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Ο γιάννης Μόραλης διαμορφώνεται και ωριμάζει μέσα στη δεκαετία του ’30. 

Μαθητής στη Σχολή Καλών Τεχνών από δεκαπέντε ετών (1931), κατακτά μια 

στέρεη καλλιτεχνική παιδεία. ∆ύο από τους δασκάλους του, οι πιο μοντέρνοι, 

ο Παρθένης και ο Κεφαλληνός, καλλιεργούν, ο καθένας με τον τρόπο του, ένα 

κλασικό ιδανικό. ∆εσπόζουσες φυσιογνωμίες της εποχής είναι ο Κόντογλου, ο 

Πικιώνης, ο Παπαλουκάς, ο γκίκας και οι νεαροί ανατέλλοντες αστέρες, μαθη-

τές και ακόλουθοι: ο Τσαρούχης, ο ∆ιαμαντόπουλος, ο Εγγονόπουλος, ο Βα-

σιλείου κ.ά. Το Τρίτο Μάτι, όργανο της πρωτοπορίας, διαβάζεται άπληστα. γη-

γενή και ξένα θεωρητικά κείμενα συγκλίνουν προς την «ουτοπία» ενός ελλη-

νικού ιδεώδους, που αναζητά αισθητικά και μορφικά ερείσματα τόσο στην πα-

ράδοση όσο και στην πρωτοπορία.

Το καλλιτεχνικό μικροκλίμα της Ελλάδας του μεσοπολέμου ερμηνεύτηκε συ-

χνά ως εθνική ιδιοτυπία. Πολυάριθμες έρευνες και εκθέσεις έχουν ωστόσο 

αποδείξει το εύρος του φαινομένου. Το διπλό και αμφίσημο σύνθημα, «επι-

στροφή στην τάξη», «επιστροφή στην παράδοση», αντήχησε σ’ ολόκληρη 

την Ευρώπη την επαύριο του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, εκφράζοντας τη 

σπουδή για αναστήλωση των ερειπίων και, κυρίως, των αξιών. Στην Ελλάδα, 

η επιστροφή στην παράδοση, την επομένη της Μικρασιατικής Καταστροφής, 

είχε άλλο χαρακτήρα. Το διαμελισμένο σώμα του ελληνισμού αναζητούσε την 

ενότητά του μέσα στην τέχνη. Άλλωστε, οι εγγύτερες παραδόσεις –η βυζαντι-

νή και η λαϊκή–, όχι μόνο θύμιζαν τις χαμένες πατρίδες, αλλά επαλήθευαν τις 

ίδιες τις αρχές της μοντέρνας τέχνης, δίνοντάς τους πιστοποιητικό ιθαγένειας.

Οι Έλληνες ζωγράφοι της γενιάς του ’30 δεν συνιστούν λοιπόν ιστορική πα-

ρέκκλιση. Μιλούν ένα ιδίωμα που ανήκει στη γλώσσα του καιρού τους. Ποιο 

ιδίωμα; Μα φυσικά ελληνικά! Ο Μόραλης, με τη λακωνική του ευθυβολία, συ-

νόψισε το θέμα σε μια πρόταση: «η ελληνικότητα; Νομίζω πως το πρόβλημα 

αφορά τους φιλέλληνες, όχι τους Έλληνες». «Ο καλλιτέχνης εκφράζεται με τις 

πληγές της εποχής του», είχε πει ο ζωγράφος σε μια συνέντευξή του. Ο γιάν-

νης Μόραλης δημιούργησε μέσα από τις «πληγές της εποχής του» ένα έργο 

σύγχρονο και κλασικό.

Ο Μόραλης φτάνει στο Παρίσι –μέσω Ρώμης– το 1937. Ο νεαρός ζωγράφος 

προλαβαίνει να δει την Παγκόσμια Έκθεση. Στο μοντέρνο περίπτερο της ∆η-

μοκρατικής Κυβέρνησης της Ισπανίας, η Γκερνίκα, το έργο-κραυγή του Πικά-

σο, που καταγγέλλει τη βαρβαρότητα του αιώνα, τον εντυπωσιάζει αλλά δεν 

τον επηρεάζει. Μια άλλη έκθεση αποκαλύπτει στον έκθαμβο Μόραλη τον ∆ο-

μήνικο Θεοτοκόπουλο. «Στους δασκάλους μου πρόσθεσα τον γκρέκο, τον Πι-

κάσο, τον Μπράκ, τον Ματίς», ομολογεί ο καλλιτέχνης.

Ο Μόραλης είναι κλασικός. Όχι κλασικιστής. Ποια η διαφορά; Ο πρώτος συνα-

Yannis Moralis matured into an accomplished artist in the 1930s. A 

student at the Athens School of Fine Arts since age 15 (1931), he ac-

quired a solid artist’s training. Two of his professors, the most mod-

ern ones, Parthenis and kefallinos, pursued, each in his own way, 

a classical ideal. kontoglou, Pikionis, Papaloukas, Ghika and the 

young rising stars, students and followers: Tsarouchis, Diamanto-

poulos, Engonopoulos, vassileiou, and more, were the most promi-

nent figures at the time. The Trito Mati review, an instrument of the 

avant-garde, was eagerly read. Greek and international theoretical 

writings converged towards the “utopia” of a Greek ideal that sought 

aesthetic and formal bearings in both tradition and innovation.

The artistic mesoclimate in interwar Greece was often seen as a 

national peculiarity. Yet, numerous studies and exhibitions have 

demonstrated the scope of this phenomenon. The ambiguous 

motto “return to order” - “return to tradition” resounded throughout 

Europe in the aftermath of world war I, reflecting the urge to re-

store the ruins and, above all, the values.

In Greece, the return to tradition following the Asia Minor disaster came 

in a different flavour. The dismembered body of the Greek identity 

sought unity in art. Moreover, the more familiar traditions – the Byzan-

tine and the folk – not only reminded of the lost fatherlands, but also 

confirmed the principles of modern art by giving them native status. 

Greek painters of the generation of the 1930s, therefore, were not 

a historical deviation. They spoke in an idiom that belonged to the 

language of their time. what idiom was that? But of course Greek! 

with his usual bull’s eye succinctness, Moralis summed it all up 

in one phrase: “Greekness? I think this might be an issue for phil-

hellenes, not for Greeks”. “An artist expresses himself through the 

wounds of his time,” noted the artist in an interview. Through the 

“wounds of his time”, Yannis Moralis produced body of work that is 

both contemporary and classical.

Moralis arrived in Paris – via Rome – in 1937. The young artist ar-

rived in time to visit the Paris Expo. Picasso’s work of protest against 

the barbarity of the 20th century, the Guernica, in the modernist 

pavilion of Democratic Spain, impressed him, yet did not influence 

him. Another exhibition revealed Domenicos Theotokopoulos to a 

dazzled Moralis. “I added to the list of my teachers Greco, Picasso, 

Braque, Matisse,” confessed the artist.

γΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑλΗΣ

Ένας κλασικός του 20ού αιώνα

YANNIS MORAlIS

A 20th-century classic
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ντά οργανικά τους νόμους της κλασικής μορφής, από εσωτερική αναγκαιότη-

τα. Από μια άποψη τους εφευρίσκει· ύστερα τους επαληθεύει πάνω στα μεγά-

λα πρότυπα. Ο δεύτερος τους αποστηθίζει και τους μιμείται. Όπως κάθε γνή-

σιος κλασικός, ο Μόραλης καλλιεργεί μια τέχνη ανθρωποκεντρική. Οι προσω-

πογραφίες της Κατοχής και του Εμφυλίου είναι από τα πιο αξιότιμα έργα του 

αιώνα μας. Τα νεκρικά πορτραίτα του Φαγιούμ και η ζωγραφική της Πομπηί-

ας είναι τα ομολογημένα μακρινά πρότυπα της τέχνης του αυτή την εποχή. Η 

γκάμα του είναι προσωπική, περιορισμένη: χρωματιστά γκρίζα, παλμώδη, ιρι-

δίζοντα· πάνω τους τραγουδούν τα δυνατά, ακηλίδωτα κόκκινα, και τα μαύρα, 

τα υπέροχα μαύρα του Μόραλη. Ο καλλιτέχνης χτίζει τη φόρμα με μεγάλα επί-

πεδα, με απλές και απόλυτα ελεγχόμενες χειρονομίες. Οι μορφές λούζονται 

στο φως· σ’ ένα αθόρυβο, χνουδωτό φως, που απορροφά τις ανακλάσεις. Οι 

ηχηρές λάμψεις είναι σπάνιες, και γι’ αυτό πολύτιμες. Πλάι στις προσωπογρα-

φίες, μερικές νεκρές φύσεις και κάποια σπάνια τοπία, που μοιάζουν να ανα-

δύονται μέσα από τη μνήμη. 

γύρω στο ’50, η θεματική του Μόραλη αποκρυσταλλώνεται. Αν ο Τσαρούχης 

έπλεξε τον ύμνο του μελλέφηβου και του νέου, ο Μόραλης θα τραγουδήσει το 

ερωτικό μέστωμα του κοριτσιού. Κόρες που κάθονται αντικριστά ή που ανα-

παύονται, σχεδιάζοντας «αρχαίες» στάσεις πλάι σε παραστάδες, μπροστά σε 

πόρτες. Τα σώματά τους, τα μέλη τους αρθρώνουν μιαν αρχιτεκτονική γνώρι-

μη. Ο ζωγράφος την είχε μελετήσει στις ναόμορφες στήλες του Κεραμεικού 

και του Εθνικού Μουσείου. Τα σώματα προβάλλονται και κάποτε αναδύονται 

από το σκοτεινό φόντο, όπως στην ερυθρόμορφη αγγειογραφία ή στην ζω-

γραφική της Πομπηΐας. Ο Μόραλης ζυγίζει τις φωτεινές και τις σκοτεινές ζώ-

νες. Οργανώνει τη σύνθεση γεωμετρικά, ρυθμικά, χωρίς βάθος. Ο κλασικός 

κανόνας, «συμφωνία των μερών προς άλληλα και προς το όλον», επαληθεύ-

εται αδιάκοπα. Η γκάμα περιορίζεται στα γαιώδη, στις ώχρες, στις σιένες, στα 

μπλε, στα μαύρα, σε κάποια ασβεστώδη λευκά. «Είναι τα χρώματα του Πολύ-

γνωτου», σχολίαζε ο ζωγράφος.

Τα Επιτύµβια και τα Επιθαλάµια, ο θάνατος και ο έρωτας, η εξίσωση της ζωής, 

κορυφώνουν αυτή την αναζήτηση στη δεκαετία του ’60. Σιγά-σιγά, ο όγκος 

υποχωρεί, δίνοντας το πρωτείο στο περίγραμμα που τεντώνεται δυναμικά, για 

να υποβάλει τη λανθάνουσα τρίτη διάσταση. Η χρωματική κλίμακα περιορίζε-

ται στα «εραλδικά» κόκκινα (rouge anglais ή κεραμιδί), στο μπλε του βραδι-

νού ουρανού, στην ώχρα, στο λευκό, το μαύρο και το γκρίζο. Κάθε υπαινιγμός 

φωτοσκίασης, που υποβάλλει τον όγκο, εξοβελίζεται, το χρώμα είναι απόλυτα 

επίπεδο, πλακάτο. Το παράδοξο με τον Μόραλη είναι ότι όσο γινόταν πιο μο-

ντέρνος τόσο γινόταν πιο κλασικός, «πιο αρχαίος»· και ακόμη, όσο γινόταν πιο 

αφηρημένος τόσο γινόταν πιο αισθησιακός. Οι αντίπαλες καμπύλες των νεανι-

κών σωμάτων συμπυκνώνουν πάντα, στα ώριμα έργα του, το ιδεόγραμμα του 

έρωτα. Με αυτό το παντοδύναμο ξόρκι ο ζωγράφος αντιμετώπισε νικηφόρα το 

γήρας και τον θάνατο.

H Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου τιμά τον αείμνηστο ∆ά-

σκαλο, τον ευπατρίδη που έφυγε από τη ζωή σεμνά και αθόρυβα, όπως έζησε, 

τις παραμονές των Χριστουγέννων του 2009. Η ακέραιη προσωπικότητα του 

γιάννη Μόραλη, το ήθος, το έργο, η ανεκτίμητη διδακτική προσφορά του στη 

Moralis is a classic. Not a classicist. The difference? The former ap-

proaches the laws of classic form organically, out of inner necessity. 

In a certain respect, he invents them; he then proceeds to test their 

validity on the great models of the past. The latter memorises, imi-

tates them. like all true classics, Moralis pursued an anthropocentric 

art. His portraits dating from the Occupation and the Civil war count 

amongst the most valuable works of the 20th century. He acknowl-

edged as the distant models of his art during this period the Fayum 

funerary portraits and the Pompeii frescoes. His range is personal, 

tightly controlled: vibrant, iridescent, coloured greys; on top of these 

sing the powerful, spotless reds and the blacks, the wonderful blacks 

of Moralis. The artist shapes form in large planes and simple, con-

trolled gestures. His figures are bathed in light – in a quiet, peach-

bloom light that absorbs reflections. Instances of sonorous lights are 

rare, and for that valuable. Next to his portraits, a few still-life paint-

ings and the odd landscape, as if of memories resurfacing.

Circa 1950, Moralis’s thematic core began to emerge crystal-clear. 

If Tsarouchis celebrated pre-adolescence and youth, Moralis sang 

of a girl’s coming into sexual maturity. kores, seated opposite each 

other, or reclined in “antique” poses, next to pillars, against doors. 

Their busts and limbs articulate a familiar architecture. The artist 

had encountered it in the temple-shaped steles in the kerameikos 

cemetery, or in the National Museum in Athens. The bodies project 

and sometimes emerge out of a dark background, in a way remi-

niscent of red-figure pottery, or Pompeii frescoes. Moralis balances 

out luminous and dark zones. He arranges the composition in geo-

metric, depthless patterns. The classical principle “the parts must 

agree with each other and with the whole” is constantly reaffirmed. 

The palette is limited to earthy colours, ochre, sienna, blue, black, 

a few limestone whites. “These are the colours of Polygnotos,” re-

marked the painter.

The artist’s exploration culminates in his Funeral Compositions 

and Epithalamia, dating from the 1960s – death and love, the equa-

tion of life. volume gradually receded, handing supremacy over 

to the outline, which tenses dynamically in order to suggest the 

latent third dimension. The colour palette is limited to “heraldic” 

reds (English red, or sienna), to the blue of the evening sky, ochre, 

white, black and grey. Any hint of chiaroscuro to suggest volume is 

eliminated; colour is completely flat, solid. Paradoxically, the more 

modern Moralis became, the more classical, more “ancient” he be-

came; moreover, the more abstract he became, the more sensual 

he became. The opposing curves of the youthful bodies in his ma-

ture works become the ideogram of love. This was the potent spell 

with which the artist defeated age and death.

The National Gallery-Alexandros Soutzos Museum honours Yan-

nis Moralis, the unforgettable Teacher, the gentleman who passed 
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Σχολή Καλών Τεχνών, η παιδαγωγική του βλέμματος, που άσκησε σε όλους 

τους Έλληνες, άφησαν την ανεξίτηλη σφραγίδα τους όχι μόνο στην ιστορία της 

σύγχρονης ελληνικής τέχνης αλλά και στην ίδια τη ζωή μας. 

Η έκθεση που αφιερώνεται στον καλλιτέχνη έχει ως κεντρικό άξονα τη μεγά-

λη δωρεά του προς το μουσείο και περιλαμβάνει ζωγραφικά έργα, σχέδια και 

χαρακτικά που καλύπτουν την περίοδο από το 1930 έως τα μέσα της δεκαετί-

ας του 1980. Τα έργα των συλλογών της Εθνικής Πινακοθήκης συμπληρώνο-

νται με μια σειρά από πίνακες της τελευταίας δημιουργικής περιόδου του ζω-

γράφου που προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές. Έτσι, ο επισκέπτης της έκ-

θεσης μπορεί να αποκτήσει μια εποπτική εικόνα της εξελικτικής πορείας ολό-

κληρου του έργου του.

Την έκθεση Τιµή στον Γιάννη Μόραλη επιμελήθηκε με επιστημονική συνέπεια 

και αληθινό πάθος η επιμελήτρια της Ε.Π.ΜΑ.Σ. ∆ρ. Άννυ Μάλαμα, σε στενή 

συνεργασία τόσο μαζί μας όσο και με τις υπόλοιπες διευθύνσεις του Μουσεί-

ου: με την ∆/ντρια Συλλογών και Μουσειολογικού Προγραμματισμού ∆ρ. Όλγα 

Μεντζαφού, με τον ∆ρ. Μιχάλη ∆ουλγερίδη, ∆ιευθυντή του Εργαστηρίου Συ-

ντήρησης, και με τον ∆ιευθυντή ∆ιοικητικού-Οικονομικού  Κωνσταντίνο Αρ-

βανιτάκη και τη συνεργάτιδά του Μαρίνα Μακρή. Η Ειρήνη Τσελεπή, υπεύθυνη 

γραφείου Τύπου, φρόντισε τα θέματα επικοινωνίας της έκθεσης. Τους ευχα-

ριστώ όλους θερμά. Στην παρουσίαση της έκθεσης, στη σήμανση και στις ψη-

φιακές φωτογραφίες που την υποστηρίζουν, συνεργαστήκαμε με τους εξαί-

ρετους νεαρούς γραφίστες της εταιρείας Busybuilding. Τον κατάλογο και το 

έντυπο υλικό σχεδίασαν και επιμελήθηκαν με φροντίδα και έμπνευση ο Θύμι-

ος Πρεσβύτης και ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος  της Peak Publishing. Οφεί-

λω σε όλους θερμές ευχαριστίες. 

Ευχαριστώ θερμά την οικογένεια του αείμνηστου γιάννη Μόραλη, που μας 

έδωσε την άδεια να χρησιμοποιήσουμε φωτογραφικό υλικό από διάφορες 

συλλογές και αρχεία. Τους ευχαριστώ όλους, όπως και τον φίλο, εξαίρετο φω-

τογράφο Jean François Bonhomme, που ευχαρίστως μας παραχώρησε την 

άδεια να χρησιμοποιήσουμε τις φωτογραφίες του. Θερμές ευχαριστίες οφεί-

λουμε επίσης στους συλλέκτες που με μεγάλη προθυμία δέχθηκαν να απο-

χωριστούν έργα του μεγάλου ζωγράφου, τα οποία ανήκουν στην πιο πρόσφα-

τη δημιουργία του και συμπληρώνουν τα έργα της δωρεάς του προς την Εθνι-

κή Πινακοθήκη.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε χάρις στη χορηγία της PROTON BANk. Ευχα-

ριστώ τον φίλο και σταθερό υποστηρικτή του Μουσείου μας, κύριο λαυρέντη 

λαυρεντιάδη. Ευχαριστίες οφείλω επίσης στους χορηγούς επικοινωνίας: ΕΡΤ, 

MEGA, ΣΚΑΪ και ΣΚΑΪ ραδιόφωνο, ΒΟΥλΗ, FlASH, ΒΗΜΑ FM, 9,84 και Εφ. 

ΤΑ ΝΕΑ. Χωρίς την συμπαράστασή τους οι εκθέσεις μας δεν θα γίνονταν γνω-

στές στο ευρύ κοινό.

Μαρίνα λαμπράκη-Πλάκα

Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης

∆ιευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης-

Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου

away as quietly as he had lived, on the eve of Christmas 2009. The 

integrity of Yannis Moralis, his ethos and body of work, his invalu-

able contribution as a professor at the Athens School of Fine Arts, 

the pedagogy of the gaze that he practiced for the benefit of all of 

us, have all left an indelible mark, not only on the history of contem-

porary Greek art, but on our lives.

The exhibition dedicated to the artist mainly comprises the artist’s 

substantial donation to the museum, including paintings, drawings 

and engravings from 1930 to the mid-1980s. The exhibit is augment-

ed by a series of paintings dating from the artist’s last creative pe-

riod, today in private collections. In this way, visitors to the exhibition 

will glean an overview of the artist’s overall creative development.

The exhibition A Tribute to Yannis Moralis was curated by the Na-

tional Gallery curator, Dr Annie Malama, with scientific commitment 

and true passion, in close cooperation both with us and with the di-

rectors of the other museum departments: Dr Olga Mentzafou, Di-

rector, Collections and Museum Planning, Dr Michalis Doulgeridis, 

Director, Conservation laboratory, and konstantinos Arvanitakis, 

Director of Administration-Accounting, and his associate, Marina 

Makri. Irene Tselepis, Press Officer, managed communications for 

the exhibition. I would like to thank them all sincerely. Regarding 

the display, signage and digital photographs that support the ex-

hibition, we cooperated with the excellent young graphic artists of 

Busybuilding SA. The catalogue and other printed material was lov-

ingly and inspiredly designed by Thymios Presvytis and Thodoris 

Anagnostopoulos of Peak Publishing. Sincere thanks are due to all 

of the above.

I would like to sincerely thank the family of the late Yannis Moralis for 

granting their permission to use photographic material from various 

collections and archives. I extend my sincere thanks to all of them, 

as well as to my friend, the excellent photographer Jean François 

Bonhomme, for readily granting us his permission to use his pho-

tographs. Sincere thanks are also due to the collectors who readily 

agreed to part with more recent works by the great artist to comple-

ment the array of works in his donation to the National Gallery.

The exhibition was made possible through the sponsorship of 

PROTON BANk. I would like to thank my friend, and committed 

supporter of our Museum, Mr lavrentis lavrentiadis. Thanks are 

also due to the communication sponsors: ERT, MEGA, SkAI and 

SkAI 100.3, Hellenic Parliament Television, FlASH, vIMA FM, 9.84 

FM and the newspaper TA NEA. If not for their support, our exhibi-

tions would not be well known to the public.

Marina lambraki-Plaka

Professor Emeritus of the History of Art

Director, National Gallery-

Alexandros Soutzos Museum
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Ο γιάννης Μόραλης με τη Μαρίνα λαμπράκη-Πλάκα στην 
Εθνική Πινακοθήκη το μεσημέρι της 15ης Απριλίου 1988 
(Φωτ. Ειρήνη Τσελεπή).
Yannis Moralis with Marina lambraki-Plaka
at the National Gallery, noon, April 15, 1988
(photo: Irene Tselepis). 
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Στον γιάννη Μόραλη δεν άρεσε να δίνει συνεντεύξεις. Σε μένα, νέα συνά-

δελφο στη Σχολή Καλών Τεχνών από το 1975, δεν μπόρεσε να αρνηθεί υπό 

έναν όρο: ότι τη συνομιλία μας, που έγινε ένα μεσημέρι στις 15 Απριλίου του 

1988 στο χώρο της αναδρομικής του έκθεσης στην Εθνική Πινακοθήκη, δεν 

θα την παρουσίαζα ως συνέντευξη αλλά ως απόσταγμα των μακρών συζη-

τήσεων που είχαμε, όλα αυτά τα χρόνια, στις συναντήσεις μας στη Σχολή. Η 

συνομιλία μαγνητοφωνήθηκε, αλλά δεν δημοσιεύτηκε ποτέ ολόκληρη. Πολ-

λά σημεία της ήταν εξομολογητικά. Σεβάστηκα τον ιδιωτικό της χαρακτήρα. 

Τα τελευταία χρόνια, ο γιάννης Μόραλης δέχτηκε να μιλήσει για τη ζωή και 

το έργο του όχι μόνο στη συνάδελφο Φανή-Μαρία Τσιγκάκου, αλλά και σε 

αρκετούς δημοσιογράφους καθώς και στο αξιόλογο ντοκιμαντέρ του Στέλι-

ου Χαραλαμπόπουλου, Ι. Μόραλης (2005, Περίπλους, Cl Productions, ΕΡΤ, 

ΕΚΚ). Σημασία ωστόσο έχει πάντα ο συνομιλητής σου. Η παρουσία των μα-

θητών της ΑΣΚΤ έδωσε άλλο χαρακτήρα σε κάποια σημαίνοντα σημεία της 

συνέντευξης, και στη συζήτηση που έγινε μπροστά στα έργα του καλλιτέ-

χνη, επιβεβαιώνοντας αυτό που έγραψε κάποτε ο Σαρτρ: «Τις επιστολές τις 

υπογράφει πάντα ο παραλήπτης». γι’ αυτό κρίναμε σκόπιμο να αναδημοσι-

εύσουμε αυτή τη συνέντευξη, που πρωτοπαρουσιάστηκε στον Ταχυδρόµο 

στις 26 Μαΐου του 1988. Και μια παρατήρηση, που έκανα ξαναδιαβάζοντας 

αυτό το κείμενο: οι πίνακες, που ξεχωρίζει, σχολιάζει και αναλύει στη συνέ-

ντευξή του ο αλησμόνητος ∆άσκαλος, αποτελούν έργα-ορόσημα της πορεί-

ας του και της δωρεάς του προς την Εθνική Πινακοθήκη. Είχε λοιπόν επιλέ-

ξει ήδη τα έργα με τα οποία ήθελε να μείνει στην ιστορία της νεότερης ελ-

ληνικής τέχνης.

Η τροχιά της θωπείας

Ο χαρίεις λόγος, τα πιπεράτα ανέκδοτα, ειπωμένα με την πονηρή ντροπαλο-
σύνη του αιώνιου έφηβου, έκαναν περιζήτητη τη θέση δίπλα στον καθηγητή 
γιάννη Μόραλη, ιδιαίτερα μάλιστα στις μακρές και συχνά ανιαρές συνεδριά-
σεις. Όταν έγινα καθηγήτρια, το 1975, με την ευγένεια που τον διέκρινε πά-
ντοτε, με κάλεσε να καθήσω δίπλα του. Άλλο που δεν ήθελα. Και κράτησα 
αυτή την ακριβή θέση ως την ώρα που ο ∆άσκαλος πήρε τη σύνταξή του και 
αποχώρησε από τη Σχολή το 1983. Τη σύνταξή του! Ακόμα δεν μπορώ να κα-
ταλάβω πως ένας «έφηβος» μπορεί να πάρει σύνταξη.

Ο γιάννης Μόραλης παρακολουθούσε προσεκτικά τις συνεδριάσεις, παρε-
νέβαινε συχνά αισυμνητικά, ισορροπιστικά για να λύσει μια διαφορά, πάντα 
προς την πλευρά της δικαιοσύνης και της επιείκειας, αλλά δεν έπαυε ούτε 
στιγμή να σχεδιάζει: «τρώγω, και γράφω με το δεξί χέρι, ζωγραφίζω με το 

Yannis Moralis did not like to give interviews. He could not turn me 
down, a young colleague at the Athens School of Fine Arts since 
1975, under one condition: that our conversation, which took place 
on April 15, 1988 at the site of his retrospective exhibition at the 
National Gallery, would not be published as an interview, but as a 
compendium of our long conversations all these years during our 
meetings at the School. The conversation was taped, but was never 
published in its entirety. Many confessions were made during this 
conversation. I have respected the artist’s privacy. 

In recent years, Yannis Moralis accepted to speak of his life and 
work, not only to my colleague Fani-Maria Tsingakou, but also 
to several journalists, as well as in the documentary by Stelios 
Charalambopoulos Y. Moralis (2005, Periplous, Cl Productions, 
ERT, Ekk). Yet, the importance of who you speak with cannot 
be stressed enough. The presence of students from the Athens 
School of Fine Arts gave a different character to important sections 
of this interview, and to the conversation that unfolded in front of the 
artist’s works, confirming what Sartre once wrote: “It is always the 
recipient that signs letters.” That is why we deemed it appropriate to 
reprint this interview, first published in Tachydromos magazine on 
May 26, 1988. On re-reading this interview, I made the following ob-
servation: The paintings selected, commented upon and discussed 
by the unforgettable Teacher in his interview are landmarks in his 
career and in his donation to the National Gallery. He had, after all, 
already selected the works with which he wished to go down in the 
history of Modern Greek art.

The orbit of caress

Yannis Moralis’s graceful way of speaking, the spicy jokes he told 
with the sly shyness of the eternal adolescent, made the seat next 
to the professor extremely popular, especially during long and of-
ten tedious meetings. when I became a professor, in 1975, he in-
vited me, with his characteristic politeness, to sit next to him. I did 
not need to be asked twice. And I kept that cherished seat until the 
Master retired from the school, in 1983. Retired! It still escapes me 
how an “adolescent” can retire.

Yannis Moralis carefully listened in meetings, often intervening in a 
conciliatory, even-handed fashion in order to resolve a difference, 
always in the direction of justice and leniency. At the same time, he 
never ceased to sketch, even for a moment: “I eat and write with my 

ΤΟ ΦώΣ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ 
ΚΑΙ ΤΑ ΧΡώΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ

Συνομιλίες του γιάννη Μόραλη

με τη Μαρίνα λαμπράκη-Πλάκα

THE IONIAN SEA lIGHT AND 
THE COlOuRS OF THE PARTRIDGE

Conversations of Yannis Moralis 

with Marina lambraki-Plaka
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αριστερό». Ο Μόραλης είχε μοιράσει τις λειτουργίες. Βλέπω ακόμη το αρι-
στερό του χέρι, αριστοκρατικό, στολισμένο μ’ ένα αυστηρό δαχτυλίδι, να δι-
αγράφει, με ανάλαφρη σιγουριά, καμπύλες αθέατων κοριτσιών πάνω στο 
χαρτί, σαν να τις χάιδευε. Το πιο αφηρημένο σχήμα του Μόραλη-και βρισκό-
μαστε τότε στην περίοδο της αφαίρεσης-συμπυκνώνει τη μνήμη της αφής. 
Παράδοξο! Η αφή στην ζωγραφική μεταφράζεται με την υφή. Στον Μόραλη 
η γραμμή φιλιώνει τη νόηση με την αίσθηση. Ίσως γι’ αυτό αγαπούσε την κα-
μπύλη, την τροχιά της θωπείας. 

Παρασκευή 15 Απριλίου, μεσημέρι. Περιδιαβάζουμε την έκθεση στην Πινα-
κοθήκη, στημένη ήδη τρεις μέρες πριν από τα ιστορικά εγκαίνια. Ο Μόραλης 
είναι ευχαριστημένος και ανήσυχος, όπως ένας επιμελής μαθητής λίγο πριν 
από τις εξετάσεις. Σηματωροί της πορείας του, τα έργα που συγκεντρώθηκαν 
για την έκθεση ανασυνθέτουν το χρονικό μιας ζωής. Ο ζωγράφος ξαναζεί τη 
δημιουργική διαδικασία, αναπλάθει τις συνθήκες της, βυθίζεται στο συγκι-
νησιακό της κλίμα. Ο χρόνος χάνει τα όριά του, το παρελθόν γίνεται παρόν. 
Ο Μόραλης αυτές τις μέρες ζει σ’ ένα continuum, σε μια χωροχρονική δι-
άρκεια. Πρόσωπα αγαπημένα, χώροι, αντικείμενα, χρώματα, ανακαλούν στη 
μνήμη περιστάσεις, αισθήσεις, αισθήματα. Ο «χαμένος» ή καλύτερα ο κερ-
δισμένος χρόνος ανασυντίθεται, ξαναβρίσκει την ενότητά του. Αναπλέοντας 
τον ηρακλείτειο ποταμό, ο ζωγράφος αναζητεί πίσω από τα πλαστικά σήμα-
τα τη βιωματική τους αφετηρία. Κι εγώ επωφελούμαι από την παρουσία των 
έργων για να επαληθεύσω μνήμες και παλιές συζητήσεις.

Ο γιάννης Μόραλης γεννήθηκε στην Άρτα, στις 23 Απριλίου/6 Μαΐου του 
1916, το δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά του φιλόλογου Κωνσταντίνου Μό-
ραλη και της Βασιλικής, το γένος Αναστασίου Μιχάλη. Ο πατέρας του, μαθη-
τής του Νικόλαου Πολίτη και του Σπυρίδωνος λάμπρου, άνθρωπος με πλα-
τιά μόρφωση και φιλελεύθερο ήθος, θα παίξει αποφασιστικό ρόλο στη δι-
αμόρφωση και στην κλίση του. «Στην Άρτα πέρασα τα πρώτα παιδικά μου 
χρόνια, αλλά θυμούμαι ακόμα πολλά πράγματα. Οι βυζαντινές εκκλησίες, 
η Παρηγορήτισσα, η Αγία Θεοδώρα, οι τοιχογραφίες, οι εικόνες, η ατμό-
σφαιρα, μου προκαλούσαν δέος και με μάγευαν. Στη βιβλιοθήκη του πα-
τέρα μου, στην Ιστορία της Ελλάδος του λάμπρου, ανακάλυψα τα ψηφιδω-
τά της Ραβέννας σε μαυρόασπρες φωτογραφίες. Τα πράγματα που έμελλε 
να αγαπήσω ασκούσαν πάνω μου μια περίεργη έλξη ανάμεικτη με τρόμο». 
Η γιαγιά του ζωγράφου καταγόταν από εύπορη οικογένεια. Είχε τελειώσει 
το Αρσάκειο στην Κέρκυρα. Στην Άρτα σώζεται ακόμα το πατρικό σπίτι της 
μητέρας του. Έχει κηρυχτεί διατηρητέο. «Τη λαδομπογιά την πρωτομύρισα 
σε μια θεία μου, αδελφή της μητέρας μου, που ζωγράφιζε. Τότε πρωτάρχι-
σα να σχεδιάζω. Πήγαινα με τον πατέρα μου στο γυμνάσιο, έπαιρνα κιμωλί-
ες, τις βουτούσα σε μπλε μελάνι, σε κόκκινο, και σχεδίαζα στον πίνακα με 
τρία χρώματα, μπλε, κόκκινο, άσπρο. Στις κόλλες που περίσσευαν από τους 
διαγωνισμούς έκανα σχέδια γεωμετρικά, ξεκινώντας από τις ρίγες. Στο γυ-
μνάσιο έβλεπα κάτι βιτρίνες με κτερίσματα, στεφάνια, αντικείμενα, που ερέ-
θιζαν τη φαντασία μου. Καμιά φορά αναρωτιέμαι αν τα πράγματα που βγαί-
νουν κάποτε στη ζωγραφική μου, έρχονται από τις παιδικές μνήμες. Το πα-
ράξενο είναι πως αυτές τις βιτρίνες τις ξαναβρήκα στο δεξί κλίτος της Πα-
ρηγορήτισσας το ’59, που πήγα στην Άρτα».

Ο Μόραλης έχει μνήμη ζωγράφου. Συχνά ακούγοντάς τον θυμόμουνα αφη-
γήσεις από κείμενα του Κλέε που γράφει κάπου: «Είμαι αφηρημένος με 
αναμνήσεις». Σχολιάζοντας το πορτρέτο που έχει κάνει στην πρώτη του γυ-

right hand; I paint with my left”. Moralis had separated his functions. 
I can still see his left hand: aristocratic, ornamented with a plain 
ring, outlining on paper, with a light yet assured touch, the curves 
of invisible girls, as if caressing them. Even Moralis’s most abstract 
form – and this was during his abstract period – distils the memory 
of touch. How strange! In painting, touch is translated into texture. 
with Moralis, the line reconciles the mental and the sensory. Per-
haps this is why he loved a curve, the orbit of caress.

Friday April 15, noon. we wander around the exhibition in the Na-
tional Gallery, which is all ready in place three days before the 
opening. Moralis is pleased and restless, like a conscientious 
pupil before exams. The “signalmen” of his career, the works 
brought together for the exhibition trace the chronicle of a life-
time. The painter experiences again the creative process, recre-
ates its conditions, becomes immersed in its emotional climate. 
The boundaries of time are lifted; the past becomes the present. 
Moralis lives in a space-time continuum these days. Favourite 
people, places, objects, colours recall to memory circumstances, 
feelings, emotions. The time “lost”, or rather the time “regained” 
is synthesised once again; its unity is restored. Going upstream 
the Heraclitean river, the painter is seeking behind the pictorial 
marks the starting point in his lived experience. And I take the 
opportunity of being in the presence of the paintings to confirm 
memories and old conversations.

Yannis Moralis was born in Arta on April 23/May 6 of 1916, the 
second of four children to the philologer konstantinos Moralis and 
vassiliki, daughter of Michalis Anastassiou. His father, a student of 
Nikolaos Politis and Spyridon lambrou, a man of broad education 
and a liberal mentality, played a decisive role in the artist’s shaping 
and leaning. “It was my early childhood that I spent in Arta, yet I can 
still remember many things. The Byzantine churches, Parigoritissa, 
Aghia Theodora, the frescoes, the icons, the atmosphere filled me 
with awe and enchantment. In lambrou’s History of Greece, which I 
found in my father’s library, I discovered black and white reproduc-
tions of the Ravenna mosaics. The things I was destined to love ex-
erted on me a strange attraction, mingled with fear.” The painter’s 
grandmother came from a wealthy family. She graduated from the 
Arsakeio School ιn Corfu. His mother’s family house, listed as a 
historic building, still survives in Arta. «I first smelled oil paint at 
my aunt’s house, my mother’s sister, who painted. It was then that I 
first started to draw. I went with my father to the Gymnasium, took 
some chalks and dipped them in blue and red ink, and I drew on the 
board in three colours, blue, red, white. I used to make geometric 
drawings, using the paper lines as a starting point, on exam paper 
left over. I used to look at displays with funerary offerings, wreaths 
and other objects that excited my imagination at the Gymnasium. 
Sometimes I wonder if some of the things that emerge in my paint-
ing originate in these childhood memories. The funny thing is that 
I found these displays in the right aisle of the Parigoritissa Church, 
when I visited Arta, in 1959.”
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ναίκα, εκείνο το υπέροχο με το μαύρο ριγέ σακάκι (1943), εξομολογείται: 
«Πάντα μου άρεσε η αντίθεση λευκού-μαύρου. Η πρώτη μου αγάπη, η παι-
δική-ήμουνα δεν ήμουνα εννιά χρονών-ήταν ένα κορίτσι με παράξενο όνο-
μα. Το πρόσωπό του ήταν φιλντισένιο, κάτασπρο. Τα μαλλιά του κατάμαυρα 
σαν του κοράκου». Αυτή η αντίπαλη αρμονία ξυπνάει μέσα του τη μακρινή 
ανάμνηση από ’κείνο το πρόσωπο. «Βέβαια, το άσπρο και το μαύρο μου αρέ-
σουν και για λόγους καθαρά πλαστικούς. Αναδεικνύουν όλα τα χρώματα», 
βιάζεται να επανορθώσει τη μικρή συγκινησιακή εκτροπή.

Χώρος του ειδυλλίου η Πρέβεζα, όπου ο πατέρας του υπηρετεί ως γυμνασι-
άρχης από το 1923. Η πόλη του Καρυωτάκη δεν είναι διόλου ασφυκτική για 
το εκστατικό αγόρι. «Θυμούμαι ένα κατάμαυρο ιστιοφόρο -θαρρώ ήταν γιου-
γκοσλάβικο- που αγκυροβόλησε στο λιμάνι. Μια κίτρινη γραμμή, μια ώχρα, 
έτρεχε πάνω στο μαύρο σκαρί. Κάποια εξαρτήματα ήταν κόκκινα. Ίσως αυ-
τές οι ώχρες στα έργα μου πλάι στα μαύρα, αυτό το ελάχιστο κόκκινο, να κα-
τάγονται από αυτή τη μαγική μνήμη». «Από την Πρέβεζα πηγαίναμε στη Νι-
κόπολη. Ο αδελφός του Ξενόπουλου-κλασικός Επτανήσιος-καθάριζε τα ψη-
φιδωτά δάπεδα. Μου άρεσαν. Πολύ αργότερα μιλούσα για τις βυζαντινές 
μου εμπειρίες στον Κόντογλου κι εκείνος μου έλεγε: «γιατί δεν ζωγραφίζεις 
αυτά;». Στο σπίτι είχαμε πάρει, μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, μια πρό-
σφυγα από την Κερασούντα. Μας διάβαζε από τη Λαογραφία του Νικόλα-
ου Πολίτη. Τους μεγάλους ζωγράφους τους πρωτογνώρισα από κάτι γαλλι-
κά βιβλία τέχνης, που ήταν στη βιβλιοθήκη, και κυρίως από το περιοδικό της 
Εγκυκλοπαίδειας του Πυρσού. Τότε διάβασα αυτό που έλεγε ο Κορό και δεν 
το ξέχασα ποτέ μου: «Καλύτερα να μην είμαι τίποτε παρά να είμαι η ηχώ των 
άλλων». Ο πατέρας μου έπαιρνε τα Ελληνικά Γράµµατα του Μπαστιά. Εκεί 
ανακάλυψα τον Φώτη Κόντογλου. Στο περιοδικό του Ερυθρού Σταυρού Νεό-
τητος είδα για πρώτη φορά δυο σχέδια του γιάννη Τσαρούχη».

«Το Ιόνιο με διαπότισε. Εμείς είμαστε του Ιονίου. Εκεί έχει άλλο φως, πιο 
γλυκό, πιο μαλακό. Όταν πρωτοήρθα στην Αθήνα μ’ ενοχλούσε το πικρό 
πράσινο των πεύκων. Αντίθετα, αυτό που με μάγευε και με συμφιλίωσε τελι-
κά με την Αττική ήταν το χρώμα της ελιάς. για σκέψου ότι η ελιά έχει όλα τα 
χρώματα της ζωγραφικής του γκρέκο. Το έλεγα κάποτε στον Παντελή Πρε-
βελάκη και του άρεσε πολύ. Πάρε το φύλλο της ελιάς με το ψυχρό γκρίζο 
μπροστά, πιο πράσινο πίσω. Πάρε τον καρπό, μ’ αυτό τα μαυριδερά χρώματα 
που μωβίζουν. ∆εν ξέρω γιατί η ελιά μου θυμίζει το γκρέκο». Το φως και το 
χρώμα του Μόραλη θα κρατήσουν τη μνήμη του Ιονίου. Ένα φως υγρό, δι-
υλισμένο, αθόρυβο, που απορροφά τις ανακλάσεις. Κι’ αυτό το γκρίζο, που 
σπάνια απουσιάζει από τα έργα του, φαίνεται να ’ναι το μνημονικό απόσταγ-
μα από την ομίχλη, που τύλιγε με το μαγνάδι της τα υγρά τοπία του Ιονίου. 
Μπροστά σ’ ένα από τα τελευταία του έργα, ξαναθυμάται την παλιότερη ομο-
λογία του για το Ιόνιο και τη συμπληρώνει: «Αγαπώ τα γκρίζα, δεν ξέρω για-
τί. Πάντα φιλοδοξούσα να ζωγραφίσω με τα χρώματα της πέρδικας».

Η Αθήνα, η Σχολή, οι φίλοι

Το 1927 ο πατέρας του Μόραλη παίρνει μετάθεση στην Αθήνα. Η οικογένεια 
μετοικεί και εγκαθίσταται στο Παγκράτι. Τον ίδιο χρόνο είχε πεθάνει ο Νι-
κόλαος λύτρας. «Είδα την αναδρομική του έκθεση στο Ζάππειο. Τρελάθηκα. 
Αργότερα στην Πινακοθήκη του Πολυτεχνείου θαυμάζαμε την Κυρία µε τα 
µαύρα, το ωραίο πορτρέτο της γυναίκας του».

Moralis possesses a painter’s memory. listening to him, I often 
thought of what klee wrote once: “I am abstract with memories”. 
Commenting on that wonderful portrait Moralis made of his first 
wife in the black striped jacket (1943), he confessed: “I always 
loved the contrast of black and white. My first childhood love – I 
was barely nine – was a girl with a strange name. Her face was 
as if made of ivory – perfectly white. Her hair was pitch black.” 
This antithetical harmony stirred inside him the distant memory 
of that face. “Of course, I love black and white for purely aes-
thetic reasons, too. They nicely set off all colours,” he rushed to 
add as if to make up for his small emotional digression.

The love affair was set in Preveza, where his father became the 
principal at the local Gymnasium in 1923. The town of the poet 
karyotakis was for the ecstatic boy far from the oppressive town 
evoked by the poet: “I can still remember a pitch-black sailing 
boat – I believe it was from Yugoslavia –anchored at the port. 
An ochre yellow line run along the black vessel. Some parts 
were red. Perhaps these ochres in my work, beside blacks, this 
touch of red, all descend from this magical memory. […] From 
Preveza we used to go to Nikopolis. Xenopoulos’s brother – a 
typical Ionian man – cleaned the mosaic floors. I loved them. I 
was speaking of my Byzantine experiences to kontoglou, much 
later, and he told me: ‘why don’t you paint these things?’ we had 
taken in our house a refugee woman from kerassounta of Pontus 
after the Asia Minor disaster. She would read to us from Nikolaos 
Politis’s Greek Folklore. I first encountered the great painters in 
some French art books in the library and, above all, in the Pyrsos 
encyclopaedia magazine. It was there that I read what Corot used 
to say, which I have never forgotten: ‘Better to be nothing than the 
echo of others.’ My father bought Bastias’s Greek Letters. It was 
in the magazine of the Red Cross for the young that I saw two 
drawings by Yannis Tsarouchis for the first time.

“I am imbued with the Ionian Sea. we belong to the Ionian Sea. 
There is another kind of light there, a sweeter, softer light. when 
I first came to Athens, I was irritated by the bitter green of the 
pine trees. On the contrary, what enchanted me, and finally rec-
onciled me to Attica, was the colour of the olive tree. To think 
that an olive tree has all of the colours of Greco’s painting! I 
said that to Pantelis Prevelakis once, and he loved it. The olive 
leaf for instance, cool grey in front, greener on the other side. 
The fruit, with those black-purple colours. I do not know why 
the olive tree reminds me of Greco.” The light and the colour 
of Moralis were to preserve the memory of the Ionian. A light 
that is liquid, refined, soundless, absorbing reflections. And that 
grey, rarely absent from his works, seems to be the distillation 
of the memory of the mist that embraced in its magic the wet 
Ionian landscapes. In front of one of his last works, he remem-
bered his earlier confession about the Ionian and added: “I love 
greys; I do not know why. I have always aspired to painting in the 
colours of the partridge.”
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Ο Μόραλης θα φιλοτεχνήσει, από φωτογραφία βέβαια, το πορτρέτο του ζω-
γράφου για τη Σχολή Καλών Τεχνών ( Ένα υπέροχο έργο που καταστράφη-
κε δυστυχώς σε μια από τις καταλήψεις του Πολυτεχνείου.). Το εντεκάχρο-
νο αγόρι δεν είχε κάνει λάθος. 

Ο Νικόλαος λύτρας γιος του Νικηφόρου, ήταν πράγματι από τους πιο μο-
ντέρνους ζωγράφους της γενιάς του. Η ζωγραφική του χειρονομία ήταν γεν-
ναία και δομική. Η εκλογή του στη Σχολή Καλών Τεχνών το 1923, αντί του 
συνυποψηφίου του Παρθένη, μπορεί να κρίθηκε σκανδαλώδης, αλλά δεν 
ήταν ατυχής. Ο Νικόλαος λύτρας επέφερε το πρώτο πλήγμα στη Σχολή του 
Μονάχου εκ των έσω. Μόνο που χάθηκε πρόωρα. 

Η απόφαση πλέον είχε παρθεί. Ο νεαρός Μόραλης θα γινόταν ζωγράφος. Ο 
πατέρας του, που επιδοκίμαζε την εκλογή του, τον πήγαινε στο κυριακάτικο 
μάθημα της Σχολής Καλών Τεχνών. «∆άσκαλος ήταν ο Στέφανος λάντσας, 
ένας γέρος με μουσάκι. Το μάθημα γινόταν σε μια αίθουσα στο ισόγειο του 
κεντρικού κτιρίου, γεμάτη πάγκους με εκμαγεία».Ο ζωγράφος γιάννης γε-
ωργιόπουλος, που έμελλε αργότερα να παντρευτεί την αδελφή του, τον προ-
ετοίμασε για τις εξετάσεις.

Το 1931, σε ηλικία 15 ετών, ο Μόραλης γίνεται δεκτός στη Σχολή Καλών Τε-
χνών. Ο Νικολάου, ο Καπράλος, ο Τσαρούχης, ο ∆ιαμαντόπουλος, όλοι μεγα-
λύτεροί του 6-7 χρόνια, βρίσκονταν ήδη εκεί. «Στο κεντρικό κτίριο του Πολυ-
τεχνείου, στον επάνω όροφο, στεγαζόταν η Πινακοθήκη. Πηγαίναμε συχνά στα 
διαλείμματα να δούμε τους ξένους και τους Έλληνες ζωγράφους. Ο Παπαντω-
νίου είχε αγοράσει εκείνο το χρόνο (1931) τη Συναυλία των αγγέλων του Θε-
οτοκόπουλου. Ο πίνακας μας είχε γοητεύσει με την τόλμη, την τεχνική του, το 
χρώμα του. Ο Παρθένης έβαζε τους μαθητές του να αντιγράψουν τα έργα του 
γκρέκο, όπως γινόταν στα ξένα μουσεία. Η Πινακοθήκη είχε ένα γέρο φύλα-
κα. Κάθε φορά που μ’ έβλεπε μου έλεγε: «Εσύ θα πας μπροστά». Την πρώ-
τη φορά που με είδε να συνοδεύω κορίτσι, μου είπε: «Πάει, χάλασες κι εσύ».

«Τον Νίκο Νικολάου, τον στενότερο φίλο μου, τον είχα γνωρίσει πριν πάω 
στη Σχολή. Τον συνάντησα μια μέρα βγαίνοντας από το κυριακάτικο μάθημα. 
Ζήτησε να δει τα σχέδιά μου. Όταν μπήκα στη Σχολή γίναμε αχώριστοι, παρ’ 
όλο που ήταν εφτά χρόνια μεγαλύτερός μου. Έμενε στους Αέρηδες. Συχνά 
πηγαίναμε βόλτα στον Κεραμεικό, ανηφορίζαμε στην Ακρόπολη. Τότε αγά-
πησα την αρχαία γλυπτική, τις στήλες, τα αγγεία. Με τον Νικολάου, είναι πε-
ρίεργο. Συμφωνούσαμε σε θέματα ζωής. ∆ιαφωνούσαμε καμιά φορά σε θέ-
ματα τέχνης. Οι ζωγράφοι του ήταν ο γκόγια και ο Ρενουάρ. ∆εν λέω, μου 
άρεσαν και μένα. Όταν τσακωνόμαστε, ήταν για καλλιτεχνικά θέματα».

Από τους δασκάλους του (γερανιώτη, Παρθένη, Αργυρό), ο Μόραλης θυ-
μάται με συγκίνηση το χαράκτη γιάννη Κεφαλληνό. «Ήμουν από τους πρώ-
τους μαθητές του. Επί τέσσερα χρόνια φοιτούσα τα απογεύματα στο εργα-
στήριό του. Νεοφερμένος από το Παρίσι (1932), ωραίος, μορφωμένος, κο-
σμοπολίτης, ο Κεφαλληνός ήταν για μένα πατέρας, δάσκαλος και φίλος. Κά-
ποτε ήμουν τρελά ερωτευμένος. Κινδύνευα να χάσω την καλή μου. Ήθελαν 
να την παντρέψουν με άλλον. Το εμπιστεύτηκα στον Κεφαλληνό. «Την αγα-
πάς πολύ;», με ρώτησε σοβαρά. Ήθελε συζήτηση; «Τότε πάρε τη, κλέψε τη», 
με συμβούλεψε. Μου φάνηκε τρομερό. Ο Κεφαλληνός έβγαλε το πορτοφόλι 
του, τράβηξε ένα πεντοχίλιαρο -μεγάλη υπόθεση τότε- και μου το πρόσφε-
ρε. «Πάρτο μου είπε, για τα πρώτα έξοδα. ∆εν σου το χαρίζω. Θα μου το γυ-
ρίσεις κάποτε. ∆εν το δέχτηκα. Η αγωνία μου πέρασε. Ξεθύμανα».

Athens, the School, friends

In 1927, Moralis’s father was transferred to Athens. The family 
moved to Pangrati. Nikolaos lytras had died during the same year. 
“I saw his retrospective exhibition at Zappeion. I was amazed. later, 
at the Technical university art gallery, we admired Lady in black*, 
the nice portrait of his wife.”

Moralis made, from a photograph, of course, the portrait of the 
painter for the School of Fine Arts (a marvellous work, sadly de-
stroyed during a Technical university occupation). The eleven-year-
old boy was not mistaken.

Nikolaos lytras, the son of Nikiforos, was indeed one of the most 
modern painters of his generation. His painting gesture was bold, 
structural. His election as a professor at the Athens School of Fine 
Arts, in 1923, over his fellow candidate, Parthenis, may have been 
considered as scandalous, but it certainly was not unfortunate. 
Nikolaos lytras struck the first blow against the School of Munich 
from within. unfortunately, he was lost prematurely.

The decision had now been taken. The young Moralis was to be-
come a painter. His father, who approved of his choice, took him 
to the Sunday art classes at the School of Fine Arts. “The teacher 
was Stefanos lantsas, an old, bearded man. The class was held 
in a room on the ground floor of the main building, full of benches 
with casts.” The painter Yannis Georgiopoulos, who was later to get 
married to his sister, prepared him for the examinations.

In 1931, aged 15, Moralis was admitted to the Athens School of Fine 
Arts. Nikolaou, kapralos, Tsarouchis, Diamantopoulos, all of them 
his seniors by six or seven years, were already there. “The Art Gal-
lery was housed on the upper floor of the main Technical university 
building. we used to go there often during breaks to see foreign 
and Greek painters. Papantoniou had acquired Theotokopoulos’s 
Concert of angels that year (1931). The painting fascinated us with 
its audacity, skill and colour. Parthenis asked his students to copy 
Greco’s works, as was done in museums all over the world. An old 
guard worked at the Art Gallery. Every time he saw me, he would 
say, ‘You are going to succeed.’ The first time he saw me in the 
company of a young lady, he said, ‘You turned bad, too, after all.’

“I had met my closest friend, Nikos Nikolaou, before going to the 
School. I met him one day coming out of the Sunday art class. He 
asked to see my drawings. when I became a student at the School, 
we became inseparable, even though he was seven years my se-
nior. He left near Aerides, the Tower of the winds, in Plaka. we 
often walked around in kerameikos, went up to the Acropolis. It 
was then that I came to love ancient sculpture, steles, pottery. A 
funny thing, with Nikolaou. we saw eye to eye on matters of life. 
we sometimes disagreed on matters of art. His [favourite] painters 
were Goya and Renoir. I cannot say that I did not like them. when 
we argued, it was for matters of art.”

Out of his teachers (Geraniotis, Parthenis, Argyros), Moralis fondly 
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«Η κοινωνία της Αθήνας ήταν τότε μικρή. Όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. 
Ο Πικιώνης, καμιά εικοσαριά χρόνια μεγαλύτερος, γνωστός και καταξιωμέ-
νος καθηγητής, ερχόταν κάπου-κάπου στο σπίτι μου στο Παγκράτι να δει του 
δουλειά μου. Παγκρατιώτης ήταν και ο ∆ιαμαντής ∆ιαμαντόπουλος. Ο πατέ-
ρας μου τον είχε μαθητή στο γυμνάσιο και τον εκθείαζε. Είχα δει μια έκθε-
σή του στο Άσυλο Τέχνης του Βέλμου· μου έκανε εντύπωση. Ζωγράφιζε τότε 
τα μεταφυσικά γιαπιά. Τη μεταφυσική ζωγραφική του Ντε Κίρικο την ξέρα-
με από ρεπροντυξιόν. Μου άρεσε πάντα και εξακολουθεί να με γοητεύει. Όχι 
όμως αυτά που έκανε μετά το ’20. Σαν να πρόκειται για δυο ξεχωριστούς ζω-
γράφους. Μια ξυλογραφία, που έκαμα στο Παρίσι για να εικονογραφήσω τις 
Φωνές του Καβάφη, είναι επηρεασμένη από τον Ντε Κίρικο».

«Στην Αθήνα πληροφορούμαστε τα πάντα. ∆ιάβαζα το Τρίτο Μάτι, τον Εικο-
στό αιώνα. Άκουσα τις διαλέξεις του φουτουριστή Μαρινέτι (Ιαν-Φεβρ.1933). 
Φυσικά δεν τον καταλάβαιναν. Τον κορόιδευαν. Είδα και την έκθεση των 
φουτουριστών που οργανώθηκε στο Στούντιο της Νίνας Ρωκ, μια μικρή χα-
ριτωμένη γκαλερί, σαν παριζιάνικη, πίσω από τον Αη-γιώργη τον Καρύτση. 
Εκεί πούλησα και τον πρώτο μου πίνακα το 1934 στον γραμματέα της ιταλι-
κής πρεσβείας. Η τιμή ήταν πολύ υψηλή για την εποχή, πέντε χιλιάδες δραχ-
μές. Θυμούμαι έκανα κοστούμι, βολεύτηκα για λίγο καιρό. Τότε μας πήραν, 
εμένα και τον Νικολάου, σπουδαστές ακόμα στην ομάδα «Ελεύθεροι Καλλι-
τέχνες». Αργότερα εκθέσαμε μαζί τους».

«Στην αρχή μου άρεσαν ο Ντεραίν -όχι ο παλιός, ο φωβ ή ο κυβιστής- ο με-
τακυβιστικός, ο κλασικός. Μου άρεσε και ο γαλάνης, που ήταν επηρεασμένος 
από τον Ντεραίν. Έβλεπα τις ξυλογραφίες του στην Πινακοθήκη. Μου φαίνο-
νταν ότι βυζαντινίζουν. Ένας άλλος ζωγράφος που κινιόταν στο ίδιο κλίμα, ο 
Ερρίκος Φραντζισκάκης, μου άρεσε πολύ. Μόλις είχε γυρίσει από το Παρί-
σι και κατοικούσε στο σπίτι του Νικολάου. Κάναμε παρέα. Τον Κόντογλου δεν 
τον είχα συναντήσει ακόμα. Τον γνώρισα αργότερα στην Κατοχή. Ήξερα όμως 
το δόγμα του και την τεχνική του από τον Τσαρούχη. Τότε φάνηκε και μια αλ-
λαγή στη δουλειά μου. Προσωρινά. Έκανα μερικά έργα βυζαντινίζοντα, λαϊκά. 
Οι δυο γυναίκες Στον υπαίθριο φωτογράφο (1934), είναι από τα πιο χαρακτη-
ριστικά. «γρήγορα όμως», συνεχίζει, «ξέφυγα. ∆εν ήταν νόμιμο. Ήταν ψεύτι-
κο. Έτσι πίστευα. Στη χαρακτική κολλούσε αυτό το ύφος, ταίριαζε στη χειρο-
νομία της χάραξης. Εκεί πέρασε. για τη ζωγραφική, γυρεύαμε διδάγματα από 
το Παρίσι. Ο καλλιτέχνης πρέπει να εκφράζεται με τις πληγές της εποχής του».

Η Ρώμη και το Παρίσι

Το 1936 ο Μόραλης πετυχαίνει στο διαγωνισμό της Ακαδημίας Αθηνών για 
μια υποτροφία ψηφοθετικής στο εξωτερικό. Το Μάρτιο του 1937 χάνει τον πα-
τέρα του. Στις 16 Ιουνίου του ίδιου χρόνου, ο νέος ζωγράφος φεύγει για τη 
Ρώμη. Εκπληρώνοντας φιλική συμφωνία -όποιος κερδίσει πρώτος υποτρο-
φία θα πάρει μαζί του και τον άλλο- φεύγει παρέα με τον Νίκο Νικολάου. «Την 
ίδια συμφωνία είχαμε κάνει και παλιότερα με τον Καπράλο. Εκείνος ήταν ήδη 
στο Παρίσι με υποτροφία, αλλά ήταν πολύ μικρή για να μπορέσει να πάρει και 
άλλον. Η Ρώμη μας μάγεψε. Το μπαρόκ, όλο μαζί, το τοπίο της, οι λόφοι… Πη-
γαίναμε στα μουσεία, ανεβαίναμε στον Παλατίνο, ταξιδεύαμε στο χρόνο, ρεμ-
βάζαμε, πειράζαμε τα όμορφα κορίτσια. Τότε έκανα την αυτοπροσωπογραφία 
μου με τον Νικολάου. Εκείνος έμεινε ατέλειωτος, γιατί μου έλεγε πως το έργο 
ήταν καλύτερο έτσι. Υπέθεσα ότι βαριότανε να ποζάρει». Παρατηρώ πως είναι 

remembered the printmaker Yannis kefallinos. “I was one of his 
first students. I studied at his workshop in the afternoon for four 
years. Fresh from Paris (1932), handsome, educated, cosmopoli-
tan, kefallinos was to me a father, a teacher and a friend. Once, I 
was crazy in love. I was in danger to lose her. They wanted to marry 
her off to someone else. I confided in kefallinos. ‘Do you love her 
a lot?’ he asked me seriously. Did he need to ask? ‘Then take her, 
elope with her,’ he advised me. This sounded terrible to me. kefal-
linos took out his wallet and gave me a five-thousand drachma bill 
– quite a large sum at the time. ‘Take this for your first expenses, 
he said. I am not giving it away to you. You will pay it back one day.’ 
I did not accept it. My anxiety passed. I got over it.

“The Athens society was small at the time. Everybody knew ev-
erybody. Pikionis, some twenty years older, an acclaimed teacher, 
used to come to my house at Pangrati and check out my work. 
Diamantis Diamantopoulos also lived in Pangrati. My father had 
him as a student in Gymnasium and spoke very highly of him. I had 
seen an exhibition of his at velmos’s Asylo Technis art gallery; he 
deeply impressed me. He painted his metaphysical building sites at 
the time. we were familiar with De Chirico’s metaphysical painting 
from reproductions. I always liked it, and it continues to fascinate 
me. But not what he did after 1920. It is as if they were two different 
painters. A woodcut I made in Paris in illustration of Cavafy’s poem 
Voices is influenced by De Chirico.

“In Athens we used to learn everything. I read the magazines Trito 
Mati and Eikostos Aionas. I listened to the futurist Marinetti’s lec-
tures (Jan.-Feb. 1933). Of course, people did not understand him. 
They made a fool of him. I also saw the futurists’ exhibition at Nina 
Rok’s Studio, a cute little art gallery like the ones in Paris, behind 
Ai-Ghiorghis karitsis. It was there that I sold my first painting, in 
1934, to the secretary of the Italian Embassy. The price was very 
high at the time: five thousand drachmas. I remember that I had 
a suit made; I was sorted for some time. Then we were accepted, 
Nikolaou and I, still students, in the Eleftheroi Kallitechnes group. 
we later exhibited with them.

“I used to like Derain at first, not the old one, the fauve, or the cub-
ist – the post-cubist, classical one. I also liked Galanis, who was 
influenced by Derain. I used to look at his woodcuts at the Art Gal-
lery. I thought they were influenced by the Byzantine style. I also 
loved another painter who belonged to the same current, Errikos 
Frantziskakis. He had just returned from Paris and lived in Niko-
laou’s house. we used to hang out together. I had not met konto-
glou yet. I met him later, during the Occupation. Yet, I was familiar 
with his principles and methods through Tsarouchis. It was then 
that a change emerged in my work. A temporary one. I made a 
few works after the Byzantine, folk way. The two female figures in 
At the outdoor photographer’s are among the most characteristic 
ones. Yet, I soon broke away. It was not permissible. It was false. 
That is what I thought. This style fit printmaking; it suited the gesture 
of engraving. It became established there. For painting, we sought 
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πράγματι πολύ όμορφο έτσι, όπως η δική του μορφή είναι στο φως, ενώ ο Νι-
κολάου στο δεύτερο επίπεδο αναδύεται μέσα από το ημίφως.

Ρώτησα κάποτε τον Μόραλη αν είχε την ευκαιρία στη Ρώμη να δει τους Ιτα-
λούς ζωγράφους του Μεσοπολέμου, την ομάδα «Novecento», τους νεοπα-
ραδοσιακούς του Μουσολίνι. «Είδα μερικούς, όπως ο Καρά, ο Σεβερίνι, ο 
Καμπίλι. Εμείς όμως είχαμε το νου μας στο Παρίσι. Προσπαθούσα να πεί-
σω την Ακαδημία να μου επιτρέψει να πάω να σπουδάσω στο Παρίσι. Είχαμε 
μια δραματική αλληλογραφία. Ο γεώργιος Οικονόμου, γενικός γραμματέας 
του Ιδρύματος, μου έγραφε: «Οι γάλλοι ζωγράφοι ονειρεύονται να πάρουν 
το Prix de Rome για να ’ρθουν στη Ρώμη να μελετήσουν τους μεγάλους ζω-
γράφους της Αναγέννησης κι εσύ βρίσκεσαι εκεί και θες να φύγεις να πας 
στο Παρίσι;» Τότε του απάντησα με ένα γράμμα που φαίνεται πως έκανε με-
γάλη αίσθηση: «Στη Ρώμη, έγραφα, είναι ο Μιχαηλάγγελος, ο Ραφαήλ και 
εγώ. Εμένα όμως με ενδιαφέρουν και οι ενδιάμεσοι». Τελικά τους έπεισα. 
Άλλωστε σχολή ψηφοθετικής δεν υπήρχε στη Ρώμη. Ευτυχώς δεν σκέφτη-
καν να με στείλουν στη Ραβέννα».

«Στο Παρίσι φτάσαμε στις 17 Νοεμβρίου 1937. Προλάβαμε να επισκεφτούμε 
την Παγκόσμια Έκθεση. Είχαμε την τύχη να δούμε τη Γκερνίκα του Πικάσ-
σο, νωπή ακόμα. Έπιανε έναν ολόκληρο τοίχο του κομψού περιπτέρου της 
δημοκρατικής κυβέρνησης της Ισπανίας. Στη μέση ήταν ένα κινητικό γλυ-
πτό του Κάλντερ: η Κρήνη του υδράργυρου. Η αρχιτεκτονική του περιπτέ-
ρου, πολλή λιτή, πολλή μοντέρνα, μας εντυπωσίασε. Έκανε μεγάλη αντίθε-
ση με τα πομπώδη φασιστικά περίπτερα. Τον ίδιο χρόνο είδαμε την έκθε-
ση του γκρέκο με πολλούς πίνακες από τη βασιλική συλλογή της Ρουμανί-
ας. Μεγάλη ζωγραφική! Μου άρεσε ιδιαίτερα ο Άγιος Μαρτίνος. Σπουδαίο 
έργο! Αργότερα είχαμε την ευκαιρία να δούμε πολλές εκθέσεις, Πικάσσο, 
Μπρακ, Ματίς. Η παρέα μου στο Παρίσι ήταν ο Καπράλος, ο Μανόλης Χατζη-
δάκης, ο Απάρτης, ο Μουρέλος, που μου ’κανε γαλλικά και μ’ έμαθε ν’ αγα-
πώ τον ποιητή λαφόργκ. Θυμάμαι που μου ’στειλε για δασκάλα μια υπέροχη 
μιγάδα, μια Μαρτινικέζα. Ο Κώστας ∆ημητριάδης, ο γλύπτης, με διευκόλυνε 
πολύ. Μου χάρισε ένα καταπληκτικό καβαλέτο και άλλα σύνεργα ζωγραφι-
κής. Στενός φίλος μου ήταν και ο γιάννης Παππάς. Του έκανα ένα πορτρέτο. 
Εγώ πάλι του ποζάρισα ολόκληρος και μου έκανε ένα ωραίο άγαλμα. ∆εν το 
λέω επειδή είμαι εγώ. Το Σεπτέμβριο του ’39, μόλις κηρύχτηκε ο πόλεμος, 
έφυγα από το Παρίσι. Πήγαμε στη Μασσαλία. Μείναμε εκεί εφτά ημέρες πε-
ριμένοντας το πλοίο. Εγώ, ο Κοντόπουλος, ο Σπυρόπουλος, ο Καπράλος, ο 
Μουρέλος και άλλοι πολλοί, 28 σπουδαστές. Σώζεται μια φωτογραφία. Πήρα 
μαζί μου όσα έργα μου άρεσαν από αυτά που είχα κάνει στο Παρίσι».

Μπροστά στα έργα του Παρισιού, νατουραλιστικά ακόμα, παρατηρώ: Το Πα-
ρίσι, ο Πικάσσο, ο Μπρακ, οι ζωγράφοι που σας άρεσαν, δεν σας επηρέασαν 
άμεσα. «Είναι αλήθεια, δεν ήθελα να μιμηθώ, να κάνω Πικάσσο «βελτιωμέ-
νο επί τα χείρω», όπως θα έλεγε ο Εγγονόπουλος. Έψαχνα να βρω τον δικό 
μου δρόμο. Υπάρχουν όμως παραμορφώσεις μέσα στα πλαίσια του νατου-
ραλισμού. Να, σ’ αυτό το ξαπλωμένο γυμνό (Γυµνό, 1939), μίκραινα το κε-
φάλι και τόνισα τους γλουτούς, γιατί ήθελα να εγγράψω τη σύνθεση σ’ ένα 
ρόμβο». Παρατηρώ ότι είναι ιδιαίτερα αισθησιακό. «Αυτή η άποψη μ’ ενδι-
έφερε πάντοτε. Ήθελα να κρατήσω αυτή την αίσθηση. Τη μνήμη της αφής».

Η Αυτοπροσωπογραφία (1938) του Παρισιού είναι, θαρρώ, μετακυβιστική, 
έχει γεωμετρική απλοποίηση. Είναι έτσι; «Πάντα άρχιζα να ζωγραφίζω με 

lessons from Paris. The artist must express himself through the 
wounds of his time.”

Rome and Paris

In 1936, Moralis won an Academy of Athens scholarship to study mo-
saic abroad. In March 1937, he lost his father. On June 16 of the same 
year, the young painter moved to Rome. keeping a friends’ promise 
(“whoever gets a scholarship first takes the other one along”), he left 
together with Nikos Nikolaou. “we had made the same deal earlier on 
with kapralos. He was already in Paris on scholarship, but it was too 
small for him to be able to take along the other one. Rome enchanted 
us. All of the baroque in the same place, the landscape, the hills… we 
visited the museums, climbed up to the Palatino, travelled in time, 
daydreamed, teased the beautiful girls. It was then that I made my 
self-portrait with Nikolaou. He remained unfinished, as he told me 
that the work was better that way. I guess he could not be bothered to 
pose.” I remark that it really is very pretty like this, his own figure in the 
light, and Nikolaou in the half-light against the background.

I once asked Moralis if he had had a chance to see the Italian inter-
war painters, the Novecento group, Moussolini’s neo-traditionals. “I 
saw a few, such as Carra, Severini, Campili. But we had our minds 
set on Paris. I tried to convince the Academy to allow me to go and 
study in Paris. we had a dramatic correspondence. Georgios Oiko-
nomou, the foundation’s general secretary, wrote to me, ‘French 
artists dream of getting the Prix de Rome to come to Rome to study 
the great artists of the Renaissance, and you, who are there, want 
to get up and go to Paris?’ I replied with a letter that seems to have 
caused quite a sensation. ‘In Rome, I wrote, there is Michelangelo, 
Rafael and I. But I am also interested in the in-between.’ I finally 
convinced them. Besides, there was no mosaic school in Rome. 
Fortunately, it did not occur to them to send me to Ravenna.

“we arrived in Paris in early October 1937. In time to visit the 1937 
Expo. we were fortunate enough to see the Guernica, its paint still 
fresh. It took up an entire wall in the elegant pavilion of the democrat-
ic government of Spain. In the centre, there was a kinetic sculpture by 
Calder: Mercury Fountain. The pavilion’s design impressed us with 
its simplicity and modernity. It was quite unlike the pompous fascist 
pavilions. During the same year, we saw Greco’s exhibition with sev-
eral paintings from the Royal Collection of Romania. Great painting! I 
especially liked Saint Martin. An extraordinary work! we later had the 
opportunity to see many exhibitions – Picasso, Braque, Matisse. My 
friends in Paris were kapralos, Manolis Hadjidakis, Apartis, Moure-
los, who taught me French and taught me to love the poet laforgue. I 
still recall that he sent me a lovely Creole woman from Martinique as 
a teacher. kostas Dimitriadis, the sculptor, helped me substantially. 
He gave me a wonderful easel and other painting gear. Yannis Pap-
pas was also a close friend of mine. I made his portrait. I also sat for 
him, and he made a nice statue of me. I am not saying this because it 
is of me. In September 1939, when the war broke out, I left Paris. we 
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σχήματα πιο γεωμετρικά πιο αρχιτεκτονικά. Όσο προχωρούσα στρογγύλευα. 
Εδώ έμεινε ατελείωτο. Στην Κυρία µε τα ροζ (1947), αν εξαιρέσεις το κεφά-
λι, που ήθελα να μοιάζει, το υπόλοιπο μπορούσα να το έχω κάνει και τώρα. 
Μου άρεσε έτσι και το σταμάτησα. Το χρώμα είναι φρέσκο, γιατί δεν επα-
νήλθα. Το λάδι, άμα επανέλθεις, μαυρίζει. Όσο το δουλεύεις, το κουράζεις».

Η Κατοχή

«Ξέρεις, προχθές ήρθε ένα δημοτικό σχολείο στην Έκθεση. Τα παιδιά μου 
έκαναν ερωτήσεις πολύ εύστοχες. Ένα παιδί με ρώτησε: Ζήσατε την Κατο-
χή. Πώς επηρέασε το έργο σας; «Με επηρέασε», του είπα, «αλλά ο ζωγρά-
φος δεν είναι δημοσιογράφος, δεν καταγράφει, δεν περιγράφει». Του εξή-
γησα πως στην τέχνη μεταμορφώνονται τα βιώματα. Νομίζω ότι κατάλαβε. Η 
κατοχή ήταν δύσκολη. Το 1941, μετά τον στρατό, παντρεύτηκα την πρώτη μου 
γυναίκα. Τα έργα μου είναι λίγο σαν ημερολόγιο. Απ’ αυτή την εποχή είναι 
τα πορτρέτα όπου τη ζωγράφισα μόνη της ή μαζί μου (1942-43). Μετά χώρι-
σα, το 1945. Στη «μεσοβασιλεία» έκανα τις ∆υο φίλες (1946). Η επάνω είναι 
η δεύτερη γυναίκα μου, η γλύπτρια Αγλαΐα λυμπεράκη. Η άλλη με το κόκ-
κινο είναι η γλύπτρια Ναταλία Μελά. Μου άρεσε το πρόσωπό της, ήταν σαν 
Φαγιούμ. Μου έκαναν και κείνες από μια προτομή η καθεμιά. Τελικά, ερω-
τεύτηκα την λυμπεράκη. Εδώ σ’ αυτό το πορτρέτο του 1948, είναι έγκυος».

Θεά της ευγονίας, μαζί και χθόνια, με το μήλο στο δεξί χέρι, η καθιστή έγκυ-
ος γυναίκα είναι ένα από τα ωραιότερα πορτρέτα της νεοελληνικής τέχνης. 
Αυστηρό, μνημειακό, συναρπάζει με την ψυχολογική του πυκνότητα, την αρ-
χιτεκτονική του, τη χρωματική του εγκράτεια.

Η τεχνική

Οι μαθητές μου, οι σπουδαστές της Σχολής Καλών Τεχνών, τα εγγόνια του 
Μόραλη, όπως τους βαφτίσαμε, αφού είναι μαθητές των μαθητών του, μέ-
νουν εκστατικοί μπροστά σ’ αυτές τις προσωπογραφίες. Του ζητούνε να τους 
μιλήσει για την τεχνική. «Η σκούρα προετοιμασία τι κάνει; ∆ίνει μεγαλύτερη 
αναγλυφικότητα στο έργο. Κερδίζουν τα λευκά, τα φωτεινά. Χάνουν τα σκού-
ρα χρώματα, που πρέπει να έχουν μια διαφάνεια. Στον άσπρο μουσαμά κερ-
δίζουν τα σκούρα. Οι ζωγράφοι της Αναγέννησης, ιδιαίτερα οι Βενετοί και ο 
γκρέκο, ζωγραφίζουν πάνω σε σκούρα προετοιμασία, κοκκινωπή. Στο μαύ-
ρο βάζω πάντα λίγο κόκκινο και λίγη ώχρα. Στο άσπρο πάλι το ίδιο, βάζω 
ελάχιστη ώχρα και ίσως ένα τσίμπημα μαύρο και, αν τύχει, λίγο χοντροκόκ-
κινο (rouge anglais). Αλλά το άσπρο το βάζω καθαρό, γιατί χρωματίζεται με 
το συμπληρωματικό του διπλανού χρώματος. Αν βάλετε ένα καθαρό άσπρο 
και πλάι ένα κίτρινο, το άσπρο βγάζει το συμπληρωματικό, μωβίζει».

Οι σπουδαστές τον ρωτούν για τα τοπία. Τους φαίνονται πως δεν έχουν αλη-
θινή αίσθηση υπαίθρου. «Είναι αλήθεια, το τοπίο δεν μ’ ενδιέφερε ποτέ. 
Όταν ζωγράφιζα τοπίο, ήθελα πάντα να υπάρχει μέσα ένα στοιχείο αρχιτε-
κτονικό. ∆εν έχω κάνει ποτέ μου πεδιάδα». Καθώς απευθύνεται σε ζωγρά-
φους, τους δίνει μερικές συμβουλές για τη μελέτη του υπαίθρου: «Μην εξα-
ντλείτε την ανοιχτή παλέτα για να μεταφράσετε τη διαφάνεια του ουρανού. 
∆εν θα ’χετε πια τρόπο ν’ αποδώσετε το εκτυφλωτικό άσπρο στα σπίτια. για 
να βρείτε τη σωστή ιεράρχηση των τόνων, κοιτάξτε το τοπίο όπως καθρεφτί-
ζεται σ’ ένα μαύρο γυαλί».

went to Marseille. we stayed there for seven days, waiting for a ship. 
I, kontopoulos, Spyropoulos, kapralos, Mourelos and many others, 
28 students in all. A photograph survives. I took along all of the works 
that I had made in Paris that I liked.”

In front of the Paris works, still in the naturalist vein, I remarked: 
Paris, Picasso, Braque, your favourite painters, did not influence 
you directly. “This is true; I did not wish to imitate, to make a Picasso 
‘improved to the worse’ as Engonopoulos would say. I was seeking 
my own path. Yet, there are distortions within the naturalistic con-
text. See for instance this reclined nude (Nude, 1939); I made the 
head smaller and accentuated the hips, as I wanted to inscribe this 
composition into a rhombus.” I note that this work is especially sen-
sual. “This aspect has always interested me. I wanted to preserve 
that feeling. The memory of touch.”

The Paris Self-portrait (1938) is, I think, post-cubist, geometrically 
simplified. Is that so? “I always started painting with more geomet-
ric, more architectural shapes. I rounded things out as I moved 
along. Here, it remained incomplete. In Lady in pink (1947), with the 
exception of the head, which I wanted to be realistic, the rest I might 
very well have done now. I liked it like this and I stopped it. The paint 
is fresh, because I did not come back to it. Oil turns black if you go 
back to it. The more you work at it, the more you tire it out.”

The Occupation

“You know, a Demotic school came to the exhibition two days ago. 
kids made very relevant questions. One of them asked me: ‘You 
have experienced the Occupation. How did that influence your 
work?’ It did, I told him, but a painter is not a journalist; he nei-
ther records nor describes. I explained to him how experiences are 
transformed into art. I think he understood. The Occupation was 
hard. In 1941, after my military service, I got married to my first 
wife. My works are a little like a diary. The portraits in which I de-
picted her by herself, or with me, date from this period (1942-43). I 
got divorced in 1945. During the “interregnum” period, I made Two 
friends (1946). The figure at the top is my second wife, the sculp-
tor Aglaia lymberaki. The one in red is the sculptor Natalia Mela. 
I liked her face, it was like a Fayum. They also made a bust of me, 
each of them. I finally fell in love with lymberaki. Here, in this 1948 
portrait, she is pregnant.”

A goddess of fertility, as well as of the underworld, an apple in her 
right hand, the seated pregnant woman is one of the finest portraits 
in Modern Greek art. Austere, monumental, it captivates us with its 
psychological density, architecture, restrained colour.

Technique

My students at the Athens School of Fine Arts – Moralis’s grand-
children, as we called them, since they are students of his students 
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Οι σπουδαστές εντυπωσιάζονται από την περιορισμένη χρωματική κλίμα-
κα των ώριμων έργων του Μόραλη, την πανάρχαιη γκάμα του Πολυγνώ-
του: την ώχρα, το μαύρο, που παίζει το ρόλο του μπλε (στην τριάδα των βα-
σικών) και το χοντροκόκκινο. Ρωτάμε τον ζωγράφο πού διδάχτηκε αυτή 
την κλίμακα.

«Ήταν πράγματα γνωστά, τα είχα ακούσει, τα αναφέρει και ο Τσούντας. Αν 
βάλεις λίγη ώχρα στο μαύρο το κάνεις πράσινο, αν βάλεις λίγο χοντροκόκκι-
νο, έχεις το μωβ, όπως ακριβώς και με το μπλε, μόνο που οι τόνοι είναι λίγο 
χαμηλότεροι. Ανάλογη κλίμακα, με γαιώδη, έχουν οι βυζαντινοί ζωγράφοι 
και ο Κόντογλου. Αλλά δεν είμαι διόλου δογματικός. Η παλέτα μου διαθέτει 
εναλλακτικές λύσεις. Συχνά χρησιμοποιώ δυνατά χρώματα».

Επιτύμβια και Eπιθαλάμια:
«Έγινα θεατής της ζωής μου»

Κουβεντιάζοντας έχουμε φτάσει στα έργα της δεκαετίας του ’50. Ένα σφιχτό 
κορίτσι, σαν βότσαλο, έχει ποζάρει για τους πίνακες με την έντονη πλαστι-
κότητα. «Ήταν μοντέλο· μου πόζαρε πέντε χρόνια, σχεδόν κάθε μέρα. Ήταν 
κοντούλα. Όταν όμως γδυνόταν, έπαιρνε μνημειακό μέγεθος. Το χρώμα της 
ήταν σαν φίλντισι. Στο γυμνό της Πινακοθήκης της Ρόδου νομίζω κατάφε-
ρα να το αποδώσω».

Σας ενδιέφερε ο όγκος; Ρωτούν οι μαθητές της Σχολής. «Μ’ ενδιέφερε πε-
ρισσότερο το κορίτσι, η παρουσία». Στη Μορφή του 1951, το ίδιο μοντέλο 
ντυμένο μ’ ένα μαύρο φόρεμα, κάθεται πλάγια, στη γνωστή στάση που επα-
νέρχεται από ’δω και μπρος στη ζωγραφική του Μόραλη. Απλώνει οριζόντια 
το δεξί χέρι και το ακουμπά αδρανές πάνω σ’ ένα τραπέζι. «Το χέρι μου θύ-
μιζε σπασμένο μέλος του αγάλματος. γι’ αυτό το έκανα και βαρύτερο. Ένας 
κριτικός πρόσεξε την αδιόρατη αυτή παραμόρφωση. Το δέρμα της είχε ψυ-
χρούς τόνους, δεν ξέρω αν κατάφερα να τους αποδώσω».

Ο Μόραλης έχει βρει τη θεματική του: τα Επιτύµβια, τα Επιθαλάµια. Θρη-
νητικές ελεγείες και ύμνοι του έρωτα σε μια εύθραυστη ισορροπία. Ρώ-
τησα τον ζωγράφο γι’ αυτή τη θεματική, για την διάθεση που την υπαγό-
ρευσε. «Ο έρωτας και ο θάνατος πάνε μαζί. Και τα δυο έπαιξαν σημαντικό 
ρόλο στη ζωή μου. Όταν αντιμετώπιζα δυσκολίες έλεγα: Περίμενε να δού-
με πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Το θάνατο τον αισθάνομαι έκτοτε πολύ 
κοντά. Ίσως γι’ αυτό αγαπώ τη ζωή, τον έρωτα. Τα καλύτερα έργα μου βγή-
καν από τη στέρηση. Με τη ζωγραφική προσπαθώ να μαγέψω, να κρατή-
σω τα πράγματα που κινδυνεύω να χάσω ή που έχασα. γι’ αυτό τα πρόσω-
πα συχνά μοιάζουν».

«Οι πρώτοι που συσχέτισαν αυτά τα έργα με τις αρχαίες στήλες και τα επι-
τύμβια ήταν ο Μανόλης Χατζηδάκης, ο Άγγελος Προκοπίου, ο Ηλίας Πετρό-
πουλος, ο γιώργος Σαββίδης. Ακολούθησαν και άλλες αναλύσεις, πιο επι-
στημονικές. Όπως λέει ο Σεφέρης, στο κείμενο που αναδημοσιεύεται στο 
βιβλίο μου,1 η ερμηνεία κάθε έργου είναι η ερμηνεία του εαυτού μας. Αλλά, 
είναι αλήθεια ότι υπάρχει σ’ αυτά τα έργα αίσθημα θανάτου και ότι διδάχτη-
κα από τις αρχαίες στήλες». Τον ρωτάω αν τον επηρέασε παράλληλα η πο-
μπηϊανή ζωγραφική. «Πάρα πολύ, πολύ περισσότερο από τις στήλες· δεν το 
βλέπεις; ∆υστυχώς δεν είχα την τύχη να δω τα αυθεντικά έργα. ∆εν πήγα 
ούτε στη Νεάπολη ούτε στην Πομπηία. Τα γνώρισα από εικόνες. Η «Βίλα των 

– remain ecstatic in front of these portraits. They ask him to speak 
to them about technique. “what does the dark preparation do? It en-
hances the relief. white, luminous colours gain. Dark colours lose, 
which must have transparency. Dark colours win on a white canvas. 
Renaissance painters, especially the venetians and Greco, painted 
on top of a dark, reddish preparation. I always add a touch of red 
and some ochre to black. To white, I also add the slightest touch of 
ochre and perhaps a tiny bit of black, and sometimes a little English 
red. But I use white pure, as it takes on the complementary colour 
of its adjacent colour. If you place yellow next to pure white, white 
brings out its complementary; it turns slightly purple.”

Students ask him about the landscapes. They seem to them not 
to have a genuine outdoor feeling. “It is true; landscape has never 
interested me. when I painted a landscape, I always wanted to in-
clude an architectural element. I have never painted a flat plain.” 
As it is painters that he is addressing, he gives some advice about 
the study of landscape: “Do not exhaust the light-colour palette in 
order to translate the transparency of the sky. You will run out of 
ways of rendering dazzling white in houses. In order to place tones 
correctly, look at the landscape as it is reflected in a dark glass.”

Students are impressed by the limited colour scale of Moralis’s 
mature works, the age-old range of Polygnotos: ochre, black, 
which acts as blue (in the three basic colours) and English red. we 
ask the painter where he learned that scale.

“These were familiar things; I had heard them; Tsountas also men-
tions them. If you add some ochre to black, you make green; if you 
add some English red, you get purple, and the same applies to blue 
– only the tones are slightly darker. Byzantine painters used a simi-
lar scale of earthy colours; so did kontoglou. But I am not dogmatic. 
There are alternatives in my palette. I often use strong colours.”

Funerary Compositions and Epithalamia;
“I became a spectator of my own life”

Our conversation turned to the works from the 1950s. A firm-bod-
ied, pebble-like girl has sat for the paintings with the prominent 
plasticity. “She was a model; she sat for me for five years, almost 
every day. She was quite short. when she undressed, though, she 
acquired a monumental scale. Her colour was like ivory. I think I 
captured it in the nude in the Rhodes [Municipal] Art Gallery.”

“were you interested in volume?”, the students ask. “I was rather 
interested in the girl, in the presence.” In Figure, of 1951, the same 
model in a black dress is seated in profile, in the familiar pose that 
constantly recurred from then on in Moralis’s painting. She has the 
right arm extended horizontally, lying inactive on a table. “This arm 
reminded me of a statue’s broken limb. That is why I made it heavi-
er. A critic noticed that imperceptible distortion. Her skin had cool 
tones; I do not know if I have really captured them.”

Moralis has found his themes: Funerary Compositions, Epithala-



23

μυστηρίων» είναι ένα αριστούργημα! Τον καιρό που είχα μαθητή τον Κεσ-
σανλή, είχαμε πάρει στο εργαστήριο της σχολής μια έκδοση του Σκιρά με τη 
ζωγραφική της Πομπηίας. Είχαμε κόψει τις εικόνες, τις είχαμε κολλήσει σε 
χαρτόνια και τις κρεμάσαμε στον τοίχο. Σε μια από αυτές τις συνθέσεις, τους 
ανέλυσα την έννοια του κενού στη ζωγραφική. Πώς μπορεί να εξουδετερω-
θεί με τα στοιχεία της σύνθεσης.

Μια από τις πρώτες επιτύμβιες συνθέσεις μου, την είχα δει στο όνειρό μου 
(Σύνθεση Α, αρ. έργου: 7691, 1949-1958). Ζούσα τότε σ’ εκείνο το μελαγχο-
λικό σπίτι της Ν. Κηφισιάς, που ζωγράφισα, εκείνο με το αγαλματάκι στην 
οροφή. Είναι κι’ αυτό σαν πρόσοψη τάφου. Κοίταξε όμως, αυτού του είδους 
οι συνθέσεις μ’ ενδιέφεραν και από καθαρά πλαστική άποψη, όχι μόνο από 
συμβολική. Ο τοίχος πίσω από τις μορφές περιορίζει το βάθος. Στη ζωγρα-
φική μπορείς να τα εκφράσεις όλα σ’ ένα βάθος ανάγλυφου. Άντε να πά-
ρει μισό μέτρο έστω, και ένα μέτρο βάθος. ∆εν χρειάζεται παραπάνω. για να 
αποφύγεις την ψευδαίσθηση, το μέγεθος που κρύβεται θα το ερμηνεύσεις 
απλώνοντας την επιφάνεια. Υπάρχει βέβαια και η προοπτική, «συναισθημα-
τική» προοπτική τη λέω εγώ, όπως στον Νταλί, που αποδίδει το άπειρο. ∆εν 
κάνει βέβαια ζωγραφικές τρύπες. Εκείνο το αριστούργημα είναι ο Θεόφιλος. 
Οι χρωματικές του κηλίδες είναι τόσο σοφά βαλμένες, που δεν κάνει τρύπα 
πουθενά ο πίνακας».

