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Ο ι δωρεές αποτέλεσαν το θεμέλιο της Εθνικής Πινα-
κοθήκης από την ίδρυσή της το 1900. Γενναιόδωροι 

ευπατρίδες συλλέκτες και διορατικοί εικαστικοί δημιουργοί 
πρόσφεραν τα έργα τους για να αποτελέσουν το προζύμι 
της καλλιτεχνικής παιδείας του έθνους. Αλλά και το ελληνι-
κό κράτος δεν υπήρξε άστοργο. Οι αγορές, που βασίζονται 
στις κρατικές επιχορηγήσεις, συναγωνίζονται και συνοδοι-
πορούν με τις δωρεές, για να φτάσει σήμερα η Εθνική Πινα-
κοθήκη να αριθμεί στις συλλογές της σχεδόν 20.000 έργα. 
Με τις τελευταίες μας εκθέσεις («Στα άδυτα της Εθνικής 
Πινακοθήκης» και «Δωρεές Ελλήνων καλλιτεχνών») θελή-
σαμε να φέρουμε στο φως άγνωστα έργα των συλλογών 
μας, που δεν αξίζουν λιγότερο της προσοχής μας και του 
θαυμασμού μας από εκείνα που εκτίθενται στις μόνιμες 
συλλογές. Οι εκθέσεις αυτές αποκτούν μια συμβολική ση-
μασία, καθώς ύστερα από λίγους μήνες ξεκινούν τα έργα 
επέκτασης του κτηριακού μας συγκροτήματος και το κοινό 
δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα να έρθει σε επαφή παρά 
μόνο με μικρό τμήμα των συλλογών που θα εναλλάσσονται 
στον περιορισμένο χώρο του Β’ κτηρίου της Εθνικής Γλυ-
πτοθήκης. Παράλληλα, η αποκάλυψη κρυμμένων θησαυ-
ρών, που σήμερα λόγω έλλειψης χώρου φυλάσσονται στις 
αποθήκες, μας δίνει μια πρόγευση της εμπλουτισμένης 
νέας παρουσίασης των μονίμων συλλογών στις νέες αί-
θουσες του μουσείου όταν θα ολοκληρωθούν οι εργασίες. 
Η εκτενής εισαγωγική μελέτη της επιμελήτριας της έκθε-
σης δρ. Λίνας Τσίκουτα μας δίνει το ιστορικό του εμπλουτι-
σμού των συλλογών με δωρεές και κληροδοτήματα. Και τα 
δύο παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι δωρεές καλλι-
τεχνών, και ιδιαίτερα αυτές που περιλαμβάνουν πολυάριθ-
μα έργα που καλύπτουν ένα μεγάλο χρονικό φάσμα της 
δημιουργίας τους, γίνονται συνήθως με αξιολογικά κριτή-
ρια. Έτσι συνιστούν μια μορφή κριτικής αυτοαποτίμησης, 
αφού μ’ αυτά τα έργα, τα οποία οι ίδιοι οι δημιουργοί τους 
αξιολογούν ως αντιπροσωπευτικά, επιθυμούν να εγγρα-
φούν στην ιστορία της τέχνης, η οποία κατά τεκμήριο γρά-
φεται στα μεγάλα μουσεία. Σ’ αυτή την περίπτωση ανήκουν 
οι δωρεές του Γκίκα, του Μόραλη, του Στάμου, του Τέτση, 
του γλύπτη Αβραμίδη, για να περιοριστούμε σε λίγα χαρα-
κτηριστικά παραδείγματα σημαντικών και διαχρονικών δω-
ρεών. Οι καλλιτέχνες που κληροδοτούν ολόκληρη τη δημι-
ουργία τους στο μουσείο, όπως συμβαίνει με τις γλύπτριες 
Μπέλλα Ραφτοπούλου, Φρόσω Ευθυμιάδη-Μενεγάκη ή με 
το έργο του Χρήστου Καπράλου, που πέρασε ολόκληρο 
στην Εθνική Πινακοθήκη, καθώς και με τη δωρεά Δανιήλ, 
δεν εντάσσονται σ’ αυτή την κατηγορία. Ωστόσο οι δωρεές 
αυτές είναι εξαιρετικά πολύτιμες γιατί μας επιτρέπουν να 
έχουμε τη συνολική θέαση της δημιουργίας ενός καλλιτέ-
χνη. Η παρουσία πολυάριθμων έργων ενός δημιουργού 
που πλαισιώνεται και από σχέδια, όπως συμβαίνει με τον 
Κωνσταντίνο Παρθένη, αποτελεί αληθινή ευλογία για το 
Μουσείο αλλά και για τη μελέτη του έργου τους. 

Τα κληροδοτήματα μας επιτρέπουν να μελετήσουμε, μέσω 
της ιστορίας συγκρότησης των συλλογών του δωρητή, τις 
διακυμάνσεις της καλαισθησίας των ελλήνων φιλοτέχνων. 
Το συναρπαστικό αυτό κεφάλαιο, που ανήκει στη «θεωρία 
της υποδοχής» («théorie de la réception»), συμπληρώνε-
ται από τις αποφάσεις των καλλιτεχνικών επιτροπών της 
Εθνικής Πινακοθήκης: τις αποδοχές, τους δισταγμούς, τις 
απορρίψεις και τα σχόλια που τις συνοδεύουν. Είναι η ιστο-
ρία του μουσείου αλλά και της καλαισθησίας (γούστου), 
των προτιμήσεων και του ορίζοντα υποδοχής της καλλι-
τεχνικής δημιουργίας από τους θεσμικούς εκπροσώπους 
ενός κρατικού μουσείου. 
Πολύ εύστοχα η επιμελήτρια της έκθεσης παρατηρεί ότι το 
θέμα αυτής της έκθεσης θα μπορούσε να αποτελέσει αντι-
κείμενο μιας διδακτορικής διατριβής. Για την ώρα ας απο-
λαύσουμε τα άνθη της γενναιοδωρίας των ελλήνων καλ-
λιτεχνών και ας τους εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας. 
Από την παρούσα έκθεση απουσιάζουν πολλές δωρεές 
νέων καλλιτεχνών που οι περισσότεροι υπήρξαν μαθητές 
μου στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και σήμερα δι-
αδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ελληνική καλλιτεχνι-
κή σκηνή. Τα έργα τους είχαν παρουσιαστεί στην έκθεση 
«Νέα αποκτήματα» τόσο στην Εθνική Πινακοθήκη όσο και 
σε άλλες πόλεις της Ελλάδος. Μερικά από αυτά εκτίθενται 
στο σύγχρονο τμήμα των μονίμων συλλογών. 
Ευχαριστώ και συγχαίρω την επιμελήτρια της έκθεσης 
Λίνα Τσίκουτα για την ενθουσιώδη υποστήριξη αυτού του 
δύσκολου εγχειρήματος που προετοιμάστηκε με εργώδη 
έρευνα στα αρχεία της ΕΠΜΑΣ. Το Διοικητικό Συμβούλιο 
της ΕΠΜΑΣ και ο φιλότεχνος πρόεδρός του κ. Απόστο-
λος Μπότσος, επ. πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
που υποστηρίζουν ένθερμα όλες τις δραστηριότητες του 
Μουσείου, έχουν την ευγνωμοσύνη μου. Ευχαριστώ τον 
προϊστάμενο Συντήρησης κ. Μιχάλη Δουλγερίδη και τους 
συνεργάτες του για την υγεία και την λαμπρή εμφάνιση 
των έργων, τον προϊστάμενο Διοικητικού και Οικονομικού 
κ. Κώστα Αρβανιτάκη και τους συνεργάτες του, τους πο-
λύτιμους συνεργάτες μου Ρούλα Σπανούδη, Ντίνα Πλάκα, 
τον τεχνικό μας Δημήτρη Σιφναίο, τη βοηθό μου Ειρήνη 
Τσελεπή, υπεύθυνη γραφείου Τύπου. Ευχαριστώ όλο το 
διοικητικό και το φυλακτικό προσωπικό, που υποστηρίζει 
με πίστη το έργο του μουσείου σε δύσκολους καιρούς. 
Ο Θύμιος Πρεσβύτης και ο Θοδωρής Αναγνωστόπουλος 
φρόντισαν με γνώση και αγάπη τον κατάλογο της έκθεσης. 
Ευχαριστώ επίσης την ΕΡΤ, το ΣΚΑΪ, το ΜEGA, τα ΝΕΑ, το 
ΒΗΜΑ, το FLASH, το ΒΗΜΑ FM, τον 9,84 και όλα τα μα-
ζικά μέσα που υποστηρίζουν την Εθνική Πινακοθήκη στο 
έργο της. 

Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα
Ομ. Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης

Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης
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D onations have been the foundation of the  National  
Gallery in Athens since its inception, in 1900. Gen-

erous patrician collectors and discerning visual artists 
donated their works to establish the early artistic culture 
of the Greek nation. But the Greek state was not unkind, 
either. State-supported acquisitions compete with and 
complement donations so that the National Gallery today 
may number nearly 20,000 works in its collections.
With our latest exhibitions (Unknown Treasures from the 
National Gallery Collections and Greek Artists’ Dona-
tions), we sought to bring to light unknown works from 
our collections, not less deserving of our attention and 
admiration than those on permanent display. These exhi-
bitions take on a symbolic significance, since our building 
complex expansion project is starting in a few months, 
and the public will no longer be able to access but a small 
part of the collections on rotation in the confined space 
of Building B in the National Glyptotheque. At the same 
time, the revelation of hidden treasures, today stored in 
the warehouses due to lack of space, gives us a foretaste 
of the new, enhanced permanent display in the new halls 
of the museum when the project reaches completion.
The extensive introductory essay by the exhibition cura-
tor, Dr. Lina Tsikouta, provides the history of enriching 
the collections through donations and bequests. Both are 
of particular interest. Artists’ donations, particularly those 
involving a large number of works and spanning a long 
period of time, usually involve a qualitative assessment. 
Thus, they constitute a form of critical self-evaluation, 
since it is with these works, which the artists themselves 
assess as representative, that they wish to go down in art 
history, which presumably is written in major museums. 
This applies to donations by Ghika, Moralis, Stamos, Tet-
sis, the sculptor Avramidis, to cite only a few examples 
of important and timeless donations. The artists who be-
queathed the entire body of their production to the mu-
seum, such as the sculptors Bella Raftopoulou, Frosso 
Efthymiadi-Menegaki, or Christos Kapralos, whose oeu-
vre was handed over to the National Gallery in its entirety, 
and the donation by Daniel, do not belong in this cat-
egory. These donations, however, are invaluable, as they 
enable us to have a commanding overview of an artist’s 
work over the years. The presence of a large number of 
works by a single artist, augmented by his drawings, as 
is the case with Konstantinos Parthenis, is a true blessing 
for the museum and for the study of their work.
Bequests enable us to glimpse, through the history of 
the formation of a donor’s collection, at the fluctuations 
in Greek art lovers’ taste. This exciting chapter, part of the 
“theory of reception”, is supplemented by the decisions 
of the National Gallery’s art committees: the approvals, 
hesitations, rejections, and comments that accompany 

them. It is the history of the museum as well as the history 
of taste, of the preferences and the horizon of expectation 
of artistic production by the institutional representatives of 
a state museum.
Most aptly, the exhibition curator notes that the subject 
of this exhibition could form the topic of a doctoral thesis. 
For now, let us enjoy the generous offers of Greek artists 
and let us express our gratitude to them.
Several donations by younger artists are absent in this 
exhibition, most of whom were my students at the Athens 
School of Fine Arts and today play an important role in the 
Greek art scene. Their works went on display in the New 
Acquisitions exhibition, in the National Gallery as well as 
in other cities in Greece. Some of them are on display in 
the contemporary section of the permanent collections.
I would like to thank and congratulate the exhibition cu-
rator, Lina Tsikouta, for her enthusiastic support of this 
difficult project, which was organized with laborious re-
search in the National Gallery archives. The National 
Gallery – Alexandros Soutzos Museum’s Board and its 
art-loving chairman, Apostolos Botsos, honourary chair-
man of the Court of Audit, who strongly support the mu-
seum’s activities, have my gratitude. I thank the Head of 
the Conservation Department, Michalis Doulgeridis, and 
his staff for the healthy state and dazzling appearance of 
these works, the Head of the Administration and Finance 
Department, Kostas Arvanitakis, and his colleagues, my 
valuable collaborators Roula Spanoudi, Dina Plaka, our 
technician Dimitris Sifnaios, my assistant, Irene Tselepis, 
responsible of the Press Office. I would also like to thank 
all the administrative and security personnel, who support 
the museum’s work in difficult times. Thymios Presvytis 
and Thodoris Anagnostopoulos expertly and lovingly de-
signed the exhibition catalogue.
My thanks also go to ERT, SKAI, MEGA, Ta Nea, To Vima, 
FLASH, Vima FM, and 9.84FM, and all the other media 
that support the National Gallery’s programme.

Marina Lambraki-Plaka
Professor Emerita of History of Art 

Director, National Gallery and Alexandros Soutzos Museum

PRECIOUS GIFTS OF ART



Hιδέα της παρούσας έκθεσης οφείλεται στην Διευθύ-
ντρια της Εθνικής Πινακοθήκης κα Μαρίνα Λαμπρά-

κη-Πλάκα και την ευχαριστώ που μου εμπιστεύθηκε την 
επιμέλειά της. Η προετοιμασία της συγκεκριμένης έκθε-
σης αποτέλεσε το έναυσμα για μία πιο συστηματική έρευ-
να γύρω από ένα τόσο ουσιαστικό θέμα των συλλογών του 
μουσείου μας. Η έκθεση αυτή έχει διττή σημασία, μιας και 
αποτελεί την πρώτη έκθεση μετά την πρόσφατη ανανέωση 
της θητείας της Διευθύντριας και την τελευταία πριν την με-
ταστέγαση της Πινακοθήκης. 

