απφ μΫλα ξεχκαηα. Παξ‟ φια απηΪ 

δελ παχεη λα εέλαη κεγΪιν ην ρξΫνο ησλ ακεξηθαλψλ θαιιηηερλψλ πξνο ηνπο 

                                                                                                                                            
παξνπζηαζηεέ λσξέηεξα ζην παξζεληθφ ηαμέδη ηνπ ππεξσθεΪληνπ «Οιχκπηα». Βι. ι.ρ. Σ. πεηΫξεο, «Ζ 

Ϋθζεζηο ησλ Διιάλσλ δσγξΪθσλ ηεο Ακεξηθάο ζηελ Αέζνπζα Ακεξηθαληθάο Τπεξεζέαο 

Πιεξνθνξηψλ», εθ. Δθεοεενία, 3 Ηνπλένπ 1955.   
730Βι. ζρεηηθΪ Π. Μπέθαο, «ΣΫρλε θαη ηδενινγέα ζηελ πεξένδν ηνπ Φπρξνχ ΠνιΫκνπ», ζην Ζ ηέπκδ ημο 

20μο αζχκα: Ηζημνία Ŕ Θεςνία Ŕ Διπεζνία, Γ΄ πλΫδξην Ηζηνξέαο ηεο ΣΫρλεο, Θεζζαινλέθε, Α.Π.Θ., 

2009, ζει. 438-439. Δ. Μαηζηφπνπινο, 
731Παξαηέζεηαη ζην Π. Μπέθαο, «ΣΫρλε θαη ηδενινγέα ζηελ πεξένδν ηνπ Φπρξνχ ΠνιΫκνπ», φπ.π.,  ζει. 

438-439. 
732Έηεεζζξ Αιενζηακζηήξ Εςβναθζηήξ, θαηΪινγνο, Ακεξηθαληθά Τπεξεζέα Πιεξνθνξηψλ, Αζάλα, 

1955.ην εμψθπιιν ηνπ θαηαιφγνπ ππάξρε αλαπαξαγσγά ηεο ειαηνγξαθέαο ηνπ Σδ. Οπέζηιεξ 

(JamesAbbottMcNeilWhistler), «πκθσλέα ζε Λεπθφ, Νν. 1», 1862 (ζηνλ θαηΪινγν εηρε ηνλ ηέηιν «Σν 

θνξέηζη κε ηα Ϊζπξα»). 
733π.π., ζει. 5. 
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επξσπαένπο δαζθΪινπο».
734

Αθεηεξέα ηνπ αθεγάκαηνο άηαλ νη πξψηνη απηνδέδαθηνη ά 

«πξσηνγνλνη» θαιιηηΫρλεο πνπ «Ϋκεηλαλ αδηΪθνξνη ζηελ επηηάδεπζε θαη ηελ 

πεξέηερλε εθηΫιεζε», φπσο απνδεέθλπε ε ειαηνγξαθέα 

«MrsJohnFreakandBabyMary», αλψλπκνπ δσγξΪθνπ, θηινηερλεκΫλε ζηα 1671-1674 

(ζάκεξα ζην WorcesterArtMuseum). ηε ζπλΫρεηα, σζηφζν, νη Ακεξηθαλνέ 

θαιιηηΫρλεο επεξεΪζηεθαλ απφ ηα εηζαγφκελα δεέγκαηα ηεο επξσπατθάο ηΫρλεο. 

Πνιινέ εμ απηψλ, φπσο νη Κφπιευ (JohnSingletonCopley, 1738-1815), ηηνχαξη 

(GilbertStuart, 1755-1828) θαηΣξΪκπαι (JohnTrumbull, 1756-1843), ηαμέδεςαλ ζην 

Λνλδέλν γηα ζπνπδΫο, κε ζπλΫπεηα λα κηκεζνχλ ηα αξηζηνπξγάκαηα ηεο «ΜεγΪιεο 

ρνιάο» θαη ε ακεξηθαληθά ηΫρλε λα «ζεκαδεπηεέ κε ηελ ζθξαγέδα ηεο αγγιηθάο 

επηξξνάο». Σα ζΫκαηα ηνπ Αθαδεκατζκνχ παξακεξέζηεθαλ, ζχκθσλα πΪληα κε ηνλ 

ζπληΪθηε ηνπ θαηαιφγνπ, ζηηο αξρΫο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, φηαλ νη δσγξΪθνη Ϊξρηζαλ «απφ 

κφλνη ηνπο πηα λα βιΫπνπλ θαη λα ζθΫπηνληαη», θαη πηνζεηψληαο «ηελ «ληφπηα 

ηερλνηξνπέα» ζηξΪθεθαλ ζηελ απεηθφληζε ζθελψλ απφ ηελ «απιά ηδησηηθά δσά ηεο 

Ακεξηθάο», απφ ην ακεξηθαληθφ θπζηθφ πεξηβΪιινλ θαη ηε δσά ησλ αγξνηηθψλ 

θνηλνηάησλ. ΥαξαθηεξηζηηθΪπαξαδεέγκαηαάηαληαΫξγα“Raftsmenplayingcards” 

(1847, SaintLouisArtMuseum)θαη “FurTradersDescendingtheMissouri, 1845” 

(MetropolitanMuseumofArt) ηνπΜπέλρακ (GeorgeBingham, 1811-1879),θαζψοθαη 

“Crocketscene”, 1866 (ArtInstituteofChicago) ηνπΥφκεξ (WinslowHomer). 

Δληνχηνηο ε «ληφπηα» απηά ηερλνηξνπέα αηφλεζε φηαλ πξνο ηα κΫζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

νη θαηλνηνκέεο ησλ πξψησλ ΓΪιισλ ΜνληΫξλσλ ηξΪβεμαλ πνιινχο Ακεξηθαλνχο ζην 

Παξέζη: «Κακέα εμΫιημε ζηελ ηΫρλε, δηαβΪδνπκε ζηνλ θαηΪινγν, εθηφο έζσο απφ ηνλ 

εδΪλ, δελ επεξΫαζε ηφζν βαζηΪ ηελ ακεξηθαληθά ηΫρλε φζν ν γαιιηθφο 

Ηκπξεζζηνληζκφο», εκθαλάο ζην Ϋξγν ησλ ΠξΫληεξγθαζη (MauricePrendergast)θαη 

ΥΪζζαλ(ChildeHassan), ελψ ην παξΪδεηγκα ηνπ εδΪλ ηνπο δέδαμε «λα απνθεχγνπλ 

πεξηζζφηεξν ηε κέκεζε».
735

 Ζ αθεγεζε ηεο ηζηνξέαο ηεο ακεξηθαληθάο ηΫρλεο 

ζπλερέζηεθε κε ηνπο δσγξΪθνπο εθεέλνπο, νη νπνένη αθνχ πΫξαζαλ ηα ζηΪδηα ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ ζηνλ θπβηζκφ θαη ηνλ θνπηνπξηζκφ, απΫθηεζαλ «θαηλνχξηα 

αληηθεηκεληθφηεηα». Ο ζπληΪθηεο Ϋθαλε εδψ ιφγν γηα ηνλ «Ϋληνλν ξεαιηζκφ πνπ 

εθθξΪζηεθε κε λΫνπο ηξφπνπο» θαη αλΫθεξε σο παξΪδεηγκα ηνπο Marin, Demuth, 

Dove, O‟ Keeffe, Dickenson, Sheeler, Feininger. ΔπηπξνζζΫησο, επεζάκαλε ηηο 

επηδξΪζεηο πνπ ε ακεξηθαληθά δσγξαθηθά δΫρηεθε θαηΪ θαηξνχο απφ ηηο γεξκαληθΫο 

                                                 
734π.π. 
735π.π., ζει. 6. 
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ζρνιΫο ηνπ Νηχζειληνξθ, αιιΪ θαη ηνπ ΜνλΪρνπ θαη ηνπ ΜπΪνπρανπο, επλνψληαο 

ηελ αλΪπηπμε «ζπλαηζζεκαηηθψλ» ξεπκΪησλ. ΣΫινο, ραξαθηάξηζε σο «ηππηθψηεξα 

ακεξηθαληθφ» ην θέλεκαηνπ «ξνκαληηθνχ ξεαιηζκνχ», κε Ϋξγα ησλ 

ΥΫλξπ(RobertHenri)θαη ΜπΫιιννπο(GeorgeBellows), ηα νπνέα εέραλ σο θχξην 

γλψξηζκα ηνπο ηελ ηζρπξά πνιηηηθά θαη θνηλσληθά ζπλεέδεζε.
736

 

πκπεξαζκαηηθΪ, ν ζπγγξαθΫαο Ϋθαλε ιφγν γηα ηελ πνηθηιέα θαη πνιπκνξθέα 

ηεο ακεξηθαληθεο ηΫρλεο, ζηνηρεέα ραξαθηεξηζηηθΪ θαη ηνπ έδηνπ ηνπ ακεξηθαληθνχ 

ιανχ. Ζ Ϋθζεζε, επνκΫλσο, δελ «θψηηδε» κφλν ηελ ηζηνξέα ηεο ακεξηθαληθάο ηΫρλεο, 

αιιΪ «θαζξεθηέδεη θαη ηνλ ραξαθηάξα ηνπ ακεξηθαληθνχ ιανχ πνπ Ϋρεη πξνΫιζεη απφ 

δηΪθνξεο ρψξεο θαη θπιΫο θαη Ϋρεη θΫξεη καδέ ηνπ παξαδφζεηο θαη ζπλάζεηεο νη νπνέεο 

ζπλπθΪλζεθαλ κε ηελ εζληθά καο θιεξνλνκηΪ».
737

 

Ζ παξνπζέαζε θαη εξκελεέα απηά ηεο ηζηνξέαο ηεο ακεξηθαληθάο ηΫρλεο σο 

κηα πνξεηα πξνο ηελ θαηΪθηεζε κηαο «εζληθάο Ϋθθξαζεο», δειαδά ηε δεκηνπξγέα 

κηαο ηΫρλεο κε δηαθξηηΪ εζληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ, ζρνιηΪζηεθε θαη απφ ηνπο Έιιελεο 

ηερλνθξηηηθνχο Ŕ ηζηνξηθνχο ηΫρλεο. Ζ Βαθαιφ, ιφγνπ ρΪξε, εέδε ζηα κεζνπνιεκηθΪ 

Ϋξγα ηνπ Γνπλη θαη ηεο Ο‟ Κηθ ηα πξψηα απνηειΫζκαηα κηαο «ζρεκαηηδφκελεο 

εζληθάο Ϋθθξαζεο».
738

 Αληέζεηα, ν αξζξνγξΪθνο ηεο εθ.Ζ ΑοβήΚψζηαο ηακαηένπ 

ππνζηάξημε φηη ε ακεξηθαληθά δσγξαθηθά πνηΫ δελ θαηΪθεξε λα θηΪζεη ζε κηα 

απηνλνκέα θαη λα δεκηνπξγάζεη εζληθά ζρνιά. Δπηδνθέκαζε κφλν ηηο πξνζπΪζεηεο 

ησλ πξψησλ απηνδέδαθησλ απνέθσλ («απινέ θαη αλεπηηάδεπηνη Ϋζηξεςαλ ηελ 

πξνζνρά ηνπο ζηνλ Ϊλζξσπν θαη ηνλ δσγξΪθηζαλ κε εηιηθξέλεηα θαη αθΫιεηα») θαη 

επΫθξηλε ηελ επφκελε γεληΪ πνπ ηνπο πεξηθξφλεζε, κε απνηΫιεζκα λα μεθηλάζεη ε 

πεξένδνο ηνπ «πηζεθηζκνχ» ζηελ ακεξηθαληθά δσγξαθηθά. Ο ηακαηένπ απΫξξηςε 

φιε ηελ εηθαζηηθά παξαγσγά ηνπ 18
νπ

, 19
νπ

 θαη 20
νπ

 αηψλα, κε εμαέξεζε ηνπο 

«αθειεέο ξεαιηζηΫο», φπσο ν Γνπλη («επεηδά δηαηεξνχλ θΪηη ην θαζαξΪ ακεξηθΪληθν. 

Σε βαζηθά απιντθφηεηα ησλ “κπνγηαηδάδσλ”»), ραξαθηεξέδνληΪο ηελ «δνπιεηΪ 

δεχηεξεο πνηφηεηαο, δέρσο δχλακε, πΪζνο, βΪζνο» πνπ δελ πξνζζΫηεη ηέπνηα ζην 

γφεηξν ηεο ακεξηθαληθάο θνπιηνχξαο κε ην λα δεέρλεηαη Ϋμσ απφ ηα ζχλνξα ησλ 

Ζ.Π.Α.
739

 ηα 1955, φκσο, θαη κΫζα ζην αζελατθφ πεξηβΪιινλ, ε αθάγεζε απηά ηεο 

ηζηνξέαο ηεο ακεξηθαληθάο δσγξαθηθάο κΫζα απφ ηα ζαξΪληα Ϋλα αληέγξαθα 

                                                 
736π.π., ζει. 7. 
737π.π. 
738Δ. Βαθαιφ, «Ζ ακεξηθαληθά δσγξαθηθά ζηελ Ϋθζεζε ηεο Πηλαθνζάθεο», εθ. Σα Νέα, 17 Ηνπλένπ 

1955. 
739Κ[ψζηαο].[ηακαηένπ]., «Ζ ηξηπιά Ϋθζεζε ηνπ Εαππεένπ», εθ. Ζ Αοβή, 18 Ηνπλένπ 1955. 
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απνηεινχζε Ϋλαεμαηξεηηθφ, θαηΪ ηε γλψκε κνπ, παξΪδεηγκα θαη γηα ηελ ηζηνξέα ηεο 

λενειιεληθάο ηΫρλεο πνπ παξνπζηΪδε ν ΚαιιηγΪο ζηηο δηπιαλΫο αέζνπζεο ηνπ 

Εαππεένπ. Καη ηα δχν αθεγάκαηα Ϋδεηρλαλ κηα εηθαζηηθά παξαγσγά κε ζαθεέο 

επηξξνΫο απφ ηε δπηηθνεπξσπατθά ηΫρλε, αιιΪ ηαπηφρξνλα ηφληδαλ ηελ πνξεέα πξνο 

ηε δεκηνπξγέα κηαο ηΫρλεο κε δηαθξηηΪ εζληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ. Σαπηφρξνλα, ε 

Ϋθζεζε ηεο ακεξηθαληθάο ηΫρλεο, φπσο ζσζηΪ Ϋρεη επηζεκαλζεέ, Ϋθζαλε κΫρξη ηα 

ρξνληα ηεο αθαέξεζεο, αιιΪ δελ πεξηιΪκβαλε θαλΫλα αθεξεκΫλν Ϋξγν, Ϋλδεημε ησλ 

αηζζεηηθψλ νξέσλ ησλ ππεπζχλσλ ηεο Ακεξηθαληθάο Τπεξεζέαο Πιεξνθνξηψλ.
740

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
740Π. Μπέθαο, «ΣΫρλε θαη ηδενινγέα ζηελ πεξένδν ηνπ Φπρξνχ ΠνιΫκνπ», φπ.π., ζει. 440. 
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20.5) Ζ έθζεζε ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζην Εάππεην Μέγαξν ηνλ Οθηώβξην ηνπ 

1955 

ηελ εθεκεξέδα ΣαΝέα ηεο 19
εο

 Ηνπιένπ 1955 δεκνζηεχηεθε ε εέδεζε φηη ε 

Ϋθζεζε ηεο Πηλαθνζάθεο ζην ΕΪππεην ζα ζπλερηδφηαλ κΫρξη ηηο 15 Απγνχζηνπ θαη 

κεηΪ ζα Ϋθιεηλε ψζηε λα «αλαδηνξγαλσζεέ δηα ηεο πξνζζάθεο λΫσλ θαη Ϊγλσζησλ 

ζην θνηλφ Ϋξγσλ». Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο λΫαο ηεο πεξηφδνπ ζα άηαλ, ζχκθσλα πΪληα 

κε ηνλ αξζξνγξΪθν, ε δηνξγΪλσζε ζε μερσξηζηΫο αέζνπζεο αηνκηθψλ εθζΫζεσλ, 

φπσο ηνπ ΜΪξθνπ ΕαβηηδηΪλνπ θαη ηνπ Μέκε Βηηζψξε, ελψ ζεσξεέην βΫβαην φηη κηα 

απφ ηηο αλακλεζηηθΫο απηΫο εθζΫζεηο ζα άηαλ αθηεξσκΫλε ζηνλ ΥαιεπΪ κε ηελ 

επθαηξέα ησλ εθαηφ ρξφλσλ απφ ηε γΫλλεζά ηνπ.
741

 

Ζ Ϋθζεζε εγθαηληΪζηεθε ηειηθΪ ζηηο αξρΫο Οθησβξένπ ηνπ 1955,
742

 κε 

νξηζκΫλεο αιιαγΫο ζηε δηαξξχζκηζε ησλ αηζνπζψλ, φπσο αλΫθεξε ν ΚαιιηγΪο ζηελ 

εηζαγσγά ηνπ λΫνπΟδδβμφ, νη νπνέεο ζρεηέδνληαλ κε ηελ αιιαγά ηνπ θσηηζκνχ θαη ηε 

δνθηκαζηηθά ηνπνζΫηεζε ησλ Ϋξγσλ ζε χςνο ρακειφηεξν, ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη 

ζην θπζηνινγηθφ πεδέν ηεο φξαζεο.
743

ΔπηπξνζζΫησο, ππάξμαλ ηξνπνπνηάζεηο θαη ζηε 

δηαδξνκά ηεο Ϋθζεζεο, αθνχ φπσο επεζάκαλε θαη ν ΚαιιηγΪο «ιφγσ ηεο κεξηθάο 

ηαχηεο αλαθαηλέζεσο δελ άην δπλαηφλ λα ηεξεζά απζηεξψο ε ρξνλνινγηθά ζεηξΪ, σο 

εθ ηνχηνπ δε παξνπζηΪδνληαη Ϋξγα ηνπ απηνχ θαιιηηΫρλνπ εηο δχν δηαθφξνπο 

ζΫζεηο».ηνλ θαηΪινγν κΪιηζηα αλαγξΪθεθε φηη ε παξνχζα Ϋθζεζε άηαλ πξνζσξηλά 

θαη «ιέαλ ζπληφκσο ζα γέλνπλ κεηαβνιαέ θαη πξνζζάθαη εθ ησλ παιαηψλ ηδέσο 

απνζεκΪησλ αιιΪ θαη εθ λΫσλ απνθηεκΪησλ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο».
744

ηελ 

πξψηε «πξνπαξαζθεπαζηηθά» αέζνπζα πξνζηΫζεθε ν πέλαθαο «Ζ ΠαξζΫλνο κε ην 

ζεέν βξΫθνο θαη αγγΫινπο», π. 1405-1410 (Π.1626) ηνπ Εαλέλν ληη ΠηΫηξνθαη ε 

«Κεθαιά ηππφηνπ» (Π.1519) ηνπ νχηεξκαλο, επεηδά ζηνλ έδην ρψξν παξνπζηΪδνληαλ 

θαη νη θσηνγξαθέεο κε ηηο εξγαζέεο ζπληάξεζεο ηνπ Κνπηζνπξά ζηα δπν απηΪ Ϋξγα. 

ηνλ δηΪδξνκν θαη δέπια ζην Ϋξγν ηνπ Σδαγθαξφια αλαξηάζεθε ηψξα ε «ηαχξσζε» 

ηνπ Παβέα, ε νπνέα ζηηο πξνεγνχκελεο εθζΫζεηο ιεηηνπξγνχζε σο αθεηεξέα ζηελ 

                                                 
741Αλκ., «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε ζα παξνπζηΪζε Ϋξγα ησλ ΥαιεπΪ, ΕαβηηζηΪλνπ, Βηηζψξε», εθ. Σα 

Νέα, 19 Ηνπιένπ 1955. 
742ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζηηο 6 Οθησβξένπ 1955 αλαθΫξεηαη φηη ε 

Ϋθζεζε ζα Ϊλνηγε ηελ Κπξηαθά 9 Οθησβξένπ. ηνλ Οδδβυ, φκσο, ηεο Ϋθζεζεο ηνπ 1956 αλαγξΪθεηαη 

φηη ε πξνεγνχκελε Ϋθζεζε ιεηηνχξγεζε ην ρξνληθφ δηΪζηεκα 1-8 Οθησβξένπ.  
743Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ, Οδδβυξ εηεέζεςξ, Α΄ ζεηξΪ, αξηζ. 5, 

ΕΪππεηνλ ΜΫγαξνλ, Αζάλα, 1955: «Δλ ηνχηνηο ν δηαθνξεηηθφο θσηηζκφο, φζηηο εδεκηνπξγάζε εθ ηεο 

αιιαγάο ηεο ζΫζεσο ησλ λπλ αλαξησκΫλσλ Ϋξγσλ, πξνζδέδεη εηο απηΪ λΫαλ ελδηαθΫξνπζαλ φςηλ. Δπέ 

πιΫνλ, δνθηκαζηηθψο, νη πέλαθεο αλεξηάζεζαλ νιέγνλ ρακειφηεξνλ ηνπ ζπλάζνπο, ηνχην δε ζπληειεέ 

εηο ηελ αλεησηΫξαλ ζΫαλ απηψλ, πξνζεξκνζκΫλελ πξνο ην θπζηνινγηθφλ πεδένλ νξΪζεσο». 
744π.π. 
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Ϋβδνκε αέζνπζα κε ηνπο μΫλνπο θαιιηηΫρλεο. Ο επηζθΫπηεο Ϋβιεπε Ϋηζη κηα 

βπδαληηλάο ηερλνηξνπέαο εηθφλα ηνπ β΄ κηζνχ ηνπ 15
νπ

 αηψλα θαη θαηφπηλ Ϋλα «δεέγκα 

ηεο ειιεληθάο δσγξαθηθάο θαηΪ ηελ Σνπξθνθξαηέα», φπνπ ηα βπδαληηλΪ ζηνηρεέα 

ζπκπιεξψλνληαλ απφ ηηο ηηαιηθΫο επηδξΪζεηο. Έθηνηε ηα δχν απηΪ Ϋξγα ηνπ 

θιεξνδνηάκαηνο νχηδνπ ζα παξακεέλνπλ αλαξηεκΫλα ζηελ έδηα αέζνπζα, κε ην 

ζθεπηηθφ, θαηΪ ηε γλψκε κνπ, φηη «εηθνλνγξαθνχζαλ» κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν ηελ αθεηεξέα ηεο εμΫιημεο ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο. 

Ζ ηξέηε αέζνπζα πεξηιΪκβαλε ηνπο Δπηαλάζηνπο δσγξΪθνπο (Νηθφιανο 

ΓνμαξΪο, Καληνχλεο, ΠηηδακΪλνο, Παράο, Πέηδε σο Ϊγλσζηνο αθφκε Κεξθπξαένο, 

Σζφθνο, ΠξνζαιΫληεο), ηνπο πξψηνπο ΝενΫιιελεο θαιιηηΫρλεο (ΒξπδΪθεο, ΛΪληζαο, 

Αξηζηεέδεο Οηθνλφκνο, νχηδνο, Κξηεδάο, ΚνπλειΪθεο, Αιηακνχξαο, Θεέξζηνο), 

αιιΪ θαη Ϋξγα ησλ Γχδε, ΛεκπΫζε, ΒνιαλΪθε, ΚνληηΪδε, ΡΪιιε θαη Νηθεθφξνπ 

Λχηξα. ηελ ηΫηαξηε αέζνπζα άηαλ αλαξηεκΫλα ζρΫδηα ησλ Γχδε, νχηδνπ, 

Νηθεθφξνπ Λχηξα, ΠΪλνπ Αξαβαληηλνχ (ν νπνένο κεηαθΫξζεθε απφ ηελ αέζνπζα ησλ 

μΫλσλ θαιιηηερλψλ), ραξαθηηθΪ ηνπ ΓαιΪλε, θαζψο θαη ζρΫδηα ησλ ΣηληνξΫην, 

ΚνξΫηδην, Γθξεδ, ΛαλθξΫ, Μαεο, Μπξαθ, ΜπνλΪξ, Μαηέο, Γθξνκαέξ, ελψ ζε κηα 

πξνζάθε άηαλ εθηεζεηκΫλεο δψδεθα πδαηνγξαθέεο θαη Ϋλα ζρΫδην ηνπ ΚξαηζΪηδελ. 

ηνλ επφκελν δηΪδξνκν ν επηζθΫπηεο Ϋβιεπε μαλΪ Ϋξγα θαη ζρΫδηα ηνπ Γχδε, ελψ 

ζηελ Ϋθηε αέζνπζα άηαλ θαη πΪιη αλαξηεκΫλα Ϋξγα ηεο Δπηαλεζηαθάο ρνιάο, ησλ 

πξψησλ Νενειιάλσλ δσγξΪθσλ θαη εθεέλσλ πνπ δξαζηεξηνπνηάζεθαλ ζηα ηΫιε ηνπ 

19
νπ

 θαη ηηο αξρΫο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Ζ Ϋβδνκε αέζνπζα άηαλ αθηεξσκΫλε ζηνπο μΫλνπο 

θαιιηηΫρλεο ηεο ζπιινγάο θαη δελ παξνπζέαζε θακέα δηαθνξΪ κε ηελ αληέζηνηρε ηεο 

Ϋθζεζεο ηνπ θαινθαηξηνχ, ελψ ζηελ φγδνε αέζνπζα ν επηζθΫπηεο Ϋβιεπε μαλΪ θαη 

ηνπο ηΫζζεξηο πέλαθεο ηνπ Γνκάληθνπ Θενηνθφπνπινπ. Ίδηα παξΫκεηλε θαη ε αέζνπζα 

ηεο λενειιεληθάο γιππηηθάο.   

Ζ ζεκαληηθφηεξε θαηλνηνκέα ηεο λΫαο Ϋθζεζεο άηαλ ε αλαδξνκηθά Ϋθζεζε 

Ϋξγσλ ηνπ ΜΪξθνπ ΕαβηηδηΪλνπ, ζηα πιαέζηα κηαο γεληθφηεξεο εθζεζηαθάο πνιηηηθάο 

ηνπ ΚαιιηγΪ λα αλαδεέμεη ιεζκνλεκΫλνπο θαη ειΪρηζηα γλσζηνχο ζην επξχ θνηλφ 

Έιιελεο θαιιηηΫρλεο, ψζηε «λα πΪξνπλ ηελ ζΫζε πνπ ηνπο αξκφδεη ζηελ ηζηνξέα ηεο 

λενειιεληθάο ηΫρλεο».
745

ε Ϊξζξν ηνπ, επέζεο, ζην πεξηνδηθφ Εοβυξ ν δηεπζπληάο ηεο 

                                                 
745π.π., ζει. 7-8: «πλεπεέο πξνο ηνλ δηδαθηηθφλ ζθνπφλ, πξνο ηνλ νπνένλ πΪληνηε απνβιΫπνκελ, 

εγθαηληΪδνκελ ζεηξΪλ αλαδξνκηθψλ εθζΫζεσλ παιαηνηΫξσλ θαιιηηερλψλ, νη νπνένη Ϋρνπλ ιεζκνλεζά 

ππφ ησλ πνιιψλ, ά δελ Ϋρνπλ γέλεη επαξθψο γλσζηνέ εηο ην θνηλφλ, σο θαη θαιιηηερλψλ ησλ νπνέσλ ε 

αμέα ζα Ϋπξεπε λα ιΪβε ηελ νξζάλ ζΫζηλ εηο ηελ λενειιεληθάλ θαιιηηερληθάλ 

παξαγσγάλ».Αλαπαξαγσγά ηνπ Ϋξγνπ «ΠνξηξΫην γπλαηθφο» ζηελ εθ.Σα Νέα, 4 Οθησβξένπ 1955. 
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Πηλαθνζάθεο δηθαηνιφγεζε ηελ πνιηηηθά ησλ αλαδξνκηθψλ εθζΫζεσλ πνπ εγθαηλέαζε 

ην κνπζεέν, επηζεκαέλνληαο ηε ζπκβνιά ηνπο ζηε κειΫηε ηεο ηζηνξέαο ηεο 

λενειιεληθάο ηΫρλεο, θαη ηαπηφρξνλα αλαγλσξέδνληαο ηνλ νπζηαζηηθφ ξφιν πνπ ε 

Πηλαθνζάθε ζα επηηεινχζε σο πξνο απηφ. Έηζη ν ΚαιιηγΪο ηφληζε ζσζηΪ φηη ην 

ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηδε ν θΪζε κειεηεηάο ηεο λενειιεληθάο 

εηθαζηηθάο παξαγσγάοάηαλ ε Ϋιιεηςε Ϋζησ θαη κηαο ζχληνκεο ηζηνξέαο ηεο 

λενειιεληθάο ηΫρλεο, γεγνλφο πνπ απΫδσζεε ζηελ πεξηθξφλεζε ησλ παιαηφηεξσλ 

πξνο ηε ζπγθεθξηκΫλε θαιιηηερληθά παξαγσγά. Με ηηο αλαδξνκηθΫο απηΫο εθζΫζεηο, 

ηηο νπνέεο ζα νξγΪλσλε ζην εμάο ε Πηλαθνζάθε, αθφκε θαη «γλσζηψλ θαιιηηερλψλ 

πνπ ε αμέα ηνπο ζα Ϋπξεπε έζσο λα αλαζεσξεζεέ», ζα απνθηάζνπκε, ζπλΫρηζε ν 

ΚαιιηγΪο, κηα ζαθΫζηεξε εηθφλα ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο θαη ζα γηλφηαλ ε 

«αμηνιφγεζε θαη ε ηνπνζΫηεζε ηεο κΫζα ζηα επξσπατθΪ πιαέζηα, ψζηε λα θαλεέ ε 

πξαγκαηηθά πξνζθνξΪ ησλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ».
746

Ο Οδδβυξ δελ αλΫθεξε ζε πνηα 

αθξηβψο αέζνπζα εέραλ αλαξηεζεέ ηα Ϋξγα ηνπ Κεξθπξαένπ θαιιηηΫρλε, πηζαλψο 

επεηδά ηππψζεθε εηδηθφο θαηΪινγνο-ηξέπηπρν κε ηηο ηξηΪληα κηα ειαηνγξαθέεο θαη ηα 

ηξηΪληα ελληΪ ραξαθηηθΪ, θαζψο θαη κε κηα ζχληνκε εηζαγσγά ηνπ ΚαιιηγΪ.ε 

αληέζεζε κε ηνλ Παπαλησλένπ, ν νπνένο εέρε ζηαζεέ ζην ραξαθηηθφ Ϋξγν ηνπ 

θαιιηηΫρλε, ν ΚαιιηγΪο δηθαηνιφγεζε ηελ αμέα ηεο δσγξαθηθάο ηνπ, γξΪθνληαο φηη ν 

ΕαβηηδηΪλνο εξγΪζηεθε «ζε αληέιεςε εκπξεζζηνληζηηθά πνπ θακκηΪ θνξΪ Ϋηεηλε 

πξνο ηνλ εμπξεζζηνληζκφ» θαη αλαθΫξνληαο ηε ζεκαζέα «πνπ παέξλεη ην θσο ζην 

χπαηζξν θαη ζηνλ θιεηζηφ ρψξν». Έθαλε, επέζεο, ιφγν γηα ηνλ Ϋληνλν ιπξηθφ ηφλν 

ησλ Ϋξγσλ, θαζψο θαη ηελ ηφικε θαη ζπλΪκα επαηζζεζέα κε ηελ νπνέα ρεηξέδεηαη ην 

ρξψκα.
747

 Οη δπλαηΫο λεξνπνληΫο, σζηφζν, πνπ Ϋπιεμαλ ηελ Αζάλα ζηηο αξρΫο 

Οθησβξένπ εέραλ ζαλ απνηΫιεζκα λα πξνθιεζνχλ εθηεηακΫλεο δεκηΫο ζηελ νξνθά 

ηνπ Εαππεένπ ΜεγΪξνπ, γεγνλφο πνπ αλΪγθαζε ηε δηεχζπλζε ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο λα αλαζηεέιεη ηε ιεηηνπξγέα ηεο Ϋθζεζεο, ιέγεο κφλν εκΫξεο κεηΪ ηα 

εγθαέληΪ ηεο.
748

 

                                                 
746Μ. ΚαιιηγΪο, «ΜΪξθνο ΕαβηηδηΪλνο, 1884-1923», Εοβυξ, αξ.1, ΝνΫκβξηνο 1955, ζει. 4,18. 
747Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ, Μάνημξ Εααζηγζάκμξ, 1884-1923, 

θαηΪινγνο, εηζαγσγά Μ. ΚαιιηγΪο, ΕΪππεην, 1955. 
748Βι. εθ. Σα Νέα,11 Οθησβξένπ 1955 θαη θπξέσο εθ. Σα Νέα,18 Οθησβξένπ 1955: «Οη αέζνπζεο ηνπ 

Εαππεένπ εθξέζεζαλ αθαηΪιιειεο κεηΪ ηηο δεκηΫο πνπ ππΫζηεζαλ απφ ηηο βξνρΫο. Ζ ηκεκαηηθά Ϋθζεζε 

ηεο Πηλαθνζάθεο Ϋθιεηζε, εξξέθζε ε ηδΫα λα ιεηηνπξγάζεη ε Δζληθά Πηλαθνζάθε ζε Ϋλα κηθξφ ηκάκα 

ηνπ θΫληξνπ ηνπ Εαππεένπ ην νπνένλ δελ εβιΪβε θαη λα αλνηρζά εέζνδνο απφ κέαλ εθ ησλ δχν πιεπξψλ 

ηνπ Εαππεένπ, δηφηη ε θεληηξθά εέζνδνο θαηΫζηε επηθέλδπλε». Βι. επέζεο εθ. Ζ Καεδιενζκή, 18 

Οθησβξένπ 1955, εθ.Ζ Αοβή, 19 Οθησβξένπ 1955 θαη εθ.Δζηία, 19 Οθησβξένπ 1955. 
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20.6) Ζ έθζεζε ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζην Εάππεην Μέγαξν, 10 Μαΐνπ 1956 – 31 

Μαξηίνπ 1959 

ΜεηΪ ην μαθληθφ θιεέζηκν ηεο Ϋθζεζεο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1955 Ϋπεηηα απφ 

ιέγεο κφλν εκΫξεο ιεηηνπξγέαο, απαηηάζεθαλ ζρεδφλ επηΪ κάλεο γηα ηελ εθ λΫνπ 

δηαξξχζκηζε ησλ αηζνπζψλ ηνπ Εαππεένπ ΜεγΪξνπ.
749

 Ζ επαλΫθζεζε ηεο κφληκεο 

ζπιινγάο ηεο Δ.Π.Μ.Α.. εγθαηληΪζηεθε ζηηο10 Μαΐνπ 1956 θαη ιεηηνχξγεζε απηά 

ηε θνξΪ ζηηο αλαθαηληζκΫλεο αέζνπζεο ηεο δπηηθάο πιεπξΪο ηνπ θηεξένπ.
750

 χκθσλα 

κε ηα πξαθηηθΪ ζπλεδξηΪζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ κνπζεένπ, ν 

Διιεληθφο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ θαη ε δηεχζπλζε ησλ Καιψλ Σερλψλ ηνπ 

Τπνπξγεένπ Παηδεέαο θΪιπςαλ Ϋλα ζεκαληηθφ κΫξνο ησλ δαπαλψλ ηεο Ϋθζεζεο, 

ελδεηθηηθφ ηεο θξαηηθάο κΫξηκλαο ησλ δεμηψλ θπβεξλάζεσλ γηα ηελ Δζληθά 

Πηλαθνζάθε ηελ επνρά εθεέλε.
751

 

χκθσλα κε ηνλ λΫν θαηΪινγν, εΔίζνδνοεμαθνινχζεζε λα ιεηηνπξγεέ σο 

ρψξνο πξνπαξαζθεπαζηηθφο γηα ηνλ επηζθΫπηε. ΑξηζηεξΪ ηνπ «ζπξψκαηνο» άηαλ 

αλαξηεκΫλνο ν πέλαθαο «Ζ ΠαξζΫλνο κε ην ζεέν βξΫθνο θαη αγγΫινπο», π.1405-1410 

(Π.1626) ηνπ ληη ΠηΫηξν (ζηνλ θαηΪινγν αλαθεξφηαλ σο «γλσζηφο, πηζαλψο 

Ηζπαλφοησλ αξρψλ ηνπ 15
νπ

 αηψλνο»), καδέ κε θσηνγξαθέεο ησλ εξγαζηψλ 

ζπληάξεζάο ηνπ απφ ηνλ Κνπηζνπξά, θαζψο θαη ν πθαληφο ηΪπεηαο κε ζΫκα «Σν 

θνχξεκα ησλ πξνβΪησλ» (Π.349) ηεο δσξεΪο ΡνδνθαλΪθε. Δληφο ηνπ «ζπξψκαηνο» 

εέραλ ηνπνζεηεζεέ ηα γιππηΪ «Ζ Νχρηα», 1864 (Π.1500) θαη «Αδειαΐο Ρηζηφξη», 1867 

(Π.1501)ηνπ Κφζζνπ,αθνχ ζηε λΫα δηΪηαμε ηεο ζπιινγάο θαη εμαηηέαο ηεο Ϋιιεηςεο 

ρψξνπ, θαηαξγάζεθε ε αέζνπζα λενειιεληθάο γιππηηθάο θαη ηα Ϋξγα 

δηαζθνξπέζηεθαλ ζηηο ππφινηπεο αέζνπζεο.ην βΪζνο θαη απΫλαληη απφ ηελ εέζνδν 

                                                 
749ηε ζπλεδξέαζε ηνπ Γ.. ζηηο 13 Φεβξνπαξένπ 1956 ζπδεηάζεθε ην ζΫκα ηεο «κεηαξξχζκηζεο» ησλ 

αηζνπζψλ ηνπ Εαππεένπ γηα ηελ επαλαιεηηνπξγέα ηεο Ϋθζεζεο θαη ν ΚαιιηγΪο αλΫθεξε φηη ην θφζηνο 

πξφθεηηαη λα αλΫιζεη ζε 55-60.000 δξρ. ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ. Οη 50.000 δξρ. ζα  

πξνΫξρνληαλ απφ ηελ θξαηηθά επηρνξάγεζε, ελψ ην ππφινηπν πνζφ ζα θαιππηφηαλ απφ ηηο εηζπξΪμεηο 

ησλ εηζηηεξέσλ θαη ηηο πσιάζεηο ησλ θαηαιφγσλ. ηε ζπλεδξέαζε ηεο 27εο Φεβξνπαξένπ 1956 

εγθξέζεθε θαη ην ζπκθσλεηηθφ εθκέζζσζεο ησλ αηζνπζψλ αξηζ.9 θαη 10 ηεο αξηζηεξάο πηΫξπγαο ηνπ 

Εαππεένπ, ζπλνιηθάο επηθΪλεηαο 795 η.κ. γηα λα ρξεζηκεχζνπλ απνθιεηζηηθΪ πξνο Ϋθζεζε πηλΪθσλ θηι 

ηεο Δ.Π.Μ.Α.. Σν κέζζσκα ζπκθσλάζεθε«εηο 10% επέ ησλ αθαζΪξηζησλ εηζπξΪμεσλ εθ ηεο 

εθΪζηνηε ηηκάο ηνπ εηζηηεξένπ εηζφδνπ ησλ επηζθεπηψλ». 
750Αλκ., «Μεζαχξην αλνέγεη εηο ην ΕΪππεηνλ ε Ϋθζεζηο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», εθ. Σα Νέα, 8 

Μαΐνπ 1956. Α. ΜακΪθεο, «Σν θαιιηηερληθφλ ξεπνξηΪδ ηεο εβδνκΪδνο», εθ. Έεκμξ, 9 Μαΐνπ 1956. 
751Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., Βηβιέν πξαθηηθψλ ηνπ Γ.., ζπλεδξέαζε ηεο 22αο Μαΐνπ 1956. χκθσλα κε ηα 

πξαθηηθΪ ν ΔΟΣ Ϋδσζε 20.000 δξρ. θαη ε Γηεχζπλζε Καιψλ Σερλψλ ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο 60.000 

δξρ. Ζ ηηκά εηζφδνπ απμάζεθε ζε ηξεηο δξαρκΫο θαη ν θαηΪιγνο θφζηηδε Ϋμη δξρ. (κηα δξαρκά ην 

παξΪξηεκα γηα ηνλ ΕαβηηδηΪλν). Σν σξΪξην ιεηηνπξγέαο άηαλ 10.00-13.00 θαη 17.00-20.00 

θαζεκεξηλΪ, εθηφο ηνπ πξσηλνχ ηεο Σξέηεο. ΓσξεΪλ εέζνδνο θΪζε ΓεπηΫξα απφγεπκα. Βι. Αλκ., «Ζ 

Ϋθζεζηο ηεο Πηλαθνζάθεο», εθ. Έεκμξ, 12 Μαΐνπ 1956. 
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άηαλ ηνπνζεηεκΫλνο ν ηΪπεηαο κε ηε«ηΫςε ηνπ ΑπηνθξΪηνξα» (Π.1295, επέζεο ηεο 

δσξεΪο ΡνδνθαλΪθε) θαη εθαηΫξσζελ ηνπν ΚαιιηγΪο παξνπζέαζε κεξηθΪ ηηαιηθΪ 

θαγεληηαλΪ πηΪηα απφ ην θιεξνδφηεκα ΦσθΪ. ΓεμηΪ ηνπ «ζπξψκαηνο» άηαλ 

αλαξηεκΫλνον ηξέηνο ηΪπεηαο κε ζΫκα «Δηδχιιην» (Π.440, δσξεΪ ηνπ Υξάζηνπ 

ΛακπξΪθε), καδέ κε ηνλ πέλαθα«Κεθαιά ηππφηνπ» (Π.1519) ηνπ νχηεξκαλο θαη 

θσηνγξαθέεο απφ ηηο εξγαζέεο ζπληάξεζάο ηνπ. 

Σν αθάγεκα ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο μεθηλνχζε ζηελΑίζνπζα 

1
α
κε ηα δχν Ϋξγα κεηαβπδαληηλάο ηΫρλεο ηεο ζπιινγάο, ηε «ηαχξσζε», β΄ κηζφ 15

νπ
 

αηψλα(Π.144) ηνπ Παβέα θαη ηελ «Πξνζθχλεζε ησλ πνηκΫλσλ», π.1688-1700 (Π.147) 

ηνπ Σδαγθαξφια θαη ζπλερηδφηαλ κεηα Ϋξγα ηεο Δπηαλεζηαθάο ρνιάο: ηα ηξέα 

πξνζρΫδηα ηνπ Νηθφιανπ ΓνμαξΪ γηα ηνλ Ναφ ηεο ΦαλεξσκΫλεο ζηε 

ΕΪθπλζν·
752

ηξεηο πξνζσπνγξαθέεο θηινηερλεκΫλεο απφ ηνλ Καληνχλε·
753

 ε 

«ΠξσηνκαγηΪ ζηελ ΚΫξθπξα», π.1875-1880 (Π.483) ηνπ Παρά·
754

ν «Παλαγηψηεο 

ΜπελΪθεο», π.1814-1825 (Π.2153) ηνπ ΠηηδακΪλνπ· ε «Πξνζσπνγξαθέα γπλαέθαο» 

(Π.1415) ηνπ ΗαηξΪ· θαζψο θαη ην λΫν απφθηεκα ηεο ζπιινγάο ε «Πξνζσπνγξαθέα 

Ϊλδξα», 1847 (Π.2093) ηνπ Γηνλχζηνπ ΚαιιηβσθΪ, πέλαθαο ν νπνένο Ϋδεηρλε «ην 

πςειφλ επέπεδνλ ηεο επηαλεζηαθάο δσγξαθηθάο ησλ κΫζσλ ηνπ παξειζφληνο 

αηψλνο», ζχκθσλα κε ην ζρφιην ηνπ ΚαιιηγΪ ζηνλ θαηΪινγν ηεο Ϋθζεζεο.
755

 ηελ 

έδηα αέζνπζα αλαξηάζεθε επέζεο ην «ΠνξηξΫην ηεο ζπδχγνπ ηνπ Niccolò 

Tommaseo»(Π.1521), αγλψζηνπ θαιιηηΫρλε, θαζψο επέζεο θαη ηξεηο πέλαθεο ηνπ 

Πέηδε, ν νπνένο ζηνλ θαηΪινγν ηνπ 1956 εμαθνινπζνχζε λα αλαθΫξεηαη σο 

«Άγλσζηνο (Κεξθπξαένο;):
756

«ΝΫνο ηεο νηθνγΫλεηαο ηεθΪλνπ» (Π.1516), 

«Δπηπινπνηφο», π.1850 (Π.1760) θαη «Πξνζσπνγξαθέα πδξαέαο θπξέαο» (Π.1684).
757

 

                                                 
752 «Ζ Κνέκεζε ηεο Θενηφθνπ», π.1753-1754 (Π.148), «Σν "γελΫζηνλ" ηεο Θενηφθνπ», π.1753-1754 

(Π.149) θαη «Ζ ΜεηΪζηαζε ηεο Θενηφθνπ» (Π.150) 
753«εβαζηηαλφο θηαδΪο» (Π.1653), «Πξνζσπνγξαθέα γπλαέθαο» (Π.1694) θαη «Ο θαξκαθνπνηφο 

Γηθφπνπινο» (Π.491). 
754Βι. αλαπαξαγσγά ηνπ Ϋξγνπ ζηελ εθ. Απμβεοιαηζκή, 18 Ηνπιένπ 1956. 
755Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ, Οδδβυξ εηεέζεςξ, ΕΪππεηνλ ΜΫγαξνλ, 

Αζάλα, 1956, ζει. 8. Γηα ηελ αγνξΪ ηνπ Ϋξγνπ βι. ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηνπ Γ.. ηεο 

Δ.Π.Μ.Α.. ζηηο 30 Μαΐνπ 1955, φπνπ αλαγξΪθεηαη σο ηηκά 500 δξρ., ρσξέο φκσο αλαθνξΪ ζην φλνκα 

ηνπ πσιεηά. 
756π.π., ζει. 16-17: «ΚαηΪ ηα ηειεπηαέα Ϋηε εηαπηέζζεζαλ πεξέ ηνπο 15 πέλαθεο ηνπ θαιιηηΫρλνπ, σλ 

πΫληε θαηΫρεη ε Δζλ. Πηλαθνζάθε. Πξνο δηΪθξηζηλ ηνπ θαιιηηΫρλνπ ηνχηνπ απφ ην πιάζνο ησλ Ϊιισλ 

αγλψζησλ θαιιηηερλψλ ηεο ηδέαο επνράο, σλνκΪζακελ απηφλ «Κεξθπξαένλ;» θαη ηνχηνπ εθ ηηλφο 

θεξθπξατθνχ ηνπένπ ηεο ζπιινγάο Δ. Κνπηιέδε, ην νπνένλ καξηπξεέ πξνζσπηθάλ θαηαβνιάλ ηνπ 

θαιιηηΫρλνπ, ελ αληηζΫζεη πξνο ηα ππφινηπα Ϋξγα ηνπ ηα νπνέα, σο πξνζσπνγξαθέαη, δχλαληαη λα 

ζεσξεζνχλ παξαγγειέαη. ΔηξγΪζζε ην πξψηνλ άκηζπ ηνπ 19νπ αηψλνο, πξνθαλψο εηο ΚΫξθπξαλ, Όδξαλ, 

χξνλ, Αέγηλα θαη Αζάλαο».  
757Αλαπαξαγσγά ηνπ Ϋξγνπ ζηελ εθ. Απμβεοιαηζκή, 24 Ηνπιένπ 1956. 
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Γηα πξψηε θνξΪ παξνπζηΪζηεθε ζην θνηλφ ε «Πξνζσπνγξαθέα ηνπ 

Φαλαξηψηε Γεσξγένπ ΚσηζΪθε», 1820(Π.1820), Ϋξγν αγλψζηνπ θαιιηηΫρλε,
758

 γηα 

ην νπνέν ν ΚαιιηγΪο Ϋθαλε εηδηθά κλεέα ζηνλ Οδδβυ, ηνλέδνληαο φηη «καξηπξεέ κέαλ 

αθφκε πιεπξΪλ ηεο ειιεληθάο δσγξαθηθάο παξαδφζεσο ε νπνέα πξνζπαζεέ λα 

πξνζαξκνζζά εηο ηα επξσπατθΪ πξφηππα.
759

ην έδην ηκάκα άηαλ επέζεο αλαξηεκΫλα 

θαη ηα γλσζηΪ απφ ηηο πξνεγνχκελεο εθζΫζεηο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο Ϋξγα ησλ 

πξψησλ Νενειιάλσλ δσγξΪθσλ: Ζ «Αθηά» (Π.741)θαη «Σν Θεζεέν», 1853 (Π.739) 

ηνπ νχηδνπ·«Σν ζηξαηφπεδν ηνπ ΚαξατζθΪθε», 1855 (Π.493), «Πξνζσπνγξαθέα 

αγσληζηά» (Π.1036) θαη «Απηνπξνζσπνγξαθέα» (Π.1159) ηνπ ΒξπδΪθε· ε 

«Πξνζσπνγξαθέα Υξηζηφπνπινπ», 1846 (Π.535) ηνπ Κξηεδά·ε «Αθξφπνιε», 1860 

(Π.62) ηνπ Βηθ. ΛΪληζα· «Ζ νηθνγΫλεηα ηνπ θαιιηηΫρλε - Αιιεγνξέα ησλ Καιψλ θαη 

ησλ ΔιεπζΫξσλ Σερλψλ», 1864-1865 (Π.476) ηνπ ΚνπλειΪθε θαη ε «Κεθαιά θφξεο» 

(Π.2069) ηνπ ΗσΪλλε Γνχθα. ΣΫινο ν ΚαιιηγΪο δηαηάξεζε θαη ηελ πξνζάθε κε ηηο 

δψδεθα πδαηνγξαθέεο θαη ην Ϋλα ζρΫδην ηνπ ΚξαηζΪηδελ. 

ηελ Αίζνπζα 1
β
(εηθ.138) ν επηζθΫπηεο Ϋβιεπε ηα Ϋξγα ηνπ Αξηζηεέδε 

Οηθνλφκνπ«Κεθαιά γπλαέθαο» (Π.681) θαη «Κεθαιά Άξαβνο» (Π.1048)· ηνλ 

«ΗεξΫα» ηνπ ΠΫηξνπ Παπιέδε-Μελψηνπ·«Σν ιηκΪλη ηεο ΚνπεγρΪγεο», 1874 (Π.2087) 

θαη «Καΐθη ζηηο πΫηζεο», 1877 (Π.1818) ηνπ Αιηακνχξα· ην πνξηξηΫην ηεο 

«Κιενλέθεο Γελλαδένπ», π.1856-1859 (Π.877) ηνπ Θεέξζηνπ·θαη ηελ 

«Πξνζσπνγξαθέα ηνπ Κεξθπξαένπ δηθεγφξνπ ΓνλΪηνπ Γεκνπιέηζα» (Π.1654) ηνπ 

Σζφθνπ.Ηδηαέηεξε ζΫζε ζηελ αθάγεζε ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο θαηεέρε 

ν Νηθεθφξνο Λχηξαο κε δΫθα ειαηνγξαθέεο, νη νπνέεο εέραλ παξνπζηαζηεέ ζην θνηλφ 

θαη ζηηο πξνεγνχκελεο εθζΫζεηο, αιιΪ πνηΫ φιεο καδέ: «Λχζαλδξνο Καπηαληδφγινπ», 

π.1886 (Π.645), «Ο απαγρνληζκφο ηνπ ΠαηξηΪξρε» (Π.2073, ειαηνγξαθηθφ ζρΫδην), 

«Υσξηθά ζην πνηΪκη», π. 1880-1900 (Π.118), «Ο ΑξΪπεο» (Π.2072), «Καιφγξηα ζην 

καγγΪιη» (Π.101), «Σν ςαξηαλφ κνηξνιφη», πξηλ ην 1888 (Π.474), «Θπκέακα ζηνλ 

                                                 
758ΑγνξΪ γηα 3.750 δξρ. απφ ηνλ Γ. ΠαπαληθνιΪνπ, ζπλεδξέαζε ηεο 20εο Ηνπλένπ 1955. 
759Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ, Οδδβυξ εηεέζεςξ, ΕΪππεηνλ ΜΫγαξνλ, 

Αζάλα 1956, ζει. 8. Ζ ζεκαζέα πνπ απΫδηδε ν ΚαιιηγΪο ζην ζπγθεθξηκΫλν Ϋξγν θαέλεηαη θαη απφ ηελ 

επηινγά ηνπ λα αλαδεκνζηεπηεέ ζην Ϊξζξν ηνπ γηα ηελ ειιεληθά ηΫρλε ζην γαιιηθφ 

πεξηνδηθφLaRevueFrançaise. Βι. M. Kalligas, «L‟artmodernegrec», LaRevueFrançaise, αξ.108, 

ΜΪξηηνο-Απξέιηνο 1959, ζει.57. Σν Ϊξζξν αλαδεκνζηεχεηαη θαη ζην Μ. ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 

1937-1982, Αζάλα, Μνπζεην ΜπελΪθε, ζει. 290-294, ρσξέο φκσο ηηο εηθφλεο πνπ ζπλφδεπαλ ην 

θεέκελν. 
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ηΪθν, 1902» (Π.102), «ΓαιαηΪο ζε ψξα αλΪπαπζεο», 1895 (Π.1797), «Ναπηηθφο πνπ 

θαπλέδεη», π. 1894-1895 (Π.489) θαη «Δζσηεξηθφ ζπηηηνχ», 1879 (Π.2152).
760

 

ΑλΪκεζα ζηα Ϋξγα δσγξαθηθάο ν ΚαιιηγΪο εέρε ηνπνζεηάζεη θαη ηα εμάο 

γιππηΪ: «ΠιΪησλ» ηνπ Παχινπ ΠξνζαιΫληε «Πξνηνκά ηεξσκΫλνπ (Θεφθηινο 

Καΐξεο;)», 1889 (Π.1544) ηνπ ΛΪδαξνπ ψρνπ«ΚνπθνπβΪγηα», 1870-1875 (Π.1762) 

ηνπ Λεσλέδα Γξφζε θαη «Νηθεθφξνο Λχηξαο», 1900 (Π.2085) ηνπ Ηαθσβέδε. 

Ζ Αίζνπζα 2
α
 πξννξηδφηαλ γηα ηηο πεξηνδηθΫο εθζΫζεηο, νη νπνέεο θαη ζα 

αλαλεψλνληαλ αλΪ ηξέκελν, ζχκθσλα κε ηηο πξνζΫζεηο ηεο δηεχζπλζεο ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο. ηε ζπγθεθξηκΫλε αέζνπζα αλαξηάζεθαλ εθ λΫνπ νη ειαηνγξαθέεο θαη 

ηα ραξαθηηθΪ ηνπ ΕαβηηδηΪλνπ, αθνχ ε αλαδξνκηθά Ϋθζεζε Ϋξγσλ ηνπ θαιιηηΫρλε ζην 

κνπζεέν ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1955 δηαθφπεθε απφηνκα ιέγν κεηΪ ηα εγθαέληα, ιφγσ ησλ 

δεκηψλ πνπ πξνθιάζεθαλ ζηηο αέζνπζεο ηνπ Εαππεένπ απφ ηελ θαθνθαηξέα. Ζ 

Ϋθζεζε, ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ ΚαιιηγΪ ζην ζχληνκν εηζαγσγηθφ θεέκελν ηνπ 

ζηνλ θαηΪινγν, απνζθνπνχζε ζην λα «ηηκεζεέ θαη λα εθηηκεζεέ [ν ΕαβηηδηΪλνο] 

παέξλνληαο ηζΪμηα ζΫζε αλΪκεζα ζηνπο θαιιέηεξνπο καο θαιιηηΫρλεο»,
761

γεγνλφο πνπ 

επεηεχρζε αλ αλαινγηζηεέ θαλεέο ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ θαζεκεξηλνχ θαη πεξηνδηθνχ 

ηχπνπ θαη ηελ νκφζπκε ζεηηθά απνηέκεζε ηνπ Ϋξγνπ ηνπ απφ ηελ ηερλνθξηηηθά.
762

 

Ζ αθάγεζε ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο ζπλερηδφηαλ ζηελ Αίζνπζα 

2
β
κε ηνπο πέλαθεο «Ζ ρσξηαηνπνχια», π. 1895 (Π.107) θαη «Παηδηθά ζπλαπιέα», 

1900 (Π.475)ηνπ Ηαθσβέδε· ηελ «Πξνζσπνγξαθέα Γεκεηξένπ ΒηθΫια» (Π.468) ηνπ 

Ρντινχ· ηελ «Πξνζσπνγξαθέα λΫνπ», β΄κηζφ 19νπ αηψλα (Π.2068) ηνπ Νηθφιανπ 

Εαραξένπ· θαζψο θαη ηα ηΫζζεξα Ϋξγα ηνπ Νηθφιανπ Λχηξα «Θαιαζζνγξαθέα», π. 

1925 (Π.455), «Πξνζσπνγξαθέα δέδνο Μ. Υνξο», π. 1916-1917 (Π.496), «ΒΪξθα κε 

παλέ (ΠΪλνξκνο, Σάλνο)», π. 1925 (Π.467) θαη «Σν ςΪζηλν θαπΫιιν», π. 1925 

(Π.492). ηελ έδηα αέζνπζα εέραλ κεηαθεξζεέ θαη νη πέλαθεο ηνπ ΜαιΫα «Γειθνέ», 

1922-1923» (Π.473) θαη «αληνξέλε», 1924-1928 (Π.673)
763

 ηεο δσξεΪο ηεο 

                                                 
760Σν κνλαδηθφ Ϋξγν ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα πνπ εθηΫζεθε γηα κέα θαη κνλαδηθά θνξΪ ζηελ Ϋθζεζε ηνπ 

1953 θαη Ϋθηνηε δελ παξνπζηΪζηεθε μαλΪ ζην θνηλφ άηαλ ε «Πξνζσπνγξαθέα θπξέαο εξπηΫξε», 1869 

(Π.510), «πξψηκν Ϋξγν» ηνπ θαιιηηΫρλε, φπσο αλαθεξφηαλ ζηνλ θαηΪινγν ηνπ 1953, «πξν ηεο εηο 

Δζπεξέαλ κεηαβΪζεψο ηνπ». 
761Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ, Μάνημξ Εααζηγζάκμξ, 1884-1923, 

θαηΪινγνο, εηζαγσγά Μ. ΚαιιηγΪο, ΕΪππεηνλ, 1955.  
762Βι. Π[εηξάο]., «ΜΪξθνο ΕαβηηδηΪλνο», εθ. Ζ Αοβή, 16 Ηνπλένπ 1956. Γ.Κ., «ΜΪξθνο ΕαβηηδηΪλνο, ν 

Κεξθπξαένο δσγξΪθνο», Συθιδ, 11 Απγνχζηνπ 1956. Δ. Βαθαιφ, «ΜΪξθνο ΕαβηηδηΪλνο», εθ. Σα Νέα, 

20 Απγνχζηνπ 1956.T. Spiteris, «UnpeintrecorfioteMarcosZavitzianos», εθ. Messagerd‟Athenes, 13 

Ηνπλένπ 1956. Σ. πεηΫξεο, «Σν Ϋξγν ηνπ Μ. ΕαβηηδηΪλνπ», εθ. Δθεοεενία, 3 Απγνχζηνπ 1956. 
763ηνλ θαηΪινγν ηεο Ϋθζεζεο ιφγσ ιΪζνπο αλαθΫξεηαη σο εηζαγσγηθφο αξηζκφο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ 

Ϋξγνπ ην Π.474 πνπ αληηζηνηρεέ ζην Ϋξγν ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα «Σν ςαξηαλφ κνηξνιφη». 
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Δπθξνζχλεο ΜαιΫα (επέ δηεπζχλζεσο Ε. Παπαλησλένπ), νη νπνένη άηαλ αλαξηεκΫλνη, 

πηζαλψο ιφγσ ειιεηςεο ρψξνπ, ζηελ αέζνπζα μΫλσλ θαιιηηερλψλ ζηηο εθζΫζεηο ηνπ 

1953-1954. ηελ έδηα αέζνπζα αλαξηάζεθαλ γηα πξψηε θνξΪ θαη δχν ειαηνγξαθέεο 

ηνπ «Ϊγλσζηνπ ζρεδφλ ζηελ ΔιιΪδα αιιΪ δηαπξΫςαληνο εηο ΒΫιγηνλ»
764

Πεξηθιά 

Παληαδά:«Νεθξά θχζε κε θπδψληα», π.1880 (Π.1825) θαη «Κνξέηζη κε καληάια» 

(Π.1826), νη νπνέεο εέραλ απνθηεζεέ αληέ νθηψ ρηιηΪδσλ δξρ. απφ ηνλ Η. ηδΫξε 

«ιακβαλνκΫλεο ππ‟ φςηλ ηεο ζπΪλεσο ησλ Ϋξγσλ ηνπ θαιιηηΫρλνπ ηνχηνπ ελ ΔιιΪδη 

θαη ηεο θαιιηηερληθάο απηψλ αμέαο», ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηνπ 

Γ.. ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζηηο 20 Ηνπλένπ 1955. ΣΫινο «παξΪ ηελ εέζνδνλ πξνο ηελ 5
ελ

 θαη 

6
ελ

 αέζνπζαλ άηαλ ηνπνζεηεκΫλε ε καξκΪξηλε «Πξνηνκά γπλαέθαο», 1883 (Π.1484) 

ηνπ ΛΪδαξνπ ΦπηΪιε. 

ηελ Αίζνπζα 3 ν επηζθΫπηεο Ϋβιεπε κφλν γιππηΪ θαη ζρΫδηα ηνπ ΥαιεπΪ,
765

 

ελδεηθηηθφ ηεο ζεκαζέαο πνπ απΫδηδε ν ΚαιιηγΪο ζηελ ηΫρλε ηνπ Σάληνπ γιχπηε θαη 

ζηελ αμέα ηεο ζηελ ηζηνξέα ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο. ΜνλΪρα ην γιππηφ «Ϊηπξνο 

πνπ παέδεη κε ηνλ Έξσηα», 1877 (Π.2086 ηεο δσξεΪο ησλ θιεξνλφκσλ ηνπ Άγγεινπ 

Καλειιφπνπινπ) εέρε ηνπνζεηεζεέ ζην θΫληξν ηεο αέζνπζαο 6. 

Ζ κηθξψλ δηαζηΪζεσλ Αίζνπζα 4 εέρε ηνλ ηέηιν «Αίζνπζα ζρεδίσλ» θαη άηαλ 

δηακνξθσκΫλε θαηΪιιεια κε ζθνπφ λα παξνπζηαζηεέ εθεέ κηα κηθξά επηινγά ζρεδέσλ 

Διιάλσλ θαη μΫλσλ θαιιηηερλψλ. Ο ΚαιιηγΪο ζεκεέσζε ζηνλ Οδδβυ ηνπ 1956 φηη 

ηδηαέηεξε ζΫζε δφζεθε ζηνλ Αξαβαληηλφ «φζηηο δηΫπξεςελ εηο ην εμσηεξηθφλ, σο 

ζθελνγξΪθνο ηδέσο κεηΪ ηνλ πξψηνλ παγθφζκηνλ πφιεκνλ».
766

χκθσλα, επέζεο, κε 

φζα αλΫθεξε ν ΚαιιηγΪο ζην Ϊξζξν ηνπ ζην πεξηνδηθφ ΕοβυξπαξνπζηΪζηεθαλ γηα 

πξψηε θνξΪ ζην θνηλφ θαη αξθεηΪ ζρΫδηα ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα, πξφζθαηα 

απνθηάκαηα ηεο ζπιινγάο.
767

ζνλ αθνξΪ ηα εθζΫκαηα ηεο ζπγθεθξηκΫλεο αέζνπζαο, 

νΟδδβυξ ηνπ 1956 παξΫπεκπε ηνλ επηζθΫπηε ζε εηδηθφ θαηΪινγν, θαηΪ ηελ ΫξεπλΪ 

κνπ σζηφζν ζηα αξρεέα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο δελ θαηΪθεξα λα εληνπέζσ θΪηη 

ζρεηηθφ.  

                                                 
764Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ, Οδδβυξ εηεέζεςξ, φπ.π., ζει. 8. 
765 Ο πεηΫξεο ζηελ θξηηηθά ηνπ γηα ηελ επαλΫθζεζε ηνπ 1955 εέρε ραξαθηεξηζηηθΪ γξΪςεη φηη ζα 

πξνηηκνχζε λα ππάξρε κηα αέζνπζα απνθιεηζηηθΪ αθηεξσκΫλε ζηνλ ΥαιεπΪ, κε ην επηρεέξεκα φηη «νη 

δχν πξνηνκΫο ησλ ΒηηζΪξε θαη Φηιηππφηε, θαζψο θαη ην γπκλφ ηνπ ΓεκεηξηΪδε δελ Ϋρνπλ θακέα ζΫζε 

δέπια ζηα Ϋξγα ηνπ ΥαιεπΪ θαη δελ αληΫρνπλ ζηε ζχγθξηζε πνπ ην κΪηη καο ελζηηθησδψο θΪλεη 

πεξλψληαο απφ ην Ϋλα ζην Ϊιιν». Βι. T. Spiteris,«Deuxième exposition temporaire de la Pinacothèque 

Nationale d‟Athènes», εθ. Messagerd‟Athènes, 25 Απγνχζηνπ 1954. 
766Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ, Οδδβυξ εηεέζεςξ, φπ.π., ζει. 9. 
767Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ Ϋθζεζηο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», Εοβυξ, αξ.8, Ηνχληνο 1956, ζει.9.  
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Ζ Αίζνπζα 5 πεξηιΪκβαλε απνθιεηζηηθΪ Ϋξγα ηνπ Γχδε:ην ζρΫδην «Κεθαιά 

γπλαηθφο» (Π.595), ην παζηΫι «Ζ Γφμα ησλ Φαξψλ», 1898 (Π.1701), νη ειαηνγξαθέεο 

«Οη ειεπζΫξηεο ΣΫρλεο κε ηα ΠλεχκαηΪ ηνπο», 1878-1880 (Π.592), «Σν ηΪκα», 1886 

(Π.633), ην ειαηνγξαθηθφ πξνζρΫδην «Ζ Δαξηλά πκθσλέα», 1885-1886 (Π.620), 

«Κεθαιά γΫξνπ, π. 1880» (Π.1655), ηΫζζεξηο ζπνπδΫο γηα ηελ επηζηάκε (Π.593, ν 

αξηζκφο εηζαγσγάο παξαπΫκπεη ζε ζρΫδηα γηα ην «Ηδνχ ν Νπκθένο»), ηα «Κφθθηλα 

ζπέηηα» (Π.2081), κηα «πνπδά γηα ην θεθΪιη ηνπ "Έξσηα"», 1895 Ŕ 1899 (Π.601, γηα 

ην Ϋξγν «Ζ ΑπνζΫσζε ηεο Βαπαξέαο») θαη, ηΫινο, ε ειαηνγξαθέα «Ηδνχ ν Νπκθένο 

Ϋξρεηαη», 1899-1900 (Π.641). 

Ζ αθάγεζε ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο νινθιεξσλφηαλ ζηελ 

Αίζνπζα 6 (εηθ. 139) ζηελ νπνέα άηαλ αλαξηεκΫλεοαθφκε Ϋμη ειαηνγξαθέεο ηνπ Γχδε: 

«Ο θαπνπηζέλνο» (Π.551), «Σν ζθιαβνπΪδαξν», π.1873-1875 (Π.553), «Παηδηθνέ 

αξξαβψλεο», 1877 (Π.110), «Δαξηλά πκθσλέα», 1886 (Π.635), «ΜεηΪ ηελ 

θαηαζηξνθά ησλ Φαξψλ», π. 1896-1898 (Π.460), «Ζ ΣΫρλε θαη ηα πλεχκαηΪ ηεο», 

1876 (Π.550). Ηδηαέηεξε ζΫζε δφζεθε θαη ζηνλ ΒνιαλΪθε, ηνπ νπνένπ 

παξνπζηΪζηεθαλ Ϋμη Ϋξγα: «ηελ απνβΪζξα», π.1869-1875 (Π.720, θιεξνδφηεκα 

θνπινχδε), «Ο πνηακφο», π.1870-1875 (Π.674), «ΑξαγκΫλα θαξΪβηα», π.1886-1890 

(Π.642), «Παλεγχξη ζην Μφλαρν», 1876 (Π.1398), «Ζ Ϋμνδνο ηνπ Άξεσο», [1894] 

(Π.1483) θαη«Σν ΦαξΪδηθν» (Π.1829). Ο ηειεπηαένο πέλαθαο άηαλ λΫν απφθηεκα ηεο 

ζπιινγάο, αγνξαζκΫλνο γηα 37.000 δξρ. απφ ηνλ Κσλζηαληέλν Αθεληνχιε 

(ζπλεδξέαζε ηεο 20
εο

 Ηνπλένπ 1955), κε ην επηρεέξεκα φηη εέλαη «εηο ησλ 

αληηπξνζσπεπηηθφηεξσλ ηνπ θαιιηηΫρλνπ σο θαη ηεο θαιπηΫξαο πεξηφδνπ απηνχ». 

πσο ζεκεέσζε ν ΚαιιηγΪο ζηνλ Οδδβυ κε ηε ζπγθεθξηκΫλε ειαηνγξαθέα 

παξνπζηΪδεηαη «θαηΪ πνιχ αξηησκΫλνλ» ην Ϋξγν ηνπ δσγξΪθνπ.
768

 

εκαέλνπζα ζΫζε θαηεέρε θαη ν ΛεκπΫζεο κε ηξεηο πέλαθεο, «Ο ΠαπΪο» 

(Π.662) θαη «Σν παηδέ κε ηα θνπλΫιηα», 1879 (Π.632), νη νπνένη εέραλ εθηεζεέ θαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο εθζΫζεηο, θαη ην λΫν απφθηεκα ηεο ζπιινγάο «Πξνζσπνγξαθέα γξηΪο» 

(Π.1830, αγνξΪ γηα 5.000 δξρ. απφ ηνλ Αληψλην Φνπληά, κε ην ζθεπηηθφ φηη 

«ζπληειεέ ζηελ θαιχηεξε εθπξνζψπεζε ηνπ ΛεκπΫζε ζηε ζπιινγά» (ζπλεδξέαζε ηεο 

17
εο

 Ννεκβξένπ 1955). ηελ έδηα αέζνπζα άηαλ επέζεο αλαξηεκΫλα ε «Ηθεζέα», 

π.1905-1909 (Π.486) θαη ν «Δζπεξηλφο» (Π.472) ηνπ ΡΪιιε· ην «Γχξσ-γχξσ φινη», 

1908 (Π.2071) θαη ν «ΚηλΫδηθνο πχξγνο ζηνλ θάπν ηνπ ΜνλΪρνπ» (Π.469) ηνπ 

                                                 
768Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ, Οδδβυξ εηεέζεςξ, ΕΪππεηνλ ΜΫγαξνλ, 

Αζάλα 1956, ζει.9. 
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αββέδε·ε «Θαιαζζνγξαθέα», 1920 Ŕ 1926 (Π.2137) ηνπ Μηρ. Οηθνλφκνπ· ε 

«Άλνημε ζηελ Οέηε», π.1933 (Π.2077) ηνπ Οζσλαένπ·θαη νη ηνπηνγξαθέεο «Απφ ηνλ 

Αξδεηηφ» (Π.457) θαη «Άπνςε ηνπ ειαηψλα ησλ Αζελψλ (Σνπέν)» (Π.1432/β) ηνπ 

ΦσθΪ. ην θΫληξν ηεο αέζνπζαο εέρε ηνπνζεηεζεέ ν «Ϊηπξνο πνπ παέδεη κε ηνλ 

Έξσηα», 1877 (Π.2086) ηνπ ΥαιεπΪ, ελψ ην αθάγεκα ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο 

ηΫρλεο νινθιεξσλφηαλ κε ηνπο ηξεηο πέλαθεο ηνπ ΠαξζΫλε: «Ζ ΠιαγηΪ», 1908 

(Π.458), «Σν ιηκΪλη ηεο ΚαιακΪηαο», 1911 (Π.488) θαη «Σα αγαζΪ ηεο 

ζπγθνηλσλέαο», π.1925 (Π.494), ν νπνένο άηαλ ν κνλαδηθφο ελ δσά θαιιηηΫρλεο, καδέ 

κε ηνλ ΓαιΪλε, πνπ αληηπξνζσπεπφηαλ ζηελ Ϋθζεζε (εηθ.138). Ο ΚαιιηγΪο αλΫθεξε 

κελ ζηνλ θαηΪινγν φηη ε παξνπζέαζε ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ πηλΪθσλ αληαπνθξηλφηαλ 

«εηο αέηεκα ηνπ θνηλνχ», σζηφζν ε αλΪξηεζά ηνπο ζηελ αέζνπζα ηνπ Εαππεένπ 

πξΫπεη λα ηδσζεέ σο κηα ζπλεηδεηά απφθαζε-επηινγά ηνπ έδηνπ ηνπ δηεπζπληά ηεο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, βαζηζκΫλε ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ ΠαξζΫλε ζηελ εμΫιημε ηεο 

λενειιεληθάο ηΫρλεο θαη δε ζηε δεκηνπξγέα ηεο δεηνχκελεο «ειιεληθάο Ϋθθξαζεο». 

ε Ϋλα ιέγν κεηαγελΫζηεξν ρξνληθΪ Ϊξζξν ηνπ ζεκεέσζε φηη ν ΠαξζΫλεο Ϊλνημε ηνλ 

δξφκν γηα ηελ «επηζηξνθά ζηελ ΔιιΪδα» θαη ζηΪζεθε νδεγφο ζηελ πνξεέα απηά πξνο 

ηελ «ειιεληθά Ϋθθξαζε». πγθξέλνληαο δε ηα Ϋξγα ησλ Νηθεθφξνπ Λχηξα, ΠαξζΫλε 

θαη Σζαξνχρε, ηφληζε φηη «ζηνλ Λχηξα ην ειιεληθφ ζηνηρεέν εέλαη κηα δηαέζζεζε, κηα 

αζΫιεηε θνξΪ πξνο Ϋλα ζσζηφ δξφκν, ζηνλ ΠαξζΫλε εέλαη ε αλαδάηεζε θαη ζηνλ 

Σζαξνχρε εέλαη ε ζπλεηδεηά πηα θαηεχζπλζε».
769

 ε Ϊξζξν ηνπ επέζεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 

1967 κε αθνξκά ηνλ ζΪλαην ηνπ δσγξΪθνπ, ν ΚαιιηγΪο Ϋγξαςε φηη «Ο ΠαξζΫλεο 

Ϊλνημε ηα κΪηηα καο ζε κηα αθφκε Ŕ σο ηφηε Ϊγλσζηε Ŕ κνξθά ηνπ ηφπνπ καο. 

ΑπεθΪιπςε κηα θξπκκΫλε Ϋθθξαζά ηεο. Άιιαμε ηελ πνξεέα ηεο θαιιηηερληθάο καο 

φξαζεο. ΔρΪξαμε θαζαξΪ κηα θακπά. Μπφξεζε απφ ηηο αλεμΪληιεηεο πξνζθνξΫο πνπ 

εμαθνινπζνχλ λα πξνζθΫξνπλ ηα απ‟ αηψλσλ αλαιινέσηα ζράκαηα θαη ρξψκαηα ηνπ 

ρψξνπ πνπ καο πεξηβΪιιεη, λα κεηνπζηψζεη ηε κνξθά, ην ρξψκα θαη ηελ Ϋθθξαζε ζε 

νπζέα ειιεληθά».
770

 

                                                 
769Μ. ΚαιιηγΪο, «ΓηΪλλεο Σζαξνχρεο», Εοβυξ, ηρ. 72-75,  ΝνΫκβξηνο 1961-ΦεβξνπΪξηνο 1962, ζει. 5-

6. πσο επέζεο ζεκεέσζε «βΫβαηα ηνλ ΠαξζΫλε ηνλ νδάγεζε ζ‟απηφ ε ηερλνηξνπέα ηεο επνράο ηνπ, 

φκσο αλακθηζβάηεηα δάηεζε λα βαζχλεη ν έδηνο ζηελ Ϋθθξαζε ησλ πξαγκΪησλ θαη ηδηαέηεξα ηνπ 

θσηφο, πνπ ηνλ πεξηΫβαιιε ζ‟ απηφλ εδψ ηνλ ηφπν». 
770Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ επζχλε απηψλ πνπ κΫλνπλ…», εθ. Σμ Βήια, 26 Ηνπιένπ 1967. Βι. θαη ηα φζα 

γξΪθεη ζην Μ. ΚαιιηγΪο, Νεμεθθδκζηή Σέπκδ. Εςβναθζηή Ŕ Γθοπηζηή - Υαναηηζηή, Αζάλα, ΣξΪπεδα 

Πέζηεσο, 1980:  «Ζ «ΠιαγηΪ» ηνπ 1908, εέλαη ν αθξνγσληαένο ιέζνο ζηελ αλΪπηπμε ηεο λενειιεληθάο 

δσγξαθηθάο. Με ηηο αξραηδνπζεο κνξθΫο, ηνλ ηππΫα ζηε κηαλ Ϊθξε θαη ζηελ Ϊιιε ηνλ νξζην Ϊλδξα 

(αφξηζηε αλΪκλεζε απφ ηε δσθνξν ηνπ Παξζελψλα) θαλεξψλνληαη αθφκε εμσηεξηθΪ, ρεηξνπηαζηα 

θιαζηθηζηηθΫο αληηιάςεηο. Πην ζεκαληηθφ ζηνηρεην φκσο, πξννδεπηηθφ, εέλαη ε απφδνζε ηνπ βΪζνπο 
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ηελ Αίζνπζα 7 εθηέζελην κηα επηινγά απφ Ϋξγα ηεο δπηηθνεπξσπατθάο 

ηΫρλεο, ηα νπνέα, φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο εθζΫζεηο ηνπ Εαππεένπ, θΪιππηαλ 

ρξνληθΪ Ϋλα δηΪζηεκα πΫληε πεξέπνπ αηψλσλ θαη αλάθαλ ζε δηαθνξεηηθΫο εζληθΫο 

θαιιηηερληθΫο ζρνιΫο. Ο ΚαιιηγΪο δηαηάξεζε πεξέπνπ ηα έδηα Ϋξγα θαη ηελ έδηα 

δηΪηαμε, φπσο θαη ζηηο εθζΫζεηο ηνπ 1955, κε ειΪρηζηεο εμαηξΫζεηο, νη νπνέεο 

αθνξνχζαλ θπξέσο ζρΫδηα θαη ηα νπνέα πηζαλφλ λα κεηαθΫξζεθαλ ζηελ εηδηθά 

αέζνπζα ζρεδέσλ ηνπ Εαππεένπ,
771

 ελψ εθηΫζεθε θαη ην κπξνχληδηλν γιππηφ «ΠαιιΪο 

ΑζελΪ», [κεηΪ ην 1889] (Π.1375) ηνπ ΜπνπξληΫι.ΣΫινο, ζηελ Αίζνπζα 8άηαλ 

αλαξηεκΫλα ηα ηΫζζεξα Ϋξγα ηνπ Θενηνθφπνπινπ, ζην έδην πΪληα επηβιεηηθφ 

ζθεληθφ κε δχν θεξνπάγηα ηηαιηθάο ηΫρλεο ηνπ 17
νπ

 αηψλα, Ϋλα εξκΪξην ηνπ 18
νπ

 

αηψλα (Β. Γαιιέαο) θαη κηα θαζΫια γνηζηθνχ ξπζκνχ ησλ αξρψλ ηνπ 16
νπ

 αηψλα, 

αληηθεέκελα πξνεξρφκελα απφ ην θιεξνδφηεκα ηνπ ΦσθΪ. 

Ζ «λΫα» Ϋθζεζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο πξνζΫιθπζε μαλΪ ρηιηΪδεο 

επηζθΫπηεο. ε ξεπνξηΪδ, ιφγνπ ρΪξε, ηνπ Φξαληδά ΦξαληδηζθΪθε ζηελ εθεκεξέδα 

Σα Νέα ηεο 22
αο

 Μαΐνπ 1956 Ϋγηλε ιφγνο γηα ηελ πξσηνθαλά θνζκνζπξξνά ζην 

ΕΪππεην ηελ πεξαζκΫλε Κπξηαθά, ελψ ν ζπληΪθηεο ραξαθηάξηζε ηελ Ϋθζεζε σο ηελ 

«θαιχηεξε απφ απφςεσο πεξηερνκΫλνπ αιιΪ θαη ζε εκθΪληζε» απφ ηηο ηΫζζεξηο 

πξνεγνχκελεο.
772

 ε λΫν δεκνζέεπκα ηεο έδηαο εθεκεξέδαο δχν κάλεο αξγφηεξα 

δηαβΪδνπκε φηη θαηΪ ηελ ενξηά ηνπ Αγένπ Πλεχκαηνο επηζθΫθζεθαλ ηελ Ϋθζεζε 

1.200 ζεαηΫο («πξφθεηηαη γηα ηε κεγαιχηεξε «πηΫλλα» πνπ ζεκεηψζεθε πνηΫ ζηα 

ρξνληθΪ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο»), θαη φηη ν αξηζκφο ησλ επηζθεπηψλ άηαλ θΫηνο ν 

κεγαιχηεξνο απφ θΪζε Ϊιιε πεξένδν.
773

 Ο αξζξνγξΪθνο ηεο εθ. Ζ Αοβή 

                                                                                                                                            
ζηνλ πέλαθα απηφλ. Έλα θνκκΪηη απφ ηελ ΠεληΫιε, κε πεχθα πνπ πξνβΪιινπλ πΪλσ ζε θνθθηλφρσκα, 

ηδσκΫλα κε ηξνπν φρη πηα αθαδεκατθφ (νχηε φκσο ξεαιηζηηθφ), αιιΪ πην αιεζηλφ, πην γλάζην. Με ην 

ΛηκΪλη ηεο ΚαιακΪηαο παιη πξνζπαζεη λα ζπιιΪβεη θαη λα απνδψζεη θΪηη απφ ην ειιεληθφ θσο. Ζ 

πξνζπΪζεηα απηά εέλαη ζπλεηδεηά. Πξνεθηεηλεηαη ζηελ Ϋξεπλα ησλ ρξσκΪησλ θαη βαζηδεηαη ζηα 

πνξηζκαηα ησλ πξννδεπηηθψλ μΫλσλ, δηακνξθσλεηαη φκσο κε ηελ Ϊκεζε παξαηάξεζε ηνπ 

πεξηβαιινληνο ζηελ ΔιιΪδα».: 
771Ζ βαζηθφηεξε δηαθνξΪ άηαλ πσο ηα ζρΫδηα ησλ ζχγρξνλσλ ΓΪιισλ θαιιηηερλψλ πνπ ζηελ Ϋθζεζε 

ηνπ Οθησβξένπ 1955 παξνπζηΪζηεθαλ ζηελ αέζνπζα 4 (αξ. θαη. 21-24: Braque, Bonnard, Matisse, 

Gromaire), κεηαθΫξζεθαλ ηψξα ζηελ αέζνπζα 7, αληηθαζηζηψληαο ηα Ϋξγα αξ.21-26:«Πξνζθχλεζε 

ησλ κΪγσλ» (Π.932) ηνπ MarcantonioRaimondi,«Πξνζθχλεζε ησλ ΜΪγσλ, ηΫινο 17νπ αη.» (Π.363), 

νιιαλδηθάο ζρνιάο (απνδηδφηαλ ζηνλ LucaGiordano), «Ο θαιφο ακαξεέηεο» (Π.324) ηνπ 

FrancescoSolimena, «Νεαξφο κε θιαζθέ θαη πνηάξη, 18νο αηψλαο» (Π.389), γαιιηθάο ζρνιάο 

(απνδηδφηαλ ηφηε ζηνλ AntoineWatteau,«ΠνιεκηθΪ πινέα ζε λαπκαρέα, 17νο αηψλαο» (Π.435), 

Οιιαλδηθάο ζρνιάο (αξ.25 ζηνλ θαηΪινγν ηνπ Οθησβξένπ 1955, απνδηδφηαλ ζηνλ HendrikVroom), 

Οιιαλδηθάο ζρνιάο,  «Ζ θπξέα κε ην ζθχιν» (Π.414) ηνπ ThéodorRombouts (αξ.26 ζηνλ θαηΪινγν 

ηνπ Οθησβξένπ 1955). 
772Φξ. ΦξαληδηζθΪθεο, «Σα ΚαιιηηερληθΪ ΝΫα ηεο Σξέηεο», εθ. Σα Νέα, 22 Μαΐνπ 1956. 
773Φξ. ΦξαληδηζθΪθεο, «Σα θαιιηηερληθΪ λΫα ηεο Σξέηεο», εθ. Σα Νέα, 10 Ηνπιένπ 1956. Οη ψξεο 

ιεηηνπξγέαο άηαλ 10-1 θαη 6-8.30. 
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δπζαλαζρΫηεζε πΪλησο κε ην αθξηβφ εηζηηάξην θαη ηελ ηηκά ησλ θαηαιφγσλ («δΫθα 

δξαρκΫο ζΫιεη ν επηζθΫπηεο, 3 ε εέζνδνο θαη 7 νη νδεγνέ») θαη θΪιεζε ηε δηεχζπλζε 

λα βξεη Ϋλαλ ηξφπν ψζηε ην θνηλφ λα κπαέλεη ειεχζεξα θαη ηδηαέηεξα ηηο ΚπξηαθΫο, 

πνπ ν εξγαδφκελνο θπξέσο θφζκνο Ϋρεη ηελ επθαηξέα λα επηζθεθζεέ ηΫηνηνπο 

ρψξνπο.
774

Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε ζπκκεηεέρε επέζεο ζηε Γηεζλά ΔβδνκΪδα Μνπζεέσλ 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1956, καδέ κε ην Μνπζεέν ηεο Αθξφπνιεο, ην Μνπζεέν ΜπελΪθε, 

ην Δζληθφ Αξραηνινγηθφ θ.Ϊ.
775

 

Ζ Ϋθζεζε ηεο Δ.Π.Μ.Α. ζην ΕΪππεην ΜΫγαξνΫθιεηζε ζηηο 31 Μαξηένπ 1959 

θαη ηα Ϋξγα απνκαθξχλζεθαλ απφ ηνλ ρψξν, επεηδά ε Δπηηξνπά Οιπκπέσλ 

ΚιεξνδνηεκΪησλ απνθΪζηζε λα πξνρσξάζεη ζηελ επηζθεπά ησλ αηζνπζψλ ηεο 

αξηζηεξάο πηΫξπγαο ηνπ θηεξένπ. ην αξρεέν ηεο Πηλαθνζάθεο ππΪξρεη Ϋλαο αθφκε 

Οδδβυξ κε εκεξνκελέα Ϋθδνζεο ην 1957, ν νπνένο φκσο δελ Ϋρεη θακηΪ δηαθνξΪ ζε 

ζχγθξηζε κε ηνλ αληέζηνηρν ηνπ 1956, νπφηε ζπκπεξαέλσ φηη πξφθεηηαη γηα 

αλαηχπσζε. Γελ γλσξέδσ επνκΫλσο αλ θαηΪ ηα επφκελα δχν ρξφληα ππάξμαλ αιιαγΫο 

ζην πεξηερφκελν ηεο Ϋθζεζεο κε ηελ πξνζζάθε λΫσλ απνθηεκΪησλ. Απφ ηα 

δεκνζηεχκαηα, πΪλησο, ηνπ αζελατθνχ θαζεκεξηλνχ ηχπνπ ηελ Ϊλνημε ηνπ 1957 

καζαέλνπκε φηη ζηελ αέζνπζα ησλ πεξηνδηθψλ εθζΫζεσλ εέρε πξνγξακκαηηζηεέ λα 

δηνξγαλσζεέ κηα κεγΪιε αλαδξνκηθά Ϋθζεζε Ϋξγσλ ηνπ Αιηακνχξα, ε νπνέα φκσο 

εέρε θαζπζηεξάζεη εμαηηέαο ηεο Ϋιιεηςεο ησλ απαξαέηεησλ θξαηηθψλ πηζηψζεσλ.
776

 

ΣειηθΪ δηνξγαλψζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ έδηνπ Ϋηνπο Ϋθζεζε πεξέπνπ πελάληα πηλΪθσλ 

ηνπ ΓαιΪλε, ζε αληηθαηΪζηαζε εθεέλεο ηνπ ΕαβηηδηΪλνπ,
777

ρσξέο φκσο λα Ϋρσ 

εληνπέζεη θΪπνηνλ ζρεηηθφ θαηΪινγν ζην αξρεέν ηεο Δ.Π.Μ.Α.. 

 

                                                 
774Δ., «Μηα καηηΪ ζηελ Ϋθζεζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», εθ. Ζ Αοβή, 9 Ηνπλένπ 1956. Με 

αλαπαξαγσγΫο ησλ Ϋξγσλ «πγθνηλσλέα» ηνπ ΠαξζΫλε, «ΠξσηνκαγηΪ» ηνπ Παρά θαη «Ζ 

νξακαηηδφκελε» ηνπ ΥαιεπΪ. 
775Π. Κξηλαένο, «άκεξα αξρέδεη ε “Γηεζλάο ΔβδνκΪο ησλ Μνπζεέσλ”», εθ. Βναδοκή, 5 Οθησβξένπ 

1956. Αλκ., «Αξρέδεη ζάκεξνλ ν ενξηαζκφο ησλ κνπζεέσλ», εθ. Ζ Καεδιενζκή, 6 Οθησβξένπ 1956. 
776Δθ. Ζ Αοβή, 25 Απξηιένπ 1957.  
777Δθ. Ζ Αοβή, 19 Μαΐνπ 1957. Δθ. Δθεοεενία, 27 Ηνπλένπ 1957. Βι. θαη Μ[έιηνο].Γ[αξέδεο]., 

«Γεκάηξηνο ΓαιΪλεο. Ζ αέζνπζα ηνπ ζην ΕΪππεην», εθ. Ζ Αοβή, 15 Απγνχζηνπ 1957. 
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Δηθόλα 136: Σκήκα ηεο αίζνπζαο 1β 

 

Δηθόλα 137: Σκήκα ηεο αίζνπζαο 6 
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20.7) Οη πεξηνδηθέο εθζέζεηο ζηηο αίζνπζεο ηνπ Εαππείνπ ππό ηελ αηγίδα 

ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ην 1958-1959 

α) Ζ έθζεζε «Δλλέα γεληέο Ακεξηθαλώλ θαιιηηερλώλ», 19 Απξηιίνπ – 5 Μαΐνπ 1958 

ηε ζπλεδξέαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιηνπ ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζηηο 13 

Μαξηένπ 1958, ν ΚαιιηγΪο ελεκΫξσζε ηα παξεπξηζθφκελακΫιε φηη ε Ακεξηθαληθά 

πξεζβεέα, θαηφπηλ πξνθνξηθάο ζπλελλφεζεο καδέ ηνπ, δάηεζε λα θηινμελεζεέ ζηηο 

κπξνζηηλΫο αέζνπζεο ηνπ Εαππεένπ θαη γηα δηΪζηεκα ελφο πεξέπνπ κάλα, κηα Ϋθζεζε 

κε πξσηφηππα Ϋξγα Ακεξηθαλψλ θαιιηηερλψλ απφ ην 1771 κΫρξη ζάκεξα.  Σν έδην 

αθξηβψο ρξνληθφ δηΪζηεκα πξνεηνηκαδφηαλ θαη ε Ϋθζεζε ησλ ζχγρξνλσλ 

Ακεξηθαλψλ ραξαθηψλ απφ ηε ζπιινγά ηνπ Α. ΡνθθΫιιεξ (AbbyRockefeller)ηνπ 

Μνπζεένπ ΜνληΫξλαο ΣΫρλεο (ΜΟΜΑ), ε νπνέα ζα ιεηηνπξγνχζε, ππφ ηελ αηγέδα 

ηεο ρνιάο Καιψλ Σερλψλ, ζηελ αέζνπζα ηεο Ακεξηθαληθάο Τπεξεζέαο 

Πιεξνθνξηψλ ηνλ εξρφκελν Απξέιην.
778

Σν πκβνχιην ηεο Δ.Π.Μ.Α. ζπκθψλεζεκε 

ηελ πξφηαζε ηνπ δηεπζπληά, φπσο θαη ε Δπηηξνπά Οιπκπέσλ KιεξνδνηεκΪησλ, κε 

απνηΫιεζκα ζηηο 19 Απξηιένπ λα γέλνπλ ηα εγθαέληα ηεο Ϋθζεζεο κε ηνλ γεληθφ ηέηιν 

«ΔλλΫα ΓεληΫο Ακεξηθαλψλ ΕσγξΪθσλ».  Δπξφθεηην γηα κηα πεξηνδεχνπζα Ϋθζεζε,
779

 

ε νπνέα βξηζθφηαλ ππφ ηελ αηγέδα ηεο Ακεξηθαληθάο Τπεξεζέαο Πιεξνθνξηψλ 

(USIA) ηεο ΟπΪζηγθηνλ, θαη ηα πεξηζζφηεξα Ϋξγα πξνΫξρνληαλ απφ ηελ ηδησηηθά 

ζπιινγά ηνπ ηδηνθηάηε ηαπεηνπξγηθψλ επηρεηξάζεσλ Λ. ΦιΪηζκαλ (LawrenceA. 

Fleischman, 1925-1997), ν νπνένο εέρε θαιχςεη ην κεγαιχηεξν κΫξνο ησλ 

δαπαλψλ.
780

 Σππψζεθε κΪιηζηα θαη δέγισζζνο θαηΪινγνο κε εηζαγσγά ηνπ 

Ρέηζαξληζνλ(EdgarPrestonRichardson), δηεπζπληά ηνπ Ηλζηηηνχηνπ ΣΫρλεο ηνπ 

Νηηηξφηη.
781

 

ΥξνληθΪ ηα εθζΫκαηα θΪιππηαλ κηα πεξένδν ζρεδφλ δχν αηψλσλ, κε αθεηεξέα 

(φπσο θαη ζηελ Ϋθζεζε κε ηηο Ϋγρξσκεο reproductions ηνπ 1955) ην Ϋξγν ελφο 

απηνδέδαθηνπ απνέθνπ δσγξΪθνπ θηινηερλεκΫλν ζηα 1771-1772 θαη θαηΪιεμε ην 

1957. ην θεέκελφ ηνπ ν Ρέηζαξληζνλ επηρεηξψληαο λα πξνζδηνξέζεη νξηζκΫλα βαζηθΪ 

ραξαθηεξηζηηθΪ ησλ δσγξΪθσλ, αλαθΫξζεθε ζηελ αγΪπε ηνπο γηα ην επέθαηξν, γηα ηα 

                                                 
778Έηεεζζξ ζφβπνμκδξ αιενζηακζηήξ παναηηζηήξ, ΚαηΪινγνο, ΑΚΣ, Ακεξηθαληθά Τπεξεζέα 

Πιεξνθνξηψλ, Αζάλα, 3-25 Απξηιένπ 1958.  
779Βι. επέζεοLawrenceA. Fleischman, NinegenerationsofAmericanpainting : 

aloanexhibitionfromtheDetroitInstituteofArtsandtheLawrenceA. FleischmanCollection, ΚαηΪινγνο, 

Ηεξνπζαιάκ, BezalelNationalMuseum, Ηζξαάι, 1958. 
780 Βι. Γ.Κ.Π., «Ακεξηθαληθά Ϋθζεζηο ηΫρλεο εηο ην ΕΪππεηνλ», εθ.Σμ Βήια, 16 Απξηιένπ 1958. 
781Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ, «Δκκέα βεκζέξ Αιενζηακχκ γςβνάθςκ», 19 

Απξηιένπ Ŕ 5 Μαΐνπ 1958, ΕΪππεηνλ ΜΫγαξνλ, Αζάλα 1958.  
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πην θνηλφηνπα πξΪγκαηα, γηα ηνπο πην ηαπεηλνχο θαη γλψξηκνπο αλζξψπνπο. 

Πξφζζεζε αθφκε ηελ απιφηεηα, ηελ Ϋιιεηςε ρεηξνλνκηψλ θαη ζεαηξηθφηεηαο, ηελ 

εξεκέα θαη ηε ζεκλφηεηα, φπσο επέζεο θαη ηελ κειαγρνιηθά αλαπφιεζε θαη ηελ 

νλεηξνπφιεζε. ην ηΫινο ηνπ θαηαιφγνπ, σζηφζν, ηφληζε ηδηαέηεξα φηη νη θαιιηηΫρλεο 

ηεο Ϋθζεζεο άηαλ «Ϊηνκα», θαζΫλα κε ηηο πξνζσπηθΫο ηνπ αληηιάςεηο, πνπ Ϋρνπλ θΪηη 

δηθφ ηνπο λα πνπλ, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πνηθηιέα αληηιάςεσλ θαη ηελ απΫξαληε 

γεσγξαθηθά Ϋθηαζε ηεο θαιιηηερληθάο καο δσάο, αληηπαξαζΫηνληαο Ϋηζη εκκΫζσο ηελ 

Ϋλλνηα ηνπ “individual” ζηελ «νκνηνκνξθέα» ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ ξεαιηζκνχ. 

Ζ Ϋθζεζε, φπσο θαη ε αληέζηνηρε κε ηα αληέγξαθα ην 1955, πξνθΪιεζε ην 

Ϋληνλν ελδηαθΫξνλ ηφζν ησλ Αζελαέσλ θηιφηερλσλ (πεξέπνπ 11.500 επηζθΫπηεο κΫρξη 

θαη ηε ιάμε ηεο ζηηο 5 Μαΐνπ, ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθΫξεη ν ΚαιιηγΪο ζηε 

ζπλεδξέαζε ηεο 6
εο

 Μαΐνπ 1958), φζν θαη ησλ Διιάλσλ ηερλνθξηηψλ. Ο Μ. 

ΥαηδεδΪθεο δηαπέζησζε πσο ε ηΫρλε ζηελ θαηλνχξγηα κεγΪιε Ήπεηξν δελ κπνξνχζε 

λα εέλαη ηέπνηε Ϊιιν απφ θαζπζηεξεκΫλε επαξρέα ηεο επξσπατθάο ηΫρλεο θαη αλΫθεξε 

σο παξΪδεηγκα ην Ϋξγν ηνπ Κφπιευ πνπ «δελ μεπεξλΪ ηελ απιντθά επαξρηαθά 

παξαιιαγά κηαο πνκπψδνπο αγγιηθάο πξνζσπνγξαθέαο ηεο επνράο, αο πνχκε ηνπ 

ΡΫυλνιληο». Βξάθε κΪιηζηα ην ειιεληθφ αληέζηνηρν, ζηηο πξνζσπνγξαθέεο ηνπ 

Καληνχλε, νη νπνέεο ζπλδΫνληαη Ϊκεζα κε ηα πνξηξΫηα ηνπ ΛνξΫληζν 

Λφηην.εκεέσζε,επέζεο, φηη φινη νη πέλαθεο κΫρξη θαη ηνλ Σδ. Μαξηλ εέλαη ζε απηάλ 

ηελ γξακκά θαη δηΫθξηλε ηελ «πξαγκαηηθά αλχςσζε ηεο ππεξαληιαηηθάο ηΫρλεο ζε 

ηΫρλε κε θΪπσο πην μερσξηζηφ ραξαθηάξα»ζηε ζηξνθά ηεο πξνο ηελ ακεξηθαληθά 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζπλΪκα ηελ πιεξΫζηεξε επαθά κε ηελ επξσπατθά ηΫρλε. 

ΥαξαθηεξηζηηθΪ παξαδεέγκαηα άηαλ ηα Ϋξγα ησλ Μαξο θαη Σφκπευπνπ απεηθφληδαλ 

ηηο πφιεηο«ζε ραξαθηεξηζηηθΫο ηνπο φςεηο θαζαξΪ ακεξηθαληθΫο».
782

Ζ Έθε 

Φεξεληέλνπ δηαπέζησζεπσο ζηα κεηαεπαλαζηαηηθΪ ρξφληα, αλΪκεζα ζηνπο πξψηνπο 

ιατθνχο δσγξΪθνπο (νη πιαλφδηνη «ιηκλεξο»), βξΫζεθαλ κεξηθνέ κε αιεζηλφ ιατθφ 

ηαιΫλην πνπ Ϋβαιαλ ηηο πξψηεο βΪζεηο ηεο ιατθάο ακεξηθαληθάο ηΫρλεο πνπ θξΪηεζε 

Ϋλαλ δηθφ ηεο ραξαθηάξα θαη κηα γλεζηφηεηα θαζαξΪ ακεξηθΪληθε, εμΫιημε πνπ 

παξΫκεηλε φκσο δέρσο ζπλΫρεηα. Ζ ηερλνθξέηεο εέδε ηελ Ϋθζεζε ηνπ «Άξκνξπ» σο ην 

θαηεμνράλ νξφζεκν αλΪκεζα ζηε λεψηεξε ακεξηθαληθά ηΫρλε θαη ηελ παιαηφηεξε 

πνπ ραξαθηεξέδεηαη απφ ξεαιηζηηθΫο παξαιιαγΫο θαη ιηγνζηΪ δεέγκαηα 

εκπξεζηνληζκνχ κε Ϋληνλεο ηηο επξσπατθΫο επηδξΪζεηο. Σφληζε φκσο φηη 

                                                 
782Μ. ΥαηδεδΪθεο, «Ακεξηθαληθά δσγξαθηθά», εθ. Σμ Βήια, 29 Απξηιένπ 1958. 
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ρξεηΪζηεθαλκεξηθΪ αθφκε ρξφληα γηα λα πεξΪζεη ην μΪθληαζκα θαη λα αθνκνησζνχλ 

ηα επξσπατθΪ δηδΪγκαηα θαη λα αλαπιαζζνχλ ζε γλάζηα ακεξηθαληθά ηΫρλε.Ο 

πξαγκαηηθφο απηφο ραξαθηάξαο ηεο ακεξηθαληθάο δσγξαθηθάο ζα δηαπιαζζεέ, 

ζχκθσλα κε ηελ Φεξεληέλνπ, φηαλ νη θαιιηηΫρλεο ηνπ ΝΫνπ Κφζκνπ απνθηάζνπλ 

απηνπεπνέζεζε θαη αλαδεηάζνπλ κΫζα ζηελ έδηα ηνπο ηελ παηξέδα, φρη κφλν ηηο 

ζεκαηηθΫο αθνξκΫο, αιιΪ θαη ηα εθθξαζηηθΪ ζράκαηα.
783

 Ηδηαέηεξα Ϋκθαζε Ϋδσζε ε 

ηερλνθξέηεο ζηελ εηθαζηηθά παξαγσγά κεηΪ ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, 

ππνγξακκέδνληαο φηη νη θαιιηηΫρλεο «αξρέδνπλ λα δεκηνπξγνχλ κηα δσληαλά 

ακεξηθαληθά ηΫρλε κε δηθφ ηεο ραξαθηάξα. Αληινχλ απφ ηνπο παιηνχο αλαηνιηθνχο 

θαη δπηηθνχο πνιηηηζκνχο, απφ ηηο λεψηεξεο επξσπατθΫο πεγΫο, απφ ην γεηηνληθφ ηνπο 

Μεμηθφ, απφ ηηο απηφρζνλεο ηλδηΪληθεο εθθξΪζεηο. Ζ ηΫρλε ηνπο ηψξα απερεέ ηελ 

πνιχκνξθε ζχζηαζε ηεο παηξέδαο ηνπο θαη δέλεη κηα ζπληζηακΫλε εηθφλα ηεο 

ακεξηθαληθάο Ϋληαζεο λα αθνκνηψζε θαη λα αλαπιΪζε ηα εηεξφθιεηα ζηνηρεέα πνπ 

Ϋζκημαλ ζηελ αραλά Ϋθηαζε ηεο ΝΫαο Γεο». Έθξηλε δε σο ηελ πην αληηπξνζσπεπηηθά 

ζχγρξνλε ηΪζε ηνλ «ΑθεξεκΫλν εμπξεζηνληζκφ» - ζπγγεληθά εθδάισζε ηνπ 

επξσπατθνχ θειηδηζκνχ» - κε ηνλ ΣδΪθζνλ Πφιινθ, παξΪ ην γεγνλφο φηη ν 

ζπγθεθξηκΫλνο θαιιηηερλεο δελ αληηπξνζσπεπφηαλ ζηελ Ϋθζεζε ηνπ Εαππεηνπ. Γηα 

ηελ ηερλνθξέηε, ν Πφινθ, κε ηηο παικηθΫο, απζφξκεηεο θαη γεκΪηεο ζπλαηζζεκαηηζκφ, 

αθεξεκΫλεο ζπλζΫζεηο ηνπ, Ϋθεξε κηα λΫα πλνά ζηελ εμΫιημε ηεο ζχγρξνλεο ηΫρλεο 

θαη ην δπλακηθφ ηνπ φξακα άηαλ ε ζεκαληηθφηεξε ακεξηθαληθά πξνζθνξΪ ζηελ 

παγθφζκηα ηΫρλε.
784

Λέγνπο κάλεο αξγφηεξα, ζα εγθαηληαδφηαλ ζηε 

WhitechapelArtGalleryηνπ Λνλδέλνπ ε πξψηε κεγΪιε Ϋθζεζε Ϋξγσλ ηνπ 

θαιιηηΫρλε,
785

 θαη ν αθεξεκΫλνο εμπξεζηνληζκφο ζα απνηεινχζε ην βαξχ ππξνβνιηθφ 

ηεο ακεξηθαληθάο πνιηηηζηηθάο πνιηηηθάο.
786

 

Ο Άγγεινο Πξνθνπένπ απφ ηελ πιεπξΪ ηνπ δηαπέζησζε φηη ν επηζθΫπηεο πνπ 

μεθηλΪ κε ηελ επηζπκέα θαη ηελ πεξηΫξγεηα λα γλσξέζεη κηα εζληθά ζρνιά 

ακεξηθαληθάο δσγξαθηθάο ζα αηζζαλζεέ κηα κηθξά δηΪςεπζε ηεο πξνζδνθέαο ηνπ. 

Αληέ φκσο λα θΪλεη ιφγν γηα «επαξρηαθά» εηθαζηηθά παξαγσγά, φπσο ν ΥαηδεδΪθεο, 

Ϋζπεπζε λα ηνλέζεη φηη νη πέλαθεο βεβαηψλνπλ φηη ε Ακεξηθά θαη ε Δπξψπε 

απνηεινχλ κηα θνηλά πλεπκαηηθά ζηφθα ηεο αλζξψπηλεο αιιειεγγχεο. Πξφζζεζε δε 

                                                 
783Δ. Φεξεληέλνπ, «Ακεξηθαληθά δσγξαθηθά», εθ.Δθεοεενία, 7 Μαΐνπ 1958. 
784Δ. Φεξεληέλνπ, «χγρξνλε ακεξηθαληθά ηΫρλε», εθ.Δθεοεενία, 21 Μαΐνπ 1958. 
785JacksonPollock, ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο,WhitechapelArtGallery, Λνλδέλν, ΝνΫκβξηνο-ΓεθΫκβξηνο 

1958.  
786ΓηαηνζΫκαβι. F. Saunders, The Cultural Cold War: The CIA and the World of Arts and Letters, 

ΝΫαΤφξθε, The New Press, 2001. 
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φηη «απφ Ϋλα λεπξσηηθφ ζχκπιεγκα πλεπκαηηθάο ππεξνςέαο δεηνχκε λα κεηψζνπκε 

ηελ πλεπκαηηθά θαη θαιιηηερληθά δεκηνπξγέα ελφο αδειθνχ ιανχ πνπ ηνλ 

ζρεκαηέζακε σζηφζν εκεέο νη Δπξσπαένη κε ηε κεηαλΪζηεπζη ησλ δηθψλ καο 

αλζξψπσλ γηα λα λα γέλεη ζάκεξα απηφο ν ηζρπξφηεξνο θξνπξφο ησλ παξαδφζεψλ 

καο γηα ηελ ειεπζεξέα ηε αηνκηθφηεηαο πνπ άηαλ θαη παξακΫλεη ε βαζηθά 

πξνυπφζεζε ηεο δεκηνπξγέαο ζηελ ηΫρλε».
787

 

Ο Μέιηνο Γαξέδεο απφ ηηο ζηάιεο ηεο εθεκεξέδαο Ζ Αοβή δηαπέζησζε φηη 

εθηφο απφ ηε λεψηεξε γεληΪ, νη ΑκεξηθΪλνη δσγξΪθνη «δεέρλνπλ Ϋλαλ Ϋληνλν 

ζεβαζκφ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κηα αέζζεζε ηνπ επέθαηξνπ θαη Ϋλα ξεαιηζκφ Ŕ ζηνλ 

δΫθαην Ϋλαην αηψλα αθφκε θαη ζάκεξνλ Ŕ πνπ επηκΫλεη λα δέλεη Ϋλαλ φγθν ζηα 

αληηθεέκελα, λα ηα πξνβΪιεη πεξηζζφηεξν αλαγιπθηθΪ θαη ιηγφηεξν κΫζα ζηε 

ρξσκαηηθά ηνπο νπζέα». ΓηΫθξηλε επέζεο σο Ϋλα δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

ακεξηθαληθάο δσγξαθηθάο ηελ Ϊθξαηε ζξεζθεπηηθφηεηα, Ϋλαλ ηφλν κπζηεξένπ θαη 

ελαηΫληζεο. Ο αξηζηεξφο ηερλνθξέηεο ζεκεέσζε, επέζεο,φηη επεηδά ε Ϋθζεζε 

«ζπζηεγΪδεηαη κε ηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε, κπνξεέ θαλεέο λα ζπγθξέλεη ηα Ϋξγα ησλ 

Ακεξηθαλψλ δσγξΪθσλ κε Ϋξγα Διιάλσλ ηεο έδηαο πεξηφδνπ θαη πνπ θπξηαξρνχληαη 

απφ ηελ έδηα ιέγν πνιχ αληέιεςε. Σφηε ζα δεη φηη φρη κφλν δελ πζηεξνχλ νη δηθνέ καο 

δσγξΪθνη ηνπ 19
νπ

 αηψλα, αιιΪ αληέζεηα, θαη ρξσκαηηθΪ θαη ζπλζεηηθΪ Ϋρνπλ λα 

παξνπζηΪζνπλ πνιχ πην νινθιεξσκΫλα Ϋξγα απφ ηνπο Ακεξηθαλνχο ζπλαδΫιθνπο 

ηνπο».
788

 

 

β) Ζ έθζεζε ηεο ζπιινγήο Νηάξρνπ, 15 Απγνύζηνπ – 30 Σεπηεκβξίνπ 1958 

Ήδε απφ ηνλ Απξέιην ηνπ 1957 εηραλ αξρέζεη λα δεκνζηεχνληαη ζηηο ζηάιεο 

ηνπ αζελατθνχ θαζεκεξηλνχ θαη πεξηνδηθνχ ηχπνπ, εηδάζεηο ζρεηηθΪ κε ηηο αγνξΫο 

Ϋξγσλ επξσπατθάο ηΫρλεο ηνπ Έιιελα εθνπιηζηά ηαχξνπ ΝηΪξρνπ,
789

 θαζψο θαη γηα 

                                                 
787Α. Πξνθνπένπ, «Ζ Ϋθζεζηο ηεο Ακεξηθαληθάο δσγξαθηθάο εηο ην ΕΪππεηνλ», εθ. Ζ Καεδιενζκή, 20 

Απξηιένπ 1958. Βι. θαη ην δεχηεξν κΫξνο ηνπ Ϊξζξνπ ζην θχιιν ηεο 30εο Απξηιένπ 1958. 
788Μ. Γαξέδεο, «Ακεξηθαλνέ δσγξΪθνη», εθ. Ζ Αοβή, 12 Μαΐνπ 1958. 
789 Μ.Υ. Κσλζηαληφπνπινο, «Αηζζεηηθνέ πεξέπαηνη», εθ. Απμβεοιαηζκή, 29 Απξηιένπ 1957: «ΚαηΪ 

πιεξνθνξέεο ν εθνπιηζηάο ηαχξνο ΝηΪξρνο αγφξαζε γηα 2.500.000 δνιΪξηα ηεο ζπιινγά Ϋξγσλ 

ηΫρλεο ηνπ Ακεξηθαλνχ εζνπνηνχ Έληνπαξλη Ρφκπηλζνλ. ΠεξηιακβΪλεη ηα «ΚαβαιΪξεδεο ζηελ 

παξαιέα» ηνπ ΓθσγθΫλ, «ΜεηΪ ην κπΪλην» ηνπ ΡελνπΪξ, «ΣξαπΫδη» ηνπ Μαηέο, «Μαχξν ξνιφη» ηνπ 

εδΪλ, «Ηηαιέο» ηνπ Κνξφ». Βι. επέζεο Αλκ., «Ο ΝηΪξρνο εγφξαζε ηνπο πέλαθαο ηνπ Ρφκπηλζνλ αμέαο 

2.500.000 δνι.», εθ. Διπνυξ, 8 Ηνπλένπ 1957. Βι. επέζεο εθ. ΣμΒήια, 2 Ννεκβξένπ 1957, φπνπ θαη 

αλαθΫξεη ην Ϊξζξν ηνπ ακεξηθαληθνχ πεξηνδηθνχTimeζρεηηθΪ κε ηε ζπιινγά 

ΝηΪξρνπ(“TheGoldenFleece”, Time, ηρ.19, 11 Απξηιένπ 1957) θαη κε ζεηξΪ θσηνγξαθηψλ, 

ηξαβεγκΫλεο απφ ηνλ απεζηαικΫλν ηνπ πεξηνδηθνχ ζηε ΒηιιθξΪλο ηεο γαιηθάο ΡηβηΫξαο. Πινχζην 

επέζεο θσηνγξαθηθφ ξεπνξηΪδ απφ ην ξεηηξΫ ηνπ μελνδνρεένπ ΚιΪξηηδ κε ηε ζπιινγά ηνπ ΝηΪξρνπ 

ζην Αλκ., «Σν ΑλΪθηνξν “Ν”», Δζηυκεξ, 17 Μαξηένπ 1958, ζει.21-23. 
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ηηο πξψηεο εθζΫζεηο ηεο ζπιινγάο ηνπ ζε δηΪθνξεο πφιεηο ηνπ ΚαλαδΪ θαη ηεο 

Ακεξηθάο,
790

 φπσο επέζεο θαη ζηελ TateGallery ηνπ Λνλδέλνπ ηνλ ΜΪην-Ηνχλην ηνπ 

1958.
791

 Σελ πξφηαζε νξγΪλσζεο ηεο Ϋθζεζεο ηεο ζπιινγάο ΝηΪξρνπ ζηελ Αζάλα 

θαη ζηνπο ρψξνπο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο Ϋθαλε, ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθΪ ηνπ 

Γ.. ηνπ κνπζεένπ (ζπλεδξέαζε ηεο 25
εο

 Ηνπιένπ 1958), ν Διιεληθφο Οξγαληζκφο 

Σνπξηζκνχ. ηε ζπδάηεζά ηνπο ηα κΫιε «ιακβαλνκΫλεο ππφςε ηεο ζεκαζέαο ηελ 

νπνέα ζα δεκηνπξγάζεη κηα ηΫηνηα Ϋθζεζε εηο φθεινο ηνπ Ηδξχκαηνο», απνθΪζηζαλ 

νκφθσλα λα απνδερζνχλ ηελ πξφηαζε θαη «ιφγσ ηνπ εμαηξεηηθΪ επεέγνληνο» λα 

δηαζΫζνπλπνζφ κΫρξη 25.000 δξρ. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ απαξαέηεησλ δαπαλψλ, 

δεδνκΫλνπ φηη νη εηζπξΪμεηο ηεο Ϋθζεζεο ζα δηαηεζνχλ θαηΪ παξΪθιεζε ηνπ ΝηΪξρνπ 

ππΫξ ηεο Βαζηιηθάο Πξφλνηαο. Ο ΚαιιηγΪο αλαθνέλσζε επέζεο ζηελ έδηα ζπλεδξέαζε 

φηη ν ΔΟΣ δηΫζεζε άδε 25.000 δξρ. γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, κε ζπλΫπεηα λα εέλαη πηζαλά 

ε πεξαηηΫξσ κεέσζε ησλ πξνβιεπφκελσλ γηα ηελ ΔΠΜΑ δαπαλψλ.
792

Ζ Ϋθζεζε 

εγαηληΪζηεθε ηειηθΪ ζηηο 15 Απγνχζηνπ 1958
793

 θαη ε αξρηθά ηεο δηΪξθεηα ζα άηαλ 

κΫρξη ηελ 30
ε
 επηεκβξένπ,

794
 εμαηηέαο φκσο ηεο κεγΪιεο πξνζΫιεπζεο ησλ 

επηζθεπηψλ, παξαηΪζεθε κΫρξη ηηο 10 Οθησβξένπ. 