Βρισκόμαστε μπροστά στη μνημειακή σύνθεση της Πινακοθήκης, το Επι-
τύµβιο του 1958 με τις τρεις μορφές. «Εδώ ο κοινός παρονομαστής είναι το 
χρώμα του βάθους, η προετοιμασία (ώχρα, χοντροκόκκινο, μαύρο). Τη χρη-
σιμοποιώ σαν χρώμα, σαν σκιά, όπως οι Βυζαντινοί και Μεταβυζαντινοί τον 
προπλασμό. ∆ουλεύουμε τμηματικά, αλλά δεν πρέπει να χάνουμε την εικό-
να του συνόλου. Και μη διστάζετε να θυσιάζετε. Αρχίζεις να ζωγραφίζεις, 
όταν αρχίζεις να θυσιάζεις, όπως έλεγε και ο Ντελακρουά. Συναισθηματικά 
μπορείς να ξεκινήσεις από μια λεπτομέρεια. Άλλο όμως το κίνητρο και άλλο 
πώς θα το πραγματοποιήσεις. Η ζωγραφική είναι μια γλώσσα πεπερασμέ-
νη, όπως όλες τις γλώσσες. ∆εν χωράει όλα όσα θέλουμε να πούμε. Όταν 
δεχτείς αυτή τη σύμβαση, κατά ένα περίεργο τρόπο, απελευθερώνεσαι. Και 
να μάθετε να διαβάζετε τα έργα σας, αφού τα κάνετε. Αυτό θα σας βοηθή-
σει πολύ», συμβουλεύει.

Τα Eπιτύµβια και τα Eπιθαλάµια έδωσαν αφορμή σε πολλούς ιστορικούς και 
κριτικούς της τέχνης να συνδέσουν τη ζωγραφική του Μόραλη με το πο-
λυσυζητημένο θέμα της «ελληνικότητας». Σε σχετική συζήτηση που είχαμε 
κάποτε, ο ζωγράφος μου απάντησε επιγραμματικά: «Είμαστε Έλληνες, εί-
μαι Έλληνας. Το πρόβλημα της ελληνικότητας θα μπορούσε να απασχολεί 
τους φιλέλληνες».

«Οι ποιητές μου»

Με τα εξώφυλλα και τις εικονογραφήσεις του ο Μόραλης πέτυχε ένα «σπά-
νιο ζευγάρωμα» της ζωγραφικής με τη λογοτεχνία, για να χρησιμοποιήσω 
την έκφραση του Σεφέρη. Η περιέργειά μου ήταν λοιπόν θεμιτή, όταν τον 
ρώτησα, ποιοι ήταν οι ποιητές του. «Όταν έφυγα για το Παρίσι πήρα μαζί μου 
την πρώτη έκδοση της Ανθολογίας του Αποστολίδη. Αν την ξεφύλλιζες -δυ-
στυχώς μου την έκλεψαν αργότερα και λυπήθηκα πολύ- θα έβλεπες τις σε-
λίδες που ήταν κιτρινισμένες και ταλαιπωρημένες. Οι ποιητές μου είναι ο 
Κάλβος, ο Σολωμός, μερικά ποιήματα του Σικελιανού και ο Καβάφης. Η Αν-

mia. Elegies of mourning and hymns of love in a delicate balance. 
I asked the artist about this choice of themes and the mood that 
dictated it. “Eros and thanatos go together. Both have played an im-
portant role in my life. Faced with difficulties, I used to say: ‘let’s 
wait and see how things go.’ I could feel death very close from then 
on. Perhaps this is why I love life, love. My best works are the result 
of lacking things I needed. Through painting, I try to enchant, to hold 
on to the things I risk losing, or have lost. This is why my figures 
often resemble each other.

“The first to compare these works to ancient steles and funerary 
monuments were Manolis Hadjidakis, Angelos Prokopiou, Ilias 
Petropoulos, Giorgos Savvidis. Further, more academic discus-
sions ensued. As Seferis said in the note reprinted in my book,1 
‘The interpretation of a work of art is an interpretation of ourselves’. 
But it is true that there exists in these works a sense of death’; [it 
is also true] that I learnt a lot from ancient steles.” I asked him if 
he had also been influenced by the Pompeii frescoes. “very much 
so, much more than by steles; can’t you see that? unfortunately, I 
did not have the opportunity to see the authentic works. I have not 
been to Naples, or Pompeii. I am familiar with them through re-
productions. The ‘villa of the Mysteries’ is a masterpiece! […] when 
I had kessanlis as a student, we had bought an edition of Skiras 
with the Pompeii frescoes for the school workshop. we cut out the 
reproductions, glued them on to pasteboard and hang them up on 
the wall. In one of these works, I discussed the concept of vacuum 
in painting. How it can be eliminated through the compositional 
elements.

One of my first funerary compositions (Composition I, inv. no. 7691, 
1949-1958) came to me in a dream. Back then, I lived in that mel-
ancholy house in Nea kifissia, which I painted, the one with the 
little statue on the roof. It, too, resembled the façade of a grave. 
Yet, you see, I was interested in this kind of composition also from 
a purely aesthetic point of view, and not only from a symbolic one. 
The wall behind the figures limits depth. In painting, everything can 
be expressed within the depth of a relief. Say it takes half a metre, 
perhaps one metre. No more is required. In order to avoid trompe-
l’œil, you will convey the concealed size by stretching the surface. 
There is also perspective, of course, “emotional” perspective, as I 
call it, as is the case in Dali, who captured infinity. He certainly did 
not make painterly holes. The true masterpiece is Theofilos. His 
colour spots are placed with such wisdom, that the painting never 
suffers a hole.”

we find ourselves in front of the monumental three-figure 
Funerary composition, of 1958, in the National Gallery. “Here, 
the common denominator is the colour in the background, the 
preparation (ochre, English red, black). I use preparation as co-
lour, as shade, in the same way that Byzantine and post-Byzan-
tine artists used the dark foundation outlines. we work in sections, 
but should not miss the whole. And do not hesitate to sacrifice. You 
begin to paint when you begin to sacrifice, as Delacroix used to 
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θολογία δεν μ’ εγκατέλειψε ούτε στον στρατό. Την είχα ντύσει με χακί χρώ-
μα για να περάσει απαρατήρητη.

Τον Σεφέρη και τον Ελύτη τους ανακάλυψα αργότερα. Συνδεθήκαμε. Με τον 
Ελύτη γίναμε φίλοι. Ο Ανθυπολοχαγός της Αλβανίας ταιριάζει καλύτερα στο 
αίσθημά μου από τα ηλιοφανή του ποιήματα. Έχω κάνει το εξώφυλλο και 
στην ιταλική έκδοση, στο Canto eroico e funebre.

Ο Γιάννης Μόραλης στη Σχολή

Ο γιάννης Μόραλης σφράγισε την ιστορία της Σχολής Καλών Τεχνών με την 
ανοιχτή φιλελεύθερη διδασκαλία του επί 35 χρόνια. Η εκλογή του, το 1947 
σε ηλικία 31 ετών, άνοιγε ένα νέο ορίζοντα, όχι μόνο για τη Σχολή αλλά και 
για την ιστορία της νεοελληνικής τέχνης. Οι δεκάδες μαθητές του δικαιώ-
νουν τη διδακτική προσφορά του με την υψηλή ποιότητα του έργου τους και, 
κυρίως, την πολλαπλότητα των καλλιτεχνικών τους αναζητήσεων.

«Ο δάσκαλός μου, ο Κεφαλληνός, με πίεσε και με έπεισε τελικά να υποβά-
λω υποψηφιότητα. ∆ίσταζα πολύ. Φοβόμουνα μη γίνω δημόσιος υπάλληλος, 
μην πάψω να ζωγραφίζω. Ο Νικολάου μου είπε: Πήγαινε ένα χρόνο, άμα 
δεν σου αρέσει, φεύγεις. Τελικά δέχτηκα. Την πρώτη μέρα, ενώ πήγαινα στη 
Σχολή, έλεγα στον εαυτό μου για να τον καθησυχάσω: διάβολε, όλοι οι πρό-
γονοί σου ήταν δάσκαλοι, κάτι θα βρεις να τους πεις. Οι πρώτες μου λέξεις 
ήταν: θέλω να με βλέπετε σαν συνάδελφο με λίγο μεγαλύτερη πείρα. Αν σας 
πω δεν ξέρω, μην απορήσετε. Η πρώτη μου εντύπωση μόλις μπήκα, ήταν ένα 
δάσος από μαύρα πράγματα, σαν φωτογραφίες. ∆ούλευαν ακόμα το κάρ-
βουνο, όπως το δουλεύουμε κι εμείς. Το κάρβουνο είναι ένα μολύβι, τους 
λέω, που γράφει πιο μαύρα, διαθέτει μεγαλύτερη κλίμακα. Μια σπουδάστρια 
σηκώνεται και ρωτά σοβαρά: Απαγορεύεται να βάλουμε δάχτυλο; Ξεσπάσα-
με όλοι στα γέλια και η ένταση της πρώτης επαφής διαλύθηκε, εκτονώθηκε.

Κατηγορούν τη Σχολή ότι άφησε απ’ έξω σημαντικούς καλλιτέχνες όπως ο 
Τσαρούχης και ο ∆ιαμαντόπουλος. ∆εν είναι αλήθεια. Και στους δυο έγινε 
πρόταση να υποβάλουν υποψηφιότητα. Ο Τσαρούχης μάλιστα είχε δεχτεί, 
αλλά τελικά αποσύρθηκε. 

Μου λένε πως έβγαλα σπουδαίους μαθητές. Έτυχε να έρθουν σε μένα άν-
θρωποι με ταλέντο. Μ’ αυτόν που έχει ταλέντο συνεννοείσαι με μια γλώσσα 
ελλειπτική, συνθηματική. Κάποτε είχα βάλει μια σύνθεση, τη λαϊκή αγορά. 
Φρόντιζα πάντα να τους δίνω θέματα βιωμένα, όχι στημένα. ∆ιάλεγα θέμα-
τα με στοιχεία που προσφέρονται να μεταφραστούν στην πλαστική γλώσσα. 
Στη λαϊκή αγορά έχουμε ποικιλία από σχήματα και χρώματα. Ένας μαθητής, 
καθηγητής σήμερα, μου έκανε μια ωραία σύνθεση, σχεδόν ρεαλιστική. Του 
ζήτησα να κάνει μια νέα σύνθεση χρησιμοποιώντας τα ίδια πλαστικά στοι-
χεία, αφού τους αλλάξει όμως θέση, μέγεθος και σχέση, ξεχνώντας τι παρι-
στάνουν. Μου έφερε όχι μια αλλά πέντε συνθέσεις, τη μια καλύτερη από την 
άλλη. Είχα μια βιτρίνα στο εργαστήριο, όπου είχα συγκεντρώσει μερικά έργα 
από διάφορες εποχές, που μου χρησίμευαν για να στηρίξω τις παρατηρήσεις 
μου: ένα πρωτοχριστιανικό, ένα Βερμέερ, ένα Μόντριαν, ένα Σεζάν, ένα Μπο-
νάρ. Παράξενο, δεν είχα γκρέκο, που τον αγαπώ ιδιαίτερα.

Κάνοντας τον απολογισμό, θεωρώ τον εαυτό μου πολύ τυχερό που πήγα 
στη Σχολή. Άλλωστε, είχα ορκιστεί να μη γίνω ποτέ ∆ιευθυντής, ούτε να εκ-
φωνήσω λόγους· και το κράτησα. Ο διάλογος με τους νέους, η επαφή μας, 

say. Emotionally, a detail can be your starting point. But the motive 
is one thing and how to put it into practice is another. Painting is a 
finite language, like all languages. Not everything that we want to 
say can be accommodated. Once you accept this condition, you are 
liberated, in a funny way. And learn to read your works, once they 
are ready. This will help you immensely,” he advises.

His Funerary and Epithalamia series made many art historians 
and critics to link Moralis’s painting to the much-debated issue of 
“Greekness”. In a related conversation we once had, the painter 
gave me a succinct reply: “we are Greek; I am Greek. Greekness 
might be an issue for philhellenes.”

“My poets”

In his covers and illustrations, Moralis achieved a “rare fusion” of 
painting and literature, to quote Seferis. with justified curiosity, 
therefore, I asked him who were his poets. “when I left for Paris, I 
took with me the first edition of Apostolidis’s Anthology of Modern 
Greek Literature. If you browsed through it – unfortunately it was 
stolen from me later on, and I was very upset – you could see 
how yellowed and worn the pages were. My poets are kalvos, 
Solomos, some poems by Sikelianos, and Cavafy. The Anthology 
never left me, not even in the army. I had wrapped it up in khaki 
for it to go unnoticed.

I discovered Seferis and Elytis later on. we came close. we be-
came friends with Elytis. The Lieutenant Lost in Albania agrees 
more with my own sentiment than his sun-drenched poems. I 
have made the cover for the Italian edition, the Canto eroico e fu-
nebre. 

Yannis Moralis at the School of Fine Arts

Yannis Moralis left an indelible mark on the Athens School of Fine 
Arts, with his open-minded, liberal teaching for 35 years. His elec-
tion as Professor in 1947, aged 31, opened a new horizon, not only 
for the School, but for the history of Modern Greek art. His doz-
ens of students testify to his contribution as a teacher through the 
excellence of their work and, above all, their multifaceted artistic 
investigations.

“My teacher, kefallinos, urged me, and finally convinced me, to 
apply. I strongly hesitated. I was afraid I might turn into a public 
servant, I might stop painting. Nikolaou told me, ‘Go for a year, if 
you don’t like it, leave.’ I finally accepted. On the first day, on my 
way to the School, I tried to comfort myself by saying, ‘All your 
ancestors were teachers; you’ll think of something to tell them.’ 
My first words were: ‘I want you to see me as a colleague with a 
somewhat greater experience. If I tell you, “I don’t know”, do not 
be surprised.’ My first impression when I went in was of a forest 
of black things that resembled photographs. They were still work-
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με πλούτιζε αδιάκοπα. Αντλούσα δυνάμεις. Συνειδητοποιούσα βαθύτερα τα 
προβλήματα της δημιουργίας».

Τα παιδιά της Σχολής, που ήρθαν να συναντήσουν το ∆άσκαλο στην Πινακο-
θήκη, περίμεναν να δουν ένα απρόσιτο είδωλο, ένα ζωντανό θρύλο, και βρή-
καν έναν άνθρωπο νέο, απλό και φιλικό, πρόθυμο να τους απαντήσει στις 
απορίες τους, να τους ενθαρρύνει, «υπονομεύοντας» αδιάκοπα τη σοβαρο-
φάνεια με το αμίμητο χιούμορ του.

∆άσκαλε, πώς βλέπετε τους νέους καλλιτέχνες, τα παιδιά που αποφοίτησαν 
πρόσφατα από τη Σχολή; «Πολύ καλούς. Είδα τις περσινές εκθέσεις των τε-
λειοφοίτων και εντυπωσιάστηκα. Μερικοί νέοι ζωγράφοι που εξέθεσαν φέ-
τος ήταν εξαιρετικοί. Πιστεύω στους νέους, είμαι αισιόδοξος».

Μαρίνα λαμπράκη-Πλάκα
Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης

∆ιευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης-
Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου

1. Εννοεί την έκδοση Γιάννης Μόραλης, την οποία επιμελήθηκε ο Βασίλης Φωτό-
πουλος, με εισαγωγή του ∆ημήτρη Παπαστάμου, Αθήνα, Όμιλος Εταιριών Εμπορι-
κής Τράπεζας, 1988.

ing the charcoal as we do. ‘Charcoal is a pencil, I told them, which 
registers in a darker tone, has a greater range.’ A female student 
stood up and asked seriously, ‘Aren’t we allowed to use a finger?’ 
we all broke out laughing, and the tension of the first contact was 
resolved, it vanished.

“The Athens School of Fine Arts has been blamed for excluding 
important artists, such as Tsarouchis and Diamantopoulos. This is 
not true. They were both asked to apply as professors. Tsarouchis, 
in fact, initially agreed, but finally withdrew.

“I am told that I have produced great students. luck had it that 
talented people came to me. You can communicate in an elliptical, 
secret language with talented people. I once set as topic an out-
door market. I always tried to give them topics from life, not set up 
ones. I chose topics whose elements were suitable for translation 
into a pictorial language. In an outdoor market, there is a variety 
of forms and colours. A student, today a professor, made for me 
a nice, almost realistic painting. I asked him to make a new paint-
ing by using the same pictorial elements in a different position, 
scale and relationship, forgetting what each of them depicted. He 
brought me, not one but five works, each one better than the other. 
I had a display at the workshop, in which I collected a few works 
from various historical periods that served as examples of my ob-
servations: an early Christian, a vermeer, a Mondrian, a Cézanne, 
a Bonnard. Funny that I did not have a Greco, a particular favourite 
of mine.

“In retrospect, I consider myself very fortunate to have been at the 
School. Besides, I had sworn never to become Principal nor to 
give speeches; and I kept my word. Our dialogue, our contact with 
young people was a constant source of enrichment for me. It ener-
gised me. I became more deeply aware of the issues of creativity.”

The young people from the School who came to meet the Teacher 
at the National Gallery expected to see an inaccessible idol, a liv-
ing legend, and they found a young, simple and friendly person 
eager to reply to their questions and encourage them, constantly 
subverting pretentiousness with his inimitable sense of humour.

Teacher, how do you see young artists, the young people who have 
recently graduated from the School? “They are very good. I saw 
the graduates’ exhibitions last year and was impressed. Some of 
the young painters who showed their work this year were extraor-
dinary. I believe in young people; I am optimistic.”

Marina lambraki-Plaka
Professor Emeritus of the History of Art

Director, National Gallery-
Alexandros Soutzos Museum

1. He is referring to Βασίλης Φωτόπουλος, Γιάννης Μόραλης, Athens, 
Emporiki Bank of Greece Group of Companies, 1988 (foreword: ∆ημήτρης 
Παπαστάμου).
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“There are images that you cannot show in words […] the paint tube 

[…] we sometimes say for senses […] We do not speak about the 

sense of smell very often […] You speak […] you have visual memo-

ries, auditory memories. Smell? It is too intense. I can still remember 

the smell of the first refugees who arrived in Arta. Wet cloth, burnt 

wood […] something like that […] And if you went near schools, or 

hospitals where they were, there was a smell like chloroform. I will 

never forget that. Well, I recall all these people coming there, and my 

mother said, and we children used to listen, my sisters, too, that these 

people went away leaving behind their fortunes, their homes, their 

beautiful houses, their things, and you can see how they live today. 

They lost all their valuables; even lost people […] So I asked my moth-

er to make me a pouch with a string and I used to put all my posses-

sions in it in the evening. These consisted of a small magnifying glass, 

which I do not even remember where I had found, some cinema film 

strips and some other small images, and I used to hang it all like this. 

My mother asked me, ‘why?’. – ‘So that if anything happens I will have 

my little fortune.’ That was my fortune. See what a person is like?”

Yannis Moralis, from the documentary Y. Moralis by Stelios Chara-

lambopoulos (Periplous, Cl Productions, ERT, Ekk, 2005)

“If philosophy serves any purpose, it is to take away the chalice of sad 

passions and to teach us that pity is not a loyal affect, that our plaints 

do not mean that we are right, and that victimhood is not the starting 

point for thought. On the one hand, and as Plato teaches us once and 

for all, licit passions and all creations with a universal intent originate 

in Truth, which, if need be, can go by the name of Beauty or the Good. 

On the other hand, as Rousseau knew, the human animal is essen-

tially good, and when it is not, that is because some external cause 

forces it to be evil, and that cause must be detected, rooted out and 

destroyed as quickly as possible and without the least hesitation.”

Alain Badiou, Pocket Pantheon, transl. by David Macey, verso, lon-

don – New York, 2009, p. 8, http://www.scribd.com/doc/46487658/

Badiou-Pocket-Pantheon [Retrieved 28-2-2011]

An artist’s becoming acceded in the Pantheon of artists of his coun-

try is an honour and at the same time an obstacle. For, how feasible 

can it be to approach with a clear mind, without the charge of a 

symbol, the work of an artist whose name has been identified with 

20th-century Greek painting, an artist who managed to convey in 

Ο γΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑλΗΣ 
ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ

YANNIS MORAlIS 
IN THE NATIONAl GAllERY

«Κάτι εικόνες, οι οποίες µε λόγια βέβαια δεν µπορείς... το σωληνάρι... και κά-

πως... που λέµε καµιά φορά για τις αισθήσεις... ∆εν µιλάµε πολύ για την όσφρη-

ση. Μιλάς... έχεις τις οπτικές µνήµες, ακουστικές µνήµες έχεις. Την όσφρηση; 

Είναι πολλή έντονη. Ακόµα θυµάµαι τη µυρουδιά, που ’χαν αρχίσει να ’ρχονται 

στην Άρτα οι πρόσφυγες οι πρώτοι. Βρεµένο πανί, καµµένο ξύλο... ξέρω ’γω κάτι 

τέτοιο... Κι άµα πήγαινες πολύ προς τα γυµνάσια ή στα νοσοκοµεία που είχαν, 

ίσως κάπως σ’ έπιανε µια µυρωδιά από χλωροφόρµιο. Αυτό δεν θα το ξεχάσω. 

Λοιπόν, θυµάµαι, είχε έρθει όλος αυτός ο κόσµος εκεί και µας έλεγε η µητέρα 

µου, ακούγαµε τα παιδιά, τις αδελφές µου, ότι αυτοί οι άνθρωποι φύγανε, αφή-

σανε τις περιουσίες τους, τα σπίτια τους, που είχαν ωραία σπίτια, τα πράµατα, ε, 

όλα αυτά και βλέπεις πώς ζουν σήµερα. Και ’χάσαν ό,τι πολυτιµότερο είχαν κι 

όχι µόνο αυτό, ’χάσαν κι ανθρώπους...Λοιπόν, και παρακάλεσα τη µητέρα µου 

και µου έκανε έτσι ένα σακουλάκι µε το αυτό (ένα κορδόνι εννοεί) κι έβαζα το 

βράδυ, το κρέµαγα στο λαιµό µου κι έβαζα µέσα τα υπάρχοντά µου. Ήταν ένας 

µικρός φακός µεγενθυντικός κι αυτό που δεν θυµάµαι πού το ’χα βρει, κάτι καρέ 

από φιλµ, από κινηµατογράφο και κάτι άλλες εικονίτσες ακόµα, και τα κρέµαγα 

εδώ. Και µου λέει η µητέρα µου, γιατί; Εάν γίνει τίποτε να έχω την περιουσιούλα 

µου. Αυτή ήταν η περιουσία µου. Είδες πώς είναι ο άνθρωπος, ε;»

Από την αφήγηση του γιάννη Μόραλη στο ντοκυμαντέρ του Στέλιου Χαραλα-

μπόπουλου, Ι. Μόραλης (Περίπλους, Cl Productions, ΕΡΤ, ΕΚΚ, 2005) 

«Αν η φιλοσοφία χρησιµεύει σε κάτι, αυτό συνίσταται στο να αποµακρύνει από 

εµάς το πικρό ποτήρι των µελαγχολικών παθών, να µας διδάσκει ότι το έλεος 

δεν είναι ειλικρινές συναίσθηµα, ούτε το παράπονο ο λόγος για να έχουµε δίκιο, 

ούτε ότι το θύµα είναι αυτό στη βάση του οποίου οφείλουµε να σκεπτόµαστε. 

Αφενός, όπως το εδραιώνει µια για πάντα το πλατωνικό εγχείρηµα, κάθε θεµι-

τό πάθος και κάθε δηµιουργία οικουµενικής πρόσβλεψης έλκουν την καταγω-

γή τους από το Αληθές, που δηλώνεται –όταν χρειάζεται- ως το Ωραίον ή ως το 

Αγαθόν. Αφετέρου, το ανθρώπινο ζώο, όπως το γνωρίζει ο Ρουσσώ [Rousseau], 

είναι κατ’ ουσίαν καλό, και όταν δεν είναι, αυτό συµβαίνει επειδή εξαναγκάζε-

ται από κάποιαν εξωτερική αιτία, αιτία που πρέπει να ανιχνευτεί, να καταπολε-

µηθεί, και να καταστραφεί µόλις είναι δυνατόν, χωρίς τον παραµικρό δισταγµό».

Alain Badiou, Μικρό Φορητό Πάνθεον, μτφρ. Βαγγέλης Μπιτσώρης, Αθήνα, 

Άγρα, 2009 (2008), σ. 9-10

Η συμπερίληψη ενός καλλιτέχνη στο Πάνθεον των δημιουργών της πατρί-

δας του είναι καταξίωση και την ίδια στιγμή τροχοπέδη. γιατί, πόσο εφικτό 

μπορεί να είναι να προσεγγίσει κανείς με βλέμμα καθαρό, χωρίς τη φόρτι-

ση της συμβολοποίησης, το έργο ενός ανθρώπου που ταύτισε το όνομά του 
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με την ελληνική ζωγραφική στον 20ο αιώνα και πέτυχε να αποδώσει με ει-

κόνες, στο πλαίσιο μιας κυρίαρχης αφήγησης, τη σημασία του να είσαι Έλ-

ληνας; Πόσο προσεκτικά μπορεί στ’ αλήθεια τα δοξαστικά σχόλια και οι γε-

νικόλογες αποθεωτικές εκτιμήσεις να σκύβουν πάνω από το ίδιο το έργο και 

τον δημιουργό του, σε ποιο βαθμό συνειδητοποιούν, παρακολουθούν και σέ-

βονται τις αγωνίες του, πόσο ενδιαφέρονται και πόσο λαμβάνουν πραγματι-

κά υπόψη τόσο τις εσωτερικές-υποκειµενικές διεργασίες όσο και τις εξω-

τερικές-αντικειµενικές συνθήκες, μέσα στις οποίες συντελούνται τα γεγονό-

τα; Εντέλει, κατά πόσο προάγουν μία επί της ουσίας συζήτηση αναφορικά με 

την εθνική αυτοσυνειδησία1 και δεν διεκπεραιώνουν απλώς μια «υποχρέω-

ση», όταν τα επιχειρήματα εξαντλούνται σ’ έναν κάποτε υπερφύαλο, αδιέξο-

δο σίγουρα, συλλογικό ναρκισσισμό ή σ’ έναν συχνά συμπλεγματικό ελλη-

νοκεντρικό (αυτο)θαυμασμό; 

Θα ήταν μάλλον άδικο λοιπόν για τον γιάννη Μόραλη, τον δάσκαλο που κα-

θόρισε όσο λίγοι την τύχη, τις επιλογές και τις κατευθύνσεις της εικαστικής 

παραγωγής στην Ελλάδα, να αντιμετωπιστεί μέσα από ερωτήματα που, λίγο 

έως πολύ, εκβιάζουν τις απαντήσεις.

Τα τελευταία χρόνια, μονογραφικού χαρακτήρα μελέτες στην ελληνική ιστο-

ριογραφία της τέχνης2 υποδεικνύουν έναν διαφορετικό δρόμο προσέγγι-

σης και αποτίμησης των δεδομένων, αναπτύσσουν ένα σκεπτικό που ανοί-

γει «το δίπολο δημιουργός-έργα [...] στην πολύ περισσότερο διαλεκτική θε-

ώρησή του ως σχέση δημιουργού-έργων-κοινού, και των διαδοχικών κυ-

κλικών αναδράσεων και μεταστοιχειώσεων των υποσχέσεων και προσδοκι-

ών, των μηνυμάτων-ερεθισμάτων, των επιβραβεύσεων και των απαξιώσεων, 

αλλά και των υλικών αξιών που ανταλλάσσουν».3 

Εν ολίγοις, η παραγόμενη σκέψη τείνει να άρει τα εμπόδια της αντιμετώπισης 

της καλλιτεχνικής διαδικασίας, των συντελεστών και των προϊόντων της στην 

ιστορική τους διάσταση, επιδιώκοντας ακριβώς να ιστορικοποιήσει τις ίδιες 

εκείνες ιδεοληψίες που παγίωσαν μία συγκεκριμένη πρακτική διαχείρισης της 

συζήτησης για τον καλλιτέχνη και το έργο του, εγκλωβίζοντάς τους σ’ ένα πε-

δίο διακριτό και ασαφές την ίδια στιγμή, ερμητικό και δυσπρόσιτο, για λίγους, 

εκλεκτούς «μυημένους». Στο σημείο αυτό, όπως ορθώς έχει επισημανθεί,4 

ομοφωνούν άπαντες σχεδόν, καλλιτέχνες τόσο ετερόκλιτοι όσο o Μπουζιά-

νης και ο Μόραλης, ο Κόντογλου και ο Τσαρούχης. Από την «εσωτερική φω-

νή»5 του Μπουζιάνη, ως κινητήριας δύναμης της καλλιτεχνικής δράσης, έως 

το «ένστικτο»6 του Μόραλη, την αποκλειστικότητα του νοήματος της καθαρής 

ζωγραφικής7, που, σύμφωνα με τον Τσαρούχη, απολαμβάνουν οι ίδιοι οι ζω-

γράφοι, και την απαξίωση των ιστορικών της τέχνης από τον Κόντογλου8, ορί-

ζεται μία επικράτεια που αγωνίζεται να διαφοροποιηθεί, να αυτονομηθεί από 

τον έλεγχο του λόγου και της κριτικής στις θεσμοποιημένες τους εκφάνσεις.

Αποτέλεσμα αλληλένδετων συνεπαγωγών στη διαδικασία σχηματισμού των 

νεωτερικών κοινωνικών ταυτοτήτων, η συγκρότηση του καλλιτεχνικού υπο-

κειμένου εντός των ελλαδικών συνόρων προσδιορίζεται αναπόφευκτα από 

το συνολικότερο βαθμό σύγκλισης μιας χώρας της ευρωπαϊκής περιφέρει-

ας με το (τα) κέντρο (-α) αναφοράς της,9 και βέβαια τους ρυθμούς διαμόρ-

φωσης και παγίωσης των όρων του καλλιτεχνικού πεδίου, ως αυτονομημέ-

visual terms, within the confines of a dominant narrative, the mean-

ing of being Greek? How carefully could comments of praise and 

vague laudatory appraisals approach the work and its creator; to 

what extent do they grasp, follow and respect his concerns; how 

interested are they and how much do they take into consideration 

the inner-subjective processes as well as the external-objective 

circumstances in which the facts unfold? Finally, to what extent 

do they promote a meaningful discussion concerning the national 

self-awareness,1 rather than merely carrying out an “obligation”, 

when arguments are limited to a sometimes conceited and always 

unproductive collective narcissism, or an often complex-ridden 

Greek-centric (self-)admiration?

It would, therefore, be rather unfair to Yannis Moralis, the master 

who shaped as much as few others did the choices made and di-

rections taken by the visual arts in Greece, to examine him through 

questions that, more or less, determine the answers.

In recent years, monographic studies in Greek art history2 suggest 

a different approach to and evaluation of the facts; they develop a 

concept that opens up “the dipole artist-work […] to the much more 

dialectical consideration of it as an artist-work-audience relation-

ship, and the successive cyclic feedback and transubstantiation of 

the promises and expectations, of the messages-stimuli, of the re-

wards and devaluations, as well as of the material values which 

they exchange.”3

In short, the ideas produced tend to lift the obstacles to considering 

the artistic process, the creators and their products in their his-

torical dimension, seeking to historicise precisely those fixed ideas 

that perpetrated a specific practice of handling the debate about 

artists and their work, which trapped artists into a space that is dis-

tinct and vague, hermetic and inaccessible at the same time, only 

accessible by the few, select, “initiated” ones. On this point, as it has 

rightly been remarked,4 almost everybody agrees – artists as dis-

similar as Bouzianis and Moralis, kontoglou and Tsarouchis. From 

Bouzianis’s “inner voice”5 as the force propelling artistic activity, to 

Moralis’s “instinct”6, and from the exclusivity of the meaning of pure 

painting,7 which, according to Tsarouchis, the artists themselves 

enjoy, to the contempt towards art critics by kontoglou,8 a realm is 

defined that struggles to stand out, to liberate itself from the control 

of rationality and criticism in their official manifestations.

The result of successive implications in the formative process of the 

modern social identities, the creation of the art subject in Greece 

was inevitably determined by the overall convergence of a country 

in the European periphery with the central point(s) of reference,9 

and of course the rates of development and consolidation of the 

terms of the art field as an autonomous realm and also as an area 

of production and distribution of symbolic goods in a free market.10

It is in this context, that of a free market, but a small-scale one, 
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νης περιοχής και ταυτόχρονα ως χώρου παραγωγής και διακίνησης συμβο-

λικών αγαθών στο πλαίσιο μιας ελεύθερης αγοράς.10 

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, μιας ελεύθερης αγοράς, μικρής όμως εμβέ-

λειας, με περιορισμένες δυνατότητες και νεοσύστατες πολιτισμικές δομές, 

νεαρός σπουδαστής ακόμα, ο γιάννης Μόραλης θα κινήσει το ενδιαφέρον 

του τεχνοκρίτη της Νέας Εστίας, ο οποίος θα τον ξεχωρίσει ανάμεσα στους 

σπουδαστές του εργαστηρίου του Ουμβέρτου Αργυρού, και, επιμένοντας σε 

όλο το άρθρο να τον αποκαλεί «Βόραλη», θα γράψει για εκείνον: « […] Το ερ-

γαστήριο του κ. Ουμβέρτου Αργυρού παρουσιάζει την ποικιλώτερη και την 

πλουσιώτερη απόδοσι. […] Υπάρχει βέβαια μια ομοιογενής ατμόσφαιρα στις 

εργασίες του εργαστηρίου αυτού, αλλά μόνον εδώ βλέπει κανείς περισσότε-

ρο μια ελεύθερη κίνησι και προσωπικές προσπάθειες. Μια σπουδή του ίδιου 

γυμνού ενός εφήβου αποτελεί για όλους ένα κοινό πεδίο εργασίας και επι-

δείξεως ικανοτήτων.11 Αλλά μαζί μ’ αυτό οι σπουδασταί εκθέτουν και πολλά 

άλλα δικά τους κομμάτια, καμωμένα στο ύπαιθρο, στο δικό τους εργαστή-

ριο, κεφάλι, τοπεία, ακόμη και συνθέσεις. Ο κ. Ι. Βόραλης προκαλεί με την 

έντονη εργασία του το ζωηρότερο ενδιαφέρον. Το ρωμαλέο άλογο και ο κα-

ροτσέρης που προσπαθούν με την ίδια υπερένταση δυνάμεων να σύρουν το 

κάρο είναι μια σύνθεσις με ενότητα, ένα κομμάτι με ψυχή, πλασμένο ελεύ-

θερα, και από χέρι που δείχνει ασφάλεια από τώρα. ∆υο αυτοπροσωπογρα-

φίες του ακόμη, μερικά σχέδια γελοιογραφικά και τοπεία αποτελούν μια 

ολόκληρη σειρά έργων που φανερώνουν έναν καλλιτέχνη του μέλλοντος. 

Και ο κ. Βόραλης είναι ακόμη παιδί […]».12

Κάπως έτσι ξεκινά η έκθεση στη δημόσια σφαίρα για έναν καλλιτέχνη που 

επρόκειτο να διακριθεί, να συνδέσει το όνομά του με τη διδασκαλία της 

ζωγραφικής στον αρχαιότερο θεσμικό φορέα της νεοελληνικής τέχνης, την 

Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, για περισσότερες από τρεις δεκαετίες,13 να 

αναλάβει εθνικές εκπροσωπήσεις, να βραβευθεί, να παρασημοφορηθεί, να 

επενδύσει με εικόνες τη «νεοελληνική ταυτότητα για εσωτερική και για εξω-

τερική χρήση»,14 να συμβάλει στην αντιστοίχιση κοινωνικών ομάδων και αι-

σθητικών αιτημάτων,15 χωρίς ποτέ να εγκαταλείψει τις καθησυχαστικές υπο-

δηλώσεις της αληθοφάνειας. 

Ο ζωγραφικός κόσμος του γιάννη Μόραλη δεν «επιζητεί τα άκρα»,16 βάζει 

σε τάξη εικόνες, σκέψεις και συναισθήματα η τέχνη του, «μια τέχνη αστι-

κή με τις δυο έννοιες, την ετυμολογική (της πόλης), την κοινωνιολογική (της 

τάξης), και κατεξοχήν «αστεία», με την αρχαία έννοια της κομψότητας και 

του πολιτισμένου»,17 αποκλείει τον χρόνο στην ιστορική του διάσταση18 και 

πραγματεύεται στιγμές προσωπικές, εμμένοντας στην ασφάλεια μιας απο-

στειρωμένης ιδιωτικής σφαίρας, χωρίς εξάρσεις, όπου όλα βρίσκονται υπό 

έλεγχο.19 ∆ιαπίστωση που ισχύει για τη δουλειά του από τα χρόνια του μεσο-

πολέμου, μέχρι τα αφαιρετικής διάθεσης έργα του, ήδη από τα τέλη της δε-

καετίας του ’50, με αφετηριακό σημείο των σχετικών πειραματισμών του τη 

συμμετοχή του στη Biennale της Βενετίας το 1958. Οι δοκιμές σε αυτή την 

κατεύθυνση θα συνεχιστούν, θα πυκνώσουν και θα οδηγήσουν σ’ ένα νέο 

προσωπικό ύφος γραφής, με βασικό χαρακτηριστικό του γνώρισμα την ανά-

δειξη της γεωμετρικής υπόστασης της φόρμας. 

of limited potential and newly-established cultural structures, that 

Yannis Moralis, still a young student, attracted the interest of the 

Nea Estia newspaper art critic, who singled him out amongst the 

students of umvertos Argyros’s workshop and, insisting on call-

ing him “voralis” throughout his article, wrote about him: “[…] The 

workshop of Mr umvertos Argyros excels in variety and richness. 

[…] There is, of course, a homogeneous atmosphere in the works 

produced in this workshop, yet only here does one see more free-

dom and personality. A nude study of the same adolescent boy is 

a common starting point for everyone to demonstrate their merit.11 

Yet, alongside that, the students also exhibit other works, which 

they have made outdoors, or in their studios – heads, landscapes 

and still-life paintings. Mr Y. voralis [sic] commands most of the 

attention with his bold work. The powerful horse and the carriage 

driver, both struggling to pull the carriage, make for a composi-

tion with unity, an art work with soul, freely made by an artist who 

already demonstrates a sure hand. Two self-portraits, along with 

a few caricatures and landscapes, make up a series of works that 

speak of a future artist. And Mr voralis [sic] is still but a child.”12

This, in broad terms, is how exposure to the public realm begins for 

an artist who was to become acclaimed, to associate his name with 

the teaching of art in the most ancient official entity that represents 

Modern Greek Art, the Athens School of Fine Arts, for more than 

three decades,13 to be assigned to represent Greece in international 

events, to be awarded, decorated, to invest with images the “Mod-

ern Greek identity for national and international use”,14 to contribute 

to matching social groups and aesthetic demands,15 without ever 

abandoning the reassuring connotations of figurative art.

The pictorial world of Yannis Moralis does not “seek out the ex-

tremes”;16 it neatly arranges images, thoughts and feelings· his art, 

“a bourgeois art, in all senses, the etymological (urban), the so-

ciological (class), and predominantly “urbane”,17 excludes time in 

its historical aspect18 and treats personal moments, remaining in 

the safety of a sterilised private realm, without climaxes, where 

everything is under control.19 A finding that applies to his work from 

the interwar years to his works of abstract affinities dating from the 

late 1950s, with his participation in the venice Biennale, in 1958, 

as the starting point of his related experiments. His essays in this 

direction continued, multiplied and arriving at a new, personal style, 

with the celebration of the geometric nature of the figure as its key 

characteristic.

The overall assessment of the presence of Moralis in Modern Greek 

art and its projection in the broader European horizon constitute a 

challenge that goes beyond this essay. Moreover, in the research 

process relating to the documentation of the artist’s works in the 

National Gallery collections, I consulted only the relevant litera-

ture,20 as well as the then-contemporary and more recent media 

coverage. Yet, the organisation and publication of the artist’s per-



30

Η συνολική αποτίμηση της παρουσίας του Μόραλη στη νεότερη ελληνική τέ-

χνη και η προβολή της στον ευρύτερο ευρωπαϊκό ορίζοντα, αποτελούν πρό-

κληση που υπερβαίνει τα όρια αυτού του κειμένου. Εξάλλου, στο πλαίσιο 

της ερευνητικής διαδικασίας που αφορούσε στην τεκμηρίωση των ευρισκό-

μενων στις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης έργων του, συμβουλεύτη-

κα μόνο τη σχετική βιβλιογραφία,20 καθώς και το ομόχρονο και υστερόχρο-

νο υλικό υποδοχής στον Τύπο και αλλού. Είναι όμως βέβαιο ότι η οργάνω-

ση και δημοσίευση του προσωπικού του αρχείου, που έχει παραχωρηθεί στο 

Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και η συστηματική μελέτη 

των Αρχείων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών,21 θα δώσουν στην έρευ-

να διαφορετική ώθηση και προοπτική.22

Το σώμα των έργων που συγκροτεί τη δωρεά του προς την Εθνική Πινακοθή-

κη στα 1988, τη χρονιά δηλαδή που το Μουσείο διοργάνωσε για εκείνον ανα-

δρομική έκθεση, εκπροσωπεί την αυθεντικότερη, ας μου επιτραπεί να πω, εκ-

δοχή του ζωγράφου. Ένα σύνολο από σχέδια και ζωγραφικά έργα που ξετυ-

λίγει το νήμα της προσωπικής του αφήγησης σε σχέση με την επαγγελματι-

κή του διαδρομή. Ο Μόραλης προτείνει τον Μόραλη που το κοινό θα ήθελε να 

γνωρίσει και να θυμάται, εκείνον που θα μείνει στο «θησαυροφυλάκιο της ελ-

ληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας από τα μεταβυζαντινά χρόνια έως τις μέ-

ρες μας»23. Συστήνει ακριβώς τον ζωγράφο που ο ίδιος αναγνωρίζει στο έργο 

του, έναν ζωγράφο αυστηρά παραστατικό· έτσι επιθυμεί να τον καταγράψει η 

ιστορία της νεότερης ελληνικής τέχνης, παρά το γεγονός ότι στα τέλη της δε-

καετίας του ’80 δουλεύει σχεδόν αποκλειστικά πια, για δύο και πλέον δεκαετί-

ες, έχοντας υιοθετήσει πλήρως έναν αφαιρετικότερο τρόπο γραφής. Ή, αν θέ-

λουμε να είμαστε περισσότερο συγκεκριμένοι, έχει συντάξει μία λιτότερη, ως 

προς τα εκφραστικά της μέσα, εκδοχή της παραστατικότητας.

Εισηγούμενος, ως επιμελητής του εαυτού του κατά κάποιο τρόπο, το σκε-

πτικό μιας έκθεσης που θα μπορούσε να τον αφορά στο μέλλον, δωρίζει 

στην Εθνική Πινακοθήκη έργα που αποκαλύπτουν την εξέλιξη των προσω-

πικών του πειραματισμών με την παραστατικότητα, στον απόηχο της ακαδη-

μαϊκής διδασκαλίας των χρόνων της μαθητείας στην ΑΣΚΤ αρχικά, δίπλα σ’ 

έναν συμβατικό, συντηρητικό δάσκαλο, όπως ο Ουμβέρτος Αργυρός,24 αλλά 

και κοντά στον «ρεαλιστή [...] κοσμοπολίτη»25 Κεφαλληνό, το εργαστήριο του 

οποίου θα ανοίξει για τους σπουδαστές το δίαυλο επικοινωνίας με το Παρί-

σι, «την τεχνική και το πνεύμα του γαλάνη».26 Το εργαστήριο του Κεφαλλη-

νού27 σε συνδυασμό με το «φίλτρο» της τέχνης του γαλάνη, και του André 

Derain κατ’ επέκταση, θα προσδιορίσουν και την ισχύ της επίδρασης των 

ερεθισμάτων, που ο Μόραλης θα δεχθεί, θα αντιληφθεί και θα καταφέρει να 

αφομοιώσει, ευρισκόμενος εντέλει στο Παρίσι στα 1937.

«Φτάσαμε στο Παρίσι αρχές Οκτωβρίου 1937. γράφτηκα στην Ecole des 

Beaux Arts, ως élève libre στο εργαστήρι του Charles Guerain. Παράλληλα, 

φοιτούσα στην Ecole des Arts et Metiers στο εργαστήριο ψηφοθετικής με 

τον Magne (ο παππούς του που ήταν αρχιτέκτων πρέπει να είχε σχεδιάσει 

την εκκλησία του Αγίου Σώστη). Μετά από ένα χρόνο πήγα στο εργαστήριο 

τοιχογραφίας του Ducos de l’Haille. Αυτός ήταν ένας καταπληκτικός άνθρω-

πος που μ’ αγαπούσε. Ήταν ψηλός με τεράστια χέρια και θύμιζε πορτραίτα 

sonal archive, which was donated to the National Bank of Greece 

Cultural Foundation, and the systematic study of the archives of the 

Athens School of Fine Arts,21 will certainly give a new push and a 

different perspective to research.22

The body of works that comprises the artist’s donation to the Na-

tional Gallery in 1988, the year when the museum organised his 

retrospective exhibition, represents the artist’s most authentic, if I 

may say so, version. A set of drawings and paintings that unravels 

the thread of his personal narrative in relation to his professional 

development. Moralis proposes the Moralis that he would like the 

public to know and remember, the one that will remain in the “trea-

sury of Greek artistic production from the post-Byzantine period 

until today”.23 It establishes precisely the artist that the artist himself 

acknowledges in his work, a strictly figurative painter. This is how 

he wants to go down in the history of Modern Greek art, although 

in the late 1980s he worked exclusively in the more abstract style 

that he had fully embraced for more than two decades. Or, to be 

more specific, he compiled a leaner, in terms of expressive means, 

version of figuration.

Proposing, as his own curator, in a way, the concept of an exhibition 

that might concern him in the future, he donated to the National 

Gallery works that trace the evolution of his personal experimenta-

tion with figuration, echoing his teaching at the Athens School of 

Fine Arts, first, side by side to a conventional, conservative profes-

sor, such as umvertos Argyros was,24 as well as close to the “realist 

[…] cosmopolitan”25 kefallinos, whose workshop would open up for 

his students the channel of communication with Paris, “the tech-

nique and spirit of Galanis”.26 kefallinos’s workshop,27 in conjunc-

tion with the “filter” of Galanis’s art, and, consequently, that of André 

Derain, would also determine the impact of the stimuli that Moralis 

received, grasped and managed to assimilate, when he ultimately 

found himself in Paris, in 1937.

“we arrived in Paris in early October 1937. I enrolled in the École 

des Beaux-Arts as an élève libre in Charles Guerain’s workshop. 

Meanwhile, I also attended the École des Arts et Métiers, the mo-

saic workshop taught by Magne (his grandfather, who was an archi-

tect, must have designed the church of Aghios Sostis). A year later, 

I moved to the mural lab of Ducos de l’Haille. He was an amazing 

person, who loved me. He was tall, with huge arms and reminded 

me of Holbein’s portraits. He really liked the frescoes that I made 

back then. It all seems to me unreal now that I remember it: I had 

a worker’s overalls on and pushed a cart with sand and lime, and I 

prepared these two-metre high walls with plaster before painting. 

I wonder how I did it! when I went back to Paris, in 1955, after the 

war, I planned to take a sabbatical and take it from there. It seems 

that I had made a good reputation for myself, as I was told by sev-

eral Greeks who lived there.

I was lucky because when I went to Paris with Nikolaou,28 the 1937 
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του Holbein. Αυτές οι νωπογραφίες που έκανα τότε του άρεσαν πολύ. Μου 

φαίνεται σαν ψέματα τώρα που το θυμάμαι: φορούσα μια φόρμα σαν εργά-

της και κουβαλούσα με το καροτσάκι την άμμο και τον ασβέστη, και προε-

τοίμαζα αυτούς τους δυο μέτρα τοίχους με σοβά για να ζωγραφίσω. Απο-

ρώ πώς το έκανα! Όταν ξαναπήγα στο Παρίσι το 1955 μετά τον πόλεμο, είχα 

σκοπό να πάρω sabbatical και να συνεχίσω. Φαίνεται ότι είχα αφήσει καλό 

όνομα, όπως μου έλεγαν διάφοροι Έλληνες που πέρασαν από κει.

Ήμουν τυχερός διότι, όταν πήγαμε με τον Νικολάου στο Παρίσι,28 δεν είχε 

ακόμα κλείσει η μεγάλη έκθεση του ’37. Εκεί, σε αντίθεση με το ρωσικό και 

το γερμανικό που ήταν πομπώδη και κακόγουστα, υπήρχε το εκπληκτικό 

ισπανικό περίπτερο, που ήταν τόσο μοντέρνο που θα μπορούσε να είχε φτια-

χτεί σήμερα. Εκεί είδαμε τη Guernica που ήταν ακόμα φρέσκια και μας είχε 

κάνει μεγάλη εντύπωση».29

Πραγματικά, η κομψή φιγούρα του γιάννη Μόραλη και η ταυτότητα του καλ-

λιτέχνη που πρεσβεύει, θα έχει στο εξής ελάχιστη σχέση με τον «εργάτη», 

που ίσως υπήρξε παρακολουθώντας το εργαστήριο του Ducos de l’Haille. 

Εξίσου μακρινές θα μείνουν και οι εντυπώσεις του μοντερνισμού του ισπα-

νικού περιπτέρου και της Guernica. Παραδόξως (;) η ανάνεωση στην εικα-

στική γλώσσα θα έρθει για την Ελλάδα μέσα από παραδείγματα, που στην 

Ευρώπη πατούσαν το φρένο και ήλεγχαν τις ιλιγγιώδεις ταχύτητες των πει-

ραματισμών και των νεωτεριστικών δοκιμών. Η επιστροφή στην τάξη, το πε-

ρίφημο rétour à l’ordre, του ευρωπαϊκού μεσοπολέμου, θα λειτουργήσει 

για τον Μόραλη, όπως και για τους περισσότερους έλληνες καλλιτέχνες της 

εποχής,30 ως «μια φυγή από τον ακαδημαϊσμό και το συντηρητισμό προς μια 

συγγενή μορφοπλαστικά νεωτερικότητα, που προσπαθούσε να ανανεώσει 

τους κλασικούς εικαστικούς κώδικες», χωρίς να προκαλεί τον «εμπειρικό 

ορθολογισμό» τους.31 

Το στίγμα αυτής της ανανεωτικής προσέγγισης στην ακαδημαϊκή παραστα-

τικότητα, που έμαθε και δούλεψε τα χρόνια των σπουδών του στην ΑΣΚΤ, το 

βλέπουμε ήδη στα έργα του Παρισιού, και στην εξέλιξή του, σε υψηλής ποι-

ότητας ζωγραφική, με εντονότερο το προσωπικό του ύφος πια, στα έργα 

που θα δείξει στην Πανελλήνια έκθεση του 1940 στο Ζάππειο, όπως και στην 

πρώτη μετά τον πόλεμο Πανελλήνια, την έκθεση του 1948. Το σύνολο της 

δουλειάς, δηλαδή, που θα του εξασφαλίσει την εκλογή στη θέση του διδά-

σκοντος του προκαταρκτικού έτους στην ΑΣΚΤ στα τέλη του 1947.32

Το βασικό ζητούμενο των δοκιμών, πιθανώς και το όριο εξάντλησης των πει-

ραματισμών του με την παραστατικότητα αποτυπώνεται στον τρόπο με τον 

οποίο ο ίδιος περιγράφει στην Φανή-Μαρία Τσιγκάκου το Γυµνό του Πα-

ρισιού, όπως χαρακτηριστικά το αποκαλεί: «Έτυχε στην Κατοχή που έκα-

να και συντήρηση έργων τέχνης, να καθαρίσω ένα Επτανησιακό που έμοια-

ζε μ’ αυτό. Αλλά όταν το έβαλα κάτω και το κοιτούσα προσεχτικά, το δικό 

μου φαινόταν πλάκα, δισδιάστατο, σε σχέση με τον όγκο του άλλου, του πα-

λιού».33 Όντως, τα έργα του παρακολουθούν πιστά την παράδοση της ακαδη-

μαϊκής ζωγραφικής και την ανανεώνουν συνετά και μετρημένα· την επανα-

πραγματεύονται μάλλον, αφού ακόμα και η αμφισβήτηση προκύπτει ως φυ-

σική συνέχειά της μ’ έναν τρόπο, παρά ως πλήρης μετατόπιση ή ρήξη.

Art Fair had not yet closed. unlike the Russian and the German 

pavilions, which were pompous and tasteless, there was the amaz-

ing Spanish pavilion, which was so modern that it could have been 

made today. It was there that we saw the Guernica, its paint still 

fresh, which made a great impression on us.”29

Indeed, the elegant figure of Yannis Moralis and the artist’s identity 

for which he stands will be far removed from the “worker” that he 

might have been when he attended Ducos de l’Haille’s workshop. 

Equally distant were to remain the impressions of modernism in the 

Spanish pavilion and the Guernica. Surprisingly (?), the renewal of 

the visual language would come to Greece through examples that 

sought to reduce the dizzying speed of the innovative experimenta-

tion exploding in Europe. “Return to order”, the famous rétour à 

l’ordre of the European interwar period, would have on Moralis, 

as on most Greek artists of the era,30 an effect as “an escape from 

academic painting and conservatism to a visually related modern-

ism that sought to renew the neoclassical visual art codes”, without 

challenging their “empirical rationality”.31

The mark of this innovative approach to academic figuration, which 

the artist learned and pursued during his years of study at the Ath-

ens School of Fine Arts, was already evident in the works made in 

Paris and in his development towards high-quality painting, in a 

more personal style now, in the works that he showed at the 1940 

National Art Fair in Zappeion, and in the first post-war National Art 

Fair, in 1948. In other words, the body of work that was to secure 

his election to the post of professor of the preliminary year at the 

Athens School of Fine Arts, in late 1947.32

The main aim of the tests, and possibly the limit for the exhaus-

tion of his experiments with figuration, is reflected in the way he 

describes to Fani-Maria Tsingakou the Nude of Paris, as he charac-

teristically calls it: “when I worked also as an art conservator dur-

ing the Occupation, I happened to clean up a work from the Ionian 

Islands which looked like it. Yet, when I looked at it closely, mine 

appeared totally two-dimensional compared to the volume of the 

old one.”33 Indeed, his works faithfully follow the tradition of aca-

demic painting and renew it in a prudent and measured way: rather, 

they negotiate it anew, as even the questioning arises as a natural 

continuation, in a way, rather than a full shift or rupture.

His studies, conversations, travel adventures and fermentation with 

fellow artists and friends – “Once, Angelos Prokopiou asked me, he 

recalled, whom I considered to be my teachers, and when I gave 

him an endless list of friends’ names, such as Errikos Frantziskakis, 

Tsarouchis, Nikolaou, Pappas, kapralos, kontoglou and more, he was 

left speechless! what I mean to say is that there is give and take […] 

You see, by teachers I mean those who gave me something through 

their work”34 – never made his personal stance waver, a stance that 

imposed true commitment to the real, the concrete, the stimuli re-

ceived by vision, the security of a defined, protected individuality.
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Οι σπουδές, οι συζητήσεις, η περιπέτεια του ταξιδιού και των ζυμώσεων με 

συναδέλφους και φίλους –«κάποτε ο Άγγελος Προκοπίου με ρώτησε –δι-

ηγείται– ποιους θεωρώ δασκάλους μου, και όταν του αράδιασα ένα σωρό 

ονόματα φίλων, όπως ο Ερρίκος Φραντζισκάκης, ο Τσαρούχης, ο Νικολάου, 

ο Παππάς, ο Καπράλος, ο Κόντογλου και άλλοι, τα ’χασε! Αυτό που θέλω 

να πω είναι ότι υπάρχει ένα πάρε-δώσε… Καταλαβαίνεις δηλαδή ότι, όταν 

λέω δάσκαλοι, εννοώ αυτούς που με τη δουλειά τους μου έδωσαν κάτι»-,34 

δεν θα μετακινήσουν ποτέ το αμετάκλητο προσωπικό του όριο, που επιβάλ-

λει πιστή προσήλωση στο πραγματικό, στο απτό, στα ερεθίσματα που προ-

σλαμβάνει η όραση, στην ασφάλεια μιας οριοθετημένης, προστατευμένης 

ατομικότητας.

Σ’ ένα οξυδερκές και διεισδυτικό κριτικό σημείωμα για την έκθεση του 1948 

στο Ζάππειο, ο Άγγελος Προκοπίου θα γράψει: «Κράτησαν από τον Παρθένη 

την επιστημονική χρωματολογία, τα αισθητικά μυστικά των μνημειακών συν-

θέσεων της κλασικής και μεσαιωνικής Ελλάδος, δεν έμειναν όμως πιστοί 

στο όραμά του. […] Ο γαλάνης ήταν γι’ αυτούς ο σύνδεσμος του Βυζαντίου 

με την παρισινή ζωγραφική και κινήθηκαν προς το δρόμο του».35 Και συνε-

χίζει: « Οι πιο αξιόλογοι μεταξύ των νέων αυτών ήταν ο Μόραλης και ο Τσα-

ρούχης. Απαλλάσσοντας το χρώμα τους από τη φωτοσκίασι και το ζύμωμα, 

ζήτησαν τις απλές μονόχρωμες επιφάνειες […]. Πιο αισθησιακός και ανήσυ-

χος ο Τσαρούχης, πιο επιμελής στην τεχνική του ο Μόραλης, θέλησαν και οι 

δυο να ξαναδώσουν στο κοινό τις συγκινήσεις του θεάματος, που είχε εγκα-

ταλείψει η αφηρημένη σχολή. […] Από το γιάννη Μόραλη έχομε μεγαλύτερες 

αξιώσεις, γιατί και ο ίδιος έχει μεγαλύτερες δυνατότητες απ’ αυτές που πα-

ρουσιάζει στα έργα του. Έχει ίσως αδύνατη θέλησι και παρασύρεται από κά-

ποιες ιταλικές κομψότητες που πτοούν ένα κοινό από σνομπ, αλλά δεν συμ-

βάλλουν στη σοβαρή υπόθεσι της τέχνης. Του γράφω ειλικρινά τις σκέψεις 

μου γιατί αισθάνομαι ιδιαίτερη αγάπη για το ταλέντο του».36

Παρά το γεγονός ότι οι μνήμες της διδασκαλίας του Παρθένη θα επιστρέ-

φουν, και κάποτε μάλιστα θα εκδηλώνονται και θα αξιοποιούνται με τρό-

πο απροκάλυπτο –όπως, για παράδειγμα, στο σχεδιασμό και την υλοποίη-

ση των ανάγλυφων επιφανειών στις προσόψεις του ξενοδοχείου Χίλτον–,37 

η ατμόσφαιρα του έργου και η πνευματικότητα του δάσκαλου, παραμένουν 

μάλλον ερμητικά δυσπρόσιτες. Πρόκειται στην ουσία για έναν άλλο κόσμο, 

για τη διεκδίκηση της εξαϋλωσης και του ανέφικτου, απέναντι σε μία εμπει-

ρική, πραγματιστική αντίληψη για τη ζωή.38

Είναι ακριβώς το τμήμα του αστικού κοινού, που ασπάζεται αυτή την τελευ-

ταία αντίληψη, το οποίο ο Μόραλης θα σαγηνεύσει στα τέλη της δεκαετίας 

του ’40 και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’50 με τα έργα «καταφύγια 

του χειμαζόμενου ανθρωπισμού»39, ή, κάνοντας «τέχνη θετική»,40 με τα λό-

για του Μ. Καραγάτση.

Η μοναδική ίσως φορά που το έργο του Μόραλη θα γοητεύσει δείχνοντας 

ευάλωτο και τρωτό, χωρίς να φοβάται τις ατέλειές του, πειραματιζόμενο 

ακριβώς μέσα από τα «ψεγάδια» του, είναι στην έκθεση της ομάδας «Αρ-

μός» στα 1952.41 Η κριτική τότε θα αιφνιδιαστεί –είχε ήδη εντοπίσει τη «με-

ταβατική περίοδο»42 την οποία διερχόταν το έργο του ζωγράφου κατά την 

In a perceptive and penetrating critical note on the 1948 National 

Art Fair in Zappeion, Angelos Prokopiou wrote: “They preserved 

Parthenis’s scientific chromatology, the aesthetic secrets of the 

monumental works of the classical and medieval Greece, yet they 

did not remain faithful to his vision. […] Galanis was for them the li-

aison between Byzantine and Parisian art, and they moved towards 

him.”35 He continues: “Most notable among these young artists 

were Moralis and Tsarouchis. Relieving their colour from chiar-

oscuro and impasto, they went for simple, monochromatic surfac-

es. […] Tsarouchis being more sensual and restless, and Moralis 

more meticulous technically, they both sought to once again offer 

the public the excitement of viewing, which had been neglected by 

the abstract school. […] we are more demanding in Moralis’s case 

because he has greater possibilities than those currently realised 

in his works. He is perhaps weak of will and is sometimes lured by 

Italian elegance, which concerns a snobbish public, but does not 

contribute to the serious business of art. I write my thoughts on him 

sincerely, as I am very fond of his talent.”36

In spite of the fact that the memories of Parthenis’s teaching would 

re-emerge, sometimes very explicitly expressed and used to good 

effect – as was the case, for instance, in the design and execution 

of the reliefs on the facades of the Athens Hilton Hotel37 – the ambi-

ance of the master’s work and his spirituality remain completely 

inaccessible. This was in fact a different world, demanding the im-

material and unfeasible, as opposed to an empirical, pragmatic ap-

proach to life.38

It was precisely the bourgeois audience, which embraced the latter 

view, that Moralis would seduce in the late 1940s and in the 1950s, 

with his works-”shelters of a threatened humanism”,39 or by pro-

ducing “positive art”,40 to quote the novelist M. karagatsis.

The only time that Moralis’s work may have appealed by seeming 

fragile and vulnerable, fearless of its own imperfections, experiment-

ing precisely through its “flaws”, was at the Armos group exhibition, 

in 1952.41 Criticism was taken by surprise at the time – it had already 

identified the “transitional period”42 which the artist’s work was going 

through at the National Art Fair in spring 1952, and in its most perva-

sive manifestations it seemed to understand “the continued division 

of Moralis between realism and modern art”43 and to identify “the 

stability of an artist who combines technical knowledge with a deli-

cate lyricism – not unrelated to an idealised sensuality.44 The expec-

tations, however, of the fans of conservative aesthetic choices, who 

expected Moralis to continue to replicate the successful solutions 

that had ensured his acceptance in the 1940s, did not materialise.45

Accordingly, while reviews in the Press point out that, “Y. Moralis 

enters a denial of colour”,46 or that, “After the first surprise, what 

is of interest in these remarkable paintings may be the qualities of 

draughtsmanship and composition mainly, rather than colour”,47 the 

artist himself explained, in December 1952, how he saw what he 
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Πανελλήνια έκθεση την άνοιξη του 1952, και στις πιο διεισδυτικές της εκ-

δοχές, φαινόταν να αντιλαμβάνεται «το συνεχή διχασμό του (Μόραλη) μετα-

ξύ ρεαλισμού και μοντέρνας τέχνης»43, καθώς και να εντοπίζει «την σταθε-

ρότητα του καλλιτέχνη που συνδυάζει την τεχνική γνώση με ένα λεπτό λυρι-

σμό –όχι άσχετο με εξιδανικευμένο αισθησιασμό».44 Οι προσδοκίες πάντως 

εκείνων, οπαδών των συντηρητικών αισθητικών επιλογών, οι οποίοι περίμε-

ναν ότι ο Μόραλης θα συνεχίσει να επαναλαμβάνει τις επιτυχημένες λύσεις 

που του εξασφάλισαν την αποδοχή στη δεκαετία του ’40, διαψεύστηκαν.45 

Κι έτσι, ενώ τα δημοσιεύματα στον Τύπο παρατηρούν ότι «Ο γ. Μόραλης 

μπαίνει σε μιαν άρνηση του χρώματος»46 ή «ότι μετά την πρώτη έκπληξη 

ό,τι κυρίως ενδιαφέρει στους αξιοπρόσεκτους αυτούς πίνακες είναι μάλλον 

αρετές σχεδίου και σύνθεσης και όχι χρώματος»,47 ο ίδιος, τον ∆εκέμβριο 

του 1952, θα εξηγήσει πώς αντιλαμβάνεται αυτό που κάνει και θα δώσει τις 

δικές του συντεταγμένες αναφορικά με τις μετατοπίσεις του: «Έχω την γνώ-

μη πως η καλή ζωγραφική, όποια τεχνοτροπία κι’ αν ακολουθή, στο βάθος 

της είναι ίδια και ξεκινάει από τον άνθρωπο. Προσωπικά αγαπώ την ελληνι-

στική ζωγραφική και τη βυζαντινή. Τα πορτραίτα του Φαγιούμ, οι τοιχογρα-

φίες της Πομπηίας και τα Βυζαντινά ψηφιδωτά, που όλα τους έχουν κοινές 

ρεαλιστικές ρίζες, μου προσφέρουν πολλά διδάγματα στο έργο μου».48

Η επίκληση και ο συγκερασμός εικαστικών παραδειγμάτων από την παρά-

δοση και από τη σύγχρονη τέχνη την ίδια στιγμή –στην έκθεση του «Αρμού» 

κλήθηκε να συμμετέχει όπως ήδη αναφέραμε ο Ευγένιος Σπαθάρης, ο οποί-

ος εκείνη την χρονιά «μπαίνει πρώτη φορά ως ζωγράφος στην Πανελλήνι-

ο»49–, πετυχαίνει να δείξει τον προσανατολισμό του «αιτήματος της Ελληνι-

κότητας»50, με τον τρόπο που γινόταν αντιληπτό από τα μέλη της ομάδας και 

λειτούργησε ως ένα από τα βασικά σημεία σύγκλισης των μελών του «Αρ-

μού». Θα το προσδιορίσει σαφέστερα ο Μαρίνος Καλλιγάς, όταν ενθουσια-

σμένος θα χαρακτηρίσει την έκθεσή τους «πρώτη έκθεση Νεοελληνικής Τέ-

χνης [...] με τόσο κατασταλαγμένο το ελληνικό στοιχείο και εκφρασμένο με 

τόση γνώση των κατακτήσεων και στο διεθνές πεδίο».51

Όσο και αν ο Μόραλης αποφεύγει να μιλήσει για την ελληνικότητα του έρ-

γου του, -θεωρώντας τη παρόλα αυτά αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητάς 

του, συνθήκη αυτονόητη και φυσική-, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται 

την εξέλιξη της καλλιτεχνικής φόρμας στη δουλειά του, ο ίδιος του ο λόγος 

τελικά,52 συμβάλλουν ακριβώς σε (αλλά και προκύπτουν από) «μια προσπά-

θεια συγκερασμού ταυτότητας και συνείδησης, αισθητικής και ιστορίας, επι-

νόησης και βιώματος».53

Στο λόγο του Καλλιγά εξάλλου, που τότε εκπροσωπεί το τμήμα της αστι-

κής διανόησης με το οποίο ο Μόραλης συμπλέει, μπορεί κανείς να ανιχνεύ-

σει περισσότερο αναπτυγμένα τα αίτια, τα οποία έστρεψαν το ζωγράφο σε 

μια διαφορετική πραγμάτευση των μέσων του και τον απομάκρυναν από την 

αληθοφάνεια της προηγούμενης δουλειάς του: «το στοιχείο εκείνο που κά-

νει να διακρίνεται η δημιουργία στην κυριολεξία της, η κατασκευή δηλαδή 

του νέου θα πει δημιουργία, και μ’ αυτό προκόβει το κάθε τι, ενώ τ’ άλλα εί-

ναι τεχνικής αρτιότητας», εξηγεί ο Καλλιγάς, και συνεχίζει, «γιατί το να πετυ-

χαίνει κάτι να μοιάζει με το πρωτότυπο αυτό είναι ζήτημα ασκήσεως και όχι 

did and supplied his own coordinates for his creative itinerary: “I am 

of the opinion that good art, in whatever style it may be, is essential-

ly the same and has human beings as its starting point. Personally, I 

love Hellenistic and Byzantine painting. Fayum portraits, the fresco 

paintings of Pompeii and Byzantine mosaics, which all have shared 

their roots in realism, have offered many lessons to my work.”48

The invocation and combination of visual paradigms from tradition-

al and contemporary art at the same time managed to reveal the 

orientation of the “quest for Greekness”49, in the way that this was 

perceived by the Armos group members and acted as one of the 

key points of convergence for them. Eugenios Spatharis, the pre-

eminent Greek shadow play artist, was invited to participate in the 

Armos exhibition. During the same year, he had “participated for the 

first time as a painter in the National Art Fair”.50 All this would be 

further clarified by Marinos kalligas when, excited, he characterised 

the Armos exhibition as “the first exhibition of Modern Greek Art […] 

in which the Greek element is so consolidated and expressed with 

such knowledge of developments in the international arena.”51

No matter if Moralis avoided talking about the Greekness of his work 

– nevertheless regarding it as an integral part of his identity, a natural 

and self-evident condition – the way in which he handled the evolution 

of artistic form in his work, his very speaking, ultimately,52 contribute 

directly to (and are derived from) “an attempt to reconcile identity and 

awareness, aesthetics and history, invention and experience.”53

In the lecture by kalligas, besides, who at the time represented 

the bourgeois intelligentsia, with which Moralis had sided, one can 

further deduce the causes that made the artist handle his means in 

a different approach and become removed from the realism of his 

earlier work: “The quality that makes creativity to be perceived liter-

ally, that is, as the production of something new, is what creativity is 

all about, and this is what makes everything flourish, and the rest 

is mere technical excellence,” explained kalligas, and went on to 

say, “Because to make something to look like the original is a mat-

ter of practice, not of intellectual background. Makers of pleasing 

works are a class of painters that needs to be distinguished, at least 

nowadays, from the class of artists.”54

A shaken realism, however, was not the only reason why Moralis 

was praised, or asked to “apologise”, in late 1952 and early in the 

following year. The fact that marked this exhibition more than any-

thing else and which put to the test the cohesiveness of the group 

and the true limits of the collectivity of each member, was this: the 

removal “after police intervention” of a work by Tsarouchis, which 

was deemed obscene, as it depicted “a naked man in bed and a 

sailor seated opposite him.”55

Tsarouchis appears not to have enjoyed the unanimous support of 

the Armos group members56 – for a significant period of time, press 

articles focused upon the absence of a direct, official reaction, and, 
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πνευματικής καταβολής. Οι κατασκευαστές ευχάριστων έργων είναι μια κα-

τηγορία ζωγράφων που πρέπει να τη διακρίνει κανείς, στην εποχή μας του-

λάχιστον, από την κατηγορία των δημιουργών».54

H κλονισμένη αληθοφάνεια πάντως δεν ήταν ο μόνος λόγος για τον οποίο 

ο Μόραλης επαινέθηκε ή κλήθηκε να «απολογηθεί» στα τέλη του 1952 και 

στις αρχές του επόμενου χρόνου. Το γεγονός που σημάδεψε τη συγκεκριμέ-

νη έκθεση περισσότερο από οτιδήποτε άλλο και δοκίμασε τους συνεκτικούς 

δεσμούς της ομάδας, όπως και τα πραγματικά όρια της συλλογικότητας των 

μελών της, υπήρξε άλλο· η αφαίρεση «κατόπιν επεμβάσεως της Αστυνομί-

ας» ενός έργου του Τσαρούχη, που κρίθηκε άσεμνο, καθώς παρίστανε «έναν 

άνδρα ολόγυμνο στο κρεββάτι και απέναντί του καθισμένον ένα ναύτη».55 

O Τσαρούχης φαίνεται ότι δεν θα βρει ομόθυμη αλληλέγγυα στάση από τα 

μέλη της ομάδας του «Αρμού»56 -δημοσιεύματα στον Τύπο για σημαντικό 

χρονικό διάστημα θα εστιάζουν ακριβώς στην απουσία άμεσης επίσημης 

αντίδρασης, και, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις, σχεδόν θα επιχειρούν 

να την εκβιάσουν.57 Μέσα σε μια γενικότερα φορτισμένη ιδεολογικά μετεμ-

φυλιακή περίοδο, οι συζήτησεις και το κλίμα που θα δημιουργηθεί θα συ-

μπαρασύρουν και το έργο του Μόραλη, ο οποίος, ειρήσθω εν παρόδω, ήταν 

ανάμεσα σ’ εκείνους, που δεν έμειναν αμέτοχοι, επιχείρησαν να διαχειρι-

στούν την κρίση και προσπάθησαν να βρουν μια λύση που θα εκτόνωνε την 

ένταση.58 

H φωτογραφία των δικών του μεγάλων γυναικείων γυμνών, που θα δημο-

σιεύσει η εφημερίδα της Αριστεράς Αλλαγή, στο πλαίσιο της τεχνοκριτικής 

στήλης της Μίνας Ζωγράφου-Μεραναίου στις 18/12/1952, θα προκαλέσει τη 

μήνυση του εισαγγελέα, ύστερα από καταγγελία της γενικής Ασφάλειας. Οι 

μάρτυρες κατηγορίας κατέθεσαν ότι το δημοσίευμα της εφημερίδας προ-

σέβαλε «την δημοσίαν αιδώ, διότι οι αναγνώσται (της) από αισθητικής από-

ψεως ανήκουν εις τας κατωτέρας τάξεις και δεν είναι εις θέσιν να κρίνουν 

αντικειμενικώς τας εικόνας».59 Η συζήτηση επί του θέματος θα πυροδοτηθεί 

εκ νέου, η εφημερίδα θα ζητήσει και θα δημοσιεύσει τις απόψεις καλλιτε-

χνών και διανοουμένων, ο Τύπος γενικότερα θα παρακολουθεί το ζήτημα.60 

Ο ίδιος ο Μόραλης θα αντιμετωπίσει την κατάσταση με συναινετική μάλλον 

διάθεση, συμβιβαστικά, αποφεύγοντας να χρωματίσει πολιτικά την απάντη-

σή του, δεν θα αφήσει όμως ηθικά ακάλυπτους την εφημερίδα και τους αν-

θρώπους της.61

Είναι αληθινά ενδιαφέρον ότι με την αφορμή των διώξεων και των επα-

κόλουθων διενέξεων, διατυπώνονται απόψεις που με αποκαλυπτικό τρόπο 

αποτυπώνουν ευρύτερες ιδεολογικές τοποθετήσεις, αναφορικά με τα όρια 

της ελεύθερης έκφρασης, τη λειτουργία της αρχαιότητας ως ένα είδος κο-

λυμβήθρας του Σιλωάμ, τους ορισμούς της τέχνης και του καλλιτεχνικού έρ-

γου, καθώς και του κοινού, στο οποίο τα προϊόντα της καλλιτεχνικής δημι-

ουργίας απευθύνονται και με το οποίο οι δημιουργοί συνδιαλέγονται.

Η διαδρομή από τα έργα της Πανελλήνιας έκθεσης του 1952 και της έκθε-

σης του «Αρμού» στο Ζάππειο, μέχρι τη Biennale του 1958 και την πρώτη 

ατομική έκθεση το 1959, στην αίθουσα του «Αρμού» αυτή τη φορά,62 είναι, 

in some cases, almost tried to elicit one.57 In the broader ideologi-

cally charged post-civil war context, the ensuing debate and overall 

atmosphere also affected the work of Moralis, who, incidentally, 

was among those who did not remain aloof, but attempted to deal 

with the crisis and sought a solution to release the tension.58

The photo of his own large female nudes, published by the left-

wing newspaper Allagi, as illustration for the art review by Mina 

Zografou-Meranaiou on 18/12/1952, caused a district attorney’s 

inquiry in response to a complaint by the security agency. The wit-

nesses for the prosecution testified that the newspaper article went 

against “the interests of public decency because readers hail from 

the lower classes, aesthetically speaking, and are not in a position 

to objectively judge the images.”59 The debate was rekindled, the 

newspaper published the views of artists and intellectuals, the me-

dia in general followed the topic.60 Moralis himself handled the situ-

ation seeking consensus, compromise, avoiding giving an explicitly 

political reply; nevertheless, he did not leave the newspaper and its 

staff without his moral support.61

It is in fact interesting that, triggered by the prosecution and sub-

sequent debate, views were expressed which revealed the broader 

ideological views regarding the limits of free expression, the role 

of antiquity as a kind of a pool of Siloam, the definitions of art and a 

work of art, as well as of the public, to which the products of artistic 

creativity are addressed and with which the artists interact.

The path from the artist’s works of the 1952 National Art Fair and 

the Armos exhibition at Zappeion to the 1958 Biennale and the art-

ist’s first solo exhibition, in 1959, this time at Armos Art Gallery,62 

was, in a way, predetermined and predictable, in the sense that the 

artist still had the same aspirations, pursued the same concept. Re-

maining anthropocentric and always concerned about the integrity 

of the results obtained, Moralis’s painting insisted on experiment-

ing in a fertile, and sometimes enchanting, manner, with the terms 

of the encounter between the attempted references to the past and 

recent artistic achievements – at least those that interested the art-

ist, and which he was able to grasp and assimilate.

The artist’s contribution to the Biennale, and that of Tsarouchis, in-

deed garnered favourable reviews. And the enthusiasm shown by 

both for Gio Ponti’s extensive reference to their work in Domus 

magazine is touching and surely indicative of how hard it was for 

a Greek artist to attract international attention: “Three pages, with 

plenty of photos and an article full of praise.”63 

The human-centric nature of their work, which attracted Ponti’s at-

tention,64 in an international arena in which abstraction prevailed, 

resulted in highlighting those figurative elements that contained 

abstraction, irrespective, in essence, of the new formal explora-

tions, but inherent in the timeless quest “to express the ineffable 

mystic experience of the absolute”.65
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κατά κάποιο τρόπο, προδιαγεγραμμένη και αναμενόμενη, με την έννοια ότι 

εξακολουθεί να έχει τις ίδιες επιδιώξεις, να πραγματεύεται και να αναπτύσ-

σει το ίδιο σκεπτικό. Παραμένοντας ανθρωποκεντρική και συνεχίζοντας να 

αγωνιά για την αρτιότητα του παραγόμενου αποτελέσματος, η ζωγραφική 

του Μόραλη επιμένει να πειραματίζεται με τρόπο γόνιμο, και ορισμένες φο-

ρές καθηλωτικά γοητευτικό, με τους όρους της συνάντησης των επιχειρού-

μενων αναφορών στο παρελθόν με τις πρόσφατες καλλιτεχνικές κατακτή-

σεις· εκείνες τουλάχιστον που τον ενδιαφέρουν και είναι σε θέση να αντιλη-

φθεί και να αφομοιώσει.

Η παρουσία του στη Biennale, όπως άλλωστε και εκείνη του Τσαρούχη, κέρ-

δισαν πράγματι ευνοϊκά σχόλια. Και είναι συγκινητικός, και ενδεικτικός βέ-

βαια του πόσο δύσκολο ήταν για έναν έλληνα ζωγράφο να αποσπάσει την 

προσοχή εκτός συνόρων, ο ενθουσιασμός που δείχνουν οι δυο τους για 

την εκτενέστατη αναφορά στο έργο τους από τον Gio Ponti στο περιοδικό 

Domus: «τρεις σελίδες, με φωτογραφίες μπόλικες και ένα κείμενο πολύ 

επαινετικό».63

O ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του έργου τους που θα κινήσει την προ-

σοχή του Ponti,64 σ’ ένα διεθνές περιβάλλον όπου κυριαρχεί η αφαίρεση, θα 

γίνει αφορμή να αναδειχθούν εκείνα τα στοιχεία της παραστατικότητας που 

εμπεριέχουν την αφαίρεση, άσχετα επί της ουσίας με τις νέες μορφικές ανα-

ζητήσεις αλλά εγγενή στη διαχρονική απόπειρα «να εκφραστεί το ανέκφρα-

στο μυστικό βίωμα του απολύτου».65

«Υπάρχει μια μυστική αίρεση», γράφει ο Ponti, «η αίρεση εκείνων που ξέ-

ρουν να απεικονίζουν την ανθρώπινη μορφή. [...] Και αισθάνονται παράφο-

ρη ευδαιμονία με το να απολαμβάνουν με ζωική χαρά τη δυνατότητα να την 

αναπαριστούν αυτή τη μορφή σε όλες τις δραστηριότητες και στις δυσκολο-

απόδοτες φευγαλέες εκφράσεις της φυσιογνωμίας της και να την εξατομι-

κεύουν με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της σε περιγράμματα ακριβή [...] Να 

την απεικονίζουν βλέποντας σ’ αυτήν την απεικόνιση, σ’ αυτήν την προσωπο-

γράφηση ένα ακρότατο όριο της έκφρασης της ανθρωπότητας, την ανθρώπι-

νη ιστορία της αλλά και την ιστορία του εαυτού μας που περιγράφεται συγ-

χρόνως. Οι δύο Έλληνες ζωγράφοι, ο γιάννης Μόραλης και ο γιάννης Τσα-

ρούχης, ανήκουν σ’ αυτή τη «μυστικήν εταιρία». Καθώς αντίκρυσα στη Βενε-

τία τα έργα τους τα χάρηκα, γιατί στην ίδια αίρεση ανήκω και εγώ».66

Στην μετέπειτα πορεία τους, φαίνεται πως και οι δυο, λιγότερο ή περισσό-

τερο, ανάλογα με τα προσωπικά του εφόδια ο καθένας και τη βασική προ-

βληματική της δουλειάς του, θα παραμείνουν πιστοί στην αίρεση του Ponti. 

«Στην αίθουσα όπου γινόταν το μάθημα, όταν έμπαινες μέσα δεξιά είχα μια 

βιτρίνα μεγαλούτσικη, με διάφορες ρεπροντυξιόν έργων τέχνης όπως ένα 

αρχαϊκό, δίπλα ένα Μοντριάν, πολλούς Bonnard και Cezanne, που είναι ανα-

γνώσιμη ζωγραφική, ίδιως ο Cezanne, ενώ π.χ. ένας van Gogh διδάσκει 

μόνο το πάθος του· δεν μπορείς να τον κάνεις μάθημα. Επίσης ένα φαγιούμ, 

μία τοιχογραφία της Πομπηίας και άλλα…»,67 θα θυμηθεί να πει στην Τσι-

γκάκου ο Μόραλης, αναφερόμενος στα χρόνια της διδασκαλίας στη Σχολή.

Με συγκεκριμένες και σαφείς μετατοπίσεις, από το Γυµνό του 1939, στην 

“There is a secret cult,” wrote Ponti, “the cult of those who know 

how to depict the human figure […] And feel passionate bliss when 

savouring with an animal pleasure the ability to represent this fig-

ure in all actions and fleeting, hard to capture expressions, and to 

render its unique individuality and specific features in precise out-

lines […] To depict it, regarding this depiction as an extreme level 

of human expression, of human history, as well as of the history of 

ourselves, which is evoked at the same time. The two Greek paint-

ers, Yannis Moralis and Yannis Tsarouchis, belong to this ‘secret 

society’. when I saw their works in venice, I rejoiced, as I belong to 

the same cult.”66

In their subsequent development, it seems that both artists re-

mained, more or less – depending on the background and main 

lines of interest in the work of each – loyal to Ponti’s secret cult. 

“In the room where my class was held, I had placed to the right 

of the entrance a quite large display of various art reproductions, 

for instance an archaic work side by side with a Mondrian, several 

Bonnards and Cézannes, which is readable painting, especially 

Cézanne, whereas a van Gogh, for instance, only teaches its pas-

sion; one cannot use that for a lesson. Also, a Fayum, a fresco 

from Pompeii, and more, […]”67 Moralis reminisced to Tsingakou, 

speaking about his years as a professor at the Athens School of 

Fine Arts.

with specific, clear shifts, from his Nude, of 1939, to the Pregnant 

woman, of 1948, the Nudes of the Armos exhibition, only a few 

years later in the early 1950s, until the girls of his Funeral Com-

positions, produced at the end of the decade and the early years 

of the following one, we can follow the gradual careful, studied, 

meticulous distancing of the painter from the lessons of Academic 

painting and the gradual formation of an unmistakably personal, 

authentic, realistic in its essence writing, “with seriousness and 

morality”,68 where “each work is an achievement and does not re-

flect temporary impressions”.69

It is for this reason perhaps that the body of the more abstract 

works70 is absent from the artist’s donation to the National Gallery. 

with his second solo exhibition, this time at the Hilton Art Gallery,71 

Moralis may have felt that a major phase in his work had been com-

pleted, that he had reached some early key conclusions after a long 

journey. For a man who seemed to be very strict and demanding 

on himself, and probably fragile and insecure deep down, behind 

that perfect equipoise of his visual art writing, what came after that 

had not yet – according to his own standards of course – come full 

circle so as to merit addition, in 1988, as a new chapter in the nar-

rative that concerned him. 

Annie Malama

Dr History of Art

Curator, National Gallery-

Alexandros Soutzos Museum
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Έγκυο Γυναίκα του 1948, τα Γυµνά της έκθεσης του Αρμού, λίγα μόνο χρό-

νια αργότερα –στις αρχές της δεκαετίας του ’50–, μέχρι τα κορίτσια των Επι-

τύµβιων Συνθέσων στα τέλη της ίδιας δεκαετίας και στις αρχές της επόμενης, 

παρατηρούμε, τη σταδιακή, προσεκτική, μελετημένη, κοπιώδη αποστασιο-

ποίηση του ζωγράφου από τις διδαχές του Ακαδημαϊσμού, και την προοδευ-

τική συγκρότηση ενός προσωπικού, ιδιαίτερου, αυθεντικού, ρεαλιστικού στην 

ουσία του, τρόπου γραφής «με σοβαρότητα και ήθος»,68 όπου «το κάθε έργο 

του είναι κι από μια κατάκτηση και δεν απηχεί προσωρινές εντυπώσεις».69

Ενδεχομένως γι’ αυτό το λόγο, το κομμάτι με τις πλέον αφαιρετικές του δια-

τυπώσεις70 απουσιάζει από τη δωρεά του προς την Εθνική Πινακοθήκη. Με 

τη δεύτερη ατομική του έκθεση, στην αίθουσα τέχνης του Χίλτον αυτή τη φο-

ρά,71 o Μόραλης πιθανώς θεωρεί ότι ολοκληρώνεται στο έργο του μια μεγά-

λη ενότητα, προκύπτουν κάποια πρώτα βασικά συμπεράσματα, μετά από μια 

μακρά διαδρομή. για έναν άνθρωπο που φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αυστη-

ρός με τον εαυτό του, απαιτητικός, μάλλον εύθραυστος και ανασφαλής κατά 

βάθος, πίσω από αυτή την τέλεια ισορροπία της εικαστικής του γραφής, όσα 

έπονται δεν έχουν –σύμφωνα με το προσωπικό του κριτήριο ασφαλώς–, 

ολοκληρώσει έναν κύκλο, ώστε να προστεθούν, στα 1988, ως ένα ακόμη κε-

φάλαιο στην αφήγηση που τον αφορά.

Άννυ Μάλαμα

∆ρ Ιστορίας της τέχνης

Επιμελήτρια Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου

ΣΗΜΕΙώΣΕΙΣ

1. Κατ’ αντιστοιχία και με όσα υποστηρίζει ο Άγγελος ∆εληβορριάς με αφορμή την πρό-

σφατη αναδρομική έκθεση ενός άλλου μεγάλου πρωταγωνιστή της ελληνικής τέχνης του 

20ου αιώνα, βλ., «Ο γιάννης Τσαρούχης και η σημασία του έργου του», Γιάννης Τσαρού-

χης 1910-1989, επιμέλεια: Νίκη γρυπάρη, Μαρίνα γερουλάνου, Τάσος Σακελλαρόπουλος, 

Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2009, σ. 9. 

για την «παιδαγωγική του βλέμματος που (ο Μόραλης) άσκησε σε όλους τους Έλληνες» 

κάνει λόγο στο εισαγωγικό κείμενο του ανά χείρας καταλόγου και η Μαρίνα λαμπρά-

κη-Πλάκα.

2. Αναφέρομαι κατά κύριο λόγο στις μελέτες του Ευγένιου ∆. Ματθιόπουλου για τους γ. 

Μηταράκη, Κ. Παρθένη, γ. Τσαρούχη. Βλ., πιο συγκεκριμένα, J. Mita. Η ζωή και το έργο 

του Γιάννη Μηταράκη (1897-1963), Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2006, C. Parthénis. Η ζωή 

και το έργο του Κωστή Παρθένη, Αθήνα, Κ. Αδάμ Εκδοτική, 2008, και, «Προσεγγίζοντας 

με σεμνή αναίδεια τη ζωή και το έργο του γιάννη Τσαρούχη», στο, Γιάννης Τσαρούχης 

1910-1989, ό.π., σ. 17-60. Επίσης, στις δημοσιεύσεις του Νίκου Χατζηνικολάου για τον 

Νίκο Χατζηκυριάκο-γκίκα και τα ερωτήματα που εγείρει η περίπτωση του “ελληνικού 

υπερρεαλισμού”, βλ. αντίστοιχα, «Το θεσμικό πλαίσιο και η κοινωνική θέση του καλλιτέ-

χνη: Η περίπτωση του γκίκα», στο, Νίκος ∆ασκαλοθανάσης (επιμ.), Β΄ Συνέδριο Ιστορίας 

της Τέχνης. Προσεγγίσεις της καλλιτεχνικής δηµιουργίας από την Αναγέννηση έως τις µέ-

ρες µας (25-27 Νοεμβρίου 2005), Αθήνα, Νεφέλη, 2008, σ. 23-65, και, «Ο γαλλικός υπερ-

ρεαλισμός υπήρξε ανάπηρος; Σκέψεις για τον ελληνικό υπερρεαλισμό», στο, Μάρθα Ιωαν-

νίδου (επιμ.), Η τέχνη του 20ου αιώνα: Ιστορία-Θεωρία-Εµπειρία. Γ΄Συνέδριο Ιστορίας της 

τέχνης (2-4/11/2007), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τομέας Ιστορίας της Τέ-

χνης, 2009, σ. 629-651.