Η τελευταία λοιπόν έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης, το 
φθινόπωρο του 2012, πριν την μεταστέγασή της, εν όψει 
της επικείμενης επέκτασης των κτιριακών της εγκαταστά-
σεων, είναι μία ξεχωριστή, μία σημαδιακή, μία ενδοσκοπική 
έκθεση που αναδεικνύει την προσφορά και την συμμετο-
χή των Ελλήνων καλλιτεχνών στην διαμόρφωση και τον 
εμπλουτισμό των συλλογών της στη μακρόχρονη πορεία 
της λειτουργίας της. Το θέμα της έκθεσης αφορά αποκλει-
στικά τις δωρεές Ελλήνων καλλιτεχνών, τα κληροδοτήμα-
τα των καλλιτεχνών και τις δωρεές των οικογενειών τους.

Η έρευνα γύρω από ένα τόσο σημαντικό και ενδιαφέρον 
θέμα που αφορά τις δωρεές προς το παλαιότερο και 
σημαντικότερο μουσείο νεοελληνικής τέχνης της χώρας 
και ειδικότερα οι δωρεές των ίδιων των καλλιτεχνών εί-
ναι θέμα ιδιαίτερης σημασίας, το οποίο θα μπορούσε να 
αποτελέσει αντικείμενο μεγάλης μελέτης ακόμη και μιας 
διδακτορικής διατριβής. Ο περιορισμένος χρόνος προε-
τοιμασίας της έκθεσης δεν επέτρεψε παρά μόνο μία συ-
στηματική αλλά όχι διεξοδική έρευνα, η οποία παρουσιά-
ζει πληροφορίες, αποκαλύπτει στοιχεία, θέτει ερωτήματα, 
επιχειρεί νύξεις και καταλήγει σε διαπιστώσεις και κάποια 
συμπεράσματα. 

Ορισμένα στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις συλλογές 
διαφωτίζουν σχετικά με τα μεγέθη και τις κατηγορίες. Επί 
συνόλου έργων που πλησιάζουν τις 19.000, μαζί με τα ζω-
γραφικά έργα, τα γλυπτά, τα σχέδια και τα χαρακτικά, οι δω-
ρεές είναι περίπου 6.800 και τα κληροδοτήματα 4.500 έργα. 
Από αυτά τα ζωγραφικά έργα, ελαιογραφίες, ακρυλικά είναι 
περίπου 5.200, ενώ οι δωρεές καλλιτεχνών ξεπερνούν τις 
3.000 έργα. Οι δωρεές γλυπτών, πλην του Χ. Καπράλου 
φτάνουν περίπου τα 1000 έργα. 

Οι δωρεές – η έκθεση

Στην διαμόρφωση των συλλογών της Πινακοθήκης οι δωρε-
ές αποτελούν ένα σημαντικό κεφάλαιο εμπλουτισμού τους. 
Διακρίνουμε διαφόρων ειδών δωρεές, όπως δωρεές των 
ίδιων των καλλιτεχνών, των οικογενειών τους, του Υπουρ-
γείου Πολιτισμού ή Παιδείας, δωρεές διαφόρων Ιδρυμά-
των, ιδιωτών, καθώς και σημαντικά κληροδοτήματα ή ακόμη 
και κληροδοσίες σε έργα αντί φόρου κληρονομίας, σύμφω-

να με τον νόμο 2557/97, όπως αυτή των κληρονόμων του 
Νικολάου Παρθένη, γιού του Κωνσταντίνου Παρθένη, που 
εφαρμόσθηκε το 2000. Στην απόκτηση δωρεών, όπως και 
στη γενικότερη διαμόρφωση των συλλογών, μέσα στη μα-
κρόχρονη πορεία λειτουργίας της Εθνικής Πινακοθήκης ση-
μαντικό ρόλο, όπως είναι φυσικό, έπαιξαν και παίζουν οι επι-
λογές, οι προτάσεις και οι πρωτοβουλίες, τόσο των Διευθυ-
ντών, όσο και των Επιμελητών που εργάστηκαν ή δραστηρι-
οποιούνται στο μουσείο μέχρι σήμερα, καθώς και οι αποφά-
σεις της εκάστοτε καλλιτεχνικής επιτροπής. 1

Στην ιστορία της Εθνικής Πινακοθήκης, 2 οι πρώτες δω-
ρεές αναφέρονται την χρονιά της ίδρυσής της το 1900, 
με πρώτο Διευθυντή τον ζωγράφο και καθηγητή της Σχο-
λής Καλών Τεχνών Γεώργιο Ιακωβίδη. 3 Πρόκειται για 246 
έργα, κυρίως ξένων καλλιτεχνών, αλλά και του Θεόδωρου 
Βρυζάκη, δωρεές του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημί-
ου. Την επόμενη χρονιά το 1901, από το κληροδότημα Αλε-
ξάνδρου Σούτζου, προστίθενται 281 έργα, κυρίως ξένων και 
ελάχιστων ελλήνων καλλιτεχνών. Η Αικατερίνη Ροδοκανά-
κη το 1904 δωρίζει 15 έργα ξένων καλλιτεχνών, αλλά και 
το 1907 άλλα 12 και το 1909 άλλα 63, ενώ το 1925, με το 
κληροδότημα της ιδίας προστίθενται 42 έργα, πάντα κυρί-
ως ξένων καλλιτεχνών. Το 1906 έχουμε μόνο 4 έργα ξένων 
της δωρεάς Αριστάρχου Βέη. Το 1907 ο Γρηγόριος Μαρα-
σλής προσφέρει στο Ίδρυμα 155 έργα, ενώ το 1908 προστί-
θενται άλλα 27 έργα από το κληροδότημα Δημητρίου Βικέ-
λα, μεταξύ των οποίων σχέδια του Ν. Γύζη και μία ενδιαφέ-
ρουσα προσωπογραφία του ιδίου του Βικέλα εκτελεσμένη 
από τον Γ. Ροϊλό. 
Το 1910 συναντούμε το πρώτο κληροδότημα καλλιτέχνη, του 
Γεωργίου Ράλλη (1852-1909) και για το λόγο αυτό οριοθετεί 
χρονολογικά την έκθεσή μας. Το πρωτόκολλο παράδοσης 
παραλαβής αναφέρει: «Εν Αθήναις σήμερον 15ην Απριλίου 
1910 ο κ. Στέφανος Σκουλούδης Πρόεδρος της Επιτροπής 
προς επίβλεψιν της Εθνικής Πινακοθήκης παρέδωκε τω 
Εφόρω αυτής κ. Γ. Ιακωβίδη τους κάτωθι σημειουμένους 
38 πίνακας ελαιογραφιών κληροδοτηθέντας τη Εθνική Πι-
νακοθήκη υπό του αποβιώσαντος ομογενούς καλλιτέχνου 
Θεοδώρου Ιακ. Ράλλη. Liste des œuvres Th. I. Ralli - Κα-
τάλογος έργων Θεόδ. Ιακ. Ράλλη… Ο παραδούς Στέ-
φανος Σκουλούδης, Ο παραλαβών Γ. Ιακωβίδης.». Στον 
ίδιο φάκελο των αρχείων στο Κληροδότημα Θεοδώρου 
Ιακ. Ράλλη με ημερομηνία 20/3/1910 συμπληρωματι-
κά πληροφορούμαστε την καθιέρωση Διαγωνισμού με 
Βραβείο Γραφικής ύψους 1000 δρχ. με την ονομασία 
«Ράλλειος», «υπέρ Έλληνος ζωγράφου Βραβείον Ιδρύει 
εν Παρισίοις η κυρία Αικατερίνη Ι. Ράλλη, εις μνήμην 
αποβιώσαντος υιού της Θεόδωρου Ράλλη». 
Η απουσία σημαντικών δωρεών των καλλιτεχνών του 19ου 
αιώνα, δικαιολογείται απόλυτα λόγω της ίδρυσης της Πινα-
κοθήκης στην αλλαγή του αιώνα και στην απαρχή του 20ου. 

ΕΝΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠλΕΟΝ ΠΡΟΣφΟΡΕΣ 
ΠΡΟΣ τΗΝ ΕθΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟθΗΚΗ: 1900 - 2012
ΑΝΙΧΝΕΥΟΝτΑΣ τΗ βΟΥλΗΣΗ τΩΝ ΕλλΗΝΩΝ ΚΑλλΙτΕΧΝΩΝ
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Οι δωρεές των καλλιτεχνών του 19ου είναι αυτών που ζουν 
ουσιαστικά μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. 
Το 1911 έχουμε το Κληροδότημα Γεωργίου Αβέρωφ με 76 
έργα. Το 1916, ο Ιάκωβος Ρίζος δωρίζει το γνωστό έργο 
που κοσμεί την έκθεση των μονίμων συλλογών, με τίτλο, 
Στην ταράτσα, εκτελεσμένο το 1897.
Το 1918 Διευθυντής της Πινακοθήκης ορίζεται ο συγγρα-
φέας, κριτικός τέχνης και αργότερα καθηγητής στη Σχολή 
Καλών Τεχνών, Ζαχαρίας Παπαντωνίου, ενώ η θητεία του 
θα διαρκέσει μέχρι το 1940. Το 1919, αγοράζεται από τον 
Κωνσταντίνο Παρθένη (1878-1967) το γνωστό έργο του Η 
Πλαγιά, έργο του1908. Η αγορά γίνεται από την ετήσια χο-
ρηγία του Δημοσίου έναντι του ποσού των 6.000 δρχ. Από 
την αρχή της θητείας του ο Παπαντωνίου αναγνωρίζει την 
αξία και στηρίζει τον Κ. Παρθένη. Την επόμενη χρονιά το 
1920 χρονολογείται η μοναδική δωρεά που πρόσφερε ο με-
γάλος καλλιτέχνης, στην Εθνική Πινακοθήκη. Πρόκειται για 
ένα σχέδιο με κάρβουνο, διαστάσεων 114x129 εκ., με τίτλο 
Ο Θρήνος του Εσταυρωμένου. Το έργο συμμετείχε στην έκ-
θεση του Παρθένη που οργανώθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο 
τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο του 1920. Στη λίστα των 237 
έργων, με 123 ελαιογραφίες και 114 σχέδια είναι το Νο 191, 
με τιμή 5.000 δρχ. Στην οργανωτική επιτροπή της έκθεσης 
αναφέρονται ο Α. Παπαναστασίου, υπουργός, και μεταξύ 
άλλων ο Δ. Γληνός, Γεν. Γραμματεύς Υπ. Παιδείας, ο Ζα-
χαρίας Παπαντωνίου, Διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης 
και ο Γ. Χατζόπουλος, ζωγράφος, πρώτος επιμελητής της 
Εθν. Πινακοθήκης, στην ουσία ο πρώτος συντηρητής της Πι-
νακοθήκης, προσληφθείς από τον Ιακωβίδη το 1910. Ο Ια-
κωβίδης ζωγράφισε το πορτρέτο του Χατζόπουλου, εν ώρα 
εργασίας, το 1930, έργο της συλλογής Κουτλίδη. Σήμερα 
κοσμεί την κεντρική αίθουσα συντήρησης της Πινακοθήκης.
Ξεφυλλίζοντας στα αρχεία τα Πρακτικά συνεδριάσεων 
της Επιτροπής Επίβλεψης της Εθνικής Πινακοθήκης από 
15/2/1919-27/11/1920 πληροφορούμαστε σχετικά με δύο 
δωρεές που παρά κάποιες αντιρρήσεις τελικά έγιναν δε-
κτές. Παραθέτουμε αυτούσια αποσπάσματα από τα κείμε-
να της συνεδρίασης. Στο «Πρακτικόν 27 Νοεμβρίου 1920 το 
Καλλιτεχνικό Συμβούλιο της Εθνικής Πινακοθήκης συνελθόν 
ημέραν Παρασκευήν υπό του τακτικού προέδρου κ. Γ. Ια-
κωβίδου παρόντων των υπογεγραμμένων μελών αυτού Ζ. 
Παπαντωνίου και Κ. Μαλέα και λαβόν υπ’οψιν ότι εδωρήθη-
σαν εις την Πινακοθήκην υπό του κ. Γ. Κωνσταντινίδου μία 
προσωπογραφία του Θεοδώρου Π. Δεληγιάννη έργον της 
ζωγράφου Κλεονίκης Ασπριώτου και υπό του ζωγράφου Κ. 
Παρθένη εν σχέδιον αυτού «Ο Θρήνος του Εσταυρωμένου». 
Η Επιτροπή αποφαίνεται: «1ον Όσον αφορά την εικόνα την 
δωρηθείσαν υπό του Γ. Κωνσταντινίδου να γίνει αυτή δε-
κτή. Ο κ. Μαλέας μειοψηφεί μη κηρυσσόμενος υπέρ της 
αποδοχής. 2ον Να γίνη δεκτή η δωρηθείσα υπό του Κ. Παρ-
θένη. Ο κ. Γ. Ιακωβίδης μειοψηφεί μη κηρυσσόμενος υπέρ 