Ο ΚαιιηγΪοαθηΫξσζε εηδηθφ Ϊξζξν γηα ηελ Ϋθζεζεζην πεξηνδηθφ Εοβυξ, 

ελδεηθηηθφ ηεο ζεκαζέαο πνπ ηεο απΫδηδε. ην θεέκελφ ηνπππνγξΪκκηζε φηη ε Ϋθζεζε 

απνηεινχζε «ζηαζκφ ζηελ θαιιηηερληθά φξαζε ηνπ ηφπνπ καο», επεηδά αθξηβψο 

παξνπζέαδε ηα Ϋξγα ησλ θεκηζκΫλσλ ΓΪιισλ ηνπ πεξαζκΫλνπ αηψλα πνπ «Ϋδσζαλ 

                                                 
790 ηελ εθ. Καεδιενζκή ηεο 25εο Ηνπιένπ 1957 δηαβΪδνπκε φηη εγθαηληΪδεηαη ζάκεξα (24/7) ε Ϋθζεζε 

ηεο ζπιινγάο ΝηΪξρνπ ζην Μνπζεέν θαιψλ ηερλψλ ηνπ Μφληξεαι ζηνλ ΚαλαδΪ. Βι. επέζεο Αλκ., «Ζ 

ζπιινγά ΝηΪξρνπ ηαμηδεχεη αλΪ ηνλ θφζκν»,Σαποδνυιμξ, 5 Οθησβξένπ 1957, κε αλαπαξαγσγΫο Ϋξγσλ 

ησλ ΡελνπΪξ, Βαλ Γθνγθ, ΓθξΫθν θαη Σνπινχδ-ΛσηξΫθ. ε δεκνζέεπκα, επηζεο, ηεο εθ. Ζ Βναδοκή, 4 

Γεθεκβξένπ 1957, δηαβΪδνπκε φηη ηα Ϋζνδα απφ ηελ Ϋθζεζε ηεο ΝΫαο Τφξθεο δηαηεζνχλ ππΫξ ηνπ 

εξΪλνπ Φξεηδεξέθεο θαη ηνπ θεθαιαένπ ππΫξ ησλ απφκαρσλ κνπζηθψλ. Βι. επέζεο Αλκ., «Πξντφλ 

εθζΫζεσο ηεο ζπιινγάο ΝηΪξρνπ δηεηΫζε εηο ηδξχκαηα», εθ. Ζιενδζία, 8 Γεθεκβξένπ 1957. 
791The Niarchos collection. An Exhibition of Paintings and Sculpture at the Tate Gallery, 23rd May-29th 

June, Λνλδέλν 1958. Βι. επέζεοεθ. Σμ Βήια, 24 Μαΐνπ 1958. Δθ. Ζ Καεδιενζκή, 27 Μαΐνπ 1958. Οη 

πέλαθεο «Ζ απνθαζάισζε ηνπ ΓθξΫθν» θαη «Απηνπξνζσπνγξαθέα ηνπ εδΪλ» δεκνζηεχηεθαλ ζηελ 

εθ. Σμ Βήια, 28 Μαΐνπ 1958. 
792Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., Βηβιέν πξαθηηθψλ ηνπ Γ.., ζπλεδξέαζε ηεο 25εο Ηνπιένπ 1958. ηα πξαθηηθΪ 

παξαηέζεηαη αλαιπηηθφο πέλαθαο ησλ δαπαλψλ ησλ 50.000 δξρ., πνπ αθνξνχζαλ ηε θχιαμε ησλ Ϋξγσλ, 

ηε δηαξξχζκηζε ηνπ ρψξνπ, ηελ εθηχπσζε ηνπ θαηαιφγνπ θηι. 
793χκθσλα κε ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζηηο 27 Απγνχζηνπ 1958, ε 

Ϋθζεζε Ϊλνημε Ϋλα πεξέπνπ κάλα λσξέηεξα απφ ηελ αγγειζεέζα εκεξνκελέα θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ ν 

ΚαιιηγΪο αλαγθΪζηεθε λα ελεξγάζεη ρσξέο δεκνπξαζέεο θαη ρσξέο ηηο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζέεο. Ο 

δηεπζπληάο ηνπ κνπζεένπ ελεκΫξσζε επέζεο ηα κΫιε ηνπ Γ φηη κΫρξη ζάκεξα «Ϋρνπλ δαπαλεζεέ 

47.000 δξρ., πξνβιΫπεηαη δε δαπΪλε Ϊιισλ 20.000 δξρ. ηα νπνέα ζα θαιπθζνχλ απφ ηελ πψιεζε νπ 

Οδεγνχ ηεο Έθζεζεο θαη απφ ζπκπιεξσκαηηθά ρνξεγέα ηνπ ΔΟΣ».  
794Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιΫμαλδξνπ νχηδνπ, Δηεεζζξ εη ηδξ ζοθθμβήξ ηαφνμο Νζάνπμο 

εζξ ημ πθαίζζμκ ημο Φεζηζααθ Αεδκχκ Δ.Ο.Σ., ΚαηΪινγνο, ΕΪππεηνλ ΜΫγαξνλ, 15 Απγνχζηνπ Ŕ 30 

επηεκβξένπ 1958. 
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κηα θαηλνχξηα φξαζε ζηελ ηΫρλε».
795

 Σελ αμέα απηά ηεο γαιιηθάο δσγξαθηθάο ηνπ 

δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 19
νπ

 αηψλα εέρε, Ϊιισζηε, εκθαηηθΪ ππνζηεξέμεη θαη ζηνλ Οδδβυ 

ηεο Ϋθζεζεο ηεο Πηλαθνζάθεο ζην ΕΪππεην ην 1953, φηαλ Ϋγξαςε πσο «ε Ϊλζεζηο 

εθεέλε ηεο Γαιιέαο [θαηΪ ην δεχηεξνλ άκηζπ ηνπ 19
νπ

 αηψλνο] άην κνλαδηθά εηο 

νιφθιεξνλ ηνλ θφζκνλ».
796

 Με επθαηξέα φκσο ηα Ϋξγα ηεο ζπιινγάο ΝηΪξρνπ, ν 

ΚαιιηγΪο Ϋζπεπζε λα δηαηππψζεη ηηο επηθπιΪμεηο ηνπ γηα ηελ πνξεέα πνπ εέρε 

αθνινπζάζεη ε εηθαζηηθά δεκηνπξγέα κεηΪ απφ ηελ επαλΪζηαζε απηά:  

Δνπυιαζηε ζε άιεζδ επαθή ιε ηδκ ηέπκδ ημοξ υπςξ πνςημπανμοζζάζηδηε ηαζ υπζ υπςξ 

ιεηαπθάζηδηε ηαζ ελεθίπηδηε αολδιέκδ ιε άθθα ζημζπεία ή ιεζςιέκδ απυ ζηείνεξ 

πνμζπάεεζεξ ηαζ πμο ιεηαθένεηαζ ηαζ απθχκεηαζ πζα ζήιενα ζε ιζα επζηίκδοκδ έηηαζδ, 

θεφβμκηαξ απυ ημ ανπζηυ πκεφια. Ζ εθεοεενία πμο έθενακ μζ άκενςπμζ εηείκμζ 

ιεηαηνέπεηαζ πμθθέξ θμνέξ ζήιενα ζε ακανπία ηαζ δ ααεζά ιεθέηδ ηαζ βκχζδ ημοξ 

ιεηαηνέπεηαζ ζε αοεαζνεζία ηαζ άβκμζα. Άβκμζα πμο αθήκεζ αδέζιεοηεξ δοκάιεζξ 

απαθίκςηεξ.
797

 

ηνλ απνινγηζκφ πνπ θαηαηΫζεθε ζηα πξαθηηθΪ ηεο 6
εο

 Ννεκβξένπ 1958, ν 

δηεπζπληάο ηεο Πηλαθνζάθεο Ϋθαλε ιφγν γηα νγδφληα πεξέπνπ ρηιηΪδεο επηζθΫπηεο, 

αξηζκφο ηδηαέηεξα πςειφο πνπ δεέρλεη ηελ κεγΪιε επηηπρέα ηεο Ϋθζεζεο. χκθσλα 

επέζεο κε ηα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα, δφζεθε ζηε Βαζηιηθά Πξφλνηα ην πνζφ ησλ 

303.530 δξρ. απφ ηα Ϋζνδα ηεο Ϋθζεζεο, θαηφπηλ επηζπκέαο ηνπ ΝηΪξρνπ.
798

 

 

γ) Γύν ρηιηάδεο ρξόληα θηλεδηθήο δσγξαθηθήο, Οθηώβξηνο – Ννέκβξηνο 1958 

πσο δηαβΪδνπκε ζηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο 6
εο

 Ννεκβξένπ 1958, 

κεηΪ ηε ιάμε ηεο Ϋθζεζεο ΝηΪξρνπ, αλαξηάζεθε ζηηο αέζνπζεο ηνπ Εαππεένπ ε 

                                                 
795Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ Ϋθζεζε ΝηΪξρνπ», Εοβυξ, ηρ.33, Αχγνπζηνο 1958, ζει.4. 
796Δζληθά Πηλαθνζάθε 1900, Οδδβυξ ηδξ εηεέζεςξ. Πνχηδ πενίμδμξ 1953, ΕΪππεηνλ ΜΫγαξνλ, ζει. 

13. 
797Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ Ϋθζεζε ΝηΪξρνπ», φπ.π.  
798Βι. Αξρεέν ΔΠΜΑ, Βηβιέν πξαθηηθψλ ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Μ.Α.., ζπλεδξέαζε ηεο 6εο Ννεκβξένπ 

1958: Απνινγηζκφο εθζΫζεσο ζπιινγάο ΝηΪξρνπ: ζχλνιν επηζθεπηψλ πεξέπνπ 80.000. Με εηζηηάξην 4 

δξρ. πεξέπνπ 63.059 Ϊηνκα. Με εηζηηάξην 2 δξρ. 7.689 Ϊηνκα, ζρνιεέα/δσξεΪλ πεξέπνπ 1.500 Ϊηνκα. 

ΚαιιηηΫρλεο/ ζπνπδαζηΫο/ αλΪπεξνη, Ϋλζηνινη Ϊηνκα 7.500 δξρ. Γηα ηε ιεηηπνξγέα ηε Ϋθζεζεο 

δηαηΫζεθαλ: Ϋθηαθηνο επηρνξάγεζε ΔΟΣ (26369/16.7.58) ΓΡΥ. 25.000/ ζπκπιεξσκαηηθά επηρνξάγεζε 

ΔΟΣ, δξρ. 23.000. Καηαβνιά ΔΠΜΑ, απφθαζε Γ 25/7/58) δξρ. 25.000. ζπκπιεξσκαηηθά θαηαβνιά 

ΔΠΜΑ (απφθαζε Γ 27.8.1958, δξρ. 31.790. ΤΝΟΛΟ: 104.790. νη εηζπξΪμεηο άηαλ νη αθφινπζεο: 

63.059 εηζηηάξηα πξνο 4 δξρ. = 252.236. 7.689 εηζηηάξηα πξνο 2 δξρ. 15.372 ζχλνιν: 267.614 δξρ. 

1360 εηθνλνγξαθεκΫλνη θαηΪινγνη πξνο 50 δξρ. = 68.000/ 240 εηθνλνγξαθεκΫλνη θαηΪινγνη πξνο 60 

δξρ. = 14.400. 5900 Οδεγνέ εθζΫζεσο (1ΖΫθδνζε) γηα 4 δξρ. = 23.600 δξρ. 10.080 νδεγνέ εθζΫζεσο (2ε 

Έθδνζε) γηα 6 δξρ. = 60.480. ΤΝΟΛΟ: 434.094 ΓΡΥ. Απφ ηηο παξαπΪλσ εηζπξΪμεηο θαηαηΫζεθαλ 

ζηελ Κηεκαηηθά ΣξΪπεδα, γηα ινγαξηαζκφ ηεο Βαζηιηθάο Πξφλνηαο, βΪζεη ηεο επηζπκέαο ηνπ ΝηΪξρνπ: 

303.530 δξρ. πκθψλσο κε ηελ απφ 1/10/1958 επηζηνιά ηνπ ΝηΪξρνπ παξεδφζεζαλ ζηα ΔιιεληθΪ 

Ναππεγεέα δηα ηελ θΪιπςε ;ησλ εμφδσλ θαη ηειψλ θαηαιφγσλ; 47.084 δξρ. ηελ ΣξΪπεδα ηεο 

ΔιιΪδνο θαηαηΫζεθε γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΔΠΜΑ 84.080 ΓΡΥ. 
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«ζεηξΪ ησλ παλνκνηφηππσλ αληηγξΪθσλ θηλεδηθάο δσγξαθηθάο, εηππψζε δε θαη 

θαηΪινγνο κε εηζαγσγά ζηελ θηλΫδηθε ηΫρλε, πνπ γηα πξψηε θνξΪ ζηελ ΔιιΪδα 

θαηαηνπέδεη ην επξχηεξν θνηλφ γηα ην ζΫκα απηφ». Απφ ηελ ΫξεπλΪ κνπ, σζηφζν, δελ 

Ϋρσ εληνπέζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο γηα ηελ Ϋθζεζε απηά. Δέλαη φκσο πηζαλφλ 

λα πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηνδεχνπζα Ϋθζεζε ηεο ΟπλΫζθν κε αληέγξαθα Ϋξγσλ 

θηλΫδηθεο ηΫρλεο πνπ εέρε θηινμελεζεέ ζηηο αέζνπζεο ηεο Πηλαθνζάθεο θαη ηνλ ΜΪην 

ηνπ 1955 θαη ν θαηΪινγνο ηεο νπνέαο πεξηιΪκβαλε Ϋλα αλαιπηηθφ θεέκελν ηνπ 

ΓΪιινπ ηζηνξηθνχ ηεο ηΫρλεο θαη ζεκαληηθφηεξνπ εηδηθνχ ηελ επνρά εθεέλε ζηελ 

ηΫρλε ηεο Άπσ Αλαηνιάο Β. ΔιηζΫεθ(VadimeElisseeff), επηκειεηά ζην κνπζεέν 

Cernuschiζην Παξέζη.
799

 Σνλ παξαπΪλσ ηζρπξηζκφ εληζρχνπλ ηα φζα ζπδεηάζεθαλ 

ζηε ζπλεδξέαζεο ηνπ Γ.. ζηηο 12 Ηαλνπαξένπ 1959, φηαλ θξέζεθε ζθφπηκε ε 

νξγΪλσζε κηαο Ϋθζεζεο Ϋξγσλ ηεο ζπιινγάο ηεο Πηλαθνζάθεο, θαζψο θαη ηεο 

Ϋθζεζεο «Γχν ρηιηΪδεο ρξφληα θηλεδηθάο ηΫρλεο» ζηε Θεζζαινλέθε, κε εγθαέληα ηνλ 

Απξέιην ά ΜΪην θαη δηΪξθεηα κΫρξη ηΫινπο ηνπ Ϋηνπο. 

  

                                                 
799Βι. Deux mille ans de peinture chinoise, exposition itinérante de l‟Unesco, 1955. 
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ΚεθΪιαην 21: Ζ εθζεζηαθά δξαζηεξηφηεηα ηεο ΔΠΜΑ εθηφο 

Αζελψλ ζηηο αξρΫο ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1960 

Ζ ιάμε ησλ εθζΫζεσλ ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζην ΕΪππεην ΜΫγαξν ηελ Ϊλνημε ηνπ 

1959, εμαηηέαο ηεο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπάο Οιπκπέσλ ΚιεξνδνηεκΪησλ πνπ 

δηαρεηξηδφηαλ ηνλ ζπγθεθξηκελν ρψξν, λα πξνρσξάζεη ζε εξγαζέεο αλαθαέληζεο ησλ 

αηζνπζψλ ηνπ, νδάγεζε ηε δηεχζπλζε ηνπ κνπζεένπ ζηελ αλαδάηεζε ρψξσλ εθηφο 

ησλ Αζελψλ γηα ηε δηνξγΪλσζε ησλ εθζΫζεσλ ηεο ζπιινγάο, κΫρξη ηελ θαηαζθεπά 

ηνπ ηδηφθηεηνπ θηεξένπ. Ήδεζηε ζπλεδξέαζε ηνπ Γ.. ζηηο 12 Ηαλνπαξένπ 1959 

θξέζεθε ζθφπηκε ε νξγΪλσζε κηαο Ϋθζεζεο Ϋξγσλ ηεο ζπιινγάο, θαζψο θαη ηεο 

Ϋθζεζεο «Γχν ρηιηΪδεο ρξφληα θηλεδηθάο ηΫρλεο» ζηε Θεζζαινλέθε, κε εγθαέληα ηνλ 

Απξέιην ά ΜΪην θαη δηΪξθεηα κΫρξη ηΫινπο ηνπ Ϋηνπο. Ο ΚαιιηγΪο αλΫθεξε κΪιηζηα 

πσο ηελ εμεχξεζε ηνπ θαηΪιιεινπ ρψξνπ ζα αλαιΪκβαλε θαη πΪιη, φπσο ην 1955, ε 

Μαθεδνληθά Καιιηηερληθά Δηαηξεέα «ΣΫρλε», ψζηε νη δαπΪλεο ζηΫγαζεο θαη ελ γΫλεη 

νξγΪλσζεο λα εέλαη ειΪρηζηεο θαη εληφο ησλ δπλαηνηάησλ ηνπ ηδξχκαηνο. Δπέζεο ν 

δηεπζπληάο ηεο Πηλαθνζάθεο πξφηεηλε ηε δηνξγΪλσζε εθζΫζεσλ ζηνλ Βφιν θαη ηελ 

ΠΪηξα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα βξεζνχλ νη θαηΪιιεινη ρψξνη. ηα πξαθηηθΪ κΪιηζηα 

ηεο ζπλεδξέαζεο ηεο 27
εο

 Μαξηένπ 1959, ν ΚαιιηγΪο ελεκΫξσζε ηα παξφληα κΫιε 

ηνπ Γ.. γηα ηηο πξνζπΪζεηΫο ηνπ λα επηηχρεη ηελ Ϋγθξηζε Ϋθηαθηεο επηρνξάγεζεο 

40.000 δξρ. απφ ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο γηα ηελ νξγΪλσζε ηεο Ϋθζεζεο ζηε 

Θεζζαινλέθε, αιιΪ θαη γηα ην γεγνλφο φηη εέρε εμαζθαιέζεη απφ ηε Μαθεδνληθά 

Δηαηξεέα «ΣΫρλε» ην πνζφ ησλ 10.000 δξρ. γηα ηελ θΪιπςε ελφο κΫξνπο ησλ 

δαπαλψλ.ηελ έδηα δε ζπλεδξέαζε ν Η.Μ. Παλαγησηφπνπινο πξφηεηλε κε ηελ επθαηξέα 

απηά λα εμεηαζζεέ θαη ε δπλαηφηεηα δηνξγΪλσζεο Ϋθζεζεο ζηελ ΚαβΪια. Σν δάηεκα, 

σζηφζν, δελ ζπδεηάζεθε μαλΪ ζηηο επφκελεο ζπλεδξηΪζεηο θαη ε ζρεδηαδφκελε 

Ϋθζεζε ζηε Θεζζαινλέθε δελ πξαγκαηνπνηάζεθε.Σνλ Οθηψβξην πΪλησο ηεο έδηαο 

ρξνληΪο ην Τπνπξγεέν Δμσηεξηθψλ πξφηεηλε ηε δηνξγΪλσζε Ϋθζεζεο ηεο 

Πηλαθνζάθεο ζηελ Κχπξν, κε Ϋξγα θπξέσο Διιάλσλ θαιιηηερλψλ (ζπλεδξέαζε ηεο 

30
εο

 Οθησβξένπ 1959).  
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21.1) Ζ έθζεζε έξγσλ ηεο ζπιινγήο ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζηελ Πηλαθνζήθε 

Ησαλλίλσλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηηαο ηνπ 1960 

ηηο αξρΫο ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1960 θαη ρΪξε ζηελ πξσηνβνπιέα ηνπ ηδησηηθνχ 

ζσκαηεένπ «Οη Φέινη ησλ Ησαλλέλσλ», θαη θπξέσο ηνπ δσγξΪθνπ Κψζηα ΜαιΪκνπ, 

πξνρσξνχζε κε ηαρεέο ξπζκνχο ε νξγΪλσζε ηεο Πηλαθνζάθεο ησλ Ησαλλέλσλ, ηνπ 

πξψηνπ επαξρηαθνχ θαιιηηερληθνχ κνπζεένπ ζηελ ΔιιΪδα.
800

Ππξάλαο ηεο ζπιινγάο 

απνηεινχζαλ ηα εβδνκάληα ζρΫδηα ηεο ΘΪιεηαο ΦισξΪ-Καξαβέα κε ζΫκα ηελ 

πξνΫιαζε ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηελ Ήπεηξν θαηΪ ηνπο Βαιθαληθνχο ΠνιΫκνπο 

ηνπ 1912-13, ηα νπνέα εέρε αγνξΪζεη ν Κψζηαο ΜαιΪκνο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1957. Σα 

ππφινηπα Ϋξγα (ιΪδηα, ραξαθηηθΪ, αθνπαξΫιεο, ηΫκπεξεο, ζρΫδηα θαη νξηζκΫλα 

γιππηΪ) πξνάιζαλ θπξέσο απφ δσξεΫο ησλ έδησλ ησλ θαιιηηερλψλ, ηδησηψλ (θπξέσο 

Ζπεηξσηψλ ζπιιεθηψλ) θαη θξαηηθψλ θνξΫσλ (Γάκνο Αζελαέσλ, Τπνπξγεέν 

Παηδεέαο θηι.). Αξκφδηα γηα ηελ θξέζε θαη επηινγά ησλ δσξηδνκΫλσλ Ϋξγσλ άηαλ κηα 

επηηξνπά, απνηεινχκελε, κεηαμχ Ϊιισλ, απφ ηνπο ΜαιΪκν, ΚαιιηγΪ, ΔιΫλε Βαθαιφ, 

Δπαγγειέδε θαη Μφξαιε. Ζ Πηλαθνζάθε Ησαλλέλσλ Ϊλνημε ηηο πφξηεο ηεο ζην θνηλφ 

ηνλ επηΫκβξην ηνπ 1960,
801

 ελψ ηα επέζεκα εγθαέληα Ϋιαβαλ ρψξα ζηηο 21 

Φεβξνπαξένπ 1961, επΫηεηνο ηεο ΑπειεπζΫξσζεο ησλ Ησαλλέλσλ, παξνπζέα ηνπ 

βαζηιηθνχ δεχγνπο θαη πιάζνπο επηζάκσλ.  

ηηο αηζνπζΫο ηεο παξνπζηΪζηεθε Ϋλα παλφξακα ηεο ηζηνξέαο ηεο 

λενειιεληθάο ηΫρλεο κε αθεηεξέα ηελ Δπηαλεζηαθά ρνιά θαη θαηΪιεμε ηα κΫζα ηνπ 

20
νπ

 αηψλα. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ν ΚαιιηγΪο Ϋζηεηιε ζηα ΗσΪλληλα γηα πξνζσξηλά 

Ϋθζεζε ηξηΪληα πεξέπνπ Ϋξγα λενειιεληθάο ηΫρλεο ηνπ 19
νπ

 αηψλα απφ ηε ζπιινγά 

ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο. ε Ϊξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξέδα ΣμΒήια ραξαθηάξηζε ηελ 

Πηλαθνζάθε Ησαλλέλσλ, σο «κηθξφηεξε αδειθά ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο» θαη 

ηφληζε ηε ζεκαζέα πνπ εέραλ ηα επαξρηαθΪ κνπζεέα, φρη κφλν ζηελ αηζζεηηθά 

δηαπαηδαγψγεζε ηνπ θνηλνχ, αιιΪ θαη ζηελ έδηα ηελ θαιιηηερληθά δεκηνπξγέα (νη 

ππνγξακκέζεηο δηθΫο κνπ):  

Ακ πναβιαηζηά ιπμνέζμοκ κα θεζημονβήζμοκ ιενζηέξ επανπζαηέξ Πζκαημεήηεξ, ημ ηαθυ 

βζα ηδκ ηέπκδ εα είκαζ ιεβάθμ. Ζ ηίκδζδ αοηή δεκ εα πανίζδ ιυκμ ιζα ηαθθζηεπκζηή 

                                                 
800Γηα ηελ έδξπζε ηεο Πηλαθνζάθεο Ησαλλέλσλ θαη ηε ιεηηνπξγέα ηεο ηα πξψηα απηΪ ρξφληα βι. Κ.Γ. 

ηεξγηφπνπινο, Ζ Πζκαημεήηδ Ηςακκίκςκ, Αζάλα, Οη Φέινη ησλ Ησαλλέλσλ θαη ΠΪζεο Ζπεέξνπ, 1972. 

Βι. επέζεοCh. Ntaflou, Lesmuséesd‟artenGrèce. Unehistoirecontemporainedespinacothèquespubliques 

(1950-2010), δηδαθηνξηθάδηαηξηβά, Université deParisI-Panthéon-Sorbonne, 2011, ηφκνοΗ, ζει.409-

427.  
801Αλκ., «Σα θαιιηηερληθΪ λΫα ηεο Σξέηεο. Ηδξχζε θαη Ϊξρηζε απφ πξνρζΫο λα ιεηηνπξγά ε πξψηε 

Γεκνηηθά Πηλαθνζάθε ζηα ΗσΪλληλα», εθ. Σα Νέα, 20 επηεκβξένπ 1960.  
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απυθαοζδ ζημοξ ηαημίημοξ ηδξ πενζμπήξ, αθθά εα ζοκηείκδ ζημ κα ηεεμφκ πνμαθήιαηα 

πκεοιαηζηά. Κζ επεζδή δ πνμζπάεεζα βζα ηδκ θφζδ ημοξ εα ζοκηεθήηαζ ζε πενζαάθθμκ 

πμο είκαζ πθδζζέζηενμ ζε ιζα έληνλε κνξθή ειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο, είκαζ 

πζεακυκ κ‟ ακαγδηδεμφκ θαινύπηα ειιεληθά ηζ υπζ ηαεοζηενδιέκα ακαιαζήιαηα 

Δονςπασηχκ ηάζεςκ πμο πθδεαίκμοκ ζηδκ Αεήκα (αξ ιδ κμιζζεή υηζ ιζζχ ημ ηάεε 

λέκμ. Σμοκακηίμκ, ημ εεςνχ απαναίηδημ οπυ ημκ υνμ υιςξ ηδξ ζςζηήξ ηαζ ηαηάθθδθδξ 

πνήζδξ ημο). Ζ επανπία έπεζ ακάβηδ απυ πκεοιαηζηή ηυκςζδ, ια ηζ αοηή ιε ηδκ ζεζνά 

ηδξ ιπμνεί κα εκζζπφζδ ημοξ ηαθθζηέπκεξ ιαξ. Θα ημοξ αμδεήζδ κ‟ απμηηήζμοκ 

πεπμίεδζδ ηαζ κ‟ ακορςεμφκ πενζζζυηενμ, πνμαάθθμκηαξ ημκ ηαθφηενμ εαοηυ ημοξ, 

αληιώληαο δπλάκεηο από ηνλ ηόπν ηνπο βζα κ‟ αηηζκμαμθήζμοκ ιε ηδκ ηέπκδ ημοξ ηζ 

έλς απυ ηα ζφκμνά ιαξ.
802

 

ΚαηΪ ηελ ΫξεπλΪ κνπ δελ Ϋρσ εληνπέζεη πνηα αθξηβψο Ϋξγα Ϋζηεηιε ν 

δηεπζπληάο ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζηα ΗσΪλληλα, ζχκθσλα φκσο κε ηνλ Γεψξγην ΒξΫιιε ζε 

Ϊξζξν ηνπ ζηελ εθεκεξέδα ησλ Ησαλλέλσλ Παηνίξ ηεο 19
εο

 επηεκβξένπ 1960, ν 

ΚαιιηγΪο δΪλεηζεζπλνιηθΪ ηξηΪληα δχν Ϋξγα, αλΪκεζΪ ηνπο πέλαθεο ησλ Γχδε, 

Λχηξα, Καληνχλε, ΒξπδΪθε, Σζφθνπ, ΠαξζΫλε, ΒνινλΪθε, ΡΪιιε, ΚαιιηβσθΪ, 

ΚνπλειΪθε, ΛεκπΫζε, Σδαγθαξφια, ψρνπ.
803

ε ζχληνκν ζρφιην, επέζεο,ζηε ζηάιε 

«Σα θαιιηηερληθΪ λΫα ηεο Σξέηεο» ηεο εθεκεξέδαο Σα Νέα ζηηο 28 Φεβξνπαξένπ 1961 

γηλφηαλ ιφγνο γηα κηα ζεηξΪ Ϋξγσλ ηνπ Γ. ΓαιΪλε θαη ηνπ Π. Αξαβαληηλνχ.
804

Απφ ηα 

παξαπΪλσ κπνξνχκε κε βεβαηφηεηα λα ηζρπξηζηνχκε φηη ζηα ΗσΪλληλα ζηΪιζεθε κηα 

επηινγά Ϋξγσλ ηεο Πηλαθνζάθεο πνπ εηθνλνγξαθνχζε ην βαζηθφ αθάγεκα πνπ εέρε 

άδε παξνπζηαζηεέ ζην ΕΪππεην ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, απφ ηνλ Σδαγθαξφια κΫρξη 

θαη ηνλ ΠαξζΫλε.  

Σα Ϋξγα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζπκπιάξσζαλ νη ηξηΪληα ειαηνγξαθέεο ηνπ 

19
νπ

 θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, πνπ ην 1961 δψξηζε ζηελ Πηλαθνζάθε Ησαλλέλσλ 

ν ζπιιΫθηεο Δπξηπέδεο Κνπηιέδεο θαη ηνπνζεηάζεθαλ ζε κηα εηδηθά αέζνπζα ηνπ 

κνπζεένπ.Απφ ηηο θσηνγξαθέεο, επέζεο, ηεο Ϋθζεζεο πνπ αλαδεκνζηεχνληαη ζην 

βηβιέν ηνπ ηεξγηφπνπινπ θαη απφ ην πξσηφθνιιν παξΪδνζεο-παξαιαβάο ηεο 

ζπιινγάο ην 1969, γλσξέδνπκε φηη εθηΫζεθαλ Ϋξγα ηφζνηεο κεηαπνιεκηθάο 

παξαζηαηηθάο ηΫρλεο (Βαζηιεένπ, Σζαξνχρεο, ΝηθνιΪνπ),  φζν θαη ησλ αθαηξεηηθψλ 

ηΪζεσλ: Π. ΠξΫθαο, «Σξηάξεο», 1960» Δ. Ενγγνινπνχινπ, «χλζεζε, 1956»Α. 

Κνληφπνπινο, «ΠΪλσ απφ ηνπο ινγηζκνχο ησλ αλΫζεσλ» Υ. ΚαξΪο, «Υνξεπηάο», 

1962.ΚαηΪ ζπλΫπεηα νη ππεχζπλνη ηεο Πηλαθνζάθεο ησλ Ησαλλέλσλ επηρεέξεζαλ, γηα 

                                                 
802Μ. ΚαιιηγΪο, «Πηλαθνζάθε ζηα ΓηΪλλελα», εθ. Σμ Βήια, 20 επηεκβξένπ 1960. 
803Παξαηέζεηαη ζην Κ. Κ.Γ. ηεξγηφπνπινο, Ζ Πζκαημεήηδ Ηςακκίκςκ, φ.π., ζει.15. 
804Αλκ., «Σα θαιιηηερληθΪ λΫα ηεο Σξέηεο», εθ. Σα Νέα, 28 Φεβξνπαξένπ 1961. 
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πξψηε θνξΪ ζηηο αέζνπζεο ελφο ειιεληθνχ κνπζεένπ, λα παξνπζηΪζνπλ ηελ εμΫιημε 

ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο απφ ηνλ Σδαγθαξφια κΫρξη θαη ηε 

κεηαπνιεκηθά εηθαζηηθά παξαγσγά, δηεπξχλσληαο Ϋηζη σο πξνο ηνλ ρξφλν, ην 

αθάγεκα ηνπ ΚαιιηγΪ ζην ΕΪππεην ΜΫγαξν ην δηΪζηεκα 1953-1959. 

 

21.2) Ζ έθζεζε ηεο Δ.Π.Μ.Α. ζην Κππξηαθό Μνπζείν ηεο Λεπθσζίαο, 14 

Μαξηίνπ – 16 Απξηιίνπ 1961 

χκθσλα κε ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο 

Δ.Π.Μ.Α.. ζηηο 30 Οθησβξένπ 1959, ην Τπνπξγεέν Δμσηεξηθψλ πξφηεηλε ζηε 

δηνέθεζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο λα δηνξγαλσζεέ ζηελ Κχπξν Ϋθζεζε κε Ϋξγα 

θπξέσο Διιάλσλ θαιιηηερλψλ απφ ηηο ζπιινγΫο ηνπ κνπζεένπ, κε ηα Ϋμνδα 

κεηαθνξΪο ησλ πηλΪθσλ λα βαξαέλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ.
805

Ζ ηδΫα 

νθεέιεηαη πηζαλφηαηα ζηνλ έδην ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο θπβΫξλεζεο ηνπ Κ. 

Καξακαλιά, ΔπΪγγειν ΑβΫξσθ-Σνζέηζα, ν νπνένο, εθηφο απφ ην φηη δηΫζεηε θαη ν 

έδηνο κηα πινχζηα ζπιινγά Ϋξγσλ Διιάλσλ δσγξΪθσλ ηνπ 19
νπ

 θαη ησλ αξρψλ ηνπ 

20
νπ

 αηψλα, ιέγνπο κάλεο λσξέηεξα εέρεζπκκεηΪζρεη ελεξγΪ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο 

κεηαμχ Βξεηαλψλ, Διιάλσλ θαη Σνχξθσλ, πνπ νδάγεζαλ ζηηο ζπκθσλέεο Επξέρεο-

Λνλδέλνπ θαη ηελ έδξπζε ηνπ αλεμΪξηεηνπ Κππξηαθνχ ΚξΪηνπο.  

Σν ζπγθεθξηκΫλν δάηεκα ζπδεηάζεθε μαλΪ ζηε ζπλεδξέαζε ηεο 10
εο

 

Φεβξνπαξένπ 1960, θαη ηειηθΪ ν ΚαιιηγΪο ηαμέδεςε ζηελ Λεπθσζέα ηνλ ΓεθΫκβξην 

ηνπ έδηνπ Ϋηνπο, φπνπ θαη ζπλαληάζεθε κε ηνλ αξραηνιφγν θαη δηεπζπληά ηνπ 

Κππξηαθνχ Μνπζεένπ Πνξθχξην Γέθαην, θαζψο θαη κε Ϊιινπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο 

παξΪγνληεο (φπσο ι.ρ. ηνλ δηεπζπληά Δθπαέδεπζεο ππξηδΪθε), κε ζθνπφ λα 

πξνεηνηκΪζνπλ ηελ Ϋθζεζε ζηηο λΫεο αέζνπζεο ηνπ κνπζεένπ ζηε Λεπθσζέα.
806

 

Σα εγθαέληα ηεο ΫθζεζεοΫγηλαλ ηειηθΪζηηο 14 Μαξηένπ 1961 ζην Κππξηαθφ 

Μνπζεέν ηεο Λεπθσζέαο, παξνπζέα ηνπ έδηνπ ηνπ ΚαιιηγΪ, ν νπνένο κέιεζε γηα ηελ 

ηζηνξέα ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο,
807

ελψηελ πξνεγνχκελε εκΫξα ν δηεπζπληάο ηεο 

Δ.Π.Μ.Α.. Ϋδσζε δηΪιεμε ζηελ αέζνπζα «Πηλαθνζάθεο θαη ΓηαιΫμεσλ» ηεο 

                                                 
805Βι. αξρεέν ΔΠΜΑ, πξαθηηθΪ ηνπ Γ.., ζπλεδξέαζε ηεο 30εο Οθησβξένπ 1959. 
806Αλκ., «Σα θαιιηηερληθΪ λΫα ηεο Σξέηεο», εθ. Σα Νέα, 3 Ηαλνπαξένπ 1961. 
807Ζ αλαθνξΪ γηα ηελ νκηιέα ηνπ ΚαιιηγΪ ζηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Μ.Α.. 

ζηηο 2 Μαξηένπ 1961. ηνλ αζελατθφ θαζεκεξηλφ θαη πεξηνδηθφ ηχπν δελ Ϋρσ εληνπέζεη θΪπνηα 

δεκνζηεχκαηα γηα ηελ Ϋθζεζε ηεο Πηλαθνζάθεο ζηελ Κχπξν. Γελ Ϋρσ εξεπλάζεη γηα αληέζηνηρα 

δεκνζηεχκαηα ζηηο θππξηαθΫο εθεκεξέδεο. 
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Γεκνηηθάο Βηβιηνζάθεο Ακκνρψζηνπ κε ζΫκα «Σν μεθέλεκα ηεο Νενειιεληθάο 

Εσγξαθηθάο».
808

 

ηνλ εηδηθφ θαηΪινγν πνπ ηππψζεθε γηα ηελ Ϋθζεζε,
809

 ν ΚαιιηγΪο ζεκεέσζε 

φηη Ϋγηλε πξνζπΪζεηα λα αληηπξνζσπεπζεέ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ην μεθέλεκα θαη 

ε αξρά ηεο πνξεέαο ηεο «Διιεληθάο δσγξαθηθάο».Αλαγλψξηζε Ϋηζη ηελ χπαξμε κηαο 

«Ϋληνλεο θαιιηηερληθάο δπλακηθφηεηαο» πνπ αξθεηφ θαηξφ πξηλ απφ ηελ 

ΔπαλΪζηαζε, εέρε ξηδσκΫλε βαζεηΪ ηε ζΫιεζά ηεο λα ειεπζεξσζεέ θαη ηνλ πφζν λα 

ζπλδεζεέ κε ηνλ δπηηθφ πνιηηηζκφ. Ζ πξφζεζε απηά πνπ άηαλ θνηλά ζε φιεο ηηο 

εθδειψζεηο ηεο δσάο, πξσηνθαλεξψζεθε ζηνλ θαιιηηερληθφ ηνκΫα ζηα ΔπηΪλεζα, 

φπνπ νη θαιιηηΫρλεο δηΫθνςαλ «ιέγν-ιέγν ηνλ ζχλδεζκφ ηνπο κε ηε βπδαληηλά 

παξΪδνζε» θαη ζηξΪθεθαλ πξνο ηελ ηΫρλε ηεο Γπηηθάο Δπξψπεο, γηα λα Ϋξζνπλ 

θαηφπηλ νη «ΓνμαξΪδεο, Κνπηνχδεδεο, Καληνχλεδεο»θαη λα αλνέμνπλ θαηλνχξηνπο 

δξφκνπο ζηε δσγξαθηθά.Αληέζηνηρε άηαλ ε εμΫιημε θαη ζηελ απειεπζεξσκΫλε 

ΔιιΪδα, φπνπ νη λΫνη δσγξΪθνη δάηεζαλ ηα θψηα απφ ηελ Γπηηθά Δπξψπε θαη 

κεηΫθεξαλ ζηνλ ηφπν ην θιαζηθηζηηθφ θαη ην ξνκαληηθφ πλεχκα, πνπ επηθξαηνχζε ζε 

φιν ηνλ πνιηηηζκΫλν θφζκν ηεο επνράο:«Οη λΫνη πνπ ζπνχδαζαλ ηελ ηΫρλε ζην 

εμσηεξηθφ θαη γπξέδνπλ πέζσ, Ϋρνπλ ηελ επηζπκέα θαη ηε θηινδνμέα λα αλπςψζνπλ 

θαιιηηερληθΪ θαη πλεπκαηηθΪ ηελ “Ϋξεκε γε” πνπ ιΫγεηαη ΔιιΪδα». Γηα ηνλ ΚαιιηγΪ 

νιφθιεξε ε ηζηνξέα ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο άηαλ νη πξνζπΪζεηεο θαη νη πνηθέιεο 

πνξεέεο θαη θαηεπζχλζεηο ησλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ γηα λα «δψζνπλ δσά» ζε κηα 

θαηλνχξηα θαιιηηερληθά παξΪδνζε πνπ Ϋκειιε λα γέλεη ε βΪζε γηα ηελ θαηνπηλά 

εμΫιημε ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο. πσο ηφληζε ραξαθηεξηζηηθΪ: «Κφπνο πνιχο 

θαη Ϊγνλνο, ηδηαέηεξα ζην μεθέλεκα. ΥξεηΪζηεθε λα ζπζηαζηνχλ πνιιΪ ηαιΫληα θαη 

πνιιΫο θηινδνμέεο γηα λα βξεη ε ειιεληθά ηΫρλε ηελ Ϋθθξαζά ηεο, κηα δηθά ηεο, 

«πξνζσπηθά, λενειιεληθά Ϋθθξαζε». 

Σν παξαπΪλσ αθάγεκα άηαλ πνπ «εηθνλνγξαθάζεθε» ζηηο αέζνπζεο ηνπ 

Κππξηαθνχ Μνπζεένπ ηεο Λεπθσζέαο. Αθεηεξέα ηεο δηαδξνκάο ηνπ επηζθΫπηε ζηελ 

ηζηνξέα ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο άηαλ «Ζ ηαχξσζε», β΄ κηζφ 15νπ αηψλα (Π.144) 

ηνπ ΑλδξΫα Παβέα θαη «Ζ πξνζθχλεζε ησλ πνηκΫλσλ», π.1688-1700 ηνπ ηΫθαλνπ 

Σδαγθαξφια, ηα Ϋξγα δειαδά εθεέλα πνπ Ϋδεηρλαλ ηε ζηαδηαθά δηεέζδπζε ησλ 

ζηνηρεέσλ ηεο δπηηθνεπξσπατθάο δσγξαθηθάο ζηε βπδαληηλά παξΪδνζε. Αθνινχζσο 

                                                 
808Βι. ηελ πξφζθιεζε ηεο δηΪιεμεο, Αξρεέν Μ. ΚαιιηγΪ, Μνπζεέν ΜπελΪθε, θΪθεινο 39/9. 
809Έηεεζζξ ένβςκ Δεκζηήξ Πζκαημεήηδξ ηδξ Δθθάδμξ, θαηΪινγνο Ϋξγσλ, Λεπθσζέα, Κππξηαθφλ 

Μνπζεένλ, 14 Μαξηένπ-16 Απξηιένπ 1961. 
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άηαλ αλαξηεκΫλνη νη πέλαθεο ησλ Δπηαλεζέσλ θαιιηηερλψλ, ζηνπο νπνένπο άηαλ 

πξφδειε ε νξηζηηθά ξάμε κε ηε βπδαληηλά ηΫρλε:Καληνχλεο,
810

 Παράο,
811

 

Σζφθνο,
812

ΗαηξΪο
813

 θαη ΚαιιηβσθΪο.
814

 Ο ΚαιιηγΪο επΫιεμε ζηε ζπλΫρεηα λα δεέμεη 

ηελ«Πξνζσπνγξαθέα ηνπ Φαλαξηψηε Γεσξγένπ ΚσηζΪθε», 1820 (Π.1820), 

αγλψζηνπ θαιιηηΫρλε, θαζψο θαη ηΫζζεξα πηζηΪ αληέγξαθααπφ ηελ Ϋθδνζε ηνπ 

ΗσΪλλε Γελλαδεένπ κε ηα Ϋξγα ηνπ ζηξαηεγνχ ΜαθξπγηΪλλε ζηε Γελεχε ην 1926,
815

 

δεέγκαηα δειαδά ησλ πξψησλ εθδειψζεσλ ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο ζηνπο ρξφλνπο 

ιέγν πξηλ θαη ιέγν κεηΪ απφ ηελ ΔπαλΪζηαζε απφ θαιιηηΫρλεο πνπ δελ εέραλ 

ζπνπδΪζεη ζην εμσηεξηθφ, αιιΪ πξνζπΪζεζαλ ζην Ϋξγν ηνπο λα εηζΪγνπλ ζηνηρεέα 

ηεο δπηηθάο ηΫρλεο κε Ϋλαλ ηδηαέηεξν θαη πξνζσπηθφ ηξφπν.
816

Ο ΚαιιηγΪο κΪιηζηα ζε 

μερσξηζηά ζεκεέσζά ηνπ ζηνλ θαηΪινγν Ϋθξηλε απαξαέηεηε ηε ζπκπεξέιεςε ησλ 

Ϋξγσλ ηνπ ΜαθξπγηΪλλε, παξΪ ην γεγνλφο φηη άηαλ νη κφλνη ζηελ Ϋθζεζε πνπ δελ 

άηαλ πξσηφηππνη.
817

Καηφπηλ ν επηζθΫπηεο ηνπ Κππξηαθνχ Μνπζεένπ Ϋβιεπε Ϋξγα 

ησλ ΒξπδΪθε,
818

Γξεγ. νχηδνπ,
819

Πέηδε,
820

ΚνπλειΪθε,
821

 Βηηθ. ΛΪληζα,
822

 Αξηζη. 

Οηθνλφκνπ
823

 θαη Αιηακνχξα.
824

εκαέλνπζα ζΫζε ζηελ αθάγεζε εέρε θαη πΪιη ν 

Γχδεο κε νθηψ ειαηνγξαθέεο,
825

 φπσο επέζεο νΝηθεθφξνο Λχηξαο κε 

                                                 
810 «εβαζηηαλφο θηαδΪο» (Π.1563) θαη «Ο θαξκαθνπνηφο Γηθφπνπινο, π.1825» (Π.491). 
811«ΠξσηνκαγηΪ ζηελ ΚΫξθπξα, π. 1875-1880» (Π.483) 
812«Πξνζσπνγξαθέα ηνπ Κεξθπξαένπ δηθεγφξνπ ΓνλΪηνπ Γεκνπιέηζα» (Π.1654). 
813«Πξνζσπνγξαθέα γπλαέθαο» (Π.1415). 
814«Πξνζσπνγξαθέα Ϊλδξα, 1847» (Π.2093). 
815Πξφθεηηαη γηα ηα εμάο: αξ.3(Ναπκαρέαη γεληθαέ ησλ Διιάλσλ), αξ.10(ΜΪρε Αζελψλ), αξ.20 

(Ναπκαρέα ηνπ Ναπαξέλνπ) θαη αξ.2 (ΜΪρε Βφληηζαο). 
816Βι. ηα φζα αλαθΫξεη ζην M. Kalligas, «L‟artmodernegrec», LaRevueFrançaise, αξ.108, ΜΪξηηνο-

Απξέιηνο 1959, ζει.57.Αλαδεκνζηεχεηαη ζην  Μ. ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 1937-1982, Αζάλα. 

Μνπζεέν ΜπελΪθε Ŕ Άγξα, 2003, ζει.290-294. 
817Έηεεζζξ ένβςκ Δεκζηήξ Πζκαημεήηδξ ηδξ Δθθάδμξ, θαηΪινγνο Ϋξγσλ, Λεπθσζέα, Κππξηαθφλ 

Μνπζεένλ, 14 Μαξηένπ-16 Απξηιένπ 1961, ζει.9: «Δέλαη νη κφλνη ζηελ Ϋθζεζε πνπ δελ εέλαη 

πξσηφηππνη, αιι‟ επεηδά ε παξνπζέα ηνπο ζεσξεέηαη απαξαέηεηε εθζΫηνκε ηα αθξηβΫζηαηα απηΪ 

αληέηππα». 
818«Σν ζηξαηφπεδν ηνπ ΚαξατζθΪθε», 1855 (Π.493) θαη «Πξνζσπνγξαθέα αγσληζηά» (Π.1036). 
819«Σν Θεζεέν» (Π.739). 
820«ΝΫνο ηεο νηθνγΫλεηαο ηεθΪλνπ» (Π.1516) θαη «Πξνζσπνγξαθέα Τδξαέαο θπξέαο»(Π.1684, πΪληα 

σο αξηζ. Π.1685 ζηνπο θαηαιφγνπο!). 
821«Ζ νηθνγΫλεηα ηνπ θαιιηηΫρλε - Αιιεγνξέα ησλ Καιψλ θαη ησλ ΔιεπζΫξσλ Σερλψλ», 1864-1865 

(Π.476) 
822 «Ζ Αθξφπνιε», 1860 (Π.62). 
823 «ΚεθΪιη Άξαβα», 1846 (Π.1048). 
824 «Σν ιηκΪλη ηεο ΚνπεγρΪγεο», 1874 (Π.2084) θαη «Σν ιηκΪλη ηνπ Helsingor», 1874 (Π.2168, ζηνλ 

θαηΪινγν αλαθΫξεηαη σο «Καΐθηα»). 
825 «Ζ Γφμα ησλ Φαξψλ», 1898 (Π.1701, αλαπαξαγσγά ηνπ Ϋξγνπ θνζκνχζε ην εμψθπιιν ηνπ 

θαηαιφγνπ ηεο Ϋθζεζεο), «Οη ειεπζΫξηεο ΣΫρλεο κε ηα ΠλεχκαηΪ ηνπο», 1878-1880 (Π.592), «Κεθαιά 

λΫαο γπλαέθαο» (Π.595, θΪξβνπλν ζε ραξηέ), «Ο θαπνπηζέλνο» (Π.551), «Σν ζθιαβνπΪδαξν», π. 1873-

1875 (Π.553), «ΓηΪληεο», 1878 (Π.119), «Παηδηθνέ αξξαβψλεο», 1877 (Π.110) θαη «Ζ ΣΫρλε θαη ηα 

πλεχκαηΪ ηεο», 1876 (Π.550). 
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ηΫζζεξαΫξγα
826

θαη ν ΒνιαλΪθεο κε ην «Παλεγχξη ζην Μφλαρν», 1876» (Π.1398) θαη 

«ηελ απνβΪζξα», π.1869-1875 (Π.720). ΔθηΫζεθαλ επέζεο απφ δχν Ϋξγα ησλ 

αββέδε
827

 θαη ΛεκπΫζε,
828

ηα «Λνπινχδηα» (Π.1804) ηνπ Ηαθσβέδε, ην «Κνξέηζη κε 

καληάια» (Π.1826) ηνπ Παληαδά θαη ε «Ηθεζέα», π.1905-1909 (Π.486) ηνπ ΡΪιιε. Οη 

λεψηεξεο ηΪζεηο ζηε λενειιεληθά δσγξαθηθά εθπξνζσπάζεθαλ απφ ηξεηο πέλαθεο ηνπ 

Νηθφιανπ Λχηξα,
829

δπν ηνπ ΜαιΫα
830

θαη δχν ηνπ ΠαξζΫλε,
831

 ελψ γηα πξψηε θνξΪ 

ζε Ϋθζεζε ηεο Πηλαθνζάθεο αληηπξνζσπεχηεθε ν ΠαπαινπθΪο κε ην Ϋξγν «ΚακΫλν 

Υσξηφ Μπηηιάλεο», π. 1925 (Π.2258). ε αληέζεζε κε ηελ Ϋθζεζε ηνπ Εαππεένπ, ν 

ΚαιιηγΪο επΫθηεηλε ρξνληθΪ ηα φξηα ηνπ αθεγάκαηφο ηνπ γηα ηελ ηζηνξέα ηεο 

λενειεληθάο ηΫρλεο επηιΫγνληαο λα αλαξηάζεη γηα πξψηε θνξΪ ην Ϋξγν ηνπ ΓηΪλλε 

Σζαξνχρε«Κνπληνπξηψηηζζα ά Γπλαέθα απφ ηελ Διεπζέλα», 1948 (Π.2355). ην 

ζχληνκν δε βηνγξαθηθφ ηνπ θαιιηηΫρλε ζηνλ θαηΪινγν ηεο Ϋθζεζεο ραξαθηεξέζηεθε 

σο «αλαλεσηάο ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο». Ο επηζθΫπηεο, επνκΫλσο, 

δηαβΪδνληαο ην θεέκελν ηνπ θαηαιφγνπ θαη βιΫπνληαο ηα Ϋξγα ηεο Ϋθζεζεο 

αληηιακβαλφηαλ φηη ν Σζαξνχρεο απνηεινχζε ην απνηΫιεζκα ηεο λΫαο απηάο 

ειιεληθάο θαιιηηερληθάο παξΪδνζεο πνπ μεθέλεζε ιέγν πξηλ απφ ηελ ΔπαλΪζηαζε 

ηνπ 1821, ην παξΪδεηγκα πνπ Ϋδεηρλε φηη ε ειιεληθά ηΫρλε βξάθε ηελ Ϋθθξαζά ηεο, 

κηα δηθά ηεο «πξνζσπηθά, λενειιεληθά Ϋθθξαζε» γηα λα ζπκέζσ εδψ ηα ιφγηα ηνπ 

έδηνπ ηνπ ΚαιιηγΪ. ε κηα επνρά πνπ φιν θαη πεξηζζφηεξνη Έιιελεο θαιιηηΫρλεο 

αθνινπζνχζαλ ηηο δηεζλψο αλαγλσξηζκΫλεο αθαηξεηηθΫο ηΪζεηο, ν ΚαιιηγΪο 

εμαθνινπζνχζε λα πξνβΪιεη ηελ «ειιεληθφηεηα» ηνπ Σζαξνχρε σο ηελ 

ελεδεδεηγκΫλε πνξεέα ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο. Απηφ ζάκαηλε Ϊιισζηε ε ζπλεηδεηά 

επηινγά ηνπ λα αλαξηάζεη ζηηο αέζνπζεο ηνπ Κππξηαθνχ Μνπζεένπ ηελ 

«Κνπληνπξηψηηζζα» θαη φρη, ινγνπ ραξε, Ϋλα αθεξεκΫλν Ϋξγν ηνπ ΓηΪλλε 

ππξφπνπινπ, ν νπνένο εέρε θεξδέζεη ην βξαβεην ηεο ΟπλΫζθν ζηε ΜπηελλΪιε ηεο 

Βελεηέαο ηνλ πξνεγνχκελν κφιηο ρξφλν.Ο ΚαιιηγΪο, ηΫινο, Ϋζηεηιε ζηελ Κχπξν θαη 

                                                 
826«Υσξηθά ζην πνηΪκη», π. 1880-1900 (Π.118), «ΑξΪπεο» (Π.2072), «Ναπηηθφο πνπ θαπλέδεη», π. 

1894-1895 (Π.489), «ΓαιαηΪο ζε ψξα αλΪπαπζεο», 1895 (Π.1797). 
827 «Γχξσ-γχξσ φινη», 1908 (Π.2071) θαη «ΚηλΫδηθνο πχξγνο ζην Μφλαρν» (Π.469). 
828«Σν παηδέ κε ηα θνπλΫιηα», 1879 (Π.632) θαη «Ο ΠαπΪο» (Π.662). 
829«Πξνζσπνγξαθέα δέδνο Μ. Υνξο», π.1916-1917 (Π.496), «Σν ςΪζηλν θαπΫιιν», π.1925 (Π.492) θαη 

«ΒΪξθα κε παλέ (ΠΪλνξκνο, Σάλνο)», π.1925 (Π.467). 
830 «Γειθνέ», 1922 -1923 (Π.473) θαη «αληνξέλε», 1924-1928 (Π.673). 
831 «Σν ιηκΪλη ηεο ΚαιακΪηαο», 1911 (Π.488) θαη ε «ΠιαγηΪ», 1908 (Π.458). 
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δεέγκαηα ηεο λενειιεληθάο ραξαθηηθάο: ηΫζζεξα Ϋξγα ηνπ ΕαβηηδηΪλνπ,
832

Ϋληεθα 

ραξαθηηθΪ ηνπ ΓαιΪλε,
833

ηΫζζεξα ραξαθηηθΪ ηνπ Άγγεινπ Θενδσξφπνπινπ,
834

θαη, 

ηΫινο, ηΫζζεξα Ϋξγα ηνπ ΓηΪλλε Κεθαιιελνχ.
835

 

 

21.3) Ζ έθζεζε ηεο Δ.Π.Μ.Α. ζηελ Καβάια, 6 Μαΐνπ – 4 Απγνύζηνπ 1962 

ΑλΫθεξα παξαπΪλσ φηη άδε ζηε ζπλεδξέαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζηηο 27 

Μαξηένπ 1959, ν Παλαγησηφπνπινο εέρε πξνηεέλεη ηε δηνξγΪλσζε Ϋθζεζεο Ϋξγσλ ηεο 

ζπιινγάο ζηελ ΚαβΪια, κε αθνξκά ηφηε ηε ζρεδηαδφκελε Ϋθζεζε ζηε Θεζζαινλέθε 

πνπ φκσο δελ πξαγκαηνπνηάζεθε. ΣειηθΪ, φπσο θαηαγξΪθεηαη ζηα πξαθηηθΪ ηεο 19
εο

 

Ηαλνπαξένπ 1962, ν κνξθσηηθφο ζχιινγνο «Οη θέινη ηεο ΚαβΪιαο», πξφεδξνο ηνπ 

νπνένπ άηαλ ν ηφηε Ϋθνξνο αξραηνηάησλ Αλαηνιηθάο Μαθεδνλέαο θαη ΘξΪθεο 

Γεκάηξηνο Λαδαξέδεο, δάηεζαλ απφ ηνλ ΚαιιηγΪ λα νξγαλσζεέ κηα Ϋθζεζε Ϋξγσλ ηεο 

Πηλαθνζάθεο ζηελ πφιε ηνπο. Σα εγθαέληα, παξνπζέα ηνπ ΝνκΪξρε ΣζνππνιΪθνπ, 

ηνπ Αλψηαηνπ Γηνηθεηνχ Υσξνθπιαθάο Κ. ΚξΫηζα θαη πιάζνο ηνπηθψλ επηζάκσλ 

θαη θηιφηερλσλ,
836

Ϋγηλαλ ζηηο 6 Μαΐνπ ηνπ έδηνπ Ϋηνπο ζηελ αέζνπζα ηνπ ζπιιφγνπ 

ησλ «Φέισλ ΓξακκΪησλ θαη Σερλψλ» ηεο ΚαβΪιαο. Σελ πξνεγνχκελε εκΫξα ν 

ΚαιιηγΪο εέρε δψζεη δηΪιεμε ζηε «ΜεγΪιε ΛΫζρε» κε ζΫκα «Οη αξρΫο ηεο ειιεληθάο 

δσγξαθηθάο», πνπ ζπλνδεχηεθε απφ πξνβνιά Ϋγρξσκσλ εηθφλσλ, ζχκθσλα κε ην 

ξεπνξηΪδ ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ. 

                                                 
832«Υσξηθνέ ΚΫξθπξαο» (Π.448/1/γ), «ηελ ηαβΫξλα» (Π.448/1/δ), «ΑγηνγξΪθνο» (Π.448/1/ε), «Σνπέν 

ΚΫξθπξαο» (Π.448/1/α ). Δπέζεο ζηελ πξψηε ζειέδα ηνπ θαηαιφγνπ ππάξρε ην γξΪκκα Π ηνπ 

ΕαβηηδηΪλνπ. 
833«Ζ δαραξηΫξα», 1912 (Π.1657, μπινγξαθέα), «ΠιαζηηθΫο Ρέκεο», 1920 (Π.447/8, μπινγξαθέα, σο 

«ΔπηηξαπΫδηνλ» ζηνλ θαηΪινγν), «Μάια», 1919 (Π.497/4, μπινγξαθέα), «Πνηάξη κε βεληΪιηα», 1919 

(Π.497/2, μπινγξαθέα), «Σν αλΪθηνξν ησλ Παπψλ ζηελ Αβηληφλ», 1914 (Π.497/8, μπινγξαθέα), 

«Νεθξά θχζε», 1912 (Π.1665, ραιθνγξαθέα, σο «ΔπηηξαπΫδηνλ» ζηνλ θαηΪινγν), «Σνπέν ζην Cassis», 

1924-1925 (Π.447/12, μπινγξαθέα), «Ζ ινπνκΫλε», 1950 (Π.1629, μπινγξαθέα, σο «Λνπηξφλ» ζηνλ 

θαηΪινγν), «ΔπηηξαπΫδην», 1919 (Π.497/7, μπινγξαθέα), «Σνπέν κε πεχθα», 1924 (Π.497/6, 

μπινγξαθέα), «Νεθξά θχζε», 1948 (Π.1633, καχξε ηερληθά). 
834«ΓΪζνο» (Π.502/α/2), «Φξνχηα» (Π.502/β/7), «Ζ ιχξα», 1930 (Π.502/α/5, μπινγξαθέα) θαη 

«ΓΫληξα» (Π.502/β/7). 
835«Ζ γξηΪ ηζΪηζα» (Π.500/α), «Ζ κπαλαληΪ» (Π.500/β), «Σν Ϊινγν», πξηλ ην 1939 (Π.501/1, 

μπινγξαθέα) θαη «Ρφδνο» (Π.501/5). 
836Βι. θσηνγξαθέα ζηνλ Σαποδνυιμ Κααάθαξ, 8 Μαΐνπ 1962. Σελ πξνεγνχκελε εκΫξα ν ΚαιιηγΪο 

εέρε δψζεη δηΪιεμε ζηε «ΜεγΪιε ΛΫζρε» κε ζΫκα «Οη αξρΫο ηεο ειιεληθάο δσγξαθηθάο», πνπ 

ζπλνδεχηεθε απφ πξνβνιά Ϋγρξσκσλ εηθφλσλ, ζχκθσλα κε ην ξεπνξηΪδ ηνπ ηνπηθνχ ηχπνπ. Βι. Αλκ., 

«Αχξηνλ βξΪδπ ηα εγθαέληα ηεο εθζΫζεσο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο. Αθέρζε ρζεο ν δηεπζπληάο θ. 

ΚαιιηγΪο», εθ. Πνςζκυξ Κααάθαξ, 5 Μαΐνπ 1962. Β., «Σα ζεκεξηλΪ εγθαέληα εθζΫζεσο ηεο Δζληθάο 

καο Πηλαθνζάθεο», εθ. Σαποδνυιμξ Κααάθαξ, 6 Μαΐνπ 1962. 
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πλνιηθΪ παξνπζηΪζηεθαλ ηξηΪληα ηΫζζεξα Ϋξγα,
837

αξηζκφο ζρεηηθΪ κηθξφο 

ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ θαη ησλ θηλδχλσλ ζηε κεηαθνξΪ, αιιΪ αληηπξνζσπεπηηθφο ηεο 

εηθαζηηθάο παξαγσγάο ησλ δηαθφξσλ επνρψλ, ζχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ 

ΚαιιηγΪ.
838

ε αληέζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο εθζΫζεηο, ν δηεπζπληάο ηεο Δ.Π.Μ.Α.. 

δελ Ϋζηεηιε ηνπο πέλαθεο ηνπ Σδαλθαξφια θαη Παβέα, κε ζπλΫπεηα ε αθεηεξέα ηεο 

δηαδξνκάο ηνπ επηζθΫπηε λα εέλαη ε Δπηαλεζηαθά ηΫρλε κε Ϋξγα ησλ Καληνχλε,
839

 

Παρά
840

 θαη Σζφθνπ.
841

 Απφ ην ηκάκα ησλ πξψησλ Νενειιάλσλ δσγξΪθσλ 

απνπζέαζαλ ηα αληέηππα ησλ Ϋξγσλ-παξαγγειέα ηνπ ζηξαηεγνχ ΜαθξπγηΪλλε ηεο 

ζπιινγάο ηεο Γελλαδένπ, θαζψο θαη ην πνξηξΫην ηνπ Φαλαξηψηε, ηα νπνέα εέραλ 

εθηεζεέ ζηε Λεπθσζέα ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. ηελ Ϋθζεζε ηεο ΚαβΪιαο, σζηφζν, 

εέρε ζπκπεξηιεθζεέ ε «Ηηαιέδα ρνξεχηξηα», π. 1851-1853 (Π.1162) ηνπ Γεκάηξηνπ 

ΓνκβξηΪδε, πέλαθαο ν νπνένο εέρε εθηεζεέ γηα κηα θαη κνλαδηθά θνξΪ ζηελ πξψηε 

Ϋθζεζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζην ΕΪππεην ην 1953. Ο ιφγνο ηεο αλΪξηεζάο ηνπ 

εέρε λα θΪλεη ηφζν κε ηε Θξαθηψηηθε θαηαγσγά ηνπ θαιιηηΫρλε, φζν θαη κε ηελ 

πξνζπΪζεηα ηνπ ΚαιιηγΪ λα ζπιιΫμεη πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ ηνλ θαιιηηΫρλε. ηε 

ζπλΫληεπμά ηνπ ζηελ ηνπηθά εθεκεξέδα ηεο ΓξΪκαοΘάννμξ, ν δηεπζπληάο ηεο 

Δ.Π.Μ.Α. Ϋθαλε ηδηαέηεξε αλαθνξΪ ζηνλ ζπγθεθξηκΫλν πέλαθα, παξΫζεζε ηα 

ιηγνζηΪ βηνγξαθηθΪ ζηνηρεέα πνπ εέρε κΫρξη ηφηε ζπγθεληξψζεη γηα ηνλ δσγξΪθν θαη 

δάηεζε απφ φζνπο γλσξέδνπλ θΪηη ζρεηηθφ κε ηε δσά ηνπ λα ην γλσζηνπνηάζνπλ ζηνλ 

έδην.
842

 ηελ αέζνπζα ηνπ ζπιιφγνπ ησλ Φέισλ ΓξακκΪησλ θαη Σερλψλ εθηΫζεθαλ 

επέζεο Ϋξγα ησλ Πέηδε,
843

ΒξπδΪθε,
844

ΚνπλειΪθε,
845

 Βηθ. ΛΪληζα,
846

 Αξηζη. 

Οηθνλφκνπ
847

 θαη Αιηακνχξα.
848

 Ο Γχδεο αληηπξνζσπεχηεθε κε πΫληε 

                                                 
837χλδεζκνο Φέισλ ΓξακκΪησλ θαη Σερλψλ, ΚαβΪια, Έηεεζζξ ένβςκ Δεκζηήξ Πζκαημεήηδξ ηαζ 

Μμοζείμκ Αθελάκδνμο μφηγμο, θαηΪινγνο, ΚαβΪια, ΜΪηνο 1962. 
838Γ. Εηψγαο, «Μηα ζπλνκηιέα κε ηνλ Γηεπζπληάλ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο θ. ΚαιιηγΪλ», εθ. Θάννμξ, 

11 Μαΐνπ 1962. 
839 «εβαζηηαλφο θηαδΪο» (Π.1563). 
840«ΠξσηνκαγηΪ ζηελ ΚΫξθπξα», π. 1875-1880 (Π.483) 
841«Πξνζσπνγξαθέα θπξέαο», 1851(Π.2194). 
842Γ. Εηψγαο, «Μηα ζπλνκηιέα κε ηνλ Γηεπζπληάλ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο θ. ΚαιιηγΪλ», φπ.π.. 
843«ΝΫνο ηεο νηθνγΫλεηαο ηεθΪλνπ» (Π.1516) θαη «Πξνζσπνγξαθέα Τδξαέαο θπξέαο»(Π.1684, πΪληα 

σο αξηζ, Π.1685 ζηνπο θαηαιφγνπο!). 
844«Σν ζηξαηφπεδν ηνπ ΚαξατζθΪθε», 1855 (Π.493). 
845«Κεθαιά γπλαέθαο» (ζηνλ θαηΪινγν αλαθΫξεηαη ιαλζαζκΫλα σο Π.251). Πξφθεηηαη έζσο γηα ην 

«Κεθαιά γξαέαο» (Π.994) πνπ εέρε εθηεζεέ ζην ΕΪππεην ην 1953; 
846«Ζ Αθξφπνιε», 1860 (Π.62). 
847«Πξνθέι γπλαέθαο κε θνηζέδεο» (Π.681, ζηνλ θαηΪινγν αλαθΫξεηαη ιαλζαζκΫλα σο Π.641, αξηζκφο 

ν νπνένο αληηζηνηρεέ ζην Ϋξγν ηνπ Γχδε «Ηδνχ ν Νπκθένο Ϋξρεηαη») 
848«Σν ιηκΪλη ηνπ Helsingor», 1874 (Π.2168). ηνλ θαηΪινγν αλαθΫξεηαη σο «Καΐθηα». 
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ειαηνγξαθέεο·
849

ν Νηθεθφξνο Λχηξαο κε δχν Ϋξγα,
850

φπσο επέζεο θαη νη αββέδεο
851

 

θαη ΛεκπΫζεο, ην ζρΫδην ηνπ νπνένπ «Ο γΫξνο» (Π.2351),
852

 παξνπζηΪζηεθε γηα 

πξψηε θνξΪ ζε Ϋθζεζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο. Αλαξηάζεθαλ επέζεο ηα 

«Γαξχθαιια», 1918 (Π.63, θιεξνδφηεκα Απφζηνινπ Υαηδεαξγχξε) ηνπ Ηαθσβέδε, 

«Ζ ειηΪ» (Π.1529, θιεξνδφηεκα ΗσΪλλε ΚαηζαξΪ) ηνπ ΜηρΪιε Οηθνλφκνπ θαη ε 

«Θαιαζζνγξαθέα» (Π.2565) ηνπ Παληαδά, Ϋξγν πνπ αγφξαζε ν ΚαιιηγΪο απφ ηνλ 

Ζιέα Ζιηνχ γηα 30.000 δξρ., ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηνπ Γ.. ηνπ 

κνπζεένπ ζηηο 19 Ηαλνπαξένπ 1962. 

Ο επηζθΫπηεο εέρε αθφκε ηελ επθαηξέα λα δεη ηελ «Ηθεζέα», π.1905-1909 

(Π.486) ηνπ ΡΪιιε, ην «Παλεγχξη ζην Μφλαρν», 1876 (Π.1398) ηνπ ΒνιαλΪθε, 

θαζψο θαη «Σν ιηκΪλη ηεο ΚαβΪιαο», 1913 (Π.453) ηνπ Υαηδά, Ϋξγν πνπ επηιΫρηεθε 

πξνθαλψο ιφγσ ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπ ζΫκαηνο (ΑπειεπζΫξσζε ηεο ΚαβΪιαο).
853

Οη 

λεψηεξεο ηΪζεηο ζηε λενειιεληθά δσγξαθηθά εθπξνζσπάζεθαλ απφ «Σν ςΪζηλν 

θαπΫιιν», π. 1925 ηνπ Νηθφιανπ Λχηξα, ηνλ πέλαθα «Γειθνέ», 1922-1923 (Π.473) 

ηνπ ΜαιΫα θαη ην «ΚακΫλν Υσξηφ Μπηηιάλεο», π. 1925 (Π.2258) ηνπ ΠαπαινπθΪ. 

Σν αθάγεκα νινθιεξσλφηαλ κε ηα Ϋξγα ηξηψλ ελ δσά Διιάλσλ θαιιηηερλψλ: ηελ 

μπινγξαθέα ζε ηαπσληθφ ραξηέ «ΔπηηξαπΫδην», 1919 (Π.497/7) ηνπ ΓαιΪλε, «Σν 

ιηκΪλη ηεο ΚαιακΪηαο», 1911 (Π.488) ηνπ ΠαξζΫλε,
854

 θαη ηελ «Κνπληνπξηψηηζζα ά 

Γπλαέθα απφ ηελ Διεπζέλα», 1948 (Π.2355) ηνπ Σζαξνχρε. 

Σφζν ζην ζχληνκν θεέκελν ηνπ θαηαιφγνπ, φζν θαη ζηε ζπλΫληεπμά ηνπ ζηελ 

εθεκεξέδα Θάννμξ ηεο ΓξΪκαο ν ΚαιιηγΪο ηφληζε φηη ζθνπφο ηεο Ϋθζεζεο άηαλ λα 

εθηηκεζεέ ε ζεκαληηθά πξνζθνξΪ ηεο Διιεληθάο δσάο θαη λα θαηαζηάζεη ηνπο 

Έιιελεο ππεξάθαλνπο γηα ηελ θαιιηηερληθά δεκηνπξγέα ησλ Διιάλσλ δσγξΪθσλ απφ 

ηελ ΔπαλΪζηαζε ηνπ 1821 κΫρξη θαη ζάκεξα. ΔπαλΫιαβε δε φηη ε εξγαζέα απηά δελ 

άηαλ θαηψηεξε Ϊιισλ πην πξνεγκΫλσλ ιαψλ κε πλεπκαηηθά παξΪδνζε αηψλσλ θαη κε 

                                                 
849«Οη ειεπζΫξηεο ΣΫρλεο κε ηα ΠλεχκαηΪ ηνπο», 1878-1880 (Π.592),«Σν ζθιαβνπΪδαξν», π. 1873-

1875 (Π.553), «ΓηΪληεο», 1878 (Π.119), «Ζ Γφμα ησλ Φαξψλ», 1898 (Π.1701, αλαπαξαγσγά ηνπ 

Ϋξγνπ θνζκνχζε ηελ πξψηε κεηΪ ην εμψθπιιν ζειέδα ηνπ θαηαιφγνπ) θαη«Παηδηθνέ αξξαβψλεο», 

1877 (Π.110). 
850«Ναπηηθφο πνπ θαπλέδεη», π. 1894-1895(Π.489, Ϋξγν ην νπνέν επηιΫρηεθε θαη γηα ην εμψθπιιν ηνπ 

θαηαιφγνπ ηεο Ϋθζεζεο) θαη «ΓαιαηΪο ζε ψξα αλΪπαπζεο», 1895 (Π.1797). 
851«Γχξσ-γχξσ φινη», 1908 (Π.2071) θαη «ΚηλΫδηθνο πχξγνο ζην Μφλαρν» (Π.469). 
852Σν δεχηεξν Ϋξγν ηνπ ΛεκπΫζε άηαλ «Ο ΠαπΪο» (Π.662). Σν ζρΫδην κε ηέηιν «Ο γΫξνο» εέρε 

αγνξαζηεέ γηα 4.000 δξρ. απφ ηνλ Φξέμν Λακπξέδε, βι. ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηνπ Γ.. ηεο 

Δ.Π.Μ.Α. ζηηο 10 Φεβξνπαξένπ 1960, φπνπ ην ζπγθεθξηκΫλν Ϋξγν αλαθΫξεηαη σο «Πξνζσπνγξαθέα 

Κνπινπξηψηε». 
853Ο ζπγθεθξηκΫλνο πέλαθαο εέρε παξνπζηαζηεέ θαη ζηελ Ϋθζεζε ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζηε Θεζζαινλέθε ην 

1955, πξνθαλψο ιφγσ ηνπ ζΫκαηφο ηνπ. 
854ηνλ θαηΪινγν αλαθΫξεηαη ιαλζαζκΫλα σο αξηζ.838. 
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ζπλερά ειεπζεξέα. Οη Έιιελεο εμππεξΫηεζαλ θαη εμαθνινπζνχλ λα εμππεξεηνχλ ηελ 

ηΫρλε ζε παγθφζκηα θιέκαθα.
855

 

Ο Γ. Εηψγαο Ϋθξηλε ζεηηθΪ ηα απνηειΫζκαηα ηεο Ϋθζεζεο θαη ηφληζε φηη 

ζπλΫβαιε θαηΪ πνιχ ζηελ Ϊλνδν ηνπ πλεπκαηηθνχ επηπΫδνπ ηεο ΚαβΪιαο. Έθαλε 

ιφγν γηα 2.500 πεξέπνπ επηζθΫπηεο θαηΪ ηελ ηξέκελε δηΪξθεηΪ ηεο. ΠαξΫζεζε δε ην 

ζχλνιν ησλ καζεηψλ πνπ εηδαλ ηελ Ϋθζεζε (ι.ρ. πελάληα καζάηξηεο ηεο Δ΄ ηΪμεο 

Γπκλαζένπ ΘειΫσλ ΒΫξνηαο, ελελάληα καζεηΫο ηεο Σερληθάο ρνιάο Υξπζνππφιεσο, 

ζρνιεέα απφ ηελ ΚαζζΪλδξα, ην ηδεξφθαζηξν, ην ΓνμΪην θ.Ϊ.), ελψ Ϋθαλε θαη 

ηδηαέηεξε αλαθνξΪ ζηελ αζξφα πξνζΫιεπζε αηφκσλ πξνεξρφκελα απφ ηηο ιατθΫο 

ηΪμεηο.
856

 

 

21.4) Ζ έθζεζε έξγσλ ηνπ Γύδε ζην Αξραηνινγηθό Μνπζείν ηεο 

Θεζζαινλίθεο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1962 

ηε ζπλεδξέαζε ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζηηο 28 επηεκβξένπ 1962 

αλαθνηλψζεθε απφ ηνλ ΚαιιηγΪ ην αέηεκα ηνπ Τπνπξγνχ Βνξεένπ ΔιιΪδνο ζηελ 

θπβΫξλεζε ηνπ Κ. Καξακαλιά, Γηνλπζένπ ΜαλΫληε λα ζπκκεηΪζρεη ε Πηλαθνζάθε 

ζηνλ ενξηαζκφ ησλ πελάληα ρξφλσλ απφ ηελ απειεπζΫξσζε ηεο Θεζζαινλέθεο. Ο 

ΚαιιηγΪο πξφηεηλε ηφηε λα δηνξγαλσζεέ Ϋθζεζε Γχδε, θΪηη πνπ Ϋγηλε δεθηφ απφ ηελ 

Δπηηξνπά Δνξηαζκνχ ηεο Θεζζαινλέθεο. Σα εγθαέληα Ϋγηλαλ ζηηο 26 Οθησβξένπ 

1962 θαη ε Ϋθζεζε εέρε δηΪξθεηα κΫρξη ηηο 5 Φεβξνπαξένπ 1963.
857

ηηο αέζνπζεο ηνπ 

Αξραηνινγηθνχ Μνπζεένπ αλαξηάζεθαλ ηξηΪληα ειαηνγξαθέεο ηνπ Γχδε, αλακεζΪ 

ηνπο θαη πέλαθεο πνπ δελ αλάθαλ ζηε ζπιινγά ηεο Δ.Π.Μ.Α.., αιιΪ εέραλ 

παξαρσξεζεέ απφ ηδηψηεο ζπιιΫθηεο. ΑλΪκεζΪ ηνπο μερψξηζε ε ειαηνγξαθέα «Ζ 

Γφμα ησλ Φαξψλ» πνπ αλάθε ζηε βαζηιηθά ζπιινγά θαη παξνπζηΪζηεθε γηα πξψηε 

                                                 
855Γ. Εηψγαο, «Μηα ζπλνκηιέα κε ηνλ Γηεπζπληάλ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο θ. ΚαιιηγΪλ», φπ.π. 
856Γ. Εηψγαο, «Απνινγηζκφο ηεο ΔθζΫζεσο Ϋξγσλ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο. ΗθαλνπνηεηηθΪ 

απνηειΫζκαηα», εθ. Πνςζκή, 5 επηεκβξένπ 1962. Σν Ϊξζξν ζπλνδεχηεθε απφ αλαπαξαγσγά ηνπ 

πέλαθα ηνπ Π. ΛεκπΫζε «Ο ΠαπΪο». Τπεξρε επέζεο θαη κηα θσηνγξαθέα ηνπ Νέθνπ ΥαηδεθπξηΪθνπ Ŕ 

Γθέθα κε ιεδΪληα «ηνπ νπνένπ ηα Ϋξγα εμεηΫζεζαλ εηο ηελ ηΫγελ ΓξακκΪησλ θαη Σερλψλ ΚαβΪιαο», 

ζηνλ εθδνζΫληα θαηΪινγν, σζηφζν, δελ αλαθεξφηαλ ην φλνκα ηνπ δσγξΪθνπ.    
857Βι. βηβιέν πξαθηηθψλ ηνπ Γ ηεο Δ.Π.Μ.Α.., ζπλεδξέαζε ηεο 26εο Απξηιένπ 1963. ηε 

Θεζζαινλέθε δηνξγαλψζεθε θαη κηα αθφκε Ϋθζεζε (κε Ϋξγα ΘεζζαινληθΫσλ θαιιηηερλψλ) ην έδην 

δηΪζηεκα, δελ Ϋρσ εληνπέζεη φκσο ζηε βηβιηνζάθε ηεο ΔΠΜΑ ηνλ θαηΪινγν ά πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξέεο. χκθσλα κε Ϋγγξαθν ηνπ Τπνπξγνχ Βνξεένπ ΔιιΪδνο πνπ αλαθΫξεηαη ζηα πξαθηηθΪ, 

δφζεθε απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηηο δχν εθζΫζεηο ηεο Πηλαθνζάθεο ζην Αξραηνινγηθφ 

Μνπζεέν ην πνζφ 100.000 δξρ.  



   1114 

θνξΪ ζην θνηλφ.
858

 ΔθηΫζεθαλ επέζεο ζπνπδΫο θαη ζρΫδηα ηνπ θαιιηηΫρλε, φπσο ηα 

ζρΫδηα ηνπ γηα ην δηάγεκα ηνπ Γ. ΒηθΫια Φίθζππμξ Μάνεαξ, νη ζπνπδΫο γηα ηα Ϋξγν 

«Ηδνχ ν Νπκθένο», «Ο ζξέακβνο ηεο Βαπαξέαο», «ΑξρΪγγεινο», ζρΫδηα γηα εμψθπιια 

πεξηνδηθψλ θαη δηπιψκαηα ησλ Οιπκπηαθψλ Αγψλσλ, θαζψο θαη ηα ζρΫδηα ζε 

δειαηέλα, γηα ηα νπνέα αλαθεξζεθε ηδηαέηεξα ν ΚαιιηγΪο ζηνλ θαηΪινγν. ε κεξηθΪ 

Ϋξγα ηνπ θαηαιφγνπ παξαηΫζεθαλ θαη απνζπΪζκαηα ησλ επηζηνιψλ ηνπ Γχδε, 

πξνεξρφκελα απφ ηελ Ϋθδνζε ηνπ 1953.
859

 

ην θεέκελφ ηνπ ν ΚαιιηγΪο επηθεληξψζεθε ζηνλ πέλαθα ηεο «Γφμαο» 

ραξαθηεξηδφληΪο ηνλ «σο ηελ πην ηαηξηαζηά εηθφλα γηα ηε θεηεηλά επΫηεην». 

Γηθαηνινγψληαο, επέζεο, ηελ επηινγά ηνπ λα γέλεη Ϋθζεζε Γχδε κε αθνξκά ηνλ 

ενξηαζκφ ησλ πελάληαλ ρξφλσλ ηεο απειεπζΫξσζεο ηεο Θεζζαινλέθεο, Ϋγξαςε φηη 

«ε θαιιηηερληθά Ϋθθξαζε ηνπ 19
νπ

 αηψλα ζηελ ΔιιΪδα βξάθε κηα απφ ηηο πςειφηεξεο 

εθδειψζεηο ηεο ζην Ϋξγν ηνπ Γχδε. ‟ απηφ πεξηΫρεηαη θαη ην αέηεκα πνπ 

παξαζθεχαζε ηελ ΑπειεπζΫξσζε ησλ ππνδνχισλ». Γηα ηνλ δηεπζπληά ηεο 

Πηλαθνζάθεο ην Ϋξγν ηνπ Γχδε «πξΫπεη λα ζεσξεζεέ ζαλ Ϋλα απφ ηα ζηνηρεέα πνπ 

πξνεηνέκαζαλ πλεπκαηηθΪ ηελ απειεπζΫξσζε πνπ γηνξηΪδνπκε ζάκεξα», ελψ 

ηδηαέηεξα ε «Γφμα» ζπκβφιηδε νινθΪλεξα ηελ ηδΫα απηά πνπ άηαλ δσληαλά ζην 

κπαιφ ηνπ θαιιηηΫρλε. Πξνο επέξξσζε δε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ ν ΚαιιηγΪο παξΫζεζε 

απνζπΪζκαηα απφ ηελ αιιεινγξαθέα ηνπ θαιιηηΫρλε, ζηα νπνέα απνδεηθλπφηαλ ε 

ηδηαέηεξε αγΪπε ηνπ γηα ηελ παηξέδα: «Αγαπψ ηελ Παηξέδα κνπ ΔιιΪδα, σο έζσο 

νιέγηζηνη θαη επρφκελ δη‟ απηάλ σο νπδεέο Ϊιινο…».  

Ο ΚαιιηγΪο Ϋζπεπζε επέζεο λα ραξαθηεξέζεη ιαλζαζκΫλε ηελ αληέιεςε φηη ν 

Γχδεο καο Ϋδεζε ζην Ϊξκα ηεο ρνιάο ηνπ ΜνλΪρνπ θαη εκπφδηζε ηα πξννδεπηηθΪ 

ξεχκαηα λα κπνπλ ζηελ ΔιιΪδα,  θξΪζε πνπ Ϋδεηρλε φηη ζηηο αξρΫο ηεο δεθαεηέαο ηνπ 

1960 ην Ϋξγν ηνπ δσγξΪθνπ δελ εέρε ηχρεη ηεο θαζνιηθάο αλαγλψξηζεο θαη ε ζεκαζέα 

ηνπ ζηελ ηζηνξέα ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο εμαθνινπζνχζε λα πξνβιεκαηέδεη. 

Γηα λα δηθαηνινγάζεη ηελ Ϊπνςά ηνπ ν δηεπζπληάο ηεο Πηλαθνζάθεο αλΫθεξε πσο ν 

παξεπηδεκψλ ζην Μφλαρν Γχδεο δελ επεξΫαζε θαζφινπ ηελ θαιιηηερληθά 

δηαπαηδαγψγεζε ζηελ ΔιιΪδα, φπσο Ϊιισζηε απνδεηθλχεη ν ραξαθηεξηζκφο 

«ΕνπξιαθακπΫξσ» πνπ Ϋιαβε ε «Γφμα» ζηελ Ϋθζεζε ηνπ 1899. Σν βαζηθφ ηνπ φκσο 

                                                 
858Αλαξηάζεθαλ επέζεο ηα Ϋξγα «Ηνπδάζ θαη ΟινθΫξλεο» (ηδησηηθά ζπιινγά), «Δπέζθεςε ζε 

Ϊξξσζηε» (ζπιινγά ηνπ ΔπΪγγεινπ ΠαπαζηξΪηνπ), θαζψο θαη ηα πνξηξαέηα ηεο Δηξάλεο Πιαηά θαη 

ηεο Μαξγαξηηαο Πιαηά, θηινηερλεκΫλα ην 1863 (ζπιινγά Δπθξνζχλεο Γεγιεξέδνπ). 
859Δμνηαζιυξ βζα ηα πεκήκηα πνυκζα ηδξ εθεφεενδξ Θεζζαθμκίηδξ. Σζιδηζηή ακάικδζδ βζα ημκ Νζηυθαμ 

Γφγδ. Ζ Δεκζηή Πζκαημεήηδ εηεέηεζ ένβα ημο ηαθθζηέπκδ ζημ Ανπαζμθμβζηυ Μμοζείμ, ΚαηΪινγνο,  

[Θεζζαινλέθε], Οθηψβξηνο 1962. 
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επηρεέξεκα εζηηΪζηεθε ζηε δηΪθξηζε αλΪκεζα α) ζηελ θαιιηηερληθά θιΫβα θαη 

ηδηνζπγθξαζέα ηνπ Γχδε θαη β) ηηο αμηψζεηο ηνπ πεξηβΪιινληνο ηνπ ΜνλΪρνπ κΫζα 

ζην νπνέν εξγΪζηεθε. Έηζη εληφπηζε ζηα ζρΫδηα θαη ζηα ζθέηζα ηνπ ηνλ έδην ηνλ 

θαιιηηΫρλε θαη ζηα ηειεησκΫλα ηνπ Ϋξγα ην Μφλαρν: «Με ηα ηειεησκΫλα ηηκάζεθε 

θαη δνμΪζηεθε, κε ηα ζρΫδηα επηδεέ ζάκεξα ε δχλακε ηεο θαιιηηερληθάο ηνπ 

πξνζσπηθφηεηαο. ηαλ νη ζπκβαηηθΫο πεξηζηΪζεηο ππνρσξνχλ θη ν Γχδεο κΫλεη κφλνο 

ηνπ, ακΫζσο ην θιέκα αιιΪδεη. Σν Μφλαρν αληηπξνζσπεχεη ηα ζπκβαηηθΪ, απηφο ηελ 

θαζαξά πεγά». ΜΪιηζηα ν ΚαιιηγΪο Ϋβξηζθε ηΫηνηα ζηνηρεέα θαη ζε νξηζκΫλα 

ηειεησκΫλα Ϋξγα ηνπ φπσο ζηνπο «Παηδηθνχο Αξξαβψλεο»: «Σα πξφζσπα ηεο 

κεηΫξαο θαη ησλ παηδηψλ πξνδέλνπλ ην Μφλαρν, ελψ ηα ξνχρα, ηα θαλΪηηα, νη 

ηεληδεξΫδεο, ζηελ δεμηΪ γσληΪ ηνπ πέλαθα, εέλαη κηα απζφξκεηε δηθά ηνπ πξνζθνξΪ». 

Οινθιεξψλνληαο δε ηελ εηζαγσγά, ηφληζε φηη θαη «ζηνλ θαηξφ καο πνπ 

κΪζακε λα βιΫπνπκε πέλαθεο ρσξέο ζΫκα θαη λα ηνπο ραηξφκαζηε, ρΪξε ζηε θαζαξΪ 

θαιιηηερληθά ηνπο αμέα, εέκαζηε ζε ζΫζε λα εθηηκάζσκε θη απφ ηελ ζεκεξηλά Ϊπνςε 

ην εξγν ηνπ Γχδε. Αλ ιππφκαζηε πνπ δελ κπφξεζε λα δψζε απφιπηε ειεπζεξέα ζηελ 

ηδηνζπγθξαζέα ηνπ, ραηξφκαζηε θαη ζαπκΪδνκε ηελ θαιιηηερληθά ηνπ πξνζσπηθφηεηα 

ζαλ κηα δσληαλά πΪληα παξνπζέα, πΫξα απφ ηνπο εθάκεξνπο ζπξκνχο».
860

  

                                                 
860π.π. 
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ΚεθΪιαην 22: Ζ ζπκβνιά ησλ εθζΫζεσλ ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζηελ 

αλΪπηπμε ηεο ηζηνξηνγξαθέαο ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο θαηΪ 

ηηο δεθαεηέεο ηνπ 1950 θαη 1960 

 

22.1) Ζ έθζεζε ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο σο βάζε γηα ηε ζπγθξόηεζε ηεο 

ηζηνξίαο ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο 

ην Ϊξζξν ηνπ ζην πεξηνδηθφ Εοβυξηνλ Ηνχλην ηνπ 1956 γηα ηελ Ϋθζεζε ηεο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζην ΕΪππεην, ν ΚαιιηγΪο, επαλαιακβΪλνληαο φζα εέρε 

ππνζηεξέμεη θαη ηα πξνεγνχκελα ρξνληα, Ϋζεζε σο ζθνπφ ηνπ κνπζεένπ λα αλαδεέμεη 

ηελ θαιιηηερληθά αμέα ησλ Διιάλσλ δσγξΪθσλ πνπ δξαζηεξηνπνηάζεθαλ ακΫζσο 

κεηΪ ηελ ΔπαλΪζηαζε, ζε ζπλζάθεο ηδηαηηΫξσο δχζθνιεο θαη κε ην βαξχ θνξηέν λα 

δεκηνπξγάζνπλ κηα λΫα θαιιηηερληθά παξΪδνζε:  

ηδκ έηεεζδ ηδξ Δεκζηήξ Πζκαημεήηδξ εα πνέπεζ κα κμδεεί πυζμ ρδθά ζηεηυηακ 

πκεοιαηζηά δ βεκεά πμο βεκκήεδηε ζηα πνυκζα πνζκ, βφνς ηαζ θίβμ φζηενα απυ ηδκ 

Δπακάζηαζδ. Βθέπμκηαξ ηαζ λακααθέπμκηαξ ηα ένβα ηςκ ηαθθζηεπκχκ αοηχκ απμνεί 

πςξ ιέζα ζηδκ δμοθεία, ζηδ θςηζά ηαζ ζηδ ζηένδζδ ανέεδηακ άκενςπμζ ιζαξ ηυζμ 

ορδθήξ ηαθθζηεπκζηήξ δδιζμονβίαξ. ‟ αοημφξ έθαπε κα θμνηςεμφκ έκα αανφ ένβμ: 

δδθαδή κα ακηζιεηςπίζμοκ ηδκ δζαημπή ηδξ ηαθθζηεπκζηήξ παναδυζεςξ πμο ααζημφζε 

αζχκεξ ηχνα ηαζ κα ιμνθχζμοκ ηαζκμφνζμοξ δνυιμοξ πμο κα ζοκδέζμοκ ηδκ Δθθάδα 

πμο λακαβεκκζυηακ ιε ιζα κέα πανάδμζδ πμο είπε δδιζμονβδεεί ζηδκ Δονχπδ.
861

 

Ο δηεπζπληάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο πξφζζεζε, επέζεο, φηη ε γλψζε ηεο 

[λενειιεληθάο] παξΪδνζεο άηαλ ηδηαέηεξα ζεκαληηθά επεηδά αθξηβψο Ϋδηλε ζηνλ 

επηζθΫπηε ηεο Ϋθζεζεο ηα «εθφδηα γηα λα θαηαιΪβεη, λα θξέλεη θαη επνκΫλσο λα 

βνεζάζεη ζηελ νηθνδφκεζε ηεο δηθάο καο επνράο».
862

 Ζ ζπγθεθξηκΫλε θξΪζε 

ππνδειψλεη, θαηΪ ηε γλψκε κνπ, ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν πνπ ν ΚαιιηγΪο απΫδηδε ζηελ 

Δζληθά Πηλαθνζάθε, φρη κφλν σο δηαζψζηε ηεο εηθαζηηθάο θιεξνλνκηΪο, αιιΪ θαη σο 

δηακνξθσηά ηνπ παξφληνο θαη ηνπ κΫιινληνο ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο. ην έδην 

θεέκελν, Ϊιισζηε,θΪιεζε ηνπο ζεαηΫο «λα δνπλ θαη λα μαλαδνχλ» ηα Ϋξγα θαη θπξέσο 

λα δνπλ κε πξνζνρά, εθηφο απφ ην πεξηερφκελν, «κε ηη ηξφπν εέλαη θακσκΫλν ην θΪζε 

ηη», ψζηε λα θαηαιΪβνπλ ηε ζρΫζε ησλ δηαθφξσλ ζηνηρεέσλ κΫζα ζηνλ πέλαθα, πψο 

π.ρ. «ην ηΪδε ρξψκα ηαηξηΪδεη θαιΪ κε ην ηΪδε, πψο δελ ζα Ϋπξεπε λα εέλαη νχηε 

πεξηζζφηεξν νχηε ιηγψηεξν, πσο ππΪξρνπλ δειαδά νξηζκΫλνη θαλφλεο, λφκνη». Με 

                                                 
861Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ Ϋθζεζηο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», Εοβυξ, αξ. 8, Ηνχληνο 1956, ζει. 9. 
862π.π. 
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ηνλ ηξφπν απηφ νη επηζθΫπηεο ηεο Ϋθζεζεο ζα αληηιακβΪλνληαλ ηα θνηλΪ ζηνηρεέα ζε 

νξηζκΫλεο επνρΫο θαη ηηο δηαθνξεηηθΫο πξνζεγγέζεηο ησλ δσγξΪθσλ ζην έδην ζΫκα, ζα 

θαηαιΪβαηλαλ δειαδά «ηη ζα πε απηφ πνπ ιΫκε „ξπζκφο‟, „ζηπι‟, απηφ δειαδά πνπ 

εέλαη κηα „έηθναζδ‟ (ε ππνγξΪκκηζε δηθά κνπ), κηα Ϋθθξαζε θνηλά φρη κνλΪρα ζηηο 

εηθαζηηθΫο ηΫρλεο, αιιΪ ζε φιεο ηηο πλεπκαηηθΫο εθδειψζεηο». Ζ Ϋλλνηα απηά ηεο 

«Ϋθθξαζεο» θαη δε ηεο «ειιεληθάο Ϋθθξαζεο» απνηειεέ, θαηΪ ηε γλψκε κνπ, ηε 

βαζηθά ζπληζηακΫλε ησλ αληηιάςεσλ ηνπ ΚαιιηγΪ γηα ηελ πνξεέα ηεο λενειιεληθάο 

ηΫρλεο θαη ζπλαθφινπζα γηα ηελ θαηαζθεπά ηνπ αθεγάκαηφο ηνπ ζηηο αέζνπζεο ηνπ 

Εαππεένπ. Χο πξνο απηφ, ζεσξψ φηη φζα αλΫθεξε ηνλ ΦεβξνπΪξην ηνπ 1952 κε 

αθνξκά ηελ αλαδξνκηθά Ϋθζεζε ηνπ Σζαξνχρε ζηελ αέζνπζα ηνπ Βξεηαληθνχ 

πκβνπιένπ,
863

απνηππψλαλ ηελ θεληξηθά ηδεΪ ησλ αηζζεηηθψλ ηνπ θαηεπζχλζεσλ. 

ηε ζπγθεθξηκΫλε ηερλνθξηηηθά ηνπ επηδνθέκαζε ην Ϋξγν ηνπ δσγξΪθνπ επεηδά 

αθξηβψο «δεκηνπξγεέ κηα αλαζπληαγκΫλε λενειιεληθά θαιιηηερληθά Ϋθθξαζε πνπ 

ζηΫθεη θαη Ϋρεη ηε ζΫζε ηεο κΫζα ζηα δηεζλά πεξηζψξηα, κηα Ϋθθξαζε πνπ «κπαέλεη 

θαη ζηα πιαέζηα ηεο γεληθάο ειιεληθάο ηδηνζπγθξαζέαο, φπσο καο παξαδέλεηαη απφ 

αηψλεο ά ηνπιΪρηζηνλ φπσο ζΫινπκε λα βιΫπνπκε ζε κηα νξηζκΫλε ηζηoξηθά ζηηγκά 

ηελ φιε ειιεληθά Ϋθθξαζε ζαλ κηα αδηαπΫξαζηε ελφηεηα απφ ηελ αξραηφηεηα σο 

ζάκεξα».
864

 Σν αθάγεκα, επνκΫλσο, ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο ζηηο 

αέζνπζεο ηνπ Εαππεένπ κε αθεηεξέα ηνλ πέλαθα ηνπ Σδαγθαξφια θαη θαηΪιεμε ηα 

Ϋξγα ηνπ ΠαξζΫλε, θαη αξγφηεξα ηνπ Σζαξνχρε (ζηηο εθζΫζεηο ηεο Λεπθσζέαο θαη 

ηεο ΚαβΪιαο) απνζθνπνχζε ζην λα δεέμεη πσο νη Έιιελεο θαιιηηΫρλεο κΫζα ζε κηα 

πεξένδν δχν αηψλσλ θαηφξζσζαλ λα δεκηνπξγάζνπλ Ϋξγα κε «εθθδκζηή Ϋθθξαζε». 

πσο Ϊιισζηε εέρε ππνζηεξέμεη θαη ζε Ϊξζξν ηνπ κε αθνξκά ηελ πξψηε Ϋθζεζε ηεο 

Πηλαθνζάθεο ην 1953-1954 «ζε ιέγα ρξφληα κΫζα, κηα ρνχθηα Ϊλζξσπνη, θησρνέ θαη 

αβνάζεηνη, κπνξΫζακε λα θΪλνπκε κηα νπζηαζηηθά κεηαζηξνθά ζηα εθθξαζηηθΪ καο 

κΫζα ζηελ ηΫρλε, λα ζπλδεζνχκε δειαδά κε ηα δηεζλά ξεχκαηα, θξαηψληαο φκσο ημκ 

εεκζηυ ιαξ παναηηήνα, ρσξέο λα ρΪζνπκε ημκ εθθδκζηυ νοειυ θαη ρσξέο λα πΫζνπκε 

ζηελ πνηφηεηα» (νη ππνγξακκέζεηο δηθΫο κνπ).
865

 ην ιέγν κεηαγελΫζηεξν ρξνληθΪ 

δεκνζέεπκΪ ηνπ ζηε γαιιφθσλε LaRevueFrançaise,ν δηεπζπληάο ηεο Δζληθάο 

                                                 
863Έηεεζζξ Γζάκκδ Σζανμφπδ, 1932-1952. Ακαδνμιζηή Δηθμβή, ΚαηΪινγνο, Αζάλα, Βξεηαλληθφλ 

πκβνχιηνλ, 17-29 Φεβξνπαξένπ 1952. 
864Μ. ΚαιιηγΪο, «Απφ ηηο εθζΫζεηο», εθ. Σμ Βήια, 23 Φεβξνπαξένπ 1952. Αλαδεκνζηεχεηαη ζην Μ. 

ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 1937-1982, Αζάλα, Άγξα-Μνπζεέν ΜπελΪθε, 2003, ζει. 229-233. 
865Μ. ΚαιιηγΪο, «αξΪληα πΫληε ρηιηΪδεο Αζελαένη επηζθΫθηεθαλ ηελ Ϋθζεζε ηεο Πηλαθνζάθεο», εθ. 

Σμ Βήια, 20 Οθησβξένπ 1953. Αλαδεκνζηεχεηαη ζην Μ. ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 1937-1982, φπ.π., 

ζει. 266-269. 
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Πηλαθνζάθεο επαλΫιαβε, απηά ηε θνξΪ γηα ην δηεζλΫο θνηλφ, πσο νη Έιιελεο 

θαιιηηΫρλεο κεηΪ ηελ ΑπειεπζΫξσζε, ζπλεηδεηΪ ά κε, θιάζεθαλ λα αληηκεησπέζνπλ 

Ϋλα ζνβαξφ δάηεκα: λα δεκηνπξγάζνπλ κηα λΫα παξΪδνζε, δειαδά λα αλαδεηάζνπλ 

φρη κφλν ηηο απφιπηεο θαιιηηερληθΫο αμέεο, αιιΪ επέζεο θαη ηηο θαιιηηερληθΫο αμέεο 

πνπ ζα αληηθαηφπηξηδαλ ηελ ειιεληθά ηνπο θαηαγσγά θαη πνπ ζα εμΫθξαδαλ ηνλ 

ειιεληθφ ηνπο ραξαθηάξα. Πξφζζεζε δε φηη ε αλαδάηεζε απηά δελ επηβιάζεθε απφ 

Ϋλα ζηελφ πλεχκα παηξησηηζκνχ ά ζσβηληζκνχ, αιιΪ άηαλ απφξξνηα ηεο αλΪγθεο λα 

εληΪμνπλ ην Ϋξγν ηνπο ζην εζληθφ θΪδξν. Γηφηη «νη πξαγκαηηθΪ θαιιηηερληθΫο θαη 

ινγνηερληθΫο δεκηνπξγέεο, φζν παγθφζκηεο θαη αλ εέλαη, εθθξΪδνπλ πΪληνηε ηνλ 

εζληθφ ηνπο ραξαθηάξα θαζψο θαη ηελ δηαθξηηά εζληθά ηνπο θαηαγσγά». Έηζη 

δηαπέζησζε φηη φζν πεξηζζφηεξν πξνρσξΪκε πξνο ηα κΫζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ηφζν 

πεξηζζφηεξν αηζζαλφκαζηε απηά ηελ πξνζπΪζεηα, «πφηε αφξαηε, πφηε νξαηά».
866

 

Ο ΚαιιηγΪο άηαλ ζαθάο σο πξνο ηε ρξνληθά αθεηεξέα ηεο αθάγεζάο ηνπ, 

ηνλέδνληαο φηη «δελ κπνξεέ λα γέλεη ιφγνο θαλ γηα “λενειιεληθά” ηΫρλε παξΪ κφλν 

αθνχ απνβιεζεέ θαη ην ηειεπηαέν θαηΪινηπν ηεο βπδαληηλάο παξΪδνζεο. Καη κφλν 

αθνχ ππνηαρηάθακε εληειψο ζηελ επξσπατθά ηΫρλε, εέλαη δπλαηφλ λ‟ 

αληηκεησπέζνπκε ζαλ θαηλνχξην πξφβιεκα ην πψο ζ‟ απνθηάζεη κηα λΫα ειιεληθά 

θπζηνγλσκέα».
867

ηελ αληέιεςε ηνπ, νη Έιιελεο θαιιηηΫρλεο αξρηθΪ πεξηνξέζηεθαλ 

ζηε πηνζΫηεζε κφλν ειιεληθψλ ζεκΪησλ ζηα Ϋξγα ηνπο, Ϋπεηηα κηκάζεθαλ 

παιαηφηεξεο ειιεληθΫο ηερληθΫο θαη ζην ηΫινο, δελ αλαδάηεζαλ πιΫνλ λα επηηχρνπλ 

ηελ ειιεληθά Ϋθθξαζε κε εμσηεξηθΪ κΫζα, αιιΪ «εθθηλψληαο απφ ζηνηρεέα 

ζεκειηψδε, Ϋθζαζαλ ζε Ϋλα ζεκεέν πνπ νη εμσηεξηθΫο θφξκεο ηεο ηΫρλεο ηνπο 

αθνινπζνχζαλ ηνπο δηεζλψο αλαγλσξηζκΫλνπο ηξφπνπο Ϋθθξαζεο, ελψ ην έδην ην 

Ϋξγν ηνπο παξΫκελε νπζηαζηηθΪ ειιεληθφ».
868

ηα θεέκελΪ ηνπ ζηΪζεθε ηδηαέηεξα ζηνλ 

Νηθεθφξν Λχηξα, ππνζηεξέδνληαο φηη άηαλ ν πξψηνο πνπ κπφξεζε λα αλαθαιχςεη 

πην «ζηαζεξΫο ειιεληθΫο αμέεο» θαη γηα ηνλ ιφγν απηφλ ζεψξεζε ζσζηφ ηνλ 

                                                 
866M. Kalligas, «L‟artmodernegrec», LaRevueFrançaise, αξ. 108, ΜΪξηηνο-Απξέιηνο 1959, ζει. 56-60. 

Αλαδεκνζηεχεηαη θαη ζην Μ. ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 1937-1982, φπ.π., ζει. 290-294. Ζ κεηΪθξαζε 

εέλαη δηθά κνπ. 
867Μ. ΚαιιηγΪο, «Φψηεο Κφληνγινπ», εθ. Σμ Βήια, 25 Ηνπιένπ 1965. Αλαδεκνζηεχεηαη ζην Μ. 

ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 1937-1982, φπ.π., ζει. 562-565.  
868M. Kalligas, “Modern Greek painting and sculpture”, Continental Daily Mail, Supplement-Greece, 

14 Μαξηένπ 1950. Αλαδεκνζηεχεηαη θαη ζην Μ. ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 1937-1982, φπ.π., ζει. 179-

182. Ζ κεηΪθξαζε εέλαη δηθά κνπ. 
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ραξαθηεξηζκφ ηνπ σο «παηΫξα ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο»,
869

 αληέιεςε πνπ 

εξκελεχεη ηελ επηινγά ηνπ λα αλαξηάζεη ζηελ Ϋθζεζε ηεο Πηλαθνζάθεο ζην ΕΪππεην 

(ην δηΪζηεκα 1956-1959), δΫθα ειαηνγξαθέεο ηνπ θαιιηηΫρλε. Ζ ζπκβνιά ηνπ Λχηξα 

ζηελ εμΫιημε ηεο ηζηνξέαο ηεο λενιιεληθάο ηΫρλεο ζπλέζηαην, γηα ηνλ ΚαιιηγΪ, ζην 

γεγνλφο φηη απνκαθξχλζεθε απφ ηελ ηΫρλε ηνπ ΜνλΪρνπ θαη βξάθε «ζηγΪ-ζηγΪ, 

ζειεκαηηθΪ ηνπ ά φρη, δελ κπνξψ λα ην δηαθξέλσ, κΫζα, πνπ πξνδέδνπλ κηα 

δηαθνξεηηθά Ϋθθξαζε, Ϋλαλ ηξφπν ειιεληθφ. Γελ εέλαη εχθνιν λα θαζνξηζηεέ απηφ ην 

ειιεληθφ ζηνηρεέν, ζα επηρεηξάζσ σζηφζν λα ην αλαδεηάζσ».
870

 Έηζη ζηΪζεθε 

θπξέσο ζηα κηζνηειεησκΫλα Ϋξγα ηνπ,φπσο ην «Φαξηαλφ Μνηξνιφη» θαη ηε «Υσξηθά 

ζην πνηΪκη», επεηδά εθεέ «κπνξεέ λα ληψζεηθαλεέο πην ζσζηΪ ηνλ πξαγκαηηθφ Λχηξα, 

γηαηέ ζηα θηληξηζκΫλα [Ϋξγα] Ϋκπαηλε θη Ϋλα Ϊιιν ζηνηρεέν, ην επέζεκν, πνπ εέρε 

απνθνκέζεη απφ ηε ζρνιά».
871

 Ο ΚαιιηγΪο αλΫθεξε σο θχξηα ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπο ηα 

ιέγα ζρεηηθψο ρξψκαηα, ηελ απιφηεηα ζηε ζχλζεζε θαη ηε ιηηφηεηα ζηηο 

ιεπηνκΫξεηεο, θαη λα θαηαιάμεη ζην ζπκπΫξαζκα πσο: «δελ ππΪξρεη θιπαξέα, ππΪξρεη 

ζπκπχθλσζε, γελέθεπζε ζα Ϋιεγα θαιχηεξα, αλαγσγά ζηνλ ηχπν, δειαδά θΪηη 

αλΪινγα πξνο ηα αξραέα αγγεέα». πκπιάξσζε επέζεο «δελ μΫξσ πνπ κπνξεέ λα 

απνδψζεη θαλεέο ην ραξαθηεξηζκφ πνπ ζα πξνζζΫζσ ηψξα, ζηε γεληθΪ πςειά ζηΪζκε 

ηεο θαιιηηερληθάο ηνπ ηδηνζπγθξαζέαο ά ζηελ „ειιεληθφηεηΪ‟ ηνπ. ,ηη θηηΪλεη ν 

Λχηξαο εέλαη γλάζην, εέλαη ζσζηφ θαη ζαλ ζράκα θαη ζαλ ρξψκα. αλ ρξψκα, 

πξνπΪλησλ, γηαηέ ην ρξψκα εέλ‟ εθεέλν πνπ θαζνξέδεη ην ζράκα ηνπ Ϋξγνπ».
872

 

Αληέζηνηρεο απφςεηο δελ δηαηχπσζε ν ΚαιιηγΪο γηα ην Ϋξγν ηνπ Γχδε, θαη 

απηφ παξΪ ην γεγνλφο φηη νη εθζΫζεηο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο απνζθνπνχζαλ άδε 

απφ ην 1953 ζηελ αλαζχληαμε ηεο αμέαο ηνπ δσγξΪθνπ. Ίζσο γηα ηνλ ιφγν απηφλ ηνλ 

απνθΪιεζε «Ϋλαλ κεγΪιν ηερλέηε ηεο πεξαζκΫλεο γεληΪο». πγθξέλνληαο ην ζθέηζν 

θαη ην νινθιεξσκΫλν Ϋξγν ηεο «Δαξηλάο πκθσλέαο» πνπ ππάξραλ ζηε ζπιινγά ηεο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο (θαη εέραλ εθηεζεέ ζηηο αέζνπζεο ηνπ Εαππεένπ ην δηΪζηεκα 

1956-1959), ν ΚαιιηγΪο Ϋδεημε θαη πΪιη ηελ πξνηέκεζά ηνπ ζην πξψην: 

«Μεηαηνπέζηεθε ε αξρηθά θνξΪ ηνπ πέλαθα, ρΪζεθε φκσο ε θαιΪ δπγηαζκΫλε 

ηζνξξνπέα ηνπ, δηαιχζεθε. ΦΪλεθαλ θαη Ϊιιεο θηγνχξεο, ην Ϋξγν Ϋγηλε “ηΫιεην”, αιιΪ 

                                                 
869M. Kalligas, «L‟artmodernegrec», φπ.π. ΣαραξαθηεξηζηηθΪπνππαξΫζεζενΚαιιηγΪοάηαλ: « la 

sobriètè des moyens, la sûretè de son dessin, la composition aisèe et bien solide et surtout la portée 

humaine qui distingue son œuvre ». 
870Μ. ΚαιιηγΪο, «ΓηΪλλεο Σζαξνχρεο», Εοβυξ, ηρ. 72-75,  ΝνΫκβξηνο 1961-ΦεβξνπΪξηνο 1962, ζει.5-

6. Αλαδεκνζηεχεηαη θαη ζην Μ. ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 1937-1982, φπ.π., ζει. 436-439. 
871π.π. 
872π.π. 
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μεπΫξαζε ηνλ εαπηφ ηνπ, Ϋζβεζε ε δξνζηΪ, ε ρΪξε, θαη Ϋκεηλε ε ζνινχξα θαη επΫδεζε 

απνκνλσκΫλν ην επηκΫξνπο αθξηβΫο ζρΫδην […] Άιιαμε ε θιέκαμ, κεγαιψλνληαο ην 

Ϋξγν Ϋραζε ην εζσηεξηθφ ηνπ κΫγεζνο». εκεέσζε δε πσο «ζάκεξα ηνλ ηηκνχκε γηα ηα 

ζθέηζα ηνπ, απηΪ καο αθάλνπλ λα πιεζηΪζνπκε πεξηζζφηεξν ηελ πινχζηα 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ θαιιηηΫρλε, πνπ μΫξεη λα καγεχεη κε ηελ εηιηθξηλά, ηελ θαζαξά, 

ηελ πεγαέα πξνζθνξΪ ηνπ».
873

Άιισζηε Ϋγξαςε φηη «ν Γχδεο πάγε ην 1878 ζην 

Παξέζη θαη δελ ππνπηεχεηαη θαλ ηελ επαλΪζηαζε πνπ εέρε γέλεη ζηελ ηΫρλε».
874

 

Οη αληηιάςεηο ηνπ ΚαιιηγΪ γηα ηελ εηθαζηηθά παξαγσγά ηνπ ηΫινπο ηνπ 19
νπ

 

θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

αηψλα ζηελ ΔιιΪδα άηαλ αξλεηηθΫο θαη απηφ, θαηΪ ηε γλψκε 

κνπ, άηαλ εκθαλΫο θαη ζηελ Ϋθζεζε ηεο Πηλαθνζάθεο θαη δε ζηνλ πεξηνξηζκΫλν 

αξηζκφ ησλ αλαξηεκΫλσλ Ϋξγσλ ηεο απνθαινχκελεο «ρνιάο ηνπ ΜνλΪρνπ». ε 

Ϊξζξν ηνπ κε αθνξκά ηνλ ζΪλαην ηνπ Κφληνγινπ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1965, ν ΚαιιηγΪο 

Ϋγξαςε φηη ε λενειιεληθά ηΫρλε ησλ αξρψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα άηαλ «πξνζεισκΫλε ζην 

ζΪκπνο πνπ πξφζθεξε ε γιπθεξφηεηα ηνπ αθαδεκαΐζκνχ ζηελ πην ηειεπηαέα εμΫιημά 

ηνπ […] ε ηΫρλε γχξσ ζηα 1900-1920 νπιηζκΫλε κε ηα θνχθηα θαη απαηειΪ 

ηερλΪζκαηα αληαπνθξηλφηαλ ζηα γνχζηα κηαο θνηλσλέαο ρσξέο αλεζπρέεο θαη ρσξέο 

βαζχηεξα θαιιηηερληθΪ πξνβιάκαηα. Σα κφλα ζηνηρεέα πνπ θαέλεηαη φηη εξΫζηδαλ 

δάζελ θαιιηηερληθΪλ άηαλ ην ζΫκα θαη κηα απαηειά θπζηθφηεηα».
875

Χο πξνο απηφ 

εέλαη ραξαθηεξηζηηθά ε απνζηξνθά ηνπ γηα ην Ϋξγν ηνπ Ηαθσβέδε ζηελ ηερλνθξηηηθά 

ηνπ γηα ηελ Παλειιάληα ηνπ 1948, φηαλ Ϋγξαςε φηη ν δσγξΪθνο «θαη κεηΪ ηφζν θαηξφ 

εμαθνινπζεέ λα εέλαη ιηγφηεξν θαη απφ αδηΪθνξνο»,
876

αιιΪ θαη ε επηινγά ηνπ λα 

αλαξηάζεη ζηηο αέζνπζεο ηνπ Εαππεένπ αξρηθΪ κφλν ηελ «Παηδηθά ζπλαπιέα» θαη ζηε 

ζπλΫρεηα φρη πεξηζζφηεξα απφ δχν Ϋξγα ηνπ θαιιηηΫρλε. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ 

Ϊιισζηε, ε Ληιά Ηαθσβέδε επηηΫζεθε, πνιιΪ ρξφληα αξγφηεξα, ζηνλ ΚαιιηγΪ, 

θΪλνληαο ιφγν γηα ηελ «απαξΪδεθηε θαη απέζηεπηε ζε δηαπινθά θαη εκπΪζεηα 

πνιεκηθά» ηνπελαληένλ ηνπ Ηαθσβέδε θαη επηθεληξψλνληαο ηελ επηρεηξεκαηνινγέα 

ηεο ζην γεγνλφο φηη απφ ηηο ελαιαζζφκελεο εθζΫζεηο ηνπ Εαππεένπ «νη πεξηζζφηεξνη 

πέλαθεο ηνπ Ηαθσβέδε ζπλερψο «Ϋιεηπαλ απφ ηνπο ηνέρνπο» κε δηΪθνξεο αζηεέεο 

δηθαηνινγέεο, αιιΪ θαη γηα ην γεγνλφο φηη ζηνλ θαηΪινγν «ζθφπηκα ζπζθνηέζηεθαλ 

                                                 
873Μ. ΚαιιηγΪο, «Έλαο κεγΪινο ηερλέηεο ηεο πεξαζκΫλεο γεληΪο», εθ. Σμ Βήια, 10 Απξηιένπ 1966. 

Αλαδεκνζηεχεηαη θαη ζην Μ. ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 1937-1982, φπ.π., ζει. 565-570. 
874Μ. ΚαιιηγΪο, «ΓηΪλλεο Σζαξνχρεο», φπ.π. 
875Μ. ΚαιιηγΪο, «Φψηεο Κφληνγινπ», φπ.π. 
876Μ. ΚαιιηγΪο, «Παιαηνέ, λΫνη θαη λεφηαηνη», εθ. Σμ Βήια, 23 Ννεκβξένπ 1948. Αλαδεκνζηεχεηαη θαη 

ζην Μ. ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 1937-1982, φπ.π., 157-159. 
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θαη ειαρηζηνπνηάζεθαλ» ηα βηνγξαθηθΪ ζηνηρεέα ηνπ δσγξΪθνπ θαη ε ιακπξά ηνπ 

ζεηεέα ζην Μφλαρν θαη ηελ ΔιιΪδα.
877

 

Γηα ηνλ ΚαιιηγΪ, ν δσγξΪθνο εθεέλνο πνπ ζα κπνξνχζε λα «ζηαζεέ ζρεηηθΪ 

πιεζηΫζηεξα» ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα, ζαλ ζπλερηζηάο ηνπ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αλαδάηεζεο ηεο ειιεληθάο Ϋθθξαζεο άηαλ νΠαξζΫλεο, «πΪλησο φρη ζπλεηδεηΪ θαη 

ζειεκαηηθΪ ηνπ».
878

 πσο αλΫθεξα θαη παξαπΪλσ (θεθΪιαην 20.6), ν ΚαιιηγΪο 

Ϋβιεπε ηνλ ΠαξζΫλε σο εθεέλνλ πνπ Ϊλνημε ηνλ δξφκν γηα ηελ πνξεέα πξνο ηελ 

«ειιεληθά Ϋθθξαζε», σο εθεέλνλ πνπ Ϊλνημε «ηα κΪηηα καο ζε κηα αθφκε Ŕ σο ηφηε 

Ϊγλσζηε Ŕ κνξθά ηνπ ηφπνπ καο. ΑπεθΪιπςε κηα θξπκκΫλε Ϋθθξαζά ηεο. Άιιαμε 

ηελ πνξεέα ηεο θαιιηηερληθάο καο φξαζεο. ΔρΪξαμε θαζαξΪ κηα θακπά. Μπφξεζε απφ 

ηηο αλεμΪληιεηεο πξνζθνξΫο πνπ εμαθνινπζνχλ λα πξνζθΫξνπλ ηα απ‟ αηψλσλ 

αλαιινέσηα ζράκαηα θαη ρξψκαηα ηνπ ρψξνπ πνπ καο πεξηβΪιιεη, λα κεηνπζηψζεη ηε 

κνξθά, ην ρξψκα θαη ηελ Ϋθθξαζε ζε νπζέα ειιεληθά».
879

 Καη απηφο άηαλ ν ιφγνο 

πνπ ζηηο εθζΫζεηο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζην ΕΪππεην ΜΫγαξν απφ ην 1956 θαη 

κεηΪ, αλαξηάζεθαλ Ϋξγα ηνπ ΠαξζΫλε, ν νπνένο άηαλ ν κνλαδηθφο, καδέ κε ηνλ 

ΓαιΪλε, ελ δσά θαιιηηΫρλεο πνπ αληηπξνζσπεχηεθε ζηελ αθάγεζε ηεο ηζηνξέαο ηεο 

λενειιεληθάο ηΫρλεο.
880

 

Αλ γηα ηνλ ΚαιιηγΪ, ην «ειιεληθφ ζηνηρεέν» άηαλ ζηνλ Νηθεθ. Λχηξα, κηα 

«δηαέζζεζε, κηα αζΫιεηε θνξΪ πξνο Ϋλα ζσζηφ δξφκν»θαη ζηνλ ΠαξζΫλε άηαλ ε 

«αλαδάηεζε» ζηνλ Σζαξνχρε άηαλ ε «ζπλεηδεηά πηα θαηεχζπλζε».
881

Γηα ηνλ 

δηεπζπληά ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, ν Σζαξνχρεο, ν νπνένο άηαλ βαζχο γλψζηεο 

                                                 
877Βι. ηα φζα αλαθΫξεη ζην Λ. Ηαθσβέδε, Γεχνβζμξ Ηαηςαίδδξ. Απυ ηδ γςή ηαζ ηδκ Σέπκδ ημο, Αζάλα, 

ΓηνγΫλεο, 1984, ζει. 101 θ.Ϋ.. σζηΪ, επέζεο, παξαηάξεζε φηη αλΪκεζα ζηνπο δεθαΫμη πέλαθεο πνπ 

θσηνγξαθάζεθαλ θαη κπάθαλ ζηνλ Οδδβυ ηεο Ϋθζεζεο, δελ ππάξρε θαλΫλαο ηνπ Ηαθσβέδε. ΔπΫθξηλε, 

επέζεο, ηνλ ΚαιιηγΪ φηη Ϊιιαμε απζαέξεηα ηε ζσζηά θνξλέδα πνπ εέρε ε ειαηνγξαθέα «Παηδηθά 

ζπλαπιέα» γηα λα ηνπνζεηάζεη κηα «δπζαλΪινγα ζηελά θαη καχξε». 
878Μ. ΚαιιηγΪο, «ΓηΪλλεο Σζαξνχρεο», φπ.π.. 
879Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ επζχλε απηψλ πνπ κΫλνπλ…», εθ. ΣμΒήια, 26 Ηνπιένπ 1967. Βι. 

θαηηαφζαγξΪθεηζηνM. Kalligas, “ModernartinGreeceandsomecontemporaryGreekpainters”, 

TheConnoisseur, αξ. 603, ΜΪηνο 1962, ζει. 39-43. ΑλαδεκνζηεχεηαηθαηζηνΜ. ΚαιιηγΪο, 

Σεπκμηνζηζηά, 1937-1982, φπ.π., ζει. 452-457: “[Parthenis] is respected […] for the horizons he opened 

in Greece, seeking a more truly Greek expression in his art”. 
880Βι. θαη ηα φζα γξΪθεη ζην Μ. ΚαιιηγΪο, «Νεμεθθδκζηή Σέπκδ», Αζάλα 1980:  «Ζ “ΠιαγηΪ” ηνπ 

1908, εέλαη ν αθξνγσληαένο ιέζνο ζηελ αλΪπηπμε ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο. Με ηηο αξραηδνπζεο 

κνξθΫο, ηνλ ηππΫα ζηε κηαλ Ϊθξε θαη ζηελ Ϊιιε ηνλ νξζην Ϊλδξα (αφξηζηε αλΪκλεζε απφ ηε δσθνξν 

ηνπ Παξζελψλα) θαλεξψλνληαη αθφκε εμσηεξηθΪ, ρεηξνπηαζηα θιαζηθηζηηθΫο αληηιάςεηο. Πην 

ζεκαληηθφ ζηνηρεέν φκσο, πξννδεπηηθφ, εέλαη ε απφδνζε ηνπ βΪζνπο ζηνλ πέλαθα απηφλ. Έλα θνκκΪηη 

απφ ηελ ΠεληΫιε, κε πεχθα πνπ πξνβΪιινπλ πΪλσ ζε θνθθηλφρσκα, ηδσκΫλα κε ηξνπν φρη πηα 

αθαδεκατθφ (νχηε φκσο ξεαιηζηηθφ), αιιΪ πην αιεζηλφ, πην γλάζην. Με ην “ΛηκΪλη ηεο ΚαιακΪηαο” 

πΪιη πξνζπαζεέ λα ζπιιΪβεη θαη λα απνδψζεη θΪηη απφ ην ειιεληθφ θσο. Ζ πξνζπΪζεηα απηά εέλαη 

ζπλεηδεηά. Πξνεθηεηλεηαη ζηελ Ϋξεπλα ησλ ρξσκΪησλ θαη βαζηδεηαη ζηα πνξηζκαηα ησλ πξννδεπηηθψλ 

μΫλσλ, δηακνξθσλεηαη φκσο κε ηελ Ϊκεζε παξαηάξεζε ηνπ πεξηβαιινληνο ζηελ ΔιιΪδα». 
881Μ. ΚαιιηγΪο, «ΓηΪλλεο Σζαξνχρεο», φπ.π. 
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ηφζν ηεο ειιεληθάο παξΪδνζεο, φζν θαη ησλ ζχγρξνλσλ θαιιηηερληθψλ ξεπκΪησλ, 

εηζάγαγε ζην Ϋξγν ηνπ «απζεληηθΪ ΔιιεληθΪ ζηνηρεέα θαη ζπλΫρηζε κεηΪ απφ Ϋλα 

ρξνληθφ θελφ κηα ηΫρλε γλάζηα ειιεληθά».
882

 ε Ϊξζξν ηνπ, κΪιηζηα, ηνλ ΜΪξηην ηνπ 

1950 ζηελ αγγιφθσλε εθεκεξέδα ContinentalDailyMail ν ΚαιιηγΪο επεζάκαλε ηε 

ζχλδεζε ηεο ηΫρλεο ηνπ Σζαξνχρε κε ηε δσγξαθηθά ζηα αξραηνειιεληθΪ αγγεέα θαη 

ηα βπδαληηλΪ ρεηξφγξαθα, θαη ηαπηφρξνλα δηΫθξηλε ζην Ϋξγν ηνπ κεξηθΪ απφ ηα 

νπζηψδε θαη αλαιινέσηα ζην ρξφλν ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο: 

“hislineislimitedtotheminimumnecessarytorepresentthelifehewantstopicture. He 

creates human types and forms which are genuinely Greek, and which have the 

uniformity given by the ancient Greeks to their works of art. A pure and local colour 

without fine varying shades is characteristic of Greek art throughout all its 

periods”.
883

πλεπψο, ε παξνπζέαζε ζηηο εθζΫζεηο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζηε 

Λεπθσζέα θαη ηελ ΚαβΪια ηνπ Ϋξγνπηνπ Σζαξνχρε «Κνπληνπξηψηηζζα ά Γπλαέθα 

απφ ηελ Διεπζέλα», 1948 άηαλ κηα ζπλεηδεηά επηινγά ηνπ ΚαιιηγΪ, ε νπνέα 

απνζθνπνχζε ζην λα δεέμεη κε ηξφπν μεθΪζαξν, αθελφο κελ ηελ θαηΪιεμε απηάο ηεο 

λΫαο θαιιηηερληθάο παξΪδνζεο πνπ ζρεκαηέζηεθε ζηελ ΔιιΪδα κεηΪ ηελ 

ΑπειεπζΫξσζε, αθεηΫξνπ δε ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο πνπ φθεηιε λα αθνινπζάζεη ε 

ζχγρξνλε εηθαζηηθά παξαγσγά, ψζηε λα αλαγλσξηζηεέ ζηελ ηζηνξέα ηεο λενειιεληθάο 

ηΫρλεο, αιιΪ θαη ζηνλ δηεζλά ζηέβν. Χο πξνο απηφ ν ΚαιιηγΪο άηαλ ζαθάο: «Ο 

Σζαξνχρεο, θΪλνληαο ειιεληθά δσγξαθηθά, δελ Ϋθαλε κηα ηνπηθά, ζηελΪ 

πεξηνξηζκΫλε ηΫρλε, δελ κηκάζεθε δνπιηθΪ, νχηε παξαρΪξαμε θαλΫλα αξραέν 

πξφηππν. Άληιεζε δχλακε γηα λα ζηαζεέ Ϊμηα πιΪη ζηα επηηεχγκαηα πνπ θΪλνπλ 

Ϊιινη ιανέ».
884

 

Ζ ζεκαζέα ηεο «ειιεληθάο Ϋθθξαζεο» ζηε ζχγρξνλε εηθαζηηθά παξαγσγά 

ηνλέζηεθε απφ ηνλ ΚαιιηγΪ ζε αξθεηΫο ηερλνθξηηηθΫο ηνπ θαηΪ ην ππφ εμΫηαζε 

ρξνληθφ δηΪζηεκα. Λφγνπ ρΪξε, ραξαθηάξηζεηελ Ϋθζεζε ηεο θαιιηηερληθάο νκΪδαο 

«Αξκφο» ηνλ ΓεθΫκβξην 1952 - ΗαλνπΪξην 1953
885

 σο «ηελ πξψηε έζσο Ϋθζεζε 

Νενειιεληθάο ΣΫρλεο», επεηδά δηαπέζησζε παληνχ «κηα βαζχηεξε αλαδάηεζε ηεο 

ειιεληθάο Ϋθθξαζεο, αιιΪ ζπγρξφλσο θαη εθκεηΪιιεπζε ησλ πην ζπνπδαέσλ 

                                                 
882M. Kalligas, “Modern art in Greece and some contemporary Greek painters”, φπ.π. 
883M. Kalligas, “Modern Greek painting and sculpture”, φπ.π. 
884Μ. ΚαιιηγΪο, «ΓηΪλλεο Σζαξνχρεο», φπ.π. 
885Έηεεζζξ Καθθζηεπκζηήξ Οιάδμξ «Ανιυξ», ΚαηΪινγνο, ΕΪππεηνλ ΜΫγαξνλ, 10 Γεθεκβξένπ 1952 Ŕ 10 

Ηαλνπαξένπ 1953. 
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πξσηνπφξσλ ξνπψλ».
886

Δπέζεο, κε αθνξκά ηα Ϋξγα ηνπ πχξνπ Βαζηιεένπ 

αλαξσηάζεθε αλ Ϋρνπλ «θΪηη πνπ κπνξεέ λα ζεσξεζεέ βαζχηεξα ειιεληθφ», εθηφο 

απφ ην ζΫκα ηνπο. Αθνχ νκνιφγεζε φηη ε απΪληεζε άηαλ δχζθνιε επεηδά «δελ 

Ϋρνπκε μεθαζαξέζεη (έζσο λα κελ άκαζηε θαλ ζε ζΫζε λα μεθαζαξέζνπκε) ηη εέλαη 

πξΪγκαηη ειιεληθφ, πνην εέλαη ην αλεμέηειν ζηνηρεέν πνπ θαζνξέδεη απφιπηα Ϋλα 

Ϋξγν, ζαλ κνλαδηθΪ ειιεληθφ», αλαγλψξηζε ζηε ζπλΫρεηα φηη ν δσγξΪθνο Ϋπιεμε «ζε 

ζηεκφληα ειιεληθΪ, πθΪδηα λΫα θαη φρη δΪλεηα, φπσο ζπρλΪ ζπκβαέλεη ζε πνιινχο 

ζχγρξνλνπο θαιιηηΫρλεο καο, πνπ ζΫινπλ απφηνκα θαη ρσξέο εζσηεξηθά πέζηε λ‟ 

αιιΪμνπλ, λα λενηεξέζνπλ, πΪληα βΫβαηα θαζπζηεξεκΫλα, αθνχ εέλαη κηκεηΫο πνπ 

ζΫινπλ λα θαηαπιάμνπλ ηνπο „ακχεηνπο‟ Έιιελεο»· θαη φηη λενηεξηζκνέ ηνπ 

Βαζηιεένπ δελ άηαλ«πηζεθηζκνέ, αιιΪ αληινχλ, φπσο θΪζε σο ηψξα αιεζηλφ Ϋξγν, 

απφ ηηο ξέδεο ηνπ, πνπ Ϋρνπλ κηαλ αζηεέξεπηε αλαλεσηηθά δχλακε γηα φζνπο ζΫινπλ 

λα ηνπο ληψζνπλ.
887

 Με αθνξκά, εμΪιινπ, ηελ Ϋθζεζε ηνπ Γεκάηξε ΜπηαξΪ 

ππνζηάξημε φηη «κφλν ηα Ϋξγα κε θαζαξΪ εζληθφ ραξαθηάξα κπφξεζαλ, σο ζάκεξα 

ηνπιΪρηζηνλ, λα μεπεξΪζνπλ ηα ζχλνξΪ ηνπο θαη λα γέλνπλ δηεζλά. Ο ΜπηαξΪο, 

θξαηψληαο ηε κνξθά, δηαηεξεέ θΪηη απφ ηε κνξθνθξαηηθά Ϋθθξαζε ηεο ειιεληθάο 

ηΫρλεο. Δθεέλν φκσο πνπ ηνλ μερσξέδεη θαη δέλεη κηα βαζχηεξε αθφκε ειιεληθά 

Ϋθθξαζε ζην Ϋξγν ηνπ, εέλαη ην κΫηξν, ε ηζνξξνπέα ησλ αμηψλ, ρξσκΪησλ θαη 

ζρεκΪησλ πνπ απνηεινχλ ηνλ πέλαθα. Σα Ϋξγα ηνπ δελ Ϋραζαλ ηελ επαθά κε ηνλ 

Ϊλζξσπν θαη ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε».
888

 

Με εμαέξεζε, φκσο, Ϋλαλ κηθξφ αξηζκφ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ, ν ΚαιιηγΪο 

άηαλ πνιχ επηθπιαθηηθφο σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηεο ζχγρξνλάο ηνπ εηθαζηηθάο 

                                                 
886Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ Ϋθζεζε ηνπ “Αξκνχ”», εθ. Σμ Βήια, 11 Ηαλνπαξένπ 1953. Αλαδεκνζηεχεηαη θαη 

ζην Μ. ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 1937-1982, φπ.π., ζει. 254-256. Βι. θαη Μ. ΚαιιηγΪο, «Οη 

θαιιηηΫρλεο θαη ηα Ϋξγα ηνπο», εθ. Σμ Βήια, 13 Ηαλνπαξένπ 1953: «Ζ Ϋθζεζε ηνπ „Αξκνχ‟, ζαλ 

Ϋθθξαζε λενειιεληθάο δσγξαθηθάο ζα κπνξνχζε λα ζηαζεέ ιακπξΪ ζε νπνηνδάπνηε δηεζλΫο θΫληξν». 

Αλαδεκνζηεχεηαη θαη ζην Μ. ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 1937-1982, φπ.π., ζει. 257-260. 
887Μ. ΚαιιηγΪο, «πχξνο Βαζηιεένπ», Εοβυξ, ηρ.46-47, επηΫκβξηνο-Οθηψβξηνο 1959, ζει.5. 

Αλαδεκνζηεχεηαη θαη ζην Μ. ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 1937-1982, φπ.π., ζει. 294-296. ΑπνζπΪζκαηα 

ηνπ έδηνπ θεηκΫλνπ παξΫζεζε ν ΚαιιηγΪο θαη ζην Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ ΔιιΪδα ζην Ϋξγν ηνπ πχξνπ 

Βαζηιεένπ», εθ. Σμ Βήια, 25 Οθησβξένπ 1959. Αλαδεκνζηεχεηαη θαη ζην Μ. ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 

1937-1982, φπ.π., ζει. 297-299. 
888Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ αλζξσπηΪ ηνπ Γεκάηξε ΜπηαξΪ θαη ε ιηηφηεηα ηνπ εζέι Κφιιηλο», εθ. Σμ Βήια, 

27 επηεκβξένπ 1961. Αλαδεκνζηεχεηαη θαη ζην Μ. ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 1937-1982, φπ.π., ζει. 

394-395. Σελ αμησκαηηθά απηά αληέιεςε γηα ηνλ αλακθηζβάηεην εζληθφ ραξαθηάξα θΪζε ζεκαληηθνχ 

Ϋξγνπ δηαηχπσζε θαη ζην Μ. ΚαιιηγΪο, «Δέλαη απαξαέηεηε ε εξκελεέα γηα ηα ζχγρξνλα Ϋξγα ηΫρλεο;», 

Εοβυξ, ηρ.6, Απξέιηνο 1956: «Δπεηδά ζΫηνπκε ζαλ αλακθηζβάηεηε βΪζε φηη θΪζε ζεκαληηθφ Ϋξγν 

ηΫρλεο Ϋρεη ηνλ εζληθφ ηνπ ραξαθηάξα, κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε ζάκεξα Ϋιιελα θαιιηηΫρλε, πνπ ζα 

αληινχζε γηα ηελ εξγαζέα ηνπ απφ ηα κφληκα ζηνηρεέα ηεο ειιεληθάο Ϋθθξαζεο, ζηα νπνέα 

πεξηιακβΪλεηαη θαη ην αλζξσπνκνξθηθφ, λα δεκηνπξγεέ Ϋξγα ηΫρλεο κε κνξθά ζπγθεθξηκΫλε, 

αλζξψπηλν κΫηξν, θιπ., θαη λα εέλαη ζπγρξφλσο κνληΫξλνο δσγξΪθνο». Αλαδεκνζηεχεηαη ζην Μ. 

ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 1937-1982 , φπ.π., ζει. 286-287.   
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παξαγσγάο ζηελ ΔιιΪδα. ηελ επέκαρε ζπλΫληεπμά ηνπ, ηνλ ΓεθΫκβξην ηνπ 1955, 

ζην πεξηνδηθφ Σαποδνυιμξ θαη ηε ΓηνιΪληα ΣεξΫληζην ππνζηάξημε φηη ε ζχγρξνλε 

ειιεληθά ηΫρλε «δελ αμέδεη θαη κεγΪια πξΪγκαηα θαη λνκέδσ φηη εέλαη θαηψηεξε απφ 

ην ζφξπβν πνπ ζΫινπλ λα θΪλνπλ κεξηθνέ δσγξΪθνη γχξσ ζηελ αμέα ηνπο θαη ζηελ 

Ϋιιεηςε αλαγλσξέζεψο ηνπο». Πξφζζεζε δε φηη «δελ θαηΫρεη θακκηΪ ζεκαέλνπζα 

ζΫζε» ζηελ επξσπατθά δσγξαθηθά, αιιΪ θαη «δελ εέλαη θαη θαηψηεξε απφ ηελ 

δσγξαθηθά ησλ Ϊιισλ ρσξψλ», θξΪζε ελδεηθηηθά ηεο επηθπιαθηηθφηεηαο κε ηελ 

νπνέα πξνζΫγγηδε ηε ζχγρξνλά ηνπ εηθαζηηθά παξαγσγά θαη δε ηηο ηΪζεηο ηεο 

αθεξεκΫλεο ηΫρλεοπνπ εέραλ αξρέζεη λα θπξηαξρνχλ ζηελ Δπξψπε θαη ηελ 

Ακεξηθά.
889

 Αληέζηνηρα θαη ζην Ϊξζξν ηνπ ζηε γαιιφθσλε LaRevuefrançaiseηελ 

Ϊλνημε ηνπ 1959 πξνρψξεζε ζηε δηΪθξηζε ησλ θαιιηηερλψλ εθεέλσλ πνπ «εέλαη 

ηθαλνέ λα αθνκνηψζνπλ ηα κελχκαηα πνπ Ϋξρνληαη απφ Ϋμσθαη λα ηα 

κεηαζρεκαηέζνπλ ζε κηα ειιεληθά πξαγκαηηθφηεηα» θαη εθεέλσλ πνπ «αθάλνπλ λα 

πΫζεη ν ζπφξνο ζε Ϋλα ζηεέξν Ϋδαθνο». Γηαπέζησζε, σζηφζν, κε απνγνάηεπζε φηη 

«ζπζηΪδνπκε ηελ θαιιηηερληθά καο παξΪδνζε ζην βσκφ ηεο δηεζλνχο 

ηΫρλεο».
890

ΜεξηθΪ ρξφληα αξγφηεξα, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1961, δηαηχπσζε εθ λΫνπ ηε 

ιχπε ηνπ επεηδά «ε ειιεληθά ηΫρλε θαέλεηαη λα ρΪλεη ζάκεξα γηα πξψηε θνξΪ θΪηη 

πνπ εέρε δηαηεξάζεη γηα αηψλεο. Σελ ειιεληθφηεηΪ ηεο. Οη Έιιελεο θαιιηηΫρλεο δελ 

εθθξΪδνληαη ειιεληθΪ Ŕ εθηφο απφ ειΪρηζηεο απνκνλσκΫλεο πεξηπηψζεηο Ŕ αιιΪ 

πξνβΪιινπλ Ϋλα εζπεξΪλην, πνπ κε ηε βνάζεηα ηνπ ηαιΫληνπ ηνπο θαη ηελ Ϋκθπηε 

ηθαλφηεηα ηνπο κπνξεέ λα ζηαζά θαιΪ κπξνζηΪ ζ‟ Ϋλα δηεζλΫο θνηλφ. ΥΪζεθε φκσο 

θΪηη απφ ην ειιεληθφ, βαζχηεξφ ηεο εέλαη». Έζπεπζε βΫβαηα λα πξνζζΫζεη φηη νη 

αιεζηλνέ θαιιηηΫρλεο «απηφκαηα ρσξέο θαλ λα ην Ϋρνπλ επηδηψμεη ζ‟ αλαγλσξηζηνχλ 

ζαλ θνξεέο κηαο θαζαξΪ ειιεληθάο ηΫρλεο» θαη επαλΫιαβε φηη «γηα λα ππΪξμεη 

πνηφηεηα, απαηηεέηαη θαηΪιιειν Ϋδαθνο, φπνπ ζα πηΪζεη θαη ζα ξηδψζεη ν θαξπφο, 

πνπ δελ κπνξεέ παξΪ λα πΪξεη γεχζε θαη Ϊξσκα απφ ην πεξηβΪιινλ ηνπ θαη ζα 

κεγαιψζεη απφ ην λεξφ πνπ ηνλ πφηηζε. Μπνξεέ λα κελ εέλαη ζαθάο αθφκε ε 

ειιεληθά θαηαβνιά ζηε ζχρξνλε ηΫρλε, αιιΪ δελ κπνξεέ λα θαληαζηεέ θαλεέο φηη 

Ϋζβπζε ε θιφγα πνπ θψηηζε ηφζνπο αηψλεο ηνλ θφζκν κε ηφζε αθηηλνβνιέα».
891

 Έρεη 

άδε πξνεγεζεέ ε βξΪβεπζε ηνπ ΓηΪλλε ππξφπνπινπ κε ην βξαβεέν Unescoζηε 

                                                 
889Βι. ηα ζρεηηθΪ δεκνζηεχκαηα ζην Γ. ΣεξΫληζην, Κμνοθαίμζ Έθθδκεξ ζηδ ζθαίνα ηδξ ηέπκδξ, Αζάλα, 

Δ.Λ.Η.Α., 2000, ζει. 75-83. 
890M. Kalligas, «L‟artmodernegrec», LaRevueFrançaise, φπ.π. 
891Μ. ΚαιιηγΪο, «Έραζαλ νη θαιιηηΫρλεο καο ηελ ειιεληθά ηνπο Ϋθθξαζε; ΜΪιινλ βξέζθνληαη ζε 

πεξένδν πξνεηνηκαζέαο θαη δηζηαγκψλ», εθ. Σμ Βήια, 29 Οθησβξένπ 1961.Αλαδεκνζηεχεηαη ζην Μ. 

ΚαιιηγΪο, Σεπκμηνζηζηά, 1937-1982 , φπ.π., ζει. 403-407. 
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30
ε
ΜπηελλΪιε ηεο Βελεηέαο ηνλ πξνεγνχκελν ρξφλν. ην Ϊξζξν ηνπ ζην πεξηνδηθφ 

TheConnoisseurηνλ ΜΪην ηνπ 1962, ν ΚαιιηγΪο ηφληζε φηη νη εληειψο αθεξεκΫλνη 

(whollyabstract) ά informalδσγξΪθνη δελ κπνξνχλ λα θπξηαξράζνπλ ζηελ ΔιιΪδα 

εμαηηέαο θπξέσο ηνπ γεγνλφηνο φηη «ε αλαπαξαζηαηηθά αμέα ελφο πέλαθα πεγΪδεη απφ 

κηα πέζηε ζηε θφξκα, ε νπνέα δελ Ϋρεη δηαθφςεη ηε ζρΫζε ηεο κε ηελ αλζξψπηλε 

θιέκαθα πνπ εέλαη ζχκθπηε κε ηελ ειιεληθά αληέιεςε».
892

 

πκπεξαζκαηηθΪ, νη εθζΫζεηο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζην ΕΪππεην ΜΫγαξν 

ην ρξνληθφ δηΪζηεκα 1953-1959 ζπλΫβαιαλ θαηαιπηηθΪ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ηζηνξηνγξαθέαο ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο, αθνχ γηα πξψηε θνξΪ παξνπζηΪζηεθε ζην 

θνηλφ Ϋλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο Ϋξγσλ λενειιεληθάο ηερλεο, θαη κΪιηζηα θαηΪ 

ηΫηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα δνζεη ε εηθφλα ηεο εμΫιημεο ηεο εηθαζηηθάο παξαγσγάο ζηελ 

ΔιιΪδα. Καη, ζπλαθφινπζα, ηΫζεθαλ κε ηξφπν ζαθά δεηάκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηε 

γεσγξαθέα, ηελ εζλνγξαθέα, ην πεξηερφκελν θαη ηα ρξνληθΪ φξηα ηεο λενειιεληθάο 

δσγξαθηθάο.ΠαξΪ ην γεγνλφο φηη ν ΚαιιηγΪο εέρε ζπνπδΪζεη αξραηνινγέα θαη ε 

δηαηξηβά ηνπ αθνξνχζε ηε κεζαησληθά ειιεληθά εθθιεζηαζηηθά αξρηηεθηνληθά, θαη 

παξΪ ηελ αλχπαξθηε, νπζηαζηηθΪ, βηβιηνγξαθέα γχξσ απφ ηελ ηζηνξέα ηεο 

λενειιεληθάο ηΫρλεο άηαλ αλχπξαθηε, ν δηεπζπληάο ηεο Πηλαθνζάθεο θαηφξζσζε,  

ρΪξε ζηε κεζνδηθφηεηα θαη ηελ εξγαηηθφηεηΪ ηνπ, λα ζΫζεη ζηηο αέζνπζεο ηνπ 

Εαππεένπ ηηο βΪζεηο γηα λα δεκηνπξγεζεέ ν θαλφλαο ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο 

ηΫρλεο. πσο ζα αλαθΫξσ αλαιπηηθΪ ζηε ζπλΫρεηα, πΪλσ ζην ζράκα απηφ 

ζηεξέρζεθαλ νη Έιιελεο ηζηνξηθνέ ηΫρλεο θαη ηερλνθξέηεο γηα λα δηαηππψζνπλ ηηο 

δηθΫο ηνπο αληηιάςεηο γχξσ απφ ηελ πνξεέα ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ ζηελ ΔιιΪδα απφ 

ηνλ 19
ν
 αηψλα θαη κεηΪ. 

Οη πξνζπΪζεηεο απηΫο γηα ηε δηθαέσζε ηεο «λενειιεληθάο» εηθαζηηθάο 

παξαγσγάο ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη γεληθΪ ηεο λεψηεξεο ειιεληθάο ηΫρλεο ζπκβαδέδεη κε 

ηα θπβεξλεηηθΪ ζρΫδηα, ηελ έδηα επνρά, «πξνο πιεξεζηΫξαλ αλΪπηπμηλ, αμηνπνέεζηλ 

θαη δηεζλάλ πξνβνιάλ ησλ πλεπκαηηθψλ επηδφζεσλ ηνπ Διιεληθνχ ιανχ», φπσο 

ραξαθηεξηζηηθΪ επεζάκαλε ν πξσζππνπξγφο Κσλζηαληέλνο Καξακαλιάο ζηελ 

απφθαζά ηνπ λα ζπζηάζεη ηελ Δπηηξνπά ησλ ΓξακκΪησλ θαη Καιψλ Σερλψλ ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 1957.
893

 ην πνιπζΫιηδν Πυνζζια ηνπο πνπ ζπληΪρηεθε ην δηΪζηεκα 25 

                                                 
892M. Kalligas, “Modern art in Greece and some contemporary Greek painters”, φπ.π. 
893Βι. ηελ Απφθαζε, αξ. πξση. 42400, 14 Ηνπλένπ 1957, πνπ αλαδεκνζηεχεηαη ζην Πμνίζιαηα ηδξ 

Δπζηνμπήξ Γναιιάηςκ ηαζ Καθχκ Σεπκχκ, 25 Ημοκίμο Ŕ 14 Γεηειανίμο 1957, Αζάλα, 1958. Ζ 

Δπηηξνπά απαξηηδφηαλ απφ ηνπο Γεψξγην ΑζαλαζηΪδε-Νφβα (Αθαδεκατθφο, ηΫσο Τπνπξγφο 

Παηδεέαο), Μαξέλν ΚαιιηγΪ (Γεληθφο ΓξακκαηΫαο ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο ηελ πεξένδν εθεέλε), 
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Ηνπλένπ Ŕ 14 Γεθεκβξένπ 1957 θαη δεκνζηεχηεθε ζηηο αξρΫο ηνπ 1958, ηα κΫιε ηεο 

Δπηηξνπάο, αθνχ ππνγξΪκκηζαλ ηε βαζεηΪ ηνπο πέζηε ζηελ «πλεπκαηηθά απνζηνιά 

ηνπ Διιεληζκνχ», πξνρψξεζαλ ζηε δηαηχπσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ κΫηξσλ, ηα νπνέα 

θαη δηαέξεζαλ ζε Ϋμη θεθΪιαηα: ΓξΪκκαηα, ΚαιΫο ΣΫρλεο, Μνπζηθά, ΣΫρλε ηνπ 

Υνξνχ, ΘΫαηξν θαη ΚλεκαηνγξΪθνο, ΓεληθΪ ΜΫηξα. ηελ θαηαθιεέδα δε ηνπ 

Πμνίζιαημξ πξφηεηλαλ ηελ έδξπζε Δζληθνχ πκβνπιένπ ΓξακκΪησλ θαη Σερλψλ, ην 

νπνέν ζα αλαιΪβεη ηελ εθαξκνγά ησλ κΫηξσλ, θαη αλΫθεξαλ ιεπηνκεξψο ηελ 

ξγαλσηηθά ηνπ δνκά, ηε ζχλζεζά ηνπ θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ. 
894

 ηα «ΜΫηξα ππΫξ 

ησλ Μνπζεέσλ», επηζεκΪλζεθε ε απηνλφεηε αλΪγθε πξνβνιάο θαη αμηνπνέεζεο ηνπ 

εζληθνχ πινχηνπ θαη ραξαθηεξέζηεθε «απαξΪδεθην» ην γεγνλφο φηη ηα θεηκάιηα ηεο 

λεψηεξεο ηζηνξέαο καο βξέζθνληαη αθφκε «εηο ρεέξαο ηδησηψλ, ε δε ιατθά καο ηΫρλε 

θαη δσά, ε νπνέα Ϋρεη λα παξνπζηΪζεη ηφζα ιακπξΪ δεέγκαηα ηδηνηππέαο θαη θΪιινπο, 

λα κελ Ϋρε ην έδηνλ απηάο Μνπζεένλ».
895

 ζνλ αθνξΪ δε ζπγθεθξηκΫλα ηελ Δζληθά 

Πηλαθνζάθε, ε Δπηηξνπά πξφηεηλε, αθελφο κελ λα ςεθηζηεέ φζν ην δπλαηφλ ηαρχηεξα 

ην ππφ εθθξεκφηεηα λνκνζρΫδην γηα ηελ νξγΪλσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο, αθεηΫξνπ δε 

λα εληζρπζεέ νηθνλνκηθΪ «έλα δπλεζά λα ζπκπιεξψζε ηαο ζπιινγΪο Ϋξγσλ 

ζπγρξφλσλ Διιάλσλ θαη μΫλσλ θαιιηηερλψλ».
896

 

ΔπηπξνζζΫησο ε απνθαηΪζηαζε απηά ηεο αμέαο ηεο λενειιεληθάο εηθαζηηθάο 

παξαγσγάο θαη θπξέσο ε πξνβνιά ηεο Ϊκεζεο ζχλδεζάο ηεο κε ηελ ηζηνξέα ηεο 

δπηηθνεπξσπατθάο ηΫρλεο εμππεξεηνχζε ηελ έδηα αθξηβψο πεξένδν θαη ηε θηινδπηηθά 

πνιηηηθά ησλ ειιεληθψλ θπβεξλάζεσλ θαη δε ηηο πξνζπΪζεηεο Ϋληαμεο ηεο ΔιιΪδαο 

ζηελ Δπξσπατθά Οηθνλνκηθά Κνηλφηεηα. πσο εχζηνρα Ϋρεη παξαηεξεζεέ «ζηνλ 

βαζκφ πνπ ε εζληθά ηαπηφηεηα πξνζδηνξηδφηαλ φιν θαη πεξηζζφηεξν κΫζα ζε απηά 

ηελ επξσπατθά πξννπηηθά, νη πξαγκαηηθΫο ά θαληαζηαθΫο πξνζβΪζεηο ηνπ Ϋζλνπο 

ζηνλ πνιηηηζκφ θαη ζηελ ηζηνξέα ηεο επξσπατθάο ηΫρλεο φθεηιαλ λα 

αλαβαζκηζηνχλ».
897

 πλεπψο, ε Δζληθά Πηλαθνζάθε κε ηηο εθζΫζεηο ηεο ζπιινγάο ηεο 

ζην ΕΪππεην ΜΫγαξν ζπλΫβαιε, ζηα πιαέζηα πΪληα ησλ δπλαηνηάησλ ηεο, ζηελ 

θαηνρχξσζε ηεο πνιηηηζκηθάο απηάο ζρΫζεο ηεο ΔιιΪδαο κε ηελ Δπξψπε.  

 

                                                                                                                                            
Γεψξγην Πνλεξέδε (κΫινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Αλψηαηνπ πκβνπιένπ Μνπζηθάο), ΓηΪλλε ΠαππΪ 

(Γηεπζπληάο ηεο ΑΚΣ), ΔπΪγγειν Παπαλνχηζν (ηΫσο Γεληθφο Γηεπζπληάο ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο) 

θαη Παληειά ΠξεβειΪθε (θαζεγεηάο ΑΚΣ). 
894Πμνίζιαηα ηδξ Δπζηνμπήξ Γναιιάηςκ ηαζ Καθχκ Σεπκχκ, φπ.π.   
895π.π., ζει.39. 
896π.π.,, ζει. 41. 
897Δ. Μαηζηφπνπινο, «Ζ ηζηνξέα ηεο ηΫρλεο ζηα φξηα ηνπ Ϋζλνπο»,  φπ.π., ζει. 467. 
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22.2) Σα δεκνζηεύκαηα γηα ηελ ηζηνξία ηεο λενειιεληθήο ηέρλεο ην 

δηάζηεκα 1955-1962 

α) Οη αληηιήςεηο ηνπ πεηέξε 

πσο αλΫθεξα παξαπΪλσ (βι. θεθΪιαην 20.1), θαη κε αθνξκά ηελ πξψηε 

Ϋθζεζε ηεο Πηλαθνζάθεο ζην ΕΪππεην ην 1953-1954, ν πεηΫξεο δεκνζέεπζε κηα 

ζεηξΪ Ϊξζξσλ, ζηα νπνέα ζρνιέαζε ηα αλαξηεκΫλα Ϋξγα θαη δηαηχπσζε ηηο αληηιάςεηο 

ηνπ γηα ηελ εμΫιημε ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο. Μηα πην ζπζηεκαηηθά κειΫηε 

παξνπζέαζε ν ηερλνθξέηεοζην πεξηνδηθφ Νέα Δζηία ζην ηεχρνο ησλ ΥξηζηνπγΫλλσλ 

ηνπ 1955, ην νπνέν άηαλ αθηεξσκΫλν ζηνλ Διιεληζκφ ηεο Ακεξηθάο θαη 

απνζθνπνχζε ζην λα παξνπζηΪζεη κηα γεληθφηεξε εηθφλα ηεο ηζηνξέαο ηεο ΔιιΪδαο 

ζε φινπο ηνπο ηνκεέο.
898

 Έηζη εθηφο απφ ην Ϊξζξν ηνπ πεηΫξε, δεκνζηεχηεθαλ θαη νη 

κειΫηεο ηνπ Καξνχδνπ γηα ηελ αξραέα ειιεληθά ηΫρλε, ηνπ σηεξένπ γηα ηε 

βπδαληηλά ηΫρλε, ηνπ Ξπγγφπνπινπ γηα ηε ζξεζθεπηηθά ηΫρλε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 

Σνπξθνθξαηέαο, ηνπ Κφληνγινπ γηα ηηο ηνηρνγξαθέεο ηνπ λανχ ηεο ΚαπληθαξΫαο, ηεο 

ΥαηδεκηρΪιε γηα ηε ιατθά ηΫρλε, ηνπ Καξαληψλε γηα ηε λενειιεληθά ινγνηερλέα θαη 

ηνπ Θενδσξφπνπινπ γηα ηε κνπζηθά ζηελ ΔιιΪδα.
899

Ο πεηΫξεο δηΫθξηλε δχν 

απηνηειεέο πεξηφδνπο ζηελ ηζηνξέα ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο πνπ δελ παξνπζέαδαλ 

θαλΫλα δεζκφ, νχηε θακέα ζπλνρά κεηαμχ ηνπο: α) ηελ επηαλεζηαθά ηΫρλε, πνπ 

Ϊξρηζε πξνο ηα ηΫιε ηνπ 18
νπ

 αηψλα, θαη β) ηελ ηΫρλε ηνπ επέζεκνπ ειιεληθνχ 

θξΪηνπο, πνπ εκθαλέζηεθε ζηηο αξρΫο ηνπ 19
νπ

. Ο έδηνο ππνζηάξημε, φπσο θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε αξζξνγξαθέα ηνπ, φηη ε εηθαζηηθά παξαγσγά κεηΪ ηελ ΑπειεπζΫξσζε 

άηαλ κηα «μεληθά» ηΫρλε πνπ «κεηαθπηεχηεθε» ζηελ ΔιιΪδα. Σν βαζηθφ ηνπ 

επηρεέξεκα άηαλ ε «Ϋιιεηςε κηαο κνξθάο γλάζηα ειιεληθάο» ζηε λενειιεληθά 

εηθαζηηθά παξαγσγά ηνπ 19
νπ

 αηψλα, επεηδά νη θαιιηηΫρλεο παξακΫξηζαλ ζειεκαηηθΪ 

ηε δσληαλά καο παξΪδνζε: ηε ιατθά ηΫρλε κε ηελ Ϋκθπηε εθιεθηηθφηεηα θαη ην 

ζσζηφ ρξσκαηηθφ κΫηξν, θαη ηε βπδαληηλά παξΪδνζε κε ηα πινχζηα δηδΪγκαηα 

                                                 
898Σ. πεηΫξεο, «Ζ ειιεληθά ηΫρλε», Νέα Δζηία, ηφκνο ΝΖ΄, ηρ. 683, Υξηζηνχγελλα 1955, ζει. 435-

457.Σν πεξηνδηθφ αλαδεκνζέεπζε, επέζεο, ηα θεέκελα απφ ην βηβιέν Σνζάκηα πέκηε αζχκεξ Δθθδκζηήξ 

Ηζημνίαξ, πνπ εέρε εθδνζεέ ην 1943 απφ ηελ .Η. Γναλέδνπ, ηνλ Γ.Δ. Εαινθψζηα θαη ηνλ Γ. ΑλησληΪδε· 

κηα «Αλζνινγέα ειιεληθψλ ηαμηδησηηθψλ-πεξηγξαθηθψλ ζειέδσλ», κε θεέκελα ησλ ΚαδαληδΪθε, 

ΒελΫδε, Μπξηβάιε, ΟπξΪλε θ.Ϊ., κε ζθνπφ, φπσο Ϋγξαςε ν δηεπζπληάο ηνπ πεξηνδηθνχ ΠΫηξνο ΥΪξεο 

«λα πξνζθΫξνπκε ζηνπο Έιιελεο ηεο Ακεξηθάο Ϋλα ηαμέδη ζηελ ΔιιΪδα θαη λα ηνπο θΫξνπκε θνληΪ ζε 

ηζηνξηθνχο ρψξνπο ηεο θαη ζε ιέγεο Ϋζησ απφ ηηο ηφζεο θαη ηφζεο νκνξθηΫο ηεο» (ζει.305).  
899Οη κειΫηεο γχξσ απφ ηελ ειιεληθά ηΫρλε, ηε ινγνηερλέα θαη ηε κνπζηθά άηαλ νη εμάο: Υ. Καξνχδνο, 

«Ο ειιεληθφο ηφπνο θαη ε ειιεληθά ηΫρλε»· Γ. σηεξένπ, «Οη εηθνλνγξαθηθνέ θχθινη ηνπ Βπδαληηλνχ 

λανχ»· Α. Ξπγγφπνπινο, «Ζ ζξεζθεπηηθά ηΫρλε ηεο Σνπξθνθξαηέαο»· Φ. Κφληνγινπο, «Οη 

ηνηρνγξαθέεο ηεο ΚαπληθαξΫα»· Α. Καξαληψλεο, «Ζ λενειιεληθά ινγνηερλέα»· Α. Θενδσξνπνχινπ, 

«Ζ κνπζηθά ζηελ ΔιιΪδα»· Α. ΥαηδεκηρΪιε, «Ζ ειιεληθά ιατθά ηΫρλε».  
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βγαικΫλα απφ ηελ πεέξα εθαηνληΪδσλ καζηφξσλ. Σν ζπκπΫξαζκα ηνπ άηαλ φηη ε 

απνπζέα απηά ηνπ ζπλδεηηθνχ θξέθνπ αλΪκεζα ζηελ παξΪδνζε θαη ζηε 

λενδεκηνπξγνχκελε ειιεληθά δσγξαθηθά.
900

 Ο πεηΫξεο Ϋθξηλε βΫβαηα απαξαέηεην 

ηνλ «ζπγρξνληζκφ» ησλ πξψησλ καο δσγξΪθσλ (ΒξπδΪθεο, αδειθνέ Μαξγαξέηε, 

Κξηεδάο, ΛΪληζαο, νχηζνο θ.Ϊ.) κε ηε δπηηθά ηΫρλε, επεηδά αθξηβψο «δελ 

κπνξνχζακε λα ιεγφκαζηε θξΪηνο κε επξσπατθφ πνιηηηζκφ, αλ δελ εέρακε ηε 

δπλαηφηεηα λα παξνπζηΪζνπκε Ϋξγα πνπ ζα δηθαηνινγνχζαλ Ϋλαλ ηΫηνην 

ραξαθηεξηζκφ». Ζ ηΫρλε φκσο απηά ηνπ «ξνκαληηθνχ θιαζηθηζκνχ», φπσο ηελ 

απνθΪιεζε, άηαλ κηα θαζπζηεξεκΫλε απάρεζε ηεο δπηηθάο, ελψ ηα Ϋξγα κε ηζηνξηθΪ 

ζΫκαηα πνπ θπξηΪξρεζαλ ζηελ εθαζηηθά καο παξαγσγά εέραλ κφλν ηζηνξηθά αμέα. 

Απφ ηνπο θαιιηηΫρλεο μερψξηζε κφλν ηνλ Κξηεδά, επεηδά άηαλ ν πξψηνο πνπ Ϋζηξεςε 

ηελ πξνζνρά ηνπ θπξέσο ζηα θαζαξΪ δσγξαθηθΪ ζηνηρεέα ηνπ πέλαθα, ζεσξψληαο ηνλ 

σο ηνλ κεγαιχηεξν δσγξΪθν ηεο πεξηφδνπ απηάο. Αληέζηνηρα επηθξηηηθφο άηαλ ν 

πεηΫξεο θαη γηα ηελ επφκελε γεληΪ ησλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ, ζΫηνληαο σο βαζηθφ 

Ϊμνλα ηεο επηρεηξεκαηνινγέαο ηνπ ηε «βαξηΪ θιεξνλνκηΪ» πνπ ηνπο Ϊθεζε ε 

δηδαζθαιέα ηνπ ΜνλΪρνπ θαη πνπ δελ ηνπο επΫηξεςε λα «ζπγρξνληζηνχλ» κε ηελ 

θαηλνχξηα πλνά πνπ επηθξαηνχζε ζε πξσηνπνξηαθΪ θΫληξα φπσο ην Παξέζη. 

Τπνζηάξημε κΪιηζηα εκθαηηθΪ πσο «ζηνλ 19
ν
 αηψλα ε Γεξκαλέα δελ πξφζζεζε ηέπνηα 

ζηελ παγθφζκηα πνξεέα ηεο ηΫρλεο. Οη θπξηψηεξνη εθπξφζσπνέ ηεο θαη νη ζρνιΫο ηεο 

απνηεινχζαλ κηα επαξρηαθά θαη θαζπζηεξεκΫλε, πνιιΫο θνξΫο αληαλΪθιαζε ησλ 

πξσηνπνξηαθψλ ξεπκΪησλ ηνπ Παξηζηνχ».
901

 Έηζη ραξαθηάξηζε ππεξβνιηθφ ηνλ ηέηιν 

ηνπ Λχηξα σο «παηΫξα» ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο, επεηδά ε πξνζπΪζεηΪ ηνπ λα 

δψζεη φζν γέλεηαη ειιεληθφηεξν ραξαθηάξα ζηα ζΫκαηΪ ηνπ ζηακΪηεζε ζηα 

εμσηεξηθΪ γλσξέζκαηα, ζηε ζεκαηνινγέα, ζην Ϋλδπκα θαη ζηα αθεγεκαηηθΪ ζηνηρεέα, 

ελψ ηνπ δηΫθπγαλ ηα βαζχηεξα ραξαθηεξηζηηθΪ ηεο θπιάο ά ν ραξαθηάξαο ηνπ 

ειιεληθνχ ηνπένπ. Αληέζηνηρα ζεκεέσζε πσο ε δσγξαθηθά ηνπ Γχδε παξΫκεηλε κΫζα 

ζε νξηζκΫλα αθαδεκατθΪ πιαέζηα θιεηζηΪ ζηηο κεγΪιεο αλαηαξαρΫο πνπ εέραλ 

αιιΪμεη ηελ πνξεέα ηεο ηΫρλεο ζηε Γαιιέα θαη Ϊξρηδαλ λα επεξεΪδνπλ θαη γεξκαλνχο 

δαζθΪινπο ζαλ ηνλ Λέκπεξκαλ, νη νπνένη εέραλ άδε πξνζαλαηνιέζεη ηε δνπιεηΪ ηνπο 

πξνο ηηο επηηεχμεηο ηνπ γαιιηθνχ ηκπξεζηνληζκνχ. Τπνζηάξημε δε φηη «παξ‟ φιε ηε 

κεγΪιε ηνπ επαηζζεζέα δελ κπφξεζε λα δηαθξέλεη ηνπο δξφκνπο πνπ Ϊλνηγε ζηελ 

ηΫρλε ε θαηλνχξηα επαλΪζηαζε θαη κΫλεη κΪιινλ ζπληεξεηηθφο ζηελ θαιιηηερληθά 

                                                 
900Σ. πεηΫξεο, «Ζ ειιεληθά ηΫρλε», φπ.π., ζει. 435-437. 
901π.π., ζει. 445. 
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Ϋθθξαζε».
902

 Ζ αμέα ηνπ Γχδε ζπλέζηαην, γηα ηνλ πεηΫξε, φρη ζην πεξηερφκελν ησλ 

Ϋξγσλ ηνπ ά ζηηο παξαζηΪζεηο ηνπ «πνπ ηφζν καθξηΪ βξέζθνληαη απφ ηε δηθά καο 

φξαζε θαη επαηζζεζέα», αιιΪ ζηηο εμαηξεηηθΫο ηερληθΫο ηνπ ηθαλφηεηεο θαη ηελ 

αξρηηεθηνληθά ησλ ζπλζΫζεψλ ηνπ: «Ϋλα ζρΫδην κε απφιπηε δηαχγεηα θαη ζαθάλεηα, 

ζέγνπξν, δηαθξηηηθφ, πΪληα κεηξεκΫλν. Έλα ρξψκα πνπ πεξηΫρεη επζπλεηδεζέα θαη 

αζθΪιεηα, επηκειεκΫλν ζε πνιιΪ Ϋξγα, πνπ θηΪλεη ζε αθΪληαζην πινχην θαη πνηθηιέα 

ηφλσλ ζηηο κεγΪιεο ζπλζΫζεηο». Έηζη θαη ν πεηΫξεο μερψξηζε ηα πξνζρΫδηα ηεο 

ηειεπηαέαο θαιιηηερληθά ηνπ πεξηφδνπ, επεηδά ζε απηΪ αλΫδεημε ν δσγξΪθνο ηηο 

πιαζηηθΫο αμέεο ηνπ Ϋξγνπ θαη εθεέ «αλαθαιχπηνπκε ζρεδφλ Ϋλαλ θαηλνχξγην Γχδε, 

κε απειεπζεξσκΫλε πηα ηερληθά πνπ πξνζπεξλΪεη ηα ζηελΪ φξηα ηνπ ξεαιηζκνχ».
903

 

Ο ηερλνθξέηεο ραξαθηάξηζε σο ζηαζκφ ζηελ ηζηνξέα ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο 

ηελ εκθΪληζε ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ ηελ πξψηε δεθαεηέα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, κε ην 

επηρεέξεκα φηη άηαλε πξψηε ζαξξαιΫα πξνζπΪζεηα λα ζπΪζνπλ ηα δεζκΪ ηνπ 

αθαδεκατζκνχ. ΓηΫθξηλε δε δχν θαηεπζχλζεηο: α) ην ξεχκα πνπ άξζε απφ ην Μφλαρν 

θαη ζην νπνέν αλάθαλ νη θαιιηηΫρλεο πνπ επηλφεζαλ θαηΪ θαλφλα ζην εξγαζηάξη ηνπο 

κηα ζπκβαηηθά αλνηρηά ρξσκαηνινγέα, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηελ έδηα 

αθεγεκαηηθά ά εζνγξαθηθά ζεκαηνινγέα, θαη νη νπνένη θαηφξζσζαλ λα καο δψζνπλ 

Ϋλαλ ηππνπνηεκΫλν αθαδεκατθφ ηκπξεζηνληζκφ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξΪδεηγκα άηαλ ν 

Ηαθσβέδεο, γηα ηνλ νπνέν αλΫθεξε φηη Ϋθαλε «κηα θαιά αθαδεκατθά ηΫρλε, κε Ϊπεηξα 

αλεθδνηηθΪ ζηνηρεέα, πνπ κεηαρεηξέδεηαη εμσηεξηθΪ ηελ πξηζκαηηθά ρξσκαηνινγέα 

ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ, ηππνπνηεκΫλε, δέρσο βαζχηεξνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη 

αλαδεηάζεηο».
904

 Ηδηαέηεξα επηθξηηηθφο άηαλ φκσο γηα ηνπο καζεηΫο ηνπ, νη νπνένη 

«αθνινχζεζαλ πηζηΪ θαη ζπρλΪ κε πνιχ ιηγφηεξν ηαιΫλην, ηηο ηππηθΫο απηΫο αξρΫο 

πνπ νδεγνχλ ζε κηα δηαθνζκεηηθά, γιπθεξά εξκελεέα ηνπ ειιεληθνχ ηνπένπ, ηειεέσο 

μΫλε πξνο ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπ ραξαθηάξα».
905

Δμαέξεζε ζηνλ ηππνπνηεκΫλν απηφ 

αθαδεκατζκφ απνηΫιεζε γηα ηνλ πεηΫξε, ν αββέδεο, ν νπνένο επηδφζεθε ζε κηα 

δσγξαθηθά πην ειεχζεξε πνπ βαζέδεηαη θπξέσο ζηε κειΫηε ηνπ θσηφο θαη εθΪξκνζε 

ηηο αξρΫο ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ θπξέσο ζην ηνπέν, θαηνξζψλνληαο λα ην απνδψζεη κε 

πνιιά δξνζηΪ θαη ρΪξε. 

Γηα ηνλ πεηΫξε, ην δεχηεξν ξεχκα ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ πνπ πξνάιζε απφ ηε 

Γαιιέα εέρε κεγαιχηεξε ζεκαζέα ζηελ εμΫιημε ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο. Δδψ ν 

                                                 
902π.π., ζει. 446. 
903π.π. 
904π.π., ζει. 448. 
905π.π. 



   1131 

ηερλνθξέηεο αλαθΫξζεθε αξρηθΪ ζηηο πξψηεο «δεηιΫο» πξνζπΪζεηεο ησλ ΦσθΪ θαη 

Υαηδφπνπινπ, θΪλνληαο ιφγν γηα ηελ ακεζφηεηα, ηε δξνζηΪ θαη ηελ αιάζεηα ησλ 

Ϋξγσλ ηνπο, ζηνηρεέα πνπ δελ «κπνξνχκε λα βξνχκε ζε πέλαθεο δσγξαθηζκΫλνπο ζηνλ 

θιεηζηφ ρψξν ηνπ εξγαζηεξένπ»
906

 θαη ζηΪζεθε, ζηε ζπλΫρεηα, ζηηο «επαλαζηαηηθΫο 

πηα επηδηψμεηο» ηνπ ΜαιΫα θαη ηνπ ΠαξζΫλε, ε ζπκβνιά ησλ νπνέσλ άηαλ γηα ηνλ 

πεηΫξε αλππνιφγηζηε, επεηδά αθξηβψο Ϊξρηζαλ «νπζηαζηηθΪ ηελ επζπγξΪκκηζε ηεο 

θαιιηηερληθάο δσάο ηνπ ηφπνπ κε ηε Γχζε» θαη θαηφξζσζαλ λα δηαθξέλνπλ ηα 

βαζηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ ειιεληθνχ ππαέζξνπ θαη λα ην εξκελεχζνπλ κε Ϋλαλ 

πξσηφηππν θαη πξνζσπηθφ ηξφπν.
907

Ηδηαέηεξα ηφληζε ηελ αμέα ησλ κειεηψλ ηνπ 

ΜαιΫα γχξσ απφ ηε ιατθά παξΪδνζε θαη ηε ιατθά αξρηηεθηνληθά, θαζψο επέζεο θαη 

ηελ πξνζπΪζεηΪ ηνπ λα «δεη κΫζα ζην Ϊπιεην ειιεληθφ θσο, ηα νξγαληθΪ, ηα 

πξσηαξρηθΪ ζηνηρεέα πνπ ζπλζΫηνπλ ην ηνπέν, ηε γεξά επδηΪθξηηε θαηαζθεπά ησλ 

φγθσλ, ηηο μεθαζαξηζκΫλεο ζαθεέο, θχξηεο ρξσκαηηθΫο επηθΪλεηεο, ηελ απζηεξά, 

πεληαθΪζαξε γξακκά ησλ πεξηγξακκΪησλ».
908

 ην Ϋξγν ηνπ ΠαξζΫλε εμάξε ηελ 

ηφικε ηνπ λα επαλαθΫξεη ζηε δσγξαθηθά, ην ζΫκα «ζηελ παιηΪ κνξθά ηνπ κχζνπ, ηνπ 

ηζηνξηθνχ γεγνλφηνο ά ηεο ζξεζθεπηηθάο δσάο», θαζψο επέζεο θαη ηελ ηερληθά ηνπ, ε 

νπνέα ζπληαηξηΪδεηαη κε ην πεξηερφκελν ηνπ Ϋξγνπ.
909

 

Ο πεηΫξεο δηΫθξηλε σο θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εηθαζηηθάο παξαγσγάο 

ζηελ ΔιιΪδα ησλ πξψησλ δεθαεηηψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ηελ πΪιε ησλ λΫσλ δσγξΪθσλ 

κε ηηο θαηεζηεκΫλεο αθαδεκατθΫο αληηιάςεηο (ηηο νπνέεο πξνσζνχζε ε ρνιά ησλ 

Καιψλ Σερλψλ, ην πξνπχξγην ηνπ ζπληεξεηηζκνχ, γηα ηνλ πεηΫξε, κΫρξη θαη ην 

1920), θαη ζπλαθφινπζα ηελ πξνζπΪζεηΪ ηνπο γηα ηελ επηθξΪηεζε ησλ θαηλνχξησλ 

ξεπκΪησλ. Έηζη ζηΪζεθε ηδηαέηεξα ζηνπο θαιιηηΫρλεο πνπ ζπκπεξηΫιαβε ζηνλ φξν 

«γεληΪ ηνπ ΄30» θαη νη νπνένη επεδέσμαλ λα δψζνπλ κηα λΫα ιχζε ζηα πξνβιάκαηα 

πνπ Ϋζεζαλ νη πξσηνπφξνη ΠαξζΫλεο θαη ΜαιΫαο. Αθεηεξέα ππάξμε ε απφπεηξαηνπ 

πλεπκαηηθνχ θφζκνπ, χζηεξα απφ ηε ζπληξηβά ηεο ΜεγΪιεο ΗδΫαο, «λα βξεη κΫζα 

ζηελ έδηα ηε θπιά θαη ηελ θιεξνλνκηΪ ηεο, ηα ζηνηρεέα πνπ ζα βνεζνχζαλ λα 

μαλαζηειψζεη ηελ βαζχηαηα θινληζκΫλε εκπηζηνζχλε ηνπ. Δπηζηξνθά ζηηο πεγΫο, 

ζηηο δσηηθΫο δπλΪκεηο ηνπ Έζλνπο, ζηε καθξφρξνλε ηζηνξέα καο. Αλαδάηεζε ηνπ 

λάκαηνο πνπ καο ζπλδΫεη κΫζα απφ ηε ιατθά θιεξνλνκηΪ, απφ ηε βπδαληηλά 

παξΪδνζε, ζηα ειιεληζηηθΪ ρξφληα, ζηελ αξραέα ηΫρλε, εέλαη ε κεγΪιε επηδέσμε θαη 

                                                 
906π.π.,  
907π.π. 
908π.π. 
909π.π., ζει. 449. 
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ζπγρξφλσο ε δηθαέσζε ησλ αλαδεηάζεσλ φιεο ηεο γεληΪο ηνπ 30».
910

Ο πεηΫξεο 

αλαθΫξζεθε ζηε ζεκαζέα πνπ εέραλ νη εξγαζέεο ηεο ΥαηδεκηρΪιε γηα ηνπο 

ιανγξαθηθνχο θαιιηηερληθνχο καο ζεζαπξνχο, θαζψο θαη ηα δηδΪγκαηα ηνπ Πηθηψλε, 

ελψ ζηηο εηθαζηηθΫο ηΫρλεο ηφληζε ηε ζεκαζέα ηνπ Κφληνγινπ, ν νπνένο Ϊλνημε ηνλ 

δξφκν πνπ αθνινχζεζαλ νη Σζαξνχρεο, Δγγνλφπνπινο, ΠαπαινπθΪο, 

ΥαηδεθπξηΪθνο-Γθέθαο, Γηακαληφπνπινο, ΝηθνιΪνπ θαη ηθειηψηεο.Ηδηαέηεξε 

αλαθνξΪ Ϋθαλε ν ηερλνθξέηεο ζηελ επαλαζηαηηθά εξγαζέα ηνπ Γνπλαξφπνπινπ, ε 

νπνέα θαη Ϋδεημε ζηνπο λΫνπο «πσο ππΪξρνπλ ζηελ ηΫρλε θαη Ϊιινη επξεέο νξέδνληεο 

θαη ελζΪξξπλε κε ην παξΪδεηγκΪ ηνπ νπο δηζηαρηηθνχο ζηελ απεηζαξρέα θαη ηελ 

επαλΪζηαζε ελαληένλ ησλ απνθζεγκΪησλ ηεο ρνιάο»
911

 ζηνλ εμπξεζηνληζηά 

Γηψξγν ΜπνπδηΪλε, ραξαθηεξέδνληΪο ηνλ σο κηα απφ ηηο δεζπφδνπζεο θπζαηνγλσκέεο 

ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο θαη ζηνπο ΥαηδεθπξηΪθν-Γθέθα θαη Δγγνλφπνπιν, νη νπνένη 

«ρξεζηκνπνηνχλ κνξθΫο πνιχ ζπγγεληθΫο κ‟ φζεο επηθξαηνχλ ζηε Γχζε, αιιΪ 

θαηνξζψλνπλ λα ηα πξνζαξκφζνπλ ζηηο απαηηάζεηο ηεο ειιεληθάο 

πξαγκαηηθφηεηαο».
912

 Έηζη ν πεηΫξεο ζπκπΫξαλε φηη ε πνηθηιέα ηΪζεσλ θαη 

πξνζαλαηνιηζκψλ ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθάο ηΫρλεο «αλαδεηεέ ζ‟ Ϋλα ζπλερΫο 

γέγλεζζαη κηα κνξθά πνπ κΫζα ζην δηεζλΫο πιαέζην ζα κπνξά λα δηαηεξεέ νξηζκΫλα 

θαζαξΪ ειιεληθΪ γλσξέζκαηα».
913

 

 

β) Σν αθηέξσκα ηνπ πεξηνδηθνύ Επγόο ζηνλ εδάλ ζην ηεύρνο επηεκβξίνπ-

Οθησβξίνπ 1956 

Ο πεηΫξεο επαλΫιαβε νπζηαζηηθΪ ηα φζα εέρε γξΪςεη ζην πεξηνδηθφ Δζηία 

ηνλ ΓεθΫκβξην ηνπ 1955, θαη ζην «ρξνληθφ» ηνπ γηα ηε λεψηεξε ειιεληθά δσγξαθηθά, 

ην νπνέν δεκνζηεχηεθε ζην αθηεξσκαηηθφ ηεχρνο γηα ηνλ εδΪλ ην θζηλφπσξν ηνπ 

1956.
914

πσο εχζηνρα παξαηάξεζε ε Βαθαιφ, ηα πεξηζζφηεξα δεκνζηεχκαηα ηνπ 

ζπγθεθξηκΫλνπ ηεχρνπο ζπλΫζεζαλ κηα «ρνξσδέα» γηα ηελ θνηλά θαηαθξαπγά ηεο 

«ρνιάο ηνπ ΜνλΪρνπ»θαη ηεο επηδάκηαο ζπκβνιάο ηεο ζηελ εμΫιημε ηεο ηζηνξέαο 

ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο.
915

Ο ΑιΫμαλδξνο Ξχδεο, ιφγνπ ρΪξε, απΫδσζε ηελ 

Ϊγλνηα/Ϊξλεζε ησλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ γηα φια ηα κεγΪια ξεχκαηα ηεο ηΫρλεο πνπ 

                                                 
910π.π., ζει. 449-450. 
911π.π., ζει. 450. 
912π.π., ζει. 451. 
913π.π. 
914Σ. πεηΫξεο, «Υξνληθφ θαη ζρφιηα γηα ηε λεψηεξε ειιεληθά δσγξαθηθά», Εοβυξ, ηρ. 11-12, 

επηΫκβξηνο-Οθηψβξηνο 1956, ζει. 10, 24-25. 
915Δ. Βαθαιφ, «Δπέ ηνλ ηχπν ησλ άισλ», Εοβυξ, ηρ. 13, ΝνΫκβξηνο 1956, ζει. 20. 
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πάγαζαλ αδηΪθνπα απφ ηε Γαιιέα ηνλ 19
ν
 αηψλα «ζε κηα βαζηθά ζηξΫβισζε πνπ 

ππΫζηε ε ειιεληθά ηΫρλε απφ ηα πξψηα θηφιαο ρξφληα ηεο αλεμαξηεζέαο ηεο ζε κηα 

πνξεέα ιαλζαζκΫλε πνπ ηεο επηβιάζεθε». πκπιάξσζε δε φηη ε πλεπκαηηθά θαη 

θαιιηηερληθά δσά ηεο ΔιιΪδαο ζηΫλαμε επέ Ϋλα ζρεδφλ αηψλα θΪησ απφ ην βΪξνο 

κηαο «θαιιηΫξγεηαο νιφηεια πιαζηάο, ηερλεηάο, γελλεκΫλεο απ‟ ηε ζπγθηλεηηθά έζσο, 

αιι‟ Ϋκκεηξε θαη ρνληξνθνκκΫλε αξραηνιαηξεέαησλ Βαπαξψλ, αλαζηεκΫλεο φκσο θη 

εληζρπκΫλεο απφ ηελ πξνγνλνιαηξεέα ησλ Διιάλσλ». Ο Ξχδεο αλαγλψξηζε κφλν ζηα 

Ϋξγα ησλ ΠαξζΫλε θαη ΜαιΫα, φπσο θαη ζε εθεέλα ησλ παιαηφηεξσλ Δπηαλεζέσλ ά 

ηνπ Αιηακνχξα κηα «πνιχ βαζχηεξε επαθά, κηα ζπγγΫλεηα πνπ καο αγγέδεη ζαλ θΪηη 

απφιπηα νηθεέν, φρη απιψο θΪηη πνπ εμσηεξηθΪ ζπκέδεη ζηνηρεέα δσάο γλσζηάο καο, 

φπσο ηα εζνγξαθάκαηα ηνπ Γχδε.Σα Ϋξγα απηΪ εέλαη ηα κφλα πνπ μεζηξαηέζαλε απφ 

ηε κεγΪιε εζθιακΫλε ιεσθφξν πνπ ηφζνλ αδέζηαρηα θαη μΫλνηαζηα βΪδηδελ ε 

ειιεληθά ηΫρλε, θαη πάξαλε ηα κηθξΪ κνλνπΪηηα κηαο γλάζηαο θαη πην θνληηλάο καο 

Ϋθθξαζεο».
916

 Ο πχξνο Βαζηιεένπ ππνζηάξημε πσο ε «βαζπζθφηεηλε δηδαζθαιέα ηεο 

Αθαδεκέαο ηνπ ΜνλΪρνπ αλακθηζβάηεηα Ϋβιαςε ηε κνηξαέα θαη αλαπφθεπρηε 

ζηξνθά ηεο λεψηεξεο ειιεληθάο δσγξαθηθάο πξνο ηε Γχζε. ηαλ αιινχ μεθηλνχζε ε 

κεγαιχηεξε επαλΪζηαζε φισλ ησλ θαηξψλ, ζηνλ ηφπν καο ξέδσλε κηα μελνθεξκΫλε 

αθαδεκατθά παξΪδνζε». Πξφζζεζε επέζεο φηη αλ Ϋιεηπε ε καθξφρξνλε απηά Ϊζθεζε 

ηεο ειιεληθάο καηηΪο ζηε δηδαζθαιέα ηεο βαπαξηθάο αθαδεκέαο, ε αθνκνέσζε ησλ 

λΫσλ ηΪζεσλ ζα εέρε γέλεη Ϊλεηε θαη ζε θπζηνινγηθΪ ρξνληθΪ φξηα· αληέζεηα ζρεδφλ 

σο ηηο κΫξεο καο, ζπλΫρηζε ν δσγξΪθνο, θΪζε δσληαλά πξνζπΪζεηα ηεο λεψηεξεο 

ειιεληθάο ηΫρλεο λα πεηΪμεη ηνλ μεληθφ αθαδεκατθφ ηεο καλδχα θαη λα εθθξαζηεέ κε 

ηνλ δηθφ ηεο ηξφπν ζα ζθνληΪςεη ζε πξνιάςεηο, ακΪζεηα θαη παξεμεγάζεηο 

δεκηνπξγεκΫλεο ζε κηα ζρνιά ερζξηθά πξνο ηε κεζναγεηαθά καο θαηαγσγά».
917

 Ο 

ηξαηάο Γνχθαο, ηΫινο, ραξαθηάξηζε ηελ Αθαδεκέα ηνπ ΜνλΪρνπ «ιπκθαηηθά, 

νξγαληθΪ αλέθαλε λα αθνκνηψζεη ηα δηδΪγκαηα ηνπ γαιιηθνχ ηκπξεζηνληζκνχ» θαη 

ραξαθηάξηζε «νιΫζξην» ην γεγνλφο φηη νη πξψηνη Έιιελεο δσξΪθνη πξνζΫηξεμαλ εθεέ 

γηα ηε καζεηεέα ηνπο: «ν Γπδεο, ν Λχηξαο, ν Ηαθσβέδεο, ν ΒηθΪηνο, θπζηθΪ 

πξνηθηζκΫλα ηαιΫληα, πνπ θαηφξζσζαλ λα ζηαζνχλ ηζφηηκα ζηνπο δαζθΪινπο ηνπ, 

                                                 
916Α. Ξχδεο, «Cézanneά ν δξφκνο ηνπ ΜνλΪρνπ», Εοβυξ, ηρ. 11-12, επηΫκβξηνο-Οθηψβξηνο 1956, 

ζει. 11, 25. 
917. Βαζηιεένπ, «Πξνζαλαηνιηζκνέ ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο», Εοβυξ, ηρ. 11-12, επηΫκβξηνο-

Οθηψβξηνο 1956, ζει. 13-16. 
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θαηαζπαηαιάζεθαλ Ϊζθνπα, ρσξέο λα κπνξΫζνπλ λα ζεκειηψζνπλ κηα δσληαλά θαη 

ζπγρξνληζκΫλε δσγξαθηθά».
918

 

 

γ) Σν ιεύθσκα ηεο Δκπνξηθήο Σξάπεδαο Έιιελεο Εσγξάθνη ηνπ Γέθαηνπ Έλαηνπ 

Αηώλνο (Γεθέκβξηνο 1957) 

Μηα ζεκαληηθά πξνζπΪζεηα «απνθαηΪζηαζεο θαη δηθαέσζεο» ηεο 

λενειιεληθάο εηθαζηηθάο παξαγσγάο ηνπ 19
νπ

 αηψλα επηρεέξεζε ν Δξξέθνο 

ΦξαληδηζθΪθεο κε ηελ Ϋθδνζε ηνπ πνιπηεινχο ιεπθψκαηνο Έθθδκεξ Εςβνάθμζ ημο 

Γέηαημο Έκαημο Αζχκμξ, απφ ηελ Δκπνξηθά ΣξΪπεδα ηνλ ΓεθΫκβξην ηνπ 1957, ρΪξε 

ζηελ πξσηνβνπιέα ηνπ θηιφηερλνπ πξνΫδξνπ ηεο θαη θαζεγεηά ηξαηά ΑλδξεΪδε.
919

 

Σν βηβιέν πεξηιΪκβαλε εθαηφλ Ϋμη νινζΫιηδεο εηθφλεο, ηππσκΫλεο κε ηε κΫζνδν ηεο 

βαζπηππέαο ζηα εξγαζηάξηα ηνπ Η. Μαθξά θαη εέθνζη νθηψ Ϋγρξσκεο «πηζηάο 

απφδνζεο» πνπ εθηππψζεθαλ ζηα εξγαζηάξηα ηνπ Κ. Σδηξφπνπινπ.
920

 Σα Ϋξγα ησλ 

εηθνζηΫμη ζπλνιηθΪ θαιιηηερλψλ πξνΫξρνληαλ απφ ηηο ζπιινγΫο ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο θαη απφ ηηο ηδησηηθΫο ζπιινγΫο ησλ Δπξηπέδε Κνπηιέδε θαη Βαζέιεηνπ 

ΚαιθΪλε. Ο ΚαιιηγΪο κΪιηζηα πξνιφγηζε ην ιεχθσκα, ζεκεηψλνληαο φηη ζα 

απνηεινχζε «ζηαζεξφ βάκα ζηελ αλαδάηεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ δσγξΪθσλ ηνπ 

πεξαζκΫλνπ αηψλα, ζηελ απνθαηΪζηαζε ησλ παξαγλσξηζκΫλσλ θαη ηε ζσζηά 

ηνπνζΫηεζε ησλ Ϊιισλ», ζθνπφ πνπ Ϊιισζηε εέρε ζΫζεη θαη ν έδηνο ζηελ Ϋθζεζε ηνπ 

Εαππεένπ. Ο ΦξαληδηζθΪθεο ζηε ζχληνκε εηζαγσγά ηνπ αλΫθεξε πσο ην βηβιέν 

παξνπζέαδε ηηο απαξρΫο ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο, ζηα πιαέζηα ηνπ λεψηεξνπ 

ειιεληθνχ θξΪηνπο. πσο θαη ε Ϋθζεζε ηνπ Εαππεένπ, Ϋηζη θαη ε Ϋθδνζε ηεο 

Δκπνξηθάο ΣξΪπεδαο Ϋζεηε σο ζθνπφ λα δεέμεη φηη ην Ϋξγν ησλ Διιάλσλ απηψλ 

δσγξΪθσλ πνπ Ϋδξαζαλ κεηΪ ηελ Αλεμαξηεζέα δελ πζηεξνχζε ζε πνηφηεηα απφ ηα 

αληέζηνηρα δεκηνπξγάκαηα Ϊιισλ εζλψλ.
921

 Σαπηφρξνλα φκσο ν επηκειεηάο ηνπ 

                                                 
918ηξ. Γνχθαο, «Ο γαιιηθφο εκπξεζζηνληζκφο θαη νη επηδξΪζεηο ηνπ ζηε ζχγρξνλε ειιεληθά 

δσγξαθηθά», Εοβυξ, ηρ. 11-12, επηΫκβξηνο-Οθηψβξηνο 1956, ζει. 22-23. 
919Έθθδκεξ Εςβνάθμζ ημο Γέηαημο Έκαημο Αζχκμξ, Έθδνζηο Πεληεθνληαεηεξέδνο Δκπνξηθάο ΣξαπΫδεο 

ηεο ΔιιΪδνο, επηκ. Δ.Κ. ΦξαληδηζθΪθεο, Αζάλα, Δκπνξηθά ΣξΪπεδα, 1957. Σνπο φξνπο 

«απνθαηΪζηαζε θαη δηθαέσζε» ρξεζηκνπνέεζε ν έδηνο ν ΦξαληδηζθΪθεο ζηελ θαηαθιεέδα ηεο 

εηζαγσγάο ηνπ. 
920ηα Ϋγρξσκα θιηζΫ ε απνηχπσζε Ϋγηλε απεπζεέαο απφ ηα Ϋξγα ηα νπνέα κεηαθΫξνλην ζην 

ηζηγθνγξαθεέν θαη ζπλερψο παξεβΪιινλην κε ην εθΪζηνηε ηππνγξαθηθφ απνηΫιεζκα. ηηο βαζπηππέεο 

ρξεζηκνπνηάζεθαλ θσηνγξαθέεο ηνπ Δκέι, ηξαβεγκΫλεο κε εηδηθΪ θέιηξα γηα λα απνδέδνπλ πηζηΪ ηνπο 

ηφλνπο θαη ηηο ρξσκαηηθΫο θιέκαθεο ησλ πξσηνηχπσλ. Οη παξαπΪλσ πιεξνθνξέεο ζηα: Αλκ., «Σα 

θαιιηηερληθΪ λΫα ηεο Σξέηεο», εθ. Σα Νέα, 10 Γεθεκβξένπ 1957· Αλκ., «Οη Ϊγλσζηνη ζεζαπξνέ ηεο 

ειιεληθάο δσγξαθηθάο», εθ. Διπνυξ, 14 Γεθεκβξένπ 1957· Γ.Π., «Έιιελεο δσγξΪθνη ηνπ ΗΘ΄ 

αηψλνο», Σαποδνυιμξ, 14 Γεθεκβξένπ 1957. 
921Έθθδκεξ Εςβνάθμζ ημο Γέηαημο Έκαημο Αζχκμξ, φπ.π., ζει. 13. 
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ιεπθψκαηνο απνζθνπνχζε ζην λα θαηνρπξψζεη ηελ «ειιεληθφηεηα» ηεο εηθαζηηθάο 

παξαγσγάο ηνπ 19
νπ

 αηψλα, απφδεημε φηη ε ζπδάηεζε γχξσ απφ ηε λενειιεληθά ηΫρλε 

γηλφηαλ ζηε βΪζε ηνπ «ειιελνθεληξηθνχ» θξηηεξένπ.  Έηζη Ϋζπεπζε λα ηνλέζεη φηη 

παξΪ ηελ μεληθά ηνπο κφξθσζε, νη θαιιηηΫρλεο απηνέ «απνηεινχλ Ϋλα εληαέν ζχλνιν 

πνπ ρσξέο ακθηβνιέα Ϋρεη ηε ξέδα ηνπ ζηελ ΔιιΪδα». ΓηΫθξηλε κΪιηζηα ην θνηλφ ηνπο 

ζηνηρεέν, φρη ηφζν ζηε ζεκαηνγξαθέα, αιιΪ ζε «Ϋλα αζηΪζκεην ζηνηρεέν ζηελ ηερληθά 

ηνπο», ην νπνέν ηνπο Ϋθαλε λα μερσξέδνπλ κΫζα ζηελ επξσπατθά ηΫρλε θαη λα 

απνηεινχλ κηα ηδηαέηεξε νκΪδα, ηελ «ειιεληθά ζρνιά».
922

 Ο ΦξαληδηζθΪθεο 

αλαθΫξζεθε, επέζεο, ζηε καθξαέσλε ειιεληθά παξΪδνζε, αλαγλσξέδνληαο ηνλ 

ειιεληθφ ραξαθηάξα θαη ηελ «ειιεληθά πθά» ηεο εθθιεζηαζηηθάο ηΫρλεο θαη ησλ 

πνηθέισλ κνξθψλ ηεο ιατθάο ηΫρλεο, νη νπνέεο φκσο δελ κπνξνχζαλ λα απνηειΫζνπλ 

ην μεθέλεκα ζηελ πνξεέα ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο. Έρεη εδψ ελδηαθΫξνλ λα 

ζεκεηψζσ φηη ν δσγξΪθνο-επηκειεηάο άηαλ κΪιινλ αξλεηηθφο σο πξνο ηελ 

Δπηαλεζηαθά ρνιά, ηελ νπνέα ραξαθηάξηζε «ηηαιέδνπζα δσγξαθηθά» κε ηνπηθφ 

ραξαθηάξα πνπ απερνχζε ηηαιηθΫο ζρνιΫο παξαθκάο θαη δελ κπνξνχζε λα αζθάζεη 

απνθαζηζηηθά επέδξαζε ζην ειεχζεξν Ϋζλνο. Γηα ηνλ ΦξαληδηζθΪθε, ζπλεπψο, νη 

«πξσηεξγΪηεο» ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο άηαλ«θπξέσο θησρΪ παηδηΪ ηνπ ιανχ», 

ηα νπνέα ζηΪιζεθαλ ζηελ Δπξψπε γηα λα ζπνπδΪζνπλ. Κη ελψ αλαγλψξηζε φηη πνιιΫο 

θνξΫο νη θαιιηηΫρλεο εξγΪζηεθαλ «θαη Ϋμσ ηεο ειιεληθάο ηδηνζπγθξαζέαο ηνπο», 

πξφζζεζε φηη «νπσζδάπνηε ζην Ϋξγν ηνπο αλεπξέζθεη θαλεέο πΪληα ζπλεέδεζε ηεο 

θαηαγσγάο ησλ θαη θξφλεκα». ΣΫινο, ζεκεέσζε φηη ε ειιεληθά δσγξαθηθά ηνπ 19
νπ

 

αηψλα δελ απερνχζε απνθιεηζηηθΪ ηε δσγξαθηθά ηνπ ΜνλΪρνπ θαη αλΫθεξε ηα 

παξαδεέγκαηα ησλ θαιιηηερλψλ εθεέλσλ, φπσο νη Κξηεδάο, ΚνπλειΪθεο, ΞπδηΪο θ.Ϊ. 

πνπ ζπνχδαζαλ ζηελ Ηηαιέα θαη ηε Γαιιέα. Τπνζηάξημε δε φηη ν αββέδεο αλ θαη 

ζπνχδαζε θαη Ϋδεζε κηζφ ζρεδφλ αηψλα ζηε Γεξκαλέα, ππάξμε δσγξΪθνο 

«πξσηφηππνο θαη βαζηθΪ αληέζεηνο πξνο ην πεξηβΪιινλ ηνπ ΜνλΪρνπ».
923

 

Σν ιεχθσκα ηεο Δκπνξηθάο ΣξΪπεδαο Ϋηπρε ηεο ζεξκάο ππνδνράο ζηνλ 

θαζεκεξηλφ θαη πεξηνδηθφ ηχπν. Ο Μαλφιεο ΥαηδεδΪθεο παξαηάξεζε εχζηνρα πσο 

άηαλ πξαγκαηηθΪ απέζαλε ε Ϋθηαζε ηεο ΪγλνηΪο καο γηα ηε ρζεζηλά κφιηο 

θαιιηηερληθά καο ηζηνξέα θαη ππνγξΪκκηζε πφζν «πησρφηαηε» εέλαη ε ζρεηηθά 

βηβιηνγξαθέα, φρη ζε Ϋξγν ζπλζεηηθφ, γηα ην νπνέν δελ κπνξεέ αθφκε λα γέλεη ιφγνο, 

αιιΪ θαη ζε κνλνγξαθέεο. εκεέσζε επέζεο φηη ε ζπζηεκαηηθά κειΫηε ηεο 

                                                 
922π.π. 
923π.π., ζει.14. 
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ζπγθεθξηκΫλεο ηΫρλεο άηαλ αλαγθαέα γηα ηελ απηνζπλεηδεζέα καο, επεηδά αθξηβψο 

«δελ εθηηκάζακε φζν θαη φπσο πξΫπεη ηελ πξφζθαηε θαιιηηερληθά καο παξαγσγά, 

επεηδά πΪληα ηε ζπγθξέλακε κε ην “αξραέν θΪιινο”. Γηα ηνχην θαη δελ δηδΪζθεηαη 

ζηα παλεπηζηάκηΪ καο ε λεψηεξε ηζηνξέα ηεο ηΫρλεο, πνπ ζα παξαζθεχαδε κειεηεηΫο 

θαηΪιιεινπο λα θαηαπηαζζνχλ κε ζΫκαηα λενειιεληθΪ. Μαο αξθεέ ε παξνπζέα ζην 

δηδαθηηθφ πξφγξακκα ηεο αξραέαο θαη ηεο βπδαληηλάο ηΫρλεο». ΑλΫθεξε,επέζεο, φηη ε 

παξαγλσξηζκΫλε ηΫρλε ηνπ 19
νπ

 αηψλα Ϋρεη αλΪγθε απφ ηελ ππφιεςε θαη απφ ηελ 

αγΪπε καο γηα λα γέλεη «ζΫκα ζνβαξάο θαη ζπζηεκαηηθάο κειΫηεο, δειαδά 

νπζηαζηηθάο γλσξηκέαο καδέ ηεο, ψζηε λα ελεξγεέ κΫζα ζηνλ ζχγρξνλν πνιηηηζκφ καο 

ζαλ παξΪγνληαο δεκηνπξγηθφο, ζαλ Ϋλαο θφκπνο γεξφο ζηελ αιπζέδα ηεο ειιεληθάο 

παξΪδνζεο». ΣΫινο, ππνζηάξημε φηη νη δσγξΪθνη ηνπ δεχηεξνπ κηζνχ ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

άζειαλ λα θΪλνπλ θαη ειιεληθά ηΫρλε, δνχιεπαλ φκσο κΫζα ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο 

επνράο ηνπο θαη επΫθξηλε εκκΫζσο ηνπο κειεηεηΫο εθεέλνπο πνπ εέραλ ηελ αμέσζε λα 

εληαρζνχλ νη δσγξΪθνη απηνέ ζηηο ηφηε πξσηνπνξηαθΫο νκΪδεο ησλ ηκπξεζηνληζηψλ 

«γηαηέ εθεέλεο άηαλ θαξπνέ μΫλσλ θαη ψξηκσλ θαιιηηερληθψλ παξαδφζεσλ. ΑιιΪ ηηο 

απαηηάζεηο ηεο επνράο, ην γεξφ ζρΫδην, ηε ζσζηά θσηνζθέαζε, ηε θπζηθφηεηα, ηε 

ρΪξε, ηηο ηθαλνπνηνχλ νη δσγξΪθνη καο κε ην παξαπΪλσ πξνζδέδνληαο ζηε 

ζεκαηνγξαθηθά απηά ηΫρλε επγΫλεηα θαη ζεκλφηεηα, αξεηΫο πνπ δελ ηηο βξέζθνπκε 

ζπρλΪ ζε μΫλεο ηΫρλεο».
924

 Ο ΜπΪκπεο ΚιΪξαο ραξαθηάξηζε αλαπφθεπθηε ηελ 

εμΫιημε ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο πξνο ηελ 

θαζπζηεξεκΫλε γεξκαληθά ηΫρλε ηνπ 19
νπ

 αηψλα, ε νπνέα θαη εκπφδηζε λα 

ελζηεξληζζνχλ νη δσγξΪθνη ηα ξεχκαηα ηνπ ηκπξεζηνληζκνχ πνπ ηελ έδηα πεξένδν 

ηΪξαδαλ ηα ιηκλαζκΫλα θαιιηηερληθΪ λεξΪ ζηε Γπηηθά Δπξψπε, κε ην επηρεέξεκα φηη 

άηαλ αδχλαην ζηνπο ρξφλνπο εθεέλνπο λα ππΪξμεη απηνθπάο θαιιηηερληθά παξΪδνζε. 

Αλαγλψξηζε, φκσο, ζηε λενειιεληθά δσγξαθηθά παξαγσγά δχν πξνηεξάκαηα: 

Πξψηνλ φηη θαηφξζσζε λα ζπιιΪβεη θαη λα εθθξΪζεη αξθεηΪ γεγελά ζηνηρεέα: 

«Δζληθφ ζΫκα, θξφλεκα, αέζζεκα, θσο, ρξψκα, αηκφζθαηξα, κνινλφηη πθέζηαηαη 

θαηαζιηπηηθά ηελ μεληθά επέδξαζε, ζε πνιιΫο ηδηΪδνπζεο γξακκΫο ηεο, εέλαη 

ειιεληθΪ. Απφ ηελ Ϊπνςε απηά Ϋρεη ειιεληθφ ραξαθηάξα». Καη δεχηεξνλ φηη «Ϋρεη ηε 

καζηνξηΪ ηεο, κηα καζηνξηΪ πνπ θΪλεη ηα Ϋξγα ηεο δεκνθηιά θαη δηΪζεκα. Πνιινέ 

απφ ηνπο ηερλέηεο κπφξεζαλ λα ζηαζνχλ θαη Ϋμσ, λα κεζνξκέζνπλ ηελ ειιεληθά ηΫρλε 

θαη Ϋμσ απφ ηα φξηα ηνπ κηθξνχ ηφπνπ ηνπο. Γεκηνχξγεζαλ Ϋηζη ζηΫξεν ην πξψην 

                                                 
924Μ. ΥαηδεδΪθεο, «ΕσγξΪθνη ηνπ 19νπ αηψλα», εθ. Σμ Βήια, 28 Γεθεκβξένπ 1957. Με αλαπαξαγσγά 

ηνπ πέλαθα ηνπ ΚνπλειΪθε «Ζ νηθνγΫλεηα ηνπ δσγξΪθνπ». 
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ζθαιέ ηεο παξΪδνζεο γηα ηε λεψηεξε δσγξαθηθά ζηελ ΔιιΪδα».
925

 Ο πχξνο 

Παλαγησηφπνπινο ηφληζε φηη παξΪ ηηο ζπνπδΫο ηνπο ζην εμσηεξηθφ, νη θαιιηηΫρλεο 

«εθξΪηεζαλ αλφζεπηε ηελ ειιεληθφηεηΪ ηνπο: φινη ηνπο νη πέλαθεο απνπλΫνπλ ην 

Ϊξσκα ηνπ δηθνχ καο ππαέζξνπ, ηελ αιηζΪρλε ησλ ζαιαζζψλ καο», ελψ θαη απηφο κε 

ηε ζεηξΪ ηνπ αλαγλψξηζε σο πξνηΫξεκα ησλ Ϋξγσλ απηψλ ηα  θαζαξΪ δσγξαθηθΪ 

ηνπο ζηνηρεέα, ηε ζηεξεφηεηα ηνπ ζρεδένπ, ηε ρξσκαηηθά αξκνλέα θαη ηε δσληαλά 

Ϋθθξαζε ησλ κνξθψλ.
926

 Ο Μέιηνο Γαξέδεο αλΫθεξε θαη απηφο πσο νη ζπνπδαγκΫλνη 

ζην εμσηεξηθφ θαιιηηΫρλεο δελ άηαλ ζε ζΫζε λα αλαπηχμνπλ ηελ παξΪδνζε ηεο 

ζξεζθεπηηθάο θαη ιατθάο δσγξαθηθάο θαη θαηΪ ζπλΫπεηα δηαζπΪζηεθε ε ζπλΫρεηα ηεο 

ειιεληθάο ηΫρλεο, Ϋβξηζθε φκσο ζ‟ φινπο ηνπο δσγξΪθνπο «κηα ζπλεέδεζε ηεο 

θαηαγσγάο ηνπο, θνηλΪ ζηνηρεέα πνπ ηνπο ζπλδΫνπλ κε ηνλ ηφπν».
927

 Ζ Βαθαιφ Ϋθαλε 

ιφγν γηα ηε πξψηε ζνβαξά πξνζπΪζεηα πνπ γέλεηαη γηα ηελ απνθαηΪζηαζε ηεο 

ειιεληθάο δσγξαθηθάο ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ησλ παξεμεγάζεσλ πνπ Ϋρεη πξνθαιΫζεη. 

ΜΪιηζηα αλαγλψξηζε πσο άκαζηε πιΫνλ ππνρξεσκΫλνη κπξνζηΪ ζηελ πνηφηεηα ησλ 

Ϋξγσλ λα θΪλνπκε νξηζκΫλεο αλαζεσξάζεηο ζηηο απφςεηο καο, θαη ζεκεέσζε πσο ν 

ΦξαηδηζθΪθεο «δελ δάηεζε απιψο λα απνθαηαζηάζεη ζηε ζπλεέδεζά καο απηά ηε 

δσγξαθηθά, κα λα ηελ ππεξαζπέζεη, φρη κφλνλ λα αλνέμεη ηνλ δξφκν γηα ηελ κειΫηε 

ηεο κα λα απνδεέμεη πφζν εέλαη Ϊμηα γηα κειΫηε».
928

 Ο πεηΫξεο, θΪλνληαο κΪιινλ 

κηα απηνθξηηηθά γηα ηα φζα εέρε γξΪςεη κεξηθΪ ρξφληα λσξέηεξα, αλΫθεξε πσο «φηαλ 

δελ Ϋρεη γέλεη πνηΫ σο ηα ηειεπηαέα ρξφληα θακηΪ ζπζηεκαηηθά πξνζπΪζεηα 

πεξηζπιινγάο θαη κειΫηεο ηνπ πιηθνχ, φηαλ θαη φζνη κπνξνχζαλ λα ην εέραλ θΪλεη, 

αδηαθφξεζαλ, εέλαη θπζηθφ λα βγάθαλ θαηΪ θαηξνχο θαη ζθαικΫλα ζπκπεξΪζκαηα. 

Σα ζθΪικαηα φκσο δελ δηνξζψλνληαη κνλΪρα κε ηηο δηαπηζηψζεηο. πζηεκαηηθΫο 

κειΫηεο ρξεηΪδνληαη θαη πξαθηηθΫο ιχζεηο γηα ηελ θαιχηεξε γλσξηκέα ηεο 

                                                 
925Μ. ΚιΪξαο, «Έιιελεο δσγξΪθνη ηνπ 19νπ αηψλα», εθ. Ζ Βναδοκή, 11 Γεθεκβξένπ 1957. 
926. Παλαγησηφπνπινο, «ΚαιιηηερληθΫο εθδφζεηο», εθ. Έεκμξ, 16 Γεθεκβξένπ 1957.  
927Μ. Γαξέδεο, «Οη Έιιελεο δσγξΪθνη ηνπ 19νπ αηψλα», εθ. Ζ Αοβή, 8 Ηαλνπαξένπ 1958. Ο Γαξέδεο 

ζεκεέσζε επέζεο: «ΒιΫπνπκε φηη δελ εέκαζηε πΪληνηε νπξαγνέ, φηη ππάξραλ θαη ππΪξρνπλ αμέεο ζηνλ 

ηφπν καο παξ‟ φιε ηελ παξαγλψξηζά ηνπο, φηη κπνξνχκε λα πξνζθΫξνπκε φπσο θαη λα δερζνχκε 

πνιηηηζηηθΫο πξνζθνξΫο. Κη απηφ Ϋρεη κεγΪιε αμέα ζε κηα επνρά πνπ νη αμέεο ηνπ ηφπνπ καο 

παξαγλσξέδνληαη θαη πνπ θαινχκε ζηελ ΔιιΪδα μΫλνπο ηερληθνχο γηα ηα πην απέζαλαλ πξΪγκαηα, ελψ 

Ϋρνπκε αλΪγθε λα απνθηάζνπκε ζπλεέδεζε ηεο δηθάο καο πξνζθνξΪο. ΦηΪλεη πηα ε θηελά θαη ρσξέο 

φξνπο εηζαγσγά πλεπκαηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ αμηψλ. Αληαιιαγά αμηψλ κπνξεέ θαη πξΫπεη λα γέλεη κε 

ακνηβαηφηεηα θαη έζνπο φξνπο. Καη ην βηβιέν ηεο Δκπνξηθάο καο δεέρλεη φηη δελ άκαζηε νπξαγνέ, φηη 

άκαζηε ζε ζΫζε λα πξνζθΫξνπκε θαη λα πΪξνπκε κε έζνπο φξνπο. ΤπΪξρεη Ϋλα γεξφ πιαζηηθφ 

νηθνδφκεκα, κηα ειιεληθά παξΪδνζε πνπ κπνξνχκε λα ζηεξηρζνχκε».   
928Δ. Βαθαιφ, «Ζ δσγξαθηθά ηνπ 19νπ αηψλνο», εθ. Σα Νέα, 3 Ηαλνπαξένπ 1958. 
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θαιιηηερληθάο καο θιεξνλνκηΪο».
929

 ΣΫινο, ν ραξΪθηεο ΣΪζζνο ζπλΫδεζε εχζηνρα ην 

ιεχθσκα ηεο Δκπνξηθάο ΣξΪπεδαο κε ηηο αληέζηνηρεο πξνζπΪζεηεο ηνπ ΚαιιηγΪ ζην 

ΕΪππεην θαη ηε ζπγθινληζηηθά, φπσο ηε ραξαθηάξηζε, εληχπσζε πνπ πξνθΪιεζε ε 

Ϋθζεζε ηνπ λενειιεληθνχ απηνχ ζεζαπξνχ, αιιΪ θαη ηε ζπλαθφινπζε θξέζε 

ζπλεέδεζεο: «νη δσγξΪθνη ηνπ 19
νπ

 αηψλα, άηαλ κηα πξαγκαηηθφηεηα κε γεξΪ ζεκΫιηα, 

ηθαλΪ λα ζεθψζνπλ Ϋλα πιαζηηθφ νηθνδφκεκα ππνινγέζηκν. Απηφ ινηπφλ ην 

νηθνδφκεκα καο ην ζπλΫζεζε θαη καο ην παξνπζέαζε κε ηελ κνξθά κηαο πξαγκαηηθΪ 

ζαπκαζέαο εθδφζεσο ν δσγξΪθνο Δξξέθνο ΦξαηδηζθΪθεο».
930

 

 

δ) Σν ιέπθσκα Σύρξνλνη Έιιελεο δσγξάθνη(Γεθέκβξηνο 1961) 

Θα κπνξνχζακε λα δνχκε ην ιεχθσκα φβπνμκμζ Έθθδκεξ Εςβνάθμζ, σο ηε 

ζπλΫρεηα ηεο Ϋθδνζεο ηεο Δκπνξηθάο ΣξΪπεδαο ηνπ 1957, αθνχ ζηελ αθεηεξέα ηνπ 

ηνπνζεηάζεθαλ ηα Ϋξγα ηνπ ΠαξζΫλε. ηελ εηζαγσγά ηεο ε Βαθαιφ εληφπηζε δχν 

πξνβιάκαηα ζηελ εμΫιημε ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο. Πξψηνλ, ην δάηεκα ηνπ 

ζπγρξνληζκνχ ηεο, αθνχ σο «ρψξα κηθξά» ε εμΫιημε ηεο ηΫρλεο δελ κπνξεέ λα εέλαη 

ελδνγελάο, επεηδά νη «απνθαζηζηηθΫο δπκψζεηο γέλνληαη ζηα κεγΪια θΫληξα θαη απφ 

θεη Ϋπεηηα εμαπιψλνληαη, Ϊιινηε Ϋγθαηξα θαη Ϊιινηε θαζπζηεξεκΫλα».
931

 Καη 

δεχηεξνλ, ην δάηεκα ησλ κεγΪισλ ραζκΪησλ θαη ησλ απφηνκσλ δηαθνπψλ ηεο 

παξΪδνζεο, θαη θαηΪ ζπλΫπεηα ηελ απνπζέα κηαο«αιπδηδσηάο, δεκΫλεο ζπλΫρεηαο πνπ 

ν Ϋλαο ηεο θξέθνο ζηΫθεηαη πξνυπφζεζε γηα ηνλ Ϊιινλ».
932

ρνιηΪδνληαο, ζηε 

ζπλΫρεηα, ηε λενειιεληθά εηθαζηηθά παξαγσγά ακΫζσο κεηΪ ηελ ΑπειεπζΫξσζε, ε 

Βαθαιφ αλΫθεξε ραξαθηεξηζηηθΪ πσο ε ΔιιΪδα «ζηΪζεθε Ϊηπρε», εμαηηέαο αθξηβψο 

ηεο ζχλδεζεο ησλ δσγξΪθσλ κε ηε «ρνιά ηνπ ΜνλΪρνπ». Κη ελψ αλαγλψξηζε 

ηε«ζπρλΪ εμαηξεηηθά πνηφηεηα» ησλ ζπγθεθξηκΫλσλ Ϋξγσλ, ηφληζε φηη ε γεξκαληθά 

απηά επηξξνά «ηνχο θξΪηεζε, εθηφο απφ ιέγεο κεκνλσκΫλεο πεξηπηψζεηο, καθξπΪ απφ 

ηηο δπκψζεηο πνπ πξνεηνηκΪδνληαλ θαη εέραλ αξρέζεη άδε λα εθδειψλνληαη ηελ έδηα 

απηά επνράκε ηνλ εκπξεζζηνληζκφ ζην Παξέζη».
933

Ζ Βαθαιφ πξφζζεζε, επέζεο, φηη 

θαη ε επηαλεζηαθά ηΫρλε «πνπ ζηΪζεθε επέζεο ζηελ εμΫιημε αλ φρη ζηηο ξέδεο ηεο 

                                                 
929Σ. πεηΫξεο, «Έιιελεο δσγξΪθνη ηνπ 19νπ αηψλα», εθ. Δθεοεενία, 20 Γεθεκβξένπ 1957. Βι. θαηT. 

Spiteris, «PeintresgrecsduXIXesiècle», εθ. Le Messagerd‟Athènes, 15 Γεθεκβξένπ 1957. 
930ΣΪζζνο, «Σν κλεκεηψδεο ιεχθσκα ηεο Δκπνξηθάο ΣξαπΫδεο», εθ. Νεμθυβμξ Παηνχκ, 15 

Γεθεκβξένπ 1957. 
931φβπνμκμζ Έθθδκεξ Εςβνάθμζ, πξφινγνο René Huyghe, εηζαγσγά ΔιΫλεο Βαθαιφ, Αζάλα, Επγφο, 

1961, ζει. ΗΥ. 
932π.π., ζει. Υ. 
933π.π. 
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πεξηζζφηεξν ζπλδεδεκΫλε κε ηελ επξσπατθά-ηηαιηθά Ŕ παξΪ κε ηελ ειιεληθά 

Ϋθθξαζε», εέρε άδε πξνζπεξΪζεη ην ζεκεέν ηεο αθκάο ηεο ηελ επνρά ηεο 

ΑπειεπζΫξσζεο».
934

Γηα ηελ Βαθαιφ, επνκΫλσο, «ε ζπλΫρεηα ηεο αλΪπηπμεο θαη ηνπ 

ζρεκαηηζκνχ ζπγρξφλσο κηαο θαηλνχξηαο παξΪδνζεο “λενειιεληθάο ηΫρλεο” αξρέδεη 

νπζηαζηηθΪ απφ ηελ γεληΪ ηνπ ΠαξζΫλε», επεηδά ηφηε μεθέλεζε λα ζρεκαηέδεηαη φρη 

απιΪ Ϋλα ζψκα (corpus) λενειιεληθψλ Ϋξγσλ, αιιΪ θαη ε ζπλεέδεζε κηαο ηΫρλεο 

ειιεληθάο, κε ηελ πξνζπΪζεηα ησλ δσγξΪθσλ λα θσηέζνπλ, κε ηε ζπλδξνκά ησλ 

δηδαγκΪησλ ηεο Γχζεο, «απηφλ ηνλ ρψξν ηνλ ηζηνξηθφ, γεσγξαθηθφ, πλεπκαηηθφ θαη 

αλζξψπηλν, πνπ ηξΫθεη ηα βηψκαηΪ ηνπο».
935

Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ απηάο ηεο 

γεληΪο άηαλ, ζχκθσλα πΪληα κε ηε ζπγγξαθΫα, ε «αλΪγθε λα ξηδψζε ε ειιεληθά 

Ϋθθξαζε κε ηα ζηνηρεέα πνπ ηεο παξΫρεη ν ζπγρξνληζκφο ηεο κε ηελ επξσπατθά, ζηε 

κνξθά, ην αέζζεκα θαη ην πλεχκα κηαο ειιεληθάο πξαγκαηηθφηεηαο». Ζ Βαθαιφ 

βξάθε ηε ζπλΫρεηα ησλ απφςεσλ ηνπ ΠαξζΫλε ζηα Ϋξγα ησλ ΠαπαινπθΪ θαη 

ΥαηδεθπξηΪθνπ-Γθέθα, ηα νπνέα άηαλ βγαικΫλα κΫζα απφ ηα δηδΪγκαηα ησλ εδΪλ 

θαη ηνπ θπβηζκνχ. Σαπηφρξνλα ηα θεξχγκαηα ηνπ Κφληνγινπ γηα επηζηξνθά ζηε 

βπδαληηλά ηΫρλε, βξάθαλ πξνεηνηκΪζκΫλν ην Ϋδαθνο απφ ηε ζηξνθά νιφθιεξεο ηεο 

επξσπατθάο ηΫρλεο πξνο ηηο ξέδεο. ΚαηΪ ζπλΫπεηα ε πην θνληηλά καο παξΪδνζε ηεο 

ιατθάο θαη ηεο κεηαβπδαληηλάο θπξέσο ηΫρλεο «καο γλσξέδεη ηνλ έδην καο ηνλ εαπηφ, 

καο μαλαδέλεη ηελ γλεζηφηεηΪ καο». Γηα ηε Βαθαιφ, ε «γεληΪ ηνπ 30 δηαπλΫεηαη απφ 

απηάλ ηελ ηδΫα: ΜειεηΪ ηελ ιατθά ηΫρλε, αλαθαιχηπεη ηνλ Θεφθηιν, ζπκΪηαη ηα 

Φαγηνχκ».
936

 Σν ειιεληθφ ρξψκα ζηνλ θπβηζκφ ηνπ ΥαηδεθπξηΪθνπ ηνλ Ϋδσζαλ νη 

γεσκεηξηθΫο θφξκεο ηεο ιατθάο δηαθνζκεηηθάο. Οη Σζαξνχρεο θαη Γηακαληφπνπινο 

Ϊλνημαλ φινπο ηνπο πφξνπο ηεο δσγξαθηθάο ηνπο ζε κηαλ ειιεληθάλ πξαγκαηηθφηεηα 

πνπ δηαθξέλεηαη γηα πξψηε θνξΪ λα δε κε ην έδην πιηθφ πνπ Ϋδεζε ηελ ηζηνξέα ηεο». Ζ 

γεληΪ ηνπ ΄30 ελέζρπζε ην ξεχκα ηεο «ειιεληθφηεηαο», μεθηλψληαο θαη θΫξλνληαο Ϋλα 

λΫν λάκα ζχλδεζεο κε ηελ παξΪδνζε θαη ηελ ηζηνξέα ηεο: «ΓηεγεκαηηθΪ ζηνηρεέα ηεο 

θαζεκεξηλάο ιατθάο δσάο, ε Ϋμαξζε ηεο θπζηνγλσκέαο ηεο, αλαθνξΫο ζηελ 

αγγεηνγξαθέα, ζηηο ηνηρνγξαθέεο ηεο Πνκπεΐαο, ζηε ιατθά αξρηηεθηνληθά, ζη 

Φαγηνχκ, ά ζηελ αξρατθά ηΫρλε, δηαθξέλνληαη ζπλδεδεκΫλα κε ηα πξνβιάκαηα πνπ 

εηΫζεζαλ απφ ηελ επαθά ηεο ειιεληθάο κε ηελ επξσπατθά δσγξαθηθά» (ζει. ΥΗ). Μηα 

παξΪιιειε ηΪζε ηελ έδηα επνρά, κε ακεζψηεξε ζχλδεζε κε ηελ επξσπατθά ηΫρλε, θαη 

                                                 
934π.π. 
935π.π. 
936π.π., ζει. ΥΗ. 
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«πνπ δελ αληηκεησπέδεη ηα θαιιηηερληθΪ πξνβιάκαηα ζπλδεδεκΫλα κε θαλελφο εέδνπο 

εζληζκφ», εθθξΪζηεθε ζην Ϋξγν ησλ Γνπλαξφπνπινπ θαη ηνπ ΜπνπδηΪλε. 