Ενδιαφέρων είναι και ο τρόπος με τον οποίο μεθοδεύεται η προσέγγιση του έργου του 

Θεόφραστου Τριανταφυλλίδη από τον Αντώνη Κωτίδη, στο, Τριανταφυλλίδης. Ένα άλλο 

τριάντα στη ζωγραφική, Θεσσαλονίκη, university Studio Press, 2002. 

FOOTNOTES

1. In line with the view presented by Angelos Delivorrias in response to the 

recent retrospective of another leading 20th-century Greek artist, see “Ο 

γιάννης Τσαρούχης και η σημασία του έργου του,” Γιάννης Τσαρούχης 1910-

1989, Νίκη γρυπάρη, Μαρίνα γερουλάνου, Τάσος Σακελλαρόπουλος (eds.), 

Athens, Benaki Museum, 2009, p. 9. The “pedagogy of the gaze” practised 

by Moralis is also discussed by Marina lambraki-Plaka in her foreword to 

this catalogue.

2. I refer primarily to the studies by Eugenios D. Matthiopoulos on Y. Mitarakis, 

k. Parthenis, and Y. Tsarouchis. See in particular, J. Mita. Η ζωή και το έργο του 

Γιάννη Μηταράκη (1897-1963), Athens, Benaki Museum, 2006, C. Parthénis. Η 

ζωή και το έργο του Κωστή Παρθένη, Athens, k. Adam Publishing, 2008, and 

“Προσεγγίζοντας με σεμνή αναίδεια τη ζωή και το έργο του γιάννη Τσαρούχη” 

in Γιάννης Τσαρούχης 1910-1989, op. cit., p. 17-60. Also, for the publications 

by Nikos Hadjinicolaou on Nikos Hadjikyriakos-Ghika and the questions 

raised by “Greek surrealism” see “Το θεσμικό πλαίσιο και η κοινωνική θέση 

του καλλιτέχνη: Η περίπτωση του γκίκα”, in Νίκος ∆ασκαλοθανάσης (ed.), Β΄ 

Συνέδριο Ιστορίας της Τέχνης. Προσεγγίσεις της καλλιτεχνικής δηµιουργίας 

από την Αναγέννηση έως τις µέρες µας (25-27 November 2005), Athens, 

Nefeli, 2008, p. 23-65, and “Ο γαλλικός υπερρεαλισμός υπήρξε ανάπηρος; 

Σκέψεις για τον ελληνικό υπερρεαλισμό”, in Μάρθα Ιωαννίδου (ed.), Η τέχνη 

του 20ου αιώνα: Ιστορία-Θεωρία-Εµπειρία. Γ΄ Συνέδριο Ιστορίας της τέχνης (2-

4/11/2007), Aristotle university of Thessaloniki, Department of Art History, 

2009, p. 629-651.

Also interesting is the way in which Antonis kotidis approaches the work 

of Theofrastos Triantafyllidis in Τριανταφυλλίδης. Ένα άλλο τριάντα στη 

ζωγραφική, Thessaloniki, university Studio Press, 2002.

3. Mατθιόπουλος (2006), op. cit., p. 44.

4. Ibid.

5. “A true artist never thinks of any schools. He simply does what he feels, 

what his inner voice tells him, to the point where he is fulfilled. And so he 

goes, always growing.” Excerpt from letter by G. Bouzianis, quoted in Ε. ∆. 

Mατθιόπουλος, ibid.

6. “No theory. If you go and ask a carpenter how something is done, he replies 

right away. Just like that, without any explanation. Instinctively. You know, an 

artist is a person who works with his heart, with his mind and with his hands. 

A craftsman is a person who works with his mind and his hands. A workman 

is a person who works with his hands. I do not begin with theory. I could 

make up a theory afterwards, but I do not consider that useful. Nor do I wish 

to be part of a group. I have always wanted to be free.” Ι. Μόραλης. Άγγελοι, 

Μουσική, Ποίηση, Φανή-Μαρία Τσιγκάκου (ed.), Athens, Benaki Museum, 

2001, p. 107, 110.

Nothing has changed compared to what the artist said almost fifty years ear-

lier: “The Professor of the [Athens] School of Fine Arts Mr Yannis Moralis, 

who is calling for the ‘creation of an art without rhetoric, or other pursuits, [an 

art] stemming from the Greek tradition’, is of the opinion that what is most 

difficult, most delicate for an artist is to speak about his own work. ‘A work of 

art, Mr Moralis says, is something autonomous and must be able to speak by 

itself. Besides, this is where its value lies, anyway.’” See “Η Πινακοθήκη μας”, 

Βραδυνή, 17/12/1952.

7. “what is pure painting? Only painters know.” Quoted in Ε. ∆. Ματθιόπουλος, 

Γιάννης Τσαρούχης 1910-1989, op. cit., p. 35.

8. “Art historians, he wrote, are silly judges, official sentimentalists, frivolous 
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σκεται και η αξία του»». Βλ. «Η Πινακοθήκη μας», Βραδυνή, 17/12/1952.
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πουλος, Γιάννης Τσαρούχης 1910-1989, ό.π., σ. 35.
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λάβανε ποτέ τους τι θα πει μάστορας». Στο ίδιο, σ. 34.

9. για ένα αντίστοιχα περιφερειακό παράδειγμα, αυτό της βουλγαρικής τέχνης, βλ. το άρ-

θρο της Irina Genova, «Μοντερνισμοί και εικόνες νεωτερικότητας. Μεταβαλλόμενες αφη-

γήσεις», στον κατάλογο της έκθεσης Πρόσωπα του Μοντερνισµού: Βουλγαρία, Ελλάδα, 

Ρουµανία. Ζωγραφική 1910-1940, επιμέλεια: Mariana vida, Irina Genova, Τάκης Μαυρω-

τάς, Αθήνα, Ίδρυμα Β. & Μ. Θεοχαράκη, (12/3-9/5)2010, σ. 15-25.

10. Αναφορικά με τη χρήση των συγκεκριμένων όρων και για μία συνολικότερη πραγμά-

τευση της υπό συζήτηση προβληματικής, βλ., Pierre Bourdieu, Οι κανόνες της τέχνης. Γέ-

νεση και δοµή του λογοτεχνικού πεδίου, μτφρ. Έφη γιαννοπούλου, Αθήνα, εκδόσεις Πα-

τάκη, 2006 (1992). 
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ενδεικτικά, Βάσια Καραμπελιά, «Μεταμορφώσεις του Μοντέρνου. Μία ακόμη άποψη για 

την έκθεση που διοργανώθηκε από την Εθνική Πινακοθήκη», Καθηµερινή, 4/10/1992), θα 

πρέπει να της αναγνωριστεί ότι ξεκίνησε, στο επίπεδο της εκθεσιακής πραγμάτευσης, τη 

συζήτηση γύρω από το μοντέρνο στην Ελλάδα σε μία διαφορετική βάση, υπογραμμίζο-

ντας πως «πέρα από τις όποιες συγκλίσεις και ομοιότητες στο μορφολογικό πεδίο, αυτό 
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ρικό και ουσιαστικό είναι η αναπαραγωγή των ίδιων, λίγο ως πολύ, όρων παραγωγής και 

δεξίωσης». Βλ., σ. 18 του καταλόγου.

11. Πρόκειται ίσως για τη σπουδή γυμνού που σήμερα φυλάσσεται στη Συλλογή της Ανω-

τάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Βλ., Νίκος ∆ασκαλοθανάσης (επιμ.), ∆ιδάσκοντας την τέ-

χνη. Η ιστορία της ΑΣΚΤ µέσα από το έργο των δασκάλων της 1840-1974, Αθήνα, ΑΣΚΤ, 

2004, σ. 146.

12. ∆. Α. Κόκκινος, «Η Τέχνη – Η επίδειξις των μαθητών της Ανωτάτης Σχολής των Καλών 

Τεχνών», Nέα Εστία, τόμος 12ος, τχ. 135, 1/8/1932, σ. 831-832. 

13. Από το 1948 μέχρι το 1983.
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stood what ‘craftsman’ means.” Ibid, p. 34.

9. For a similarly regional example, Bulgarian art, see article Irina Genova, 

“Modernisms and Images of Modernity – Changing Narratives”, in exhibition 
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1910-1940, Mariana vida, Irina Genova, Τάκης Μαυρωτάς (eds.), Athens, B & 

M Theocharakis Foundation (12/3-9/5) 2010, p. 15-25.
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the problem under discussion, see Pierre Bourdieu, Οι κανόνες της τέχνης. 

Γένεση και δοµή του λογοτεχνικού πεδίου, transl. Έφη γιαννοπούλου, Athens, 
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ple, Βάσια Καραμπελιά, “Μεταμορφώσεις του Μοντέρνου. Μία ακόμη άποψη 
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lection. See Νίκος ∆ασκαλοθανάσης (ed.), ∆ιδάσκοντας την τέχνη. Η ιστορία 
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14. ∆ημήτρης Τζιόβας, Ο µύθος της γενιάς του τριάντα. Νεοτερικότητα, 
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15. See the argument of Antonis kotidis regarding the “closed collectivity 

[...] of an elite of intellectuals and bourgeois”, which constitutes the horizon 
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cal” collectivity from the 1980s onwards, to use the term coined by kotidis. 

Αντώνης Κωτίδης, “Τι απέγινε ο μύθος της ελληνικότητας; Μεταλλαγές ενός 

κοσμοειδώλου”, Egnatia, Scientific Annals of Philosophy, Department of His-

tory and Archaeology, Aristotle university of Thessaloniki, v. 13, 2009, p. 165-

184.

16. Αλέξανδρος Ξύδης, “γιάννης Μόραλης. Παρουσίαση”, Προτάσεις για την 

Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης. Β. Φορείς και προβλήµατα, Athens, Olkos, 

1976, p. 76.

17. Ibid. Discussing Moralis, in 1953, Spiteris also used the designation “bour-

geois anti-académique”. See Tony P. Spiteris, “Expositions. le Groupe ‘Ar-

mos’”, Messager d’Athènes, 21/1/1953.

18. Discussing the first solo exhibition of the artist’s work, D.E. Evangelidis 

spoke of “a rarefied atmosphere of artistic game out of place and time.” See 

Nέα Εστία, v. 65, No. 764, 1/5/1959, p. 620.
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14. ∆ημήτρης Τζιόβας, Ο µύθος της γενιάς του τριάντα. Νεοτερικότητα, ελληνικότητα και 

πολιτισµική ιδεολογία (υπό έκδοση). Τον ευχαριστώ θερμά για τα κεφάλαια που μου εμπι-

στεύθηκε και μου επέτρεψε να συμβουλευτώ πριν την έκδοση του βιβλίου. 

15. Βλ. το σκεπτικό του Αντώνη Κωτίδη αναφορικά με την «κλειστή συλλογικότητα […] 
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απέγινε ο μύθος της ελληνικότητας; Μεταλλαγές ενός κοσμοειδώλου», Εγνατία, Επιστη-

μονική Επετηρίδα της Φιλοσοφικής Σχολής, Τεύχος Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τ. 13, 2009, σ. 165-184.

16. Αλέξανδρος Ξύδης, «γιάννης Μόραλης. Παρουσίαση», Προτάσεις για την Ιστορία της 

Νεοελληνικής Τέχνης. Β. Φορείς και προβλήµατα, Αθήνα, εκδόσεις Ολκός, 1976, σ. 76.

17. Στο ίδιο. Και ο Σπητέρης αναφερόμενος στον Μόραλη το 1953 χρησιμοποιεί τον χα-

ρακτηρισμό “bourgeois anti-académique”. Βλ., Tony P. Spiteris, «Expositions. le Groupe 

“Armos”», Messager d’Athènes, 21/1/1953.
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νου.» Βλ, Nέα Εστία, τόμος 65ος, τχ. 764, 1/5/1959, σ. 620. 

19. «Ο Μόραλης είναι πρωτίστως άνθρωπος του μέτρου και της τάξεως, πρότυπον κλασι-
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ση το 1959: «Ο καλλιτέχνης δεν εκφράζει απλώς τις στιγμές της προσωπικής του ζωής, ή 
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λιος 1959, σ. 32.
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τηση του γιάννη Μόραλη με τη Μαρίνα λαμπράκη-Πλάκα, που αναδημοσιεύεται στην ανά 
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μηρίωση: Νίκος Π. Παΐσιος), Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Άνδρος, 2008.

21. «Τα αρχεία της ΑΣΚΤ από τη μεταπολεμική περίοδο και εξής δεν έχουν στην ουσία 
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σκαλοθανάσης (2004), ό.π., σ. 30.

22. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους Νίκο Παΐσιο, Κωνσταντίνο Φι-
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spirit.” See “Οι εκθέσεις του μηνός”, Ζυγός, No. 41, April 1959, p. 32.
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Papastamou; the second is Ι. Μόραλης. Άγγελοι, Μουσική, Ποίηση, published 
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memories.” See Νίκος ∆ασκαλοθανάσης (2004), op. cit., p. 30. 
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Fiolakis and voula livani, who keep the Yannis Moralis Archive at the Na-

tional Bank of Greece Cultural Foundation, for their cooperation and support 
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25. According to Angelos Prokopiou; see “Τεχνοκριτικά σημειώματα. Τα 

Νεώτερα Ρεύματα εις την Πανελλήνιον του Ζαππείου”, Καθηµερινή, 4/11/1948.

26. Ibid.

See also Marina lambraki-Plaka, “Yannis Moralis. A 20th-century classic”, in 
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τύχη του αναφερόμενου στο χρονικό διάστημα 19/5/1944 - 12/11/1947 τόμου αγνοείται, 
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τητα ή φυγοπονία ίσως, εγκαταλείποντας το εργαστήριο του Κωστή Παρθένη, που σίγου-

ρα ως καλλιτέχνη θαύμαζε περισσότερο: «Φεύγοντας από τον γερανιώτη οι σπουδαστές 

κάναμε μια έκθεση. Θυμάμαι ότι εξέθεσα πολλά, λάδια και άλλα. Μετά με πήρε στο ερ-

γαστήριό του ο Παρθένης (διότι εκείνος διάλεγε τους μαθητές του). Εκεί επικρατούσε μία 

πολύ αυστηρή ατμόσφαιρα. Άμα τον ρωτούσα κάτι, απαντούσε: “Αυτό που σας είπα”. Ήταν 

πολύ σχολαστικά εκεί μέσα, κάθησα μόνο δυο μήνες και μετά πήγα στον Ουμβέρτο Αρ-

γυρό. Όλη η παρέα –Νικολάου, Καπράλος κ.λπ.- ήταν εκεί. Ο Αργυρός ήταν “Ελευθέρα 

Κέρκυρα”, σ’ άφηνε να κάνεις ό,τι θέλεις! Να φανταστείς ότι δούλευα με στρογγυλά πινέ-

λα και δεν χρησιμοποιούσα άσπρο, αλλά jaune de Naples. Είχα απόλυτη ελευθερία». Βλ., 

Φανή-Μαρία Τσιγκάκου (επιμ.), ό.π., σ. 24.

25. Σύμφωνα με τον Άγγελο Προκοπίου, βλ., «Τεχνοκριτικά σημειώματα. Τα Νεώτερα Ρεύ-

ματα εις την Πανελλήνιον του Ζαππείου», Καθηµερινή, 4/11/1948. 

26. Στο ίδιο. 

Βλ. και Μαρίνα λαμπράκη-Πλάκα, «γιάννης Μόραλης. Ένας κλασικός του 20ου αιώνα», 

στο, Άννυ Μάλαμα (επιμ.), Ηµερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, Αθή-

να, 2010, χ.σ. Το ίδιο άρθρο δημοσιεύτηκε με μικρές αλλαγές και στο, Τιµή στον Γιάννη 

Μόραλη. ∆άσκαλοι και µαθητές-καθηγητές της ΑΣΚΤ, Αθήνα, ΑΣΚΤ, 2009. Και οι δύο εκ-

δοχές του βασίζονται στο, «γιάννης Μόραλης. Ένας κλασικός του 20ου αιώνα», Το Βήµα, 

24/4/1988, σ. 47, κείμενο που η Μαρίνα λαμπράκη-Πλάκα πρωτοδημοσίευσε με αφορμή 

την αναδρομική έκθεση του καλλιτέχνη στην Εθνική Πινακοθήκη.
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Ήταν σπουδαίος άνθρωπος, δάσκαλος, φίλος, σαν πατέρας μου». Βλ., Φανή-Μαρία Τσι-

γκάκου (επιμ.), ό.π., σ. 24. Η συμβολή του Κεφαλληνού υπήρξε ασφαλώς καθοριστική για 

την εκλογή του Μόραλη στην ΑΣΚΤ, βλ., στο ίδιο, σ. 49-50.
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φισε ο Μόραλης, όσο ακόμη βρίσκονταν στη Ρώμη, προτείνει μια διαφορετική ανάγνωση 

η Χαρίκλεια-γλαύκη γκότση, βλ. «Προσωπογραφίες των καλλιτεχνών στην ελληνική τέ-

χνη του μεσοπολέμου: Μοντέρνες εκδοχές του υποκειμένου και της καλλιτεχνικής ταυτό-

τητας», στο, Μάρθα Ιωαννίδου (επιμ.), ό.π., σ. 163-175 και, πιο συγκεκριμένα, σ. 170-171. 

29. Φανή-Μαρία Τσιγκάκου (επιμ.), ό.π., σ. 34-35.
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σχετικά, Irina Genova, ό.π., σ. 22-25.

31. Ευγένιος ∆. Ματθιόπουλος, «Εικαστικές τέχνες», Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώ-

να: Ο Μεσοπόλεµος 1922-1940, Χρήστος Χατζηιωσήφ (επιμ.), τ. Β΄, μέρος 2ο, Αθήνα, Βι-

βλιόραμα, 2003, σ.449-450.
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βρουάριο του 1948». Βλ. Φανή-Μαρία Τσιγκάκου (επιμ.), ό.π., σ. 48. Επίσης, βλ., Πρα-
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2009, Athens, 2010, n.p., This article was also published with minor changes 

in Τιµή στον Γιάννη Μόραλη. ∆άσκαλοι και µαθητές-καθηγητές της ΑΣΚΤ, Ath-
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Ένας κλασικός του 20ου αιώνα”, Το Βήµα, 24/4/1988, p. 47, an essay first pub-
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were still in Rome; see “Προσωπογραφίες των καλλιτεχνών στην ελληνική 

τέχνη του μεσοπολέμου: Μοντέρνες εκδοχές του υποκειμένου και της 

καλλιτεχνικής ταυτότητας”, in Μάρθα Ιωαννίδου (ed.), op. cit., p. 163-175, 

specifically p. 170-171.

29. Φανή-Μαρία Τσιγκάκου (ed.), op. cit., p. 34-35.

30. The Greek artists were not the only ones to show this preference. See 

Irina Genova, op. cit., p. 22-25.

31. Ευγένιος ∆. Ματθιόπουλος, “Εικαστικές τέχνες”, Ιστορία της Ελλάδας του 

20ου αιώνα: Ο Μεσοπόλεµος 1922-1940, Χρήστος Χατζηιωσήφ (ed.), v. 2, part 2, 

Athens, vivliorama, 2003, p. 449-450.

32. “The election was made in October-November 1947, and I began to teach 

in February 1948.” See Φανή-Μαρία Τσιγκάκου (ed.), op. cit., p. 48. Also 

see Proceedings of the Athens School of Fine Arts Faculty, v. 5 (11/2/1947-

2/10/1951), “Meeting of 31/01/1948: Introducing the new full professor of the 

preparatory department of Painting Y. Moralis to the Faculty.”

33. Φανή-Μαρία Τσιγκάκου (ed.), ibid., p. 105-106.

34. Ibid., p. 124.

35. See op. cit., Καθηµερινή, 4/11/1948.

36. Ibid. In a note published a few days earlier, also in Καθηµερινή (31/10/1948), 

Prokopiou, always starting out from the 1948 Art Fair, discussed the historical 

vortex of the war, the Occupation, the Civil war, and wondered how it seemed 

not to be of any concern to the art scene. At the same time, he described 

the composition of the body of participating artists in social terms: “It has 

been ten years since the last National Art Fair at Zappeion. In the interim, 

a world war broke out, which uprooted continental Europe and our poor 

Greece more than any other country. This place is not yet calm. Around us, 
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34. Στο ίδιο, σ. 124.

35. Βλ., ό.π., Καθηµερινή, 4 Νοεμβρίου 1948.

36. Στο ίδιο. Σε ένα δημοσιευμένο λίγες μέρες νωρίτερα, επίσης στην Καθηµερινή 

(31/10/1948), σημείωμά του, ο Προκοπίου, με αφορμή πάντα την έκθεση του 1948, ανα-

φερόταν στην ιστορική δίνη –τον Πόλεμο, την Κατοχή, τον Εμφύλιο–, και απορούσε πόσο 

έμοιαζε να μην αφορά τον καλλιτεχνικό κόσμο. Την ίδια στιγμή περιέγραφε τη σύνθεση 

του σώματος των συμμετεχόντων καλλιτεχνών με κοινωνικούς όρους: «Πέρασαν δέκα 

χρόνια από την τελευταίαν Πανελλήνιον Έκθεσιν του Ζαππείου. Στο διάστημα αυτό έγι-

νε ένας παγκόσμιος πόλεμος που ξεθεμέλιωσε την ηπειρωτική Ευρώπη και περισσότε-

ρο από κάθε άλλη χώρα τη φτωχή μας Ελλάδα. Ο τόπος αυτός δεν ησύχασε ακόμη. γύρω 

μας σκοτώνεται κόσμος, καίονται συγκομιδές, τινάζονται στον αέρα σχολεία. Το κάθε σπί-

τι κλαίει κι’ έναν άνθρωπο δικό του. λίγα μάτια, λίγα στόματα μας μένουν ανοιχτά για να 

θρηνούμε και να ελπίζουμε. Όταν μάθαμε την προκήρυξι της Εκθέσεως είπαμε μεταξύ 

μας: Ένα προσκλητήριο για να μετρηθούμε να ιδούμε τι απομένει όρθιο στον τομέα της 

τέχνης. […] Ποια είναι τα παιδιά αυτά που έρχονται να συνεχίσουν την παράδοσι των πα-
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μπράκη-Πλάκα (συνέντευξη στην Άννα γριμάνη), «Μια συζήτηση για τον γιάννη Μόραλη», 

Limited Edition, τχ. 2, Απρίλιος 2010, Εκδότης Eurobank EFG, σ. 56, βλ. και στον κατά-

λογο, σ. 21.Απάντηση που φαίνεται να δικαιώνει, ως ένα βαθμό τουλάχιστον, την ανάγνω-

ση του έργου, Ο ζωγράφος και η γυναίκα του, 1942-43, που επιχειρεί ο Ματθιόπουλος, 

βλ., «Οι εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1940-1944», Ιστορία της Ελλά-

δας του 20ου αιώνα, Χρήστος Χατζηιωσήφ, Παπαστρατής, Πρ. (επιμ.), τ. γ΄, μέρος 2ο, Αθή-

να, Βιβλιόραμα, 2007, σ. 295-297.

37. Τον συσχετισμό κάνει ο Άγγελος Προκοπίου ήδη στα 1966, βλ., Ιστορία της τέχνης 

1750-1950, τ. γ΄, Αθήνα, εκδόσεις Πεχλιβανίδη, σ. 348. 

Κλείνοντας το σημείωμά του, με τίτλο «∆είγμα της πλούσιας μαστοριάς του γιάννη Μόρα-

λη. Ένα τολμηρό έργο. «Αττική αχτίδα»: ο επεξεργασμένος τοίχος του ξενοδοχείου «Χίλ-

τον», που αποτελεί ένα ελαφρό και σεμνό στολίδι», στην εφημερίδα Το Βήµα, 11/8/1962, 

ο Μαρίνος Καλλιγάς θα γράψει σχετικά: «Η δοκιμή αυτή έδειξε μια ακόμη φορά τη μαστο-

ριά του Μόραλη. Μια μαστοριά πλούσια, αλλά συγκρατημένη, αυστηρή κι όμως ανάλαφρη 

και ταιριαστή στο έργο που ανέλαβε και το τελείωσε με ελευθερία και με απόλυτη συνέ-

πεια για να πετύχει τον σκοπό του». Βλ. στο, Μαρίνος Καλλιγάς. Τεχνοκριτικά 1937-1982, 

Πρόλογος-Εισαγωγικό σημείωμα: Άγγελος ∆εληβορριάς, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, Εκ-

δόσεις Άγρα, 2003, σ. 471. 

Βλ. ακόμη, Α. γ. Ξύδης, «Ευοίωνη συνεργασία Τέχνης και Αρχιτεκτονικής. Το έργο του 

γιάννη Μόραλη 1959-1963», Αρχιτεκτονική, αρ. 42, Νοέμβριος-∆εκέμβριος 1962, σ. 6-15 

(ανάτυπο). 

για την ευρύτερη ενασχόληση του Μόραλη με το σχεδιασμό και την εκτέλεση διακοσμη-

τικών προγραμμάτων, βλ. ασφαλώς και το κείμενο της Εβίτας Αράπογλου, «Έλληνες καλ-

λιτέχνες στο Mont Parnès: Παράδοση και νεωτερικότητα στην αισθητική των αντιφάσε-

ων του 1961», ανάτυπο από το βιβλίο του Εμμανουήλ Β. Μαρμαρά, Το ξενοδοχείο Mont 

Parnès. Μια αρχιτεκτονική ορεινή ιστορία, Αθήνα, εκδόσεις Κέρκυρα, 2007.

38. για το γούστο σε αντιστοιχία με το βιοτικό επίπεδο και με δεδομένους τρόπους ζωής, 

βλ., E. H. Gombrich, “Styles of Art and Styles of life”, στο, The Uses of Images. Studies 

in the Social Function of Art and Visual Communication, london, Phaidon Press, 2006 

(1999), σ. 240-261.

39. Μαρίνα λαμπράκη-Πλάκα, ό.π., χ.σ.

40. Μ. Καραγάτσης, «Η Πανελλήνιος Έκθεσις», Η Βραδινή, 4/11/1948.

Most of them are the children of poor people, without names, without prop-

erty, without shelter. [...]”

Moralis, however, being asked by Marina lambraki-Plaka how the Occupa-

tion might have influenced his work, replied: “It has, but the painter is not a 

journalist; he does not record, does not describe.” See Μαρίνα λαμπράκη-

Πλάκα (interview to Άννα γριμάνη), “Μια συζήτηση για τον γιάννη Μόραλη”, 

Limited Edition, No. 2, April 2010, Eurobank EFG, p. 56, and also in this cata-

logue, p. 21. A reply that seems to confirm, to some extent, the reading of 

the work The artist and his wife, 1942-43, attempted by Matthiopoulos; see 

“Οι εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1940-1944,” Ιστορία της 

Ελλάδας του 20ου αιώνα, Χρήστος Χατζηιωσήφ, Παπαστρατής, Πρ. (ed.), v. 3, 

part 2, Athens, vivliorama, 2007, p. 295-297.

37. The parallel is drawn by Άγγελος Προκοπίου already in 1966; see Ιστορία 

της τέχνης 1750-1950, v. 3, Athens, Pechlivanidis, p. 348.

Closing his article “∆είγμα της πλούσιας μαστοριάς του γιάννη Μόραλη. Ένα 

τολμηρό έργο. ‘Αττική αχτίδα’: ο επεξεργασμένος τοίχος του ξενοδοχείου 

‘Χίλτον’ που αποτελεί ένα ελαφρό και σεμνό στολίδι”, in Το Βήµα the newspa-

per, 11/8/1962, Marinos kalligas wrote: “This experiment demonstrated yet 

again Moralis’s mastery. A bountiful yet restrained mastery, austere yet light, 

and befitting the work which he began and finished with absolute freedom 

and complete commitment in order to achieve his purpose.” See Μαρίνος 

Καλλιγάς. Τεχνοκριτικά 1937-1982, Foreword, Introductory note: Άγγελος 

∆εληβοριάς, Athens, Benaki Museum, Agra Publications, 2003, p. 471.

See also Α.γ. Ξύδης, “Ευοίωνη συνεργασία Τέχνης και Αρχιτεκτονικής. Το έργο 

του γιάννη Μόραλη 1959-1963”, Αρχιτεκτονική, No. 42, November-December 

1962, p. 6-15 (reprint).

For the overall involvement of Moralis with the design and execution of 

interior/exterior design projects, certainly see essay Εβίτα Αράπογλου, 

“ Έλληνες καλλιτέχνες στο Mont Parnès: Παράδοση και νεωτερικότητα στην 

αισθητική των αντιφάσεων του 1961”, reprinted in Εμμανουήλ Β. Μαρμαρά, Το 

ξενοδοχείο Mont Parnès. Μια αρχιτεκτονική ορεινή ιστορία, Athens, kerkyra 

Editions, 2007.

38. For taste in conjunction with living standards and lifestyles see E.H. Gom-

brich, “Styles of Art and Styles of life”, in The Uses of Images. Studies in the 

Social Function of Art and Visual Communication, london, Phaidon Press, 

2006 (1999), p. 240-261.

39. Μαρίνα λαμπράκη-Πλάκα, op. cit., n.p.

40. Μ. Καραγάτσης, “Η Πανελλήνιος Έκθεσις”, Η Βραδυνή, 4/11/1948.

41. Founded in 1949, the group comprised artists such as Nikos Hadjikyria-

kos-Ghika (chairman), Yannis Tsarouchis and Yannis Moralis (vice chairmen), 

lily Arlioti (secretary), Nikos Nikolaou (treasurer), Nelly Andrikopoulou, katy 

Antypa, Marilena Aravantinou, Minos Argyrakis, Elli voila, Andreas vour-

loumis, Nikos Georgiadis, Georgios Georgiou, Nikos Engonopoulos, Bouba 

(Aglaia) lymberaki-Morali (Moralis’s second wife, mother of konstantinos), 

Margarita lymberaki, Georgios Manoussakis, George Mavroides, Natalia 

Mela-konstantinidi, klearchos loukopoulos, Manolis Noukakis, kosmas 

Xenakis, Eleni Stathopoulou, Panayiotis Tetsis, vassos Falireas. Of particu-

lar interest, with respect to the group’s ideological-aesthetic objectives, is the 

participation in the same exhibition of the shadow play artist and folk painter 

Eugenios Spatharis, in 1952. For a placement of the group in political, ideologi-

cal, aesthetic and spatial terms, see Ευγένιος ∆. Ματθιόπουλος, “Εικαστικές 

τέχνες”, Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα: Ο Μεσοπόλεµος 1922-1940, 

Χρήστος Χατζηιωσήφ (ed.), v. 2, part 2, Athens, vivliorama, 2003, p. 227-229.
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41. Η ομάδα ιδρύθηκε το 1949 και συσπείρωσε καλλιτέχνες όπως οι Νίκος Χατζηκυριά-

κος-γκίκας (πρόεδρος), γιάννης Τσαρούχης και γιάννης Μόραλης (αντιπρόεδροι), λιλή 

Αρλιώτη (γραμματέας), Νίκος Νικολάου (ταμίας), Νέλλη Ανδρικοπούλου, Καίτη Αντύ-

πα, Μαριλένα Αραβαντινού, Μίνως Αργυράκης, Έλλη Βοΐλα, Ανδρέας Βουρλούμης, Νί-

κος γεωργιάδης, γεώργιος γεωργίου, Νίκος Εγγονόπουλος, Μπούμπα (Αγλαΐα) λυ-

μπεράκη-Μόραλη [η οποία υπήρξε η 2η σύζυγος του Μόραλη, μητέρα του Κωνσταντί-
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the public. unless, he added, it was in this sense that charges were pressed 

against the newspaper.” See Αλλαγή, 11/1/1953.

62. “In Armos (21, Iraklitou Street, Dexameni, kolonaki) the painter, profes-

sor at the Athens School of Fine Arts, Mr Y. Moralis, shows 16 paintings, four 

lithographs and eight drawings. These include the works that the distin-

guished artist showed, with extraordinary success, at the venice Biennale 

last year.” See “Καλλιτεχνικά. Η έκθεσις του καθηγητού κ. Ιωάννου Μόραλη”, 

Καθηµερινή, 21/3/1959.

63. See Φανή-Μαρία Τσιγκάκου (ed.), op. cit., p. 64-68, where Moralis dis-

cusses his Biennale experience. This is basically an excerpt from a conversa-
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της Σχολής Καλών Τεχνών κ. Ι. Μόραλης εκθέτει 16 πίνακάς του, 4 λιθογραφίες και 8 σχέ-

δια. Εις τα έργα αυτά περιλαμβάνονται και εκείνα που παρουσίασε, με εξαιρετικήν επιτυ-

χίαν, πέρυσιν εις την «Μπιεννάλε» της Βενετίας ο εκλεκτός καλλιτέχνης». Βλ., «Καλλιτε-

χνικά. Η έκθεσις του καθηγητού κ. Ιωάννου Μόραλη», Καθηµερινή, 21/3/1959. 

63. Βλ., Φανή-Μαρία Τσιγκάκου (επιμ.), ό.π., σ. 64-68, όπου ο Μόραλης αναφέρεται στην 

εμπειρία της Biennale. Πρόκειται ουσιαστικά για απόσπασμα από τη συζήτησή του με τον 

∆ιονύση Φωτόπουλο στο πατάρι των εκδόσεων Ίκαρος. Η συζήτηση δημοσιεύθηκε στο βι-

βλίο του Φωτόπουλου, Αγαπητέ µου Γιάννη, Αθήνα, 1997 μαζί με τις επιστολές που αντάλ-

λαξαν Τσαρούχης και Μόραλης, όταν ο πρώτος μετά τη Βενετία βρέθηκε στο Ντάλλας, προ-

κειμένου να κάνει τα σκηνικά και τα κοστούμια για τη Mήδεια του Mινωτή με την Κάλλας. Σε 

μία από αυτές τις επιστολές ο Τσαρούχης του ανακοινώνει ενθουσιασμένος ότι βρήκε τεύχη 

του Domus με το άρθρο του Ponti (βλ., Gio Ponti, “Il piacere di disegnare la figura umana”, 

Domus, 346, Σεπτέμβριος 1958, σ. 33-35) και ότι θα αγοράσει και για εκείνον ένα αντίτυπο. 

Ο Gio Ponti υπήρξε Πρόεδρος (Commissario Straordinario) της Biennale, με γενικό γραμ-

ματέα τον ιστορικό τέχνης Rodolfo Pallucchini. Ο Ponti, που ανέλαβε την αναδιοργάνωση 

του θεσμού μετά τον Πόλεμο, στα 1948, ήταν αρχιτέκτονας, με σημαντική παρουσία επίσης 

στο βιομηχανικό σχέδιο και τις εφαρμοσμένες τέχνες. Το περιοδικό Domus, προσωπικό του 

δημιούργημα, πρωτοκυκλοφόρησε το 1928. Στον Μόραλη με μία φράση θα αναφερθεί και 

η εφημερίδα Combat στο φύλλο της 16ης Ιουνίου του 1958, στο πλαίσιο του δημοσιεύματος 

«la XXIXe Biennale de venise», χαρακτηρίζοντάς τον «peintre figuratif très intéressant», 

ενώ η εφημερίδα Le Monde, 15-16/6/1958, θα χαρακτηρίσει «κλασικούς» τους δύο Έλληνες 

ζωγράφους και θα παρομοιάσει τον Μόραλη, όχι άστοχα, με τον Jean Souverbie. 

64. Με την περίπτωση του Μόραλη ειδικότερα, θα ασχοληθεί και ο J. P. Hodin, που θα χα-

ρακτηρίσει το έργο του «pleasing Neo-Classicism à la Braque», τοποθετώντας τον ωστό-

σο στην ίδια κατηγορία με ζωγράφους άλλων χωρών (τον Ολλανδό Gerrit Benner, τον γάλ-

λο Edouard Pignon, τον Βέλγο Roger Dudant και τον Φινλανδό unto koistinen συγκεκρι-

μένα), που αν και του προκάλεσαν το ενδιαφέρον, κρίνει πως δεν προσφέρουν κάτι και-

νούργιο στους πειραματισμούς της παραστατικής ζωγραφικής. 

Βλ., J. P., Hodin, “venice reflects the urge for figuration”, The Studio. The Leading 

Magazine of Contemporary Art, September 1958, σ. 74.

65. Ε. ∆. Ματθιόπουλος, στο, Γιάννης Τσαρούχης 1910-1989, ό.π., σ. 27.

66. Gio Ponti, ό.π. Αποσπάσματα από τις δύο πρώτες παραγράφους του άρθρου.

67. Βλ., Φανή-Μαρία Τσιγκάκου (επιμ.), ό.π., σ. 52.

68. ∆. Ε. Ευαγγελίδης, ό.π. Ανάλογες ήταν τότε και οι σκέψεις του γιώργου Πέτρη: «Παρό-

λο που είναι κλασικος στην αντίληψη και κρατά τους κανόνες, συχνά μας οδηγεί σε απρό-

οπτα προσωπικά του συμπεράσματα, καρπούς μιας πολύχρονης μελέτης». Βλ., γιώργος 

Πετρής, Επιθεώρηση Τέχνης, τχ. 52, Απρίλιος 1959, σ. 230-232, στο, γιώργος Πετρής, Επι-

θεώρηση Τέχνης. Τεχνοκριτικά κείµενα 1953-1986, επιμέλεια: Ευγένιος ∆. Ματθιόπου-

λος, Αθήνα–Ηράκλειο, Aica Ελλάς–Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2008, σ. 132.

69. Απόσπασμα από την ομιλία του Μανώλη Χατζηδάκη για τον γιάννη Μόραλη στο Αθη-

ναϊκό Τεχνολογικό Ινστιτούτο. Παρατίθεται στο σχετικό ρεπορτάζ του Μ. Κούγελου, βλ., 

«Το έργο των γ. Μόραλη και Χ. Καπράλου στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο», Επιθεώρηση Τέ-

χνης, τχ. 77, Μάιος 1961, σ. 525.

70. Μια πρώτη ολοκληρωμένη ενότητα αυτής της δουλειάς θα παρουσιάσει στην τρίτη 

ατομική του έκθεση το 1972 στη γκαλερί Ζουμπουλάκη, εγκαινιάζοντας μια μακρά συ-

νεργασία.

71. Μαρίνος Καλλιγάς, «Μια σημαντική έκθεση. Η πρόσφατη δουλειά του γιάννη Μόρα-

λη», Το Βήµα, 18/5/1963, βλ., στο, Μαρίνος Καλλιγάς. Τεχνοκριτικά 1937-1982, ό.π., σ. 

500-501.

tion with Dionyssis Fotopoulos at the attic of the Ikaros bookstore in Athens. 

The conversation was published in Φωτόπουλος, Αγαπητέ µου Γιάννη, Athens, 

1997, along with the letters Tsarouchis and Moralis exchanged when, after 

venice, the former went to Dallas to design the sets and costumes for Medea, 

featuring Maria Callas and directed by Minotis. In one of those letters, Tsarou-

chis excitedly announced that he had found Domus magazine numbers with 

the article by Ponti (see Gio Ponti, “Il piacere di disegnare la figura umana”, 

Domus, 346, September 1958, p. 33-35) and would buy a copy for him. Gio 

Ponti was Commissario Straordinario of the Biennale, and the art historian 

Rodolfo Pallucchini General Secretary. Ponti, who was tasked with restoring 

the Biennale after the war, in 1948, was an architect and also involved with 

industrial design and the applied arts. Domus magazine, his pet project, was 

first released in 1928.

Another brief reference to Moralis was made in Combat newspaper on 

16/6/1958, in “la XXIXe Biennale de venise”, in which he was described as 

a “very interesting figurative painter”, while Le Monde, 15-16/6/1958, char-

acterised the two Greek painters as “classics” and compared Moralis, not 

unfittingly, to Jean Souverbie.

64. J.P. Hodin also discussed Moralis in particular, characterising his work 

as a “pleasing Neo-Classicism à la Braque”, but classifying him in the same 

category with artists from other countries (namely the Dutchman Gerrit Ben-

ner, the Frenchman Édouard Pignon, the Belgian Roger Dudant and the Finn 

unto koistinen) who, although they interested him, he felt that they did not 

offer anything new to the investigation of figurative painting. See J.P. Hodin, 

“venice reflects the urge for figuration”, The Studio. The Leading Magazine of 

Contemporary Art, September 1958, p. 74.

65. Ε. ∆. Ματθιόπουλος in Γιάννης Τσαρούχης 1910-1989, op. cit., p. 27.

66. Gio Ponti, op. cit. Excerpts from the first two paragraphs of the article.

67. See Φανή-Μαρία Τσιγκάκου (ed.), op. cit., p. 52.

68. Ευαγγελίδης, op. cit. Yorgos Petris thought along the same lines: “Even 

though he is a classicist in perception and adheres to the rules, he often 

leads us to unexpected personal conclusions, the fruit of his long years of 

study.” See γιώργος Πετρής, Επιθεώρηση Τέχνης, No. 52, April 1959, p. 230-

232, in γιώργος Πετρής, Επιθεώρηση Τέχνης. Τεχνοκριτικά κείµενα 1953-1986, 

Ευγένιος ∆. Ματθιόπουλος (ed.), AICA Greece, Crete university Press, Athens, 

Heraklion, 2008, p. 132.

69. Excerpt from the lecture by Manolis Hatzidakis on Moralis at the Athens 

Technological Institute. Cited in the related report by M. kougelos; see “Το 

έργο των γ. Μόραλη και Χ. Καπράλου στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο”, Επιθεώρηση 

Τέχνης, year 7, v. 13, No. 77, p. 525.

70. A first complete series of work in this vein went on display at the artist’s 

third solo exhibition at Zoumboulakis Art Galleries, in 1972, which marked the 

beginning of a long association.

71. Μαρίνος Καλλιγάς, “Μια σημαντική έκθεση. Η πρόσφατη δουλειά του 

γιάννη Μόραλη”, Το Βήµα, 18/5/1963. See Μαρίνος Καλλιγάς. Τεχνοκριτικά 

1937-1982, op. cit., p. 500-501.
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Ο λόγος των καλών ζωγράφων είναι πάντα αποκαλυπτικός γιατί αφηγείται τον 

τρόπο με τον οποίο οι καλλιτέχνες προσπαθούν να εκφράσουν την ίδια τη ζωή, 

μέσα από την δημιουργία της ιδιαίτερης πραγματικότητας των έργων τους. Ο 

γιάννης Μόραλης το πράττει σε όλη του τη ζωή. Στο εκτενές απόσπασμα που 

ακολουθεί εκθέτει απλά, αλλά θεμελιώδη ζητήματα γύρω από τη σχέση του 

καλλιτέχνη με την τέχνη.

«Ο ζωγράφος, νομίζω δεν κάνει τίποτα άλλο από το να συνθέτει σε μιαν επιφά-

νεια χρώματα και σχήματα, δημιουργώντας έτσι έργα, που πέρα από την καθαρά 

διακοσμητική τους χρησιμοποίηση μέσα σ’ένα αρχιτεκτονικό χώρο, εκφράζουν, 

υποβάλλουν, τα συναισθήματα, τις ιδέες, τις εικόνες του κόσμου, όπως τον συ-

νέλαβε ο καλλιτέχνης με την ευαισθησία του.

Η ζωγραφική είναι μια έκφραση ζωής και ο ζωγράφος εκφράζει τη ζωή, με 

τη γενικότερη σημασία του όρου, είτε μεταχειριζόμενος γι αυτό συγκεκρι-

μένες μορφές είτε αφηρημένα σχήματα…Ο καλλιτέχνης ένα και μόνο σκο-

πό έχει και αυτόν πρέπει να έχει: να εκφραστεί απόλυτα… Φυσικά ο ζωγρά-

φος έχει να διανύσει ένα μεγάλο και δύσκολο δρόμο ώσπου να καταχτήσει 

τα μέσα του, τη γλώσσα του, δηλ. τα εκφραστικά εκείνα μέσα, που μπορούν 

να εκφράσουν το όραμά του. Είναι ένας δρόμος που θα τον καταχτήσει βήμα 

προς βήμα. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το παρακάμψει. Και κατά την 

αδιάκοπη αυτή προσπάθειά του παράγει και δημιουργεί έργα, που, παρόλο 

που φέρουν τη σφραγίδα αυτής της προσπάθειας, συχνά δεν παύουν να εί-

ναι υποβλητικά. 

Βέβαια, αν ψάχνοντας για το υλικό μου, κλειστώ μέσα στην τεχνική μου, αν ψά-

χνοντας για το ύφος, τη μορφή, που θα έχει ένας πίνακας, πάρω όλα μου τα μέ-

τρα ώστε ν’ ανήκει ο πίνακας σ’ αυτή τη σχολή κι όχι στην άλλη, να ασεβήσω στο 

ένστικτό μου, ή την πρώτη μου ύλη θα κάνω τότε μια ζωγραφική απάνθρωπη, 

που δεν θα συγκινεί, δεν θα πείθει, αλλά θα υποστηριχθεί από τους οπαδούς 

της τάδε ή δείνα σχολής επειδή θα φέρνει τα εξωτερικά της γνωρίσματα. Προ-

σωπικά δε νομίζω πως υπάρχει καμιά συνταγή που να μας λέει πώς κατασκευ-

άζεται ένα γνήσιο έργο τέχνης». 1

Ο γιάννης Μόραλης σε ηλικία σαράντα ετών, με αξιόλογο έργο σε πλήρη δη-

μιουργική εξέλιξη, με προσωπική γραφή και τεκμηριωμένη άποψη, με υψηλή 

ποιότητα της εκφραστικής γλώσσας του έργου του, μιλά με καλλιέργεια, γνώση, 

διαίσθηση, με σεμνότητα, ειλικρίνεια, ευθύτητα και ευαισθησία, για τα απλά και 

τα σύνθετα, για τα πεζά και τα πνευματικά της τέχνης, μιλά με απλότητα και κα-

θαρότητα για τη διαδικασία της δημιουργίας, για τις μεταβατικές περιόδους, για 

την έρευνα και τη μελέτη, για τον αγώνα κατάκτησης των εκφραστικών μέσων, 

για το ύφος και τη μορφή, για την τεχνική στην υπηρεσία της δημιουργίας, για 

The words of fine painters are always revealing, as they speak of 

how these artists attempt to convey life itself by creating a distinctive 

reality in their works. Yannis Moralis did so throughout his life. In the 

extensive excerpt below, he discusses simple yet fundamental is-

sues surrounding artists’ relationship with art.

“The painter, I think, does nothing but compose   colours and shapes 

on an surface, creating works that, beyond their purely decorative 

role in architectural applications, convey the feelings, ideas and im-

ages of the world as perceived by the artist’s sensibility.

Painting is an expression of life, and the artist expresses life, in the 

broader sense of the word by employing either specific or abstract 

forms […] The artist has, and must have, only one goal: to express 

himself fully […] Of course, the artist must travel on a long and dif-

ficult path until he conquers his means, his language, that is, the cre-

ative means that enable him to convey his vision. It is a path he must 

conquer step by step. This is unavoidable. And in his ongoing effort 

he produces works that, while bearing the stamp of this effort, often 

manage to be evocative.

Of course […] if looking for my material I become encaged in my 

technique, if, looking for the style and form that a painting will as-

sume, I take all the necessary steps in order for the painting to be-

long to this school, or to that one, if I disrespect my instinct, or my 

material, then I will produce an inhuman painting, one that is un-

able to touch the heart, to convince, yet one that will be supported 

by the followers of this or that school because it carries the school’s 

outward traits. Personally, I do not think there is a recipe to make a 

genuine work of art.” 1

Aged 40, Yannis Moralis, with a notable body of work in full swing, 

with a personal écriture and reasoned opinion, with a high-quality 

expressive idiom, speaks in a cultured, knowledgeable, intuitive 

manner, with modesty, honesty, openness and sensitivity, about the 

simple and the complex, the mundane and the spiritual in art; he 

speaks with simplicity and clarity about the creative process, about 

his periods of transition, research and study, his struggle to conquer 

his artistic means, about style and form, technique in the service 

of artistic creativity, about the feeble, artificial attempt to make art 

conform to schools, about innovation, renewal and the evolutionary 

stages of art, about the authenticity of a true work of art.

Ο ΜΕγΑλΟΣ ΜΟΡΑλΗΣ: 
Ο ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ, Ο ΚλΑΣΙΚΟΣ, 
Ο ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ, Ο ΑΝΑΝΕώΤΗΣ

Με τη σκέψη στον Θησέα

THE GREAT MORAlIS: 
THE TRADITIONAl, THE ClASSIC, 

THE MODERN, THE INNOvATOR

Thinking of Thesseus
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την άνευρη, τεχνητή προσπάθεια ένταξης της δημιουργίας σε σχολές, για τους 

νεωτερισμούς, για την ανανέωση και τα εξελικτικά στάδια της τέχνης, για τη γνη-

σιότητα του πραγματικού έργου τέχνης.

Η εξέλιξη της τέχνης του Γ. Μόραλη, 

μέσα από τη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης 

Η συλλογή έργων του γιάννη Μόραλη στην Εθνική Πινακοθήκη αριθμεί εκατόν 

πενήντα ένα έργα, λάδια, ακρυλικά, σχέδια, χαρακτικά, τα οποία εκτελέστηκαν 

από το 1934 έως το 1982. Από το σύνολο αυτό, μόνο τα τριανταεπτά είναι ζω-

γραφικά έργα, κυρίως ελαιογραφίες, κι από αυτά τα εννέα είναι έργα που απο-

κτήθηκαν σε προηγούμενες περιόδους ή προέρχονται από τη συλλογή Κουτλί-

δη. Τα υπόλοιπα εικοσιοκτώ προέρχονται από τη μεγάλη δωρεά του ζωγράφου 

προς την Εθνική Πινακοθήκη, συνολικά εκατόν δέκα τριών έργων,  με απόφαση 

του ∆.Σ. του Ιδρύματος, με ημερομηνία 5 Ιουλίου 1988. Τα εικοσιοκτώ μοναδικά 

έργα της δωρεάς, συνειδητές επιλογές από τον ίδιο το ζωγράφο, καλύπτουν την 

περίοδο από το 1934 έως το 1968. 

Αξίζει όμως στο σημείο αυτό να αναφερθούμε σε κάποιους από τους πολλούς 

μελετητές του έργου του μεγάλου μας ζωγράφου. 

Ο συνοδοιπόρος του Μόραλη, ο φίλος της γενιάς του 1930, ο Νίκος Χατζηκυριά-

κος-γκίκας, το 1979, διατυπώνει έναν ύμνο ενός καλλιτέχνη προς άλλον, ομοϊ-

δεάτη καλλιτέχνη: «Είναι πρωτίστως άνθρωπος του μέτρου και της τάξεως, πρό-

τυπον κλασσικής ιδιοσυγκρασίας… Τοιαύτη εν ολίγοις η πορεία του καλλιτέ-

χνου, εκ’ της οποίας δύναται κανείς να συνάξη το σοβαρόν, έντιμον και θαρρα-

λέον του χαρακτήρος του. Εκείνο ακριβώς όπερ μας υποχρεώνει να αναγνωρί-

σωμεν εις αυτόν την ανωτερότητα, ήτις δέον κατά την γνώμην μας να τιμηθή δια 

του Αριστείου των Τεχνών της Ακαδημίας Αθηνών». 2

Η ιστορικός τέχνης, η παλαιότερη, λαμπρή Επιμελήτρια της Εθνικής Πινακοθή-

κης, Νέλλη Μισιρλή, επικεντρώνοντας στην ουσία γράφει το 1983: «Παντού η 

ίδια αναγωγή στην ιδέα, στο ιδεολογικό απείκασμα της πραγματικότητας, πα-

ντού ο ίδιος στοχασμός για την υπαρξιακή και τελολογική υπόσταση των ανθρώ-

πων και των πραγμάτων». 3

Η Ελένη Βακαλό, την ίδια χρονιά, αναλύοντας το έργο του γ. Μόραλη αναφέρει: 

«Νηφάλια, ελεγχόμενη φύση, ο Μόραλης γρήγορα απομακρύνεται από τις ρο-

μαντικές κλίσεις εξπρεσιονιστικού τύπου, για να εκφραστεί, από ιδιοσυγκρασία, 

«κλασσικά», εννοώ με πρόθεση και στόχο τη μορφή και όχι με μέσο τη μορφή. 

Έτσι το πρόβλημα εμφανίζεται, πώς θα ενταχτεί η μορφή με την ολοκλήρωσή 

της σε όγκο, όψη και όρια, μέσα στο χώρο του επιπέδου», και συνεχίζει την ανά-

λυσή της σχετικά με το χώρο, το ρόλο του φωτός, τα κοινά χαρακτηριστικά του 

έργου του με αυτό του Τσαρούχη. 4

Με την ευκαιρία της αναδρομικής έκθεσης του ζωγράφου στο Μουσείο το 1988, 

ο τότε διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης, ∆ημήτρης Παπαστάμος, προχωρά 

σε μια εκτενή ανάλυση της προσωπικότητας, του έργου, της θεματογραφίας και 

της μορφολογικής εξέλιξης του έργου του γιάννη Μόραλη. Στο κείμενο αναφέ-

ρεται και σε συγκεκριμένα έργα της μετέπειτα συλλογής του Μουσείου. 5 

The evolution of the art of Yannis Moralis 

through the collection of the National Gallery

There are 151 works by Yannis Moralis in the National Gallery col-

lection – oil and acrylic paintings, drawings, prints – made between 

1934 and 1982. Of these, 37 only are paintings, mostly oils, and nine 

were previously acquired or came from the koutlidis collection. The 

remaining 28 form part of the artist’s major donation to the National 

Gallery, totalling 113 works, according to the decision of the founda-

tion’s Board dated July 5, of 1988. The 28 unique works in the dona-

tion, chosen by the artist himself, span the period 1934-1968.

let us now make a brief reference to some of the numerous schol-

ars who studied the work of the great Greek painter.

Moralis’s companion and friend from the Generation of the 1930s, 

Nikos Hadjikyriakos-Ghika, wrote, in 1979, the following as praise by 

an artist to a fellow artist of the same persuasion: “He is primarily a 

man of moderation and order, an exemplary classical personality […] 

Such is this artist’s career, in short, that it demonstrates the serious-

ness, integrity and courage of his character. It is precisely that which 

forces us to acknowledge in him the superiority that, very appropri-

ately in our opinion, is honoured by the Medal for Excellence in Fine 

Arts from the Academy of Athens.” 2

The art historian and former brilliant curator of the National Gallery, 

Nelly Missirli, focusing on the essential, wrote in 1983: “The same 

reduction to the idea is, to the ideological facsimile of reality is ev-

erywhere; the same thought about the existential and teleological 

essence of people and of things is everywhere.” 3

In her discussion of Yannis Moralis’s work, Eleni vakalo wrote, dur-

ing the same year: “A sober, controlled nature, Moralis soon moved 

away from romantic inclinations in an expressionist vein, in order to 

express in a “classical” manner by temperament, that is, with form 

as his intention and goal, rather than as his medium. The problem 

therefore arises of how form becomes part of the mass, appearance 

and limits within the plane”, and she went on to discuss space, the 

role of light, common features in his work and in that by Tsarouchis. 4

In the context of the retrospective exhibition for Moralis at the Na-

tional Gallery, in 1988, the then director of the museum, Dimitris Pa-

pastamos, made extensive reference to the personality, work, sub-

ject matter and morphological evolution of Yannis Moralis’s work. 

Papastamos also discusses some of the works that would become 

part of the museum collection later on. 5

In 1993, Chryssanthos Christou made a comprehensive, systematic 

and dense analysis of the work of Yannis Moralis. In his detailed dis-

cussion of the artist’s evolution, he mentioned several works in the 

National Gallery collection. Some of his general findings are notable: 

“An intellectual person, a true artist, Moralis, his work distinguished 
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Ο Χρύσανθος Χρήστου, το 1993, καταθέτει μια εμπεριστατωμένη, συστηματική 

και πυκνή ανάλυση του έργου του γ. Μόραλη. Στη λεπτομερή ανάλυση της εξε-

λικτικής πορείας του ζωγράφου, αναφέρεται και σε πολλά έργα της συλλογής 

της Εθνικής Πινακοθήκης. Αξίζει να συγκρατήσουμε κάποιες γενικές διαπιστώ-

σεις του: «Πνευματικός άνθρωπος, γνήσιος δημιουργός ο Μόραλης, με το έργο 

του που διακρίνεται για τον πλούτο της μορφοπλαστικής του φαντασίας και την 

ποιότητα της εκφραστικής του γλώσσας, την εσωτερικότητα των μορφών και τη 

δύναμη υποβολής του χώρου, εκφράζει τη μεταπολεμική μας τέχνη». για να κα-

ταλήξει, μετά την εκτενή του ανάλυση: «Ο Μόραλης παραμένει σταθερά ο κυνη-

γός μιας ουτοπίας, ο απολογητής ενός κλασικού οράματος σ’ έναν κόσμο που 

χαρακτηρίζεται από μια ισοπεδωτική οπτική αντίληψη. γι’ αυτό ακριβώς και το 

έργο διδάσκει». 6

Ακολουθεί η παρουσίαση των έργων της συλλογής της Πινακοθήκης κατά ενό-

τητες, μορφολογικού και αισθητικού περιεχομένου, σε μια χρονολογική εξέλι-

ξη κατά δεκαετίες.

Στην πρώτη ενότητα της συλλογής της Πινακοθήκης ανήκουν έντεκα έργα, λά-

δια της δεκαετίας 1930. Κυρίως πρόκειται για προσωπογραφίες, νεκρές φύσεις, 

ένα τοπίο κι ένα γυμνό. Το πρώτο –χρονολογικά– έργο με τίτλο Νεκρή φύση, 

του 1934, έργο μικρών διαστάσεων, απεικονίζει ένα σύνολο αντικειμένων, μια 

κανάτα, φλιτζάνια, βιβλία, πάνω σε ένα τραπέζι με λευκό τραπεζομάντιλο, σε 

ανάπτυξη σε έναν ουδέτερο χώρο με σκούρα επίπεδα. Της ίδιας χρονιάς είναι το 

γνωστό Στον υπαίθριο φωτογράφο, με τελείως διαφορετική σύλληψη, με πειρα-

ματική διάθεση και απλοποιημένη διατύπωση, με επιρροές από τη λαϊκή παρά-

δοση. Το Τοπίο της Αθήνας, του 1936, σε σκούρες αποχρώσεις του καφέ, είναι 

ένα από τα λίγα τοπία τα οποία προσμετρώνται  στην παραγωγή του ζωγράφου.7  

Τα μοναδικά έργα, Ο ζωγράφος µε τον Νίκο Νικολάου, του 1937, της συλλογής 

του Ιδρύματος Κουτλίδη, και Αυτοπροσωπογραφία, της επόμενης χρονιάς, όπως 

και πολλές προσωπογραφίες του 1930-1940, αναπτύσσονται μέσα από ένα να-

τουραλισμό, έναν ιδιαίτερο ρεαλισμό, με μια αναζήτηση του μυστηρίου των μορ-

φών, με μια διάθεση ψυχολογικής διείσδυσης στα πρόσωπα, και έμφαση σε ένα 

βουβό συμβολισμό. 

Στο πρώτο, η φιγούρα του φίλου του ζωγράφου Νίκου Νικολάου σε δεύτερο 

πλάνο αχνοφέγγει, ενώ ο Μόραλης, στο πρώτο επίπεδο, σε αναγεννησιακού τύ-

που στάση, κοιτά κατάματα το θεατή, λες και θέλει απλόχερα να του αποκαλύ-

ψει όλα τα στοιχεία της προσωπικότητάς του. Το έργο αποτελεί ένα είδος επίση-

μης κατοχύρωσης μιας ειλικρινούς φιλίας. Είναι η στιγμή που οι δύο φίλοι ζω-

γράφοι, φεύγουν μαζί για τη Ρώμη, μοιραζόμενοι την υποτροφία της Ακαδημίας 

Αθηνών, που κέρδισε ο Μόραλης, μιας και η συμφωνία μεταξύ τους ήταν πως 

όποιος από τους δύο την κέρδιζε, θα την μοιραζόταν με τον άλλο. Η  Αυτοπρο-

σωπογραφία, του 1938, αποτελεί μνημείο μινιμαλιστικής, ερμητικής αποτύπω-

σης της πραγματικότητας, κλείνοντας το μάτι στην αιωνιότητα. 

Η εσωτερικότητα των μορφών, αλλά και η ενδοσκοπική διάθεση χαρακτηρίζει 

τα πρώτα πορτρέτα του ζωγράφου, ενώ εξακολουθεί να συντροφεύει τις μορ-

φές του σε όλη την εξέλιξη της τέχνης του μέσα στο χρόνο. Η Προσωπογραφία 

του γλύπτη Γιάννη Παππά, του 1938, της Συλλογής Κουτλίδη, και η Προσωπο-

γραφία Φωκίωνος ∆ηµητριάδη, δωρεά Μαρίας Φ. ∆ημητριάδη, το 1982, παρου-

by its wealth of morphological invention and quality of expressive lan-

guage, the inner life of the figures and the evocative power of space, 

is the epitome of post-war [Greek] art.” And he concludes: “Moralis 

firmly remains the seeker of a utopia, the apologist of a classical vi-

sion in a world characterised by a homogenising visual perception. 

And this is precisely the reason why his work is instructive.” 6

Below is a discussion of the works in the collection of the National 

Gallery divided into sections according to morphological and aes-

thetic content, chronologically arranged by decade.

In the first section, the National Gallery collection comprises 11 oil 

paintings, dating from the early 1930s. They are mainly portraits, 

still lifes, a landscape and a nude. Chronologically the first, Still Life, 

of 1934, is a small-scale arrangement of objects – a pitcher, cups, 

books on a table laid with a white tablecloth, against a neutral space 

of dark planes. At the outdoor photographer’s is a well known work 

dating from the same year; it emanates from a completely differ-

ent concept, in a mood of experimentation and simplified articulation, 

with influences from the folk tradition. Landscape in Athens, of 1936, 

in dark shades of brown, is one of the few landscape paintings in the 

artist’s entire body of work. 7

The unique works The painter with Nikos Nikolaou, of 1937, in the 

koutlidis Foundation collection, and Self-portrait, dating from the fol-

lowing year, along with several portraits of the 1930s, evolve through 

naturalism and a distinctive realism, in an investigation of the mystery 

of the figures and their psychological examination, with an emphasis 

on silent symbolism.

In the first, the figure of the artist’s friend, the painter Nikos Niko-

laou, can barely be identified in the background, whereas the figure 

of Moralis is in the foreground, in a Renaissance-like pose, looking 

straight at the viewer, as if he wished to generously lay bare all as-

pects of his personality. This work is a kind of official validation of a 

sincere friendship. It was made when the two friends and painters 

left for Rome together, sharing the Academy of Athens fellowship 

won by Moralis, in accordance with the terms of their agreement that 

if one of them got it, he would share it with the other. Self-Portrait, of 

1938, is a monumental, minimalist, hermetic rendition of reality, a clin 

d’œil to eternity.

The inner vibrancy of the figures and their introspective mood are 

characteristic of the artist’s early portraits and continued to imbue his 

figures throughout his career. Portrait of the sculptor Yannis Pappas, 

of 1938, in the koutlidis Collection, and Portrait of Fokion Dimitriadis, 

donated by Maria F. Dimitriadi in 1982, reveal an effort to capture both 

the facial features and personality of the sitters. In the latter, the treat-

ment of the white shirt, with the shadows and angular deployment of 

the folds, is an early example of a morphological feature that would 



48

σιάζουν μια προσπάθεια άψογης απόδοσης των φυσιογνωμικών χαρακτηριστι-

κών και της προσωπικότητας των προσώπων. Στο δεύτερο, η επεξεργασία του 

λευκού πουκάμισου, με τις σκιές και τις γωνιώδεις αναπτύξεις των πτυχών, εί-

ναι ένα αρχικό στοιχείο μορφοπλαστικής ανάπτυξης, που επανέρχεται σε πιο 

συγκροτημένη πρόταση στη σειρά των ΕπιτυµβίωνΣυνθέσεων, του 1958-1963. 

Στην Προσωπογραφία Σµαράγδας Μοστράτου, του 1939, ο ζωγράφος εστιάζει 

στο βλέμμα, ενώ στην Προσωπογραφία του ζωγράφου Θεοδοσίου Χριστοδού-

λου, του 1938, επικεντρώνεται περισσότερο στην απόδοση του μυστηρίου της 

προσωπικότητας, με τη διστακτική κλίση του σώματος, με το σφιγμένο δεξί χέρι 

και την σχηματοποίηση στην απεικόνιση του προσώπου και την στοιχειώδη απο-

τύπωση των φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών.

για το έργο ο Τώνης Σπητέρης αναφέρει το 1952: «Ο πόλεμος αναγκάζει τον Μό-

ραλη να επιστρέψει στην Ελλάδα. Συγκεντρώνεται. Το πορτραίτο του κ. Χριστο-

δούλου, το οποίο παρουσιάζει στην 1η Πανελλήνια Έκθεση, δεν θα είναι παρά 

ένα πρώτο βήμα στα πλαίσια αυτής της αναζήτησης του πνευματικού, από το 

οποίο το έργο του θα φορτισθεί από δω και πέρα. Η ποίηση του θέματος εκφρά-

ζεται εδώ με την ερμηνεία την οποία δίνει ο ζωγράφος σε σχέση με τον θαυμα-

σμό του στη φύση. Η ύλη του είναι λεία και δουλεμένη, το σχέδιό του προσεκτι-

κό, η κατασκευή του γίνεται πιο στέρεη». 8

Η Νεκρή φύση του 1939, της συλλογής Κουτλίδη, με το αναποδογυρισμένο συρ-

τάρι, τα βιβλία, τον κονδυλοφόρο, το ασημένιο κουτί, το κολιέ μαργαριταριών και 

το χρυσό δαχτυλίδι, δεν είναι παρά μια αφορμή για να αναπτύξει ο ζωγράφος 

την δυνατότητα απόδοσης της πραγματικότητας, με μια σκηνοθετημένη αποτύ-

πωση του στιγμιαίου και του φευγαλέου, με το ανοιχτό βιβλίο στην PREFACE και 

την ανοιχτή κοσμηματοθήκη.

Το Γυµνό, του 1939, με την ξαπλωμένη γυναικεία φιγούρα με θέα την πλάτη και 

το πίσω μέρος του σώματος, μας προδίδει την ματιά που έχει ρίξει ο νεαρός ζω-

γράφος στα διάσημα ξαπλωμένα γυμνά της Αναγέννησης, στις Αφροδίτες του 

Giorgione και του Tiziano. Είναι η περίοδος 1937-39 της παραμονής του Μόρα-

λη στη Ρώμη και το Παρίσι, με υποτροφία της Ακαδημίας Αθηνών, από το κλη-

ροδότημα της Ουρανίας Κωνσταντινίδου, και η μελέτη από φυσικού, των μεγά-

λων στιγμών της ιστορίας της τέχνης. 

Η εξήγηση, γιατί ο Μόραλης δεν παρέμεινε στη Ρώμη, όπου πήγε τον Ιούνιο του 

1937, αλλά έφυγε για το Παρίσι το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, τη στιγμή που, 

κατά την Ακαδημία Αθηνών, οι γάλλοι φοιτητές ονειρεύονταν να κερδίσουν το 

Prix de Rome, έρχεται αποστομωτικά από τον ίδιο: «Στη Ρώμη βρίσκονται ο Ρα-

φαήλος, ο Μιχαήλ Άγγελος κι εγώ. Θα επιθυμούσα να γνωρίσω όλους όσους 

υπάρχουν ενδιάμεσα».9 Η απάντηση αυτή επίσης προδιαγράφει την πορεία του 

Μόραλη, την διάθεσή του για γνώση, μελέτη και έρευνα, στην υπηρεσία της ανα-

ζήτησης μιας νέας, στέρεας και καθαρά προσωπικής διατύπωσης. Ο Μόραλης 

στο Παρίσι θα συνεχίσει τις σπουδές του, με μαθήματα ζωγραφικής και τοιχο-

γραφίας στην École des Beaux Arts, αλλά και μωσαϊκού στην  École des Arts 

et Μétiers. Ακόμη, στα μουσεία θα «γνωρίσει» όλους όσους υπάρχουν ανάμεσα 

στο Ραφαήλ, τον Μιχαήλ Άγγελο και τον ίδιο, όπως ανέφερε παρά πάνω.   

Όλα τα έργα της δεκαετίας του 1930 αποκαλύπτουν τις σχεδιαστικές και ζω-

re-emerge, in more accomplished form, in the series of Funerary 

compositions, of 1958-1963.

In Portrait of Smaragda Mostratou, of 1939, Moralis focuses on the 

gaze; in Portrait of the artist Theodossios Christodoulou, of 1938, the 

artist focuses on capturing the mystery of the sitter’s personality, his 

body leaning hesitantly, his right hand clasped tight, with a stylised 

rendition of the face, his facial features sketchily outlined.

Tony Spiteris wrote about this work, in 1952: “The war forced Moralis 

to return to Greece. He was able to concentrate. The portrait of Mr 

Christodoulou, on display at the 1st National Art Fair, was but a first 

step in this quest of the spiritual, which will charge his work from 

now on. The poetry of the subject is conveyed in the artist’s interpre-

tation of his admiration of nature. His material is smooth and elabo-

rately processed; his draughtsmanship meticulous; the construction 

becomes more solid.” 8

Still Life, of 1939, in the koutlidis collection, featuring an overthrown 

drawer, books, a fountain pen, a silver box, a pearl necklace and a 

gold ring, provides the pretext for the artist to capture reality in a 

staged portrayal of the fleeting moment, the book open on the pref-

ace page, the open jewellery box.

Nude, of 1939, with the reclining female figure seen from the back, 

testifies to the fact that the young painter spent some time looking at 

famous Renaissance reclining nude figures, Giorgione and Tiziano’s 

Venuses. This was 1937-1939, the period Moralis spent in Rome 

and Paris as a scholar of the Ourania konstantinidou bequest of the 

Academy of Athens, when the artist studied from life some of the 

greatest examples in art history.

The reason why Moralis did not stay on in Rome, where he went in 

June 1937, but left for Paris in November of that year, when, accord-

ing to the Academy of Athens, French students dreamed of winning 

the Prix de Rome, which enabled them to visit Rome, is supplied by 

the artist himself: “In Rome there is Michelangelo, Rafael and I. But 

I am also interested in what came in between.” 9 Moralis’s response 

also decided the artist’s path, his inclination for knowledge, study and 

research, in a quest for a new, substantial and entirely personal kind 

of painting. In Paris, Moralis pursued his studies, taking up painting 

and mural at the École des Beaux Arts, and mosaic at the École des 

Arts et Métiers. In addition, he familiarised himself with all those “that 

came in between” Raphael, Michelangelo and himself.

All the artist’s works from the 1930s demonstrate his realistic draw-

ing and painting mastery using dark, neutral spaces, which are bare-

ly defined but are there. A classic treatment of simple and suggestive 

allusions. Finally, his works from the 1930s and 1940s are character-

ised by the fundamental acquisition of the Renaissance styles, the 

local use of colour and chiaroscuro. Emphasis is placed on mystery 
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γραφικές ικανότητες του ζωγράφου για απόδοση μιας ρεαλιστικής πραγματι-

κότητας, που διαδραματίζεται σε σκούρους, ουδέτερους χώρους, οι οποίοι μό-

λις οριοθετούνται, ωστόσο υφίστανται. Μια κλασική απεικόνιση με νύξεις απλές 

και υπαινικτικές. Τέλος, τα έργα του 1930, αλλά και του 1940, χαρακτηρίζονται 

από τις θεμελιώδεις κατακτήσεις της αισθητικής της Αναγέννησης, της χρήσης 

των τοπικών χρωμάτων και της φωτοσκίασης. Έμφαση δίδεται στο μυστήριο και 

σε ένα είδος συμβολισμού, ενώ συνυπάρχουν κάποια στοιχεία του γαλλικού μο-

ντερνισμού, κυρίως του Derain.  

Στη δεύτερη ενότητα, με έργα  από το 1940 έως τις αρχές του 1950, υπάρχουν 

επτά έργα, άρρηκτα συνδεδεμένα με τα έργα της προηγούμενης ενότητας και σε 

απόλυτα αρμονική συνέχεια της καλλιτεχνικής του παραγωγής. Πρόκειται για 

προσωπογραφίες και μια νεκρή φύση. 

Η Προσωπογραφία Ιωάννας Ν. Λούρου, εκτελεσμένη περίπου το 1940, από το 

κληροδότημα Ιωάννας Ν. λούρου, παρουσιάζει σε μια καθιστή στάση τριών τε-

τάρτων την εικονιζόμενη νεαρή γυναίκα. Στην προσωπογραφία αποδίδονται χα-

ρακτηριστικά, όπως ηρεμία, χάρη, κομψότητα. 

Στο μοναδικό έργο Ο ζωγράφος µε τη γυναίκα του, του 1943, απεικονίζεται ο 

Μόραλης σε νεαρή ηλικία, μόλις 27 ετών, με την πρώτη σύζυγό του Μαρία Ρου-

σέν, σε ολόσωμα πορτραίτα. ∆ύο νέοι αστοί καλοντυμένοι σε σχεδόν μετωπική 

στάση, όπου ο ζωγράφος κοιτάζει κατάματα το θεατή ενώ η νεαρή σύζυγός του 

στρέφει το βλέμμα προς τον ίδιο. Ο ζωγράφος σε πρώτο επίπεδο, η σύζυγος δι-

ακριτικά λίγο πιο πίσω. Ο ζωγράφος κρατά το πινέλο του, ενώ η νεαρή γυναί-

κα έχει τα χέρια σταυρωμένα μπροστά της.  Στο πάτωμα, μπροστά στα πόδια της 

συζύγου, με τις λευκές γόβες με τα φιογκάκια, ριγμένα τα σύνεργα του ζωγρά-

φου, δύο πινέλα, ένα μπουκαλάκι νέφτι, ένα μεταλλικό πιατάκι, ένα τσαλακωμέ-

νο χαρτί. Η όλη ατμόσφαιρα έχει κάτι από τη συγκρατημένη, υπαινικτική απόδο-

ση μορφών της Αναγέννησης. 

Στην Προσωπογραφία Μαρίας Ρουσέν, της ίδιας χρονιάς, η γυναίκα, σε σκούρο, 

ουδέτερο φόντο, κοιτά μπροστά το θεατή, ενώ ακουμπά τα χέρια της στο τρα-

πέζι. Το πορτραίτο είναι λιτό, αλλά και επίσημο. Η νεαρή γυναίκα, παρουσιάζε-

ται μακιγιαρισμένη, με το καπέλο, το ριγωτό σακάκι, το μαργαριταρένιο κολιέ, το 

λευκό της γάντι. Η κομψότητα, η λεπτότητα και η ηρεμία χαρακτηρίζουν κι αυτό 

το πορτραίτο.

Το έργο ∆ύο φίλες, του 1946, αποτελεί σίγουρα ένα σημαντικό, ένα μοναδικό 

έργο, αποτελεί όμως και ένα σταθμό ντοκουμέντο για την μελλοντική εξέλιξη 

του έργου του ζωγράφου. Σε πρώτο επίπεδο, καθιστή η Ναταλία Μελά, σύζυ-

γος του Άρη Κωνσταντινίδη και πίσω της, λίγο ψηλότερα, η δεύτερη σύζυγος 

του Μόραλη, Αγλαΐα λυμπεράκη. ∆ύο φίλες, δύο συμμαθήτριες, δύο γλύπτριες. 

Σοβαρές και αμίλητες κοιτούν ευθεία το θεατή. Η τελειότητα στην απόδοση των 

φυσιογνωμικών χαρακτηριστικών μαγνητίζει το θεατή. Η μύτη, τα χείλη, τα μά-

τια της Μελά είναι ζωντανά σαν αληθινά. 

Το έργο μέχρι σήμερα παραμένει ένα αριστούργημα διπλής προσωπογραφίας. 

∆ίπλα στις φιγούρες, τα εργαλεία της γλυπτικής -σφυρί, μέτρο, διαβήτης, χάρα-

κας στα χέρια της Μελά- απλές νύξεις, όπως παλιά, ενός υπαινικτικού προσδι-

ορισμού των εικονιζόμενων προσωπικοτήτων. Τα χέρια, εκφραστικά και αληθι-

and on a kind of symbolism; elements of French modernism are also 

apparent, particularly from Derain.

In the second section, comprising works from 1940 until the early 

1950s, there are seven works which are closely linked to those of the 

previous section, in what is a harmonious continuation of his artistic 

production. These works are portraits and a still life.

Portrait of Ioanna N. Lourou, made around 1940, part of the Ioanna 

N. lourou bequest, portrays the young woman seated in three-quar-

ters. The portrait conveys peace, grace and elegance.

In the unique The painter and his wife, of 1943, Moralis is depicted at 

a young age, aged only 27, together with his first wife, Maria Roussen, 

in full-body portraits. Two well-dressed, young, upper-class people, 

in an almost completely frontal pose, the artist looking straight at the 

viewer and his young wife looking towards him. The painter is in the 

foreground, the wife, discreetly, a little further behind. The painter is 

holding his brush; the young woman’s hands are clasped in front of 

her. On the floor, in front of his wife’s feet in white high-heel shoes 

with ribbons, are scattered the painter’s tools – two brushes, a bottle 

of turpentine, a metal plate, a crumpled piece of paper. The overall 

atmosphere has something of the restrained, suggestive rendering 

of figures in the Renaissance.

In Portrait of Maria Roussen, of the same year, the woman gazes 

ahead towards the viewer against a dark, neutral background, her 

hands resting on the table. The portrait is simple yet formal. The 

young woman is portrayed with her face made up, wearing a hat, a 

chalk-stripe jacket, a pearl necklace, a white glove. Elegance, finesse 

and serenity characterise this portrait, too.

Two friends, of 1946, is certainly an important, a unique work, and 

a landmark in the artist’s development. In the foreground, Natalia 

Mela, the architect Aris konstantinidis’s wife, is portrayed seated, and 

behind her, a little above her, Moralis’s second wife, Aglaia lymber-

aki. Two friends, two fellow students, two sculptresses. Serious and 

silent, they look straight towards the viewer. The meticulous render-

ing of the facial features impresses the viewer. Mela’s nose, lips, eyes 

really come alive.

This work remains a masterpiece amongst double portraits to date. 

Beside the figures, the sculptor’s tools – a hammer, a folding ruler, 

a pair of compasses, a ruler in Mela’s hands – easily legible hints, 

reflecting an earlier practice of allusive characterisation of the sitters. 

Expressive and real, the hands create patterns of calm and symme-

try within the composition (Mela), or evoke movement and a centrifu-

gal tendency towards the outside of the painting (lymberaki). The 

background, a neutral dark brown area, simply suggests a space 

against which the female figures project.

The upper section of the composition is enveloped in a folded, flow-
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νά, δημιουργούν ρυθμούς ηρεμίας, συμμετρίας στο εσωτερικό της σύνθεσης 

(Μελά), κίνησης και φυγόκεντρης τάσης προς το εξωτερικό του πίνακα (λυμπε-

ράκη). Το βάθος, το φόντο του πίνακα με μια σκούρα ουδέτερη, καφετιά επιφά-

νεια απλά οριοθετεί το χώρο, όπου προβάλλονται  οι γυναικείες μορφές. 

Η σύνθεση στο άνω μέρος περικλείεται από ένα περιπεπλεγμένο, χυτό ύφασμα. 

Το ύφασμα αυτό, ως υλικό, αλλά και ως φόρμα, αποτελεί την πρώτη εμφάνι-

ση, το πρώτο δείγμα μιας μελλοντικής διερεύνησης, σε επίπεδο φόρμας και πε-

ριεχομένου. Είναι το πρώτο πειραματικό τόλμημα το οποίο θα το συναντήσου-

με αργότερα, ως βασικό στοιχείο στις συνθέσεις των Επιτύµβιων της δεκαετίας 

του 1950 και του 1960, καθώς και στα αφαιρετικά με γεωμετρικά στοιχεία έργα 

του 1970-1980 και μέχρι την τελευταία παραγωγή του ζωγράφου, της δεκαετί-

ας του 2000. 

Το αρχιτεκτονικό, δομικό, εννοιολογικό και αισθητικό αυτό στοιχείο, που πρω-

τοεμφανίζεται στη σύνθεση του πίνακα με τις ∆ύο φίλες και αναπτύσσεται πε-

ρισσότερο στην πορεία από την κλασική αναπαράσταση της πραγματικότητας 

προς μια όλο και πιο αφαιρετική διατύπωση, αποδεικνύει ένα βασικό στοιχείο 

της συνθήκης της καλλιτεχνικής δημιουργίας του Μόραλη. Η έρευνα και η με-

λέτη με ανοιχτούς ορίζοντες, οδηγεί το δημιουργό βήμα-βήμα, σταδιακά προς 

μια ανανέωση, όπου το πέρασμα από τη μια περίοδο στην άλλη γίνεται αρμονι-

κά, στέρεα, πατώντας πάντα στις προηγούμενες κατακτήσεις. Το στοιχείο αυτό 

είναι ίδιον των μεγάλων δημιουργών.

Στην Έγκυο γυναίκα, του 1948, απεικονίζεται καθιστή σε μετωπική στάση η δεύ-

τερη σύζυγος του Μόραλη, η γλύπτρια Μπούμπα λυμπεράκη, έγκυος στο μονα-

χογιό του Μόραλη, Κωνσταντίνο. Στο χώρο αριστερά, ένα πτυσσόμενο παραβάν, 

ενώ πίσω από την γυναικεία φιγούρα αχνοφέγγει ένα καντήλι πάνω στο τραπέζι. 

Η έγκυος γυναίκα, με μια μαύρη ρόμπα, σκεπτική, με τα μάτια στραμμένα χαμη-

λά δεξιά της, στο δεξί χέρι κρατά ένα μήλο, ενώ το αριστερό ακουμπά στην κοι-

λιά της. Τα ίδια συστατικά της τέχνης του ζωγράφου, κλασική σύνθεση, ηρεμία, 

σκεπτικισμός, άριστη αναπαράσταση και μια νύξη συμβολική γύρω από τη ζωή 

και το θάνατο. Το παιδί που θα γεννηθεί, το καντήλι της ζωής μέχρι το θάνατο, η 

φθαρτότητα αλλά και η γονιμότητα του μήλου, κι ένα μικρό χαρτάκι στο πάτωμα, 

απλοί, εύληπτοι συμβολισμοί. 

Το έργο Το Τραπέζι, του 1947, είναι δείγμα μιας καθαρής πρότασης ζωγραφικής. 

Μια νεκρή φύση σε εσωτερικό, μια εξαιρετική απόδοση του χώρου. Στο βάθος 

ο χώρος κλείνει από το παραβάν, όπου είναι κρεμασμένο το γιλέκο του ζωγρά-

φου, ένα ροζ ύφασμα και μια κόκκινη επιφάνεια, για την ολοκλήρωση της σύν-

θεσης. Σε πρώτο επίπεδο, ελαφρώς σε διαγώνια διάταξη, ένα γκρίζο τραπέζι με 

αντικείμενα. Ένα μπρούτζινο βάζο, ένας κονδυλοφόρος, χαρτιά, μελάνι, μολύβι, 

φλογέρα και ένα όστρακο. Μπροστά στο τραπέζι, όρθια ακουμπισμένη η στέκα 

με το προστατευτικό πανάκι, υποβοηθητικό εργαλείο στη μοναχική διαδικασία 

της πράξης της ζωγραφικής. Με αφετηρία την υλική πραγματικότητα, με έμφα-

ση στις πλαστικές αξίες, αποτυπώνεται η αίσθηση της απουσίας της ανθρώπινης 

ύπαρξης, μέσω της υπόνοιας της χρήσης των αντικειμένων.

Το έργο Μορφή, του 1951, παρουσιάζει σε προφίλ μια καθιστή, σε ψάθινη καρέ-

κλα, νεαρή κοπέλα. ∆υαδικές αντιθέσεις χτίζουν τη σύνθεση. Τα μαύρα μαλλιά 

ing cloth. This marks the first appearance, both in material and in 

form, of a new investigation in form and content. It is an early ex-

perimental venture that was to resurface later on as a key feature in 

the Funerary compositions of the 1950s and 1960s, as well as in the 

abstract, geometric works from the 1970s until the artist’s last output 

in the 2000s.

This architectural, structural, conceptual and aesthetic element, 

which first appeared in Two friends and morphed from a classi-

cal representation of reality into an increasingly abstract treatment, 

demonstrates a key element of the condition of Moralis’s creativity. 

The open-minded investigation and study gradually takes the artist 

towards innovation, in which the transition from one period to the 

next is harmonious, solid, always based on the previous achieve-

ments. This is a characteristic quality of great artists.

In Pregnant woman, of 1948, Moralis’s second wife, the sculptress 

Bouba lymberaki, pregnant on the artist’s only son, konstantinos, 

is depicted in a frontal sitting pose. On the left, a foldable screen, 

and behind the female figure the dim light of a candle on the table. 

The expectant woman, in a black robe, is in contemplation, her eyes 

turned to her lower right, the right hand holding an apple, the left 

resting on her belly. The perennial qualities of the painter’s art – clas-

sical composition, serenity, contemplation, masterful figuration and a 

symbolic allusion to life and death – are all present here. The child to 

be born, the candle of life until death, decay and fertility in an apple, 

and a bit of paper on the floor, simple, easy to understand symbols.

The table, of 1947, is an example of a pure painterly proposition. An 

interior still life, an extraordinary rendition of the setting. In the back-

ground, the space is framed by the screen, on which hang the paint-

er’s vest, a pink cloth and a red surface to round off the composition. 

In the foreground, in a slightly diagonal arrangement, a gray table 

with objects on it. A bronze vase, a penholder, paper, ink, a pencil, 

a flute and a seashell. In front of the table, the measuring stick is 

placed standing, wrapped up in its protective cloth, a helpful tool in 

the solitary act of painting. with physical reality as a starting point and 

an emphasis on the values of plasticity, the human absence is sug-

gested through the evocative use of objects.

Figure, of 1951, depicts a young woman in profile, seated in a wicker 

chair. The composition is built upon binary oppositions. The black hair 

and the black dress weave a contrast with the whiteness of the skin. 

The blue background contrasts with the brown floor. The two arms 

and the right leg lead the composition forward and to the left, and the 

left foot, gracefully leaning against the chair leg in counterbalance, 

momentarily pauses this forward movement. Studied poses for the 

balance and variety of composition, a meticulous rendering of form.

Angelos Prokopiou, referring to this work, writes: “In the 1952 Na-
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και το μαύρο φόρεμα πλέκονται αντιθετικά με τη λευκότητα της επιδερμίδας. Το 

μπλε φόντο με το καφετί πάτωμα. Τα δύο χέρια και το δεξί πόδι οδηγούν τη σύν-

θεση προς τα μπρος και προς τα αριστερά, ενώ το αριστερό πόδι με χάρη ακου-

μπισμένο κάθετα στο πόδι της καρέκλας, σαν αντίβαρο, φρενάρει προς στιγμήν 

αυτή την κίνηση προς τα μπρος. Μελετημένες στάσεις για την ισορροπία και την 

ποικιλία της σύνθεσης, μελετημένη απόδοση της φόρμας.

Ο Άγγελος Προκοπίου, αναφερόμενος στο έργο γράφει: «Στην Πανελλήνιο του 

1952 ο Μόραλης επιβάλλεται μ’ ένα μεγάλο του πίνακα με τον τίτλο Μορφή (Εικ. 

153). Μια νέα γυναίκα, σε υπερφυσικό μέγεθος ζωγραφίζεται σε πλάγια στάση. 

Η πρωτοτυπία του έργου είναι η διχρωμία του. Το φόρεμα και τα μαλλιά έχουν 

αποδοθή με το μαύρο. Το σχέδιό του είναι λεπτό και ο τρόπος που τοποθετού-

νται οι μορφές του στον χώρο μαρτυρούν το εκλεκτό γούστο του καλλιτέχνη».10

Το έργο απεικονίζεται και στο βιβλίο του Αλέξανδρου Ξύδη, Προτάσεις για την 

Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης, όπου ο έλληνας τεχνοκριτικός, αναφερόμε-

νος γενικότερα στο έργο του Μόραλη, λέει: «Μπρος στο έργο του γιάννη Μόρα-

λη έρχονται στο νου οι λέξεις: τελείωση, ισορροπία, λογική, έννοιες επιθυμητές 

αλλά και επικίνδυνες».11 

Στα έργα της ενότητας αυτής υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία 

ενυπάρχουν και στην προηγούμενη και συνεχίζονται μέχρι ένα βαθμό και στην 

επόμενη. Άψογη απεικόνιση της πραγματικότητας, του χώρου και των μορφών, 

με εφόδιο τη συστηματική μέτρηση και την αναλογική ανάλυση του χώρου και 

των μορφών. Το απείκασμα της πραγματικότητας αυτής δεν παραπέμπει στην 

αντιγραφή, αλλά στην προσωπική ερμηνεία της από το ζωγράφο. Η τέλεια από-

δοση των χαρακτηριστικών των μορφών, καταλήγει σε μια συγκινητική ομοιό-

τητα, η οποία όμως ενισχύεται πάλι από την προσωπική ερμηνεία και απόδοση 

του ζωγράφου. Ο περιβάλλων χώρος χτίζεται πάντα με χρώματα σκούρα και ου-

δέτερα, καθώς και τα ρούχα των μορφών. Η ολιγοχρωμία συνταιριάζεται από το 

μαύρο, το άσπρο, το γκρι, τα καφετιά, το κόκκινο και το μπλε. 