της αποδοχής της δευτέρας. Εν Αθήναις τη 27η Νοεμβρίου 
1920. Ο πρόεδρος Γ. Ιακωβίδης Τα μέλη Ζ. Παπαντωνίου, 
Κ. Μαλέας.» 
Παρά τις αρνητικές τους ψήφους, ευτυχώς που ο Ιακωβί-
δης και ο Μαλέας μειοψήφησαν και η Πινακοθήκη απέκτησε 
τα δύο έργα. Σημειωτέον πως και οι δύο καλλιτέχνες αν και 
σχετίζονταν με το Ίδρυμα δεν δώρισαν οι ίδιοι έργα τους. Το 
1939, η Ευφροσύνη Μαλέα δώρισε δύο σημαντικά έργα του 
Μαλέα, το Σαντορίνη και το Παντάνασσα Νάξου, τα οποία εί-
ναι εκτεθειμένα στις Μόνιμες Συλλογές του μουσείου. Κατά 
σύμπτωση στην σημερινή έκθεση δωρεών έχει επιλεγεί ένα 
ενδιαφέρον έργο, δωρεά της Ασπριώτου (1870-1930), με 
τίτλο Στο Ύπαιθρο, από τα τελευταία της έργα, απόκτημα 
του 1933 μετά τον θάνατό της. 
Εντύπωση και ερωτηματικά προκαλεί η άρνηση, του 67χρο-
νου Ιακωβίδη, αποδοχής της δωρεάς του Κωνσταντίνου 
Παρθένη, πολύ περισσότερο δε που είχε την ευκαιρία να 
γνωρίσει σε βάθος το έργο του στην μεγάλη έκθεση του 
Ζαππείου της ίδιας χρονιάς. Εξάλλου, μόλις είχε λήξει η επί 
18 έτη θητεία του ως Διευθυντή, και ως εκ τούτου γνώριζε 
τις ανάγκες εμπλουτισμού των συλλογών της Πινακοθήκης. 
Ο Παρθένης είναι ήδη σαράντα δύο ετών, Ο Θρήνος δε, 
έχει αριθμό εισαγωγής μόλις 413. Ευτυχώς, με τη διορατι-
κότητά του, ο υποστηρικτής του Παρθένη, Ζ. Παπαντωνίου, 
κρατά σταθερή στάση εκτίμησης και προσπάθειας ανάδει-
ξης του ζωγράφου που είναι ο πρόδρομος της μοντέρνας 
νεοελληνικής ζωγραφικής, ο ανανεωτής, ο νεωτεριστής, ο 
μεγάλος δάσκαλος της Σχολής Καλών Τεχνών, ο δάσκαλος 
των μαθητών-καλλιτεχνών, τόσο της γενιάς του 1930, όσο 
και της γενιάς του 1960.4 Ο Θρήνος, ως μοναδική δωρεά 
του ίδιου του Παρθένη, δεν θα μπορούσε να λείπει από την 
παρούσα έκθεση των δωρεών.
Το 1923 συγκεντρώνονται 36 έργα από το κληροδότημα 
Σπύρου Βελέντζα με έργα κυρίως των Αιμίλιου Προσαλέντη 
και Γεωργίου Ροϊλού, και 8 έργα δωρεάς Αντωνίου Μπενά-
κη, μεταξύ των οποίων η Εαρινή Συμφωνία του Νικολάου 
Γύζη, έργο του 1886. Το 1924, έχουμε συνολικά 26 έργα, 
από το κληροδότημα Νικολάου Διαμαντόπουλου, με έργα 
του Ιωάννη Αλταμούρα και ένα του Νικολάου Κουνελάκη. 
Ακόμη έχουμε χαρακτικά από τη δωρεά της οικογενείας 
Μάρκου Ζαβιτσάνου, καθώς και την γνωστή προσωπογρα-
φία της Κλεονίκης Γενναδίου, του 1856, έργο του Thiersch 
Ludwig, δωρεά Ιωάννη Γενναδίου. Το 1925 εκτός από το 
κληροδότημα Αικατερίνης Ροδοκανάκη, συναντούμε μία 
δωρεά της Εθνικής Τραπέζης, που αφορά το έργο του Παρ-
θένη Ο Χριστός. 
Το 1933 συναντούμε το κληροδότημα Απόστολου Χατζη-
αργύρη, με 125 έργα γνωστών καλλιτεχνών, όπως των 
Γεώργιου Ιακωβίδη, Νικηφόρου Λύτρα, μεταξύ των οποίων 
το γνωστό Γιάντες, του 1878, του Νικολάου Γύζη. Το 1938 
έχουμε το κληροδότημα Αλέξανδρου Ζαχαρίου με 33 έργα, 
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μεταξύ των οποίων έργα των Κωνσταντίνου Βολανάκη και 
Νικολάου Γύζη. Το 1940 έχουμε την δωρεά με 10 έργα του 
Σπύρου Βικάτου (1878-1960), μεταξύ των οποίων το έργο 
της έκθεσης Η ματαιότης, του 1933 5 και το κληροδότημα 
του Άγγελου Γιαλλινά (1857-1939), με 6 έργα, εκ των οποί-
ων τα δύο έργα της έκθεσης, Ο Παρθενώνας πριν από την 
αναστήλωση και Σπίτια στην Κέρκυρα. 
Κατά την ταραγμένη περίοδο από το 1940 έως το 1949 από 
τη διεύθυνση της Πινακοθήκης περνούν διαδοχικά τρεις Δι-
ευθυντές, ο ζωγράφος Γεώργιος Στρατηγός, ο αρχαιολό-
γος Δημήτριος Ευαγγελίδης και ο φιλόλογος Νικόλαος 
Μπέρτος. 
Το 1946 έχουμε το σημαντικό κληροδότημα του Οδυσσέα 
Φωκά, ο οποίος υπήρξε ο 2ος συντηρητής της Πινακοθή-
κης από το 1914, και στην διαθήκη του άφησε 92 πίνακες, 
αντικείμενα, έπιπλα, ένα ακίνητο στην Καλλιθέα και μία πο-
λυκατοικία στο Παρίσι. Η Ν. Μισιρλή αναφέρει πως από τα 
εισοδήματα του παρισινού ακινήτου, ο Διευθυντής Μαρίνος 
Καλλιγάς αγόρασε εξαιρετικά χαρακτικά των Dürer, Goya, 
Rembrandt, Daumier κ.α. Τα έργα του Φωκά τελικά αποκτή-
θηκαν το 1952. 
Με το τέλος του εμφυλίου, από το 1949 την διεύθυνση της 
Πινακοθήκης και μέχρι το 1971, αναλαμβάνει ο ιστορικός τέ-
χνης και βυζαντινολόγος Μαρίνος Καλλιγάς, ο οποίος πα-
ρέλαβε τις φυλασσόμενες συλλογές από το Αρχαιολογικό 
Μουσείο. Μία ξεχωριστή και ιδιαίτερα συγκινητική δωρεά, 
τόσο για την ιστορία των συλλογών της Εθνικής Πινακοθή-
κης, όσο και για την ιστορία της Ελλάδας γενικότερα, είναι 
η δωρεά των γάλλων καλλιτεχνών, ένας φόρος τιμής στην 
αντίσταση της Ελλάδας κατά την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου 
Πολέμου, 1940-1944, με πρωτοβουλία του ζεύγους Roger 
και Tatiana Milliex. Το 1949, συγκεντρώθηκαν 46 έργα από 
σημαντικούς γάλλους καλλιτέχνες, όπως Picasso, Braque, 
Matisse, Masson και άλλους, καθώς και από έλληνες καλ-
λιτέχνες του Παρισιού, όπως οι Γαλάνης και Πράσινος, και 
προσφέρθηκαν στην Εθνική Πινακοθήκη, ως αναγνώριση 
και τιμή στον αγώνα του ελληνικού λαού κατά των κατακτη-
τών. Θλιβερό είναι πως το έργο του Picasso που εκλάπη 
πρόσφατα προέρχεται από αυτή τη συγκινητική δωρεά.
Την επόμενη χρονιά το 1950, η Πινακοθήκη αποκτά 273 
γλυπτά του Κωνσταντίνου Δημητριάδη, από τη δωρεά της 
Σόνιας Δημητριάδη, αλλά και 14 εξαιρετικά γλυπτά του Γιαν-
νούλη Χαλεπά, δωρεά της Τράπεζας της Ελλάδος. Το 1953 
έχουμε μία δωρεά του Δημήτρη Γαλάνη 15 έργων του. Το 
1955 ένα σημαντικό κληροδότημα, αυτό του Αντωνίου Μπε-
νάκη, προσφέρει στην Πινακοθήκη 76 έργα (ο Α. Μπενά-
κης συνολικά έχει προσφέρει κατά καιρούς 95 έργα) ξένων 
αλλά και σημαντικών ελλήνων καλλιτεχνών, όπως του Ράλ-
λη, της Φλωρά- Καραβία, του Νικηφόρου Λύτρα, της Λα-
σκαρίδου, του Γεραλή, του Αστεριάδη, του Αργυρού και άλ-
λων. Μερικά σημαδιακά έργα του κληροδοτήματος αναφέ-