Ζ Βαθαιφ αλαθΫξζεθε ζηε ζπλΫρεηα ζηε γεληΪ πνπ δξαζηεξηνπνηάζεθε κε 

ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη πνπ βξάθε ηελ ελφηεηΪ ηεο κΫζα ζην γεληθφηεξν  

θιέκα πνπ επλννχζε ηελ εθδάισζε ησλ εμπξεζηνληζηηθψλ ζηνηρεέσλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ην Ϋξγν ηνπ Μφξαιε, ν νπνένο ζπλδχαζε ηηο επηδηψμεηο ηεο 

ειιεληθφηεηαο κε ηε δπλαηφηεηα κηαο ηΫηνηαο Ϋθθξαζεο ηνπ ηξαγηθνχ. ΜεηΪ ην ηΫινο 

ηνπ ΠνιΫκνπ, νη πην πνιινέ λΫνη Ϋθπγαλ γηα ην εμσηεξηθφ θαη απφ εθεέ εηζΫβαιαλ ηα 

κελχκαηα ηεο επηθξΪηεζεο ηεο αθεξεκΫλεο ηΫρλεο. Οη ζρεκαηηκζΫλνη δσγξΪθνη πνπ 

εληΪζζνληαη πνιχ γξάγνξα ζ‟ απηφ ην λΫν γηα ηελ ειιεληθά ηΫρλε ξΫπκα δηαηεξνχλ 

ηνλ ραξαθηάξα ηνπο. Ο Κνληφπνπινο δέλεη αθεξεκΫλν ζράκα ζηα θιαζηθΪ ηνπ 

νξΪκαηα, παξακΫλνληαο ζππαγάο, ελψ ν ππξφπνπινο, ζπγρσλεχνληαο ηηο 

εκπξεζζηνληζηηθΫο θαηαβνιΫο κε ηηο εδαλληθΫο βιΫςεηο ηεο λεφηεηΪο ηνπ, βξέζθεη 

ζηελ ηζνξξνπέα ηεο νξγΪλσζεο επθέλεησλ γξακκψλ κε κηαλ χιε δηΪρπηνπ θσηφο, Ϋλα 

ζχγρξνλν αληέζηνηρφ ηνπο. Γηα ηε Βαθαιφ ε γφληκε ηζηνξέα ησλ ηειεπηαέσλ πελάληα 

ρξφλσλ ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο βξέζθεηαη ζηελ θαηΪθηεζε απηνχ ηνπ ρψξνπ πνπ 

απαηηνχζε γηα λα ππΪξρεη κε κηα δηθά ηεο ππφζηαζε ε δσγξαθηθά καο. Ζ δηεζλάο 

θξηηηθά, ππνγξΪκκηζε ε Βαθαιφ, αλαθΫξεη ηδηαέηεξα ηα ειιεληθΪ ζηνηρεέα, ηε κλάκε 

πνπ θξαηΪ κΫζα ηεο θαη ην βέσκα ηνπ ειιεληθνχ θσηφο θαη ηεο ειιεληθάο θχζεο πνπ 

εθθξΪδεη.  

 

ε) Ζ Ηζηνξία ηεο Νενειιεληθήο Τέρλεο ηνπ Φώηνπ Γηνθύιιε ην 1962 

Σν γεληθφηεξν ελδηαθΫξνλ γηα ηελ εμΫιημε ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο ζηα ηΫιε 

ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1950 θαη ζηηο αξρΫο ηεο επφκελεο αληηθαηνπηξέδεηαη, θαηΪ ηε 

γλψκε κνπ, θαη ζηελ επηινγά ηνπ εβδνκεληαπεληΪρξνλνπ πηα Φψηνπ Γηνθχιιε λα 

εθδφζεη ηε δηθά ηνπ κειΫηε γηα ην ζπγθεθξηκΫλν ζΫκα.
937

 ξηζε σο αθεηεξέα ηεο 

λενειιεληθάο ηΫρλεο ην Ϋηνο 1821, ραξαθηεξέδνληαο κΪιηζηα σο ιΪζνο λα 

απνθαιεέηαη «λενειιεληθά» ε εηθαζηηθά παξαγσγά ηεο πεξηφδνπ 1452-

1821.
938

Σηηινθφξεζε δε ην ηξέην θεθΪιαην ηνπ βηβιένπ σο «Ζ εθηαλεζηψηηθε ηηαιηθά 

ζρνιά» θαη ηφληζε πσο «ην 1821 ε Δθηαλεζηψηηθε δσγξαθηθά άηαλ πηα Ϋλα ηκάκα 

                                                 
937Φ. Γηνθχιιεο, Ηζημνία ηδξ Νεμεθθδκζηήξ Σέπκδξ (Εςβναθζηήξ, Γθοπηζηήξ, Υαναηηζηήξ, 

Ανπζηεηημκζηήξ ηαζ Γζαημζιδηζηήξ), 1821-1941, 2 ηφκνη, Αζάλα, Σν Διιεληθφ Βηβιέν, 1962-1963.  
938π.π., ζει. 73. 
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ηεο Ηηαιηθάο ρνιάο»
939

 θαη φηη ε ηΫρλε ηνπ Καληνχλε «εέλαη θαζαξά θαη γλάζηα 

Ηηαιηθά δσγξαθηθά ηνπ θαηξνχ ηνπ».
940

 ΓηΫθξηλε Ϋηζη ηξεηο πεξηφδνπο ζηελ ηζηνξέα 

ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο: α) Σα πξψηα βάκαηα, 1821-1861, β) Κιαζηθηζκφο θαη 

ξεαιηζκφο, 1861-1901, θαη γ) Οη λεψηεξνη δξφκνη, 1901-1941. 

Ο Γηνθχιιεο ραξαθηάξηζε ηνπο θαιιηηΫρλεο πνπ δξαζηεξηνπνηάζεθαλ ηα 

ρξφληα κεηΪ ηελ ΑπειεπζΫξσζε (θαη κΫρξη ην 1861) σο «ΜαζεηΫο ηεο δπηηθάο 

δσγξαθηθάο». Γηα παξΪδεηγκα, ε δσγξαθηθά ηνπ Αξηζηεέδε Οηθνλφκνπ εέρε κηα 

αξκνλέα ζην ρξψκα, «κα δελ παξνπζηΪδεη ηηπνηα ην Διιεληθφ. Δέλαη Γεξκαληθά 

δσγξαθηθά ηνπ θαηξνχ ηνπ»
941

 ν ΚνπλειΪθεο άηαλ «Ϋλαο αθαδεκατθφο ηεο Ηηαιηθάο 

ηΫρλεο, ρσξέο αλεζπρέεο θαη δχζθνια ςαμέκαηα [...] άηαλ πηζηφ παηδέ ηεο Ηηαιηθάο 

ηΫρλεο, ρσξέο λα Ϋρεη ηέπνηα ην ραξαρηεξηζηηθφ Διιεληθφ»
942

ν νχηδνο άηαλ θη 

«απηφο θαη πξνζερηηθφο καζεηάο ηεο Γπηηθάο ηΫρλεο ηνπ θαηξνχ ηνπ».
943

 

Αλαθεξφκελνο ζηε δεχηεξε πεξένδν ηεο ηζηνξέαο ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο 

(1861-1901),ζεκεέσζε θαη απηφο κε ηε ζεηξΪ ηνπ, φηη δελ Ϋπξεπε λα παξακειεζνχλ ε 

βπδαληηλά αγηνγξαθέα θαη ε ιατθά δσγξαθηθά: «νζν θη αλ νη ηΫρλεο απηΫο βξέζθνληαλ 

ζε μεπεζκφ, άζαλ φκσο δηθΫο καο θαη ζα Ϊμηδε λα ηηο κειεηάζνπκε θαη λα βξνχκε θη 

Ϊιια ληφπηα ζηνηρεέα θαη λα πξνρσξάζνπκε γηα λα θηΪζνπκε ζε κηα αλψηεξε δηθά 

καο δσγξαθηθά. Γελ Ϋγηλε φκσο θΪηη ηΫηνην. Ζ Γεξκαληθά ηΫρλε θαηΪρηεζε ηελ 

ΔιιΪδα!».
944

Ο Γηνθχιιεο ζηΪζεθε ηδηαέηεξα ζηνλ Νηθεθφξν Λχηξα, ηνλ νπνέν 

ραξαθηάξηζε κελ σο ηνλ πξψην«εμαηξεηηθφ» δσγξΪθν ηεο Γεξκαληθάο ζρνιάο θαη 

αξρεγφ ηεο ζρνιάο απηάο ζηνλ ηφπν καο, αιιΪ ηαπηφρξνλα ζεκεέσζε πσο άηαλ θαη ν 

πξψηνο «λενΫιιελαο δσγξΪθνο πνπ κ‟ φιε ηε μελφθεξηε ηερληθά ηνπ θαηνξζσζε λα 

δψζεη ζηα ζΫκαηΪ ηνπ ειιεληθά πλνά».
945

Ζ ζπκβνιά ηνπ Λχηξα Ϋγθεηην ζην γεγνλφο 

φηη πξνζπΪζεζε λα βΪιεη ηε δσγξαθηθά ηνπ ζε ειιεληθνχο δξφκνπο, φηη «Ϋθεξε 

πξψηνο ηελ λενειιεληθά δσά θαη ηελ ειιεληθά θχζε ζην δσγξαθηθφ ηνπ Ϋξγν […] 

μΫξεη φκσο ν δσγξΪθνο, κΫζα απφ ην βαξηφ Γεξκαληθφ ξεαιηζκφ, λα δεκηνπξγεέ λφηεο 

ειιεληθνχ ιπξηζκνχ».
946

Δμέζνπ ζεηηθά άηαλ θαη ε πξνζΫγγηζά ηνπ γηα ην Ϋξγν ηνπ 

Γχδε, γηα ηνλ νπνέν Ϋγξαςε φηη άηαλ ν «Έιιελαο δσγξΪθνο ηεο Γεξκαληθάο ζρνιάο, 

                                                 
939π.π., ζει. 93. 
940π.π., ζει. 96 
941π.π., ζει. 110. 
942π.π., ζει. 111. 
943π.π. 
944π.π., ζει. 171. 
945π.π., ζει. 176. 
946π.π., ζει. 180. 
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πνπ Ϋρεη ηα πην πνιιΪ γλσξέζκαηα κηαο ειιεληθφηεηαο. ΜΫζα απφ ην βαξηφ 

Γεξκαληζκφ, αγσλέζηεθε κε ην αιεζηλφ ειιεληθφ ηνπ ζρΫδην θαη κε ηα θιαζζηθΪ ηνπ 

ζΫκαηα λα πξνρσξάζεη ζε κηα αηνκηθά ηΫρλε θαζαξΪ ειιεληθά. Κη σο Ϋλα ζεκεέν ην 

θαηαθεξε».
947

Κη ελψ αλαγλψξηζε φηη άηαλ ν δσγξΪθνο ηνπ «Γεξκαληθνχ 

αθαδεκατθνχ ξεαιηζκνχ», αλΫθεξε φηη αλαδάηεζε ηνλ δηθφ ηνπ αηνκηθφ δξφκν: «ν 

δξφκνο ηεο ηΫρλεο ηνπ Γχδε Ϊξρηζαλ απφ ην Γεξκαληθφ αθαδεκατθφ ξεαιηζκφ θη 

επξνρψξεζε ζε κηα πξνζσπηθε αιιεγνξηθά θαη δηαθνζκεηηθά δεκηνπξγέα κε 

ειιεληθά βΪζε, πΪληα φκσο κε πνιιΪ ζηνηρεέα ζηεξεΪ θαη ΓεξκαληθΪ».
948

 ΣΫινο, ν 

Γηνθχιιεο, ζρνιηΪδνληαο ην Ϋξγν ηνπ Ηαθσβέδε, αλαγλψξηζε πσο ν δσγξΪθνο «Ϋδσζε 

ζεηηθά ηερληθά κφξθσζε ζηε δσγξαθηθά ζε πνιινχο λΫνπο πνπ εέραλ ηαιΫλην», αιιΪ 

ηαπηφρξνλα «Ϋθακελ Ϊγξηα αληέδξαζε ζε θΪζε λΫα ζρνιά ά δηδαζθαιέα», κΫλνληαο 

πηζηφο ζηνλ αθαδεκατθφ ξεαιηζκφ «κε ιέγνλ ηκπξεζηνληζκφ ζηελ αηκφζθαηξα».
949

 

Ζ ηξέηε επνρά ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο νλνκΪζηεθε απφ ηνλ ζπγγξαθΫα σο 

«Οη λεψηεξνη δξφκνη» θαη ρξνληθΪ θΪιππηε ην δηΪζηεκα 1901-1941. ην πξψην 

θεθΪιαην, ν Γηνθχιιεο Ϋδσζε ηνλ ηέηιν «Ζ λέθε ηνπ Παξηζηνχ» θαη παξνπζέαζε 

ζπλνπηηθΪ ηηο «θαιιηηερληθΫο επαλαζηΪζεηο, ηηο ηαξαρΫο θαη ηηο κεηαβνιΫο» πνπ 

δεκηνπξγάζεθαλ θαηΪ ηα ππφ εμΫηαζε δηΪζηεκα θαη πνπ εέραλ ηελ αξρά ηνπο ζην 

Παξέζη (ηκπξεζηνληζκφο, εμπξεζηνληζκφο, θπβηζκφο θ.Ϊ).
950

Καη γηα ηνλ Γηνθχιιε, 

φπσο θαη γηα ηνπο Ϊιινπο Έιιελεο ηζηνξηθνχο ηεο ηΫρλεο θαη ηερλνθξέηεο ηεο επνράο 

εθεέλεο, νη αξρΫο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζεκαηνδφηεζαλ ηε ζηξνθά ησλ Διιάλσλ 

θαιιηηερλψλ απφ ην Μφλαρν πξνο ην Παξέζη: «φζν ηα ρξφληα πεξλνχζαλ, ε Γαιιηθά 

πξσηεχνπζα εληθνχζε ηε Βαπαξηθά, ζρεηηθΪ κε ηε δσγξαθηθά καο. Καη λέθεζε 

ηειηθΪ. Καη ην 1941 πηα νη πεξηζζφηεξνη δσγξΪθνη καο αθνινπζνχλ ηηο παξηζηλΫο 

ζρνιΫο θαη ηΪζεηο θαη εέλαη παηδηΪ ηεο Γαιιηθάο δσγξαθηθάο».
951

 πσο φκσο 

ραξαθηεξηζηηθΪ Ϋγξαςε ζηε ζπλΫρεηα: «απηφ εέλαη γηα ην Παξέζη θαη γηα ηε 

δσγξαθηθά ηνπ λέθε κεγΪιε θαη δνμαζκΫλε. ρη φκσο θαη γηα καο. Ζ δηθά καο λέθε 

ζΪλαη Ϊιιε. Θα ληθάζνπκε πξαγκαηηθΪ, αλ θαη φηαλ δεκηνπξγάζνπκε ραξαρηεξηζηηθά 

θαη μερσξηζηά δηθά καο δσγξαθηθά, ηε δσγξαθηθά ηνπ λΫνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ. 

Καη ζ‟ απηά ηελ θαηεχζπλζε γέλαλε αξθεηΫο πξνζπΪζεηεο. ΠιΪη ζηε δεκηνπξγέα 

θαιιηηερλψλ κε θαζαξά θαη δπλαηά πξνζσπηθφηεηα, γΫλεηαη κηα πξνζπΪζεηα λα 

                                                 
947π.π., ζει. 181. 
948π.π., ζει. 193.  
949π.π., ζει. 199. 
950π.π., ζει. 366. 
951π.π. 
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μαλαδεζνχκε κε ηελ ειιεληθά δσγξαθηθά παξΪδνζε».
952

 Ο Γηνθχιιεο αθνχ αλΫθεξε 

κηα ζεηξΪ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ, ηνπο νπνένπο θαηΫηαμε ζηηο θαιιηηερληθΫο ηΪζεηο 

ηεο Γχζεο, αθηΫξσζε ζηε ζπλΫρεηα μερσξηζηΪ θεθΪιαηα ζηνπο δσγξΪθνπο εθεέλνπο 

πνπ «εζρεκΪηηζαλ θαη αλΪπηπμαλ ρσξηζηά πξνζσπηθφηεηακ φμσ θαη πΪλσ απφ ηα 

μΫλα ξεχκαηα θαη απφ ηα θνξκαξηζκΫλα δηδΪγκαηα»,
953

 φπσο νη ΠαξζΫλεο, 

Γνπλαξφπνπινο, ΓαιΪλεο, γηα ηνπο νπνένπο θαη αθηΫξσζε εηδηθΪ θεθΪιαηα ζην βηβιέν 

ηνπ. Δπέζεο, ζε μερσξηζηφ θεθΪιαην κε ηνλ ηέηιν «Νεψηεξνη δσγξΪθνη ρσξέο 

θαηΪηαμε», ν ζπγγξαθΫαο ζπκπεξηΫιαβε ηνπο ΥαηδεθπξηΪθν-Γθέθα, ΠαπαινπθΪ, 

Κφληνγινπ,  ΡΫγθνο, ΑζηεξηΪδεο θ.Ϊ.,
954

 ελψ ζε εθεέλν κε ηέηιν «Νεψηεξνη δσγξΪθνη 

κε θαηΪηαμε», παξΫζεζε ζηνηρεέα γηα κηα ζεηξΪ θαιιηηερλψλ, φπσο νη Δπακ. 

Θσκφπνπινο, Αξγπξφο, Μφξαιεο, ΜεηαξΪθεο θαη πνιινέ Ϊιινη.
955

 

ηνλ επηινγφ ηνπ, ν Γηνθχιιεο αλαγλψξηζε ηε «κεγΪιε πξφνδν» πνπ 

παξνπζέαζαλ νη εηθαζηηθΫο ηΫρλεο ην δηΪζηεκα 1821-1941, θαζψο θαη ηελ χπαξμε 

Διιάλσλ θαιιηηερλψλ «κε αηνκηθΪ δηθφ ηνπο ραξαρηάξα θαη κε ηζρπξΪ δεκηνπξγηθΪ 

ραξέζκαηα» ηφληζε φκσο φηη «γηα λα καο ηθαλνπνηάζεη επφιπηα ε ηΫρλε καο 

πηζηεχνπκε πσο εέλαη αλΪγθε λα πΪξεη έκα δζηυ ηδξ εεκζηυ παναπηήνα[ε ππνγξΪκκηζε 

ζην θεέκελν]. ΠξΫπεη λα δεκηνπξγεζεέ θαη λ‟ αλαπηπρηεέ ε ηΫρλε ηνπ απξηαλνχ 

πνιηηηζκνχ καο».
956

 Γηα ηνλ ζπγγξαθΫα, απαξαέηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επέηεπμε 

ηνπ παξαπΪλνπ ζθνπνχ άηαλ λα «μαλαδεζεέ» ε δσγξαθηθά καο κε ηε βπδαληηλά θαη 

ηε ληφπηα ιατθά παξΪδνζε: «απ‟ απηφ θξΫκεηαη κηα κεγΪιε ειπέδα γηα ηελ απξηαλά 

εζληθά καο δσγξαθηθά. Οη πξνζπΪζεηεο φκσο απηΫο γηα ην μαλαδΫζηκν ηεο παξΪδνζεο 

θαη γηα ηε δεκηνπξγέα δσγξαθηθάο θαζαξΪ λενειιεληθάο εέλαη ζηελ αξρά ηνπο. Καη 

κΪιηζηα δελ μΫξνπκε αθφκα αλ απηΪ ηα ςαμέκαηα θη απηΫο νη πξνζπΪζεηεο ζα 

κπνξΫζνπλ λα ελσζνχλ γηα λα δηεπζπλζνχλ ζε θΪηη γεληθψηεξν θαη ζεηηθψηεξν».
957

 

  

                                                 
952π.π. ζει. 366-367. 
953π.π., ζει. 385. 
954π.π., ζει. 410-422.  
955π.π., ζει. 423-446. 
956π.π., ζει. 537. 
957π.π., ζει. 539-540. 
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ΚεθΪιαην 23: Σν δάηεκα ηνπ ηδηφθηεηνπ θηεξένπ ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο θαηΪ ηε ζεηεέα ηνπ ΚαιιηγΪ 

ΑκΫζσο κεηΪ ηελ αλΪιεςε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ σο δηεπζπληάο ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1949, ν Μαξέλνο ΚαιιηγΪοεπηρεέξεζε λα επηιχζεη Ϊκεζα 

ην δάηεκα ηεο νξηζηηθάο ζηΫγαζεο ηνπ κνπζεένπ ζε ηδηφθηεην θηάξην. Ήδε ζηελ 

πξψηε ζπλεδξέαζε ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο κεηΪ ηελ αλαλΫσζε ηεο ζεηεέαο ηεο, 

ζηηο 16 επηεκβξένπ 1949, ν λΫνο δηεπζπληάο ελεκΫξσζε ηα κΫιε γηα ηηο ελΫξγεηΫο 

ηνπ γηα ηελ απφθηεζε ηνπ νηθνπΫδνπ ζηε ζπκβνιά ηεο ιεσθφξνπ Βαζηιέζζεο νθέαο 

θαη ηεο νδνχ ΡηδΪξε (δέπια ζην Βπδαληηλφ Μνπζεέν)
958

θαη γηα ην γεγνλφο φηη 

ζπλαληάζεθε γηα ην δάηεκα απηφ κε ηνλ ΒαζηιηΪ Παχιν, παξνπζέα θαη ηνπ Αληψλε 

ΜπελΪθε.
959

Γεκνζηεχκαηα ηνπ αζελατθνχ θαζεκεξηλνχ ηχπνπ ηνλ ΗαλνπΪξην ηνπ 

1950 Ϋθαλαλ ιφγν γηα ηε ρνξάγεζε δχν δηζεθαηνκκπξέσλ δξαρκψλ απφ ην ρΫδην 

ΜΪξζαι γηα ηελ θαηαζθεπά ηεο Πηλαθνζάθεο,
960

ελψ ζηηο αξρΫο Απγνχζηνπ ηεο έδηαο 

ρξνληΪο ν Τπνπξγφο Παηδεέαο ζηελ θπβΫξλεζε Πιαζηάξα, Γεψξγηνο ΑζαλαζηΪδεο-

Νφβαο αλαθνέλσζε φηη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ελΫθξηλε ηελ παξαρψξεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκΫλνπ νηθνπΫδνπ κε ζθνπφ ηελ αλΫγεξζε θηεξένπ γηα ηελ εγθαηΪζηαζε ηεο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο θαη ηνπ Δζλνινγηθνχ Μνπζεένπ. Οη δαπΪλεο, ζχκθσλα πΪληα 

κε ηα ιφγηα ηνπ Τπνπξγνχ, ζα θαιχπηνληαλ ηφζν απφ ηνπο πφξνπο ηεο Πηλαθνζάθεο 

φζν θαη απφ ηηο εηδηθΫο πηζηψζεηο γηα ηελ αλΪπηπμε ηνπ Σνπξηζκνχ πνπ πξνΫβιεπε ην 

ζρΫδην ΜΪξζαι.
961

ε επηζηνιά ηνπ πξνο ηελ εθεκεξέδα Δθεοεενίαιέγνπο κάλεο 

αξγφηεξα, ζηηο αξρΫο Ηαλνπαξένπ ηνπ 1951, ν ΚαιιηγΪο αλΫθεξε φηη ην ελ ιφγσ 

νηθφπεδν παξαρσξάζεθε θαη ηππηθΪ ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε, Ϋπεηηα απφ 

ζπζηεκαηηθά πξνζπΪζεηα ελφο θαη πιΫνλ ρξφλνπ, θαη απΫκελε πιΫνλ ε εθθΫλσζά ηνπ 

απφ ηηο ζηξαηησηηθΫο ππεξεζέεο.
962

 Πξφζζεζε, σζηφζν, φηη νη πξφζθαηεο πεξηθνπΫο 

                                                 
958Θπκέδσ πσο ην ζπγθεθξηκΫλν νηθφπεδν εέρε παξαρσξεζεέ κε ηνλ Νφκν 477 ηνπ 1914 ζηελ Δζληθά 

Πηλαθνζάθε, βι. ην α΄ ηκάκα ηεο δηαηξηβάο.  
959Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., ΠξαθηηθΪ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο, ζπλεδξέαζε ηεο 16εο επηεκβξένπ 1949. 

Σν νηθφπεδν εέρε παξαρσξεζεέ απφ ην ειιεληθφ θξΪηνο ζηελ ακεξηθαληθά πξεζβεέα γηα ηελ αλΫγεξζε 

ηνπ θηεξένπ ηεο, σζηφζν ν ΚαιιηγΪο πΫηπρε ηελ παξαέηεζε ησλ Ακεξηθαλψλ απφ ηελ απαέηεζε. Βι. 

Μ. ΚαιιηγΪο, Ζ Δεκζηή Πζκαημεήηδ. Πνμζπάεεζεξ ηαζ απμηεθέζιαηα, φπ.π., ζει.10. 
960Αλκ., «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. Σμ Βήια, 20 Ηαλνπαξένπ 1950. Βι. θαη εθ. Έεκμξ, 25 

Ηαλνπαξένπ 1950, φπνπ ε πιεξνθνξέα φηη ν ΚαιιηγΪο ζπλαληάζεθε κε ηνλ ΒαζηιηΪ Παχιν θαη 

ζπλνκέιεζαλ γηα ην δάηεκα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο. 
961Δθ. Δζηία, 4 Απγνχζηνπ 1950. 
962 Σνλ επηΫκβξην ηνπ 1956 παξαρσξάζεθε θαη εγγξΪθσο απφ ην Γεληθφ Δπηηειεέν ηξαηνχ (κε 

Ϋγγξαθφ ηνπ πξνο ηελ Τπεξεζέα Καιψλ Σερλψλ ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο), ν ρψξνο πνπ ζα ρηηδφηαλ 

ην λΫν θηάξην ηεο Δ.Π.Μ.Α.. θαη κε απφθαζε ηνπ ππνπξγνχ Λεβαληά, εμνπζηνδνηάζεθε ν ΚαιιηγΪο 

λα παξαιΪβεη ην νηθφπεδν κΫρξη ην ηΫινο ηεο εβδνκΪδαο. Βι. Αλκ., «Σα θαιιηηερληθΪ λΫα ηεο Σξέηεο», 

εθ. Σα Νέα, 25 επηεκβξένπ 1956. 
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ησλ πηζηψζεσλ ζην ζρΫδην αλαζπγθξφηεζεο ηνπ ζρεδένπ ΜΪξζαι δπζρΫξαηλαλ ηελ 

νινθιάξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ηφληζε φκσο φηη ην δάηεκα βξηζθφηαλ ζε πνιχ θαιφ 

δξφκν θαη ζα επηιπφηαλ ζχληνκα.
963

 Δλδεηθηηθφ ηεο αηζηνδνμέαο ηνπ ΚαιιηγΪ άηαλ 

θαη ην γεγνλφο φηη ζηε ζπλεδξέαζε ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο ζηηο 28 Ηνπλένπ 1951 ζπδεηάζεθε θαη ην ζΫκα ηεο αξρηηεθηνληθάο ηνπ 

κειινληηθνχ θηεξένπ ηνπ κνπζεένπ θαη απνθαζέζηεθε φηη νη πιΫνλ θαηΪιιεινη γηα 

ηελ εθπφλεζε ηεο ζρεηηθάο κειΫηεο άηαλ νηΓεψξγηνο ΚνληνιΫσλ θαη ΠΪηξνθινο 

Καξαληηλφο, απφ ηνπο βαζηθνχο εηζεγεηΫο ηνπ κνληεξληζκνχ ζηελ ειιεληθά 

αξρηηεθηνληθά,
964

 ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη θαη νη έδηνη ζα επηζπκνχζαλ λα 

ζπλεξγαζηνχλ.Ο Καξαληηλφο εέρε άδε ζρεδηΪζεη ην Αξραηνινγηθφ Μνπζεέν 

Ζξαθιεένπ ηελ πεξένδν ηνπ ΜεζνπνιΫκνπ, ελψ κεηΪ ηε ιάμε ηνπ Β΄ Παγθνζκένπ 

ΠνιΫκνπ ζπκκεηεέρε ζηε δηαξξχζκηζε ησλ ρψξσλ ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ 

Μνπζεένπ κε ζθνπφ ηελ επαλΫθζεζε ησλ αληηθεηκΫλσλ, θαζψο θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ 

ηεο επΫθηαζεο ηνπ Μνπζεένπ ηεο Αθξφπνιεο.  

Σν ζΫκα, σζηφζν, παξΫκεηλε ζηΪζηκν, πηζαλψο θαη ιφγσ ησλ «Ϋληνλσλ 

αμηψζεσλ ησλ ζηξαηησηηθψλ λα πΪξνπλ εθεέλνη ην νηθφπεδν»,
965

 θαη ζηηο αξρΫο ηνπ 

1952 επαλάιζαλ ζην ηξαπΫδη δηΪθνξεο θπβεξλεηηθΫο πξνηΪζεηο γηα ηε ζηΫγαζε ηεο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζε άδε ππΪξρνληα θηάξηα. ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεοηεο 

7
εο

 Φεβξνπαξένπ 1952 δηαβΪδνπκε φηη ν αληηπξφεδξνο ηεο θπβΫξλεζεο ηνπ Ν. 

Πιαζηάξα, νθνθιάο ΒεληδΫινο θαη ν ππνπξγφο Κνηλσληθάο ΠξφλνηαοΦσθέσλ 

Εαΐκεο πξφηεηλαλ λα ζηεγαζηεέ ε Πηλαθνζάθε ζην ΜΫγαξν Μαμέκνπ «δηα αγνξΪο ηνπ 

αθηλάηνπ δηα ηνπ αληηηέκνπ ηεο εθπνηάζεσο ελφο ησλ αθηλάησλ ηνπ νχηζνπ», 
966

 ν 

ΚαιιηγΪο, σζηφζν, Ϋθξηλε αθαηΪιιειν ην θηάξην φπσο εέλαη ζάκεξα θαη Ϊξα 

αζχκθνξε ηελ αγνξΪ ιφγσ ησλ αλαγθαέσλ δαπαλψλ γηα ηελ κεηαηξνπά ηνπ. Ο 

δηεπζπληάο, εμΪιινπ,ζε εξψηεζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ Υξ. Δπειπέδε αλ ην 

κΫγαξν ηεο Ηηαιηθάο Πξεζβεέαο ζηε Βαζηιέζζεο νθέαο θξέλεηαη θαηΪιιειν γηα ηε 

ζηΫγαζε ηεο Πηλαθνζάθεο, απΪληεζε φηη θαη‟ αξράλ εέλαη αθαηΪιιειν, εθηφο αλ 

                                                 
963Δθ. Δθεοεενία, 5 Ηαλνπαξένπ 1951. 
964Γηα ηνπο αξρηηΫθηνλεο βι. ηα ζρεηηθΪ θεθΪιαηα ζην Δ. ΦΫζζα-Δκκαλνπάι θαη Δ. ΜαξκαξΪο (επηκ.), 

12 Έθθδκεξ ανπζηέηημκεξ ημο Μεζμπμθέιμο, ΖξΪθιεην, ΠαλεπηζηεκηαθΫο Δθδφζεηο Κξάηεο, 2005. 
965Μ. ΚαιιηγΪο, Ζ Δεκζηή Πζκαημεήηδ. Πνμζπάεεζεξ ηαζ απμηεθέζιαηα, φπ.π., ζει.10. 
966 Με αθνξκά ηελ επηζπκέα ηνπ πξψελ πξσζππνπξγνχ Μαμέκνπ λα πνπιάζεη ην κΫγαξφ ηνπ γηα λα 

θαηαζθεπαζηεέ ζηε ζΫζε ηνπ πνιπθαηνηθέα, ν Γάκαξρνο Αζελαέσλ ΚνηδηΪο ηνπ Ϋζηεηιε επηζηνιά 

δεηψληαο λα κΪζεη ηελ ηηκά κε ζθνπφ, βνεζνχκελνο ππφ ηνπ θξΪηνπο θαη πινπζέσλ Αζελαέσλ, λα ην 

δηαζψζεη θαη λα ην ρξεζηκνπνηάζεη σο Δζληθά Πηλαθνζάθε ά σο μελψλα ησλ επέζεκσλ μΫλσλ πνπ 

επηζθΫπηνλην ηελ ρψξα. Βι. εθ. Αεδκασηή, Δζηία, 13 Ννεκβξένπ 1951. 
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γέλνπλ νη δΫνπζεο αιιαγΫο, αιιΪ εέλαη «ιηγφηεξν αθαηΪιιειν» απφ ην Μαμέκνπ, 

αθνχ εέλαη κεγαιχηεξν.  

Σν δάηεκα ηεο ζηΫγαζεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζε ηδηφθηεην θηάξην Ϋιπζε 

νπζηαζηηθΪ ν λφκνο 2814 ηνλ ΓεθΫκβξην ηνπ 1954, αθνχ ε ζπγρψλεπζε ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο κε ην Κιεξνδφηεκα ΑιΫμαλδξνπ νχηδνπ ζε Ϋλα εληαέν Ννκηθφ 

Πξφζσπν Γεκνζένπ Γηθαένπ, εμαζθΪιηζε ζηε δηνέθεζε ηνπ κνπζεένπ ηελ 

απαξαέηεηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ Ϋλαξμε ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ.
967

 

Ο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλΫγεξζε ηνπ λΫνπ θηεξένπ μεθέλεζε, ηειηθΪ, ηελ 

Ϊλνημε ηνπ 1956,
968

αθνχ πξψηα νξέζηεθε δεθακειάο Κξηηηθά Δπηηξνπά 

απνηεινχκελε απφ πΫληε δηνηθεηηθΪ κΫιε ηεο Δ.Π.Μ.Α..(ηνπο Βαιασξέηε, 

Δπαγγειέδε, ΚαιιηγΪ, Νηαά θαη ΠΪγθαιν), θαη απφ ηνπο Υ. Καξνχδν (Αθαδεκατθφ 

θαη δηεπζπληά ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζεένπ), Π. Μηρειά (θαζεγεηά ζην 

Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν), Γ. ΠΪληδαξε (Γηεπζπληά Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Τπνπξγεένπ Παηδεέαο), Γ. Πηθηψλε (θαζεγεηά ηνπ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ) θαη Δ. 

Ρνπζφπνπιν (θαζεγεηά ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ). Ζ ζρεηηθά 

πξνθάξπμε ησλ δεθαΫμη δαθηπινγξαθεκΫλσλ ζειέδσλ θνηλνπνηάζεθε ζηηο 

εθεκεξέδεοζηηο 11 Ηνπλένπ.
969

Σν κειινληηθφ θηάξην ζηε γσλέα ηεο ιεσθφξνπ 

Βαζηιέζζεο νθέαο θαη ηεο νδνχ ΡηδΪξε, ζα απνηειεέην απφ ηΫζζεξα ηκάκαηα: α) ηελ 

θπξέσο Πηλαθνζάθε, β) ην ηκάκα ησλ γξαθεέσλ γηα ηηο δηνηθεηηθΫο θαη δηαρεηξηζηηθΫο 

εξγαζέεο, γ) ην δηακΫξηζκα κειΫηεο θαη εξγαζηεξέσλ (βηβιηνζάθε, αξρεηνζάθε, 

αέζνπζα δηαιΫμεσλ θηι.) θαη δ) ην ηκάκα ησλ απνζεθψλ. πλνιηθΪ πξνβιεπφηαλ ε 

δεκηνπξγέα 15-20 κηθξψλ θαη κεγΪισλ αηζνπζψλ εθζΫζεσο, νη νπνέεο θαη ζα 

θαηαλΫκνληαλ σο εμάο:  

 6-9 αέζνπζεο γηα ηνπο Έιιελεο θαιιηηΫρλεο: α) 1-2 κεγΪιαη, ειιεληθάο ηΫρλεο 

(δσγξαθηθάο), β) 4-5 κηθξαέ, ειιελ. ηΫρλεο (δσγξαθηθάο) θαη γ) 1-2 κηθξαέ, 

ειιεληθάο ραξαθηηθάο θαη ειαθξΪο χιεο.  

 7-10 αέζνπζεο γηα ηνπο μΫλνπο θαιιηηΫρλεο: α)2-3 κεγΪιαη, δσγξαθηθάο, β) 4-5 

κηθξαέ, δσγξαθηθάο, γ) 1-2 κηθξαέ, ραξαθηηθάο  

 1-2 αέζνπζεο γηα ηα γιππηΪ Διιάλσλ θαη μΫλσλ θαιιηηερλψλ (ελδερνκΫλσο θαη ε 

ρξάζε απιάο ά αέζξηνπ γηα ηελ Ϋθζεζε γιππηψλ).  

                                                 
967 Βι. Φηιφηερλνο, «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε καο ζα ζηεγαζζά εηο θαηΪιιεινλ θηέξηνλ», εθ.Έεκμξ, 23 

Απγνχζηνπ 1954. 
968Αλκ., «Αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο δηα ην κΫγαξνλ ηεο Πηλαθνζάθεο», εθ. Σμ Βήια, 17 Μαΐνπ 

1956. 
969Αλκ., «Σα θαιιηηερληθΪ λΫα ηεο Σξέηεο», εθ. Σα Νέα, 12 Ηνπλένπ 1956. Βι. επέζεο εθ. Αηνυπμθζξ, 13 

Ηνπλένπ 1956 εθ. Ζ Καεδιενζκή, 17 Ηνπλένπ 1956. Σν πιάξεο θεέκελν ηεο πξνθάξπμεο παξαηέζεηαη 

ζην Σ. ΓηαλλνπδΪθε, Ζ ζοθθμβή κεμεθθδκζηήξ βθοπηζηήξ, φπ.π., ζει. 141-155.  



   1147 

 1-2 αλεμΪξηεηεο αέζνπζεο γηα ηελ Ϋθζεζε δαλεέσλ εθζεκΪησλ ά Ϋξγσλ 

κενλσκΫλσλ δσγξΪθσλ. 

Ζ πξνθάξπμε πξνΫβιεπε επέζεο αλαιπηηθΫο νδεγέεο γηα ηνλ θσηηζκφ ησλ 

αηζνπζψλ, ην χςνο ηνπο, ηελ εζσηεξηθά ηνπο δηαξξχζκηζε
970

 θαη ηε ζχλδεζά ηνπο κε 

ηηο Ϊιιεο αέζνπζεο θηι., θαζψο θαη γηα ηελ πξνηεηλφκελε δηΪηαμε ησλ Ϋξγσλ («ι.ρ. εηο 

ηελ Πηλαθνζάθελ αλαξηψληαη Ϋξγα εηο κέαλ κφλνλ γξακκάλ. Αη ηπρφλ εμαηξΫζεηο 

εέλαη ειΪρηζηνη θαη δελ πξΫπεη λα ππνινγηζζνχλ»). 

Ηδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ παξνπζηΪδνπλ νη φξνη γηα ηελ εμσηεξηθά κνξθά ηνπ 

λΫνπ θηεξένπ θαη θπξέσο ε Ϋκθαζε ζην «ειιεληθφ» ηνπ χθνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

«ζπγρξνληθφηεηΪ» ηνπ:  

Να είκαζ ικδιείμκ, πςνίξ υιςξ κα έπδ ημκ «ικδιεζχδδ» παναηηήνα, υπςξ ζοκδείγμιεκ 

κα απμηαθμφιεκ ηα ηηήνζα ιε «ημθχκαξ» ηαζ «ηζμκυηνακα». Σμ φθμξ κα είκαζ 

Δθθδκζηυκ. Να πνμζανιυγδηαζ εζξ ημ πενζαάθθμκ. Να εηθνάγεζ ηδκ έκκμζα ηδξ 

Πζκαημεήηδξ ηαζ κα ακηαπμηνίκεηαζ πνμξ ημκ πνμμνζζιυ ηδξ. Να είκαζ απαναζηήηςξ 

ζφβπνμκμκ ηηίνζμκ, χζηε κα εηθνάγδ ηδκ επμπή ιαξ. Γεκ οπάνπεζ μοδείξ θυβμξ 

ιζιήζεςξ εθθδκζημφ ή λέκμο νοειμφ (ανπαίμο, αογακηζκμφ, κεμηθαζζζημφ ηθπ.), πςνίξ 

υιςξ ημφημ κα απμηεθή ηαζ θυβμκ απμηθεζζιμφ απυ ημκ δζαβςκζζιυκ. Γεκ πνέπεζ κα 

θδζιμκχιεκ υηζ ηηίγμιεκ εζξ ηδκ Δθθάδα ηαζ ιάθζζηα εζξ ηαξ Αεήκαξ ηαζ υηζ ηαζ αζ 

θέλεζξ αηυιδ Πζκαημεήηδ ηαζ Αεήκαζ δδιζμονβμφκ δεζιεφζεζξ ημπζηάξ, πνμκζηάξ, 

ζζημνζηάξ. 

ε επηζηνιά, επέζεο, ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Μ.Α.. θαη ηεο Κξηηηθάο Δπηηξνπάο 

πξνο ηνπο «Έιιελεο ΑξρηηΫθηνλεο», πνπ θπιΪζζεηαη ζην Αξρεέν Μ. ΚαιιηγΪ ζην 

Μνπζεέν ΜπελΪθε, ηνλέζηεθε ηδηαέηεξα ε επηζπκέα ηνπο λα «επξεζεέ κεηαμχ 

Διιάλσλ ν αξρηηΫθησλ δηα ηελ αλΫγεξζηλ ηεο Διιεληθάο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο» θαη 

γηα ηνλ ιφγν απηφλ πξνθεξχρζεθε Παλειιάληνο θαη φρη δηεζλάο δηαγσληζκφο.
971

ε 

ζπλΫληεπμά ηνπ, κΪιηζηα, πξνο ηνλ ζπλεξγΪηε ηνπ Δζληθνχ Ηδξχκαηνο Ραδηνθσλέαο 

ΣΪζν Θενδνζφπνπιν, ν ΚαιιηγΪο, αθνχ παξνπζέαζε ηηο ζρεηηθΫο κε ηνλ δηαγσληζκφ 

ιεπηνκΫξεηεο, ζεκεέσζε ζην ηΫινο ηεο ζπδάηεζεο πσο «δελ πξΫπεη λα ιεζκνλνχκελ 

φηη νη Έιιελεο δεκηνχξγεζαλ ηνλ αξραέν ειιεληθφ ξπζκφ θαη νη Έιιελεο πΪιη 

αξγφηεξα ηνλ βπδαληηλφ, πνπ εμαθνινπζεέ λα παξακΫλεη Ϋλαο ππφ ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο ξπζκνχο ζ‟ νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη φηη νη Έιιελεο δελ Ϋπαπζαλ λα 

δεκηνπξγνχλ αξηζηνπξγάκαηα αθφκε θαη ζηα ζθνηεηλΪ ρξφληα ηεο ζθιαβηΪο. Γηαηέ 

                                                 
970Υαξαθηεξηζηηθφ σο πξνο απηφ εέλαη ην αθφινπζν απφζπαζκα: «Δηο ηαο αηζνχζαο ζα πξΫπε λα 

ιεθζά ππφςε φηη εέλαη απαξαέηεηνο ε δεκηνπξγέα ζΫζεσλ, ά ηκεκΪησλ, ά γσληψλ, ά θαη αηζνπζψλ 

αθφκε, δηα λα εμαξζνχλ εθιεθηΪ Ϋξγα, σο π.ρ. ν Θενηνθφπνπινο». 
971Αξρεέν Μ. ΚαιιηγΪ, Μνπζεέν ΜπελΪθε, θΪθεινο 18/1. 
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ινηπφλ ζάκεξα λα ζβχλε θΪζε αξρηηεθηνληθά θαληαζέα θΪζε δεκηνπξγηθά 

πλνά;».
972

Αληέζηνηρεο απφςεηο εέρε, Ϊιισζηε, δηαηππψζεη ν Μαξέλνο ΚαιιηγΪο ζηε 

ζρεηηθά κε ηα αξρηηεθηνληθΪ ζΫκαηα αξζξνγξαθέα ηνπζηνλ θαζεκεξηλφ ηχπν θαη ηα 

πξνεγνχκελα ρξφληα. Με αθνξκά, ιφγνπ ρΪξε, ηελ Ϋθζεζε αξρηηεθηνληθάο ηνλ 

ΗαλνπΪξην ηνπ 1951, εέρε γξΪςεη φηη ε αξρηηεθηνληθά νθεέιεη λα «εέλαη βγαικΫλε 

κΫζα απφ ηνλ εζληθφ ραξαθηάξα γηα λα κπνξεέ λ‟ απνθηάζεη κηαο θαζνιηθάο 

ζεκαζέαο αμέα. Σν θιέκα, ν άιηνο, ν αΫξαο, νη θαηξηθΫο ζπλζάθεο, ε δηΪπιαζε ηνπ 

εδΪθνπο, ε αηκφζθαηξα, ν ραξαθηάξαο ησλ αλζξψπσλ, νη ζπλάζεηΫο ηνπο εέλαη 

ζεκαληηθνέ ζπληειεζηΫο θαη δελ πξΫπεη λα παξαγλσξηζηνχλ απφ Ϋλαλ αξρηηΫθηνλα 

πνπ λνηψζεη ηε δεκηνπξγηθά ηνπ απνζηνιά».
973

 

χκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ,ζηηο θαιχηεξεο κειΫηεο ζα δέλνληαλ 

ηΫζζεξα βξαβεέα θαηΪ ζεηξΪ θαηΪηαμεο: 1
ν
 βξαβεέν (100.000 δξρ.), 2

ν
 βξαβεέν 

(60.000 δξρ.), 3
ν
 βξαβεέν (35.000 δξρ.) θαη 4

ν
 βξαβεέν (35.000 δξρ.), ελψ ε ιάμε ηεο 

παξΪδνζεο ησλ αξρηηεθηνληθψλ ζρεδέσλ νξέζηεθε γηα ηηο 14-16 Γεθεκβξένπ 1956, 

ηνλ Οθηψβξην φκσο ηεο έδηαο ρξνληΪο αλαθνηλψζεθε απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπά ε 

δέκελε παξΪηαζε ππνβνιάο ησλ ζρεδέσλ, θαηφπηλ Ϋγγξαθεο παξΪθιεζεο ηνπ 

πιιφγνπ Αξρηηεθηφλσλ Γηπισκαηνχρσλ ΑλσηΪησλ ρνιψλ.
974

ηηο 16 Ηαλνπαξένπ 

1957 ζηηο δχν ην κεζεκΫξη Ϋιεμε ν δηαγσληζκφο, ρσξέο λα δνζεέ Ϊιιε παξΪηαζε, θαη 

ζπλνιηθΪ ππνβιάζεθαλ 40 ζρΫδηα απφ 75 αξρηηΫθηνλεο, ηα 29 κΫζα ζηηο ηειεπηαέεο 

πΫληε ψξεο!
975

Ζ θξηηηθά επηηξνπά μεθέλεζε λα ζπλεδξηΪδεη δχν θνξΫο ηελ εβδνκΪδα 

ζηα πξψελ ζηξαηησηηθΪ παξαπάγκαηα ηεο ιεσθφξνπ Βαζηιέζζεο νθέαο, ηα νπνέα 

θαη εέραλ επηζθεπαζηεέ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ,
976

 θαη ε απφθαζά ηεο ειάθζε ζηελ 

ηειεπηαέα ηεο ζπλεδξέαζε ζηηο 20 Ηνπλένπ. χκθσλα κε ηα απνηειΫζκαηα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ηα νπνέα θαη αλαθνηλψζεθαλ ζηνλ αζελατθφ θαζεκεξηλφ ηχπν ζηηο 22 

Ηνπλένπ 1957,
977

ην πξψην βξαβεέν (100.000 δξρ.) απνλεκάζεθε ζηε κειΫηε «Σχρε 

Αγαζά» ησλ ΝέθνπΜνπηζφπνπινπ, Παχινπ ΜπισλΪ θαη Γεκάηξε Φαηνχξνπ· ην 

δεχηεξν βξαβεέν (60.000 δξρ.) δφζεθε ζηε κειΫηε «Μαέαλδξνο» ησλ Γεσξγένπ 

                                                 
972Σν δαθηπινγξαθεκΫλν θεέκελν  (Ϋμη ζειέδεο) ηεο ζπλΫληεπμεο ηνπ ΚαιιηγΪ ζην Δ.Η.Ρ. βξέζθεηαη ζην 

Αξρεέν Μ. ΚαιιηγΪ, Μνπζεέν ΜπελΪθε, θΪθεινο 18/3. 
973Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ Ϋθζεζηο αξρηηεθηνληθάο», εθ. Σμ Βήια, 6 Ηαλνπαξένπ 1951. 
974Βι. ηα ζρεηηθΪ δεκνζηεχκαηα ζηηο εθ. Ζ Καεδιενζκή, Σμ Βήια, Ζ Βναδοκή, Δθεοεενία, 18 

Οθησβξένπ 1956. 
975χκθσλα κε δεκνζέεπκα ηεο εθ. Ζ Αοβή, 16 Ηαλνπαξένπ 1957. 
976Δθ. Σα Νέα, 19 Φεβξνπαξένπ 1957. 
977Βι. ηα ζρεηηθΪ δεκνζηεχκαηα ζηηο εθεκεξέδεο Δθεοεενία, Σμ Βήια, Ζ Αοβήθ.Ϊ. Πην αλαιπηηθΪ ε 

εέδεζε ζην Αλκ., «Σα ΚαιιηηερληθΪ λΫα ηεο Σξέηεο», εθ.Σα Νέα, 25 Ηνπλένπ 1957, φπνπ θαη γέλεηαη 

ιφγνο γηα ην κνληΫξλν χθνο ηεο θαηαζθεπάο θαη γηα ηηο εχζηνρεο θαη ηνικεξΫο ιχζεηο πνπ 

πξνηεέλνληαη.  
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Αλαηξνχζε θαη ΛΫαλδξνπ ΓεξνληΪθε· θαη, ηΫινο, ην ηξέην βξαβεέν (35.000 δξρ.) 

κνηξΪζηεθε ζηηο ηξεηο κειΫηεο: α) «Υξπζά ηνκά» ησλ ΝηθνιΪνπ ΔθΫζηνπ, ΑλδξΫα 

πκεψλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο ΓηΪλλε Πνιέηε θαη Παλαγηψηε Φσκφπνπινπ, β) 

«Α» ηνπ Άξε Κσλζηαληηλέδε θαη γ) «Οο λπλ νξρεζησλ παλησλ αηαισηαηα παηδεη 

ηνπην δεθαλ κηλ» ησλ Ϊββα ΚνληαξΪηνπ, Βαζέιεηνπ ΜπνγΪθνπ θαη Νηθφιανπ 

απνπληδά. Σα ππνβιεζΫληα ζρΫδηα ηνπ αξρηηεθηνληθνχ δηαγσληζκνχ εθηΫζεθαλ ηνλ 

Ηνχιην-Αχγνπζην ηνπ 1957 ζηνπο παιηνχο ζηξαηψλεο ηνπ Ππξνβνιηθνχ ζην νηθφπεδν 

ηεο ΡηδΪξε-Βαζηιέζζεο νθέαο, θαη ε Ϋθζεζε πξνζΫιθπζε ην Ϋληνλν ελδηαθΫξνλ ηνπ 

θνηλνχ, ζχκθσλα κε ηα ξεπνξηΪδ ησλ εθεκεξέδσλ.
978

 Ο «Παξαηεξεηάο» ηεο 

εθεκεξέδαο Ζ Αοβή αλΫθεξε φηη ηνλ ΓεθΫκβξην ζα ηνπνζεηεζεέ ν ζεκΫιηνο ιέζνο ηνπ 

λΫνπ θηεξένπ,
979

 ελψ ζε δεκνζέεπκα ηεο εθεκεξέδαο Αηνυπμθζξ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1958 

δηαβΪδνπκε φηη μεθέλεζαλ νη εξγαζέεο ππνδνκάο γηα ηελ αλΫγεξζε ηνπ θηεξένπ.
980

 

χκθσλα κε ην ζρΫδην, ζηελ κπξνζηηλά πιεπξΪ ηνπ νηθνπΫδνπ (ζηελ πιεπξΪ 

δειαδά ηεο εηζφδνπ απφ ηελ ιεσθφξν Βαζηιέζζεο νθέαο) ζα ππάξρε Ϋλα 

ζπγθξφηεκα κηθξψλ θηηξέσλ, ην νπνέν ζα απνηειεέην απφ ην βεζηηΪξην, ην ηακεέν θαη 

κηα κηθξά αέζνπζα δηαιΫμεσλ αξηζηεξΪ, θαη κηα αέζνπζα πεξηνδηθψλ εθζΫζεσλ δεμηΪ. 

ηε ζπλΫρεηα ζα ππάξρε Ϋλα πεξηζηχιην, πΪλσ ζην νπνέν ζα ζηεξηδφηαληα γξαθεέα 

ηεο δηνέθεζεο, θαη αξηζηεξΪ ζα ππάξρε κηα επξχρσξε αέζνπζα δηαιΫμεσλ, 

ρσξεηηθφηεηαο ηεηξαθνζέσλ πεξέπνπ αηφκσλ. ην βΪζνο ηνπ νηθνπΫδνπ ζα ρηηδφηαλ 

Ϋλα επηβιεηηθφ εμαψξνθν νηθνδφκεκα, φπνπ ν θΪζε φξνθνο ζα εέρε χςνο Ϋμη κΫηξα, 

ελψ ηα εξγαζηάξηα ζπληάξεζεο εέραλ ηνπνζεηεζεέ επέζεο ζην βΪζνο ηνπ νηθνπΫδνπ, 

αιιΪ ζε ρακειφ χςνο ψζηε λα κελ εέλαη νξαηΪ. χκθσλα κε ην ππφκλεκα ησλ 

ληθεηψλ, κηα απφ ηηο επηδηψμεηο ηνπο άηαλ θαη «ε απφθξπςηο ηεο αηπρνχο 

πνιπθαηνηθέαο ησλ Αμησκαηηθψλ δη‟ ελφο παξαπεηΪζκαηνο, φπεξ κφλνλ Ϋλ πςειφλ 

πνιπψξνθνλ θηέξηνλ δχλαηαη λα πξνζθΫξε».
981

 πσο αλΫθεξε ν αξρηηΫθηνλαο 

Γεκάηξεο ΦισξΪο, ε αλακφξθσζε ηεο Λεσθφξνπ Βαζηιέζζεο νθέαο ηα ρξφληα 

                                                 
978Βι. Αλκ., «Σα θαιιηηερληθΪ λΫα ηεο Σξέηεο», εθ. Σα ΝΫα, 16 Ηνπιένπ 1957, φπνπ αλαθΫξεηαη σο 

πηζαλά Ϋλαξμε ηεο Ϋθζεζεο ηελ πξνζερά Παξαζθεπά ά Ϊββαην. Ζ Ϋθζεζε ιεηηνπξγνχζε θαζεκεξηλΪ 

10-12 ην πξσέ θαη 6-8 ην απφγεπκα, βι. εθ. Σα Νέα, 6 Απγνχζηνπ 1957, θαη ιφγσ ηεο κεγΪιεο 

πξνζΫιθπζεο ηνπ θνηλνχ παξαηΪζεθε κΫρξη ην ηΫινο Απγνχζηνπ, βι. Α. ΜακΪθεο, «Σν θαιιηηερληθφλ 

ξεπνξηΪδ ηεο εβδνκΪδνο», εθ. Έεκμξ, 28 Απγνχζηνπ 1957.Βι. επέζεο ην πινχζηα εηθνλνγξαθεκΫλν 

Ϊξζξν Β. ΣζηκπηδΪξνο, «Θα αξρέζε ε αλΫγεξζηο ηνπ ΜεγΪξνπ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο;», εθ. 

Αηνυπμθζξ,18 Ηνπιένπ 1957. 
979Δθ. Ζ Αοβή, 14 επηεκβξένπ 1957. 
980 Β. ΣζηκπηδΪξνο, «Αξρέδνπλ εληφο ησλ εκεξψλ αη εξγαζέαη εθζθαθάο ηνπ κεγΪξνπ ηεο 

Πηλαθνζάθεο», εθ. Αηνυπμθζξ, 20 Ηνπλένπ 1958.  
981Παξαηέζεηαη ζην Γ. ΦισξΪο, «Σν ΜΫγαξνλ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», Ανπζηεηημκζηή, Ϋηνο Α΄, αξ. 

6, ΝνΫκβξηνο Ŕ ΓεθΫκβξηνο 1957, ζει. 85. 
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εθεέλα θαηΫζηεζε ηελ επξχηεξε πεξηνρά σο ηελ πιΫνλ «δαπαλεξΪ θαη αξηζηνθξαηηθά 

κε πςειΪο πνιπθαηνηθέαο θαη κε ην ππφ αλΫγεξζηλ πνιπηειΫζηαηνλ κεγαζάξηνλ 

μελνδνρεένλ ηνπ Υέιηνλ».
982

 

Ζ βξΪβεπζε, σζηφζν, ηεο κειΫηεο ησλ Μνπηζφπνπινπ, ΜπισλΪ θαη 

Φαηνχξνπ πξνθΪιεζε ηελ αληέδξαζε ησλ ζπληαθηψλ ηνπ πεξηνδηθνχ Ανπζηεηημκζηή, 

ηνπ ηδηνθηάηε δειαδά Αληψλε Κηηζέθε θαη ηνπ ππεχζπλνπ χιεο Κψζηα Κηηζέθε, νη 

νπνένη θαη δάηεζαλ επζΫσο ηελ αλαζεψξεζε ηεο απφθαζεο ηεο Κξηηηθάο 

Δπηηξνπάο.
983

πσο παξαηάξεζαλ ζην Ϊξζξν ηνπο, ην ζΫκα ηεο αλΫγεξζεο ηνπ 

θηεξένπ ηεο Πηλαθνζάθεο άηαλ «εμαηξεηηθάο ζνβαξφηεηαο», επεηδά γηα πξψηε θνξΪ 

ζηνλ 20
ν
 αηψλα ζα αλεγεηξφηαλ ζηελ Αζάλα θαιιηηερληθφ κνπζεέν θαη θαηΪ ζπλΫπεηα 

«ε ειιεληθά αξρηηεθηνληθά ζα δψζε ην κΫηξνλ ηεο ηθαλφηεηφο ηεο ελψπηνλ ηεο 

δηεζλνχο θνηλάο γλψκεο». ην Ϊξζξν ηνπ ν θαζεγεηάο θαη θνζκάηνξαο ηεο ΑλσηΪηεο 

ρνιάο Αξρηηεθηφλσλ ηνπ Δζληθνχ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ Κψζηαο Κηηζέθεο, 

ππνγξΪκκηζε θπξέσο ηελ αλαληηζηνηρέα κεηαμχ ησλ φξσλ ηεο πξνθάξπμεο θαη ηνπ 

βξαβεπζΫληνο ζρεδένπ. Ζ βαζηθά ηνπ επηρεηξεκαηνινγέα άηαλ α) φηη δελ επξφθεηην 

γηα αξρηηεθηνληθφ κλεκεέν, αιιΪ γηα «νηθνδνκά απξνζδηνξέζηνπ ζθνπηκφηεηνο Ϊλεπ 

ραξαθηάξνο θαη αηζζεηηθάο εθθξΪζεσο» β) φηη δελ εθθξΪδεη νχηε ηελ Ϋλλνηα ηεο 

Πηλαθνζάθεο, νχηε αληαπνθξέλεηαη ζηνλ πξννξηζκφ ηεο, θΫξνληαο σο παξΪδεηγκα 

ηελ χπαξμε πνιιψλ παξαζχξσλ «σο εΪλ επξφθεηην νη επηζθΫπηαη λ‟ απνιακβΪλνπλ 

ηελ ζΫαλ, ηνλ νπξαλφλ, ηελ θέλεζηλ ηεο νδνχ θαη φρη ηα Ϋξγα ηΫρλεο. Ο ρψξνο ηεο 

Πηλαθνζάθεο πξΫπεη λα εέλαη νπηηθψο θιεηζηφο απφ ην εμσηεξηθφλ πεξηβΪιινλ, ψζηε 

λα δεκηνπξγάηαη αηκφζθαηξα κφλνλ δηα ηα εληφο απηνχ Ϋξγα» γ) φηη ην θηάξην 

αληηγξΪθεη «δνπιηθψο δηεζλεέο θαη Ϊλεπ ραξαθηάξνο θαηαζθεπΪο θαη αγλνεέ 

παληειψο ηαο ειιεληθΪο αμέαο». ην ζεκεέν απηφ ν Κηηζέθεο ζπλΫθξηλε ηε 

βξαβεπζεέζα κειΫηε κε ηα ζρΫδηα ηνπ Γθξφπηνπο γηα ηελ ακεξηθαληθά πξεζβεέα 

(1959-1961), κε ζθνπφ λα δεέμεη φηη ν ακεξηθαλφο αξρηηΫθηνλαο ζεβΪζηεθε «ηαο 

ειιεληθΪο αμέαο ηνπ ρψξνπ» θαη ην αζελατθφ ηνπέν. Δπηδνθέκαζε, Ϋηζη, ηελ απφθαζε 

ηνπ Γθξφπηνπο λα θξαηάζεη ην νηθνδφκεκΪ ηνπ δηψξνθν, θαη ηαπηφρξνλα 

ραξαθηάξηζε σο «αλΪκλεζε ησλ ειιεληθψλ αμηψλ» ηελ παξνπζέα ηνπ αηζξένπ θαη ηεο 

ζηνΪο. ΔπηπξνζζΫησο, ν Κηηζέθεο αλαθΫξζεθε θαη ζην θηάξην ηνπ γεηηνληθνχ 

Βπδαληηλνχ Μνπζεένπ, ζεκεηψλνληαο πσο εέρε θξαηεζεέ απφ ηνλ ΚιεΪλζε «ρακειΪ, 

                                                 
982π.π. 
983«Σν ΜΫγαξνλ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο. Ο αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο θαη ν Ϋιεγρνο ηεο 

θξέζεσο», Ανπζηεηημκζηή, Ϋηνο Α΄, αξ. 4, Ηνχιηνο Ŕ Αχγνπζηνο 1957, ζει. 67, 
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δηα λα δψζε κΫηξνλ ζεκλφλ εηο ηαο Αζάλαο, παηξέδα ηεο αλζξσπέλεο θιέκαθνο». 

Αληέζεηα, ε εμαψξνθε Πηλαθνζάθε νκνέαδε κε «νπξαλνμχζηε λεφπινπηνπ πνπ 

θΪκλεη ην θΫθη ηνπ». Ζ αξλεηηθά απηά ππνδνρά ηεο βξαβεπκΫλεο κειΫηεο απφ ηνλ 

Κηηζέθε κπνξεέ λα απνδνζεέ, ελ κΫξεη, θαη ζην γεγνλφο φηη ην Πνιπηερλεέν βξηζθφηαλ 

εθεέλε ηελ πεξένδν ζε δέθε κε ηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε, ζρεηηθΪ κε ηα Ϋξγα ηεο 

ζπιινγάο ΑβΫξσθ, φπσο αλΫθεξα παξαπΪλσ ζην θεθΪιαην 18.1.   

Ο αξρηηΫθηνλαο Γ. ΦισξΪο, πΪληα κΫζα απφ ηηο ζηάιεο ηνπ πεξηνδηθνχ 

Ανπζηεηημκζηή, ηφληζε αξρηθΪ ηελ αθαηαιιειφηεηα ηεο ζΫζεο ηνπ νηθνπΫδνπ γηα ηελ 

αλΫγεξζε Πηλαθνζάθεο, ππνζηεξέδνληαο αθελφο κελ φηη ζχληνκα ην κνπζεέν «ζα 

επξεζά ελ ησ κΫζσ κηαο ζπλνηθέαο πςειψλ πνιπθαηνηθηψλ», αθεηΫξνπ δε φηη ε 

αλΫγεξζε ηεο ζα άηαλ «επηδάκηνο δηα ηελ ιεηηνπξγέαλ ηνπ θΫληξνπ» θαη φηη ζα άηαλ 

πξνηηκφηεξε ε θαηαζθεπά ελφο μελνδνρεένπ πνιπηειψλ δηακεξηζκΪησλ.
984

 

ΔπηπξνζζΫησο, ζεκεέσζε φηη θαη ε Ϋθηαζε ηνπ νηθνπΫδνπ άηαλ πξνβιεκαηηθά, αθφκε 

θαη γηα ηελ θαηαζθεπά ηνπ πνιπφξνθνπ θηεξένπ, θαη ηφληζε φηη νη πξνβιεπφκελνη 

απφ ην ζρΫδην ρψξνη ζα άηαλ «ηειεέσο αλεπαξθεέο εηο ην εγγχο κΫιινλ» γηα λα 

ζηεγΪζνπλ ηε ζπλερψο εκπινπηηδφκελε ζπιινγά Ϋξγσλ ηΫρλεο. Καη ν ΦισξΪο 

ζηΪζεθε ζηελ Ϋιιεηςε «πξνπαληφο ραξαθηάξνο Διιεληθνχ» ηεο βξαβεπζεέζαο 

κειΫηεο, φπσο επέζεο θαη θαληαζέαο θαη πξσηνηππέαο, ππνγξακκέδνληαο φηη ζπκέδεη 

ην ζπγθξφηεκα ησλ θηεξέσλ ηνπ ΟΖΔ ζηε ΝΫα Τφξθε,ην νπνέν ρηέζηεθε ην 1952 ζε 

ζρΫδηα ηνπ ΒξαδηιηΪλνπ αξρηηΫθηνλα ζθαξ Νέεκατεξ (OscarNiemeyer, 1907-

2012).
985

 

ην έδην ηεχρνο, ε ζχληαμε ηνπ πεξηνδηθνχ θαηΫιεμε ζην ζπκπΫξαζκα φηη απφ 

ηηο ζαξΪληα κειΫηεο πνπ ππνβιάζεθαλ, πΫληε άηαλ εθεέλεο πνπ θαηΪ ηε γλψκε ηεο, 

«εκθαλέδνπζαη νξζΪ ζηνηρεέα εθ‟ σλ ζα Ϋδεη λα βαζηζζά ε ηειηθά κειΫηε αλεγΫξζεσο 

ηεο Πηλαθνζάθεο θαηΪ ηξφπνλ ηθαλνπνηεηηθφλ θαη απνδέδνληα ηνλ πξννξηζκφλ ηνπ 

ΜεγΪξνπ». Δπξφθεηηαη γηα ηηο κειΫηεο ησλ Κσλζηαληηλέδε θαη ΚνληαξΪηνπ-

ΜπνγΪθνπ-απνπληδά (νη νπνέεο κνηξΪζηεθαλ ην Γ΄ Βξαβεέν), θαζψο εθεέλεο κε ηνπο 

ηέηινπο «7», «Κχβνο» θαη «Μαχξν πιαέζηνλ». Σαπηφρξνλα, ν ζπληΪθηεο Ϋζπεπζε λα 

δειψζεη φηη ν δηαγσληζκφο άηαλ Ϋγθπξνο θαη φηη δελ ππάξρε θακέα πξφζεζε απφ ην 

                                                 
984Γ. ΦισξΪο, «Σν ΜΫγαξνλ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», Ανπζηεηημκζηή, Ϋηνο Α΄, αξ. 6, ΝνΫκβξηνο Ŕ 

ΓεθΫκβξηνο 1957, ζει. 85. 
985π.π., ζει. 90. 
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πεξηνδηθφ λα πξνζβΪιεη ην θχξνο ησλ κειψλ ηεο Κξηηηθάο Δπηηξνπάο, αιιΪ ζθνπφο 

άηαλ λα «πξνιΪβσκελ κηαλ αζηνρέαλ, εθ‟ φζνλ ππΪξρεη αθφκε θαηξφο».
986

 

ΠΪλησο, απφ ηα πξαθηηθΪ ησλ ζπλεδξηΪζεσλ ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Μ.Α. ην έδην 

δηΪζηεκα θαέλεηαη φηη θαη ηα κΫιε ηεο Κξηηηθάο Δπηηξνπάο πξνΫβεζαλ ζε νξηζκΫλεο 

ππνδεέμεηο ζηνπο ληθεηΫο ηνπ δηαγσληζκνχ, κε ζθνπφ νη ηειεπηαένη λα ππνβΪινπλ 

ηξνπνπνηεκΫλα ζρΫδηα γηα ηελ αλΫγεξζε ηνπ θηεξένπ κΫρξη ηελ 31
ε
 Γεθεκβξένπ 

1957.
987

Οη αξρηηΫθηνλεο, ζχκθσλα κε ηα φζα ζπδεηάζεθαλ ζηε ζπλεδξέαζε ησλ 

κειψλ ηνπ Γ ζηηο 6 Μαΐνπ ηνπ 1958, δάηεζαλ θαη πάξαλ λΫα παξΪηαζε γηα ηελ 

ππνβνιά ησλ νξηζηηθψλ ζρεδέσλ, κΫρξη ηελ 16
ε
 Ηνπιένπ 1957. Ζ δηνέθεζε ηεο 

Πηλαθνζάθεο Ϋθξηλε ζσζηφ ην παξαπΪλσ αέηεκα, κε ην επηρεέξεκα φηη ε Κξηηηθά 

Δπηηξνπά γηα ηελ αλΫγεξζε ηνπ λΫνπ θηεξένπ «δεηΪ ζπλερψο κεηαηξνπΫο», θξΪζε 

πνπ ππνδειψλεη πηζαλψο φηη ππάξραλ νξηζκΫλεο επηθπιΪμεηο ζρεηηθΪ κε ηα αξρηθΪ 

ζρΫδηα. Χο πξνο απηφ, φκσο, ζα Ϋπξεπε θαλεέο λα ζπκβνπιεπηεέ ηα πξαθηηθΪ ησλ 

ζπλεδξηΪζεσλ ηεο ζπγθιεθξηκΫλεο Δπηηξνπάο, ψζηε λα απνθηάζεη κηα πιάξε εηθφλα 

ηεο θαηΪζηαζεο.  

Σν έδην δηΪζηεκα πνπηα Ϋξγα ζεκειέσζεο πξνρσξνχζαλ θαη εέραλ, επέζεο, 

δηακνξθσζεέ ηα πξφρεηξα γξαθεέα ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζηα ζηξαηησηηθΪ θηάξηα πνπ 

ππάξραλ ζην νηθφπεδν, θαζψο θαη νη ρψξνη θχιαμεο ησλ Ϋξγσλ, εξγαζέεο γηα ηηο 

νπνέεο εέραλ δαπαλεζεέ πεξέπνπ 1.700.000 δξρ., ζχκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ 

ΚαιιηγΪ,
988

 ε θπβΫξλεζε ηνπ Κσλζηαληέλνπ Καξακαλιά ζρεδέαδε ηε δεκηνπξγέα 

ζηνλ ρψξν αλΪκεζα ζηελ νδφ Ρεγέιιεο, ηε ιεσθφξν Βαζηιέζζεο νθέαο θαη ηε 

ιεσθφξν Κσλζηαληέλνπ, ελφο «εθπνιηηηζηηθνχ» Πλεπκαηηθνχ ΚΫληξνπ πνπ ζα 

πεξηιΪκβαλε ηελ Πηλαθνζάθε, ηα Χδεέα, δηαθφξνπο θαιιηηερληθνχο ζπιιφγνπο, ηε 

Βηβιηνζάθε θηι.
989

 ΑπνηΫιεζκα ησλ παξαπΪλσ ζρεδέσλ άηαλ ε μαθληθά απφθαζε 

                                                 
986Αλκ., «ΜΫγαξνλ Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», Ανπζηεηημκζηή, Ϋηνο Α΄, αξ. 6, ΝνΫκβξηνο Ŕ ΓεθΫκβξηνο 

1957, ζει. 60.  
987Βι. Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., ΠξαθηηθΪ ηνπ Γ.., ζπλεδξέαζε ηεο 3εο επηεκβξένπ 1957. 
988Μ. ΚαιιηγΪο, Ζ Δεκζηή Πζκαημεήηδ. Πνμζπάεεζεξ ηαζ απμηεθέζιαηα, φπ.π., ζει. 11. 
989Βι. ζρεηηθΪ ηα δεκνζηεχκαηα ζηηο εθεκεξέδεο Σμ Βήια, Ζ Καεδιενζκή, Έεκμξ, Απμβεοιαηζκή, 6 

Φεβξνπαξένπ 1958, γηα ηε ζχζθεςε ππφ ηνλ πξσζππνπξγφ Κ. Καξακαλιά ζρεηηθΪ κε ην πξφγξακκα 

ησλ δεκνζέσλ Ϋξγσλ θαη δε ηεο αλΫγεξζεο ηνπ Πλεπκαηηθνχ ΚΫληξνπ. ΜεηΪ ηε ζχζθεςε ν 

πξσζππνπξγφο καδέ κε ηνπο ππνπξγνχο Γεκνζέσλ Έξγσλ ΡΪιιε θαη πθππνπξγνχ Οηθηζκνχ 

ΣξηαληαθπιιΪθνπ επηζθΫθζεθαλ ηνλ ρψξν φπνπ ζα ρηηζηεέ. Βι. επέζεο ηα ξεπνξηΪδ ζηηο εθ. Σα Νέα, Ζ 

Απμβεοιαηζκή, Δζηία, Έεκμξ, 27 θαη 28 Οθησβξένπ 1955, φπνπ δηαβΪδνπκε φηη ν ππνπξγφο ησλ 

πγθνηλσληψλ θαη Γεκνζέσλ Έξγσλ Δπηαμέαο καδέ κε ηνλ αξρεγφ ηνπ Γεληθνχ Δπηηειεένπ ηξαηνχ 

Γθέθα θαη αλψηεξσλ ππαιιάισλ ηνπ ππνπξγεένπ επηζθΫθζεθαλ θαη επηζεψξεζαλ ηνλ ρψξν αλΪκεζα 

ζηελ νδφ Ρεγέιιεο, Λεσθφξνπ Βαζηιέζζεο νθέαο θαη Λεσθφξνπ Κσλζηαληέλνπ, φπνπ βξέζθνληαη 

ζηξαηησηηθΪ νηθνδνκάκαηα, κε ζθνπφ λα κεηαθεξζνχλ ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεέ ν ρψξνο γηα ηελ 

αλΫγεξζε ηνπ εθπνιηηηζηηθνχ θΫληξνπ Αζελψλ, ην νπνέν ζα πεξηιακβΪλεη ηελ Πηλαθνζάθε, ηα Χδεέα, 

δηαθφξνπο θαιιηηερληθνχο ζπιιφγνπο θαη πηζαλψο ηελ Βηβιηνζάθε θαη Μνπζεέν. 
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ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθηζκνχ Δκκ. ΚεθαινγηΪλλε ηνλ ΦεβξνπΪξην ηνπ 1959 λα 

αλαζηαινχλ Ϊκεζα νη εξγαζέεο  αλΫγεξζεο ηνπ θηεξένπ ηεο Πηλαθνζάθεο ««επέ ηνπ 

ζθνπνχ ηεο φιεο δηακνξθψζεσο ηνπ Πλεπκαηηθνχ ΚΫληξνπ ηεο πφιεσο Αζελψλ».
990

 

Ζ γλσζηνπνέεζε ηεο θπβεξλεηηθάο απφθαζεο πξνθΪιεζε ηελ Ϊκεζε αληέδξαζε ηεο 

Κξηηηθάο Δπηηξνπάο ηεο αλΫγεξζεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο, ε νπνέα ζε Ϋθηαθηε 

ζπλεδξέαζά ηεο ζηηο 27 Φεβξνπαξένπ 1959 απνθΪζηζε λα ζπληΪμεη ζρΫδην 

δηακαξηπξέαο, ζην νπνέν δηαηχπσζε ηελ Ϋληνλε απνδνθηκαζέα ηεο φρη κφλν γηα ηε 

δηαθνπά ησλ εξγαζηψλ, αιιΪ θαη γηα ηηο πιεξνθνξέεο φηη «πξνθεξχζζεηαη ζπληφκσο 

αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο δηα ηελ εθπφλεζηλ ζρεδένπ ηνπ Πλεπκαηηθνχ ΚΫληξνπ ν 

νπνένο ζα πεξηιακβΪλεη θαη θηέξηνλ Πηλαθνζάθεο», ζεσξψληαο, δηθαηνινγεκΫλα, ηε 

ζπγθεθξηκΫλε πξΪμε σο πξνζβιεηηθά γηα ηα κΫιε ηεο.
991

ΠξαγκαηηθΪ κηα εκΫξα 

αξγφηεξα, ζηηο 28 Φεβξνπαξένπ δεκνζηεχηεθε ε πξνθάξπμε ηνπ πνιενδνκηθνχ 

δηαγσληζκνχ δηακφξθσζεο ηνπ Πλεπκαηηθνχ ΚΫληξνπ Αζελψλ, ην νπνέν ζα 

πεξηιΪκβαλε εθηφο απφ ηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε, κηα ζεηξΪ ηδξπκΪησλ, φπσο ην 

Κξαηηθφ ΘΫαηξν, ην Μνπζηθφλ ΚΫληξνλ, ηελ Κξαηηθά Αθαδεκέα Μνπζηθάο, ηε 

Βηβιηνζάθε, ην Κηέξηνλ Δπηζηεκψλ (Βαζηιηθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ) θαη ην Μνπζεηαθφλ 

πγθξφηεκα.
992

Ο ΚαιιηγΪο αληΫδξαζε Ϊκεζα κε Ϊξζξα ηνπ ζηελ εθεκεξέδα Σμ Βήια 

ηηο ακΫζσο επφκελεο εκΫξεο,
993

 ελψ ην Γ.. ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζηε 

ζπλεδξέαζε ηεο 16
εο

 Ηνπλένπ 1959 απνθΪζηζε νκφθσλα λα πξνζθχγεη ζην πκβνχιην 

Δπηθξαηεέαο κε ζθνπφ ηελ αθχξσζε ηεο ππνπξγηθάο απφθαζεο ηεο 13
εο

 Φεβξνπαξένπ 

γηα ηε δηαθνπά ησλ εξγαζηψλ ζεκειέσζεο ηνπ λΫνπ θηεξένπ ηνπ κνπζεένπ. ΣειηθΪ, 

Ϋπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθηζκνχ ζηηο 15 Ηαλνπαξένπ 1960, πξνηΪζεθε 

ζηε δηνέθεζε ηεο Δ.Π.Μ.Α. ε αληαιιαγά ηνπ αξρηθνχ νηθνπΫδνπ κε εθεέλν ζηε 

ζπκβνιά ησλ νδψλ Μηραιαθνπνχινπ θαη Βαζ. Κσλζηαληέλνπ ην νπνέν αλάθε ζην 

                                                 
990Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., Βηβιέν πξαθηηθψλ ηνπ Γ.., ζπλεδξέαζε ηεο 27εο Μαξηένπ 1959, ζηελ νπνέα ν 

ΚαιιηγΪο αλαθΫξζεθε ζηελ ππ. αξηζ. Δ.4695/988 ηεο 13/2/1959 απφθαζεο ηνπ πθππνπξγεένπ 

Οηθηζκνχ. 
991Βι. ην δαθηπινγξαθεκΫλν «ρΫδηνλ Γηακαξηπξέαο» ζην Αξρεέν Μ. ΚαιιηγΪ, Μνπζεέν ΜπελΪθε, 

θΪθεινο 18/4. 
992Βι. ηελ πξνθάξπμε ζε δαθηπιφγξαθε κνξθά (Τπνπξγεέν πγθνηλσληψλ θαη Γεκ. Έξγσλ, Τπεξεζέα 

Οηθηζκνχ, Αξ.Πξση. Δ.8149/737 ηεο 28/2/1959, κε ηελ ππνγξαθά ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθηζκνχ Δκκ. 

ΚεθαινγηΪλλε) ζην Αξρεέν Μ. ΚαιιηγΪ, Μνπζεέν ΜπελΪθε, θΪθεινο 19/3. Καζψο θαη ην 

«Οηθνδνκηθφλ Πξφγξακκα Κηηξέσλ πξνβιεπνκΫλσλ λα αλεγεξζνχλ εηο ηνλ ρψξνλ ηνπ Πλεπκαηηθνχ 

ΚΫληξνπ» ζηνλ έδην θΪθειν. 
993Μ. ΚαιιηγΪο, «Σν “Πλεπκαηηθφλ ΚΫληξνλ”. Έλα κεγΪιν πνιενδνκηθφλ πξφβιεκα», εθ. Σμ Βήια, 4 

Μαξηένπ 1959. Σνπ έδηνπ, «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. Σμ Βήια, 5 Μαξηένπ 1959. ρεηηθΪ κε ηηο 

αληηδξΪζεηο πνπ πξνθΪιεζε ε πξνθάξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, βι. Αξρεέν Μ. ΚαιιηγΪ, Μνπζεέν 

ΜπελΪθε, ΦΪθεινη 19 θαη 20, φπνπ, κεηαμχ Ϊιισλ, ππΪξρνπλ ηα πνιπζΫιηδα δαθηπιφγξαθεκΫλα 

ζρΫδηα δηακαξηπξέαο πηζαλψο ηεο Κξηηηθάο Δπηηξνπάο γηα ηελ αλΫγεξζε ηνπ θηεξένπ ηεο Πηλαθνζάθεο.  
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Σακεέν Δζληθάο Άκπλαο (ην ζεκεξηλφ ηεο νηθφπεδν δειαδά).
994

 ε ζπλεδξέαζά ηνπο 

ηα κΫιε ηνπ Γ.. ζηηο 13 Φεβξνπαξένπ απνδΫρηεθαλ ηελ αληαιιαγά κε ην ζθεπηηθφ 

φηη α) νη δηαζηΪζεηο ηνπ πξνζθεξφκελνπ νηθνπΫδνπ εέλαη κεγαιχηεξεο ηνπ λπλ, β) ην 

λΫν νηθφπεδν εέλαη πεξένπηνλ, γ) ε ππΪξρνπζα εγθεθξηκκΫλε κειΫηε δχλαηαη λα 

πξνζαξκνζζεέ επθφισο θαη ηαρΫσο, δ)ε γεηηλέαζε πξνο ην αλεγεηξφκελν Υέιηνλ δελ 

ελνριεέ θαη ε) ε ηπρφλ απφξξηςε ηεο αληαιιαγάο ζα εέρε σο ζπλΫπεηα ηελ επ‟ 

αφξηζηνλ παξΪηαζε ηεο εθθξεκφηεηαο.
995

 πσο φκσο δηαβΪδνπκε ζηα πξαθηηθΪ ηεο 

9
εο

 Ηνπλένπ 1961, ε ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο κε ην Σ.Δ.Θ.Α. εμαθνινπζνχζε λα 

θαζπζηεξεέ, επεηδά Ϋλα ηκάκα ηνπ νηθνπΫδνπ αλάθε ζηε ΡηδΪξεην ρνιά, ε νπνέα θαη 

ηα δηεθδηθνχζε! Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ν ΚαιιηγΪο ζα επΫδηδε ππφκλεκα πξνζσπηθΪ 

πξνο ηνλ Κσλζηαληέλν ΣζΪηζν πνπ άηαλ ηφηε Τπνπξγφο παξΪ ηε Πξνεδξέα ηεο 

ΚπβΫξλεζεο. Κη ελψ δηΪ πξΪμεσο ηνπ Τπνπξγηθνχ πκβνπιένπ ζηηο 27 Ηνπλένπ 

εγθξέζεθε ε αληαιιαγά ηνπ νηθνπΫδνπ  (ΦΔΚ, αξηζ. 23 ηεο 27
εο

 Ηνπλένπ 1961), 

πξνΫθπςε ην πξφβιεκα ηεο θαηαβνιάο ηνπ πνζνχ ησλ 180.000-200.000 δξρ. γηα 

ζπκβνιαηνγξαθηθΪ Ϋμνδα, αθνχ ην κελ Σ.Δ.Θ.Α. αξλάζεθε λα ζπκκεηΫρεη ζηε 

δαπΪλε, ε δε Δζληθά Πηλαθνζάθε αδπλαηνχζε λα θαηαβΪιεη ην πνζφ «σο κε 

πξνβιεπφκελνλ εηο ηνλ πξνυπνινγηζκφλ ηεο αιιΪ θαη εηο ηνλ ηδξπηηθφλ ηεο λφκνλ δελ 

πεξηιακβΪλεηαη ε δπλαηφηεο δηαζΫζεσο δαπΪλεο δη‟ αγνξΪλ νηθνπΫδνπ».
996

Ζ 

παξαέηεζε ηεο θπβΫξλεζεο Καξακαλιά ηνλ επηΫκβξην ηεο έδηαο ρξνληΪο θαη ε 

πξνθάξπμε ησλ βνπιεηηθψλ εθινγψλ γηα ηνλ Οθηψβξην αλΫζηεηιαλ πηζαλφλ ηηο 

φπνηεο ελΫξγεηεο ζρεηηθΪ κε ηελ νινθιάξσζε ηεο αληαιιαγάο ηνπ νηθνπΫδνπ. ΣειηθΪ 

ν ζεκΫιηνο ιέζνο ηνπ λΫνπ θηεξένπ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ηνπνζεηάζεθε απφ ηνλ 

κεηΫπεηηα πξσζππνπξγφ Γεψξγην ΠαπαλδξΫνπ ζηηο 26 Ννεκβξένπ 1964.Σν αξρηθφ 

ζρΫδην κεηαθΫξζεθε ζρεδφλ απηνχζην ζην λΫν νηθφπεδν, απφ ηελ αξρηηεθηνληθά φκσο 

νκΪδα απνρψξεζε ν Μνπηζφπνπινο, επεηδά, ζχκθσλα κε ηνλ ΚαιιηγΪ, εέρε αλαιΪβεη 

ηελ Ϋδξα ηεο Αξρηηεθηνληθάο ζην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο,
997

 αιιΪ πξνζηΫζεθε 

                                                 
994Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., Βηβιέν πξαθηηθψλ ηνπ Γ.., ζπλεδξέαζε ηεο 13εο Φεβξνπαξένπ 1960, φπνπ θαη 

γέλεηαη αλαθνξΪ ζην εμαηξεηηθΪ επεέγνλ Ϋγγξαθν ηνπ Τπνπξγνχ Οηθηζκνχ κε εκεξνκελέα 15 

Ηαλνπαξένπ 1960. 
995Οπ.π. 
996Βι. ην δαθηπινγξαθεκΫλν θεέκελν ζην Αξρεέν Μ. ΚαιιηγΪ, Μνπζεέν ΜπελΪθε, θΪθεινο 18/6. ην 

έδην θεέκελν πνπ πηζαλψο άηαλ ζρΫδην ππνκλάκαηνο πξνο ηνπο αξκφδηνπο θξαηηθνχο παξΪγνληεο (έζσο 

θαη ζηνλ Κ. ΣζΪηζν), ν ΚαιιηγΪο επηρεηξεκαηνιφγεζε γηα ηελ αλΪγθε νινθάξσζεο ηεο αληαιιαγάο 

ηνπ νηθνπΫδνπ θαη ηεο Ϋλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζεκειέσζεο ηνπ λΫνπ θηεξένπ ιΫγνληαο πσο «φηαλ θαη ε 

Φηιηππνχπνιηο ηεο Βνπιγαξέαο δηαζΫηεη Πηλαθνζάθελ, δελ επηηξΫπεηαη αη Αζάλαη, λα ζηεξνχληαη 

ηνηαχηεο. Δξρφκεζα εηο έζελ κνέξαλ κε ηελ Αιβαλέαλ ηελ κφλελ Δπξσπατθάλ ρψξαλ ε νπνέα δελ 

δηαζΫηεη Πηλαθνζάθελ». 
997Βι. Μ. ΚαιιηγΪο, «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε. ΠξνζπΪζεηεο θαη απνηειΫζκαηα», φπ.π., ζει. 11. 
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ν Γεκάηξεο ΑλησλαθΪθεο. Σν πξψην ηκάκα ηνπ θηεξένπ νινθιεξψζεθε ηειηθΪ ην 

1968
998

 θαη, φπσο ζα δεέμσ ζην επφκελν θεθΪιαην, θηινμΫλεζε ηελ Ϋθζεζε ηεο 

κφληκεο ζπιινγάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο. 

 

 

Δηθόλα 138: Σν νηθόπεδν ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζηε Ρηδάξε 

 

                                                 
998 Γηα ην θηάξην βι. . ΚνληαξΪηνο Ŕ W. Wang (επηκ.), Ανπζηεηημκζηή ημο 20μο αζχκα. Δθθάδα, 

Αζάλα, ΔΗΑ, Prestel, 2000, ζει. 196-197. Λ. Παπαδφπνπινο -  . Σζηηηξέδνπ(επηκ.), Γδιήηνδξ Α. 

Φαημφνμξ, Αζάλα, ΓνκΫο, 2009, ζει  208-219. 
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Δηθόλα 139: Οηθόπεδν Πηλαθνζήθεο ζηε Ρηδάξε, π.1960 (Φ/ΚΣ.ΔΠ.5644) 

 

Δηθόλα 140: Απιή Πηλαθνζήθεο ζηελ νδό Ρηδάξε 

 



   1157 

 

Δηθόλα 141: Ζ Πηλαθνζήθε ζηνπο ζηξαηώλεο ηεο Ρηδάξε, 1960 (Φ/ΚΣ.ΔΠ.269) 
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Δηθόλα 142: Γξαθείν Πηλαθνζήθεο ζηελ νδό Ρηδάξε (Φ/ΚΣ.ΔΠ.125) 

 

 

Δηθόλα 143: Δξγαζηήξην Πηλαθνζήθεο ζηελ νδό Ρηδάξε 4 (Φ/ΚΣ.ΔΠ.126) 
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Δηθόλα 144: Δξγαζηήξην Πηλαθνζήθεο ζηελ νδό Ρηδάξε 4 (Φ/ΚΣ.ΔΠ.130) 
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Δηθόλα 145: Α΄ Βξαβείν ηνπ αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ην κέγαξν ηεο Δ.Π.Μ.Α.. 
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Δηθόλα 146: Β΄ Βξαβείν ηνπ αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ην κέγαξν ηεο Δ.Π.Μ.Α.. 
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Δηθόλα 147: Γ΄ Βξαβείν ηνπ αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ην κέγαξν ηεο Δ.Π.Μ.Α.. 
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Δηθόλα 148: Γ΄ Βξαβείν ηνπ αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ην κέγαξν ηεο Δ.Π.Μ.Α.. 
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Δηθόλα 149: Γ΄ Βξαβείν ηνπ αξρηηεθηνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ην κέγαξν ηεο Δ.Π.Μ.Α.. 



   1165 

 

Δηθόλα 150: ρέδην πνπ ππνβιήζεθε ζηνλ αξρηηεθηνληθό δηαγσληζκό γηα ην κέγαξν ηεο Δ.Π.Μ.Α.. 
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Δηθόλα 151: ρέδην πνπ ππνβιήζεθε ζηνλ αξρηηεθηνληθό δηαγσληζκό γηα ην κέγαξν ηεο Δ.Π.Μ.Α.. 
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Δηθόλα 152: ρέδην πνπ ππνβιήζεθε ζηνλ αξρηηεθηνληθό δηαγσληζκό γηα ην κέγαξν ηεο Δ.Π.Μ.Α.. 
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Δηθόλα 153: ρέδην πνπ ππνβιήζεθε ζηνλ αξρηηεθηνληθό δηαγσληζκό γηα ην κέγαξν ηεο Δ.Π.Μ.Α.. 



   1169 

 

Δηθόλα 154: Μαθέηα θηεξίνπ ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζηε Ρηδάξε, 1956 (Φ/ΚΣ.ΔΠ.5632) 

 

 

Δηθόλα 155: Μαθέηα θηεξίνπ ηεο Δ.Π.Μ.Α.. 
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Δηθόλα 156: Σν λέν νηθόπεδν, 1965 (Φ/ΚΣ.ΔΠ.172) 
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Δηθόλα 157: Από ηελ ηειεηή ζεκειίσζεοηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζηηο 26 Ννεκβξίνπ 1964 
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Δηθόλα 158: Από ηελ ηειεηή ζεκειίσζεο ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζηηο 26 Ννεκβξίνπ 1964 

 

Δηθόλα 159: Ο ζεκέιηνο ιίζνο 
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ΚθΪιαην 24: Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε θαηΪ ηα ρξφληα 1967-

1971 

ηηο 14 Απξηιένπ 1967, ην Γ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο Ŕ Μνπζεέν 

ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ ζπλεδξέαζε κε βαζηθφ ζΫκα ζπδάηεζεο ηελ επηινγά δχν 

πξνζψπσλ γηα ηε ζΫζε ηνπ απνζαλφληνο Υξάζηνπ Καξνχδνπ. Σα παξφληα κΫιε 

(Παπαηδψλεο, ΚξηηζΫιεο, Γξαγνχκε, Παλαγησηφπνπινο θαη Παπαλνχηζνο απψλ ν 

Παξαζθεπφπνπινο) απνθΪζηζαλ ηφηε λα πξνηεέλνπλ ζηνλ Τπνπξγφ Παηδεέαο σο 

ππνςάθηνπο ηε Ϋκλε Καξνχδνπ θαη ηνλ Νηθφιαν Γηαινχξε (δηεπζπληά ηνπ Δζληθνχ 

Αξραηνινγηθνχ Μνπζεένπ). Σν πξαμηθφπεκα ησλ πληαγκαηαξρψλ, σζηφζν, κηα 

εβδνκΪδα αξγφηεξα, θαη ν ζπλαθφινπζνο ζρεκαηηζκφο ηεο θπβΫξλεζεο ηνπ 

Κσλζηαληηλνπ Κφιιηα, φρη κφλν αθχξσζαλ ηελ παξαπΪλσ δηαδηθαζέα, αιιΪ 

επΫθεξαλ ηε δξαζηηθά αιιαγά ζηελ έδηα ηε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ. 

χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ θνηλά απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δζληθάο Παηδεέαο 

Κσλζηαληέλνπ ΚαιακπνθηΪ θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πχξνπ ΛηδΪξδνπ, κε 

εκεξνκελέα 26 Ηνπλένπ 1967,
999

 ηα ηξηα κφληκα κΫιε ηνπ Γ παξΫκεηλαλ ζηηο ζΫζεηο 

ηνπο (ΚξηηζΫιεο, ΖιηΪζθνο θαη ΔιΫλε Γξαγνχκε), φπσο Ϊιισζηε φξηδε ν λφκνο ηνπ 

1954, απνιχζεθαλ, φκσο, ηα ππφινηπα κΫιε (Παπαηδψλεο, Παλαγησηφπνπινο θαη 

Παπαλνχηζνο) θαη ζηε ζΫζε ηνπο δηνξέζηεθαλ νη ΗσΪλλεο Μειεηφπνπινο
1000

 θαη 

Γηνλχζηνο ΠνηακηΪλνο. Ζ ππνπξγηθά απφθαζε θαζφξηζε, επέζεο, φηη ε ζεηεέα ησλ 

κειψλ ζα άηαλ δηεηάο, θαη ηαπηφρξνλα φξηζε φηη Πξφεδξνο ηνπ Γ ζα άηαλ ν 

Πξφεδξνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ θαη Αληηπξφεδξνο ν Γηνηθεηάο ηεο Δζληθάο 

ΣξΪπεδαο. Αθαέξεζε, δειαδά, απφ ηα κΫιε ηε δπλαηφηεηα λα επηιΫγνπλ ηα έδηα, κεηΪ 

απφ εζσηεξηθά ςεθνθνξέα, ηα πξφζσπα γηα ηηο ζπγθεθξηκΫλεο ζΫζεηο. Ζ πξψηε 

ζπλεδξέαζε ηνπ λΫνπ Γ ηεο Δ.Π.Μ.Α.. δηεμάρζε ζηηο 13 Ηνπιένπ 1967 θαη 

νκφθσλα εθιΫρηεθε ζηε ζΫζε ηνπ ΓξακκαηΫα ε Γξαγνχκε θαη ζε εθεέλε ηνπ Σακέα ν  

ΠνηακηΪλνο.  

Ζ ζχλζεζε ηνπ Γ παξΫκεηλε ζρεδφλ ακεηΪβιεηε γηα Ϋλαλ πεξέπνπ ρξφλν, κε 

εμαέξεζε ηελ αληηθαηΪζηαζε ηνπ Παξαζθεπφπνπινπ απφ ηνλ ΑρηιιΫα Κνκηλφ, λΫν 

                                                 
999Τπνπξγηθά απφθαζε 88165 «Πεξέ νξηζκνχ κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ Δζληθάο Πηλαθνζάθεο 

θαη Μνπζεένπ ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ», ΦΔΚ 440 ηεο 6εο Ηνπιένπ 1967, ηρ. Β΄. ην έδην ΦΔΚ θαη ν 

δηνξηζκφο ησλ λΫσλ κειψλ ηνπ Γ ηνπ Δζληθνχ ΘεΪηξνπ. 
1000Πξφθεηηαη γηα ηνλ Ϋθνξν ηνπ Δζληθνχ Ηζηνξηθνχ Μνπζεένπ, δηθεγφξν θαη εξεπλεηά ηεο ηζηνξέαο 

ηνπ ΠεηξαηΪ. 
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δηνηθεηά ηεο Δζληθάο ΣξΪπεδαο, απφ ηνλ ΦεβξνπΪξην ηνπ 1968.
1001

 ηε ζπλεδξέαζε, 

φκσο, ηνπ Γ ζηηο 24 επηεκβξένπ 1968 παξέζηαηαη γηα πξψηε θνξΪ σο κΫινο, ν 

Νηθφιανο ΓαιηδΪθεο, γεληθφο γξακκαηΫαο ηφηε ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο. ΜΪιηζηα ν 

ΓαιηδΪθεο ζα αλαιΪβεη ηε ζΫζε ηνπ ηακέα ζηε ζπλεδξηαζε ηεο 21
εο

 Ννεκβξηνπ 1968, 

Ϋπεηηα απφ ηελ παξαέηεζε ηνπ ΠνηακηΪλνπ, ν νπνένο θαη απνρψξεζε απφ ην Γ. ηα 

δε πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ζηηο 10 Γεθεκβξένπ 1968, αλαθΫξεηαη φηη ν 

Μειεηφπνπινο εέρε άδε ππνβΪιεη ηελ παξαέηεζά ηνπ, ε νπνέα δελ εέρε αθφκε γέλεη 

απνδεθηά, ελψ πξφβιεκα εέρε πξνθχςεη θαη κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ ΚξηηζΫιιε, 

επεηδά ν δηνξηζκφο ηνπ σο ηαθηηθνχ δηθαζηά, δελ ηνπ επΫηξεπε, βΪζεη ζπληΪγκαηνο, 

λα κεηΫρεη ζην Γ, αιιΪ δελ εέρε βξεζεέ αληηθαηαζηΪηεο. ηελ επφκελε ζπλεδξέαζε 

πΪλησο (17 Γεθεκβξένπ) θξέζεθε φηη δελ ππΪξρεη αζχκβαην ζηελ πεξέπησζε ηνπ. Ζ 

παξαέηεζε ηνπ Μειεηφπνπινπ εμαθνινπζνχζε λα κελ γέλεηαη απνδεθηά, αιιΪ ν έδηνο 

δελ παξεπξΫζεθε ζηηο επφκελεο ζπλεδξηΪζεηο ζηηο 17 Γεθεκβξένπ 1968 θαη ζηηο 7 

Μαξηένπ 1969. Σν θζηλφπσξν ηνπ 1969 θαη εμαηηέαο ηεο ζπκπιάξσζεο δηεηέαο απφ 

ηνλ δηνξηζκφ ησλ κειψλ ηνπ, ζπγθξνηάζεθε ην λΫν Γ ηνπ κνπζεένπ, ζην νπνέν 

ζπκκεηεέραλ, εθηφο απφ ηα ηξηα κφληκα κΫιε, θαη νη ΜηρΪιεο Σφκπξνο (εθιΫρζεθε 

αλαπιεξσηάο ΓξακαηΫαο) θαη Θεκηζηνθιάο ΣζΪηζνο (εθιΫρζεθε Σακέαο).
1002

 ΜεηΪ 

δε ηνλ ζΪλαην ηνπ ηειεπηαένπ ηνλ ΦεβξνπΪξην ηνπ 1970, δηνξηζηεθε ζηε ζΫζε ηνπ ν 

«θηιφηερλνο» θαη πξψελ λνκΪξρεο Ρφδνπ, ΑλδξΫαο ΗσΪλλνπ.
1003

 

Κη ελψ κΫρξη ηα ηΫιε ηνπ 1970, ε Δ.Π.Μ.Α.. ππαγφηαλ ζην Τπνπξγεέν ηεο 

Παηδεέαο, απφ ηνλ ΗαλνπΪξην ηνπ 1971 ν επνπηηθφο θνξΫαο Ϊιιαμε εμαηηέαο ηεο 

αλαδηνξγΪλσζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Πξνεδξέαο ηεο Κπβεξλάζεσο, ζην νπνέν πξνΐζηαην 

ν έδηνο ν Πξσζππνπξγφο Γεψξγηνο Παπαδφπνπινο. χκθσλα κε ην ζρεηηθφ 

λνκνζεηηθφ δηΪηαγκα, αλΪκεζα ζηηο λΫεο Τπεξεζέεο πνπ δεκηνπξγάζεθαλ άηαλ θαη ε 

Γεληθά Γηεχζπλζε Πνιηηηζηηθψλ ΤπνζΫζεσλ, ε νπνέα άηαλ «αξκφδηα δηα ηελ 

πξνψζεζηλ θαη πεξαηηΫξσ αλΪπηπμηλ ηεο θαζφινπ πλεπκαηηθάο, κνξθσηηθάο, 

θαιιηηερληθάο θαη πνιηηηζηηθάο δξαζηεξηφηεηνο ησλ απαληαρνχ Διιάλσλ» θαη γηα 

ηελ «κΫξηκλα δηα ηελ αλΪπηπμηλ ησλ γξακκΪησλ, ηνπ ζεΪηξνπ θαη θηλεκαηνγξΪθνπ, 

ησλ βηβιηνζεθψλ, ησλ γεληθψλ αξρεέσλ ηνπ ΚξΪηνπο ησλ ηζηνξηθψλ αξρεησλ, ησλ 

                                                 
1001πλεδξηΪζεηο ζηηο 18 Ηνπιένπ,  18 Απγνχζηνπ, 12 θαη 22 επηεκβξένπ, 6 θαη 31 Οθησβξένπ, 5 θαη 

16 Γεθεκβξένπ 1967. 14 θαη 19 Φεβξνπαξένπ, 11 θαη 15 Απξηιένπ, 24 Μαΐνπ,  31 Ηνπιένπ 1968. 
1002Βι. Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., Βηβιέν Πξαθηηθψλ ηνπ Γ, ζπλεδξέαζε ηεο 23εο επηεκβξένπ 1969 (κε 

παξφληεο γηα πξψηε θνξΪ ηνπο ΣζΪηζν θαη Σνκπξν)  θαη ζπλεδξέαζε  ηεο 10εο Οθησβξένπ 1969 (κε 

ηελ εθινγά ΓξακκαηΫα θαη Σακέα). 
1003Ήηαλ παξψλ γηα πξψηε θνξΪ ζηε ζπλεδξέαζε ηνπ Γ ζηηο 11 Μαΐνπ 1970. 
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θαιψλ Σερλψλ ελ γΫλεη».
1004

 Ζ λΫα Γηεχζπλζε αλΫιαβε Ϋηζη ηελ επνπηεέα φισλ ησλ 

ζρεηηθψλ κε ηΫηνηα δεηάκαηα ΝΠΓΓ θαη ΝΠΗΓ, ζπλκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο 

Δ.Π.Μ.Α.., ελψ απφ ηνλ λφκν εμαηξΫζεθε ε Αλψηαηε ρνιά Καιψλ Σερλψλ, ε 

νπνέα εμαθνινχζεζε λα ππΪγεηαη ζην Τπνπξγεέν Παηδεέαο.
1005

 

 

Σα ιέθδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο ηδξ Δ.Π.Μ.Α.. ηδκ πενίμδμ 1967-1971 

Πνυεδνμξ Δθεβηηζημφ 

οκεδνίμο 

(κφληκν κΫινο) 

Γεψξγηνο ΚξηηζΫιεο (Πξφεδξνο, απφ 26/6/1967) 

Γζμζηδηήξ Δεκζηήξ 

Σνάπεγαξ, 

(κφληκν κΫινο) 

ΗσΪλλεο Παξαζθεπφπνπινο (ζε πεξέπησζε θσιχκαηνο 

αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Τπνδηεπζπληά Κσλ. ΖιηΪζθν ) 

ΑρηιιΫαο Κνκηλφο (απφ 19/2/1968)  

Μέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ 

μφηγμο, 

(κφληκν κΫινο) 

ΔιΫλε Γξαγνχκε (Γεληθά ΓξακκαηΫαο, απφ 26/6/1967) 

Με κφληκα κΫιε ΗσΪλλεο Μειεηφπνπινο (26/6/1967 Ŕ 7/3/1969) 

Γηνλχζηνο ΠνηακηΪλνο (Σακέαο, 26/6/1967 Ŕ 21/11/1968) 

Νηθφιανο ΓαιηδΪθεο, Γεληθφο ΓξακκαηΫαο ηνπ 

Τπνπξγεένπ Παηδεέαο (απφ 24/9/1968, αλαιακβΪλεη Σακέαο απφ 

21/11/1968)   

ΜηρΪιεο Σφκπξνο (απφ 23/9/1969)  

Θεκηζηνθιάο ΣζΪηζνο (απφ 23/9/1969 Ŕ πεζαέλεη ζηηο 

10/2/1970) 

ΑλδξΫαο ΗσΪλλνπ (απφ 11/5/1970) 

 

ΠαξΪ ηηο αιιαγΫο ζηε ζχλζεζε ησλ κε κφληκσλ κειψλ ηνπ Γ, νη 

ζπλεδξηΪζεηο εμαθνινχζεζαλ λα δηεμΪγνληαη θαηΪ ηαθηΪ ρξνληθΪ δηαζηάκαηα θαη ηα 

ζΫκαηα πξνο ζπδάηεζε παξΫκεηλαλ ηα έδηα ζπγθξηηηθΪ κε ηελ πξνεγνχκελε πεξένδν. 

Οη πεξηζζφηεξεο απνθΪζεηο αθνξνχζαλ ηε ζπλΫρηζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ 

απνπεξΪησζε ηνπ θηεξένπ ηεο Δ.Π.Μ.Α.. (νηθνδκηθΫο εξγαζέεο, ειεθηξνινγηθΫο θαη 

κεραλνινγηθΫο εγθαηαζηΪζεηο θ.Ϊ), ηηο κηζζψζεηο ησλ θαηαζηεκΪησλ θαη γξαθεέσλ 

απφ ηα αθέλεηα ηνπ θιεξνδνηάκαηνο νχηδνπ, ηηο απνθΪζεηο γηα ηελ αγνξΪ Ϋξγσλ 

ηΫρλεο, βηβιέσλ θαη λνκηζκΪησλ, φπσο θαη γηα ηελ απνδνρά ησλ δσξεψλ θαη ησλ 

                                                 
1004Βι. Ννκνζεηηθφλ ΓηΪηαγκα ππ‟ αξηζ, 825 «Πεξέ νξγαλψζεσο, ιεηηνπξγέαο θαη αξκνδηνηάησλ ηνπ 

Τπνπξγεένπ Πξνεδξηαο Κπβεξλάζεσο», ΦΔΚ, αξηζ, 8 ηεο 19εο Ηαλνπαξένπ 1971, Ϊξζξν 10. 
1005π.π. 
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θιεξνδνηεκΪησλ, θαζψο θαη γηα ηε ζχληαμε θαη Ϋγθξηζε ησλ απνινγηζκψλ, 

πξνυπνινγηζκψλ θαη ηζνινγηζκψλ.  

 

24.1) Ο εκπινπηηζκόο ηεο ζπιινγήο ηεο Δ.Π.Μ.Α. Αγνξέο θαη δσξεέο 

έξγσλ ηέρλεο 

Κη ελψ ηα εηζνδάκαηα απφ ηελ αθέλεηε πεξηνπζέα ηνπ θιεξνδνηάκαηνο 

νχηδνπ παξΫκεηλαλ ζηαζεξΪ, ε θξαηηθά επηρνξάγεζε κεηψζεθε θαηΪ 15%, γεγνλφο 

πνπ εμαλΪγθαζε ηνλ ΚαιιηγΪ λα ηξνπνπνηάζεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Α΄ Σκάκαηνο. 

Έηζη απφ ην πξνυπνινγηζζΫλ πνζφ ησλ 820.000 δξρ. Ϋκεηλαλ ηειηθΪ 697.000 δξρ. (βι. 

ηε ζπλεδξέαζε ηεο 12
εο

 επηεκβξένπ 1967). ζνλ αθνξΪ ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο 

ζπιινγάο απνθαζέζηεθε άδε απφ ηε ζπλεδξέαζε ηεο 18
εο

 Ηνπιένπ 1967 φηη νη 

ΚαιιηγΪο, Γξαγνχκε θαη Μειεηφπνπινο ζα απνηεινχζαλ ηελ ηξηκειά θαιιηηερληθά 

επηηξνπά πνπ βΪζεη ηνπ Β.Γ. ηεο 20
εο

 Μαξηένπ 1955 ζθνπφ εέρε λα πξνηεέλεη ηα 

«πξνο πινπηηζκφλ ησλ ζπιινγψλ ηεο ΔΠΜΑ αγνξαζηΫα Ϋξγα».
1006

 Ζ αλαγθαζηηθά, 

φκσο, κεηαθνξΪ ησλ γξαθεέσλ, ησλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη ησλ απνζεθψλ ηεο 

Πηλαθνζάθεο απφ ηελ νδν ΡηδΪξε 4 ζε λΫνπο εθκηζζσκΫλνπο ρψξνπο, θαζψο θαη ε 

ιεηηνπξγέα ηεο Ϋθζεζεο ζην λΫν θηάξην θαη ηα ζπλαθφινπζα Ϋμνδα γηα θπιαθηηθφ 

πξνζσπηθφ θηι. δεκηνχξγεζαλ ζνβαξΪ πξνβιάκαηα ζηελ πινπνηεζε ησλ 

πξνυπνινγηζκψλ ηνπ Α΄ Σκάκαηνο. Κη ελψ γηα ην Ϋηνο 1969 ην Τπνπξγεέν Πξνεδξέαο 

ηεο ΚπβΫξλεζεο παξαρψξεζε Ϋθηαθηε πέζησζε 550.000 δξαρκψλ, δελ ζπλΫβε ην έδην 

θαη γηα ηηο ρξάζεηο ηνπ 1970 θαη 1971, κε ζπλΫπεηα ην Γ λα απνθαζέζεη α) λα 

δηαζΫζεη ην ππνινηπφκελν πνζφ απφ ηηο πξνεγνχκελεο ρξάζεηο πνπ πξννξηδφηαλ γηα 

αγνξα Ϋξγσλ ηΫρλεο ζηηο ιεηηνπξγηθΫο δαπΪλεο ηεο Πηλαθνζάθεο θαη β) λα αλαζηεέιεη 

ηελ αγνξΪ εξγσλ ηΫρλεο.
1007

 ΑλΪκεζα ζηα λΫα απνθηάκαηα μερσξέδνπλ ηα εμάο: 

 «Πξνζσπνγξαθέα θπξέαο αξφγινπ», 1891 (Π.3679, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 

ζπλεδξέαζε ηεο 18
εο

 Ηνπιένπ 1967) «ΚνπΫια», π.1872 (Π.3734, ιΪδη ζε 

κνπζακΪ, 33,5 x 16,5 εθ., γηα 20.000, ζπλεδξέαζε ηεο 5
εο

 Μαΐνπ 1969) 

«Αληηγφλε θαη Πνιπλεέθεο», 1865 (Π.3758, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 109 x 157 εθ.) γηα 

150.000 δξρ., ην αθξηβψηεξν Ϋξγν πνπ αγνξΪζηεθε θαηΪ ην ππφ εμΫηαζε 

δηΪζηεκα (βι. ζπλεδξέαζε ηνπ Γ ζηηο 5/5/1969) ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα.   