Η λιτή σύνθεση στηρίζεται στην απλότητα, αλλά είναι πάντα σκηνοθετημένη στη 

λεπτομέρεια. Τα αντικείμενα αποτελούν συχνά υπαινικτικούς προσδιορισμούς, 

σε σχέση με τις μορφές ή αναφέρονται σε κάποια αναγωγή σε ιδέα. Οι μορ-

φές χαρακτηρίζονται από μια  ηρεμία, μια σοβαρότητα και μια εσωτερικότητα. 

Τα έργα του 1940 και 1950 μπορούν να χαρακτηριστούν ως simulacrum, τόσο 

πολύ λειτουργούν ως μία ψευδαισθησιακή εικόνα, της οποίας η γοητεία τείνει 

να υποκαταστήσει την ίδια την πραγματικότητα. Η δύναμή της όμως βρίσκεται 

στην προσωπική ερμηνεία και όχι στην πιστή αναπαράσταση.

Η τρίτη ενότητα αφορά δεκατρία έργα της δεκαετίας του 1950 μέχρι τις αρχές 

της δεκαετίας 1960. Ξεκινά από κάποια γυναικεία γυμνά και προχωρά προς τις 

γνωστές επιτύμβιες συνθέσεις του. Μορφολογικά η τέχνη του στα πρώτα γυμνά 

ακολουθεί τη νατουραλιστική απόδοση της πραγματικότητας μέσα από μια προ-

σωπική ερμηνεία της, για να προχωρήσει στη συνέχεια σε μια κάποια σχηματο-

ποίηση των μορφών, του χώρου, της σύνθεσης και να καταλήξει προοδευτικά, 

μέσα από μια όλο και σημαντικότερη αφαιρετική διαδικασία, σε τελείως υπαι-

νικτικές συνθέσεις.

Στο Γυναικείο γυµνό, του 1950, δωρεά του ∆ημήτρη Καραγιάννη, το 1977, πα-

tional Art Fair, Moralis established himself with a large-scale painting 

entitled Figure (ill. 153). A young woman is depicted larger than life, 

in profile. The originality of this work is the two-colour palette. The 

dress and hair are rendered in black. The drawing is refined, and the 

way forms are set in space testifies to the artist’s fine taste. 10

The work is reproduced in Αλέξανδρος Ξύδης, Προτάσεις για την 

Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης, where the Greek art critic wrote, in 

his discussion of Moralis’s body of work: “In front of a work by Moralis 

come to mind the words accomplishment, equilibrium, rationalism – 

desirable yet dangerous concepts.” 11

The works in this section share many characteristics inherent in the 

previous section and also present, to some extent, in the next one. 

An outstanding depiction of reality, space and the figure, based on 

systematic measurement and on the relational analysis of space 

and figures. This reflection of reality does not entail imitation, but 

a personal interpretation by the artist. The impeccable rendition of 

the figures’ features culminates in a touching resemblance, which is 

reinforced by the artist’s personal interpretation and treatment. The 

surroundings are always built in dark and neutral colours, and so is 

the figures’ clothing. The restrained colour palette comprises black, 

white, gray, brown, red and blue.

The bare composition is informed by simplicity; nevertheless, it is 

meticulously staged. The objects are often evocative of the figures’ 

characterisation, or effect a reduction to a concept. The figures are 

characterised by serenity, solemnity and introspection. The works 

dating from 1940 and 1950 may be characterised as simulacrums; 

such is their illusory power, whose allure tends to replace reality it-

self. Their strength, however, lies in the personal interpretation, not 

in verisimilitude.

The third section comprises 13 works dating from the 1950s to early 

1960s. It begins with a number of female nudes and evolves towards 

the celebrated Funerary compositions. Morphologically, Moralis’s art 

in his early nudes adopts a naturalistic treatment of reality through 

personal interpretation, before introducing a certain stylisation in 

forms, space and composition, and, through an increasingly preva-

lent process of abstraction, arrive at totally suggestive works.

In Female nude, of 1950, a work donated by Dimitris karayiannis, 

in 1977, the nude bust of a young brunette woman is depicted, her 

arms crossed; she is looking solemnly towards the viewer. with great 

economy, the artist produces a revealing image. Three colours, many 

hues and tones. The white skin of the youthful body gleams against 

a monochromatic burgundy background, and the black eyebrows, 

eyes and hair accentuate the composition.

In Figure, of 1950, the same model is depicted in a seated pose, on 

burgundy and white fabric, the folds projecting against a green and 
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ρουσιάζεται το γυμνό μπούστο μιας νεαρής, μελαχρινής κοπέλας με σταυρωμέ-

να τα χέρια, που με σοβαρότητα κοιτάει το θεατή. Τα μέσα λιτά, αλλά τόσο απο-

καλυπτικά. Τρία χρώματα, πολλές οι αποχρώσεις και οι τόνοι. Σε μονοχρωματικό 

βαθύ μπορντό φόντο, φεγγίζει η λευκή επιδερμίδα του νεανικού σώματος, ενώ 

τα μαύρα φρύδια, μάτια και μαλλιά τονίζουν και στηρίζουν τη σύνθεση.

Στο έργο Μορφή, του 1950, το ίδιο μοντέλο σε πράσινο και γκρι φόντο, παρου-

σιάζεται γυμνό, καθιστό σε μπορντό και λευκά υφάσματα, με τις «ανάγλυφες» 

πτυχώσεις τους. Η φιγούρα κοιτά κατευθείαν το θεατή, ενώ τα χέρια εκτελούν 

κινήσεις. Το δεξί σηκώνεται προς τον ώμο σφιγμένο και το αριστερό παραμένει 

επίσης σφιγμένο. Τα πέλματα πατούν στέρεα στο πάτωμα, ενώ στα δάκτυλα των 

ποδιών ολοκληρώνεται η τέλεια ανατομική απόδοση.

Στη Μορφή, του 1951, εντοπίζεται μια διαφοροποίηση, ως προς την αναπαρα-

στατική απόδοση, προς μια πιο στοιχειώδη επεξεργασία της φιγούρας, μια σχη-

ματοποίηση της μορφής και μια συμβολιστική διάσταση της ρεμβώδους κα-

τάστασης της γυμνής νέας. Το μικρών διαστάσεων αυτό έργο, εκτελεσμένο με 

αυγό σε ξύλο, είναι από τα έργα της Biennale της Βενετίας του 1958.

Στη Σύνθεση Α, εκτελεσμένη επί μία δεκαετία περίπου, ανάμεσα στα 1949 και 

το 1958, η σχηματοποίηση προχωρά περισσότερο, καθώς και η αναζήτηση μέσα 

από πεδία της αρχαίας ελληνικής τέχνης, της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της 

Πολυγνώτιας  τετραχρωμίας, του λευκού, του μαύρου του βαθυκόκκινου και 

της ώχρας. 

Η σύνθεση οργανώνεται από κάθετες, οριζόντιες και καμπύλες, με έντονα πε-

ριγράμματα, γύρω από αντιθετικά στοιχεία. ∆εξιά, η σύνθεση ορίζεται από την 

καθετότητα της γυμνής, όρθιας γυναίκας, ιδωμένης από την πλάτη, η οποία κα-

τευθύνεται προς μια μισάνοιχτη πόρτα. Αριστερά η σύνθεση κλείνει από την κα-

μπύλη της πλάτης και του κορμού της καθιστής, γυμνής νέας, η οποία στηρίζει 

το κεφάλι της στο αριστερό χέρι ακουμπώντας στο τραπέζι, σε μια σιωπηλή κα-

τάσταση ρεμβασμού. Ανάμεσα στις δύο γυναίκες το κέντρο της σύνθεσης καλύ-

πτεται από την κάθετη πόρτα από ώχρα. Ένα ενδιαφέρον μορφολογικά στοιχείο, 

διατάραξης της στατικότητας, είναι το λευκό πανί με τις πτυχώσεις σε διαγώ-

νια ανάπτυξη, στα πόδια της καθιστής γυναίκας. Το έργο εκτέθηκε στην έκθεση 

της ομάδας «Αρμός» στο Ζάππειο, αλλά και στην Biennale της Βενετίας το 1958.

Σε επίπεδο θεματογραφίας, διαφαίνονται διάφορα συμβολικά στοιχεία, όπως 

η παρουσία του περιστεριού κάτω αριστερά, η μισάνοιχτη πόρτα και το πέρα-

σμα σε μιαν άλλη πραγματικότητα. Οι υπαινικτικές αναγωγές προσδίδουν στο 

έργο μιαν άλλη διάσταση, πέρα από την απλή απεικόνιση δυο γυμνών μορφών 

σε εσωτερικό. 

Στη γενναιόδωρη δωρεά του Μόραλη, του 1988, όπου ανήκει το έργο, ο ζωγρά-

φος πρόσθεσε και τρία σχέδια με λαδοπαστέλ, εκτελεσμένα στις 7/6/1950, τα 

οποία επιτρέπουν την παρατήρηση προετοιμασίας της γένεσης  του έργου. Στα 

Προσχέδια για το έργο «Σύνθεση Α΄», αρ. 7958/1 και 7958/2 παρατηρούμε μια 

συνοπτική, γρήγορη απόδοση της τελικής σύνθεσης, μια στοιχειώδη καταγραφή 

όγκων, μορφών, αντικειμένων, χώρου, με απλή διαφοροποίηση σε επίπεδο χρω-

ματικών επιλογών, ενώ στο σχέδιο με αρ. 7958/3, ο ζωγράφος σκιαγραφεί έναν 

εσωτερικό χώρο με αντικείμενα.

gray background. The figure gazes straight towards the viewer, the 

arms in movement. The right arm is lifted towards the shoulder, the 

hand in a fist, and the left hand is also clenched in a fist. The soles 

rest firmly on the floor, and the true-to-life anatomical rendering en-

compasses the toes.

In Figure, of 1951, there is differentiation in the figurative treatment 

towards a more elementary rendering of the figure, a stylisation of 

the form and a symbolist quality in the daydreaming state of the nude 

young female figure. This small-scale work in egg on wood panel is 

among those shown at the 1958 venice Biennale.

In Composition I, made over a period of almost a decade (1949-

1958), stylisation increases, as does the exploration of areas of an-

cient Greek art, painting and sculpture, of Polygnotos’ tetrachromy of 

white, black, dark red and ochre.

The composition is organised through vertical, horizontal and cur-

vilinear lines of bold contour around contrasting elements. On the 

right, the composition is defined by the verticality of the standing 

nude female figure, seen from behind, heading towards a half-open 

door. On the left, the composition is framed by the curves of the back 

and the trunk of the seated nude young female figure, her head lean-

ing against her left hand, which rests on the table, in a silent reverie. 

In between the two female figures, the composition centre is occu-

pied by the vertical element of the door in ochre. The white piece of 

cloth, its folds arranged diagonally, on the lap of the seated woman 

is a morphologically interesting element that counters stillness. This 

work went on display at the Armos exhibition at Zappeion, as well as 

at the 1958 venice Biennale.

Regarding the semantic content, various symbolic elements can be 

identified, including the dove at the bottom right and the half-open 

door, symbolic of the passage to another reality. These allusions give 

another dimension to this work, beyond the simple depiction of two 

nude figures in an interior.

Three drawings in oil pastel, made on 7/6/1950, are included in 

Moralis’s generous donation of 1988. These afford insight into the 

preparatory steps leading to a new work. In Preliminary drawings 

for Composition I, inv. no. 7958/1 and 7958/2, we note a quick and 

easy portrayal of the finished composition, an elementary record-

ing of volumes, figures, objects and space, and a coarse tonal 

gradation; in drawing no. 7958/3, the artist outlines an interior with 

objects.

The organisation of the Funerary composition, of 1958, with the 

standing young female figure who embraces and kisses the seated 

figure on the right, is effected through a summarily depiction of the 

forms and figures in pure white, surrounded by bold black outlines 

and interrupted by the black incisions of the folds and objects. The 
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Η οργάνωση της Επιτύµβιας σύνθεσης, του 1958, με την όρθια κοπέλα  που 

αγκαλιάζει και φιλά την καθιστή στα δεξιά, γίνεται με συνοπτική απόδοση των 

όγκων και των μορφών σε απόλυτη λευκότητα, που περιβάλλεται από τα έντονα 

μαύρα περιγράμματα και διακόπτεται από τις μαύρες χαράξεις των πτυχώσεων 

και των αντικειμένων. Η λευκότητα των μορφών προβάλλεται σε φόντο έντονου 

κόκκινου στο άνω μέρος και ώχρας στο κάτω.

Η Επιτύµβια σύνθεση, του 1958, με αρ. 7706, μας δίνει την ευκαιρία να αναφερ-

θούμε στην πηγαία, εμπνευσμένη, πρωτότυπη οικειοποίηση των επιδράσεων 

του Μόραλη, και συγκεκριμένα των επιδράσεων που δέχεται από τις αρχαίες 

επιτύμβιες στήλες. Όλα τα έργα της παραγωγής του ζωγράφου με θέμα τα Επι-

τύµβια της δεκαετίας 1950-1960, αποτελούν ένα λαμπρό παράδειγμα ανάπτυξης 

μιας προσωπικής πρότασης, της «ελληνικότητας»12 της γενιάς του 1930, όπου 

οι αφομοιωμένες επιδράσεις, ακουμπούν τόσο στην αρχαία ελληνική παράδο-

ση, όσο και στις προτάσεις των μοντερνιστών της ευρωπαϊκής τέχνης, όπως ο 

Picasso, o klee, o kandinsky, o Mondrian, o léger ή ο Matisse. 

Ακόμη, αξίζει να επισημάνουμε πώς οι γνήσιες αυτές επιδράσεις του Μόραλη 

-του βενιαμίν μαζί με τον γιώργο Σικελιώτη (1917-1984), της γενιάς του 1930- 

αλλά και άλλων καλλιτεχνών της γενιάς αυτής, ακολουθούν διαφορετικές πο-

ρείες και αφετηρίες. Οι επιδράσεις προέρχονται αρχικά από την παρατήρηση της 

αρχαίας ελληνικής τέχνης, επί τόπου στα μουσεία μας. Προέρχονται όμως ταυ-

τόχρονα και από τη μορφοπλαστική και αισθητική ενσωμάτωση στοιχείων από 

έργα  ευρωπαίων σύγχρονων καλλιτεχνών, οι οποίοι ήδη είχαν αναφερθεί στις 

επιλεκτικές επιδράσεις τους από την αρχαία ελληνική τέχνη. Η αρχαία ελληνι-

κή τέχνη φθάνει λοιπόν στον Μόραλη από διττή αφετηρία, τόσο από τα επιτύμ-

βια και τις παραστάσεις στα αρχαία βάζα, όσο και από την αναγνώριση της αξί-

ας της από τους ξένους μοντερνιστές, και την δική τους οικειοποίηση αρχών της 

συγκεκριμένης τέχνης του παρελθόντος. 

Ενδεικτικά, αναφέρουμε πως η ανάγλυφη επιτύμβια στήλη της Ηγησούς, γύρω 

στο 410 π.χ., του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου Αθηνών (Νο 3624), απο-

τελεί ένα καλό παράδειγμα προτύπου για τον Μόραλη. Ακόμη και το κόσμη-

μα που κρατά η Ηγησώ, κόρη του Προξένου, αναπαράγεται από τον Μόραλη 

στο δεξί χέρι της δικής του καθιστής μορφής. Ένα άλλο παράδειγμα επιτύμβι-

ας στήλης, των μέσων του 4ου αιώνα π.χ., επίσης του Εθνικού Αρχαιολογικού 

Μουσείου Αθηνών (Νο 870), είναι η επονομαζόμενη του «αποχαιρετισμού». Ο 

Μόραλης συγκρατεί εικονογραφικά στοιχεία των επιτύμβιων στηλών, όπως οι 

στάσεις της καθιστής γυναίκας, της νεκρής, και της υπηρέτριάς της, όπως το 

θέμα του τελευταίου αποχαιρετισμού, το απόμακρο της θλίψης και της απο-

στασιοποίησης.13

Στην ίδια μορφοπλαστική ανάπτυξη, ενός μελαγχολικού διαλογισμού κινείται 

και το Αναπόληση, του 1959, έργο επίσης εκτελεσμένο με λάδι και αυγό σε χάρ-

ντμπορντ, όπως και το προηγούμενο. Στην ίδια θεματική των επιτύμβιων κινεί-

ται και το, μεγάλων διαστάσεων, Επιτύµβιο, του 1958, με αρ. 2432, αγορά από 

τον ίδιο τον καλλιτέχνη, το 1961. Εδώ οι δύο καθιστές, γυμνές, γυναικείες φι-

γούρες, στα δεξιά της σύνθεσης, πλαισιωμένες από ένα Π, τοποθετημένες σαν 

σε εσοχή, διαφοροποιούνται ελαφρά από την όρθια γυμνή, γυναικεία φιγού-

ρα, στα αριστερά, η οποία ακουμπώντας στο πλαίσιο της πόρτας, μοιάζει να βρί-

whiteness of the figures projects against a background of bright 

red at the top and ochre at the bottom.

Funerary composition, of 1958, inv. no. 7706, provides an opportunity 

to discuss Moralis’s spontaneous, inspired, well researched knowl-

edge and ability for a creative, original appropriation of influences, 

specifically those by ancient funerary steles. All of the painter’s out-

put of the Funerary compositions series, of the 1950s, is a shining ex-

ample of a personal proposition, of the “Greekness”12, of the Genera-

tion of the 1930s, in which assimilated influences are based on both 

the ancient Greek tradition and the propositions made by European 

modernists, such as Picasso, klee, kandinsky, Mondrian, léger and 

Matisse.

Furthermore, it is worth noting that these genuine influences on 

Moralis – the youngest of the Generation of the 1930s, alongside 

Yorgos Sikeliotis (1917-1984) – and on other artists of the same gen-

eration have different starting points and take different paths. The 

influences originally came from the observation of ancient Greek art 

in the museums. But they also came from the morphological and 

aesthetic integration of elements from works by contemporary Euro-

pean artists who had already acknowledged their selective influence 

by ancient Greek art. Ancient Greek art, then, reached Moralis from 

twin starting points, from the funerary monuments and images on 

ancient vases as well as from the recognition of their value by Eu-

ropean modernists and from the appropriation by the latter of prin-

ciples of this art of the past.

By way of illustration, the funerary stele of Hegeso, ca 410 BC, in 

the National Archaeological Museum of Athens (No. 3624), is a good 

example of what was a model for Moralis. Even the jewel in the hand 

of Hegeso, the daughter of Proxenos, is echoed by Moralis in the 

right hand of his own seated figure. Another example of a funerary 

stele, dating from the mid-4th century BC, also in the Athens Na-

tional Archaeological Museum (No. 870), is known as the “Stele of 

Farewell”. Moralis retains pictorial elements from steles, such as the 

poses of the seated woman, the deceased and her servant, as well 

as the theme of the grand farewell, the remoteness of sadness and 

detachment. 13

Around the same formal development of a melancholy contempla-

tion revolves Reminiscence, of 1959, also executed in oil and egg 

on hardboard, similarly to the work discussed above. On the same 

funerary theme is the large-scale Funerary composition, of 1958, 

inv. no. 2432, acquired from the artist in 1961. Here, the two seated 

nude female figures on the right of the composition, framed by a Π 

shape, mounted as if in a recess, differ slightly from the standing 

nude female figure on the left, leaning against the door frame, as 

if on the threshold between this setting and the darkness lurking 

behind the door.
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σκεται στο μεταίχμιο της παρούσας σκηνής αλλά και του ερέβους που εκτείνε-

ται πίσω από την πόρτα.

Ακολουθεί μια εμβληματική σειρά του έργου του γιάννη Μόραλη τόσο για τη 

μορφή, όσο και για το περιεχόμενο, ένας σταθμός για την εξέλιξη του έργου του 

έλληνα ζωγράφου. Πρόκειται για μια εξελικτική σειρά έξι έργων τα οποία εκτε-

λέστηκαν από το 1958 έως το 1963. Είναι η «Επιτύµβια Σύνθεση» με αριθμούς 

Α-Ζ. Έξι εκδοχές μιας εξελικτικής απόδοσης της ίδιας αλληγορικής σύνθεσης, 

με σταδιακή αφαιρετική τάση.

Το Επιτύµβια Σύνθεση Α΄ είναι το πιο νατουραλιστικό της σειράς. Η σύνθεση ορ-

γανώνεται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο, μια κοιμισμένη γυμνή γυναίκα ξαπλωμέ-

νη, κατά τα πρότυπα των διάσημων ξαπλωμένων γυμνών της παγκόσμιας Ιστο-

ρίας της Τέχνης, όπως του Giorgione, του Tiziano, της ∆ανάης του Πράδο, του 

Goya ή του Manet, τα πόδια λυγισμένα, τα χέρια ακουμπισμένα χαλαρά και το 

κεφάλι γερμένο προς τα δεξιά της. Στο δεύτερο επίπεδο, πίσω της και όρθια 

μια άλλη γυναικεία φιγούρα, σαν Άγγελος, σκύβοντας την σκεπάζει με ένα λευ-

κό ύφασμα. Το μοντέλο του Μόραλη γι’ αυτή την εμβληματική ξαπλωμένη μορ-

φή, με τις έξι διαδοχικές εκδοχές υπήρξε η μαθήτρια του ζωγράφου, χαράκτρια, 

Μαριάννα Ξενάκη.

Στον δεύτερο πίνακα ξαφνιάζει η απότομη και έντονη γεωμετρικότητα, η αιφ-

νίδια ανάπτυξη προς μια πολύ πιο αφαιρετική σύνθεση. Το πρώτο επίπεδο των 

δύο μορφών, ουσιαστικά ενώνεται με το βάθος, ενώ παραμένει αρκετά αναγνω-

ρίσιμη η γυμνή ξαπλωμένη φιγούρα προς τα δεξιά. Επίσης, η σύνθεση αναπτύσ-

σεται προς το πλάτος.

Η Επιτύµβια Σύνθεση Γ΄, εκτελεσμένη από το 1958 έως το 1963, στις ίδιες δι-

αστάσεις του τετραγώνου 150Χ160 εκατοστών της Α΄, μοιάζει να είναι η δεύτε-

ρη εκδοχή της σειράς, μιας και επανέρχεται σε τύπους νατουραλιστικούς, με μι-

κρή εξέλιξη προς τη σχηματοποίηση, τη συμμετρία και την αφαιρετική διαδικα-

σία. Ένα νέο στοιχείο ως προς την Α΄ είναι η εντονότερη φωτοσκίαση γύρω από 

το σώμα της ξαπλωμένης γυμνής φιγούρας. 

Στην τέταρτη και πέμπτη, εκδοχή (∆΄ και Ε΄), του 1963 και οι δύο, η πορεία 

προς την αφαίρεση είναι πιο έντονη, οι μορφές γίνονται δυσδιάκριτες, η γε-

ωμετρικότητα κερδίζει έδαφος, έτσι ώστε τα στοιχεία των σωμάτων, το λευ-

κό πανί που διαμελίζεται σε λευκά τρίγωνα, και τα αντικείμενα, μοιάζουν να 

διακόπτονται από έντονες μαύρες επιφάνειες, σαν να είναι ένθετα σε μαύ-

ρο φόντο.

Στην τελευταία εκδοχή (Ζ΄), η σύνθεση αλλάζει, η όρθια γυναίκα εξαφανίζεται, 

η νεαρή γυμνή παρουσιάζεται καθιστή, η αφαίρεση προσδιορίζεται από πλατιές 

χρωματικές επιφάνειες, ενώ τα χρώματα περιορίζονται στο μαύρο φόντο και το 

λευκό του σώματος και των αντικειμένων.

Όλα τα έργα του Μόραλη, τα οποία διαπραγματεύονται τα Επιτύµβια, θεματικά, 

αποτελούν μια μεταφορά στην ιδέα της ζωής και του θανάτου, του Ύπνου και 

του Θανάτου, του κόσμου των ζωντανών και των νεκρών, του πένθους και της 

θλίψης. ∆ημιουργούνται με έμφαση στην ηρεμία, τη γαλήνη, τη συμμετρία και 

την τάξη. Ο τρόπος που επιλέγει να επεξεργαστεί ένα θέμα των αρχαίων ο Μό-

ραλης ξαφνιάζει από τον έντονο χαρακτήρα της ανανέωσης και των νεωτεριστι-

A flagship series in Moralis’s body of work, concerning both form 

and content, and a milestone in the evolution of the Greek painter 

work, follows. This is an evolutionary series of six works made in 

1958-1963, Funerary compositions I-VII, six examples of the evolu-

tionary treatment of the same allegorical subject, with an increas-

ing abstract trend.

Funerary composition I is the most naturalistic in the series. The 

composition is organised in two planes. In the first, a sleeping female 

reclining nude, reminiscent of the celebrated reclining nudes in world 

art history by Giorgione, Tiziano, the Danae in the Prado, Goya, Manet, 

her legs bent, hands resting casually, head tilted to the right. On the 

second plane, standing behind the first, another female figure, remi-

niscent of an angel, leans over her to cover her with a white cloth. 

Moralis’s model for the six successive versions of this iconic reclining 

figure was a painter’s pupil, the printmaker Marianna Xenaki.

The second painting in the series surprises us with its sharp, prom-

inent geometry and its rapid advancement towards a much more 

abstract composition. The foreground with the two figures essen-

tially merges with the background, and the reclining nude figure on 

the right remains quite legible. Moreover, the composition unfolds 

widthwise.

Funerary composition III, made in 1958-1963, measuring the same 

as the 150x160 cm square of I, looks as if it were the second ver-

sion in the series, as it returns to a naturalistic typology, with a minor 

development towards stylisation, symmetry and the process towards 

abstraction. A new element, compared to I, is the more prevalent 

highlighting around the body of the reclining nude female figure.

In the fourth and fifth variants (IV and V), both of 1963, the progres-

sion towards abstraction gains momentum, the figures become 

more unintelligible, geometry more prevalent, so that the elements 

of the bodies, the white cloth, fractioned into white triangles, and the 

objects seem to be interrupted by bold black areas, as if inlaid in a 

black background.

In the last version (VI), the composition changes: The standing female 

figure disappears, the young nude figure is depicted in a seated pose, 

abstraction is evident in broad colour fields, and colours are limited to 

the black background and the white of the bodies and objects.

All Moralis’s works on the funerary theme are a metaphor for the 

notion of   life and death, Hypnos and Thanatos, the realm of the 

living and the realm of the dead, grief and sorrow. They accentu-

ate tranquility, serenity, symmetry and order. The way Moralis ap-

proaches an ancient theme astounds us with the wealth of innova-

tive elements and formal sophistication.

On the topic of his influences, Moralis, in an honest, revealing con-

fession, said, in 1956: “It is certainly hard to say what you like most, 
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κών στοιχείων που τον διακατέχει, αλλά και από τον πλούτο της μορφοπλαστι-

κής ανάπτυξης.

Σχετικά με τις επιδράσεις του, ο γιάννης Μόραλης ειλικρινής, αποκαλυπτικός 

χωρίς περιστροφές, το 1956, λέει: «Είναι βέβαια δύσκολο να πεις τι σ’ αρέσει 

πιο πολύ, θα μπορούσα όμως να αναφέρω μερικά από τα πράγματα που αγαπώ. 

π.χ τα πορτραίτα του φαγιούμ, την πομπηϊανή ζωγραφική, τα αρχαία ελληνικά 

μωσαϊκά, τα μωσαϊκά του αγίου ∆ημητρίου της Θεσσαλονίκης, τα μωσαϊκά της 

Ραβέννας, τα έργα του γκρέκο, του Βελάσκεθ, του Πικάσσο και πολλά άλλα. Πι-

θανόν να σας φαίνονται όλα τούτα σαν ένα απίθανο ανακάτωμα και όμως έχουν 

τόσα κοινά σημεία μεταξύ των».14 

Στην 29η Biennale της Βενετίας του 1958, με επίτροπο τον Τώνη Σπητέρη, η 

Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τον γιάννη Μόραλη, τον γιάννη Τσαρούχη και τον 

γλύπτη Αντώνη Σώχο. Ο Μόραλης εξέθεσε συνολικά σαράντα οκτώ έργα της 

δεκαετίας 1940 και 1950, εκ των οποίων εικοσιτέσσερα λάδια και αυγοτέμπερες. 

Από τα έργα αυτά, τουλάχιστον επτά αποτελούν μέρος της δωρεάς του ζωγρά-

φου προς την Πινακοθήκη.15

Στον κατάλογο στα γαλλικά, στο εισαγωγικό κείμενο τριών σελίδων ο Σπητέρης, 

αναφέρεται αρχικά στη σύγχρονη ελληνική τέχνη, ξεκινά στη συνέχεια με την 

ανάλυση του έργου του γ. Τσαρούχη, στον οποίο αφιερώνει μια σελίδα, προχωρά 

στην ανάλυση του έργου του Μόραλη σε λίγο λιγότερο από μια σελίδα, και κα-

ταλήγει με δύο μικρές παραγράφους σχετικά με το έργο του Σώχου. για τον Μό-

ραλη αναφέρει: «Με την αντίθεσή του σε κάθε ριζοσπαστική λύση,  με τον μο-

ντερνιστικό συντηρητισμό του, αντιπροσώπευε όχι μόνο το πνεύμα μιας γενιάς, 

αλλά μιας τάξης που αγαπά την τάξη και την μετρημένη ηρεμία, η οποία απο-

τελεί ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας μας». Συνεχίζει πως στους τελευταίους 

πίνακές του «διατηρώντας τον ποιητικό λυρισμό και την γαλήνη που συναντά-

με στην προηγούμενη δουλειά του … κατάφερε να δώσει ένα νέο αέρα στο έργο 

του», για να καταλήξει: «Ποιητής ξέρει να μας επαναφέρει το άσμα του χωρίς 

διακοσμητικό λυρισμό, αλλά με αυτή την καταπληκτική τρυφερότητα, ίδιον των 

όντων που έχουν συναίσθηση της δύναμής τους».

Στην 29η Biennale της Βενετίας του 1958 στην κεντρική έκθεση του Palazzo 

Centrale συμμετέχουν οι καλλιτέχνες Georges Braque, Massimo Campigli, 

Osvaldo licini, lucio Fontana, Alberto viani.  Στο περίπτερο της γαλλίας, με 

τίτλο Ιερή Τέχνη, εκτίθενται οι Α.Manessier, G. Richier. Οργανώνονται και ανα-

δρομικές, όπως του Gustav klimt (1862-1918) από την Αυστρία και του wassily 

kandinsky (1866-1944) από την γερμανία. Προσωπικές εκθέσεις ξένων καλλι-

τεχνών, οργανώνονται από τη Μεγάλη Βρετανία των S.w. Hayter, william Scott, 

kenneth Armitage και από τις ΗΠΑ των Seymour lipton, Mark Rothko, David 

Smith, Mark Tobey, Francia, Raymond legueult, André Masson, Edouard 

Pignon, Ferdinand Springer, Antonio Pevsner και Johnny Friedlaender.16

Ο Μόραλης, στην Μπιεννάλε του 1958, έχει λοιπόν τη δυνατότητα να δει έργα 

των Braque, klimt, kandinsky, αλλά και των Fontana, Manessier, Rothko, Tobey, 

André Masson, Antonio Pevsner και άλλων. Είναι η στιγμή που ο Έλληνας ζω-

γράφος, τόσο μέσα από το έργο του όσο και από τη διδασκαλία του στην ΑΣΚΤ, 

yet I could mention some of the things I love, for example the Fa-

yum portraits, Pompeian painting, ancient Greek mosaics, the mo-

saics in the church of Agios Dimitrios, in Thessaloniki, the Ravenna 

mosaics, works by Greco, velazquez, Picasso and many others. 

All these may seem to be an unlikely mix, yet they have so many 

things in common.” 14

In the 29th Venice Biennale of 1958, with Commissioner Tony Spiteris, 

Greece was represented by Yannis Moralis, Yannis Tsarouchis and the 

sculptor Antonis Sochos. Moralis showed a total of 48 works made in 

the 1940s, of which 24 made in oil and egg tempera. Of these works, 

at least seven are part of the artist’s donation to the National Gallery. 15

In the French-language catalogue, in his three-page introductory 

essay, Spiteris first discusses contemporary Greek art, then dedi-

cates one page to Yannis Tsarouchis’s work, moving on to discuss 

Moralis’s work, in a little less than a page, concluding with two short 

paragraphs on the work of Sochos. He wrote about Moralis: “with 

his rejection of any radical solution, with his modernist conservatism, 

he represented not only the spirit of a generation, but of a class that 

loves order and restrained tranquility, which forms a large part of [the 

Greek] society. He goes on to write that in his latest paintings, “while 

preserving the poetic lyricism and tranquility found in his previous 

work […] [Moralis] managed to imbue his work with a breath of fresh 

air”, and concludes, “A poet, he knows how to take up his song again 

without ornamental lyricism, but with this amazing tenderness, char-

acteristic of beings that are aware of their own power.”

The artists Georges Braque, Massimo Campigli, Osvaldo licini, lucio 

Fontana and Alberto viani participated in the main exhibition at the 

Palazzo Centrale during the 29th venice Biennale, in 1958. The French 

pavilion featured works by A. Manessier and G. Richier under the title 

Sacred Art. Retrospective exhibitions were also organised for artists 

including Gustav klimt (1862-1918) from Austria and wassily kandin-

sky (1866-1944) from Germany. Solo exhibitions by foreign artists were 

also held: by Britain for S.w. Hayter, william Scott, kenneth Armitage, 

and by the u.S. for Seymour lipton, Mark Rothko, David Smith, Mark 

Tobey, Francia, Raymond legueult, André Masson, Édouard Pignon, 

Ferdinand Springer, Antonio Pevsner and Johnny Friedlaender. 16

In the 1958 Biennale, consequently, Moralis was able to see works by 

Braque, klimt, kandinsky, as well as by Fontana, Manessier, Rothko, 

Tobey, André Masson, Antonio Pevsner and others. It was at this mo-

ment that the Greek painter accomplished the shift from figurative 

art to abstraction, both in his work and in his teaching at the School 

of Fine Arts. His work Funerary composition, of 1958, on display at 

the Greek pavilion, featuring white figures with black streaks, already 

heralded that thoroughly studied process towards abstraction.
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πετυχαίνει αυτό το πέρασμα από την παραστατική τέχνη στην αφαίρεση. Ήδη, το 

έργο, που παρουσιάζει στο ελληνικό περίπτερο, Επιτύµβια σύνθεση, του 1958, 

με τις λευκές φιγούρες με τις μαύρες ραβδώσεις, προαναγγέλλει αυτή τη μελε-

τημένη πορεία προς την αφαίρεση.

Στην Ελλάδα, η αφηρημένη τέχνη κάνει επίσης την εμφάνισή της στην δεκαε-

τία του 1950, ενώ το 1960 κατακλύζει την καλλιτεχνική παραγωγή της χώρας. Ο 

Σπυρόπουλος (1912-1990) και ο Κοντόπουλος (1904-1975) παραμένουν οι εκ-

φραστές της τέχνης αυτής μέχρι το τέλος της ζωής τους. Οι γαΐτης (1923-1984), 

Μαλτέζος (1915-1987), Μάρθας (1905-1965), Κοσμάς Ξενάκης (1925-1984), Κα-

νιάρης (1928-2011), λεφάκης (1906-1969), Νίκος Σαχίνης (1924-1989), γιάννης 

Σβορώνος (1919-1986), πειραματίζονται με διαφορετικά μέσα και αισθητικές 

αναπτύξεις και παρουσιάζουν ξεχωριστές, προσωπικές προτάσεις μιας αφηρη-

μένης γραφής.   

Οι πιο ενεργοί υποστηριχτές της νέας αυτής τέχνης για τα δεδομένα της Ελλά-

δας είναι οι καλλιτέχνες της γενιάς 1950-1960. Η διάθεση διαφοροποίησης από 

την πάντα ισχυρή πρόταση της «ελληνικότητας» της γενιάς του 1930, καθώς και 

η προσφερόμενη δυνατότητα έκφρασης, μέσα από την αφαίρεση, με μια πρω-

τότυπη γραφή και μια ιδιαίτερη εικαστική γλώσσα, γοητεύει τους Έλληνες καλ-

λιτέχνες, μιας και τους ανοίγει νέους ορίζοντες μιας ιδιότυπης, νέας, ελευθερί-

ας απομάκρυνσης από την πραγματικότητα, από την απεικόνιση του αντικειμέ-

νου και τις δεσμεύσεις της. Αξίζει να σημειώσουμε πως οι καλλιτέχνες της γε-

νιάς του 1960 είναι μαθητές του Μόραλη στη Σχολή.

Η ΣΤ΄ Πανελλήνιος του 1960 χαρακτηρίζεται επίσης από τη μαζική άνοδο της 

αφηρημένης τέχνης. Η Ε. Βακαλό, με την κριτική της, είναι προφητική για τα ίχνη 

της διδασκαλίας του Μόραλη, κυρίως σε επίπεδο χρωματικής επεξεργασίας.17 

Στην Biennale της Βενετίας της ίδιας χρονιάς, η αφαίρεση κατακλύζει το ελλη-

νικό περίπτερο, πάλι με επίτροπο τον Τ. Σπητέρη και καλλιτέχνες τους Κοντό-

πουλο, Σπυρόπουλο, λαμέρα, Άλεξ Μυλωνά, και Ε. Παπαδημητρίου. Η Ελλά-

δα συμβαδίζει με το διεθνές γίγνεσθαι, ενώ ο Σπυρόπουλος κερδίζει το βρα-

βείο της unesco.  

για να επανέλθουμε στην παρουσίαση των έργων του Μόραλη, της Εθνικής 

Πινακοθήκης, η τέταρτη ενότητα, ακολουθώντας μεταξύ άλλων μια χρο-

νολογική εξέλιξη, περιλαμβάνει τέσσερα έργα, από το 1962 έως το 1968. 

Θα μπορούσαμε να διατυπώσουμε την άποψη πως πρόκειται για έργα, 

τα οποία αποτελούν αφορμές για περαιτέρω πειραματισμούς, σε επίπε-

δο κυρίως μορφοπλαστικών διατυπώσεων, αλλά και διερευνήσεις θεμα-

τολογικών αναπτύξεων. Τα χαρακτηριστικά τους είναι πως στηρίζονται σε 

μια γρήγορη εκτέλεση, σε εξπρεσιονιστικούς τύπους και πλατιές αδρές 

χρωματικές επιφάνειες, όπως στα έργα Γυµνό, του 1962, Νέα Γυναίκα, 

του 1962, Ανάµνηση, του 1963. Επίσης παρατηρούμε μια διακοσμητική δι-

άθεση στο έργο Νέα Γυναίκa. Μια έμφαση στο μαύρο, σκούρο φόντο, το 

οποίο παίζει κυρίαρχο ρόλο στη σύνθεση συναντούμε στα έργα Γυµνό και 

Ανάµνηση. Τέλος, το έργο Καλοκαίρι, του 1968, βασίζεται στη στοιχειώδη, 

επίπεδη απόδοση των μορφών και την ολιγοχρωμία. Το Γυµνό του 1962, 

είναι αγορά από τον ίδιο τον καλλιτέχνη το 1963, ενώ τα άλλα τρία ανήκουν 

In Greece, abstract art also made its appearance in the 1950s, while 

in the 1960s it inundated Greek art. Spyropoulos (1912-1990) and 

kontopoulos (1904-1975) remained the exponents of this genre until 

the end of their lives. Gaitis (1923-1984), Maltesos (1915-1987), Mar-

thas (1905-1965), kosmas Xenakis (1925-1984), kaniaris (1928-2011), 

lefakis (1906-1969), Nikos Sachinis (1924-1989), Yannis Svoronos 

(1919-1986), all experimented with various media and aesthetic pur-

suits and made distinctive personal propositions in the abstract vein.

The most active proponents of this, new for Greece art were the 

artists of the Generation of the 1950s. The quest for differentiation 

from the always strong proposition of “Greekness” put forth by 

the Generation of the 1930s, as well as the expressive potential 

of abstraction, through an original écriture and a distinctive picto-

rial language fascinated Greek artists and opened new horizons, 

in a new, distinctive freedom to move away from realism, from 

the figurative representation of the object and its limitations. It is 

worth noting that the artists of the Generation of the 1960s had 

been Moralis’s students at the School.

The 6th Greek National Art Fair, in 1960, was also characterised by 

the abstract art boom. In her criticism, Eleni vakalo was prophetic 

about the traces of Moralis’s teaching, especially as regards the 

treatment of colour. 17

In the venice Biennale of the same year, abstraction was preva-

lent at the Greek pavilion, whose Commissioner was once again 

Tony Spiteris, and contributing artists were kontopoulos, Spyro-

poulos, lameras, Alex Mylona and E. Papadimitriou. Greece kept 

abreast of international developments, and Spyropoulos received 

the uNESCO prize.

To return to the Moralis exhibition at the National Gallery, the fourth 

section, following, among other things, a chronological development, 

includes four works, dating from 1962 to 1968. It might be argued 

that these works give rise to further experimentation, mostly in terms 

of form, as well as investigations of thematic developments. They 

are characterised by quick execution, expressionistic typology and 

broad, coarse colour areas; this is the case, for instance, in Nude, 

of 1962, Young woman, of 1962, Reminiscence, of 1963. Also noted 

is a decorative tendency in Young woman. An emphasis on a black 

background, which plays a dominant role in the composition, is en-

countered in Nude and Reminiscence. Finally, Summer, of 1968, is 

based on a sketchy rendition of the figures and a limited colour pal-

ette. Nude, of 1962, was acquired from the artist, in 1963, while the 

other three works form part of the artist’s donation. Summer, of 1968, 

is chronologically the last work in Moralis’s donation.

This brings us to the final, fifth section, and the last two works 

in the National Gallery collection. These are works of a different 
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στην δωρεά του. Το Καλοκαίρι του 1968 χρονολογικά είναι το τελευταίο 

έργο της δωρεάς του Μόραλη.

Φθάνουμε στην τελευταία, την πέμπτη ενότητα, στα δύο τελευταία έργα 

της συλλογής της Πινακοθήκης. Πρόκειται για έργα μιας άλλης αντίληψης, μιας 

απόλυτης γεωμετρικότητας, μιας πορείας προς την αφαίρεση που ακουμπά στο 

στοιχειώδες, στη σχηματοποίηση, στις λιτές συνθέσεις μιας ολιγοχρωμίας και 

μιας υπαινικτικής αναπαραγωγής του χώρου και των μορφών, γύρω από την 

ανάπτυξη του θέματος. Πρόκειται για μια μορφοπλαστική και αισθητική αντίλη-

ψη που ακολούθησε την καλλιτεχνική παραγωγή του ζωγράφου, μέχρι το τέλος 

της ζωής του το 2009, δημιουργία που διήρκησε περίπου 40 χρόνια.

Ο ∆ιάλογος, του 1974, αγοράστηκε από τον καλλιτέχνη το 1976. Σε μαύρο φό-

ντο, ο ζωγράφος ενθέτει, σχεδιάζει, μεγάλες, γεωμετρικές, λευκές επιφάνειες, 

οι οποίες υπονοούν δύο ογκώδεις αντικριστές φιγούρες που συνομιλούν. Με 

έντεκα λευκά γεωμετρικά, επίπεδα σχήματα ο ζωγράφος συνθέτει τις δύο, μνη-

μειακού χαρακτήρα, μορφές. Η διχρωμία του λευκού και του μαύρου, συμπλη-

ρώνεται από ένα μικρό παραλληλόγραμμο κόκκινο, ένα μικρό τρίγωνο ώχρας, 

και τρία μικρά μπλε τρίγωνα. Μικρές νύξεις, μικρές πινελιές της δυσδιάκριτης, 

αφαιρετικής διατύπωσης του ζωγράφου. Η σύνθεση, σε πιο επίπεδη, καθαρά 

γεωμετρική απόδοση μοιάζει να αποτελεί συνέχεια του έργου Επιτύµβια Σύνθε-

ση Ζ΄, του 1963, τόσο ως προς το ασπρόμαυρο σύνολο, όσο και ως προς τη στά-

ση της δεξιάς καθισμένης μορφής με σταυρωμένα τα πόδια. Η ποιητικότητα της 

γραμμής μέσα από την απλότητά της, δημιουργεί επίπεδα και όγκους.

Το τελευταίο, χρονολογικά έργο της συλλογής, το Ερωτικό, του 1982, αγορά-

στηκε από την γκαλερί Ζουμπουλάκη, με απόφαση του ∆.Σ. του Ιδρύματος, στις 

4/11/1983. Η ίδια γεωμετρική δισδιάστατη ανάπτυξη, σε μεγάλες ενιαίες επιφά-

νειες και επίπεδα, μια ανάπτυξη μινιμαλιστικών αξιών, μέσα από τη συγκράτηση 

του στοιχειώδους. Πρόκειται για την απόδοση μιας αρμονικής ισορροπίας, βα-

σισμένης σε έναν απλό συνδυασμό γραμμών, οριζόντιων, καθέτων, καμπυλών 

και ενός κύκλου, σε συνδυασμό και πάλι με την πολυγνώτια τετραχρωμία. Πρό-

κειται για μια εγκεφαλική συγκράτηση του ουσιώδους, χάρη σε μια εργασία πα-

ράλληλη με αυτή της φύσης.

Τα έργα αυτά, της γεωμετρικότητας, της πλήρους αφαίρεσης και των στρουκτου-

ραλιστικών διατυπώσεων, συχνά επεξεργάζονται θέματα ερωτικών συνευρέσε-

ων, όλο και πιο ακραίων και αποκαλυπτικών περιπτύξεων, συγκαλυμμένα από 

την ελευθερία που προσφέρει η απόλυτα αφαιρετική διατύπωση, η ανάπτυξη 

της φαντασίας για αναζήτηση μορφών και στάσεων.

Η περίοδος αυτή, που ξεκινά με τα Επιθαλάµια της δεκαετίας του 1970 και συ-

νεχίζεται με τα Ερωτικά, αλλά και άλλα θέματα, μέχρι το τέλος της καλλιτεχνικής 

δημιουργίας του Μόραλη, στο τέλος της δεκαετίας του 2000, έχει την αρχή της 

γένεσής της στις εμφανείς επιδράσεις έργων του Picasso, αλλά κυρίως σε έργα 

του Matisse, όπως το La danse-lutte des nympes (Ο χορός-αγώνας των νυµ-

φών), του 1931-33, εκτεθειμένο σε αίθουσα του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης 

της Πόλης του Παρισιού, ή σε χαρακτηριστικά έργα του Matisse της δεκαετί-

ας του 1930, όπως το Rose nu assis (Ροζ γυµνό καθισµένο), του 1935-36, του 

Μουσείου του Κέντρου Ζωρζ Πομπιντού. Ο δισδιάστατος χώρος, η έμφαση στο 

mentality, of absolute geometricity, on the path towards abstrac-

tion, based on the elemental, the schematic, focusing on simple 

compositions using a limited colour palette and an allusive evoca-

tion of space and figures, around the development of the theme. 

This is a morphological and aesthetic perception that informed 

the artist’s output until the end of his life, in 2009, throughout a 

creative career that lasted some 40 years.

Dialogue, of 1974, was acquired from the artist in 1976. Against a black 

background, the artist inlays large white geometric fields, evoking two 

facing massive figures engaged in conversation. The artist builds the 

two monumental figures using eleven white flat geometric shapes. 

The interplay of white and black is complemented by a small red rect-

angle, a small ochre triangle and three small blue triangles. Small 

hints, little touches of the artist’s unintelligible abstraction. The compo-

sition, in a flatter, purely geometric rendering, seems to be in continu-

ation of Funerary composition VII, of 1963, both as regards the black 

and white overall arrangement, and the pose of the seated figure with 

crossed legs on the right. In its simplicity, the poetry of the line evokes 

planes and volumes.Chronologically the last work in the collection, 

Erotic, of 1982, was acquired from Zoumboulakis Galleries by decision 

of the National Gallery Board (4/11/1983). The same two-dimensional 

geometric arrangement, in large uniform fields and planes, a develop-

ment of minimalist values through preserving the elemental. This is a 

rendering of harmonious balance, based on a simple combination of 

horizontal, vertical and curved lines and a circle, again together with 

Polygnotos’ tetrachromy. This is a cerebral retention of the elemental 

thanks to a process parallel to that of nature.

These works of geometricity, full abstraction and structuralist 

articulation often deal with sexual intercourse, with increasingly 

candid embraces, veiled by the liberty afforded by the entirely ab-

stract expression, the free reign of the imagination in search of 

styles and poses.

The origins of this period, which begins with Epithalamia, dating from 

the 1970s, and continues with Erotic scenes, and other themes until 

the end of Moralis’s activity, in the late 2000s, are the evident influ-

ences by works by Picasso and, even more so, by works by Matisse, 

such as The dance - Battle of the Nymphs, of 1931-33, on display 

at the Museum of Modern Art of the City of Paris, or characteristic 

works by Matisse, dating from the 1930s, such as Pink nude seated, 

of 1935-36, in the Museum of Modern Art, Centre Georges Pompi-

dou. The two-dimensional space, the emphasis on contour and on 

the broad, uniform fields, even in the poses and movement of the 

bodies in the French artist’s works are also to be found in the works 

by the Greek artist. The affinity is evident.

Moralis, of course, often transforms the curves found in some of the 

works by the French artist into a sharp-topped deployment, into hori-
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περίγραμμα, στις πλατιές, ενιαίες επιφάνειες, ακόμη και στις στάσεις και στην 

κίνηση των κορμιών των έργων του γάλλου ζωγράφου, συναντώνται και στα 

έργα του έλληνα. Η ομοιότητα και η συγγένεια  είναι εμφανής. 

Ο Μόραλης, βέβαια, τις κάποιες καμπύλες των έργων του γάλλου καλλιτέχνη τις 

μετατρέπει συχνά σε  οξυκόρυφες αναπτύξεις, σε ευθείες και κάθετες. Επίσης, 

προχωρά σε πιο δυσδιάκριτη και πιο επίπεδη ανάπτυξη. για άλλη μια φορά, ο 

Μόραλης οικειοποιείται με προσωπικό τρόπο αυτές τις επιδράσεις των έργων 

του Matisse, της δεκαετίας του 1930, ή του Picasso, της δεκαετίας του 1950 ή 

του 1960.18

Στην αποτίμηση της ανανεωτικής δυνατότητας της καλλιτεχνικής δημιουργίας 

του, ο γιάννης Μόραλης απέδειξε πως με δουλειά, μελέτη και ελευθερία, με συ-

στηματική έρευνα, επί πάνω από 70 χρόνια, χωρίς σπασμωδικές κινήσεις αλλά 

βήμα-βήμα, προχώρησε σε ανανεωτικές πάντα νεωτεριστικές κινήσεις. Η σε-

μνότητα, η λογική και η ειλικρίνειά του όμως χαρακτήριζαν από παλιά τις εξο-

μολογήσεις του.

Στον γιώργο Πετρή, το 1956, δεν διστάζει να ομολογήσει: «∆υσκολεύομαι πάντα 

στη δουλειά μου. Έχω πάντα την εντύπωση πως ύστερα από δυο τρεις μήνες θα 

είμαι καλύτερος. Πάντα μου φαίνονται πως τα έργα μου δεν είναι αντιπροσω-

πευτικά. Αλλάζω συνεχώς τη δουλειά μου, γιατί δεν ικανοποιούμαι….Όμως πα-

ρόλα αυτά θα ήθελα να μπορούσα να εκφραζόμουνα με την αμεσότητα που εκ-

φράζεται ένας λαϊκός ζωγράφος ή ένα παιδί. Μια όμως και δεν μπορώ να έχω 

την αγνότητά τους, θα πρέπει σιγά- σιγά με τη γνώση, από άλλο δρόμο, να φτά-

σω στο μοναδικό σκοπό κάθε καλλιτέχνη, να εκφραστώ άμεσα και έντονα».19

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η περιήγηση στα έργα της συλλογής της Εθνι-

κής Πινακοθήκης, στους πίνακες τους εκτελεσμένους αποκλειστικά με λάδια, 

ακρυλικά και αυγοτέμπερες. Τα έργα που αποκτήθηκαν πριν, και αυτά που απο-

τελούν τη μεγάλη δωρεά του γ. Μόραλη του 1988. Τα έργα της γενναιόδωρης 

δωρεάς του γιάννη Μόραλη προς την Εθνική Πινακοθήκη αποτελούν διαμάντια 

της καλλιτεχνικής του δημιουργίας, από το 1934 ως το 1968. Πολλά έργα είναι 

μοναδικά, έργα σταθμοί για την εξέλιξη της καλλιτεχνικής του διαδρομής, αλλά 

και έργα σημαντικά της σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Ο Μόραλης επέλεξε να 

μην τα αποχωριστεί και σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή τα δώρισε στην Πινα-

κοθήκη, για να διαφυλάξει την δυνατότητα παρατήρησης της εξέλιξης του έρ-

γου του. Είναι βέβαιο πως η επιλογή αυτή έγινε από τον ίδιο, με αντικειμενικά 

κριτήρια, ως προς την μοναδικότητα, την ποιότητα και την ανανεωτική δύναμη 

των έργων.

Αυτό που παραμένει ένα ερωτηματικό στα μάτια μας είναι γιατί σταμάτησε την 

δωρεά του στην παραγωγή του 1968. γιατί απέκλεισε όλη την τελευταία μακρά 

περίοδο της γεωμετρικής, αφαιρετικής παραγωγής, η οποία διήρκεσε σχεδόν 

40 χρόνια. ∆εν είναι δυνατόν να μην διαφύλαττε κάποια ξεχωριστά, κάποια 

αντιπροσωπευτικά έργα της τελευταίας τόσο μακράς αυτής περιόδου. Εξάλλου, 

η δωρεά έγινε το 1988, ο ίδιος όμως συνέχισε να δημιουργεί με την ίδια αι-

σθητική αντίληψη για ακόμη μια εικοσαετία. Βεβαίως, ευτυχώς υπάρχουν δύο 

αντιπροσωπευτικά δείγματα γραφής αγορασμένα κατά τη δεκαετία του 1970 και 

του 1980, έτσι ώστε να ολοκληρώνεται η συνολική πορεία του έργου του στη 

zontal and vertical lines. He, moreover, goes into a more subtle and 

flatter development. Once again, Moralis appropriates in a personal 

way these influences by the works by Matisse from the 1930s, or by 

Picasso from the 1950s, or 1960s. 18

In our assessment of the innovative potential of his artistic creativity, 

Yannis Moralis demonstrated that with hard work, study and free-

dom, with systematic investigation over more than 70 years, with-

out hasty moves, he always took one step at a time in innovative 

directions. Modesty, common sense and sincerity, however, have 

always characterised his confessions.

He did not hesitate to confess to Yorgos Petris, in 1956: “I have al-

ways had difficulties in my work. I am always under the impression 

that after two or three months I will be better. My paintings always 

strike me as not representative. I constantly change my work be-

cause I am not satisfied […] Nevertheless, I wish I could express 

myself with the immediacy of a folk artist, or of a child. Yet, since 

I can not have their purity, I must slowly, through knowledge, take 

another path towards the unique purpose of every artist, to speak 

directly and strongly.” 19

At this point, the tour ends of the works by Moralis in the National 

Gallery collection, works made exclusively in oil, acrylic and egg 

tempera. Both the works acquired earlier on and those included 

in the major donation by Yannis Moralis, in 1988. The works in the 

generous donation by Yannis Moralis to the National Gallery are 

true gems of his artistic output from 1934 to 1968. Many of these 

works are unique landmarks in the development of his develop-

ment as an artist, turning points in contemporary Greek art. Moralis 

chose not to part with them and eventually donated them to the 

National Gallery at a well chosen moment in order to preserve the 

possibility to follow the development of his work. This choice was 

undoubtedly made by the artist using objective standards regarding 

the uniqueness, quality and originality of these works.

A question that lingers in our mind is why he stopped his donation 

with his 1968 production. why he excluded all of the later long period 

of geometric, abstract output that lasted almost for 40 years. He must 

surely have saved some outstanding, representative works from that 

long period that came after. Besides, his donation was made in 1988, 

yet he went on to produce work along the same aesthetic lines for 

20 more years. Fortunately, there are two representative examples, 

acquired in the 1970s and 1980s, to round off the museum collection. 

Yet, the question remains why the artist decided not to include works 

from that period in his donation. The fact that he pursued his cre-

ative activity with the same passion and the same drive for innovation 

for 40 years can only mean that this abstract approach continued to 

satisfy him. Moreover, these works were much easier to find than 

earlier ones, since he continued to produce them until the end.



59

συλλογή του Μουσείου. Σίγουρα όμως παραμένει ένα ερωτηματικό γιατί ο ίδιος 

δεν θεώρησε σκόπιμο να εντάξει στην δωρεά έργα αυτής της περιόδου. για να 

συνεχίζει με το ίδιο πάθος και την ίδια ανανεωτική διάθεση επί σαράντα χρόνια 

την δημιουργία του σημαίνει ότι η αφαιρετική αυτή διατύπωση εξακολουθούσε 

να τον ικανοποιεί. Εξάλλου, η εύρεση των έργων αυτών ήταν πολύ πιο εύκολη, 

σε σχέση με τα προηγούμενα, μιας και συνέχιζε μέχρι το τέλος να τα δημιουργεί.

Στην τελευταία ατομική έκθεση του ζωγράφου, στην γκαλερί Ζουμπουλάκη το 

2006, τα έργα με εντυπωσίασαν ευχάριστα γιατί εξακολουθούσαν να βγάζουν 

μια δύναμη και να ασκούν γοητεία και περιέργεια στα μάτια μου. Στη μνήμη 

μου μένει ανεξίτηλα χαραγμένο ένα έργο που ήταν κρεμασμένο στον απέναντι 

τοίχο. Στην σύνθεση διέκρινε κανείς μια γυμνή γυναικεία φιγούρα με κλίση του 

σώματος προς τα πίσω και τα χέρια σηκωμένα. Στο μυαλό συνειρμικά ήρθαν 

αμέσως έργα της μνημειακής τέχνης της Αναγέννησης, ενός Μιχαήλ Αγγέλου 

με την απόδοση της προοπτικής, σε δύσκολες ανατομικές στάσεις. Πρόκειται 

για το Ερωτικό, του 2002, όπου ο Μόραλης σε ηλικία 86 ετών, εξακολουθούσε 

να ξαφνιάζει ευχάριστα, ως προς την δύναμη της ανανεωτικής του δυνατότητας, 

την πηγαιότητα των επιδράσεων και την καθαρά προσωπική διατύπωση. Το έργο 

έχει συγγένειες με ένα Επιθαλάµιο, του 1971, ως προς την σύνθεση και, κυρίως, 

ως προς την πολυπλοκότητα της στάσης, την απόδοση της προοπτικής και την 

επιτυχή αναπαραγωγή ανατομικών λεπτομερειών, μέσα από την συγκράτηση 

του στοιχειώδους.20 

Το Ερωτικό του 2002 το αντίκρισα ξανά στην εκδήλωση που οργανώθηκε στις 

23 Νοεμβρίου 2009 στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, προς τιμήν του γιάννη 

Μόραλη, μαζί με μία έκθεση με τίτλο ∆άσκαλος και µαθητές-καθηγητές της 

ΑΣΚΤ, εκδήλωση την οποία ο καλλιτέχνης δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει, 

ενώ λίγο αργότερα έφυγε απ’ τη ζωή. 

Τη βραδιά αυτή η Μαρίνα λαμπράκη-Πλάκα μίλησε πολύ για τον γιάννη Μόρα-

λη, μέσα από τα σοφά λόγια του ίδιου του ζωγράφου, για την τέχνη του, τις επι-

δράσεις του, την σκέψη του, χρησιμοποιώντας τις πολύτιμες απομαγνητοφωνη-

μένες συζητήσεις τους. Στον κατάλογο, που συνόδευε τη συγκεκριμένη έκθεση, 

η ∆ιευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης μεταξύ άλλων ανέφερε: «Τα Επιτύµβια 

και τα Επιθαλάµια, ο θάνατος και ο έρωτας, η εξίσωση της ζωής, κορυφώνουν 

αυτήν την αναζήτηση στη δεκαετία του ’60. Το παράδοξο με τον Μόραλη είναι ότι 

όσο γίνεται πιο μοντέρνος τόσο γίνεται πιο κλασικός, πιο αρχαίος. Η αλχημεία 

της τέχνης του κρατάει και ένα άλλο μυστικό: όσο γίνεται πιο αφηρημένος τόσο 

γίνεται πιο αισθησιακός. Στη δεκαετία του ’70 οι αντίπαλες καμπύλες των νεανι-

κών σωμάτων συμπυκνώνουν ένα ιδεόγραμμα του έρωτα».21

Κλείνοντας όπως ξεκινήσαμε την περιήγηση αυτή στον εικαστικό κόσμο του 

γιάννη Μόραλη, κι επειδή οι ρήσεις των καλλιτεχνών συνήθως είναι αποκαλυ-

πτικές και ουσιαστικές, παραθέτουμε ένα παλιό απόσπασμα του ίδιου του ζω-

γράφου μέσα από το οποίο διαφαίνεται ο χαρακτήρας του, το χιούμορ του, η 

σκέψη του για την τέχνη: «Σαν σου πει κανείς «είμαι ποιητής», είναι βέβαιο πως 

δεν θα τον πάρουν σοβαρά, γιατί αυτό δεν είναι επάγγελμα. Σαν πει όμως «είμαι 

ζωγράφος» ο πολύς κόσμος τον εκτιμά περισσότερο, γιατί στην ανάγκη μπορεί 

και να βάψει και καμιά πόρτα. Κρίμα και για τον έναν και για τον άλλον, γιατί και 

οι δύο το ίδιο πράμα προσπαθούν να κάνουν με διαφορετικά μέσα».22

In the artist’s last solo exhibition at the Zoumboulakis Art Galler-

ies, in 2006, the exhibits pleasantly surprised me, as they continued 

to exude power and to fascinate. A work hanging on the opposite 

wall remains indelibly etched in my memory. It portrayed a female 

nude, leaning backwards with raised arms. Images of monumental 

Renaissance works, a Michelangelo, with its masterful perspective 

in anatomically difficult poses immediately came to my mind. This 

was Erotic, of 2002, when Moralis, aged 86, continued to astonish 

us with the power of his originality, the spontaneity of assimilated 

influences and the purely personal expression. This work is related 

to Epithalamium, of 1971, in terms of composition and, above all, 

for the sophisticated pose, the perspective and the anatomical de-

tail in which only the essential is retained.20

I had the opportunity to see Erotic, of 2002, again at the tribute to 

Yannis Moralis on November 23, 2009 at the Athens School of Fine 

Arts, concurrently with an exhibition entitled Teacher and students-

professors at the Athens School of Fine Arts, an event which the 

artist was unable to attend; he passed away shortly afterwards.

On that evening, Marina lambraki-Plaka spoke extensively about 

Yannis Moralis, citing the artist’s own words on his art, influences, 

thoughts, from the valuable taped conversations she had had with 

the artist. In the catalogue of that exhibition, the National Gallery Di-

rector remarked: “The artist’s exploration culminates in his Funer-

ary compositions and Epithalamia, dating from the 1960s – Thana-

tos and Eros, the equation of life. Paradoxically, the more modern 

Moralis became, the more classical, more ‘ancient’ he became; 

moreover, the more abstract he became, the more sensual he 

became. The opposite curves of the youthful bodies in his mature 

work become the ideogram of love.” 21

Concluding this tour in the visual world of Yannis Moralis in the 

same way that we started it, and since artists’ words are usually es-

sential and revealing, we would like to quote an older excerpt of the 

artist’s words, which offers a glimpse into his character, his sense 

of humour, his thoughts on art: “If someone said, ‘I am a poet’, he 

would certainly not be taken seriously, as this is not a profession. 

But if someone said, ‘I am a painter’, people would show more 

respect, as, if need be, he would be able to paint a door. Pity for the 

one and pity for the other, as they both try to achieve the same thing 

through different media.” 22

Since Moralis compares a painter to a poet, let us see what two 

great Greek poets wrote about him.

Discussing Moralis’s illustrations for his poems, Seferis noted: 

“Rarely have I had success with fusing different genres. Yet, when 

[…] Moralis showed me his paintings, I realised that there are times 

when there may be no cart at all, but only two horses galloping 
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Και μια κι ο Μόραλης συνδέει και εξισώνει τον ζωγράφο με τον ποιητή, αξίζει να 

θυμηθούμε τι έγραψαν για το ζωγράφο δύο μεγάλοι ποιητές μας.

Ο Σεφέρης, μιλώντας για την εικονογράφηση των ποιημάτων του από τον Μό-

ραλη, λέει: «Σπάνια μου πετύχαιναν τα ζευγαρώματα των τεχνών… ώστόσο 

όταν….ο Μόραλης μου έδειξε τις ζωγραφιές του, κατάλαβα πως μπορεί κάποτε 

να μην υπάρχει διόλου αμάξι, παρά μόνο δύο ελεύθερα άλογα καλπάζοντας 

ανεξάρτητα σ’ ένα πράσινο λιβάδι. Κατάλαβα πως είχε κάνει μια εργασία που 

προκαλούσε το διάλογο ενός νεότερου καλλιτέχνη, που δεν αγνόησε τα έργα της 

ποίησης μ’ έναν κατά μισή γενεά παλαιότερό του».23

Ο Οδυσσέας Ελύτης με τη σειρά του αναλύει: «Μ’ ένα ολιγοψήφιο αλφάβητο στο 

χέρια του, όπου τα στοιχεία που επανέρχονται περισσότερο είναι οι δύο αντίθε-

τες καμπύλες, η ώχρα και το μαύρο, επέτυχε ο Μόραλης να μετατρέψει την ομι-

λία των πραγμάτων σε οπτικό φαινόμενο, κατά τρόπο μοναδικό μέσα στη σύγ-

χρονη ελληνική τέχνη. Μια ορισμένη αυστηρότητα, ….συναντήθηκε με μερικές 

από τις πιο απαιτητικές μετά-σεζανικές ευρωπαϊκές αναζητήσεις. Όταν όμως 

ένας ζωγράφος κατορθώνει να δίνει τις προσωπικές του εμπειρίες…ξεφεύγει 

από τους διαχωρισμούς της τρέχουσας αισθητικής. Και ίσως είναι γι’ αυτό που 

πραγματικά δεν αισθάνεται κανείς την ανάγκην ν’ αναρωτηθεί αν ο Μόραλης εί-

ναι μοντέρνος ή κλασσικός, Ελληνικός ή Ευρωπαΐζων….και είναι η περίπτωση 

που αντικρίζουμε σήμερα στα «Επιθαλάμιά» του – ένα μυστήριο και μιαν ιερα-

τικότητα βιβλική».24

Σε όλη την εξελικτική πορεία του έργου του, ο Μόραλης συνδυάζει με γνώση, 

σοβαρότητα, έμπνευση και ταλέντο τις κατακτήσεις και τα χαρακτηριστικά της 

τέχνης του παρελθόντος, με τις νέες προτάσεις της σύγχρονης τέχνης της επο-

χής του. Σε όλη του την τέχνη, από την παρατήρηση της οπτικής πραγματικότη-

τας, στην προσωπική απόδοση και την πορεία προς την αφαίρεση, ο Μόραλης 

προτάσσει πάντα την αναγωγή σε μία ιδέα, με πνευματικότητα και με τελείως 

προσωπικό και ανανεωτικό τρόπο. Μέχρι το τέλος, με εσωτερικότητα και στοχα-

σμό, ο ζωγράφος ενεργοποιεί τα σχήματα, τα επίπεδα, προσδίδοντας, στις απλές 

γραμμές, περιεχόμενο και συναισθηματικές προεκτάσεις. Η δημιουργία του, πά-

ντα ανανεωτική, δεν υπήρξε ποτέ στατική ή ξεπερασμένη. 

λίνα Τσίκουτα-∆εϊμέζη

∆ρ. Ιστορίας της τέχνης

Επιμελήτρια Εθνικής Πινακοθήκης-

Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου
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free across a green field. I felt that his work invited into dialogue a 

younger artist who did not ignore the works of poetry and another 

artist half a generation his senior.” 23

Odysseus Elytis, in turn, remarked: “with an alphabet of a few letters 

in his hands, in which the elements recurring the most are the two 

opposite curves, ochre and black, Moralis managed to transform 

the voice of objects into a visual phenomenon, in a manner unique 

in contemporary Greek art. A certain austerity […] joined some of 

the most demanding post-Cézanne European investigations. Yet, 

when a painter manages to convey his personal experiences […] he 

transcends the discriminations of the dominant aesthetic. And it is 

for this reason perhaps that indeed nobody feels the need to won-

der whether Moralis is modern or classic, Greek or Europeanising 

[…] and is the case we witness today in his Epithalamia – a mystery 

and a Biblical solemnity.” 24

Throughout his evolution as an artist, Moralis combined the 

achievements and characteristics of the art of the past and the new 

propositions of the contemporary art of his period, and did so with 

expertise, seriousness and talent. Throughout his art, from the ob-

servation of visual reality to a personal rendition and the drive to-

wards abstraction, Moralis always put first the reduction to an idea, 

in a deeply spiritual and completely personal, innovative manner. 

with profound inner perception and thoughtfulness, the artist en-

ergised, until the end, shapes and planes, charging simple lines 

with content and emotional repercussions. His output was always 

innovative, never static, or dated.

lina Tsikouta-Deimezi

Dr History of Art

Curator, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum
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Ο Κωνσταντίνος Παρθένης με φοιτητές του
τη δεκαετία του 1930.
konstantinos Parthenis with students
in the 1930s.

Το Εργαστήριο του γιάννη Μόραλη στην Α.Σ.Κ.Τ. (1954 
ή 1955). ∆ιακρίνονται οι Παύλος ∆ιονυσόπουλος, Νίκος 
Κεσσανλής, Βλάσης Κανιάρης και Κώστας Τσόκλης.
Yannis Moralis workshop at the Athens School of Fine 
Arts (1954 or 1955). In the photo can be seen Pavlos 
Dionyssopoulos, Nikos kessanlis, vlassis kaniaris and 
kostas Tsoklis.

Μετά την ξενάγηση των μαθητών της Μαρίνας λαμπράκη-Πλάκα 
στην έκθεση του 1988 στην Εθνική Πινακοθήκη.
After the guided tour by Moralis of Marina lambraki-Plaka’s 
students to the 1988 exhibition at the National Gallery.

Ο γιάννης Μόραλης στην αίθουσα Θεωρητικών στην Α.Σ.Κ.Τ. 
Φωτογραφία ∆ημήτρη Μυταρά.
Yannis Moralis in the art theory room at the Athens School of Fine Arts. 
Photo taken by Dimitris Mytaras.

Το τελευταίο μάθημα στη Σχολή και ο αποχαιρετισμός με τους φοιτητές του 
(27/5/1983).
The last teaching session at the Athens School of Fine Arts; farewell with 
students (27/5/1983).
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Με την ευκαιρία της παρούσας έκδοσης έχει ενδιαφέρον να αναφερθούμε  

σε θεωρήσεις και σκέψεις μας, που έχουν κατασταλάξει από καιρό. Από το 

1982-1983, όταν άρχισα την συστηματική ενασχόλησή μου με τη μελέτη και 

την έρευνα της ελληνικής τέχνης κατά την περίοδο του μεσοπολέμου και 

την πορεία της στις δεκαετίες της μεταπολεμικής περιόδου, κατέληξα στο 

συμπέρασμα πως στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών οι δύο μεγάλοι δά-

σκαλοι, οι οποίοι καθόρισαν τόσο την πορεία της Σχολής όσο και την εξέ-

λιξη της ελληνικής τέχνης, τόσο μέσα από το έργο τους όσο και μέσα από 

την διδασκαλία τους στις επόμενες γενιές καλλιτεχνών, είναι ο Κωνσταντί-

νος Παρθένης (1878-1967) και ο γιάννης Μόραλης (1916-2009). 

Οι δύο τεράστιες αυτές καλλιτεχνικές παρουσίες έχουν πολλά κοινά και 

άλλα τελείως αντιθετικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για δύο μεγάλους ζω-

γράφους, δύο εξαιρετικά καλλιεργημένους ανθρώπους, δύο καλλιτέχνες, 

οι οποίοι έχουν θεωρητικό υπόβαθρο και στέρεες γνώσεις γύρω από την 

ιστορία της τέχνης, έχουν ταξιδέψει, έχουν σπουδάσει στο εξωτερικό, 

γνωρίζουν τις πιο προωθημένες και ανανεωτικές μορφές της διεθνούς τέ-

χνης της εποχής τους, έχουν γόνιμα οικειοποιηθεί τις επιρροές τους, κα-

ταθέτοντας μια προσωπική ρηξικέλευθη πρόταση και ακόμη είναι σε θέση 

να μεταδώσουν, να μεταλαμπαδεύσουν, με πάθος, στους μαθητές τους, ό,τι 

πιο νέο και προωθημένο. Στον ελληνικό χώρο, ξεχωρίζουν για όλα αυτά, 

συχνά μέσα σ’ ένα κλίμα γενικότερου επαρχιωτισμού, άγνοιας ή και μετρι-

ότητας, σε επίπεδο διδασκαλίας. Η ευρύτητα του πνεύματος, καθώς και η 

έλλειψη δογματισμού και στενής επιβολής των καλλιτεχνικών τους επιλο-

γών στους μαθητές τους είναι επίσης κοινά χαρακτηριστικά τους.

Σε επίπεδο διδασκαλίας καταφέρνουν, παρά την γοητεία του τόσο υψηλής 

ποιότητας έργου τους και τον καθοριστικό χαρακτήρα ανανεωτικής διδα-

σκαλίας τους, να δημιουργήσουν στρατιές αξιόλογων καλλιτεχνών, καλλι-

τεχνών που με το έργο τους καθόρισαν και εξακολουθούν να καθορίζουν 

την ελληνική τέχνη από το 1930 μέχρι σήμερα. Παρά την έντονη προσωπι-

κότητά τους, η βούλησή τους ήταν απλά να δώσουν όλα τα εφόδια, τεχνι-

κής, θεωρητικής κάλυψης στους μαθητές τους, προσπαθώντας ταυτόχρο-

να να τους στρέψουν προς εκείνα τα στοιχεία της καλλιτεχνικής τους προ-

σωπικότητας, που οι ίδιοι διέκριναν ως σημαντικά. Και οι δύο μεγάλοι δά-

σκαλοι δεν απέβλεπαν στη δημιουργία αντιγραφέων του έργου τους αλλά 

στην ώθηση προς μια καθαρά προσωπική δημιουργία στους νεότερους.

Ο Κωνσταντίνος Παρθένης ξεκίνησε τη διδασκαλία του το 1929 σε ηλικία 

51 ετών, διδασκαλία η οποία διήρκησε 18 έτη και ολοκληρώθηκε, μετά την 

αιφνίδια παραίτησή του, το 1947. 1

ΠΑΡΘΕΝΗΣ-ΜΟΡΑλΗΣ

∆ύο μεγάλοι δάσκαλοι

ΑΣΚΤ, 1929-1983

PARTHENIS-MORAlIS

Two great teachers

Athens School of Fine Arts 1929-1983

On the occasion of this publication, it would be interesting to men-

tion a few of our views and thoughts that have long settled down. 

Since 1982-1983, when I began my ongoing involvement with the 

study and research of Greek art in the interwar period and its 

development in the post-war decades, I reached the conclusion 

that the two great teachers who shaped the development of the 

Athens School of Fine Arts and influenced the evolution of Greek 

art through their work and by teaching succeeding generations of 

artists are konstantinos Parthenis (1878-1967) and Yannis Moralis 

(1916-2009).

These two towering figures have a lot in common yet many stark 

differences, as well. They were both great painters, men of ex-

traordinary culture, artists of a sound theoretical background and 

a solid knowledge of art history, well-travelled, studied abroad, 

familiar with the most advanced and innovative currents in the 

art of their times. Teachers who creatively assimilated their influ-

ences, making groundbreaking personal propositions; who were 

able to passionately transmit the latest developments to their 

students. For all these reasons they stand out in the Greek art 

scene and the prevailing atmosphere of provincialism, ignorance, 

or mediocre teaching. Their intellectual scope and lack of dogma, 

their freedom from imposing their artistic choices on their stu-

dents are also common qualities these two artists shared.

with their teaching, they managed – in spite of the appeal of their 

excellent work and their influential, innovative teaching – to pro-

duce a wealth of eminent artists who have shaped Greek art from 

1930 to date. In spite of their strong personalities, their wish was 

simply to supply their students with all the required technical and 

theoretical qualifications, seeking at the same time to alert them 

to the elements of each one’s artistic personality that they con-

sidered as important. Both of these two great teachers were not 

merely looking to create imitators of their own work, but to pro-

mote a deeply personal artistic activity amongst younger artists.

konstantinos Parthenis began his teaching career in 1929, at age 

51; it lasted for 18 years and came to an end with his unexpected 

resignation, in 1947.1

Yannis Moralis began teaching as a professor of the preparatory 

course in the Athens School of Fine Arts that same year, 1947, 
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Ο γιάννης Μόραλης ξεκίνησε τη διδασκαλία του ως καθηγητής της Προπα-

ρασκευαστικής Τάξης της ΑΣΚΤ, την ίδια χρονιά, το 1947, σε ηλικία μόλις 

31 ετών. ∆ίδαξε πολλές γενιές καλλιτεχνών επί 36 έτη, μέχρι το 1983. Ένα 

ερωτηματικό παραμένει γιατί ο Μόραλης μετά το προπαρασκευαστικό, με 

καθηγητή τον ∆ημήτρη γερανιώτη το 1931, ενώ παρακολουθεί αρχικά το 

εργαστήριο του Παρθένη, τελικά αποχωρεί και εγγράφεται στο εργαστήριο 

του Ουμβέρτου Αργυρού.

Είναι γνωστό πως ο Παρθένης δεν μιλούσε πολύ παρά εκφραζόταν μέσω 

της φωνής της συζύγου του Σοφίας Παρθένη, παρούσας  σε όλες τις εμ-

φανίσεις και διδασκαλίες του. Το γεγονός αυτό πιθανά να ενοχλούσε τον 

νεαρό Μόραλη, καθώς επίσης το ότι ήταν τελείως διαφορετικές προσωπι-

κότητες, ακόμη και σε επίπεδο συμπεριφοράς. ώστόσο, ένα κοινό στοιχείο 

ήταν η βαθειά εσωτερική ευγένεια που χαρακτήριζε και τους δύο σε όλες 

τις εκφάνσεις της συμπεριφοράς τους, ακόμη και προς τους μαθητές τους.

Ο Μόραλης, εκτός από την ευγένεια και τη λεπτότητα στη συμπεριφορά 

του, έχει ευχέρεια λόγου, μιλάει πολύ στους μαθητές του, τους νουθετεί, 

τους προτρέπει να δημιουργούν μέσα από τη γνώση και την ελευθερία. 

Έχει ένα αστείρευτο χιούμορ και συνηθίζει να διηγείται ανέκδοτα, συχνά 

τολμηρά. Ο Παρθένης, αντίθετα, είναι σοβαρός και αμίλητος. 

Αξίζει εδώ να αναφέρουμε το πάθος, την αγάπη και το σεβασμό με τον 

οποίο μιλούν για τον μεγάλο δάσκαλο της Σχολής, τον Κωνσταντίνο Παρ-

θένη, δύο ξεχωριστοί μαθητές του, τελείως διαφορετικών γενιών, ο Εγγο-

νόπουλος και ο ∆ανιήλ.

Ο Νίκος Εγγονόπουλος (1907-1985), σε πολλές ευκαιρίες αλλά και σε 

προσωπικές μας συνομιλίες (1983-1985), διατύπωνε σε υπερθετικούς τό-

νους την ευγνωμοσύνη του προς τον δάσκαλό του: «Ευτύχησα να μαθητεύ-

σω κοντά στον μεγάλο Έλληνα, τον Κωνσταντίνο Παρθένη, ο οποίος απο-

τελεί τιμή και δόξα για τους Αθηναίους». Ακόμη, ο Εγγονόπουλος έλεγε 

πως ο Παρθένης δεν ήθελε να κάνει Παρθενάκια, αντίθετα προσπαθούσε 

να στρέψει κάθε μαθητή του, ώστε να αναπτύξει την ιδιαίτερη κλίση του 

καλλιτεχνικού του ταμπεραμέντου.2

Στη ∆ιάλεξη για τη ζωγραφική, ο έλληνας υπερρεαλιστής γράφει : «Ευ-

τύχησα να σπουδάσω στην εδώ Ανωτάτη Σχολή των Καλών Τεχνών. Εκεί 

ευτύχησα να μαθητέψω πλησίον του Κωνσταντίνου Παρθένη… Ο Παρθέ-

νης, ο μεγάλος ζωγράφος, ο μεγάλος άνθρωπος, ο μεγάλος διδάσκαλος! 

Όλοι μας όσοι μαθητέψαμε κοντά του, δεν ξεχνούμε την απεραντοσύνη 

των γνώσεών του, του πνεύματός του, της καρδιάς του. Με τι χαρά όλοι 

μας υποτασσόμαστε στην πειθαρχία του, με τι δίψα ακούγαμε τις συμβου-

λές του, με τι εμπιστοσύνη ακολουθούσαμε τις υποδείξεις του. Κοντά στον 

Παρθένη μελέτησα τη φύση, κοντά του ένοιωσα τη σημασία του χρώματος 

και της γραμμής, κοντά του έμαθα τα πάντα όσα γνωρίζω στη ζωγραφική. 

Ο Παρθένης με μύησε στην έννοια των αναζητήσεων του Manet, στα επι-

τεύγματα του Seurat, στις κατακτήσεις του Cézanne, στη δόξα που ονο-

μάζεται Θεοτοκόπουλος…Πλούσιοι και με τούτα: την πείρα και την «τεχνι-

at age 31 only. He taught generations of artists for 36 years, un-

til 1983. A question that is yet to be answered is why, after his 

preparatory course under Dimitris Geraniotis, in 1931, Moralis left 

Parthenis’s workshop, which he had attended in the beginning, in 

favour of umvertos Argyros’s workshop.

It is well known that Parthenis did not speak much; instead, he 

expressed himself through the voice of his wife, Sophia Partheni, 

who was present at all his appearances and courses. This may 

have irritated the young Moralis, also considering the fact that 

they were totally contrasting personalities, even as far as their 

behaviour was concerned. Yet, a quality they both shared was the 

profound inner gentleness that informed every aspect of their be-

haviour, and which extended also towards their students.

In addition to the gentleness and finesse of his attitude, Moralis 

had a great gift of speech, spoke a lot to his students, counselled 

them and urged them to be creative through knowledge and free-

dom. He had an inexhaustible sense of humour and used to tell 

jokes, often obscene ones. Parthenis, on the other hand, was so-

ber and reserved.

It is worth remembering the passion, love and respect with 

which two outstanding students of totally different generations, 

Engonopoulos and Daniel, spoke of the great professor of the 

School of Fine Arts.

On many occasions, also during our private conversations, in 

1983-1985, Nikos Engonopoulos (1907-1985) expressed his un-

limited gratitude towards his teacher. “I was fortunate to study un-

der the great Greek konstantinos Parthenis, the pride of Athens.” 

Engonopoulos also said that Parthenis did not want to produce 

new little Parthenises; on the contrary, he sought to help each stu-

dent develop the specific strengths of his artistic temperament.2

In his Lecture on painting, the Greek surrealist wrote, “I was for-

tunate to study at the Athens School of Fine Arts. There, I was 

fortunate to study under konstantinos Parthenis […] Parthenis, 

the great artist, the great person, the great teacher! All of us who 

studied under him will never forget the immensity of his knowl-

edge, of his spirit, of his heart. with what pleasure we all yielded 

to his discipline, how eagerly we listened to his advice, how trust-

fully we followed his suggestions. under Parthenis, I studied na-

ture; near him I felt the importance of colour and line; with him I 

learnt everything I know about painting. Parthenis introduced me 

to the meaning of Manet’s explorations, Seurat’s achievements, 

Cézanne’s conquests, to the glory that is Theotokopoulos […]. we 

are also wealthy in these: the experience and ‘technique’, the so-

called métier, with which the great Teacher supplied us. Parthenis 

drew my attention to the so-called ‘Byzantine’ art […].”3
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κή», το métier που λεν, με τα οποία μας είχε εφοδιάσει ο μεγάλος ∆ιδά-

σκαλος. Ο Παρθένης επέστησε την προσοχή μου στη λεγομένη «βυζαντι-

νή» τέχνη…»3

Ο ∆ανιήλ (Παναγόπουλος) (1924-2008), ένας πρωτοπόρος της γενιάς του 

1960, τόσο στα θεωρητικά του κείμενα, στα γραπτά του όσο και σε προσω-

πικές μας συνεχείς συζητήσεις, από τη δεκαετία του 1990 μέχρι το τέλος 

της ζωής του, αγαπούσε να αναφέρεται στο ρόλο που έπαιξε ο Παρθένης 

στη διαμόρφωση του προσωπικού του έργου, όσο και στο έργο πολλών ση-

μαντικών καλλιτεχνών διαφορετικών γενιών, που καθόρισαν τη μεταπολε-

μική τέχνη στην Ελλάδα. Ο ∆ανιήλ χαμογελώντας έλεγε πως ο Παρθένης 

δεν μίλαγε, διατύπωνε τις παρατηρήσεις του μέσω του λόγου της κας Παρ-

θένη ή υποδείκνυε την πρότασή του, μέσω διορθώσεων απευθείας στον 

καμβά, στο καβαλέτο του μαθητή του. 

Ο νεαρός ∆ανιήλ, όντας στο Προκαταρκτικό Τμήμα της Σχολής, με καθη-

γητή τον Μπισκίνη, παρακολουθούσε με θαυμασμό τα έργα των μαθητών 

του εργαστηρίου του Παρθένη, μιας και «τα σχέδιά τους ήταν πιο γερά, μα 

κυρίως πιο μοντέρνα από τα δικά μας στο προκαταρκτικό. Σιγά-σιγά άρ-

χισα να αλλάζω τρόπο δουλειάς. Πλήθαιναν οι γωνίες και υποχωρούσε το 

σφουμάτο». Παρατηρώντας τον Παρθένη θυμάται: «Κοίταζα πως στο χέρι 

του το κάρβουνο γινόταν ένα εργαλείο καταπληκτικής ακρίβειας, όταν σχε-

δίαζε τα σχήματα παραμορφωμένα από το φως, ή ανέλυε τους τόνους. 

∆εν  δίδασκε τη ζωγραφική με λόγια, μας μάθαινε να βλέπουμε. Κοντά 

του διαισθάνθηκα, μα πολύ αργότερα συνειδητοποίησα, ότι τα λόγια είναι 

η φτώχεια της ζωγραφικής. Στα διαλείμματα, μαζεμένοι γύρω του ακού-

γαμε τις σύντομες, σαν αποφθέγματα, φράσεις του. για το Θεοτοκόπουλο, 

το Cézanne, τη λιτότητα στην αρχαία τέχνη».4

Αξίζει να παρατηρήσουμε στο σημείο αυτό, πόσο μεγάλη είναι η εκτίμηση 

του ∆ανιήλ για τον Παρθένη, όταν λέει πως «τα λόγια είναι η φτώχεια της 

ζωγραφικής», αυτός ένας ριζοσπάστης, ένας εννοιολογικός καλλιτέχνης, 

και κυρίως ο καλλιτέχνης της γενιάς του, ο οποίος εξέφρασε τόσο συστη-

ματικά, με ευκρίνεια και άνεση,  τη θεωρητική του σκέψη για την τέχνη.

Ο ∆ανιήλ, μετά την παραίτηση του Παρθένη το 1947, περνά στο εργαστή-

ριο του Ουμβέρτου Αργυρού, του δασκάλου, που είχε επιλέξει ο Μόραλης, 

μετά το πέρασμά του από το εργαστήριο του Παρθένη. Σε αντίθεση με τον 

Μόραλη, ο ∆ανιήλ για τον Αργυρό γράφει: «∆εν απεκόμισα σχεδόν τίποτα, 

ένα χρόνο παραμονής στο εργαστήριο του Αργυρού».5

Καταλήγοντας μπορούμε να διαπιστώσουμε πως δύο πρωτοπόροι, δύο 

«ανανεωτές» της ελληνικής τέχνης της περιόδου από τον μεσοπόλεμο μέ-

χρι τη σύγχρονη μεταπολεμική τέχνη, δύο εκπρόσωποι δύο σημαδιακών, 

καθοριστικών γενεών στην εξέλιξη της ελληνικής τέχνης του 20ου αιώνα, 

ένας της γενιάς του 1930 και ένας της γενιάς του 1960, μιλούν με αγάπη, 

με πάθος, με ευγνωμοσύνη, αναγνωρίζοντας την διδακτική προσφορά του 

δασκάλου τους. Και οι δύο αναγνωρίζουν πως ο Παρθένης τους εξόπλισε, 

αφ΄ ενός  με όλα τα τεχνικά, θεωρητικά και αισθητικά εφόδια, κι από την 

Daniel (Panagopoulos) (1924-2008), a pioneer of the 1960s gen-

eration, loved discussing, in both his essays and other writings, 

as well as in our regular personal discussions, from the 1990s 

until the end of his life, Parthenis’s inspiration on his own work, 

as well as on that of many major artists of different generations, 

who shaped post-war art in Greece. Smiling, Daniel used to say 

that Parthenis did not speak, but made his remarks through Mrs 

Parthenis, or made suggestions by direct corrections on the can-

vas on his students’ easels.