ρουμε, όπως το Γύρω-γύρω όλοι, του 1908, του Σαββίδη, 
Το Λιμάνι της Κοπεγχάγης, του Αλταμούρα, το Βράχος στο 
Αιγάλεω και Το όργωμα, του Σεμερτζίδη, 6 Ο μύλος του Οι-
κονόμου, η Μπόρα του Μηταράκη, Η καμένη Σαντορίνη του 
Μαλέα, το Μπρατσέρα του Διαμαντή Διαμαντόπουλου. 
Το 1960 συναντούμε 27 δωρεές του ίδιου του Μαρίνου Καλ-
λιγά. Το 1962 πραγματοποιούνται οι μεγάλες αγορές χαρα-
κτικών που ήδη αναφέραμε των Dürer, Rembrandt, Goya και 
άλλων. Από το 1963 παρατηρούμε την συστηματική ενίσχυ-
ση της Πινακοθήκης με αγορές έργων από το Υπουργείο 
Παιδείας, όπως είναι φυσικό και καθ’ υπόδειξη και των διευ-
θυντών της ανάλογα με τις ανάγκες της. Το 1963 η δωρεά 
του Υπουργείου αριθμεί 83 έργα, το 1965 άλλα 22 και το 
1966 προστίθενται άλλα 19 έργα. Η ανακάλυψη της δωρε-
άς, το 1964, 7 έργων ενός άγνωστου καλλιτέχνη από το Ξυ-
λόκαστρο Κορινθίας, του Κωνσταντίνου Πουγκιάλη (1894-;) 
ή Πουτζιάλη 7 προκαλεί έκπληξη για το ενδιαφέρον του έρ-
γου του. Κάποια βιογραφικά στοιχεία μας διαφωτίζουν σχε-
τικά με την προσωπικότητά του. Ο καλλιτέχνης, ο οποίος 
από το 1916 μέχρι το 1923, σπούδασε ζωγραφική στο Art 
Institute στο Σικάγο, έζησε για έξι μήνες το 1928 στο Παρίσι, 
όπου υπήρξε μαθητής του A. Lhote, και στη συνέχεια, από 
το 1938-1962, δίδαξε στο Art Institute στο Σικάγο. Τα έργα 
του, τόσο οι προσωπογραφίες, οι νεκρές φύσεις, όσο και 
οι συνθέσεις, προδίδουν μία ιδιαίτερη γραφή, ένα πέρασμα 
από το πιο κλασσικό στις προσωπογραφίες, στο πιο αφαι-
ρετικό ιδίωμα, ενώ παρουσιάζουν εμφανείς επιδράσεις από 
τη σχολή του Παρισιού, τον Cézanne και τον κυβισμό. Στο 
πλαίσιο αυτό των προσωπικών κυβιστικών αναπτύξεων κι-
νείται το έργο Μητέρα και παιδί της έκθεσης.
Εντύπωση προκαλεί η τεράστια δωρεά εν μέσω δικτατορίας, 
του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Δεκέμβριο 
1969, με 238 έργα και η δωρεά του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Επιστημών, το 1973, με άλλα 183 έργα. Η έκπληξη συ-
νεχίζεται αν παρατηρήσει κανείς πως ανάμεσα στα έργα 
της δωρεάς υπάρχουν πολλά πρωτοποριακών, αλλά και 
ορισμένων αριστερών καλλιτεχνών, με άμεσες αντιστασια-
κές νύξεις. Για παράδειγμα ανάμεσα στα έργα υπάρχουν 
κάποια, όπως το Σταύρωση του Κ. Τσόκλη, ή το Γυναίκα ξα-
πλωμένη στο παράθυρο (Μορφή που καίγεται) του Βαγγέλη 
Δημητρέα 8. Το έργο του Δημητρέα, που εκτέθηκε σε αίθουσα 
τέχνης, απεικονίζει, κεκαλυμμένα, τόσο σε επίπεδο τίτλου όσο 
και σε απόδοση θέματος, μία εικόνα από τον πόλεμο του Βι-
ετνάμ, με σαφές αντιστασιακό περιεχόμενο και κριτική στάση. 
Η απορία μας για την αγορά αντίστοιχων αξιόλογων έργων 
λύνεται όταν πληροφορούμαστε πως σύμβουλος του Υπουρ-
γείου, την εποχή εκείνη διετέλεσε ο ξεχωριστός, ο εμπνευ-
σμένος, ο συστηματικός τεχνοκριτικός Αλέξανδρος Ξύδης. 
Το 1964, στο κληροδότημα Μιλτιάδη Εμπειρίκου συναντού-
με 34 έργα μεταξύ των οποίων έργα των Λύτρα, Μαλέα, 
Β. Χατζή, Ιακωβίδη, Λασκαρίδου, Γουναρόπουλου. Την επό-
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μενη χρονιά με το κληροδότημα Αριστοβούλης Λοπρέστη, 
προστίθενται στις συλλογές 9 σημαντικά έργα Παρθένη, 
μαζί με το γνωστό πορτρέτο της ιδίας, και ένας Βολανά-
κης. Το 1966, μεταξύ άλλων, έχουμε 8 έργα από το κληρο-
δότημα της Σοφίας Λασκαρίδου, (1882-1965), απ’ όπου και 
τα δύο έργα της έκθεσης, 14η Ιουλίου, Παρίσι και Η θάλασ-
σα της Μάγχης. 
Το 1971 συναντούμε μία δωρεά 14 χαρακτικών του Χατζη-
κυριάκου-Γκίκα. Την επόμενη χρονιά, το Υπουργείο Πολι-
τισμού και Επιστημών δωρίζει το σημαντικό έργο Άνθιμος 
ο Τραλλεύς και Ισίδωρος ο Μιλήσιος, του 1970, του Νίκου 
Εγγονόπουλου, προερχόμενο από την 11η Πανελλήνιο. 
Ακόμη έχουμε 22 χαρακτικά του Αλέξανδρου Κορογιαννά-
κη, δωρεά Ελένης Α Κορογιαννάκη, καθώς και 19 έργα από 
το κληροδότημα του ζωγράφου από την Ικαρία, Δημητρίου 
Πουλιανού. Το 1971 αποχωρεί από την κεφαλή της Πινα-
κοθήκης ο Μαρίνος Καλλιγάς και τον διαδέχεται το 1972, 
για μικρό χρονικό διάστημα κάποιων μηνών, ο νομικός και 
νομάρχης Ανδρέας Ιωάννου, του οποίου η θητεία έληξε 
πριν ξεκινήσει λόγω του αιφνίδιου θανάτου του. 
Το Δεκέμβριο του 1972 διευθυντής ορίζεται ο αρχαιολόγος 
και ιστορικός τέχνης Δημήτρης Παπαστάμος, ο οποίος 
θα παραμείνει στο τιμόνι της Πινακοθήκης μέχρι το 1989. 
Με την μεταπολίτευση το 1974, στις συλλογές προστίθενται 
μεταξύ άλλων 95 έργα δωρεά του Υπουργείου Πολιτισμού 
και Επιστημών, 185 έργα του Κωνσταντίνου Αρτέμη, δω-
ρεά Σταμάτη και Ουρανίας Ιωαννίδη το γένος Αρτέμη, και 
10 έργα Δημητρίου Δάβη (1905-1973), δωρεά της οικογέ-
νειας του καλλιτέχνη, εκ των οποίων και το έργο της έκθε-
σης Σπουδαστής, του 1957. Τα επόμενα χρόνια 1975-1976 
παρατηρείται μια κινητικότητα ως προς τις δωρεές καλλιτε-
χνών της γενιάς του 1930, εν όψει και της ολοκλήρωσης του 
κτιρίου της Πινακοθήκης, και της επικείμενης παρουσίασης 
των μονίμων συλλογών της. 9 
Το 1975 ο Γιώργος Γουναρόπουλος (1890-1977) χαρίζει 15 
έργα, τα οποία γίνονται αποδεκτά στη συνεδρίαση του ΔΣ 
της 7ης Ιουλίου, μεταξύ των οποίων και το ξεχωριστό έργο 
της έκθεσης, με τίτλο Γυμνά ειδύλλια που φιλιούνται, του 
1924. Με απόφαση, με ημερομηνία 21/11/1975, η Πινακο-
θήκη απέκτησε μία από τις σημαντικότερες και ακριβότερες 
δωρεές των συλλογών της, αυτή του Θεόδωρου Στάμου 
(1922-1997). Δωρεά που αριθμεί 45 έργα, τα οποία ακολου-
θούν και αναπτύσσουν την εξέλιξη της καλλιτεχνικής του δη-
μιουργίας τριάντα ολόκληρων ετών, στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες, από τα πρώιμα και τα Βιομορφικά του έργα, τα Κιβώτια 
του Ήλιου, μέχρι τα Ατέρμονα Πεδία του 1975. Στην έκθεση 
των δωρεών, μέσα από εννέα αντιπροσωπευτικά έργα, δια-
δοχικών ενοτήτων, αποδίδεται όλη αυτή η προσωπική ερευ-
νητική πορεία. Το 1975-76 έχουμε επίσης τη μεγάλη δωρεά 
84 έργων των κληρονόμων του Μιχάλη Τόμπρου. 
Το 1976 εγκαινιάζεται το σημερινό, διπλό κτίριο της Εθνι-