 «Κπδψληα» (Π.3694, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 37 x 63 εθ.) γηα 16.000 δξρ. (κε ρξάκαηα 

ηνπ Α΄ Σκάκαηνο) θαη «ΑζΪλαηα ζηνλ Αξδεηηφ» (Π.3695, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 61 x 

                                                 
1006Απφ ηηο 10 Οθησβξένπ 1969, ε επηηξνπά απαξηέζηεθε απφ ηνπο ΚαιιηγΪ, ΜηρΪιε Σφκπξν θαη 

Θεκηζηνθιά ΣζΪηζν. 
1007Βι. ηε ζρεηηθά Ϋθζεζε επέ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Α΄ Σκάκαηνο (κε εκεξνκελέα 26 Ηαλνπαξένπ 

1972) ζην Βηβιέν ησλ Πξαθηηθψλ ηνπ Γ ηεο Δ.Π.Μ.Α..  
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78 εθ.)  γηα 100.000 δξρ. (κε ρξάκαηα απφ ην θιεξνδφηεκα Φξαγθνπνχινπ) ηνπ 

Γεψξγηνπ Πξνθνπένπ, κε Ϋθπησζε 20% επέ ηεο αξρηθάο αμέαο 145.000 δξρ. 

(31/10/1967). 

 «ΔπηηξαπΫδην κε ηνχξηα» (Π.3707, ιΪδη ζε ραξηέ, 28 x 20,5 εθ) γηα 80.000 δξρ. 

(19/2/1968) «πνπδά γηα ηνλ πέλαθα “ΑπνθξηΪ ζηελ Αζάλα”», 1892 (Π.4057, 

θΪξβνπλν ζε ραξηέ, 34 x 47 εθ.) γηα 35.000 δξρ. απφ ηνλ Φση. ΜαιΫα 

(18/6/1970) «Κφξε κε θιεηζηΪ κΪηηα» (Π.3736, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 9,5 x 9,5 εθ.) 

γηα 12.000 δξρ., «ΒΪδν» (Π.3737, παζηΫι, 13 x 9 εθ.) γηα 10.000 δξρ. θαη «Σξεηο 

κνξθΫο» (Π.3738, κνιχβη θαη Ϊζπξε θηκσιέα, 26,5 x 35,5 εθ.) γηα  10.000 δξρ 

(ζπλεδξέαζε ηεο 5
εο

 Μαΐνπ 1969) ηνπ Γχδε.  

 «ΘΫξκνο Αηησιναθαξλαλέαο», 1921 (Π.3713, ιΪδη ζε ραξηφλη, 41,5 x 47 εθ.) ηνπ 

ΜαιΫα, γηα 30.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 35.000 δξρ.) απφ ηνλ Φ. ΜαιΫα (24/9/1968). 

 «Κεθαιά θξηνχ» (Π.3715, κνιχβη ζε ραξηέ, 25,5 x 18,5 εθ.) ηνπ ΒνιαλΪθε, γηα 

1.000 δξρ.απφ ηελ Αηθ. ΥαιεπΪ-ΚαηζΪηνπ (24/9/1968). 

 «Αθξφπνιε», 1853 (Π.3725, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 60,5 x 80,5 εθ.) ηνπ Ραθαάι 

ΣζΫθνιη  γηα 35.000 δξρ. (5/5/1969). 

 «Γπλαηθεέα κνξθά», 1900 (Π.3731, παζηΫι ζε ραξηέ, 42 x 29 εθ.) ηνπ Παχινπ 

Μαζηφπνπινπ, γηα 10.000 δξρ. (5/5/1969). 

 «Κχξηνο κε δαθΫηα» (Π.3732, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 65 x 40 εθ.) ηνπ Νηθφιανπ 

ΞπδηΪ γηα 20.000 δξρ. (5/5/1969). 

 Έμη ηεηξΪδηα ζρεδέσλ (Π.3780)  ηνπ Εαραξέα Παπαλησλένπ γηα 11.000 δξρ. απφ 

ηνλ Νηθφιαν ΞελαθΫιιε, (14/11/1969) 

 «Αξρνληαξέθη Λαχξαο Αγ. ξνπο» (Π.3941, ιΪδη ζε ραξηφλη, 52 x 59 εθ.) ηνπ 

ΠαπαινπθΪ γηα 70.000 δξρ. απφ ηελ Μειπ. ΜεηζΪθε (18/6/1970). 

 «ΛηκλνζΪιαζζα Μεζνινγγένπ», 1905 (Π.3943, ιΪδη ζε ραξηφλη, 32,5 x 42 εθ.) 

ηεο νθέαο Λαζθαξέδνπ, γηα 10.000 δξρ. απφ ηε Μαξέα Γηνλ. Κνθθέλνπ. 

(18/6/1970). 

 «Σνπέν απφ ηα ΜεηΫσξα», 1921 (Π.3940, ιΪδη ζε ραξηφλη, 34 x 44,5 εθ.) ηνπ 

Νηθφιανπ Υεηκψλα, γηα 12.000 δξρ. απφ ηελ Μαξέα Γηνλ. Κφθθηληνπ 

(18/6/1970). 

 «Απηνπξνζσπνγξαθέα», 1899 (Π.4024, παζηΫι ζε ραξηφλη, 50,5x40,5 εθ.) ηνπ 

ΠαξζΫλε γηα 55.000 δξρ. απφ ηνλ Εεξέκε, ηε ζπλεδξέαζε ηεο 16
εο

 Ννεκβξένπ 

1970, ζπδεηάζεθε ε αγνξΪ ηνπ Ϋξγνπ, κε ηνλ πξφεδξν ηνπ Γ, Γεψξγηνο 

ΚξηηζΫιε, λα δηαθσλεέ κε ην ελδερφκελν ηεο απφθηεζάο ηνπ γηα ηε ζπιινγά ηνπ 

κνπζεένπ, δηφηη «πξφθεηηαη πεξη πξνζσπνγξαθέαο θαη επνράο θαζ‟ελ δελ εέρελ 

εηζΫηη δηακνξθσζά ε θαιιηηερληθά πξνζσπηθφηεο ηνπ θαιιηηΫρλνπ». Σν Ϋξγν 

ηειηθΪ απνθηάζεθε, «κεηςεθνχληνο ηνπ ΠξνΫδξνπ». 

 

ζνλ αθνξΪ ηηο δσξεΫο θαη ηα θιεξνδνηάκαηα, ε ζπιινγά ηεο Πηλαθνζάθεο 

εκπινπηέζηεθε κεηαμχ Ϊιισλ, κε ηα εμάο Ϋξγα: 

 «Καπξέηζην», κεηΪ ην 1915 (Π.3668, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 50,5 x 40,5 εθ.) θαη 

«ηνλ Κάπν ησλ Αλαθηφξσλ (ΜειΫηε ελφο κπνπθΫηνπ ρξσκΪησλ» (Π.3669, ιΪδη 

ζε μχιν, απφ θνπηέ πνχξσλ, 17 x 13 εθ.), ηνπ πκεψλ αββέδε, δσξεΪ ηεο Άλλαο 
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Β. Σηθηημά (ηεο νηθνγΫλεηαο Β.Η. Σηθηηθηζνγινπ-Σηθηημά, ηαηξνχ απφ ηελ 

Άγθπξα).  Ζ Ϋγθξηζε ηεο δσξεΪο Ϋγηλε ζηε ζπλεδξέαζε ηεο 13
εο

 Ηνπιένπ 1967. Ζ 

έδηα δψξηζε επέζεο θαη ηνλ πέλαθα «Υνξεχηξηα» (Π.3705, ιΪδη ζε κνπζακΪ, 47,6 

x 40 εθ., βι. ζπλεδξέαζε ηεο 11
εο

 Απξηιένπ 1968. 

 Απφ ηε ΘΪιεηα Βνΐια: «Γξφκνο κε θππαξέζζηα», 1920 (Π.3748, ιΪδη ζε ραξηφλη, 

63 x 44 εθ.) ηνπ Θεφθξαζηνπ Σξηαληαθπιιέδε. Ζ «Αιεπνχ» (Π.3749, 

μπινγξαθέα, 14,5 x 12 εθ.) θαη «ΔξεηπσκΫλν θΪζηξν», 1924 (Π.3750, κνιχβη θαη 

κειΪλη ζε ραξηέ, 16,4 x 12,7 εθ.) ηνπ Κφληνγινπ. «Σνπέν κε θππαξέζζη» (Π.3752, 

πδαηνγξαθέα, 32 x 15,7 εθ.) θαη «ην ςΪξεκα», 1885 (Π.3753, πδαηνγξαθέα, 

26,5 x 43 εθ.) ηνπ ΓηαιιηλΪ. «Σνπέν» (Π.3751, ιΪδη ζε ζαλέδα, 21 x 23 εθ.) ηνπ 

Ρντινχ (23/9/969). 

 Απφ ην θιεξνδφηεκα ηνπ Πνιχγλσηνπ Βαγά πΫληε γιππηΪ ηνπ (Π.3762-Π.3765). 

 «Δμνρά ζηε Υαιθέδα» (Π.3747, πδαηνγξαθέα, 22,5 x 37,5 εθ.) ηεο ΗθηγΫλεηαο 

ΛαγΪλα, δσξεΪ ηεο έδηαο ηεο θαιιηηΫρληδαο (23/9/969). 

ζνλ αθνξΪ ηελ εμαθξέβσζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ Ϋξγσλ ηεο 

δπηηθνεπξσπατθάο ηΫρλεο ηεο ζπιινγάο, ν ΓΪιινο ηζηνξηθφο ηΫρλεο ΛεκπΫι, ν νπνένο 

εέρε πξνζθιεζεέ Ϋπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Γ πξηλ ην πξαμηθφπεκα ησλ 

πληαγκαηαξρψλ (βι. παξαπΪλσ θεθΪιαην 18.3), άξζε ηειηθΪ ζηλ Αζάλα ηελ Ϊλνημε-

θαινθαέξη ηνπ 1968. χκθσλα κε ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ζηηο 31 Ηνπιένπ 1968, 

εμΫηαζε πΪλσ απφ 400 πέλαθεο θαη ηα απνηειΫζκαηα άηαλ «ιέαλ ηθαλνπνηεηηθΪ», 

αθνχ Ϋξγα «ακθέβνια παιαηψλ ζπιινγψλ φπσο ηνπ Υαηδεαξγχξε, Κσλζηαληηλέδε-

Πφληηνπ, ΑβΫξσθ, θνπινχδε, ηνπ ΜπελΪθε αθφκε, απνδεέρηεθαλ νξηζηηθΪ σο 

πιαζηΪ ά αζεκΪληνπ αμέαο, αθεηΫξνπ Ϊιια πνπ αλαθΫξνληαλ σο Ϊγλσζηα δχλαληαη 

λα απνδνζνχλ εηο δνθέκνπο δσγξΪθνπο».  

 

24.2) Ζ έθζεζε ηκήκαηνο ηεο κόληκεο ζπιινγήο ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζην λέν 

ηεο θηήξην ηελ άλνημε ηνπ 1970 

Ζ νινθιάξσζε ηνπ πξψηνπ ηκάκαηνο ηνπ θηεξένπ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο 

Ϋδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ΚαιιηγΪ λα πξαγκαηνπνηάζεη ηελ Ϋθζεζε ηεο κφληκεο 

ζπιινγάο ηνπ κνπζεένπ, Ϋπεηηα απφ κηα δηαθνπά Ϋληεθα ρξφλσλ. Σα εγθαέληα 

πξαγκαηνπνηάζεθαλ ηελ ΠΫκπηε 14 Μαΐνπ 1970 ζηηο 18.30,
1008

 κε ηελ παξνπζέα, 

κεηαμχ Ϊιισλ, ηνπ πθππνπξγνχ Πξνεδξέαο ηεο ΚπβΫξλεζεο Γεκεηξένπ ΣζΪθσλα, 

                                                 
1008Βι. ζρεηηθΪ Κ.Γ. ΛηλαξδΪηνο, «Απφςε εγθαηληΪδεηαη ε Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. Σα Νέα, 14 

Μαΐνπ 1970. Αλκ., «ΔγθαηληΪδεηαη απφςε ε Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. διενζκά, 14 Μαΐνπ 1970. Δ. 

ΠαλΪγνπ, «ΔγθαηληΪδνληαη ζάκεξα ε Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη ην Μνπζεέν νχηζνπ», εθ. Ζ Βναδοκή, 

14 Μαΐνπ 1970. Αλκ., «ΔγθαηληΪζζε ε Δζληθά Πηλαθνζάθε. Σα εθηηζΫκελα Ϋξγα», εθ. Δζηία, 14 Μαΐνπ 

1970. Κ. ετδΪλ, «Οη ζεζαπξνέ βξάθαλ ζηΫγε», εθ. Απμβεοιαηζκή, 14 Μαΐνπ 1970. Αλκ., 

«ΔγθαηληΪδεηαη ζάκεξα ε Πηλαθνζάθε», εθ. Σμ Βήια, 14 Μαΐνπ 1970.  
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ηνπ Τπνπξγνχ Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ ΛνπθΪ ΠΪηξα, θαη ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα 

ηνπ Τπνπξγεένπ Γεκνζέαο ΣΪμεο Π. ΚσηζΫιε.
1009

 ηελ πξνζθψλεζά ηνπ, ν 

ΣζΪθσλαο ραξαθηάξηζε ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ σο ηελ θνξπθαέα Ϋθθαλζε ηνπ 

πλεπκαηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ππνγξΪκκηζε φηη ε Πηλαθνζάθε θηινμελεέ ηα «ζεκΪδηα 

ηνπ κεγαινθπνχο πεξΪζκαηνο ησλ κεγΪισλ θαιιηηερληθψλ πξνζσπηθνηάησλ πνπ 

φξγσζαλ ηνλ ειιεληθφ ρψξν».
1010

 

 

Ο Πξνζάιακνο θαη ε Δίζνδνο 

χκθσλα κε ηνλ Οδδβυ ηεο Ϋθζεζεο,
1011

 ην Ϊγαικα «Πελειφπε» (Π.1508) ηνπ 

Λεσλέδα Γξφζε ππνδερφηαλ ηνλ επηζθΫπηε πξηλ ηελ εέζνδν, ελψ ζηνλ πξνζΪιακν 

εθηέζεην ε «Πξνηνκά ηνπ ΑιΫμαλδξνπ νχηδνπ» ηνπ έδηνπ γιχπηε, θαζψο θαη πέλαθεο 

κε ηα νλφκαηα ησλ δσξεηψλ θαη ησλ επεξγεηψλ ηνπ κνπζεένπ. πσο θαη ζηηο 

εθζΫζεηο ζην ΕΪππεην ΜΫγαξν θαηΪ ην δηΪζηεκα 1953-1959, ν ΚαιιηγΪο 

δεκηνχξγεζε Ϋλαλ πξνπαξαζθεπζηηθφ ρψξν («Δέζνδνο»), ζηνλ νπνέν ε αθζνλέα ηνπ 

καξκΪξνπ, φπσο ν έδηνο ηφληζε ζηνλ θαηΪινγν ηεο Ϋθζεζεο, «πξνζδέδεη κλεκεηαθφλ 

ραξαθηάξα εηο ηελ αέζνπζαλ, δεκηνπξγεέ δε νχησ ηελ απαηηνχκελελ εθεέλελ 

αηκφζθαηξαλ ε νπνέα ζα κεηαηξΫςε ηελ δηΪζεζηλ ηνπ επηζθΫπηνπ απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπ δξφκνπ εηο ηελ θαζαξφηεηα ηεο πεξηνράο ηεο ηΫρλεο».
1012

 ην 

θΫληξν ηεο αέζνπζαο άηαλ αλαξηεκΫλνο ν πέλαθαο ηνπ «Δπαγγειηζηά ΛνπθΪ πνπ 

δσγξαθέδεη ηελ ΠαξζΫλν» (Π.1643), Ϋξγν ην νπνέν εέρε εθηεζεέ θαη ζηηο αέζνπζεο ηνπ 

Εαππεένπ ηε δεθαεηέα ηνπ 1950, θαη γχξσ άηαλ ηνπνζεηεκΫλα δηΪθνξα αληηθεέκελα 

ηΫρλεο: Ϋλαο γαιιηθφο θαζξΫθηεο ηνπ 18
νπ

 αηψλνο απφ ην θιεξνδφηεκα ηνπ ΦσθΪ 

(«Ϊλσζελ ηεο θιέκαθνο»),  Ϋλαο πθαληφο ηΪπεηαο απφ ηε δσξεΪ ΡνδνθαλΪθε 

(«φπηζζελ ηνπ ηκαηηνθπιαθένπ»), Ϋλαο πνξζειΪληλνο ακθνξΫαο εβξψλ ηεο δσξεΪο 

νχηδνπ («εηο ηελ αξηζηεξΪλ πιεπξΪ»), θαη δχν(;) μπιφγιππηα επηαλεζηαθΪ 

θεξνπάγηα ηνπ 18
νπ

 αηψλνο («εθαηΫξσζελ ηεο εηζφδνπ»). ηνλ έδην ρψξν, ηΫινο, εέρε 

ηνπνζεηεζεέ θαη Ϋλα αθφκε γιππηφ ηνπ Λεσλέδα Γξφζε, ε «Πξνηνκά ηεο Δηξάλεο 

ΜαπξνθνξδΪηνπ». 

 

Γηακέξηζκα 1 

                                                 
1009Αλκ., «ΔγθαηληΪζζε ρζεο ε Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. Δθεφεενμξ Κυζιμξ, 15 Μαΐνπ 1970. 
1010Αλκ., «Άλνημε ε Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. διενζκά, 15 Μαΐνπ 1970. 
1011Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ, φκημιμξ Οδδβυξ ηδξ Δηεέζεςξ, 

ΚαηΪινγνο, Αζάλα, 1970. Σα Ϋξγα ζηνλ θαηΪινγν δελ Ϋρνπλ ηαμηλνκηθνχο αξηζκνχο, θη επνκΫλσο ε 

ηαχηηζά ηνπο κε ηα ζπγθεθξηκΫλα Ϋξγα ηεο ζπιινγάο Ϋγηλε απφ ηνλ γξΪθνληα. 
1012π.π., ζει. 8. 
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ην «ΓηακΫξηζκα 1», ζχκθσλα πΪληα κε ηνλ Οδδβυ,άηαλ αλαξηεκΫλα ηα 

ηΫζζεξα Ϋξγα πνπ απνδέδνληαλ ζηνλ Γνκάληθν Θενηνθφπνπιν, νη κεηαβπδαληηλΫο 

εηθφλεο ηνπ ΑλδξΫα Παβέα («Ζ ηαχξσζε», β΄ κηζφ ηνπ 15
νπ

 αη., Π.144) θαη ηνπ 

ηΫθαλνπ Σδαγθαξφια («Ζ Πξνζθχλεζε ησλ ΠνηκΫλσλ», Π.147), ε «ΠαξζΫλνο ηνπ 

ηζρπξνχ καλδχα» (Π.2156, κε ηνλ ηέηιν «Παλαγέα ε «θΫπε» ζηνλ θαηΪινγν), Ϋξγν 

Κξεηηθάο ρνιάο θηινηερλεκΫλν γχξσ ζηα 1600, κηα «Παλαγέα εληφο δηαθνζκεηηθνχ 

πιαηζένπ», ηΫιε ηνπ 17
νπ

 αηψλα (Ϋξγν ην νπνέν δελ Ϋρσ ηαπηέζεη), θαζψο θαη Ϋλα 

μπιφγιππην γεξκαληθάο ζρνιάο κε ηε κνξθά Αγέαο (Π.2203). 

 

Γηακεξίζκαηα 2-4 

ηηο επφκελεο ηξεηο αέζνπζεο («Γηακεξέζκαηα 2-4») αλαξηάζεθαλ Ϋξγα απφ ηε 

ζπιινγά ηεο δπηηθνεπξσπατθάο ηΫρλεο, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνέα άηαλ 

απνθηάκαηα επέ ζεηεέαο ΚαιιηγΪ. Σν παιαηφηεξν ρξνλνινγηθΪ Ϋξγν, ην νπνέν άηαλ 

θαη ην πξψην ζην «ΓηακΫξηζκα 2», άηαλ «Ζ ηαχξσζε» (Π.3155) πνπ ηφηε 

απνδφζεθε ζηνλ ΛνξΫληζν ΒελεηζηΪλν, ελψ ηα ππφινηπα Ϋξγα ζηνλ έδην ρψξν, 

αλάθαλ ζε δηΪθνξεο ζρνιΫο ηεο δπηηθνεπξσπατθάο ηΫρλεο (θιακαλδηθά, νιιαλδηθά, 

γαιιηθά, ζρνιά Βελεηέαο, ζρνιά ΣνζθΪλεο, ζρνιά ηΫλλαο). Με εμαέξεζε κηα λεθξά 

θχζε πνπ απνδφζεθε ζηνλ ΓηΪθνκπ βαλ Υχιζληνλθ (πηζαλψο ην «Νεθξά θχζε κε 

ρνηξνκΫξη, ινπινχδηα, θξαζέ θαη ςσκέ», Π.170, δσξεΪ Πνιπηερλεένπ, απνδέδεηαη 

ζάκεξα ζε κηκεηά ηνπ Υχιζληνλθ, θαη ρξνλνινγεέηαη ζηηο αξρΫο ηνπ 18
νπ

 αηψλα) θαη 

ηελ ειαηνγξαθέα «Ζ θπξέα κε ηνλ παπαγΪιν» (Π.185, δσξεΪ ΡνδνθαλΪθε) ηνπ Βέιεκ 

βαλ Μέεξεο, ηα ππφινηπα Ϋξεγαλ εέραλ ζΫκα ζξεζθεπηηθφ. Απφ ηα δεθαηξέα Ϋξγα πνπ 

άηαλ αλαξηεκΫλα ζην «ΓηακΫξηζκα 3», ηα δψδεθα αλάθαλ, ζχκθσλα πΪληα κε ηνλ 

θαηΪινγν ηεο Ϋθζεζεο, ζηε Φιακαλδηθά ρνιά (εμαέξεζε ην παζηΫι «Ππγκαιέσλ», 

Π.3069, ηνπ βαλ Λνπ). ΣΫινο, ζην «ΓηακΫξηζκα 4» ν ΚαιιηγΪο παξνπζέαζε Ϋξγα θαη 

πΪιη δηαθφξσλ δπηηθνεπξσπατθψλ ζρνιψλ, ηα πην πνιιΪ απφ ηα νπνέα αλάθαλ ζηε 

γαιιηθά ηΫρλε. Δδψ άηαλ αλαξηεκΫλα θαη ηα πην πξφζθαηα ρξνλνινγηθΪ Ϋξγα, φπσο 

νη δχν λεθξΫο θχζεηο ηνπ ΦαληΫλ-Λαηνχξ (απφ ην θιεξνδφηεκα ΒηθΫια) θαη ην 

«Σνπέν», 1868 (Π.2277) ηνπ Πνι-Κακέγ Γθηγνχ. ηνλ έδην ρψξν εέρε ηνπνζεηεζεέ, 

επέζεο, θαη ην γιππηφ «Κεθαιά ΑζελΪο» ηνπ ΜπνπξληΫι, δσξεΪ ηεο ζπδχγνπ ηνπ 

γιχπηε. Απφ ηα εθζΫκαηα ηεο ζπιινγάο ηεο δπηηθνεπξσπατθάο ηΫρλεο, απνπζέαδαλ ηα 

Ϋξγα πνπ νη ΓΪιινη θαιιηηΫρλεο εέραλ δσξέζεη ζην ειιεληθφ θξΪηνο κεηΪ ην ηΫινο ηνπ 

Β΄ Παγθνζκένπ ΠνιΫκνπ, θαη ηα νπνέα εέρε παξνπζηΪζεη ν ΚαιιηγΪο ζηηο αέζνπζεο 

ηνπ Εαππεένπ ην 1953-1959. Απηφ νθεέιεηαη, θαηΪ ηε γλψκε κνπ, ηφζν ζην 
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γεληθφηεξν ζπληεξεηηθφ θιέκα πνπ επηθξαηνχζε ηελ πεξένδν ηεο επηαεηέαο (πσο ζα 

κπνξνχζε Ϊιισζηε λα αλαξηεζεέ ην θεθΪιη ηνπ ΠηθΪζν, φηαλ ην ζχκβνιν ηεο 

Υνχληαο άηαλ ν θιεγφκελνο ζηξαηηψηεο ηνπ Μνχγηνπ;), φζν θαη ζην γεγνλφο φηη ζηε 

Γαιιέα θαη δε ζην Παξέζη ππάξραλ άδε εζηέεο ηνπ αληηδηθηαηνξηθνχ αγψλα.   

 

Γηακεξίζκαηα 5-8 

χκθσλα κε ηνλ Οδδβυ ηεο Ϋθζεζεο, ηα Ϋξγα ησλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ 

εθηΫζεθαλ ζην δεμηφ ηκάκα ηεο αέζνπζαο θαη πην ζπγθεθξηκΫλα ζε ηξέα επηκΫξνπο 

δηακεξέζκαηα. ηελ εηζαγσγά ηνπ θαηαιφγνπ, ν ΚαιιηγΪο αλΫθεξε φηη ιφγσ ηνπ 

πεξηνξηζκΫλνπ ρψξνπ «δηαπηζηνχηαη κεηΪ ιχπεο φηη απφ ηελ παξνχζαλ Ϋθζεζηλ 

ειιεέπνπλ πνιιΪ θαη ζεκαληηθΪ νλφκαηα», ρσξέο φκσο λα πξνζζΫηεη ηνπο ιφγνπο κε 

ηνπο νπνένπο Ϋγηλε ε επηινγά ησλ αλαξηεκΫλσλ Ϋξγσλ.
1013

 Υαξαθηάξηζε, επέζεο, σο 

«επλφεηε» ηελ απνπζέα Ϋξγσλ δψλησλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ, κε ην επηρεέξεκα φηη 

«εέλαη ηφζνη πνιινέ θαη ηφζνο ιέγνο ν ρψξνο», Ϋζπεπζε, φκσο, λα πξνζζΫζεη φηη κε 

ηελ απνπεξΪησζε ηνπ δεχηεξνπ θηεξένπ, ζα νξγαλσζνχλ εθζΫζεηο δψλησλ 

θαιιηηερλψλ ζηελ αέζνπζα ηνπ ηζνγεένπ.
1014

 

Σα δχν πξψηα Ϋξγα αλάθαλ ζηε «ιατθά»-παξαδνζηαθά ηΫρλε πνπ 

εμαθνινπζνχζε λα παξΪγεηαη ζηνλ αλεμΪξηεην ειιεληθφ θξΪηνο κεηΪ ηελ 

ΑπειεπζΫξσζε. Δπξφθεηην γηα ηε καξκΪξηλε αλΪγιπθε πιΪθα κε ζΫκα 

«Αλεκφκπινο», 1838 (Π.2604, εηθ.162) ηνπ παηΫξα ηνπ Νηθεθ. Λχηξα, Υαηδεαληψλε 

Λχηξα, δεέγκα ηεο παξαδνζηαθάο καξκαξνηερλέαο ηεο επνράο θαη γηα ηελ 

επηδσγξαθηζκΫλε ραιθνγξαθέα «Γεληθά Ϊπνςε ηεο Κσλζηαληηλνππφιεσο», 1851 

(Π.2331, εηθ.163) ηνπ Κσλζηαληέλνπ Παλαγηψηνπ, Ϋξγν πνπ ζχκηδε ηηο αληέζηνηρεο 

δηαθνζκάζεηο ζηα αξρνληηθΪ ζε δηΪθνξεο πεξηνρΫο ηεο επεηξσηηθάο ΔιιΪδαο 

(Θεζζαιέα θαη Γπηηθά Μαθεδνλέα).  

 

 

                                                 
1013π.π., ζει.10.  
1014Κ.Γ. ΛηλαξδΪηνο, «Απφςε εγθαηληΪδεηαη ε Δζληθά Πηλαθνζάθε», φπ.π. 
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Δηθόλα 160: Υαηδεαληώλεο Λύηξαο, «Αλεκόκπινο», 1837 

 

Δηθόλα 161: Κ. Παλαγηώηνπ, «Γεληθή άπνςε ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο», 1851  
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χκθσλα κε ηνλ Οδδβυ, κεηΪ απφ ηα παξαπΪλσ Ϋξγα, Ϊξρηδε ην «ΓηακΫξηζκα 

5». ηνλ Ϋλα ηνέρν μερψξηδαλ ηα πΫληε Ϋξγα ηνπ Αιηακνχξα,
1015

 ελδεηθηηθφ ηεο 

ζεκαζέαο πνπ απΫδηδε ν ΚαιιηγΪο ζηνλ ζπγθεθξηκΫλν δσγξΪθν, θαζψο θαη νη ηξεηο 

πέλαθεο ηνπ ΒνιαλΪθε.
1016

 ηελ έδηα πιεπξΪ άηαλ αλαξηεκΫλα, επέζεο, ηα εμάο Ϋξγα:  

 «Απηνπξνζσπνγξαθέα (ειηθησκΫλνο)», π.1820 (Π.2978) ηνπ Καληνχλε.  

 «Πξνζσπνγξαθέα», π. 1803 (Π.2433) ηνπ Κνπηνχδε. 

 «Κεθαιά αγσληζηνχ» (πηζαλψο ην Ϋξγν «Πξνζσπνγξαθέα Σζακαδνχ», Π.2439) 

ηνπ Φέιηππνπ Μαξγαξέηε. 

 «Αληηγφλε θαη Πνιπλεέθεο», 1865 (Π.3758) ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα, Ϋξγν πνπ 

εέρε αγνξαζηεέ πξφζθαηα γηα ηε ζπιινγά.  

 «Πξνηνκά ηνπ ΠιΪησλα» (Π.3717) ηνπ Παχινπ ΠξνζαιΫληε.  

 

ηνλ απΫλαληη ηνέρν άηαλ αλαξηεκΫλα ηα εμάο:  

 «Θαιαζζνγξαθέα» (Π.2565, ζηνλ θαηΪινγν κε ηέηιν «Βφξεηνο ΘΪιαζζα»), 

«Νεθξά θχζε κε ινπινχδηα», π. 1875-1877 (Π.3544) θαη «Άξεηνο ΠΪγνο», 1880 

(Π.3154) ηνπ Πεξηθιά Παληαδά, ηα νπνέα εέραλ αγνξαζηεέ απφ ηνλ ΚαιιηγΪ ηε 

δεθαεηέα ηνπ 1960 θαη δελ εέραλ παξνπζηαζηεέ, επνκΫλσο, ζηηο εθζΫζεηο ηνπ 

Εαππεένπ.  

 «ΠνξηξΫην γπλαέθαο» (Π.2821, ζηνλ θαηΪινγν σο «πνπδά πξνζεισκΫλεο 

γπλαηθεέαο κνξθάο») ηνπ ΚνπλειΪθε (επέζεο γηα πξψηε θνξΪ αλαξηεκΫλν). 

 «Αθξφπνιε», 1853 (Π.3725) ηνπ ΣζΫθνιη.  

 «Πξνζσπνγξαθέα θπξέαο Βνχιγαξε» (Π.1685) ηνπ Πέηδε, Ϋξγν πνπ εέρε εθηεζεέ 

θαη ζηηο αέζνπζεο ηνπ Εαππεένπ ηε δεθαεηέα ηνπ 1950.  

 «Πξνζσπνγξαθέα θπξέαο» ηνπ Σζφθνπ. Πξφθεηηαη πηζαλψο γηα ην 

«Πξνζσπνγξαθέα θπξέαο», 1851 (Π.2194).  

 «Άξεηνο ΠΪγνο», 1880 (Π.2424) ηνπ ΛεκπΫζε.  

 «Σν κΪζεκα ηεο δσγξαθηθάο», αγλψζηνπ θαιιηηΫρλε ησλ αξρψλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, 

ζχκθσλα κε ηνλ Οδδβυ, ρσξέο φκσο λα Ϋρσ εληνπέζεη ηνλ ηαμηλνκηθφ ηνπ αξηζκφ.  

 

ην «ΓηακΫξηζκα 6» εθηΫζεθαλ νθηψ ζπλνιηθΪ πέλαθεο:  

 «Γπλαηθεέα κνξθά», 1900 (Π.3731) θαη ε «Οδφο Παλεπηζηεκένπ», 1900-1910 

(Π.3072) ηνπ Παχινπ Μαζηφπνπινπ. 

 «Σνπέν Αηηηθάο»,1899 (Π.3363) ηνπ ΦσθΪ. 

                                                 
1015«Θαιαζζνγξαθέα», 1875 (Π.1305, θιεξνδφηεκα Νηθ. Γηακαληφπνπινπ, ζηνλ θαηΪινγν κε ηέηιν 

«ΒΪξθα κε θφθθηλν παλέ»), «Σν ιηκΪλη ηεο ΚνπεγρΪγεο», 1874 (Π.2087, θιεξνδφηεκα Αλη. 

ΜπελΪθε), «ΚαξΪβη ζηελ αθξνγηαιηΪ», 1874 (Π.3312, ζηνλ θαηΪινγν κε ηέηιν «ΚαξλΪγην»), 

«Θαιαζζνγξαθέα» (πηζαλψο πξφθεηηαη εέηε γηα ην Ϋξγν Π.2671 εέηε γηα ην Π.3282), θαη «ΦΪξεκα ζηελ 

Βφξεην ΘΪιαζζα» (πηζαλψο πξφθεηηαη γηα ην Ϋξγν Π.2821 κε ηέηιν «Καΐθηα»). 
1016«Κεθαιά θξηνχ» (Π.3234, θιεξνδφηεκα Αξηζη. ΛνπξΫζηε), «Δηνηκαζέα γηα ςΪξεκα» (πξφθεηηαη 

γηα «Σν ςαξΪδηθν» (Π.1829), θαη «Πξηλ απφ ηελ θαηαηγέδα», π.1883-1885 (Π.3010). 
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 «Πξνζσπνγξαθέα αλδξφο» ηνπ ΞπδηΪ. Πξφθεηηαη πηζαλψο εέηε γηα ην πξφζθαην 

απφθηεκα ηεο ζπιινγάο «Κχξηνο κε δαθΫηα» (Π.3732), εέηε γηα ην 

«Πξνζσπνγξαθέα Ϊλδξα», 1862 (Π.2199). 

 «ΓΪζνο ζηελ Ηηαιέα», 1913 (Π.3281) ηνπ Παχινπ ΡνδνθαλΪθε.  

 «Ο πεξέπαηνο» ηνπ Θεφθξαζηνπ Σξηαληαθπιιέδε. Πξφθεηηαη πηζαλψο γηα ην 

«Γχν παηδηΪ ζηελ παξαιέα», 1919, Π.3288). 

 «ΔπηηξαπΫδην ά Νεθξά Φχζε κε θπδψληα», 1909  (Π.3040, θιεξνδφηεκα 

ΜηιηηΪδε Δκπεηξέθνπ) ηνπ Ηαθσβέδε. 

 «ΜΫζαλα», 1918-1920 (Π.2602) ηνπ ΜαιΫα. 

 

Σν «ΓηακΫξηζκα 7» άηαλ αθηεξσκΫλν απνθιεηζηηθΪ ζηνλ ΠαξζΫλε, ηνπ 

νπνένπ αλαξηάζεθαλ Ϋμη Ϋξγα. Δθηφο απφ ηελ «ΠιαγηΪ», 1908 θαη «Σν ιηκΪλη ηεο 

ΚαιακΪηαο», 1911, ηα νπνέα εέραλ παξνπζηαζηεέ θαη ζηηο εθζΫζεηο ηνπ Εαππεένπ, 

εθηΫζεθαλ επέζεο, δχν πέλαθεο κε ζΫκα ηελ Όδξα («Όδξα», 1918-1920, Π.2636, ιΪδη 

θαη κνιχβη ζε θακβΪ, 23 x 31 εθ. /  «Όδξα», 1905-1909, Π.2774, ιΪδη θαη κνιχβη ζε 

κνπζακΪ επηθνιιεκΫλν ζε ραξηφλη), νη νπνένη εέραλ αγνξαζηεέ ηα ρξφληα 1962-1963 

θαζψο θαη δχν Ϋξγα απφ ην θιεξνδφηεκα ηεο Αξηζη. ΛνπξΫζηε: «Πεχθν», 1917-1919 

(Π.3232, ιΪδη ζε θακβΪ, 59,6 x 71,6 εθ.)
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 θαη «Ο Δπαγγειηζκφο», 1910-1911 

(Π.3228, ιΪδη θαη ζηνηρεέα θχιινπ ρξπζνχ ζε θακβΪ επηθνιιεκΫλν ζε μχιν, ε 

ηδηφρεηξε αθηΫξσζε κε κειΪλη , 43,2 x 41,8 εθ.).  

 ΣΫινο, ζην «ΓηακΫξηζκα 8» αλαξηάζεθαλ: α) δχν πέλαθεο ηνπ πχξνπ 

ΠαπαινπθΪ, νη νπνένη εέραλ αγνξαζηεέ ην 1965: «πέηηα ζηνπ ΚππξηΪδε», 1938 

(Π.3299, ιΪδη ζε κνπζακΪ , 65 x 80 εθ.) θαη «Αγφξη κε ηηξΪληεο», [1925] (Π.3300, 

ιΪδη ζε ραξηφλη, 60,5 x 51 εθ.) β) ε ειαηνγξαθέα «Σνπέν απφ ηα ΓηΪλλελα» (Π.3284) 

ηεο Πελειφπεο Οηθνλνκέδνπ (ηεο κνλαδηθάο γπλαέθαο πνπ αληηπξνζσπεχηεθε ζηελ 

Ϋθζεζε ηεο Πηλαθνζάθεο), πέλαθαο πνπ απνθηάζεθε ην 1962 θαη γ) ην γιππηφ 

«Αζηξαπά» (Π.3650) ηνπ ΓεξΪζηκνπ θιΪβνπ. Γηα πξψηε θνξΪ, επέζεο, ζην κΫζν 

ηεο αέζνπζαο ηνπνζεηάζεθε ε μπιφγιππηε ζχξα, ε νπνέα πξνεξρφηαλ απφ ηελ 

εζσηεξηθά δηαθφζκεζε ελφο δσκαηένπ απφ ην αξρνληηθφ ηνπ ΒακβαθΪ ζηελ ΚνδΪλε. 

Θπκέδσ εδψ πσο νιφθιεξν ηνλ δηΪθνζκν ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ αξρνληηθνχ εέρε 

αγνξΪζεη ν ΚαιιηγΪο ηελ Ϊλνημε ηνπ 1957, κε ζθνπφ ηε δηΪζσζά ηνπ. Ζ επηινγά 

απηά ηνπ ΚαιιηγΪ λα εθζΫζεη ηελ μπιφγιππηε ζχξα, φπσο θαη ην καξκΪξηλν 

αλΪγιπθν ηνπ Υαηδεαληψλε Λχηξα θαη ηε ραιθνγξαθέα ηνπ Παλαγηψηνπ, Ϋρεη 

ηδηαέηεξε ζεκαζέα, επεηδά άηαλ ε πξψηε θνξΪ ζηελ ηζηνξέα ηεο Δζληθάο 

                                                 
1017Αλαπαξαγσγά ηνπ πέλαθα δεκνζηεχηεθε ζην Αλκ., «ΔγθαηληΪδεηαη ζάκεξα ε Πηλαθνζάθε», εθ. Σμ 

Βήια, 14 Μαΐνπ 1970. 
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Πηλαθνζάθεο πνπ δεέγκαηα ηεο «ιατθάο»-παξαδνζηαθάο ηΫρλεο παξνπζηΪζηεθαλ ζηηο 

αέζνπζΫο ηεο.  

 

Μεζόξνθνο: Τκήκα ραξαθηηθώλ 

ηνλ κεζαέν φξνθν ηνπ λΫνπ θηεξένπ θαη ζε ηΫζζεξηο πξνζάθεο, ν ΚαιιηγΪο 

παξνπζέαζε νξηζκΫλα (ζαξΪληα ηξέα ζπλνιηθΪ) απφ ηα ραξαθηηθΪ πνπ αγνξΪζηεθαλ 

γηα ηε ζπιινγά ηεο Πηλαθνζάθεο απφ ηα ηΫιε ηεο δεθαεηέαο ηνπ 1950 θαη κεηΪ. Σν 

θνηλφ εέρε Ϋηζη ηελ επθαηξέα λα δεη ζηνλ ηνέρν θαη ζηηο δχν πξψηεο πξνζάθεο Ϋξγα 

ησλ ΜπξΫρει, Γθφγηα, ΡΫκπξαλη, Νηχξεξ θαη ΠηξαλΫδη, ελψ ζηηο δχν επφκελεο 

πξνζάθεο παξνπζηΪζηεθαλ ηα ραξαθηηθΪ γαιιηθάο ηΫρλεο πνπ εέραλ θπξέσο 

απνθηεζεέ κε ρξάκαηα ηνπ θιεξνδνηάκαηνο ΦσθΪ θαη δε Ϋξγα ησλ ΝηεγθΪ, Πηζαξφ, 

ΡελνπΪξ, ΝησκηΫ, ΜαλΫ, Κνξφ, Σνπινχδ-ΛσηξΫθ, Ρνπψ, εδΪλ, Μπξαθ, ΠηθΪζν θ.Ϊ.  

 

Αίζνπζα Γηαιέμεσλ: Ζ αλαδξνκηθή έθζεζε έξγσλ ηνπ Γύδε 

Ζ αέζνπζα δηαιΫμεσλ πνπ βξηζθφηαλ ζηε ζηΪζκε ηνπ θάπνπ εέρε πξνζσξηλΪ 

δηαξξπζκηζηεέ ζε εθζεζηαθφ ρψξν, κε ζθνπφ λα παξνπζηαζηεέ ε αλαδξνκηθά Ϋθζεζε 

ησλ Ϋξγσλ ηνπ Γχδε. Μηα θσηνγξαθέα ηνπ λεθξνχ Γχδε απφ ηνλ ΛΫλκπαρ εηζάγαγε 

ηνλ επηζθΫπηε ζηελ πξνηεηλφκελε δηαδξνκά, φπσο θαη κηα θσηνγξαθέα ηνπ ζπηηηνχ 

ηνπ δσγξΪθνπ ζην θιαβνρψξη ηεο Σάλνπ. ε κηα πξνζάθε άηαλ επέζεο 

ηνπνζεηεκΫλα κηα επηζηνιά ηνπ θαιιηηΫρλε κε εκεξνκελέα 1864, Ϋλα αλακλεζηηθφ 

κεηΪιιην ηεο Φηιεθπαηδεπηηθάο Δηαηξεέαο, κηα ρΪιθηλε ραξαθηηθά πιΪθα κε ηνπο 

Γψδεθα Απνζηφινπο ηνπ 1859 θ.Ϊ., θαη ζηε ζπλΫρεηα άηαλ αλαξηεκΫλεο 

ειαηνγξαθέεο, ζρΫδηα θαη ζπνπδΫο απφ φιεο ηηο θαιιηηερληθΫο πεξηφδνπο ηνπ Γχδε.  

πσο ραξαθηεξηζηηθΪ Ϋγξαςε ν ΚαιιηγΪο ζηνλ Οδδβυ ηεο Ϋθζεζεο, «ε 

Δζληθά Πηλαθνζάθε εηο ηα εγθαέληΪ ηεο ηηκΪ πξσηέζησο ηνλ θνξπθαένλ ηεο 

λενειιεληθάο ηΫρλεο δσγξΪθνλ Νηθφιανλ Γχδελ».
1018

 ηελ ηειεηά ησλ εγθαηλέσλ δε,  

ηφληζε φηη ηα Ϋξγα «δεέρλνπλ Ϋλαλ Γχδε Ϊγλσζην γηα ην κεγΪιν θνηλφ. Απηφλ ηνλ 

Ϊγλσζην Γχδε ηνλ παξνπζηΪδνπκε ηψξα ζηελ θΪησ αέζνπζα […] ζα εθπιαγνχλ 

πνιινέ κε ηα λεψηεξα ζηνηρεέα πνπ πξνΫθπςαλ γηα ηνλ Γχδε».
1019

 Οη ιφγνη πνπ 

νδάγεζαλ ηε δηνέθεζε ηνπ κνπζεένπ ζηε ζπγθεθξηκΫλε επηινγά ζρεηέδνληαη κε κηα 

ζεηξΪ παξαγφλησλ. Αλακθέβνια, ε παξνπζέα ηνπ Θεκηζηνθιά ΣζΪηζνπ ζην Γ ηεο 

                                                 
1018Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ, φκημιμξ Οδδβυξ ηδξ Δηεέζεςξ, φπ.π., 

ζει. 9.  
1019Κ.Γ. ΛηλαξδΪηνο, «Απφςε εγθαηληΪδεηαη ε Δζληθά Πηλαθνζάθε», φπ.π. 
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Πηλαθνζάθεο κΫρξη θαη ηνλ ζαλαηφ ηνπ ζηηο 10 Φεβξνπαξένπ 1970, δειαδά ιέγν πξηλ 

απφ ηα εγθαέληα ηνπ λΫνπ θηεξένπ θαη ηεο επαλΫθζεζεο ηεο ζπιινγάο, Ϋπαημε 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηνξγΪλσζε ηεο αλαδξνκηθάο απηάο Ϋθζεζεο. πσο Ϋρσ άδε 

αλαθΫξεη παξαπΪλσ (βι. θεθΪιαην 20.1), ν Θ. ΣζΪηζνο εέρε δεκνζηεχζεη ζηα 1952 

κηα ζεiξΪ Ϊξζξσλ ζην πεξηνδηθφ Νέα Δζηία, κε ζθνπφ λα πξνβΪιεη ηελ θαιιηηερληθά 

αμέα ηνπ Γχδε. ηα δεκνζηεχκαηα ηνπ εθεέλα, εέρε ζηαζεέ ηδηαέηεξα ζηελ ειιεληθά 

ηνπ θαηαγσγά, ηνλέδνληαο φηη «ε γΫλλεζά ηνπ κΫζα ζην θαηεμνράλ ειιεληθφ 

αηγαηαηηθφ πεξηβΪιινλ πξνζδηνξέδνπλε ηελ Ϋληνλε θαη θπζηθά ειιεληθφηεηα ηνπ 

Νηθφιανπ Γχδε, πνπ δελ Ϋρεη ηέπνηα ην επέθηεην, ην αζχλδεην κε ηελ εζψηαηε 

ππφζηαζά ηνπ, γηαηέ δελ εέλαη απνηΫιεζκα ππνηαγάο ηεο ςπράο ηνπ ζηνλ λνπ ηνπ, κα 

απαιιαγάο ηεο ςπράο ηνπ απφ ηα δεζκΪ ηνπ ηφπνπ θαη ηνπ ρξφλνπ».
1020

 πλερέδνληαο 

δε ππνγξΪκκηζε φηη «ηελ ειιεληθφηεηα ηεο κνξθάο ζηελ δσγξαθηθά ν Γχδεο ηελ 

δεκηνπξγεέ κνλνκηΪο νινκφλαρνο θαη ηελ ηαηξηΪδεη κε ηελ θχζε θαη ηελ ζπλδΫεη κε ην 

ηδαληθφ ηεο θιαζζηθάο ηΫρλεο, ζα λα άηαλε ζπλΫρεηα κηαο αδηΪθνπεο πνξεέαο ηνπ 

πλεχκαηνο ηεο θπιάο. Κη έζσο γη‟ απηφ ηα Ϋξγα ηνπ, ηα Ϋξγα ηεο ηξέηεο πεξηφδνπ 

ηδέσο, ηεο ηδεαιηζηηθάο, Ϋρνπλε κηαλ Ϋληνλε γιππηηθφηεηα, θπζηθά γηα ηνλ ηερλέηε, 

πνπ γελλάζεθε κΫζα ζην θαζαξφ θη αιαθξφ θσο ηνπ Αηγαένπ».
1021

 Σα ζπγθεθξηκΫλα 

Ϊξζξα, κΪιηζηα, αλαδεκνζηεχηεθαλ ζην βηβιέν Γφνς απυ ηδκ γςβναθζηή, ην νπνέν 

θαη θπθινθφξεζε ην 1970, κε πξφινγν ηνπ έδηνπ ηνπ ΚαιιηγΪ.
1022

 ΑιιΪ θαη ν έδηνο ν 

δηεπζπληάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο εέρε δεέμεη θαη ζην παξειζφλ ηελ εθηέκεζά ηνπ 

ζην Ϋξγν ηνπ Γχδε, επηιΫγνληαο ζηα 1962, λα δηνξγαλψζεη Ϋθζεζε κε Ϋξγα ηνπ 

θαιιηηΫρλε ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζεέν ηεο Θεζζαινλέθεο, ζηα πιαέζηα ηνπ 

ενξηαζκνχ ηεο ΑπειεπζΫξσζεο ηεο πφιεο (βι. ΚεθΪιαην 21.4). Ζ ζπιινγά ηνπ 

κνπζεένπ, Ϊιισζηε, Ϋδηλε ηε δπλαηφηεηα γηα ηε δηνξγΪλσζε κηαο ζρεηηθΪ πιάξνπο 

αλαδξνκηθάο Ϋθζεζεο Ϋξγσλ ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ θαιιηηΫρλε.  

 

24.3) Ζ έθζεζε κε ηα ραξαθηηθά ηνπ Γθόγηα θαη ε έθζεζε κε ηηο 

πδαηνγξαθίεο ηνπ Κ. Ρόηκαλ 

ΠαξΪιιεια κε ηελ επαλΫθζεζε ηκάκαηνο ηεο κφληκεο ζπιινγάο ηνπ 

κνπζεένπ, ν ΚαιιηγΪο δηνξγΪλσζε ζηηο αξρΫο ηνπ 1971 θαη κηα πεξηνδηθά Ϋθζεζε, 

                                                 
1020Αλαδεκνζηεχεηαη ζην Θ. ΣζΪηζνο, Γφνς απυ ηδκ γςβναθζηή, Αζάλα, Γαβξηειέδεο, 22001 (11970), 

ζει.77. 
1021π.π., ζει.78. 
1022Θ. ΣζΪηζνο, Γφνς απυ ηδκ γςβναθζηή, Αζάλα, Βηβιηνπσιεένλ ηεο «Δζηέαο», 1970.  
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ζηελ νπνέα γηα πξψηε θνξΪ παξνπζηΪζηεθαλ ζην θηιφηερλν θνηλφ ησλ Αζελψλ νη 

ηΫζζεξηο ζεκαληηθΫο ζεηξΫο ραξαθηηθψλ ηνπ Γθφγηα: Caprichos, 

DesastresdelaGuerra, Σαονμιαπία θαη Disparates.
1023

 

Ήδε ηελ Ϊλνημε ηνπ 1958, ν ΚαιιηγΪο εέρε πξνζπαζάζεη λα απνθηάζεη ηελ 

πιεξά ζεηξΪ ησλ LosCaprichos, απνηεινχκελε απφ 80 θνκκΪηηα θαη πξνζθεξφκελε 

γηα ην πνζφ ησλ 2.500 ειβεηηθψλ θξΪγθσλ (17.500 δξρ. πεξέπνπ) απφ ην εκπνξηθφ 

θαηΪζηεκα «L‟artancientS.Q.». ηεο Επξέρεο, φπνπ κεηαμχ Ϊιισλ αμηφινγσλ Ϋξγσλ, 

αλαγξαθφηαλ θαη ε πιάξεο ζεηξΪ ησλ πξσηφηππσλ ραξαθηηθψλ ηνπ Goya, 

LosCaprichos, απνηεινχκελε απφ 80 θνκκΪηηα θαη πξνζθεξφκελε γηα ην πνζφ ησλ 

2.500 ειβεηηθψλ θξΪγθσλ (17.500 δξρ. πεξέπνπ). Ο δηεπζπληάο ηεο Πηλαθνζάθεο 

κΪιηζηα, ζχκθσλα κε φζα αλαγξΪθνληαη ζηα πξαθηηθΪ, εέρε ηειεθσλάζεη εγθαέξσο 

ζηνλ δηεπζπληά ηνπ παιαηνπσιεένπ (ζηηο 22 Απξηιένπ) γηα λα ηνλ ελεκεξψζεη γηα ην 

ελδηαθΫξνλ ηεο Πηλαθνζάθεο θαη λα ηνπ δεηάζεη πξνζεζκέα ηξηψλ εβδνκΪδσλ γηα λα 

απνθαζέζεη ην Γ θαη ην πκβνχιην Δζληθψλ ΚιεξνδνηεκΪησλ. Χζηφζν, παξΪ ηελ 

Ϋγθαηξε απηά ελΫξγεηα, νη ππεχζπλνη ηνλ ελεκΫξσζαλ, κε επηζηνιά ηνπο, φηη ε ζεηξΪ 

εέρε άδε πνπιάζεη. Ο ΚαιιηγΪο πξφηεηλε ηφηε λα εγθξηζεέ πέζησζε 30.000 δξρ., ψζηε 

λα πξνβαέλεη ρσξέο ρξνλνηξηβά ζηελ αγνξΪ ζεκαληηθψλ πξσηφηππσλ ραξαθηηθψλ θαη 

ζρεδέσλ: «Δμ εο ζα αλαιακβΪλεηαη ην απαηηνχκελν εθΪζηνηε δηα ηελ αγνξΪ πνζφλ 

κεη‟ απφθαζηλ ηνπ Γ, άηηο ζα γλσζηνπνηεέηαη ελ θαηξψ ζην Δζληθφ πκβ. 

ΚιεξνδνηεκΪησλ».
1024

 ΣειηθΪ ε ζπγθεθξηκΫλε ζεηξΪ απνθηάζεθε κεξηθΪ ρξφληα 

αξγφηεξα, ηελ Ϊλνημε ηνπ 1962, ζηνλ πιεζηεξηαζκφ ηνπ νέθνπ Klipstein&Kornfeld 

ηεο ΒΫξλεο.
1025

 Ο ΚαιιηγΪο παξεπξΫζεθε ν έδηνο ζηε δεκνπξαζέα ζηηο 23-25 Μαΐνπ, 

καδέ κε ηνλ Halm, δηεπζπληά ηνπ Κξαηηθνχ Μνπζεένπ ησλ Γξαθηθψλ Σερλψλ ηνπ 

ΜνλΪρνπ. Οη νγδφληα ραιθνγξαθέεο (Π.2575/1-80) αγνξΪζηεθαλ γηα 25.000 FS, θαη 

ζηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξηαζεο ησλ κεισλ ηνπ Γ ζηηο 21 Ηνπληνπ 1962 

ραξαθηεξέζηεθε σο «εμαηξεηηθάο ζεκαζέαο», επεηδά άηαλ «εθ ησλ γλσζηνηΫξσλ ηνπ 

κεγΪινπ θαιιηηΫρλνπ (Α΄ εθδφζεσο Μαδξέηεο, 1799-1803)». εκεηψζεθε κΪιηζηα 

                                                 
1023Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ, Οζ ηέζζανεξ παναηηζηέξ ζεζνέξ ημο Goya: 

Caprichos, DesastresdelaGuerra, Σαονμιαπία, Disparates, ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο, Αζάλα 1971. 
1024Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α., Βηβιέν πξαθηηθψλ ηνπ Γ..,  πλεδξέαζε ηεο 6εο Μαΐνπ 1958. 
1025Βι. ζρεηηθΪ Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α., Βηβιέν πξαθηηθψλ ηνπ Γ..,  πλεδξέαζε ηεο 18εο Μαΐνπ 1962 

(παξφληεο νη Παπαηδψλεο, Αξγπξφπνπινο, Παλαγησηφπνπινο, Καξνχδνο, Παπαλνχηζνο, ΥΫικεο. 

Απψλ ν αληηπξφεδξνο Νηαάο), ηελ νπνέα εθηΪθησο ζπγθΪιεζε ν ΚαιιηγΪο, επεηδά Ϋιαβε ηνλ  

θαηΪινγν ηνπ νέθνπ πιεηζηεξηΪζκνπ Klipstein&Kornfeld ηεο ΒΫξλεο. 
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ζηα πξαθηηθΪ πσο ην «ζπρλΪ ην Ϋξγνλ ηνχην απνηειεέ απηνηειά Ϋθζεζε, πξνζθΪησο 

κΪιηζηα εέρε εθηεζεέ εηο Παξηζένπο θαη Βαζηιεέαλ».
1026

 

Ζ ζεηξΪ «Σαπξνκαρέεο» (Π.2457/1-33) εέρε απνθηεζεέ Ϋλαλ ρξφλν λσξέηεξα 

γηα 7.500 ειβεηηθΪ θξΪγθα, Ϋπεηηα απφ ην πξφζθαην ηαμέδη ηνπ ΚαιιηγΪ ζηελ 

Δπξψπε. ηα πξαθηηθΪ, σζηφζν, ηεο ζπλεδξέαζεο ησλ κειψλ ηνπ Γ ζηηο 9 Ηνπλένπ 

1961, δελ γέλεηαη αλαθνξΪ απφ πνχ απνθηάζεθε ε ζεηξΪ (νμπγξαθέα θαη αθνπαηέληα), 

παξΪ κφλν φηη πξφθεηηαη γηα Ϋθδνζε Μαδξέηεο.  

Οη νγδφληα ραιθνγξαθέεο κε «Σα δεηλΪ ηνπ πνιΫκνπ (Los desastres de la 

guerra)» (Π.3423) αγνξΪζηεθαλ, επέζεο, απφ ηνλ νέθν Kornfeld & Klipstein γηα 

11.500 ειβεηηθΪ θξΪγθα ην θζηλφπσξν ηνπ 1965. ηε ζπλεδξέαζε ηεο 14
εο

 

επηεκβξένπ 1965, φπνπ θαη ζπδεηάζεθε ην δάηεκα, απνθαζέζηεθε ε αγνξΪ 

δεδνκΫλνπ «φηη σο απνδεηθλχεηαη εθ ηεο γελνκΫλεο δεκνπξαζέαο ε νκνέα ζεηξΪ 

επσιάζε Ϋλαληη 12.000 FS + δαπΪλο, έζνλ 14.000 FS, αθεηΫξνπ δε ε Πηλαθνζάθε εέρε 

πξνζθΫξεη 9.000 + 15%, άηνη 10/350 FS. Με ρξάκαηα ηνπ Β΄ Σκάκαηνο. 

Γηα ηελ Ϋθζεζε ηππψζεθε κΪιηζηα θαη εηδηθφο θαηΪινγνο, ν νπνένο 

πεξηιΪκβαλε, εθηφο απφ ηηο αλαπαξαγσγΫο ησλ ραξαθηηθψλ, θαη Ϋλα ζχληνκν 

εηζαγσγηθφ θεέκελν ηνπ ΚαιιηγΪ, φπσο επέζεο θαη Ϋλα πην εθηελΫο θεέκελν ηνπ 

ζεκαληηθφηεξνπ κειεηεηά ηνπ Ηζπαλνχ θαιιηηΫρλε, ΠηΫξ ΓθξαζηΫ 

(PierreGrassier),
1027

 ν νπνένο ζηα 1970 εέρε εθδφζεη ηνλ catalogueraisonne ηνπ 

Γθφγηα.
1028

 

 

24.4) Ζ ππνρξεσηηθή ζπληαμηνδόηεζε ηνπ Καιιηγά ηνλ Μάην ηνπ 1971 θαη 

ν δηνξηζκόο ηνπ Αλδξέα Ησάλλνπ ζηε ζέζε ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ 

ηε ζπλεδξέαζε ησλ κειψλ ηνπ Γ.. ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζηηο 11 Μαΐνπ 1970, 

ιέγεο κφιηο εκΫξεο, δειαδά, πξηλ απφ ηα εγθαέληα ηεο Ϋθζεζεο ηεο ζπιινγάο ηνπ 

κνπζεένπ ζην λΫν ηνπ θηάξην, ηΫζεθε απφ ηνλ πξνζθΪησο δηνξηζζΫληα ζχκβνπιν 

ΑλδξΫα ΗσΪλλνπ ην δάηεκα αλ «κεηΪ ηα εγθαέληα θαη ηελ ζρεηηθάλ ππφ ηνπ θ. Γ/ληνχ 

μελΪγεζηλ, πξφθεηηαη λα πξνζθεξζψζηλ αλαςπθηηθΪ θαζ‟ φζνλ θαηΪ ηε γλψκε ηνπ 

ηνχην ηπγρΪλεη απαξαηηεηνλ»! Ο ΚαιιηγΪο, ζχκθσλα κε ηα φζα θαηαγξΪθεθαλ ζηα 

                                                 
1026Βι. ζρεηηθΪ Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α., Βηβιέν πξαθηηθψλ ηνπ Γ..,  πλεδξέαζε ηεο 21εο Ηνπλένπ 1962, 

Ϋθηαθηε ζπλεδξέαζε, θαηΪ ηελ νπνέα ν ΚαιιηγΪο ελεκΫξσζε ηα κΫιε γηα ηα απνηειΫζκαηα ηεο 

δεκνπξαζέαο.  
1027Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιΫμαλδξνπ νχηδνπ, Οζ ηέζζανεξ παναηηζηέξ ζεζνέξ ημο Goya: 

Caprichos, DesastresdelaGuerra, Σαονμιαπία θαη Disparates, φπ.π. 
1028 P. Gassier θαη J. Wilson (επηκ.), Vie et oeuvre de Francisco Goya: L'oeuvre complet illustre: 

peintures, dessins, gravures, ΦξΪηκπνπξγθ/Διβεηέα, Office du Livre, 1970. 
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πξαθηηθΪ ηεο ζπγθεθξηκΫλεο ζπλεδξέαζεο, απΪληεζε φηη «εμ φζνλ ηνπιΪρηζηνλ Ϋρεη 

ππφςε ηνπ θαηΪ ηα εγθαέληα ησλ Μνπζεέσλ δελ πξνζθΫξνληαη αλαςπθηηθΪ, πξΪγκα 

ην νπνένλ πξνθαλψο ζα εέρελ ππ‟φςεη ηνπ θαη ην Τπνπξγεένλ Πξνεδξέαο ην νπνένλ 

θαη νξγαλψλεη ηελ πξνθεηκΫλελ ηειεηάλ». Ο ΗσΪλλνπ, σζηφζν, αλΫθεξε φηη «θαζ‟ α 

γλσξέδεη», ην Τπνπξγεέν αλακΫλεη κηα ηνηαχηελ εθδάισζηλ παξΪ ηεο Δζλ. 

Πηλαθνζάθεο θαη ηφληζε φηη ε «πξνζθνξΪ Ϋζησ θαη ελφο ηππηθνχ αλαςπθηηθνχ 

απνηειεέ ζηνηρεηψδε ππνρξΫσζηλ απηάο»! Σν Γ, θαηΪ πξφηαζε ηνπ Κνκηλνχ, 

απνθΪζηζε, ηειηθΪ, νκφθσλα ηε δηΪζεζε πνζνχ 15.000 δξαρκψλ γηα αλαςπθηηθΪ θαη 

εμνπζηνδφηεζε ηνλ ΚαιιηγΪ λα αλαδεηάζεη ηηο ζρεηηθΫο πξνζθνξΫο. ΑλαθΫξσ 

εθηελψο ηελ παξαπΪλσ ζπδάηεζε, επεηδά, θαηΪ ηε γλψκε κνπ, εέλαη ελδεηθηηθά, φρη 

κφλν ησλ αληηιάςεσλ ηνπ ΗσΪλλνπ, ν νπνένο Ϋβιεπε ηα εγθαέληα κηαο Ϋθζεζεο σο 

θαηεμνράλ θνηλσληθφ γεγνλφο, αιιΪ θπξέσο ησλ δηαζπλδΫζεψλ ηνπ κε ηα 

θπβεξλεηηθΪ ζηειΫρε (βι. ηε θξΪζε ηνπ «θαζ‟Ϊ γλσξέδεη») θαη ηεο πξφζεζεο ηνπ λα 

παξΫκβεη ζηε ιεηηνπξγέα ηνπ κνπζεένπ. ΚΪηη αληέζηνηρν ζπλΫβε θαη ζηε ζπλεδξέαζε 

ηεο 26
εο

 Ηαλνπαξένπ 1971, φηαλ ν ΚαιιηγΪο δάηεζε απφ ην Γ λα απνδερζεέ ηελ 

πξφηαζε ηνπ Μνξθσηηθνχ Αθφινπζνπ ηεο Γαιιηθάο Πξεζβεέαο, ν νπνένο θαη 

πξφηεηλε λα εθηεζνχλ ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη γηα δηΪζηεκα ηξηψλ εβδνκΪδσλ, 

νξηζκΫλα Ϋξγα «εθ ησλ πιΫνλ ζεκαληηθψλ ΓΪιισλ θαιιηηερλψλ παξαγσγάο πεξηφδνπ 

1940-1960 πεξέπνπ, ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ εθηππνπκΫλνπ δαπΪλαηο ηνπ Γαιιηθνχ 

Ηλζηηηνχηνπ». Ζ επηρεηξεκαηνινγέα ηνπ ΚαιιηγΪ επηθεληξψζεθε ζην φηη αθελφο κελ ε 

Πηλαθνζάθε ζα εθπιάξσλε Ϋλαλ απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο, δειαδά «ζα Ϋθεξε ην 

ειιεληθφλ θνηλφλ εηο επαθάλ κε Ϋγθπξα Ϋξγα ηεο μΫλεο θαιιηηερληθάο παξαγσγάο» 

θαη αθεηΫξνπ ζα επσθειεέην απφ ηελ πξνζΫιεπζε ησλ επηζθεπηψλ. ηελ πξφηαζε 

αληΫδξαζε, σζηφζν, ν ΗσΪλλνπ ηνλέδνληαο φηη «ζα Ϋπξεπε λα κε γέλνπλ δεθηαέ μΫλαη 

εθζΫζεηο εθ‟ φζνλ ππΪξρεη πνιχ πιηθφ ηεο Πηλαθνζάθεο ην νπνένλ δελ Ϋρεη Ϋηη 

εθηεζά». 

Οη παξεκβΪζεηο απηΫο ηνπ ΗσΪλλνπ θνξπθψζεθαλ ηελ Ϊλνημε ηνπ 1971, φηαλ 

άηαλ πηα γλσζηφ θαη ζηνλ έδην ηνλ ΚαιιηγΪ φηη ηνλ ΜΪην ζα απνρσξνχζε απφ ηε 

ζΫζε ηνπ Γηεπζπληά,
1029

 επεηδά εέρε ζπκπιεξψζεη ην 65
ν
 Ϋηνο ηεο ειηθέαο ηνπ, φπσο 

φξηδε ηφηε ην χληαγκα. Σν πξφβιεκα, φκσο, άηαλ φηη γηα ηνλ έδην ιφγν άηαλ 

ππνρξεσκΫλνο λα ζπληαμηνδνηεζεέ θαη ν κνλαδηθφο επηκειεηάο ηεο Πηλαθνζάθεο Κ. 

Κνπηζνπξάο. Έηζη, ζηε ζπλεδξέαζε ησλ κειψλ ηνπ Γ, ζηηο 7 Απξηιένπ 1971, ν 

                                                 
1029Βι. ηα φζα αλαθΫξεη ν έδηνο ζην Μ. ΚαιιηγΪο, Πνμζπάεεζεξ ηαζ απμηεθέζιαηα, φπ.π., ζει. 9.   
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ΚαιιηγΪο ηφληζε ηελ αλΪγθε λα παξακεέλεη ν Κνπηζνπξάο ζηε ζΫζε ηνπ θαη κεηΪ ηε 

ζπκπιάξσζε «35εηνχο δεκφζηαο ζπληΪμηκεο ππεξεζέαο», θαη ιφγσ ηεο θαηΪξηηζάο 

ηνπ, ηεο ηερληθάο ηνπ ηθαλφηεηαο, θαη «δηα ηελ πεέξαλ ηνπ εηο ηελ δηΪγλσζηλ ησλ 

πηλΪθσλ, επηδηνξζψζεσλ, επηδσγξαθέζεσλ, αλαγλψξηζηο πιαζηψλ θηι», αιιΪ θαη γηα 

λα «δηαηεξεζά ε ζπλνρά εηο ηελ Τπεξεζέαλ», ελ φςεη ηεο πξνζερνχο απνρψξεζεο 

ηνπ ΚαιιηγΪ απφ ηε ζΫζε ηνπ. Καη ζηελ πεξέπησζε απηά, ε αληέδξαζε άξζε απφ ηνλ 

ΗσΪλλνπ, ν νπνένο δάισζε φηη πξΫπεη λα πξνζιεθζεέ λΫνο ζπληεξεηάο δηφηη 

«ππΪξρνπλ κεηαμχ ησλ ελδερνκΫλσλ ππνςεθέσλ θαηΪιιεινη θαη απνδεδεηγκΫλεο 

ηθαλφηεηνο ζπληεξεηαέ».
1030

 

ΣειηθΪ κε Ϋγγξαθν ηνπ ζηηο 28 Μαΐνπ 1971, ην Τπνπξγεέν Πξνεδξέαο 

ελεκΫξσζε ηνλ ΚαιιηγΪ φηη «απειχζε απηνδηθαέσο ηεο Τπεξεζέαο απφ ηεο 2αο 

Μαΐνπ ε.Ϋ. σο ζπκπιεξψζαληεο θαηΪ ηελ σο Ϊλσ εκεξνκελέαλ ην ππφ ηνπ 

πληΪγκαηνο νξηδφκελνλ φξηνλ ειηθέαο ηνπ βαζκνχ ζαο, άηνη ην 65
νλ

 Ϋηνο».
1031

 ηε 

ζπλεδξέαζε ηεο 3
εο

 Ηνπλένπ 1971 ν πξφεδξνο ηνπ Γ ηεο Δ.Π.Μ.Α.., Γ. ΚξηηζΫιεο 

αλαθνέλσζε ζηα παξφληα κΫιε (Υξάζην Άρε, ΔιΫλε Γξαγνχκε, ΜηρΪιε Σφκπξν θαη 

ΑλδξΫα ΗσΪλλνπ) ηελ απνρψξεζε ηφζν ηνπ ΚαιιηγΪ, φζν θαη ηνπ Κνπηζνπξά, ελψ 

ηαπηφρξνλα ελεκΫξσζε φηη δεηάζεθε απφ ην Τπνπξγεέν ηεο Πξνεδξέαο, ζην νπνέν, 

φπσο πξναλΫθεξα εηρε πεξΪζεη ε επνπηεέα ηεο Δ.Π.Μ.Α.., ηελ πιάξσζε ηεο ζΫζεο 

Ϊλεπ δηαγσληζκνχ «θαη βΪζεη ησλ πξνβιεπνκΫλσλ πξνζφλησλ». ηελ απΪληεζά ηνπ, 

ην Τπνπξγεέν δάηεζε λα αλαηεζεέ ζε Ϋλα απφ ηα κΫιε ηνπ Γ νη ελΫξγεηεο πνπ 

ππΪγνληαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηνπ Γηεπζπληά, θαη ε ζρεηηθά ζπδάηεζε ησλ κειψλ 

θαηΫιεμε ζην ζπκπΫξαζκα φηη κφλν νη Σφκπξνο θαη ΗσΪλλνπ άηαλ ζε ζΫζε λα 

αλαιΪβνπλ, αθνχ ηα ππφινηπα κΫιε αδπλαηνχζαλ ιφγσ ηνπ θφξηνπ ησλ εξγαζηψλ 

ηνπο. Σν ζεκαληηθφηεξν, σζηφζν, ζηνηρεέν ηεο ζπγθεθξηκΫλεο ζπλεδξέαζεο άηαλ ε 

θαηΪζεζε ζηα πξαθηηθΪ κηαο επηζηνιάο ηνπ Σφκπξνπ, ζηελ νπνέα ν Αθαδεκατθφο θαη 

ΜΫινο ηνπ Γ δηαηχπσζε κε ηξφπν Ϋληνλν ηηο ελζηΪζεηο ηνπ γηα ηηο δηαδηθαζέεο 

επηινγάο ηνπ λΫνπ Γηεπζπληά απφ ηελ πιεπξΪ ηεο θπβΫξλεζεο θαη επηηΫζεθε κε 

ζθνδξφηεηα ζηνλ ΗσΪλλνπ.
1032

 ηελ αξρά ηεο επηζηνιάο ηνπ, ν Σφκπξνο επηζάκαλε 

α) φηη ν λΫνο Γηεπζπληάο φθεηιε λα Ϋρεη «πιάξε επηζηεκνηερληθΪ πξνζφληα θξηηνχ, 

δηδαζθΪινπ θαη αηζζεηηθνχ ζπγγξαθΫσο, άηνη ΠαλεπηζηεκηαθΪο ζπνπδΪο ηεο 

                                                 
1030 Ζ επηρεηξεκαηνινγέα ηνπ ΗσΪλλνπ άηαλ Ϋσιε, φπσο απνδεέρηεθε κεξηθνχο κάλεο αξγφηεξα, φηαλ 

θαη δελ βξΫζεθε ν θαηΪιιεινο ππνςάθηνο θαηΪ ηε δηελΫξγεηα ηνπ ζρεηηθνχ δηαγσληζκνχ. Βι. ηα φζα 

αλαθΫξνληαη ζηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηνπ Γ ζηηο 16 επηεκβξένπ 1971.  
1031 Σν Ϋγγξαθν παξαηέζεηαη ζην Μ. ΚαιιηγΪο, Πνμζπάεεζεξ ηαζ απμηεθέζιαηα, φπ.π., ζει. 29.  
1032Ζ επηζηνιά ηνπ Σφκπξνπ παξαηέζεηαη θαη ζην Σ. ΓηαλλνπδΪθε, Ζ ζοθθμβή κεμεθθδκζηήξ βθοπηζηήξ 

ηαζ δ ζζημνία ηδξ, φπ.π.,ζει. 197, ππνζ. 1. 
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Φηινζνθηθάο ρνιάο», θαη β) φηη ν έδηνο «απΫθξνπε δηνξηζκφλ νπνηνλδάπνηε Ϊιινπ 

πξνζψπνπ κε ζπγθεληξνχληνο ηα σο Ϊλσ πξνζφληα». ΑλΫθεξε, κΪιηζηα, φηη 

εηζεγάζεθε ηνλ δηνξηζκφ ηνπ θαζεγεηά Ηζηνξέαο ηεο ΣΫρλεο ηνπ Παλεπηζηεκένπ 

Θεζζαινλέθεο, Υξχζαλζνπ Υξάζηνπ, θαη φηη αθελφο κελ επηθνηλψλεζε κε ηνλ 

Τθππνπξγφ Πξνεδξέαο ηεο ΚπβΫξλεζεο Γεκάηξην ΣζΪθσλα, ν νπνένο απνδΫρηεθε 

ηελ πξφηαζά ηνπ, αθεηΫξνπ δε, Ϋπεηζε ηνλ Υξάζηνπ λα απνδερζεέ ηε ζΫζε.
1033

 Απφ ηε 

ζπλΫρεηα ηεο επηζηνιάο θαζέζηαηαη ζαθΫο φηη ν Σφκπξνο επηρεέξεζε λα «απνθξνχζεη» 

ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ΗσΪλλνπ ζηε ζΫζε ηνπ Γηεπζπληά ηεο Δ.Π.Μ.Α.., κε ηνλ νπνένλ 

κΪιηζηα εέρε Ϋξζεη ζε Ϋληνλε δηΫλεμε θαη ζηε ηΫγε Καιψλ Σερλψλ θαη ΓξακκΪησλ 

(πξφεδξνο ηεο νπνέαο άηαλ ν Σφκπξνο). ΜΪιηζηα εέρε ζΫζεη ζηε δηΪζεζε ηνπ 

πθππνπξγνχ, ηελ παξαέηεζε ηνπ θαη απφ ηα δχν ηδξχκαηα, δειψλνληαο φηη «δελ ζα 

άην επρεξΫο ηνπ ινηπνχ λα ζπλεξγΪδνκαη κε ηνλ θ. ΗσΪλλνπ, φζηηο σο εβεβαέσζε 

ππΪιιεινο ηεο ηΫγεο πξνο εκΫ, εέρε εθθξαζζά ελαληένλ κνπ». Δπεηδά φκσο νη 

παξαηηάζεηο ηνπ δελ Ϋγηλαλ δεθηΫο, ζεψξεζε ζθφπηκν λα δηαρσξέζεη πξνζσπηθΪ ηε 

ζΫζε ηνπ θαη λα μεθαζαξέζεη φηη δηαθσλεέ πιάξσο κε ηνλ δηνξηζκφ ηνπ ΗσΪλλνπ σο 

δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ, ηνλ νπνέν θαη απνθΪιεζε ππνηηκεηηθΪ «ηΫσο ΝνκΪξρε». 

Πξνρσξψληαο φκσο πεξηζζφηεξν, ν Σφκπξνο Ϊθεζε ζνβαξΫο ππφλνηεο γηα ηελ εζηθά 

αθεξαηφηεηα ηνπ «ηΫσο ΝνκΪξρε», γξΪθνληαο ραξαθηεξηζηηθΪ ζηελ επηζηνιά ηνπ:  

Ονευκ, δεζηυκ ηαζ κυιζιμκ θνμκχ υηζ είκαζ, ημ ανιυδζμκ Τπμονβείμκ κα δζαηάλδ 

ζθνάβδζζκ ημο απμεδηεοιέκμο οθζημφ ηαζ ημκ δζμνζζιυκ ιζαξ Δπζηνμπήξ, πθήνμοξ 

ηαηαβναθήξ ηδξ πενζμοζίαξ ηδξ Δεκ. Πζκαημεήηδξ ηαζ ημο μφηζζμο Κθδνμδμηήιαημξ 

απμηεθμοιέκδκ απυ Πνυεδνμκ δζηαζηζηυκ ηαζ άθθα ιέθδ ηςκ οπαθθήθςκ ημο ηνάημοξ, 

δζυηζ απυ ημ 1900, έημξ ζδνφζεςξ ηδξ ανπζηήξ Πζκαημεήηδξ ηαζ ιεηαβεκεζηένςξ, αζ 

αθθαβαί δζεοεοκηχκ εβέκμκημ υπζ πμθφ ηακμκζηχξ ςξ ηαζ αζ παναδυζεζξ ημο οθζημφ ημο 

Ηδνφιαημξ ή ηαζ δ πθήνδξ ηαηαβναθή. Δίκαζ θμζπυκ ιζα ςναία εοηαζνία κα δζαπζζηςεή 

δ ζδιενζκή φπανλζξ ημο ηαηαβεβναιιέκμο οθζημφ απυ ηαξ εκένβεζαξ ημο η. Μανίκμο 

Καθθζβά ςξ ηαζ ηδξ πενζμοζίαξ ημο Ηδνφιαημξ. 

ηελ απφθαζά ηνπ ην Γ ηφληζε φηη πξφθεηηαη «πεξέ πξνζσξηλάο 

εμνπζηνδφηεζεο κΫινπο ηνπ Γ πξνο Ϊζθεζηλ ησλ πεξηνξηζηηθψο ελ ησ λφκσ 

αλαγξαθνκΫλσλ αξκνδηνηάησλ θαη νπρέ πιεξψζεσο ηεο ζΫζεσο ηνπ Γηεπζπληνχ», θαη 

κε ηνλ ηξφπν απηφλ ν ΗσΪλλνπ ηνπνζεηάζεθε Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Δ.Π.Μ.Α..  

Με ππνπξγηθά απφθαζε, σζηφζν, ζηηο 13 Απγνχζηνπ ηνπ έδηνπ Ϋηνπο, 

ππνγεγξακκΫλε απφ ηνλ ΣζΪθσλα, ζπγθξνηάζεθε λΫν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ζην 

                                                 
1033Αληέζηνηρε πξφηαζε εέρε θΪλεη θαη ν ΚαιιηγΪο, ζχκθσλα κε ηα φζα αλαθΫξεη ν έδηνο. Βι. Μ. 

ΚαιιηγΪο, Πνμζπάεεζεξ ηαζ απμηεθέζιαηα, φπ.π., ζει. 9 . 
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νπνέν ν Σφκπξνο εέρε αληηθαηαζηαζεέ απφ ηνλ δηεπζπληά ηεο ΑΚΣ Νέθν ΝηθνιΪνπ, 

ελψ ηα ππφινηπα κΫιε παξΫκεηλαλ ηα έδηα. Δέλαη ραξαθηεξηζηηθφ πΪλησο φηη ζηελ 

απφθαζε απηά ν ΗσΪλλνπ πξνζδηνξηδφηαλ σο «Φηιφηερλνο», θαη φρη σο Ηζηνξηθφο 

ΣΫρλεο ά κε θΪπνηα Ϊιιε ζρεηηθά ηδηφηεηα.
1034

 

Σν λΫν Γ ζπλεδξέαζε γηα πξψηε θνξΪ ζηηο 16 επηεκβξένπ 1971. 

Σαπηφρξνλα μεθέλεζαλ θαη νη ζρεηηθΫο ελΫξγεηεο ηνπ ΠξνΫδξνπ ηνπ Γ ζρεηηθΪ κε 

ηελ πιάξσζε ηεο θελάο ζΫζεο ηνπ Γηεπζπληά. χκθσλα κε ην Βαζηιηθφ ΓηΪηαγκα ππ‟ 

αξηζ. 608 «Πεξέ ησλ απαηηνπκΫλσλ πξνζφλησλ δηνξηζκνχ εηο ζΫζηλ Γηεπζπληνχ ηεο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο θαη Μνπζεένπ ΑιεμΪλδξνπ νχηζνπ», σο εηδηθΪ πξνζφληα 

νξέζηεθαλ α) πηπρένλ ΑλσηΪηεο Παλεπηζηεκηαθάο ρνιάο εκεδαπάο ά θαη 

αιινδαπάο, β) εηδηθά εκπεηξέα θαη γλψζηο επέ ησλ ζεκΪησλ ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, 

απνδεηθλπνκΫλε δη‟ επαξθνχο ζεσξεηηθάο ά πξαθηηθάο απαζρνιάζεσο εηο ηα ζΫκαηα 

ηαχηα ά δηΪ δεκνζηεχζεσο ζρεηηθψλ κειεηψλ, γ) γεληθά δηνηθεηηθά πεηξα 

απνδεηθλπνκΫλε εμ επδνθέκνπ πξνυπεξεζέαο εηο θξαηηθάλ ππεξεζέαλ ά ππεξεζέαλ 

Ν.Π.Γ.Γ., δ) αξηέα γλψζηο δχν ηνπιΪρηζηνλ μΫλσλ γισζζψλ, πξνζεθφλησο 

απνδεηθλπνκΫλε».
1035

 Σαπηφρξνλα νξέζηεθε σο αλψηαην φξην ειηθέαο ην 55
ν
 Ϋηνο, 

θαη‟ εμαέξεζε ησλ πξνβιεπνκΫλσλ δηαηΪμεσλ ηνπ Τπαιιειηθνχ Κψδηθα. Οη 

δηαηΪμεηο άηαλ αλακθέβνια θσηνγξαθηθΫο, αθνχ ν ΗσΪλλνπ δηΫζεηε, σο πξψελ 

λνκΪξρεο, ηε «γεληθά δηνηθεηηθά πεέξα», φπσο θαη ηελ «εηδηθά εκπεηξέα» πΪλσ ζηα 

ζΫκαηα ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, αθνχ εέρε ζπκβΪιεη ζηελ έδξπζε ηεο Γεκνηηθάο 

Πηλαθνζάθεο ηεο Ρφδνπ. Σαπηφρξνλα ηα πξνεγνχκελα ρξφληα εέρε δεκνζηεχζεη 

κειΫηεο γηα ηηο βπδαληηλΫο ηνηρνγξαθέεο ηεο Δχβνηαο,
1036

 θαζψο θαη γηα ηνλ 

αγηνγξΪθν ΚαθαβΪ.
1037

 ΣΫινο θαη ζηε ζρεηηθά κε ηα απαηηνχκελα πξνζφληα ηνπ λΫνπ 

δηεπζπληά δηΪηαμε, ην πηπρέν ησλ Καιψλ Σερλψλ αληηθαηαζηΪζεθε απφ ην πηπρέν 

ΑλσηΪηεο Παλεπηζηεκηαθάο ρνιάο (εκεδαπάο ά θαη αιινδαπάο), κε ζθνπφ λα 

                                                 
1034 Τπνπξγηθά απφθαζε αξηζ, 19100 «Πεξέ ζπγθξνηάζεσο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο θαη Μνπζεένπ ΑιεμΪλδξνπ νχηζνπ», ΦΔΚ, αξηζ. 667, ηρ. Β΄, 18 Απγνχζηνπ 1971. Σα 

ππφινηπα κΫιε άηαλ βΪζεη ηνπ ζρεηηθνχ λφκνπ, ν εθΪζηνηε Πξφεδξνο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ, ν 

εθΪζηνηε Γηνηθεηάο ηεο Δζληθάο ΣξαπΫδεο, ε Έιιε νχηζνπ, σο κΫινο ηεο νηθνγΫλεηαο νχηδνπ. 

Αλαπιεξσηάο ηνπ ΝηθνιΪνπ νξέζηεθε ν θαζεγεηάο ηεο ΑΚΣ ΓηΪλλεο Μφξαιεο, ελψ αλαπιεξσηάο 

ηνπ ΗσΪλλνπ ν θηιφηερλνο Γεψξγηνο ΣζΪηζνο. ΥξΫε ΓξακκαηΫα ηνπ Γ ζα εθηεινχζε ν Γεκάηξηνο 

Κφθθηλνο, «ΣκεκαηΪξρεο επέ βαζκψ 5σ, ππεξεηψλ παξΪ ηε Γεληθά Γηεχζπλζε Πνιηηηζηηθψλ 

ΤπνζΫζεσλ». 
1035Βαζηιηθφ ΓηΪηαγκα ππ‟ αξηζ. 608 «Πεξέ ησλ απαηηνπκΫλσλ πξνζφλησλ δηνξηζκνχ εηο ζΫζηλ 

Γηεπζπληνχ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο θαη Μνπζεένπ ΑιεμΪλδξνπ νχηζνπ»,ΦΔΚ, αξηζ. 185 ηεο 28εο 

επηεκβξένπ 1971, Ϊξζξνλ 1. 
1036Α. ΗσΪλλνπ, Βογακηζκέξ ημζπμβναθίεξ ηδξ Δοαμίαξ, Αζάλα, Επγφο, 1959. 
1037Α. ΗσΪλλνπ, Σμ πανεηηθήζζ ηδξ Αβίαξ Μανίκαξ ζηδ ιμκή Φακενςιέκδξ Κμνζκείαξ ηαζ μ αβζμβνάθμξ 

ημο Γδι. Καηααάξ, Αζάλα, ηππ. πχξνο Μπφληαο, 1970. 



   1193 

κπνξεέ ν ΗσΪλλνπ, ν νπνένο εέρε πηπρέν λνκηθάο, λα ζΫζεη ππνςεθηφηεηα γηο ηε 

ζπγθεθξηκΫλε ζΫζε. 

χκθσλα κε ηα πξαθηηθΪ ηεο ζπλεδξέαζεο ηνπ Γ ζηηο 9 Ννεκβξένπ, κφλαρα 

νη αηηάζεηο ηνπ ΑλδξΫα ΗσΪλλνπ θαη ηνπ ηφηε εθφξνπ Αξραηνηάησλ Γεκεηξένπ 

ΠαπαζηΪκνπ θαηαηΫζεθαλ εκπξφζεζκα, ελψ δελ γέλεηαη θΪπνηα αλαθνξΪ ζε Ϊιιεο 

ππνςεθηφηεηεο (Ϋζησ εθπξφζεζκεο), φπσο ιφγνπ ρΪξε εθεέλε ηνπ Υξχζαλζνπ 

Υξάζηνπ. Ο ΠαπαζηΪκνο εέρε ζπνπδΪζεη ηζηνξέα ηεο αξραέαο θαη ζχγρξνλεο ηΫρλεο 

ζηε Γεξκαλέα θαη εέρε αλαθεξπρζεέ δηδΪθηνξαο ηεο Φηινζνθηθάο ρνιάο ηνπ 

Παλεπηζηεκένπ ηνπ Μέλζηεξ, κε ζΫκα ηεο δηδαθηνξηθάο ηνπ δηαηξηβάο ηνπο 

Μειηαθνχο ακθνξεέο.
1038

 

Ζ ζΫζε, σζηφζν, παξΫκεηλε θελά γηα ηνπο επφκελνπο κάλεο, αθνχ ην 

ππνπξγηθφ ζπκβνχιην πνπ άηαλ ππεχζπλν γηα ηνλ δηνξηζκφ ηνπ λΫνπ Γηεπζπληά, δελ 

πάξε θΪπνηα ζρεηηθά απφθαζε, ρσξέο σζηφζν λα γλσξέδσ ηνπο ιφγνπο γηα απηφ. ηε 

ζπλεδξέαζε ησλ κειψλ ηνπ Γ ζηηο 22 Φεβξνπαξένπ θαη ζηηο 22 Μαξηένπ 1972, ν 

ΗσΪλλνπ εμαθνινπζνχζε πΪλησο λα εέλαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο θαη κΪιηζηα λα 

πξνεηνηκΪδεη κηα Ϋθζεζε κε Ϋξγα Διιάλσλ θαιιηηερλψλ ηνπ 19
νπ

 θαη 20
νπ

 αηψλα.
1039

 

Ο δηνξηζκφο ηνπ ηειηθΪ ζηε ζΫζε ηνπ Γηεπζπληά ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο 

απνθαζέζηεθε ηνλ ΜΪην-Ηνχλην ηνπ έδηνπ Ϋηνπο, αθνχ ζηε ζπλεδξέαζε ησλ κειψλ 

ηνπ Γ ζηηο 5 Ηνπιένπ ν ΗσΪλλνπ αλαθΫξεηαη πιΫνλ σο Γηεπζπληάο, ελψ ζηε ζΫζε ηνπ 

πκβνχινπ ηνπνζεηάζεθε ν ραξΪθηεο Γηψξγνο Βειηζζαξέδεο, ν νπνένο θαη αλΫιαβε 

ηα θαζάθνληα ηνπ Γεληθνχ ΓξακκαηΫα.  

Ο αηθλέδηνο, φκσο, ζΪλαηνο ηνπ ΗσΪλλνπ Ϋλαλ κφιηο κάλα αξγφηεξα, Ϊθεζε 

θαη πΪιη θελά ηε ζΫζε ηνπ Γηεπζπληά ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ηε ζπλεδξέαζε ηνπ Γ ζηηο 3 

Απγνχζηνπ, εθηφο απφ ηελ Ϋγθξηζε ηνπ ζρεηηθνχ ςεθέζκαηνο γηα ηελ απψιεηα ηνπ 

ΗσΪλλνπ, απνθαζέζηεθε λα δεηεζεέ Ϊκεζα απφ ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ θαη 

Δπηζηεκψλ ε «πιάξσζηο ηεο θελσζεέζεο ζΫζεσο ηνπ Γηεπζπληνχ», κε ην επηρεέξεκα, 

                                                 
1038D. Papastamos, MelischeAmphoren, Μέλζηεξ, Aschendorff, 1970. Γ. ΠαπαζηΪκνο, «Μειηαθνέ 

ακθνξεέο», Μδθζαηά, ηφκνο Β΄, 1985, ζει. 33-96. Γηα ηνλ ΠαπαζηΪκν βι. Αλκ., «“Έθπγε” ν Γεκάηξεο 

ΠαπαζηΪκνο», εθ. Ζ Καεδιενζκή, 21 Μαξηένπ 2008.  
1039 Οξγαλψζεθε ηειηθΪ εθεέλε κε Ϋξγα δσγξαθηθάο, γιππηηθάο θαη ραξαθηηθάο Διιάλσλ θαιιηηερλψλ 

ηνπ 20νπ αηψλα, νη νπνένη φκσο εέραλ άδε απνβηψζεη, βι. Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ 

ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ, φβπνμκμζ Έθθδκεξ Εςβνάθμζ (1909-1960), Αζάλα, Ηνχληνο, 1972. θνπφο ηνπ 

ΗσΪλλνπ άηαλ λα νξγαλσζεέ ζηε ζπλΫρεηα θαη Ϋθζεζε κε Ϋξγα δψλησλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ, ν 

αηθλέδηνο ζΪλαηφο ηνπ, σζηφζν, αλΫζηεηιε ηα ζρΫδηα.. ρεηηθΪ κε ηηο δαπΪλεο βι. ηα πξαθηηθΪ ηεο 

ζπλεδξέαζεο ησλ κειψλ ηνπ Γ ζηηο 5 Ηνπιένπ 1972. ηα πξαθηηθΪ, επέζεο, ηεο ζπλεδξέαζεο ζηηο 20 

επηεκβξένπ 1972 δηαβΪδνπκε φηη ν ΗσΪλλνπ εέρε νινθιεξψζεη, πξηλ ηνλ ζΪλαηφ ηνπ, ηνλ ζρεδηαζκφ 

θαη ηεο Ϋθζεζεο κε Ϋξγα Διιάλσλ θαιιηηερλψλ ηνπ 19νπ αηψλα, θαη φηη εέρε άδε εθηππσζεέ ν 

θαηΪινγνο.  
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κεηαμχ Ϊιισλ, φηη «νπδεέο κφληκνο αλψηεξνο ππΪιιεινο ππεξεηεέ παξΪ ηε Δζληθά 

Πηλαθνζάθε», δεδνκΫλνπ φηη θαη ε ζΫζε ηνπ ζπληεξεηά παξΫκελε θελά. Σα κΫιε ηνπ 

Γ ζπλεδξέαζαλ μαλΪ ζηηο 20 επηεκβξένπ (1972), ρσξέο ηελ παξνπζέα λΫνπ 

Γηεπζπληά, αιιΪ κε ηνλ Βειηζζαξέδε λα Ϋρεη αλαιΪβεη πξνζσξηλΪ ηηο ζρεηηθΫο 

αξκνδηφηεηεο. ΣειηθΪ ηε δηεχζπλζε ηεο Δ.Π.Μ.Α.. αλΫιαβε ην ακΫζσο επφκελν 

ρξνληθφ δηΪζηεκα ν ζπλππνςάθηνο ηνπ ΗσΪλλνπ γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε ζΫζε ην 1971, 

Γεκάηξηνο ΠαπαζηΪκνο, ν νπνένο άηαλ δηεπζπληάο ηνπ Σκάκαηνο Καιψλ Σερλψλ ηνπ 

Τπνπξγεένπ Παηδεέαο. Ο ΠαπαζηΪκνο παξεπξΫζεθε γηα πξψηε θνξΪ ζηε ζπλεδξέαζε 

ησλ κειψλ ηνπ Γ ζηηο 18 Γεθεκβξένπ 1972 θαη παξΫκεηλε ζηε δηεχζπλζε ηνπ 

κνπζεένπ θαη κεηΪ ηελ πηψζε ηεο Υνχληαο ησλ πληαγκαηαξρψλ. Ο έδηνο, κΪιηζηα, 

επΫβιεςε ηελ νινθιάξσζε ησλ εξγαζηψλ αλΫγεξζεο ηνπ δεχηεξνπ ηκάκαηνο ηνπ 

θηεξένπ θαη νξγΪλσζε ηελ Ϊλνημε ηνπ 1976 ηα επέζεκα εγθαέληα ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο.
1040

 Σν λΫν θηάξην Ϋδσζε πιΫνλ ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ΠαπαζηΪκν λα 

ζπζηεκαηνπνηάζεη ηελ εθζεζηαθά δξαζηεξηφηεηα, ζεκαηνδνηψληαο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ ηελ Ϋλαξμε κηαο λΫαο επνράο ζηελ ηζηνξέα ηνπ κνπζεένπ, ε νπνέα δπζηπρψο 

παξακΫλεη ζην ζχλνιφ ηεο ειΪρηζηα (ά κΪιινλ θαζφινπ) κειεηεκΫλε θαη γηα ηνλ 

ιφγν απηφλ ζα Ϊμηδε λα απνηειΫζεη ην ζΫκα κηαο ζρεηηθάο δηαηξηβάο.    

πσο εχζηνρα παξαηάξεζε ε Ϋκλε Καξνχδνπ, ν ΚαιιηγΪο Ϋγηλε ν «άξσο 

θηέζηεο» ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο,
1041

 αθνχ, ρΪξε ζηε κεζνδηθφηεηα θαη ηελ 

επηκνλά ηνπ, θαηφξζσζε λα ζπγρσλεχζεη ηελ Πηλαθνζάθε κε ην θιεξνδφηεκα 

νχηδνπ, γεγνλφο πνπ απνηΫιεζε ηνκά ζηελ ηζηνξέα ηνπ κνπζεένπ. Πξψηνλ, επεηδά κε 

ηα εηζνδάκαηα ηνπ θιεξνδνηάκαηνο νχηδνπ, ν ΚαιιηγΪο κπφξεζε λα πινπνηάζεη Ϋλα 

αέηεκα δεθαεηηψλ, λα πξνρσξάζεη δειαδά ζηελ θαηαζθεπά ηνπ ηδηφθηεηνπ θηεξένπ 

ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο θαη ζπλαθφινπζα λα εμαζθαιέζεη ηελ χπαξμά ηεο θαη θαηΪ 

ηηο επφκελεο δεθαεηέεο. Καη δεχηεξνλ, επεηδά ε δεκηνπξγέα ηνπ λΫνπ ΝΠΓΓ ην 1954 

δηαζθΪιηζε, γηα πξψηε θνξΪ απφ ηελ έδξπζά ηνπ ζηα 1900, ηελ νηθνλνκηθά 

απηνηΫιεηα ηνπ κνπζεένπ θαη Ϋδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνλ δηεπζπληά ηνπ λα 

ζπζηεκαηνπνηάζεη ηηο αγνξΫο Ϋξγσλ ηΫρλεο θαη λα εκπινπηέζεη ζεκαληηθΪ ηηο 

ζπιινγΫο. Χο πξνο ηε ζπιιεθηηθά πνιηηηθά πνπ αθνινπζάζεθε ην δηΪζηεκα απηφ, 

εέλαη, θαηΪ ηε γλψκε κνπ, πνιχ ζσζηά ε θξΪζε ηνπ Η.Μ. Παλαγησηφπνπινπ, ν νπνένο 

                                                 
1040Βι. ζρεηηθΪ ηελ ηηκεηηθά Ϋθδνζε πνπ ηππψζεθε ζηα πιαέζηα ηνπ ενξηαζκνχ ηνπ 

εβδνκεληαπεληΪρξνλνπ ησβειαένπ Ϋηνπο απφ ηελ έδξπζε ηνπ κνπζεένπ θαη θπθινθφξεζε ηελ εκΫξα 

ησλ εγθαηλέσλ ηνπ ηδξχκαηνο ζηηο 17 Μαΐνπ 1976. Δθθδκζηή Εςβναθζηή απυ ημ 1640, ΚαηΪινγνο 

Ϋθζεζεο, Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεέν ΑιΫμαλδξνπ νχηδνπ, Αζάλα, Δζληθά Πηλαθνζάθε, 1976. 
1041Μ. ΚαιιηγΪο, Πνμζπάεεζεξ ηαζ απμηεθέζιαηα, φπ.π., ζει. 32. 
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ηφληζε φηη ν ΚαιιηγΪο θαηΫζηεζε ηνλ «ειιεληθφ ραξαθηάξα» ηεο Πηλαθνζάθεο 

«ζαθΫζηεξν».
1042

 Υσξέο λα ππνβαζκέδσ ηε ζεκαζέα ησλ αγνξψλ ησλ Ϋξγσλ ηεο 

δπηηθνεπξσπατθάο ηΫρλεο θαη θπξέσο ησλ ραξαθηηθψλ, ε ζεκαληηθφηεξε ζπκβνιά ηνπ 

ΚαιιηγΪ άηαλ, αλακθέβνια, ν εκπινπηηζκφο ηνπ λενειιεληθνχ ηκάκαηνο ηεο 

ζπιινγάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο. Ζ ζχγθξηζε θαη κφλν ησλ εθζΫζεσλ πνπ 

δηνξγαλψζεθαλ ζην ΕΪππεην θαηΪ ην δηΪζηεκα 1953-1959, κε ηελ Ϋθζεζε ηεο 

κφληκεο ζπιινγάο ηνπ κνπζεένπ θαηΪ ηελ πεξένδν ηνπ ΜεζνπνιΫκνπ, αξθεέ γηα λα 

δεέμεη ην πφζν κεηαβιάζεθε ε θπζηνγλσκέα ηεο Πηλαθνζάθεο κεηΪ ην 1949, ά κε κηα 

θξΪζε, ην πσο απφ κνπζεέν δπηηθνεπξσπατθάο ηΫρλεο κεηεμειέρζεθε ζε πηλαθνζάθε 

ηεο λενειιεληθάο εηθαζηηθάο παξαγσγάο. ΔηδηθΪ κε ηηο εθζΫζεηο ηνπ Εαππεένπ, ν 

ΚαιιηγΪο παξνπζηΪζε γηα πξψηε θνξΪ ηφζν ζηηο αέζνπζεο ελφο κνπζεένπ, φζν θαη 

ζηε βηβιηνγξαθέα, Ϋλα εηθαζηηθφ παλφξακα ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο θαη 

ηαπηφρξνλα Ϋζεζε δεηάκαηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηε γεσγξαθέα, ηελ εζλνγξαθέα, ην 

πεξηερφκελν θαη ηα ρξνληθΪ φξηα ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο. Με ηελ νξγΪλσζε, 

ζπλεπψο, ησλ εθζΫζεσλ, φπσο επέζεο θαη κε ηελ έδξπζε ησλ ζρεηηθψλ αξρεέσλ 

(αξρεέν Διιάλσλ θαιιηηερλψλ, θσηνγξαθηθφ αξρεέν ησλ Ϋξγσλ θηι), ε Δζληθά 

Πηλαθνζάθε εμειέρζεθε ζε Ϋλα ζεκαληηθφ θΫληξν κειΫηεο ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο 

θαη ζπλΫβαιε νπζηαζηηθΪ ζηε δηακφξθσζε ηεο ηζηνξέαο ηεο. ΔπηπξνζζΫησο θαη ν 

έδηνο ν ΚαιιηγΪο, φπσο απνδεηθλχνπλ νη κειΫηεο πνπ δεκνζέεπζε κεηΪ ηελ 

απνρψξεζά ηνπ απφ ηε δηεχζπλζε ηνπ κνπζεένπ, φπσο ιφγνπ ρΪξε, νη κνλνγξαθέεο 

ηνπ γηα ηνλ ΥαιεπΪ
1043

 θαη ηνλ Γχδε,
1044

 κεηεμειέρζεθε απφ βπδαληηλφ αξραηνιφγν ζε 

ηζηνξηθφ ηεο λενειιεληθάο ηΫρλεο. Γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηε ζνβαξφηεηα, κε ηελ 

νπνέα αληηκεηψπηζε ηε ζεηεέα ηνπ ζηε δηεχζπλζε ηεο Δ.Π.Μ.Α..
1045

ΣΫινο, θαηΪ ην 

ππφ εμΫηαζε ρξνληθφ δηΪζηεκα, ε Δζληθά Πηλαθνζάθε ιεηηνχξγεζε γηα πξψηε θνξΪ 

θαηΪ ηξφπν νξγαλσκΫλν, δειαδά κε ζπζηεκαηηθΫο ζπλεδξηΪζεηο ησλ κειψλ ηνπ Γ, 

εηάζηεο θαηαζΫζεηο απνινγηζκψλ θαη πξνυπνινγηζκψλ, ειΫγρνπο ησλ εζφδσλ-εμφδσλ 

θηι., γεγνλφο πνπ επέζεο πξΫπεη λα πηζησζεέ ζηε κεζνδηθφηεηα ηνπ δηεπζπληά ηεο θαη, 

θπξέσο, ζηηο Ϊνθλεο ελΫξγεηΫο ηνπ, ηηο νπνέεο θαη δπζρΫξαηλε ε Ϋιιεηςε πξνζσπηθνχ 

ηνπ κνπζεένπ. Υσξέο δηΪζεζε λα θηινηερλεζεέ εδψ κηα «αγηνγξαθέα» ηνπ ΚαιιηγΪ, 

                                                 
1042π.π., ζει. 34. 
1043Μ. ΚαιιηγΪο, Γζακκμφθδξ Υαθεπάξ. Ζ γςή ηαζ ημ ένβμ ημο, Αζάλα, Δκπνξηθά ΣξΪπεδα ηεο ΔιιΪδνο, 

1972. 
1044Μ. ΚαιιηγΪο, Νζηυθαξ Γφγδξ. Ζ γςή ηαζ ημ ένβμ ημο, Αζάλα, ΜΗΔΣ, 1995 (11981). 
1045Βι. θαη ηα φζα αλαθΫξεη ν Υξ. Υξάζηνπ ζην Υξ. Υξάζηνπ, «Ο Μαξέλνο ΚαιιηγΪο ηζηνξηθφο ηεο 

ηΫρλεο θαη δηεπζπληάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζε δχζθνια ρξφληα. Δπηινγά απφ ηα δεκνζηεχκαηα 

ηνπ Μαξέλνπ ΚαιιηγΪ», Γεθηίμκ ηδξ Υνζζηζακζηήξ Δηαζνείαξ, 13 (1985-1986), Αζάλα, 1988 
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ζεσξψ πσο ν δηνξηζκφο ηνπ ζηε δηεχζπλζε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ππάξμε 

θαηαιπηηθάο ζεκαζέαο γηα ηελ εμΫιημε ηνπ θαιιηηερληθνχ ηδξχκαηνο, αθνχ θαηΪ ηε 

ζεηεέα ηνπ ηΫζεθε κεηαθνξηθΪ θαη θπξηνιεθηηθΪ ν ζεκΫιηνο ιέζνο ηνπ κνπζεένπ. ε 

κηα ρψξα πνπ νη ζεζκνέ ζε φινπο ηνπο ηνκεέο αλΫθαζελ, δπζηπρψο, ππνιεηηνπξγνχζαλ 

(θαη εμαθνινπζνχλ λα ππνιεηηνπξγνχλ), ε παξνπζέα ζπγθεθξηκΫλσλ αηφκσλ ζε 

λεπξαιγηθΫο ζΫζεηο εέλαη εθεέλε πνπ κπνξεέ λα εγγπεζεέ ηελ νκαιά, ζην κΫηξν ηνπ 

δπλαηνχ, ιεηηνπξγέα ηνπο. Σν παξΪδεηγκα ηνπ ΚαιιηγΪ απνδεηθλχεη ηνπ ιφγνπ ην 

αιεζΫο.   
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Απξηιένπ 1911 

______, «Ο ΚνξγηαιΫληνο Ŕ Αη ηειεπηαέαη ηνπ εκΫξαη Ŕ Ση εέπελ εηο ηνλ ζπληΪθηελ 

καο Ŕ Ήζπρνο δηα ηα ελ ΔιιΪδη Ŕ Ζ Πηλαθνζάθε», εθ. Δζηία, 20 Απξηιένπ 1911 

______, «Ζ θεδεέα ηνπ Μαξέλνπ ΚνξγηαιΫληνπ Ŕ ΛεπηνκΫξεηαη ηεο δηαζάθεο Ŕ φια 

ηα θιεξνδνηνχκελα πνζΪ Ŕ Αη εθηειεζηηθαέ επηηξνπαέ», εθ. Δζηία, 26 Απξηιένπ 1911 

______, «Ο ΡΪιιεηνο Γηαγσληζκφο Εσγξαθηθάο. Πνηνη νη φξνη ηνπ», εθ. Δζηία, 8 

Ηνπλένπ 1911 

______, «πλνκηιέαη κεηΪ θαιιηηερλψλ. Ο θ. Γεψξγηνο Υαηδφπνπινο», εθ. Αεήκαζ, 

22 Ηνπλένπ 1911 

______, «πλνκηιέαη κεηΪ θαιιηηερλψλ. Ο θ. Γεψξγηνο Ηαθσβέδεο», εθ. Αεήκαζ, 29 

Ηνπλένπ 1911 

______, «Καζεκεξηλαέ εληππψζεηο. Ζ εηθψλ ηνπ Σξηθνχπε», εθ. Διπνυξ, 21 Ηνπιένπ 

1911 

______, «Ζ δσξεΪ ηεο Πηλαθνζάθεο», εθ. Δζηία, 18 Απξηιένπ 1912 

______, «Ζ Πηλαθνζάθε θαη ε εκθΪληζέο ηεο. Πξνζσξηλά ηαμηζΫηεζηο. Σν 

ελδηαθΫξνλ ηνπ πξέγθηπνο. Αλνέγεη ηνλ Οθηψβξηνλ», εθ. Δζηία, 8 Ηνπιένπ 1912 

______, «Καζεκεξηλαέ εληππψζεηο. Ζ λΫα εηθψλ ηεο Πηλαθνζάθεο», εθ. Διπνυξ, 28 

Μαΐνπ 1913 

______, «Τπνβνιά λΫσλ λνκνζρεδέσλ. ΔθπαηδεπηηθΪ θαη γεσξγηθΪ», εθ. Διπνυξ, 11 

Οθησβξηνπ 1914.  

______, «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. Αεήκαζ, 23 Οθησβξένπ 1914 

______, «Δηθαζηηθαέ ηΫρλαη. Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. Αεήκαζ, 29 Οθησβξένπ 

1914 

______, (Φηιφηερλνο), «Καη πΪιηλ ε Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. Αεήκαζ, 2 Ννεκβξένπ 

1914 

______, «Δδψ θ εθεέ», εθ. ηνζπ, 19 Φεβξνπαξένπ 1915 

______, «Με ιέγα ιφγηα», εθ. Δζηία, 13 Μαΐνπ 1916 
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______, «Σα εγθαέληα ηεο εθζΫζεσο ηεο “ΣΫρλεο”, εθ. ηνζπ, 25 Γεθεκβξένπ 1917 

______,«Ζ Ϋθζεζηο ηνπ θ. ΠαξζΫλε», εθ. Παηνίξ, 12 Ηαλνπαξένπ 1920 

______, (Σερλνθξέηεο), «ΜΪξθνο ΕαβηηδηΪλνο», εθ. Πμθζηεία,16 Μαΐνπ 1922 

______, (Ρ.Φ.), «Ζ Έθζεζηο ηνπ θ. ΜαιΫα», εθ. Παηνίξ, 13 Μαξηένπ 1923 

______,«Ζ ΔιιΪο εηο ηελ νπεδέαλ», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 1 Ηνπλένπ 1923 

______, «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 3 Φεβξνπαξένπ 1924 

______, «Ζ Πηλαθνζάθε εηο ηα ΠαιαηΪ ΑλΪθηνξα», εθ. ηνζπ, 7 Ηνπιένπ 1924 

______, «Ζ επαλαζηαηηθά Ϋθζεζηο», εθ. Δζηία, 31 Οθησβξένπ 1924 

______, «Μηα Ϋθζεζηο δσγξαθηθάο», εθ. Δθεφεενμξ Λυβμξ, 2 Ννεκβξένπ 1924 

______,  «Ζ Ϋθζεζηο Ρψκπαπα», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 9 Ννεκβξένπ 1924 

______, «ΝΫαη απνθΪζεηο ηεο Δπηηξνπάο ησλ Οηθνλνκηψλ. Αη ππνδεηθλπφκελαη 

πεξηζηνιαέ δαπαλψλ ηνπ Τπνπξγεένπ ηεο Παηδεέαο», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 10 

Ννεκβξένπ 1924 

______, «Ζ Ϋθζεζηο ηνπ θ. ΜαιΫα», εθ. Δεκζηή Φςκή, 5 Γεθεκβξένπ 1924 

______, «Πσο δηαζπαζέδεηαη ε πεξηνπζέα ηνπ θξΪηνπο. Σξέα κΫγαξα πεξηειζφληα εηο 

ην θξΪηνο εθ δσξεψλ ζα απνδνζνχλ εηο ηνπο θιεξνλφκνπο ιφγσ αδηαθνξέαο ησλ 

αξκνδέσλ. Γσξεαέ δηα Πηλαθνζάθελ, κνπζεένλ θαη ππνπξγεένλ Δμσηεξηθψλ. Σν 

δάηεκα ηεο ΑλσηΫξαο Γεσπνληθάο θαη ηεο Γαζνινγηθάο ζρνιάο», εθ. ηνζπ, 5 

Ηαλνπαξένπ 1925 

______, «Σν απφθηεκα ηεο Πηλαθνζάθεο καο. Ο ΓνιγνζΪο ηνπ Greco», εθ. 

Δθεφεενμκ Βήια, 9 Απγνχζηνπ 1925 

______, «Ζ ζεκεξηλά ηειεηά εηο ηελ Δζληθάλ Πηλαθνζάθελ», εθ. Έεκμξ, 13 

Φεβξνπαξένπ 1926.  

______, «Σα ρζεζηλΪ εγθαέληα ηεο δεπηΫξαο πεξηφδνπ ηεο Πηλαθνζάθεο», εθ. 

Πμθζηεία, 14 Φεβξνπαξένπ 1926 

______, «Δηο ην ηεξφλ ηεο ηΫρλεο. Σα εγθαέληα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», εθ.  Ζ 

Πνςΐα, 14 Φεβξνπαξένπ 1926 

______, «ΝΫα πεξένδνο ηεο Δζληθάο καο Πηλαθνζάθεο. Ζ γελνκΫλε ρζεο επέζεκνο 

ηειεηά. Καηλνηνκέαη θαη απνθηάκαηα», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 14 Φεβξνπαξένπ 1926.  