Daniel, as a young student who attended the School of Fine Arts 

preparatory course under professor Biskinis, noted in admira-

tion the works by the students in Parthenis’s workshop, as “their 

drawings were more solid, but above all more modern than ours 

at the preparatory course. I gradually began to change my work-

ing style. Corners increased and sfumato decreased.” He remem-

bers watching Parthenis: “I used to observe how the charcoal in 

his hand became a tool of extraordinary accuracy, when he drew 

shapes distorted by light, or analysed the tones. He did not teach 

painting with words; he taught us how to see. Near him, I felt, but 

only much later really grasped, that in painting words are cheap. 

During breaks, we used to gather around him to listen to his brief, 

aphoristic phrases. On Theotokopoulos, Cézanne, economy in an-

cient art.”4

It is worth noting at this point how great Daniel’s esteem of 

Parthenis was, when the former said that, “In painting words are 

cheap” – he, a radical painter, a conceptual artist and above all the 

artist of his generation who expressed so systematically, clearly 

and casually his theoretical views on art.

After Parthenis resigned, in 1947, Daniel switched to the work-

shop run by umvertos Argyros, the professor that Moralis had 

chosen after a brief stint at the Parthenis workshop. Contrary to 

Moralis, Daniel wrote about Argyros, “I gained almost nothing af-

ter a year of attending the Argyros workshop.”5

In conclusion, we note that two pioneers, two “innovators” in 

Greek art from the interwar period until the contemporary, post-

war art, exponents of two pivotal generations in the evolution 

of 20th-century Greek art, the one belonging to the generation 

of the 1930s and the other to that of the 1960s, speak lovingly, 

passionately, gratefully of the contribution of their teacher. Both 

recognised that Parthenis equipped them with all the required 

technical, theoretical and aesthetic qualifications, as well as en-

couraged them to grow through freedom and exploration of their 

personal visual expression.

This also perfectly applies to Moralis. It has been gratefully ac-

knowledged by several of his students, important figures in the 
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άλλη, τους προέτρεψε να αναζητήσουν την εξέλιξη μέσα από την ελευθε-

ρία και τη διερεύνηση της προσωπικής εικαστικής τους έκφρασης.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τον Μόραλη. Το μαρτυρούν και το αναγνω-

ρίζουν με μεγάλη ευγνωμοσύνη διάφοροι μαθητές του, με διαφορετικές 

αισθητικές διατυπώσεις, σημαντικές εικαστικές προσωπικότητες, που με 

το έργο τους παίζουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στην εξέλιξη της σύγχρονης ελ-

ληνικής τέχνης, ενώ ορισμένοι απ’ αυτούς με τη σειρά τους υπήρξαν δά-

σκαλοι σε πανεπιστημιακές σχολές, όπως η ΑΣΚΤ, η Σχολή Καλών Τεχνών 

της Θεσσαλονίκης ή η Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ. Μεταξύ των μαθη-

τών του Μόραλη αξίζει να αναφέρουμε ορισμένους ενδεικτικά, όπως οι 

∆εκουλάκος, Καράς, Κοντός, Κεσσανλής, Κανιάρης, Μυταράς, Κοκκινίδης, 

Τσόκλης, Φασιανός, Μπότσογλου, Θεοφυλακτόπουλος, ∆ημητρέας, Κανα-

κάκις, Παπασπύρου, Πατρασκίδης, Βαλαβανίδης, Χριστάκης και τόσοι άλ-

λοι νεότεροι.

Πριν αναφέρουμε μαρτυρίες μαθητών του, της γενιάς του 1960, του 1970 

και του 1980, αξίζει να κάνουμε μια διαπίστωση σχετικά με την εξέλιξη 

της σύγχρονης μεταπολεμικής τέχνης στην Ελλάδα και το ρόλο της διδα-

σκαλίας του γιάννη Μόραλη σε αυτές τις γενιές. Είναι γνωστό πως η πο-

ρεία της ελληνικής τέχνης από τις αρχές του αιώνα και μέχρι τη δεκαε-

τία του 1960, περνά μέσα από λαμπρά παραδείγματα προσωπικής καλλιτε-

χνικής δημιουργίας, αλλά κυρίως και μέσα από την τολμηρή και εμπνευ-

σμένη προσπάθεια αναζήτησης ταυτότητας της γενιάς του 1930, της οποί-

ας βενιαμίν είναι ο Μόραλης. Μιας γενιάς που τολμά να διατυπώσει μια 

άρτια πρόταση, βασισμένη σε έναν εκλεκτικιστικό και προσωπικό συνδυα-

σμό παράδοσης και μοντερνισμού, όπου η γηγενής, διαχρονική παράδοση 

επανεξετάζεται και αξιολογείται και μέσα από τη «χρήση» και την «ανακά-

λυψή» της από τον ευρωπαϊκό μοντερνισμό. Η εξέλιξη της ελληνικής τέ-

χνης όμως προχωρά πάντα με μια καθυστέρηση, και μια εμφάνιση των κι-

νημάτων της ευρωπαϊκής τέχνης, συχνά μετά από είκοσι, τριάντα και σα-

ράντα χρόνια στην Ελλάδα. 

Η γενιά-τομή, για διάφορους λόγους που δεν μπορούν να αναλυθούν εδώ, 

όπου η ελληνική τέχνη ταυτίζεται και δημιουργεί σχεδόν ταυτόχρονα με τη 

διεθνή καλλιτεχνική πραγματικότητα, είναι η γενιά του 1960. Τα ταξίδια και 

κυρίως η παραμονή  καλλιτεχνών στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, στη  Ρώμη, 

στο Παρίσι και αλλού, βοηθά στον συγχρονισμό των καλλιτεχνικών αναζη-

τήσεων. Η γενιά του 1960, πριν πάει στο εξωτερικό και καταφέρει να στα-

θεί πλάι στη σύγχρονη πρωτοπορία της εποχής, όπως έγινε με το γαλλικό 

κίνημα του Nouveau Réalisme του Pierre Restany, και τους ∆ανιήλ, Κα-

νιάρη, Κεσσανλή, Παύλο, θεωρούμε πως άντλησε τα βασικά εφόδια από τη 

διδασκαλία του γιάννη Μόραλη, για γνώση, ελευθερία, ανανέωση και προ-

σωπική αναζήτηση.

Ο Παντελής Ξαγοράρης (1929-2000), αυτός ο τόσο ξεχωριστός έλληνας 

δημιουργός, μιλώντας για την προσωπική εμπειρία του ως μαθητής στην 

ΑΣΚΤ το 1948, αναφέρεται αρχικά στον Παύλο Μαθιόπουλο, που, όπως εί-

δαμε, με την συμπεριφορά του, ώθησε τον Παρθένη σε παραίτηση. Η κρί-

ση του είναι σκληρή για τον πρώτο του δάσκαλο, τον «προσωρινό δάσκαλο 

visual art scene, coming from different aesthetic backgrounds, 

whose work played a distinct role in the evolution of the contem-

porary Greek art. Some of them, in turn, became professors at 

the Athens School of Fine Arts, the Thessaloniki School of Fine 

Arts, the Department of Architecture, NTuA. Among Moralis’s 

students should be mentioned in passing Dekoulakos, karas, 

kontos, kessanlis, kaniaris, Mytaras, kokkinidis, Tsoklis, Fassia-

nos, Botsoglou, Theofylaktopoulos, Dimitreas, kanakakis, Papas-

pyrou, Patraskidis, valavanidis, Christakis.

Before discussing accounts by his students from the 1960s, ‘70s 

and 80s generations, we should make an observation regarding 

the evolution of the contemporary, post-war art in Greece and the 

role of Yannis Moralis’s teaching with respect to these genera-

tions. It is well known that the path of Greek art, from the early 

20th century to the 1960s, is strewn by supreme examples of un-

mistakably personal art, but also by the bold, inspired quest for 

identity of the generation of the 1930s, the youngest member of 

which was Moralis. This was a generation that dared to formulate 

an accomplished proposition based on an eclectic and personal 

fusion of tradition and modernism, in which the century-old local 

tradition was revisited and reassessed through its “use” and “dis-

covery” by the European modernism. Yet, the evolution of Greek 

art is always marked by a delay, European art currents often 

emerging 20, 30, even 40 years later in Greece.

 The pivotal generation, for various reasons that cannot be dis-

cussed here, when Greek art kept up with the international art 

scene, was the generation of the 1960s. Artists travelled, above 

all lived in Europe – in Rome, Paris, elsewhere – and this contrib-

uted to a timelier synchronisation of artists’ explorations. Before 

the artists of the generation of the 1960s went abroad and caught 

up with the avant-garde scene of the times, as was the case with 

Pierre Restany’s Nouveau Réalisme in France and Daniel, kania-

ris, kessanlis, Pavlos, we believe that they received their basic 

supplies from the teaching of Yannis Moralis on knowledge, free-

dom, innovation and personal exploration.

Speaking of his personal experience as a student at the Athens 

School of Fine Arts, in 1948, Pantelis Xagoraris (1929-2000), a very 

special Greek artist, first mentions Pavlos Mathiopoulos, whose 

action, as we have already seen, made Parthenis to resign. Xago-

raris’s verdict falls heavy upon his first teacher, “my temporary 

teacher, Pavlos Mathiopoulos, who with his academic knowledge 

and formal pomposity of style enjoyed the certainty afforded by 

ignorance.” And he goes on, “Fortunately, the newly appointed 

Yannis Moralis came later […]. The well known humility and gen-

tleness of Moralis, his anti-academic teaching and effort to adapt 

to objective knowledge, a lesson learnt from Cézanne’s painting, 
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τον Παύλο Μαθιόπουλο που με την ακαδημαϊκή γνώση και την τυπική με-

γαλοπρέπεια του ύφους είχε την βεβαιότητα που δίνει η άγνοια». Και συ-

νεχίζει: «Αργότερα, ευτυχώς, ήρθε ο νεοδιορισμένος δάσκαλος γιάννης 

Μόραλης….Η γνωστή σεμνότητα και ευγένεια του Μόραλη, η αντιακαδη-

μαϊκή διδασκαλία του και η προσπάθεια προσαρμογής σε αντικειμενικές 

γνώσεις επηρεασμένες από τα διδάγματα της ζωγραφικής του Cézanne, 

ήταν οι πρώτες εντυπώσεις που δημιουργούσαν ένα κλίμα εκτίμησης, σε-

βασμού και πνευματικής και καλλιτεχνικής πειθαρχίας.

Θυμάμαι ότι την περίοδο εκείνη, σε μια σοφίτα του σπιτιού μου και σε ημε-

ρήσιες εκδρομές στον Κόκκινο Μύλο, ζωγραφίζαμε, περισσότερο με τον 

Τσόκλη και λιγότερο με τον Κεσσανλή, τους πρώτους μας πίνακες με λάδι, 

που τους δείχναμε μετά με πολλή συγκίνηση και ταραχή στον δάσκαλο 

Μόραλη περιμένοντας την κρίση του.

Οι κρίσεις του ακολουθούσαν πάντα μια ανανεωτική, για την εποχή εκείνη, 

κατεύθυνση με συχνές αναφορές στο έργο του Cézanne, του Picasso, των 

πρώτων κυβιστών και τις αντιλήψεις τους για την καθαρότητα της φόρμας, 

την ισορροπία των όγκων και την ακρίβεια των χρωματικών τόνων.

Από τον Μόραλη διδάχτηκα να αναζητώ τις πλαστικές αρετές του σχεδί-

ου και να επιδιώκω την πραγματοποίηση μιας αρμονίας περιοριστικής των 

υπερβολικών, και συχνά περιττών, παραμορφώσεων του σχεδίου».6

Η Ιωάννα Ασμάνη (1929), μιλώντας για το ξεκίνημα της μαθητείας της, 

αναφέρει μετά από σαράντα χρόνια: «Εγώ μπήκα στο σχολείο των Καλών 

Τεχνών όταν ο Μόραλης μπήκε στη Σχολή Καλών Τεχνών καθηγητής…. Ο 

Μόραλης πρόκοψε σαν καθηγητής και έβγαλε μαθητές με τόσο διαφο-

ρετικές προσωπικότητες, γιατί είχε μια εξυπνάδα και μια γοργότητα, που 

δεν τον σταμάταγε στα τυπικά και κατεστημένα. Ο Μόραλης, τώρα που εί-

μαι αντικειμενική, δεν άγγιξε ποτέ τα φτερά μας, «κι αν θέλεις –όχι ότι στο 

επιβάλλω– βάλε και λίγο κοκκινάκι» έλεγε…Τον περιμέναμε νοιασμένοι, 

στρωμένοι στο γρασίδι και στις σκάλες της Σχολής να στήσει το μοντέλο, 

και μαζευόμαστε απ΄ όλες τις μεριές ξοπίσω του να μπούμε να γεμίσει τί-

γκα η αίθουσα. Κι ο τρόπος που είχε τοποθετήσει το μοντέλο, είχε ξετινά-

ξει τα χάη και τα ερέβη της παλιάς σχολής».7

Ο ίδιος ο Μόραλης, το 1956 μετά από εννέα χρόνια στην ΑΣΚΤ, μιλώντας 

για την αμφίδρομη, δημιουργική σχέση δάσκαλου-μαθητή, έλεγε με απλό-

τητα: «Στη ζωγραφική, ο δάσκαλος μπορεί να έχει στην αρχή μια λογική 

επαφή με το μαθητή, να του πει δηλ. πράγματα τεχνικά, που μπορούν να 

ελεγχθούν…Όμως και στη Σχολή, σιγά-σιγά αναπτύσσεται και μια ψυχική 

επαφή με το μαθητή και τότε μέσα σ΄αυτή τη θερμή ατμόσφαιρα ο δάσκα-

λος μπορεί να προσφέρει περισσότερα. Ο δάσκαλος έχοντας τις λιγότερες 

απαιτήσεις για μιαν απόλυτη επαφή με το μαθητή, προσπαθεί να τον βοη-

θήσει με την πείρα του για να γνωρίσει τη γλώσσα που διάλεξε για να ερ-

γαστεί. Όταν βέβαια ο μαθητής διαθέτει εκτός από την αντίληψη και ψυχι-

κά χαρίσματα, τότε έρχεσαι σ’ επαφή μαζί του και με την πείρα σου και σαν 

άνθρωπος. Σε καμίαν όμως περίπτωση δεν θέλω οι μαθητές μου να τυπο-

ποιούν τις απόψεις μου, να βλέπουν τα πράματα σύμφωνα με το δικό μου 

were Xagoraris’s first impressions, which established a climate of 

esteem, respect, and intellectual and artistic discipline.

I recall that during that period, in my house attic as well as in 

day-long excursions to kokkinos Mylos, we used to paint, more 

with Tsoklis and less with kessanlis, our first oil paintings, and we 

would then anxiously show them to our teacher, Moralis, awaiting 

his verdict.

This always came in an innovative, for the period, direction, with 

frequent reference to the work of Cézanne, Picasso, the early 

cubists and their views concerning the purity of form, the equilib-

rium of volumes and the accuracy of colour tones.

By Moralis I was taught how to seek out the plastic virtues of 

drawing and to pursue a harmony that limited the exaggerated, 

and often superfluous, distortions of drawing.”6

Speaking of the beginning of her apprenticeship, Ioanna Asmani 

(1929) said, forty years later, “I entered the School of Fine Arts 

when Moralis became a professor […] . Moralis succeeded as 

a teacher and produced students of such different personalities 

because he had intelligence and an alertness that enabled him to 

go beyond the typical and acceptable. Moralis, now that I am in a 

position to be objective, never touched our wings: “If you want – I 

would not want to impose it on you – add a little red”, he used to 

say […]. we used to wait for him eagerly, lying down on the grass 

and on the school’s stairs, to set up the model, and we flocked 

around him from everywhere to fill up the room. The way he set 

up the model had turned the old school on its head.”7

In 1956, after nine years at the School of Fine Arts, Moralis, 

speaking of the two-way, creative teacher-student relationship, 

said with humility: “In painting, the teacher may at first have a 

rational relationship with the student, that is, telling him techni-

cal things that can be checked out […]. Yet, an intellectual bond 

gradually grows with the student at the School, and in this af-

fectionate atmosphere the teacher is able to offer more. Having 

fewer demands for a total contact with the student, the teacher 

tries to help him with his experience to discover the language 

with which the student has opted to work. Of course, when the 

student has other intellectual qualities besides perception, then 

you communicate with him with your experience as a human 

being, too. Yet, under no circumstances do I want my students to 

standardise my views, to see things according to my own mod-

el. There are some who codify what you say and then they fall 

into a facile construction; it should be underlined that the level 

of performance at the School today is higher than before. Young 

people show genuine interest. Many are those who follow in-

ternational art reviews, who are interested in contemporary art 
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πρότυπο. Υπάρχουν μερικοί που κωδικοποιούν ό,τι λες και τότε ξεπέφτουν 

σε μιαν εύκολη κατασκευή· θα πρέπει να υπογραμμίσουμε πως η στάθ-

μη των αποτελεσμάτων στη Σχολή σήμερα είναι ανώτερη από παλιότερα. 

Τα παιδιά δείχνουν πραγματικό ενδιαφέρον. Υπάρχουν πολλοί που παρα-

κολουθούν ξένα καλλιτεχνικά περιοδικά, ενδιαφέρονται για τα σύγχρονα 

προβλήματα της τέχνης, γνωρίζονται με τους καλλιτέχνες και τη δουλειά 

τους, κάνουν ό,τι μπορούν για ν’ ανεβούν».8

Η Ρένα Παπασπύρου (1938), μαθήτριά του αυτής της περιόδου, λιτά, στα-

ράτα και μεστά γράφει: «Υπήρξε καθηγητής στην ΑΣΚΤ μια περίεργη επο-

χή. Το μετεμφυλιακό κλίμα ήταν έντονο. Οι άνθρωποι είχαν ζήσει δύσκο-

λα. Η νεολαία ήταν ανήσυχη, συγκρατημένη και σιγόβραζε. Στα εικαστι-

κά, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, ο χώρος ήταν συντηρητικός και μί-

ζερος. Ενημέρωση καθόλου, ταξίδια πολύ σπάνια. Στην ΑΣΚΤ η διδασκα-

λία ακαδημαϊκή. 

Ο Μόραλης πρώτος έκανε μια διδασκαλία διαφορετική, προχωρημένη και 

διαφοροποιημένη, τόσο σαν αιτούμενο όσο και σαν εικαστική άποψη. για 

μένα  ήταν ο δάσκαλος, που με σαφήνεια μου έμαθε τη βασική αναλογική 

ανάλυση των δεδομένων της εικόνας. Μια γνώση για πάντα».9 

Ο ξεχωριστός εικαστικός και διανοούμενος Βαγγέλης ∆ημητρέας (1934), 

μαθητής, από το 1958 έως το 1963, στο εργαστήριο του Μόραλη, και αργό-

τερα καλός και ευσυνείδητος καθηγητής, επί σειρά ετών στη Σχολή Καλών 

Τεχνών της Θεσσαλονίκης, αναφερόμενος στη λεπτότητα, την ευγένεια του 

Μόραλη και το χιούμορ, που τον χαρακτήριζε, λέει πως ο Μόραλης έκανε 

διακριτικά το διαχωρισμό ανάμεσα στους μαθητές του. Όσους τους εκτι-

μούσε έλεγε πως ήταν μαθητές του, για τους άλλους έλεγε πως ήταν στο 

εργαστήριό του. Ακόμη θυμάται μεταφορικές ρήσεις του δασκάλου του 

σχετικά με την καλλιτεχνική δημιουργία: «Απ΄ το μοντέλο παίρνεις, αλλά η 

εικόνα δεν πρέπει να είναι αντίγραφο», και εξηγεί πως ο Μόραλης εννοού-

σε ότι συνεχίζεις μετά τη Σχολή και μπορείς να πας παραπέρα.  

Του ζητήσαμε να διατυπώσει σε σύντομο κείμενο την ανάμνηση από τη δι-

δασκαλία του δασκάλου του. Το έκανε με οικονομία και ακρίβεια στο λόγο. 

«Νομίζω ότι ο γιάννης Μόραλης δίδασκε με προσοχή και επιμονή «γλωσ-

σικά στοιχεία» της ζωγραφικής και απέφευγε, όσο μπορούσε να επιβάλλει 

αισθητικές κατευθύνσεις. Βεβαίως, καθώς είναι φυσικό και αναπόφευκτο, 

είχε αισθητικοϊδεολογικές προτιμήσεις, που επηρέασαν  και τη διδακτική 

του και, κατά καιρούς, ήταν εμφανείς. Πάντως, διαπιστώνουμε ότι ο γιάν-

νης Μόραλης είχε μια διδακτική ευρύτητα, πολλή χρήσιμη, κυρίως αν δεν 

ξεχνάμε την κατάσταση του καλλιτεχνικού πεδίου της χώρας μας.

Να προσθέσω, υπαινικτικά κατ’ ανάγκην, ότι δίδασκε πώς οργανώνονται οι 

εικόνες παρατηρώντας απ’ τη φύση, όχι όμως αντίγραφα της φύσης, αλλά 

σχετικά αυτόνομες και κατά το δυνατόν άρτιες καλλιτεχνικές αναφορές.

Πρότεινε ακόμα, για όσους τον άκουγαν προσεκτικά, τρόπους διεύρυνσης 

της εικόνας και τρόπους απομάκρυνσης από το νατουραλισμό και το επι-

χειρούσε πάντα με προσήνεια και ευγένεια».

Ο ∆ημοσθένης Κοκκινίδης (1929) φοίτησε στην ΑΣΚΤ, από το 1952 έως 

issues, who are familiar with artists and their work, who do what 

they can in order to go higher.”8

Rena Papaspyrou (1938), his student from that period, succinctly 

wrote: “He was a professor at the School of Fine Arts at a strange 

time. The post-Civil war climate was all-pervading. People had 

experienced hard times. Young people were restless, restrained, 

in a state of fermentation. The visual arts scene, with very few ex-

ceptions, was conservative and miserable. There was no informa-

tion; travel was rare. Teaching at the Athens School of Fine Arts 

was academic. Moralis was the first to teach in a way that stood 

apart, was advanced and distinctive, both as regards his demands 

and in his views on the visual arts. For me, he was the teacher 

who clearly taught me the basic proportional analysis of image 

data. That was a lesson to cherish for ever.”9

The outstanding visual artist and intellectual vangelis Dimitreas 

(1934), a student at Moralis’s workshop from 1958 to 1963, and 

then a good and conscientious professor for a number of years at 

the Thessaloniki School of Fine Arts, said about Moralis’s finesse, 

gentility and unmistakable sense of humour, that Moralis dis-

creetly distinguished between his students. He referred to those 

he valued as his students, and for the rest he just said that they 

were in his workshop. Dimitreas also remembered his teacher’s 

metaphorical sayings regarding artistic creativity: “You receive 

you’re your model, but the image must not be an imitation.” He 

explained that Moralis meant that one must move on after the 

School.

we asked him to write a few words of reminiscence from his 

teacher’s method. He went about it economically and precisely: 

“I believe that Yannis Moralis taught the ‘linguistic elements’ of 

painting with attention and insistence and avoided as much as 

possible to impose aesthetic guidelines. Naturally and inevitably, 

he had aesthetic and ideological predilections that influenced his 

teaching and became evident at times. At any rate, we note that 

Yannis Moralis had a breadth in his teaching that was very useful, 

especially considering the conditions in the art scene in Greece.

let me add only as a hint, by necessity, how he taught the way 

images are organised by observing nature, but not imitations of 

nature, but, rather, relatively autonomous and, to the extent pos-

sible, integral reference art works. 

He moreover proposed, for those who listened attentively, ways to 

extend images and ways to break from naturalism; and he always 

went about it gently and politely.”

Demosthenis kokkinidis (1929) studied at the Athens School of 

Fine Arts, in Moralis’s workshop, from 1952 to 1957. From 1976, 

he taught at the School, and was dean during 1979-82. His twofold 
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το 1957, στο εργαστήριο του Μόραλη. Από το 1976 δίδαξε στη Σχολή, ενώ 

το διάστημα 1979-82 υπήρξε Πρύτανης. Η διπλή εμπειρία του, ως μαθη-

τή αλλά και ως δασκάλου, σημαντική, και γι’ αυτό η γνώμη του βαρύνου-

σα. Κατά την τιμητική εκδήλωση για τον Μόραλη, που πλαισίωσε την έκθε-

ση ∆άσκαλος και µαθητές-καθηγητές της ΑΣΚΤ, εκδήλωση με ομιλίες κα-

θηγητών της Σχολής, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2009, ο 

Κοκκινίδης, με έναν μεστό, αποκαλυπτικό και αφοπλιστικό λόγο, αναφέρ-

θηκε στο διδακτικό έργο του δασκάλου του γύρω από τα νέα ρεύματα, και 

το μοντέρνο. Είπε πως ο Παντελής Πρεβελάκης στο μάθημα της ιστορίας 

της τέχνης τους δίδασκε την Αναγέννηση και το Μπαρόκ, ενώ αυτοί, ως 

νέοι καλλιτέχνες, διψούσαν για το μοντέρνο, για το σύγχρονο. Αυτό τους το 

δίδασκε ο ζωγράφος  γ. Μόραλης στο εργαστήριό του.

Στον κατάλογο με τίτλο Τιµή στον Γ. Μόραλη, που συνόδευε την ίδια έκ-

θεση, ο τότε πρύτανης της Σχολής, Τριαντάφυλλος Πατρασκίδης (1946), 

στο εισαγωγικό του κείμενο αναφέρει: «Ενέπνεε εμπιστοσύνη, σοβαρότη-

τα, ασφάλεια. Σημείο αναφοράς για τους περισσότερους, δίδαξε επί τριά-

ντα έξι ολόκληρα χρόνια στη σχολή και πολλοί μαθητές του διέπρεψαν στο 

χώρο. Ο δάσκαλος αφουγκραζόταν την αγωνία μας, παρενέβαινε εύστοχα, 

όταν και όπου χρειαζόταν, χωρίς νεφελώδεις θεωρίες και μεγάλα λόγια, 

σοβαρός και σεβάσμιος. ∆ιδαχτήκαμε από το ήθος του, το μέτρο, την οικο-

νομία στο λόγο του και στην προβολή του έργου του».

Ο Χρόνης Μπότσογλου (1941), σε προσωπική μας συνομιλία το 1986,10 εκ-

μυστηρεύτηκε: «Μπαίνω στη Σχολή το 1960. Έχω δασκάλους στο Προκα-

ταρκτικό τον Μαυροΐδη και στη συνέχεια τον Μόραλη. Οι μαθητές έρχονται 

σε αντίθεση πάντα με το δάσκαλό τους. Ενδιαφέρομαι περισσότερο για μια 

ζωγραφική πιο εκφραστική. Έχω ήδη γνωρίσει τη ζωγραφική του Μπου-

ζιάνη και έχω δεχτεί κάποια επίδραση, σίγουρα εξωτερική. Τις εσωτερι-

κές επιδράσεις είναι πιο δύσκολο να τις πιάσεις, να τις κατανοήσεις. Αυτή 

την επίδραση την αντιπαραθέτω, στη διδασκαλία του Μόραλη. Παρά ταύτα, 

μετά από κάποιο διάστημα –επειδή έχει μια δυνατή προσωπικότητα και ο 

ίδιος είναι ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης– άσκησε μια επίδραση επάνω 

μου, σε πράγματα πολύ ουσιαστικά».11 

Ακόμη, ο Μπότσογλου αναγνωρίζει πως ο Μόραλης του έμαθε «το métier, 

του έμαθε ουσιαστικά πράγματα, όπως η δομή του έργου ή τα χρώματα 

της παλέτας».12 

Τέλος, ο Φραντζής Φραντζισκάκης αναφέρει ένα περιστατικό από το τε-

λευταίο μάθημα του Μόραλη στη Σχολή: 

«Ένα πρωί εφέτος, περί τα τέλη Μαΐου, πηγαίνοντας στην Ανωτάτη Σχολή 

Καλών Τεχνών να κάνει το τελευταίο του μάθημα, είδε τους μαθητές του, 

συγκεντρωμένους, να τον περιμένουν…Ήταν μόνο για να του πουν, όσο πιο 

απλά και ανθρώπινα μπορούσαν το  μεγάλο «ευχαριστώ». Αμήχανοι, όπως 

συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις, με τον φόβο να τους έχει κυριεύσει μή-

πως πουν ή κάνουν κάτι που να θεωρηθεί υπερβολικό ή ψεύτικο, έβγαλαν 

δειλά από το κουτί του ένα μικρό αναμνηστικό δώρο, με εγχάρακτη επά-

νω του την ημερομηνία του τελευταίου μαθήματος, και του το προσέφε-

experience as both student and teacher was important, and his 

opinion, therefore, weighed a lot. During the tribute to Moralis 

held in parallel to the exhibition Teacher and students – Athens 

School of Fine Arts professors, a series of lectures by the school’s 

professors on November 23, 2009, kokkinidis, in a dense, reveal-

ing and disarming speech, talked about his teacher’s work with 

respect to the latest currents and modernism. He said that Pante-

lis Prevelakis, in his history of art course, taught them the Renais-

sance and the Baroque, whereas they, being young artists, longed 

for the modern, the contemporary. It was the painter Yannis Mora-

lis that taught these in his workshop.

In the catalogue Τιµή στον Γ. Μόραλη, which accompanied the ex-

hibition, Triantafyllos Patraskidis (1946), the school’s dean at the 

time, wrote in his foreword: “He inspired trust, seriousness, se-

curity. A point of reference for most, he taught for 36 long years 

at the school, and many of his students went on to distinguish 

themselves. The teacher felt our anxiety; he intervened, always 

to the point and when required, without nebulous theories and 

big words; he was serious, venerable. we learnt from his ethos, 

his sense of measure, his economy in the use of words and the 

promotion of his own work.”

In a personal conversation with me in 1986,10 Chronis Botsoglou 

(1941) confessed: “I entered the School in 1960. My preparatory 

course teachers were first Mavroides and then Moralis. Students 

always come into conflict with their teachers. I was interested in 

a more expressive painting. I already was familiar with Bouzia-

nis’s painting and received a certain influence from that, certainly 

superficial. Inner influences are harder to detect, to grasp. I put 

that influence up against Moralis’s teaching. Nevertheless, after 

some time –as his was a strong personality and was a very great 

artist himself – he exerted his own influence on me, in matters 

of substance.”11

Moreover, Botsoglou recognised that Moralis taught him “the 

métier, taught him basic things, such as structure, or colour 

palette.”12

Finally, Frantzis Frantziskakis mentioned an event during Mora-

lis’s last lecture at the School.

“One morning this year, in late May, arriving at the School of Fine 

Arts to give his last lecture, [Moralis] found his students all gath-

ered up, waiting for him […]. They wanted to tell him in a simple, 

human way their great “thank you”. Embarrassed, as people are 

on such occasions, afraid they might say or do something that 

might be perceived as too much, or sound false, they meekly took 

a small commemorative gift out of a box, with the date of the last 

lecture engraved on it, and offered it to him […]. Then he, visibly 
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ραν….Τότε και εκείνος, φανερά συγκινημένος, έβγαλε από την τσέπη του 

ένα χαρτί που είχε σκοπό, φεύγοντας να τους το αφήσει σαν αποχαιρετι-

στήριο. Στο χαρτί εκείνο ήσαν γραμμένοι οι παρακάτω στίχοι του γιώργου 

Σεφέρη από το Μυθιστόρηµα:

Εδώ τελειώνουν τα έργα της θάλασσας τα έργα της αγάπης.

Εκείνοι που κάποτε θα ζήσουν εδώ που τελειώνουµε

αν τύχει και µαυρίσει στη µνήµη τους το αίµα να ξεχειλίσει

— 

ας µη µας ξεχάσουν, τις αδύναµες ψυχές µέσα στ’ ασφοδίλια,

ας γυρίσουν προς το έρεβος τα κεφάλια των θυµάτων:

Εµείς που τίποτε δεν είχαµε θα τους διδάξουµε τη γαλήνη».13

Η Ντίνα Μπαλονά (1956), μαθήτρια του Μόραλη της τελευταίας φουρ-

νιάς, απόφοιτος του 1983, θυμάται με συγκίνηση τη σκηνή αυτή του απο-

χαιρετισμού με το δάσκαλο, που κατέληξε σε αναμνηστικές φωτογραφί-

ες στα σκαλάκια της Σχολής. για την ξεχωριστή διδασκαλία του μας είπε: 

«Όταν άκουγες μια κουβέντα από το στόμα του ήταν ολόκληρη η ζωγραφι-

κή. Υπαινικτικός και όχι περιγραφικός, πολύ διακριτικός για να σου δώσει 

ελευθερία να ξεδιπλώσεις το ταλέντο σου. Έσκυβε πάνω σε κάθε μαθητή 

με το χαρακτηριστικό του μπλοκάκι με το μάνταλο. Με σχέδια και σκαρι-

φήματα έκανε υποδείξεις για κάθε έργο, χωρίς να ακουμπάει και να παρα-

βιάζει το έργο σου. Οι σημειώσεις του, πραγματικά έργα τέχνης, για κάθε 

παιδί ήταν πολύτιμες. Οι υποδείξεις του γινόταν με διακριτικότητα, χωρίς 

να προσβάλει ή να πιέζει το μαθητή.

για τον καθένα προσπαθούσε να τον κατευθύνει, στρέφοντάς του το ενδι-

αφέρον προς τα εκεί που ο ίδιος πίστευε ότι του ταιριάζει. Μια μέρα, βλέ-

ποντας ένα έργο μου, μου είπε αν γνώριζα τον De Staël και να πάω στη βι-

βλιοθήκη να δω γιατί θα μ’ ενδιέφερε. Μαζί του μάθαινες πολύ καλά το 

χρώμα. Ο Μόραλης αναζητούσε στα έργα τη δομή. Είχες πολλές αναγω-

γές να κάνεις».14 

Από τις ποικίλες μαρτυρίες των μαθητών βγαίνει το ιδιαίτερο ταλέντο του 

δασκάλου  Μόραλη βασισμένο στη γνώση και την ελευθερία.

Από το σύνολο των κειμένων και τις μαρτυρίες των μαθητών των δύο με-

γάλων ζωγράφων και δασκάλων, του Κωνσταντίνου Παρθένη και του γιάν-

νη Μόραλη, αναδεικνύεται, μέσα από το έργο και τη διδασκαλία τους, ο 

καθοριστικός ρόλος τους, επί πάνω από μισό αιώνα, τόσο στην ανανέω-

ση της διδασκαλίας στην ΑΣΚΤ, όσο και στην εξέλιξη της ελληνικής τέχνης 

του 20ου αιώνα. 

λίνα Τσίκουτα-∆εϊμέζη

∆ρ. Ιστορίας της τέχνης

Επιμελήτρια Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου

touched, took out of his pocket a piece of paper, which he planned 

to leave with them as a farewell. On that piece of paper were writ-

ten these lines from George Seferis’s Mythistorema:13

Here end the works of the sea, the works of love.

Those who will some day live here where we end —

should the blood happen to darken in their memory and overflow 

—

let them not forget us, the weak souls among the asphodels,

let them turn the heads of the victims towards Erebus:

We who had nothing will school them in serenity.

[Translated by Edmund keeley and Philip Sherrard]

A student of Moralis who attended his last lecture, a graduate of 

1983, Dina Balona (1956) remembers with emotion that farewell 

scene with the professor, which ended with taking snapshots at 

the stairs of the school entrance. She told us about his outstand-

ing teaching, “when you heard a word come out of his mouth, it 

was all of painting. Evocative, rather than descriptive, very dis-

creet, so as to give you space for your own talent to unfold. He 

leant over each student with his characteristic clip notebook. He 

made suggestions for each work, using drawings and sketches, 

never touching, or violating your work. His notes, true works of 

art, were invaluable for each student. His suggestions were dis-

creet, without offending or pressurising the student.”

“He tried to guide each one in the direction he thought was fit-

ting for him. One day, looking at my work, he asked me if I was 

familiar with De Staël and told me to seek him out in the library, 

as he would interest me. You learnt colour very well under him. 

Moralis sought structure in works. There were many reductions 

to make.”14

Out of all these students’ accounts emerges the distinctive gift of 

the teacher Moralis, which was based on knowledge and freedom.

These writings and accounts by the students of the two great 

painters and teachers, konstantinos Parthenis and Yannis Mora-

lis, highlight their definitive contribution, through their work as 

artists and as teachers, to the renewal of teaching at the Athens 

School of Fine Arts and to the evolution of 20th-century Greek art

lina Tsikouta-Deimezi

Dr History of Art

Curator, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum



71

NOTES

1. It seems that Parthenis was insulted by the behaviour of his fellow profes-

sor at the School, Pavlos Mathiopoulos, during the student evaluation proce-

dure. See essay by Πέτρος Χάρης in ∆ήμητρα Τσούχλου, Ασαντούρ Μπαχαριάν, 

Η Ανωτάτη Σχολή των Καλών Τεχνών, Athens, Apopsi, 1984, p. 91-93.
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Grèce, Master’s thesis, université Paris Iv, Sorbonne 1983, p. 46-47.
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Νίκος Εγγονόπουλος, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, Athens 

1983, p. 13. 
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tional Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1998.

5. ∆ανιήλ (1982), ibid. p. 82.

6. ∆ήμητρα Τσούχλου, Ασαντούρ Μπαχαριάν, op. cit., p. 127-129. Notably, the 
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8. γιώργος Πετρής, “Ο γιάννης Μόραλης για τη ζωγραφική”, Επιθεώρηση 

Τέχνης, No. 20, August 1956, p. 132-135, specifically p. 134-135.

9. This essay was written especially for this study. Her opinion as a student is 

pertinent also in view of her important output as a visual artist, and because 

she, too, was an outstanding teacher at the Athens School of Fine Arts; her 

students include eminent artists of the generation of 2000, such as Andreas 

Savva, Ilias Papailiakis, and many more.

10. Information from my recorded conversation with Chronis Botsoglou on 

25/9/1986 in his studio on 23, Digeni Akrita Street. 
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doctoral thesis, Paris université Paris Iv Sorbonne, 1991, v. ΙΙΙ, p. 557.
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13. Φραντζής Φραντζισκάκης, «Ο Μόραλης δάσκαλος», Ζυγός 1983, Νο. 60, 

p. 24-27; see also ∆ήμητρα Τσούχλου, Ασαντούρ Μπαχαριάν, op. cit., p. 264.

14. From a personal conversation with the author about this essay, in Janu-

ary 2011.
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“Yannis Moralis became an accomplished and mature artist in the 1930s. which educational models guided his youthful 

explorations? A student at the Athens School of Fine Arts since age 15 (1931), he acquired a solid training in the work-

shop. Two of his professors, the most reliable ones, Parthenis and kefallinos, pursued, each in his own way, a classical 

ideal. The senior artist was a man of few words, distant, mysterious. The younger one, a cosmopolitan, an intellectual, 

a progressive person, striving to pass knowledge and information on to his students; to bathe them in the atmosphere 

of Paris. It was to kefallinos that Moralis owed two of his early “loves”: André Derain, the post-Cubist classicist, and his 

Greek counterpart, Galanis”.

M. lambraki-Plaka “Yannis Moralis. A 20th-century classic”, To Vima, 24/4/1988

Athens-Rome-Paris-Athens
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«O γιάννης Μόραλης διαμορφώνεται και ωριμάζει μέσα στη δεκαετία του ‘30. Ποια παιδευτικά πρότυπα κατευθύνουν τις 

νεανικές του αναζητήσεις; Μαθητής στη Σχολή Καλών Τεχνών από 15 χρονών (1931), κατακτά μια στέρεη εργαστηριακή 

παιδεία. ∆ύο από τους δασκάλους του, οι πιο μοντέρνοι, οι πιο αξιόπιστοι, ο Παρθένης και ο Κεφαλληνός, καλλιεργούν, 

ο καθένας με τον τρόπο του, ένα κλασικό ιδανικό. Ο πρεσβύτερος είναι λιγομίλητος, μακρινός, μυστηριώδης. Ο 

νεώτερος, κοσμοπολίτης, διανοούμενος, προοδευτικός, φλέγεται να μεταδώσει στους μαθητές του γνώσεις και 

πληροφορίες. να τους βαφτίσει στον αέρα του Παρισιού. Στον Κεφαλληνό χρωστάει ο Μόραλης δυο απ’ τις πρώιμες 

“αγάπες” του: τον Αντρέ Ντεραίν, τον μετακυβιστικό, τον κλασικό, και τον έλληνα ομόλογό του, τον γαλάνη».

   M. λαμπράκη-Πλάκα, “γιάννης Μόραλης. Ένας κλασικός του 20ού αιώνα” Το Βήµα, 24/4/1988

Αθήνα-Ρώμη-Παρίσι-Αθήνα



74

Ο γιάννης Μόραλης με τον Νίκο Νικολάου, το 1936, 
πριν αναχωρήσουν για τη Ρώμη.
Yannis Moralis with Nikos Nikolaou, in 1936,
before their departure for Rome. 

γιάννης Μόραλης, Έλλη Μουρέλου και Θανάσης 
λημναίος στο Café Bonaparte στο Παρίσι, το 1938.
Yannis Moralis, Elli Mourelou and Thanassis limnaios 
at the Café Bonaparte in Paris, in 1938. 

Ο γιάννης Μόραλης στην Αθήνα, το 1937.
Yannis Moralis in Athens in 1937. 
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Νεκρή φύση, 1934
λάδι σε μουσαμά, 55,2 x 44,2 εκ.
Still Life, 1934
Oil on canvas, 55,2 x 44,2 cm

Στον υπαίθριο φωτογράφο, 1934
λάδι σε μουσαμά, 70 x 55 εκ.
By the Outdoor Photographer, 1934
Oil on canvas, 70 x 55 cm
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Ο ζωγράφος με τον Νίκο Νικολάου, 1937 
λάδι σε μουσαμά, 91 x 72 εκ.
The Painter with Nikos Nikolaou, 1937 
Oil on canvas, 91 x 72 cm
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Προσωπογραφία του ζωγράφου Θεοδοσίου Χριστοδούλου, 1938
λάδι σε μουσαμά, 92,5 x 53,5 εκ.
Portrait of the Painter Theodossios Christodoulou, 1938 
Oil on canvas, 92,5 x 53,5 cm
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Γυμνό, 1939 
λάδι σε μουσαμά, 70,5 x 144,5 εκ.
Female Nude, 1939 
Oil on canvas, 70,5 x 144,5 cm
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Προσωπογραφία του γλύπτη Γιάννη Παππά, 1938 
λάδι σε μουσαμά, 54 x 46 εκ.
Portrait of the Sculptor Yannis Pappas, 1938 
Oil on canvas, 54 x 46 cm

Γιάννης Παππάς (Κωνσταντινούπολη 1913-Αθήνα 2005)
Ο ζωγράφος Γιάννης Μόραλης, 1937
Ορείχαλκος, 174 x 55 x 45 εκ.
Εθνική Πινακοθήκη- Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου
∆ωρεά Αλέκου Ιωάννου Παππά
Yannis Pappas (Constantinople 1913-Athens 2005)
The Painter Yannis Moralis, 1937
Bronze, 174 x 55 x 45 cm
National Gallery-Alexandros Soutzos Museum
Donated by Alekos I. Pappas
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Νεκρή φύση, 1939 
λάδι σε μουσαμά, 32 x 41 εκ.
Still Life, 1939 
Oil on canvas, 32 x 41 cm

Προσωπογραφία Σμαράγδας Μοστράτου, 1939 
λάδι σε μουσαμά, 45 x 38 εκ.
Portrait of Smaragda Mostratou, 1939 
Oil on canvas, 45 x 38 cm
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Τοπίο της Αθήνας, 1936 
λάδι σε μουσαμά, 43 x 87 εκ.
Athens Landscape, 1936 
Oil on canvas, 43 x 87 cm



89



90

Bois de Boulogne, Halles aux vins, 1938
Μελάνι σε χαρτί, 13 x 13,5 εκ.
Bois de Boulogne, Halles aux vins, 1938
Ιnk on paper, 13 x 13,5 cm

Boulevard Pasteur, 1938
Μελάνι σε χαρτί, 13 x 13,5 εκ.
Boulevard Pasteur, 1938
Ιnk on paper, 13 x 13,5 cm

Κηφισιά-Κεφαλάρι, 1936
Μολύβι σε χαρτί, 26 x 33,3 εκ.
Κifissia-Κefalari, 1936
Pencil on paper, 26 x 33,3 cm

Πάροδος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, 1935
Μολύβι σε χαρτί, 18 x 32,5 εκ.
Off Alexandras Avenue, 1935
Pencil on paper, 18 x 32,5 cm
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Villa Borghese, Ρώμη, 1937
Μελάνι σε χαρτί, 23 x 30,5 εκ.
Villa Borghese, Rome, 1937
Ink on paper, 23 x 30,5 cm

Villa Borghese, Ρώμη, 1937
Μελάνι σε χαρτί, 23 x 30,5 εκ.
Villa Borghese, Rome, 1937
Ink on paper, 23 x 30,5 cm
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Άρτα, 1940
Μελάνι (και αραιωμένο μελάνι) σε χαρτί, 28 x 21,5 εκ.
Arta, 1940
Ink (and ink wash) on paper, 28 x 21,5 cm

Άρτα, 1940
Μελάνι (και αραιωμένο μελάνι) σε χαρτί, 20 x 28,5 εκ.
Arta, 1940
Ink (and ink wash) on paper, 20 x 28,5 cm
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Σπουδή, 1940 
Μελάνι σε χαρτί, 44 x 25,5 εκ.
Study, 1940 
Ink on paper, 44 x 25,5 cm
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Προσχέδια σύνθεσης, 1939
Μελάνι σε χαρτί, 31, 5 x 24 & 31, 5 x 24 εκ.
Preliminary sketches for a composition, 1939
Ink on paper, 31, 5 x 24 & 31, 5 x 24 cm



96

Προσχέδιο για νωπογραφία, 1939
Αραιωμένο μελάνι και μολύβι σε χαρτί, 31 x 24 εκ.
Preliminary sketch for fresco, 1939
Ink wash and pencil on paper, 31 x 24 cm

Fêtes Foraines, 1938
Μελάνι και υδατογραφία σε χαρτί, 13 x 21 εκ.
Fêtes Foraines, 1938
Ιnk and watercolour on paper, 13 x 21 & cm

Μορφή, 1954 
Μολύβι σε χαρτί, 21,5 x 9 εκ.
Figure, 1954 
Pencil on paper, 21,5 x 9 cm

Fêtes Foraines, 1938
Μελάνι και υδατογραφία σε χαρτί, 21 x 16 εκ.
Fêtes Foraines, 1938
Ιnk and watercolour on paper, 21 χ 16 cm
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Ύδρα, 1936 
Ξυλογραφία, 29 x 31 εκ.
Hydra, 1936 
woodcut, 29 x 31 cm

Η Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, 1934 
Ξυλογραφία (δοκιμή), 23,5 x 33 εκ.
Athens School of Fine Arts, 1934 
woodcut (proof), 23,5 x 33 cm
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Αγάπη - Ελπίς, 1934 
Ξυλογραφία, 33,5 x 18 εκ.
Love - Hope, 1934 
woodcut, 33,5 x 18 cm

Αυτοπροσωπογραφία, 1934 
Ξυλογραφία, 40,8 x 37 εκ.
Self-portrait, 1934 
woodcut, 40,8 x 37 cm
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Café, 1939 
Επιζωγραφισμένη ξυλογραφία, 31 x 26 εκ.
Café, 1939 
Painted woodcut, 31 x 26 cm
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Ζευγάρι, 1942
Ξυλογραφία (1η δοκιμή), 44 x 20,5 εκ.
Couple, 1942
woodcut (1st proof), 44 x 20,5 cm

Τρεις κοπέλες, 1940
Ξυλογραφία, 27,5 x 19,5 εκ.
Three Girls, 1940
woodcut, 27,5 x 19,5 cm
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“like all true classics, Moralis pursued an anthropocentric art. His portraits dating from the Occupation 

and the Civil war – a shelter for a threatened humanism – count amongst the most valuable works of the 20th century. Serene, 

collected, monumental poses. love of truth and simplicity, familiarity and distance at the same time, all testify to the artist’s 

classical sentiment. Frontal, or slightly angled at three quarters so as not to dig into space, his figures look at us with

a mesmerizingly lucid yet distant gaze. The background is neutral, or limited by curtains and planes. “I perceive painting as 

relief ”, the artist explained”.

M. lambraki-Plaka “Yannis Moralis. A 20th-century classic”, To Vima, 24/4/1988

The 1940s: 
the Nat ional  Art  Fairs  in  1940 and 1948
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«Όπως κάθε γνήσιος κλασικός, ο Μόραλης καλλιεργεί μια τέχνη ανθρωποκεντρική. Οι προσωπογραφίες της Κατοχής και του 

Εμφυλίου, καταφύγιο του χειμαζόμενου ανθρωπισμού, είναι από τα πιο αξιότιμα έργα του αιώνα μας.

Πόζες ήρεμες, συγκεντρωμένες, μνημειακές. Φιλαλήθεια, απλότητα, οικειότητα και απόσταση μαζί επαληθεύουν το κλασικό 

αίσθημα του ζωγράφου. Μετωπικές ή ελαφρά γυρισμένες στα 3/4, για να μη σκάβουν το χώρο, οι μορφές του μας

κοιτάζουν μ’ ένα βλέμμα υπνωτιστικά εναργές και μαζί απόμακρο. Το βάθος είναι ουδέτερο ή περιορισμένο από αυλαίες και 

επίπεδα. «Τη ζωγραφική την αντιλαμβάνομαι σαν ανάγλυφο» εξηγεί ο ζωγράφος».

   M. λαμπράκη-Πλάκα, “γιάννης Μόραλης. Ένας κλασικός του 20ού αιώνα” Το Βήµα, 24/4/1988

Η δεκαετία του 1940: 
οι  Πανελλήνιες Εκθέσεις  του 1940 και  του 1948 
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Οι κατάλογοι των Πανελληνίων Καλλιτεχνικών 
Εκθέσεων των ετών 1940 και 1948.
The catalogues for the National Art Fairs
in 1940 and 1948. 

Ο γιάννης Μόραλης στο εργαστήριό του στην οδό 
Καραϊσκάκη, στην Κηφισιά, το 1954.
Yannis Moralis in his studio on karaiskaki Street, 
kifissia, in 1954. 
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Προσωπογραφία Μαρίας Ρουσέν, 1943
λάδι σε μουσαμά, 92,6 x 43,5 εκ. 
Portrait of Marie Roussin, 1943
Oil on canvas, 92,6 x 43,5 cm
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Ο ζωγράφος με τη γυναίκα του, 1943 
λάδι σε μουσαμά, 148 x 74 εκ.
The Artist with his Wife, 1943 
Oil on canvas, 148 x 74 cm
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Έγκυος γυναίκα, 1948 
λάδι σε μουσαμά, 102 x 65 εκ.
Pregnant Woman, 1948 
Oil on canvas, 102 x 65 εκ.



113



114

Το τραπέζι, 1947 
λάδι σε μουσαμά, 100 x 63 εκ. 
The Table, 1947 
Oil on canvas, 100 x 63 cm

Δύο φίλες, 1946 
λάδι σε μουσαμά, 100 x 67 εκ. 
Two Girl Friends, 1946 
Oil on canvas, 100 x 67 cm
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Προσωπογραφία Ιωάννας Ν. Λούρου, π. 1947
λάδι σε μουσαμά, 117 x 84,5 εκ.
Portrait of Ioanna N. Lourou, ca 1947
Oil on canvas, 117 x 84,5 cm
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Προσωπογραφία Φωκίωνος Δημητριάδη, π. 1950; 
λάδι σε μουσαμά, 81 x 65 εκ.
Portrait of Fokion Dimitriades, ca 1950?
Oil on canvas, 81 x 65 cm
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Πορτοκαλιές, 1940 
Μελάνι, σε χαρτί, 13 x 17,5 εκ.
Orange Trees, 1940
Ink on paper 13 x 17,5 cm

Πρέβεζα, 1940 
Τέμπερα, σε χαρτί, 12 x 14,5 εκ.
Preveza, 1940
watercolour, on paper 12 x 14,5 cm

Κορίτσια, Άρτα, 1940 
Τέμπερα, μελάνι σε χαρτί, 21 x 14 εκ.
Girls, Arta, 1940 
watercolour, ink on paper 21 x 14 cm

Σχέδιο, 1940
Μελάνι σε χαρτί, 19,5 x 10,5 εκ.
Drawing, 1940
Ink on paper, 19,5 x 10,5 cm
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Από το στρατό, Άρτα, 1940 
Μελάνι και μολύβι σε χαρτί, 19,5 x 29,5 εκ.
From the Army, Arta, 1940
Ink and pencil on paper, 19,5 x 29,5 cm

Από το στρατό, 1940 
Mελάνι και χρωματιστά 
μολύβια σε χαρτί,14 x 17,5 εκ.
From the Army, 1940 
Ιnk and coloured pencils 
on paper, 14 x 17,5 cm

Από το στρατό, 1940 
Mελάνι και χρωματιστά 
μολύβια σε χαρτί, 12,5 x 12 εκ.
From the Army, 1940 
Ιnk and coloured pencils 
on paper, 12,5 x 12 cm

Από το στρατό, Άρτα, 1940 
Μελάνι σε χαρτί, 16,5 x 21 εκ.
From the Army, Arta, 1940 
Ink on paper, 16,5 x 21 cm
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Από το στρατό, Άρτα.
Προσωπογραφίες του Χριστόφορου Γούντζα, 1940
Μολύβι και μελάνι σε χαρτί, 29,5 x 19,5 & 23 x 19,5 εκ.
From the Army, Arta.
Portraits of Christoforos Gountzas, 1940
Pencil and ink on paper, 29,5 x 19,5 & 23 x 19,5 cm 

Από το στρατό, Άρτα, 1940
Μελάνι σε χαρτί, 12 x 9 εκ.
From the Army, Arta, 1940
Ink on paper, 12 x 9 cm
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Από το στρατό, Άρτα, 1940 
Μελάνι και μολύβι σε χαρτί, 19,5 x 29,5 εκ.
From the Army, Arta, 1940 
Ink and pencil on paper, 19,5 x 29,5 cm

Από το στρατό, Άρτα. Βαρέλης Ξενοφών, 1940
Μελάνι σε χαρτί, 22,5 x 12,5 εκ.
From the Army, Arta. Varelis Xenofon, 1940
Ink on paper, 22,5 x 12,5 cm

Από το στρατό, Άρτα, 1940
Μελάνι σε χαρτί, 19,5 x 14,7 εκ.
From the Army, Arta, 1940
Ink on paper, 19,5 x 14,7 cm
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Από το στρατό, Άρτα, 1940 
Μελάνι σε χαρτί, 16 x 14 εκ.
From the Army, Arta, 1940 
Ink on paper, 16 x 14 cm 

Από το στρατό, Άρτα, 1940 
Μελάνι σε χαρτί, 16 x 19,5 εκ.
From the Army, Arta, 1940 
Ink on paper, 16 x 19,5 cm

Από το στρατό, Άρτα, 1940
Μελάνι σε χαρτί, 29,5 x 19,5 εκ.
From the Army, Arta, 1940
Ink on paper, 29,5 x 19,5 cm
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“Once again at Armos Art Gallery, Moralis, after a long time, presents us with new examples of a fine artistic production, with 

simple works yet rich in shapes and tones. The human figure in the simplest of poses and movements features in these 

paintings. Arrangements of two figures in architectural poses of studied movement, informed by an effortless regularity and 

balanced by a inner rhythm in a composed harmony of classical serenity. This is complemented by quiet, cool tones, which 

establish a transcendental atmosphere of an art game outside of place and time.”

D. E. Evangelidis, “Exhibitions”, Nea Estia, 1/5/1959

The 1950s:  from the Nat ional  Art  Fair 
at  the Zappeion and the “Armos” group exhibi t ion (1952-3) 
through the Venice Biennale (1958)  to  the f i rst  solo 
exhibi t ion at  Armos  Art  Gal lery  (1959)
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«Στην αίθουσα πάλι του “Αρμού” ο Μόραλης ύστερα από αρκετόν καιρό μας χαρίζει νέα δείγματα μιας λεπτής καλλιτεχνικής 

δημιουργίας με τις απλές αλλά πλούσιες σε σχήματα και τόνους συνθέσεις τους. Η ανθρώπινη μορφή στις απλούστερες

στάσεις και κινήσεις αποτελεί το θέμα των πινάκων αυτών. Συνθέσεις με δύο πρόσωπα σε τεκτονικές στάσεις με μελετημένες 

κινήσεις που τις ρυθμίζει μια αβίαστη κανονικότητα και τις ισορροπεί κρυφός ρυθμός σε μιαν ήρεμη αρμονία

κλασσικής γαλήνης. Μ’ αυτήν συνεχίζονται ήσυχοι ψυχροί τόνοι και δημιουργούν μιαν ιδεατή ατμόσφαιρα καλλιτεχνικού 

παιχνιδιού έξω τόπου και χρόνου».

   ∆. Ε. Ευαγγελίδης, ““Εκθέσεις”. Νέα Εστία, 1/5/1959

Η δεκαετία του 1950:  από την Πανελλήνια 
Έκθεση στο Ζάππειο και  την έκθεση της ομάδας του «Αρμού» 
(1952-3) ,  στην Μπιενάλε της Βενετίας (1958)  και  την πρώτη 
ατομική έκθεση στην αίθουσα εκθέσεων Αρμός  (1959)
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Άρθρο στην εφημερίδα Le Monde για την Μπιενάλε της Βενετίας το 1958.
Μόραλης και Τσαρούχης που εκπροσώπησαν την Ελλάδα εκείνη τη χρονιά,
ξεχωρίζουν ως «δύο κλασικοί», σύμφωνα με το συντάκτη.
Le Monde coverage of the 1958 venice Biennale. Moralis and Tsarouchis,
who represented Greece that year, stand out as “two classics”,
according to the author of the article. 

Ο γιάννης Μόραλης με μέλη της καλλιτεχνικής ομάδας «Αρμός» στη Θεσσαλονίκη,
το 1950 (διακρίνονται οι Ν. Χατζηκυριάκος-γκίκας, Ν. Νικολάου, Ν. Μελά, λ. Αρλιώτη).
Yannis Moralis with members of the Armos artists in Thessaloniki, in 1950 (Nikos 
Hadjikyriakos-Ghika, Nikos Nikolaou, Natalia Mela, lili Arlioti are also in the photograph).

Ο γιάννης Μόραλης με τον Τώνη Σπητέρη και τον γιάννη Τσαρούχη στην Μπιενάλε της 
Βενετίας το 1958. ∆ιακρίνεται πίσω από τον Τσαρούχη το έργο του γιάννη Μόραλη, 
Επιτύµβιο (Π.2432), μέρος της δωρεάς του στην ΕΠΜΑΣ.
Yannis Moralis with Tony Spiteris and Yannis Tsarouchis at the 1958 venice Biennale. 
Yannis Moralis’s work Funerary (Π.2432) can be seen behind Tsarouchis; this work was 
part of his donation to the National Gallery-Alexandros Soutzos Museum. 

Ο γιάννης Μόραλης στην Μπιενάλε της Βενετίας το 1958.
Yannis Moralis in front of one of his works on display at the 1958 venice Biennale. 
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Γυναικείο γυμνό, 1950
λάδι σε μουσαμά, 69,4 x 45,2 εκ.
Female Nude, 1950
Oil on canvas, 69,4 x 45,2 cm

Μορφή, 1952
λάδι σε μουσαμά, 160 x 86 εκ. 
Figure, 1952
Oil on canvas, 160 x 86 cm
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Μορφή, 1951
Αυγoτέμπερα σε ξύλο, 49 x 38 εκ.
Figure, 1951
Egg tempera on panel, 49 x 38 cm
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Μορφή, 1951
λάδι σε μουσαμά, 160 x 104 εκ.
Figure, 1951
Oil on canvas, 160 x 104 cm
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Προσχέδια για το έργο “Σύνθεση Α”, 1950
λαδοπαστέλ σε χαρτί, 20,5 x 19,6 & 28,5 x 35 εκ.
Preliminary Sketches for “Composition A”, 1950
Oil pastel on paper, 20,5 x 19,6 & 28,5 x 35 cm

Σύνθεση Α΄, 1949-1958
λάδι σε μουσαμά, 81 x 65 εκ.
Composition I, 1949-1958
Oil on canvas, 81 x 65 cm
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Επιτύμβιο, 1958 
λάδι σε μουσαμά, 204 x 223 εκ.
Funeral Composition, 1958 
Oil on canvas, 204 x 223 cm



141



142

Επιτύμβια σύνθεση, 1958 
λάδι και αυγοτέμπερα σε χάρντμπορντ, 106,5 x 77,5 εκ.
Funerary Composition, 1958 
Oil and tempera on hardboard, 106,5 x 77,5 cm
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Αναπόληση, 1959 
λάδι και αυγοτέμπερα σε χάρντμπορντ, 106 x 77,4 εκ.
Daydreaming, 1959 
Oil and tempera on hardboard, 106 x 77,4 cm
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Εσωτερικό, 1954
λαδοπαστέλ σε χαρτί, 19,8 x 29,8 εκ.
Interior, 1954
Oil pastel on paper, 19,8 x 29,8 cm

Προσχέδιo για το έργο “Σύνθεση Α”, 1950
λαδοπαστέλ σε χαρτί, 20 x 12,5 εκ.
Preliminary Sketch for “Composition A”, 1950
Oil pastel on paper, 20 x 12,5 cm

Φιγούρα, 1954
λαδοπαστέλ σε χαρτί, 29,6 x 16,1 εκ.
Figure, 1954
Oil pastel on paper, 29,6 x 16,1 cm
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Προσχέδια σύνθεσης, 1954
λαδοπαστέλ και μολύβι σε χαρτί, 
1: 19,5 x 17,5, 2: 21 x 19,4, 3: 19,5 x 14, 4: 21,5 x 19 εκ.
Preliminary Sketches for a Composition, 1954
Oil pastel and pencil on paper, 1: 19,5 x 17,5, 2: 21 x 19,4, 3: 19,5 x 14, 4: 21,5 x 19 cm
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Προσχέδια και σημειώσεις, 1955-1960
Μελάνι και μολύβι σε χαρτί,
1: 7,1 x 9,4, 2: 21,3 x 22,5, 3: 21,3 x 14,5, 4: 10,8 x 10 εκ.
Preliminary Sketches and Notes, 1955-1960
Pencil and ink on paper, 
1: 7,1 x 9,4, 2: 21,3 x 22,5, 3: 21,3 x 14,5, 4: 10,8 x 10 cm
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Προσχέδια και σημειώσεις (14 στο σύνολο, σε κοινό πλαίσιο), 1955-1960
Μελάνι και μολύβι σε χαρτόνια, 50 x 35 εκ.
Preliminary Sketches and Notes (14 in total, framed together), 1955-1960
Ink and pencil on cardboards, 50 x 35 cm
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Μορφή, 1954
Μολύβι σε χαρτί, 21 x 11,5 εκ.
Figure, 1954
Pencil on paper, 21 x 11,5 cm

Μορφή, 1954
Μολύβι σε χαρτί, 27 x 9 εκ.
Figure, 1954
Pencil on paper, 27 x 9 cm
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Μορφές, 1955
Μελάνι σε χαρτί, 20 x 20,5 εκ.
Figures, 1955
Ink on paper, 20 x 20,5 cm

Κήπος στην Κηφισιά, 1959
Μολύβι σε χαρτί, 31 x 25 εκ.
Garden in Kifissia, 1959
Pencil on paper, 31 x 25 cm

Μορφή, 1954
Μελάνι σε χαρτί, 29 x 21 εκ.
Figure, 1954
Ink on paper, 29 x 21 cm
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Προσχέδιο σύνθεσης, 1954
Μελάνι σε χαρτί, 33,5 x 21,5 εκ.
Preliminary Sketch, 1954
Ιnk on paper, 33,5 x 21,5 cm

Μορφή, 1954
Μολύβι σε χαρτί, 32 x 21,5 εκ. 
Figure, 1954
Pencil on paper, 32 x 21,5 cm

Μορφή, 1954
Μολύβι σε χαρτί, 32 x 21,5 εκ. 
Figure, 1954
Pencil on paper, 32 x 21,5 cm

Προσχέδιο σύνθεσης, 1954
Μελάνι σε χαρτί, 34,5 x 24 εκ.
Preliminary Sketch, 1954
Ιnk on paper, 34,5 x 24 cm
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Κηφισιά, 1950
Μολύβι σε χαρτί, 17,5 x 25 εκ.
Kifissia, 1950
Pencil on paper, 17,5 x 25 cm

Εργαστήρι, 1954
Μολύβι σε χαρτί, 18,4 x 24 εκ.
Atelier, 1954
Pencil on paper, 18,4 x 24 cm

Φιγούρα, 1953
Μολύβι σε χαρτί, 20 x 14 εκ.
Figure, 1953
Pencil on paper, 20 x 14 cm 

Κορίτσι, 1953
Μολύβι σε χαρτί, 20 x 14 εκ.
Girl, 1953
Pencil on paper, 20 x 14 cm

Ύδρα, 1953
Μελάνι σε χαρτί, 21,5 x 28,5, εκ.
Hydra, 1953
Ink on paper, 21,5 x 28,5 cm
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Προσχέδιο σύνθεσης, 1954 
Μολύβι σε χαρτί, 17,5 x 25 εκ.
Preliminary Sketch for a Composition, 1954 
Pencil on paper, 17,5 x 25 cm

Προσχέδιο για το έργο «Επιτύμβιο», 1958 
Μολύβι σε χαρτί, 29,3 x 19,5 εκ.
Preliminary Sketch for “Funerary Composition”, 1958 
Pencil on paper, 29,3 x 19,5 cm

Προσχέδιο σύνθεσης, 1954 
Μολύβι σε χαρτί, 24 x 31 εκ.
Preliminary Sketch for a Composition, 1954
Pencil on paper, 24 x 31 cm
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Γυμνό, 1955
Μολύβι σε χαρτί, 16 x 10,5 εκ.
Female Nude, 1955
Pencil on paper, 16 x 10,5 cm

Γυμνό, 1955
Μολύβι σε χαρτί, 7,5 x 12 εκ.
Female Nude, 1955
Pencil on paper, 7,5 x 12 cm

Προσχέδιο σύνθεσης, 1955
Μολύβι σε χαρτί, 20 x 28,5 εκ.
Preliminary Sketch, 1955
Pencil on paper, 20 x 28,5 cm
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Προσχέδιο σύνθεσης, 1956
Μολύβι σε χαρτί, 21 x 32 εκ.
Preliminary Sketch for a Composition, 1956
Pencil on paper, 21 x 32 cm

Εσωτερικό με δύο γυμνές φιγούρες, 1956
Μολύβι σε χαρτί, 20,3 x 31,5 εκ.
Interior with two Nude Figures, 1956
Pencil on paper, 20,3 x 31,5 cm
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“There is a relatively small exhibition space at the Hilton. It was inaugurated with an exhibition by Yannis Moralis. In addition to 

the architectural model of the northern wall exterior of the hotel and some ornamental elements used at the

Hilton as well as in other buildings, Moralis is exhibiting a series of works, the most important of which are entitled 

“Compositions”. “Spring”, “Young woman”, “Nude” are other paintings of female figures in the same relaxed pose. They are

all variations on a theme. The term “theme” has become anathema in art nowadays. Yet, on the other hand, there has been 

much talk recently about returning to figurative art and a lot of triumphant exclamations are made by the hopelessly

backward and uninformed in artistic matters. There is always only one art, true artists are always few, while styles constantly 

change on various pretexts”.

M. kalligas, “A Chronicle of the visual Arts. An important exhibition. The recent work of Yannis Moralis.” Το Vima, 18/5/1963

The 1960s:  the second solo exhibi t ion 
at  the Athens Hi l ton Art  Gal lery  (1963)  – experimentat ions 
with abstract  f igurat ion
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«Στο ΧΙλΤΟΝ, υπάρχει μια σχετικά περιωρισμένη αίθουσα για εκθέσεις. Τα εγκαίνιά της στην ζωγραφική, έκανε ο γιάννης 

Μόραλης. Εκτός από την μακέττα του εξωτερικού βόρειου τοίχου του ξενοδοχείου και μερικών διακοσμητικών που 

χρησιμοποιήθηκαν στο Χίλτον αλλά και σ’ άλλα οικοδομήματα ο Μόραλης παρουσιάζει μια σειρά έργων που τα κυριώτερα έχουν 

τίτλο «συνθέσεις». Η «άνοιξη», η «νέα γυναίκα», το «γυμνό» είναι κι’ αυτοί πίνακες με γυναικείες μορφές, στην ίδια

αναπαυτική στάση. Είναι παραλλαγές στο ίδιο θέμα. Η λέξη «θέμα» έγινε στις μέρες μας ο «αποδιοπομπαίος τράγος» στην τέχνη. 

Τώρα όμως πάλι, πρόσφατα, γίνεται πολύς λόγος για επιστροφή στην παραστατική τέχνη και ακούγονται

θριαμβολογίες των αθεράπευτα καθυστερημένων κι’ ανειδοποίητων στα θέματα της τέχνης. Η τέχνη είναι πάντα μία, οι 

πραγματικοί καλλιτέχνες είναι πάντα λίγοι, ενώ διαρκώς με διάφορα προσχήματα αλλάζουν οι τρόποι έκφρασης».

Μ. Καλλιγάς, «Το χρονικό των εικαστικών τεχνών. Μία σημαντική έκθεση. Η πρόσφατη δουλειά του γιάννη Μόραλη» Το Βήµα, 18/5/1963

Η δεκαετία του 1960:  η δεύτερη ατομική 
έκθεση στην αίθουσα τέχνης του ξενοδοχείου Χίλτον (1963) 
και  ο ι  πειραματισμοί  με την αφαιρετική παραστατικότητα
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∆ημοσίευμα στην εφημερίδα Μεσηµβρινή (29/4/1963), με αφορμή τη 
δεύτερη ατομική έκθεση του γιάννη Μόραλη στην αίθουσα εκθέσεων 
του Ξενοδοχείου Χίλτον. ∆ιακρίνονται τα ευρισκόμενα σήμερα στις 
συλλογές της ΕΠΜΑΣ έργα, Επιτύµβια σύνθεση Α΄ (Π.7702), Επιτύµβια 
σύνθεση Β΄ (Π.7703) και Επιτύµβια σύνθεση Γ΄ (Π.7704).
Article on Messimvrini newspaper (29/4/1963) on the second solo 
exhibition by Yannis Moralis at the Athens Hilton Art Gallery. The 
works Funerary composition I (Π.7702), Funerary composition II 
(Π.7703) and Funerary composition III (Π.7704), today in the National 
Gallery-Alexandros Soutzos Museum, can be seen. 

Ο γιάννης Μόραλης στο ατελιέ του ζωγραφίζει το, προοριζόμενο
για το διαμέρισμα του Μάνου Χατζιδάκι, έργο, Άνοιξη (1963).
Yannis Moralis in his studio, painting Spring (1963)
for Manos Hadjidakis’s apartment. 
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Νέα γυναίκα, 1962 (ενυπόγραφο)
λάδι σε μουσαμά, 63 x 43 εκ.
Young Woman, 1962 (signed)
Oil on canvas, 63 x 43 cm

Γυμνό, 1962 (ενυπόγραφο)
λάδι σε μουσαμά, 60 x 80 εκ.
Nude, 1962 (signed)
Oil on canvas, 60 x 80 cm
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Ανάμνηση, 1963 (ενυπόγραφο)
Κόλλα βιναβύλ σε μουσαμά, 63 x 81 εκ. 
Memory, 1963 (signed)
vinavyl glue on canvas, 63 x 81 cm

Επιτύμβια Σύνθεση Ζ’, 1963 (ενυπόγραφο)
Κόλλα βιναβύλ σε μουσαμά, 79 x 73 εκ.
Funerary Composition VII, 1963 (signed)
vinavyl glue on canvas, 79 x 73 cm



175



176

Επιτύμβια σύνθεση Β’, 1958 – 1962 (ενυπόγραφο)
λάδι σε μουσαμά, 116 x 168 εκ.
Funerary Composition II, 1958 – 1962 (signed)
Oil on canvas, 116 x 168 cm

Επιτύμβια Σύνθεση Α’, 1958 – 1962 (ενυπόγραφο)
λάδι σε μουσαμά, 150,5 x 150,5 εκ. 
Funerary Composition I, 1958-1962 (signed)
Oil on canvas, 150,5 x 150,5 cm
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Επιτύμβια Σύνθεση Ε’, 1963 (ενυπόγραφο)
Κόλλα βιναβύλ σε μουσαμά, 79 x 73 εκ.
Funerary Composition V, 1963 (signed)
vinavyl glue on canvas, 79 x 73 cm

Επιτύμβια Σύνθεση Δ’, 1963 (ενυπόγραφο)
Κόλλα βιναβύλ σε μουσαμά, 73 x 73 εκ.
Funerary Composition IV, 1963 (signed)
vinavyl glue on canvas, 73 x 73 cm
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Επιτύμβια σύνθεση Γ’, 1958–1963 (ενυπόγραφο)
λάδι σε μουσαμά, 150 x 150 εκ. 
Funerary Composition III, 1958-1963 (signed)
Oil on canvas, 150 x 150 cm
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Καλοκαίρι, 1968 (ενυπόγραφο)
Κόλλα βιναβύλ σε μουσαμά, 106 x 70 εκ.
Summer, 1968 (signed)
vinavyl glue on canvas, 106 x 70 cm
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“My only concern was that my pupils might imitate me. In 1972, at the time of my exhibition at Zoumboulakis, where I also 

showed more abstract works, on the opening day I finished my class at 12, greeted my students and, reaching the door,

I turned back and said, “Now that you are going to see my works, don’t get any ideas. This is my own business!” In other words, 

I did not want them to be influenced superficially. I wanted them to find their own voice. This is what matters.”

Y. Moralis. Angels, Music, Poetry, Athens, Benaki Museum, 2001,excerpt from the conversation with Fani-Maria Tsingakou

The later  Moral is :  after  the th ird 
solo exhibi t ion at  the Io las-Zoumboulakis  Art  Gal lery  (1972)
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«Η μόνη μου αγωνία ήταν να μην με μιμούνται οι μαθητές μου. Όταν το 1972 έκανα την έκθεση στου Ζουμπουλάκη, όπου είχα 

και έργα πιο αφαιρετικά, την ημέρα των εγκαινίων τελείωσα το μάθημα στις 12, τους χαιρέτησα και μόλις έφτασα στην πόρτα, 

ξαναγύρισα και τους είπα: «Τώρα που θα πάτε να δείτε τα έργα, μη βάλετε ιδέες. Αυτά είναι δική μου υπόθεση»! ∆ηλαδή να μην 

επηρεαστούν επιφανειακά. Ήθελα να βρούνε μόνοι τους το δικό τους λόγο. Αυτό έχει σημασία».

Ι. Μόραλης. Άγγελοι, Μουσική, Ποίηση, Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, 2001, απόσπασμα από τη συζήτηση με τη Φανή-Μαρία Τσιγκάκου

Ο ύστερος Μόραλης:  μετά την 3η ατομική 
έκθεση στη Γκαλερί  Ιόλα-Ζουμπουλάκη (1972)
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Ο γιάννης Μόραλης στην Αίγινα, στο εργαστήριό του, το 1974 (φωτ. Άρης Κωνσταντινίδης). 
Yannis Moralis in his studio on Aegina, in 1974 (photo: Aris konstantinidis). 
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Ερωτικό, 1982 (ενυπόγραφο)
Ακρυλικό σε μουσαμά, 200 x 230,4 εκ.
Erotic, 1982
Acrylic on canvas, 200 x 230,4 cm

(σ. 188-189) Διάλογος, 1974 (ενυπόγραφο)
λάδι σε μουσαμά, 97,8 x 165,7 εκ.
(p. 188-189) Dialogue, 1974 (signed)
Oil on canvas, 97,8 x 165,7 cm
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“Moralis is one of the last patricians of the real art of painting. And he is a friend of mine. He is one of the few people whose 

views I take to heart when he voices approval or criticism of my conduct. when he frowns I am uneasy, when he smiles I take 

courage, and then I wouldn’t care if I had the whole of Greece ranged against me. There are only two or three others of whom 

I can say that: Gatsos, Elytis, Tsarouchis and a few others who are no longer with us, alas. These are the people who created 

postwar Greek civilization, only to see it dismembered by the carrion crows of the political world and the bureaucracy. But that’s 

the way it goes.”

Manos Hadjidakis, in, Φωτόπουλος, Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, εισαγωγή: Παπαστάμος, ∆., Athens, Emporiki Bank Group of Companies, 1988

Ten paint ings-pictor ial  commentary on the col lect ion 
of  Poems  by  George Sefer is  ( Ikaros Edi t ions,  1965)
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«O Μόραλης είναι ένας τελευταίος ευπατρίδης της αληθινής ζωγραφικής. Και φίλος μου. Είναι απ΄ τους λίγους που υπολογίζω 

την επιδοκιμασία ή την απόρριψη των πράξεών μου. Όταν συνοφρυώνεται σκέφτομαι, όταν χαμογελάει δυναμώνω. Κι ας είναι 

όλη η Ελλάδα εναντίον μου. Το ίδιο θα πω και για δυο τρεις ακόμη. για τον γκάτσο, τον Ελύτη, τον Τσαρούχη και για μερικούς που 

δυστυχώς δεν ζούνε πια. Αυτοί συνθέσανε τον πολιτισμό της μεταπολεμικής Ελλάδας, για να τον καταστρέφουν σαν κοράκια οι 

πολιτικοί και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Μέσα στη μοίρα μας κι αυτό».

Μάνος Χατζιδάκις, στο, Φωτόπουλος, Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, εισαγωγή: Παπαστάμος, ∆., Αθήνα, Όμιλος Εταιριών Εμπορικής Τράπεζας, 1988

∆έκα ζωγραφικές συνθέσεις-σχόλια γ ια  τη συλλογή 
Ποιήματα  του Γιώργου Σεφέρη (εκδόσεις  Ίκαρος,  1965)
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Rarely have I had success with fusing different genres. For me, it 

has always been like two horses yoked on the same cart, which 

suddenly begin to pull in opposite directions. It was therefore with 

great hesitation that I received Ikaros’s idea to ask Yannis Moralis 

to illustrate my poems.

Yet, when, after several months, Moralis showed me his paint-

ings, I realised that there are times when there may be no cart 

at all, but only two horses galloping free across a green field. 

I felt that he his work invited into dialogue of a younger artist 

who did not ignore the works of poetry with another artist half a 

generation his senior. I regarded his images as feedback com-

ing from a different plane, more spontaneous and fresh than that 

typically produced by the literature around us. These paintings 

commanded my attention; these greys, blues and bright blacks: 

a “kerameikos” where a threatening pigeon sat; a garden planted 

with cactus in front of a “Pompeian” house; a bow crossing a sea 

of stone remains; the crocus dusk from behind a locked door; the 

distant horizon of a city long deserted. And more. How does one 

converse with such things? Yet, there is a rhythm uniting all this, 

giving it flow, changing it constantly

into something rich and strange

as Ariel sings. A pervading rhythm.

I was asked once if these images are the correct visual interpreta-

tion of my poems. An ideal observer will immediately realise that 

there is no substance in such a question. The interpretation of a 

work of art is an interpretation of ourselves, not of the one that 

produced it, but of the one who is reading, looking, or listening at 

it, that is, of ourselves if we do not assign an exceedingly narrow 

definition to the term, if we call it,  perhaps, “our first self” accord-

ing to the teaching of Sikelianos.

George Seferis

Ο Σεφέρης στο Θέατρο του ∆ιονύσου το 1965 (φωτ. Philip Boucas). 
Seferis at the Dionyssos Theatre, in 1965 (photo: Philip Boucas).
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Ζωγραφικές συνθέσεις-σχόλια για τη συλλογή Ποιήµατα
του γιώργου Σεφέρη (εκδόσεις Ίκαρος), 1965
λαδοπαστέλ, 24,5 x 35 εκ.
Paintings – pictorial commentary on the collection 
of Poems by George Seferis (Ikaros Editions), 1965 
Oilpastel, 24,5 x 35 cm
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Ζωγραφικές συνθέσεις-σχόλια για τη συλλογή Ποιήµατα
του γιώργου Σεφέρη (εκδόσεις Ίκαρος), 1965
λαδοπαστέλ, 24,5 x 35 εκ.
Paintings – pictorial commentary on the collection 
of Poems by George Seferis (Ikaros Editions), 1965 
Oilpastel, 24,5 x 35 cm
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Ζωγραφικές συνθέσεις-σχόλια για τη συλλογή Ποιήµατα
του γιώργου Σεφέρη (εκδόσεις Ίκαρος), 1965
λαδοπαστέλ, 24,5 x 35 εκ.
Paintings – pictorial commentary on the collection 
of Poems by George Seferis (Ikaros Editions), 1965 
Oilpastel, 24,5 x 35 cm
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Ζωγραφικές συνθέσεις-σχόλια για τη συλλογή Ποιήµατα
του γιώργου Σεφέρη (εκδόσεις Ίκαρος), 1965
λαδοπαστέλ, 24,5 x 35 εκ.
Paintings – pictorial commentary on the collection 
of Poems by George Seferis (Ikaros Editions), 1965 
Oilpastel, 24,5 x 35 cm
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Ζωγραφικές συνθέσεις-σχόλια για τη συλλογή Ποιήµατα
του γιώργου Σεφέρη (εκδόσεις Ίκαρος), 1965
λαδοπαστέλ, 24,5 x 35 εκ.
Paintings – pictorial commentary on the collection 
of Poems by George Seferis (Ikaros Editions), 1965 
Oilpastel, 24,5 x 35 cm
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Η ΖώγΡΑΦΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ γΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ MONT PARNES (1961) 
THE PAINTING FOR THE MONT PARNES HOTEl (1961)
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Το μεγάλο εστιατόριο του Ξενοδοχείου Mont Parnès, όπου τοποθετήθηκε το έργο του γιάννη 
Μόραλη.
The large Mont Parnès Hotel restaurant, where Yannis Moralis’s work was installed. 

Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, συνοδευόμενος από τον μητροπολίτη Αττικής και Μεγαρίδος Ιάκωβο, 
προσέρχεται στα εγκαίνια του Mont Parnès. Στο βάθος διακρίνεται και πάλι το έργο του γ. Μόραλη.
Constantinos Tsatsos arrives for the Mont Parnès opening, accompanied by the Metropolitan of 
Attica and Megaris, Iakovos. Yannis Moralis’s work can be seen in the background.

Τέσσερα προσχέδια για τη Σύνθεση του Mont Parnès, 1961
Αβγοτέμπερα, 15 x 27, 28 x 47, 15 x 27 εκ. & μολύβι, 21,5 x 28 εκ.
Four preliminary drawings for the Mont Parnes Composition, 1961
Egg tempera, 15 x 27 cm, 28 x 47 cm, 15 x 27 cm & Pencil, 21.5 x 28 cm

(σ. 206-207) Σύνθεση, 1961
Βιναβύλ σε νοβοπάν, 190Χ355 εκ., ενυπόγραφο (κ.δ.), ∆άνειο ∆ιαρκείας στην ΕΠΜΑΣ, 
Συλλογή Regency Casino Mont Parnès και Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα.
(p. 206-207) Composition, 1961
vinavyl glue on particle board, 190x355 cm, signed (b.r.), 
on indefinite loan to the National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 
Regency Casino Mont Parnès and Hellenic Tourist Properties.
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Το έργο Σύνθεση του γιάννη Μόραλη -ένα απο τα μεγαλύτερα επίτοιχα ζω-

γραφικά έργα του καλλιτέχνη- φιλοτεχνήθηκε το 1961 για τους χώρους του 

Ξενοδοχείου Mont Parnès. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, ο αρχιτέκτο-

νας Παύλος Μυλωνάς, έχοντας αναλάβει την κατασκευή του Ξενοδοχείου 

της Πάρνηθας, συνεργάστηκε με έναν μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών, ανάμε-

σα στους οποίους ξεχωριστή θέση είχαν οι τρεις «καλλιτεχνικοί σύμβουλοι»: 

ο Νίκος Χατζηκυριάκος-γκίκας, ο γιάννης Τσαρούχης και ο γιάννης Μόρα-

λης, ο οποίος φαίνεται να υπήρξε ο δυναμικότερος συντελεστής ανάμεσα 

στην ομάδα των τριών. Τακτικός στις επισκέψεις του στην Πάρνηθα, συνερ-

γάστηκε εποικοδομητικά προσφέροντας δημιουργικές πρωτότυπες επεμβά-

σεις πάνω σε αρχιτεκτονικά διακοσμητικά θέματα· δεν είναι τυχαίο που ο Π. 

Μυλωνάς τον αποκάλεσε «αδελφή ψυχή», αναφερόμενος στη σύμπνοια των 

απόψεών τους σε ό,τι αφορούσε τη σύμπλευση αρχιτεκτονικής και καλλι-

τεχνίας. Ο Α. Ξύδης έγραψε για τον Μόραλη χαρακτηριστικά: «Χρόνια τώρα 

επίστευα πως οι αρετές της τέχνης του προσφέρονταν στην αρτίωση έργων 

αρχιτεκτονικής. Η δύναμη και η αγάπη του στη σύνθεση, οι ευαίσθητες και 

ζυγισμένες χρωματικές αρμονίες του, η επιμέλεια της τεχνικής του, η σαφή-

νεια και η μνημειακότητα στην οργάνωση πλάνων και όγκων αποτελούσαν 

όλα προσόντα περιζήτητα για έναν αρχιτέκτονα».1 Ο Μόραλης, εξάλλου, είχε 

αναμειχθεί ενεργά σε άλλες μελέτες αρμονικής σύζευξης αρχιτεκτονικής 

και εικαστικών τεχνών: από το 1959 είχε ήδη αρχίσει να σχεδιάζει τη διακό-

σμηση των εξωτερικών τοίχων του ξενοδοχείου Hilton στην Αθήνα, ενώ την 

επόμενη διετία εργάστηκε πάνω σε συνθέσεις που εντάσσονται στην αρχιτε-

κτονική για το ξενοδοχείο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στη Φλώ-

ρινα και για το εστιατόριο «ώκεανίς» στη Βουλιαγμένη.2 

Ο Μόραλης ανέλαβε τη δημιουργία του μοναδικού έργου ζωγραφικής που 

είχε προβλεφθεί να δεσπόζει στο ισόγειο του Mont Parnès, στο βάθος της 

αίθουσας φαγητού, ενός μακρόστενου εντυπωσιακού χώρου με απρόσκοπτη 

θέα το αττικό τοπίο. Έχοντας επιμεληθεί μαζί με τον Μυλωνά τις λεπτομέρειες 

διακόσμησης της αίθουσας, ο ζωγράφος εναρμόνισε το έργο του με την προο-

πτική και τη φωτεινότητα του δωματίου. Μέσα σ’ενα λυρικό -σχεδόν μονοχρω-

ματικό- πεδίο απεικονίζονται οι γνώριμες μορφές του, αιωρούμενες μέσα σ’ 

ένα ονειρικό τοπίο πυκνής βλάστησης. Πυρήνας της αφήγησης, η θελκτική κί-

νησή τους, αλληγορική και ζωοδόχος· ακριβώς ο Μ. Χατζηδάκης θυμίζει αυτό 

το δομικό στοιχείο στο έργο του Μόραλη: «κέντρο του ενδιαφέροντός του εί-

ναι ο άνθρωπος και ειδικότερα η νεανική γυναικεία μορφή».3 

Εβίτα Αράπογλου

Ιστορικός της τέχνης

Επιμελήτρια Συλλογής Ιδρύματος Α. γ. λεβέντη

ΣΗΜΕΙώΣΕΙΣ

1. Φωτόπουλος, Β. (επιμ.), Μόραλης, Αθήνα, εκδ. Ομίλου Εταιριών Εμπορικής Τράπεζας, 

1988, σ. 475.

2. Στο ίδιο, σ. 591.

3. Χατζηδάκης, Μ., «γιάννης Μόραλης», Ζυγός, τχ. 80, Ιούλιος 1962, σ. 5.

Yannis Moralis’s Composition – one of the artist’s largest murals – 

was made in 1961, commissioned for the Mont Parnès Hotel. The 

architect Pavlos Mylonas, who was tasked with the construction of 

the Mont Parnès Hotel in the late 1950s, cooperated with a large 

number of artists; among them, these three “art advisors” enjoyed 

a special place: Nikos Hadjikyriakos-Ghika, Yannis Tsarouchis and 

Yannis Moralis, who seems to have been the most active contribu-

tor of the three. Regularly visiting Mont Parnès, he made construc-

tive suggestions, providing creative and original interventions on 

architectural design subjects; it is not by accident that P. Mylonas 

called him a “soulmate” for the harmony of their views concerning 

the fusion of architecture and art. A. Xydis characteristically wrote 

about Moralis: “For years now I have believed that the virtues of his 

art lent themselves well to the completion of architectural projects. 