κής Πινακοθήκης, σε σχέδια των Δ. Φατούρου, Ν. Μουτσό-
πουλου και Π. Μυλωνά, που επιλέγησαν από την προκήρυ-
ξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του 1956. Το 1976, ο 
Γιάννης Τσαρούχης (1910-1989), δωρίζει 31 έργα μεταξύ 
των οποίων 7 λάδια, εκτελεσμένα το 1934 και 1936. (Από-
φαση 31/8/1976). Είναι η δυναμική, η πρωτοποριακή, η νε-
ανική περίοδος τομών, ανατροπών και δημιουργικών αφο-
μοιώσεων του μοντερνισμού για τον μεγάλο έλληνα ζωγρά-
φο. Μεταξύ των έργων είναι και τα δύο έργα της έκθεσης, 
Τοπίο Ολυμπίας (πράσινο), του 1934 και Πορτρέτο με χάρ-
τινα άνθη, του 1936. Είναι επίσης βέβαιο, πως οι επιλογές 
των έργων, που δημιουργήθηκαν σαράντα χρόνια πριν τη 
δωρεά, γίνονται από το μεγάλο ζωγράφο, επιλεκτικά με τη 
σκέψη της διαφύλαξης και διατήρησης του έργου της νεα-
νικής αυτής περιόδου, αλλά και της αντιπροσωπευτικότη-
τας και της αντιπαράθεσης του έργου του μέσα στο σύνο-
λο των συλλογών της Πινακοθήκης. Την ίδια χρονιά, έχουμε 
με απόφαση της 7/12/1976, δωρεά 41 έργων του Αγήνωρα 
Αστεριάδη, (1898-1977), μεταξύ των οποίων και οι δύο υδα-
τογραφίες, του 1927, που απεικονίζουν το Μυστρά.
Στη συνεδρίαση της 25ης Μαΐου 1976, γίνεται δεκτή η δω-
ρεά 8 έργων του Αλέκου Κοντόπουλου, (1904-1975) μετα-
ξύ των οποίων και το έργο της έκθεσης, Ρεσιτάλ, του 1951, 
το οποίο αποτελεί μία ιδιαίτερη, πρώιμη, προσωπική ανά-
πτυξη με αφαιρετικές διατυπώσεις, ένα σπάνιο ντοκουμέ-
ντο της κατεύθυνσης των αισθητικών του διατυπώσεων και 
της πορείας του προς την αφαίρεση και την άμορφη τέχνη. 
Την ίδια χρονιά έχουμε την δωρεά 180 περίπου έργων ενός 
καλλιτέχνη της διασποράς από τη Νέα Υόρκη, του Θεόδω-
ρου Χίου (1910-1999). 
Τον Αύγουστο του 1977 μεταφέρονται στην Πινακοθήκη 
1419 έργα της συλλογής Κουτλίδη. Ο Ευριπίδης Κουτλίδης 
με ιδιόγραφη διαθήκη του 1971 εξέφρασε την επιθυμία τα 
έργα της συλλογής του να εκτίθενται. Μετά τον θάνατό του 
το Δεκέμβριο του 1974 ξεκίνησε η διαδικασία εφαρμογής 
της διαθήκης του και από το 1977 τα έργα, κυρίως του 19ου 
αιώνα, συνυπάρχουν, ως ξεχωριστή συλλογή στην ΕΠΜΑΣ. 
Το 1997 μετά από ενέργειες της σημερινής διευθύντριας 
Μαρίνας Λαμπράκη- Πλάκα, και κοινή συνεδρίαση των δύο 
Διοικητικών Συμβουλίων των δύο ιδρυμάτων αποφασίστηκε 
να στεγαστεί και να συνεκτίθεται η συλλογή Κουτλίδη στην 
Εθνική Πινακοθήκη. 
Με απόφαση του Δ.Σ στις 3/12/1979 η Πινακοθήκη αποκτά, 
από δωρεά της Ασημίνας Παπαλουκά, 3 έργα του Σπύρου 
Παπαλουκά ((1892-1957). Το αινιγματικό, προκλητικό λάδι, 
με τίτλο Γυμνή γυναίκα ξαπλωμένη, του 1921, το οποίο δεν 
εκτίθεται λόγω της αδυναμίας συντήρησής του, στα περι-
ορισμένα χρονικά περιθώρια προετοιμασίας της έκθεσης. 
Την «πειραματική» υδατογραφία Προσωπογραφία Νικ. Κα-
νελοπούλου και το λάδι και κάρβουνο σε χαρτί που τελικά 
συμμετέχει στην έκθεση, με τίτλο Σκήτη Αγίου Ανδρέου. 
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Στις δωρεές συναντούμε κι ένα προχωρημένο, μινιμαλιστι-
κό έργο του μεγάλου προδρόμου της νεοελληνικής τέχνης, 
με τίτλο Τοπίο από τους Δελφούς, μία συγκινητική προσφο-
ρά των μαθητών του Σπύρου Παπαλουκά «της τάξης της 
Σχολής Αρχιτεκτόνων», απόκτημα του 1971.