______, «Σα εγθαέληα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», εθ. ηνζπ, 14 Φεβξνπαξένπ 1926.  

______, «Σα εγθαέληα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», εθ. Γδιμηναηία, 14 Φεβξνπαξένπ 

1926.  

______, «Σα ρζεζηλΪ εγθαέληα ηεο δεπηΫξαο πεξηφδνπ ηεο Πηλαθνζάθεο. Αο 

ζπληξΫμσκελ φινη ηνλ ιαφλ ψζηε λα γέλεηαη ζνθφο ρσξέο ζπιινγηζκνχο θαη εζηθφο 

ρσξέο πφλνπο… Σνχην ε ηΫρλε μεχξεη λα ην δψζε. Μνπζεένλ φρη κφλνλ πινχζηνλ 

αιιΪ θαη επθνινλφεηνλ», εθ. Πμθζηεία, 14 Φεβξνπαξένπ 1926 
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______, «Σν “Ηιένπ ΜΫιαζξνλ”», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 7 Απξηιένπ 1926 

______, «ΓηαζΪθεζηο δεηεκΪησλ. ΑπΪληεζηο ηνπ θ. Η.. Ληκπεξφπνπινπ πξψελ 

Τπνπξγνχ εηο ην αλαθνηλσζΫλ ηνπ Τπνπξγεένπ ηεο Παηδεέαο», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 

29 Μαΐνπ 1926 

______, «Καη δεχηεξνο ΓθξΫθν εηο ηελ Δζληθάλ Πηλαθνζάθελ», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 

12 Μαξηένπ 1927 

______, (Απφκαρνο), «Ζ θσκσδέα ηεο δσάο. Οη θπβηζηαέ», εθ. Ζ Πνςΐα, 2 

Ννεκβξένπ 1927 

______, «Έθζεζηο Γχδε», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 15 Μαξηένπ 1928 

______, «Ζ Ϋθζεζηο ησλ Ϋξγσλ Γχδε. Σα ρζεζηλΪ επέζεκα εγθαέληα», εθ. Διπνυξ, 16 

Μαξηένπ 1928 

______, «Σα εγθαέληα ηεο Ϋθζεζεο Γχδε», εθ. Ζ Πνςΐα, 16 Μαξηένπ 1928 

______, «Ζ δηΪζσζηο θαη ρξεζηκνπνέεζηο ησλ Παιαηψλ Αλαθηφξσλ», εθ. ηνζπ, 10 

Οθησβξένπ 1928.  

______, «Ζ αλΫγεξζηο ΜεγΪξνπ Γηθαηνζχλεο», εθ. ηνζπ, 12 Οθησβξένπ 1928. 

______, «Πνχ ζα ζηεγαζζά ην πκβνχιηνλ Δπηθξαηεέαο», εθ. ηνζπ, 1 Ηαλνπαξένπ 

1929 

______, «Ζ πξνρζεζηλά ππνπξγηθά ζχζθεςηο. Ζ ζηΫγαζηο ηνπ πκβνπιένπ 

Δπηθξαηεέαο», εθ. Δθεφεενμκ Βήια,3 Ηαλνπαξένπ 1929 

______, «Ζ ζηΫγαζηο ηνπ πκβνπιένπ Δπηθξαηεέαο. Ζ Πηλαθνζάθε εηο έδηνλ 

κΫγαξνλ», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 5 Ηαλνπαξένπ 1929  

______, «Σν πκβνχιην ηεο Δπηθξαηεέαο ζα ζηεγαζζά ζην “Ηιένπ ΜΫιαζξνλ”», εθ. 

Ρζγμζπάζηδξ, 5 Ηαλνπαξένπ 1929 

______, «Ζ εγθαηΪζηαζηο ηνπ πκβνπιένπ Δπηθξαηεέαο εηο ην Ζιένπ [sic] 

ΜΫιαζξνλ», εθ. Διπνυξ, 5 Ηαλνπαξένπ 1929 

______, (Φηιφηερλνο), «Έθζεζηο Γνπλαξφπνπινπ», εθ. Ζ Πνςΐα,4 Μαξηένπ 1929 

______, (Ν.), «Έλαο ζχγρξνλνο Έιιελ δσγξΪθνο πνπ απνηειεέ ειιεληθάλ δφμαλ», 

εθ. Αηνυπμθζξ,5 Μαξηένπ 1929 

______, «Έλα θαιιηηερληθφ ζθΪλδαινλ. Έρνκελ Ϋλα ςεχηηθνλ ΓθξΫθν εηο ηελ 

Δζληθάλ Πηλαθνζάθελ καο; Ση θαηαγγΫιιεη Ϋλα πεξηνδηθφλ», εθ. Ζιενήζζμξ Σφπμξ, 29 

Απξηιένπ 1929 

______, «Έλα θαιιηηερληθφλ ζθΪλδαινλ. Ο Ϋλαο απφ ηνπο δχν πέλαθαο ηνπ ΓθξΫθν 

ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο καο εέλε, θαηΪ πΪζαλ πηζαλφηεηα, ςεχηηθνο», εθ. Ζ 

Βναδοκή, 2 Μαΐνπ 1929 

______, «Δλ απφθηεκα ηεο Πηλαθνζάθεο. Ζ ηαχξσζηο ηνπ ΓθξΫθν. Ο πέλαμ εέλε 

γλάζηνο», Έεκμξ,2 Μαΐνπ 1929 
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______, «Ζ ηαχξσζηο ηνπ ΓθξΫθν. Αλακθηζβάηεηνο ε γλεζηφηεο ηνπ πέλαθνο. Μηα 

δάισζηο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», εθ. Πμθζηεία,3 Μαΐνπ 1929 

______, «Μηα θαιιηηερληθά επηθαηξφηεο. Ζ ηαχξσζηο ηνπ ΓθξΫθν ηεο Διιεληθάο 

Πηλαθνζάθεο. Ση απεθΪλζεζαλ πεξέ απηάο νη δηεζλνχο θχξνπο εκπεηξνγλψκνλεο 

ΜΪγεξ, Μπφληε, Φξηληιαέληεξ θαη ΜπΫξελζνλ», εθ. Δθεφεενμκ Βήια,3 Μαΐνπ 1929 

______, «Ο ΔζηαπξσκΫλνο ηνπ κεγΪινπ Θενηνθφπνπινπ εέλαη αιεζηλΪ Ϋξγνλ ηνπ 

Θενηνθφπνπινπ. Γχξσ απφ κηαλ θαθφπηζηνλ ακθηζβάηεζηλ. Πσο παξεγγΫιζε θαη 

πσο εγνξΪζζε ην Ϋξγνλ. Αη ακθηζβεηάζεηο ησλ αζαλΪησλ Ϋξγσλ ηΫρλεο εέλαη 

ζχλζεεο θαηλφκελν. Ση απεθΪλζε ην πκβνχιηνλ ηεο Πηλαθνζάθεο», εθ. Αηνυπμθζξ,4 

Μαΐνπ 1929 

______, (Ο θηιφηερλνο), «Σα Ϋξγα ηνπ δσγξΪθνπ Υεηκψλα», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 5 

Ννεκβξένπ 1929 

______, «Ζ λΫα αλΪξηεζηο εηο ηελ Πηλαθνζάθελ. Ζ ζπιινγά θνπινχδε. Σα απξηαλΪ 

εγθαέληα», εθ. Δζηία, 29 Απξηιένπ 1930 

______, «Δηο ηελ Δζληθάλ Πηλαθνζάθελ εγθαηληΪδνληαη ζάκεξνλ ηξεηο λΫαη 

θαιιηηερληθαέ ζπιινγαέ», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 29 Απξηιένπ 1930 

______, «Ζ ζεκεξηλά ηειεηά εηο ηελ Πηλαθνζάθε. Σα λΫα πξνζθηάκαηΪ ηεο», εθ. 

Έεκμξ, 29 Απξηιένπ 1930 

______, «Σα λΫα απνθηάκαηα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», εθ. Αηνυπμθζξ,30 Απξηιένπ 

1930.  

______, «Σα εγθαέληα εηο ηελ Πηλαθνζάθελ ηεο ζπιινγάο ηνπ θνπινχδε θαη ησλ 

Ϋξγσλ ηνπ Γθχδε», εθ. Δθεφεενμκ Βήια,30 Απξηιένπ 1930.  

______, «Ζ ζεκεξηλά ηειεηά εηο ηελ Δζληθάλ Πηλαθνζάθελ. Αη ηξεηο λΫαη ζπιινγαέ», 

εθ. Διπνυξ,30 Απξηιένπ 1930 

______, «Ο θ. ΥΪλθζηαηγθι εηο ηελ ΔιιΪδα», εθ. Δθεφεενμκ Βήια,1 Ηνπλένπ 1931 

______, «Γεξκαλφο ηερλνθξέηεο δηα ηελ Δζληθάλ Πηλαθνζάθελ. Ζ γλψκε ηνπ θ. 

Δκπεξαξη Υαλθζηαηγθι», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 3 Ηνπλένπ 1931 

______, «Πψο απεθηάζακελ ηελ πλαπιέαλ ησλ ΑγγΫισλ. Οη ζεζαπξνέ ηεο ζπιινγάο 

ηνπ ΜαξθΫιινπ θνλ ΝΫκεο», εθ. Δθεφεενμκ Βήια,23 Ηνπλένπ 1931 

______, «Ο πέλαμ ηνπ ΓθξΫθν εηο ηελ πηλαθνζάθελ», εθ. Δθεφεενμκ Βήια,15 

Απγνχζηνπ 1931 

______, «ΓσξεΪ εηο ηελ εζληθάλ πηλαθνζάθελ», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 19 Απγνχζηνπ 

1931 

______, «Ζ εζληθά πηλαθνζάθε», εθ. Δθεφεενμκ Βήια,7 Οθησβξένπ 1931 

______, «Οη γιχπηαη καο εηο ηελ Δζληθάλ Πηλαθνζάθελ. Σα πξσηλΪ εγθαέληα», εθ. Ζ 

Βναδοκή,24 Μαξηένπ 1934 
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______, «Ζ γιππηνζάθε ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 24 

Μαξηένπ 1934 

______, «Ζ εκπεηξνγλσκνζχλε εηο ηα Ϋξγα δσγξαθηθάο», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 5 

Φεβξνπαξένπ 1936 

______, (Π.Κ.), «Αη Αζάλαη πξννδεχνπλ. Μνπζεένλ λεσηΫξαο ηΫρλεο. Σν 

θιεξνδφηεκα ηνπ Αι. νχηζνπ», εθ. Έεκμξ, 12 Γεθεκβξένπ 1936 

______, «Ζ εθινγά ηνπ Κνπ Ε. Παπαλησλένπ εηο ηελ Αθαδεκέαλ Αζελψλ», Μδκζαίμξ 

Δζημκμβναθδιέκμξ Δεκζηυξ Κήνολ, ΝΫα Τφξθε, 7 Ηνπιένπ1938 

______, «ΑπΫζαλε ρζεο αηθληδέσο ν Εαραξέαο Παπαλησλένπ. Ζ ζιέςηο νιφθιεξνπ ηνπ 

δηαλννχκελνπ θφζκνπ», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 2 Φεβξνπαξένπ 1940 

______, «Εαρ. Παπαλησλένπ», εθ. Έεκμξ, 2 Φεβξνπαξένπ 1940 

______, «Απεβέσζε ρζεο ν Εαραξέαο Παπαλησλένπ», εθ. Καεδιενζκή, 2 Φεβξνπαξένπ 

1940 

______, «Ο Παπαλησλένπ», εθ. Ζ αναδοκή, 2 Φεβξνπαξένπ 1940 

______,(«β.»), «Εαραξέαο Παπαλησλένπ», εθ. Αηνυπμθζξ, 2 Φεβξνπαξένπ 1940 

______, «Εαραξέαο Παπαλησλένπ», εθ. Δζηία, 2 Φεβξνπαξένπ 1940 

______, «Απεβέσζελ ν Εαραξέαο Παπαλησλένπ», εθ. Ζ Πνςΐα, 2 Φεβξνπαξένπ 1940 

______, «ΓσξεΪ εηο ηελ Πηλαθνζάθελ», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 28 Ννεκβξένπ 1940 

______, «Δηδάζεηο», Νέα Δζηία, ηρ. 415-418, 15 επηεκβξένπ-1 Ννεκβξένπ 1944, 

ζει. 864 

______, «Δηδάζεηο», Νέα Δζηία, ηφκνο 45
νο

, ηρ. 517, 15 Ηαλνπαξένπ 1949, ζει. 132 

______, (Αζελαένο), «Σα δεηάκαηα ηεο εζληθάο πηλαθνζάθεο. Αη επηδηψμεηο ηεο λΫαο 

δηεπζχλζεσο», εθ. Σα Νέα, 17 επηεκβξένπ 1949 

______, «Μηα χβξηο», εθ. Έεκμξ, 23 Απξηιένπ 1949 

______, «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. Σμ Βήια, 20 Ηαλνπαξένπ 1950 

______, «Ζ Πηλαθνζάθε ΑβΫξσθ θαη ην Πνιπηερλεένλ», εθ. Δζηία, 12 Απγνχζηνπ 

1950.  

______, «Σν Πνιπηερλεένλ θαη ε Πηλαθνζάθε», εθ. Έεκμξ, 12 Απγνχζηνπ 1950 

______, «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε πινπηέδεηαη κε 16 λΫα Ϋξγα», εθ. Σα Νέα, 23 

Απγνχζηνπ 1950 

______, «Έξεπλα εηο ηα κνπζεέα καο. Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε Ϋρεη πξνπΪλησλ 

αλΪγθελ ζηΫγεο. Αη επηδηψμεηο ηεο λΫαο δηεπζχλζεσο, ΜΫξνο 2
νλ

», εθ. Σα Νέα, 21 

επηεκβξένπ 1950 

Αλκ., «Σν θαιιηηερληθφλ ξεπνξηΪδ ηεο εβδνκΪδνο. Ζ Ϋθζεζηο ηεο Πηλαθνζάθεο», εθ. 

Έεκμξ, 1 Ηνπιένπ 1953 
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Αλκ., «Ζ θαιιηηερληθά θέλεζηο ηεο εβδνκΪδνο», εθ. Σα Νέα, 7 Ηνπιένπ 1953 

______, (.Β.), «Δζληθά Πηλαθνζάθε. Μεξηθά Ϋθζεζηο ησλ Ϋξγσλ ηεο ζην ΕΪππεηνλ 

(Α΄)», εθ. Φζθεθεφεενμξ, 18 Ηνπιένπ 1953 

______, (.Β.), «Δζληθά Πηλαθνζάθε. Μεξηθά Ϋθζεζηο ησλ Ϋξγσλ ηεο ζην ΕΪππεηνλ 

(2
νλ

)», εθ. Φζθεθεφεενμξ, 28 Ηνπιένπ 1953 
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Γαξέγγνο, Κσλζηαληέλνο, «Δζληθά Πηλαθνζάθε», Ο Αζχκαξ ιαξ, πεξένδνο 3
ε
, θχιιν 

3
ν
, ΜΪξηηνο 1949, ζει. 89 

______, «Πηλαθνζάθε», Ο Αζχκαξ ιαξ, πεξένδνο 3
ε
, θχιιν 6

ν
, Ηνχληνο 1949, ζει. 184 
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ΓαζθαινζαλΪζεο, Νέθνο, «Ο Γεψξγηνο Ηαθσβέδεο θαη νη θαιιηηερληθνέ ζεζκνέ ζηελ 

ΔιιΪδα ηηο πξψηεο δεθαεηέεο ηνπ 20νχ αηψλα», ζην ιγα Μεληδαθνχ-Πνιχδνπ 

(επηκ.), Γεχνβζμξ Ηαηςαίδδξ. Ακαδνμιζηή, θαηΪινγνο Ϋθζεζεο, Δζληθά Πηλαθνζάθε 

θαη Μνπζεέν ΑιεμΪλδξνπ νχηζνπ, Αζάλα 2005, ζει. 70-79 

Γε ΒηΪδεο, ππξέδσλ, «Έιιελεο θαιιηηΫρλαη: Παλαγηψηεο Πιαέζαο Νέθαο», εθ. 

Παθζββεκεζία, 14 Γεθεκβξένπ 1896 

______, «Ζ δσγξαθηθά ελ ΔιιΪδη. Ηζηνξηθά κειΫηε», Πζκαημεήηδ, ηρ. ΗΓ΄, ΜΪξηηνο 

1902, ζει. 3-6· ηρ. ΗΓ΄, Απξέιηνο 1902, ζει. 30-32· ηρ. ΗΔ΄, ΜΪηνο 1902, ζει. 49-51· 

ηρ. ΗΣ΄, Ηνχληνο 1902, ζει. 81-84· ηρ. ΗΕ΄, Ηνχιηνο 1902, ζει. 98-99· ηρ. ΗΖ΄, 

Αχγνπζηνο 1902, ζει. 125-126· ηρ. ΗΘ, επηΫκβξηνο 1902, ζει. 142-143· ηρ. Κ΄, 

Οθηψβξηνο 1902, ζει. 172-174· ηρ. ΚΑ΄, ΝνΫκβξηνο 1902, ζει. 185-187· ηρ. ΚΒ΄, 

ΓεθΫκβξηνο 1902, ζει. 206-210· ηρ. ΚΓ΄, ΗαλνπΪξηνο 1903, ζει. 234-237 θαη ηρ. ΚΓ΄, 

ΦεβξνπΪξηνο 1903, ζει. 258-261.  

______, «Ζ βπδαληηαθά ηΫρλε ελ Εαθχλζσ», Πζκαημεήηδ, ηρ. ΚΖ΄-ΚΘ΄, Ηνχληνο Ŕ 

Ηνχιηνο 1903, ζει. 82-89· ηρ. Λ΄, Αχγνπζηνο 1903, ζει. 112-113· ηρ. ΛΑ΄, 

επηΫκβξηνο 1903, ζει. 132 θαη ηρ. ΛΒ΄, Οθηψβξηνο 1903, ζει. 153-154.  

______, «Ζ ρξπζνρντθά ηΫρλε ελ Εαθχλζσ», Πζκαημεήηδ, ηρ. ΛΘ΄, ΜΪηνο 1904, ζει. 

54-55. 

______, «Ο Άγηνο Γηνλχζηνο ελ ηε θαιιηηερλέα θαη θηινινγέα», Πζκαημεήηδ, ηρ. 91, 

ζει. 132-133 θαη ηρ. 92, ζει. 157-158 

______, «Ηηαιφο ΚαιιηηΫρλεο ελ ΔιιΪδη», Πηλαθνζάθε, ηρ. 116, Οθηψβξηνο 1910, 

ζει. 149-151 

ΓειεβνξηΪο, ΑληξΫαο, «ΜΪξθνο ΕαβηηδηΪλνο (Μηθξφ αθηΫξσκα Ŕ Γψδεθα 

„αηαχηηζηα‟ Ϋξγα)», Πυνθοναξ, Κ. Θεμηυηδξ, Σα πναηηζηά εκυξ ζοκεδνίμο, αξ.80, 

ΓελΪξεο-ΜΪξηεο 1997, ζει. 157-170 

Γεξηηιάο, Γηψξγνο, Β., Ηζημνία ημο Δθθδκζημφ Κνάημοξ 1830-1920, 2 ηφκνη, Αζάλα, 

Βηβιηνπσιεένλ ηεο «Δζηέαο», 
6
2010 [

1
2004] 

ΓεκαξΪο, ΑιΫμεο, (επηκ.), Ζ ιεηαννφειζζδ πμο δεκ έβζκε (Σεηιήνζα ζζημνίαξ), 2 ηφκνη, 

Αζάλα, Δξκάο, 1973-1974 

ΓεκαξΪο, Κσλζηαληέλνο Θ., «Ζ εζηθά ηνπ πξνζσπηθφηεο», εθ. Δθεφεενμκ Βήια, 8 

Φεβξνπαξένπ 1940 

______, Ηζημνία ηδξ κεμεθθδκζηήξ θμβμηεπκίαξ. Απυ ηζξ πνχηεξ νίγεξ ςξ ηδκ επμπή ιαξ, 

Αζάλα, Γλψζε, 
9
2000 (

1
1949) 

Γνχθαο, ηξαηάο, «Ο γαιιηθφο εκπξεζζηνληζκφο θαη νη επηδξΪζεηο ηνπ ζηε ζχγρξνλε 

ειιεληθά δσγξαθηθά», Εοβυξ, ηρ. 11-12, επηΫκβξηνο-Οθηψβξηνο 1956, ζει. 22-23 

Γξέβαο, ΑλαζηΪζηνο, «Ζ ηΫρλε ζηε δσγξαθηθά ηνπ Γνπλαξφπνπινπ», εθ. Πμθζηεία, 6 

Μαξηένπ 1929 

______, «Μηα Ϋθζεζε νκαδηθά», εθ. Ζ Καεδιενζκή, 30 Μαξηένπ 1936 
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Γξνζέλεο, Γεψξγηνο, θαη ΚνξνκειΪο, ΛΪκπξνο Γ., (επηκ.), Δπζζημθαί ημο Νζημθάμο 

Γφγδ, Αζάλα, Δθινγά, 1953 

Δζληθά Πηλαθνζάθε ελ Αζάλαηο, Β. Γζάηαβια Ονβακζζιμφ. Κακμκζζιυξ. Καηάθμβμξ 

πζκάηςκ. πέδζμκ Αζεμοζχκ, Αζάλα, ρ.ε., 1906 

Δεκζηυ Θέαηνμ. Σα πνχηα πνυκζα (1930-1941), θεέκελα Γεκάηξεο πΪζεο, 

Κσλζηαληέλα ηακαηνγηαλλΪθε, Κψζηαο Γεσξγνπζφπνπινο, Αληηγφλε Μαλαζζά, 

Αζάλα, ΜΗΔΣ/ΔΛΗΑ, 2013 

Δηξάλε ε Αζελαέα, «Ο θ. ΠαπαλδξΫνπ δηΪ ηελ πλεπκαηηθάλ καο αλαγΫλλεζηλ», εθ. 

Δζηία,15 Απγνχζηνπ 1930 

ΔιεπζεξΪθεο, Γεκάηξεο, Σ.Κ. Παπαηζχκδξ. Μζα ελέηαζδ ηδξ πμζδηζηήξ ημο ζηδ 

δζαηεζιεκζηή πνμμπηζηή ηδξ πμίδζδξ ηςκ F. Hölderlin, P. Claudel ηαζ T.S. Eliot, 

δηδαθηνξηθά δηαηξηβά, ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, 2007 

Διιεληθφ Ίδξπκα Πνιηηηζκνχ, Γνδβυνζμξ Μαναζθήξ: 175 πνυκζα απυ ηδ βέκκδζή ημο, 

θαηΪινγνο Ϋθζεζεο, Οδεζζφο, 1 επηεκβξένπ Ŕ 15 Οθησβξένπ 2006, Οδεζζφο, 

Διιεληθφ Ίδξπκα Πνιηηηζκνχ, 2006 

Δπηζθνπφπνπινο, Νηθφιανο, (Ν. Δπ.), «Μηα θξηηηθά», εθ. Νέμκ Άζηο, 18 Ννεκβξένπ 

1903 

Δπαγγειέδεο, Γεκάηξηνο Δ., Ζ εθθδκζηή ηέπκδ, Αζάλα, ρ.ε., 1969 

______, «Ζ Νενειιεληθά ΣΫρλε θαη ε ΠαξΪδνζηο», εθ. Έεκμξ, 31 Μαΐνπ 1938 

______, «ΓηδΪγκαηα απφ ηελ θαιιηηερληθά καο παξΪδνζε», εθ. Έεκμξ, 7 Ηνπλένπ 

1938 

______, «Ζ δσληαλά θαιιηηερληθά παξΪδνζε», εθ. Έεκμξ, 19 Ηνπλένπ 1938 

______, «Ο Πεξηθιάο Γηαλλφπνπινο θαη ε ειιεληθά ηΫρλε, Α΄.», εθ. Έεκμξ, 26 

Ηνπλένπ 1938 

______, «Ο Πεξηθιάο Γηαλλφπνπινο θαη ε ειιεληθά ηΫρλε, Β΄.», εθ. Έεκμξ, 10 

Ηνπιένπ 1938 

______, «Δζληθά ηΫρλε», εθ. Σα Νέα, 6 Μαξηένπ 1947 

______, «ΚΪζε ηΫρλε ζηνλ θαηξφ ηεο», εθ. Σα Νέα, 20 Μαξηένπ 1948 

______, «Ζ βπδαληηλά θαιιηηερληθά καο παξΪδνζη», εθ. Σα Νέα, 20 επηεκβξένπ 

1947 

______, «Ζ κνληΫξλα ηΫρλε», εθ. Σα Νέα, 1 Ννεκβξένπ 1947 

______, «ΜνξθΫο ηεο κνληΫξλαο ηΫρλεο», εθ. Σα Νέα, 8 Ννεκβξένπ 1947 

______, «Ο δξφκνο γηα ηε ζχγρξνλε ηΫρλε», εθ. Σα Νέα, 17 Ηνπιένπ 1948 

______, «ΝΫεο κνξθΫο», εθ. Σα Νέα, 15 Ννεκβξένπ 1947 

______, «ΔθζΫζεηο», Νέα Δζηία, Ϋηνο ΚΓ΄,  ηφκνο  45
νο

, ηρ.523, 15 Απξηιένπ 1949, 

ζει. 515 
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______, «Γεψξγηνο Γνπλαξφπνπινο», Νέα Δζηία, ηρ. 661, ΗαλνπΪξηνο 1955, ζει. 130 

Δπηαμέαο, ΑζαλΪζηνο Π., «Σν Έξγνλ κνπ θαη ην Ϋξγν ηνπ Υ. Σξηθνχπε ελ ηε παηδεέα 

θαη ηε εθθιεζέα θαη ηε Βνπιά : αγφξεπζηο ελ ηε Βνπιά θαηΪ ηελ ζπλεδξέαζηλ ηεο 20 

Γεθεκβξένπ 1893», εθ.  Δθδιενίξ, 23 Ηαλνπαξένπ 1894.  

______, Ζ αβυνεοζζξ εκ ηδ Βμοθή ηαηά ηαξ ζοκεδνζάζεζξ ηδξ 18δξ ηαζ 19δξ Νμειανίμο 

1893: επί ηδξ απακηήζεςξ εζξ ημκ Βαζ. Λυβμκ, Αζάλα, Σχπνηο «Δθεκεξέδνο», 1893. 

______, Σμ ένβμκ ημο Δθθδκζζιμφ εκ Μαηεδμκία, Αζάλα, Σππ. Βιαζηνχ, 1880 

______, Μεηαννφειζζζξ ηαζ Ακυνεςζζξ, Αζάλα, Δθ ηνπ ηππνγξαθεένπ Π. Γ. 

αθειιαξένπ, 1899 

Εεξβφο, Η., «Έλα βηβιέν γηα ηνλ ΓθξΫθν», εθ. Ζ Πνςΐα, 4 θαη 7 Μαΐνπ 1932 

Εηψγαο, Γ., «Μηα ζπλνκηιέα κε ηνλ Γηεπζπληάλ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο θ. 

ΚαιιηγΪλ», εθ. Θάννμξ, 11 Μαΐνπ 1962 

______, «Απνινγηζκφο ηεο ΔθζΫζεσο Ϋξγσλ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο. 

ΗθαλνπνηεηηθΪ απνηειΫζκαηα», εθ. Πνςζκή, 5 επηεκβξένπ 1962 

Εψεο, Λεσλέδαο Υ., «Δθ ηνπ βένπ ελφο θαιιηηΫρλνπ», Πζκαημεήηδ, ηρ. ΝΓ΄, 

Αχγνπζηνο 1905, ζει. 108-109.  

______, «Καιιηηερληθφο λαφο ελ Εαθχλζσ», Πζκαημεήηδ, ηρ. ΞΕ΄ (67), επηΫκβξηνο 

1906, ζει. 118-120 

Εψξα, Πφπε, Γφμ ιεβάθμζ ιαζηυνμζ ημο αζδιζμφ. Αεακάζζμξ Σγδιμφνδξ, Γεχνβζμξ 

Γζαιάκηδξ Μπάθαξ, Αζάλα, Δζληθφο Οξγαληζκφο Διιεληθάο Υεηξνηερλέαο, 1972 

Εσξνγηαλλέδεο, Νέθνο, (επηκ.), Εαπανίαξ Λ. Παπακηςκίμο. Αθήεεζα είκαζ εηείκμ πμο 

δεκ πνέπεζ κα θέβεηαζ. 90 Πανζζζκά Γνάιιαηα, Αζάλα, Αξκφο, 2010 

ΖιηΪδεο, Κψζηαο, Ο ηυζιμξ ηδξ ηέπκδξ ζημ Μεζμπυθειμ, Αζάλα, Πειαζγφο, 1978 

ΘενηνθΪο, Γηψξγνο, «Γχξσ ζηνλ Πεξηθιά Γηαλλφπνπιν», Νεμεθθδκζηά Γνάιιαηα, αξ. 

37, 21 Μαΐνπ 1938 

______, «Ζ πξψηε κεηαπνιεκηθά πεξένδνο ηνπ Δζληθνχ ΘεΪηξνπ», Νέα Δζηία, ηρ. 

451, 15 Απξηιένπ 1946, ζει. 460-473 

Θσκφπνπινο, ΘσκΪο, «Κηέξηα, θηέξηα», εθ. Αηνυπμθζξ, 14 Φεβξνπαξένπ 1911 

______, «Ζ Πηλαθνζάθε», εθ. Αηνυπμθζξ, 15 Φεβξνπαξένπ 1911 

Ismagilov, Valeriy, Καθθζηέπκεξ ηδξ νςζζηήξ ειζβηνάηζζαξ ζηδκ Δθθάδα ημο 

ιεζμπμθέιμο. Άβκςζηεξ πηοπέξ ηδξ εθθδκζηήξ ιμοζζηήξ ζζημνίαξ, Αζάλα, Πειαζγφο, 

2016 

Ηαθσβέδε, Ληιά, Γεχνβζμξ Ηαηςαίδδξ, απυ ηδ γςή ηαζ απυ ηδκ ηέπκδ ηνπ, Αζάλα, 

ΓηνγΫλεο, 1984 

Ηζηνξέα ηεο ΔιιΪδαο ηνπ 20νχ αηψλα. Οη ΑπαξρΫο 1900-1922 (επηζηεκνληθά επηκ. 

Υξάζηνο Υαηδεησζάθ), Α΄ Σφκνο, Αζάλα, ρ.ρ. (1999) 
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Ηζηνξέα ηεο ΔιιΪδαο ηνπ 20νχ αηψλα. Ο Μεζνπφιεκνο 1922-1940 (επηζηεκνληθά 

επηκ. Υξάζηνο Υαηδεησζάθ), Β΄ Σφκνο, Αζάλα 2002 

Ηζηνξέα ηεο ΔιιΪδαο ηνπ 20νχ αηψλα. Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο-Καηνρά-Αληέζηαζε 

1940-1945 (επηζηεκνληθά επηκ. Υξάζηνο Υαηδεησζάθ-Πξνθφπεο Παπαζηξαηάο), Γ΄ 

Σφκνο, Αζάλα 2007 

Ησαλλέδεο, ΑληξΫαο, (επηκ.), Hommage à laGrèce: Ζ δςνεά ηςκ Γάθθςκ 

ηαθθζηεπκχκ, ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο, Μαθεδνληθφ Μνπζεέν χγρξνλεο ΣΫρλεο, 19 

Γεθεκβξένπ 2003 Ŕ 1 Φεβξνπαξένπ 2004, Θεζζαινλέθε, Μαθεδνληθφ Μνπζεέν 

χγρξνλεο ΣΫρλεο, 2003 

Ησαλλέδεο, Κψζηαο, «Ση ζΫινπκε Ϊξαγε απφ ηηο εηθφλεο; Ζ εγρψξηα ηερλνθξηηηθά 

κπξνζηΪ ζηελ Αθαέξεζε», ζην Ζ Σέπκδ ημο 20μφ Αζχκα. Ηζημνία-Θεςνία-Διπεζνία, 

Γ΄ πλΫδξην Ηζηνξέαο ηεο ΣΫρλεο (επηκ. Μ. Ησαλλέδνπ), Θεζζαινλέθε, ΑξηζηνηΫιεην 

Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο,  2009, ζει. 231-237 

ΗσΪλλνπ, ΑλδξΫαο, Βογακηζκέξ ημζπμβναθίεξ ηδξ Δοαμίαξ, Αζάλα, Επγφο, 1959 

______, Σμ πανεηηθήζζ ηδξ Αβίαξ Μανίκαξ ζηδ ιμκή Φακενςιέκδξ Κμνζκείαξ ηαζ μ 

αβζμβνάθμξ ημο Γδι. Καηααάξ, Αζάλα, ηππ. πχξνο Μπφληαο, 1970 

ΗσΪλλνπ, Παλαγηψηεο, «“Διιελντηαιηθά”, “Βελεηηθά”, “Νενειιεληθά”, 

“Μεηαβπδαληηλά”…: Οξηζκνέ Ŕ εξκελεέεο γηα ηελ εηθαζηηθά παξαγσγά ζηα 

ΔπηΪλεζα (17
νο

 Ŕ 19
νο

 αηψλαο)», ζην Θ΄ Πακζυκζμ οκέδνζμ (Παλμί, 26-30 Μαΐμο 

2010), ΠξαθηηθΪ, επηκΫιεηα Αιέθε Γ. Νηθεθφξνπ, Παμνέ, 2014, ηφκνο Β΄, ζει. 176-

178 

______, Λεμκάνκημ κηα Βίκηζζ Ŕ Λευκ Μπαηηίζηα Αθιπένηζ Ŕ Ακηνέα Πυηζμ, Γζά ηδκ 

γςβναθίακ. Οζ πνχηεξ ιεηαθνάζεζξ ηεζιέκςκ ηέπκδξ απυ ημκ Πακαβζχηδ Γμλανά, 

ΖξΪθιεην, ΠαλεπηζηεκηαθΫο Δθδφζεηο Κξάηεο Ŕ Ηλζηηηνχην Μεζνγεηαθσλ πνπδψλ, 

2016 

ΛακπξΪθε-ΠιΪθα, Μαξέλα, θαη Μεληδαθνχ-Πνιχδνπ, ιγα, (επηκ,), ηα άδοηα ηδξ 

Δεκζηήξ Πζκαημεήηδξ. Άβκςζημζ εδζαονμί απυ ηζξ ζοθθμβέξ ηδξ, θαηΪινγνο Ϋθζεζεο, 

Δ.Π.Μ.Α.., 20 Οθησβξένπ 2011 Ŕ 8 Ηαλνπαξένπ 2012, Αζάλα, Δ.Π.Μ.Α.., 2011, 

ΛακπξΪθεο, Υξάζηνο Γ., «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. Σα Νέα, 21 Μαΐνπ 1952 

Λακπξέδεο, Γεψξγηνο, «Ζ βαξχηηκνο ζπιινγά εηθφλσλ ηνπ κεγΪξνπ ηΫθαλνπ 

θνπινχδε. Ακχζεηνο ε αμέα ησλ. Τπεξεβδνκάθνληα αξηζηνπξγάκαηα», εθ. Έεκμξ, 3 

Ννεκβξένπ 1927 

______, «Ζ βαξχηηκνο ζπιινγά ηνπ θ. θνπινχδε. Ο ζαπκΪζηνο ΓθξΫθν ηνπ. Σν 

ζεξβέο ηνπ Λνπδνβέθνπ Φηιέππνπ. Σν αξαβηθφ ζαινλΪθη. Οη Ϊιινη ζεζαπξνέ», εθ. 

Έεκμξ, 4 Ννεκβξένπ 1927 

______, «Ο θ. Εαραξέαο Παπαλησλένπ θαη ν Γνπλαξφπνπινο. ΑπΪληεζηο εηο κηαλ 

θξηηηθάλ», εθ. Ζιενήζζμξ Σφπμξ, 2 Απξηιένπ 1929 

ΛΪζθαξεο, Νηθφιανο Η., «Σν Βαζηιηθφλ ΘΫαηξνλ», Πακαεήκαζα, Ϋηνο Α΄, ηφκνο 1, ηρ. 

2, Οθηψβξηνο 1900, ζει. 52-59 
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ΛΪζθαξηο, Ν., «Δέλε γλάζηνη νη πέλαθεο ηνπ Θενηνθφπνπινπ; Ση ιΫγνπλ νη εηδηθνέ», 

εθ. Δζπενζκή, 10,11,12 Μαΐνπ 1929  

______, «Άρξεζηα θνπξΫιηα… Οη δχν δάζελ πέλαθεο ηνπ Θενηνθφπνπινπ. ΑηζρξΪ 

επηδηφξζσζηο θαη ειεεηλά αληηγξαθά», εθ. Δζπενζκή, 13 Μαΐνπ 1929 

ΛηΪθνο, Αληψλεο, «Ζ λενειιεληθά ηζηνξηνγξαθέα ην ηειεπηαέν ηΫηαξην ηνπ εηθνζηνχ 

αηψλα», φβπνμκα Θέιαηα, ηρ. 76-77, ΗαλνπΪξηνο Ŕ Ηνχιηνο 2001, ζει. 72-91 

______, «Πνμξ επζζηεοήκ μθμιέθεζαξ ηαζ εκυηδημξ. Ζ δφκεζε ηνπ εζληθνχ ρξφλνπ», 
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ΗαλνπΪξηνο 1907, ζει. 191 

______, (Αλκ.),«ΓξΪκκαηα θαη ηΫρλαη», Πζκαημεήηδ, Ϋηνο Σ΄, ηρ. ΟΒ΄ (72), 

ΦεβξνπΪξηνο 1907, ζει. 208 

______, (Αλκ.),«ΓξΪκκαηα θαη ηΫρλαη», Πζκαημεήηδ, Ϋηνο Ε΄, ηρ. ΟΓ΄ (73), ΜΪξηηνο 

1907, ζει. 19 

______, (Αλκ.),«ΓξΪκκαηα θαη ηΫρλαη», Πζκαημεήηδ, Ϋηνο Ε΄, ηρ. ΟΓ΄ (74), Απξέιηνο 

1907, ζει. 38 

______, (ΓΗΚ), «Κσλζηαληέλνο ΒνιαλΪθεο», Πζκαημεήηδ, Ϋηνο Ε΄, ηρ. ΟΖ΄ (78), 

Αχγνπζηνο 1907, ζει. 106 

______, (Αλκ.),«ΓξΪκκαηα θαη ηΫρλαη», Πζκαημεήηδ, Ϋηνο Ε΄, ηρ. Π΄ (80), Οθηψβξηνο 

1907, ζει. 148 

______, (Αλκ.),«ΓξΪκκαηα θαη ηΫρλαη», Πζκαημεήηδ,Ϋηνο Ε΄, ηρ. ΠΑ΄ (81), 

ΝνΫκβξηνο 1907, ζει. 170 

______, (Αλκ.),«ΓξΪκκαηα θαη ηΫρλαη», Πζκαημεήηδ, Ϋηνο Ε΄, ηρ. ΠΒ΄ - ΠΓ΄ (82-83), 

ΓεθΫκβξηνο 1907 Ŕ ΗαλνπΪξηνο 1908, ζει. 192 

______, (ΓΪθληο), «Σν θηινινγηθφλ θαη θαιιηηερληθφλ 1908», Πζκαημεήηδ, Ϋηνο Ζ΄, 

ηρ. 96, ΦεβξνπΪξηνο 1909, ζει. 245 
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______, (Αλκ.),«ΓξΪκκαηα θαη ηΫρλαη», Πζκαημεήηδ, Ϋηνο Η΄, ηρ. 117, ΝνΫκβξηνο 

1910, ζει. 18 

______, (Αλκ.),«Ζ δηΪιεμε ηνπ ΒΪιληκαλ γηα ηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε», Πζκαημεήηδ, 

Ϋηνο ΗΑ΄, ηρ. 121, ΜΪξηηνο 1911, ζει. 7-8 

______, (Αλκ.),«ΓξΪκκαηα θαη ηΫρλαη», Πζκαημεήηδ, Ϋηνο ΗΑ΄, ηρ. 121, ΜΪξηηνο 
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______, (Αλκ.),«Ο ΡΪιιεηνο Αγψλ», Πζκαημεήηδ, Ϋηνο Β΄, ηρ.133, ΜΪξηηνο 1912, 

ζει. 18-19 

______, (Αλκ.),«ΓξΪκκαηα θαη ηΫρλαη», Πζκαημεήηδ, Ϋηνο ΗΓ΄, ηεχρνο 157-158, 

ΜΪξηηνο-Απξέιηνο 1914, ζει. 18 

______, (Αλκ.),«ΓξΪκκαηα θαη ηΫρλαη», Πζκαημεήηδ, Ϋηνο ΗΓ΄, ηρ. 163, επηΫκβξηνο 
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______, (Κ.),«Σν ΚξΪηνο θαη ε ΣΫρλε», Πζκαημεήηδ, ηρ. 165-166, ΝνΫκβξηνο-
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______, (Αλκ.),«ΓξΪκκαηα θαη ηΫρλαη», Πζκαημεήηδ, Ϋηνο ΗΓ΄, ηρ. 168, ΦεβξνπΪξηνο 
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______, (Αλκ.),«ΓξΪκκαηα θαη ηΫρλαη», Πζκαημεήηδ, Ϋηνο ΗΕ΄, ηρ. 193, ΜΪξηηνο 

1917, ζει. 13 



   1235 

______, (Αλκ.),«ΓξΪκκαηα θαη ηΫρλαη», Πζκαημεήηδ, Ϋηνο ΗΕ΄, ηρ. 194-195, 

Απξέιηνο-ΜΪηνο 1917, ζει. 36 

______, (Αλκ.),«ΓξΪκκαηα θαη ΣΫρλαη», Πζκαημεήηδ, Ϋηνο ΗΕ΄, ηεχρνο 208-209, 

Ηνχληνο Ŕ Ηνχιηνο 1918, ζει. 47 

______,«ΓξΪκκαηα θαη ηΫρλαη», Πζκαημεήηδ, Ϋηνο ΗΖ΄, ηεχρνο 212-213, Οθηψβξηνο Ŕ 

ΝνΫκβξηνο 1918, ζει. 78 

______, «Παξζεληζκνέ», Λφνα, IV-V, Απξέιηνο-ΜΪηνο 1919, ζει. 190-192 

______,«ΓξΪκκαηα θαη ηΫρλαη», Πζκαημεήηδ, Ϋηνο ΗΘ΄, ηρ. 219,ΜΪηνο 1919, ζει. 32 

______, «Καιιηηερληθαέ ΔθζΫζεηο», Πζκαημεήηδ, Ϋηνο ΗΘ΄. ηρ. 228, ΦεβξνπΪξηνο 

1920, ζει. 107-108 

______,  «ΓξΪκκαηα θαη ΣΫρλαη», Πζκαημεήηδ, Ϋηνο Κ΄, ηρ. 231-232, ΜΪηνο-Ηνχληνο 

1920, ζει. 31 

______, «ΓξΪκκαηα θαη ηΫρλαη», Πζκαημεήηδ, Ηνχιηνο Ŕ Αχγνπζηνο 1920, ηρ. 233-

234, ζει. 48 

______, «ΓξΪκκαηα θαη ηΫρλαη», Πζκαημεήηδ, Ϋηνο ΚΗ΄, ΝνΫκβξηνο Ŕ ΓεθΫκβξηνο 

1920, ηρ. 237-238, ζει. 79  

Καινγεξφπνπινο, Γεκάηξηνο Η., θαη ψρνο, Ξελνθψλ, Λεφηςια Σδκίςκ Καθθζηεπκχκ. 

Ν. Γφγδξ (1842-1900), Αζάλα, Δζηέα, 1925 

Καινγεξφπνπινο, Νηθφιανο, «Απφ ηελ ηζηνξέαλ ηεο ρξηζηηαληθάο ηΫρλεο. Ζ ηΫρλε ελ 

ΔιιΪδη θαη νη ξπζκνέ απηάο. ΒπδΪληηνλ θαη Κξάηε. Η.», Νέμξ Αζχκ, ηφκνο Α΄, ηρ. 16, 

18 Απγνχζηνπ 1917, ζει. 435-440 

______, «Δθ ησλ ξπζκψλ ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο. Ζ Κξεηηθά εηθνλνγξαθέα. ΗΗ.», Νέμξ 

Αζχκ, ηρ. 17, 25 Απγνχζηνπ 1917, ζει. 455-459  

______, «ΟξγΪλσζε ηνπ ηκάκαηνο ησλ ζπνπδψλ ηεο ηΫρλεο θαη αξραηνινγέαο ελ ησ 

ππνπξγεέσ ηεο Παηδεέαο», Νέμξ Αζχκ, ηφκνο Α΄, ηρ.22, 30 επηεκβξένπ 1917, ζει. 

584-588. 

______, «Δθ ησλ ξπζκψλ ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο. Ζ αλΪπηπμηο απηάο ελ Κξάηε. ΗΗΗ.», 

Νέμξ Αζχκ, ηρ. 18, 1 επηεκβξένπ 1917, ζει. 481-484 

______, «Δθ ησλ ξπζκψλ ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο. Σα Ϋξγα θαη ε ηερληθά ηνπ Κξεηηθνχ 

εξγαζηεξένπ. IV.», Νέμξ Αζχκ, ηρ. 21, 22 επηεκβξένπ 1917, ζει. 561-564 

______, «Δθ ησλ ξπζκψλ ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο. Σα Ϋξγα θαη ε ηερληθά ηνπ Κξεηηθνχ 

εξγαζηεξένπ. V.»,  Νέμξ Αζχκ, ηρ. 26, 27 Οθησβξένπ 1917, ζει. 678-681  

______, «ΝΫν-ειιεληθά Βπδαληηλά ηΫρλε θαη ηερλέηαη», Δζημκμβναθδιέκδ, ηρ. 159, 

ΗαλνπΪξηνο 1918, ζει. 35-36 

______, «Δθ ησλ ξπζκψλ ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο. Σα Ϋξγα θαη ε ηερληθά ηνπ Κξεηηθνχ 

εξγαζηεξένπ. VI.», Νέμξ Αζχκ, ηρ. 36, 27 Ηαλνπαξένπ 1918, ζει. 888-891 
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______, «Δθ ησλ ξπζκψλ ηεο ειιεληθάο ηΫρλεο. Σα Ϋξγα θαη ε ηερληθά ηνπ Κξεηηθνχ 

εξγαζηεξένπ. VII.», ηρ. 37, 14 Φεβξνπαξένπ 1918, ζει. 912-918 

______, «Ο ΗΕ΄ Αηψλ θαη ην ηΫθλνλ ηνπ Ŕ Ο πεξέθεκνο ΣδΪλεο», Δζημκμβναθδιέκδ, 

ηρ. 161-162, ΜΪξηηνο-Απξέιηνο 1918, ζει. 60-61  

______, «ΔζλνινγηθΪ-ΚαιιηηερληθΪ δεηάκαηα. Ζ Ηζηνξέα ηεο ΣΫρλεο ελ ΔιιΪδη», 

Νέμξ Αζχκ, ηφκνο Β΄, ηρ.38, 1 Μαξηένπ 1918, ζει. 945-947 

______, «Ο λΫνο λφκνο πεξέ “Δζληθάο Πηλαθνζάθεο” θαη ηα εζληθΪ κλεκεέα», Νέμξ 

Αζχκ, ηφκνο Β΄, ηρ. 42, 15 Μαΐνπ 1918, ζει. 1064-1067 

______, «Πεξέ Βπδαληηλάο ηΫρλεο θαη Βπδαληηλψλ δσγξΪθσλ», Δζημκμβναθδιέκδ, ηρ. 

176-180, Ηνχληνο-Οθηψβξηνο 1919, ζει. 32-33 θαη ηρ. 181-187, ΝνΫκβξηνο 1919 Ŕ 

ΜΪηνο 1920, ζει. 42 

______, Μεηααογακηζκή ηαζ Νεμεθθδκζηή Σέπκδ, Αζάλα, Δθδνηηθά Δηαηξέα «ΑζελΪ», 

1926 

Καινχδε, Εέλα, (επηκ.), Hommage à laGrèce: Ζ δςνεά ηςκ Γάθθςκ ηαθθζηεπκχκ, 

ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο, επηκ. Εέλα Καινχδε, Γεκνηηθά Πηλαθνζάθε Παηξψλ, 12 

Απξηιένπ Ŕ 30 Ηνπιένπ 2003, ΠΪηξα, 2003 

Καινχδε, Εέλα, θαη Ησαλλέδεο, ΑληξΫαο, (επηκ,), Hommage à 

laGrèceoffranded‟artistesfrançais à larésistance : 

hommageaRogeretTatianaMilliexinspirateursdeladonationdesartistesfrançais, 

ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο, Αζάλα, Δ.Π.Μ.Α.., 5 Ηνπλένπ Ŕ 5 Ηνπιένπ 2007, Αζάλα, 

Δ.Π.Μ.Α.., 2007  

ΚατΪθα, Οπξαλέα, (επηκ.), Δοαββεθζηά (1901) Ŕ Ονεζηεζαηά (1903): κεςηενζηέξ 

πζέζεζξ ηαζ ημζκςκζηέξ ακηζζηάζεζξ, ΠξαθηηθΪ επηζηεκνληθνχ ζπκπνζένπ, Αζάλα, 31 

Οθησβξένπ Ŕ 1 Ννεκβξένπ 2003, Αζάλα, ρνιά Μσξαΐηε, Δηαηξεέα πνπδψλ 

Νενειιεληθνχ Πνιηηηζκνχ θαη Γεληθάο Παηδεέαο, 2005 

ΚαξΪβαο, πχξνο, «Μαηάνζμζ μζ ηαηέπμκηεξ ηδκ βδκ». Γαζμηηδηζημί ζπεδζαζιμί πνμξ 

απαθθμηνίςζδ ζοκεζδήζεςκ ζηδ Μαηεδμκία, Αζάλα, Βηβιηφξακα, 2010 

ΚαξαγγΫινπ, Νέθνο, (επηκ.), ηένδξ. Ένβα απυ ηδ ζοθθμβή Κμοημοθάηδ, θαηΪινγνο 

Ϋθζεζεο, Μνπζεέν ΜπελΪθε, 23 Μαΐνπ Ŕ 27 Ηνπιένπ 2008, Αζάλα, Μνπζεέν 

ΜπελΪθε, 2008 

ΚαξακαλσιΪθεο, ΒαγγΫιεο, Ζ ζοβηνυηδζδ ηδξ ζζημνζηήξ επζζηήιδξ ηαζ δ δζδαζηαθία 

ηδξ ζζημνίαξ ζημ Πακεπζζηήιζμ Αεδκχκ (1837-1932), Αζάλα, Ηζηνξηθφ Αξρεέν 

Διιεληθάο Νενιαέαο Γεληθάο Γξακκαηεέαο ΝΫαο ΓεληΪο / Ηλζηηηνχην Νενειιεληθψλ 

Δξεπλψλ, 2006 

______, «Ηζηνξέα θαη ηδενινγέα ζηε δεθαεηέα ηνπ 1960», ζην Α. Ράγνο, . 

εθεξηΪδεο, Δ. Υαηδεβαζηιεένπ (επηκ.), Ζ «ζφκημιδ» δεηαεηία ημο 1960, Αζάλα, 

Καζηαληψηεο, 2008, ζει. 84-94 

ΚαξβΫιεο, ΣΪθεο, Κςκζηακηίκμξ Υαηγυπμοθμξ μ πνςημπυνμξ, Αζάλα, νθφιεο, 1998 
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Καξνχδνο, Υξάζηνο, «Νέθνπ ΜπΫξηνπ, “Σδηφηην”, Νέα Δζηία, Ϋηνο Δ΄, ηρ. 117, 1 

Ννεκβξένπ 1931, ζει. 1169-1171 

______, Πενζηαθθέξ άβαθια ελεπμζδζ‟ μοη αδαήξ. Αζζεήιαηα ηαζ ζδέεξ ηςκ ανπασηχκ 

Δθθήκςκ βζα ηδκ ηέπκδ, Αζάλα, Δξκάο, 2000 (
1
1940) 

ΚΪζδαγιεο, Δκκαλνπάι, (επηκ.), Γζάκκδ Κεθαθθδκμφ. Αθθδθμβναθία (1913-1952): 

ηείιεκα, Αζάλα, ΜΗΔΣ, 1991 

ΚαζηκΪηε, ΜαξηιΫλα, οιεχκ αααίδδξ. Ζ γςή ηαζ ημ ένβμ ημο, Αζάλα, ΑδΪκ-

ΠΫξγακνο, 2006 

______, (επηκ.), οιεχκ αααίδδξ. Απμπαζνεηχκηαξ ημ Μυκαπμ ιε ανχιηα ηδξ 

Ακαημθήξ ηαζ πνχιαηα ηδξ Γφζδξ, ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο, Δ.Π.Μ.Α.., 20 Μαξηένπ Ŕ 26 

Ηνπλένπ 2006, Αζάλα, Δ.Π.Μ.Α.., 2006 

______, (επηκ.), Goya. Ο Υανάηηδξ ηδξ Δεκζηήξ Πζκαημεήηδξ. «Ο φπκμξ ηδξ θμβζηήξ 

βεκκά ηέναηα», ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο, Αζάλα, Δ.Π.Μ.Α., 2008 

______, (επηκ.), Δνκέζημξ Σζίθεν ανπζηέηηςκ, 1837-1923, ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο, 

Δ.Π.Μ.Α.., 22 Μαξηένπ Ŕ 15 Οθησβξένπ 2010, Αζάλα, Δ.Π.Μ.Α.., 2010 

______, «Δπέκνλεο θαηαβπζέζεηο ζε απνζάθεο ιεζκνλεκΫλσλ ζεζαπξψλ. 

Παξνπζέαζε ηνπ ηκάκαηνο ραξαθηηθψλ θαη ζρεδέσλ», ζην Μ. ΛακπξΪθε-ΠιΪθα θαη 

Ο. Μεληδαθνχ-Πνιχδνπ (επηκ.), ηα άδοηα ηδξ Δεκζηήξ Πζκαημεήηδξ. Άβκςζημζ 

εδζαονμί απυ ηζξ ζοθθμβέξ ηδξ, θαηΪινγνο Ϋθζεζεο, Δ.Π.Μ.Α.., 20 Οθησβξένπ 2011 

Ŕ 8 Ηαλνπαξένπ 2012, Αζάλα, Δ.Π.Μ.Α.., 2011, ζει. 329-425 

______, «Μηθξφ πξεινχδην κε Ηηαινχο ραξΪθηεο, AlbrechtDurer, ραιθνγξαθέεο, 

μπινγξαθέεο Ŕ Σα ραξαθηηθΪ ηνπ Rembrandt», ζην Μ. ΛακπξΪθε-ΠιΪθα θαη Ο. 

Μεληδαθνχ-Πνιχδνπ (επηκ.), ηα άδοηα ηδξ Δεκζηήξ Πζκαημεήηδξ. Άβκςζημζ 

εδζαονμί απυ ηζξ ζοθθμβέξ ηδξ, θαηΪινγνο Ϋθζεζεο, Δ.Π.Μ.Α.., 20 Οθησβξένπ 2011 

Ŕ 8 Ηαλνπαξένπ 2012, Αζάλα, Δ.Π.Μ.Α.., 2011, ζει. 382-419 

ΚαθΫηζε, Άλλα (επηκ.), Μεηαιμνθχζεζξ ημο Μμκηένκμο. Ζ Δθθδκζηή Διπεζνία, 

θαηΪινγνο Ϋθζεζεο, Αζάλα, ΔΠΜΑ, 1992 

ΚαςσκΫλνο, ΔξαηνζζΫλεο. Σδνχιεο, Υξάζηνο. Γαληάι, Υξάζηνο, (επηκ.), Ο 

Κςκζηακηίκμξ Υαηγυπμοθμξ ςξ ζοββναθέαξ ηαζ εεςνδηζηυξ, ΠξαθηηθΪ επηζηεκνληθνχ 

ζπκπνζένπ, Αγξέλην 14-17 Μαΐνπ 1993, Αζάλα, Γσδψλε, 1998 

ΚεξακΪξε, Φσηεηλά, Ο Εαπανίαξ Παπακηςκίμο ςξ πεγμβνάθμξ: δζήβδια, 

πνμκμβνάθδια, ηαλζδζςηζηά ηείιεκα, θμβμηεπκζηή ηνζηζηή, ηεπκμηνζηζηυ δμηίιζμ, 

Αζάλα, Βηβιηνπσιεένλ ηεο «Δζηέαο», 2001, 

ΚεθαιΪο, Κ.Π., «θΫςεηο επΪλσ ζηελ Πηλαθνζάθε», εθ. Σμ Φςξ, 18 Μαΐνπ 1955 

Κηνπζνπνχινπ, Σφληα, «Οη βπδαληηλΫο ζπνπδΫο ζηελ ΔιιΪδα (1850-1940», ζην . 

ΓθξΪηδηνπ-Α. Λαδαξέδνπ (επηκ.), Απυ ηδ πνζζηζακζηή ζοθθμβή ζημ Βογακηζκυ ιμοζείμ 

(1884-1930), θαηΪινγνο Ϋθζεζεο, Αζάλα, Βπδαληηλφ θαη Υξηζηηαληθφ Μνπζεέν, 29 
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ΚΫληξν Νενειιεληθψλ Δξεπλψλ Δ.Η.Δ., 2000 

Μεληδαθνχ-Πνιχδνπ, ιγα, Γεχνβζμξ Ηαηςαίδδξ 1853-1932, Αζάλα, ΑδΪκ, 1999 

______, «Ο Γεψξγηνο Ηαθσβέδεο δηεπζπληάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», ζην Ο. 

Μεληδαθνχ-Πνιχδνπ (επηκ.), Γεχνβζμξ Ηαηςαίδδξ. Ακαδνμιζηή, θαηΪινγνο Ϋθζεζεο, 

Αζάλα, Δ.Π.Μ.Α., 14 Ννεκβξένπ 2005 Ŕ 30 Ηαλνπαξένπ 2006, Αζάλα, Δ.Π.Μ.Α., 

2005 

Μεληδαθνχ, ιγα, - ΟξΪηε, Δηξάλε, - ΚαζηκΪηε, ΜαξηιΫλα, (επηκ.), Ξέκμζ πανάηηεξ 

ζηδκ Δεκζηή Πζκαημεήηδ: 500 πνυκζα δοηζημεονςπασηήξ παναηηζηήξ, ιζα επζθμβή, 

ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο, Αζάλα, Δ.Π.Μ.Α.., 1984 

ΜεηαμΪο, Νηθφιανο, Οζ καοηζημί ηδξ Κεθαθθδκίαξ ηαζ ηδξ Ηεάηδξ. Βζμβναθζηά 

ζημζπεία 600 καοηίθςκ (1850-1970), Αζάλα, Δηαηξεέα ΜειΫηεο Διιεληθάο Ηζηνξέαο, 

2002 

ΜειηΪδεο, ΓηΪλλεο, Νέα Δζηία,ηρ. 146, 15 Ηαλνπαξένπ 1933, ζει.117-118  

______, «Γχξσ απφ ηνλ ΓθξΫθν», ήιενα, ηρ. 11-12, ΝνΫκβξεο-ΓεθΫκβξεο 1933, 

ζει. 341-347 

ΜειηαξΪθεο, Αληψληνο, «Καιιηηερληθά Έθζεζηο ελ Αζάλαηο», Γεθηίμκ ηδξ Δζηίαξ, 18 

Ηαλνπαξένπ 1881 

Μηζδξαρά-Καπφλ, Ραράι (επηκ.), Ο πνχημξ αζχκαξ ημο Νμιζζιαηζημφ Μμοζείμο 

1829-1922, θαηΪινγνο Ϋθζεζεο, Αζάλα, ΓελλΪδεηνο Βηβιηνζάθε ηεο ΑκεξηθΪληθεο 

ρνιάο Κιαζηθψλ πνπδψλ, 19 Απξηιένπ - 30 Ηνπλένπ 1988, Αζάλα, Τπνπξγεέν 

Πνιηηηζκνχ, Ννκηζκαηηθφ Μνπζεέν, 1988 

Μηζηξιά, ΝΫιιε, «Απφ ην „Παληερλεένλ‟ ζηελ έδξπζε Δζληθάο Πηλαθνζάθεο», ζην 

Δεκζηή Πζκαημεήηδ 100 πνυκζα: ηέζζενζξ αζχκεξ εθθδκζηήξ γςβναθζηήξ. Απυ ηζξ 
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ζοθθμβέξ ηδξ Δεκζηήξ Πζκαημεήηδξ ηαζ ημο Ηδνφιαημξ Δονζπίδδ Κμοηθίδδ, (επηκ. Μ. 

ΛακπξΪθε-ΠιΪθα), Αζάλα, Δζληθά Πηλαθνζάθε- Μνπζεέν ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ, 

1999 

Μηραειέδεο, Κέκσλ, (Αλψλπκνο), Σα Παλαζάλαηα, 15 Γεθεκβξένπ 1901, ζει. 169-

171 

______, «Δηθαζηηθαέ ηΫρλαη», Πακαεήκαζα, Ϋηνο Β΄, ηφκνο Γ΄, 30 Ηνπλένπ 1902, ζει. 

192 

______, «Καιιηηερληθά Εσά. Ζ Έθζεζηο ηνπ Παξλαζζνχ», Σα Παλαζάλαηα, ηρ. 31, 

Οθηψβξηνο 1902, ζει. 52-55 

______, «Καιιηηερληθά Εσά», Σα Παλαζάλαηα, 30 Ννεκβξένπ 1903, ζει. 116-118 

______, (Αλκ.), «Οιηγφζηηρα», Πακαεήκαζα, Ϋηνο Γ΄, ηφκνο Ζ΄, 15-31 Ηνπιένπ 1904, 

ζει. 224. 

______, (Αλκ.) «Εσγξαθηθά», Πακαεήκαζα, Ϋηνο Γ΄, ηφκνο Ζ΄, 15 επηεκβξένπ 1904, 
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______, (Αλκ.), «Εσγξαθηθά», Πακαεήκαζα, Ϋηνο Γ΄, ηφκνο Ζ΄, 30 επηεκβξένπ 

1904, ζει. 346 

______, «Κσλζηαληέλνο ΠαξζΫλεο», Πακαεήκαζα, Ϋηνο Δ΄, ηφκνο Θ΄, 31 Γεθεκβξένπ 

1904, ζει. 170-73, 

______, (Αλκ.), «ΓηΪθνξα», Πακαεήκαζα, Ϋηνο Δ΄, ηφκνο Θ΄, 15 Μαξηένπ 1905, ζει. 

349 

______, «Καιιηηερληθά δσά. Απφ ηελ Ϋθζεζηλ ηνπ Παξλαζζνχ», Πακαεήκαζα, Ϋηνο 

Δ΄, ηφκνο Η΄, 30 Απξηιένπ 1905, ζει. 55 

______, «Ζ Ϋθζεζηο ηνπ Παξλαζζνχ», Πακαεήκαζα, Ϋηνο Δ΄, ηφκνο Η΄, 15 Μαΐνπ 

1905, ζει. 89-91 

______, (Αλκ.), «Οιηγφζηηρα», Πακαεήκαζα, Ϋηνο Η΄, ηφκνο ΗΘ΄, 15 Οθησβξένπ 1909, 

ζει.  30 

______, (Αλκ.), «Οιηγφζηηρα», Πακαεήκαζα, Ϋηνο Η΄, ηφκνο ΗΘ΄, 31 Οθησβξένπ 1909, 

ζει. 63 

______, (Αλκ.), «Οιηγφζηηρα», Πακαεήκαζα, Ϋηνο Η΄, ηφκνο ΗΘ΄, 15 Ννεκβξένπ 1909, 

ζει. 95 

______, (Αλκ.), «Οιηγφζηηρα», Πακαεήκαζα, Ϋηνο Η΄, ηφκνο Κ΄, 15-30 Ηνπλένπ 1910, 
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______, (Αλκ.), «Οιηγφζηηρα», Πακαεήκαζα, Ϋηνο ΗΑ΄, ηφκνο ΚΒ΄,15-31 Ηνπιένπ 

1911, ζει.223 

______, (Αλκ.), «Ο ΡΪιιεηνο Αγψλ», Πακαεήκαζα, ηφκνο ΚΓ΄, 15 Μαξηένπ 1912, 
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Μνπξέθε, Νηνχια (επηκ.), 150 πνυκζα Πμθοηεπκείμ: δοηζημεονςπασηή γςβναθζηή ζηδκ 

Δεκζηή Πζκαημεήηδ απυ ηζξ παθαζέξ ζοθθμβέξ ημο Δ.Μ. Πμθοηεπκείμο, θαηΪινγνο 

Ϋθζεζεο, Δζληθά Πηλαθνζάθε, 11 Γεθεκβξένπ 1987 Ŕ 31 Ηαλνπαξένπ 1988, Αζάλα, 

Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν, 1987 

ΜνζρνλΪο, πχξνο,  Καθθζηεπκζηά ζςιαηεία ηαζ μιάδεξ ηέπκδξ ζηδκ Δθθάδα ηαηά ημ 

α΄ ιζζυ ημο 20
μο

 αζχκα: δ ζδιαζία ηαζ δ πνμζθμνά ημοξ, δηδαθηνξηθά δηαηξηβά, 

Αζάλα, ΔΚΠΑ, 2010 

ΜπΫξηνο, Νηθφιανο, Σγζυηημ, Αζάλα, ΓεκεηξΪθνο, 1931 

Μπέθαο, Παλαγηψηεο, «Ο ζεσξεηηθφο θαη θξηηηθφο ιφγνο ηνπ Γεκεηξένπ Δπαγγειέδε. 

Ζ πξφζιεςε ηεο κνξθνινγηθάο ζεσξέαο ζηελ ΔιιΪδα», ζην Ζ ζζημνία ηδξ ηέπκδξ 

ζηδκ Δθθάδα, πξαθηηθΪ ηνπ Α' πλεδξένπ Ηζηνξέαο ηεο ΣΫρλεο, ΡΫζπκλν, 6-8 

Οθησβξηνπ 2000, ΖξΪθιεην, ΠαλεπηζηεκηαθΫο Δθδφζεηο Κξάηεο, 2003, ζει.189-206 

______, «ΣΫρλε θαη ηδενινγέα ζηελ πεξένδν ηνπ Φπρξνχ ΠνιΫκνπ», ζην Ζ ηέπκδ ημο 

20
μο

 αζχκα: Ηζημνία Ŕ Θεςνία Ŕ Διπεζνία, Γ΄ πλΫδξην Ηζηνξέαο ηεο ΣΫρλεο, 

Θεζζαινλέθε, Α.Π.Θ., 2009. 

Μπνρψηεο, ΘαλΪζεο, «Δζσηεξηθά πνιηηηθά, 1900-1922», ζην Υξ. Υαηδεησζάθ 

(επηκ.), Ηζημνία ηδξ Δθθάδαξ ημο 20
μφ

 αζχκα. Οζ Απανπέξ 1900-1922,Α΄ ηφκνο, κΫξνο 
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ν
, Αζάλα, Βηβιηφξακα, 1999, ζει. 37-106 

ΜπνπξλΪδνο, ηξαηάο, «Ζ εθπαέδεπζε ζην ειιεληθφ θξΪηνο», ζην Υξ. Υαηδεησζάθ 

(επηκ.), Ηζημνία ηδξ Δθθάδαξ ημο 20
μφ

 αζχκα. Οζ Απανπέξ 1900-1922,Α΄ ηφκνο, κΫξνο 
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, Αζάλα, Βηβιηφξακα, 1999, ζει. 189-282 

Μπαξνχηαο, Κψζηαο, Ζ εζηαζηζηή γςή ηαζ δ αζζεδηζηή παζδεία ζηδκ Αεήκα ημο 19
μο

 

αζχκα. Οζ εηεέζεζξ Σέπκδξ, δ Σεπκμηνζηζηή, μζ δζαβςκζζιμί, ηα έκηοπα ηέπκδξ, μζ ένζδεξ 

ηςκ ηαθθζηεπκχκ ηαζ άθθα βεβμκυηα, Αζάλα, κέιε, 1990 

ΜπαζηηΪο, Κσζηάο, «ΔρΪζακελ σο ιαφο ηελ εζηθάλ καο ελφηεηα. Αη απφςεηο ηνπ θ. 

Φ. Πνιέηε», εθ. Διεχζεξνο Σχπνο, 27 Οθησβξένπ 1926 

______, «Γηα λ‟ αλαζπζηάζσκελ ηελ εζληθάλ καο ελφηεηα πξΫπεη λα θηλεζψκελ κΫζα 

εηο ηαο παξαδφζεηο καο. Αη απφςεηο ηνπ θ. Φ. Πνιέηε», εθ. Διεχζεξνο Σχπνο, 28 

Οθησβξένπ 1926 

______, «Ζ θέλεζηο ησλ δεκνηηθηζηψλ δηαθφπηεη ηελ ζπλΫρεηαλ ηεο εζληθάο 

παξαδφζεσο. Αη απφςεηο ηνπ θαζεγεηνχ θ. Γ. ΥαηδεδΪθη», εθ. Διεχζεξνο Σχπνο, 29 

Οθησβξένπ 1926. 

______, «Ζ παξαθκά ηνπ ζξεζθεπηηθνχ καο αηζζάκαηνο. Ζ απφηνκνο εηζαγσγά ηνπ 

θνηλνβνπιεπηηζκνχ. Αη απφςεηο ηνπ θαζεγεηνχ θ. Καξνιέδνπ», εθ. Διεχζεξνο 

Σχπνο, 30 Οθησβξένπ 1926. 

______, «Δγέλακελ πνιχ πιάζνο απφ δΫθα εηψλ. Πφζν νιέγνλ αληΫρνκελ εηο ηνπο 

παληθνχο. Μαο ρξεηΪδεηαη επαγγεικαηηθά εζηθά. Αη απφςεηο ηνπ Εαρ. Παπαλησλένπ», 

εθ. Διεχζεξνο Σχπνο, 14 Ννεκβξένπ 1926. 
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ΜπειηΪ, ΔιΫλε, «Ζ Αθαδεκέα Αζελψλ θαηΪ ηελ πξψηε δεθαεηέα ηεο δσάο ηεο», ζην 

Σ. αθειιαξφπνπινο Ŕ Α. ΒαηζΪθε (επηκ.), Δθεοεένζμξ Βεκζγέθμξ ηαζ πμθζηζζηζηή 

πμθζηζηή, ΠξαθηηθΪ ζπκπνζένπ, Μνπζεέν ΜπελΪθε, 21 θαη 22 Ννεκβξένπ 2008, 

Αζάλα-ΥαληΪ, Μνπζεέν ΜπελΪθε Ŕ Δζληθφ Ίδξπκα Δξεπλψλ θαη Μειεηψλ 

«ΔιεπζΫξηνο Κ. ΒεληδΫινο», 2012, ζει. 31-51 

Μπέθαο, Παλαγηψηεο, «ΣΫρλε θαη ηδενινγέα ζηελ πεξένδν ηνπ Φπρξνχ ΠνιΫκνπ», Ζ 

Σέπκδ ημο 20μφ Αζχκα. Ηζημνία-Θεςνία-Διπεζνία, Γ΄ πλΫδξην Ηζηνξέαο ηεο ΣΫρλεο 

(επηκ. Μ. Ησαλλέδνπ), ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, Θεζζαινλέθε 

2009, ζει. 435-445 

Μπέξεο, Ζ. Κψζηαο, Ηζημνία ημο Δεκζημφ Μεηζμαίμο Πμθοηεπκείμο: ιέπνζ ηδξ 

ζδνφζεςξ ηςκ Ακςηάηςκ πμθχκ, Αζάλα, Δζληθφ Μεηζφβην Πνιπηερλεέν, 1957 

______, Αζ Αεήκαζ απυ ημο 19
μο

 εζξ ημκ 20
μκ

 αζχκα, Αζάλα, ΜΫιηζζα, 
3
1996 [

1
1966].  

Μπφιεο, Ν. ΗσΪλλεο, Οζ ηαθθζηεπκζηέξ εηεέζεζξ. Οζ ηαθθζηέπκεξ ηαζ ημ ημζκυ ημοξ ζηδκ 

Αεήκα ημο 19
μο

 αζχκα, δηδαθηνξηθά δηαηξηβά, Θεζζαινλέθε, ΑξηζηνηΫιεην 

Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο, 2000 

Νηθνιαθφπνπινο, Ζιέαο, Ζ ηαπεηηζηή δδιμηναηία. Κυιιαηα ηαζ εηθμβέξ, 1946-1967, 

Αζάλα, ΠαηΪθεο, 
9
2014 (

1
2000),  

Νηθνινχδεο, Θενιφγνο, «Γεληθνέ ραξαθηεξηζκνέ. Ο πνιηηηζκφο ηνπ Παπαλησλένπ,» 

Νέα Δζηία, Ϋηνο ΗΓ΄, ηφκνο 27, ηρ. 319, 1 Απξηιένπ 1940, ζει. 394-395 

ΝηξβΪλαο, Παχινο, «Σα Αμηνπεξέεξγα», Δζηέα, 26 Απξηιένπ 1912 

______, «ρνιεένλ Γηαθνζκεηηθψλ Σερλψλ», εθ. Δζηία, 15 Ηνπλένπ 1916 

______, «Έλαο Κεξθπξαένο δσγξΪθνο», εθ. Δζηία, 29 Μαΐνπ 1922 

______, «Γχν δσγξΪθνη», εθ. Δθεφεενμξ Σφπμξ, 28 Οθησβξένπ 1924 

Ννχηζνο, Παλαγηψηεο, Ζ ζμζζαθζζηζηή ζηέρδ ζηδκ Δθθάδα απυ ημ 1874 ςξ ημ 1974, 

ηφκνο Β΄, «ΗδΫεο θαη θηλάζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά νξγΪλσζε ηεο 

εξγαηηθάο ηΪμεο (1907-1925), Αζάλα, Γλψζε, 
2
1994 (

1
1990) 

Ννχηζνο, ΥαξΪιακπνο,  Ηζημνία ηδξ εηπαίδεοζδξ ηαζ ζδεμθμβία. ρεζξ ημο 

Μεζμπμθέιμο, Αζάλα, Ο Πνιέηεο, 1990 

ΝηατθΪο, Κ., (Φηιφηερλνο), «Πεξέ ην ζθαλδαινλ ηεο Πηλαθνζάθεο. Οη ςεπδν-ΓθξΫθν. 

Ζ γλψκε ελφο…κε εηδηθνχ», εθ. Ζιενήζζμξ Σφπμξ, 3 Μαΐνπ 1929 

______, «Πεξέ ην θαιιηηερληθφλ καο ζθΪλδαινλ. ΠξΫπεη λα γέλε 

πξαγκαηνγλσκνζχλε δηα ηνπο δχν ΓθξΫθν ηεο Πηλαθνζάθεο καο. ΖγνξΪζζεζαλ σο 

πξσηφηππα, ελψ εέλε αληέγξαθα», εθ. Ζιενήζζμξ Σφπμξ,8 Μαΐνπ 1929. 

______, «Ο Γνπλαξφπνπινο θαη νη θξηηηθνέ ηνπ», εθ. Παηνίξ, 28 Μαξηένπ 1929 

Ξελφπνπινο, Γξεγφξηνο, «Ζ Δζληθά Πηλαθνζάθε», εθ. Καζνμί, 8 Φεβξνπαξένπ 1911 

Ξπγγφπνπινο, ΑλδξΫαο, πεδίαζια ηδξ ζζημνίαξ ηδξ Θνδζηεοηζηήξ Εςβναθζηήξ ιεηά 

ηδκ Άθςζδ, Αζάλα, Αξραηνινγηθά Δηαηξέα, 1957 
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Ξχδεο, ΑιΫμαλδξνο, «Cézanne ά ν δξφκνο ηνπ ΜνλΪρνπ», Εοβυξ, ηρ. 11-12, 

επηΫκβξηνο-Οθηψβξηνο 1956, ζει. 11, 25 

______, Πνμηάζεζξ βζα ηδκ ζζημνία ηδξ κεμεθθδκζηήξ ηέπκδξ, ηυι. Β΄, Φμνείξ ηαζ 

Πνμαθήιαηα, Αζάλα 1976 

ΟπξΪλεο, Κψζηαο, «Δι ΓθξΫθν», εθ. Νέα Δθθάξ, 19 θαη 21 Γεθεκβξένπ 1919 

______, «Ζ αλαγλψξηζηο ηεο ειιεληθφηεηνο ηεο κεγΪιεο ηΫρλεο ηνπ ΓθξΫθν», εθ. 

Δθεφεενμκ Βήια, 18, 19 θαη 20 Ννεκβξένπ 1930 

______, ηζβιζυηοπα, Αζάλα, Βηβιηνπσιεένλ ηεο Δζηέαο, 1958 

ΠαιακΪο, Κσζηάο, (W), «Δληππψζεηο», εθ. Διπνυξ, 22 Μαΐνπ 1922. 

ΠαιακΪο, ΛΫαλδξνο, «Ζ πνηεηηθά ζΫζηο ηνπ Παπαλησλένπ», εθ. Ζ Καεδιενζκή, 19 
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Παιηνχξα, Μέξθα, Σμ γςβναθζηυ ένβμ ημο Θευδςνμο Ράθθδ (1852-1909). Πδβέξ 

έιπκεοζδξ Ŕ μνζεκηαθζζηζηά εέιαηα, 2 ηφκνη, δηδαθηνξηθά δηαηξηβά, Αζάλα, Δζληθφ 

θαη  Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηάκην Αζελψλ, 2008 
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ΠαλαξΫηνπ, Αλλέηα Π., Δνβμβναθία Ŕ αζαθζμβναθία (1916-1982) Η.Μ. 
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3. ΠΪνιν ΚΪιηαξη ΒΔΡΟΝΔΕΔ [ζηνλ θαηΪινγν ηνπ 1936 ην Ϋξγν 

απνδέδεηαη ζηνλ LucaGiordano], «Δζζάξ θαη Αζζνπάξνο», δσξεΪ 

ηεθΪλνπ ΞΫλνπ [137] 

4. ΡΟΤΒΔΝ (ζρνιάο), «Υνξεχνληα Υεξνπβεέκ», δσξεΪ ηεθΪλνπ ΞΫλνπ 

[543] 

5. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Ζ Θενηφθνο κεηΪ ηνπ Ηεζνχ, θιεξνδφηεκα Α. νχηδνπ 

[796] 

6. ηεθ. ΕΑΓΚΑΡΟΛΑ [. Σδαγθαξφιαο], «Ζ πξνζθχλεζηο ησλ 

πνηκΫλσλ», θιεξνδφηεκα Α. νχηδνπ [147] 

7. Λ. ΚΡΑΝΑΥ, «Ο Υξηζηφο επινγψλ», δσξεΪ Παλεπηζηεκένπ [1253] 

8. ΑλδξΫνπ ΠΑΒΗΑ, «Ζ ηαχξσζηο», θιεξνδφηεκα Α. νχηδνπ [144] 

9. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Ζ απνθαζάισζηο», θιεξνδφηεκα Γ. ΑβΫξσθ [171] 

10. έκσλ ΚΑΝΣΑΡΗΝΗ [SimoneCantarini], «Ζ πξνζεπρά ελ ησ θάπσ», 

δσξεΪ ηΫθαλνπ ΞΫλνπ [541] 

11. Η.Β. ΣΗΔΠΟΛΟ [Giovanni-BattistaTiepolo], «Ο ΔιεΪδαξ θαη ε ΡεβΫθθα», 

δσξεΪ Πνιπηερλεένπ [526] 

12. Ηαθ. Γα Πφληε ΜΠΑΑΝΟ [JacopoBassano], «Σν ελ Δκκανχο 

δεέπλνλ», δσξεΪ Πνιπηερλεένπ [544] 

13. Αλη. ΒΑΝΓΤΚ, «Ζ απνθαζάισζηο», δσξεΪ Παλεπηζηεκένπ [191] 

14. Νηθ. ΠΟΤΔΝ, «Απφιισλ θαη ΓΪθλε», δσξεΪ Παλεπηζηεκένπ [214] 

15. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Ζ Κνιπκβάζξα ηνπ ηισΪκ», δσξεΪ Παλεπηζηεκένπ 

[156] 

16. ΒΔΡΟΝΔΕΔ (ζρνιάο), «Ζ πξνζθχλεζηο ησλ κΪγσλ», δσξεΪ 

Πνιπηερλεένπ [509] 
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17. Α. βαλ ΟΣΑΓΔ [AdriaenvanOstade], «Μνπζηθνέ», θιεξνδφηεκα Γ. 

ΑβΫξσθ [1037] 

18. Φηι. ΒΟΤΒΔΡΜΑΝ [PhilipsWouwerman], «Ηππεέο πξν θαπειεηνχ», 

θιεξνδφηεκα Γ. ΑβΫξσθ [178] 

19. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Ζ Φπγά εηο Αέγππηνλ», δσξεΪ Παλεπηζηεκένπ [527] 

20. Αιφλδν ΚΑΝΟ [AlonsoCano], «Ο Δπαγγειηζκφο ηεο Θενηφθνπ», δσξεΪ 

ηΫθαλνπ ΞΫλνπ [844] 

21. Αδξ. Βαλ δεξ ΒΔΛΓΔ [AdriaenvandeVelde], «Σνπεένλ», δσξεΪ 

Παλεπηζηεκένπ [972] 

                                                 
1046Θεσξψ ζρεδφλ βΫβαην φηη ηα Ϋξγα άηαλ εθηεζεηκΫλα κε ηε ζεηξΪ πνπ παξνπζηΪδνληαη ζηνλ 

θαηΪινγν ηνπ 1915:Δεκζηή Πζκαημεήηδ εκ Αεήκαζξ, Καηάθμβμξ, ελ Αζάλαηο 1915. Ζ ηαχηηζε ησλ 

Ϋξγσλ (αξηζκνέ εηζαγσγάο) Ϋγηλε απφ ηνλ γξΪθνληα. 
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22. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Ο πεηξαζκφο ηνπ Αγένπ Αλησλένπ», θιεξνδφηεκα Γ. 

ΑβΫξσθ [177] 

23.  Αδξ. Βαλ δεξ ΒΔΛΓΔ [AdriaenvandeVelde], «Σνπεένλ», δσξεΪ 

Παλεπηζηεκένπ [1012] ά θιεξνδφηεκα Γ. ΑβΫξσθ [200] 

24. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Ζ ζπζέα ηνπ Νψε», θιεξνδφηεκα Γ. ΑβΫξσθ [188] 

25. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Ο Δπαγγειηζκφο ηεο Θενηφθνπ», δσξεΪ Πνιπηερλεένπ 

[840] ά δσξεΪ Παλεπηζηεκένπ [3] 

26. ΑΓΝΧΣΟΤ [JanDavidszdeHeem], «ΣξΪπεδα κεηΪ θαγεηψλ», δσξεΪ 

Πνιπηερλεένπ [170] 

27. αιβαηψξ ΡΟΕΑ, «χγθξνπζηο ηππηθνχ», θιεξνδφηεκα Γ. ΑβΫξσθ 

[1069] 

28. Αγλψζηνπ πξνξαθαειέηνπ, «Ζ Θενηφθνο κεηΪ ηνπ Ηεζνχ», ; δσξεΪ 

Πνιπηερλεένπ, [1138] ; 

29. Ηνπι. ΚΑΡΠΗΟΝΖ [GiulioCarpioni], «Αθξνδέηε», δσξεΪ Πνιπηερλεένπ 

[ρσξέο αξηζκφ] 

30. αιβαηψξ ΡΟΕΑ, «χγθξνπζηο ηππηθνχ», θιεξνδφηεκα Γ. ΑβΫξσθ 

[1068] 

31. Ησ. ΠΑΝΝΗΝΖ [GiovanniPaoloPannini], «Ρσκατθαέ αξραηφηεηεο», 

θιεξνδφηεκα ΡημΪλεο ΚνδΪθε ΣππΪιδνπ [140] 

32. Η.Β. ΣΗΔΠΟΛΟ [Giovanni-BattistaTiepolo], «Ζ πξνζεπρά ελ ησ θάπσ», 

δσξεΪ Πνιπηερλεένπ [138] 

33. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Σνπεένλ. ΚΫληαπξνη θπλεγνχληεο θΪπξνπο», δσξεΪ 

Παλεπηζηεκένπ [542] 

34. Άγγ. ΦΑΛΚΟΝΔ [AnielloFalcone], «Πξνζσπνγξαθέα ΜαδαληΫιινπ», 

θιεξνδφηεκα ΡημΪλεο ΚνδΪθε ΣππΪιδνπ [1019] 

35. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Οπψξαη», πηζαλψο ηνπ FlorisvanDyck, δσξεΪ 

Πνιπηερλεένπ [785] 

36. Κνξλ. ΥΟΛΣΑΨΝ [CornelisHolstein], «ΒαιΪλεηνλ», δσξεΪ 

Παλεπηζηεκένπ [190] 

37. Η. ΓΡΔΞΛΔΡ [Johann-BaptistDrechsler], «Άλζε», δσξεΪ Πνιπηερλεένπ 

[1156] 

38. Αλη. ΑιιΫγξη ΚΟΡΔΣΕΗΟ [AntoniodaCorreggio], «Ζ αλαηξνθά ηνπ 

Έξσηνο», δσξεΪ ηΫθαλνπ ΞΫλνπ [512]  

39. Φξ. ΑΛΜΠΑΝΔ [FrancescoAlbani], «ηιελφο θαη βαθρέδεο», δσξεΪ 

ηΫθαλνπ ΞΫλνπ [1167] 

40. Η. ΒΔΥΔΖ [JacobAndriesBeschey], “Ο Μσπζάο εμΪγσλ χδσξ εθ ηνπ 

βξΪρνπ», δσξεΪ Παλεπηζηεκένπ [164] 

41. ΡΫκπξαλη βαλ ΡΤΝ, «Πξνζσπνγξαθέα ηεο κεηξφο ηνπ», δσξεΪ 

ηΫθαλνπ ΞΫλνπ [517] 

42. ΑΓΝΧΣΟΤ, «χθα», δσξεΪ Πνιπηερλεένπ [1146] 

43. Γαζπαξ ΓνπγθΫ ΠΟΤΔΝ [GaspardDughet], «Σνπεένλ», δσξεΪ 

Παλεπηζηεκένπ [1027] 

44. Ηαθ. ΓΗΟΡΓΔΝ [JacobJordaens], «Ζ ενξηά ησλ επηθαλεέσλ», δσξεΪ 

ηΫθαλνπ ΞΫλνπ [167] 

45. Αλη. ΒΑΝΓΤΚ [AnthonyvanDyck], «Πξνζσπνγξαθέα ηνπ δσγξΪθνπ 

λΪηδεξο», δσξεΪ Πνιπηερλεένπ [169] 

46. Γαζπαξ ΓνπγθΫ ΠΟΤΔΝ [GaspardDughet], «Σνπεένλ», δσξεΪ 

Παλεπηζηεκένπ [1090] 

47. Γνπγηεικ βαλ δεξ ΒΔΛΓΔ [WillemvandeVelde], «Ναπκαρέα», δσξεΪ 

Πνιπηερλεένπ [163] 
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48. Πεη. ΒΡΑΗΓΚΔΛ [PieterBruegel ν γεξαηφηεξνο], «Οιιαλδηθφλ ηνπεένλ», 

θιεξνδφηεκα Μ. Γξαγνχκε [979] 

49. ΛΗΝΑΡΓ [JacquesLinard], «Οπψξαη», δσξεΪ Πνιπηερλεένπ [245] 

50. Πεη. ΒΡΑΗΓΚΔΛ [PieterBruegel ν γεξαηφηεξνο], «Οιιαλδηθφλ ηνπεένλ», 

θιεξνδφηεκα Μ. Γξαγνχκε [980] 

51. Ρνβ. ΟΤΧΚΔΡ [RobertWalker], «ΚΪξνινο Α‟ ηεο Αγγιέαο», δσξεΪ 

ηΫθαλνπ ΞΫλνπ [842] 

52. Γνπι. Βαλ δεξ ΒΔΛΓΔ [WillemvandeVelde], «ΦΪξνο», δσξεΪ 

Πνιπηερλεένπ [162] 

53. Ησα. Β. ΓΚΡΑΗΕ [Jean-BaptisteGreuze], «Οηθνγελεηαθά ζθελά», 

θιεξνδφηεκα Μ. Γξαγνχκε [216] 

54. Φινξηο βαλ ΥΟΣΔΝ [FlorisvanSchooten], «ΣξΪπεδα κεηΪ θαγεηψλ», 

δσξεΪ Πνιπηερλεένπ [201]   

55. ΛΫιην ξζη δα ΝΟΒΔΛΛΑΡΑ [LelioOrsi], «Ζ Αγέα ΟηθνγΫλεηα», δσξεΪ 

Πνιπηερλεένπ [1043] 
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56. Ν. ΓΤΕΖ, «Άλζε», αγνξΪ θιεξνδνηάκαηνο ΑβΫξσθ [463] 

57. Ν. Γχδε, «ΠαηδνκΪδσκα», αγνξΪ θιεξνδνηάκαηνο ΑβΫξσθ [553] 

58. Ν. Γχδε, «ΔπηηξαπΫδηνλ», αγνξΪ θιεξνδνηάκαηνο ΑβΫξσθ [549] 

59. Ν. Γχδε, «Ζ ηΫρλε», αγνξΪ θιεξνδνηάκαηνο ΑβΫξσθ [550] 

60. Ν. Γχδε, «Κεθαιά γξαέαο», αγνξΪ θιεξνδνηάκαηνο ΑβΫξσθ [ 

61. Ν. Γχδε, «Σν ηΪκκα», αγνξΪ θιεξνδνηάκαηνο ΑβΫξσθ [633] 

62. Ν. Γχδε, «Καπνπθέλνο», αγνξΪ θιεξνδνηάκαηνο ΑβΫξσθ [551] 

63. Ν. Γχδε, «Φπρά θαη Έξσο», αγνξΪ θιεξνδνηάκαηνο ΑβΫξσθ [564] 

64. Ν. Γχδε, «ΜεηΪ ηελ θαηαζηξνθάλ ησλ Φαξψλ», αγνξΪ θιεξνδνηάκαηνο 

ΑβΫξσθ [460] 

65. Ν. Γχδε, «Κεθαιά (ζθηαγξαθέα)», αγνξΪ θιεξνδνηάκαηνο ΑβΫξσθ [597] 

66. Ν. Γχδε, «Κεθαιά (ζθηαγξαθέα)», αγνξΪ θιεξνδνηάκαηνο ΑβΫξσθ [595] 

67. Ν. Γχδε, «Ζ Παλαγέα», αγνξΪ θιεξνδνηάκαηνο ΑβΫξσθ [596] 

68. ΒΟΛΧΝΑΚΖ, «Πνηακφο», αγνξΪ θιεξνδνηάκαηνο ΑβΫξσθ [674] 

69. Θ. ΒΡΤΕΑΚΖ, «Γχν πνιεκηζηαέ», δσξεΪ Παλεπηζηεκένπ [724] 

70. Ηβαλ ΑΨΒΑΕΟΦΚΖ [IvanAivazovsky], «Ο ΚαλΪξεο ππξπνιψλ ηελ 

ηνπξθηθάλ λαπαξρέδα», δσξεΪ Πνιπηερλεένπ [277] 

71. Θ. ΡΑΛΛΖ, «Πξνζσπνγξαθέα ηνπ δσγξΪθνπ», θιεξνδφηεκα ΡΪιιε 

[1114] 

72. Θ. ΡΪιιε, «Σν Ϊλακκα ησλ ιακπΪδσλ», θιεξνδφηεκα ΡΪιιε [472] 

73. Θ. ΡΪιιε, «Βνζθνπνχια θνηκσκΫλε», θιεξνδφηεκα ΡΪιιε [1123] 

74. Θ. ΡΪιιε, «Ζ ράξα», θιεξνδφηεκα ΡΪιιε [486] 

75. Θ. ΡΪιιε, «πνπδά», θιεξνδφηεκα ΡΪιιε [919] 

76. Α. ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ, «Κεθαιά», δσξεΪ Πνιπηερλεένπ [681] 

77. Θ. ΡΪιιε, «πνπδά», θιεξνδφηεκα ΡΪιιε [914] 

78. Η. Ρέδνπ, «Σνπεένλ», θιεξνδφηεκα νχηδνπ [729] 

79. Α. Οηθνλφκνπ, «Αξραηνιφγνο», δσξεΪ Πνιπηερλεένπ [540] 

80. Η. ΡΗΕΟΤ, «Κεθαιά», θιεξνδφηεκα νχηδνπ [682] 

81. Θ. ΡΪιιε, «πνπδά», θιεξνδφηεκα ΡΪιιε [917] 

82. Θ. ΡΪιιε, «Βνζθνπνχια εηο ην δΪζνο», θιεξνδφηεκα ΡΪιιε [482] 

83. Θ. ΡΪιιε, «Γπλά εληφο εθθιεζέαο», θιεξνδφηεκα ΡΪιιε [1198] 

84. Θ. ΡΪιιε, «Ο ΜΪκνο», θιεξνδφηεκα ΡΪιιε [918] 
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85. Γ. ΡΟΨΛΟΤ, «Πξνζσπνγξαθέα Γ. ΒηθΫια», θιεξνδφηεκα ΒηθΫια [468] 

86. Θ. ΡΪιιε, «Βνζθνπνχια», θιεξνδφηεκα ΡΪιιε [1115] 

87. Γ. ΗΑΚΧΒΗΓΟΤ, «Παηδηθά ζπλαπιέα», αγνξΪ θιεξνδνηάκαηνο ΑβΫξσθ 

[475] 

88. Θ. ΡΪιιε, «Πξνηνκά γπλαηθφο», θιεξνδφηεκα ΡΪιιε [1091] 

89. Θ. ΡΪιιε, «Ζ ΜπνπγΪδα», θιεξνδφηεκα ΡΪιιε [659] 

90. Θ. ΡΪιιε, «Σν παξΪζπξν ηεο θπιαθάο», θιεξνδφηεκα ΡΪιιε [716] 

91. Θ. ΡΪιιε, «πνπδά», θιεξνδφηεκα ΡΪιιε [915] 

92. Νηθεθ. ΛΤΣΡΑ, «Φαξηαλφ κνηξνιφγη», αγνξΪ θιεξνδνηάκαηνο ΑβΫξσθ 

[474] 

93. Ν. ΚΟΤΝΔΛΛΑΚΖ, «Ζ ΟηθνγΫλεηα ΚνπλειΪθε», δσξεΪ Πνιπηερλεένπ 

[476] 

94. Θ. ΒξπδΪθε, «Ο Γεξκαλφο επινγψλ ηελ ζεκαέαλ», δσξεΪ Παλεπηζηεκένπ 

[537] 

95. Θ. ΡΪιιε, «Σν ιηβΪλη», θιεξνδφηεκα ΡΪιιε [660] 

96. Θ. ΡΪιιε, «Σν ληΫθη», θιεξνδφηεκα ΡΪιιε [1197] 

97. Θ. ΡΪιιε, «Σν πξψηνλ ξΪπηζκα», θιεξνδφηεκα ΡΪιιε [714] 

98. Θ. ΡΪιιε, «πνπδά», θιεξνδφηεκα ΡΪιιε [916] 

99. Θ. ΒξπδΪθε, «Πνιεκηθά ζθελά», δσξεΪ Παλεπηζηεκένπ [793 ά 772] 
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100. ΦΑΝΣΔΝ [HenriFantin-Latour], «Άλζε», θιεξνδφηεκα ΒηθΫια [240] 

101. αιβαηψξ ΡΟΕΑ [JacobEsselens ζηνλ θαηΪινγν ηνπ 1936], 

«Θαιαζζνγξαθέα», δσξεΪ Πνιπηερλεένπ [199] 

102. Αδξ. Βαλ δε ΒΔΛΓΔ [AdriaenvandeVelde], «Πνηακφο», θιεξνδφηεκα Γ. 

ΑβΫξσθ [200] 

103. Γ. ΟΤΧΣ [GeorgeFredericWatts], «Φπρά», δσξεΪ Α. Κ. Ησλέδνπ [258] 

104. Αιβ. ΛΔΒΟΤΡΓ, «Σνπεένλ»   

105. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Δνξηά ελ ππαέζξσ» 

106. ΦΑΝΣΔΝ [HenriFantin-Latour], «Άλζε», θιεξνδφηεκα ΒηθΫια [239] 

107. ΑΓΝΧΣΟΤ, «ΑγΫιε βνψλ», θιεξνδφηεκα Γ. ΑβΫξσθ [896] 

108. Η. ΡΟΣΔΝΥΑΜΜΔΡ [JohannRottenhammer], «Μαγδαιελά», 

θιεξνδφηεκα Γ. ΑβΫξσθ [997] 

109. ΠηλΪθηνλ εθ πνξζειΪλεο, «Ο ζΪλαηνο ηεο Γηδνχο», δσξεΪ ΡνδνθαλΪθε 

[1293] 

110. Αδξ. Βαλ ΟΣΑΓΔ [AdriaenvanOstade], «Δζσηεξηθφλ θαπειεηνχ», 

δσξεΪ ΡνδνθαλΪθε [712] 

111. ΟπβΫξη ΡΟΒΔΡΣ [HubertRobert], «Δξεέπηα», δσξεΪ ΡνδνθαλΪθε [202] 

112. Η. ΒΡΑΗΓΚΔΛ [JanBrueghel], «Ζ Παλαγέα κεηΪ ηνπ Υξηζηνχ θαη ηνπ Αγ. 