His power and his love for arrangement, his sensitive, weighed 

colour harmonies, his meticulous execution, the clarity and mon-

umentality in the arrangement of planes and mass, were all key 

qualifications for an architect.”1 Besides, Moralis had been actively 

involved in other studies for a harmonious blend of architecture 

and the visual arts: Already in 1959, he had begun to design the 

exterior walls of the Athens Hilton Hotel, while in the following two 

years he worked on compositions which fall under the category of 

architecture for the Hellenic Tourism Organisation hotel in Florina 

and for the “Okeanis” restaurant in vouliagmeni.2

Moralis was commissioned to make the unique mural that was to 

be the centrepiece of the Mont Parnès ground floor, on the far end 

of the restaurant, an impressive, long and narrow room with un-

obstructed view to the landscape of Attica. Having worked out the 

details of the interior design of the room, the artist made a work in 

perfect harmony with the perspective and luminosity of the room. 

His familiar figures are depicted floating in a dream-like land-

scape of lush vegetation against a lyrical, almost monochromatic 

field. Their allegorical, vibrant, graceful movement is at the core of 

the narrative. M. Hadjidakis reminds us precisely of this key ele-

ment throughout Moralis’s work: “The human figure, especially the 

youthful female figure, is at the centre of [Moralis’s] interest.”3

Evita Arapoglou

Art Historian

Curator, A.G. leventis Foundation Collection

FOOTNOTES

1. Φωτόπουλος Β. (ed.), Μόραλης, Athens, Emporiki Bank Group of 

Companies, 1988, p. 475.

2. ibid., p. 591.

3. Χατζηδάκης Μ., “γιάννης Μόραλης”, Ζυγός, No. 80, July 1962, p. 5.
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ΕΡγΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ Ι∆ΙώΤΙΚΕΣ ΣΥλλΟγΕΣ 
wORkS FROM PRIvATE COllECTIONS

Κορίτσι που λύνει το σανδάλι του, 1973
Ακρυλικό σε μουσαμά, 146 x 100 εκ.
Συλλογή Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος
Girl untying her sandal, 1973
Acrylic on canvas, 146 x 100 cm
Collection of the National Bank of Greece Cultural Foundation
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Αίγινα, 1974
Ακρυλικό σε μουσαμά, 114 x 165 εκ.
Συλλογή Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. ώνάσης
Aegina, 1974
Acrylic on canvas, 114 x 165 cm
Collection of Alexander S. Onassis Foundation
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Ερωτικό, 1979
Ακρυλικό σε πανί, 140 x 140 εκ.
Ιδιωτική συλλογή
Erotic, 1979
Acrylic on canvas, 140 x 140 cm
Private collection

Μορφή Α’, 1978
Ακρυλικό σε πανί, 140 x 140 εκ.
Ιδιωτική συλλογή
Figure I, 1978
Acrylic on canvas, 140 x 140 cm
Private collection
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Διάλογος, 1982
λάδι σε μουσαμά, 200 x 230 εκ.
Συλλογή Σ. Ζαχαριάδη
Dialogue, 1982
Oil on canvas, 200 x 230 cm
S. Zachariades collection

Άγγελος, 1979
λάδι σε μουσαμά, 80 x 80 εκ.
Συλλογή Σ. Ζαχαριάδη
Angel, 1979
Oil on canvas, 80 x 80 cm
S. Zachariades collection
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Αφηρημένο, 1991
λάδι σε μουσαμά, 130 x 162 εκ.
Συλλογή Σ. Ζαχαριάδη
Abstract, 1991
Oil on canvas, 130 x 162 cm
S. Zachariades collection
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Ερωτικό, 1994
Ακρυλικό σε μουσαμά, 130 x 130 εκ.
Συλλογή Σωτήρη Φέλιου
Erotic, 1994
Acrylic on canvas, 130 x 130 cm
Sotiris Felios collection
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Καλοκαίρι, 1995
Ακρυλικό σε μουσαμά, 165 x 114 εκ.
Συλλογή Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. ώνάσης
Summer, 1995
Acrylic on canvas, 165 x 114 cm
Collection of Alexander S. Onassis Foundation
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Καλοκαίρι, 1997
Ακρυλικό σε μουσαμά, 147 x 162 εκ.
Συλλογή Σωτήρη Φέλιου
Summer, 1997
Acrylic on canvas, 147 x 162 cm
Sotiris Felios collection
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Καν-καν, 1998-2001
λάδι σε μουσαμά, 120 x 106 εκ.
Συλλογή Σ. Ζαχαριάδη
Can-can, 1998-2001
Oil on canvas, 120 x 106 cm
S. Zachariades collection
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Άτιτλο, 2001
Ακρυλικό σε μουσαμά, 120 x 120 εκ.
Ιδιωτική συλλογή
Untitled, 2001
Acrylic on canvas, 120 x 120 cm
Private collection
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Ερωτικό, 2002
Ακρυλικό σε μουσαμά, 162 x 130 εκ.
Συλλογή Σωτήρη Φέλιου
Erotic, 2002
Acrylic on canvas, 162 x 130 cm
Sotiris Felios collection
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Περίσκεψη, 2007
Ακρυλικό σε μουσαμά, 100 x 81 εκ.
Ιδιωτική συλλογή
Contemplation, 2007
Acrylic on canvas, 100 x 81 cm
Private collection
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ΕΞΙ ΑΝΑγλΥΦΑ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ γΙΑ ΤΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ 
ΤΟΥ ΙΣΟγΕΙΟΥ ΤΟΥ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟΥ ΧΙλΤΟΝ
DECORATIvE RElIEFS FOR THE GROuND FlOOR 
PANElS OF THE HIlTON HOTEl

Ισόγειο του ξενοδοχείου Χίλτον. γυάλινα πετάσματα με τα ανάγλυφα
του γιάννη Μόραλη και στις δύο όψεις, ∆εκέμβριος 1962
Hilton Hotel ground floor. Glass panels decorated with Yannis Moralis’
reliefs on both sides, December 1962

Έξι ανάγλυφα διακοσμητικά για τα πετάσματα του ισογείου του ξενοδοχείου Χίλτον. 
Τοποθετήθηκαν το 1962 και έμειναν ως το 2000.
Σχέδιο: γιάννης Μόραλης, 1961-62
Χύτευση: Αδελφοί Πολυχρονόπουλοι, 1962
Δωρεά: Ιονική Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Α.Ε., 2011
Six decorative reliefs for the ground floor panels of the Hilton Hotel.
They were placed in 1962 and remained until 2000.
Drawing: Yannis Moralis
Casting: Polychronopouloi Bros Foundry
Donated by Ionian Hotel Enterprises S.A., 2011

Λουλούδια 
Μπρούντζος πατιναρισμένος 28 x 33 x 5 εκ. 
Flowers
Patinated bronze 28 x 33 x 5 cm

Ροδιά
Μπρούντζος πατιναρισμένος 23,5 x 29,5 x 4 εκ. 
Pomegranate
Patinated bronze 23,5 x 29,5 x 4 cm
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Ήλιος
Μπρούντζος πατιναρισμένος 23,5 x 29,5 x 2 εκ.
Sun
Patinated bronze 23,5 x 29,5 x 2 cm

Γοργόνα
Μπρούντζος πατιναρισμένος 20,5 x 29,5 x 3 εκ. 
Mermaid
Patinated bronze 20,5 x 29,5 x 3 cm

Κουκουβάγια
Μπρούντζος πατιναρισμένος 24 x 28 x 1,5 εκ.
Owl
Patinated bronze 24 x 28 x 1,5 cm

Πήγασος
Μπρούντζος πατιναρισμένος 24 x 28 x 3 εκ. 
Pegasus
Patinated bronze 24 x 28 x 3 cm
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Ακαδημία Αθηνών

29 Απριλίου 1996 

*το κείμενο εκφωνήθηκε με την αφορμή της έκθεσης Γιάννης Μόραλης, που 

διοργανώθηκε στην Ακαδημία Αθηνών την άνοιξη του 1996, με έργα προ-

ερχόμενα από τη δωρεά του γιάννη Μόραλη προς την Εθνική Πινακοθή-

κη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου. Την επιμέλεια της έκθεσης αυτής είχαν 

οι Ακαδημαϊκοί Παναγιώτης Τέτσης και Χρύσανθος Χρήστου.

Απόψε είναι βραδιά γιορτής. Η Ακαδημία Αθηνών τιμά τον γιάννη Μόραλη. 

Η προσωπικότητα, το κύρος και η προσφορά του κυρίου Μόραλη στην πνευ-

ματική ζωή της χώρας μας είναι πέραν αμφισβητήσεως. Εκτός τούτων, έχει 

τιμηθεί από την Ακαδημία με το αριστείο. Υπήρξε επί μακρότατον χρόνο κα-

θηγητής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και δάσκαλος λαμπρός πολ-

λών σημερινών σημαντικών καλλιτεχνών. για τούτους τους λόγους η τιμή 

προς αυτόν είναι οφειλόμενη. Θα ήθελα να επεκταθώ λίγο περισσότερο στην 

παρουσία και στο διδακτικό έργο του γιάννη Μόραλη στην Ανωτάτη Σχολή 

των Καλών Τεχνών, γιατί πιστεύω ότι με την είσοδό του σ΄ αυτήν ως καθη-

γητή δεν γυρίζει απλώς μια σελίδα για το Ίδρυμα αυτό της τέχνης, αλλά αρ-

χίζει ένας νέος τόμος στην ιστορία της.

Σ΄ αυτήν την εποχή, τέλος της δεκαετίας του ’40, οι φωτεινές προσωπικό-

τητές της είναι: ο Κεφαλληνός, ο Πρεβελάκης και ο Τόμπρος, εκπρόσω-

πος της μοντέρνας τέχνης. Ο Παρθένης έχει παραιτηθεί, και έτσι έχει μειω-

θεί ο αριθμός των προοδευτικών, με αποτέλεσμα να επικρατεί στη Σχολή το 

πνεύμα του συντηρητισμού. Θα πρέπει να πω κυριαρχείται η Σχολή από αυτό 

το πνεύμα ή από την αντίληψη ενός παρεξηγημένου εμπρεσιονισμού τόσο 

από την πλευρά των δασκάλων, όσο και από την μεριά μαθητών, οι οποίοι 

αντιδρούν σε ό,τι καινούργιο έχει αξία, προσκολλημένοι σε μια λανθασμέ-

νη παράδοση την οποία συνεχίζουν αλληλοδιδασκόμενοι. Ο Matisse και ο 

Picasso, κατά την κρίση τους, είναι φαιδροί και χλευάζονται. ∆ιασώζονται 

μόνο στη γλυπτική ο Bourdelle, ο Maillol, ο Despiau, επειδή είναι έκδηλες 

στο έργο τους οι ρίζες από την εύρωστη γλυπτική της Ολυμπίας. Είναι διδα-

σκαλία την οποία κατηύθυνε προς τα εκεί ο Τόμπρος, μαζί με κάποιες επι-

δράσεις από την μοντέρνα γλυπτική, που αναφέρονται κυρίως στον Zadkine. 

Τη στιγμή εκείνη της καλλιτεχνικής πενίας για εμάς, προετοιμάζονται αλ-

λού τα τολμηρά κινήματα και οι νέες αντιλήψεις στη μεταπολεμική πορεία, 

κι αφού έχει προηγηθεί, δεκαετίες πριν, στις αρχές του αιώνα, η επανάστα-

ση της σύγχρονης τέχνης.

Academy of Athens

April 29, 1996

* This speech was delivered on the occasion of the exhibition Yan-
nis Moralis, organised at the Academy of Athens in spring 1996 and 
featuring works from the Yannis Moralis donation to the National 
Gallery-Alexandros Soutzos Museum. The exhibition was curated by 
the Academicians Panayiotis Tetsis and Chryssanthos Christou.

Tonight is an evening of celebration. The Academy of Athens honours 
Yannis Moralis.

The personality, prestige and contribution of Mr Moralis to cultural 
life in Greece is undisputed. In addition, the Athens Academy Excel-
lence Award has been conferred upon him. For many years now, he 
has been Professor at the Athens School of Fine Arts and a splendid 
teacher of many of today’s major artists. For all of these reasons, 
honour is due to him. I would like to briefly expand on Yannis Mora-
lis’s presence and teaching at the Athens School of Fine Arts, as I 
believe that his election as Professor did not merely turn a page for 
the school, but rather initiated a new volume in its history.

At that time, in the late 1940s, the pre-eminent figures at the school 
were kefallinos, Prevelakis and Tombros, the last one an exponent 
of modern art. Parthenis had resigned, and therefore the number of 
progressive professors was reduced, with the result that a conser-
vative spirit prevailed at the school. I must say that this spirit, or the 
attitude of a misunderstood impressionism, prevails at the School on 
the part of both professors and students, who reacted against any-
thing of merit and were attached to a false tradition that they perpetu-
ated in teaching each other. Matisse and Picasso, in their view, were 
laughable and to be sneered at. Only Bourdelle, Maillol and Despiau 
were salvaged, in sculpture, thanks to the extensive reference to the 
robust sculpture of Olympia in their work. This teaching was influ-
enced by Tombros, alongside some influences by modern sculpture, 
mostly pertaining to Zadkine.

At that moment, the bold new movements and ideas in post-war art 
were emerging outside Greece, after the revolution of contemporary 
art had broken out, decades before, in the early [20th] century.

Parthenis’s resignation left his few students helplessly dangling, and 
kefallinos’s few select students – according to his aristocratic prac-
tice – were a small group that was crushed by the mediocre majority.

PANAYIOTIS TETSIS 
ON YANNIS MORAlIS

Ο ΠΑΝΑγΙώΤΗΣ ΤΕΤΣΗΣ 
γΙΑ ΤΟΝ γΙΑΝΝΗ ΜΟΡΑλΗ
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Ο αναχωρήσας Παρθένης αφήνει μετέωρους τους λίγους μαθητές του και 

οι λίγοι επίλεκτοι του Κεφαλληνού –κατά την αριστοκρατική του συνήθεια–, 

αποτελούν μικρή μερίδα η οποία συνθλίβεται από την μετρίου επιπέδου 

πλειονότητα.

Η εκλογή του Μόραλη συμβάλλει στην ενίσχυση της έως τότε μειονότητας 

των προοδευτικών και υψηλοτέρου πνευματικού επιπέδου στοιχείων. ∆ημι-

ούργησε έκπληξη το ότι εξελέγη καθηγητής σε νεότατη ηλικία –μόλις έχει 

συμπληρώσει τα τριάντα–, και αφήνει πίσω σημαντικούς καλλιτέχνες της 

παλιότερης γενιάς, οι οποίοι έπονται και γίνονται δεκτοί αργότερα, όπως ο 

ατυχής Παπαλουκάς. ∆εν είναι τυχαίο πως εμπιστεύονται τον νέο δυναμικό 

καλλιτέχνη, του οποίου έχουν εκτιμήσει τα έως τότε δημιουργικά επιτεύγ-

ματα με μια σειρά έργων αντιπροσωπευτικών της εποχής του, τα οποία εί-

ναι από τις σημαντικότερες καταθέσεις στο πανόραμα της νεοελληνικής ζω-

γραφικής.

Ποιοι είναι όμως αυτοί που τον εμπιστεύονται; Όχι μόνον εκείνοι τους οποί-

ους χαρακτήρισα ως φωτεινά προοδευτικά πνεύματα αλλά προφανώς και 

εκείνοι που ήσαν προσδεδεμένοι σε συντηρητικές αντιλήψεις. Επομένως, 

τιμή και σ’ εκείνους, γιατί είχαν την πίστη πως ανοίγονταν οι πόρτες της Σχο-

λής σ’ έναν πολύ σημαντικό καλλιτέχνη της νέας γενιάς της εποχής και με-

γάλο του μέλλοντος. Επιπλέον, είχαν διαβλέψει την ικανότητά του ως δα-

σκάλου. ∆εν διεψεύσθησαν στις προβλέψεις τους.

Αρχικά, στην προπαρασκευαστική τάξη, όταν υπήρχε ακόμα, κατορθώνει 

όντας άριστος σχεδιαστής, να εμπνεύσει στους μαθητές του το σταθερό και 

γερό υπόβαθρο του σχεδίου, ώστε να αποβάλουν τις κατ΄ εξοχήν ευκολίες, 

του σαν σύννεφο σφουμάτου, που διακινούντο έως τότε, και να ενθαρρύ-

νει τη μοναδικότητα του καλλιτέχνη, την ανησυχία, τον προβληματισμό του, 

σε αντίθεση προς την εξίσωση της ατάραχης ομοιομορφίας. Όταν λίγο μετά 

περνάει στο Εργαστήριο, από την πρώτη στιγμή γίνεται δεκτός με ενθουσι-

ασμό τόσο από τους νέους μελλοντικούς καλλιτέχνες που σπουδάζουν, όσο 

και από το καλλιτεχνικό σινάφι αλλά και από το φιλότεχνο κοινό. Το πρόσω-

πό του ασκεί έλξη σαν πόλος θετικός. Σπάνιο για ένα ζωγράφο να έχει την 

ομόφωνη επιδοκιμασία.

Το Εργαστήριό του κατακλύζεται από τους πολλούς, που θέλουν να παρακο-

λουθήσουν αυτόν και μόνο. Κι αν ήταν οι σπουδαστές αυτοί που ζητούσαν 

μια γωνιά κάπου στο αδιαχώρητο του Εργαστηρίου, όμως ήταν και εκείνοι οι 

δίχως σπουδαστική ιδιότητα αλλά με τη σφοδρή επιθυμία να τον ακούσουν 

έστω, που επέτειναν τη στενότητα του χώρου.

∆ίδαξε, και άκουσαν περίπου δύο γενιές τον δάσκαλο που μιλούσε τη γλώσ-

σα της ζωγραφικής και που ξαναζωντάνεψε νεκρωμένες αρχές, όπως τη 

σύνθεση, έχοντας κι αυτός μαθητεύσει παντού, πιο πολύ στην αρχαιότητα, 

στις επιτύμβιες στήλες.

ώς άριστος δάσκαλος, άφηνε τον κάθε ένα να αναπτύξει την όρασή του και 

την οπτασία, φτάνει να διέθετε, ακολούθως, το προσωπικό του ιδίωμα, και 

τον ενεθάρρυνε. Μέσα από τα έργα των μαθητών του διέβλεπε κανείς, ακρι-

βέστερα, ήσαν ολοφάνερα, τα γερά στηρίγματα που τους έδινε.

The election of Moralis helped reinforce what was until then a minor-

ity of progressive professors and elements of a higher cultural level. 

It came as a surprise that he was elected Professor at a very young 

age – he was barely 30 – leaving behind artists of the older genera-

tion, who were elected at a later time, for instance the unfortunate 

Papaloukas. It is not an accident that they trusted the young, dynamic 

artist and appreciated his creative achievements, which culminated 

in a series of works that were the true reflection of the times and 

which came to be regarded amongst the most important contribu-

tions in the panorama of Modern Greek painting.

Yet, who were those who trusted him? They were not only those 

whom I characterised as bright, progressive spirits, but evidently 

also those who were attached to conservative views. Therefore, 

credit goes to them, too, for they had the faith that the school’s gates 

were opening to a very important artist of the young generation of the 

present and a great artist of the future. Moreover, they were aware of 

his potential as a teacher. Their expectations were fully met.

 Early on, in the preparatory class, while that still existed, Moralis, be-

ing an excellent draughtsman, managed to instill in his students the 

sound and solid foundation of draughtsmanship so that they might 

reject the facile, cloud-like sfumato prevalent until then, and to en-

courage artistic uniqueness, restlessness, investigation, as opposed 

to the equalisation of a placid uniformity. when he soon switched 

over to the workshop, he was greeted with enthusiasm right from 

the start both by young artists to be who were his students and by 

the artists’ community, as well as by the art-loving public. His figure 

exerted a positive attraction. It was a rare thing for an artist to enjoy 

unanimous support.

His workshop was inundated by the majority, who wanted to follow 

him only. In addition to the students who sought a spot in his packed 

workshop, there were others, too, who had a passionate desire to 

listen to him and who exacerbated the scarcity of space.

Some two generations listened to this teacher, who spoke the lan-

guage of painting and who revived dead principles, such as compo-

sition, having studied everything, even more so antiquity, funerary 

steles.

Being an excellent teacher, he let each student develop his own gaze 

and vision – as long as he had one – and encouraged him to pur-

sue his own personal idiom. Through the works of his students one 

could detect – or rather could not miss – the solid foundations that 

he provided.

Older and younger colleagues who have had an active contribution 

to the art of Greece, as well as today’s teachers, were his students. 

And many an artist cherish the gift of having been his students as a 

title of honour.

Affable, well-liked, a most gentle person, friend with everybody, he 

was a favourite of the opposite sex with his charm as a teacher and 

his warmth as a friend.
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Ώριμοι, όπως και νεώτεροι συνάδελφοί μας, με ενεργό συμβολή στην τέ-

χνη του τόπου μας, όπως και σημερινοί δάσκαλοι, υπήρξαν μαθητές του. Και 

πλήθος καλλιτεχνών το χάρισμα αυτό να έχουν μαθητεύσει κοντά του, το φέ-

ρουν ως τίτλο τιμής. 

Προσηνής, αγαπητός, γλυκύτατος, φίλος με όλους, αποσπούσε εύνοια από 

τις συναισθηματικές υπάρξεις του άλλου φύλου, με τη γοητεία του δασκά-

λου και τη θέρμη του φίλου.

Με την είσοδο του γιάννη Μόραλη η Σχολή ευθύς αμέσως παίρνει πνοή και 

την ενισχύουν νέες προσωπικότητες, όπως εκείνες του γιάννη Παππά, ακο-

λουθούν του Παύλου Μυλωνά, του Σπύρου Παπαλουκά, του Ευθύμη Παπα-

δημητρίου (ο θάνατος επήλθε προ της αναλήψεως των καθηκόντων του), 

του Κώστα γραμματόπουλου, του γιώργου Μαυροΐδη, του Θανάση Απάρτη, 

του Νίκου Νικολάου. Όλοι αυτοί συμβάλλουν στην ανανέωσή της σύμφωνα 

με το πνεύμα της νεώτερης τέχνης, όσο και στην αναδιοργάνωση.

Αν ο Μόραλης δεν ήταν ο προπομπός στο αναμορφωτικό πνεύμα, σίγουρα 

η εξέλιξη της εκπαιδεύσεως στην τέχνη του τόπου μας, όπως και η φυσι-

ογνωμία του εκπαιδευτικού Ιδρύματος της τέχνης, θα ήταν άλλες. Σε επο-

χή που -από τα μέσα του 20ου αιώνα- συντελούντο ζυμώσεις και ανακατατά-

ξεις στην καλλιτεχνική γένεση ανά τον κόσμο, ενώ εδώ, στον τόπο μας, λί-

μναζαν ακόμα υπόλοιπα του Μονάχου, που είχε προηγουμένως επιτελέσει 

αποστολή και έργο.

Είχα την τύχη και την τιμή για χρόνια να συγκαταλέγομαι στους συναδέλ-

φους του δασκάλου. Οι συναντήσεις μας ήταν αραιές, γιατί η στεγαστική μι-

ζέρια της Σχολής επέβαλε διασπορά των χώρων διδασκαλίας. Οι συνεδριά-

σεις ήταν ευκαιρία συναντήσεων. Καμιά φορά αυτές έπαιρναν τροπή θυελ-

λώδη. Αλλά όσο φουρτουνιασμένη εξέλιξη κι αν ακολουθούσαν, ο γιάννης 

Μόραλης είχε τρόπο να φέρνει ηρεμία και ισορροπία. Το χιούμορ ποτέ δεν 

απουσίασε, ούτε λιγόστεψε μέχρι σήμερα από την κουβέντα του. Το σκορ-

πούσε πριν καθίσουμε στο τραπέζι των συνεδριάσεων, κι ήταν απαραίτητο 

ένα λογοπαίγνιο ή το ανέκδοτό του. ∆είγμα πολιτισμού.

Σήμερα τον τιμά το Ανώτατο Πνευματικό Ίδρυμα, το οποίο του έχει απονεί-

μει χρόνια πριν –το θυμίζω γιατί έχει περάσει τόσος καιρός–, το Αριστείο 

των Καλών Τεχνών. Θα απορήσετε γιατί καθυστέρησε τούτη η τιμητική εκδή-

λωση. ∆εν θα μπορούσα να σας απαντήσω. Ξέρω πάντως ότι ο γιάννης Μό-

ραλης δεν συμπαθεί τις συγκινήσεις και τις εκδηλώσεις αγάπης. Μια δεύ-

τερη και σίγουρη απορία σας θα είναι και τούτη: το γιατί δεν περιλαμβάνε-

ται μεταξύ των μελών του ένας καλλιτέχνης αναμφισβήτητης αποδοχής και 

τέτοιου κύρους και που φαντάζεστε, δικαιολογημένα, ότι θα γινόταν δεκτός 

δια παμψηφίας, ώστε η παρουσία του να τιμά την Ακαδημία. Εξεδηλώνετο 

επανειλημμένα, και σε εμένα προσωπικά κάποτε, με τούτον τον αφορισμό: 

«΄Έχω πει στον εαυτό μου πως δεν θα γίνω ποτέ ∆ιευθυντής ή Πρύτανης της 

Σχολής, ούτε και Ακαδημαϊκός». ∆εν θέλησε. Υπήρξε συνεπής.

Φίλε μας γιάννη, είσαι ένας σπουδαίος μεγάλος ζωγράφος. Έβαλες το 

αγκωνάρι σου στη σύγχρονη νεοελληνική τέχνη. Έχεις να προσφέρεις κι 

άλλα πολλά ακόμη. Όλοι εμείς θαυμάζουμε την τέχνη σου και σε αγαπάμε.

when Yannis Moralis was elected, it was a breath of fresh air for the 
school, which was reinforced by new eminent figures, such as Yannis 
Pappas and, later on, Pavlos Mylonas, Spyros Papaloukas, Efthymis 
Papadimitriou (he died before assuming his duties), kostas Gram-
matopoulos, George Mavroides, Thanassis Apartis, Nikos Nikolaou. 
All of them helped bring innovation and reorganisation to the school 
in accordance with the spirit of modern art.

If Moralis had not been the harbinger of innovation, art education 
in Greece would certainly have followed a different path; the same 
applies to the temperament of the Athens School of Fine Arts. At a 
time – after the mid-20th century – when there was fermentation and 
change in the arts around the world, in Greece the stagnant waters 
of Munich still remained, a school that had already accomplished its 
mission earlier on.

I was fortunate and honoured to be included amongst the teacher’s 
colleagues for many years. we rarely met, as classrooms were 
scattered about due to the school’s housing constraints. The faculty 
meetings were an opportunity to meet. These sometimes ended up 
in a storm. Yet, no matter how stormy the outcome, Yannis Moralis 
had his own way to bring peace and stability. Humour has never been 
in short supply with him. He generously sprinkled it around before 
we sat at the meeting table, and his jokes or wordplay were indis-
pensable – a sign of culture.

The supreme cultural entity in Greece honours him today. It has con-
ferred upon him – I would like to remind you of this, as it was a long 
time ago – its Award of Excellence in Fine Arts. You may wonder why 
this honorary event was delayed for so long. I could not say. what I do 
know is that Yannis Moralis does not like demonstrations of emotion 
and expressions of affection. A second question will certainly arise: 
why he has not become member of this organisation, being an artist 
of indisputable statute and of such prestige that, one can imagine, he 
would be unanimously elected so that his presence would honour 
the Academy. He made it clear on repeated occasions, even to me 
personally once, in a brief phrase: “I have told myself that I will never 
become the school’s Director, or Dean, nor an Academician”. That 
was his wish. He has been consistent.

Our friend, Yannis, you are a great painter. Your work is a cornerstone 
of Modern Greek art. You have much more to give. we all admire 
your art and love you.
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Ο γιάννης Μόραλης στο εργαστήριό του στην Αίγινα (φωτ. Jean-François Bonhomme, 1983). 
Yannis Moralis in his studio on Aegina (photo: Jean-François Bonhomme, 1983).
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23/4/1916 (6/5/1916) 

Ο γιάννης Μόραλης γεννήθηκε στην Άρτα, δεύτερο από τα τέσσερα παιδιά 
του Κωνσταντίνου Μόραλη και της Βασιλικής, το γένος Αναστασίου Μιχάλη.

1922 Η οικογένεια Μόραλη εγκαθίσταται στην Πρέβεζα, όπου ο Κωνσταντί-
νος Μόραλης υπηρετεί ως γυμνασιάρχης.

1927 Οριστική εγκατάσταση της οικογένειας στην Αθήνα. Ο νεαρός Μόρα-
λης έχει πάρει την απόφαση να γίνει ζωγράφος και αρχίζει να παρακολου-
θεί το «κυριακάτικο μάθημα» στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Εκεί γνω-
ρίζει τον Νίκο Νικολάου.

1931 Προετοιμάζεται για τις εισαγωγικές εξετάσεις στην ΑΣΚΤ κοντά στο 
μετέπειτα γαμπρό του, ζωγράφο γιάννη γεωργόπουλο. Επιτυγχάνει και εγ-
γράφεται στο Προπαρασκευαστικό τμήμα με καθηγητή τον ∆ημήτριο γερα-
νιώτη. γνωρίζεται με τον γιάννη Τσαρούχη και τον Χρήστο Καπράλο και ξα-
νασυναντά τον Νικολάου.

Είναι μεταξύ των σπουδαστών που ο Κωνσταντίνος Παρθένης επιλέγει για 
το εργαστήριό του. «Εκεί επικρατούσε µια πολύ αυστηρή ατµόσφαιρα. Άµα 
τον ρωτούσα κάτι, απαντούσε: «Αυτό που σας είπα». Ήταν πολύ σχολαστι-
κά εκεί µέσα, κάθισα µόνο δυο µήνες και µετά πήγα στον Ουµβέρτο Αργυρό. 
Όλη η παρέα – Νικολάου, Καπράλος κτλ. ήταν εκεί. Ο Αργυρός ήταν «Ελευ-
θέρα Κέρκυρα», σ’ άφηνε να κάνεις ό,τι θέλεις! Να φανταστείς ότι δούλευα 
µε στρογγυλά πινέλα και δεν χρησιµοποιούσα άσπρο, αλλά jaune de Naples. 
Είχα απόλυτη ελευθερία». [Φανή-Μαρία Τσιγκάκου (επιμ.), Ι. Μόραλης. Άγ-
γελοι, Μουσική, Ποίηση, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα, 2001, σ.24]

1932 Ο ∆. Κόκκινος δημοσιεύει στο περιοδικό Νέα Εστία (1/8/1932) την 
πρώτη ενθουσιώδη κριτική για «τον νεαρό κ. Βόραλη», όπως επιμένει να τον 
αποκαλεί στο άρθρο, με αφορμή την έκθεση των μαθητών της ΑΣΚΤ. Ο γιάν-
νης Μόραλης είναι τότε 16 μόνο ετών.

1932/1933 Αρχίζει να παρακολουθεί το νέο εργαστήριο χαρακτικής του 
γιάννη Κεφαλληνού, με συμφοιτητές τους Τάσσο, ∆ήμου, Ντάκο και Ραφα-
ήλ. «Ήµουν από τους πρώτους µαθητές του. Επί τέσσερα χρόνια φοιτούσα τα 
απογεύµατα στο εργαστήριό του. Νεοφερµένος από το Παρίσι (1932), ωραί-
ος, µορφωµένος, κοσµοπολίτης, ο Κεφαλληνός ήταν για µένα πατέρας, δά-
σκαλος και φίλος». [Απόσπασμα από τη συνομιλία του γιάννη Μόραλη με τη 
Μαρίνα λαμπράκη-Πλάκα, βλ. στον ανά χείρας κατάλογο, σ. 19]

1933 Συμμετέχει σε έκθεση στην γκαλερί της Νίνας Ρωκ. Μεταξύ των έργων, 
που εκθέτει και που θα πουλήσει, ένα πορτρέτο της Τιτίκας Νικηφοράκη.

1936/1937 Αποφοιτά από την ΑΣΚΤ. Συμμετέχει στην Έκθεση Ελληνικής Χα-
ρακτικής στην Τσεχοσλοβακία. Το κείμενο του καταλόγου υπογράφει ο Ζα-
χαρίας Παπαντωνίου.

Το 1937 πεθαίνει ο πατέρας του σε τροχαίο ατύχημα. Τον Ιούνιο της ίδιας 
χρονιάς αναχωρούν για τη Ρώμη με τον Νίκο Νικολάου. Θα μοιραστούν την 
υποτροφία που κέρδισε ο Μόραλης στον διαγωνισμό της Ακαδημίας Αθη-
νών (κληροδότημα Ουρανίας Κωνσταντινίδου) για σπουδές ψηφοθετικής 
στο εξωτερικό. Αυτή ήταν η φιλική τους συμφωνία, να φύγουν μαζί στο εξω-
τερικό για σπουδές, όποιος κι αν κέρδιζε την υποτροφία.

Στην Ιταλία θα μείνει μέχρι τον Νοέμβριο του 1937, οπότε και εγκαθίστα-

23/4/1916 (6/5/1916) 

Yannis Moralis was born in Arta, the second of four children to 
konstantinos Moralis and vassiliki, née Anastassiou Michali. 

1922 The Moralis family settled in Preveza, where konstantinos 
Moralis served as Gymnasium director. 

1927 Final installation of the family in Athens. The young Mora-
lis has made up his mind to become a painter and begins to at-
tend the Sunday classes at the Athens School of Fine Arts. This is 
where he met Nikos Nikolaou. 

1931 He prepares for the entrance examinations to the School 
of Fine Arts, under his brother-in-law to be, the painter Yannis 
Georgopoulos. He was admitted to the preparatory course, under 
Professor Dimitrios Geraniotis. He meets Yannis Tsarouchis and 
Christos kapralos and joins Nikolaou again. 

He is among the students chosen by konstantinos Parthenis for 
his workshop. “There existed a very strict atmosphere. Once I 
asked him something, and he replied: “What I said.” It was very 
scholastic in there; I stayed for just two months, and then joined 
Umvertos Argyros. All my friends – Nikolaou, Kapralos, etc. – 
were there. Argyros let you do whatever you wanted! Imagine that 
I worked with round brushes and did not use white, but Naples 
yellow. I enjoyed complete freedom.” [Fani-Maria Tsingakou (ed.), 
Yannis Moralis. Angels, Music, Poetry, Benaki Museum, Athens 
2001, p. 24] 

1932 D. kokkinos publishes in Nea Estia review (1/8/1932) the first 
rave review for “the young Mr voralis”, as he keeps spelling the 
artist’s name in his article, in response to the Athens School of 
Fine Arts student exhibition. Yannis Moralis was only 16 years old 
at the time. 

1932/1933 He attends the new printmaking workshop of Yannis 
kefallinos; his peers include Tassos, Dimou, Dakos and Rafael. “I 
was among [Kefallinos’s] first students. I attended his afternoon 
workshop for four years. Fresh from Paris (1932), handsome, edu-
cated, cosmopolitan, Kefallinos was to me a father, teacher and 
friend.”

[Excerpt from the conversation of Yannis Moralis with Marina 
lambraki-Plaka, in this catalogue, p. 19] 

1933 He contributes to an exhibition at the Nina Rok art gallery. The 
works he showed, and sold, included a portrait of Titika Nikiforaki. 

1936/1937 He graduates from the Athens School of Fine Arts. He 
participates in a Greek printmaking exhibition in Czechoslovakia. 
The catalogue essay was by Zacharias Papantoniou. 

In 1937, his father died in a car accident. In June of that year, the 
artist left for Rome with Nikos Nikolaou. They will share the schol-
arship Moralis won in an Athens Academy competition (urania 
konstantinidou bequest) to study mosaic abroad. This was the two 
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ται στο Παρίσι. Παρακολουθεί μαθήματα ζωγραφικής κοντά στον Charles 
Guérain και τοιχογραφίας στο εργαστήριο του Ducos de l’Haille. Παράλλη-
λα, στη Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Αrts et Métiers) διδάσκεται ψηφο-
θετική κοντά στον Henri-Marcel Magne, σύμφωνα με τους όρους της υπο-
τροφίας του.

1939 Με την κήρυξη του Πολέμου αναγκάζεται, όπως οι περισσότεροι 
σπουδαστές, να εγκαταλείψει τις σπουδές του στο Παρίσι και να επιστρέψει 
εσπευσμένα στην Ελλάδα.

1940 Εκθέτει μια σειρά χαρακτικών με την ομάδα «Ελεύθεροι Καλλιτέχναι» 
στον Πειραιά – φιλοτεχνεί μάλιστα και το εξώφυλλο του καταλόγου. Την 
άνοιξη κατατάσσεται στο στρατό και υπηρετεί τη θητεία του. 

Συμμετέχει στην τελευταία προπολεμική Πανελλήνια Έκθεση στο Ζάππειο, 
όπου και αποσπά το χάλκινο μετάλλιο. Θα εκθέσει, μεταξύ άλλων, τα ευρι-
σκόμενα στις συλλογές της ΕΠΜΑΣ σήμερα έργα: Γυµνό (Π.7687), Προσω-
πογραφία του ζωγράφου Θεοδόσιου Χριστοδούλου (Π.7695), Ο ζωγράφος 
µε τον Νίκο Νικολάου (Κ.559) και Στον υπαίθριο φωτογράφο (Π.7682).

1941 Παντρεύεται τη Μαρία Ρουσέν. Εγκαθίστανται στο Κολωνάκι, ενώ τους 
θερινούς μήνες ζουν στο σπίτι της γυναίκας του στην Κηφισιά. Τα χρόνια της 
Κατοχής ασχολείται εντατικά με την προσωπογραφία, ώστε να εξασφαλίζει 
κάποιο σταθερό εισόδημα φιλοτεχνώντας πορτρέτα κατά παραγγελία. Εξα-
κολουθεί επίσης να ασχολείται με τη χαρακτική.

1945 Χωρίζει από τη Μαρία Ρουσέν.

1947 Παντρεύεται τη γλύπτρια Αγλαϊα λυμπεράκη, με την οποία και θα απο-
κτήσει έναν γιο, τον Κωνσταντίνο. Την ίδια χρονιά εκλέγεται τακτικός καθη-
γητής της Προπαρασκευαστικής τάξης στην ΑΣΚΤ και ξεκινά να διδάσκει 
από τον Φεβρουάριο του επόμενου χρόνου.

1948 Εκθέτει στην Πανελλήνια Έκθεση τα (σήμερα στις συλλογές της ΕΠ-
ΜΑΣ) έργα: Έγκυος γυναίκα (Π.7694), ∆ύο φίλες (Π.7693) -όπου εικονίζεται 
η Αγλαΐα λυμπεράκη μόνη και με τη Ναταλία Μελά-, Ο ζωγράφος µε τη γυ-
ναίκα του (Π.7688), -όπου εικονίζεται ο ίδιος με την πρώτη του γυναίκα- και 
Το Τραπέζι (Π.7692).

1949 Ιδρύεται η ομάδα «Αρμός» και συσπειρώνει καλλιτέχνες όπως οι Νί-
κος Χατζηκυριάκος-γκίκας (πρόεδρος), γιάννης Τσαρούχης και γιάννης Μό-
ραλης (αντιπρόεδροι), λιλή Αρλιώτη (γραμματέας), Νίκος Νικολάου (ταμί-
ας), Νέλλη Ανδρικοπούλου, Καίτη Αντύπα, Μαριλένα Αραβαντινού, Μίνως 
Αργυράκης, Έλλη Βοΐλα, Ανδρέας Βουρλούμης, Νίκος γεωργιάδης, γε-
ώργιος γεωργίου, Νίκος Εγγονόπουλος, Μπούμπα (Αγλαΐα) λυμπεράκη-
Μόραλη [δεύτερη σύζυγος του Μόραλη, μητέρα του Κωνσταντίνου], Μαργα-
ρίτα λυμπεράκη, γιώργος Μανουσάκης, γιώργος Μαυροΐδης, Ναταλία Με-
λά-Κωνσταντινίδη, Κλέαρχος λουκόπουλος, Μανώλης Νουκάκης, Κοσμάς 
Ξενάκης, Ελένη Σταθοπούλου, Παναγιώτης Τέτσης, Βάσος Φαληρέας. 

Συμμετέχει στην 1η έκθεση της ομάδας στο Ζάππειο (10/12/1949-25/1/1950). 
Στη συνέχεια η έκθεση μεταφέρεται στη Θεσσαλονίκη.

1951 Είναι η χρονιά που ξεκινούν δύο ιδιαίτερα γόνιμες συνεργασίες για τον 
γιάννη Μόραλη. Η πρώτη, όταν αναλαμβάνει να φιλοτεχνήσει τα σκηνικά και 
τα κοστούμια για το μπαλέτο Έξι λαϊκές ζωγραφιές, που παρουσιάζει το Ελ-
ληνικό Χορόδραμα, σε χορογραφία Ραλλούς Μάνου και μουσική Μάνου Χα-

artists’ friendly agreement: to study abroad together, whoever won 
the scholarship. 

He stayed in Italy until November 1937, when he moved to Paris. 
He studied painting under Charles Guérain and mural in the work-
shop of Ducos de l’Haille. Meanwhile, he studied mosaic under 
Henri-Marcel Magne at the School of Arts and Professions (Arts et 
Métiers), according to the terms of his scholarship. 

1939 when war broke out, he was forced, as most students, to 
leave his studies in Paris and hastily return to Greece. 

1940 He showed a series of prints with the “Free Artists” group in 
Piraeus – he also made the exhibition catalogue cover. In spring, 
he was conscripted in the Army for his national service. 

He participated in the last pre-war National Art Fair in Zappeion, 
receiving the bronze medal. His contributions included Nude (Π. 
7687), Portrait of the artist Theodossios Christodoulou (Π. 7695), 
The painter with Nikos Nikolaou (Π. 559) and At the outdoor pho-
tographer’s (Π. 7682), all in the collections of the National Gallery 
today.

1941 Gets married to Maria Roussin. Settled in kolonaki, they 
spent the summer months in his wife’s house, in kifissia. Dur-
ing the Occupation he accepted commissions for portraits as a 
means to ensure a steady income. He also continued to pursue 
printmaking. 

1945 Separates from Maria Roussin. 

1947 Gets married to sculptor Aglaia lymberaki, with whom he 
had a son, konstantinos. During the same year, he was elected 
Professor of the preparatory course at the Athens School of Fine 
Arts and began teaching February of the following year. 

1948 He exhibited at the National Art Fair the works below (today 
in the National Gallery collections): Pregnant woman (Π. 7694), 
Two friends (Π. 7693) – portraying Aglaia lymberaki, alone and 
with Natalia Mela – , The artist and his wife (Π. 7688), which depicts 
him with his first wife, and The table (Π. 7692). 

1949 The group Armos is established, bringing together artists 
such as Nikos Hadjikyriakos-Ghika (chairman), Yannis Tsarouchis 
(vice chairman) and Yannis Moralis (vice chairman), lily Arlioti 
(secretary), Nikos Nikolaou (treasurer), Nelly Andrikopoulou, katy 
Antypa, Marilena Aravantinou, Minos Argyrakis, Elli voila, Andreas 
vourloumis, Nikos Georgiadis, Georgios Georgiou, Nikos En-
gonopoulos, Bouba (Aglaia) lymberaki-Morali [Moralis’s second 
wife, mother of konstantinos], Margarita lymberaki, Georgios Ma-
noussakis, George Mavroides, Natalia Mela-konstantinidi, klear-
chos loukopoulos, Manolis Noukakis, kosmas Xenakis, Eleni 
Stathopoulou, Panayiotis Tetsis, vassos Falireas. 

He contributes to the group’s first exhibition at the Zappeion 
Hall (10/12/1949 to 25/1/1950). The exhibition then moved to 
Thessaloniki. 
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τζιδάκι (με το Χορόδραμα ο Μόραλης θα συνεργασθεί για δεκαπέντε περί-
που χρόνια). 

Η γυναικεία φιγούρα στις Έξι λαϊκές ζωγραφιές βασίζεται στην ανάμνηση 
και τα διδάγματα του έργου Στον υπαίθριο φωτογράφο (Π.7682).

Η δεύτερη συνεργασία εγκαινιάζεται όταν φιλοτεχνεί το εξώφυλλο και την 
προμετωπίδα για το βιβλίο του Ηλία Τσουκαλά, Υποβρύχιον Υ1 Β.Π. Κατσώ-
νης, Ίκαρος, Αθήνα 1951. Με τις εκδόσεις Ίκαρος ο γιάννης Μόραλης θα συ-
νεργάζεται ουσιαστικά μέχρι το τέλος της ζωής του.

1952/1953 Συμμετέχει στην Πανελλήνια Έκθεση στο Ζάππειο, με τα έργα 
Γυµνό (ίσως το Π.5138) και Μορφή (Π. 7689) μεταξύ άλλων, και στην έκθε-
ση της Ομάδας «Αρμός» από τον ∆εκέμβριο έως τον Ιανουάριο του 1953. H 
φωτογραφία των μεγάλων γυναικείων γυμνών του (βλ., Π. 7690), που θα δη-
μοσιεύσει η εφημερίδα της Αριστεράς Αλλαγή, στο πλαίσιο της τεχνοκριτι-
κής στήλης της Μίνας Ζωγράφου-Μεραναίου στις 18/12/1952, θα προκαλέ-
σει τη μήνυση του εισαγγελέα, ύστερα από καταγγελία της γενικής Ασφά-
λειας. Στο πλαίσιο της ίδιας έκθεσης είχε προηγηθεί η αφαίρεση «κατόπιν 
επεμβάσεως της Αστυνομίας» ενός έργου του Τσαρούχη, που κρίθηκε άσε-
μνο, καθώς παρίστανε «έναν άνδρα ολόγυμνο στο κρεββάτι και απέναντί του 
καθισμένον ένα ναύτη».

Αργότερα, μέσα στο 1953, ο Μόραλης επισκέπτεται τη Ρωσία, ως προσκε-
κλημένος της Ρωσικής Κυβέρνησης, μαζί με εκπροσώπους της πνευματικής 
και της πολιτικής ζωής από την Ελλάδα και την Ευρώπη.

1954 Αρχίζει η επίσης πολυετής συνεργασία του με το Θέατρο Τέχνης του 
Κάρολου Κουν, καθώς σχεδιάζει τα σκηνικά και τα κοστούμια για την παρά-
σταση Γυµνές µάσκες, τέσσερα μονόπρακτα του Πιραντέλο.

Συμμετέχει σε έκθεση Ελλήνων καλλιτεχνών στο Βελιγράδι και στον Καναδά.

1955 Χωρίζει από την Αγλαϊα λυμπεράκη. Μαζί με τον γιο του Κωνσταντίνο 
εγκαθίστανται στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι.

1957 Εκλέγεται τακτικός καθηγητής του Εργαστηρίου Ζωγραφικής στην 
ΑΣΚΤ. Αρχίζει να συνεργάζεται με το Εθνικό Θέατρο και φιλοτεχνεί τα σκη-
νικά και τα κοστούμια για το έργο του Παντελή Πρεβελάκη, Τα χέρια του ζω-
ντανού Θεού, σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού. 

1958 Μαζί με τον γιάννη Τσαρούχη και τον γλύπτη Αντώνη Σώχο αντιπρο-
σωπεύει την Ελλάδα στην Μπιενάλε της Βενετίας. Την επιμέλεια του ελλη-
νικού περιπτέρου έχει τότε ο Τ. Σπητέρης. Μόραλης και Τσαρούχης, σε μια 
Μπιενάλε όπου η κυριαρχία της αφαίρεσης είναι εμφανής, θα προκαλέ-
σουν το ενδιαφέρον του Gio Ponti με την παραστατική, ανθρωποκεντρική 
ζωγραφική τους. 

Στην Μπιενάλε ο Μόραλης θα δείξει ζωγραφικά έργα [μεταξύ αυτών τα 
έργα της παρούσας έκθεσης: ∆ύο φίλες (Π.7693), Το τραπέζι (Π.7692), 
Έγκυος γυναίκα (Π.7694), Σύνθεση Α (Π.7691), Μορφή (Π.7684), Μορφή 
(Π.7689), Μορφή (Π.7690)], μελέτες για σκηνικά και κοστούμια, σχέδια και 
λιθογραφίες. 

Το ∆ημοτικό Μουσείο του Τορίνο αγοράζει τη σύνθεση, Εσωτερικό, 1955 
(λάδι σε μουσαμά, 1.31 x 1.30 μ.)

Την ίδια χρονιά, φιλοτεχνεί σκηνικά και κοστούμια για τις παραστάσεις του 

1951 Two very productive co-operations for Moralis began this 
year. The first one was his commissioning to design the sets and 
costumes for the ballet Six popular paintings, produced by the 
Greek Ballet, choreographed by Rallou Manou to music by Manos 
Hadjidakis (Moralis would continue to work with the Greek Ballet 
for some fifteen years). 

The female figure in the Six popular paintings was based on the 
artist’s memories and lessons from At the outdoor photographer’s 
(Π. 7682). The second long association was initiated when the artist 
made the cover and frontispiece for the book by Ilias Tsoukalas, 
Submarine Y1 V.P. Katsonis, Ikaros, Athens 1951. Yannis Moralis 
would continue to work with Ikaros Editions until the end of his life. 

1952/1953 He contributes to the National Art Fair in Zappeion his 
works Nude (perhaps Π. 5138) and Figure (Π. 7689), among others, 
and to the Armos exhibition in December-January 1953. The photo 
of his large-scale nude female figures (see Π. 7690) published in 
the left-wing newspaper Allagi alongside the art review by Mina 
Zografou-Meranaiou on 18/12/1952 caused a prosecutor’s indict-
ment after complaint by the General Security. This was preceded 
by the removal (“after police intervention”) of a work by Tsarouchis 
deemed obscene for depicting “a naked man in bed and a sailor 
seated opposite him” in the same exhibition. 

later in 1953, Moralis visited Russia by invitation of the Russian 
government, alongside other representatives of intellectual and 
political life in Greece and Europe. 

1954 Another long cooperation began, with karolos koun’s Art 
Theatre, when the artist designed the sets and costumes for the 
production Naked masks, four one-act plays by Pirandello. 

He participates in exhibitions of Greek artists in Belgrade and 
Canada. 

1955 Separates from Aglaia lymberaki. They move with his son, 
konstantinos, to karneadou Street, kolonaki. 

1957 He was elected Professor of Painting at the Athens School of 
Fine Arts. He begins to work with the National Theatre of Greece 
and designs the sets and costumes for Pantelis Prevelakis’s play 
The hands of the living God, directed by Alexis Solomos. 

1958 Along with Yannis Tsarouchis and the sculptor Antonis So-
chos, they represent Greece in the venice Biennale. The Greek 
pavilion commissioner was Tonis Spiteris. In a Biennale where 
abstraction obviously prevailed, Moralis and Tsarouchis will pro-
voke the interest of Gio Ponti with their figurative, human-centered 
painting. 

In the Biennale, Moralis showed paintings [including the follow-
ing works in this exhibition: Two friends (Π. 7693), The table (Π. 
7692) Pregnant woman (Π. 7694), Composition A (Π. 7691), Figure 
(Π. 7684), Figure (Π. 7689), Figure (Π. 7690)], designs for sets and 
costumes, drawings and lithographs. 
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Εθνικού Θεάτρου, Ανθρώπινη φωνή, του Ζαν Κοκτώ, Η θαυµαστή µπαλωµα-
τού, του Φεντερίκο γκαρθία λόρκα και Λεοκάντια, του Ζαν Ανούιγ, σε σκη-
νοθεσία Αλέξη Σολομού.

1959 Οργανώνει την πρώτη ατομική του έκθεση στην αίθουσα εκθέσεων Αρ-
µός, Ηρακλείτου 21, στην ∆εξαμενή στο Κολωνάκι. Τα έργα που θα εκτεθούν 
είναι σε σημαντικό βαθμό εκείνα με τα οποία τον προηγούμενο χρόνο συμ-
μετείχε στη Μπιενάλε της Βενετίας.

Μέσα στο 1959 θα του ανατεθεί από τους αρχιτέκτονες Βασιλειάδη, Βουρέ-
κα και Στάικο, η μελέτη για τη διακόσμηση των εξωτερικών τοίχων της Β∆ 
και ΝΑ πλευράς του ξενοδοχείου Χίλτον στην Αθήνα (η εγχάρακτη σε γιαν-
νιώτικο μάρμαρο σύνθεση ολοκληρώνεται το 1962, οπότε και γίνονται τα 
εγκαίνια του ξενοδοχείου). Από τότε συνεργάζεται με έλληνες και ξένους 
αρχιτέκτονες, όπως ο Sir Basil Spencer και Antony Blee, για τη διακόσμηση 
κατοικιών και κτιρίων δημόσιου χαρακτήρα.

Φιλοτεχνεί την προμετωπίδα της ποιητικής σύνθεσης του Οδυσσέα Ελύτη, 
Άξιον Εστί, για τον εκδοτικό οίκο Ίκαρος. Συνεργαζόμενος σταθερά με τον 
εκδοτικό οίκο, την επόμενη χρονιά θα φιλοτεχνήσει την προμετωπίδα για 
την ποιητική σύνθεση, επίσης του Οδυσσέα Ελύτη, Έξι και µία τύψεις για 
τον ουρανό.

1960/1961 Φιλοτεχνεί συνθέσεις, ενταγμένες στον αρχιτεκτονικό σχεδια-
σμό, για τα ξενοδοχεία του ΕΟΤ στη Φλώρινα, το εστιατόριο Ωκεανίς στη 
Βουλιαγμένη, τα περίπτερα του ΟλΠ στην ακτή Καραϊσκάκη στον Πειραιά, 
και το Μον Παρνές στην Πάρνηθα. Ειδικά στο Μον Παρνές γνωρίζουμε πως 
ο Μόραλης, μαζί με τους γιάννη Τσαρούχη και Νίκο Χατζηκυριάκο-γκίκα, εί-
χαν αναλάβει συνολικότερα συμβουλευτικό ρόλο σε σχέση με τα διακοσμη-
τικά ζητήματα, σε συνεργασία ασφαλώς με τον αρχιτέκτονα του ξενοδοχεί-
ου Παύλο Μυλωνά.

Συμμετέχει σε έκθεση στη ∆ημοτική Πινακοθήκη Αμμοχώστου.

1962 Εκτός από τα δύο εξωτερικά τοιχία και το μωσαϊκό της αυλής, ο γιάν-
νης Μόραλης φιλοτεχνεί και τις κεραμικές συνθέσεις στο περίπτερο του ΕΟΤ 
∆ιόνυσος, στου Φιλοπάππου. Τότε ξεκινά η συνεργασία του με την κεραμί-
στρια Ελένη Βερναδάκη, που θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της ζωής του.

Εκλέγεται τακτικό μέλος του ∆ιεθνούς Ινστιτούτου γραμμάτων και Τεχνών (FIAl).

Φιλοτεχνεί την προμετωπίδα της ποιητικής σύνθεσης του Οδυσσέα Ελύτη, 
Άσµα ηρωικό και πένθιµο για τον χαµένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας, για 
τις εκδόσεις Ίκαρος.

1963 Παρουσιάζει τη δουλειά των τριών τελευταίων χρόνων στη δεύτερη 
ατομική του έκθεση, αυτή τη φορά στην αίθουσα τέχνης του ξενοδοχείου 
Χίλτον. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η σειρά των Επιτύµβιων συνθέσεων 
(Π.7699, Π.7700, Π.7701, Π.7702, Π.7703, Π.7704), που μετέπειτα θα δωρή-
σει στην Εθνική Πινακοθήκη. Ανάμεσα στα έργα της έκθεσης, που επίσης 
θα αποτελέσουν τμήμα της δωρεάς του προς την Πινακοθήκη, και τα: Γυµνό, 
1962 (Π.2702), Νέα γυναίκα, 1962 (Π.7696) και Ανάµνηση, 1963 (Π.7698).

1964 Φιλοτεχνεί τα κοστούμια για τις Ικέτιδες του Αισχύλου, σε σκηνοθε-
σία Αλέξη Σολομού (παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, στο πλαίσιο του Φε-
στιβάλ Επιδαύρου).

The Turin Municipal Museum acquired Interior, 1955 (oil on can-
vas, 1.31 x 1.30 m.). 

That same year, he created sets and costumes for the National 
Theatre productions of Jean Cocteau’s The human voice, Fed-
erico Garcia lorca’s The shoemaker’s prodigious wife and Jean 
Anouille’s Leocadia, directed by Alexis Solomos. 

1959 His first solo exhibition is held at Armos art gallery, 21, Irak-
litou Street, Dexameni, kolonaki. The works on display are mainly 
the ones contributed to the previous year’s venice Biennale. 

In 1959, he was commissioned by the architects vassiliadis, vou-
rekas and Staikos to design the decoration of the exterior walls 
of the Nw and SE views of the Athens Hilton Hotel (the composi-
tion, incised on Ioannina marble, was completed in 1962, when 
the hotel opened). From then on, the artist worked with Greek and 
foreign architects, such as Sir Basil Spencer and Anthony Blee, on 
the interior decoration of residential and public buildings. 

He created the frontispiece for Odysseus Elytis’s Axion Esti for 
Ikaros Editions. As part of his ongoing association with this pub-
lisher, he made the frontispiece for Six plus one remorses for the 
sky, also by Odysseus Elytis, in the following year. 

1960/1961 He produces works, integrated in the architectural de-
sign, for EOT hotels in Florina, the Oceanis restaurant in vouliag-
meni, the Piraeus Port Organisation pavilions at karaiskaki and 
the Mont Parnes casino. In the Mont Parnes project, in particular, 
we know that Moralis, along with Yannis Tsarouchis and Nikos 
Hadjikyriakos-Ghika, had a broader advisory role on interior de-
sign projects to Pavlos Mylonas, the hotel architect. 

Moralis contributes to an exhibition at the Famagusta Municipal 
Gallery. 

1962 In addition to the two exterior walls and the courtyard mo-
saic, Yannis Moralis also made the ceramic compositions in EOT’s 
Dionyssos pavilion at Filopappou. It was then that his lifelong col-
laboration with the ceramist Eleni vernadaki began.

He was elected member of the International Federation of Arts 
and letters (FIAl). 

He made the frontispiece for Odysseus Elytis’s Heroic and funeral 
chant for the lieutenant lost in Albania for Ikaros Editions. 

1963 He shows his work from the previous three years in his 
second solo exhibition, this time at the Athens Hilton Art Gallery. 
His series of Funerary Compositions (Π. 7699, Π. 7700, Π. 7701, 
Π. 7702, Π. 7703, Π. 7704), which the artist would later donate to 
the National Gallery, stirred a lot of interest. Among his works on 
display, also to become part of his donation to the National Gallery, 
were: Nude, 1962 (Π. 2702), Young Woman, 1962 (Π. 7696) and 
Memory, 1963 (Π. 7698). 

1964 He designs the costumes for Aeschylus’ Suppliants, directed 
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1965 Του απονέμεται ο Ταξιάρχης του Φοίνικα.

Φιλοτεχνεί δέκα συνθέσεις που παρεμβάλλονται μεταξύ των ποιημάτων, στη 
συλλογή Ποιήµατα του γιώργου Σεφέρη, των εκδόσεων Ίκαρος. Συμμετέ-
χει στην έκθεση ∆ιακοσµητικά υφαντά τοίχου σε σχέδια Ελλήνων ζωγρά-
φων, στην Αίθουσα Τέχνης Αθηνών –Χίλτον, και στην Μπιενάλε Ταπισερί της 
λοζάνης.

1968 Φιλοτεχνεί τα σκηνικά και τα κοστούμια της παράστασης Οιδίπους Τύ-
ραννος, που παρουσίασε το Θέατρο Τέχνης του Κάρολου Κουν στο Aldwych 
Theatre του λονδίνου, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Φεστιβάλ Θεάτρου.

1972 Πραγματοποιεί την τρίτη ατομική του έκθεση στη γκαλερί Ιόλα-
Ζουμπουλάκη, εγκαινιάζοντας άλλη μία μακρά συνεργασία. Η ζωγραφική 
του στο εξής θα πειραματίζεται στο επίπεδο της φόρμας με αυτό το «ολιγο-
ψήφιο αλφάβητο», για το οποίο τόσο εύστοχα έκανε λόγο ο Οδυσσέας Ελύ-
της στο εισαγωγικό κείμενο του καταλόγου. Σε αυτή την έκθεση παρουσίασε 
μία άλλη ιδιαίτερη σειρά συνθέσεών του, τα Επιθαλάµια.

Συμμετέχει για δεύτερη φορά στην Μπιενάλε Ταπισερί της λοζάνης.

1973 Παίρνει μέρος στη ∆ιεθνή Έκθεση Χειροτεχνίας στο Μόναχο και βρα-
βεύεται με χρυσό μετάλλιο (ταπισερί).

1978 Τέταρτη ατομική έκθεση στη γκαλερί Ζουμπουλάκη. Μια μεγάλη ενό-
τητα έργων, που έχουν κατά κύριο λόγο φιλοτεχνηθεί στην Αίγινα, φέρει τον 
τίτλο Πανσέληνος.

Συμμετέχει στη διεθνή έκθεση Seconde rencontre internationale d’art 
contemporain, στο Grand Palais στο Παρίσι, μαζί με 22 άλλους έλληνες ζω-
γράφους και γλύπτες που επέλεξε η Εθνική Πινακοθήκη.

1979 Του απονέμεται το Αριστείο Τεχνών από την Ακαδημία Αθηνών.

1983 Πέμπτη ατομική έκθεση στην γκαλερί Ζουμπουλάκη. Μεταξύ των έρ-
γων της έκθεσης αυτής και το Ερωτικό, 1982 (Π.6794), έργο που απέκτησε 
η Εθνική Πινακοθήκη.

Στις 31 Αυγούστου του ίδιου χρόνου αποχωρεί από την Ανωτάτη Σχολή Κα-
λών Τεχνών, μετά από τριάντα έξι χρόνια συνεχούς διδασκαλίας.

1985 Φιλοτεχνεί την κεραμική σύνθεση για το ∆ημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών.

1988 Αναδρομική έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη. Με την ευκαιρία της έκ-
θεσης αυτής, ο Όμιλος Εταιρειών της Εμπορικής Τράπεζας εκδίδει έναν τόμο, 
σε επιμέλεια Βασίλη Φωτόπουλου, με όλο σχεδόν το μέχρι τότε έργο του.

Την ίδια χρονιά, ο γιάννης Μόραλης πραγματοποιεί τη μεγάλη του δωρεά 
προς την Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου.

1992 Έκτη ατομική έκθεση στην γκαλερί Ζουμπουλάκη.

1996 Παντρεύεται την Ιωάννα Βασσάλου.

Αναδρομική έκθεση στην Ακαδημία Αθηνών με έργα της Εθνικής Πινακοθήκης.

1997 Έβδομη ατομική έκθεση στην γκαλερί Ζουμπουλάκη.

1998 Του απονέμεται ο Ταξιάρχης της Τιμής.

2000 Συμμετέχει στην έκθεση Κλασικές Μνήµες στη Σύγχρονη Ελληνική Τέ-
χνη, που οργανώθηκε από την Εθνική Πινακοθήκη και το Ίδρυμα Αλέξανδρος 

by Alexis Solomos (produced by the National Theatre for the Epi-
daurus Festival). 

1965 He was decorated with the award of the Commander of the 
Phoenix. 

He made ten illustrations for Poems by George Seferis for Ikaros 
Editions. 

He contributed to the exhibition Tapestries on designs by Greek 
artists at the Athens Hilton Art Gallery and the Tapestry Biennial 
in lausanne. 

1968 He designs the sets and costumes for Oedipus Rex, pro-
duced by karolos koun’s Art Theatre at the Aldwych Theatre in 
london as part of the world Theatre Festival. 

1972 His third solo exhibition is held at Iolas-Zoumboulakis Art 
Gallery, launching another long cooperation. From then on, his 
painting would experiment at the level of form, in this “alphabet 
of a few letters”, as so aptly described by Odysseus Elytis in the 
introductory catalogue essay. In this exhibition he showed another 
series of works, the Epithalamia. 

He participates for the second time in the lausanne Tapestry 
Biennial. 

1973 He contributed to the International Handicrafts Exhibition in 
Munich, where he was awarded a gold medal (tapestry). 

1978 Fourth solo exhibition at Zoumboulakis Art Galleries. A 
large series of works, mostly painted on Aegina, entitled Full 
Moon. 

He participates in the Second International Meeting of Contem-
porary Art at the Grand Palais in Paris, along with 22 other Greek 
painters and sculptors selected by the National Gallery. 

1979 He received the Medal of Arts of the Academy of Athens. 

1983 Fifth solo exhibition at the Zoumboulakis Galleries. Among 
the works on display is Love scene, 1982 (Π. 6794), a work ac-
quired by the National Gallery. 

On August 31 of the same year, he left from the Athens School of 
Fine Arts after thirty six years of teaching. 

1985 He makes the ceramic composition for the Athens Town Hall. 

1988 Retrospective exhibition at the National Gallery. In response 
to this exhibition, the Emporiki Bank of Greece Group of Compa-
nies issued a book, edited by vassilis Fotopoulos, featuring most 
of the artist’s work until then. 

In the same year, Yannis Moralis made his great donation to the 
National Gallery-Alexandros Soutzos Museum. 

1992 Sixth solo exhibition at the Zoumboulakis Art Galleries. 

1996 Married to Ioanna vassalou. 
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Σ. ώνάσης στο Olympic Towers της Νέας Υόρκης (καθώς και στις επόμενες 
εκδοχές της έκθεσης σε Κωνσταντινούπολη, Πεκίνο, Βιέννη και Αθήνα).

2001 Έκθεση έργων του στο Μουσείο Μπενάκη με τίτλο, Γιάννης Μόραλης. 
Άγγελοι, µουσική, ποίηση. Στη συνοδευτική έκδοση δημοσιεύεται η εκτενής 
συζήτησή του με την επιμελήτρια της έκθεσης, Φανή-Μαρία Τσιγκάκου.

2002 Όγδοη ατομική έκθεση στην γκαλερί Ζουμπουλάκη.

2004 Ένατη ατομική έκθεση στην γκαλερί Ζουμπουλάκη. Αυτή τη φορά ο 
γιάννης Μόραλης εκθέτει γλυπτά.

2005 Αναδρομική έκθεση στην Ερμούπολη της Σύρου.

Η έκθεση του 2001 στο Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζεται στον Πύργο Μπα-
ζαίου στη Νάξο, υπό τον τίτλο Γιάννης Μόραλης. Θέατρο, µουσική, ποίηση. 
Η ίδια έκθεση θα παρουσιαστεί τον επόμενο χρόνο (2006) στο Μακεδονικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη.

2006 Παρουσιάζεται στο 8ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονί-
κης και στο Τμήμα Ταινιών Τεκμηρίωσης του 47ου Φεστιβάλ Κινηματογρά-
φου Θεσσαλονίκης η ταινία γιάννης Μόραλης του Στέλιου Χαραλαμπόπου-
λου (Βραβείο ∆ιεθνούς Ένωσης Κριτικών [FIPRESCI] στο 8ο Φεστιβάλ Ντο-
κιμαντέρ Θεσσαλονίκης).

∆έκατη ατομική έκθεση στην γκαλερί Ζουμπουλάκη.

2008 Έκθεση-αφιέρωμα με τίτλο Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, στο Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας γουλανδρή στην Άνδρο. 

Έκθεση του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης με τίτλο, Γιάννης Μό-
ραλης. Σχέδια 1934-1994.

2011 Έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη (Μάρτιος-Απρίλιος) με τίτλο Γιάννης 
Μόραλης. Αρχιτεκτονικές συνθέσεις.

* O γιάννης Μόραλης πέθανε στην Αθήνα, στις 20 ∆εκεμβρίου του 2009.
Το παρόν χρονολόγιο βασίζεται και εμπλουτίζει αντίστοιχα χρονολόγια που 
δημοσιεύθηκαν στις εκδόσεις:
•  Φωτόπουλος, Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, εισαγωγή: Παπαστάμος, ∆., Αθήνα, 

Όμιλος Εταιριών Εμπορικής Τράπεζας, 1988
•  Κουτσομάλλης, Κ. (επιμ.), Παϊσιος, Ν. (τεκμηρίωση), Ι. Μόραλης. Μια ανί-

χνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Άνδρος, 2008

Άννυ Μάλαμα

∆ρ Ιστορίας της τέχνης

Επιμελήτρια Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου

Retrospective exhibition at the Academy of Athens featuring works 
in the National Gallery. 

1997 Seventh solo exhibition at the Zoumboulakis Art Galleries. 

1998 He was awarded the Commander of Honour. 

2000 He contributes to Classical Memories in Contemporary 
Greek Art, an exhibition organised by the National Gallery and the 
Alexander S. Onassis Foundation in Olympic Towers, New York 
(and in subsequent versions of the exhibition in Istanbul, Beijing, 
vienna and Athens). 

2001 Yannis Moralis. Angels, music, poetry exhibition at the Bena-
ki Museum. The artist’s extensive conversations with the curator, 
Fani-Maria Tsingakou were published in the exhibition catalogue. 

2002 Eighth solo exhibition at the Zoumboulakis Art Galleries. 

2004 Ninth solo exhibition at the Zoumboulakis Art Galleries. This 
time, Yannis Moralis exhibits sculptures. 

2005 Retrospective exhibition in Ermoupolis, on the island of Syros. 

The 2001 exhibition at the Benaki Museum is held at Bazeos 
Tower, on the island of Naxos, under the title Yannis Moralis. 
Theatre, music, poetry. The exhibition was also held at the 
Macedonian Museum of Contemporary Art in Thessaloniki in 
the following year (2006). 

2006 The film Yannis Moralis by Stelios Charalambopoulos was 
screened at the 8th Thessaloniki International Documentary Festi-
val (International Critics Association Award [FIPRESCI]) and at the 
documentary film section of the 47th Thessaloniki International 
Film Festival. 

The artist’s tenth solo exhibition at the Zoumboulakis Art Galleries. 

2008 Exhibition Y. Moralis. Traces at the Museum of Contempo-
rary Art of the Basil & Elise Goulandris Foundation on the island 
of Andros. 

Exhibition Yannis Moralis. Drawings 1934-1994 organised by the 
Cultural Foundation of the National Bank of Greece. 

2011 Exhibition Yannis Moralis. Architectural compositions at the 
Benaki Museum (March-April). 

* Yannis Moralis died on December 20, 2009 in Athens. 

This timeline is based on and expands the timelines published in: 
•  Φωτόπουλος, Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, introduction: Παπαστάμος, 

∆., Athens, Emporiki Bank of Greece Group of Companies 1988
•  Κουτσομάλλης, Κ. (ed.), Παϊσιος, Ν. (documentation), Ι. Μόραλης. 

Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, Andros 2008

Annie Malama

Dr History of Art

Curator, National Gallery- Alexandros Soutzos Museum 
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Π. 7682
Στον υπαίθριο φωτογράφο, 1934 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 70 x 55 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκτίθεται στη μόνιμη έκθεση από το 2000 
Εκθέσεις: Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 2, σ. 65.
Ελληνική ζωγραφική. Η δεκαετία του ’30, ΕΠΜΑΣ–Δήμος Πατρέων, Δημοτική Πινακοθή-
κη, 1995, σ. 33 & αρ. 22, σ. 48.
Ελληνική ζωγραφική. Η δεκαετία του ’30, ΕΠΜΑΣ–Παράρτημα Κέρκυρας, 1996, σ. 26 & 
στο εξώφυλλο ανάμεσα σε άλλα έργα.
Γιάννης  Μόραλης, Πινακοθήκη Κυκλάδων-Δήμος Ερμούπολης, 2005, σ. 33.
Παρίσι-Αθήνα, 1863-1940, ΕΠΜΑΣ, 20 Δεκεμβρίου 2006 – 31 Μαρτίου 2007, σ. 96. 
Βιβλιογραφία: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., «Γιάννης Μόραλης», Οι Έλληνες Ζωγράφοι, 
τ. Β΄, Αθήνα, 1975, σ. 382.
Παπαστάμος, Δ., ζωγραφική 1930-40, Αθήνα, 1981, εικ. 226, σ. 210. 
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 6, σ. 33.
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 7.
Χρήστου, Χρ., Tέτσης, Π. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1996, σ. 15.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτι-
κά της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 71ος, τx. 2ο, Αθήνα 1996, σ. 169 [Βλ. και αναδημοσίευση 
στο: Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, χρόνος 5ος, Νοέμβριος 1996, σ. 343-
349 (εδώ ωστόσο έχουν παραληφθεί οι αναφορές στα έργα)]. 
Αγαπητέ μου Γιάννη…Τρία Γράμματα. Γιάννης Τσαρούχης. Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 
1997, σ. 15.
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (επιμ.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Αθήνα, 1999, εικ. 328, σ. 499.
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (σύνταξη-επιμ.), Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Αθήνα, 
2001, εικ. 345, σ. 261.
Στεφανίδης, Μ., Ελληνομουσείον. Έξι Αιώνες Ελληνική Ζωγραφική, Αθήνα, 2001, σ. 63.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 13.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται 
στην εβδομάδα 27/12/2010-2/1/2011.
Τύπος: Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, αριθ. 80, Ιούλιος 1962, εικ. 1, σ. 
7 & σ. 28.
Καθημερινή. Επτά Ημέρες. Ζωγράφοι της γενιάς του ’30. Μόραλης. Χατζηκυριάκος-
Γκίκας. Διαμαντόπουλος. Τσαρούχης, 1996, σ. 15.
Ίνδικτος, αρ. 12-13, Φεβρουάριος 2001, σ. 6.

Π. 7681
Νεκρή φύση, 1934
Λάδι σε μουσαμά, 55,2 x 44,2 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 1, σ. 65.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 13.
Γιάννης  Μόραλης, Πινακοθήκη Κυκλάδων-Δήμος Ερμούπολης, 2005, σ. 34.
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 2, σ. 30.
Τύπος: Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, αριθ. 80, Ιούλιος 1962, εικ. 9, σ. 7 & σ. 28.

Π. 7682
By the Outdoor Photographer, 1934 (signed)
Oil on canvas, 70 x 55 cm
Donated by the artist
On permanent display since 2000.
Exhibitions: Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. 
no. 2, p. 65.
Ελληνική ζωγραφική. Η δεκαετία του ’30, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum – 
Municipality of Patras, Municipal Art Gallery, 1995, p. 33 & Νο. 22, p. 48.
Ελληνική ζωγραφική. Η δεκαετία του ’30, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 
Corfu Annex, 1996, p. 26 & cover among other works.
Γιάννης Μόραλης, Cyclades Art Gallery – Municipality of Ermoupoli, 2005, p. 33.
Παρίσι-Αθήνα, 1863-1940, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 20 December 
2006-31 March 2007, p. 96. 
Bibliography: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., “Γιάννης Μόραλης”, Οι Έλληνες Ζωγράφοι, vol. 2, 
Athens, 1975, p. 382.
Παπαστάμος, Δ., Zωγραφική 1930-40, Athens, 1981, ill. 226, p. 210. 
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 6, p. 33.
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 7.
Χρήστου, Χρ., Tέτσης, Π. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1996, p. 15.
Χρήστου, Χρ., “Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του”, Πρακτικά της 
Ακαδημίας Αθηνών, vol. 71, Νο. 2, Athens, 1996, p. 169 [Article also reprinted in: Επίλογος 
’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, year 5, November 1996, p. 343-349 (references to works 
have been omitted here)]. 
Αγαπητέ μου Γιάννη…Τρία Γράμματα. Γιάννης Τσαρούχης. Γιάννης Μόραλης, Athens, 1997, p. 15.
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (ed.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Athens, 1999, ill. 328, p. 499.
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (contr. – ed.), Γ. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Athens, 2001, ill. 
345, p. 261.
Στεφανίδης, Μ., Ελληνομουσείον. Έξι Αιώνες Ελληνική Ζωγραφική, Athens, 2001, p. 63.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 13.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos Mu-
seum. Reproduced for week 27/12/2010-2/1/2011.
Press: Χατζηδάκης, Μ., “Γιάννης Μόραλης”, Ζυγός, Νο. 80, July 1962, ill. 1, p. 7 & p. 28.
Καθημερινή. Επτά Ημέρες. Ζωγράφοι της γενιάς του ’30. Μόραλης. Χατζηκυριάκος-Γκίκας. 
Διαμαντόπουλος. Τσαρούχης, 1996, p. 15.
Ίνδικτος, Νο. 12-13, February 2001, p. 6.

Π. 7681
Still Life, 1934
Oil on canvas, 55,2 x 44,2 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. no. 1, p. 65.
Γιάννης Μόραλης, Athens Academy, 1996, p. 13.
Γιάννης Μόραλης, Cyclades Art Gallery – Municipality of Ermoupoli, 2005, p. 34.
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 2, p. 30.
Press: Χατζηδάκης, Μ., “Γιάννης Μόραλης”, Ζυγός, Νο. 80, July 1962, ill. 9, p. 7 & p. 28.

Ζωγραφική

Τεκμηριωμένος κατάλογος των έργων 
της Eθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου 
       Άννυ Μάλαμα
Documented catalogue of the works in the 
National Gallery-Alexandros Soutzos Museum Collections
                   Annie Malama

Paintings
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Π. 7685
Τοπίο της Αθήνας, 1936 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 43 x 87 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκτίθεται στη μόνιμη έκθεση από το 2000 
Εκθέσεις: Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 4, σ. 65.
Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, ΕΠΜΑΣ-Παράρτημα Κέρκυρας, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 
1992, σ. 39 & αρ. κατ. 2, σ. 59.
Ελληνική ζωγραφική. Η δεκαετία του ’30, ΕΠΜΑΣ–Δήμος Πατρέων, Δημοτική Πινακο-
θήκη, 1995, αρ. 23, σ. 48.
Ελληνική ζωγραφική. Η δεκαετία του ’30, ΕΠΜΑΣ–Παράρτημα Κέρκυρας, 1996, σ. 26.
Ελληνική τοπιογραφία 19ος-20ος αιώνας. Από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης 
και του Ιδρύματος Ευριπίδη Κουτλίδη, ΕΠΜΑΣ, 2 Φεβρουαρίου-16 Απριλίου 1998, σ. 
109, 113.
Γιάννης  Μόραλης, Πινακοθήκη Κυκλάδων-Δήμος Ερμούπολης, 2005, σ. 36.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος, Δ., ζωγραφική 1930-40, Αθήνα, 1981, εικ. 227, σ. 211. 
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 12, σ. 37.
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 10.
Χρήστου, Χρ., Tέτσης, Π. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1996, σ. 20-21.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτικά 
της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 71ος, τx. 2ο, Αθήνα 1996, σ. 169-170 [Βλ. και αναδημοσί-
ευση στο: Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, χρόνος 5ος, Νοέμβριος 1996, 
σ. 343-349 (εδώ ωστόσο έχουν παραληφθεί οι αναφορές στα έργα)]. 
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (επιμ.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Αθήνα, 1999, εικ. 311, σ. 484.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 14.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζε-
ται στην εβδομάδα 14/2/2011-20/2/2011, καθώς και στο δισέλιδο που ακολουθεί 
αμέσως μετά (λεπτ.).
Τύπος: Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, αριθ. 80, Ιούλιος 1962, εικ. 6, σ. 7 & σ. 28.

Κ. 559
Ο ζωγράφος με τον Νίκο Νικολάου, 1937 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 91 x 72 εκ.
Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη
Εκτίθεται στη μόνιμη έκθεση της ΕΠΜΑΣ από το 2000 
Εκθέσεις: Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έκθεσις, Ζάππειο Μέγαρο, Μάρτιος – Απρίλιος 
1940, αρ. 133, σ. 17.
Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, εικ. 4, αρ. κατ. 5, σ. 49 & 65.
Ελληνική ζωγραφική. Η δεκαετία του ’30, ΕΠΜΑΣ–Δήμος Πατρέων, Δημοτική Πινακοθήκη, 1995, 
σ. 33 & αρ. 24, σ. 48.
Ελληνική ζωγραφική. Η δεκαετία του ’30, ΕΠΜΑΣ–Παράρτημα Κέρκυρας, 1996, εικ. 1, σ. 20 & 26.
Βιβλιογραφία: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., «Γιάννης Μόραλης», 
Οι Έλληνες Ζωγράφοι, τ. Β΄, Αθήνα, 1975, εικ. 17, σ. 387.
Λυδάκης, Στ., Η ιστορία της νεοελληνικής ζωγραφικής (16ος – 20ος αιώνας), Οι Έλληνες 
ζωγράφοι, τ. Γ΄, Αθήνα, 1976, σ. 263. 
Παπαστάμος, Δ., ζωγραφική 1930-40, Αθήνα, 1981, εικ. 224, σ. 207. 
Βακαλό, Ε., Η φυσιογνωμία της μεταπολεμικής τέχνης στην Ελλάδα, Ο μύθος της Ελλη-
νικότητας, τ. 3ος, 1983, σ. 65.
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 13, σ. 39.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, διδ. διατρ., 
Université de Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, τ. 2, σ. 246 & τ. Illustrations II, εικ. 370. 
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 11.
Χρήστου, Χρ., Ζωγραφική 20ου αιώνα, Αθήνα, 1996, εικ. 77, σ. 110.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτικά 
της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 71ος, τx. 2ο, 
Αθήνα 1996, σ. 169-170 [Βλ. και αναδημοσίευση στο: Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστι-
κή έκδοση, χρόνος 5ος, Νοέμβριος 1996, σ. 343-349 (εδώ ωστόσο έχουν παραληφθεί οι 
αναφορές στα έργα)]. 
Στεφανίδης, Μ., Ελληνομουσείον. Έξι Αιώνες Ελληνική Ζωγραφική, Αθήνα, 2001, σ. 62.
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (σύνταξη-επιμ.), Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Αθήνα, 2001, 
εικ. 39, σ. 31 & σ. 105.

Π. 7685
Athens Landscape, 1936 (signed)
Oil on canvas, 43 x 87 cm
Donated by the artist
On permanent display since 2000.
Exhibitions: Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, 
inv. no. 4, p. 65.
Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, Corfu An-
nex, October-December 1992, p. 39 & inv. no. 2, p. 59.
Ελληνική ζωγραφική. Η δεκαετία του ’30, National Gallery-Alexandros Soutzos Mu-
seum–Municipaliy of Patras, Municipal Art Gallery, 1995, Νο. 23, p. 48.
Ελληνική ζωγραφική. Η δεκαετία του ’30, National Gallery-Alexandros Soutzos Mu-
seum, Corfu Annex, 1996, p. 26.
Ελληνική τοπιογραφία 19ος-20ός αιώνας. Από τις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης και 
του Ιδρύματος Ευριπίδη Κουτλίδη, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 2 
February-16 April 1998, p. 109, 113.
Γιάννης Μόραλης, Cyclades Art Gallery – Municipality of Ermoupoli, 2005, p. 36.
Bibliography: Παπαστάμος, Δ., Zωγραφική 1930-40, Athens, 1981, ill. 227, p. 211. 
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 12, p. 37.
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 10.
Χρήστου, Χρ., Tέτσης, Π. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1996, p. 20-21.
Χρήστου, Χρ., “Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του”, Πρακτικά της Ακαδημίας 
Αθηνών, vol. 71, Νο. 2, Athens, 1996, p. 169-170 [Article also reprinted in: Επίλογος ’96, ετήσια 
πολιτιστική έκδοση, year 5, November 1996, p. 343-349 (references to works have been omitted here)]. 
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (ed.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Athens, 1999, ill. 311, p. 484.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 14.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum. Re-
produced for week 14/2/2011-20/2/2011, as well as on the two pages immediately following (detail).
Press: Χατζηδάκης, Μ., “Γιάννης Μόραλης”, Ζυγός, Νο. 80, July 1962, ill. 6, p. 7 & p. 28.

Κ. 559
The Painter with Nikos Nikolaou, 1937 (signed)
Oil on canvas, 91 x 72 cm
E. Koutlidis Foundation Collection
On permanent display at the National Gallery-Alexandros Soutzos Museum since 2000. 
Exhibitions: Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έκθεσις, Zappeion Exhibition Hall, March-April 
1940, inv. no. 133, p. 17.
Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, ill. 4, inv. no. 5, p. 49 & 65.
Ελληνική ζωγραφική. Η δεκαετία του ’30, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum – Munici-
pality of Patras, Municipal Art Gallery, 1995, p. 33 & Νο. 24, p. 48.
Ελληνική ζωγραφική. Η δεκαετία του ’30, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, Corfu An-
nex, 1996, ill. 1, p. 20 & 26.
Bibliography: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., «Γιάννης Μόραλης», Οι Έλληνες Ζωγράφοι, vol. 
2, Athens, 1975, ill. 17, p. 387.
Λυδάκης, Στ., Η ιστορία της νεοελληνικής ζωγραφικής (16ος-20ος αιώνας), Οι Έλληνες 
ζωγράφοι, vol. 3, Athens, 1976, p. 263. 
Παπαστάμος, Δ., Ζωγραφική 1930-40, Athens, 1981, ill. 224, p. 207. 
Βακαλό, Ε., Η φυσιογνωμία της μεταπολεμικής τέχνης στην Ελλάδα, Ο μύθος της Ελληνικότητας, 
vol. 3, 1983, p. 65.
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 13, p. 39.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, doctoral thesis., Université de 
Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, vol. 2, p. 246 & vol. Illustrations II, ill. 370. 
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 11.
Χρήστου, Χρ., Ζωγραφική 20ου αιώνα, Athens, 1996, ill. 77, p. 110.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτικά της 
Ακαδημίας Αθηνών, vol. 71, Νο. 2, Athens, 1996, p. 169-170 [Article also reprinted in: Επίλογος 
’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, year 5, November 1996, p. 343-349 (references to works have 
been omitted here)]. 
Στεφανίδης, Μ., Ελληνομουσείον. Έξι Αιώνες Ελληνική Ζωγραφική, Athens, 2001, p. 62.
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (contr. – ed.), Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Athens, 2001, 
ill. 39, p. 31 & p. 105.
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Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 8.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην 
εβδομάδα 28/2/2011-6/3/2011.
Τύπος: Κουκούλας, Λ., «Η Ζωγραφική – H Γ΄ Πανελλήνιος Έκθεσις», Νέα Εστία, 
τ. 27ος, τχ. 320, 15/4/1940, σ. 519-522.
Νέα Εστία, τ. 27ος, τχ. 321, 1/5/1940, εικ. στη σ. 572 με υπέρτιτλο: «ΑΠΟ ΤΗΝ Γ΄ ΠΑ-
ΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΕΚΘΕΣΙΝ» & υπότιτλο: «Ι. ΜΟΡΑΛΗΣ. ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ».
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 8.
Misirli, Ν., «Yannis Moralis: a truly Greek artist», Zygos. Annual edition on the 
Hellenic fine arts. 1985, V. IV, σ. 63.
Καθημερινή. Επτά Ημέρες. Ζωγράφοι της γενιάς του ’30. Μόραλης. Χατζηκυριάκος-
Γκίκας. Διαμαντόπουλος. Τσαρούχης, 1996. Λεπτομέρεια του έργου στο εξώφυλλο.
Ίνδικτος, αρ. 12-13, Φεβρουάριος 2001, σ. 2.

Κ. 445
Προσωπογραφία του γλύπτη Γιάννη Παππά, 1938 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 54 x 46 εκ.
Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη
Εκτίθεται στη μόνιμη έκθεση της ΕΠΜΑΣ από το 2000. 
Εκθέσεις: Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, εικ. 3, αρ. κατ. 8, σ. 65.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος, Δ., ζωγραφική 1930-40, Αθήνα, 1981, εικ. 228, σ. 212. 
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 17, σ. 44.
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 24.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», 
Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 71ος, τx. 2ο, Αθήνα 1996, σ. 169 [Βλ. 
και αναδημοσίευση στο: Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, χρόνος 5ος, 
Νοέμβριος 1996, σ. 343-349 (εδώ ωστόσο έχουν παραληφθεί 
οι αναφορές στα έργα)]. 
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 20.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην 
εβδομάδα 7/2/2011-13/2/2011.

Π. 7680
Αυτοπροσωπογραφία, 1938 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 65 x 53 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 6, σ. 65.
Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, ΕΠΜΑΣ-Παράρτημα Κέρκυρας, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 
1992, σ. 8 & αρ. κατ. 3, σ. 59.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 4.
Γιάννης  Μόραλης, Πινακοθήκη Κυκλάδων-Δήμος Ερμούπολης, 2005, σ. 40.
Ελληνική ζωγραφική –μόνιμες συλλογές, ΕΠΜΑΣ-Παράρτημα Κέρκυρας, 2007, σ. 113 
& αρ. 68, σ. 189.
Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 1, σ. 35 & 
σ. 228. 
Βιβλιογραφία: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., «Γιάννης Μόραλης», 
Οι Έλληνες Ζωγράφοι, τ. Β΄, Αθήνα, 1975, σ. 371.
Παπαστάμος, Δ., ζωγραφική 1930-40, Αθήνα, 1981, εικ. 225, σ. 209. 
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 16, σ. 43.
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 1.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτικά της 
Ακαδημίας Αθηνών, τ. 71ος, τx. 2ο, Αθήνα 1996, σ. 169-170. [Βλ. και αναδημοσίευση στο: Επί-
λογος ’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, χρόνος 5ος, 
Νοέμβριος 1996, σ. 343-349  (εδώ ωστόσο έχουν παραληφθεί οι αναφορές στα έργα)]. 

Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 8.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Sout-
zos Museum. Reproduced for week 28/2/2011-6/3/2011.
Press: Κουκούλας, Λ., «Η Ζωγραφική – H Γ΄ Πανελλήνιος Έκθεσις», Νέα Εστία, vol. 
27, Νο. 320, 15/4/1940, p. 519-522.
Νέα Εστία, vol. 27, Νο. 321, 1/5/1940, ill. p. 572 with top title: «ΑΠΟ ΤΗΝ Γ΄ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΕΚΘΕΣΙΝ» and subtitle: «Ι. ΜΟΡΑΛΗΣ. ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ».
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», p. 8.
Misirli, Ν., «Yannis Moralis: a truly Greek artist», Zygos. Annual edition on the Hel-
lenic fine arts. 1985, vol. IV, p. 63.
Καθημερινή. Επτά Ημέρες. Ζωγράφοι της γενιάς του ’30. Μόραλης. Χατζηκυριάκος-
Γκίκας. Διαμαντόπουλος. Τσαρούχης, 1996. Detail of work on the cover.
Ίνδικτος, Νο. 12-13, February 2001, p. 2.

Κ. 445
Portrait of the Sculptor Yannis Pappas, 1938 (signed)
Oil on canvas, 54 x 46 cm
E. Koutlidis Foundation Collection
On permanent display at the National Gallery-Alexandros Soutzos Museum since 2000.
Exhibitions: Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, ill. 3, 
inv. no. 8, p. 65.
Bibliography: Παπαστάμος, Δ., Ζωγραφική 1930-40, Athens, 1981, ill. 228, p. 212. 
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 17, p. 44.
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 24.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτικά της 
Ακαδημίας Αθηνών, vol. 71,  Νο. 2,  Athens, 1996, p. 169 [Article also reprinted in: Επίλογος 
’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, year 5, November 1996, p. 343-349 (references to works 
have been omitted here)].
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 20.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos Mu-
seum. Reproduced for week 7/2/2011-13/2/2011.

Π. 7680
Self-Portrait, 1938 (signed)
Oil on canvas, 65 x 53 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. 
no. 6, p. 65.
Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, Corfu Annex, October-
December 1992, p. 8 & inv. no. 3, p. 59.
Γιάννης Μόραλης, Athens Academy, 1996, p. 4.
Γιάννης Μόραλης, Cyclades Art Gallery – Municipality of Ermoupoli, 2005, p. 40.
Ελληνική ζωγραφική – μόνιμες συλλογές, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, Corfu An-
nex, 2007, p. 113 & Νο. 68, p. 189.
I. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 1, p. 35 & p. 228. 
Bibliography: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., “Γιάννης Μόραλης”, Οι Έλληνες Ζωγράφοι, vol. 2, Ath-
ens, 1975, p. 371.
Παπαστάμος, Δ., Zωγραφική 1930-40, Athens, 1981, ill. 225, p. 209. 
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 16, p. 43.
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 1.
Χρήστου, Χρ., “Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του”, Πρακτικά της 
Ακαδημίας Αθηνών, vol. 71, Νο. 2, Athens, 1996, p. 169-170 [Article also reprinted in: Επίλογος 
’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, year 5, November 1996, p. 343-349 (references to works have 
been omitted here)]. 
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Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (σύνταξη-επιμ.), Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Αθήνα, 2001, εικ. 
131, σ. 104 & σ. 105. 
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 15 & σ. 9 (λεπτ.).
Τιμή στον Γιάννη Μόραλη..., ΑΣΚΤ, 2009.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην 
εβδομάδα 24/1/2011-30/1/2011.
Τύπος: Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, αριθ. 80, Ιούλιος 1962, εικ. 15, σ. 8 & σ. 28.
Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 1964, σ. 129.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 9.

Π. 7695
Προσωπογραφία του ζωγράφου Θεοδοσίου Χριστοδούλου, 1938 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 92,5 x 53,5 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έκθεσις, Ζάππειο Μέγαρο, Μάρτιος – Απρίλιος 1940, 
αρ. 132, σ. 17.
Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, εικ. 1, αρ. κατ. 7, σ. 50, 65.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 19.
Γιάννης  Μόραλης, Πινακοθήκη Κυκλάδων-Δήμος Ερμούπολης, 2005, σ. 41.
Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 2, σ. 37 & σ. 228 (λεπτ.). 
Βιβλιογραφία: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., «Γιάννης Μόραλης», Οι Έλληνες Ζωγράφοι, τ. Β΄, 
Αθήνα, 1975, εικ. 14, σ. 386.
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Θεσσαλονίκη, 1980, σ. 120.
Παπαστάμος, Δ., ζωγραφική 1930-40, Αθήνα, 1981, εικ. 233, σ. 218. 
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 19, σ. 45.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, διδ. διατρ., 
Université de Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, τ. 2, σ. 246 & τ. Illustrations II, εικ. 372. 
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (σύνταξη-επιμ.), Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Αθήνα, 2001, 
σ. 37.
Τύπος: Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, αριθ. 80, Ιούλιος 1962, εικ. 12, σ. 8 & σ. 28.
Ίνδικτος, αρ. 12-13, Φεβρουάριος 2001, σ. 18.

Κ. 1280
Νεκρή φύση, 1939 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 32 x 41 εκ.
Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη
Εκθέσεις: Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, εικ.2, αρ. κατ. 10, σ. 65.
Γιάννης  Μόραλης, Πινακοθήκη Κυκλάδων-Δήμος Ερμούπολης, 2005, σ. 35.
Βιβλιογραφία: Παπαστάμος, Δ., ζωγραφική 1930-40, Αθήνα, 1981, εικ. 230, σ. 214. 
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 24, σ. 50.
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 14.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτικά της Ακαδη-
μίας Αθηνών, τ. 71ος, τx. 2ο, Αθήνα 1996, σ. 169 [Βλ. και αναδημοσίευση στο: Επίλογος ’96, ετήσια 
πολιτιστική έκδοση, χρόνος 5ος, Νοέμβριος 1996, σ. 343-349 (εδώ ωστόσο έχουν παραληφθεί οι 
αναφορές στα έργα)]. 
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 21.

Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (contr. – ed.), Γ. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Athens, 2001, ill. 131, p. 
104 & p. 105.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 15 & p. 9 (detail).
Τιμή στον Γιάννη Μόραλη..., Athens School of Fine Arts, 2009.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos Mu-
seum. Reproduced for week 24/1/2011-30/1/2011.
Press: Χατζηδάκης, Μ., “Γιάννης Μόραλης”, Ζυγός, Νο. 80, July 1962, ill. 15, p. 8 & p. 28.
Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 1964, p. 129.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, “Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα”, p. 9.

Π. 7695
Portrait of the Painter Theodossios Christodoulou, 1938 (signed)
Oil on canvas, 92,5 x 53,5 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έκθεσις, Zappeion Exhibition Hall, March-April 
1940, Νο. 132, p. 17.
Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, ill. 1, inv. no. 7, p. 50, 65.
Γιάννης Μόραλης, Athens Academy, 1996, p. 19.
Γιάννης Μόραλης, Cyclades Art Gallery – Municipality of Ermoupoli, 2005, p. 41.
I. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 2, p. 37 & p. 228 
(detail). 
Bibliography: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., “Γιάννης Μόραλης”, Οι Έλληνες Ζωγράφοι, vol. 2, 
Athens, 1975, ill. 14, p. 386.
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Thessaloniki, 1980, p. 120.
Παπαστάμος, Δ., Zωγραφική 1930-40, Athens, 1981, ill. 233, p. 218. 
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 19, p. 45.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, doctoral thesis, Université de 
Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, vol. 2, p. 246 & vol. Illustrations II, ill. 372. 
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (contr. – ed.), Γ. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Athens, 2001, p. 37.
Press: Χατζηδάκης, Μ., “Γιάννης Μόραλης”, Ζυγός, Νο. 80, July 1962, ill. 12, p. 8 & p. 28.
Ίνδικτος, Νο. 12-13, February 2001, p. 18.

Κ. 1280
Still Life, 1939 (signed)
Oil on canvas, 32 x 41 cm
Ε. Koutlidis Foundation Collection
Exhibitions: Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, ill. 2, 
inv. no. 10, p. 65.
Γιάννης Μόραλης, Cyclades Art Gallery – Municipality of Ermoupoli, 2005, p. 35.
Bibliography: Παπαστάμος, Δ., Painting 1930-40, Athens, 1981, ill. 230, p. 214. 
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 24, p. 50.
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 14.
Χρήστου, Χρ., “Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του”, Πρακτικά της Ακαδημίας 
Αθηνών, vol. 71, Νο. 2, Athens 1996, p. 169 [Article also reprinted in: Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστική 
έκδοση, year 5, November 1996, p. 343-349 (references to works have been omitted here)].
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 21
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Π. 7683
Προσωπογραφία Σμαράγδας Μοστράτου, 1939 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 45 x 38 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 9, σ. 65.
Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 5, σ. 44-45 & σ. 229-230.
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 18, σ. 44.
Τύπος: Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, αριθ. 80, Ιούλιος 1962, εικ. 14, σ. 8 & σ. 28.
* Η Σμαράγδα Μοστράτου ήταν καθηγήτρια γαλλικών στο Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων στην 
Αθήνα. Στην ταύτιση της εικονιζόμενης βοήθησε η Επιμελήτρια της ΕΠΜΑΣ, Δρ Μαριλένα Κασι-
μάτη, η οποία υπήρξε μαθήτρια του Κολλεγίου.

Π. 7687
Γυμνό, 1939 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 70,5 x 144,5 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έκθεσις, Ζάππειο Μέγαρο, Μάρτιος – Απρίλιος 
1940, αρ. 130, σ. 17.
Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, εικ. 5, αρ. κατ. 11, σ. 65.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 1997, θέμα: Η γυναίκα και ο κόσμος της στη Νεοελληνική Τέχνη 
(λειτούργησε και ως κατάλογος έκθεσης). Το έργο εικονίζεται στην εβδομάδα 1/12/1997-
7/12/1997 (βλ. και σ. 11).
Η γενιά του ’30 μετά τον πόλεμο και η κατάκτηση της αφαίρεσης, Δήμος Πατρέων–Δημο-
τική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάτρας, ΕΠΜΑΣ, Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών, 
30 Σεπτεμβρίου-30 Δεκεμβρίου 2002, σ. 17.
Βιβλιογραφία: Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Θεσσαλονίκη, 1980, σ. 117.
Παπαστάμος, Δ., ζωγραφική 1930-40, Αθήνα, 1981, εικ. 232, σ. 216-217. 
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 15, σ. 41.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτικά της 
Ακαδημίας Αθηνών, τ. 71ος, τx. 2ο, Αθήνα 1996, σ. 169-170 [Βλ. και αναδημοσίευση στο: 
Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, χρόνος 5ος, Νοέμβριος 1996, σ. 343-349 (εδώ 
ωστόσο έχουν παραληφθεί οι αναφορές στα έργα)].
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (σύνταξη-επιμ.), Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Αθήνα, 2001, 
εικ. 133, σ. 108.
Λαμπράκη-Πλάκα, M., Μισιρλή, Ν., (επιμ.), Θησαυροί της Εθνικής Πινακοθήκης, Αθήνα, 
2006, αρ. 85, σ. 167.
Αγαθονίκου, E., Κατσανάκη, M. (επιμ.), Άρωμα Γυναίκας στην Ελληνική Ζωγραφική, Αθή-
να, 2008, εικ. 133, σ. 170.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην 
εβδομάδα 3/1/2011-9/1/2011.
Τύπος: Κουκούλας, Λ., «Η Ζωγραφική – H Γ΄ Πανελλήνιος Έκθεσις», Νέα Εστία, τ. 27ος, 
τχ. 320, 15/4/1940, σ. 519.
Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, αριθ. 80, Ιούλιος 1962, εικ. 13, σ. 8 & σ. 28.

Π. 7686
Προσωπογραφία Μαρίας Ρουσέν (Roussin), 1943 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 92,6 x 43,5 εκ. 
Δωρεά του καλλιτέχνη

Π. 7683
Portrait of Smaragda Mostratou, 1939 (signed)
Oil on canvas, 45 x 38 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. no. 9, p. 65.
Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Contemporary Art Museum, 2008, inv. no. 5, p. 44-45 & p. 229-230. 
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 18, p. 44.
Press: Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, Νο. 80, July 1962, ill. 14, p. 8 & p. 28.
* Smaragda Mostratou was a French language teacher at the American College for 
Girls. The National Gallery curator, Dr Marilena Kassimati, an American College stu-
dent, helped identify this person in the photo.

Π. 7687
Female Nude, 1939 (signed)
Oil on canvas, 70,5 x 144,5 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έκθεσις, Zappeion Exhibition Hall, March-April 
1940, Νο. 130, p. 17.
Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, ill. 5, inv. no. 11, p. 65.
Ημερολόγιο 1997: Η γυναίκα και ο κόσμος της στη Νεοελληνική Τέχνη, National Gallery-
Alexandros Soutzos Museum (also served as exhibition catalogue). Reproduced for 
week 1/12/1997-7/12/1997 (see also p. 11).
Η γενιά του ’30 μετά τον πόλεμο και η κατάκτηση της αφαίρεσης, Municipality of Patras – 
Patras Cultural Development Municipal Organisation, National Gallery-Alexandros Sout-
zos Museum, Patras Municipal Art Gallery, 30 September-30 December 2002, p. 17.
Bibliography: Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Thessaloniki, 1980, p. 117.
Παπαστάμος, Δ., Zωγραφική 1930-40, Athens, 1981, ill. 232, p. 216-217. 
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 15, p. 41.
Χρήστου, Χρ., “Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του”, Πρακτικά της 
Ακαδημίας Αθηνών, vol. 71, Νο. 2, Athens, 1996, p. 169-170 [Article also reprinted in: 
Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, year 5, November 1996, p. 343-349 (references 
to works have been omitted here)].
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (contr.–ed.), Γ. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Athens, 2001, ill. 
133, p. 108.
Λαμπράκη-Πλάκα, M., Μισιρλή, Ν., (ed.), Θησαυροί της Εθνικής Πινακοθήκης, Athens, 
2006, Νο. 85, p. 167.
Αγαθονίκου, E., Κατσανάκη, M. (eds), Άρωμα γυναίκας στην Ελληνική Ζωγραφική, Na-
tional Gallery-Alexandros Soutzos Museum, Athens, 2008, ill. 133, p. 170.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum. Reproduced for week 3/1/2011-9/1/2011.
Press: Κουκούλας, Λ., “Η Ζωγραφική – H Γ΄ Πανελλήνιος Έκθεσις”, Νέα Εστία, vol. 27, 
Νο. 320, 15/4/1940, p. 519.
Χατζηδάκης, Μ., “Γιάννης Μόραλης”, Ζυγός, Νο. 80, July 1962, ill. 13, p. 8 & p. 28.

Π. 7686
Portrait of Marie Roussin, 1943 (signed)
Oil on canvas, 92,6 x 43,5 cm
Donated by the artist
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Εκθέσεις: Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 16, σ. 65.
Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, ΕΠΜΑΣ-Παράρτημα Κέρκυρας, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1992, 
σ. 41 & αρ. κατ. 9, σ. 59.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 22.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 1997, θέμα: Η γυναίκα και ο κόσμος της στη Νεοελληνική Τέχνη (λει-
τούργησε και ως κατάλογος έκθεσης), σ. 8.
Γιάννης  Μόραλης, Πινακοθήκη Κυκλάδων-Δήμος Ερμούπολης, 2005, σ. 43.
Παρίσι-Αθήνα, 1863-1940, ΕΠΜΑΣ, 20 Δεκεμβρίου 2006 –  31 Μαρτίου 2007, αρ. κατ. 146, σ. 
337.
Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 7, σ. 49 & σ. 230-231. 
Βιβλιογραφία: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., «Γιάννης Μόραλης», Οι Έλληνες Ζωγράφοι, τ. Β΄, 
Αθήνα, 1975, εικ. 16, σ. 387.
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 22, σ. 47.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, διδ. διατρ., Université 
de Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, τ. 2, σ. 246 & τ. Illustrations II, εικ. 368. 
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 27.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτικά της 
Ακαδημίας Αθηνών, τ. 71ος, τx. 2ο, Αθήνα 1996, σ. 170 [Βλ. και αναδημοσίευση στο: Επίλο-
γος ’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, χρόνος 5ος, Νοέμβριος 1996, σ. 343-349 (εδώ ωστόσο 
έχουν παραληφθεί οι αναφορές στα έργα)]. 
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (επιμ.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Αθήνα, 1999, εικ. 345, σ. 518.
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (σύνταξη-επιμ.), Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Αθήνα, 2001, εικ. 
58, σ. 46.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 32.
Λαμπράκη-Πλάκα, M., Μισιρλή, Ν., (επιμ.), Θησαυροί της Εθνικής Πινακοθήκης, Αθήνα, 2006, αρ. 
86, σ. 168-169.
Ματθιόπουλος, Ε. Δ., «Οι εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1940-1944», Ιστορία της 
Ελλάδας του 20ου αιώνα, τ. Γ΄, μέρος 2ο, Αθήνα, 2007, σ. 296.
Αγαθονίκου, E., Κατσανάκη, M. (επιμ.), Άρωμα Γυναίκας στην Ελληνική Ζωγραφική, Αθήνα, 2008, 
εικ. 117, σ. 150.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην εβδομά-
δα 10/1/2011-16/1/2011.
Τύπος: Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, αριθ. 80, Ιούλιος 1962, εικ. 23, σ. 
9 & σ. 28.
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (συνέντευξη), Limited Edition, τx. 2, Απρίλιος 2010, Αθήνα, σ. 55.

Π. 7688
Ο ζωγράφος με τη γυναίκα του, 1943 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 148 x 74 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκτίθεται στη μόνιμη έκθεση της ΕΠΜΑΣ από το 2000. 
Εκθέσεις: Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έκθεσις, Ζάππειο Μέγαρο, 31 Οκτωβρίου – 15 Δε-
κεμβρίου 1948, σ. 40.
Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 15, σ. 51, 65.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 23.
Βιβλιογραφία:Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., «Γιάννης Μόραλης», Οι Έλληνες Ζωγράφοι, τ. Β΄, 
Αθήνα, 1975, εικ. 15, σ. 386.
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 23, σ. 49.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, διδ. διατρ., Université de 
Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, τ. 2, σ. 246 & τ. Illustrations II, εικ. 371. 
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 28.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτικά της Ακα-
δημίας Αθηνών, τ. 71ος, τx. 2ο, Αθήνα 1996, σ. 170 [Βλ. και αναδημοσίευση στο: Επίλογος ’96, 
ετήσια πολιτιστική έκδοση, χρόνος 5ος, Νοέμβριος 1996, σ. 343-349 (εδώ ωστόσο έχουν παρα-
ληφθεί οι αναφορές στα έργα)]. 
Μεντζαφού, Ό.,  «Γιάννης Μόραλης», Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, Αθήνα, 1999, σ. 148.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 33.
Ματθιόπουλος, Ε. Δ., «Οι εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1940-1944», Ιστορία 
της Ελλάδας του 20ου αιώνα, τ. Γ΄, μέρος 2ο, Αθήνα, 2007, σ. 295.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην 
εβδομάδα 21/2/2011-27/2/2011.
Τύπος: Ευαγγελιάδης (sic), Δ. Ε., «Εκθέσεις. Η Πανελλήνια καλλιτεχνική έκθεση», Νέα Εστία, τ. 
44ος, τχ. 514, 1/12/1948, σ. 1509. 
Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, αριθ. 80, Ιούλιος 1962, εικ. 21, σ. 9 & σ. 28.

Exhibitions: Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, 
inv. no. 16, p. 65.
Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, Corfu 
Annex, October-December 1992, p. 41 & inv. no. 9, p. 59.
Γιάννης Μόραλης, Athens Academy, 1996, p. 22.
Ημερολόγιο 1997: Η γυναίκα και ο κόσμος της στη Νεοελληνική Τέχνη, National 
Gallery-Alexandros Soutzos Museum (also served as exhibition catalogue), p. 8.
Γιάννης Μόραλης, Cyclades Art Gallery – Municipality of Ermoupoli, 2005, p. 43.
Παρίσι-Αθήνα, 1863-1940, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 20 December 2006-
31 March 2007, inv. no. 146, p. 337.
Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 7, p. 49 & p. 230-231. 
Bibliography: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., “Γιάννης Μόραλης”, Οι Έλληνες Ζωγράφοι, 
vol. 2, Athens, 1975, ill. 16, p. 387.
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 22, p. 47.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, doctoral thesis, 
Université de Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, vol. 2, p. 246 & vol. Illustrations II, ill. 368. 
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 27.
Χρήστου, Χρ., “Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του”, Πρακτικά 
της Ακαδημίας Αθηνών, vol. 71, Νο. 2, Athens, 1996, p. 170 [Article also reprinted in: 
Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, year 5, November 1996, p. 343-349 (refer-
ences to works have been omitted here)]. 
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (ed.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Athens, 1999, ill. 345, p. 518.
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (contr. – ed.), Γ. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Athens, 2001, 
ill. 58, p. 46.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 32.
Λαμπράκη-Πλάκα, M., Μισιρλή, Ν., (eds.), Θησαυροί της Εθνικής Πινακοθήκης, Na-
tional Gallery-Alexandros Soutzos Museum, Athens, 2006, Νο. 86, p. 168-169.
Ματθιόπουλος, Ε. Δ., “Οι εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1940-1944”, 
Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, vol. 3, part 2, Athens, 2007, p. 296.
Αγαθονίκου, E., Κατσανάκη, M. (eds), Άρωμα γυναίκας στην Ελληνική Ζωγραφική, Na-
tional Gallery-Alexandros Soutzos Museum, Athens, 2008, ill. 117, p. 150.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum. Reproduced for week 10/1/2011-16/1/2011.
Press: Χατζηδάκης, Μ., “Γιάννης Μόραλης”, Ζυγός, Νο. 80, July 1962, ill. 23, p. 9 & p. 28.
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (interview), Limited Edition, Νο. 2, April 2010, Athens, p. 55.

Π. 7688
The Artist with his Wife, 1943 (signed)
Oil on canvas, 148 x 74 cm
Donated by the artist
On permanent display at the National Gallery-Alexandros Soutzos Museum since 2000.
Exhibitions: Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έκθεσις, Zappeion Exhibition Hall, 31 October-15 
December 1948, p. 40.
Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. no. 15, p. 51, 65.
Γιάννης Μόραλης, Athens Academy, 1996, p. 23.
Bibliography: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., “Γιάννης Μόραλης”, Οι Έλληνες Ζωγράφοι, vol. 2, Athens, 
1975, ill. 15, p. 386.
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 23, p. 49.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, doctoral thesis, Université de 
Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, vol. 2, p. 246 & vol. Illustrations II, ill. 371. 
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 28.
Χρήστου, Χρ., “Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του”, Πρακτικά της Ακαδημίας 
Αθηνών, vol. 71, Νο. 2, Athens, 1996, p. 170 [Article also reprinted in: Επίλογος ’96, ετήσια 
πολιτιστική έκδοση, year 5, November 1996, p. 343-349 (references to works have been omitted 
here)]. 
Μεντζαφού, Ό., “Γιάννης Μόραλης”, Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, Athens, 1999, p. 148.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 33.
Ματθιόπουλος, Ε. Δ., “Οι εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα κατά την περίοδο 1940-1944”, Ιστορία της 
Ελλάδας του 20ου αιώνα, vol. 3, μέρος 2, Athens, 2007, p. 295.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum. 
Reproduced for week 21/2/2011-27/2/2011.
Press: Ευαγγελιάδης [sic], Δ. Ε., “Εκθέσεις. Η Πανελλήνια καλλιτεχνική έκθεση”, Νέα Εστία, vol. 
44, Νο. 514, 1/12/1948, p. 1509. 
Χατζηδάκης, Μ., “Γιάννης Μόραλης”, Ζυγός, Νο. 80, July 1962, ill. 21, p. 9 & p. 28.
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Π. 7693
Δύο φίλες, 1946 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 100 x 67 εκ. 
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκτίθεται στη μόνιμη έκθεση της ΕΠΜΑΣ από το 2000 
Εκθέσεις: Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έκθεσις, Ζάππειο Μέγαρο, 31 Οκτωβρίου – 15 Δεκεμ-
βρίου 1948, σ. 40.
Biennale internazionale d’arte, Venezia, 1958, αρ. κατ. 1, σ. 282.
Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 18, σ. 33 & 65.
Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, ΕΠΜΑΣ-Παράρτημα Κέρκυρας, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1992, σ. 
40 & αρ. κατ. 10, σ. 59.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 25.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 1997, θέμα: Η γυναίκα και ο κόσμος της στη Νεοελληνική Τέχνη (λει-
τούργησε και ως κατάλογος έκθεσης). Το έργο εικονίζεται στην εβδομάδα 17/11/1997-
23/11/1997 (βλ. και σ. 8).
Βιβλιογραφία: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., «Γιάννης Μόραλης», Οι Έλληνες Ζωγράφοι, τ. Β΄, 
Αθήνα, 1975, σ. 375.
Λυδάκης, Στ., Η ιστορία της νεοελληνικής ζωγραφικής (16ος – 20ος αιώνας), Οι Έλληνες ζωγράφοι, τ. Γ ,́ 
Αθήνα, 1976, εικ. 701, σ. 410. 
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Θεσσαλονίκη, 1980, σ. 116.
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 33, σ. 57.
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 35.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτικά της Ακαδημίας 
Αθηνών, τ. 71ος, τx. 2ο, Αθήνα 1996, σ. 171 [Βλ. και αναδημοσίευση στο: Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστι-
κή έκδοση, χρόνος 5ος, Νοέμβριος 1996, σ. 343-349 (εδώ ωστόσο έχουν παραληφθεί οι αναφορές στα 
έργα)]. 
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (επιμ.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Αθήνα, 1999, εικ. 346, σ. 519. Βλ. επίσης εξώφυλλο.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 30. Βλ. και λεπτομέρεια στη σελίδα πριν από τα περιεχό-
μενα.
Αγαθονίκου, E., Κατσανάκη, M. (επιμ.), Άρωμα Γυναίκας στην Ελληνική Ζωγραφική, Αθήνα, 2008, σ. 182 
(λεπτομέρεια), εικ. 147, σ. 187.
Ματθιόπουλος, Ε. Δ., «Οι εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα τα χρόνια 1945-1953», Ιστορία της Ελλάδας του 
20ου αιώνα, τ. Δ ,́ μέρος 2ο, Αθήνα, 2009, σ. 223.
Michon, P., Βίοι ελάσσονες, Αθήνα, χ.χ. (στο εξώφυλλο).
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην εβδομάδα 
14/3/2011-20/3/2011, καθώς και στο δισέλιδο που ακολουθεί αμέσως μετά (λεπτ.).
Τύπος: Προκοπίου, Α. Γ., «Τεχνοκριτικά σημειώματα. Η Πανελλήνιος Έκθεσις 1948», Καθημερινή, 
31/10/1948, σ. 3.
Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, αριθ. 80, Ιούλιος 1962, εικ. 24, σ. 10 & σ. 28.
Misirli, Ν., «Yannis Moralis: a truly Greek artist», Zygos. Annual edition on the Hellenic fine arts. 1985, 
V. IV, σ. 64. 
Στεφανίδης, Μ., «Η Απόλυτη Γεωμετρία της Τρυφερότητας», Living, τχ. 54, Σεπτέμβριος 1994, σ. 58. 
Καθημερινή. Επτά Ημέρες. Ζωγράφοι της γενιάς του ’30. Μόραλης. 
Χατζηκυριάκος-Γκίκας. Διαμαντόπουλος. Τσαρούχης, 1996, σ. 7.
Ίνδικτος, αρ. 12-13, Φεβρουάριος 2001, σ. 26.

Π. 7692
Το τραπέζι, 1947 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 100 x 63 εκ. 
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκτίθεται στη μόνιμη έκθεση της ΕΠΜΑΣ από το 2000 
Εκθέσεις: Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έκθεσις, Ζάππειο Μέγαρο, 31 Οκτωβρίου – 15 Δε-
κεμβρίου 1948, αρ. 368, σ. 40.
Biennale internazionale d’arte, Venezia, 1958, αρ. κατ. 2, σ. 282.
Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 19, σ. 34 & 65.
Παρίσι-Αθήνα, 1863-1940, ΕΠΜΑΣ, 20 Δεκεμβρίου 2006 – 31 Μαρτίου 2007, σ. 124 & αρ. κατ. 
162, σ. 347.

Π. 7693
Two Girl Friends, 1946 (signed)
Oil on canvas, 100 x 67 cm
Donated by the artist
On permanent display at the National Gallery-Alexandros Soutzos Museum since 2000.
Exhibitions: Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έκθεσις, Zappeion Exhibition Hall, 31 October-15 
December 1948, p. 40.
Biennale internazionale d’arte, Venice, 1958, inv. no. 1, p. 282.
Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. no. 18, p. 
33 & 65.
Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, Corfu Annex, 
October-December 1992, p. 40 & inv. no. 10, p. 59.
Γιάννης Μόραλης, Athens Academy, 1996, p. 25.
Ημερολόγιο 1997: Η γυναίκα και ο κόσμος της στη Νεοελληνική Τέχνη, National Gallery-
Alexandros Soutzos Museum (also served as exhibition catalogue). Reproduced for week 
17/11/1997-23/11/1997 (see also p. 8).
Bibliography: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., “Γιάννης Μόραλης”, Οι Έλληνες Ζωγράφοι, vol. 2, Athens, 
1975, p. 375.
Λυδάκης, Στ., Η ιστορία της νεοελληνικής ζωγραφικής (16ος-20ός αιώνας), Οι Έλληνες Ζωγράφοι, 
vol. 3, Athens, 1976, ill. 701, p. 410. 
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Thessaloniki, 1980, p. 116.
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 33, p. 57.
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 35.
Χρήστου, Χρ., “Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του”, Πρακτικά της Ακαδημί-
ας Αθηνών, vol. 71, Νο. 2, Athens, 1996, p. 171 [Article also reprinted in: Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστι-
κή έκδοση, year 5, November 1996, p. 343-349 (references to works have been omitted here)]. 
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (ed.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Athens, 1999, ill. 346, p. 519. See also on the cover.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 30. See also detail on the page before the contents.
Αγαθονίκου, E., Κατσανάκη, M. (eds), Άρωμα γυναίκας στην Ελληνική Ζωγραφική, National 
Gallery-Alexandros Soutzos Museum, Athens, 2008, p. 182 (detail), ill. 147, p. 187.
Ματθιόπουλος, Ε. Δ., “Οι εικαστικές τέχνες στην Ελλάδα τα χρόνια 1945-1953”, Ιστορία της Ελλά-
δας του 20ου αιώνα, vol. 4, part 2, Athens, 2009, p. 223.
Michon, P., Βίοι ελάσσονες, Athens, undated (on the cover).
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum. 
Reproduced for week 14/3/2011-20/3/2011, as well as on the two immediately following pages 
(detail).
Press: Προκοπίου, Α. Γ., «Τεχνοκριτικά σημειώματα. Η Πανελλήνιος Έκθεσις 1948», Καθημερι-
νή, 31/10/1948, p. 3.
Χατζηδάκης, Μ., “Γιάννης Μόραλης”, Ζυγός, Νο. 80, July 1962, ill. 24, p. 10 & p. 28.
Misirli, Ν., “Yannis Moralis: a truly Greek artist”, Ζυγός. Annual edition on the fine arts in Greece. 
1985, vol. IV, p. 64. 
Στεφανίδης, Μ., “Η Απόλυτη Γεωμετρία της Τρυφερότητας”, Living, Νο. 54, September 1994, p. 58. 
Καθημερινή. Επτά Ημέρες. Ζωγράφοι της γενιάς του ’30. Μόραλης. Χατζηκυριάκος-Γκίκας. Δια-
μαντόπουλος. Τσαρούχης, 1996, p. 7.
Ίνδικτος, Νο. 12-13, February 2001, p. 26.

Π. 7692
The Table, 1947 (signed)
Oil on canvas, 100 x 63 cm
Donated by the artist
On permanent display at the National Gallery-Alexandros Soutzos Museum since 2000.
Exhibitions: Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έκθεσις, Zappeion Exhibition Hall, 31 October-15 
December 1948, Νο. 368, p. 40.
Biennale internazionale d’arte, Venice, 1958, inv. no. 2, p. 282.
Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. no. 19, p. 34 & 65.
Παρίσι-Αθήνα, 1863-1940, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 20 December 
2006-31 March 2007, p. 124 & inv. no. 162, p. 347.
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Βιβλιογραφία: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., «Γιάννης Μόραλης», Οι Έλληνες Ζωγράφοι, τ. Β΄, 
Αθήνα, 1975, σ. 378.
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Θεσσαλονίκη, 1980, σ. 121.
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 32, σ. 56.
Χρήστου, Χρ., Η Εθνική Πινακοθήκη. Ελληνική Ζωγραφική 19ος-20ος αιώνας, Αθήνα, 1992, εικ. 
167, σ. 198.
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 34.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτικά 
της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 71ος, τx. 2ο, Αθήνα 1996, σ. 171 [Βλ. και αναδημοσίευση στο: 
Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, χρόνος 5ος, Νοέμβριος 1996, σ. 343-349 (εδώ 
ωστόσο έχουν παραληφθεί οι αναφορές στα έργα)].
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (επιμ.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Αθήνα, 1999, εικ. 347, σ. 520.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 39.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται 
στην εβδομάδα 7/3/2011-13/3/2011.
Τύπος: Νέα Εστία, τ. 44ος, τχ. 513, 15/11/1948, σ. 1424.
Κόκκινος, Δ. Α., «Η Πανελλήνιος του 1948», Ελληνική Δημιουργία, τχ.  20, 1/12/1948, σ. 478, 479.
Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, αριθ. 80, Ιούλιος 1962, εικ. 26, 
σ. 11 & σ. 28.
Misirli, Ν., «Yannis Moralis: a truly Greek artist», Zygos. Annual edition on the 
Hellenic fine arts. 1985, V. IV, σ. 65. 
Στεφανίδης, Μ., «Η Απόλυτη Γεωμετρία της Τρυφερότητας», Living, τχ. 54, Σεπτέμβρι-
ος 1994, σ. 58. 
Καθημερινή. Επτά Ημέρες. Ζωγράφοι της γενιάς του ’30. Μόραλης. Χατζηκυριάκος-
Γκίκας. Διαμαντόπουλος. Τσαρούχης, 1996, σ. 9.

Π. 7578
Portrait of Ioanna N. Lourou, ca 1947 (signed)
Oil on canvas, 117 x 84,5 cm
Ioanna N. Lourou Bequest
Bibliography: Αγαθονίκου, E., Κατσανάκη, M. (eds), Άρωμα γυναίκας στην Ελληνική 
Ζωγραφική, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, Athens, 2008, ill. 100, p. 30 
& p. 131 (detail). 
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum. Reproduced for week 9/5/2011-15/5/2011.

Π. 7694
Έγκυος γυναίκα, 1948 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 102 x 65 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκτίθεται στη μόνιμη έκθεση της ΕΠΜΑΣ από το 2000 
Εκθέσεις: Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έκθεσις, Ζάππειο Μέγαρο, 31 Οκτωβρίου – 15 Δε-
κεμβρίου 1948, σ. 40.
Biennale internazionale d’arte, Venezia, 1958, αρ. κατ. 3, σ. 282.
Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 20, σ. 35 & 65.
Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, ΕΠΜΑΣ-Παράρτημα Κέρκυρας, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 
1992, σ. 40 & αρ. κατ. 12, σ. 59.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 27.
Ελληνική ζωγραφική. Η δεκαετία του ’30, ΕΠΜΑΣ–Παράρτημα Κέρκυρας, 1996, εικ. 
1, σ. 12 & αρ. 19, σ. 22.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 1997, θέμα: Η γυναίκα και ο κόσμος της στη Νεοελληνική Τέ-
χνη (λειτούργησε και ως κατάλογος έκθεσης). Το έργο εικονίζεται στην εβδομάδα 
10/11/1997-16/11/1997 (βλ. και σ. 8).
Παρίσι-Αθήνα, 1863-1940, ΕΠΜΑΣ, 20 Δεκεμβρίου 2006 – 31 Μαρτίου 2007, σ. 123.
Βιβλιογραφία: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., «Γιάννης Μόραλης», Οι Έλληνες Ζωγράφοι, 
τ. Β΄, Αθήνα, 1975, σ. 379.

Bibliography: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., “Γιάννης Μόραλης”, Οι Έλληνες Ζωγράφοι, 
vol. 2, Athens, 1975, p. 378.
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Thessaloniki, 1980, p. 121.
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 32, p. 56.
Χρήστου, Χρ., Η Εθνική Πινακοθήκη. Ελληνική Ζωγραφική 19ος-20ός αιώνας, Athens, 
1992, ill. 167, p. 198.
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 34.
Χρήστου, Χρ., “Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του”, Πρακτικά της 
Ακαδημίας Αθηνών, vol. 71, Νο. 2, Athens, 1996, p. 171 [Article also reprinted in: Επίλογος 
’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, year 5, November 1996, p. 343-349 (references to works 
have been omitted here)].
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (ed.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Athens, 1999, ill. 347, p. 520.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 39.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum. Reproduced for week 7/3/2011-13/3/2011.
Press: Νέα Εστία, vol. 44, Νο. 513, 15/11/1948, p. 1424.
Κόκκινος, Δ. Α., “Η Πανελλήνιος του 1948”, Ελληνική Δημιουργία, Νο. 20, 1/12/1948, p. 
478, 479.
Χατζηδάκης, Μ., “Γιάννης Μόραλης”, Ζυγός, Νο. 80, July 1962, ill. 26, p. 11 & p. 28.
Misirli, Ν., “Yannis Moralis: a truly Greek artist”, Ζυγός. Annual edition on the fine arts in 
Greece. 1985, vol. IV, p. 65. 
Στεφανίδης, Μ., “Η Απόλυτη Γεωμετρία της Τρυφερότητας”, Living, Νο. 54, September 
1994, p. 58. 
Καθημερινή. Επτά Ημέρες. Ζωγράφοι της γενιάς του ’30. Μόραλης. Χατζηκυριάκος-
Γκίκας. Διαμαντόπουλος. Τσαρούχης, 1996, p. 9

Π. 7578
Προσωπογραφία Ιωάννας Ν. Λούρου, π. 1947 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 117 x 84,5 εκ.
Κληροδότημα Ιωάννας Ν. Λούρου
Βιβλιογραφία: Αγαθονίκου, E., Κατσανάκη, M. (επιμ.), 
Άρωμα Γυναίκας στην Ελληνική Ζωγραφική, Αθήνα, 2008, εικ. 100, σ. 30 & σ. 131 
(λεπτ.). 
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται 
στην εβδομάδα 9/5/2011-15/5/2011.

Π. 7694
Pregnant Woman, 1948 (signed)
Oil on canvas, 102 x 65 εκ.
Donated by the artist
On permanent display at the National Gallery-Alexandros Soutzos Museum since 2000.
Exhibitions: Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έκθεσις, Zappeion Hall, 31 October-15 December 1948, p. 40.
Biennale internazionale d’arte, Venice, 1958, inv. no. 3, p. 282.
Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. no. 20, p. 35 & 65.
Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, Corfu Annex, 
October-December 1992, p. 40 & inv. no. 12, p. 59.
Γιάννης Μόραλης, Athens Academy, 1996, p. 27.
Ελληνική ζωγραφική. Η δεκαετία του ’30, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 
Corfu Annex, 1996, ill. 1, p. 12 & Νο. 19, p. 22.
Ημερολόγιο 1997: Η γυναίκα και ο κόσμος της στη Νεοελληνική Τέχνη, National Gallery-
Alexandros Soutzos Museum (also served as exhibition catalogue). Reproduced for week 
10/11/1997-16/11/1997 (see also p. 8).
Παρίσι-Αθήνα, 1863-1940, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 20 December 2006-
31 March 2007, p. 123.
Bibliography: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., “Γιάννης Μόραλης”, Οι Έλληνες Ζωγράφοι, vol. 2, 
Athens, 1975, p. 379.
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Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Θεσσαλονίκη, 1980, σ. 125.
Βακαλό, Ε., Η φυσιογνωμία της μεταπολεμικής τέχνης στην Ελλάδα, Ο μύθος της Ελ-
ληνικότητας, τ. 3ος, 1983, σ. 66.
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 36, σ. 61.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, διδ. διατρ., 
Université de Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, τ. 2, σ. 246 & τ. Illustrations II, εικ. 369. 
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 37.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτι-
κά της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 71ος, τx. 2ο, Αθήνα 1996, σ. 171 [Βλ. και αναδημοσίευση 
στο: Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, χρόνος 5ος, Νοέμβριος 1996, σ. 343-
349 (εδώ ωστόσο έχουν παραληφθεί οι αναφορές στα έργα)]. 
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (επιμ.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Αθήνα, 1999, εικ. 348, σ. 521. 
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (σύνταξη-επιμ.), Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Αθήνα, 
2001, εικ. 135, σ. 109.
Στεφανίδης, Μ., Ελληνομουσείον. Έξι Αιώνες Ελληνική Ζωγραφική, Αθήνα, 2001, σ. 64. 
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 37. Βλ. και λεπτομέρεια στη σελίδα 
πριν από τα περιεχόμενα.
Αγαθονίκου, E., Κατσανάκη, M. (επιμ.), Άρωμα Γυναίκας στην Ελληνική Ζωγραφική, 
Αθήνα, 2008, σ. 182 (λεπτομέρεια), εικ. 118, σ. 151.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται 
στην εβδομάδα 28/3/2011-3/4/2011.
Τύπος: Μελάς, Σπ., «Η μεγάλη έκθεση του Ζαππείου», Ελληνική Δημιουργία, τχ. 18, 
1/11/1948, σ. 369. [Βλ. αναδημοσίευση του χρονογραφήματος του Μελά στην Εστία 
της 23ης Οκτωβρίου.]
Ευαγγελιάδης (sic), Δ. Ε., «Εκθέσεις. Η Πανελλήνια καλλιτεχνική έκθεση», Νέα 
Εστία, τ. 44ος, τχ. 514, 1/12/1948, σ. 1509. 
Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 1949, χρόνος 6ος, σ. 249.
Ματσ., Ν., «Ειδήσεις και σχόλια. Ο κόσμος της τέχνης και του θεάτρου μας. Έκθεσις 
Γ. Μόραλη. Αλλαγές έργων. Θεατρικά Νέα», Εθνικός Κήρυξ, 1/4/1959.
Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, αριθ. 80, Ιούλιος 1962, εικ. 27, σ. 11 & σ. 28.

Π. 7691
Σύνθεση Α΄, 1949-1958 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 81 x 65 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκτίθεται στη μόνιμη έκθεση της ΕΠΜΑΣ από το 2000 
Εκθέσεις: Biennale internazionale d’arte, Venezia, 1958, αρ. κατ. 4, σ. 282 & εικ. 155.
Κατάλογος έργων Ζωγραφικής Ι. Μόραλη, Αίθ. εκθ. «Αρμός», Aθήναι, 
16 Μαρτίου-16 Απριλίου 1959, αρ. κατ. 4.
Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 22, σ. 36 & 65.
Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, ΕΠΜΑΣ-Παράρτημα Κέρκυρας, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 
1992, σ. 44 & αρ. κατ. 13, σ. 59.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 28-29.
Βιβλιογραφία: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., «Γιάννης Μόραλης», Οι Έλληνες Ζωγράφοι, 
τ. Β΄, Αθήνα, 1975, εικ. 21, σ. 390.
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Θεσσαλονίκη, 1980, σ. 119.
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 57, σ. 71.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, διδ. διατρ., Université de 
Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, τ. Illustrations II, εικ. 622.
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 39.
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (επιμ.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Αθήνα, 1999, εικ. 353, σ. 525.
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (σύνταξη-επιμ.), Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Αθήνα, 2001, σ. 110-112.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 55.
Λαμπράκη-Πλάκα, M., Μισιρλή, Ν., (επιμ.), Θησαυροί της Εθνικής Πινακοθήκης, 
Αθήνα, 2006, αρ. 88, σ. 172.
Kαψάλης, Δ. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης. Σχέδια 1934-1994, ΜΙΕΤ, 2008, σ. 265.
Αγαθονίκου, E., Κατσανάκη, M. (επιμ.), Άρωμα Γυναίκας στην Ελληνική Ζωγραφική, 
Αθήνα, 2008, εικ. 149, σ. 189.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην 
εβδομάδα 16/5/2011-22/5/2011.
Τύπος: Ponti, G, “Il piacere di disegnare la figura umana”, Domus, 
Σεπτέμβριος 1958, σ. 35.
Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, αριθ. 80, Ιούλιος 1962, εικ. 49, 
σ. 17 & σ. 28.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 22.
Misirli, Ν., «Yannis Moralis: a truly Greek artist», Zygos. Annual edition on the Hellenic fine arts. 
1985, V. IV, σ. 69. 

Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Thessaloniki, 1980, p. 125.
Βακαλό, Ε., Η φυσιογνωμία της μεταπολεμικής τέχνης στην Ελλάδα, Ο μύθος της Ελληνικότη-
τας, vol. 3, 1983, p. 66.
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 36, p. 61.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, doctoral thesis, Université 
de Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, vol. 2, p. 246 & vol. Illustrations II, ill. 369. 
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 37.
Χρήστου, Χρ., “Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του”, Πρακτικά της Ακα-
δημίας Αθηνών, vol. 71, Νο. 2, Athens, 1996, p. 171 [Article also reprinted in: Επίλογος ’96, ετή-
σια πολιτιστική έκδοση, year 5, November 1996, p. 343-349 (references to works have been 
omitted here)]. 
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (ed.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Athens, 1999, ill. 348, p. 521. 
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (contr. – ed.), Γ. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Athens, 2001, ill. 
135, p. 109.
Στεφανίδης, Μ., Ελληνομουσείον. Έξι Αιώνες Ελληνική Ζωγραφική, Athens, 2001, p. 64. 
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 37. See also detail on the page before the 
contents.
Αγαθονίκου, E., Κατσανάκη, M. (eds), Άρωμα γυναίκας στην Ελληνική Ζωγραφική, National 
Gallery-Alexandros Soutzos Museum, Athens, 2008, p. 182 (detail), ill. 118, p. 151.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum. Reproduced for week 28/3/2011-3/4/2011.
Press: Μελάς, Σπ., “Η μεγάλη έκθεση του Ζαππείου”, Ελληνική Δημιουργία, Νο. 18, 1/11/1948, 
p. 369. [See Melas’s article reprinted in Εστία newspaper on 23 October.]
Ευαγγελιάδης [sic], Δ. Ε., “Εκθέσεις. Η Πανελλήνια καλλιτεχνική έκθεση”, Νέα Εστία, vol. 44, 
Νο. 514, 1/12/1948, p. 1509. 
Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 1949, year 6, p. 249.
Ματσ., Ν., “Ειδήσεις και σχόλια. Ο κόσμος της τέχνης και του θεάτρου μας. Έκθεσις Γ. Μόραλη. 
Αλλαγές έργων. Θεατρικά Νέα”, Εθνικός Κήρυξ, 1/4/1959.
Χατζηδάκης, Μ., “Γιάννης Μόραλης”, Ζυγός, Νο. 80, July 1962, ill. 27, p. 11 & p. 28.

Π. 7691
Composition I, 1949-1958 (signed)
Oil on canvas, 81 x 65 cm
Donated by the artist
On permanent display at the National Gallery-Alexandros Soutzos Museum since 2000.
Exhibitions: Biennale internazionale d’arte, Venice, 1958, inv. no. 4, p. 282 & ill. 155.
Exhibition catalogue Κατάλογος έργων ζωγραφικής Ι. Μόραλη, Armos Art Gallery, Athens, 
16 March-16 April 1959, inv. no. 4.
Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. no. 22, p. 36 
& 65.
Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, Corfu Annex, 
October-December 1992, p. 44 & inv. no. 13, p. 59.
Γιάννης Μόραλης, Athens Academy, 1996, p. 28-29.
Bibliography: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., “Γιάννης Μόραλης”, Οι Έλληνες Ζωγράφοι, vol. 2, 
Athens, 1975, ill. 21, p. 390.
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Thessaloniki, 1980, p. 119.
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 57, p. 71.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, doctoral thesis, Université 
de Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, vol. Illustrations II, ill. 622.
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 39.
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (ed.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Athens, 1999, ill. 353, p. 525.
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (contr. – ed.), Γ. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Athens, 2001, p. 110-112.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 55.
Λαμπράκη-Πλάκα, M., Μισιρλή, Ν., (ed.), Θησαυροί της Εθνικής Πινακοθήκης, Athens, 
2006, Νο. 88, p. 172.
Kαψάλης, Δ. (ed.), Γιάννης Μόραλης. Σχέδια 1934-1994, National Bank of Greece Cultural 
Foundation, 2008, p. 265.
Αγαθονίκου, E., Κατσανάκη, M. (eds), Άρωμα γυναίκας στην Ελληνική Ζωγραφική, National 
Gallery-Alexandros Soutzos Museum, Athens, 2008, ill. 149, p. 189.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum. Reproduced for week 16/5/2011-22/5/2011.
Press: Ponti, G, “Il piacere di disegnare la figura umana”, Domus, 346, September 1958, p. 35.
Χατζηδάκης, Μ., “Γιάννης Μόραλης”, Ζυγός, Νο. 80, July 1962, ill. 49, p. 17 & p. 28.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, “Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα”, p. 22.
Misirli, Ν., “Yannis Moralis: a truly Greek artist”, Ζυγός. Annual edition on the fine arts in 
Greece. 1985, vol. IV, p. 69.
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Π. 6418
Προσωπογραφία Φωκίωνος Δημητριάδη  1950 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 81 x 65 εκ.
Δωρεά Μαρίας Φ. Δημητριάδη

Π. 5138
Γυναικείο γυμνό, 1950 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 69,4 x 45,2 εκ.
Δωρεά Δημήτρη Καραγιάννη
Εκθέσεις: Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έκθεσις, Ζάππειο Μέγαρο, Απρίλιος – Μάιος 
1952 (ίσως το έργο με αρ. 333, σ. 18).
Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, εικ. 12, αρ. κατ. 26, σ. 65.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 30. 
Γιάννης  Μόραλης, Πινακοθήκη Κυκλάδων-Δήμος Ερμούπολης, 2005, σ. 49. 
Ελληνική ζωγραφική – μόνιμες συλλογές, ΕΠΜΑΣ-Παράρτημα Κέρκυρας, 2007, σ. 117 & 
αρ. 71, σ. 189.
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 72, σ. 82.
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 45.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 47.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται 
στην εβδομάδα 4/4/2011-10/4/2011.
Τύπος: Καθημερινή. Επτά Ημέρες. Ζωγράφοι της γενιάς του ’30. Μόραλης. Χατζηκυ-
ριάκος-Γκίκας. Διαμαντόπουλος. Τσαρούχης, 1996, σ.25. 
Ίνδικτος, αρ. 12-13, Φεβρουάριος 2001, σ. 115.

Π. 7684
Μορφή, 1951 (ενυπόγραφο)
Αυγoτέμπερα σε ξύλο, 49 x 38 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Biennale internazionale d’arte, Venezia, 1958, αρ. κατ. 9 (;), σ. 282.
Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 28, σ. 65.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 31.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 1997, θέμα: Η γυναίκα και ο κόσμος της στη Νεοελληνική Τέχνη (λει-
τούργησε και ως κατάλογος έκθεσης). Το έργο εικονίζεται στην εβδομάδα 24/11/1997 – 
30/11/1997 (βλ. και σ. 11).
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 49, σ. 67.
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 38.
Στεφανίδης, Μ., Ελληνομουσείον. Έξι Αιώνες Ελληνική Ζωγραφική, Αθήνα, 2001, σ. 65.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 44.
Αγαθονίκου, E., Κατσανάκη, M. (επιμ.), Άρωμα Γυναίκας στην Ελληνική Ζωγραφική, Αθήνα, 
2008, σ. 10 & εικ. 136, σ. 174.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην εβδο-
μάδα 18/4/2011-24/4/2011, καθώς και στο εξώφυλλο.
Τύπος: Σ. Β., «Εις την αίθουσαν του Ζαππείου. Η έκθεσις της ομάδος «Αρμός»», Φιλελεύθερος, 
5/1/1953. 

Π. 6418
Portrait of Fokion Dimitriades, ca 1950 (signed)
Oil on canvas, 81 x 65 cm
Donated by Maria F. Dimitriades

Π. 5138
Female Nude, 1950 (signed)
Oil on canvas, 69,4 x 45,2 cm
Donated by Dimitris Karayiannis
Exhibitions: Πανελλήνιος Καλλιτεχνική  Έκθεσις, Zappeion Exhibition Hall, April-May 1952 
(perhaps inv. nο. 333, p. 18).
Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, ill. 12, inv. no. 26, p. 65.
Γιάννης Μόραλης, Athens Academy, 1996, p. 30. Γιάννης Μόραλης, Cyclades Art Gallery – 
Municipality of Ermoupoli, 2005, p. 49.
Ελληνική ζωγραφική – μόνιμες συλλογές, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 
Corfu Annex, 2007, p. 117 & Νο. 71, p. 189.
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 72, p. 82.
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 45.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 47.
Ημερολόγιο 1997, Η γυναίκα και ο κόσμος της στη Νεοελληνική Τέχνη 1916-2009, National Gallery-
Alexandros Soutzos Museum. Reproduced for week 4/4/2011-10/4/2011.
Press: Καθημερινή. Επτά Ημέρες. Ζωγράφοι της γενιάς του ’30. Μόραλης. Χατζηκυριάκος-Γκίκας. 
Διαμαντόπουλος. Τσαρούχης», 1996, σ.25. 
Ίνδικτος, Νο. 12-13, February 2001, p. 115.

Π. 7684
Figure, 1951 (signed)
Egg tempera on panel, 49 x 38 cm
Donated by the artist
Exhibitions:Biennale internazionale d’arte, Venice, 1958, inv. no. 9 (?), p. 282.
Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. no. 28, p. 65.
Γιάννης Μόραλης, Athens Academy, 1996, p. 31.
Ημερολόγιο 1997: Η γυναίκα και ο κόσμος της στη Νεοελληνική Τέχνη, National Gallery-
Alexandros Soutzos Museum (also served as exhibition catalogue). Reproduced for week 
24/11/1997-30/11/1997 (see also p. 11).
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 49, p. 67.
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 38.
Στεφανίδης, Μ., Ελληνομουσείον. Έξι Αιώνες Ελληνική Ζωγραφική, Athens, 2001, p. 65.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 44.
Αγαθονίκου, E., Κατσανάκη, M. (eds), Άρωμα γυναίκας στην Ελληνική Ζωγραφική, National Gallery-
Alexandros Soutzos Museum, Athens, 2008, p. 10 & ill. 136, p. 174.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum. 
Reproduced for week 18/4/2011-24/4/2011, as well as on the cover.
Press: Σ. Β., “Εις την αίθουσαν του Ζαππείου. Η έκθεσις της ομάδος “Αρμός””, Φιλελεύθερος, 
5/1/1953. 
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Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, αριθ. 80, Ιούλιος 1962, εικ. 38, σ. 14 & σ. 28.
Καθημερινή. Επτά Ημέρες. Ζωγράφοι της γενιάς του ’30. Μόραλης. Χατζηκυριάκος-Γκίκας. 
Διαμαντόπουλος. Τσαρούχης, 1996, σ. 19.
Ίνδικτος, αρ. 12-13, Φεβρουάριος 2001, σ. 30.

Π. 7689
Μορφή, 1951 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 160 x 104 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκτίθεται στη μόνιμη έκθεση της ΕΠΜΑΣ από το 2000. 
Εκθέσεις: Πανελλήνιος Καλλιτεχνική Έκθεσις, Ζάππειο Μέγαρο, Απρίλιος – Μάιος 
1952, αρ. κατ. 335, σ. 18.
Biennale internazionale d’arte, Venezia, 1958, αρ. κατ. 8 (??), σ. 282.
Κατάλογος έργων Ζωγραφικής Ι. Μόραλη, Αίθ. εκθ. «Αρμός», Aθήναι, 16 Μαρτίου-16 
Απριλίου 1959, αρ. κατ. 1.
Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 29, σ. 53, 65.
Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, ΕΠΜΑΣ-Παράρτημα Κέρκυρας, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 
1992, σ. 42 & αρ. κατ. 16, σ. 59.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 33.
Βιβλιογραφία: Προκοπίου, Ά., Ιστορία της τέχνης 1750-1950, Τόμος Γ΄, Αθήνα, 1966, 
εικ. 153, σ. 353. 
Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., «Γιάννης Μόραλης», Οι Έλληνες Ζωγράφοι, τ. Β΄, Αθήνα, 
1975, εικ. 19, σ. 389.
Ξύδης, Αλ., Προτάσεις για την Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης. Β. Φορείς και προ-
βλήματα, Αθήνα, 1976, σ. 73.
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Θεσσαλονίκη, 1980, σ. 129, 137.
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 75, σ. 85.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, διδ. διατρ., 
Université de Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, τ. 1, σ. 182 & τ. Illustrations I, εικ. 170. 
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Μορφή, 1952 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 160 x 86 εκ. 
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Misirli, Ν., «Yannis Moralis: a truly Greek artist», Zygos. Annual edition on the Hellenic 
fine arts. 1985, V. IV, σ. 67.
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (συνέντευξη), Limited Edition, τx. 2, Απρίλιος 2010, Αθήνα, σ. 54.

Π. 7706
Επιτύμβια σύνθεση, 1958 (ενυπόγραφο)
Λάδι και αυγοτέμπερα σε χάρντμπορντ, 106,5 x 77,5 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Biennale internazionale d’arte, Venezia, 1958, αρ. κατ. 25, σ. 283.
Κατάλογος έργων Ζωγραφικής Ι. Μόραλη, Αίθ. εκθ. «Αρμός», Aθήναι, 16 Μαρτίου-16 
Απριλίου 1959, αρ. κατ. 7.
Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 37, σ. 54 & 66.
Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, ΕΠΜΑΣ-Παράρτημα Κέρκυρας, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 
1992, σ. 45.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 38.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 1997, θέμα: Η γυναίκα και ο κόσμος της στη Νεοελληνική Τέχνη (λει-
τούργησε και ως κατάλογος έκθεσης). Το έργο εικονίζεται στην εβδομάδα 22/12/1997-
28/12/1997.
Κλασικές Mνήμες στη Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη, ΕΠΜΑΣ- Πολιτιστικό Κέντρο Κοινωφε-
λούς Ιδρύματος Α. Ωνάση, 24 Οκτωβρίου – 21 Ιανουαρίου 2001. Παράταση έως το Μάρτιο 
2001, εικ. 9, σ. 33.
Η γενιά του ’30 μετά τον πόλεμο και η κατάκτηση της αφαίρεσης, Δήμος Πατρέων–Δημο-
τική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάτρας, ΕΠΜΑΣ, Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών, 
30 Σεπτεμβρίου-30 Δεκεμβρίου 2002, σ. 20.
Κλασικές Mνήμες στη Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη, ΕΠΜΑΣ-Ataturk Kultur Merkezi, 22 Μαϊ-
ου 2003 –27 Ιουνίου 2003, εικ. 9, σ. 61.
Κλασικές Mνήμες στη Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη, ΕΠΜΑΣ- Capital Museum of China, 18 
Οκτωβρίου 2007 –16 Νοεμβρίου 2007, εικ. 9, σ. 71. Βλ. και στο εξώφυλλο. 
Ελληνική ζωγραφική – μόνιμες συλλογές, ΕΠΜΑΣ-Παράρτημα Κέρκυρας, 2007, σ. 114 
(λεπτ.) & αρ. 72, σ. 190.
Αρχαιότητα και Μοντερνισμός. Κλασικές Mνήμες στη Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη, ΕΠΜΑΣ- 
Πολιτιστικό Κέντρο Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Ωνάση, Kunsthistorisches museum, 4 Ιου-
λίου 2008 –24 Αυγούστου 2008, εικ. 8, σ. 55. Βλ. και στο εξώφυλλο. 
Βιβλιογραφία: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., «Γιάννης Μόραλης», Οι Έλληνες Ζωγράφοι, τ. 
Β΄, Αθήνα, 1975, εικ. 24, σ. 392.
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Θεσσαλονίκη, 1980, εικ. 13, σ. 19 & σ. 135.
Σπητέρης, Τ., Δάσκαλοι της ελληνικής ζωγραφικής του 19ου και 20ου αιώνα, Αθήνα, 
1982, σ. 43.
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 115, σ. 116.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, διδ. διατρ., Université 
de Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, τ. 1, σ. 181-183 & τ. Illustrations I, εικ. 169. 
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 60.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτικά 
της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 71ος, τx. 2ο, Αθήνα 1996, σ. 173 [Βλ. και αναδημοσίευση στο: 
Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, χρόνος 5ος, Νοέμβριος 1996, σ. 343-349 (εδώ 
ωστόσο έχουν παραληφθεί οι αναφορές στα έργα)]. 

Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 114, p. 115.
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 59.
Χρήστου, Χρ., Ζωγραφική 20ου αιώνα, Athens, 1996, ill. 78, p. 110-111.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτικά της Ακαδημίας 
Αθηνών, vol. 71, Νο. 2, Athens, 1996, p. 173-174 [Article also reprinted in: Επίλογος ’96, ετήσια πολιτι-
στική έκδοση, year 5, November 1996, p. 343-349 (references to works have been omitted here)]. 
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (ed.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Athens, 1999, ill. 344, p. 516-517.
Μεντζαφού, Ό.,  «Γιάννης Μόραλης», Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, Athens, 1999, p. 150.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, detail of work on the page before the content page; also 
detail on p. 45; the complete work on p. 61.
Αγαθονίκου, E., Κατσανάκη, M. (eds), Άρωμα γυναίκας στην Ελληνική Ζωγραφική, National Gallery-
Alexandros Soutzos Museum, Athens, 2008, ill. 143, p. 181.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum. 
Reproduced for week 4/7/2011-10/7/2011.
Press: Σπητέρης, T., «Η 29 επίδειξις τέχνης εις την Βενετία. Τα ελληνικά έργα εις την Μπιεννάλε. Τι 
απέδωσαν οι καλλιτέχναι μας στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό πλαίσιο», Ελευθερία, 13/7/1958.
Hodin, J. P., “Venice reflects the urge for figuration”, The Studio. The Leading Magazine of 
Contemporary Art, September 1958, p. 72-75.
Ponti, G, “Il piacere di disegnare la figura umana”, Domus, 346, September 1958, p. 34.
Χατζηδάκης, Μ., «Μία μορφή της ελληνικής ζωγραφικής. Ο ανθρωπισμός της τέχνης του Μόραλη. Η 
πρώτη ατομική του έκθεσις μετά δεκαετή καθηγεσία.», Το Βήμα, 5/4/1959.
Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, Νο. 80, July 1962, ill. 52, p. 19 & p. 28.
Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 1964, p. 131.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», p. 23.
Misirli, Ν., «Yannis Moralis: a truly Greek artist», Zygos. Annual edition on the Hellenic fine arts. 
1985, vol. IV, p. 67.
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (Interview), Limited Edition, Νο. 2, April 2010, Athens, p. 54.
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Funerary Composition, 1958 (signed)
Oil and tempera on hardboard, 106,5 x 77,5 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Biennale internazionale d’arte, Venice, 1958, inv. no. 25, p. 283.
Exhibition catalogue Κατάλογος έργων ζωγραφικής Ι. Μόραλη, Armos Art Gallery, Athens, 16 
March-16 April 1959, inv. no. 7.
Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. no. 37, p. 54 & 66.
Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, Corfu Annex, 
October-December 1992, p. 45.
Γιάννης Μόραλης, Athens Academy, 1996, p. 38.
Ημερολόγιο 1997: Η γυναίκα και ο κόσμος της στη Νεοελληνική Τέχνη, National Gallery-
Alexandros Soutzos Museum (also served as exhibition catalogue). Reproduced for week 
22/12/1997-28/12/1997.
Classical Memories in Contemporary Greek Art, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum – Cultural Center, Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation, 24 
October-21 January 2001. Extended to March 2001, ill. 9, p. 33.
Η γενιά του ’30 μετά τον πόλεμο και η κατάκτηση της αφαίρεσης, Municipality of Patras 
– Patras Cultural Development Municipal Organisation, National Gallery-Alexandros 
Soutzos Museum, Patras Municipal Art Gallery, 30 September-30 December 2002, p. 20.
Classical Memories in Contemporary Greek Art, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum – Ataturk Kultur Merkezi, 22 May 2003 –27 June 2003, ill. 9, p. 61.
Classical Memories in Contemporary Greek Art, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum – Capital Museum of China, 18 October 2007 –16 November 2007, ill. 9, p. 71. 
See also the cover. 
Ελληνική ζωγραφική – μόνιμες συλλογές, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 
Corfu Annex, 2007, p. 114 (detail) & Νο. 72, p. 190.
Αρχαιότητα και Μοντερνισμός. Κλασικές Μνήμες στη Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη, National 
Gallery-Alexandros Soutzos Museum – Cultural Center, Alexander S. Onassis Public 
Benefit Foundation, Kunsthistorisches Museum, 4 July 2008 –24 August 2008, ill. 8, p. 55. 
See also the cover. 
Bibliography: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., “Γιάννης Μόραλης”, Οι Έλληνες Ζωγράφοι, vol. 
2, Athens, 1975, ill. 24, p. 392.
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Thessaloniki, 1980, ill. 13, p. 19 & p. 135.
Σπητέρης, Τ., Δάσκαλοι της ελληνικής ζωγραφικής του 19ου και 20ου αιώνα, Athens, 
1982, p. 43.
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 115, p. 116.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, doctoral thesis, 
Université de Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, vol. 1, p. 181-183 & vol. Illustrations I, ill. 169. 
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 60.
Χρήστου, Χρ., “Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του”, Πρακτικά της Ακαδημίας 
Αθηνών, vol. 71, Νο. 2, Athens, 1996, p. 173 [Article also reprinted in: Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστι-
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Λαμπράκη-Πλάκα, M. (επιμ.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Αθήνα, 1999, εικ. 351, σ. 524. 
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (σύνταξη-επιμ.), Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Αθήνα, 2001, 
σ. 110-112.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 65.
Kαψάλης, Δ. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης. Σχέδια 1934-1994, ΜΙΕΤ, 2008, σ. 279.
Αγαθονίκου, E., Κατσανάκη, M. (επιμ.), Άρωμα Γυναίκας στην Ελληνική Ζωγραφική, Αθήνα, 
2008, εικ. 148, σ. 188.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην 
εβδομάδα 23/5/2011-29/5/2011.
Τύπος: Ponti, G, “Il piacere di disegnare la figura umana”, 
Domus, Σεπτέμβριος 1958, σ. 35.
Χατζηδάκης, Μ., «Μία μορφή της ελληνικής ζωγραφικής. Ο ανθρωπισμός της τέχνης του 
Μόραλη. Η πρώτη ατομική του έκθεσις μετά δεκαετή καθηγεσία.», Το Βήμα, 5/4/1959.
Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, αριθ. 80, Ιούλιος 1962, εικ. 53, σ. 20 & σ. 28.
Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 1964, χρόνος 21ος, «Γιάννης Μόραλης», σ. 134.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 21.
Misirli, Ν., «Yannis Moralis: a truly Greek artist», Zygos. Annual edition on the Hellenic fine arts. 
1985, V. IV, σ. 68. 
Καθημερινή. Επτά Ημέρες. Ζωγράφοι της γενιάς του ’30. Μόραλης. Χατζηκυριάκος-Γκίκας. 
Διαμαντόπουλος. Τσαρούχης, 1996, σ. 29.
Ίνδικτος, αρ. 12-13, Φεβρουάριος 2001, σ. 98.
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (συνέντευξη), Limited Edition, τx. 2, Απρίλιος 2010, Αθήνα, σ. 58.
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Επιτύμβια Σύνθεση Α’, 1958 – 1962 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 150,5 x 150,5 εκ. 
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Μόραλης, Athens Hilton Gallery, 29 Απριλίου – 25 Μαϊου 1963, αρ. κατ. 4.
Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 41, σ. 66.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 41.
Ο Μύθος της Γυναίκας στη Σύγχρονη Ελληνική Ζωγραφική (1930-2000), Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-
Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, 24 Ιουνίου – 23 Σεπτεμβρίου 2001, 
σ. 51 & στο εξώφυλλο.
Η γενιά του ’30 μετά τον πόλεμο και η κατάκτηση της αφαίρεσης, Δήμος Πατρέων–Δημοτική Επιχείρη-
ση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάτρας, ΕΠΜΑΣ, Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών, 30 Σεπτεμβρίου-30 Δε-
κεμβρίου 2002, σ. 18.
Γιάννης  Μόραλης, Πινακοθήκη Κυκλάδων-Δήμος Ερμούπολης, 2005, σ. 54
Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 12, 
σ. 59 & σ. 231-232. 
Βιβλιογραφία: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., «Γιάννης Μόραλης», Οι Έλληνες Ζωγράφοι, 
τ. Β΄, Αθήνα, 1975, εικ. 28, σ. 394.
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Θεσσαλονίκη, 1980, εικ. 5, σ. 18.
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 128, σ. 127 & 129.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, διδ. διατρ., Université de Paris-
Sorbonne Paris IV, 1991, τ. 2, σ. 246, 247 & τ. Illustrations II, εικ. 373. 
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 68.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτικά της Ακαδημίας 
Αθηνών, τ. 71ος, τx. 2ο, Αθήνα 1996, σ. 173-174 [Βλ. και αναδημοσίευση στο: Επίλογος ’96, ετήσια πολιτι-
στική έκδοση, χρόνος 5ος, Νοέμβριος 1996, σ. 343-349 (εδώ ωστόσο έχουν παραληφθεί οι αναφορές στα 
έργα)]. 
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (επιμ.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Αθήνα, 1999, εικ. 354, σ. 526. 
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (σύνταξη-επιμ.), Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Αθήνα, 2001, εικ. 139, σ. 113, σ. 
110-112 & 130.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 70.
Παπανικολάου, Μ., «Προς την κατεύθυνση μιας εθνικιστικής τέχνης στην Ελλάδα το 1950-1960 και οι δύο 
όψεις της», Εγνατία, ΑΠΘ, τ. 11, 2007, εικ. 6, σ. 153. 
Kαψάλης, Δ. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης. Σχέδια 1934-1994, ΜΙΕΤ, 2008, σ. 278.
Κωτίδης, Α., «Τι απέγινε ο μύθος της ελληνικότητας; Μεταλλαγές ενός κοσμοειδώλου», Εγνατία, ΑΠΘ, τ. 
13, 2009, εικ. 23, σ. 178.
Τιμή στον Γιάννη Μόραλη..., ΑΣΚΤ, 2009.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην εβδομάδα 
30/5/2011-5/6/2011, καθώς και στο δισέλιδο που ακολουθεί αμέσως μετά (λεπτ.). 
Τύπος: Μεσημβρινή, 29/4/1963,  «Εγκαινιάζεται το βράδυ η γκαλερί «Χίλτον» - 16 έργα του Γιάννη Μό-
ραλη».
Βακαλό, Ε., «Κριτική. Γ. Μόραλης και επτά γλύπτες», Νέα, 10/5/1963.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 25 & σ. 31.
Highlights, τx. 7, Ιούλιος-Αύγουστος 2001, παρουσίαση: Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Ίδρυμα 
Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή, Άνδρος, Ο μύθος της γυναίκας στη σύγχρονη ελληνική ζωγρα-
φική (1930-2000), επιμέλεια: Χ. Καμπουρίδης, σ. 16.

κή έκδοση, year 5, November 1996, p. 343-349 (references to works have been omitted here)]. 
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (ed.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Athens, 1999, ill. 351, p. 524. 
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (contr. – ed.), Γ. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Athens, 2001, p. 110-112.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 65.
Kαψάλης, Δ. (ed.), Γιάννης Μόραλης. Σχέδια 1934-1994, National Bank of Greece Cultural 
Foundation, 2008, p. 279.
Αγαθονίκου, E., Κατσανάκη, M. (eds), Άρωμα γυναίκας στην Ελληνική Ζωγραφική, National 
Gallery-Alexandros Soutzos Museum, Athens, 2008, ill. 148, p. 188.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum. 
Reproduced for week 23/5/2011-29/5/2011.
Press: Ponti, G, “Il piacere di disegnare la figura umana”, Domus, 346, September 1958, p. 35.
Χατζηδάκης, Μ., “Μία μορφή της ελληνικής ζωγραφικής. Ο ανθρωπισμός της τέχνης του Μόραλη. 
Η πρώτη ατομική του έκθεσις μετά δεκαετή καθηγεσία.”, Το Βήμα, 5/4/1959.
Χατζηδάκης, Μ., “Γιάννης Μόραλης”, Ζυγός, Νο. 80, July 1962, ill. 53, p. 20 & p. 28.
Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 1964, year 21, “Γιάννης Μόραλης”, p. 134.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, “Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα”, p. 21.
Misirli, Ν., “Yannis Moralis: a truly Greek artist”, Ζυγός. Annual edition on the fine arts in Greece. 
1985, vol. IV, p. 68. 
Καθημερινή. Επτά Ημέρες. Ζωγράφοι της γενιάς του ’30. Μόραλης. Χατζηκυριάκος-Γκίκας. Δια-
μαντόπουλος. Τσαρούχης, 1996, p. 29.
Ίνδικτος, Νο. 12-13, February 2001, p. 98.
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (interview), Limited Edition, Νο. 2, April 2010, Athens, p. 58.
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Funerary Composition I, 1958-1962 (signed)
Oil on canvas, 150,5 x 150,5 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Μόραλης, Athens Hilton Gallery, 29 April-25 May 1963, inv. no. 4.
Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. no. 41, p. 66.
Γιάννης Μόραλης, Athens Academy, 1996, p. 41.
Ο Μύθος της Γυναίκας στη Σύγχρονη Ελληνική Ζωγραφική (1930-2000), Museum of 
Contemporary Art-Basil & Elisa Goulandris Foundation, 24 June-23 September 2001, p. 51 & 
cover.
Η γενιά του ’30 μετά τον πόλεμο και η κατάκτηση της αφαίρεσης, Municipality of Patras – Patras 
Cultural Development Municipal Organisation, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 
Patras Municipal Art Gallery, 30 September-30 December 2002, p. 18.
Γιάννης Μόραλης, Cyclades Art Gallery – Municipality of Ermoupoli, 2005, p. 54.
Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 12, p. 59 & p. 231-232. 
Bibliography: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., “Γιάννης Μόραλης”, Οι Έλληνες Ζωγράφοι, vol. 2, 
Athens, 1975, ill. 28, p. 394.
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Thessaloniki, 1980, ill. 5, p. 18.
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 128, p. 127 & 129.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, doctoral thesis, Université de Paris-
Sorbonne Paris IV, 1991, vol. 2, p. 246, 247 & vol. Illustrations II, ill. 373. 
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 68.
Χρήστου, Χρ., “Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του”, Πρακτικά της Ακαδημίας 
Αθηνών, vol. 71, Νο. 2, Athens, 1996, p. 173-174 [Article also reprinted in: Επίλογος ’96, ετήσια πολιτι-
στική έκδοση, year 5, November 1996, p. 343-349 (references to works have been omitted here)]. 
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (ed.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Athens, 1999, ill. 354, p. 526. 
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (contr. – ed.), Γ. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Athens, 2001, ill. 139, p. 113, p. 
110-112 & 130.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 70.
Παπανικολάου, Μ., “Προς την κατεύθυνση μιας εθνικιστικής τέχνης στην Ελλάδα το 1950-1960 και οι 
δύο όψεις της”, Εγνατία, Aristotle University of Thessaloniki, vol. 11, 2007, ill. 6, p. 153. 
Kαψάλης, Δ. (ed.), Γιάννης Μόραλης. Σχέδια 1934-1994, National Bank of Greece Cultural Foundation, 
2008, p. 278.
Κωτίδης, Α., “Τι απέγινε ο μύθος της ελληνικότητας; Μεταλλαγές ενός κοσμοειδώλου”, Εγνατία, 
Aristotle University of Thessaloniki, vol. 13, 2009, ill. 23, p. 178.
Τιμή στον Γιάννη Μόραλη..., Athens School of Fine Arts, 2009.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum. 
Reproduced for week 30/5/2011-5/6/2011, as well as on the two immediately following pages (detail). 
Press: Μεσημβρινή, 29/4/1963, “Εγκαινιάζεται το βράδυ η γκαλερί “Χίλτον” – 16 έργα του 
Γιάννη Μόραλη”.
Βακαλό, Ε., “Κριτική. Γ. Μόραλης  και επτά γλύπτες”, Νέα, 10/5/1963.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, “Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα”, p. 25 & 
p. 31.
Highlights, Νο. 7, July-August 2001, «Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας 
Γουλανδρή, Άνδρος, Ο Μύθος της Γυναίκας στη Σύγχρονη Ελληνική Ζωγραφική (1930-2000), 
επιμέλεια Χ. Καμπουρίδης», p. 16.
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Π. 7705
Αναπόληση, 1959 (ενυπόγραφο)
Λάδι και αυγοτέμπερα σε χάρντμπορντ, 106 x 77,4 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 38, σ. 66.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 39.
Κλασικές Mνήμες στη Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη, ΕΠΜΑΣ- Πολιτιστικό Κέντρο Κοινωφε-
λούς Ιδρύματος Α. Ωνάση, 24 Οκτωβρίου – 21 Ιανουαρίου 2001. Παράταση έως το Μάρτιο 
2001, εικ. 8, σ. 32.
Κλασικές Mνήμες στη Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη, ΕΠΜΑΣ-Ataturk Kultur Merkezi, 22 Μαϊ-
ου 2003 –27 Ιουνίου 2003, εικ. 8, σ. 59.
Κλασικές Mνήμες στη Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη, ΕΠΜΑΣ- Capital Museum of China, 18 
Οκτωβρίου 2007 –16 Νοεμβρίου 2007, εικ. 8, σ. 69. 
Αρχαιότητα και Μοντερνισμός. Κλασικές Mνήμες στη Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη, ΕΠΜΑΣ- 
Πολιτιστικό Κέντρο Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Ωνάση, Kunsthistorisches museum, 4 Ιου-
λίου 2008 –24 Αυγούστου 2008, εικ. 7, σ. 53. 
Βιβλιογραφία: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., «Γιάννης Μόραλης», Οι Έλληνες Ζωγράφοι, τ. Β΄, 
Αθήνα, 1975, εικ. 25, σ. 393.
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Θεσσαλονίκη, 1980, σ. 136.
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 116, σ. 117.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, διδ. διατρ., Université 
de Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, τ. Illustrations ΙII, εικ. 623. 
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 61.
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (επιμ.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Αθήνα, 1999, σ. 512 (λεπτ.), 
εικ. 352, σ. 524. 
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 63.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην 
εβδομάδα 11/7/2011-17/7/2011.
Τύπος: Chatzidakis, M., “Yannis Moralis”, The Charioteer: an Annual Review of Modern 
Greek Culture, No. 4, 1962, σ. 60.
Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, αριθ. 80, Ιούλιος 1962, εικ. 54, σ. 21 & σ. 28.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 24.

Π. 7703
Επιτύμβια σύνθεση Β’, 1958 – 1962 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 116 x 168 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Μόραλης, Athens Hilton Gallery, 29 Απριλίου – 25 Μαϊου 1963, αρ. κατ. 2
Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 42, σ. 66.
Μεταμορφώσεις του μοντέρνου-η ελληνική εμπειρία, ΕΠΜΑΣ, 14 Μαΐου-13 Σεπτ. 1992, 
αρ. κατ. 132, σ. 102.
Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, ΕΠΜΑΣ-Παράρτημα Κέρκυρας, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1992, σ. 47 & 
αρ. κατ. 19, σ. 59.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 44-45.
Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Mουσείο Μπενάκη, 2001, εικ. 140, σ. 114 &  σ. 
110-112 & 130.
Η γενιά του ’30 μετά τον πόλεμο και η κατάκτηση της αφαίρεσης, Δήμος Πατρέων–
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάτρας, ΕΠΜΑΣ, Δημοτική Πινακοθήκη 
Πατρών, 30 Σεπτεμβρίου-30 Δεκεμβρίου 2002, σ. 19.
Γιάννης  Μόραλης, Πινακοθήκη Κυκλάδων-Δήμος Ερμούπολης, 2005, σ. 55
Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 13, σ. 61 & σ. 
232-233. 
Βιβλιογραφία: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., «Γιάννης Μόραλης», Οι Έλληνες Ζωγράφοι, τ. 
Β΄, Αθήνα, 1975, σ. 394.
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Θεσσαλονίκη, 1980, εικ. 7, σ. 18.
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 129, σ. 127 & 131.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, διδ. διατρ., Université 
de Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, τ. 2, σ. 246, 247 & τ. Illustrations II, εικ. 374. 
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 69.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτικά της 
Ακαδημίας Αθηνών, τ. 71ος, τx. 2ο, Αθήνα 1996, σ. 173-174 [Βλ. και αναδημοσίευση στο: 

Π. 7705
Daydreaming, 1959 (signed)
Oil and tempera on hardboard, 106 x 77,4 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. no. 
38, p. 66.
Γιάννης Μόραλης, Athens Academy, 1996, p. 39.
Classical Memories in Contemporary Greek Art, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum 
– Cultural Center, Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation, 24 October-21 January 2001. 
Extended to March 2001, ill. 8, p. 32.
Classical Memories in Contemporary Greek Art, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum – 
Ataturk Kultur Merkezi, 22 May 2003 –27 June 2003, ill. 8, p. 59.
Classical Memories in Contemporary Greek Art, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum 
– Capital Museum of China, 18 October 2007 –16 November 2007, ill. 8, p. 69. 
Αρχαιότητα και Μοντερνισμός. Κλασικές Μνήμες στη Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη, National Gallery-
Alexandros Soutzos Museum – Cultural Center, Alexander S. Onassis Public Benefit Founda-
tion, Kunsthistorisches Museum, 4 July 2008-24 August 2008, ill. 7, p. 53. 
Bibliography: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., “Γιάννης Μόραλης”, Οι Έλληνες Ζωγράφοι, vol. 2, Ath-
ens, 1975, ill. 25, p. 393.
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Thessaloniki, 1980, p. 136.
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 116, p. 117.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, doctoral thesis, Université de 
Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, vol. Illustrations ΙII, ill. 623. 
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 61.
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (ed.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Athens, 1999, p. 512 (detail), ill. 352, p. 524. 
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 63.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum. 
Reproduced for week 11/7/2011-17/7/2011.
Press: Chatzidakis, M., “Yannis Moralis”, The Charioteer: an Annual Review of Modern Greek Cul-
ture, N. 4, 1962, p. 60.
Χατζηδάκης, Μ., “Γιάννης Μόραλης”, Ζυγός, Νο. 80, July 1962, ill. 54, p. 21 & p. 28.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, “Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα”, p. 24.

Π. 7703
Funerary Composition II, 1958 – 1962 (signed)
Oil on canvas, 116 x 168 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Μόραλης, Athens Hilton Gallery, 29 April-25 May 1963, inv. no. 2
Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. no. 42, p. 66.
Μεταμορφώσεις του μοντέρνου-η ελληνική εμπειρία, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum, 14 May-13 Sep. 1992, inv. no. 132, p. 102.
Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, Corfu Annex, 
October-December 1992, p. 47 & inv. no. 19, p. 59.
Γιάννης Μόραλης, Athens Academy, 1996, p. 44-45.
Γ. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Benaki Museum, 2001, ill. 140, p. 114 & p. 
110-112 & 130.
Η γενιά του ’30 μετά τον πόλεμο και η κατάκτηση της αφαίρεσης, Municipality of 
Patras – Patras Cultural Development Municipal Organisation, National Gallery-
Alexandros Soutzos Museum, Patras Municipal Art Gallery, 30 September-30 
December 2002, p. 19.
Γιάννης Μόραλης, Cyclades Art Gallery – Municipality of Ermoupoli, 2005, p. 55
I. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 13, p. 61 & p. 232-233. 
Bibliography: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., “Γιάννης Μόραλης”, Οι Έλληνες Ζωγράφοι, vol. 2, 
Athens, 1975, p. 394.
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Thessaloniki, 1980, ill. 7, p. 18.
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 129, p. 127 & 131.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, doctoral thesis, 
Université de Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, vol. 2, p. 246, 247 & vol. Illustrations II, ill. 374. 
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 69.
Χρήστου, Χρ., “Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του”, Πρακτικά της 
Ακαδημίας Αθηνών, vol. 71, Νο. 2, Athens, 1996, p. 173-174 [Article also reprinted in: 
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Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, χρόνος 5ος, Νοέμβριος 1996, σ. 343-349 (εδώ 
ωστόσο έχουν παραληφθεί οι αναφορές στα έργα)]. 
Μεντζαφού, Ό.,  «Γιάννης Μόραλης», Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, Αθήνα, 1999, σ. 151.
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (επιμ.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Αθήνα, 1999, εικ. 355, σ. 526. 
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 71.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην 
εβδομάδα 6/6/2011-12/6/2011.
Τύπος: Μεσημβρινή, 29/4/1963,  «Εγκαινιάζεται το βράδυ η γκαλερί «Χίλτον» - 16 έργα του 
Γιάννη Μόραλη».
Βακαλό, Ε., «Κριτική. Γ. Μόραλης και επτά γλύπτες», Νέα, 10/5/1963.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 25 & σ. 31.

Π. 7704
Επιτύμβια σύνθεση Γ’, 1958–1963 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 150 x 150 εκ. 
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκτίθεται στη μόνιμη έκθεση της ΕΠΜΑΣ από το 2000 
Εκθέσεις: Μόραλης, Athens Hilton Gallery, 29 Απριλίου – 25 Μαϊου 1963, αρ. κατ. 3.
Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 43, σ. 57, 66.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 43.
Ελληνική ζωγραφική. Η δεκαετία του ’30, ΕΠΜΑΣ–Παράρτημα Κέρκυρας, 1996, εικ. 2, σ. 13 
& αρ. κατ. 14, σ. 22. 
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 1997, θέμα: Η γυναίκα και ο κόσμος της στη Νεοελληνική Τέχνη (λει-
τούργησε και ως κατάλογος έκθεσης). Το έργο εικονίζεται στην εβδομάδα 15/12/1997-
21/12/1997 (βλ. και σ. 12-13).
Κλασικές Mνήμες στη Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη, ΕΠΜΑΣ- Πολιτιστικό Κέντρο Κοινωφε-
λούς Ιδρύματος Α. Ωνάση, 24 Οκτωβρίου – 21 Ιανουαρίου 2001. Παράταση έως το Μάρτιο 
2001, εικ. 7, σ. 31.
Βιβλιογραφία: Δράκος, Α., «ΜΟΡΑΛΗΣ. Και επτά γλύπτες στην “Άθενς Χίλτον Αρτ Γκάλ-
λερυ”», Ο μαγικός κύκλος..., Αθήνα, 1965, σ. 240.
Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., «Γιάννης Μόραλης», Οι Έλληνες Ζωγράφοι, τ. Β΄, Αθήνα, 1975, 
εικ. 27, σ. 395.
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Θεσσαλονίκη, 1980, εικ. 6, σ. 18.
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 130, σ. 127 & 133.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, διδ. διατρ., Université 
de Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, τ. 2, σ. 246-248 & τ. Illustrations II, εικ. 375. 
Χρήστου, Χρ., Η Εθνική Πινακοθήκη. Ελληνική Ζωγραφική 19ος-20ος αιώνας, Αθήνα, 1992, 
εικ. 169-170, σ. 200-201.
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 70.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτικά της 
Ακαδημίας Αθηνών, τ. 71ος, τx. 2ο, Αθήνα 1996, σ. 173, 175 [Βλ. και αναδημοσίευση στο: 
Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, χρόνος 5ος, Νοέμβριος 1996, σ. 343-349 (εδώ 
ωστόσο έχουν παραληφθεί οι αναφορές στα έργα)]. 
Χρήστου, Χρ., Ζωγραφική 20ου αιώνα, Αθήνα, 1996, εικ. 79, σ. 112.
Μεντζαφού, Ό.,  «Γιάννης Μόραλης», Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, Αθήνα, 1999, σ. 149.
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (επιμ.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Αθήνα, 1999, σ. 512 (λεπτ.), εικ. 356, σ. 
526 & 527. 
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (σύνταξη-επιμ.), Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Αθήνα, 2001, εικ. 
141, σ. 115 & σ. 110-112 & 130.
Στεφανίδης, Μ., Ελληνομουσείον. Έξι Αιώνες Ελληνική Ζωγραφική, Αθήνα, 2001, σ. 65.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 68.
Λαμπράκη-Πλάκα, M., Μισιρλή, Ν., (επιμ.), Θησαυροί της Εθνικής Πινακοθήκης, Αθήνα, 2006, 
αρ. 89, σ. 173.
Αγαθονίκου, E., Κατσανάκη, M. (επιμ.), Άρωμα Γυναίκας στην Ελληνική Ζωγραφική, Αθήνα, 
2008, εικ. 142, σ. 180.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην 
εβδομάδα 20/6/2011-26/6/2011, καθώς και στο δισέλιδο που ακολουθεί αμέσως μετά (λεπτ.).
Τύπος: Μεσημβρινή, 29/4/1963,  «Εγκαινιάζεται το βράδυ η γκαλερί «Χίλτον» - 16 έργα του 
Γιάννη Μόραλη».
Βακαλό, Ε., «Κριτική. Γ. Μόραλης και επτά γλύπτες», Νέα, 10/5/1963.
Ραυτοπούλου, Ε., «Στη γκαλερί «Χίλτον» η έκθεσις Γιάννη Μόραλη επτά έλληνες γλύπτες», 
Μεσημβρινή, 10/5/1963.
Δράκος, Αλ., «Εικαστικές τέχνες. Μόραλης και επτά γλύπτες στην «Άθενς Χίλτον Αρτ Γκάλ-
λερυ»», Αθηναϊκή, 24/5/1963.
Προκοπίου, A., «Τεχνοκριτικά σημειώματα. Γιάννης Μόραλης», Καθημερινή, 20/5/1963.
Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 1964, σ. 130.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 31.
Misirli, Ν., «Yannis Moralis: a truly Greek artist», Zygos. Annual edition on the Hellenic 
fine arts. 1985, V. IV, σ. 71.
Καθημερινή. Επτά Ημέρες. Ζωγράφοι της γενιάς του ’30. Μόραλης. Χατζηκυριάκος-Γκίκας. 
Διαμαντόπουλος. Τσαρούχης, 1996, σ. 13.

Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, year 5, November 1996, p. 343-349 (references 
to works have been omitted here)]. 
Μεντζαφού, Ό., “Γιάννης Μόραλης”, Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, Athens, 1999, p. 151.
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (ed.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Athens, 1999, ill. 355, p. 526. 
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 71.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum. Reproduced for week 6/6/2011-12/6/2011.
Press: Μεσημβρινή, 29/4/1963, “Εγκαινιάζεται το βράδυ η γκαλερί “Χίλτον” – 16 έργα του Γιάν-
νη Μόραλη”.
Βακαλό, Ε., “Κριτική. Γ. Μόραλης  και επτά γλύπτες”, Νέα, 10/5/1963.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, “Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα”, p. 25 & p. 31.

Π. 7704
Funerary Composition III, 1958-1963 (signed)
Oil on canvas, 150 x 150 cm
Donated by the artist
On permanent display at the National Gallery-Alexandros Soutzos Museum since 2000.
Exhibitions: Μόραλης, Athens Hilton Gallery, 29 April-25 May 1963, inv. no. 3.
Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. no. 43, p. 57, 66.
Γιάννης Μόραλης, Athens Academy, 1996, p. 43.
Ελληνική ζωγραφική. Η δεκαετία του ’30, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 
Corfu Annex, 1996, ill. 2, p. 13 & inv. no. 14, p. 22. 
Ημερολόγιο 1997: Η γυναίκα και ο κόσμος της στη Νεοελληνική Τέχνη, National Gallery-
Alexandros Soutzos Museum (also served as exhibition catalogue). Reproduced for week 
15/12/1997-21/12/1997 (see also p. 12-13).
Classical Memories in Contemporary Greek Art, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum – Cultural Center, Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation, 24 October-21 
January 2001. Extended to March 2001, ill. 7, p. 31.
Bibliography: Δράκος, Α., “ΜΟΡΑΛΗΣ. Και επτά γλύπτες στην ‘Άθενς Χίλτον Αρτ Γκάλλερυ’”, 
Ο μαγικός κύκλος..., Athens, 1965, p. 240.
Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., “Γιάννης Μόραλης”, Οι Έλληνες Ζωγράφοι, vol. 2, Athens, 1975, ill. 
27, p. 395.
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Thessaloniki, 1980, ill. 6, p. 18.
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 130, p. 127 & 133.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, doctoral thesis, Université 
de Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, vol. 2, p. 246-248 & vol. Illustrations II, ill. 375. 
Χρήστου, Χρ., Η Εθνική Πινακοθήκη. Ελληνική Ζωγραφική 19ος-20ός αιώνας, Athens, 1992, ill. 
169-170, p. 200-201.
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 70.
Χρήστου, Χρ., “Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του”, Πρακτικά της 
Ακαδημίας Αθηνών, vol. 71, Νο. 2, Athens, 1996, p. 173, 175 [Article also reprinted in: Επί-
λογος ’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, year 5, November 1996, p. 343-349 (references to 
works have been omitted here)]. 
Χρήστου, Χρ., Ζωγραφική 20ου αιώνα, Athens, 1996, ill. 79, p. 112.
Μεντζαφού, Ό., “Γιάννης Μόραλης”, Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, Athens, 1999, p. 149.
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (ed.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Athens, 1999, p. 512 (detail), ill. 356, p. 526 & 527. 
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (contr. – ed.), Γ. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Athens, 2001, ill. 
141, p. 115 & p. 110-112 & 130.
Στεφανίδης, Μ., Ελληνομουσείον. Έξι Αιώνες Ελληνική Ζωγραφική, Athens, 2001, p. 65.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 68.
Λαμπράκη-Πλάκα, M., Μισιρλή, Ν., (ed.), Θησαυροί της Εθνικής Πινακοθήκης, Athens, 
2006, Νο. 89, p. 173.
Αγαθονίκου, E., Κατσανάκη, M. (eds), Άρωμα γυναίκας στην Ελληνική Ζωγραφική, National 
Gallery-Alexandros Soutzos Museum, Athens, 2008, ill. 142, p. 180.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum. Reproduced for week 20/6/2011-26/6/2011, as well as on the two immediately 
following pages (detail).
Press: Μεσημβρινή, 29/4/1963, “Εγκαινιάζεται το βράδυ η γκαλερί “Χίλτον” – 16 έργα του Γιάν-
νη Μόραλη”.
Βακαλό, Ε., “Κριτική. Γ. Μόραλης  και επτά γλύπτες”, Νέα, 10/5/1963.
Ραυτοπούλου, Ε., “Στη γκαλερί “Χίλτον” η έκθεσις Γιάννη Μόραλη επτά έλληνες γλύπτες”, Μεσημ-
βρινή, 10/5/1963.
Δράκος, Αλ., “Εικαστικές τέχνες. Moralis και επτά γλύπτες στην ‘Άθενς Χίλτον Αρτ Γκάλλερυ’”, 
Αθηναϊκή, 24/5/1963.
Προκοπίου, A., “Τεχνοκριτικά σημειώματα. Γιάννης Μόραλης”, Καθημερινή, 20/5/1963.
Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 1964, p. 130.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, “Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα”, p. 31.
Misirli, Ν., “Yannis Moralis: a truly Greek artist”, Ζυγός. Annual edition on the fine arts in Greece. 
1985, vol. IV, p. 71.
Καθημερινή. Επτά Ημέρες. Ζωγράφοι της γενιάς του ’30. Μόραλης. Χατζηκυριάκος-Γκίκας. Δια-
μαντόπουλος. Τσαρούχης, 1996, p. 13.
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Π. 2702
Γυμνό, 1962 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 60 x 80 εκ.
Αγορά ΕΠΜΑΣ από τον καλλιτέχνη (1963)
Εκθέσεις: Μόραλης, Athens Hilton Gallery, 29 Απριλίου – 25 Μαϊου 1963, αρ. κατ. 11.
Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, ΕΠΜΑΣ-Παράρτημα Κέρκυρας, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 
1992, σ. 53.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 46-47.
Βιβλιογραφία: Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Θεσσαλονίκη, 1980, σ. 123.
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 124, σ. 123.
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 67.
Γιάννης Μόραλης. Σχέδια 1934-1994, ΜΙΕΤ, 2008, σ. 281.
Τύπος: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 25.

Π. 7696
Νέα γυναίκα, 1962 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 63 x 43 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Μόραλης, Athens Hilton Gallery, 29 Απριλίου – 25 Μαϊου 1963, αρ. κατ. 7.
Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 47, σ. 66.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 49.
Η γενιά του ’30 μετά τον πόλεμο και η κατάκτηση της αφαίρεσης, Δήμος Πατρέων–Δημοτική 
Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάτρας, ΕΠΜΑΣ, Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών, 30 Σε-
πτεμβρίου-30 Δεκεμβρίου 2002, σ. 21.
Γιάννης  Μόραλης, Πινακοθήκη Κυκλάδων-Δήμος Ερμούπολης, 2005, σ. 51.
Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 14, σ. 63 & σ. 233. 
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 134, σ. 138.
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 73.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην 
εβδομάδα 28/11/2011-4/12/2011.
Τύπος: Καθημερινή, 30/4/1963.
Ζυγός, αρ. 90, έτος 8ο, Μάιος 1963, έτος 8ο, «Χρονικό-Εκθέσεις», σ. 51.
Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 1964, χρόνος 21ος, «Γιάννης Μόραλης», σ. 135.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 26.

Π. 7698
Ανάμνηση, 1963 (ενυπόγραφο)
Κόλλα βιναβύλ σε μουσαμά, 63 x 81 εκ. 
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Μόραλης, Athens Hilton Gallery, 29 Απριλίου – 25 Μαϊου 1963, αρ. κατ. 10.
Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 49, σ. 66.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 52-53.
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 137, σ. 141.
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 73.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτικά 
της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 71ος, τx. 2ο, Αθήνα 1996, σ. 175 [Βλ. και αναδημοσίευση στο: 
Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, χρόνος 5ος, Νοέμβριος 1996, σ. 343-349 (εδώ 
ωστόσο έχουν παραληφθεί οι αναφορές στα έργα)]. 
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην 
εβδομάδα 14/11/2011-20/11/2011.
Τύπος: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 31.

Π. 2702
Nude, 1962 (signed)
Oil on canvas, 60 x 80 cm
Acquired from the artist (1963)
Exhibitions: Μόραλης, Athens Hilton Art Gallery, 29 April-25 May 1963, inv. no. 11.
Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, Corfu Annex, 
October-December 1992, p. 53.
Γιάννης Μόραλης, Athens Academy, 1996, p. 46-47.
Bibliography: Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Thessaloniki, 1980, p. 123.
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 124, p. 123.
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 67.
Γιάννης Μόραλης. Σχέδια 1934-1994, National Bank Cultural Foundation, 2008, p. 281.
Press: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», p. 25.

Π. 7696
Young Woman, 1962 (signed)
Oil on canvas, 63 x 43 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Μόραλης, Athens Hilton Gallery, 29 April-25 May 1963, inv. no. 7.
Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. no. 47, p. 66.
Γιάννης Μόραλης, Athens Academy, 1996, p. 49.
Η γενιά του ’30 μετά τον πόλεμο και η κατάκτηση της αφαίρεσης, Municipality of Patras – Patras 
Cultural Development Municipal Organisation, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 
Patras Municipal Art Gallery, 30 September-30 December 2002, p. 21.
Γιάννης Μόραλης, Cyclades Art Gallery – Municipality of Ermoupoli, 2005, p. 51.
Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 14, p. 63 & p. 233. 
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 134, p. 138.
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 73.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum. 
Reproduced for week 28/11/2011-4/12/2011.
Press: Καθημερινή, 30/4/1963.
Ζυγός, Νο. 90, year 8, May 1963, “Χρονικό-Εκθέσεις”, p. 51.
Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 1964, year 21, “Γιάννης Μόραλης”, p. 135.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, “Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα”, p. 26.

Π. 7698
Memory, 1963 (signed)
Vinavyl glue on canvas, 63 x 81 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Μόραλης, Athens Hilton Gallery, 29 April-25 May 1963, inv. no. 10.
Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. no. 49, p. 66.
Γιάννης Μόραλης, Athens Academy, 1996, p. 52-53.
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 137, p. 141.
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 73.
Χρήστου, Χρ., “Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του”, Πρακτι-
κά της Ακαδημίας Αθηνών, vol. 71, Νο. 2, Athens, 1996, p. 175 [Article also reprinted 
in: Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, year 5, November 1996, p. 343-349 
(references to works have been omitted here)]. 
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum. Reproduced for week 14/11/2011-20/11/2011.
Press: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, “Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα”, p. 31.
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Π. 7699
Επιτύμβια Σύνθεση Δ’, 1963 (ενυπόγραφο)
Κόλλα βιναβύλ σε μουσαμά, 73 x 73 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκτίθεται στη μόνιμη έκθεση της ΕΠΜΑΣ από το 2000 
Εκθέσεις: Μόραλης, Athens Hilton Gallery, 29 Απριλίου – 25 Μαϊου 1963, αρ. κατ. 4.
Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 44, σ. 66.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 51.
Ελληνική ζωγραφική. Η δεκαετία του ’30, ΕΠΜΑΣ–Παράρτημα Κέρκυρας, 1996, εικ. 3, σ. 13 
& αρ. κατ. 15, σ. 22. 
Βιβλιογραφία: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., «Γιάννης Μόραλης», Οι Έλληνες Ζωγράφοι, τ. Β΄, 
Αθήνα, 1975, σ. 395.
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Θεσσαλονίκη, 1980, εικ. 9, σ. 19.
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 131, σ. 134 & 127.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, διδ. διατρ., Université de Paris-
Sorbonne Paris IV, 1991, τ. 2, σ. 246, 249 & τ. Illustrations II, εικ. 376. 
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 71.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτικά της Ακαδημί-
ας Αθηνών, τ. 71ος, τx. 2ο, Αθήνα 1996, σ. 173, 175 [Βλ. και αναδημοσίευση στο: Επίλογος ’96, ετήσια πο-
λιτιστική έκδοση, χρόνος 5ος, Νοέμβριος 1996, σ. 343-349 (εδώ ωστόσο έχουν παραληφθεί οι αναφο-
ρές στα έργα)]. 
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (επιμ.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Αθήνα, 1999, εικ. 357, σ. 526. 
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (σύνταξη-επιμ.), Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Αθήνα, 2001, εικ. 142, σ. 115, 
σ. 110-112.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 72.
Τύπος: Βακαλό, Ε., «Κριτική. Γ. Μόραλης και επτά γλύπτες», Νέα, 10/5/1963.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 31.

Π. 7700
Επιτύμβια Σύνθεση Ε’, 1963 (ενυπόγραφο)
Κόλλα βιναβύλ σε μουσαμά, 79 x 73 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκτίθεται στη μόνιμη έκθεση της ΕΠΜΑΣ από το 2000 
Εκθέσεις: Μόραλης, Athens Hilton Gallery, 29 Απριλίου – 25 Μαϊου 1963, αρ. κατ. 5 (βλ. και 
εικ. στο εσώφυλλο).
Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 45, σ. 66.
Μεταμορφώσεις του μοντέρνου-η ελληνική εμπειρία, ΕΠΜΑΣ, 14 Μαΐου-13 Σεπτ. 1992, αρ. 
κατ. 132, σ. 102.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 54.
Ελληνική ζωγραφική. Η δεκαετία του ’30, ΕΠΜΑΣ–Παράρτημα Κέρκυρας, 1996, εικ. 4, σ. 13 & αρ. 
κατ. 16, σ. 22. 
Βιβλιογραφία: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., «Γιάννης Μόραλης», Οι Έλληνες Ζωγράφοι, τ. Β΄, 
Αθήνα, 1975, σ. 395.
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Θεσσαλονίκη, 1980, εικ. 10, σ. 19 & 
127.
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 132, σ. 127 & 135.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, διδ. διατρ., 
Université de Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, τ. 2, σ. 246, 249 & τ. Illustrations II, εικ. 
377. 
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 72.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτικά 
της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 71ος, τx. 2ο, Αθήνα 1996, σ. 173, 175 [Βλ. και αναδημοσίευση 
στο: Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, χρόνος 5ος, Νοέμβριος 1996, σ. 343-349 
(εδώ ωστόσο έχουν παραληφθεί οι αναφορές στα έργα)]. 
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (επιμ.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Αθήνα, 1999, εικ. 358, σ. 526. 
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (σύνταξη-επιμ.), Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Αθήνα, 2001, 
εικ. 143, σ. 115, σ. 110-112 & 130.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 73.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην 
εβδομάδα 13/6/2011-16/6/2011.

Π. 7699
Funerary Composition IV, 1963 (signed)
Vinavyl glue on canvas, 73 x 73 cm
Donated by the artist
On permanent display at the National Gallery-Alexandros Soutzos Museum since 2000.
Exhibitions: Μόραλης, Athens Hilton Gallery, 29 April-25 May 1963, inv. no. 4.
Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. no. 44, p. 66.
Γιάννης Μόραλης, Athens Academy, 1996, p. 51.
Ελληνική ζωγραφική. Η δεκαετία του ’30, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 
Corfu Annex, 1996, ill. 3, p. 13 & inv. no. 15, p. 22. 
Bibliography: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., “Γιάννης Μόραλης”, Οι Έλληνες Ζωγράφοι, vol. 2, 
Athens, 1975, p. 395.
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Thessaloniki, 1980, ill. 9, p. 19.
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 131, p. 134 & 127.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, doctoral thesis, 
Université de Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, vol. 2, p. 246, 249 & vol. Illustrations II, ill. 376. 
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 71.
Χρήστου, Χρ., “Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του”, Πρακτικά της 
Ακαδημίας Αθηνών, vol. 71, Νο. 2, Athens, 1996, p. 173, 175 [Article also reprinted in: Επί-
λογος ’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, year 5, November 1996, p. 343-349 (references to 
works have been omitted here)]. 
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (ed.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Athens, 1999, ill. 357, p. 526. 
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (contr. – ed.), Γ. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Athens, 2001, ill. 
142, p. 115, p. 110-112.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 72.
Press: Βακαλό, Ε., “Κριτική. Γ. Μόραλης  και επτά γλύπτες”, Νέα, 10/5/1963.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, “Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα”, p. 31.

Π. 7700
Funerary Composition V, 1963 (signed)
Vinavyl glue on canvas, 79 x 73 cm
Donated by the artist
On permanent display at the National Gallery-Alexandros Soutzos Museum since 2000.
Exhibitions: Μόραλης, Athens Hilton Gallery, 29 April-25 May 1963, inv. no. 5 (see 
also ill. on the inside cover).
Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. no. 45, 
p. 66.
Μεταμορφώσεις του μοντέρνου-η ελληνική εμπειρία, National Gallery-Alexandros 
Soutzos Museum, 14 May-13 Sep. 1992, inv. no. 132, p. 102.
Γιάννης Μόραλης, Athens Academy, 1996, p. 54.
Ελληνική ζωγραφική. Η δεκαετία του ’30, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum, Corfu Annex, 1996, ill. 4, p. 13 & inv. no. 16, p. 22. 
Bibliography: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., “Γιάννης Μόραλης”, Οι Έλληνες Ζωγράφοι, vol. 
2, Athens, 1975, p. 395.
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Thessaloniki, 1980, ill. 10, p. 19 & 127.
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 132, p. 127 & 135.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, doctoral thesis, 
Université de Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, vol. 2, p. 246, 249 & vol. Illustrations II, 
ill. 377. 
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 72.
Χρήστου, Χρ., “Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του”, Πρακτικά 
της Ακαδημίας Αθηνών, vol. 71, Νο. 2, Athens, 1996, p. 173, 175 [Article also reprinted 
in: Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, year 5, November 1996, p. 343-349 
(references to works have been omitted here)]. 
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (ed.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Athens, 1999, ill. 358, p. 526. 
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (contr. – ed.), Γ. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Athens, 2001, ill. 
143, p. 115, p. 110-112 & 130.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 73.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum. Reproduced for week 13/6/2011-16/6/2011.
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Τύπος: Βακαλό, Ε., «Κριτική. Γ. Μόραλης και επτά γλύπτες», Νέα, 10/5/1963.
Καλλονάς, Δ., «Εικαστικές τέχνες. Η πρώτη έκθεσις ζωγραφικής και γλυπτικής στο «Χίλ-
τον», Βραδυνή, 15/5/1963.
Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 1964, χρόνος 21ος, «Γιάννης Μόραλης» (βλ. στην 1η σ. του τεύχους).
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 3

Π. 7701
Επιτύμβια Σύνθεση Ζ’, 1963 (ενυπόγραφο)
Κόλλα βιναβύλ σε μουσαμά, 79 x 73 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκτίθεται στη μόνιμη έκθεση της ΕΠΜΑΣ από το 2000 
Εκθέσεις: Μόραλης, Athens Hilton Gallery, 29 Απριλίου – 25 Μαϊου 1963, αρ. κατ. 6
Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 46, σ. 66.
Μεταμορφώσεις του μοντέρνου-η ελληνική εμπειρία, ΕΠΜΑΣ, 14 Μαΐου-13 Σεπτ. 1992, 
αρ. κατ. 132, σ. 103.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 55.
Ελληνική ζωγραφική. Η δεκαετία του ’30, ΕΠΜΑΣ–Παράρτημα Κέρκυρας, 1996, εικ. 5, 
σ. 13 & αρ. κατ. 17, σ. 22. 
Βιβλιογραφία: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., «Γιάννης Μόραλης», Οι Έλληνες Ζωγράφοι, τ. 
Β΄, Αθήνα, 1975, σ. 395.
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Θεσσαλονίκη, 1980, εικ. 11, σ. 19.
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 133, σ. 127 & 137.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, διδ. διατρ., Université 
de Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, τ. 2, σ. 246, 249 & τ. Illustrations II, εικ. 378. 
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 76.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτικά 
της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 71ος, τx. 2ο, Αθήνα 1996, σ. 173, 175 [Βλ. και αναδημοσίευση 
στο: Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, χρόνος 5ος, Νοέμβριος 1996, σ. 343-349 
(εδώ ωστόσο έχουν παραληφθεί οι αναφορές στα έργα)]. 
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (επιμ.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Αθήνα, 1999, εικ. 359, σ. 526. 
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (σύνταξη-επιμ.), Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Αθήνα, 2001, 
εικ. 144, σ. 115, σ. 110-112.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 74.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην 
εβδομάδα 21/11/2011-27/11/2011.
Τύπος:Βακαλό, Ε., «Κριτική. Γ. Μόραλης και επτά γλύπτες», Νέα, 10/5/1963.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 31. 

Π. 7697
Καλοκαίρι, 1968 (ενυπόγραφο)
Κόλλα βιναβύλ σε μουσαμά, 106 x 70 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 67, σ. 66.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 57.
Η γενιά του ’30 μετά τον πόλεμο και η κατάκτηση της αφαίρεσης, Δήμος Πατρέων–Δημο-
τική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάτρας, ΕΠΜΑΣ, Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών, 
30 Σεπτεμβρίου-30 Δεκεμβρίου 2002, σ. 22.
Γιάννης Μόραλης, Πινακοθήκη Κυκλάδων-Δήμος Ερμούπολης, 2005, σ. 56.
Ελληνική ζωγραφική – μόνιμες συλλογές, ΕΠΜΑΣ-Παράρτημα Κέρκυρας, 2007, σ. 122 & 
αρ. 88, σ. 192.
Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 19, σ. 73 & σ. 234. 
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 167, 
σ. 164.
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 111.
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (επιμ.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Αθήνα, 1999, εικ. 360, σ. 528.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται 
στην εβδομάδα 12/12/2011-18/12/2011.

Press: Βακαλό, Ε., “Κριτική. Γ. Μόραλης  και επτά γλύπτες”, Νέα, 10/5/1963.
Καλλονάς, Δ., “Εικαστικές τέχνες. Η πρώτη έκθεσις ζωγραφικής και γλυπτικής στο “Χίλ-
τον”, Βραδυνή, 15/5/1963.
Φιλολογική Πρωτοχρονιά, 1964, year 21, “Γιάννης Μόραλης” (see p. 1).
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, “Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα”, p. 31. 

Π. 7701
Funerary Composition VII, 1963 (signed)
Vinavyl glue on canvas, 79 x 73 cm
Donated by the artist
On permanent display at the National Gallery-Alexandros Soutzos Museum since 2000.
Exhibitions: Μόραλης, Athens Hilton Gallery, 29 April-25 May 1963, inv. no. 6
Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. no. 46, p. 66.
Μεταμορφώσεις του μοντέρνου-η ελληνική εμπειρία, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum, 14 May-13 Sep. 1992, inv. no. 132, p. 103.
Γιάννης Μόραλης, Athens Academy, 1996, p. 55.
Ελληνική ζωγραφική. Η δεκαετία του ’30, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 
Corfu Annex, 1996, ill. 5, p. 13 & inv. no. 17, p. 22. 
Bibliography: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., “Γιάννης Μόραλης”, Οι Έλληνες Ζωγράφοι, vol. 2, 
Athens, 1975, p. 395.
Πετρόπουλος, Η., Ελύτης. Μόραλης. Τσαρούχης, Thessaloniki, 1980, ill. 11, p. 19.
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 133, p. 127 & 137.
Tsikouta, Μ., Les influences dans la peinture grecque après 1945, doctoral thesis, 
Université de Paris-Sorbonne Paris IV, 1991, vol. 2, p. 246, 249 & vol. Illustrations II, ill. 378. 
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 76.
Χρήστου, Χρ., “Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του”, Πρακτικά της 
Ακαδημίας Αθηνών, vol. 71, Νο. 2, Athens, 1996, p. 173, 175 [Article also reprinted in: 
Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, year 5, November 1996, p. 343-349 (references 
to works have been omitted here)]. 
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (ed.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Athens, 1999, ill. 359, p. 526. 
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (contr.-ed.), Γ. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Athens, 2001, ill. 
144, p. 115, p. 110-112.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 74.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum. Reproduced for week 21/11/2011-27/11/2011.
Press: Βακαλό, Ε., “Κριτική. Γ. Μόραλης  και επτά γλύπτες”, Νέα, 10/5/1963.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, “Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα”, p. 31. 

Π. 7697
Summer, 1968 (signed)
Vinavyl glue on canvas, 106 x 70 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. 
no. 67, p. 66.
Γιάννης Μόραλης, Athens Academy, 1996, p. 57.
Η γενιά του ’30 μετά τον πόλεμο και η κατάκτηση της αφαίρεσης, Municipality of Patras 
– Patras Cultural Development Municipal Organisation, National Gallery-Alexandros 
Soutzos Museum, Patras Municipal Art Gallery, 30 September-30 December 2002, p. 22.
Γιάννης Μόραλης, Cyclades Art Gallery – Municipality of Ermoupoli, 2005, p. 56.
Ελληνική ζωγραφική – μόνιμες συλλογές, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 
Corfu Annex, 2007, p. 122 & Νο. 88, p. 192.
I. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 19, p. 73 & p. 234. 
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 167, p. 164.
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 111.
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (ed.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Athens, 1999, ill. 360, p. 528.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum. Reproduced for week 12/12/2011-18/12/2011.
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Π. 5111
Διάλογος, 1974 (ενυπόγραφο)
Λάδι σε μουσαμά, 97,8 x 165,7 εκ.
Αγορά ΕΠΜΑΣ από τον καλλιτέχνη (1976)
Εκτίθεται στη μόνιμη έκθεση της ΕΠΜΑΣ από το 2000 
Εκθέσεις: Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 86, σ. 42 & 67.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 58-59.
Ελληνική ζωγραφική. Η δεκαετία του ’30, ΕΠΜΑΣ–Παράρτημα Κέρκυρας, 1996, εικ. 6, σ. 
13 & αρ. κατ. 18, σ. 22. Το έργο-ανάμεσα σε άλλα-εικονίζεται και στο εξώφυλλο του κα-
ταλόγου.
Παρίσι-Αθήνα, 1863-1940, ΕΠΜΑΣ, 20 Δεκεμβρίου 2006 – 31 Μαρτίου 2007, αρ. κατ. 224, 
σ. 393.
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 213, σ. 213.
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 148.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτικά της Ακαδη-
μίας Αθηνών, τ. 71ος, τx. 2ο, Αθήνα 1996, σ. 176 [Βλ. και αναδημοσίευση στο: Επίλογος ’96, ετήσια πο-
λιτιστική έκδοση, χρόνος 5ος, Νοέμβριος 1996, σ. 343-349 (εδώ ωστόσο έχουν παραληφθεί οι αναφο-
ρές στα έργα)]. 
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (επιμ.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Αθήνα, 1999, εικ. 361, σ. 529.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην εβδομάδα 
19/12/2011-25/12/2011, καθώς και στο δισέλιδο που ακολουθεί αμέσως μετά.
Τύπος: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», εικ. 
17, σ. 49.
Στεφανίδης, Μ., «Η Απόλυτη Γεωμετρία της Τρυφερότητας», Living, τχ. 54, Σεπτέμβριος 
1994, σ. 58-59. 
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (συνέντευξη), Limited Edition, τx. 2, Απρίλιος 2010, Αθήνα, σ. 54.

Π. 6794
Ερωτικό, 1982 (ενυπόγραφο)
Ακρυλικό σε μουσαμά, 200 x 230,4 εκ.
Αγορά ΕΠΜΑΣ από τον καλλιτέχνη (1983)
Εκθέσεις: Μόραλης, Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Αθήνα, Νοέμβριος 1983, αρ. κατ. 17.
Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 101, σ. 67.
Γιάννης Μόραλης, Ακαδημία Αθηνών, 1996, σ. 60-61.
Η γενιά του ’30 μετά τον πόλεμο και η κατάκτηση της αφαίρεσης, Δήμος Πατρέων–
Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάτρας, ΕΠΜΑΣ, Δημοτική Πινακοθήκη 
Πατρών, 30 Σεπτεμβρίου-30 Δεκεμβρίου 2002, σ. 23 & στο εξώφυλλο.
Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 29, 
σ. 93 & σ. 236. 
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, 
εικ. 281, σ. 285.
Χρήστου, Χρ., Η Εθνική Πινακοθήκη. Ελληνική Ζωγραφική 19ος-20ός αιώνας, Αθήνα, 
1992, εικ. 171, σ. 202.
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 201.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτικά 
της Ακαδημίας Αθηνών, τ. 71ος, τx. 2ο, Αθήνα 1996, σ. 178 [Βλ. και αναδημοσίευση στο: 
Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, χρόνος 5ος, Νοέμβριος 1996, σ. 343-349 (εδώ 
ωστόσο έχουν παραληφθεί οι αναφορές στα έργα)]. 
Παπανικολάου, Μ., «Προς την κατεύθυνση μιας εθνικιστικής τέχνης στην Ελλάδα το 
1950-1960 και οι δύο όψεις της», Εγνατία, ΑΠΘ, τ. 11, 2007, εικ. 12, σ. 156. 
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην 
εβδομάδα 26/12/2011-1/1/2012.
Τύπος: Της Συντάξεως, «Ο Μόραλης δάσκαλος», Ζυγός, τχ. 60, 
Ιούλιος-Αύγουστος 1983, σ. 26.
Επίσης, λεπτομέρεια του έργου σε γραμματόσημο των ΕΛΤΑ (2010).

  

Π. 5111
Dialogue, 1974 (signed)
Oil on canvas, 97,8 x 165,7 cm
Acquired from the artist (1976)
On permanent display at the National Gallery-Alexandros Soutzos Museum since 2000. 
Exhibitions: Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. no. 
86, p. 42 & 67.
Γιάννης Μόραλης, Athens Academy, 1996, p. 58-59.
Ελληνική ζωγραφική. Η δεκαετία του ’30, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, Corfu 
Annex, 1996, ill. 6, p. 13 & inv. no. 18, p. 22. This work is reproduced among others on the 
catalogue cover.
Παρίσι-Αθήνα, 1863-1940, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 20 December 2006-
31 March 2007, inv. no. 224, p. 393.
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 213, p. 213.
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 148.
Χρήστου, Χρ., «Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του», Πρακτικά της Ακαδημίας 
Αθηνών, vol. 71, Νο. 2, Athens, 1996, p. 176 [See also reprint in Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστική έκ-
δοση, year 5, November 1996, p. 343-349 (references to works have been omitted here)]. 
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (ed.), 100 χρόνια ΕΠΜΑΣ, Athens, 1999, ill. 361, p. 529.
Ημερολόγιο 2011: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Reproduced for week 19/12/2011-25/12/2011, as 
well as in the two pages immediately following.
Press: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», 
ill. 17, p. 49.
Στεφανίδης, Μ., «Η Απόλυτη Γεωμετρία της Τρυφερότητας», Living, Νο. 54, September 
1994, p. 58-59. 
Λαμπράκη-Πλάκα, M. (interview), Limited Edition, Νο. 2, April 2010, Athens, p. 54.

Π. 6794
Erotic, 1982
Acrylic on canvas, 200 x 230,4 cm
Acquired from the artist (1983)
Exhibitions: Moralis, Zoumboulakis Art Galleries, Athens, November 1983, inv. no. 17.
Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. no. 101, 
p. 67.
Γιάννης Μόραλης, Athens Academy, 1996, p. 60-61.
Η γενιά του ’30 μετά τον πόλεμο και η κατάκτηση της αφαίρεσης, Municipality of 
Patras – Patras Cultural Development Municipal Organisation, National Gallery-
Alexandros Soutzos Museum, Patras Municipal Art Gallery, 30 September-30 
December 2002, p. 23 & cover.
I. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 29, p. 93 & p. 236. 
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 281, p. 285.
Χρήστου, Χρ., Η Εθνική Πινακοθήκη. Ελληνική Ζωγραφική 19ος-20ός αιώνας, Athens, 1992, 
ill. 171, p. 202.
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 201.
Χρήστου, Χρ., “Γιάννης Μόραλης. Ο δημιουργός, ο δάσκαλος, το έργο του”, Πρακτι-
κά της Ακαδημίας Αθηνών, vol. 71, Νο. 2, Athens, 1996, p. 178 [Article also reprinted 
in: Επίλογος ’96, ετήσια πολιτιστική έκδοση, year 5, November 1996, p. 343-349 
(references to works have been omitted here)]. 
Παπανικολάου, Μ., “Προς την κατεύθυνση μιας εθνικιστικής τέχνης στην Ελλάδα το 
1950-1960 και οι δύο όψεις της”, Εγνατία, Aristotle University of Thessaloniki, vol. 
11, 2007, ill. 12, p. 156. 
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros 
Soutzos Museum. Reproduced for week 26/12/2011-1/1/2012.
Press: Της Συντάξεως, “Ο Μόραλης δάσκαλος”, Ζυγός, Νο. 60, July-August 1983, p. 26.
Also, detail of this work on a Hellenic Post stamp (2010).
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Σχέδια 

Π. 7977/1-2
Κηφισιά-Κεφαλάρι, 1936 (ενυπόγραφο)
& Πάροδος της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, 1935 (ενυπόγραφο)
Μολύβι σε χαρτί, 26 x 33,3 εκ. & 18 x 32,5 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 50, 51, σ. 
136-137 & σ. 240.
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 421, σ. 337 (Π. 
7977/1) & εικ. 415, σ. 335 (Π. 7977/2).
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το Π. 7977/1 εικονίζεται στην 
εβδομάδα 3/10/2011-9/10/2011.
Τύπος: Ίνδικτος, αρ. 12-13, Φεβρουάριος 2001, σ. 46 (Π. 7977/2).

Π. 7971/1-2
Villa Borghese, Ρώμη, 1937 (ενυπόγραφο)
Μελάνι σε χαρτί, 23 x 30,5 εκ. & 23 x 30,5 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 52, 53, σ. 
138-139 & σ. 240.
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 439, σ. 343 
(Π. 7971/1), εικ. 438, σ. 343 (Π. 7971/2).
Τσάτσου, Ι., Άγρυπνη Αυγή, Αθήνα, 1989, σ. 70 (Π. 7971/1).
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το Π. 7971/2 εικονίζεται 
στο δισέλιδο μεταξύ των εβδομάδων 25/4-1/5/2011 και 2-8/5/2011.

Π. 7978/ 1-4
1-2. Bois de Boulogne. Halles aux vins & Boulevard Pasteur, 3-4. Fêtes Foraines, 1938
Μελάνι και υδατογραφία σε χαρτί, 1 & 2: 13 x 13,5, 3: 21 x 16, 4: 13 x 21 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 54, 55, 56, 57, σ. 
140-141 & σ. 240.
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 447, σ. 349 (Π. 7978/3), 
εικ. 448, σ. 349 (Π. 7978/3).
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 17 (Π. 7978/3) & εικ. 18 (Π. 7978/4).
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (σύνταξη-επιμ.), Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Αθήνα, 2001, εικ. 54, σ. 43 (Π. 
7978/4).
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 25 (Π. 7978/4) & σ. 26 (Π. 7978/3).

Drawings

Π. 7977/1-2
Κifissia-Κefalari, 1936 (signed)
& Off Alexandras Avenue, 1935 (signed)
Pencil on paper, 26 x 33,3 cm & 18 x 32,5 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 50, 
51, p. 136-137 & p. 240.
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 421, p. 337 (Π. 
7977/1) & ill. 415, p. 335 (Π. 7977/2).
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum. Inv. no 7977/1 is reproduced for week 3/10/2011-9/10/2011.
Press: Ίνδικτος, Νο. 12-13, February 2001, p. 46 (Π. 7977/2).

Π. 7971/1-2
Villa Borghese, Rome, 1937 (signed)
Ink on paper, 23 x 30,5 cm & 23 x 30,5 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 52, 
53, p. 138-139 & p. 240.
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 439, p. 343 (Π. 
7971/1), ill. 438, p. 343 (Π. 7971/2).
Τσάτσου, Ι., Άγρυπνη Αυγή, Athens, 1989, p. 70 (Π. 7971/1).
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum. 
Inv. no 7971/2 is reproduced on two pages between weeks 25/4-1/5/2011 and 2-8/5/2011.

Π. 7978/ 1-4
1-2. Bois de Boulogne. Halles aux vins & Boulevard Pasteur, 3-4. Fκtes Foraines, 1938
Ιnk and watercolour on paper, 1 & 2: 13 x 13,5, 3: 21 x 16, 4: 13 x 21 cm
Donated by the artist
Exhibitions: I. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 
54, 55, 56, 57, p. 140-141 & p. 240.
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 447, p. 349 
(Π. 7978/3), ill. 448, p. 349 (Π. 7978/3).
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 17 (Π. 7978/3) & ill. 18 (Π. 7978/4).
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (contr. – ed.), Γ. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Athens, 2001, 
ill. 54, p. 43 (Π. 7978/4).
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 25 (Π. 7978/4) & p. 26 (Π. 7978/3).
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Π. 7961/ 1-2
Προσχέδια σύνθεσης, 1939 (ενυπόγραφα)
Μελάνι σε χαρτί, 31, 5 x 24 εκ. & 31, 5 x 24 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 59, σ. 145 
& σ. 240. 
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 459, 460, σ. 354-355. 
Χρήστου, Χρ., Tέτσης, Π. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1996, στο εξώφυλλο (Π.7961.1).
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το Π. 7961/1
εικονίζεται στην εβδομάδα 10/10/2011-16/10/2011.
Τύπος: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 11. 

Π. 7974
Προσχέδιο για νωπογραφία, 1939
Αραιωμένο μελάνι και μολύβι σε χαρτί, 31 x 24 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 58, σ. 143 
& σ. 240.
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 457, σ. 353.
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 22.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην 
εβδομάδα 25/4/2011-1/5/2011.

Π. 7976/ 1-2
Άρτα, 1940
Μελάνι (και αραιωμένο μελάνι) σε χαρτί, 20 x 28,5 (ενυπόγραφο) & 28 x 21,5 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 61, 62, 
σ. 148-149 & σ. 241.
Βιβλιογραφία:Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το Π. 
7976/1 εικονίζεται στην εβδομάδα 31/10/2011-6/11/2011.

Π. 7981
Σπουδή, 1940 (ενυπόγραφο)
Μελάνι σε χαρτί, 44 x 25,5 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη

Π. 7961/ 1-2
Preliminary sketches for a composition, 1939 (signed)
Ink on paper, 31, 5 x 24 cm & 31, 5 x 24 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 59, p. 
145 & p. 240. 
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 459, 460, p. 354-355. 
Χρήστου, Χρ., Tέτσης, Π. (eds.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1996, cover (Π.7961.1).
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum. 
Inv. no.  7961/1 is reproduced for week 10/10/2011-16/10/2011.
Press: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, “Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα”, p. 11. 

Π. 7974
Preliminary sketch for fresco, 1939
Ink wash and pencil on paper, 31 x 24 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 58, p. 
143 & p. 240.
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 457, p. 353.
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 22.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum. Reproduced for week 25/4/2011-1/5/2011.

Π. 7976/ 1-2
Arta, 1940
Ink (and ink wash) on paper, 20 x 28,5 (signed) & 28 x 21,5 cm
Donated by the artist
Exhibitions: I. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 61, 
62, p. 148-149 & p. 241.
Bibliography: Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros 
Soutzos Museum. Inv. no  7976/1 is reproduced for week 31/10/2011-6/11/2011.

Π. 7981
Study, 1940 (signed)
Ink on paper, 44 x 25,5 cm
Donated by the artist
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Exhibitions: I. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 
60, p. 147 & p. 240-241.
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 472, p. 361.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum. Reproduced for week 5/12/2011-11/12/2011.
Press: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, “Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα”, 
p. 13. 

Π. 7967/ 1-6
1.Preveza, 2 & 5.From the Army,
3.Girls, Arta, 4.Orange Trees, 6.Female Nude, 1940 (signed)
Watercolour, ink, pencil and coloured pencils on paper
1: 12 x 14,5, 2: 14 x 17,5, 3: 21 x 14, 4: 13 x 17,5, 5: 12,5 x 12, 6: 15 x 11 cm
Donated by the artist
Exhibitions: I. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 
70, p. 155 & p. 241 (Π. 7967/1), inv. no. 71, p. 155 & p. 241-242 (Π. 7967/2), inv. no. 
69, p. 154 & p. 241 (Π. 7967/3), inv. no. 74, p. 157 & p. 242 (Π. 7967/4), inv. no. 72, p. 
156 & p. 242 (7967/5), inv. no. 73, p. 156 & p. 242 (7967/6).
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 487, p. 366 (Π. 7967/1), 
ill. 473, p. 361 (Π. 7967/2), ill. 465, p. 359 (Π. 7967/3), ill. 483, p. 364 (Π. 7967/5), ill. 471, p. 360 (Π. 
7967/6).
Χρήστου, Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 29 (Π. 7967/1).
Γ. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Benaki Museum, 2001, ill. 21, p. 21 (Π. 7967/2).
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros 
Soutzos Museum. Inv. no  7967/1 is reproduced for week 7/11/2011-13/11/2011.
Press: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, “Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα”, p. 12.

Π. 7975/ 1-4
From the Army, Arta, 1940
Ink on paper, 1: 16,5 x 21, 2: 12 x 9, 3: 19,5 x 14,7 4: 22,5 x 12,5 cm
Donated by the artist
Exhibitions: I. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 75, 
76, 77, 78, p. 158-159 & p. 242.
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 482, p. 364 (Π. 
7975/1), ill. 470, p. 360 (Π.7975/2), ill. 474, p. 361 (Π.7975/3).
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Inv. no  7975/1 is reproduced for week 
17/10/2011-23/10/2011 and Π. 7975/3 for week 24/10/2011-30/10/2011.
Press: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, “Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα”, p. 12. 

Π. 7962/ 1-2
From the Army, Arta.
Portraits of Christoforos Gountzas, 1940
Pencil and ink on paper, 29,5 x 19,5 & 23 x 19,5 cm (signed)
Donated by the artist

Εκθέσεις: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 60, 
σ. 147 & σ. 240-241.
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 472, σ. 361.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην εβδο-
μάδα 5/12/2011-11/12/2011.
Τύπος: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», 
σ. 13. 

Π. 7967/ 1-6
1.Πρέβεζα, 2 & 5. Από το στρατό,
3.Κορίτσια, Άρτα, 4.Πορτοκαλιές, 6.Γυμνό, 1940 (ενυπόγραφα)
Τέμπερα, μελάνι, μολύβι και χρωματιστά μολύβια σε χαρτί,
1: 12 x 14,5, 2: 14 x 17,5, 3: 21 x 14, 4: 13 x 17,5, 5: 12,5 x 12, 6: 15 x 11 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 70, σ. 155 & 
σ. 241 (Π. 7967/1), αρ. κατ. 71, σ. 155 & σ. 241-242 (Π. 7967/2), αρ. κατ. 69, σ. 154 & σ. 241 (Π. 
7967/3), αρ. κατ. 74, σ. 157 & σ. 242 (Π. 7967/4), αρ. κατ. 72, σ. 156 & σ. 242 (7967/5), αρ. κατ. 73, 
σ. 156 & σ. 242 (7967/6).
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 487, σ. 366 (Π. 
7967/1), εικ. 473, σ. 361 (Π. 7967/2), εικ. 465, σ. 359 (Π. 7967/3), εικ. 483, σ. 364 (Π. 7967/5), 
εικ. 471, σ. 360 (Π. 7967/6).
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 29 (Π. 7967/1).
Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Mουσείο Μπενάκη, 2001, εικ. 21, σ. 21 (Π. 7967/2).
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το Π. 7967/1 εικονίζεται στην 
εβδομάδα 7/11/2011-13/11/2011.
Τύπος: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 12.

Π. 7975/ 1-4
Από το στρατό, Άρτα, 1940
Μελάνι σε χαρτί, 1: 16,5 x 21, 2: 12 x 9, 3: 19,5 x 14,7 4: 22,5 x 12,5 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 75, 76, 77, 
78, σ. 158-159 & σ. 242.
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 482, σ. 364 (Π. 
7975/1), εικ. 470, σ. 360 (Π.7975/2), εικ. 474, σ. 361 (Π.7975/3).
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το Π. 7975/1  εικονίζεται στην 
εβδομάδα 17/10/2011-23/10/2011 & το Π. 7975/3 στην εβδομάδα 24/10/2011-30/10/2011.
Τύπος: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 12. 

Π. 7962/ 1-2
Από το στρατό, Άρτα.
Προσωπογραφίες του Χριστόφορου Γούντζα, 1940
Μολύβι και μελάνι σε χαρτί, 29,5 x 19,5 & 23 x 19,5 εκ. (ενυπόγραφο)
Δωρεά του καλλιτέχνη
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Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 467, σ. 360 & 
εικ. 480, σ. 363.
Τύπος: Ίνδικτος, αρ. 12-13, Φεβρουάριος 2001, σ. 58 (Π. 7962/1).

Π. 7968/ 1-2
Από το στρατό, Άρτα, 1940 (ενυπόγραφα)
Μελάνι και μολύβι σε χαρτί, 19,5 x 29,5 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 63, 64, σ. 
150-151 & σ. 241.
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 476, σ. 362 (Π. 
7968/1), εικ. 466, σ. 360 (Π. 7968/2).
Τύπος: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 12. 

Π. 7982/ 1-4
1. Σχέδιο, 2-4. Από το στρατό, Άρτα, 1940 (ενυπόγραφα)
Μελάνι σε χαρτί, 1: 19,5 x 10,5, 2: 29,5 x 19,5, 3: 16 x 14, 4: 16 x 19,5 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 65, 66, 67, 
68, σ. 152-153 & σ. 241.
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 479, σ. 363 (Π. 
7982/1), εικ. 469, σ. 361 (Π. 7982/2), εικ. 485, σ. 365 (Π. 7982/3), εικ. 486, σ. 365 (Π. 7982/4). 
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (σύνταξη-επιμ.), Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Αθήνα, 2001, εικ. 
20, σ. 21 (Π. 7982/3).
Τύπος: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 
12 (Π. 7982/2 & Π. 7982/3) & σ. 13 (Π. 7982/4). 
 Ίνδικτος, αρ. 12-13, Φεβρουάριος 2001, σ. 61 (Π. 7982/1).

Π. 7958/ 1-3
Προσχέδια για το έργο “Σύνθεση Α”, 7-6-1950
Λαδοπαστέλ σε χαρτί, 1: 28,5 x 35 (ενυπόγραφο), 2: 20,5 x 19,6, 3: 20 x 12,5 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, ΕΠΜΑΣ-Παράρτημα Κέρκυρας, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 
1992, σ. 44 & αρ. κατ. 14, σ. 59.
Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 79, 80, 81, σ. 160-161 & σ. 242. 
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 54, σ. 69 (Π. 7958/1). 
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (σύνταξη-επιμ.), Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Αθήνα, 2001, σ. 110-112 (βλ. 
σχετικά και τις εικόνες 136, 137, 138).
Τύπος: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 15.

Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 467, p. 360 & ill. 
480, p. 363.
Press: Ίνδικτος, Νο. 12-13, February 2001, p. 58 (Π. 7962/1).

Π. 7968/ 1-2
From the Army, Arta, 1940 (signed)
Ink and pencil on paper, 19,5 x 29,5 cm
Donated by the artist
Exhibitions: I. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 63, 
64, p. 150-151 & p. 241.
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 476, p. 362 (Π. 7968/1), 
ill. 466, p. 360 (Π. 7968/2).
Press: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, “Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα”, p. 12. 

Π. 7982/ 1-4
1. Drawing, 2-4. From the Army, Arta, 1940 (signed)
Ink on paper, 1: 19,5 x 10,5, 2: 29,5 x 19,5, 3: 16 x 14, 4: 16 x 19,5 cm
Donated by the artist
Exhibitions: I. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 65, 
66, 67, 68, p. 152-153 & p. 241.
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 479, p. 363 (Π. 
7982/1), ill. 469, p. 361 (Π. 7982/2), ill. 485, p. 365 (Π. 7982/3), ill. 486, p. 365 (Π. 7982/4). 
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (contr. – ed.), Γ. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Athens, 2001, ill. 20, p. 
21 (Π. 7982/3).
Τύπος: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 
12 (Π. 7982/2 & Π. 7982/3) & σ. 13 (Π. 7982/4). 
 Ίνδικτος, αρ. 12-13, Φεβρουάριος 2001, σ. 61 (Π. 7982/1).

Π. 7958/ 1-3
Preliminary Sketches for “Composition A”, 7-6-1950
Oil pastel on paper, 1: 28,5 x 35 (signed), 2: 20,5 x 19,6, 3: 20 x 12,5 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, Corfu 
Annex, October-December 1992, p. 44 & inv. no. 14, p. 59.
Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 79, 80, 81, p. 160-161 & p. 242. 
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 54, p. 69 (Π. 7958/1). 
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (contr. – ed.), Γ. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Athens, 2001, p. 110-112 (see 
also ills 136, 137, 138).
Press: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, “Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα”, p. 15.
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Π. 7972/ 1-3
1. Μορφή, 2. Εργαστήρι, 3. Κηφισιά (1950), 1954 (ενυπόγραφα)
Μολύβι σε χαρτί, 1: 21,5 x 9, 2: 18,4 x 24, 3: 17,5 x 25 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις:
Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 94, 95, 96, σ. 174-175 & 
σ. 243-244.

Π. 7970. 1-3
1.΄Υδρα, 2. Κορίτσι, 3. Φιγούρα, 1953
Μελάνι και μολύβι σε χαρτί, 
1: 21,5 x 28,5 (ενυπόγραφo), 2 & 3: 20 x 14 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 82, 83, 84, 
σ. 162-163 & σ. 242-243.

Π. 7959/ 1-3
1.Φιγούρα, 2.Φιγούρα, 3. Εσωτερικό 1954
Λαδοπαστέλ σε χαρτί, 1: 29,6 x 16,1, 2: 29,6 x 18, 3: 19,8 x 29,8 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 103, 104, 105, 
σ. 180-181 & σ. 244. 

Π. 7963/ 1-2
Προσχέδια σύνθεσης, 1954
Μελάνι σε χαρτί, 33,5 x 21,5 & 34,5 x 24 εκ. (ενυπόγραφο)
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης  Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 87, 88, σ. 
166-167 & σ. 243. 
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 496, 497, σ. 372.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το Π. 7963/2 εικονίζεται στην 
εβδομάδα 18/7/2011-24/7/2011.

Π. 7972/ 1-3
1. Figure, 2. Atelier, 3. Kifissia (1950), 1954 (signed)
Pencil on paper, 1: 21,5 x 9, 2: 18,4 x 24, 3: 17,5 x 25 cm
Donated by the artist
Exhibitions:
Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 94, 95, 96, p. 174-
175 & p. 243-244.

Π. 7970. 1-3
1. Hydra, 2. Girl, 3. Figure, 1953
Ink and pencil on paper, 1: 21,5 x 28,5 (signed), 
2 & 3: 20 x 14 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, 
Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 82, 83, 84, 
p. 162-163 & p. 242-243.

Π. 7959/ 1-3
1.Figure, 2.Figure, 3.Still Life, 1954
Oil pastel on paper, 1: 29,6 x 16,1, 2: 29,6 x 18, 3: 19,8 x 29,8 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 103, 
104, 105, p. 180-181 & p. 244. 

Π. 7963/ 1-2
Preliminary Sketches, 1954
Ιnk on paper, 33,5 x 21,5 & 34,5 x 24 cm (signed)
Donated by the artist
Exhibitions: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 87, 
88, p. 166-167 & p. 243. 
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 496, 497, p. 372.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum. Inv. no  7963/2 is reproduced for week 18/7/2011-24/7/2011.
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Π. 7964/ 1-2
Μορφές, 1954 (ενυπόγραφα)
Μολύβι σε χαρτί, 32 x 21,5 εκ. 
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 90, 91, σ. 
170-171 & σ. 243. 
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 502, σ. 374 (Π. 
7964/2).

Π. 7966/ 1-4
Προσχέδια σύνθεσης, 1954
Λαδοπαστέλ και μολύβι σε χαρτί, 1: 19,5 x 17,5 (ενυπόγραφο), 2: 21 x 19,4 (ενυπόγραφο), 
3: 19,5 x 14, 4: 21,5 x 19 εκ. (ενυπόγραφο)
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, 
αρ. κατ. 99, 100, σ. 178-179 & σ. 244. 

Π. 7973/ 1-2
Προσχέδια σύνθεσης, 1954
Μελάνι σε χαρτί, 20,5 x 28 εκ. (ενυπόγραφο μόνο το ένα) & 20,5 x 28 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 85, σ. 164 
(βλ. και σ. 10), αρ. κατ. 86, σ. 165 & σ. 243.
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 498, σ. 373 (Π. 7973/2).

Π. 7979/ 1-2
Προσχέδια σύνθεσης, 1954 (ενυπόγραφα)
Μολύβι σε χαρτί, 17,5 x 25 & 24 x 31 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 92, σ. 172-
173 & σ. 243.
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 499 & 500, σ. 374.
Τσάτσου, Ι., Άγρυπνη Αυγή, Αθήνα, 1989, σ. 86.

Π. 7964/ 1-2
Figures, 1954 (signed)
Pencil on paper, 32 x 21,5 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, 
Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 90, 91, p. 170-171 & p. 243. 
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 502, p. 374 (Π. 
7964/2).

Π. 7966/ 1-4
Preliminary Sketches for a Composition, 1954
Oil pastel and pencil on paper, 1: 19,5 x 17,5 (signed), 
2: 21 x 19,4 (signed), 3: 19,5 x 14, 4: 21,5 x 19 cm (signed)
Donated by the artist
Exhibitions: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, 
Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 99, 100, p. 178-179 & p. 244. 

Π. 7973/ 1-2
Preliminary sketches, 1954
Ink on paper, 20,5 x 28 cm (only the one is signed) & 20,5 x 28 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 85, p. 
164 (see also p. 10), inv. no. 86, p. 165 & p. 243.
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 498, p. 373 (Π. 7973/2).

Π. 7979/ 1-2
Preliminary Sketches for a Composition, 1954 (signed)
Pencil on paper, 17,5 x 25 & 24 x 31 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 92, p. 
172-173 & p. 243.
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 499 & 500, p. 374.
Τσάτσου, Ι., Άγρυπνη Αυγή, Athens, 1989, p. 86.
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Π. 7965/ 1-4
Figures, 1954-1955
Ink and pencil on paper, 1: 29 x 21 (signed),  2: 27 x 9, 3: 20 x 20,5 (signed), 4: 21 x 11,5 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 
Corfu Annex, October-December 1992, p. 46.
Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 110, 111, 112, 113, 
p. 184-185 & p. 244-245. 
Press: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, “Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα”, p. 
18-19.

Π. 7984/ 1-4
Female Nudes, Drawing & Preliminary sketch, 1955
Pencil on paper, 1: 7,5 x 12 (signed), 2: 14 x 10, 
3: 16 x 10,5 (signed), 4: 20 x 28,5 cm (signed)
Donated by the artist
Exhibitions: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, 
Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 106, 107, 108, 109, p. 182-183 & p. 244.
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 
1988, ill. 509, p. 377 (Π. 7984/3) & ill. 599, p. 422 (Π. 7984/4).
Press: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979,  “Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα”, 
p. 18 (Π. 7984/2-4) & p. 19 (Π. 7984/1).

Π. 7957/ 1-14
Preliminary sketches and notes, 1955-1960
Ink and pencil on cardboards, 50 x 35 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 114, 
p. 186-187 & p. 245. 
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 505 (1-4), 506 (5-
8), 507 (11-14), 504 (the first drawing=9) p. 376. 
Τσάτσου, Ι., Άγρυπνη Αυγή, Athens, 1989, p. 14, 27, 34, 55, 62, 80.
Press: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, “Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα”, p. 19.

Π. 7965/ 1-4
Μορφές, 1954-1955
Μελάνι και μολύβι σε χαρτί, 1: 29 x 21 (ενυπόγραφο), 2: 27 x 9, 3: 20 x 20,5 (ενυπόγραφο), 4: 
21 x 11,5 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, ΕΠΜΑΣ-Παράρτημα Κέρκυρας, Οκτώβριος-
Δεκέμβριος 1992, σ. 46.
Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 110, 111, 112, 113, σ. 
184-185 & σ. 244-245. 
Τύπος: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, 
«Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 18-19.

Π. 7984/ 1-4
Γυμνά, Σχέδιο & Προσχέδιο σύνθεσης, 1955
Μολύβι σε χαρτί, 1: 7,5 x 12 (ενυπόγραφο), 2: 14 x 10, 
3: 16 x 10,5 (ενυπόγραφο), 4: 20 x 28,5 εκ. (ενυπόγραφο)
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 106, 107, 108, 109, σ. 182-183 & σ. 244.
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 509, σ. 377 
(Π. 7984/3) & εικ. 599, σ. 422 (Π. 7984/4).
Τύπος: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979,  «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», 
σ. 18 (Π. 7984/2-4) & σ. 19 (Π. 7984/1). 

Π. 7957/ 1-14
Προσχέδια και σημειώσεις, 1955-1960
Μελάνι και μολύβι σε χαρτόνια, 50 x 35 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 114, σ. 
186-187 & σ. 245. 
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 505 (1-4), 506 
(5-8), 507 (11-14), 504 (το 1ο σχέδιο=9) σ. 376. 
Τσάτσου, Ι., Άγρυπνη Αυγή, Αθήνα, 1989, σ. 14, 27, 34, 55, 62, 80.
Τύπος: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 19.
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Π. 7960/ 1-4
Προσχέδια και σημειώσεις, 1955-1960 (ενυπόγραφα)
Μελάνι και μολύβι σε χαρτί, 1: 21,3 x 14,5, 2: 10,8 x 10, 3: 7,1 x 9,4, 4: 21,3 x 22,5 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 115, σ. 
188-189 & σ. 245. 
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 504,  σ. 376 (ει-
κονίζονται τα Π.7960/1 & Π.7960/2, καθώς και το πρώτο σχέδιο της σύνθεσης του Π.7960/4). Το 2ο 
σχέδιο της σύνθεσης του Π.7960/4 εικ. 523, σ. 384. 
Τσάτσου, Ι., Άγρυπνη Αυγή, Αθήνα, 1989, σ. 20, 42, 46 (για τα 1-3).

Π. 7983/1-2
Εσωτερικό με δύο γυμνές φιγούρες
& Προσχέδιο σύνθεσης, 1956 (ενυπόγραφα)
Μολύβι σε χαρτί, 20,3 x 31,5 & 21 x 32 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 97, σ. 176-
177 & σ. 244.

Π. 7980
Προσχέδιο για το έργο «Επιτύμβιο», 1958 (ενυπόγραφο)
Μολύβι σε χαρτί, 29,3 x 19,5 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 116, σ. 
191 & σ. 245.
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 112, σ. 113.

Π. 7969
Κήπος στην Κηφισιά, 1959 (ενυπόγραφο)
Μολύβι σε χαρτί, 31 x 25 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
Εκθέσεις: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 2008, αρ. κατ. 89, σ. 
168-9 & σ. 243.
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 512, σ. 378.

Π. 7960/ 1-4
Preliminary Sketches and Notes, 1955-1960 (signed)
Pencil and ink on paper, 1: 21,3 x 14,5, 2: 10,8 x 10, 3: 7,1 x 9,4, 4: 21,3 x 22,5 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 115, 
p. 188-189 & p. 245. 
Bibliography:Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 504, p. 376 
(features Π.7960/1 & Π.7960/2, as well as the first drawing of the composition of Π.7960/4). 
The second drawing of the composition of  Π.7960/4 ill. 523, p. 384. 
Τσάτσου, Ι., Άγρυπνη Αυγή, Athens, 1989, p. 20, 42, 46 (for 1-3).

Π. 7983/1-2
Interior with two Nude Figures
& Preliminary Sketch for a Composition, 1956 (signed)
Pencil on paper, 20,3 x 31,5 & 21 x 32 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 97, p. 
176-177 & p. 244.

Π. 7980
Preliminary sketch for “Funerary Composition», 1958 (signed)
Pencil on paper, 29,3 x 19,5 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 116, 
p. 191 & p. 245.
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 112, p. 113.

Π. 7969
Garden in Kifissia, 1959 (signed)
Pencil on paper, 31 x 25 cm
Donated by the artist
Exhibitions: Ι. Μόραλης. Μια ανίχνευση, Museum of Contemporary Art, 2008, inv. no. 89, p. 
168-9 & p. 243.
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 512, p. 378.
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Xαρακτικά 

Π. 3548
Αγάπη - Ελπίς, 1934 (ενυπόγραφο)
Ξυλογραφία, 33,5 x 18 εκ.
Αγορά ΕΠΜΑΣ από τον καλλιτέχνη (1966)
Εκθέσεις: Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 121, σ. 68. 
Γιάννης Μόραλης. Χαρακτικά, Χώρος τέχνης «24», 24 Νοεμβρίου 1993-11 Δεκεμβρίου 1993 (βλ. 
στο ομώνυμο λεύκωμα των εκδόσεων Βέργος, εικ. 16, σ. 25).
Φώτα και σκιές. Πανόραμα ελληνικής χαρακτικής, ΕΠMΑΣ, 23 Φεβρουαρίου-2 Απριλίου 
2000, εικ. 134, σ. 131.
Παρίσι-Αθήνα, 1863-1940, ΕΠΜΑΣ, 20 Δεκεμβρίου 2006 – 31 Μαρτίου 2007, αρ. κατ. Χ77, σ. 
474.
Γιάννης Μόραλης. Θέατρο- Μουσική- Ποίηση. Σχέδια, μακέτες, χαρακτικά, βιβλία, Alpha 
Bank-Μουσείο Μπενάκη, 11 Ιουνίου-29 Νοεμβρίου 2009, σ. 37. 
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 586, σ. 409.
Χρήστου, Χρ., Νεοελληνική χαρακτική, Αθήνα, 1994, εικ. 139, σ. 161.
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (σύνταξη-επιμ.), Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Αθήνα, 2001, εικ. 
350, σ. 263.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 37.
Τύπος: Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, αριθ. 80, Ιούλιος 1962, εικ. 3, σ. 7 & σ. 28.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 7.

Π. 3550
Η Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, 1934 (ενυπόγραφο)
Ξυλογραφία (δοκιμή), 23,5 x 33 εκ.
Αγορά ΕΠΜΑΣ από τον καλλιτέχνη (1966)
Εκθέσεις: Sucasna Europska Grafika XVI: Grecko, Vychodoslovenske Muzeum, Kosice, 15 
Iουνίου-12 Iουλίου 1936, σ. 5 & αρ. κατ. 52, σ. 7.
Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 122, σ. 68. 
Γιάννης Μόραλης. Χαρακτικά, Χώρος τέχνης «24», 24 Νοεμβρίου 1993-11 Δεκεμβρίου 1993 (βλ. 
στο ομώνυμο λεύκωμα των εκδόσεων Βέργος, εικ. 14 σ. 23).
Φώτα και σκιές. Πανόραμα ελληνικής χαρακτικής, ΕΠMΑΣ, 23 Φεβρουαρίου-2 Απριλίου 2000, εικ. 
135, σ. 131.
Παρίσι-Αθήνα, 1863-1940, ΕΠΜΑΣ, 20 Δεκεμβρίου 2006 – 31 Μαρτίου 2007, αρ. κατ. Χ78, σ. 475.
Γιάννης Μόραλης. Θέατρο - Μουσική - Ποίηση. Σχέδια, μακέτες, χαρακτικά, βιβλία, Alpha 
Bank-Μουσείο Μπενάκη, 11 Ιουνίου-29 Νοεμβρίου 2009, σ. 36. 
Βιβλιογραφία:Τσούχλου, Δ., Μπαχαριάν, Α., Η Ανωτάτη Σχολή των Καλών Τεχνών, Αθήνα, 
1984, στο εξώφυλλο.
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 587, σ. 410.
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (σύνταξη-επιμ.), Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Αθήνα, 2001, εικ. 
27, σ. 24.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 121.
Τύπος: Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, αριθ. 80, Ιούλιος 1962, εικ. 10, σ. 7 & σ. 28.
Aicarc, v. 11, n. 20, 1/1984 (theme of this issue: “Modern and Contemporary Art in Greece”), σ.23.

Engravings

Π. 3548
Love - Hope, 1934 (signed)
Woodcut, 33,5 x 18 cm
Acquired from the artist (1966)
Exhibitions: Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. 
no. 121, p. 68. 
Γιάννης Μόραλης. Χαρακτικά, «24» Art Gallery, 24 November 1993-11 December 1993 (see the 
catalogue of the same title by Vergos Editions, ill. 16, p. 25).
Φώτα και σκιές. Πανόραμα ελληνικής χαρακτικής, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum, 23 February-2 April 2000, ill. 134, p. 131.
Παρίσι-Αθήνα, 1863-1940, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 20 December 2006-
31 March 2007, inv. no. Χ77, p. 474.
Γιάννης Μόραλης. Θέατρο- Μουσική - Ποίηση. Σχέδια, μακέτες, χαρακτικά, βιβλία, Alpha Bank-
Benaki Museum, 11 June-29 November 2009, p. 37. 
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 586, p. 409.
Χρήστου, Χρ., Νεοελληνική χαρακτική, Athens, 1994, ill. 139, p. 161.
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (contr. – ed.), Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Athens, 2001, ill. 350, p. 263.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 37.
Press: Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, Νο. 80, July 1962, ill. 3, p. 7 & p. 28.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», p. 7.

Π. 3550
Athens School of Fine Arts, 1934 (signed)
Woodcut (proof), 23,5 x 33 cm
Acquired from the artist (1966)
Exhibitions: Sucasna Europska Grafika XVI: Grecko, Vychodoslovenske Muzeum, Kosice, 
15 June-12 July 1936,  p. 5 & inv. no. 52, p. 7.
Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. no. 122, p. 68. 
Γιάννης Μόραλης. Χαρακτικά, «24» Art Gallery, 24 November 1993-11 December 1993 (see the 
catalogue of the same title by Vergos Editions, ill. 14, p. 23).
Φώτα και σκιές. Πανόραμα ελληνικής χαρακτικής, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 23 
February-2 April 2000, ill. 135, p. 131.
Παρίσι-Αθήνα, 1863-1940, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 20 December 2006-31 
March 2007, inv. no. Χ78, p. 475.
Γιάννης Μόραλης. Θέατρο - Μουσική - Ποίηση. Σχέδια, μακέτες, χαρακτικά, βιβλία, Alpha Bank-
Benaki Museum, 11 June-29 November 2009, p. 36. 
Bibliography:Τσούχλου, Δ., Μπαχαριάν, Α., Η Ανωτάτη Σχολή των Καλών Τεχνών, Athens, 
1984, cover.
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 587, p. 410.
Τσιγκάκου, Φ.-Μ. (contr. – ed.), Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Athens, 2001, ill. 27, p. 24.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 121.
Press: Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, Νο. 80, July 1962, ill. 10, p. 7 & p. 28.
AICARC, vol. 11, Νο. 20, 1/1984 (theme of this issue: “Modern and Contemporary Art in Greece”), p.23.
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Π. 3551
Αυτοπροσωπογραφία, 1934 (ενυπόγραφο)
Ξυλογραφία, 40,8 x 37 εκ.
Αγορά ΕΠΜΑΣ από τον καλλιτέχνη (1966)
Εκθέσεις: Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 120, σ. 68. 
Γιάννης Μόραλης. Χαρακτικά, Χώρος τέχνης «24», 24 Νοεμβρίου 1993-11 Δεκεμβρίου 1993 
(βλ. στο ομώνυμο λεύκωμα των εκδόσεων Βέργος, εικ. 12, σ. 21).
Γιάννης Μόραλης. Θέατρο- Μουσική- Ποίηση. Σχέδια, μακέτες, χαρακτικά, βιβλία, Alpha 
Bank-Μουσείο Μπενάκη, 11 Ιουνίου-29 Νοεμβρίου 2009, σ. 36 (βλ. και στο εξώφυλλο).
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 588, σ. 411.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην 
εβδομάδα 31/1/2011-6/2/2011.
Τύπος: Καθημερινή. Επτά Ημέρες. Ζωγράφοι της γενιάς του ’30. Μόραλης. Χατζηκυριάκος-
Γκίκας. Διαμαντόπουλος. Τσαρούχης, 1996, σ. 4. 
Ίνδικτος, αρ. 12-13, Φεβρουάριος 2001, σ. 15.

Π. 2916
Ύδρα, 1936 (ενυπόγραφο)
Ξυλογραφία, 29 x 31 εκ.
Δωρεά Υπουργείου Παιδείας
Εκθέσεις:Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 123, σ. 68.
Γιάννης Μόραλης. Χαρακτικά, Χώρος τέχνης «24», 24 Νοεμβρίου 1993-11 Δεκεμβρίου 1993, 
εικ. 23, σ. 32.
Γιάννης Μόραλης. Θέατρο - Μουσική - Ποίηση. Σχέδια, μακέτες, χαρακτικά, βιβλία, Alpha 
Bank-Μουσείο Μπενάκη, 11 Ιουνίου-29 Νοεμβρίου 2009, σ. 41. 
Βιβλιογραφία:Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 592, σ. 415.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 120.
Τύπος: Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, αριθ. 80, Ιούλιος 1962, εικ. 8, σ. 7 & σ. 28. 
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 8. 
Ίνδικτος, αρ. 12-13, Φεβρουάριος 2001, σ. 48.

Π. 2931/3547
Ύδρα, 1936 (ενυπόγραφο)
Ξυλογραφία, 36,5 x 40,3 εκ.
Δωρεά Υπουργείου Παιδείας
Εκθέσεις: Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 124, σ. 68.
Γιάννης Μόραλης. Χαρακτικά, Χώρος τέχνης «24», 24 Νοεμβρίου 1993-11 Δεκεμβρίου 1993, 
εικ. 24, σ. 33.
Γιάννης Μόραλης. Θέατρο – Μουσική – Ποίηση. Σχέδια, μακέτες, χαρακτικά, βιβλία, Alpha 
Bank-Μουσείο Μπενάκη, 11 Ιουνίου-29 Νοεμβρίου 2009, σ. 41. 
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 591, σ. 414.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 120.
Τύπος: Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, αριθ. 80, Ιούλιος 1962, εικ. 7, σ. 7 & 
σ. 28. 
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 8.
Ίνδικτος, αρ. 12-13, Φεβρουάριος 2001, σ. 49.

Π. 3551
Self-portrait, 1934 (signed)
Woodcut, 40,8 x 37 cm
Acquired from the artist (1966)
Exhibitions: Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. 
no. 120, p. 68. 
Γιάννης Μόραλης. Χαρακτικά, «24» Art Gallery, 24 November 1993-11 December 1993 (see 
the catalogue of the same title by Vergos Editions, ill. 12, p. 21).
Γιάννης Μόραλης. Θέατρο - Μουσική- Ποίηση. Σχέδια, μακέτες, χαρακτικά, βιβλία, Alpha 
Bank-Benaki Museum, 11 June-29 November 2009, p. 36 (see also cover).
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 588, p. 411.
Ημερολόγιο 2011: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Reproduced for week 31/1/2011-6/2/2011.
Press: Καθημερινή. Επτά Ημέρες. Ζωγράφοι της γενιάς του ’30. Μόραλης. Χατζηκυριάκος-
Γκίκας. Διαμαντόπουλος. Τσαρούχης, 1996, p. 4. 
Ίνδικτος, Νο. 12-13, February 2001, p. 15.

Π. 2916
Hydra, 1936 (signed)
Woodcut, 29 x 31 cm
Donated by the Ministry of Education
Exhibitions: Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. 
no. 123, p. 68.
Γιάννης Μόραλης. Χαρακτικά, «24» Art Gallery, 24 November 1993-11 December 1993, ill. 23, p. 32.
Γιάννης Μόραλης. Θέατρο - Μουσική- Ποίηση. Σχέδια, μακέτες, χαρακτικά, βιβλία, Alpha 
Bank-Benaki Museum, 11 June-29 November 2009, p. 41. 
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 592, p. 415.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 120.
Press: Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, Νο.  80, July 1962, ill. 8, p. 7 & p. 28.  
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», p. 8.  
Ίνδικτος, Νο. 12-13, February 2001, p. 48.

Π. 2931/3547
Hydra, 1936 (signed)
Woodcut, 36,5 x 40,3 cm
Donated by the Ministry of Education
Exhibitions: Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. 
no. 124, p. 68.
Γιάννης Μόραλης. Χαρακτικά, «24» Art Gallery, 24 November 1993-11 December 1993, ill. 
24, p. 33.
Γιάννης Μόραλης. Θέατρο – Μουσική – Ποίηση. Σχέδια, μακέτες, χαρακτικά, βιβλία, Alpha 
Bank-Benaki Museum, 11 June-29 November 2009, p. 41. 
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 591, p. 414. 
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 120.
Press: Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, Νο.  80, July 1962, ill. 7, p. 7 & p. 28.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», p. 8.
Ίνδικτος, Νο. 12-13, February 2001, p. 49.
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Π. 2914
Café, 1939 (signed)
Painted woodcut, 31 x 26 cm
Donated by the Ministry of Education
Exhibitions: Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. 
no. 125, p. 68.
Γιάννης Μόραλης. Χαρακτικά, «24» Art Gallery, 24 November 1993-11 December 1993 (see the 
catalogue of the same title by Vergos Editions, ill. 33, p. 43).
Παρίσι-Αθήνα, 1863-1940, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 20 December 2006-31 
March 2007, p. 433 & inv. no. Χ79, p. 475.
Γιάννης Μόραλης. Θέατρο- Μουσική- Ποίηση. Σχέδια, μακέτες, χαρακτικά, βιβλία, Alpha 
Bank-Benaki Museum, 11 June-29 November 2009, p. 42. 
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 596, p. 419. 
Ημερολόγιο 2011: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Reproduced for week 17/1/2011-23/1/2011.

Π. 2874
Three Girls, 1940 (signed)
Woodcut, 27,5 x 19,5 cm
Donated by the Ministry of Education
Exhibitions: Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. 
no. 127, p. 68. 
Γιάννης Μόραλης. Χαρακτικά, «24» Art Gallery, 24 November 1993-11 December 1993 (see 
also cover of the invitation to the opening and the parallel event for the presentation of the 
catalogue of the same title by Vergos Editions), ill. 40, p. 51.
Γιάννης Μόραλης. Θέατρο – Μουσική – Ποίηση. Σχέδια, μακέτες, χαρακτικά, βιβλία, Alpha 
Bank-Benaki Museum, 11 June-29 November 2009, p. 44. 
Bibliography: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., «Γιάννης Μόραλης», Οι Έλληνες Ζωγράφοι, vol. 2, 
Athens, 1975, p. 384.
Λυδάκης, Στ., Η ιστορία της νεοελληνικής ζωγραφικής (16ος-20ος αιώνας), Οι Έλληνες ζωγρά-
φοι, vol. 3, Athens, 1976, p. 263. 
Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 598, p. 421.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 122.
Ημερολόγιο 2011, Γιάννης Μόραλης 1916-2009, National Gallery-Alexandros Soutzos 
Museum. Reproduced for week 27/6/2011-3/7/2011.
Press: Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, Νο. 80, July 1962, ill. 11, p. 7 & p. 28. Ευθύνη, Νο. 
5, May 1972 (cover).
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», p. 13. 
Misirli, Ν., «Yannis Moralis: a truly Greek artist», Zygos. Annual edition on the Hellenic fine arts. 1985, 
vol. IV, p. 61.
Ίνδικτος, Νο. 12-13, February 2001, p. 53.

Π. 3549
Couple, 1942 (signed)
Woodcut (1st proof), 44 x 20,5 cm
Acquired from the artist (1966)

Π. 2914
Café, 1939 (ενυπόγραφο)
Επιζωγραφισμένη ξυλογραφία (χρωμ. με υδατογραφία), 31 x 26 εκ.
Δωρεά Υπουργείου Παιδείας
Εκθέσεις: Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 125, σ. 68.
Γιάννης Μόραλης. Χαρακτικά, Χώρος τέχνης «24», 24 Νοεμβρίου 1993-11 Δεκεμβρίου 1993 (βλ. 
στο ομώνυμο λεύκωμα των εκδόσεων Βέργος, εικ. 33, σ. 43).
Παρίσι-Αθήνα, 1863-1940, ΕΠΜΑΣ, 20 Δεκεμβρίου 2006–31 Μαρτίου 2007, σ. 433 & αρ. κατ. 
Χ79, σ. 475.
Γιάννης Μόραλης. Θέατρο- Μουσική - Ποίηση. Σχέδια, μακέτες, χαρακτικά, βιβλία, Alpha 
Bank-Μουσείο Μπενάκη, 11 Ιουνίου-29 Νοεμβρίου 2009, σ. 42. 
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 596, σ. 419. 
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην 
εβδομάδα 17/1/2011-23/1/2011.

Π. 2874
Τρεις κοπέλες, 1940 (ενυπόγραφο)
Ξυλογραφία, 27,5 x 19,5 εκ.
Δωρεά Υπουργείου Παιδείας
Εκθέσεις: Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 127, σ. 68. 
Γιάννης Μόραλης. Χαρακτικά, Χώρος τέχνης «24», 24 Νοεμβρίου 1993-11 Δεκεμβρίου 1993 
(βλ. και στο εξώφυλλο της πρόσκλησης των εγκαινίων & της παράλληλης εκδήλωσης για την 
παρουσίαση του ομώνυμου λευκώματος από τις εκδόσεις Βέργος), εικ. 40, σ. 51.
Γιάννης Μόραλης. Θέατρο – Μουσική – Ποίηση. Σχέδια, μακέτες, χαρακτικά, βιβλία, Alpha 
Bank-Μουσείο Μπενάκη, 11 Ιουνίου-29 Νοεμβρίου 2009, σ. 44. 
Βιβλιογραφία: Τζάννες-Ξηρουχάκη, Α., «Γιάννης Μόραλης», Οι Έλληνες Ζωγράφοι, τ. Β΄, 
Αθήνα, 1975, σ. 384.
Λυδάκης, Στ., Η ιστορία της νεοελληνικής ζωγραφικής (16ος – 20ος αιώνας), 
Οι Έλληνες ζωγράφοι, τ. Γ΄, Αθήνα, 1976, σ. 263. 
Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 598, σ. 421.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 122.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται 
στην εβδομάδα 27/6/2011-3/7/2011.
Τύπος: Χατζηδάκης, Μ., «Γιάννης Μόραλης», Ζυγός, αριθ. 80, Ιούλιος 1962, εικ. 11, σ. 
7 & σ. 28. Ευθύνη, τx. 5o, Μάιος 1972 (στο εξώφυλλο).
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», 
σ. 13. 
Misirli, Ν., «Yannis Moralis: a truly Greek artist», Zygos. Annual edition on the 
Hellenic fine arts. 1985, V. IV, σ. 61.
Ίνδικτος, αρ. 12-13, Φεβρουάριος 2001, σ. 53.

Π. 3549
Ζευγάρι, 1942 (ενυπόγραφο)
Ξυλογραφία (1η δοκιμή), 44 x 20,5 εκ.
Αγορά ΕΠΜΑΣ από τον καλλιτέχνη (1966)
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Εκθέσεις: Γιάννης Μόραλης, ΕΠΜΑΣ, 1988, αρ. κατ. 126, σ. 68. 
Γιάννης Μόραλης. Χαρακτικά, Χώρος τέχνης «24», 24 Νοεμβρίου 1993-11 
Δεκεμβρίου 1993 (βλ. στο ομώνυμο λεύκωμα των εκδόσεων Βέργος, εικ. 39, σ. 50).
Παρίσι-Αθήνα, 1863-1940, 
ΕΠΜΑΣ, 20 Δεκεμβρίου 2006–31 Μαρτίου 2007, αρ. κατ. Χ76, σ. 474.
Γιάννης Μόραλης. Θέατρο–Μουσική–Ποίηση. Σχέδια, μακέτες, χαρακτικά, 
βιβλία, Alpha Bank-Μουσείο Μπενάκη, 11 Ιουνίου-29 Νοεμβρίου 2009, σ. 45. 
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, 
εικ. 597, σ. 420.
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Αθήνα, 1993, εικ. 32.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 125.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται 
στην εβδομάδα 21/3/2011-27/3/2011. 
Τύπος: Καθημερινή. Επτά Ημέρες. Ζωγράφοι της γενιάς του ’30. Μόραλης. Χατζηκυ-
ριάκος-Γκίκας. Διαμαντόπουλος. Τσαρούχης, 1996, σ. 8. 

Π. 2929 / 2930
Παπαφλέσσας, 1943 (ενυπόγραφο)
Ξυλογραφία (δοκιμή), 43 x 37 εκ.
Δωρεά Υπουργείου Παιδείας
Εκθέσεις: Γιάννης Μόραλης. Χαρακτικά, 
Χώρος τέχνης «24», 24 Νοεμβρίου 1993-11 Δεκεμβρίου 1993, εικ. 37, σ. 48.

Δέκα ζωγραφικές συνθέσεις-σχόλια για τη συλλογή Ποιήματα του 
Γιώργου Σεφέρη (εκδόσεις Ίκαρος, 1965)

Π. 3430/1
Εκθέσεις: Μορφές και δημιουργοί της νεοελληνικής ζωγραφικής, Συντονιστική Επιτροπή 
Εκπολιτιστικών Σωματείων Β. Ελλάδος “Τέχνη” Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία, 1977, σ. 79.
Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, ΕΠΜΑΣ-Παράρτημα Κέρκυρας, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1992, σ. 
60.
Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Mουσείο Μπενάκη, 2001, εικ. 252, σ. 206.
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 702, σ. 452.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 128.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην 
εβδομάδα 25/7/2011–31/7/2011. 
Τύπος: Καραντώνης, Α., «Τα “Άπαντα” του Σεφέρη με εικόνες του Μόραλη. Μια ωραία έκδοση 
του “ Ίκαρου”», Ζυγός, δευτέρα περίοδος, έτος Χ, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1965, σ. 89.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 34.
Aicarc, v. 11, n. 20, 1/1984 (theme of this issue: “Modern and Contemporary Art in Greece”), σ.31.

Π. 3430/2
Εκθέσεις: Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, ΕΠΜΑΣ-Παράρτημα Κέρκυρας, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1992.
Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Mουσείο Μπενάκη, 2001, εικ. 257, σ. 211.
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 703, σ. 453.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 128.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην 
εβδομάδα 1/8/2011–7/8/2011. 
Τύπος: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 34.
Aicarc, v. 11, n. 20, 1/1984 (theme of this issue: “Modern and Contemporary Art in Greece”), σ.31.

Exhibitions: Γιάννης Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 1988, inv. 
no. 126, p. 68. 
Γιάννης Μόραλης. Χαρακτικά, «24» Art Gallery, 24 November 1993-11 December 1993 
(see the catalogue of the same title by Vergos Editions, ill. 39, p. 50).
Παρίσι-Αθήνα, 1863-1940, 
National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 20 December 2006-31 March 2007, inv. 
no. Χ76, p. 474.
Γιάννης Μόραλης. Θέατρο – Μουσική – Ποίηση. Σχέδια, μακέτες, χαρακτικά, βιβλία, Alpha 
Bank-Benaki Museum, 11 June-29 November 2009, p. 45. 
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 597, p. 420.
Χρήστου Χρ., Μόραλης, Athens, 1993, ill. 32.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 125. Ημερολόγιο 2011: Γιάννης Μόραλης 
1916-2009. Reproduced for week 21/3/2011-27/3/2011. 
Press: Καθημερινή. Επτά Ημέρες. Ζωγράφοι της γενιάς του ’30. Μόραλης. Χατζηκυριάκος-
Γκίκας. Διαμαντόπουλος. Τσαρούχης, 1996, p. 8. 

Π. 2929 / 2930
Papaflessas, 1943 (signed)
Woodcut (proof), 43 x 37 cm
Donated by the Ministry of Education
Exhibitions: Γιάννης Μόραλης. 
Χαρακτικά, «24» Art Gallery, 24 November 1993-11 December 1993, ill. 37, p. 48.

Ten paintings-pictorial commentary on the collection of Poems by 
George Seferis (Ikaros Editings, 1965)

Π. 3430/1
Exhibitions: Μορφές και δημιουργοί της νεοελληνικής ζωγραφικής, Syntonistiki Epitropi 
Ekpolitistikon Somateion V. Ellados «Techni» Makedoniki Kallitexniki Etaireia, 1977, p. 79.
Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, Corfu Annex, 
October-December 1992, p. 60.
Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Benaki Museum, 2001, ill. 252, p. 206.
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 702, p. 452.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 128.
Ημερολόγιο 2011: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Reproduced for week 25/7/2011-
31/7/2011. 
Press: Καραντώνης, Α., «Τα ‘Άπαντα’ του Σεφέρη με εικόνες του Μόραλη. Μια ωραία έκδο-
ση του ‘ Ίκαρου’», Ζυγός, 2nd period, year X, November-December 1965, p. 89.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», p. 34. AICARC, vol. 
11, Νο. 20, 1/1984 (this number focuses on “Modern and Contemporary Art in Greece”), p.31.

Π. 3430/2
Exhibitions: Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 
Corfu Annex, October-December 1992.
Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Benaki Museum, 2001, ill. 257, p. 211.
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 703, p. 453.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 128.
Ημερολόγιο 2011: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Reproduced for week 1/8/2011-7/8/2011. 
Press: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», p. 34.
AICARC, vol. 11, Νο. 20, 1/1984 (theme of this issue: “Modern and Contemporary Art in Greece”), p.31.
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Π. 3430/3
Εκθέσεις: Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, ΕΠΜΑΣ-Παράρτημα Κέρκυρας, Οκτώβριος-
Δεκέμβριος 1992.
Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Mουσείο Μπενάκη, 2001, εικ. 254, σ. 208.
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 704, σ. 454.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 128.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην 
εβδομάδα 8/8/2011–14/8/2011. 
Τύπος: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 34.
Aicarc, v. 11, n. 20, 1/1984 (theme of this issue: “Modern and Contemporary Art in Greece”), σ.31.

Π. 3430/4
Εκθέσεις: Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, ΕΠΜΑΣ-Παράρτημα Κέρκυρας, Οκτώβριος-
Δεκέμβριος 1992.
Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Mουσείο Μπενάκη, 2001, εικ. 255, σ. 209.
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 705, σ. 455.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 128.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην 
εβδομάδα 15/8/2011–21/8/2011. 
Τύπος: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 34.
Aicarc, v. 11, n. 20, 1/1984 (theme of this issue: “Modern and Contemporary Art in Greece”), σ.31.

Π. 3430/5
Εκθέσεις: Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, ΕΠΜΑΣ-Παράρτημα Κέρκυρας, Οκτώβριος-
Δεκέμβριος 1992.
Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Mουσείο Μπενάκη, 2001, εικ. 256, σ. 210.
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 706, σ. 456.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 128.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην 
εβδομάδα 22/8/2011-28/8/2011. 
Τύπος: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 34.
Aicarc, v. 11, n. 20, 1/1984 (theme of this issue: “Modern and Contemporary Art in Greece”), σ.31.

Π. 3430/6
Εκθέσεις: Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, ΕΠΜΑΣ-Παράρτημα Κέρκυρας, Οκτώβριος-
Δεκέμβριος 1992.
Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Mουσείο Μπενάκη, 2001, εικ. 258, σ. 212-213.
Βιβλιογραφία: Φωτόπουλος Β. (επιμ.), Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 1988, εικ. 708, σ. 458.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Αθήνα, 2005, σ. 129.
Ημερολόγιο ΕΠΜΑΣ 2011, θέμα: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Το έργο εικονίζεται στην 
εβδομάδα 29/8/2011–4/9/2011. 
Τύπος: Καραντώνης, Α., «Τα “Άπαντα” του Σεφέρη με εικόνες του Μόραλη. Μια ωραία έκ-
δοση του “ Ίκαρου”», Ζυγός, δευτέρα περίοδος, έτος Χ, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1965, σ. 88.
Σήμα. Περιοδικό τέχνης, τχ. 22, Μάρτιος 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», σ. 35.
Aicarc, v. 11, n. 20, 1/1984 (theme of this issue: “Modern and Contemporary Art in 
Greece”), σ.31.

Π. 3430/3
Exhibitions: Παρθένης- Γκίκας-  Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 
Corfu Annex, October-December 1992.
Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Benaki Museum, 2001, ill. 254, p. 208.
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 704, p. 454.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 128.
Ημερολόγιο 2011: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Reproduced for week 8/8/2011-14/8/2011. 
Press: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», p. 34.
AICARC, vol. 11, Νο. 20, 1/1984 (theme of this issue: “Modern and Contemporary Art in 
Greece”), p.31.

Π. 3430/4
Exhibitions: Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 
Corfu Annex, October-December 1992.
Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Benaki Museum, 2001, ill. 255, p. 209.
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 705, p. 455.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 128.
Ημερολόγιο 2011: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Reproduced for week 15/8/2011-21/8/2011. 
Press: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», p. 34.
AICARC, vol. 11, Νο. 20, 1/1984 (theme of this issue: “Modern and Contemporary Art in 
Greece”), p.31.

Π. 3430/5
Exhibitions: Παρθένης-  Γκίκας- Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 
Corfu Annex, October-December 1992.
Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Benaki Museum, 2001, ill. 256, p. 210.
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 706, p. 456.
Μπόλης, Γ., Γιάννης Μόραλης, Athens, 2005, p. 128.
Ημερολόγιο 2011: Γιάννης Μόραλης 1916-2009. Reproduced for week 22/8/2011-28/8/2011. 
Press: Σήμα. Περιοδικό τέχνης, Νο. 22, March 1979, «Μόραλης. 50 χρόνια – αφιέρωμα», p. 34.
AICARC, vol. 11, Νο. 20, 1/1984 (theme of this issue: “Modern and Contemporary Art in 
Greece”), p.31.

Π. 3430/6
Exhibitions: Παρθένης- Γκίκας- Μόραλης, National Gallery-Alexandros Soutzos Museum, 
Corfu Annex, October-December 1992.
Ι. Μόραλης. Άγγελοι, μουσική, ποίηση, Benaki Museum, 2001, ill. 258, p. 212-213.
Bibliography: Φωτόπουλος Β. (ed.), Γιάννης Μόραλης, Athens, 1988, ill. 708, p. 458.
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