ΗσΪλλνπ», δσξεΪ ΡνδνθαλΪθε [166] 

113. Φξ. ΓΡΟΤΑΗ [François-HubertDrouais], «Παηδένλ κε ραξηνθχιαθα», 

δσξεΪ ΡνδνθαλΪθε [217]  

114. ΑΓΝΧΣΟΤ, «ΔζηηΪδεο», δσξεΪ ΡνδνθαλΪθε [205] 

115. Φξ. ΜΗΔΡΗ [WillemvanMieris], «Ζ Κπξέα κε ηνλ παπαγΪινλ», δσξεΪ 

ΡνδνθαλΪθε [185] 

116.  Η.Λ. ΓΔΜΑΡΝ [Jean-LouisDemarne], «Ο Ρσκχινο ραξΪζζσλ ηα ηεέρε 

ηεο Ρψκεο», δσξεΪ ΡνδνθαλΪθε [203] 

117. Ηαθ. Βαλ ΡΟΤΗΓΑΔΛ[JacobvanRuisdael], «Σνπεένλ», δσξεΪ 

ΡνδνθαλΪθε [184] 
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118. Λ. ΛΑΓΡΔΝΔ [Louis-Jean-François Lagrenée], «Γπλά θνηκσκΫλε», 

δσξεΪ ΡνδνθαλΪθε [212] 

119. Οχγνπ ΣΑΡΑΒΑΛ [HuguesTaraval], «Ο ζΪλαηνο ηνπ Αδψληδνο», δσξεΪ 

ΡνδνθαλΪθε [516] 

120. Φξ. ΜΠΟΤΔ [François Boucher], «Σν παηεηάξη», δσξεΪ ΡνδνθαλΪθε 

[215] 

121. Η. ΒΔΡΥΔΩΓΔΝ [JanHendrikVerheyden], «Σνπεένλ», δσξεΪ 

ΡνδνθαλΪθε [255] 

122. Λ. ΛΑΓΡΔΝΔ [Louis-Jean-François Lagrenée], «Νχκθε θαη Έξσο», 

δσξεΪ ΡνδνθαλΪθε [211] 

123. Ησα. Β. ΓΚΡΑΗΕ [Jean-BaptisteGreuze], «Ζ επηζηνιά», δσξεΪ 

ΡνδνθαλΪθε [209] 

124. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Ο Κνχξηηνο ξηπηφκελνο εηο ην βΪξαζξνλ», δσξεΪ 

ΡνδνθαλΪθε [158] 

125. ΠηλΪθηνλ εθ πξνζειΪλεο, «Αληέγξαθνλ εηθφλνο Σηζηαλνχ», δσξεΪ 

ΡνδνθαλΪθε [1294] 

126. Αλδ. Βαλ ΟζηΪδε [AdriaenvanOstade], «Πιαλφδηνη κνπζηθνέ», δσξεΪ 

ΡνδνθαλΪθε [713] 

127. Οπβεξη ΡΟΒΔΡΣ [HubertRobert], «Δξεέπηα», δσξεΪ ΡνδνθαλΪθε [206] 

128. ΡΫκβξαλη Βαλ ΡΤΝ, «Ο ΑβξαΪκ θαη ε Άγαξ», δσξεΪ ΡνδνθαλΪθε 

[1130] 

129. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Σνπεένλ» 

130. ΑΓΝΧΣΟΤ, «ΑγειΪδεο ακειγφκελαη», θιεξνδφηεκα ΡνμΪλεο ΚνδΪθε 

ΣππΪιδνπ [172] 

131. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Οπψξαη θαη Ϊλζε», ; δσξεΪ Πνιπηερλεένπ [815 ά 531]; 

132. ΓΟΤΒΑΛ (EtienneDuval), «Σνπεένλ», θιεξνδφηεκα Γ. ΒηθΫια [213] 

133. Αλδ. ΛΟΤΚΑΣΔΛΛΖ [AndreaLocatelli], «ΑγνξΪ νξλέζσλ», δσξεΪ 

Πνιπηερλεένπ [1038] 

134. Θ. ΦΡΔΡ [Charles-Théodore Frère], «Κσλζηαληηλνχπνιηο», θιεξνδφηεκα 

ΒηθΫια [241] 

135. Κ. ΥΟΓΚΔΣ [CharlesHoguet], «ΔιγνιΪλδε», δσξεΪ ΑξηζηΪξρε ΒΫε 

[1034] 

136. ΗβΪλ ΑΨΒΑΕΟΦΚΤ [IvanAivazovsky], «Γαιάλε», δσξεΪ Μαξαζιά 

[256] 

137. Γέθνξη ΓΑΩΔΡ [Charles GiffordDyer], «Χδεένλ Ζξψδνπ ηνπ Αηηηθνχ», 

θιεξνδφηεκα ΒηθΫια [276] 

138. Μαξέα ΒΑΚΗΡΣΔΦ [Marie Bashkirtseff], «Απηνπξνζσπνγξαθέα», 

δσξεΪ θπξέαο ΜπαζθηξηζΫθ [267] 

139. ΦΑΝΣΔΝ [HenriFantin-Latour], «Οπψξαη θαη Ϊλζε», θιεξνδφηεκα 

ΒηθΫια [272] 

140. ΗβΪλ ΑΨΒΑΕΟΦΚΖ [IvanAivazovsky], «Σν νχληνλ», δσξεΪ Μαξαζιά 

[257] 

141. ΛΗΔΜΠΔΓΚΔΦ [KlavdiLebedev], «Ζ γξαέα γεισηνπνηφο», δσξεΪ 

Μαξαζιά [1094] 

142. Μαηζ. ΟΔΒΔΡΣ, «Ληκάλ», θιεξνδφηεκα νχηδνπ [195] 

143. Η. ΒΤΝΑΝΣ [JanWijnants], «Σνπεένλ», θιεξνδφηεκα Γ. ΑβΫξσθ [183] 

144. Φηι. ΒΟΤΒΔΡΜΑΝ [PhilipsWouwerman], «Σνπεένλ κε ηππεέο», 

θιεξνδφηεκα Γ. ΑβΫξσθ [181] 

145. Αλδ. ΛΟΤΚΑΣΔΛΛΖ [AndreaLocatelli], «ΑγνξΪ ηρζχσλ», δσξεΪ 

Πνιπηερλεένπ [991] 
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146. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Ζ γΫλλεζηο ηνπ Υξηζηνχ» 

147. Αγλψζηνπ, «Κφιπνο Νεαπφιεσο» 

148. ΗβΪλ ΑΨΒΑΕΟΦΚΖ [IvanAivazovsky], «Θαιαζζνγξαθέα» 

149. Νηθεθ. ΛΤΣΡΑ, «Μηραιβφδαο νχηδνο», θιεξνδφηεκα νχηδνπ [738] 

150. Γ. ΡΟΨΛΟΤ, «Πξνζσπνγξαθέα ΑιεμΪλδξνπ νχηδνπ», θιεξνδφηεκα 

νχηδνπ [798] 

151. ΑΓΝΧΣΟΤ, «θχιινο θαη αγειΪο» 

152. Γξ. ΟΤΣΕΟΤ, «Πεξέρσξα Βεξζαιιηψλ», 

153. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Δζσηεξηθφλ εθθιεζέαο», θιεξνδφηεκα Γ. ΑβΫξσθ [982] 

154. ΚΑΠΔΛΔΡ, «Κνγρχιηα», δσξεΪ Πνιπηερλεένπ [992] 

155. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Δζσηεξηθφλ εθθιεζέαο», θιεξνδφηεκα Γ. ΑβΫξσθ 

[1141] 

156. Φξ. ΓΔΠΟΡΣ [Alexandre-François Desportes, ζηνλ θαηΪινγν ηνπ 193 

θαηαγξΪθεηαη σο Ϋξγν ηνπ JanFyt], «θχιινο θαη γΪηα», θιεξνδφηεκα 

νχηδνπ [180] 

157. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Οπψξαη» 

158. Πεη. ΒΡΑΗΓΚΔΛ [PieterBruegel], «Παλχγεξηο», δσξεΪ Παλεπηζηεκένπ 

[174] 

159. Καξ. ΜΑΡΑΣΣΗ [CarloMaratta], «Παλαγέα», θιεξνδφηεκα νχηδνπ 

[786] 

160. Φ. ΒΟΤΒΔΡΜΑΝ [PieterWouwerman], «ΜΪρε ηππηθνχ», θιεξνδφηεκα 

νχηδνπ [182] 

161. Γεξαξ ΓΟΟΤ [GerritDou], «Ο νδνληνταηξφο», θιεξνδφηεκα νχηδνπ 

[744] 

162. Ηαθ. ΓΗΟΡΓΔΝ [JacobJordaens], «Ζ πξνζθχλεζηο ησλ πνηκΫλσλ», 

θιεξνδφηεκα νχηδνπ [189] 

163. Π. ΓΔΡΑΝΕΔ, «θελά ελ θάπσ» 

164. Γνπέδν ΡΔΝΗ [ζηνλ θαηΪινγν ηνπ 1936 αλαγξΪθεηαη σο Ϋξγν ηεο ρνιάο 

ηνπ FrancescoTrevisani], «Ζ Παλαγέα κεηΪ ηνπ Υξηζηνχ θαη ηνπ Αγένπ 

ΗσΪλλνπ», θιεξνδφηεκα νχηδνπ [142] 

165. Ακεξέγθη δα ΚΑΡΑΒΑΣΕΗΟ [CeccodelCaravagio], «Ο Μνπζηθφο», 

θιεξνδφηεκα νχηδνπ [133] 

166. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Οπψξαη» 

167. αιβαηψξ ΡΟΕΑ, «Ηππεέο», θιεξνδφηεκα ΡνμΪλεο ΚνδΪθε ΣππΪιδνπ 

[1096] 

168. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Λεζηαέ», θιεξνδφηεκα ΡνμΪλεο ΚνδΪθε ΣππΪιδνπ 

[1132 ά 1133] 

169. Γ. ΟΤΧΣ [GeorgeFredericWatts], «Πξνζσπνγξαθέα Σεξςηρφξεο 

ΜειΪ», θιεξνδφηεκα ΒηθΫια [253] 

170. Γαζπαξ ΓνπγθΫ ΠΟΤΔΝ, «Σνπεένλ», θιεξνδφηεκα νχηδνπ [210] 

171. αιβαηψξ ΡΟΕΑ, «ΑιΫμαλδξνο θαη Κιεέηνο», δσξεΪ Πνιπηερλεένπ 

[843] 

172. Γ. ΟΤΧΣ [George Frederic Watts], «Υαξ. Σξηθνχπεο», δσξεΪ θπξέαο 

Watts [259] 

173. ΑΓΝΧΣΟΤ [ζηνλ θαηΪινγν ηνπ 1936 σο MoritzvonSchwind], 

«Κπλάγηνλ ειΪθνπ», δσξεΪ Γ. ΚνδΪθε ΣππΪιδνπ Ŕ θιεξνδφηεκα 

νχηδνπ [265] 

174. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Ηππεέο» 
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175. ΦΟΤΔΝ, «Πξφβαηα» [306]
1047

 

176. ΠΑΠΔΣ [Dominique Louis Papety], «ΖιΫκβνο»[288] 

177. Λ. ΣΔΟΝ [LouisTesson], «ΜεηΪ ηελ εξγαζέαλ» [309] 

178. Αιεμ. ΓΔΚΑΜ [Alexandre-GabrielDecamps], «ΠΫξζαη» [370] 

179. Ηαθ. ΚΑΣ, «Σν αγξνθάπηνλ, 1796» [289]  

180. Αδ. ΜΗΓΤ [Théophile Adolphe Midy], «ΝΫνοδξΫπσλΪλζνο» [763] 

181. Η. ΓΔΒΔΡΗΑ [Eugène Devéria], «Ο ζηνιηζκφο ηεο λχθεο (1831)» [290] 

182. Φεξ. Μαδσλ, «Αγξνηηθά ζθελά ελ Οιιαλδέα» [760] 

183. Ξ. ΓΔΛΔΡ, «Σνπεένλ» [762] 

184. ΠΔΣΣΔΝΚΟΦΔΝ [August von Pettenkofen], «Αζηγγαλέο» [756] 

185. . ΒΔΡΒΔΔΡ [Solomon Leonard Verveer], «Σνπεένλ» [282] 

186. ΣΔΝ ΚΑΣΔ [Herman Frederik Carel ten Kate], «θελά εθ ηεο Γαιιηθάο 

επαλαζηΪζεσο (1847)» [303] 

187. Ρνβ. ΜΑΡΣΔΝ, «Ζ Δθθιεζέα ηνπ ρσξηνχ» [314] 

188. Η.Β. ΜΑΓΟΤ [Jean-BaptisteMadou], «ΔξαζηηΫρλεο δσγξΪθνο, 1838» 

[305] 

189. Κιεκαλ ΒΟΤΛΑΝΕΔ [ClémentBoulanger], «Οηθνγελεηαθά ζθελά» [755] 

190. Γνπζη. ΒΧΣΔΡ, 1808-1869, «Μνλαρφο» [955] 

191. Αιεμ. ΚΑΛΑΜ [AlexandreCalame], «Σνπεένλ» [295] 

192. Π. ΟΚΟΛΧΦ [Pyotr Petrovich Sokolov], «Ο ΜαδΫππαο θαη ε Μαξέα 

(1866) [958] 

193. Βνπη. ΒΔΡΝΟΤΡ [Wouterus Verschuur], «Σν πφηηζκα ησλ έππσλ 

(1840)» [283] 

194. Ν. ΚΑΨΕΔΡ [NicaisedeKeyser], «Σν εξγαζηάξηνλ ηνπ Σηζηαλνχ» [301] 

195. Σ. ΕΧΑΝΟ [πηζαλψο πξφθεηηαη γηα ηνλ AlfredJohannot, 1800-1837, 

αδεξθφ ηνπ TonyJohannot),  «Σν δπζηχρεκα» [759], 

196. Φξ. ΥΟΜΑΝ, «Γπλά εξγαδνκΫλε (1832)» [758] 

197. Λ. ΣΔΟΝ, «Κξάλε ελ Αηγχπησ» [293] 

198. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Σν ζΫξνο» [951] 

199. Ηπ.ΒΔΛΛΑΝΕΔ [HippolyteBellangé], «Απφ ηνλ Κξηκατθφλ πφιεκνλ, 

1856» [298] 

200. ΓΑΒΑΡΝΗ [PaulGavarni, 1804-1866], «Καη ε θφξε κνπ Ϋρεη ακΪμη» [296] 

201. Μηρ. ΕΗΤ, «Ο αθφινπζνο» [957] 

202. ΦΡΑΝΚΔΝΒΔΡΓ [Désiré Oscar vanFranckenberg], «Ζ αλΪγλσζηο» [742] 

203. Δπγ. ΛΑΜΗ [Eugène Louis Lami], «Κπλάγηνλ» [299] 

204. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Σνπεένλ ρηνληζκΫλνλ» [952] 

205. Β. ΛΑΝΣΑ, «Ρσκατθαέ αξραηφηεηεο» [944] 

206. Φξ. ΒΗΛΛΔΣΔ [François-Étienne Villeret], «Δθθιεζέα» [284] 

207. Δ. ΑΡΛΔ [Nicolas-Toussaint Charlet], «Νεπηαγσγεένλ» [291] 

208. Δξ. ΜΟΝΝΗΔ [HenriMonnier], «Πξνζσπνγξαθέα (1848)» [761] 

209. Φ. ΚΝΔΒΔΛ [FranzKnebel, 1809-1877], «Ηηαιηθφλ ηνπεένλ» [754] 

210. ΠΔΣΣΔΝΚΟΦΔΝ [August von Pettenkofen], «ηξαηνπΫδεπζηο 

αζηγγΪλσλ» [948] 

211. ΜΑΣΔΝ, «Σνπεένλ ησλ Άιπεσλ» [950] 

212. Κ. ΓΚΗΒΑΛ [NicolasGuibal], «Γχν απφςεηο Βελεηέαο» [312] 

213. Γ‟ ΟΡΒΗΛΛΔΡ, «Σνπεένλ» [294] 

                                                 
1047 ΠξνΫξρνληαη ζρεδφλ φια απφ ην θιεξνδφηεκα ΡνδνθαλΪθε. Δμαέξεζε ν αξηζ.229 ηεο δσξεΪο 

Μαξαζιά. 
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214. ΜΗΓΤ [Théophile Adolphe Midy], «Ζ ζιέςηο ηεο κεηξφο» [286] 

215. Γαπέδ ΒΛΔ [DavidJosefBles], «Μνπζηθά» [302] 

216. Αλη. ΚΑΝΑΛΔΣΣΟ, «Γχν απφςεηο Βελεηέαο» [956] 

217. Αξχ ΥΔΦΦΔΡ [AryScheffer], «ΠαξΪ ηελ λεθξΪλ» [764] 

218. ΓΔΓΡΔ [Alfred de Dreux], «Γεινηνγξαθέα» [945] 

219. Γνπζη. ΜΟΡΔΝ [Gustave Morin], «Πξνζεπρά (1844)» [380] 

220. Α. ΓΔΛΑΚΡΟΤΑ [Auguste Delacroix], «Οιιαλδηθφληνπεένλ, 1858» 

[953] 

221. ΗβΪλ ΑΨΒΑΕΟΦΚΖ, «ρζε πνηακνχ» [1283] 

222. Γνπζη. ΣΑΑΛ [GustaveStaal], «ρΫδηα δηα ηα Ϋξγα ηνπ αησβξηΪλδνπ 

(1841)» [947] 

223. Κ. ΠΗΔΡΟΝ, «Σδακέ» [379] 

224. Φ. ΓΗΓΑΗ [François Diday], «Σνπεένλ» [954] 

225. ΗβΪλΑΨΒΑΕΟΦΚΖ [Ivan Aivasovsky], «ΣνρξπζνχλθΫξαο (1843)» 

[946] 

226. Η. ΚΟΤΑΝΗΔ [Jules Coignet], «ΚαηαξξΪθηεο» [297] 

227. Θ. ΒΑΗΛΗΔΦ, «Υεηκεξηλφλ ηνπεένλ (1867)» [1285] 

228. ΑιΫμ. ΟΡΛΟΦΚΗ [AlexanderOrlowski], «ΚηξθΪζηνο (1808)» [949] 

229. Ζ. ΒΔΡΣΚΟΦ [Nikolai Yegorovich Sverchkov], «Λχθνη θπλεγνχληεο 

Ϋιθπζξνλ», δσξεΪ Μαξαζιά [832] 

230. Β. ΛΑΝΣΑ, «Ναφο Οιπκπένπ Γηφο» [308] 

231. Κ. ΒΔΝΝΔΜΑΝ [Charles Venneman], «Δζσηεξηθφλ ρσξηθψλ (1838)» 

[300] 

232. Π. ΟΚΟΛΟΦ [Pyotr Petrovich Sokolov], «Ο Γεκάηξηνο θαη ε Μαξέλα 

(1869)» [958] 

233. Λ. ΟΜΔ [Louis Jean Somers], «Παηάξ θαη ηΫθλα (1836)» [304] 

234. Γ. ΚΤΡΝΔΩ [WilliamHenryKearney], «πλνκηιέα» [313] 

235. ΜΟΝΣΦΟΡΣΗ [AntoineAlphonseMontfort], «ΑλΪπαπζηο» [292] 

236. Η. ΓΟΤΓΔΝ [JeanAntoineThéodoredeGudin], «Θαιαζζνγξαθέα» [1288] 
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237. Η. Ολ. ΦΡΑΓΟΝΑΡ [Honoré Fragonard], «ΝΫνο εμεπισκΫλνο», 

θιεξνδφηεκα νχηδνπ [393] 

238. Ζξ. ΠΡΟΚΑΣΗΝΗ, «Σξέα πξφζσπα δη‟ νξνθάλ», θιεξνδφηεκα νχηδνπ 

[341] 

239. Η. Β ΜΑΚΟΛΟ, «Οη Αξγνλαχηαη», θιεξνδφηεκα νχηδνπ [321] 

240. ΚΟΔΝ, «Σν ιεξσκΫλν θφξεκα», θιεξνδφηεκα νχηδνπ [367] 

241. Φξα ΒΑΡΣΟΛΟΜΔΟ [FraBartolomeo], «Ο αζπαζκφο ηεο Μαξέαο», 

θιεξνδφηεκα νχηδνπ [749] 

242. Απγ. ΠΑΕΟΤ [AugustinPajou], «ρΫδηνλ δηαθνζκάζεσο ππεξζχξνπ», 

θιεξνδφηεκα νχηδνπ [392] 

243. Κ. ΦΗΛΗΠΠΟΦ [KonstantinFilippov], «Αλαγλψξηζηο ππφ ΚνδΪθσλ 

(πδαηνγξαθέα)», δσξεΪ Μαξαζιά [884] 

244. Η. ΠΑΛΜΑ [JacobPalma], «Ζ εέζνδνο εηο Ηεξνζφιπκα», θιεξνδφηεκα 

νχηδνπ [355] 

245. Ζξ. ΠΡΟΚΑΣΗΝΗ [ErcoleProcaccini], «ΣΫζζαξεο Ϊγηνη», θιεξνδφηεκα 

νχηδνπ [342] 

246. ΛΔΠΡΔΝ [Jean-BaptisteLePrince], «Παλάγπξηο», θιεξνδφηεκα 

νχηδνπ [751] 
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247. Ν. ΒΔΡΓΚΔΜ [NicholasBerghem], «Αγξνηηθά ζθελά», θιεξνδφηεκα 

νχηδνπ [414] 

248. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Ο Άγηνο Παχινο», θιεξνδφηεκα νχηδνπ [347] 

249. Η.Β. ΓΚΡΔΕ [Jean-BaptisteGreuze], «Οηθνγελεηαθά ζθελά», 

θιεξνδφηεκα νχηδνπ [374] 

250. ΚΡΑΦΣΤ [VictorGeruzez, ν επνλνκαδφκελνο Crafty, 1840-1906], 

«Θσξαθνθφξνη (πδαηνγξαθέα)», θιεξνδφηεκα νχηδνπ [757] 

251. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Πξνζθχλεζηο ΑγγΫισλ» 

252. Ηαθ. ΚΑΛΛΧ [JacquesCallot], «πλΪζξνηζηο πξν θξνπξένπ», 

θιεξνδφηεκα νχηδνπ [382] 

253. Π.Π. ΡΟΤΒΔΝ, «Σν Ϊξκα ηνπ ΦαΫζσλνο», θιεξνδφηεκα νχηδνπ 

[419] 

254. Α. ΒΑΝΓΤΚ, «πνπδά δηα ιεζηάλ εζηαπξσκΫλνλ», θιεξνδφηεκα 

νχηδνπ [365] 

255. Κ. ΦΗΛΗΠΠΟΦ [KonstantinFilippov], «ΚηξθΪζηνη αλαπαπφκελνη 

(πδαηνγξαθέα)», δσξεΪ Μαξαζιά [307] 

256. Η.Β. ΣΗΔΠΟΛΟ, «Ζ πξνζθχλεζηο ησλ ΜΪγσλ», θιεξνδφηεκα νχηδνπ 

[753] 

257. ΚΡΑΦΣΤ [VictorGeruzez, ν επνλνκαδφκελνο Crafty, 1840-1906], 

«ΕεπγΪξσκα (πδαηνγξαθέα)», θιεξνδφηεκα νχηδνπ [285] 

258. ΛΔΠΡΔΝ [Jean-BaptisteLePrince], «Σν γιΫληη», θιεξνδφηεκα νχηδνπ 

[398] 

259. ΑΓΝΧΣΟΤ, «Ρσκαένη καρφκελνη πξνο Ηλδνχο» 

260. ΠΟΣΔΝΒΟΤΡΓ, «Σν πφηηζκα (πδαηνγξαθέα)», θιεξνδφηεκα νχηδνπ 

[743] 

261. Ραθαάι ΑΝΣΗΟ, «Θπζέα», δσξεΪ Μαξαζιά [351] 

262. Ηαθ. Ρνβνχζηη ΣΗΝΣΟΡΔΣΣΟ, «πνπδά», δσξεΪ Μαξαζιά [343] 

263. Ρνδ. Κνλ. ΓΗΡΛΑΝΓΑΨΟ, «Άγηνο εβαζηηαλφο», δσξεΪ Μαξαζιά [358] 

264. Γξ. ΟΤΣΕΟΤ, «ΠαιαηΪ Κφξηλζνο», θιεξνδφηεκα νχηδνπ [779] 

265. Γξ. νχηδνπ, «Αη Αζάλαη ησ 1841», θιεξνδφηεκα νχηδνπ [778] 

266. Π. Βεξεηηλη δε ΚΟΡΣΟΝΑ, «πνπδά γπκλνχ», δσξεΪ Μαξαζιά [345] 

267. Ραθαάι ΑΝΣΗΟ, «Ο Δπαγγειηζκφο ηεο Θενηφθνπ», δσξεΪ Μαξαζιά 

[352] 

268. Π. ΦΑΡΗΝΑΣΟ, «Ζ Θενηφθνο θαη δχν Ϊγηνη», δσξεΪ Μαξαζιά [317] 

269. αιβαηψξ ΡΟΕΑ, «θαξέθεκα» 

270. Υξ. ΓΖΣΡΗΥ, «ΑγειΪδεο θαη πξφβαηα», δσξεΪ Μαξαζιά [404] 

271. Ηαθ. Ρνβνχζηη ΣΗΝΣΟΡΔΣΣΟ, «Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ Ϊξησλ», δσξεΪ 

Μαξαζιά [338] 

272. Ηαθ. Ρνβνχζηη ΣΗΝΣΟΡΔΣΣΟ, «Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ Ϊξησλ», δσξεΪ 

Μαξαζιά [339] 

273. ΦΑΒΗΑΝΗ, «Ζ κεηΪζηαζηο ηεο Θενηφθνπ», δσξεΪ Μαξαζιά [319] 

274. Πεηξ. ΑΚΟΤΗΛΑ, «Ο Υξηζηφο πξνζθπλνχκελνο», δσξεΪ Μαξαζιά 

[315] 

275. Ληθ. ΠΟΡΝΣΔΝΟΝΔ, «Γχν πξφζσπα θαζάκελα», δσξεΪ Μαξαζιά 

[354] 

276. Ν. ΠΟΤΔΝ, «πνπδά παηδηψλ», δσξεΪ Μαξαζιά [400] 

277. Η. Δξ. ΡΟΟ, «Πξφβαηα», δσξεΪ Μαξαζιά [421] 

278. Π.Π. ΡΟΤΒΔΝ, «Ζ Αγέα Θεξεζέα», δσξεΪ Μαξαζιά [362] 

279. Η. ΜΟΡΑΝΓΗ, «Ζ απγά», δσξεΪ Μαξαζιά [937] 

280. Γαπ. ΡΤΚΑΔΡΣ, «ηιελφο» 
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281. Ρηρ. Βαλ ΟΡΛΔΤ, «Δπέθιεζηο», δσξεΪ Μαξαζιά [422] 

282. Αβξ. ΣΟΡΥ, «Ληκάλ», δσξεΪ Μαξαζιά [429] 

283. Εακπηεξη ΓΟΜΔΝΗΚΟ, «Ο Μσπζάο ζσδφκελνο (πδαηνγξαθέα)», δσξεΪ 

Μαξαζιά [335] 

284. Φξ. ΦΔΡΔΤ, «Ο βνζθφο» 

285. Ρηηζηαξειιη δα ΒΟΛΣΔΡΑ, «Θπζέα», δσξεΪ Μαξαζιά [327] 

286. Γνκ. ΣΗΔΠΟΛΟ, «ΓηΪθνζκνο νξνθάο», δσξεΪ Μαξαζιά [366] 

287. Πεηξ. ΣΡΔΜΟΛΗΔΡ, «ΓΪκνο», δσξεΪ Μαξαζιά [390] 

288. Λνπθα ΦΔΡΑΡΗ, «Ζ πξνζθχλεζηο ησλ ΜΪγσλ», δσξεΪ Μαξαζιά [326] 

289. Νηθ. ΠΟΤΔΝ, «ΡεβΫθθα θαη ΔιεΪδαξ» 

290. Νηθ. ΠΟΤΔΝ, «πνπδά γπκλνχ», δσξεΪ Μαξαζιά [399] 

291. Μπαη. Φξαλθν ΔΜΟΛΣΗ, «Πνιεκηζηαέ», δσξεΪ Μαξαζιά [333] 

292. Γαπέδ ΣΔΝΗΔΡ πηφο, «Νεαλέαο», δσξεΪ Μαξαζιά [412] 

293. Λνχθα ΓΗΟΡΓΑΝΟ, «Πξνζθχλεζηο ησλ ΜΪγσλ», δσξεΪ Μαξαζιά [363] 

294. Βελ ΧΓΡΑΝ, «Ζ δφμα», δσξεΪ Μαξαζιά [938] 

295. Θ. ΡΟΜΒΟΤΣ, «Ζ Κπξέα κε ηνλ ζθχιινλ», δσξεΪ Μαξαζιά [415] 

296. Σδηξ. Καηζηα ΜΟΝΚΑΛΒΟ, «ΚαηΪζεζηο ελ ηΪθσ», δσξεΪ Μαξαζιά 

[325] 

297. Αλ. βαλ δεξ ΜΔΛΔΝ, «Ίππνη», δσξεΪ Μαξαζιά [405] 

298. Ησ. Β. ΟΤΓΡΤ, «Σνπεένλ», δσξεΪ Μαξαζιά [397] 

299. Ηαθ. ΚαξξΪηζη ΠΟΝΣΟΡΜΟ, «πνπδά πηπρνινγέαο», δσξεΪ Μαξαζιά 

[353] 

300. Ησ βαλ ΟΡΛΔΤ, «Θπζέα», δσξεΪ Μαξαζιά [931] 

301. Αβξ. Βαλ ΓΗΠΔΝΒΔΚ, «Πξνζεπρά», δσξεΪ Μαξαζιά [402] 

302. Εακπηεξη ΓΟΜΔΝΗΚΟ, «Πξνεηνηκαζέα ζπζέαο», δσξεΪ Μαξαζιά [336] 

303. Ρνλθαιιη ΠΟΜΔΡΑΝΗΝΟ, «θελά εθθιεζηαζηηθά», δσξεΪ Μαξαζιά 

[359] 

304. ΑβξαΪκ ΒΔΡΒΟΟΜ, «Σνπεένλ», δσξεΪ Μαξαζιά [926] 

305. Ησ. Δξ. ΡΟΟ, «Πξφβαηα θαη αέγεο», δσξεΪ Μαξαζιά [421] 

306. Η.Β. ΛΑΛΛΔΜΑΝ, «Θαιαζζνγξαθέα», δσξεΪ Μαξαζιά [369] 

307. Ησ. Β. ΦΗΟΡΗΝΗ, «Ζ πξνζθχλεζηο ησλ ηηγκΪησλ», δσξεΪ Μαξαζιά 

[331] 

308. Μαη. ΗΝΓΚΟΛΗ, «ΑηρκΪισηνη», δσξεΪ Μαξαζιά [330] 

309. ΠνκπΫν ΜΠΑΣΣΟΝΗ, «Σν Ϊιγνο», δσξεΪ Μαξαζιά [316] 

310. Η. ΓΚΗΕΟΛΦΗ, «Δπέ ηεο Αππέαο νδνχ», δσξεΪ Μαξαζιά [314] 

311. ΦΫιημ ΜΑΓΔΡ, «Αγξνηηθά ζθελά», δσξεΪ Μαξαζιά [434] 

312. Ησ. Νηθ. ΡΗΔΣΟΟΦ, «Θαιαζζνγξαθέα», δσξεΪ Μαξαζιά [929] 

313. Αλη. ΒΑΣΣΧ, «Ο πφηεο», δσξεΪ Μαξαζιά [389] 

314. Ν. ΓΤΕΖ, «ρΫδηα δηα ην δηάγεκα Φίθζππμξ Μάνεαξ Γ. ΒηθΫια», 

θιεξνδφηεκα ΒηθΫια [445] 

315. Γχδεο 

316. Γχδεο 

317. Γχδεο 

318. Γχδεο 

319. Γχδεο 

320. Γχδεο 

321. Γχδεο 

322. Γχδεο 

323. Γχδεο 

324. Γχδεο 
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325. Γχδεο 

326. Γχδεο 

327. Γχδεο 

328. Γχδεο 

329. Γχδεο 

330. Αλη. ΑιΫγγξη ΚΟΡΡΔΣΕΗΟ, «Γχν Πξνθάηαη», θιεξνδφηεκα νχηδνπ 

[320] 

331. Κ. ΓΟΤΑΡΛΣ [Christiaen-JanszDusart], «Αιάηεο», θιεξνδφηεκα 

νχηδνπ [766] 

332. Ζζαΐα βαλ δεξ ΒΔΛΓΔ [EsaiasvandenVelde], «Υσξηθνέ», θιεξνδφηεκα 

νχηδνπ [408] 

333. Δπγ. ΓΔΛΑΚΡΟΤΑ [ζηνλ θαηΪινγν ηνπ 1936 απνδέδεηαη ζηνλ E. 

Fromentin], «Άξαβεο ηππεέο (πδαηνγξαθέα)», θιεξνδφηεκα ΜΪξθνπ 

Γξαγνχκε [287] 

334. ΑΗΝΣ ΧΒΔΝ [GabrieldeSaint-Aubin], «Ζ ΝΫα ΓΫθπξα Ŕ Παξέζηνη», 

θιεξνδφηεκα νχηδνπ [376] 

335. ΟλνξΫ ΓΧΜΗΔ, «ΚαηΪδηθνη εξγαδφκελνη» ;κάπσο Decamps, 

θιεξνδφηεκα νχηδνπ [371] ; 

336. ΓΡΔΓΟΤΑΡ, «Γεινηνγξαθέα», θιεξνδφηεκα νχηδνπ [765]  

337. Φξ. ΟΛΗΜΔΝΑ [FrancescoSolimena], «Ο θαιφο ακαξεέηεο», 

θιεξνδφηεκα νχηδνπ [324] 

338. ΟπβΫξη ΡΟΒΔΡΣ [HubertRobert], «Δζσηεξηθφλ ξσκατθνχ θηηξένπ», 

θιεξνδφηεκα νχηδνπ [395] 

339. Ηαθ. Ρνβνχζηη ΣΗΝΣΟΡΔΣΣΟ, «Ο Μπζηηθφο Γεέπλνο», θιεξνδφηεκα 

νχηδνπ [332] 

340. Νηθ. ΛΑΝΚΡΔ [NicolasLancret], «θελά εληφο θάπνπ», θιεξνδφηεκα 

νχηδνπ [375] 

341. ΑΓΝΧΣΟΤ, «ΜΪρε Ρσκαέσλ» 

342. ΟπβΫξη ΡΟΒΔΡΣ [HubertRobert], «Δζσηεξηθφλ θηηξένπ», θιεξνδφηεκα 

νχηδνπ [401] 

343. Παχινπ ΔΠΔΓΔ, «Ζ Παλαγέα θαη ν Υξηζηφο», δσξεΪ Μαξαζιά 

[340] 

344. Λνπέο ΜνξΪιεο ει ΓΗΒΗΝΟ, «Μνλαραέ πξνζεπρφκελαη», δσξεΪ 

Μαξαζιά [346] 

 

345. χκπιεγκα καξκΪξηλνλ  

346. Καξφινπ ΜΤΛΛΔΡ, «Ζ 30ε Μαξηένπ 1814 (ειαηνγξαθέα)», δσξεΪ 

ΑιΫμαλδξνπ Κηηξφεθ [161] 
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ΠαξΪξηεκα 2: Ο εκπινπηηζκφο ηεο ζπιινγάο ηεο 

λενειιεληθάο ηΫρλεο θαηΪ ηα ρξφληα 1954-1967 

 

α) Μεηαβπδαληηλή θαη «ιατθή» - παξαδνζηαθή ηέρλε 

 «ΠαξζΫλνο ηνπ ηζρπξνχ καλδχα, κΫζα 15νπ αηψλα» (Π.2156, απγνηΫκπεξα ζε 

μχιν, 108x85,5εθ.), αγλψζηνπ δσγξΪθνπ,
1048

 ην νπνέν αγνξΪζηεθε γηα 280 

ρξπζΫο ιέξεο (πεξέπνπ 88.480 δξρ.) απφ ηνλ Γεκ. ΔκηξδΪ (ζπλεδξέαζε ηεο 2
αο

 

Οθησβξένπ 1956). Πξφθεηηαη γηα Ϋλα απφ ηα αθξηβψηεξα Ϋξγα πνπ αγνξΪζηεθαλ 

απφ ηνλ ΚαιιηγΪ ηελ επνρά εθεέλε, αγνξΪ ε νπνέα δηθαηνινγάζεθε σο εμάο: «Ζ 

Παλαγέα εέλαη Ϋξγν Ϊξηζηεο ηΫρλεο θαη κνλαδηθφ δεέγκα ηνηαχηεο ηερλνηξνπέαο, 

ζεσξεέηαη δε Ϋλ ησλ πξψησλ Ϋξγσλ Έιιελνο θαιιηηΫρλνπ ην νπνένλ πθέζηαηαη 

Ϋληνλνλ δπηηθάλ επέδξαζηλ».  

 Έλα δηαθνζκεηηθφ παξΪζπξν (γχςνο θαη ρξσκαηηζηφ γπαιέ) ηεο πεξηνράο Βφινπ 

(Π.1880), Ϋξγν ηνπ 18
νπ

 αηψλα, πξνζθεξφκελν απφ ηνλ Κέηζν Μαθξά γηα 600 

δξρ. (17/11/1955) 

 Ζ μπιφγιππηε δηαθφζκεζε ηεο νηθέαο ηνπ Ζιέα ΒακβαθΪ ζηελ ΚνδΪλε 

(Π.2400), Ϋξγν ηνπ 18
νπ

 αηψλα.
1049

 χκθσλα κε φζα αλαγξΪθνληαη ζηα πξαθηηθΪ 

ηεο ζπλεδξέαζεο ηνπ Γ.. ζηηο 3 Μαΐνπ 1957, ν ΚαιιηγΪο εέρε πιεξνθνξεζεέ 

πξηλ απφ κεξηθνχο κάλεο φηη πσιεέηαη ε εζσηεξηθά «μπιφγιππηνο θαη 

εδσγξαθηζκΫλε επΫλδπζηο νηθέαο ελ ΚνδΪλε, επσθεινχκελνο δε πξνζθΪηνπ 

πεξηνδεέαο ηνπ επεζθΫθζε ηελ ελ ιφγσ νηθέα θαη πηζηνπνέεζε φηη πξφθεηηαη 

πξΪγκαηη πεξέ φισο εμαηξεηηθνχ Ϋξγνπ ηΫρλεο ηνπ 18
νπ

 αηψλνο, ζε Ϊξηζηε 

θαηΪζηαζε, ζε αληέζεζε κε ηελ νηθέα πνπ εέλαη ιέαλ ζαζξΪ θαη επηθηλδχλσο 

εηνηκφξξνπνο».  Ο ηδηνθηάηεο θαη πσιεηάο Ζιέαο ΒακβαθΪο, ν νπνένο δεηνχζε 

αξρηθΪ κεγΪια πνζΪ, «πηεδφκελνο ππφ ησλ πξαγκΪησλ», κεέσζε ηηο αμηψζεηο ηνπ 

θαηΪ ηελ πξψηε ζπλΪληεζε κε ηνλ ΚαιιηγΪ ζηηο 300 ρξπζΫο ιέξεο. «ΜεηΪ 

καθξΪο ζπδεηάζεσλ» πνπ ζπλερέζηεθαλ ζηελ Αζάλα, δΫρζεθε ηειηθΪ λα 

πνπιάζεη ηελ δηαθφζκεζε γηα 225 ρξπζΫο ιέξεο, άηνη 71.350 δξρ. Σν Γ, αθνχ 

εμΫηαζε «επηζηακΫλσο» ηηο θσηνγξαθέεο ησλ μπινγιχπησλ πνπ Ϋθεξε ν 

ΚαιιηγΪο, απεθΪλζε νκφθσλα φηη πξφθεηηαη γηα Ϋξγα «ηθαλφηαηνπ θαιιηηΫρλνπ, 

αξέζηεο ηΫρλεο θαη δπλακΫλσλ λα δηαθνζκάζνπλ αέζνπζα ά θαη αέζνπζεο ηεο 

αλεγεξζεζνκΫλεο Πηλαθνζάθεο θαηΪ ηξφπνλ ηθαλνπνηεηηθφηαηνλ αηζζεηηθψο, 

δεδνκΫλνπ φηη ηα μπιφγιππηα απηΪ εέλαη ραξαθηεξηζηηθΪ θαη ζπΪληα, 

αλαπηχζζνληαη δε εηο κεγΪιελ επηθΪλεηαλ δηφηη θνζκνχλ ηαο νξνθΪο ηξηψλ 

δσκαηέσλ […] ΤπΪξρεη επέζεο ζχξα μπιφγιππηνο ακθηπιεχξσο». ΔπηπξνζζΫησο 

ηα κΫιε ηνπ Γ Ϋθξηλαλ ηελ ηηκά «ζπκθεξσηΪηε γηα ηελ Πηλαθνζάθε, δεδνκΫλνπ 

φηη ηνηαχηα Ϋξγα ζπαλέσο εκθαλέδνληαη εηο ην εκπφξην, ε δε πξαγκαηηθά ηνπ αμέα 

                                                 
1048Αξρεέν Δ.Π.Μ.Α.., Βηβιέν πξαθηηθψλ, ζπλεδξέαζε ηεο 2αο Οθησβξένπ 1956. Ο πέλαθαο  

αλαθεξφηαλ σο «Παλαγέα βξεθνθξαηνχζα κεηΪ ΑγγΫισλ θαη εθαηΫξσζελ εηο ηαο θΪησ γσλέαο, 

νκΪδσλ ηθεηψλ» θαη απνδηδφηαλ ζε Έιιελα δσγξΪθν ηνπ 16νπ αηψλα πνπ εξγΪζηεθε ζηελ Δζπεξέα. Σν 

Γ απνθΪζηζε νκφθσλα ηελ αγνξΪ θαη εμνπζηνδφηεζε ηνλ ΚαιιηγΪ λα δηαπξαγκαηεπζεέ ηελ ηηκά, ε 

νπνέα θαη δελ ζα Ϋπξεπε λα ππεξβαέλεη ηηο 88.480 δξρ., άηνη 280 ρξπζΫο ιέξεο. 
1049Βι. ζρεηηθΪ Σ. ΓηαλλνπδΪθε, Ζ ζοθθμβή κεμεθθδκζηήξ βθοπηζηήξ ηαζ δ ζζημνία ηδξ, φ.π., ζει.177, 

ππνζ.159 θαη ζει.1080, αξ. 17. 
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εέλαη πνιχ αλσηΫξα θαη κφλν ιφγσ ησλ εηδηθψλ πεξηζηΪζεσλ θαηΫζηε ηνηαχηε 

κεέσζηο».  

 Άγλσζηνο, «Ο ΑξρΪγγεινο Μηραάι παηδεχεη ηελ ςπράλ ηνπ πινπζένπ, 1811» 

(Π.3364, ραιθνγξαθέα επηδσγξαθηζκΫλε, 72x52εθ.) γηα 500 δξρ. απφ ηε Λέηζα 

Παπιέδνπ (8/6/1965). 

 «Κεθαιά Υξηζηνχ» (Π.3368, ιΪδη ζε μχιν, 25x18εθ.), πνπ απνδφζεθε ηφηε ζε 

Ϊγλσζην Έιιελα ηνπ 17
νπ

-18
νπ

 αη. γηα 3.300 δξρ. απφ ηνλ ππξ. νιδΪην 

(30/7/1965).  

 

 

β) Δπηαλεζηαθή ρνιή 

Παλαγηώηεο Γνμαξάο (1662-1729) 

 «Ο ΑξρΪγγεινο Μηραάι» (Π.2983) απφ ηνλ Γεκ. ηΪηθν (20/2/1964, καδέ κε Ϊιια 

δχν ζρΫδηα ησλ Παλαγηψηε ΓνμαξΪ θαη Γ. Καιαξηηηψηε γηα 8.000 δξρ.).  

 «Σν δεηλΪξην ηνπ Καέζαξνο» (Π.3327) γηα 27.000 δξρ. απφ ηνλ Γεψξγ. εκηηΫθνιν 

(7/5/1965). 

 

Ηεξώλπκνο Πιαθσηόο (1670-1728) 

 «Πξνθάηεο» (Π.2672), «ΗεξΪξρεο» (Π.2673), «Δπαγγειηζηάο» (Π.2674). 

Απνθηάζεθαλ απφ ηνλ Θξαζχβνπιν Επξέκε γηα 18.000 δξρ., καδέ κε ηξηα ζρΫδηα 

ηνπ Νηθφιανπ Καληνχλε: «Σκάκα παξαζηΪζεσο ηνπ ΓΪκνπ ελ ΚαλΪ» (Π.2675, 

ζρΫδην), «Ηεζνχο σο ΜΫγαο Αξρηεξεχο» (Π.2676, ζρΫδην) θαη «Ηεξαξρεο» (Π.2677, 

ζρεδην). Ζ αγνξΪ εγθξηζεθε ζηε ζπλεδξηαζε ηεο 26/1/1963. 

 

Νηθόιανο Κνπηνύδεο (1741-1813) 

 «Απηνπξνζσπνγξαθέα» (Π.2211), γηα 6.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 7.000 δξρ.) απφ ηελ 

ΔιΫλε ΥξεζηνκΪλνπ. ηα πξαθηηθΪ αλαγξΪθεηαη φηη «ην Γ αθνχ εμΫηαζε ην 

Ϋξγν, απεθΪλζε φηη πξφθεηηαη πεξέ ηεο απηνπξνζσπνγξαθέαο ελφο ησλ 

παιαηνηΫξσλ λενειιάλσλ δσγξΪθσλ θαη φηη ν πέλαθαο εέλαη θαιάο ηΫρλεο» 

(13/3/1958).  

 «Πξνζσπνγξαθέα, π. 1803» (Π.2433), γηα 15.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 18.500 δξρ.) 

απφ ηνλ Η. ΜνζρνλΪ, κε ην επηρεέξεκα φηη ε Δζληθά Πηλαθνζάθε ζηεξεέηαη Ϋξγσλ 

ηνπ θαιιηηΫρλε (28/4/1961).  

 «Πξνζθχλεζε ησλ κΪγσλ» (Π.2814) γηα 4.500 δξρ. απφ ηνλ Η. ηεθΪλνπ 

(4/7/1963). 

 

Νηθόιανο Καληνύλεο (1768-1834) 

 «Απηνπξνζσπνγξαθέα (ειηθησκΫλνο), π.1820» (Π.2978) θαη «Ζ θπξέα κε ην 

καχξν βΫιν, 1819» (Π.2979). Σα δχν Ϋξγα πξνηΪζεθαλ γηα αγνξΪ απφ ηνλ 

ΚαιιηγΪ ζηε ζπλεδξέαζε ηνπ Γ ζηηο 27 Φεβξνπαξένπ 1956 κε ην ζρφιην φηη 

«Έρνπλ έδηα ηζηνξηθφ ελδηαθΫξνλ. Ζ «Απηνπξνζσπνγξαθέα» εέλαη ιέαλ εθζαξκΫλε 

θαη εηο κεγΪιε Ϋθηαζε θαθψο επηδηνξζσκΫλε. Ζ δε «Πξνζσπνγξαθέα γπλαηθφο» 
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Ϋρεη θαη αχηε αξθεηΪο επηδηνξζψζεηο». Πσιεηάο άηαλ ν Η. Πακπνχθεο θαη ε ηηκά 

άηαλ 5.000 δξρ. Γηα ιφγνπο, σζηφζν, πνπ δελ γλσξέδσ, νη δχν πέλαθεο 

ζπκπεξηιάθζεθαλ ηειηθΪ ζηε ζπιινγά ηνλ ΦεβξνπΪξην ηνπ 1964. χκθσλα κε ηα 

πξαθηηθΪ ηνπ Γ ηεο 20
εο

 Φεβξνπαξένπ 1964 νη λΫεο ηηκΫο άηαλ 17.000 δξρ. γηα 

ηελ «Απηνπξνζσπνγξαθέα» θαη 15.000 δξρ. γηα ηελ «Κπξέα».  

 «Πξνζσπνγξαθέα ΓνκηλεγΫλε» (Π.2166), γηα 3.500 δξρ. απφ ηνλ η. Ν. ΒεληΫξε. 

χκθσλα κε ηνλ ΚαιιηγΪ «εθηφο ηεο θαιάο ηΫρλεο θαη ηεο ηζηνξηθάο ζεκαζέαο 

ηνπ, πιαηζηνχηαη δηα πιαέζηνλ σξαηφηαηνλ, ηνπ νπνένπ θαη κφλνλ ε αμέα θαιχπηεη 

ην αηηεζΫλ ππφ ηνπ πσιεηνχ πνζφ» (5/2/1957).  

 «ΔιηζΪβεη ΜνπηδΪλ-ΜαξηηλΫγθν, π.1832» (Π.2173), γηα 15.000 δξρ. απφ ηνλ 

Γηνλχζην Ρψκα, «αξέζηεο ηΫρλεο θαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ θαιιηηΫρλε. Πιελ δε 

ηεο ηζηνξηθάο θαη θαιιηηερληθάο ζεκαζέαο, παξνπζηΪδεη θαη ηδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ 

γηα ηνλ κειεηεηά, δηφηη εέλαη εθ ησλ ειαρέζησλ δεηγκΪησλ ζηα νπνέα ν θαιιηηΫρλεο 

κεηαρεηξέδεηαη πινπζησηΫξαλ ρξσκαηηθά θιέκαθα» (18/6/1957). 

 «Ο Υξηζηφο» (Π.2610), κε αξρηθά ηηκά πψιεζεο 6.000 δξρ. απφ ηνλ Μ. ΕαραξΪθε, 

αγνξΪζηεθε ηειηθΪ γηα 11.000 δξρ. καδέ κε ην «Σνπέν» (Π.2611) ηνπ ΟδπζζΫα 

ΦσθΪ (28/6/1962).   

 «Οη ηΫζζεξηο ΔπαγγειηζηΫο» (Π.2276), γηα 16.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 25.000 δξρ.), 

απφ ηνλ ΗσΪλλε Γ[;]θέδε. Σν Ϋξγν απνθηάζεθε σο «Δπηαλεζηαθά ζρνιά [πηζαλψο 

ΓνμαξΪο]», κε ηελ αηηηνινγέα φηη ε Πηλαθνζάθε ζηεξεέηαη παξεκθεξνχο Ϋξγνπ θαη 

ζεσξεέ απηφ σο αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο επηαλεζηαθάο ηΫρλεο ηνπ ηΫινπο ηνπ 18νπ 

αη.» (27/3/1959). 

 «Σκάκα παξαζηΪζεσο ηνπ ΓΪκνπ ελ ΚαλΪ» (Π.2675, ζρΫδην), «Ηεζνχο σο ΜΫγαο 

Αξρηεξεχο» (Π.2676, ζρΫδην) θαη «Ηεξαξρεο» (Π.2677, ζρεδην). Απνθηάζεθαλ απφ 

ηνλ Θξαζχβνπιν Επξέκε γηα 18.000 δξρ., καδέ κε ηξηα ζρΫδηα ηνπ Ηεξψλπκνπ 

Πιαθσηνχ: «Πξνθάηεο» (Π.2672), «ΗεξΪξρεο» (Π.2673), «Δπαγγειηζηάο» 

(Π.2674), ζπλεδξηαζε ηεο 26/1/1963).  

 

Ησάλλεο Κνξάεο (1799-1841)  

 «ΚπξηΪθνο ΥσξαθΪο, 1826» (Π.2235), γηα 4.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 5.000 δξρ.) 

απφ ηνλ Φξέμν Λακπξέδε, κε ην επηρεέξεκα φηη «ε Πηλαθνζάθε δελ Ϋρεη Ϋξγν ηνπ 

ελ ιφγσ δσγξΪθνπ, ηνπ νπνένπ ηα Ϋξγα εέλαη εμαηξεηηθΪ ζπΪληα, ζεσξεέ δε ην Ϋξγν 

θαιφ»(17/6/1958).  

 

Γηνλύζηνο Εαβεξδηλόο (α΄ κηζό ηνπ 19
νπ

 αη.): 

 «Κφκεο Guilford, 1826» (Π.2729, κνιχβη ζε ραξηέ) απφ ηνλ Γεψξγην Π. Ηζηδψξνπ 

(26/4/1963). 

 

Γηνλύζηνο Καιιηβσθάο (1806-1877) 

 «Πξνζσπνγξαθέα Ϊλδξα, 1847» (Π.2093), γηα 500 δξρ., ρσξέο φκσο λα 

αλαθΫξεηαη ην φλνκα ηνπ πσιεηά ζηα πξαθηηθΪ (30/5/1955). 
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Μαξίλνο Μαληδαβίλνο (Κεξθπξα, β΄ κηζό ηνπ 19
νπ

 αη.) 

 «Πξνζσπνγξαθέα Ϊλδξα» (Π.2094), γηα 400 δξρ. (30/5/1955).  

 «Πξνζσπνγξαθέα Ϊλδξα» (Π.2214), γηα 4.000 δξρ. καδέ κε ην Ϋξγν ηνπ Γ. Άβιηρνπ 

«Πξνζσπνγξαθέα ηεο κεηΫξαο ηνπ θαιιηηΫρλε, 1880» (Π.2215) απφ ηνλ Φξέμν 

Λακπξέδε. χκθσλα κε ηα πξαθηηθΪ «πξφθεηηαη πεξέ πηλΪθσλ αμηφινγσλ 

θαιιηηερλψλ ηνπ ΗΘ αη., Ϋθαζηνο ησλ νπνέσλ αληηπξνζσπεχεηαη ζηε ζπιινγά δη‟ 

ελφο κφλν Ϋξγνπ» (6/5/1958). 

 

Κσλζηαληίλνο Ηαηξάο (1812-1888) 

 «Πξνζσπνγξαθέα Ϊλδξα» (Π.2823) απφ ηνλ Γεψξγην Π. Ηζηδψξνπ (6/6/1963, καδέ 

κε ζεηξΪ Ϊιισλ Ϋξγσλ, φια γηα 20.00 δξρ.) 

 

Γηνλύζηνο Σζόθνο (1820-1862) 

 «Πξνζσπνγξαθέα θπξέαο, π. 1860» (Π.1962), γηα 4.000 δξρ., απφ ηελ θπξέα Υαξ. 

ΚαιηθαληδΪξνπ, απφθαζε Γ: 17/1/1955.  

 «ΕσγξΪθνο ζην εξγαζηάξη ηνπ θαη πξφζσπα κε ελδπκαζέεο ηεο επνράο» (Π.1871), 

απφ ηνλ Θεκ. Α. ΦηιαδειθΫα, θφζηηζε καδέ κε Ϋλα πξφπιαζκα ηνπ Λ. Γξφζε θαη 

Ϋλα κεηΪιιην ηνπ ψρνπ 17.000 δξρ. (6/10/1955). Σν ζπγθεθξηκΫλν Ϋξγν Ϋρεη ηέηιν 

«ΝΫνο θαιιηηΫρλεο κε ην κνληΫιν ηνπ, π.1840-1845» θαη απνδέδεηαη ζε Ϊγλσζην 

θαιιηηΫρλε.  

 «Πξνζσπνγξαθέα θπξέαο, 1851» (Π.2194), γηα 7.500 (αξρηθά ηηκά 9.000 δξρ.) απφ 

ηνλ Φξέμν Λακπξέδε, «Ϋξγν αξέζηεο ηΫρλεο ηθαλνχ θαιιηηΫρλε ηνπ 19νπ αη. πνπ 

δελ αληηπξνζσπεχεηαη επαξθψο ζηηο ζπιινγΫο» (3/9/1957).  

 «Πξνζσπνγξαθέα αλδξφο» (Π.2238) γηα 4.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 6.000 δξρ.), 

ρσξέο φλνκα πσιεηά, «πξφθεηηαη πεξέ θαινχ Ϋξγνπ θαη ε ζπιινγά Ϋρεη κφλν δχν 

Ϋξγα ηνπ δσγξΪθνπ» (27/8/1958).  

 «Πξνζσπνγξαθέα αλδξφο» (Π.2965) γηα 5.000 δξρ. απφ ηνλ Μ. ΜηραινθΪθν 

(9/1/1964). 

 «Πξνζσπνγξαθέα αλδξφο» (Π.2968) γηα 5.000 δξρ. απφ ηνλ Νέθν ΝηθνιΪνπ 

(9/1/1964). 

 

Γεώξγηνο Άβιηρνο (1842-1909) 

 «Πξνζσπνγξαθέα ηεο κεηΫξαο ηνπ θαιιηηΫρλε, 1880» (Π.2215), γηα 4.000 δξρ., 

καδέ κε ην Ϋξγν ηνπ Μ. Μαληδαβέλνπ «Πξνζσπνγξαθέα Ϊλδξα» (Π.2214), απφ ηνλ 

Φξέμν Λακπξέδε, κε ην ζθεπηηθφ φηη «πξφθεηηαη πεξέ πηλΪθσλ αμηφινγσλ 

θαιιηηερλψλ ηνπ ΗΘ αη., Ϋθαζηνο ησλ νπνέσλ αληηπξνζσπεχεηαη ζηε ζπιινγά δη‟ 

ελφο κφλν Ϋξγνπ» (6/5/1958). 

 

 

ππξίδσλ Πειεθάζεο (1843-1916):  

 «Εαθχλζηνο εππαηξέδεο (Πξνζσπνγξαθέα Εαθχλζηνπ κε ζηνιά πξνμΫλνπ 

Απζηξέαο)» (Π.2403), γηα 3.500 απφ ηε Λνπΐδα ΞαλζΪθε (10/11/1960). 
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Υαξάιακπνο Παρήο (1844-1891) 

 «Πξνζσπνγξαθέα θπξέαο, 1875» (Π.2202), γηα 3.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 3.500 δξρ.) 

απφ ηνλ Κσλζη. νκαζηΪλν. Σν Γ «εμΫηαζε ην Ϋξγν θαη ην βξάθε ζε Ϊξηζηε 

θαηΪζηαζε θαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ θαιιηηΫρλε, ν νπνένο αληηπξνζσπεχεηαη κε 

Ϋλα κφλν Ϋξγν ζηελ Πηλαθνζάθε» (19/12/1957).  

 «Πνιεκηζηάο, 1875» (Π.3287, κνιχβη)  γηα 1.100 δξρ. απφ ηνλ ΔπΪγγειν 

ΛπκπεξΪθε (13/2/1965). 

Γεώξγηνο ακαξηδήο (1868-1925) 

 «Νεθξά θχζε (θξνχηα)» (Π.3419) γηα 5.000 δξρ. απφ ηνλ Γ. Καξηεξ (21/12/1965). 

 «Άπνςε ΝεΪπνιεο, 1896» (Π.3541) γηα 20.000 δξρ. απφ Μαξέδ Ρνκπφθνπ 

(1/7/1966, Β΄ Σκάκα). 

 

Δπηαλεζηαθή ηέρλε (άγλσζηνη θαιιηηέρλεο) 

 «Πξνζσπνγξαθέα αλδξφο» (Π.2279), γηα 3.300 δξρ. (αξρηθά ηηκά 4.000 δξρ.) απφ 

ηνλ Νέθν ΝηθνιΪνπ. Σν Ϋξγν ζεσξάζεθε ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηερλνηξνπέαο ηνπ 

ηΫινπο ηνπ 18
νπ

 θαη ησλ αξρψλ ηνπ 19
νπ

 αη. θαη ρξάζηκν γηα ηηο ζπιινγΫο ηεο 

Πηλαθνζάθεο  (27/3/1959). 

 «Πξνζσπνγξαθέα Αλη. Μειηζηαγνχο» (Π.2292), γηα 8.500 απφ ηελ θπξέα Μ. 

ΒνπηζηλΪ (22/4/1959). 

 «Πξνζσπνγξαθέα αλδξφο» (Π.2824] απφ ηνλ Γεψξγην Π. Ηζηδψξνπ (6/6/1963, καδέ 

κε ζεηξΪ Ϊιισλ Ϋξγσλ, φια γηα 20.000 δξρ.). 

 «Πξνζσπνγξαθέα αλδξφο» (Π.2813) γηα 5.000 δξρ. απφ ηνλ Υαξέιαν ΚαινγεξΪην 

(4/7/1963). 

 «Δηζφδηα ηεο Θενηφθνπ» (Π.2815) γηα 20.000 δξρ. απφ ηνλ Φξ. Πνιέηε (4/7/1963). 

 «Πξνζσπνγξαθέα αλδξφο» (Π.2946) γηα 5.500 δξρ. απφ ηνλ Κσλ/λν Γεξειά 

(24/9/1963).  

 «ΜεηΪζηαζηο Θενηφθνπ» (Π.3171), «Μνξθά γΫξνληνο (profil)» (Π.3172), 

«Μνξθά γΫξνληνο» (Π.3173), «Φπγε εηο Αέγππηνλ» (Π.3174), «Ο ζξέακβνο ησλ 

ηερλψλ» (Π.3175), «Πξφθηι λΫαο» (Π.3176), «ξακα Φξαγθηζθαλνχ» (Π.3177), 

«Αθξνδέηε αλαπαπφκελε» (Π.3178). Οη ειαηνγξαθέεο αγνξΪζηεθαλ γηα 25.000 

δξρ. απφ ηε ΓαλΪε ΣζνπθαιΪ. χκθσλα κε ηα πξαθηηθΪ πξνζθΫξζεθαλ σο Ϋξγα 

ηνπ Καληνχλε, αιιΪ ν ΚαιιηγΪο Ϋθξηλε πσο αλάθνπλ ζε Ϊγλσζην, αιιΪ αμηφινγν 

Δπηαλάζην δσγξαθν (6/11/1964). 

 Έληεθα ζρΫδηα ηεο «ρνιάο Καληνχλε-Κνπηνχδε» (Π.2733-2743) απφ ηνλ 

Γεψξγην Π. Ηζηδψξνπ γηα 15.500 δξρ. καδέ κε Ϊιια Ϋξγα (26/4/1963). χκθσλα κε 

ηνλ θαηΪινγν ηεο ΔΠΜΑ ζηνλ Νηθ. Καληνχλε απνδέδεηαη ε «πνπδά ρεξηψλ» 

(Π.2742), θαη κε εξσηεκαηηθφ ηα: «Κεθαιη» (Π.2733), «ΗεξΪξρεο» (Π.2734, 

Π.2736, Π.2737, Π.2738, Π.2739) θαη «ΗδΫ ν Ϊλζξσπνο» (Π.2735). ηνλ Ν. 

Κνπηνχδε (;) ην ζρΫδην «Δπαγγειηζηάο ΜΪξθνο» (Π.2741), θαη ζε Ϊγλσζην 

θαιιηηΫρλε ηα ζρεδηα «Άγηνο έκσλ» (Π.2740) θαη «Κπξέα θαζηζκΫλε» (Π.2743).  

 Γχν μπιφγιππηα θεξνπάγηα ηνπ 17
νπ

 αηψλα, κε νηθφζεκν ζηε βΪζε (Π.2298) γηα 

3.000 δξρ. απφ ηνλ Νέθν ΝηθνιΪνπ. Υαξαθηεξέζηεθαλ «αξέζηεο ηΫρλεο» θαη 

αμηφινγα δεέγκαηα Δπηαλεζηαθάο μπινγιππηηθάο, ρξάζηκα γηα ηηο ζπιινγΫο ηεο 

ΔΠΜΑ (2/10/1960).   

 



   1279 

Οηθνγέλεηα Πξνζαιέληε 

Απφ ηνλ ππξέδσλα Φαλδξέδε αγνξΪζηεθαλ γηα 4.000 δξρ. ηα Ϋξγα: 1) 

Ησάλλεο Βαπηηζηήο Καινζγνύξνο, «Πξνζσπνγξαθέα Π. ΠξνζαιΫληε» (Π.2186, 

ιηζνγξαθέα), 2) Όιγα Πξνζαιέληε-Παπαδεκάθε (1870-1930), «Πξνζσπνγξαθέα 

γπλαέθαο, 1890» (Π.2187, ζρΫδην) θαη «Ηεζνχο δηδΪζθσλ» (Π.2188, ζρΫδην), 3) 

ππξίδσλ Πξνζαιέληεο (1830-1895), «Σνπέν» (Π.2189, πδαηνγξαθέα), 4) Παύινο 

Πξνζαιέληεο (1784-1837), «Μαξηχξην Αγέαο» (Π.2190, κειΪλη θαη κνιχβη ζε 

ραξηέ), θαη «ΔηξνπζθηθΪ βΪδα» (Π.2191, ζΫπηα ζε ραξηέ) θαη 5) Παύινο 

Πξνζαιέληεο ν λεώηεξνο (1857-1894), «9 ζρΫδηα γπλαηθεέαο κνξθάο» (Π.2192, 

ζηληθά κειΪλε), θαη Ϋλα θαηΪζηηρν κε ζρΫδηα (Π.2193, κειΪλη θαη κνιχβη ζε 

ζεκεησκαηΪξην 110 ζειέδσλ). Σν Γ Ϋθξηλε ηελ αγνξΪ ησλ Ϋξγσλ «ιέαλ 

ζπκθΫξνπζαλ, δεδνκΫλνπ φηη εηο ησλ θπξέσλ ζθνπψλ ηεο Πηλαθνζάθεο εέλαη θαη ε 

ζπιινγά αλαιφγσλ Ϋξγσλ, ηα νπνέα παξνπζηΪδνπλ κΫγηζηνλ ηζηνξηθφλ ελδηαθΫξνλ» 

(2/8/1957).  

ηε ζπλεδξέαζε ηεο 18
εο

 Μαξηένπ 1964, ην Γ ελΫθξηλε, επέζεο, ηελ αγνξΪ 

απφ ηνλ π. Φαλδξέδε ησλ εμάο Ϋξγσλ γηα 7.500 δξρ.: 1)  Παύινο Πξνζαιέληεο,  Ϋλα 

ηεηξΪδην δεθανθηψ ζειέδσλ κε ζρεδηα (Π.3021/α), «Ζ Απγά» (Π.3021/β, ζΫπηα ζε 

ραξηέ), «α) Αλδξηθά κνξθά θαη βΪδα, β) ΒΪδα» (Π.3021/γ, κνιχβη ζε ραξηέ), θαη 

«ΘιηκκΫλνο Ϊγγεινο γηα ηε βΪζε ηεο πξνηνκάο Μαηηιαλη ελ ΚΫξθπξα» (Π.3021/δ, 

κνιχβη ζε ραξηέ). 2) Αηκίιηνο Πξνζαιέληεο (1859-1926), ηξεέο πδαηνγξαθέεο κε 

ζΫκα ηελ Αθξφπνιε (Π.3022/α-γ) θαη 3) «Ο ΚαλΪξεο» (Π.3023), πδαηνγξαθέα, ζηα 

πξαθηηθΪ απνδηδνηαλ ζηελ Δπθξνζχλε ΠξνζαιΫληε. ηνλ θαηΪινγν ηεο ΔΠΜΑ 

ζεσξεέηαη εξγν ηνπ Αηκέιηνπ ΠξνζαιΫληε). 

 

πύξνο Πξνζαιέληεο (1830-1895): «Πξνζσπνγξαθέα Ϊλδξα» (Π.2960) γηα 4.500 

δξρ. απφ ηνλ ΜΪλν ΕαραξΪθε (30/11/1963). 

Αηκίιηνο Πξνζαιέληεο (1859-1926): «Θαιαζζνγξαθέα» (Π.3163) γηα 1.100 δξρ. 

απφ Εεξκαηλ Φαλδξέδνπ (6/11/1964). 
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γ) Πξώηνη Νενέιιελεο δσγξάθνη 

Άγλσζηνο  

 «Πξνζσπνγξαθέα ηνπ Φαλαξηψηε Γεψξγηνπ ΚσηζΪθε, 1820» (Π.1820), γηα 3.750 

δξρ. απφ ηνλ Γ. ΠαπαληθνιΪνπ (20/6/1955). 

 

Άγλσζηνο, αξρέο 19
νπ

 αηώλα  

 «Πξνζσπνγξαθέα γπλαέθαο» (Π.2204), γηα 2.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 3.000 δξρ.) 

απφ ηνλ Θεφδσξν ΕνπκπνπιΪθε. Πξφθεηηαη γηα Ϋξγν θαιάο ηΫρλεο ησλ αξρψλ ηνπ 

ΗΘ αηψλα (13/2/1958). 

 

Κσλζηαληίλνο Φαλέιιεο (1791-1863) 

 Σξέα ζρΫδηα (θΪξβνπλν θαη θηκσιέα ζε ζαιαζζέ ραξηέ): «Δπαγγειηζηάο» (Π.2716), 

«Ο Απφζηνινο Παχινο» (Π.2717) θαη «Ο Άγηνο Παχινο» (Π.2718) απφ ηνλ 

Γεψξγην Π. Ηζηδψξνπ (26/4/1963).  

 «Μνξθά Υξηζηνχ» (Π.2985, ιΪδη ζε ραξηη) απφ ηνλ Γεκ. ηΪηθν (20/2/1964, καδέ 

κε Ϊιια δχν ζρΫδηα ησλ Παλαγηψηε ΓνμαξΪ θαη Γ. Καιηξηηηψηε γηα 8.000 δξρ.) 

 

PetervonHess (1792-1871) 

 «ΑγσληζηΫο αηελέδνληεο ηελ Αθξφπνιε, 1829» (Π.2293), γηα 3.000 κΪξθα, ηνλ 

πξφηεηλε πξνο αγνξΪ ν ελ Γεξκαλέα πξΫζβεο ηεο ΔιιΪδαο θ. ;ΣειληΫο; θαη Ϋρεη 

δεηάζεη πξνζεζκέα Ϋμη εβδνκΪδσλ. Δπεηδά πέλαθεο ηνπ δσγξΪθνπ απηνχ Ϋρνπλ 

θαηαζηξαθεέ θαηΪ ηνλ ηειεπηαέν πφιεκν θαη δε ε γλσζηά ζεηξΪ ησλ ζθελψλ ηεο 

ΔπαλΪζηαζεο «ΚΪησζη ηεο ηνμνζηνηρέαο. UnterdenArcaden» ζην Μφλαρν, ν 

πέλαθαο ζεσξεέηαη ηδηαηηΫξσο πνιχηηκνο. 

 

Πέηξνο Παπιίδεο-Μελώηνο (1800-1861) 

 «Νηθεθφξνο Θενηφθεο» (Π.2825, ιηζνγξαθέα) απφ ηνλ Γεψξγην Π. Ηζηδψξνπ 

(6/6/1963).  

 

Γεώξγηνο Μαξγαξίηεο (1814-1884) 

 Σξέα ζρΫδηα κε πνξηξΫηα Αγσληζηψλ ηνπ 1821 (Π.2434, Π.2435, Π.2436) γηα 

21.000 δξρ., θαη «Πξνζσπνγξαθέα ηνπ Σζακαδνχ» (Π.2439), γηα 12.000 δξρ. απφ 

ηνλ πσιεηά Η. Ηζααθέδε (28/4/1961).  

 «ΜΪξθνο Μπφηζαξεο» (Π.2818) γηα 2.500 δξρ. απφ ηνλ Φ. ΜαιΫα (6/6/1963).  

 «ΚαζηζκΫλε γπλαέθα, π. 1840-1845» (Π.2811) γηα 12.000 δξρ. απφ ηελ θπξέα 

Πεηξηηζνπνχινπ (4/7/1963).  

 «Άπνςε ηεο Αθξφπνιεο, π. 1845» (Π.2961) γηα 7.000 δξρ. απφ ηνλ Μ. Εαραξένπ 

(9/1/1964).  
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Γξεγόξηνο νύηδνο (1814-1869) 

 «ΜηθξΪ ηζηηνθφξα (Θαιαζζνγξαθέα)» (Π.2219, ειαηνγξαθέα, 10.000 δξρ,), 

«Άπνςε ηνπ ΠεηξαηΪ» (Π.2220, πδαηνγξαθέα, 4.000 δξρ.), «Άπνςε κλεκεένπ 

ΦηινπΪππνπ, 1841» (Π.2221, πδαηνγξαθέα, 4.000 δξρ.), «Άπνςε ΠεληΫιεο» 

(Π.2222, πδαηνγξαθέα, 4.000 δξρ.), θαη «Ηηαιηθφ ηνπέν» (Π.2223, ζΫπηα θαη Ϊζπξε 

θηκσιέα ζε ραξηη, 3.000 δξρ.). Σα Ϋξγα αγνξΪζηεθαλ γηα ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 

30.000 δξρ. απφ ηνλ Π. Αξγπξφπνπιν, κε ην ζθεπηηθφ φηη «πξφθεηηαη πεξέ Ϋξγσλ 

ελφο ησλ πξψησλ Διιάλσλ δσγξΪθσλ ηνπ παξειζφληνο αηψλνο, πνπ ππάξμε 

καζεηάο ηνπ Ingres θαη απφ ηνπο πξψηνπο θαζεγεηΫο δσγξαθηθάο ζην 

Πνιπηερλεέν» (ζπλεδξέαζεο ηεο 15
εο

 Μαΐνπ 1958).  

 Σξεηοιηζνγξαθέεο: «Portique du temple d' Erechtée, 1842» (Π.3260), «L' Acropole 

vue du côté du champs de Mars, 1842» (Π.3261) θαη «Temple d' Erechtée, 1842» 

(Π.3262). Καη Ϋλα ιεχθσκα κε ζρΫδηα (Π.3263) γηα 13.000 δξρ., επέζεο απφ ηνλ 

Πεξηθιά Αξγπξφπνπιν. χκθσλα κε ηα πξαθηηθΪ ν ΚαιιηγΪο, ν νπνένο εέρε 

κεηαβεέ «θαηΪ ζχκπησζηλ» ζηελ νηθέα ηνπ Αξγπξφπνπινπ, εέδε «αλεξηεκΫλαο 

ηΫζζαξαο ιηζνγξαθέαο ηνπ δσγξΪθνπ Γξεγνξένπ νχηδνπ θαη εξψηεζε ηνλ 

Αξγπξφπνπιν εΪλ ζα άην δηαηεζεηκΫλνο λα ηεο πνπιάζεη ζηελ ΔΠΜΑ. ην 

ζεκεέν απηφ ν Α. αλΫθεξε φηη ππΪξρεη θαη Ϋλα ιεχθσκα κε ζρΫδηα ηνπ θαιιηηΫρλε, 

ην νπνέν επΫδεημε ζηνλ δηεπζπληά θαη εδάισζε φηη άηαλ δηαηεζεηκΫλνο λα πνπιάζεη 

πΪληα ηαχηα ζην έδξπκα. Ο ΚαιιηγΪο θξνλεέ φηη ζα άηαλ ζθφπηκν λα αγνξαζζνχλ 

απφ ηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε ηα δεέγκαηα απηΪ ηεο ηΫρλεο ηνπ νχηδνπ, φζηηο εέλαη 

εηο εθ ησλ παιαηφηεξσλ αγλννπκΫλσλ εηζΫηη Διιάλσλ θαιιηηερλψλ θαη ηνπ νπνένπ 

ην Ϋξγν εέλαη νξζφλ λα ζπγθεληξσζεέ ζηελ Δζληθά Πηλαθνζάθε» (29/1/1965).  

 

Βαζίιεηνο θόπαο (1820-1883) 

 «Ο γιχπηεο» (Π.2091) γηα 2.000 δξρ. απφ ηνλ ππξέδσλα ΒΪξια (30/5/1955).  

 Έμη ζρΫδηα: «Λνπινχδη» (Π.2639/α), «ΣξηαληΪθπιιν» (Π.2639/β), «Σνπέν» 

(Π.2639/γ), «Σνπέν κε εξεέπηα» (Π.2639/δ), «Φχιιν ινπινπδηνχ» (Π.2639/ε) θαη 

«Φχιιν ινπινπδηνχ, ινπινχδη» (Π.2639/ζη), ηα νπνέα αγνξΪζηεθαλ απφ ηνλ Μ. 

ΕαραξΪθε γηα 15.000 δξρ., καδέ κε ην «Σν Βαζηιηθφ Πεξέπηεξν ζηνλ ΠεηξαηΪ» 

(Π.2638, Lavis ζε ραξηέ) ηνπ ΟδπζζΫα ΦσθΪ (29/11/1962). 

 

Αιέμαλδξνο Γακίξεο (Καιαξξύηεο Ζπείξνπ 1820-;) 

 «Πξνζσπνγξαθέα θπξέαο, 1855» (Π.1889), γηα 3.500 δξρ. απφ ηελ Σνχια 

Αξαβαληηλνχ, κε ην ζθεπηηθφ φηη ν θαιιηηΫρλεο δελ εθπξνζσπεέηαη ζηελ ΔΠΜΑ 

θαη ην Ϋξγν ηνπ Ϋρεη ηζηνξηθά θαη θαιιηηερληθά αμέα (2/10/1956). 

 

Francesco Pige (1822-1862) 

 «Πξνζσπνγξαθέα Ϊλδξα, 1860» (Π.2489) γηα 13.000 δξρ. απφ ηνλ Δπζη. 

Κπξιφγινπ (14/9/1961). 
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VicenzoLanza (1822-1902)  

 «Πξνθάηεο» (Π.2719, κνιχβη ζε γαιΪδην ραξηέ) απφ ηνλ Γεψξγην Π. Ηζηδψξνπ 

(26/4/1963). 

 

Αξηζηείδεο Οηθνλόκνπ (1823-1887) 

 «Πξνζσπνγξαθέα Ϊλδξα» (Π.3282) γηα 20.000 δξρ. απφ ηελ θπξέα Λ. Γπαιέζηξα 

(13/2/1965). 

 

Νηθόιανο Ξπδηάο-Σππάιδνο (1828-1909) 

 «Πξνζσπνγξαθέα θπξέαο, 1865» (Π.1963), γηα 4.000 δξρ. απφ ηνλ Βαζέιεην 

ΜαιηΫδν (17/1/1955).  

 «Πξνζσπνγξαθέα Νηθ. ΣξΫθα» (Π.2171), γηα 3.000 δξρ. απφ ηνλ Υξ. ΒιΪρν 

(13/2/1956).  

 «Νεθξά θχζε» (Π.1870), γηα 5.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 6.000 δξρ.) απφ ηνλ Γεκ. 

ΔκηξδΪ. Ο ΚαιιηγΪο πξφηεηλε ηελ αγνξΪ δηφηη «ελψ ππΪξρνπλ Ϋξγα ηνπ θαιιηηΫρλε 

ζηε ζπιινγά εέλαη πξνζσπνγξαθέεο θαη δελ αληηπξνζσπεχνπλ επαξθψο ηνλ 

θαιιηηΫρλε. Πξφθεηηαη επέζεο γηα αμηφινγν Ϋξγν ζε θαιά θαηΪζηαζε» 

(22/5/1956). 

 «Πξνζσπνγξαθέα Ϊλδξα, 1862» (Π.2199), γηα 5.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 8.000 δξρ,) 

απφ ηνλ Φξέμν Λακπξέδε. χκθσλα κε ηα πξαθηηθΪ ν πέλαθαο άηαλ «πξντφλ ηεο 

θαιχηεξεο θαιιηηερληθάο πεξηφδνπ ηνπ δσγξΪθνπ, ν νπνένο Ϊιισζηε δελ 

αληηπξνζσπεχεηαη επαξθψο ζηε ζπιινγά ηεο ΔΠΜΑ» (15/10/1957). 

 «Πξνζσπνγξαθέα γπλαέθαο κε γπαιηΪ» (Π.2816) απφ ηνλ Μ. ΕαραξΪθε, γηα 

12.000 δξρ., καδέ κε Ϋλα αθφκε Ϋξγν «Αγλψζηνπ Ηηαινχ 17
νπ

 αη.» πνπ παξηζηΪλεη 

«λάπηνλ θνηκψκελνλ» (6/6/1963). 

 «Πξνζσπνγξαθέα ηεξσκΫλνπ» (Π.3440) γηα 7.000 δξρ. απφ ηνλ ΜΪξην ΛνβΫξδν 

(1/4/1966, πξνυπνινγηζκφο Β΄ Σκάκαηνο). 

 

Νηθόιανο Κνπλειάθεο (1829-1869)  

 «Πξνζσπνγξαθέα γπλαέθαο» (Π.2196), γηα 5.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 6.000 δξρ.) 

απφ ηνλ Γ. ΒαζηιεηΪδε. χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ ην «Γ ζεσξεέ ην Ϋξγν 

θαηΪιιειν γηα ηηο ζπιινγΫο ηεο ΔΠΜΑ αθελφο δηφηη εέλαη «θαιάο ηΫρλεο», 

αθεηΫξνπ δηφηη απνηειεέ δεέγκα δηαθνξεηηθάο ηερλνηξνπέαο ηνπ θαιιηηΫρλε θαη σο 

εθ ηνχηνπ εέλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο εμΫιημεο ηνπ (15/10/1957). 

 «ΠνξηξΫην γπλαηθφο» (Π.2821), πηζαλψο ηνπ ΚνπλειΪθε, «εκηηειάο 

ειαηνγξαθέα», ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθΪ, αγνξΪ απφ ηνλ Γεψξγην Π. Ηζηδψξνπ καδέ 

κε Ϊιια εξγα (6/6/1963).  

 

 

Θεκηζηνθιήο Γξάθνο (1830-1905) 

 «Πξνζσπνγξαθέα Λπθνχξγνπ Κξηζηελέηε» (Π.2198), γηα 4.000 δξρ. απφ ηνλ 

ζηξαηεγφ ππξαθφπνπιν. χκθσλα κε ηα πξαθηηθΪ «ν πέλαθαο παξνπζηΪδεη 

ηδηαέηεξν ελδηαθΫξνλ, Ϋρεη θηινηερλεζεέ απφ νιέγνλ γλσζηφλ θαιιηηΫρλε ηνπ 
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παξειζφληνο αηψλνο πνπ νπδφισο αληηπξνζσπεχεηαη ζηε ζπιινγά ηεο ΔΠΜΑ. 

Δέλαη δεέγκα αξέζηεο ηΫρλεο θαη παξηζηΪλεη ηνλ αξρεγφ ηεο γλσζηάο νηθνγελεέαο 

ησλ αγσληζηψλ ηνπ νπνένπ θαζφζνλ γλσξέδνπκε δελ ζψδεηαη Ϊιιε 

πξνζσπνγξαθέα» (15/10/1957). 

 

Ν.Δ. Εαηάκεο (β΄ κηζό 19
νπ

 αησλα) 

 «Ζ Ϋμνδνο ηνπ Άξεσο» (Π.3333) γηα 9.000 δξρ. απφ ηελ Μέξθα Αλ. Ναζαλαάι 

(7/5/1962). 

 

Πεξηθιήο Παληαδήο (1849 – 1884) 

 «Νεθξά θχζε κε θπδψληα, π.1880» (Π.1825) θαη «Κνξέηζη κε καληάια» (Π.1826) 

γηα 8.000 δξρ. απφ ηνλ Η. ηδΫξε, «ιακβαλνκΫλεο ππ‟ φςηλ ηεο ζπΪλεσο ησλ Ϋξγσλ 

ηνπ θαιιηηΫρλνπ ηνχηνπ ελ ΔιιΪδη θαη ηεο θαιιηηερληθάο απηψλ αμέαο» 

(20/6/1955).  

 «Πξνζσπνγξαθέα θπξέαο» (Π.2167), γηα 5.000 δξρ. απφ ηνλ Βαζέιεην ΜαιηΫδν, κε 

ην ζρφιην φηη «ην Ϋξγν ηνπ Παληαδά εέλαη θαιάο ηΫρλεο θαη θαιψο δηαηεξεκΫλν. 

Δέλαη απφ ηα ιέγα Ϋξγα πνπ δσγξΪθηζε πξηλ ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ ζην ΒΫιγην, 

εέλαη δε πνιχηηκν απφθηεκα γηα ηελ Πηλαθνζάθε ζηελ νπνέα ν θαιιηηΫρλεο δελ 

αληηπξνζσπεχεηαη επαξθψο» (5/2/1957). 

 «Θαιαζζνγξαθέα» (Π.2565), γηα 30.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 35.000 δξρ.) απφ ηνλ 

Ζιέα Ζιηνχ (19/1/1962).  

 «Σνπέν» (Π.2631) γηα 9.000 δξρ. απφ ηνλ ΜΪλν ΕαραξΪθε (29/11/1962).  

 «Άξεηνο ΠΪγνο, 1880» (Π.3154) γηα 28.000 δξρ. απφ ηνλ Φ. ΜαιΫα (22/9/1964).  

 «Νεθξά θχζε κε ινπινχδηα, π. 1875-1877» (Π.3544, 50.000 δξρ.) θαη «Λαγφο, π. 

1875-1877» (Π.3545, 50.000 δξρ.) απφ ηνλ Δκκ. Εαραξένπ (1/7/1966, Β΄ Σκάκα).   

 

Ησάλλεο Αιηακνύξαο (1852-1878) 

 «Σν ιηκΪλη ηνπ Helsingor, 1874» (Π.2168), γηα 12.500 δξρ. απφ ηελ Δι. 

ΚνπηζαιΫμε. Σν Ϋξγν θξέζεθε «αξέζηεο ηΫρλεο θαη θαιψο δηαηεξεκΫλν, ζα εέλαη 

δε πνιχηηκν απφθηεκα γηα ηε ζπιινγά, δεδνκΫλνπ φηη νιέγα Ϋξγα ηνπ εμαέξεηνπ 

απηνχ θαιιηηΫρλε ππΪξρνπλ πιΫνλ εηο ην εκπφξην» (5/2/1957). 

 «Θαιαζζνγξαθέα κε δχν θαξΪβηα» (Π.2564), γηα 10.000 δξρ. απφ ηνλ ΜΪλν 

ΕαραξΪθε (19/1/1962).  

 «Θαιαζζνγξαθέα» (Π.2671) γηα 12.000 δξρ. απφ ηνλ Θξαζχβνπιν Επξέκε 

(26/1/1963).  

 «Ναπκαρέα» (Π.2679) γηα 15.000 δξρ. θαη «Καΐθηα» (Π.2680) γηα 10.000 δξρ. απφ 

ηνλ Μ. ΕαραξΪθε (15/2/1963).  

 «Θαιαζζνγξαθέα, 1874» (Π.3283) γηα 13.500 δξρ. απφ ηνλ Γεψξγην Γθνχλε 

(13/2/1965).  

 ΚαξΪβη ζηελ αθξνγηαιηΪ, 1874 (Π.3312) γηα 23.000 απφ ηνλ Γεψξγην ΜπεδεληΪθν 

(26/3/1965).  
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Μηραήι Αιαρνύδνο (1864-1934;) 

 «Πξνζσπνγξαθέα λΫαο» (Π.2207), γηα 4.500 δξρ απφ ηνλ Δπζη. Κπξιφγινπ. Σν 

Γ εμΫηαζε ην Ϋξγν θαη «απεθΪλζε φηη πξφθεηηαη πεξέ πέλαθνο θαιεο ηΫρλεο, 

θαιιηηΫρλνπ φζηηο δελ αληηπξνζσπεχεηαη ζηελ Πηλαθνζάθε» (13/2/1958). 

 

ππξίδσλ θαξβέιεο (1868-1942) 

 «Θαιαζζνγξαθέα» (Π.3587) γηα 7.000 δξρ. απφ ηνλ ΔπΪγγειν νθνχιε (1/7/66, 

Β΄ Σκάκα). 

 

Αγλώζηνπ Κξεηόο ηνπ 19
νπ

 αηώλα 

 «Πξνζσπνγξαθέα γπλαέθαο» (Π.2169), γηα 7.000 δξρ. απφ ηελ ΑζελΪ ΜαιαθΪζε. 

Δέλαη «Ϋξγν αμηφινγν Κξεηφο θαιιηηΫρλνπ δξΪζαληνο θαηΪ ηνλ 19
ν
 αηψλα. 

Πέλαθεο ηνπ αγλψζηνπ ηνχηνπ θαιιηηΫρλε δελ εέραλ κΫρξη ζάκεξα εκθαληζζά ζην 

εκπφξην. Ο πξνζθεξφκελνο πέλαθαο ζεσξεέηαη απνιχησο θαηΪιιεινο γηα ηε 

ζπιινγά ηεο ΔΠΜΑ, ζΫιεη δε απνηειΫζεη θαη ηελ απαξρά κηαο επηζηακΫλεο 

Ϋξεπλαο πεξέ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ θαιιηηΫρλε» (8/3/1957). 

 

Αγλώζηνπ, αξρέο 19
νπ

 αηώλα 

 «Πξνζσπνγξαθέα γπλαέθαο» (Π.2204), γηα 2.000 δξρ. απφ Θ. ΕνπκπνπιΪθε 

(13/2/1958). 

 

σθξάηεο Καξέιιεο: 

 «Αιά ΠαζΪο, 1850» (Π.3294, θΪξβνπλν θαη θηκσιέα ζε ραξηέ), αγνξΪ απφ ηνλ Μ. 

ΕαραξΪθε (13/2/1965, καδη κε ζρΫδηα ηνπ αββέδε γηα 5.000 δξρ.).  

 

Άγλσζηνο 

 Πξνζσπνγξαθέα λΫνπ (αξρηθΪ Μ.Δ.) κεηΪ πξνηνκάο ηνπ ζσλνο» (Π.3070) γηα 

10.000 δξρ. απφ ηνλ Η. Ηζαθέδε (6/6/1964).  

 

 

Χαξαθηηθά: 

 Gottlieb Bodmer – Franz Hanfstaengl: «Ο βαζηιηΪο ηεο Βαπαξέαο Λνπδνβέθνο 

A΄ κε ηελ νηθνγΫλεηΪ ηνπ, εμεηΪδεη ηνλ πέλαθα απφ ηελ εέζνδν ηνπ ζσλα ζην 

Ναχπιην, π. 1836», ιηζνγξαθέα (Π.2252), γηα 1.600 δξρ. απφ ηνλ Υξάζην Δκκ[;;;]. 

Έξγα σο ην πξψηνλ, εέραλ επξεέα δηΪδνζε επέ ζσλνο ελ ΔιιΪδη, πιΫνλ δε ηεο 

ηερληθάο ηνπ αξηηφηεηαο απνηειεέ ηζηνξηθφλ ζηνηρεένλ ηεο επνράο (12/1/1959). 

 

 Απφ ηελ Δηξάλε Η. Γηαλλνχθνπ, θαηΪζηεκα «Αληέθα», ηξεέο ιηζνγξαθέεο:: «ζσλ, 

βαζηιεχο ηεο ΔιιΪδαο», (Π.2244), «Ο ΘΪλαηνο ηνπ ΜΪξθνπ Μπφηζαξε» (Π.2245) 

θαη «Ο Αξρηεπέζθνπνο Γεξκαλφο ζηα ΚαιΪβξπηα ηελ 25 Μαξηένπ 1821» 

(Π.2246), αληέ ζπλνιηθάο ηηκάο 1.950δξρ. ΓεδνκΫλνπ φηη πξφθεηηαη πεξέ Ϋξγσλ 
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ηζηνξηθάο κελ θπξέσο ζεκαζέαο, νπρ άηηνλ απεηΫιεζαλ πξφηππα ηα νπνέα 

αληΫγξαςαλ Έιιελεο θαιιηηΫρλεο, απνηεινχλ ρξάζηκα ζηνηρεέα γηα ηελ ηζηνξέα 

ηεο λενειιεληθάο δσγξαθηθάο (6/11/1958). 

  «Άγηνο Γεψξγηνο ν ΝενκΪξηπο, ν εμ Ησαλλέλσλ, 20 Γεθ. 1856» (Π.2253), 

ραιθνγξαθέα γηα 800 δξρ. απφ Γεκ. Αβδειφπνπιν. ηα πξαθηηθΪ αλαθΫξεηαη φηη 

εέλαη «δεέγκα ραξαθηηθάο ησλ αξρψλ ηνπ παξειζφληνο αηψλνο. Έξγα ηνπ εέδνπο 

ηνχηνπ εέραλ επξεέα θπθινθνξέα, εραξΪρζεζαλ δε ππφ αγλψζησλ σο επέ ησλ 

πιεέζησλ ραξαθηψλ, Ϋξγα ησλ νπνέσλ ε Πηλαθνζάθε πξνζπαζεέ λα ζπιιΫμεη έλα 

θσηέζεη κηα αθαλά αθφκε αιιΪ φρη αζάκαληε πιεπξΪ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

Διιάλσλ θαιιηηερλψλ ηνπ παξειζφληνο αηψλνο» (12/01/1959) 

 Γχν ραιθνέ ραιθνγξαθηψλ θαιιηηερλψλ ηνπ Αγένπ ξνπο, ν Ϋλαο θΫξεη 

ρξνλνινγέα 1833 θαη ν δεχηεξνο 1800. Πσινχληαη γηα 850 δξρ. ην θαζΫλα. 

ΓεδνκΫλνπ φηη νη ραιθνέ απηνέ εέλαη ζε θαιά θαηΪζηαζε, ψζηε λα απνδψζνπλ 

θαζαξΪ αληέηππα, επεηδά δε απνηεινχλ ζηνηρεία λενειιεληθήο θαιιηηερληθήο 

δξαζηεξηόηεηνο, ην Γ εγθξέλεη ηελ αγνξΪ (2/10/1959). 

 

 Ζξαθιήο Λαδαξίδεο, «ζσλ» (Π.2295) θαη «Ακαιέα» (Π.2296), ιηζνγξαθέεο 

αμέαο 1.000 δξρ. ε θαζεκέα (2/10/1959). 

 Blau (1845-;), «ζσλ» (Π.2352) θαη «Ακαιέα» (Π.2353) γηα 1.000 δξρ. απφ ηελ 

Μαξέα ΓΫλνβα (2/5/1960) 

 Κσλζηαληίλνο Παλαγηώηνπ, «Γεληθά Ϊπνςε Κσλζηαληηλνππφιεσο» (Π.2331), 

ραιθνγξαθέα, γηα 500 δξρ. απφ ηελ Γ. Κνπκαξηαλνχ (30/10/1959). 

 Αγλώζηνπ: «Ο βαζηιηΪο ζσλαο», ραιθνγξαθέα (Π.2197) γηα 1.000 δξρ. απφ ηελ 

Δπ. ΛπκπεξΪθε. Σν Ϋξγν θξέζεθε θαηΪιιειν γηα ηνλ πινπηηζκφ ηεο ζπιινγάο 

ραξαθηηθψλ θαη ην Γ θξέλεη ζπκθΫξνπζα ηελ ηηκά (15/10/1957). ηνλ θαηΪινγν 

ηεο ΔΠΜΑ απνδέδεηαη ζηνλ Joseph Lavos ( 1807- 1848)  
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δ) Έιιελεο θαιιηηέρλεο, ηέιε 19
νπ

- αξρέο 20
νπ

 αηώλα 

Νηθεθόξνο Λύηξαο (1832-1904) 

 Δθαηφ ζρΫδηα (Π.1965-2063), γηα 50.000 δξρ. απφ ηελ θφξε ηνπ, Υξπζαπγά Λχηξα 

(17/1/1955).  

 «Απηνπξνζσπνγξαθέα, 1867» (Π.1851), γηα 7.500 δξρ. απφ ηνλ Μ. ΑγηΪλνγινπ 

(κΫζσ ηνπ εκπφξνπ Νηθ. Βαζηιεένπ). ηα πξαθηηθΪ δηαβΪδνπκε: «Μνινλφηη ην 

Ϋξγν Ϋρεη θζνξΪ, εηο επνπζηψδεο επηπρψο κΫξνο, παξνπζηΪδεη ελ ηνχηνηο 

εμαηξεηηθφλ ελδηαθΫξνλ δηφηη δέδεη ηελ κνξθάλ ηνπ κεγαιπηΫξνπ έζσο λενΫιιελνο 

θαιιηηΫρλνπ, απνηειεέ δε ελ ηαπηψ θαιφλ δεέγκα ηεο ηΫρλεο ηνπ» (6/10/1955).  

 «Πξνζσπνγξαθέα ΜαξηΪλζεο Λ. ΥαξηιΪνπ, π. 1895-1900» (Π.2206) γηα 35.000 

δξρ. απφ ηνλ θ. Καξνχζν. Σν Ϋξγν ραξαθηεξέζηεθε «αξέζηεο ηΫρλεο», ελψ 

ηδηαέηεξε αλαθνξΪ Ϋγηλε ζηελ ηερληθά ηνπ: «[Ο πέλαθαο] παξνπζηΪδεη δε ηδηαέηεξν 

ελδηαθΫξνλ ιφγσ ηεο επηηπρνχο επέιπζεο ηνπ δπζρεξεζηΪηνπ πξνβιάκαηνο 

ελαξκφληζεο ηνπ ιεπθνχ θνξΫκαηνο επέ ιεπθνχ βΪζνπο (blancsurblanc)» 

(13/2/1958).  

 «Πξνζσπνγξαθέα Γεσξγένπ θνπδΫ» (Π.2234) θαη «Πξνζσπνγξαθέα ΔιΫλεο 

θνπδΫ» (Π.3156) γηα 3.500 δξρ. απφ ηνλ Γεκ. θνπδΫ, 6/5/1958.
1050

 

 «Πξνζσπνγξαθέα αγνξηνχ (Πεξηθιάο Αξγπξφπνπινο), π. 1880-1890» (Π.2236), 

γηα 15.000 δξρ. απφ ηνλ Π. Αξγπξφπνπιν, θξέζεθε σο αληηπξνζσπεπηηθφ Ϋξγν ηνπ 

θαιιηηερλε (17/6/1958).  

 αξΪληα ζρΫδηα (Π.3445-3496) γηα 40.000 δξρ. απφ ηελ Υξπζαπγά Λχηξα 

(1/4/1966, Β΄ Σκάκα).  

 Πελάληα ζρΫδηα (Π.3608-3657) απφ ηε Υξπζαπγά Λχηξα αληέ 22.000 δξρ., καδέ κε 

Ϋλα ακθέπιεπξν ζρΫδην (Π.3658) ηνπ ΥαιεπΪ (23/2/1967). 

 

Κσλ/λνο Βνιαλάθεο (1837-1907) 

 «Σν ςαξΪδηθν» (Π.1829) γηα 37.000 δξρ. απφ ηνλ Κσλ/λν Αθεληνχιε, κε ην 

ζθεπηηθφ φηη ν πέλαθαο εέλαη «εηο ησλ αληηπξνζσπεπηηθφηεξσλ ηνπ θαιιηηΫρλνπ σο 

θαη ηεο θαιπηΫξαο πεξηφδνπ απηνχ, θαη ιακβαλνκΫλνπ ππ‟ φςηλ φηη πέλαθεο 

αλΪινγνη δελ αλεπξέζθνληαη επθφισο, απεθαζέζζε νκνθψλσο φπσο δηαηεζά αληέ 

30.000 ην πνζφ ησλ 37.000 δξρ» (20/6/1955).  

 «Σν ιηκΪλη ηνπ Βφινπ» (Π.2620) γηα 58.000 δξρ. απφ ηνλ πχξν ΠαπαπΫηξνπ 

(28/9/1962).  

 «Πξηλ απφ ηελ θαηαηγέδα, π. 1883-1885» (Π.3010) γηα 43.000 δξρ. απφ ηε Λέλα 

Γηαιιέζηξα (18/3/1964). 

 «Φαξφβαξθεο» (Π.3664) γηα 28.000 δξρ. απφ ηε νθέα Γθηνχγηα (11/3/1967). 

 

Ησάλλεο Γνύθαο (1841-1916) 

 «Πξνζσπνγξαθέa γπλαέθαο» (Π.3161), «Πξνζσπνγξαθέα αλδξφο θεζνθφξνπ» 

(Π.3162) γηα 13.000 δξρ. απφ ηνλ Μηρ. ΜηραιΪθαθν (6/1/1954). 

 

                                                 
1050Σν Γ απνθαζέδεη ηελ αγνξΪ επεηδά πξφθεηηαη γηα ιέαλ ζπκθΫξνπζα ηηκά  εκεέσζε ζην 

πεξηζψξην: δσξεΪ ΣππΪιδνπ-Μπα;;, 7/10/1964 
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Νηθόιανο Γύδεο (1842-1901)  

 Έληππε δηαθεκηζηηθά αθέζα κε ηελ «Ηζηνξέα» γηα ηελ Δηάζηα Καιιηηερληθά 

Έθζεζε ηνπ ΜνλΪρνπ ην 1903 (Π.2218), γηα 2.000 δξρ. απφ ηνλ ΗσΪλλε Μαΐιε. Σν 

Γ «ιαβψλ ππφςε φηη δελ ζψδνληαη ηΫηνηα αληέηππα, απεηθνλέδνπλ δε γλσζηφ 

πέλαθα ηνπ δσγξΪθνπ» (15/5/1958).  

 «ΚνπξΫαο» (Π.2637) γηα 37.000 δξρ. απφ ηνλ ππνπξγφ ΔπΪγγειν ΑβΫξσθ 

(29/11/1962).  

 «Ηνπδάζ θαη ΟινθΫξλεο» (Π.2703),  ζπλεδξέαζε ηεο 30/3/1963. 

 «Πνξηξαέην Μαξέαο Πιαηά» (Π.2704, γηα 15.000 δξρ.), «Πνξηξαέην Δηξάλεο 

ηξαηεγνπνχινπ, 1863» (Π.2705, γηα 18.500 δξρ.) θαη «Πνξηξαέην Μαξγαξέηαο 

Πιαηά» (Π.2706 γηα 20.000 δξρ.) απφ ηελ Δπθξνζχλε Γαγιαξέδνπ. Οη αλσηΫξσ 

πέλαθεο ζα εέλαη «πνιχηηκνη δηα ηαο ζπιινγΪο ηεο Δζλ. Πηλαθνζάθεο, δηφηη 

αλάθνπλ εηο ηελ αξρηθάλ πεξένδνλ ηεο δσγξαθηθάο ηνπ Ν. Γχδε θαη εέλαη 

αληηπξνζσπεπηηθφηαηνη ηνπ θαιιηηΫρλνπ, Ϋρνληεο θαη ηζηνξηθάλ αμέαλ. Δμ' Ϊιινπ ε 

Δζλ. Πηλαθνζάθε δελ θαηΫρεη νπδΫλ Ϋξγνλ ην νπνένλ λα αλάθεη εηο απηάλ ηελ 

πεξένδνλ ηνπ Γχδε» (26/4/1963).  

 Σξέα ζρΫδηα ζε δειαηέλεο (Π.2747) θαη ν «Άγγεινο» (Π.2748, ζρΫδην ζε δειαηέλε) 

γηα 12.000 δξρ. απφ ηνλ Μ. ΕαραξΪθε (26/4/1963).  

 ΣξηΪληα Ϋμη ζρΫδηα (Π.2775-2810) γηα 85.000 δξρ. απφ ηνλ Νέθν ΝηθνιΪνπ. ηα 

πξαθηηθΪ αλαθΫξεηαη φηη «κεξηθΪ ησλ νπνέσλ απνηεινχλ παξαιιαγΪο ά πξνζρΫδηα 

Ϋξγσλ, ηα νπνέα θαηΫρεη ε Δζλ. Πηλαθνζάθε, αλάθνπλ δε εηο ηελ ηειεπηαέαλ 

πεξένδνλ ηνπ θαιιηηΫρλνπ θαη εέλαη Ϊξηζηα δεέγκαηα ηεο δεμηνηερλέαο ηνπ. Σν Γ 

εμάηαζελ επηζηακΫλσο ελ πξνο ελ ηα ζρΫδηα θαη απνθΪζηζελ ηελ αγνξΪλ απηψλ, 

δηφηη απνηεινχλ απαξαέηεηνλ ζπκπιάξσκα εηο ηαο ζπιινγΪο ηεο ΔΠΜΑ» 

(6/6/1963).  

 «Πλεχκαηα» (Π.3341) γηα 16.000 δξρ. απφ ηελ Δηξάλε ΜΪι;-αινληθηνχ 

(8/6/1965).  

 Σν κπξνχληδηλν γιππηφ «Άλδξαο πνπ Ϋπηαζε αξλΪθη (ά Ϊηπξνο)» (Π.3397) γηα 

7.000 δξρ. απφ ηνλ Γεκ. ΔκηξδΪ (26/11/1965).  

 «Οη Άγηνη ΓΫθα ΜΪξηπξεο» (Π.3659), ρΪιθηλε πιΪθα, γηα 3.500 δξρ. απφ ηελ 

Δπαγγειέα ΚαιατληδΪθε (23/2/1967). 

 

Πνιπρξόλεο Λεκπέζεο (1848-1913) 

 «Ζ γξηΪ» (Π.1830), γηα 5.000 δξρ. απφ ηνλ Αληψλην Φνπληά, επεηδά «ζπληειεέ 

ζηελ θαιχηεξε εθπξνζψπεζε ηνπ ΛεκπΫζε ζηε ζπιινγά» (17/11/1955).  

 «Γπκλφ, π. 1877» (Π.2216), γηα 49.000 δξρ./200 ρξπζΫο ιέξεο απφ ηνλ Φξέμν 

Λακπξέδε. Σν Γ αθνχ εμΫηαζε κεηΪ πξνζνράο ην Ϋξγν, απνθΪζηζε φηη επεηδά ν 

πέλαθαο αληηπξνζσπεχεη Ϊξηζηα ηνλ θαιιηηΫρλε, πξφθεηηαη δε πεξέ κεγΪινπ πέλαθα 

φζηηο ζπκπιεξνέ ζεκαληηθφλ θελφλ ηεο ζπιινγάο ησλ λεσηΫξσλ Διιάλσλ 

θαιιηηερλψλ, αιιΪ θαη δηα ην ζΫκα θαη δε ηελ πνηφηεηα ηεο εξγαζέαο ηνπ πέλαθα, 

πξνηεέλεη νκφθσλα ηελ αγνξΪ (6/5/1958).  

 «Πξνζσπνγξαθέα Κνπινπξηψηε» (Π.2351), γηα 4.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 6.000 

δξρ.) απφ ηνλ Φξέμν Λακπξέδε (10/2/1960).  

 «Πξνζσπνγξαθέα Ϊλδξα» (Π.2632) γηα 9.000 δξρ. απφ ηνλ Μ. ΕαραξΪθε 

(29/11/1962).  
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 «Τπαέζξηα ζθελά» (Π.2948) γηα 10.000 δξρ. απφ ηνλ Μ. ΕαραξΪθε (24/9/1963).  

 «Σνπέν κε εθθιεζέα» (Π.3016) γηα 23.000 δξρ. απφ Μ. ΕαραξΪθε (27/4/1964).  

 «Πξνζσπνγξαθέα αλδξφο» (Π.3018) γηα 6.000 δξρ. απφ Μ. ΕαραξΪθε 

(27/4/1964). ηνλ θαηΪινγν ηεο ΔΠΜΑ απνδέδεηαη ζε Ϊγλσζην θαιιηηΫρλε.   

 «Σνπέν Αζελψλ» (Π.3017) γηα 8.000 δξρ. απφ Βαζηιεένπ (27/4/1964).  

 «ΓΫξνο πνπ παέδεη θινγΫξα» (Π.3600) γηα 37.500 δξρ. απφ νθέα Γθηνχθα 

(22/11/1966). 

 

Ηάθσβνο Ρίδνο (1849-1926) 

 «Πξνζσπνγξαθέα θνξηηζηνχ» (Π.2278), γηα 30.000 δξρ. απφ ηνλ Π. Αξγπξφπνπιν, 

ραξαθηεξέζηεθε σο Ϋξγν θαηΪιιειν γηα ηε ζπιινγά, ε νπνέα ζηεξεέηαη Ϋξγα ηνπ 

θαιιηηΫρλε (27/3/1959). 

 «Πξνζσπνγξαθέα ΡσμΪλλεο νχηδνπ» (Π.2567), γηα 15.000 δξρ. απφ ηνλ Π. 

Παηξέθην (4/12/1961).  

 Πξνζσπνγξαθέα [Π.2598] γηα 8.000 δξρ. απφ ηνλ ΓεκνζζΫλε ηΪηθν κε ηελ 

αηηηνινγέα φηη «πξφθεηηαη πεξέ ραξαθηεξηζηηθνχ Ϋξγνπ ηνπ δσγξΪθνπ (23/3/1962). 

ην Museumplus ην Ϋξγν απνδέδεηαη ζηνλ Πέηδε. 

 

Θεόδσξνο Ράιιεο (1852-1909) 

 «Κπξέα ζηελ εμνρά, 1893» (Π.1821) γηα 3.700 δξρ. απφ ηνλ Γ. Μεγαιέδε 

(20/6/1955).  

 

Οδπζζέαο Φσθάο (1857-1946) 

 «Σνπέν» (Π.2611) απφ ηνλ Μ. ΕαραξΪθε κε αξρηθά ηηκά 6.000 δξρ., αγνξΪζηεθε 

ηειηθΪ καδέ κε ηνλ «Υξηζηφ» (Π.2610) ηνπ Καληνχλε γηα 11.000 δξρ. (28/6/1962).  

 «Πνξηξαέην γπλαέθαο» (Π.2630) γηα 8.000 δξρ. απφ ηνλ Μ. ΕαραξΪθε 

(29/11/1962).  

 «Σν Βαζηιηθφ Πεξέπηεξν ζηνλ ΠεηξαηΪ» (Π.2638, lavis ζε ραξηέ) απφ ηνλ Μ. 

ΕαραξΪθε γηα 15.000 δξρ. καδέ κε Ϋμη ζρΫδηα ηνπ Β. θφπα (29/11/1962).   

 «Άπνςε Αζελψλ» (Π.3324), γηα 1.500 δξρ. απφ ηνλ Γεκ. ηΪηθν (26/3/1965).  

 «Σνπέν Αηηηθάο, 1899» (Π.3363) γηα 30.000 δξρ. απφ ηνλ Γεκ. ηζηιηΪλν 

(8/6/1965). 

 

Νηθόιανο Βώθνο (1859-1902): 

 «Νεθξά θχζε κε ςΪξηα» (Π.2208), γηα 10.750 δξρ. 45 ρξπζΫο ιέξεο, απφ Φξέμν 

Λακπξέδε. Πξφθεηηαη «πεξέ πέλαθα αξέζηεο ηΫρλεο, ιέαλ αμηφινγνπ δσγξΪθνπ, ν 

νπνένο δελ αληηπξνζσπεχεηαη ζηελ Πηλαθνζάθε παξΪ κφλν κε κηα 

πξνζσπνγξαθέα» (13/2/1958). 

 

Θσκάο Βνπηζηλάο (1859-;): 

 «Αζηεξνζθνπεέν» (Π.3290) γηα 10.000 δξρ. απφ Μ. ΕαραξΪθε (13/2/1965). 
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πκεώλ αββίδεο (1859-1927) 

 «Πξνζσπνγξαθέα ηνπ δσγξΪθνπ Γεσξγένπ Ρντινχ» (Π.2330) θαη δχν ζρΫδηα: 

«ρεδην θαζηζκΫλνπ αλδξφο» (Π.2328, θΪξβνπλν) θαη «Γπκλφ γπλαέθαο» (Π.2329, 

θΪξβνπλν θαη κνιχβη),  γηα 4.000 δξρ. απφ ηνλ Παχιν Μνζρέδε (22/4/1959).  

 «Σδακέ, π.1907» (Π.3071) γηα 1.200 δξρ. απφ ηνλ Μ. ΕαραξΪθε (6/6/1964).  

 Σξέα ζρΫδηα ηνπ Σνθαη (Π.3291/α-γ), ηξέα ζρΫδηα γηα ηνλ ΚηλΫδηθν Πχξγν ζηνλ 

αγγιηθφ θάπν ηνπ ΜνλΪρνπ (Π.3292/α-γ), πέλαθα πνπ Ϋρεη ζηε ζπιινγά ηεο ε 

Πηλαθνζάθε θαη Ϋλα ζρΫδην «ΚεθΪιη» (Π.3293), ), απφ ηνλ Μ. ΕαραξΪθε γηα 

5.000 δξρ., καδέ κε Ϋλα ζρΫδην ηνπ σθξΪηε ΚαξΫιιε (13/2/1965).  

 «Ζ θπγά ζηελ Αέγππην» (Π.3326) γηα 14.000 δξρ. απφ ηνλ Ν. Βαζηιεένπ 

(7/5/1965). 

 

 ηε ζπλεδξέαζε ηεο 27
εο

 Μαξηηνπ 1959, ν ΚαιιηγΪο ελεκΫξσζε ηα κΫιε ηνπ Γ 

φηη πξνζθΫξεηαη απφ ηνλ Παχιν Μνζρέδε (ΑξηζηνηΫινπο 45) ην αλΫθδνην βηβιέν 

ηνπ . αββέδε «πεξέ ρξσκΪησλ». Σν βηβιέν «ζεσξνχκελν απφ πνιιψλ εηψλ σο 

απνιεζζΫλ, εέλαη ζεκαληηθφ γηα ηε βηβιηνζάθε, δηφηη εέλαη ζρεδφλ ην κφλν βηβιέν 

ην νπνέν δηαπξαγκαηεχεηαη πεξέ ζεσξέαο ηεο ηΫρλεο απφ Ϋλαλ δφθηκν δσγξΪθν σο 

ν αββέδεο, εγξΪθε δε ην 1904. Απφ ηελ αλΪγλσζε ηνπ θεηκΫλνπ δηαπηζηψζεθε 

φηη φρη κφλν ηζηνξηθά αμέα Ϋρεη ην Ϋξγν, αιιΪ θαη πξαγκαηηθά». Ο πσιεηάο δεηεζε 

5.000 δξρ., ην Γ, θξέλνληαο πνιχηηκε ηελ απνθηεζά ηνπ, πξνζθεξεη 3.500 δξρ.     

 

Δπάγγεινο Ησαλλίδεο (1868-1942): «Νεθξά θχζε κε γαιφπνπιν» (Π.2200), γηα 

25.000 δξρ. Σν Γ ιαβψλ ππφςε φηη δελ ζπλεπιεξψζε εηζΫηη ηξηαθνληαεηέα απφ ηνπ 

ζαλΪηνπ ηνπ θαιιηηΫρλνπ θαη επνκΫλσο ε αγνξΪ βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Α΄ 

Σκάκαηνο, απνθΪζηζε ηελ αγνξΪ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα εθδνζεέ ε αληέζηνηρε 

πέζησζε απφ ην Τπνπξγεέν Παηδεέαο (19/12/1957). 

 

Γεώξγηνο Ρντιόο (1867-1928) 

 «Πξνζσπνγξαθέα γπλαέθαο» (Π.2174) θαη «Πξνζσπνγξαθέα Ϊλδξα» (Π.2175) γηα 

12.000 δξρ. απφ ηνλ Γ. Μεδέθε(;). Οη πέλαθεο ζεσξάζεθαλ απφ ηα κΫιε ηνπ Γ σο 

«πξντφληα ηεο θαιχηεξεο θαιιηηερληθάο πεξηφδνπ ηνπ δσγξΪθνπ, ηνπ νπνένπ 

Ϊιισζηε ε Πηλαθνζάθε ζηεξεέηαη Ϋξγσλ» (18/6/1957).  

 «Απηνπξνζσπνγξαθέα» (Π.2971), θΪξβνπλν, γηα 2.000 δξρ. απφ ηνλ π. Φαλδξέδε 

(30/11/1963, ρξάκαηα ηνπ Β΄ Σκάκαηνο).  

 «Απιά κε καγγαλνπάγαδν» (Π.2963) γηα 8.000 δξρ. απφ Μ. ΕαραξΪθε (9/1/1964).  

 

Παύινο Μαζηόπνπινο (1876-1956): «Οδφο Παλεπηζηεκένπ, 1900 Ŕ 1910» (Π.3072) 

γηα 9.500 δξρ. απφ ηελ ΘΪιεηα Σνχλδε; (6/6/1964). 

 

Νηθόιανο Οζσλαίνο (1877-1949): «ηε ζθηΪ» (Π.2486) θαη «Σξηθπκέα» (Π.2487) 

γηα 5.500 δξρ. απφ ηνλ Η. Ηζααθέδε. Σν Γ απνθαζέδεη ηελ αγνξΪ δηφηη «ε 
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Πηλαθνζάθε δελ δηαζΫηεη ζηηο ζπιινγΫο ηεο παξΪ Ϋλα κφλν Ϋξγν ηνπ Οζσλαένπ, ν 

νπνένο εέλαη εθ ησλ δηαθεθξηκΫλσλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ» (14/9/1961). 

 

Κσλζηαληίλνο Μαιέαο (1879-1928):  

 «Μαγθαλνπάγαδν, 1923» (Π.2572), γηα 7.500 δξρ. απφ ηνλ ΔπΪγγειν ΛπκπεξΪθε,  

θαη «Αηγππηηαθφ ηνπέν, 1923» (Π.2573), γηα 10.000 δξρ. απφ ηνλ ΓεκνζζΫλε 

ηΪηθν. Σν δεχηεξν Ϋξγν, φπσο αλαγξΪθεηαη ζηα πξαθηηθΪ, θΫξεη ζηελ πέζσ 

πιεπξΪ ζρΫδην κεηΪ ζεκεηψζεσλ πεξέ ρξσκΪησλ, ηνπ έδηνπ ηνπ θαιιηηΫρλε θαη 

νχησο απνηειεέ ελδηαθΫξνλ ζηνηρεέν ηεο εξγαζέαο ηνπ δσγξΪθνπ. ΚαηΪ ζχκπησζε 

νη ζεκεηψζεηο απηΫο αθνξνχλ ηνλ πξνεγνχκελν πέλαθα ηνπ ΜαιΫα 

(Μαγθαλνπάγαδν)»  (19/1/1962).  

 «ΜΫζαλα, π. 1918 Ŕ 1920» (Π.2602) θαη «Σνπέν Λαπξένπ, 1918 Ŕ 1920» (Π.2603) 

γηα 20.000 δξρ. απφ ηνλ Φ. ΜαιΫα (28/6/1962).  

 «ΝΪμνο» (Π.2618) γηα 10.000 δξρ. απφ ηνλ Φ. ΜαιΫα (28/9/1962).  

 «Σνπέν θνληΪ ζηνλ ΦηδΪξε, 1921 Ŕ 1922» (Π.3286) γηα 4.000 δξρ. απφ ηνλ Φ. 

ΜαιΫα (13/2/1965).  

 «Σνπέν παξαζαιΪζζην, 1918-1920» (Π.3417) γηα 11.000 δξρ. απφ ηελ ΑζελΪ 

;ράξα; Γ. Δπαγγειέδε (21/12/1965).  

 «Σνπέν κε πεγά» (Π.3420) γηα 3.000 δξρ. απφ Μαξέα Βαιηεηζηψηε (21/12/1965). 

 

Μάξθνο Εαβηηδηάλνο (1884-1923) 

  Σξεηο ειαηνγξαθέεο: «ΜαλΪβεο» (Π.2622), «Γχν θνπΫιεο» (Π.2623) θαη «ην 

πηΪλν, π.1900» (Π.2624). Γχν ζρΫδηα κε κνιχβη: «Σνπέν» (Π.2627) θαη «Σνπέν θαη 

πξνζρΫδηα» (Π.2628). Πελάληα νθηψ ραιθνγξαθέεο (Π.2629] γηα 62.000 δξρ. απφ 

ηελ ΓΫζπνηλα ΜαδαξΪθε (29/11/1962).  

 Γχν ειαηνγξαθέεο: «ην Μπαιθφλη» (Π.2625) γηα 12.500 δξρ. απφ ηελ θ. Μαξέα 

ΕαβηηδηΪλνπ θαη «χλλεθα» (Π.2626) γηα 13.000 δξρ. απφ ηελ Δι. ΕαβηηδηΪλνπ 

(29/11/1962). 

 

Μηράιεο Οηθνλόκνπ (1888-1933) 

 «Ζ θφθθηλε ηΫληα, π. 1927 Ŕ 1928» (Π.2601) γηα 10.000 δξρ. απφ ηνλ Φ. ΜαιΫα 

(28/6/1962).  

 «Θαιαζζηλφ ηνπέν, 1920 Ŕ 1926» (Π.2962) γηα 10.000 δξρ. απφ ηνλ Μ. ΕαραξΪθε 

(9/1/1964). 

 

Γεινηνγξαθίεο 

Θέκνο Άλληλνο (1843-1916): επηΪ γεινηνγξαθέεο [Π.2176-2182, γηα 2.100 απφ ηνλ 

Θ. ΕνπκπνπιΪθε, 18/6/1957].
1051

 

                                                 
1051 Σν Γ ηα ζεσξεέ θαηΪιιεια γηα ηηο ζπιινγΫο, ε νπνέα ζηεξεέηαη Ϋξγα ηνπ θαιιηηΫρλε, 
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Ησάλλεο Ραςνκαλίθεο (1885-1937): εέθνζη γεινηνγξαθέεο πξηλ ην 1914 (Π.2447/1-

20) πνπ απεηθνλέδνπλ δηΪθνξα πξνζσπα ηεο επνράο, γηα 2.500 δξρ. απφ ηνλ Η. 

ΜνζρνλΪ (28/4/1961). 

ε) Νεώηεξε θαη ύγρξνλε ειιεληθή ηέρλε 

Γηώξγνο Γνπλαξόπνπινο (1890-1977)  

 «Πξνκεζεχο, 1952» (Π.1964), γηα 15.000 δξρ. (21/2/1955).  

 «Γπλαηθεέα θεθΪιηα ζε ζαιαζζηλφ βξαρψδεο ηνπέν» (Π. 3028) γηα 20.000 δξρ., 

«ΓΫληξα, 1955-1960» (Π.3029) γηα 6.000 δξρ. θαη «Άλζε» (Π.3030) γηα 6.000 δξρ. 

(27/4/1964, κε ρξάκαηα ηεο επηρνξάγεζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο γηα αγνξΪ 

Ϋξγσλ ζπγρξφλσλ δσγξΪθσλ). 

 «Γπλαηθεέα κνξθά» (Π.3157) γηα 12.000 δξρ. απφ Καιιηφπε Θενδ. Φξφζνπ 

(6/11/1964).  

 

Μίκεο Βηηζώξεο (1902-1945)  

 «Παλαγέα κε Υξηζηφ, π. 1930-1935» (Π.2237) θαη «ΛηκαλΪθη, π. 1930» (Π.2161), 

γηα 20.000 δξρ. χκθσλα κε ηα πξαθηηθΪ ηεο 15
εο

 Γεθεκβξένπ 1956, νη Γ. 

Δπαγγειέδεο, Κ. ΠΪγθαινο θαη Μ. ΚαιηγΪο επηζθΫθζεθαλ ηελ θαηνηθέα ηνπ 

δσγξΪθνπ, ζε ζπλΫρεηα ηεο απφθαζεο ηεο 2
αο

 Οθησβξένπ γηα αγνξΪ Ϋξγσλ ηνπ 

Βηηζψξε, θαη «θαηφπηλ επηζηακΫλεο κειΫηεο επΫιεμαλ ηα ζπγθεθξηκΫλα Ϋξγα. Σν 

Γ.. απνθΪζηζε λα δηαηεζνχλ νη 6.000 δξρ. απφ ηε δσξεΪ ηεο ΣξΪπεδαο ηεο 

ΔιιΪδαο, 10.000 δξρ. απφ ηελ Δζληθά ΣξΪπεδα θαη ηα ππφινηπα 4.000 δξρ. απφ 

θεθΪιαηα ηεο ΔΠΜΑ. Σν ελδηαθΫξνλ γηα ηελ αγνξΪ εξγσλ ηνπ Βηηζψξε 

ζρεηέδεηαη κε ηελ δηνξγΪλσζε ιέγν θαηξν αξγφηεξα κηαο αλαδξνκηθάο Ϋθζεζεο ηνπ 

δσγξΪθνπ ζηελ αέζνπζα ηνπ Φηινινγηθνχ πιιφγνπ «Παξλαζζφο» (εγθαέληα 28 

Φεβξνπαξένπ 1957, δηΪξθεηα κΫρξη ηηο 15 Μαξηηνπ).
1052

 ηελ νξγαλσηηθά 

επηηξνπά ζπκκεηεέραλ νη Μαξέλνο ΚαιιηγΪο, Γεκ. Δπαγγειέδεο θαη Κ. ΠΪγθαινο 

(καδη κε ηνπο Ζιέα ΒελΫδε, Γεκάηξην Γέγθα, Βηξγηλέα ΕΪλλα, σθξΪηε 

Καξαληηλφ, ΓηΪλλε Κεθαιιελφ, Γεψξγην Κνπξλνχην θαη Μαλψιε ΥαηδεδΪθε).   

 «πέηηα, π. 1930-1932» (Π.2633) γηα 20.000 δξρ. απφ ηελ Έκκα Βηηζψξε 

(29/11/1962). 

 

Αιέθνο Κνληόπνπινο (1904-1975) 

ηε ζπλεδξέαζε ηεο 5
εο

 Φεβξνπαξένπ 1957 θαη επ‟ επθαηξέα ηεο Ϋθζεζεο ηνπ 

ΑιΫθνπ Κνληφπνπινπ ζηε Γθαιεξέ Επγφο,
1053

 ν ΚαιιηγΪο αλαθΫξζεθε ζην ζΫκα ηεο 

αγνξΪο Ϋξγσλ ζχγρξνλσλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ, επηζεκαέλνληαο φηη επεηδά ε αγνξΪ 

βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Α΄ Σκάκαηνο, ην δηαζΫζηκν ρξεκαηηθφ πνζφ εέλαη 

πεξηνξηζκΫλν θαη δελ εέλαη δπλαηνλ λα δαπαλεζεέ δηα κηαο. Σν Γ απνθΪζηζε λα 

                                                 
1052Έηεεζδ ένβςκ Μίιδ Βζηζχνδ 1902-1945, θεέκελα Άγγεινο Καιπβέηεο, Γ.Δ. Δπαγγειέδεο, Αζάλα 

1957. 
1053Αθελ. Κμκηυπμοθμο,Σνζάκηα δφμ πνυζθαημζ πίκαηεξ ηαζ άθθα ιζηνά ιεθεηήιαηα, ΚαηΪινγνο Ϋθζεζεο, 

GalerieΕπγφο, 14 Ηαλνπαξένπ Ŕ 3 Φεβξνπαξένπ 1957. 
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επηζθεθζεέ ηνλ δσγξΪθν ζην εξγαζηάξηφ ηνπ θαη λα εμεηΪζεη ηνπο πέλαθεο γηα 

επηινγά Ϋξγνπ γηα ελδερφκελε αγνξΪ, ζηα πξαθηηθΪ, εληνχηνηο, ησλ επφκελσλ 

ζπλεδξηΪζεσλ δελ γέλεηαη μαλΪ ιφγνο γηα ην δάηεκα. Σν δάηεκα ηεο απφθηεζεο ελφο 

πέλαθα ηνπ Κνληφπνπινπ ζπδεηάζεθε μαλΪ ζηε ζπλεδξέαζε ηεο 14
εο

 Οθησβξένπ ηνπ 

1961, φηαλ θαη απνθαζέζηεθε λα δηαηεζεέ πνζφ κΫρξη 10.000 δξρ. γηα ηελ αγνξΪ ελφο 

πέλαθα. ΣειηθΪ απνθηάζεθε «Ζ λχρηα Ϋξρεηαη, 1956» (Π.2494). Δπέζεο ζηε 

ζπλεδξέαζε ηεο 6
εο

 Ηνπλένπ 1963, ην Γ εμνπζηνδφηεζε ηνλ ΚαιιηγΪ λα παξαιΪβεη 

ηνλ πέλαθα «Objets Α΄, 1963» (Π.2819) γηα 15.000 δξρ. 

 

Γεκήηξεο Γαιάλεο (1879-1966)  

 «ΝΫνο θηζαξσδφο, 1900» (Π.2184), γηα 20.000 δξρ. απφ ηελ Ληιά Ηαθσβέδε. Σν Γ 

ιαβφλ ππφςε φηη ην λεαληθφ ηνχην Ϋξγν ηνπ ΓαιΪλε παξνπζηΪδεη ηζηνξηθά 

ζεκαζέα δηα ηνλ κειεηεηά ηεο ηΫρλεο ηνπ θαιιηηΫρλε, απνθαζέδεη ηελ αγνξΪ γηα 

20.000 δξρ., δεδνκΫλνπ φκσο φηη ην Ϋξγν δελ εκπέπηεη ζην θιεξνδφηεκα νχηδνπ, 

ζα αγνξαζζεέ απφ ηελ θξαηηθά επηρνξάγεζε, Ϊξα ην πνζφ ζα θαηαβιεζεέ ζηελ 

πσιάηξηα φηαλ ππΪξρεη επρΫξεηα (27/6/1957).  

 «Κνχξζεο ζην Longchamps, 1900» (Π.2356, παζηΫι ζε ραξηέ) γηα 9.500 δξρ. απφ 

ηνλ ΔπζηΪζην Κπξιφγινπ. Σν Γ ελΫθξηλε ηελ αγνξΪ δηφηηε Πηλαθνζάθε ζηεξεέηαη 

Ϋξγσλ ηνπ θαιιηηΫρλε ηεο πεξηφδνπ απηάο (1903-1909), ε νπνέα θαη εέλαη 

αληηπξνζσπεπηηθά ηεο ηΫρλεο ηνπ ΓαιΪλε (7/9/1960).  

 «Σνπέν (ζπέηη ζην δΪζνο)» (Π.3289) γηα 10.000 δξρ. απφ ηνλ Μ. ΕαραξΪθε 

(13/2/1965).  

 «Νεθξά θχζε κε ςΪξηα» (Π.3405, κνλνηππέα) γηα πνζφ κΫρξη 5.000 δξρ. 

(26/11/1965).  

 

Θάιεηα Φισξά-Καξαβία (1871-1960)  

 «Πξνζσπνγξαθέα Η. Καξαβέα» (Π.2185), γηα 30.000 δξρ. απφ ηελ έδηα ηε δσγξΪθν 

(2/8/1957).  

 «ΜεγΪιε Σξέηε» (Π.2212) θαη «Νεθξά θχζε» (Π.2213) γηα 50.000 δξρ., απφ ηελ 

έδηα ηε δσγξΪθν (6/5/1958). Γηα ηε ζπγθεθξηκΫλε αγνξΪ δηαθψλεζε ν Μαξέλνο 

ΚαιιηγΪο, ν νπνένο ππνζηάξημε ζηε ζπλεδξέαζε ηνπ Γ φηη «ε Δζλ. Πηλαθνζάθε 

θαηΫρεη άδε Ϋξγα ηεο θαη φηη θαη‟ αξράλ δελ ζπκθσλεέ κε ηελ αγνξΪ θαη Ϊιισλ. 

Θεσξεέ δε φηη πξνθεηκΫλνπ λα δαπαλεζεέ πέζησζε ππφ ηνπ Γεκνζένπ γηα αγνξΪ 

Ϋξγσλ λεσηΫξσλ Διιάλσλ θαιιηηερλψλ, ζα εδχλαην λα γέλεη επηινγά κεηαμχ 

πνιιψλ Ϊιισλ Ϋξγσλ θαιιηηερλψλ αμηφινγσλ, νη νπνένη δελ αληηπξνζσπεχνληαη 

ζηελ ΔΠΜΑ. Δμ Ϊιινπ αγνξΪ Ϋξγσλ ππαγνξεπφκελε θπξέσο απφ αηζζάκαηα 

θηιαλζξσπέαο απΪδεη πξνο ηαο αξρΪο ηνπ ηδξχκαηνο». Σν Γ, σζηφζν, απνθΪζηζε 

κεηΪ απφ ζπδάηεζε ηελ αγνξΪ ησλ Ϋξγσλ θαη αλΫζεζε ζηνπο Κ. ΠΪγθαιν θαη Μ. 

ΚαιιηγΪ «φπσο ελ θαηξψ αληηκεησπέζεη ην ελδερφκελν αληηθαηΪζηαζεο απηψλ», 

εθφζνλ ε πσιάηξηα εηρε δερζεέ ηελ αληηθαηΪζηαζε ηνπο κε Ϊιια θαηΪ ηελ θξέζε 

ηνπ Γ. 
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πύξνο Παπαινπθάο (1892-1957)  

 «Σν ρσξηφ ηεο ΓΫξαο ζηε Μπηηιάλε» (Π.2247) θαη «ΚακΫλν Υσξηφ Μπηηιάλεο, π. 

1925» (Π.2248) γηα 20.000 δξρ. ηε ζπλεδξέαζε ηεο 22
αο

 Γεθεκβξένπ 1958 ν 

ΚαιιηγΪο ελεκΫξσζε φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 1958 

αλεγξΪθεην πνζφ 20.000 δξρ. γηα ηελ αγνξΪ Ϋξγσλ ζχγρξνλσλ Διιάλσλ 

θαιιηηερλψλ, ην νπνέν θαη εέρε κεέλεη αδηΪζεην. Δλ φςεη δε ηεο ιάμεο ηνπ Ϋηνπο, 

πξφηεηλε ηελ αγνξΪ ησλ δχν πηλΪθσλ ηνπ ΠαπαινπθΪ. Σν Γ ελΫθξηλε ηελ αγνξα 

ζεσξψληαο πσο ηα επηιεγκΫλα απφ ηνλ ΚαιιηγΪ (θαη κε ηε ζπλεξγαζέα ησλ 

Δπαγγειέδε θαη ΠΪγθαινπ) Ϋξγα άηαλ αληηπξνζσπεπηηθΪ ηεο ηΫρλεο ηνπ 

δσγξΪθνπ θαη επεηδά ε Πηλαθνζάθε ζηεξεέην παληειψο Ϋξγσλ ηνπ δσγξΪθνπ.  

 «πέηηα ζηνπ ΚππξηΪδε, 1938» (Π.3299, 40.000 δξρ.), «Αγφξη κε ηηξΪληεο, 

[1925]» (Π.3300, 25.000 δξρ.), «Νεθξά θχζε κε αξραέν θεθΪιη» (Π.3301, 40.000 

δξρ.), «ΒΪδν κε ινπινχδηα (αλνηθηΪ ρξψκαηα), 1955» (Π.3302, 14.000 δξρ.), 

«ΒΪδν κε ινπινχδηα (ζθνχξα ρξψκαηα), 1956» (Π.3303, 18.000 δξρ.) απφ ηελ 

Μαξέα ζχδπγν Δ. ΔπαγγΫινπ (26/3/1965). 

 

 

Γηώξγνο Μπνπδηάλεο (1885-1959) 

ηε ζπλεδξέαζε ηεο 10
εο

 Φεβξνπαξένπ 1960 δηαβΪδνπκε: επεηδά δελ θαηΫζηε 

δπλαηφλ ιφγσ ηεο αζζΫλεηαο θαη ηνπ ζαλΪηνπ ηνπ Δπαγγειέδε λα επηιεγνχλ Ϋξγα 

Διιάλσλ θαιιηηερλψλ, κε ππαγνκΫλσλ εηο ηε δπλαηφηεηα αγνξΪο εθ ηνπ νχηζεηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, Ϋγηλε ζπδάηεζε θαη απνθαζέζηεθε λα ζπληΪμεη ν ΚαιιηγΪο πέλαθα 

κε ηα πξνο ζπκπιάξσζε θελΪ ηεο ζπιινγάο ησλ λεψηεξσλ Διιάλσλ δσγξΪθσλ. ην 

ζεκεέν απηφ ν Παλαγησηφπνπινο πξνηεέλεη ηελ αγνξΪ ελφο Ϋξγνπ ηνπ απνζαλφληνο 

ΜπνπδηΪλε, κεηΪ ζπδάηεζε απνθαζέζηεθε λα αγνξαζηεέ εη δπλαηφλ Ϋλα θαιφ Ϋξγν 

κΫρξη 25.000 δξρ., νξέζηεθε δε επηηξνπά απφ ηνπο ΠΪγθαιν, Παπαλνχηζν θαη 

ΚαιιηγΪ γηα ηελ επηινγά.  

 «πέηηα, π.1945» (Π.3160) γηα 6.000 δξρ. απφ ηνλ Η. Ηζαθέδε (6/11/1964).  

 «Ο ζεένο, 1950» (Π.3305) γηα 25.000 δξρ. απφ ηνλ π. Γ. ΠαπαπΫηξνπ 

(26/3/1965).  

 ΠΫληε ζρΫδηα: «Μνξθά, π.1950» (Π.3325/α), «Πεξέπηπμε, απφ ην ΓσκΪηην ηεο 

εδνλάο, π.1950» (Π.3325/β-γ-δ), «ΣΫζζεξα Ϋγρξσκα ζρΫδηα θαη Ϋλα κε κνιχβη» 

(Π.3325/ε), γηα 4.000 δξρ. απφ ηνλ Γεκ. ΔκηξδΪ (7/5/1965).  

 «ΚαξΫθια, π.1945» (Π.3408, κΫρξη 27.000 δξρ., «Υνξεχηξηεο, 1936» (Π.3409, 

κΫρξη 38.000 δξρ.) θαη «Άλζε, π.1916-17» (Π.3410, κΫρξη 16.000 δξρ.) απφ ηνλ 

ΑληξΫα Αλησλφπνπιν (26/11/1965).  

 «Γπκλφ, 1931» (Π.3415, πδαηφρξσκα θαη κνιχβη ζε ραξηέ) γηα 8.000 δξρ. απφ ηελ 

ΑζελΪ ;ράξα; Γ. Δπαγγειέδε (21/12/1965). 
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Γηάλλεο Σζαξνύρεο (1910-1989)  

 «Κνπληνπξηψηηζζα ά Γπλαέθα απφ ηελ Διεπζέλα, 1948» (Π.2355), ηΫκπεξα ζε 

μχιν (πφξηα), γηα 30.000 δξρ. ηα πξαθηηθΪ αλαθΫξζεθε φηη ην Ϋξγν εέρε εθηεζεέ 

ζηε ΜπηελλΪιε ηεο Βελεηέαο ην 1958 θαη εέρε απνζπΪζεη επκελΫζηαηεο θξηηηθΫο 

(7/9/1960).  

 «Σν Πλεχκα ηεο Σερληθάο, 1960» (Π.2647), πδαηνγξαθέα κε θφιια βηλαβχι ζε 

παλέ, γηα 15.000 δξρ. απφ ηνλ Αζελατθφ Σερλνινγηθφ κηιν (4/12/1961).  

 «Καθελεένλ ην ΝΫνλ (ΖκΫξα), 1956-1966» (Π.3497) γηα 40.000 δξρ. θαη «Ναχηεο, 

1962» (Π.2732) γηα 14.000 δξρ. (26/4/1963).  

 «Μπηηιάλε, ηνπέν, π.1965» (Π.3394, γηα 10.000 δξρ.), «ΑλαζθαθΫο ζηελ Κφξηλζν, 

1965» (Π.3395, 10.000 δξρ.) θαη «Ο δσγξΪθνο Θεφθηινο, 1965» (Π.3396, 10.000 

δξρ.) ζηηο 26/11/1965.  

 «Καθελεένλ ην ΝΫνλ (Νχρηα), 1965-1966» (Π.3498) γηα 50.000 δξρ. (1/4/1966, 

πξνυπνινγηζκφο Τπ. Παηδεέαο). 

 

Γηάλλεο Μόξαιεο (1916-2009):  

 «Δπηηχκβην, 1958» (Π.2432) γηα 42.500 δξρ. απφ ηνλ δσγξΪθν. ΠξαθηηθΪ: «Ζ ηηκά 

θαηΪ δάισζε ηνπ θαιιηηΫρλε εέλαη πνιχ ρακειψηεξε απφ ηελ πξαγκαηηθά ηνπ 

αμέα θαη απηφ γηα ρΪξε ηεο Πηλαθνζάθεο, γηα λα απνθηάζεη ε ζπιινγά Ϋλα απφ ηα 

πιεφλ αληηπξνζσπεπηηθΪ Ϋξγα ηεο ηειεπηαέαο ηνπ πεξηφδνπ. Ο πέλαθαο Ϋρεη 

εθηεζεέ ζηε ΜπηελλΪιε ηνπ 1958 θαη πξνθΪιεζε επλντθφηαηεο θξέζεηο. 

Φσηνγξαθέεο θαη θξέζεηο δεκνζηεχηεθαλ ζηα πεξηνδηθΪ Domus (September 1958, 

n.346) θαη Studio (9/1958, N.786)». (2/3/1961).  

 «Γπκλφ, 1962» (Π.2702) γηα 20.000 δξρ. (26/4/1963).  

 Εσγξαθηθά ζχλζεζε-ζρφιην γηα ηε ζπιινγά Πνηάκαηα ηνπ Γηψξγνπ εθΫξε 

(εθδφζεηο Ίθαξνο, 1965), 1965 (Π.3430) γηα 42.500 δξρ. θαη «Όπαηζξνλ, Νν1» 

(Π.3431) γηα 6.000 δξρ. (27/1/1966, κε ρξάκαηα απφ ην θιεξνδφηεκα ΔιΫλεο 

Φξαγθνπνχινπ).  

 «Σξέα θνξέηζηα» (Π.3546, μπινγξαθέα, 2.000 δξρ.), «Όδξα» (Π.3547. μπινγξαθέα, 

2.000 δξρ.), «ΑγΪπε-Διπέο, 1934» (Π.3548, μπινγξαθέα, 2.000 δξρ.), «ΕεπγΪξη, 

1942» (Π.3549, μπινγξαθέα, 2.000 δξρ.), «Ζ ρνιά Καιψλ Σερλψλ ηεο Αζάλαο, 

1934» (Π.3550, μπινγξαθέα, 2.000 δξρ.), «Απηνπξνζσπνγξαθέα, 1934» (Π.3551, 

2.000 δξρ.), θαη Ϋλα εηθνλνγξαθηθφ βηβιέν (Π.3555),
1054

 γηα 3.500 δξρ. απφ ηελ 

Μαξέθα Υξηζηνπνχινπ], φια ζηε ζπλεδξέαζε ηεο 1/7/1966, κε ρξάκαηα ηνπ Α΄ 

Σκάκαηνο.  

 

Άγγεινο Θενδσξόπνπινο (1889-1965): «ΓΫληξα» (Π.2437), μπινγξαθέα, γηα 300 

δξρ. απφ ηελ Δ. ΛπκπεξΪθε (2/3/1961). 

 

Κσλζηαληίλνο Κνπηζνπξήο (1913-1991) 

 «Σνπέν Μεηζφβνπ» (Π.2599) γηα 6.000 δξρ. (23/3/1962).  

                                                 
1054ην Museumplusν ηαμηλνκηθφο αξηζκφο Π.3555/1-9) αληηζηνηρεέ ζε Ϋγρξσκεο μπινγξαθέεο 

αγλψζηνπ θαιιηηΫρλε. 
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 «Υσξηφ Πεινπνλλάζνπ, ην Λενληηνλ, 1944» (Π.3031) γηα 9.000 δξρ. (27/4/1964, 

κε ρξάκαηα ηεο επηρνξάγεζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο γηα αγνξΪ Ϋξγσλ 

ζπγρξφλσλ δσγξΪθσλ). 

 

Θεόθξαζηνο Σξηαληαθπιιίδεο   (1881-1955) 

 «Αλζνδνρεέν κε ινπινχδηα» (Π.2600) γηα 15.000 δξρ. απφ ηνλ Γ. ΔκηξδΪ 

(28/6/1962).  

 «Γηα ηνλ ηξχγν (Απφ ηε δσά ησλ ηζηγγΪλσλ), 1952» (Π.2640) γηα 32.000 δξρ. απφ 

ηνλ Φ. ΜαιΫα (19/12/1962).  

 «Γπλαέθεο πνπ εξγΪδνληαη ζην χπαηζξν, 1937» (Π.3158) γηα 12.000 δξρ. απφ Ν. 

Γηαθνβιεθ (6/11/1964).  

 «Γχν παηδηΪ ζηελ παξαιέα, 1919» (Π.3288) γηα 10.000 δξρ. απφ ηνλ Μ. ΕαραξΪθε 

(13/2/1965).  

 «Θξηακβηθά εέζνδνο (Δέζνδνο Απηνθξαηεέξαο ζην ΒπδΪληην), π. 1950» (Π.3304) 

γηα 11.000 δξρ. απφ ηνλ Γεψξγην Υ. ΥαηδεκειεηηΪδε (26/03/1965).  

 «Απιφπνξηα» (Π.3369) γηα 9.800 δξρ. απφ ηνλ Κσλζη. ΑξβηιιηΪ (30/7/1965).  

 «Παηδηθφ θαξφηζη, 1925 Ŕ 1930» (Π.3426) γηα 2.500 δξρ. απφ ηνλ Μ. ΕαραξΪθε 

(27/1/1966. ΑγνξΪ απφ ην θιεξνδφηεκα ΦσθΪ). 

 

Κσλζηαληίλνο Παξζέλεο (1878-1967)  

 «Όδξα, 1918-1920» (Π.2636) γηα 13.000 δξρ. απφ ηελ Α. Αζαλαζένπ 

(29/11/1962).  

 «Όδξα, 1905-1909)» (Π.2774, ιΪδη θαη κνιχβη ζε κνπζακΪ επηθνιιεκΫλν ζε 

ραξηφλη) γηα 15.000 δξρ. απφ ηνλ Ν. ΓηΪθνβιεηο (;24/9/1963;).  

 «Σνπέν, πξηλ ην 1903» (Π.2947) γηα 23.000 δξρ. απφ ηνλ Θ. ΕνπκπνπιΪθε 

(24/9/1963).  

 «Πξνζσπνγξαθέα Εαραξέα Παπαλησλένπ, 1920 Ŕ 1930» (Π.3013) γηα 10.000 δξρ. 

απφ ηνλ Γεκνζζ. ΗβξΪθε (18/3/1964) 

 

ηέιηνο Μειηάδεο (1881-1965)  

 «Διιεληθφ ηνπέν απφ ην ΥαιΪλδξη» (Π.2634) γηα 9.000 δξρ. θαη «Γαιιηθφ ηνπέν» 

(Π.2635) γηα 7.500 δξρ. απφ ηνλ έδην ηνλ θαιιηηΫρλε (29/11/1962).  

 «Σνπέν» (Π.2967) γηα 8.500 δξρ. απφ ηελ Αηκ. ηεθνπνχινπ (9/1/1964). 

 

Αγιαΐα Παπά (1904): «Γχν αδεξθΫο, π. 1935» (Π.2641) γηα 21.000 δξρ. απφ ηε 

ΓαλΪε Βειιέλε (19/12/1962). 

 

Νίθνο Νηθνιάνπ (1909-1986)  

 «Όδξα, 1953» (Π.2684) γηα 27.500 δξρ. (26/1/1963).  

 «Γπλαηθεένο θνξκφο (πιΪηε), 1963» (Π.3298) γηα 20.000 δξρ. (6/6/1964, Γηα ην 

Ϋξγν ά ηελ ηηκά ηνπ - δελ εέλαη μεθΪζαξν ζηα πξαθηηθΪ- ν Νηαάο κεηνςάθηζε).  
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 «Αέγηλα II, 1958» (Π.3379) γηα 6.000 δξρ. θαη «χλζεζε, 1958» (Π.3380) γηα 

6.000 δξρ. (14/9/1965). 

 

Ηθηγέλεηα Λαγάλα (1915-2004): ηξεηο πδαηνγξαθέεο κε ζΫκα ην Μεζνιφγγη (Π.2685, 

Π.2686 θαη Π.2687) γηα 1.600 δξρ. εθΪζηε απφ ηελ Ϋθζεζε ηεο δσγξΪθνπ, θαηφπηλ 

πξφηαζεο ησλ ΚαιιηγΪ, Παλαγησηφπνπινπ θαη Παπαλνχηζνπ (26/1/1963).  

 

Νίθνο Δγγνλόπνπινο (1907-1985): «ΘΫαηξνλ, 1961» (Π.2695) γηα 15.000 δξρ. 

(30/3/1963).  

 

Νηθόιανο Βεληνύξαο (1899-1990) 

 «ΠεηξαηΪο, 1961» (Π.2709, ραιθνγξαθέα, 2.000 δξρ.), «ΠεηξαηΪο, 1961» (Π.2710, 

ραιθνγξαθέα, 2.000 δξρ.), «ΚΫξθπξα, Σν παιηφ θΪζηξν» (Π.2711, ραιθνγξαθέα 

θαη αθνπαηέληα, 1.700 δξρ.), «Θαιαζζηλφ ηαμέδη, 1957» (Π.2712, ραιθνγξαθέα,  

2.000 δξρ.), «Έλα κάλπκα, 1962» (Π.2713, Ϋγρξσκε ιηζνγξαθέα, 1.200 δξρ.), 

«Υηξνζέκα» (Π.2714, ραιθνγξαθέα, 2.500 δξρ., ζηα πξαθηηθΪ αλαθΫξεηαη σο 

«ΥΪξαμε κε ηξέα ρξψκαηα, Ϊλεπ ηέηινπ»). Ζ αγνξΪ εγθξέζεθε ζηε ζπλεδξέαζε ηεο 

30/3/1963 θαη ηα ρξάκαηα εγγξΪθεθαλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Α΄ Σκάκαηνο.   

 «Απφ ηα ηαμέδηα κνπ, 1964» (Π.3336, κηθηά ηερληθά) θαη «ΠαιηΪ θαξΪβηα, 1963» 

(Π.3337), γηα 3.500 δξρ. ην θαζΫλα, αγνξΪ απφ ηελ Παλειιάληα Έθζεζε ηνπ 1965 

(7/5/1965).  

 «Ζ ΚΫξθπξα κεηΪ ηνλ βνκβαξδηζκφ, π. 1942» (Π.3412) γηα 2.000 δξρ. απφ ηελ 

ΑζελΪ ;ράξα; Γ. Δπαγγειέδε (21/12/1965). 

 

Γηώξγνο ηθειηώηεο (1917-1984): «Καιχβα, 1951 Ŕ 1960» (Π.2707) γηα 9.000 δξρ. 

(26/4/1963). 

 

Υξήζηνο Γαγθιήο (1916-1991): «Ζξεκέα ζηε ιέκλε ησλ Ησαλλέλσλ, 1961» (Π.2820) 

γηα 2.500 δξρ. απφ ηελ Ϋθζεζε ηνπ θαιιηηΫρλε (6/6/1963, ηελ νπνέα εέραλ επηζθεθζεέ 

νη ΚαιιηγΪο, Παπαλνχηζνο θαη Παλαγησηφπνπινο). 

 

πύξνο Βαζηιείνπ (1903-1985): «Σν ρξψκα πνπ Ϋπαηξλε ε ζΪιαζζα πΫξπζη ην 

θαινθαέξη, 1963» (Π.3032, αθξπιηθφ ζε κνπζακΪ) γηα 35.000 δξρ. (27/4/1964, κε 

ρξάκαηα ηεο επηρνξάγεζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο γηα αγνξΪ Ϋξγσλ ζπγρξφλσλ 

δσγξΪθσλ). 
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Γηάλλεο ππξόπνπινο (1912-1990)  

 «Πξφζεζε Νν 2, 1964» (Π.3073) γηα 35.000 δξρ. (6/6/1964).  

 «Φπηέεο Η, 1957» (Π.3413]) γηα 14.000 δξρ. απφ ηελ ΑζελΪ ;ράξα; Γ. Δπαγγειέδε 

(21/12/1965). 

 

Παλαγηώηεο Σέηζεο (1925-): «ηΫγεο, 1960-1967» (Π.3074)
1055

 γηα 11.000 δξρ. θαη 

Ϋμη ραξαθηηθΪ γηα 4.000 δξρ. (ηα δχν δσξεΪλ, 6/6/1964): «Σνπέν, 1963» (Π.3090, 

ραιθνγξαθέα, δσξεΪ ηνπ θαιιηηΫρλε), «Σνπέν, 1963» (Π.3091, ραιθνγξαθέα, δσξεΪ 

ηνπ θαιιηηΫρλε), «Οηθνδνκά, 1964» (Π.3092, ραιθνγξαθέα), «Ζ κπνπγΪδα, 1963» 

(Π.3093, ραιθνγξαθέα), «ηΫγεο, 1961» (Π.3093, ραιθνγξαθέα) θαη «Οηθνδνκά» 

(Π.3095, ιηζνγξαθέα). 

 

Σάζζνο (Αλαζηάζηνο Αιεβίδνο, 1914-1985): «Δκθχιηνο πφιεκνο, ιεπηνκΫξεηα. Οη 

γπλαέθεο, 1961» (Π.3080/α), «Δκθχιηνο πφιεκνο, ιεπηνκΫξεηα. Ο λεθξφο, 1961» 

(Π.3080/β), «Δκθχιηνο πφιεκνο, ιεπηνκΫξεηα. Οη Ϊληξεο, 1961» (Π.3080/γ), 

μπινγξαθέεο γηα 16.000 δξρ. θαη «χλζεζε κε δχν θηγνχξεο, 1963» (Π.3079 Ŕ 4.000 

δξρ.), «χλζεζε (Π.3078 Ŕ 4.000 δξρ.) θαη «Καπλνηφπηα (Π.3195 Ŕ δσξεΪ ηνπ 

θαιιηηΫρλε). Δγθξέζεθαλ ζηε ζπλεδξέαζε ηεο  6/6/1964.   

 

Βάζσ Καηξάθε (1914-1988): 

 «Πεξέπαηνο ζηελ ΚΫξθπξα, 1962» (Π.3081, Ϋμη ραξΪγκαηα ζε πΫηξα, 10.000 δξρ.),  

 «ΓΫλδξα 7/20, 1960» (Π.3082, ρΪξαγκα ζε πΫηξα, ςεκκέηεο ιέζνο,  2.500 δξρ.),  

 «ΣξαπΫδηα ά "ΚαιΪ θαζνχκελα", π. 1964» (Π.3083, μπινγξαθέα) γηα 5.000 δξρ. 

 «Κνξέηζη κε αθΫιεηεο, 1958» (Π.3084, μπινγξαθέα) γηα 5.000 δξρ. 

 «ΜΪλα, 1958» (Π.3085, ρΪξαγκα ζε πΫηξα, ςεκκέηεο ιέζνο), «ΜΪλα, 1958» 

(Π.3086, ρΪξαγκα ζε πΫηξα, ςεκκέηεο ιέζνο) θαη «ΜΪλεο, 1958» (Π.3087, 

ρΪξαγκα ζε πΫηξα, ςεκκέηεο ιέζνο) γηα 7.500 δξρ.  

 «ΦαξΪδεο, 1957» (Π.3088, ρΪξαγκα ζε πΫηξα, ςεκκέηεο ιέζνο, 2.500 δξρ.).  

 «ΦαξΪδεο, 1957» (Π. 3089, ρΪξαγκα ζε πΫηξα, ςεκκέηεο ιέζνο, 2.500 δξρ.), φια 

ηα παξαπΪλσ εγθξέζεθαλ ζηε ζπλεδξέαζε ηεο 6/6/1964.    

 

Γηώξγνο Μαπξνΐδεο (1912-2003): «ΔπηηξαπΫδην» (Π.3075) γηα 10.000 δξρ. 

(6/6/1964) 

 

                                                 
1055Δξψηεκα απνηειεέ ε εκεξνκελέα θηινηΫρλεζεο ηνπ πέλαθα (1960-1967) πνπ δέλεηαη ζηνλ θαηΪινγν 

ηεο ΔΠΜΑ, αθνχ ην Ϋξγν αγνξΪζηεθε ην 1964. 
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Οξέζηεο Καλέιιεο (1910-1979): «Καηαηγέδα ζηνλ Δπβντθφ, 1961-1970;» 

(Π.3076)
1056

 γηα 8.000 δξρ. θαη «Παξνπζέα, π. 1961-63» (Π.3077) γηα 13.000 δξρ. 

(6/6/1964).  

 

Νίθνο Υαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο (1906-1964) 

 «Σν εξγαζηάξην ηνπ θαιιηηΫρλε, 1960» (Π.3362) γηα 85.000 δξρ. (6/11/1964).  

 «Nature morte, 1937» (Π.3285) γηα 7.000 δξρ. απφ ηνλ Φ. ΜαιΫα θαη 

«Πξνζσπνγξαθέα θνξηηζηνχ, π. 1935-1940» (Π.3280) γηα 12.000 δξρ. απφ ηνλ . 

νχηδν (13/2/1965).  

 

Κώζηαο Γξακκαηόπνπινο (1916-2003): «Σν Ϊζπξν Ϊινγν, 1958» (Π.3182, 

νμπγξαθέα, 3.000 δξρ.), «Άξηεκηο θαη Καιιηζηψ, 1957» (Π.3187, νμπγξαθέα, 3.000 

δξρ.), «Μπέγεο, 1957» (Π.3186, μπινγξαθέα, 2.000 δξρ.), «ην λεζέ ησλ εηξάλσλ, 

1957» (Π. 3185, μπινγξαθέα, 2.000 δξρ.), «Ζ εθινγά ηνπ ΠΪξη, 1957» (Π.3184, 

μπινγξαθέα, 2.000 δξρ.), «Ζ ζεηξάλα, 1957» (Π.3183, μπινγξαθέα, 2.000 δξρ.), 

«Μεθχλαη, 1964» (Π.3180, Ϋγρξσκε μπινγξαθέα, 6.000 δξρ.), «Φηγνχξα, 1964» 

(Π.3179, Ϋγρξσκε μπινγξαθέα, 6.000 δξρ.), «Μάζπκλα, 1964» (Π.3181, Ϋγρξσκε 

μπινγξαθέα, 6.000 δξρ.). Ζ αγνξΪ φισλ ησλ παξαπΪλσ Ϋξγσλ εγθξέζεθε ζηε 

ζπλεδξέαζε ηεο 6/11/1964. 

 

Γεώξγηνο Μαλνπζάθεο (1914-2003): «πέηη ηεο ΠιΪθαο, 1963» (Π.3196, 10.000 

δξρ.), «πέηη ζηελ ΠιΪθα, 1963» (Π.3198, 3.000 δξρ.), «Γξφκνο ζηελ ΠιΪθα, 1963» 

(Π.3197. 7.000) θαη «ΣαβΫξλα, 1963» (Π.3199, 5.000 δξρ.), 6/11/1964. 

 

Γεκήηξεο Μπηαξάο (1934): «ΚαζξΫθηεο κε κσβ, 1964» (Π.3219, 15.000 δξρ.), 

«ΚαζξΫθηεο κε πξΪζηλν, 1964» (Π.3220, 15.000 δξρ.), «Δζσηεξηθφ, 1963» (Π.3221, 

4.000 δξρ.), «Δζσηεξηθφ, 1955» (Π.3222, 3.000 δξρ.), «Δζσηεξηθφ, 1963» (Π.3223, 

3.000 δξρ.]. 6/11/1964

 

Κνύια Μαξαγθνπνύινπ: «Όδξα» (Π.3188, 3.500 δξρ.), «ΟξνπΫδην» (Π.3189, 

πδαηνγξαθέα, 3.000 δξρ.), θαη ηΫζζεξηο πδαηνγξαθηεο κε ηέηιν «Απφ ηελ ΚΫξθπξα» 

ησλ εησλ 1963-1964 (Π.3190-3193), γηα 1.800 δξρ., 6/11/1964 

                                                 
1056Καη ζηελ πεξέπησζε ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ Ϋξγνπ ππΪξρεη Ϋλα δάηεκα κε ηελ εκεξνκελέα 

θηινηΫρλεζάο ηνπ ζηνλ θαηΪινγν ηεο ΔΠΜΑ (1961-1970, αθνχ αγνξΪζηεθε ην 1964. 
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Γηάλλεο Πεηαινύδεο (1923-1993): «Σν γθξέδν ζπέηη» (Π.3200) γηα 7.000 δξρ. 

(6/11/1964). 

 

Βαζίιεο Κππξαίνο (1936-) 

 «Υξεζκφο» (Π.3159) γηα 4.000 δξρ. (6/11/1964).  

 «Σνπέν κε θηγνχξα» (Π.3542) γηα 4.500 δξρ. (1/7/1966). 

 

Παύινο Ρνδνθαλάθεο (1891-1958): «ΓΪζνο ζηελ Ηηαιέα, 1913» (Π.3281) γηα 5.500 

δξρ. απφ ηνλ Κ. ηΪηθν (13/2/1965). 

Πελειόπε Οηθνλνκίδε (1898-1963): «Σνπέν απφ ηα ΓηΪλλελα» (Π.3284) γηα 6.000 

δξρ. (13/2/1965).  

Νίθε Μαλησλαθάθε-Casalotti (1916): «ΠεξηζηΫξη» (Π.3314) γηα 3.200 δξρ. 

(13/2/1965).  

Διέλε Κσλζηαληηλίδε (1910-1988): ΣΫζζεξηο μπινγξαθέεο, «Αγξνηηθά ζθελά» 

(Π.3306, 2.000 δξρ.), «Αιψλη» (Π.3307, 2.000 δξρ.), «ΛηκΪλη» (Π.3308, 2.000 δξρ.), 

«ΑξαγκΫλα θαΐθηα» (Π.3309, 2.000 δξρ.), «Σαμηδεχνληαο (Καΐθη)» (Π.3310, 4.000 

δξρ.) απφ ηελ έδηα ηελ θαιιηηΫρληδα (26/3/1965). 

Πεξηθιήο Βπδάληηνο (1893-1972): «ΜνξθΫο» (Π.3331) γηα 4.000 δξρ. απφ ηελ 

Μέξθα Αλ. Ναζαλαάι (7/5/1965). 

Νηθε Καξαγάηζε: «πέηηα ζην Θεζεέν, 1964» (Π.3338) γηα 5.000 δξρ. αγνξΪ απφ 

ηελ Παλειιάληα (7/5/1965). 

Ρέλα Σδνιάθε 

 «Σν ΠαξΪζπξν» (Π.3334, ιηζνγξαθέα) γηα 1.600 δξρ., αγνξΪ απφ ηελ Παλειιάληα 

(7/5/1965).  

 «Ίθαξνο»  (Π.3436, Ϋγρξσκε ιηζνγξαθηα) γηα 2.400 δξρ., (21/12/1965). 

 

Δξξίθνο Φξαληδηζθάθεο (1908-1958): «Νεθξά θχζε, π. 1935» (Π.3377) απφ ηνλ 

Γεκ. Αβδειφπνπιν γηα 12.000 δξρ. καδέ κε δχν ιηζνγξαθέεο ηνπ Boilly (Π.3390/α-β). 

14/9/1965.  

Γεκήηξηνο Γεξαληώηεο (1871-1960): «Πξνζσπνγξαθέα ΜπνθαηζηΪκπε» (Π.3393) 

γηα 5.500 δξρ. απφ ηνλ Φψηε ΜαιΫα (26/11/1965). 

 

Ξέξνλ (Ξεξνθώζηαο Γηάλλεο, 1890-1967) 

 «Φηγνχξεο, 1931» (Π.3407) κΫρξη 11.000 δξρ. (26/11/1965).  

 «Chartres, 1929» (Π.3566, πδαηνγξαθέα ζε ραξηέ) θαη «Composition» (Π.3567, 

γθνπΪο ζε ραξηη) γηα 4.200 δνιΪξηα (8/11/1966).  
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Γεξάζηκνο ηέξεο (1898-1987): «Φηγνχξεο» (Π.3406) κΫρξη 5.000 δξρ. 

(26/11/1965). 

Κνζκάο Ξελάθεο: «χλζεζε, πξηλ ην 1965» (Π.3392) γηα 14.000 δξρ. (26/11/1965). 

Παλαγηώηεο Σέηζεο: «Νεθξά θχζε, 1963-1964» (Π.3424) γηα 5.000 δξρ. 

(26/11/1965). 

Γηάλλεο Κεθαιιελόο: δπν αληέηππα «Λάθπζνη» [Π.3401-3402] γηα 4.000 δξρ. ην 

θαζΫλα θαη δχν αληέηππα απφ ην Παγψλη [Π.3403-3404] γηα 3.000 δξρ. ην θαζΫλα απφ 

ηε νπδΪλα Κεθαιιελνχ (26/11/1965). 

Δπζύκεο Παπαδεκεηξίνπ: «ΚαλΪηη κε πνηάξη» (Π.3416, μπινγξαθέα) γηα 2.000 

δξρ. απφ ηελ ΑζελΪ ;ράξα; Γ. Δπαγγειέδε (21/12/1965). 

Αγγειηθή Υαηδεκηράιε (1895-1965): «Αθξφπνιε» (Π.3418) γηα 11.000 δξρ. απφ 

ηελ Έξζε ΥαηδεκηρΪιε (21/12/1965). 

Θάλνο Σζίγθνο (1914-1965): «Θαιαζζηλφ» (Π.3414) γηα 13.000 δξρ. απφ ηελ ΑζελΪ 

;ράξα; Γ. Δπαγγειέδε (21/12/1965). 

Νίθνο Λάκπξνπ (1938-1965): «Γπκλφ» (Π.3442, 10.000 δξρ.), «Απιά» (Π.3443, 

5.000 δξρ.) θαη «χλζεζε» (Π.3444, 4.000 δξρ.) απφ ηελ Αιέθε Κέκσλνο ΛΪκπξνπ 

(1/4/1966, ρξάκαηα Τπνπξγεένπ Παηδεέαο). 

Υξίζηνο Καξάο: «Άινγν θαη κνξθά, 1965» (Π.3439, ραξηέ-γθνπΪο) γηα 3.000 δξρ. 

(1/4/1966, απφ ην θιεξνδφηεκα Φξαγθνπνχινπ). 

Νηθόιανο Γεσξγηάδεο (1925-2001): «ΑπηνθξΪηεηξα ηνπ ΥΪξιεκ» (Π.3534) γηα 

16.500 δξρ. (13/5/1966, Α΄ Σκάκα). 

Ληιή Αξιηώηε (1908-1979): «Θξεζθεπηηθφ (Ο ΔζηαπξσκΫλνο), 1961» (Π.3535) γηα 

15.000 δξρ. (13/5/1966). 

Γεώξγηνο  Κνζκαδόπνπινο (1895-1967): «Σνπέν» (Π.3543) γηα 20.000 δξρ. 

(1/7/1966) 
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ΠαξΪξηεκα 3: Οη αγνξΫο Ϋξγσλ δπηηθνεπξσπατθάο ηΫρλεο 

θαηΪ ηα ρξφληα 1954-1967 

 

Οη αγνξΫο αλαθΫξνληαη θαηΪ ρξνλνινγηθά ζεηξΪ, φπσο δειαδά θαηαγξΪθεθαλ 

ζην βηβιέν ησλ πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηΪζεσλ ηνπ Γ ηεο Δ.Π.Μ.Α.. 

 «Μαξηχξην Αγέαο» (Π.2088), Ϊγλσζηνπ Ηηαινχ ηνπ 18
νπ

 αηψλα, γηα 6.000 δξρ. απφ 

ηνλ Νέθν ΝηθνιΪνπ (17/1/1955). 

 «Νεθξά θχζε» (Π.2089) ηνπ A.-F. Desportes (1661-1743) γηα 15.000 δξρ. 

(21/2/1955) 

 «ΠξνζηΪηεο Άγηνο» (Π.2090), αγλψζηνπ θαιιηηΫρλε ηνπ 15
νπ

 αηψλα, γηα 22.500 

δξρ. (21/2/1955) 

 «Σνπέν» (Π.1827) Ϊγλσζηνπ Οιιαλδνχ ηνπ 17
νπ

 αηψλα (PeeterBout, 1658-1702), 

αγνξΪζηεθε σο Ϋξγν  γηα 2.700 δξρ. απφ ηνλ ΗσΪλλε Μαξηέλν (19/7/1955). 

 «Ο Δπαγγειηζκφο ηεο Θενηφθνπ, πιαηζησκΫλνο ππφ αλζΫσλ θαη δηαθνζκεηηθψλ 

ζηνηρεέσλ» (Π.1879), αγλψζηνπ δσγξΪθνπ, γηα 15.000 δξρ. απφ ηνλ Γεκ. ΔκηξδΪ. 

ηα πξαθηηθΪ αλαγξΪθεηαη φηη «πξφθεηηαη γηα Ϋξγν ηδηαδφληνο ραξαθηάξνο ζην 

νπνέν ζπλεξγΪζηεθαλ δπν θαιιηηΫρλεο, ν κελ δσγξαθέζαο ηελ θεληξηθά 

παξΪζηαζε, ν δε Ϋηεξνο ηα Ϊλζε θαη ηα δηαθνζκεηηθΪ. Αμηφινγνη δσγξΪθνη, ην 

Ϋξγν ζα εέλαη ρξάζηκν γηα ηε ζπιινγά, δεδνκΫλνπ φηη δελ πεξηιακβΪλεη Ϊιιν 

ηΫηνηνπ εέδνπο» (22/5/1956). 

 «Φαληαζηηθφ ηνπέν κε θξνχξην ζηε κΫζε» (Π.1878), αγλψζηνπ Οιιαλδνχ ηνπ 

ηΫινπο ηνπ 15
νπ

 αηψλα, γηα 80 ρξπζΫο ιέξεο (25.600 δξρ.) απφ ηνλ Φξ. Λακπξέδε. 

Υαξαθηεξέζηεθε «Ϋξγν αξέζηεο ηΫρλεο δσγξΪθνπ ηνπ νπνένπ ε ηΫρλε εέλαη 

ζπγγελεέο κε ηνπ Patinier» (22/5/1956). 

  «Κεθαιά θφξεο» (Π.2162), αγλψζηνπ βελεηηθάο ηερλνηξνπέαο ηνπ 16
νπ

 αηψλα 

(GuidoReni, 1575-1642), γηα 3.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 5.000 δξρ.) απφ ηνλ ΚξΫνληα 

Κπξηαθέδε. α πξαθηηθΪ αλαθΫξζεθε φηη εέλαη ηκάκα κεγαιχηεξνπ πέλαθα θαη φηη 

πξφθεηηαη «πεξέ αξέζηνπ δεέγκαηνο ηηαιηθάο ηΫρλεο ηνπ 16νπ αηψλνο, επεηδά φκσο 

θΫξεη ειαθξΪο θζνξΪο, ην Γ απεθΪζηζε λα δεηεζεέ απφ ηνλ πσιεηά ε κεέσζε ηεο 

ηηκάο» (15/12/1956). 

 «Άγηνο ΗσΪλλεο ν Βαπηηζηάο» (Π.2163), δσγξΪθνο ηνπ Ϊκεζνπ πεξηβΪιινληνο ηνπ 

ΚαξαβΪηδην (ρνιάο ηεο Βφξεηαο Ηηαιέαο), γηα 35.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 48.000 

δξρ./ 80 ρξπζΫο ιέξεο) απφ ηνλ ΚξΫνληα Κπξηαθέδε. χκθσλα κε ηα φζα 
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αλαθΫξνληαη ζηα πξαθηηθΪ, ν πέλαθαο απεδέδεην απφ ηνλ θΪηνρν ζηνλ Murillo, ν 

ΚαιιηγΪο, φκσο, Ϋζηεηιε θσηνγξαθέα ζηνλ Ϋγθξηην ηερλνθξέηε Halldohr Soehner, 

κΫινο ηνπ Γεξκαληθνχ Ηλζηηηνχηνπ ΣΫρλεο ζην Μφλαρν θαη δηεπζπληά ηνπ 

Γεξκαληθνχ Ηλζηηηνχηνπ ζηε Μαδξέηε, ν νπνένο θαη δηαβεβαέσζε φηη ην Ϋξγν 

θηινηερλάζεθε απφ θαιιηηΫρλε ηνπ Ϊκεζνπ πεξηβΪιινληνο ηνπ ΚαξαβΪηδην, γχξσ 

ζηα 1605-1610. Καηφπηλ Ϋξεπλαο δηαπηζηψζεθε φηη ε αμέα ηνπ Ϋξγνπ ππεξβαέλεη 

αζθαιψο ηηο 200 ρξπζΫο ιέξεο, δεδνκΫλνπ φηη ηα Ϋξγα ηνπ ΚαξαβΪηδην θαη ηεο 

ρνιάο ηνπ ραέξνπλ κεγΪιεο εθηέκεζεο ζην εμσηεξηθφ, ηδέσο θαηΪ ηα ηειεπηαέα 

Ϋηε. Ο ΚαιιηγΪο πξφζζεζε, επέζεο, φηη Ϋιεγμε ην Ϋξγν παξαβΪιινληΪο ην πξνο 

πέλαθεο ηνπ ΚαξαβΪηδην θαη ησλ καζεηψλ ηνπ, πνπ αλαδεκνζηεχνληαη  ζε δηΪθνξα 

βηβιέα ηΫρλεο θαη ε εμΫηαζε απΫβε ππΫξ ηεο δηαηππσζεέζεο γλψκεο. Σν Ϋξγν 

ραξαθηεξέζηεθε Ϊξηζηεο ηΫρλεο, κε αζάκαληεο θζνξΫο, θαη ην Γ απνθΪζηζε λα 

αγνξαζηεέ ππν ηνλ φξν ν πσιεηάο λα δερζεέ κεησζε ηεο ηηκάο ζηηο 35.000 δξρ.: 

«αλ ζηΫξμεη ν πσιεηάο, ην Ϊξηζην ηνχην δεέγκα κηαο επνράο άηηο κεγΪισο 

επεξΫαζελ ηελ εμΫιημηλ ηεο δπηηθάο ηΫρλεο αγνξΪδεηαη θΪησ ηνπ εκηζΫσο ηεο 

αμέαο ηνπ» (15/12/1956). 

 «Παλαγέα» (Π.2164) ηνπ GiovanniBattistaSalvidaSassoferato ά ηεο ρνιάο ηνπ 

(17
νο

 αηψλαο), γηα 6.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 10.000 δξρ.) απφ ηνλ Υξηζηφπνπιν 

(αλάθεη ζηε ζπιινγά ΜΪλνπ). Πξφθεηηαη «πεξέ εληππσζηαθνχ Ϋξγνπ, θαιάο ηΫρλεο 

ην νπνέν ηθαλνπνηεέ θαη πην επξχηεξν θνηλφ» (5/2/1957). 

  «Νεθξά θχζε κε κνπζηθΪ φξγαλα» (Π.2165) ηνπ EvaristoBaschenis (1617-1677) 

γηα 25.000 δξρ. / 80 ρξπζΫο ιέξεο (αξρηθά ηηκά 100 ρξπζΫο ιέξεο) απφ ηνλ Π. 

ΦσηηΪδε. Πξφθεηηαη «πεξέ Ϋξγνπ αξέζηεο ηΫρλεο θαη δηαηεξάζεσο, απνιχησο 

θαηΪιιειν δηα ηε ζπιινγά ηεο Πηλαθνζάθεο. ΑλΪινγα Ϋξγα επξέζθνληαη Ϊιισζηε 

θαη ζε δηΪθνξα επξσπατθΪ κνπζεέα» (5/2/1957). 

 «Κεθαιά αλδξφο» (Π.2170), αγλψζηνπ Οιιαλδνχ 17
νπ

 αηψλα (απνδέδεηαη ζάκεξα 

ζηνλ LeandroBassano (daPonte), 1557-1622), γηα 8.000 δξρ. / 25 ρξπζΫο ιέξεο 

(αξρηθά ηηκά 9.600 δξρ. / 30 ρξπζΫο ιέξεο) απφ ηνλ Ησ. Ν. Γηνπξγαιε. Πξφθεηηαη 

γηα «Ϋξγν αξέζηεο ηΫρλεο, Οιιαλδνχ αμηφινγνπ θαιιηηΫρλε ηνπ 17νπ αηψλνο, εέλαη 

δε θαηΪιιειν γηα ηε ζπιινγά δεδνκΫλνπ φηη θαη ε ηηκά ησλ 8000 δξρ, άηνη 25 

ρξπζψλ ιηξψλ, ζηελ νπνέα απνθαζέζηεθε ηειηθΪ ε αγνξΪ εέλαη ζπκθΫξνπζα» 

(8/3/1957). 

 «Λνπφκελεο» (Π.2183),Φιακαλδνχ δσγξαθνπ ηνπ ηΫινπο ηνπ 17
νπ

 αηψλα (ζάκεξα 

απνδέδεηαη ζηνλ AbrahamvanCuylenbroch) γηα 10.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 13.000 
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δξρ.) απφ ηελ νθέα Β. ΛακπΪθε. Δέλαη «αξέζηεο ηΫρλεο, ηθαλνχ θαιιηηΫρλνπ ηνπ 

ηΫινπο ηνπ 17νπ θαη αξρψλ 18νπ, θαηΪιιειν γηα ηε ζπιινγά πνπ Ϋρεη 

πεξηνξηζκΫλν αξηζκφ θιακαλδηθψλ Ϋξγσλ» (27/6/1957). 

 «Ηαπσληθά ζεφηεηα» (Π.2195, πδαηφρξσκα ζε πθαζκα θνιιεκΫλν ζε μχιν) γηα 

2.400 δξρ. (αξρηθά ηηκά 4.000 δξρ.) απφ ηελ Μαξέα Υξηζηνπνχινπ (απφ ηε 

ζπιινγά ΜΪλνπ). Σν Ϋξγν εέλαη ηαπσληθάο ηΫρλεο ηνπ 18νπ αη., αλάθεη ζηε 

ζπιινγά ΜΪλνπ απφ ηελ νπνέα απνηειεέηαη ην ηλνταπσληθφ Μνπζεέν Κεξθχξαο. 

Ο ΚαιιηγΪο Ϋζηεηιε θσηνγξαθέα ζηνλ Έθνξν ηεο ΚηλΫδηθεο ζπιινγάο ηνπ 

Μνπζεένπ ησλ Βξπμειιψλ, πνπ απνθΪλζεθε φηη πξφθεηηαη γηα ελδηαθΫξνληα 

πέλαθα αξέζηεο ηΫρλεο, ν νπνένο φκσο ιφγσ ησλ ειαθξψλ θζνξψλ ζεσξεέ φηη ε 

αμέα ηνπ δελ πξΫπεη λα ππεξβαέλεη ηηο 4000 βειγηθΪ θξΪγθα, άηνη 2.400 δξρ. 

(15/10/1957). 

 «Παλαγέα» (Π.2203), αγλψζηνπ 13
νο

 αηψλαο, μχιηλν γιππηφ γηα 9.400 δξρ. (30 

ρξπζΫο ιέξεο) απφ ηελ θ. ΡνδνθαλΪθε. Ο ΚαιιηγΪο Ϋζηεηιε θσηνγξαθέα ηνπ Ϋξγνπ 

ζηνλ Ϋγθξηην ηερλνθξέηε δφθησξα Halldor Soehner ηνπ Δζληθνχ Μνπζεένπ ηεο 

Βαπαξέαο, ν νπνένο κε επηζηνιά ηνπ ζηηο 25/11/1957, απεθΪλζε φηη πξφθεηηαη πεξέ 

Ϋξγνπ ηνπ β΄ κηζνχ ηνπ 13νπ αηψλα επαξρηαθάο ζρνιάο, θαη Ϋθξηλε φηη ε ηηκά ηνπ 

ζηε δηεζλά αγνξΪ εέλαη πεξέπνπ 6.000 κΪξθα, άηνη 42.900 δξρ. (19/12/1957). 

 «Πξνζσπνγξαθέα ηεο Γνχθηζζαο ηεο Πιαθεληέαο, 1818» (Π.2205) ηνπ Robert 

Lefevre γηα 30.000 δξρ. απφ ηνλ Γ. θνπδΫ. Ο πέλαθαο εέλαη «θαιάο ηΫρλεο, 

αμηφινγνπ ΓΪιινπ δσγξΪθνπ ηνπ ΗΘ αηψλα, παξνπζηΪδεη δε θαη ζεκαληηθφ 

ηζηνξηθφ ελδηαθΫξνλ. ΠξνζΫηη ν πσιεηάο δάισζε, φηη εθφζνλ αγνξαζηεέ , ζα 

δσξάζεη ζηελ Πηλαθνζάθε θαη πέλαθα ηνπ Νηθεθφξνπ Λχηξα παξηζηψλ ηελ 

πξνζσπνγξαθέα ηεο κΪκκεο ηνπ» (13/2/1958). 

  «Δξσδηνέ ζε ηνπέν» (Π.2217, πδαηφρξσκα θαη κειΪλη), ζηληθάο ηΫρλεο ηνπ 17
νπ

-

18
νπ

 αη. γηα 6.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 10.000 δξρ.) απφ ηελ Μαξέα Υξηζηνπνχινπ 

(15/5/1958). 

 «Πξνζσπνγξαθέα δεζπνέλεο» (Π.2275), Φιακαλδνχ δσγξΪθνπ ηνπ 17
νπ

 αηψλα γηα 

11.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 15.000 δξρ.) απφ ηελ Φνχια Γ. ΛΫιε (27/2/1959). 

 «Σνπέν» (Π.2277) ηνπ Paul-CamilleGuigou (1834-1871) γηα 16.000 δξρ. (αξρηθά 

ηηκά 25.000 δξρ.) απφ ηνλ ΠΫηξν Κ. Μνξθνληφ (γηα ινγαξηαζκφ Κ.ΜειΪ;). ηα 

πξαθηηθΪ αλαθεξζεθε φηη πξφθεηηαη γηα δσγξΪθν «ηνπ νπνένπ ηα Ϋξγα πξνζθΪησο 

ιέαλ εθηηκνχληαη» (27/3/1959). 



   1304 

 «ΑλΪπαπζε ζην δΪζνο» (Π.2284) αγλψζηνπ δσγξΪθνπ (ζάκεξα απνδέδεηαη ζηνλ 

HansMakart, 1840-1884) γηα 12.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 20.000 δξρ.) (16/6/1959) 

 «Πξνζσπνγξαθέα ηεξσκΫλνπ, 1793» (Π.2438) ηνπ Franz Kurzinger (1730-1795) 

γηα 15.000 δξρ. απφ ηνλ Η. Ηζααθέδε. «Πνιχ θαιάο ηΫρλεο» αλαγξΪθεηαη ζηα 

πξαθηηθΪ (28/4/1961). 

 «Κεθαιά» (Π.2448), ηηαιηθάο ζρνιάο ηνπ 17
νπ

 αηψλα, «θαιάο ηΫρλεο», γηα 4.000 

δξρ. απφ ηνπο αδειθνχο ΕνπκπνπιΪθε (28/4/1961). 

 ηε ζπλεδξέαζε ηεο 28
εο

 Απξηιένπ 1961 εγθξέζεθε επέζεο θαη ε αγνξΪ απφ ηνλ Η. 

ΜνζρνλΪ γηα 5.000 δξρ. ησλ εμάο ραξαθηηθψλ: α) StefanodellaBella (1610-1664), 

«Θεαηξηθφ ζθεληθφ» (Π.2440, ραιθνγξαθέα). GiovannidellaBella (1802-1870), 

«Θεαηξηθφ ζθεληθφ» (Π.2441 & Π.2442), ραιθνγξαθέεο. β) JacquesCallot (1592-

1635), «Σν Ϊξκα ηνπ Έξσηα» (Π.2443), ραιθνγξαθέα, γ) DavidTeniers, «Άπνςε 

ησλ πεξηρψξσλ ηνπ Nieuport» (Π.2444, ραιθνγξαθέα), δ) 

AugusteCdolleGodefroyEngelmann, νθηψ ιηζνγξαθέεο κε απφςεηο ηεο Μφζραο 

(Π.2445/1-8), ε) AlexanderOrlovsky (1777-1832), «Πξνζσπνγξαθέα αλδξφο» 

(Π.2446), ραιθνγξαθέα.  

 «ΑλΪζηαζε» (Π. 2488), αγλψζηνπ Ηηαινχ 17νπ-18νπ αηψλα, γηα 22.000 δξρ. απφ 

ηνλ Α. Λαδφπνπιν-ΚνληνιΫσλ. Σν Γ απνθαζέδεη ηελ αγνξΪ, δηφηη ην Ϋξγν εέλαη 

«πνιχ θαιάο πνηφηεηαο, θαιψο ζπληεξεκΫλνλ θαη Ϋρεη θαιιηηερληθά αμέα» 

(14/9/1961). 

 «Γπλαηθεέα κνξθά, 1893» (Π.2563) ηνπ JeanWeber γηα 2.500 δξρ. (αξρηθά ηηκά 

8.000 δξρ.) απφ ηνλ Κ. ΜπελΪθε (Αέαληνο 43, Π. ΦΪιεξν) (14/10/1961). 

 «Νεθξά Φχζε» (Π.2596), αγλψζηνπ Οιιαλδνχ ηνπ 17
νπ

-18
νπ

 αηψλα γηα 10.000 

δξρ. απφ ηνλ Παλ. ΠαπαιΪ (23/3/1962).  

 «Ζ Κξέζε ηνπ νινκψληα» (Π.2619), αγλψζηνπ θαιιηηΫρλε Δλεηηθάο ρνιάο 

γχξσ ζηα 1600 (ζάκεξα απνδέδεηαη ζηνλ AndreaSchiavone, 1510/15-1563) γηα 

60.000 δξρ. απφ ηνλ Γ. Μεδέθε (28/9/1962). 

 «ΥξπζΪλζεκν ζε πνηάξη» (Π.2688, πδαηνγξαθέα ζε ραξηέ), «ΥξπζΪλζεκν» 

(Π.2689, πδαηνγξαθέα ζε ραξηέ), «Σνπέν, π.1905» (Π.2690, ιΪδη ζε μχιν), 

«Μχινο, 1905» (Π.2691, ιΪδη ζε μχιν), «ΜειΫηε ινπινπδηνχ (ΥξπζΪλζεκν)» 

(Π.2692/α, ΚΪξβνπλν ζε ρξσκαηηζηφ ραξηέ) θαη «Cathedrale» (Π.2692/β, πηλΫιν 

ζε ρξσκαηηζηφ ραξηέ) ηνπ PietMondrian γηα 220.000 δξρ. απφ ηνλ ΑιΫμαλδξν 

ΠαππΪ (26/1/1963). Σα Ϋξγα άηαλ γλσζηΪ ζηνπο θηιφηερλνπο απφ ην Ϊξζξν ηεο Δ. 

Βαθαιφ ζην πεξηνδηθφ Εοβυξ ην θζηλφπσξν ηνπ 1962, ζην νπνέν ε ηερλνθξέηεο 
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εέρε παξνπζηΪζεη ην ηζηνξηθφ ηεο απφθηεζάο ηνπο απφ ηνλ Έιιελα ζπιιΫθηε θαη 

εέρε αλαιχζεη ηελ ηερλνηξνπέα ηνπο.
1057

 Ο ΚαιιηγΪο ζηε ζπλεδξέαζε ηνπ Γ ηεο 

Δ.Π.Μ.Α.. αλΫθεξε φηη εξεχλεζε «επηζηακΫλσο ην ζΫκα» θαη φηη ζεσξεέ ηα Ϋξγα 

απζεληηθΪ θαη ηελ ηηκά ησλ 220.000 δξρ. ζπκθΫξνπζα. ΠαξΪιιεια κε ηελ 

απφθηεζε ησλ πΫληε Ϋξγσλ, ν ΑιΫμαλδξνο ΠαππΪο δψξηζε ζην κνπζεέν θαη δχν 

ειαηνγξαθέεο ηνπ Simon Maris (1873-1935): «Σνπέν» (Π.2693) θαη 

«Πξνζσπνγξαθέα, 1903 (;)» (Π.2694), νη νπνέεο θαη Ϋγηλαλ δεθηΫο απφ ην Γ, 

παξΪ ην γεγνλφο φηη ν ΚαιιηγΪο εηζεγάζεθε ηελ απφξξηςε ηεο δσξεΪο κε ην 

επηρεέξεκα φηη ηα Ϋξγα «ζηεξνχληαλ» θαιιηηερληθάο αμέαο. 

 «θελά αγνξΪο» (Π.2862) ηνπ Woutersz. Jan ν επνλνκαδφκελνο Stap (1599-

1663;), γηα 25.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 30.000 δξρ.) απφ ηελ Μπάιησ Ο ΚΪθξευ 

(6/6/1963). 

 «Απφζηνινο (πηζαλψο ν  ΗσΪλλεο)» (Π.2950) , Ϊγλσζηνπ Ηηαινχ ηνπ 17
νπ

 αη., γηα 

25.000 δξρ. απφ ηνλ Γεψξγην ΑπνζηνιΪθε ηνπ Απνζηφινπ (ΚπςΫιεο 15) 

(24/9/1963). 

 «Δζσηεξηθφ» (Π.2951), Ϊγλσζηνπ δσγξΪθνπ ηνπ 19
νπ

 αηψλα, γηα 8.000 δξρ. απφ 

ηνλ ΜΪλν ΕαραξΪθε (24/9/1963). 

 «Μνξθά Αγένπ» (Π.2942, ραιθφο), Γεξκαλνχ θαιιηηΫρλε ηνπ 16
νπ

-17
νπ

 αη., γηα 

11.000 δξρ., απφ ηνλ Θ. ΕνπκπνπιΪθε, καδέ κε ηξέα ζρΫδηα κε κνιχβη: «Υσξηθά» 

(Π.2944/α) θαη «Αλαηνιέηεο» (Π.2944/β), θαζψο θαη «Δξγαζηάξη ραξΪθηε» 

(Π.2945) ηνπ ΘΫκνπ Άλληλνπ (24/9/1963). 

 «Πξνζσπνγξαθηα Ηζπαλνχ επγελά» (Π.2964) Ϊγλσζηνπ Ηζπαλνχ ηνπ 17
νπ

 αη., γηα 

7.000 δξρ. απφ ηνλ ΜΪλν ΕαραξΪθε (9/1/1964). 

 «Πνξηξαέην αλδξφο» (Π.2966), Φιακαλδνχ ηνπ 17
νπ

 αη. (ζάκεξα απνδέδεηαη ζηνλ 

JustusSuttermans (1579-1681), γηα 29.750 δξρ. απφ ηνλ Αι. Γηακαληφπνπιν 

(9/1/1964). 

 «Ο ηξχγνο, 1608» (Π.2980) ηνπ DavidVinkenboons (1576-1629), γηα 42.500 δξρ. 

απφ ηνλ Αι. Γηακαληφπνπιν (20/2/1964). 

 «Πξνζσπνγξαθέα θπξέαο κε κΪζθα ζην ρΫξη» (Π.2981, παζηΫι ζε ραξηφλη), 

αγλψζηνπ δσγξΪθνπ ηνπ 18νπ αηψλα, Γαιιηθάο ζρνιάο (ζάκεξα απνδέδεηαη ζηε 

Rosalba Carriera, 1675-1757), γηα 10.500 δξρ. απφ ηνλ Ν. Βαζηιεένπ (20/2/1964). 

                                                 
1057Δ. Βαθαιφ, ΠΫληε πέλαθεο ηνπ Mondrianζηελ ΔιιΪδα, Εοβυξ, ηρ.82-83, επηΫκβξηνο-Οθηψβξηνο 

1962, ζει.5-15. 
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 «Άγηνο Φξαγθέζθνο» (Π.2982), αγλψζηνπ Ηηαινχ ησλ αξρσλ ηνπ 17
νπ

 αη., γηα 

14.000 δξρ. απφ ηνλ Μ. ΕαραξΪθε (20/2/1964). 

 «Παηδηθά κνξθε (δαέκνλαο)» (Π.3014) ηνπ HansMakart (1840-1884), γηα 4.000 

δξρ. απφ ηνλ Μ. ΕαραξΪθε (27/4/1964). 

 «ΑγθΪζη» (Π.3015) ηνπ NicolasdeVree (1645-1702), γηα 35.000 δξρ. απφ ηνλ Α. 

Γηακαληφπνπιν (27/4/1964). 

 «Ππγκαιέσλαο» (Π.3069, παζηΫι) ηνπ JeanBaptistevanLoo (1684-1745), ζρΫδην 

γηα ηε δηαθφζκεζε ηνπ αλαθηφξνπ ηνπ Rivoli γηα 25.000 δξρ. απφ ηελ Μπέιιησ Ο' 

ΚΪθξευ (6/6/1964). 

 «ηαχξσζε, π. 1340 Ŕ 1350» (Π.3155), ηνπ Paolo Veneziano (ζάκεξα απνδέδεηαη 

ζε ζπλεξγΪηε ηνπ θαιιηηΫρλε) γηα 170.000 δξρ. απφ ηνλ ΔπΪγγειν Κνχξηνγινπ. 

Σν Γ, ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθΪ, ειαβε ππφςε ηνπ ηελ εηζάγεζε ηεο 

θαιιηηερληθάο επηηξνπάο ζηελ νπνέα κεηεέρε θαη ν απψλ Καξνχδνο, θαζψο θαη ηε 

γλψκε ηνπ Μαλφιε ΥαηδεδΪθε (δηεπζπληνχ ηνπ Βπδαληηλνχ Μνπζεένπ θαη ηνπ 

Μνπζεένπ ΜπελΪθε) θαη ηνπ Νέθνπ ΝηθνιΪνπ (θαζεγεηά ηεο ΑΚΣ), νη νπνένη 

ζεσξνχλ ην Ϋξγν απζεληηθφ θαη ηελ ηηκά ιέαλ ζπκθΫξνπζα (22/9/1964). 

 «Αγέα ΣξηΪο, π.1380» (Π.3194) ηνπ Marco Veneziano γηα 55.000 δξρ. απφ ηνλ 

Θξαζχβνπιν Εεξέκε. Ο ΚαιιηγΪο δάηεζε ηε γλψκε ηνπ Μαλφιε ΥαηδεδΪθε θαη 

ηνπ Νέθνπ ΝηθνιΪνπ, νη νπνένη θαη Ϋθξηλαλ φηη ην Ϋξγν άηαλ απζεληηθφ θαη «ιέαλ 

θαηΪιιειν» γηα ηηο ζπιινγΫο ηνπ κνπζεένπ (6/11/1964). 

 «θελά κΪρεο, π. 1665» (Π.3264), Ϋξγν αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο Οιιαλδηθάο ηΫρλεο 

ηνπ 17
νπ

 αηψλα (ζάκεξα απνδέδεηαη ζηνλ Adam Frans van der Meulen, 1632-

1690), γηα 45.000 δξρ. απφ ηε Βαζηιηθά Δηαηξεέα (29/1/1965). 

 «Ζ ΑζελΪ» (Π.3297, ραιθνγξαθέα) ηνπ GiovanniBologna (1529-1608) γηα 250 

δξρ. απφ ηνλ Θξαζ. Εεξέκε (13/2/1965). 

 «Πξνζσπνγξαθέα ηνπ ηκφλ ΜΪξηελ Νηηξμ (Simon Marten Dircsz.), 1566» 

(Π.3311) ηνπ Pieter Pietersz (ζάκεξα απνδηδεηαη ζηνλ Pieter Aertsen, 1507/08-

1575), γηα 45.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 50.000 δξρ.) απφ ηνλ Βαζέιεην Κσλ. ΑξΪπεο 

(κΫζσ ηνπ ΑιΫμ. Γηακαληφπνπινπ),  26/3/1965. 

 «Νεθξά θχζε κε θξνχηα» (Π.3374), ηηαιηθάο ηΫρλεο (ζάκεξα απνδέδεηαη ζηνλ 

Pietro-PaoloBonzi, 1575-1635), γηα 100.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 125.000 δξρ.) απφ 

ηνλ ΔπΪγγειν Υξ. ΓθΫζνπξα. Ο ΚαιιηγΪο δάηεζε ηελ γλψκε ηνπ δηεπζπληά ηνπ 

Μνπζεένπ ηνπ ΜνλΪρνπ Chr. Wolters, ν νπνένο απΪληεζε φηη πξφθεηηαη πεξέ Ϋξγνπ 

ηνπ P.P. Bonzi  θαη φηη εθηηκΪ ηελ αμέα ηνπ σο 15.000 κΪξθα. Σφληζε, επέζεο, φηη 
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αλΪινγα Ϋξγα Ϋρνπλ θαηαζηεέ πξνζθΪησο πεξηδάηεηα θαη φηη ε ηηκά αλΫξρεηαη 

ζπλερψο. Ο ΚαιιηγΪο πξφζζεζε φηη ηνλ πέλαθα εέδε θαη ζεσξεέ αξέζηεο πνηφηεηαο 

θαη ν θαζεγεηάο ηεο ΑΚΣ Νέθνο ΝηθνιΪνπ (7/5/1965). 

 «Πέζεθνη κε ζηξεέδηα» (Π.3328) θαη «Πέζεθνη θαπλέδνληεο» (Π.3329), νιιαλδηθάο 

ηΫρλεο (ζάκεξα απνδέδνληαη ζηνλ DavidTeniers) γηα 35.000 δξρ. ε θαζεκέα, απφ 

ηνλ ΔπΪγγειν Υξ. ΓθΫζνπξα. Ο ΚαιιηγΪο απΫζηεηιε Ϋγρξσκeο θσηνγξαθέεο θαη 

πεξηγξαθΫο ζην Κεληξηθφ Ηλζηηηνχην Ηζηνξέαο ηεο ΣΫρλεο ηεο ΥΪγεο, «αξκφδην 

θεληξηθφ φξγαλν δηα ηελ αλαγλψξηζηλ νιιαλδηθψλ Ϋξγσλ» θαη ζε απΪληεζε Ϋιαβε 

γλσκΪηεπζε φηη ηα αλσηΫξσ Ϋξγα εέλαη ηεο ηΫρλεο ησλ δσγξΪθσλ Jan Kessel ά 

David Teniers θαη φηη δελ πξφθεηηαη πεξέ αληηγξΪθσλ. Καηφπηλ εξεχλεο εηο 

ηηκνθαηαιφγνπο δεκνπξαζηψλ ηνπ εμσηεξηθνχ, ν δηεπζπληάο δηαπέζησζε φηη εαλ 

κελ εέλαη Ϋξγα ηνπ ΣεληΫ ηνπ λεψηεξνπ ε ηηκά εέλαη πεξέπνπ δεθαπιΪζηα ηνπ 

αηηνχκελν πνζνχ, εΪλ δε πξφθεηηαη ηνπ jan Van Kessel , γη' απηφλ ηα αλΪινγα Ϋξγα 

ηηκψληαη πνιχ πεξηζζφηεξν» (7/5/1965). 

 «Έγθπνο γπλαέθα» (Π.3330), ηηαιηθάο ηΫρλεο ηνπ 17
νπ

 αη., γηα 28.000 δξρ. απφ ηνλ 

Βαζέιεην Κσλ. ΑξΪπε. Κξέζεθε «πνιχ θαιάο ηΫρλεο, ραξαθηεξηζηηθφλ ηεο 

επνράο, ε ηηκά ιέαλ ζπκθΫξνπζα» (7/5/1965).  

 ρΫδην πηζαλψο ΝηειαθξνπΪ (Π.3332) γηα 4.000 δξρ. απφ ηνλ Γεκ. Μεδέθε 

(7/5/1965). ηνλ θαηΪινγν ηεο ΔΠΜΑ αλαθΫξεηαη σο NaekeGustavHeinrich 

(1786-1835), «Πχζνο ησλ Γαλαΐδσλ», κειΪλη.    

 «Noscanards (Π.3390/α) θαη «Grimaces» (Π.3390/β), Ϋγρξσκεο ιηζνγξαθέεο ηνπ 

L.L. Boilly (1761-1845) γηα 12.000 δξρ. απφ ηνλ Γεκ. Αβδειφπνπιν (14/9/1965). 

 «Ο ζΪλαηνο κνλαρνχ» (Π.3441), λνηηντηαιηθά ρνιάο, ηΫινο 17
νπ

 αη., γηα 12.000 

δξρ. απφ ηνλ Γεκ. ηΪηθν (1/4/1966). 

 «Κφθνξαο» (Π.3532), Ϊγλσζηνπ Οιιαλδνχ 17
νπ

 αη. (ζάκεξα απνδέδεηαη ζηνλ 

Melchior d'Hondecoeter, 1636-1695) γηα 10.000 δξρ. απφ ηνλ Ησζάθ Η. Πηθνχιε 

(Οξκηλένπ 5), 13/5/1966. 

 «Ηζηηνθφξν» (Π.3531), Ϊγλσζηνπ Οιιαλδνχ 17
νπ

 αη. (ζάκεξα απνδέδεηαη ζηνλ 

PaulBril, 1554-1626) γηα 8.000 δξρ. απφ ηνλ Ησζάθ Η. Πηθνχιε (Οξκηλένπ 5) 

(13/5/1966). 

 20 μπινγξαθέεο ηαπσληθάο ηΫρλεο, ηΫινπο 18
νπ

 αη. (Π.3554/1-20) γηα 300 δξρ. 

εθΪζηε απφ ηε Μαξέθα Υξηζηνπνχινπ (1/7/1966). 

 «Τπαέζξηνο ρνξφο, 1738» (Π.3661) ηνπ Franz-Christoph Janneck, πξνζθΫξζεθε 

γηα 120.000 απφ ηελ Καιιηφπε σηεξηΪδνπ (Ζξηδαλνχ 4). Βι. θαη ην επφκελν. 
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 «Ζ ζεξαπεέα ηνπ παξαιπηηθνχ, 1653» (Π.3662) ηνπ Luca Giordano, κε αξρηθά 

ηηκά 110.000 δξρ. απφ ηελ Καιιηφπε σηεξηΪδνπ (Ζξηδαλνχ 4). ΣειηθΪ 

αγνξΪζηεθαλ  θαη ηα δπν γηα 200.000 δξρ. (23/2/1967). 

 «Σνπέν» (Π.3663) ηνπ C.-F. Daubigny (1817-1878) γηα 300.000 δξρ. (αξρηθά ηηκά 

500.000) απφ ηελ Φξφζσ ΚαξαπΪλνπ (Μνλάο ΠεηξΪθε 4), 23/2/1967. 
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ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΟ 
 

1895, Γεηέιανζμξ Γεκνζέεπζε ηεο δηαζάθεο ηνπ ΑιΫμαλδξνπ νχηδνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνέα θιεξνδνηεέ ζην ειιεληθφ θξΪηνο ηελ θηλεηά θαη αθέλεηε 

πεξηνπζέα κε ζθνπφ ηελ έδξπζε «Καιιηηερληθνχ Μνπζεένπ» 

1897, επηέιανζμξ Βαζηιηθφ ΓηΪηαγκα «Πεξέ ηδξχζεσο κνπζεένπ ησλ Καιψλ Σερλψλ» 

1900, Ηακμοάνζμξ Βαζηιηθφ ΓηΪηαγκα κε ηνλ δηνξηζκφ ηνπ Γεσξγένπ Ηαθσβέδνπ ζηε ζΫζε 

ηνπ Δθφξνπ ηεο ελ Αζάλαηο Πηλαθνζάθεο 

1900, Απνίθζμξ Νφκνο ΒΦΛΓ΄ «πεξέ κηζζνχ ηνπ Δθφξνπ ηεο ελ Αζάλαηο Πηλαθνζάθεο» 

1900, Ημφκζμξ Βαζηιηθφ ΓηΪηαγκα «Πεξέ θαλνληζκνχ ηεο ελ Αζάλαηο Πηλαθνζάθεο» 

1900, Ημφθζμξ Ο Ηαθσβέδεο παξαιακβΪλεη ηε ζπιινγά Ϋξγσλ ηΫρλεο ηνπ Μεηζφβηνπ 

Πνιπηερλεένπ θαη ηνπ Δζληθνχ Παλεπηζηεκένπ 

1901, Ημφκζμξ Ο Ηαθσβέδεο παξαιακβΪλεη ηα Ϋξγα ηΫρλεο ηνπ θιεξνδνηάκαηνο ΑιΫμ. 

νχηδνπ 

1904, 

Φεανμοάνζμξ 

Παξαιαβά ησλ Ϋξγσλ ηνπ θιεξνδνηάκαηνο ΑξηζηΪξρε ΒΫε 

1904, Απνίθζμξ Πξψηε δσξεΪ ηεο Αηθαηεξέλεο ΡνδνθαλΪθε 

1905, Φεζκυπςνμ ΑγνξΪ Ϋξγσλ λενειιεληθάο δσγξαθηθάο κε ρξάκαηα ηνπ 

θιεξνδνηάκαηνο Γεσξγένπ ΑβΫξσθ 

1906, Ηακμοάνζμξ Βαζηιηθφ ΓηΪηαγκα «πεξέ δηνξηζκνχ εμακεινχο επηηξνπάο πξνο 

επέβιεςηλ ηεο ελ Αζάλαηο Πηλαθνζάθεο» 

1906, Μάνηζμξ Πξψηε ζπλεδξέαζε ηεο εμακεινχο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο. Παξφληεο νη 

ηΫθαλνο θνπινχδεο, ΜΪξθνο Γξαγνχκεο, ηΫθαλνο ΡΪιιεο, ΘΫκνο 

Άλληλνο, ΠΫηξνο ΚαιιηγΪο θαη ππξέδσλ ηΪεο 

1906, Καθμηαίνζ Έθδνζε ηνπ πξψηνπ θαηαιφγνπ κε Ϋξγα ηεο ζπιινγάο ηεο ελ Αζάλαηο 

Πηλαθνζάθεο 

1906, Γεηέιανζμξ Βαζηιηθφ ΓηΪηαγκα «πεξέ εγθξέζεσο ηνπ θαλνληζκνχ ηεο ελ Αζάλαηο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο» 

1907, Ηακμοάνζμξ Γεχηεξε δσξεΪ ηεο Αηθαηεξέλεο ΡνδνθαλΪθε 

1907, 

Φεανμοάνζμξ 

ρΫδην λφκνπ «Πεξέ ζπγθεληξψζεσο εηθφλσλ θαη ζρεδηνγξαθεκΪησλ 

εηο ηελ Δζληθάλ Πηλαθνζάθελ» 

1907, 

Φεανμοάνζμξ 

Παξαιαβά ηεο δσξεΪο Γξεγνξένπ Μαξαζιά 

1907, Μάζμξ ΑλΪζεζε ζηνλ Γεψξγην Υαηδφπνπιν ηεο ζπληάξεζεο ησλ Ϋξγσλ ηεο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο 

1908, Ημφθζμξ Παξαιαβά ησλ Ϋξγσλ ηνπ θιεξνδνηάκαηνο Γεκεηξένπ ΒηθΫια 

1909, Απνίθζμξ Παξαιαβά ησλ Ϋξγσλ ηνπ θιεξνδνηάκαηνο ΜΪξθνπ Γξαγνχκε 

1909, Μάζμξ Παξαιαβά ησλ Ϋξγσλ ηΫρλεο ηνπ θιεξνδνηάκαηνο ηεο ΡνμΪλεο 

ΚνδΪθε-ΣππΪιδνπ 

1909, Φεζκυπςνμ Σξέηε δσξεΪ ηεο Αηθαηεξέλεο ΡνδνθαλΪθε 

1909, Νμέιανζμξ Νφκνο „ΓΤΚ‟ «πεξέ ζπγθεληξψζεσο εηθφλσλ θαη ζρεδηνγξαθεκΪησλ 

εηο ηελ Δζληθάλ Πηλαθνζάθελ»  

1910, 

Φεανμοάνζμξ 

Νφκνο „ΓΦΝΖ‟ «πεξέ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο». Ο Γεψξγηνο 

Υαηδφπνπινο δηνξέδεηαη ζηε ζΫζε ηνπ Α΄ επηκειεηά ηνπ κνπζεένπ 

1910, Μάνηζμξ Βαζηιηθφ ΓηΪηαγκα «Πεξέ δηνξηζκνχ ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπάο 

Δπέβιεςεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο». Γηνξέδνληαη νη ηΫθαλνο 

θνπινχδεο, ηΫθαλνο ΡΪιιεο, ΘΫκνο Άλληλνο, ΠΫηξνο ΚαιιηγΪο, 

ππξέδσλ ηΪεο θαη ΗσΪλλεο Καπηαληδφγινπ 

1910, Απνίθζμξ Παξαιαβά ησλ Ϋξγσλ ηνπ θιεξνδνηάκαηνο Θεφδσξνπ ΡΪιιε 

1910, Ημφκζμξ Βαζηιηθφ ΓηΪηαγκα «Πεξέ ηεο ελ Αζάλαηο Πηλαθνζάθεο» 

1911, 

Φεανμοάνζμξ 

ΓηΪιεμε ηνπ Γεξκαλνχ ηζηνξηθνχ ηΫρλεο Δκέι ΒΪιληκαλ ζηελ αέζνπζα 

ηνπ «Παξλαζζνχ» κε ζΫκα ηε ζπιινγά Ϋξγσλ ηΫρλεο ηεο Δζληθάο 
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Πηλαθνζάθεο 

1911, 

Φεανμοάνζμξ-

Μάνηζμξ 

Γεκφζηα αληηπαξΪζεζε Πηλαθνζάθεο-Πνιπηερλεένπ γηα ηα ρξάκαηα ηνπ 

θιεξνδνηάκαηνο ΑβΫξσθ 

1911, Μάνηζμξ ΓσξεΪ 300.000 δξρ. ηνπ Μαξέλνπ ΚνξγηαιΫληνπ γηα ηελ αλΫγεξζε 

θηεξένπ ηεο Πηλαθνζάθεο 

1911, Απνίθζμξ Παξαιαβά ηεο Πηλαθνζάθεο Γεσξγένπ ΑβΫξσθ απφ ην Πνιπηερλεέν 

1911, Γεηέιανζμξ Πξνθάξπμε ηνπ 1νπ ΡΪιιεηνπ Γηαγσληζκνχ 

1914, 

Φεανμοάνζμξ 

Πξνθάξπμε ηνπ 2νπ ΡΪιιεηνπ Γηαγσληζκνχ 

1914, Γεηέιανζμξ Νφκνο 463 πεξέ ηξνπνπνηάζεσο ηνπ λφκνπ „ΓΦΝΖ‟ πεξέ Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο. Ο ΟδπζζΫαο ΦσθΪο δηνξέδεηαη ζηε ζΫζε ηνπ β΄ 

επηκειεηά ηνπ κνπζεένπ 

1914, Γεηέιανζμξ Νφκνο 477 «πεξέ παξαρσξάζεσο γεπΫδνπ εηο ηελ επέ ηεο επηβιΫςεσο 

ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο επηηξνπάλ πξνο αλΫγεξζηλ εηδηθνχ θηηξένπ» 

1915, Ηακμοάνζμξ ΓσξεΪ 150.000 δξρ. ηνπ θιεξνδνηάκαηνο ηνπ Μηραάι ΡνδνθαλΪθε γηα 

ηελ αλΫγεξζε κηαο πηΫξπγαο ζην κΫγαξν ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο 

1916, Φεζκυπςνμ Πξνθάξπμε ηνπ 3νπ ΡΪιιεηνπ Γηαγσληζκνχ 

1916, Άκμζλδ Άλνηγκα ησλ Ϋμη αηζνπζψλ ηεο Πηλαθνζάθεο ζηνλ πξψην φξνθν 

Πνιπηερλεένπ γηα ην θνηλφ 

1917, 

Φεανμοάνζμξ 

Πξνθάξπμε ηνπ 4νπ ΡΪιιεηνπ Γηαγσληζκνχ 

  

1918, Μάζμξ Νφκνο 1434 «πεξέ νξγαλψζεσο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο» 

1918, Ημφκζμξ Β.Γ. «Πεξέ θαζνξηζκνχ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο» 

1918, Καθμηαίνζ Γηνξηζκφο ησλ Εαραξέα Παπαλησλένπ (Γηεπζπληάο), Νηθφιανπ 

Καινγεξφπνπινπ (ΓξακκαηΫαο), Γεψξγηνπ Υαηδφπνπινπ θαη ΟδπζζΫα 

ΦσθΪ (ΔπηκειεηΫο) 

1919, 

Φεανμοάνζμξ 

Β.Γ. «Πεξέ δηαρεηξέζεσο ηεο πεξηνπζέαο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο»  

1919, 

Φεανμοάνζμξ 

Πξψηε ζπλεδξέαζε ηνπ λΫνπ πεληακεινχο Καιιηηερληθνχ πκβνπιένπ 

(Ε. Παπαλησλένπ, Γ. Ηαθσβέδεο, Γ. Υαηδφπνπινο, Κσλζηαληέλνο 

Υαηδφπνπινο θαη Κσλζηαληέλνο ΜαιΫαο) 

1919, Απνίθζμξ  

 

Πξψηε ζπλεδξέαζε ηεο Δπηηξνπάο Δπηβιεςεο θαη Γηαρεέξηζεο ηεο Δζλ. 

Πηλαθνζάθεο (ΑιΫμαλδξνο Γηνκάδεο, Γεψξγηνο ΚαθαληΪξεο, Γεψξγηνο 

ΑβΫξσθ, ΑιΫμαλδξνο ΚαζζαβΫηεο, ζσλαο ηαζΪηνο θαη ΠΫηξνο 

ΚαιιηγΪο) 

1919, Απνίθζμξ ΑγνξΪ ηνπ πέλαθα ηνπ Κ. ΠαξζΫλε «ΠιαγηΪ», 1908 

1920, Νμέιανζμξ Απφιπζε ησλ κειψλ ηεο δηνέθεζεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο θαη 

δηνξηζκφο ηεο λΫαο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο: ηΫθαλνο θνπινχδεο, 

ηΫθαλνο ΡΪιιεο, ππξέδσλ ηΪεο, ΗσΪλλεο Καπηαληδφγινπ, ΠΫηξνο 

ΚαιιηγΪο θαη Πξέγθηπαο Νηθφιανο 

1922, Ημφθζμξ Νφκνο 2867 πεξέ ηξνπνπνηάζεσο ησλ λφκσλ 1434 «πεξέ νξγαλψζεσο 

ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο» θαη „ΓΦΝΖ‟ «πεξέ ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο». 

1923, Καθμηαίνζ Δπηζηξνθά ηνπ Ε. Παπαλησλένπ ζηε Γηεχζπλζε ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο 

1924, 

Φεανμοάνζμξ 

Γηνξηζκφο ησλ λΫσλ κειψλ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο: ΑιΫμαλδνξο Γηνκάδεο, ΑιΫμαλδξνο ΚαζζαβΫηεο, 

ΑιΫμαλδξνο Παπαλαζηαζένπ, Γεψξγηνο ΚαθαληΪξεο, Γεψξγηνο 

ΑβΫξσθ, ηΫθαλνο θνπινχδεο 

1926, Νμέιανζμξ Απφιπζε ηνπ Ο. ΦσθΪ απφ ηε ζΫζε ηνπ Δπηκειεηά 

1925, Ηακμοάνζμξ Γηνξηζκφο ηεο πεληακεινχο Καιιηηερληθάο Δπηηξνπάο: Ε. 
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Παπαλησλένπ, Γ. Ηαθσβέδεο, Κ. ΠαξζΫλεο, Γ. Υαηδφπνπινο θαη Ο. 

ΦσθΪο 

1925, Νμέιανζμξ Ννκ. ΓηΪηαγκα «Πεξέ εγθξέζεσο πηζηψζεσο δξαρ. 1.400.000 δηα ηελ 

αγνξΪλ πέλαθνο ηνπ Έιιελνο δσγξΪθνπ Θενηνθφπνπινπ»  

1926, 

Φεανμοάνζμξ  

Πεξέ ηξνπνπνέεζεσο ηνπ απφ 18 Οθησβξένπ 1925 Ν.Γ. «πεξέ εγθξέζεσο 

δξαρκψλ 1.400.000 δηα ηελ αγνξΪλ πέλαθνο ηνπ Έιιελνο δσγξΪθνπ 

Θενηνθφπνπινπ»,  

1926, 

Φεανμοάνζμξ 

Δγθαέληα ηεο β΄ πεξηφδνπ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο θαη επαλΫθεζζε ηεο 

ζπιινγάο ζηηο αέζνπζεο ηνπ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλεένπ 

1926, Απνίθζμξ πληαθηηθά Απφθαζηο πεξέ αγνξΪο ηνπ κεγΪξνπ Ηιένπ ΜΫιαζξνλ 

1926, Φεζκυπςνμ Παξαέηεζε ηνπ Π. ΚαιιηγΪ απφ ηελ Δπηηξνπά Δπέβιεςεο θαη δηνξηζκφο 

ηνπ Αληψλε ΜπελΪθε 

1927, Νμέιανζμξ Ννκνζεηηθφ ΓηΪηαγκα «Πεξέ θπξψζσο ηεο απφ 6 Απξηιένπ 1926 

ζπληαθηηθάο απνθΪζεσο πεξέ αγνξΪο ηνπ κεγΪξνπ Ηιένπ ΜΫιαζξνλ»,  

1928, Μάνηζμξ ΓηνξγΪλσζε Ϋθζεζεο Ϋξγσλ ηνπ Γχδε ζην Ηιένπ ΜΫιαζξνλ 

1928 Γηνξηζκφο ηνπ Παλαγηψηε ΣζαιδΪξε ζηελ Δπηηξνπά Δπέβιεςεο (ζηε 

ζΫζε ηνπ απνζαλφληνο ηΫθαλνπ θνπινχδε) 

1930, Ηακμοάνζμξ Παξαιαβά ησλ Ϋξγσλ ηνπ θιεξνδνηάκαηνο ηΫθαλνπ θνπινχδε 

1930, 

Φεανμοάνζμξ 

Παξαιαβά ησλ Ϋξγσλ ηεο δσξεΪο ηνπ Κ. Κσλζηαληηλέδε ηνπ Πφληηνπ 

1930, Απνίθζμξ Δγθαέληα ηεο λΫαο αλΪξηεζεο ηεο κφληκεο ζπιινγάο ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο 

1930, Απνίθζμξ Δπαλαπξφζιεςε ηνπ Ο. ΦσθΪ ζηε ζΫζε ηνπ Δπηκειεηά ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο  

1930 Γηνξηζκφο ηνπ ΑλδξΫα Μηραιαθφπνπινπ ζηελ Δπηηξνπά Δπέβιεςεο ζηε 

ζΫζε ηνπ απνβηψζαληνο Γεσξγένπ ΑβΫξσθ 

1931, Μάζμξ Ο Γεξκαλφο ηζηνξηθφο ηΫρλεο Eberhard Hanfstaengl πξνζθαιεέηαη ζηελ 

Αζάλα κε ζθνπφ ηε κειΫηε ηεο ζπιινγάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο 

1932 Γηνξηζκφο ηνπ Γηνλπζένπ ΛνβΫξδνπ ζηε ζΫζε ηνπ απνβηψζαληνο Α. 

ΚαζζαβΫηε  

1933, Αφβμοζημξ Παξαιαβά ησλ Ϋξγσλ ηνπ θιεξνδνηάκαηνο ηνπ Απφζηνινπ Η. 

Υαηδεαξγχξε 

1934, Μάνηζμξ ΝΫα αλΪξηεζε ησλ Ϋξγσλ ηεο ζπιινγάο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο 

ζηνπο ρψξνπο ηνπ Πνιπηερλεένπ. 

1936, Μάζμξ Έλαξμε ηεο ζπλεξγαζέαο ηνπ Γεψξγηνπ ηξαηεγνχ κε ηελ Δζληθά 

Πηλαθνζάθε, κε ζθνπφ ηε ζπληάξεζε Ϋξγσλ ηεο ζπιινγάο ηνπ 

κνπζεένπ  

1940, 

Φεανμοάνζμξ 

ΘΪλαηνο ηνπ Εαραξέα Παπαλησλένπ 

1940, Μάνηζμξ Γηνξηζκφο ηνπ Γ. ηξαηεγνχ ζηε ζΫζε ηνπ Γηεπζπληά ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο 

1940, Νμέιανζμξ Σα Ϋξγα ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζπζθεπΪδνληαη ζε θηβψηηα θαη 

παξαδέδνληαη γηα θχιαμε ζηα ππφγεηα ηεο  ΣξΪπεδαο ηεο ΔιιΪδαο θαη 

ηνπ Δζληθνχ Αξραηνινγηθνχ Μνπζεένπ  

1941, Μάνηζμξ πλεδξέαζε ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο κε παξφληεο ηνπο Α. ΜπελΪθε, 

Γ. Μαληδνχθα, Κ. ΠΪγθαινπ θαη Η.Μ. Παλαγησηφπνπινπ 

1942, 

Φεανμοάνζμξ 

Γηνξηζκφο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο: Α. ΜπελΪθεο, Η.Μ. 

Παλαγησηφπνπινο, ηΫθαλνο ΑζελνγΫλεο, Υξάζηνο Καξνχδνο, 

Γεκάηξηνο Δπαγγειέδεο, Γεκάηξηνο Σδαλαθφπνπινο, Κψζηαο 

ΠΪγθαινο 

1944, Νμέιανζμξ ΘΪλαηνο ηνπ Γ. ηξαηεγνχ 

1944, Νμέιανζμξ Νφκνο αξ.46 «Πεξέ ηξνπνπνηάζεσο θαη ζπκπιεξψζεσο ηνπ Νφκνπ 

2867/1922» 

1946, Απνίθζμξ Γηνξηζκφο ηνπ Γ. Δπαγγειέδε ζηε ζΫζε ηνπ Γηεπζπληά ηεο Δζληθάο 
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Πηλαθνζάθεο 

1947, Μάνηζμξ Γηνξηζκφο ηνπ Νηθφιανπ ΜπΫξηνπ ζηε ζΫζε ηνπ Γηεπζπληά ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο 

1949, Ηακμοάνζμξ ΘΪλαηνο ηνπ Ν. ΜπΫξηνπ 

  

1949, Ημφκζμξ Γηνξηζκφο ηνπ Μαξέλνπ ΚαιιηγΪ ηεο ζΫζε ηνπ Γηεπζπληά ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο 

1949, Ημφθζμξ Γηνξηζκφο ησλ κειψλ ηεο Δπηηξνπάο Δπέβιεςεο: Α. ΜπελΪθεο, Η.Μ. 

Παλαγησηφπνπινο, ΣΪθεο Παπαηζψλεο, Υξάζηνο Καξνχδνο, 

Γεκάηξηνο Δπαγγειέδεο, Γεκάηξηνο Σδαλαθφπνπινο, Κψζηαο 

ΠΪγθαινο 

  

1953, Ημφθζμξ Δγθαέληα ηεο «κεξηθάο θαη πξνζσξηλάο» Ϋθζεζεο ηεο Δζληθάο 

Πηλαθνζάθεο ζην ΕΪππεην ΜΫγαξν 

1954, Απνίθζμξ Νφκνο 2814 «Πεξέ ζπζηΪζεσο Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζένπ Γηθαένπ 

ππφ ηελ επσλπκέαλ «Δζληθά Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ Αι. νχηζνπ» 

1954, Μάζμξ Γηνξηζκφο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηεο Δ.Π.Μ.Α..: Γεκάηξηνο 

Δπαγγειέδεο, ΑξηζηνηΫιεο Βαιασξέηεο, ΣΪθεο Παπαηζψλεο, ΑζηΫξηνο 

Νηαάο, Κσλζηαληέλνο ΖιηΪζθνο, Η.Μ. Παλαγησηφπνπινο, Κψζηαο 

ΠΪγθαινο  

1954, Ημφθζμξ Δγθαέληα ηνπ β΄ ηκάκαηνο ηεο Ϋθζεζεο ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζην 

ΕΪππεην ΜΫγαξν 

1955, Απνίθζμξ Βαζηιηθφ ΓηΪηαγκα «Πεξέ ησλ αξκνδηνηάησλ, ησλ θαζεθφλησλ θιπ. 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ ηνπ δηα ηνπ Ν.2814/1954 ηδξπζΫληνο 

Ννκηθνχ Πξνζψπνπ Γεκνζένπ Γηθαένπ ππφ ηελ επσλπκέαλ «Δζληθά 

Πηλαθνζάθε θαη Μνπζεένλ ΑιεμΪλδξνπ νχηζνπ» 

1955, Μάζμξ Δγθαέληα ηεο Ϋθζεζεο ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζην Πεξέπηεξν ησλ Δζλψλ ηεο 

Γηεζλνχο Έθζεζεο ηεο Θεζζαινλέθεο 

1955, Μάζμξ ΝΫα ηαμηλφκεζε ηεο Ϋθζεζεο ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζην ΕΪππεην ΜΫγαξν 

1955, Οηηχανζμξ ΝΫα ηαμηλφκεζε ηεο Ϋθζεζεο ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζην ΕΪππεην ΜΫγαξν 

1956, Μάζμξ ΝΫα ηαμηλφκεζε ηεο Ϋθζεζεο ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζην ΕΪππεην ΜΫγαξν 

1956, Ημφκζμξ Πξνθάξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλΫγεξζε ηνπ λΫνπ θηεξένπ ηεο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο 

1957, Ημφκζμξ Αλαθνέλσζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλΫγεξζε 

ηνπ λΫνπ θηεξένπ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο 

1958, Μάζμξ Έθζεζε «ΔλλΫα γεληΫο Ακεξηθαλψλ θαιιηηερλψλ» ζηνπο ρψξνπο ηεο 

Δζληθάο Πηλαθνζάθεο ζην ΕΪππεην ΜΫγαξν 

1958, Αφβμοζημξ-

επηέιανζμξ 

Έθζεζεο ηεο ζπιινγάο ηνπ ηαχξνπ ΝηΪξρνπ ζηηο αέζνπζεο ηεο 

Δ.Π.Μ.Α.. ζην ΕΪππεην ΜΫγαξν 

1958, Οηηχανζμξ-

Νμέιανζμξ  

Δγθαέληα ηεο Ϋθζεζεο «Γχν ρηιηΪδεο ρξφληα θηλεδηθάο δσγξαθηθάο» ζηηο 

αέζνπζεο ηεο Δ.Π.Μ.Α.. 

1959, Μάνηζμξ Οξηζηηθφ θιεέζηκν ηεο Ϋθζεζεο ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ζην ΕΪππεην ΜΫγαξν 

1960, Φεζκυπςνμ Έξγα απφ ηε ζπιινγά ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο εθηέζεληαη ζηελ 

Πηλαθνζάθε Ησαλλέλσλ 

1961, Μάνηζμξ-

Απνίθζμξ 

Έθζεζε ηεο Δ.Π.Μ.Α. ζην Κππξηαθφ Μνπζεέν ηεο Λεπθσζέαο 

1962, Μάζμξ-

Αφβμοζη. 

Έθζεζε ηεο Δ.Π.Μ.Α.ζηελ αέζνπζα ηνπ ζπιιφγνπ ησλ «Φέισλ 

ΓξακκΪησλ θαη Σερλψλ» ηεο ΚαβΪιαο 

1962, Οηηχανζμξ Ζ Δ.Π.Μ.Α.. δηνξγαλψλεη Ϋθζεζε Ϋξγσλ ηνπ Νηθφιανπ Γχδε ζην 

Αξραηνινγηθφ Μνπζεέν ηεο Θεζζαινλέθεο 

1964, Νμέιανζμξ ΘεκΫιηνο ιέζνο ηνπ λΫνπ θηεξένπ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο 

  

1967, Ημφθζμξ Τπνπξγηθά απφθαζε 88165 «Πεξέ νξηζκνχ κειψλ Γηνηθεηηθνχ 
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πκβνπιένπ Δζληθάο Πηλαθνζάθεο θαη Μνπζεένπ ΑιεμΪλδξνπ 

νχηδνπ» 

1970, Μάζμξ Δγθαέληα ηνπ πξψηνπ ηκάκαηνο ηνπ λΫνπ θηεξένπ ηεο Δ.Π.Μ.Α.. 

1971, Μάζμξ Απνρψξεζε ηνπ Μ. ΚαιιηγΪ απφ ηε δηεχζπλζε ηεο Δ.Π.Μ.Α.. ιφγσ 

ζπληαμηνδφηεζεο 

1971, επηέιανζμξ Βαζηιηθφ ΓηΪηαγκα ππ‟ αξηζ. 608 «Πεξέ ησλ απαηηνπκΫλσλ πξνζφλησλ 

δηνξηζκνχ εηο ζΫζηλ Γηεπζπληνχ ηεο Δζληθάο Πηλαθνζάθεο θαη 

Μνπζεένπ ΑιεμΪλδξνπ νχηζνπ» 

 

 

Οη Έθνξνη / Γηεπζπληέο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο, 1900-

1971 

 

Γεψξγηνο Ηαθσβέδεο, 1906-1917  

Εαραξέαο Παπαλησλένπ, 1918-1920  

Γεψξγηνο Υαηδφπνπινο, 1920-1922  

Εαραξέαο Παπαλησλένπ, 1923-1940  

Γεψξγηνο ηξαηεγφο, 1940-1944  

Γεκάηξηνο Δπαγγειέδεο, 1946-1947  

Νηθφιανο ΜπΫξηνο, 1947-1949  

Μαξέλνο ΚαιιηγΪο, 1949-1971  

ΑλδξΫαο ΗσΪλλνπ, 1971-1972  

 

Οη Δπηκειεηέο / πληεξηέο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο 

Γεψξγηνο Υαηδφπνπινο, 1908-1933 

ΟδπζζΫαο ΦσθΪο 

Κσλζηαληέλνο Κνπηζνπξάο, 1949-1971  
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Ζ ζύλζεζε ησλ κειώλ ηεο Δπηηξνπήο Δπίβιεςεο ηεο 

Δζληθήο  Πηλαθνζήθεο, 1906-1954 

 

Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπηβιεςεο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο, 1906-1910  

ηΫθαλνο θνπινχδεο, Πξφεδξνο 

ηΫθαλνο ΡΪιιεο, ΓξακκαηΫαο  

ΜΪξθνο Γξαγνχκεο (πεζαέλεη ζηηο 2 Μαξηένπ 1909)/ ΗσΪλλεο Καπηαληδφγινπ 

ΠΫηξνο ΚαιιηγΪο 

ππξέδσλ ηΪεο 

ΘΫκνο Άλληλνο 

 

 

Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπηβιεςεο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο, 1910-1919  

ηΫθαλνο θνπινχδεο, Πξφεδξνο 

ηΫθαλνο ΡΪιιεο, ΓξακκαηΫαο  

ΗσΪλλεο Καπηαληδφγινπ 

ΠΫηξνο ΚαιιηγΪο 

ππξέδσλ ηΪεο 

ΘΫκνο Άλληλνο 

 

 

Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπηβιεςεο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Δζλ. Πηλαθνζήθεο 

1919-1920 

ΑιΫμαλδξνο Γηνκάδεο, Πξφεδξνο 

Γεψξγηνο ΚαθαληΪξεο 

Γεψξγηνο ΑβΫξσθ 

ΑιΫμαλδξνο ΚαζζαβΫηεο 

ζσλ ηαζΪηνο 

ΠΫηξνο ΚαιιηγΪο 

 

 

 

 

 

 

Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπηβιεςεο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο 

1920-1923 
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ηΫθαλνο θνπινχδεο 

ηΫθαλνο ΡΪιιεο 

Πξέγθηπαο Νηθφιανο 

ππξέδσλ ηΪεο 

Η. Καπηαληδφγινπ 

ΠΫηξνο ΚαιιηγΪο 

 

 

Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπηβιεςεο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο  

1/1/1924-31/12/1926 

ΑιΫμαλδξνο Γηνκάδεο, Πξφεδξνο  

ΑιΫμαλδξνο ΚαζζαβΫηεο, Σακέαο χκβνπινο 

ΑιΫμαλδξνο Παπαλαζηαζένπ 

Γεψξγηνο ΚαθαληΪξεο 

Γεψξγηνο ΑβΫξσθ 

ηΫθαλνο θνπινχδεο  

ΠΫηξνο ΚαιιηγΪο (παξαηηεέηαη ην 1926)    Αληψλεο ΜπελΪθεο  

 

 

1
/1

/1
9

2
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 -
 3

1
/1

2
/1

9
2
9

 

ΑιΫμαλδξνο Γηνκάδεο, Πξφεδξνο  

ΑιΫμαλδξνο ΚαζζαβΫηεο, Σακέαο χκβνπινο 

ΑιΫμαλδξνο Παπαλαζηαζένπ 

Γεψξγηνο ΚαθαληΪξεο 

Γεψξγηνο ΑβΫξσθ 

ηΫθαλνο θνπινχδεο (απεβ. 1928)               Παλαγηψηεο ΣζαιδΪξεο 

Αληψλεο ΜπελΪθεο 

 

 

1
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ΑιΫμαλδξνο Γηνκάδεο, Πξφεδξνο  

ΑιΫμαλδξνο ΚαζζαβΫηεο (απεβ.1932)                     Γηνλχζηνο ΛνβΫξδνο           

ΑιΫμαλδξνο Παπαλαζηαζένπ 

Γεψξγηνο ΚαθαληΪξεο 

Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπίβιεςεο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο  

θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα  1927-1932 
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Γεψξγηνο ΑβΫξσθ (απεβ.1930)                       ΑλδξΫαο Μηραιαθφπνπινο 

Παλαγηψηεο ΣζαιδΪξεο 

Αληψλεο ΜπελΪθεο 

 

 

 

Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπίβιεςεο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο 

1 Ηαλνπαξίνπ 1932 – 31 Γεθεκβξίνπ 1934 

ΑιΫμαλδξνο Γηνκάδεο, Πξφεδξνο  

ΑιΫμαλδξνο ΚαζζαβΫηεο, Σακέαο χκβνπινο (απεβ. ην 1932) 

Γηνλχζηνο ΛνβΫξδνο (απεβ. ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1934) 

ΑρηιιΫαο Κχξνπ 

ΑιΫμαλδξνο Παπαλαζηαζένπ 

Γεψξγηνο ΚαθαληΪξεο 

ΑλδξΫαο Μηραιαθφπνπινο 

Παλαγηψηεο ΣζαιδΪξεο 

Αληψλεο ΜπελΪθεο  

 

 

Σα ιέθδ ηδξ Δπζηνμπήξ Δπίαθερδξ ηδξ Δεκζηήξ Πζκαημεήηδ ηαηά ημ δζάζηδια 1936-

1940 

ΑιΫμαλδξνο Γηνκάδεο, Πξφεδξνο  

ΑρηιιΫαο Κχξνπ, Σακέαο-χκβνπινο 

Αληψλεο ΜπελΪθεο 

Γεψξγηνο ΚαθαληΪξεο (εμνξέζηεθε απφ ηε δηθηαηνξέα ηνπ ΜεηαμΪ)         ; 

Παλαγηψηεο ΣζαιδΪξεο (απεβ. 17/5/1936 )           ; 

ΑιΫμαλδξνο Παπαλαζηαζένπ (απεβ. 17/11/36)          ; 

ΑλδξΫαο Μηραιαθφπνπινο (απεβ. 8/3/1938)          Γεψξγηνο Μαληδνχθαο  

 

 

Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπίβιεςεο θαηά ην δηάζηεκα 4/3/1941-12/12/1941 

Αληψλεο ΜπελΪθεο, Πξφεδξνο (ζηε ζΫζε ηνπ παξαηηεζΫληνο Α. Γηνκάδε) 

Αρηιιεαο Κχξνπ (παξαηηεέηαη)       Υξάζηνο Καξνχδνο (απφ 17/10/1941) Ŕ Σακέαο 

χκβνπινο 

Γεψξγηνο Μαληδνχθαο 

Κψζηαο ΠΪγθαινο 

ΗσΪλλεο Μ. Παλαγησηφπνπινο, ΓξακκαηΫαο 
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Γεκάηξηνο Δπαγγειέδεο (απφ 17/10/1941) 

ΗσΪλλεο ΠνιπγΫλεο (ζπκκεηΫρεη πξψηε θνξΪ ζηε ζπλεδξέαζε ηεο 8/12/1941) 

 

 

Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπίβιεςεο θαηά ην δηάζηεκα 1/1/1942 - 31/12/1944  

Αληψλεο  ΜπελΪθεο, Πξφεδξνο 

ΗσΪλλεο Μ. Παλαγησηφπνπινο, Γεληθφο ΓξακκαηΫαο  

ηΫθαλνο ΑζελνγΫλεο, Σακέαο-χκβνπινο 

Υξάζηνο Καξνχδνο 

Γεκάηξηνο Δπαγγειέδεο 

Γεκάηξηνο Σδηξαθφπνπινο 

Κψζηαο ΠΪγθαινο 

 

 

Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπίβιεςεο θαηά ην δηάζηεκα 1/1/1945-31/12/1947 

Αληψλεο ΜπελΪθεο, Πξφεδξνο 

ΗσΪλλεο Μ. Παλαγησηφπνπινο, Γεληθφο ΓξακκαηΫαο  

ηΫθαλνο ΑζελνγΫλεο, Σακέαο-χκβνπινο 

Υξάζηνο Καξνχδνο 

Γεκάηξηνο Δπαγγειέδεο 

Γεκάηξηνο Σδηξαθφπνπινο 

Κψζηαο ΠΪγθαινο 

 

 

 

 

Τα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Δπίβιεςεο θαη Γηαρείξηζεο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο 

1/1/1949-31/12/1951 θαη 1/1/1952-31/12/1954 

Αληψλεο ΜπελΪθεο, Πξφεδξνο (πεζαέλεη ζηηο 31/5/1954) 

ΗσΪλλεο Μ. Παλαγησηφπνπινο, Γεληθφο ΓξακκαηΫαο  

Παλαγηψηεο (ΣΪθεο) Παπαηζψλεο, Σακέαο-χκβνπινο 

Υξάζηνο Καξνχδνο 

Γεκάηξηνο Δπαγγειέδεο 

Γεκάηξηνο Σδηξαθφπνπινο (παξαηηεέηαη ζηηο 25/11/1952, ρσξέο λα αληηθαηαζηαζεέ) 

Κψζηαο ΠΪγθαινο 
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Ζ ζύλζεζε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο 

Δζληθήο Πηλαθνζήθεο – Μνπζείν Αιεμάλδξνπ νύηδνπ, 

1954-1971 

 

Τα πξώηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.Μ.Α.Σ. ην 1954 

Γεκάηξηνο Δπαγγειέδεο, Πξφεδξνο 

ΑξηζηνηΫιεο Βαιασξέηεο, Γεληθφο ΓξακκαηΫαο  

Παλαγηψηεο (ΣΪθεο) Παπαηζψλεο, Σακέαο 

ΑζηΫξηνο Νηαάο 

Κσλζηαληέλνο ΖιηΪζθνο              Βαζέιεηνο Κπξηαθφπνπινο (απφ 13/2/1956)  

ΗσΪλλεο Μ. Παλαγησηφπνπινο 

Κψζηαο ΠΪγθαινο 

 

Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.Μ.Α.Σ. ηελ πεξίνδν 1955-1967 

Πνυεδνμξ Δθεβηηζημφ 

οκεδνίμο 

(κφληκν κΫινο) 

ΑζηΫξηνο Νηαάο (Αληηπξφεδξνο, 2/12/1954 Ŕ 29/1/1965) 

Γεψξγηνο ΚξηηζΫιεο (Αληηπξφεδξνο, 13/2/1965 Ŕ 1967) 

Γζμζηδηήξ Δεκζηήξ 

Σνάπεγαξ,  

(κφληκν κΫινο) 

Κσλζηαληέλνο ΖιηΪζθνο (2/12/1954 Ŕ 17/11/1955) 

ΗσΪλλεο Παξαζθεπφπνπινο (1955) 

Βαζέιεηνο Κπξηαθφπνπινο (13/2/1956 Ŕ 15/5/1958)   

Γεκάηξηνο ΥΫικεο (17/6/1958 Ŕ 6/6/1964) 

Γεψξγηνο Μαχξνο (3/7/1964 Ŕ 1/6/1966) 

ΗσΪλλεο Παξαζθεπφπνπινο (1/7/1966 Ŕ 16/12/1967) 

Μέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ 

μφηγμο, 

(κφληκν κΫινο) 

ΑξηζηνηΫιεο Βαιασξέηεο  

(Γεληθφο ΓξακκαηΫαο, 2/12/1954 Ŕ 13/2/1960) 

Πεξηθιάο Αξγπξφπνπινο  

(Γεληθφο ΓξακκαηΫαο, 2/5/1960 Ŕ 20/8/1966) 

ΔιΫλε Γξαγνχκε  

(Γεληθά ΓξακκαηΫαο, 31/8/1966 Ŕ 1967) 

Με κφληκα κΫιε Γεκάηξηνο Δπαγγειέδεο (Πξφεδξνο, 2/12/1954 Ŕ 21/11/1959) 

ΔπΪγγεινο Παπαλνχηζνο (10/2/1960 Ŕ 14/7/1967) 

ΣΪθεο Παπαηζψλεο (Σακέαο, 2/12/1954 Ŕ 17/12/1959 / Πξφεδξνο, 

10/2/1960 Ŕ 14/7/1967) 

Η.Μ. Παλαγησηφπνπινο (ΜΫινο, 2/12/1954 Ŕ 17/12/1959) / Σακέαο, 

10/2/1960 Ŕ 14/7/1967) 

Κψζηαο ΠΪγθαινο (2/12/1954 Ŕ 2/5/1960) 

Υξάζηνο Καξνχδνο (4/5/1960 Ŕ 14/2/1967) 
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Τα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο Δ.Π.Μ.Α.Σ. ηα ρξόληα 1967-1971 

Πνυεδνμξ Δθεβηηζημφ 

οκεδνίμο 

(κφληκν κΫινο) 

Γεψξγηνο ΚξηηζΫιεο (Πξφεδξνο, απφ 26/6/1967) 

Γζμζηδηήξ Δεκζηήξ 

Σνάπεγαξ, 

(κφληκν κΫινο) 

ΗσΪλλεο Παξαζθεπφπνπινο (ζε πεξέπησζε θσιχκαηνο 

αλαπιεξψλεηαη απφ ηνλ Τπνδηεπζπληά Κσλ. ΖιηΪζθν ) 

ΑρηιιΫαο Κνκηλφο (απφ 19/2/1968)  

Μέθμξ ηδξ μζημβέκεζαξ 

μφηγμο, 

(κφληκν κΫινο) 

ΔιΫλε Γξαγνχκε (Γεληθά ΓξακκαηΫαο, απφ 26/6/1967) 

Με κφληκα κΫιε ΗσΪλλεο Μειεηφπνπινο (26/6/1967 Ŕ 7/3/1969) 

Γηνλχζηνο ΠνηακηΪλνο (Σακέαο, 26/6/1967 Ŕ 21/11/1968) 

Νηθφιανο ΓαιηδΪθεο, Γεληθφο ΓξακκαηΫαο ηνπ 

Τπνπξγεένπ Παηδεέαο (απφ 24/9/1968, αλαιακβΪλεη Σακέαο απφ 

21/11/1968)   

ΜηρΪιεο Σφκπξνο (απφ 23/9/1969)  

Θεκηζηνθιάο ΣζΪηζνο (απφ 23/9/1969 Ŕ πεζαέλεη ζηηο 

10/2/1970) 

ΑλδξΫαο ΗσΪλλνπ (απφ 11/5/1970) 

 

 

Σα κέιε ηνπ Καιιηηερληθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δζληθήο 

Πηλαθνζήθεο 

 

Σα κέιε ηνπ Καιιηηερληθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο 

1919-1920 

Εαραξέαο Παπαλησλένπ 

Γεψξγηνο Ηαθσβέδεο  

Γεψξγηνο Υαηδφπνπινο 

Κσζηαληέλνο Υαηδφπνπινο 

Κσλζηαληέλνο ΜαιΫαο 

 

Τα κέιε ηεο Καιιηηερληθήο Δπηηξνπήο ηεο Δζληθήο Πηλαθνζήθεο 

1925-1926 

Εαραξέαο Παπαλησλένπ 

Γεψξγηνο Ηαθσβέδεο  

Γεψξγηνο Υαηδφπνπινο 

ΟδπζζΫαο ΦσθΪο 

Κσλζηαληέλνο ΜαιΫαο 

 