Το 1980, στη συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου, γίνεται απο-
δεκτή μία γενναιόδωρη διπλή δωρεά μετά το θάνατο της 
Λίλης Αρλιώτη, (1908-1979) το 1979. Έτσι έχουμε 23 έργα 
της ιδίας εκ των οποίων και τα τρία έργα της έκθεσης με 
τίτλους αντίστοιχα, Δύο γυναίκες, του 1955, Πορτρέτο, 
του 1970, και ένα μεταγενέστερο το Ρυθμός, τα οποία 
παρουσιάζουν στοιχειωδώς την αισθητική εξέλιξη της ελ-
ληνίδας δημιουργού. Ταυτόχρονα έχουμε μία δωρεά Κά-
ρολου και Λίλης Αρλιώτη από 28 έργα σημαντικών καλλι-
τεχνών, όπως Γουναρόπουλου, Διαμαντόπουλου, Θεόφι-
λου, Οικονόμου, Τέτση, Τσαρούχη, Χατζηκυριάκου-Γκίκα 
και πολλών άλλων.
Δύο έκτακτες συνεδριάσεις, του ΔΣ της Εθνικής Πινακο-
θήκης, με πρωτοβουλία και αποφασιστικές προτάσεις του 
Δ. Παπαστάμου, με ημερομηνίες 7/7 και 25/8/1980, καθο-
ρίζουν την απόκτηση της τεράστιας αξίας, καλλιτεχνικής, 
ιστορικής και οικονομικής, δωρεάς έργων του Κ. Παρθένη 
από την κόρη του Σοφία. Η Εθνική Πινακοθήκη αποφάσισε, 
μετά από έκκλησή της, να φροντίσει επί μακρόν τη Σοφία 
Παρθένη, η οποία αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα. 
Η Εθνική Πινακοθήκη, μετά την πυρκαγιά που είχε ξεσπά-
σει στο σπίτι της, με παράκληση της Σοφίας, παρέλαβε και 
κατέγραψε τα διασωθέντα έργα του μεγάλου έλληνα καλ-
λιτέχνη πατέρα της και με τον τρόπο αυτό διαφύλαξε έναν 
τεράστιο θησαυρό της ιστορίας της τέχνης της Ελλάδας. Τα 
έργα της δωρεάς που κατεγράφησαν στη συνεδρίαση της 
25ης Αυγούστου 1980 κατά ενότητες και συγκεντρωμένα σε 
128 σημεία, στην ψηφιακή καταγραφή φθάνουν τα 521.
Με τη συνεδρίαση της 10/10/1980 αποκτήθηκαν δύο ακόμη 
έργα της έκθεσης το Διαστημικό όραμα του Χρίστου Καρά, 
(1930) του 1978 και το Ησυχαστήριο Αρχάγγελος-Καρούλια 
του Πολύκλειτου Ρέγκου, (1903-1984), του 1980. Το 1982 
(ΔΣ 21/1) διακρίνουμε 30 ξυλογραφίες της Κούλας Μπε-
κιάρη. Ένα πολύ ιδιαίτερο και σπάνιο έργο το Σιδεράδικο, 
του 1963, του Σπύρου Βασιλείου (1902/3-1905), που βρίσκε-
ται επίσης στην έκθεση, αποκτήθηκε με την απόφαση της 
19/4/1983. Την ίδια χρονιά (ΔΣ 1/7/1983) έγινε η αποδοχή 
12 έργων του Παρθένη με θρησκευτικά θέματα, της δωρεάς 
Μπέρτας Αθ. Ζωγράφου. Ένα ακόμη ιδιαίτερο έργο της έκ-
θεσης το Σύνθεση σε μαύρο, ένα είδος assemblage με πλα-
στικά μπουκάλια και μαύρη πίσσα, του Λεωνίδα Τσιριγκούλη 
(1937), είναι απόκτημα με απόφαση του ΔΣ της 17/12/1984. 
Στη συνεδρίαση της 7/5/1985, μέσα από τη διαθήκη της 
Αγλαΐας Παπά (1904-1984), που άφηνε γενικό κληρονό-
μο την ανιψιά της Margot Seemann, αποκτήθηκαν τέσσερα 
έργα της ζωγράφου, ενώ στην ίδια συνεδρίαση έγινε η απο-

δοχή του έργου Αιώρηση, του 1984, του Ε. Φαεινού, (1918-
1985), που εκτίθεται στην έκθεση. 
Την ίδια χρονιά έχουμε και τη δωρεά 10 έργων από το σύ-
ζυγο μίας άγνωστης στο ευρύ κοινό ζωγράφου με αξιόλο-
γο και πολύ προσωπικό έργο, της Χαρίκλειας Χατζησάββα-
Φωτίου, (1919-1984) με καταγωγή από το Ορτάκιοϊ, της Αν-
δριανούπολης της Θράκης, η οποία υπήρξε μαθήτρια του 
Παρθένη και του Κεφαλληνού, γύρω στο 1947, με σπουδές 
στο Παρίσι στις Ακαδημίες Grande Chaumière και A. Lhote, 
κατά την περίοδο 1959-1961. Εξαιρετικά συγκινητικό είναι 
να πλησιάζεις, να ανακαλύπτεις και να αναμοχλεύεις την 
θέληση των καλλιτεχνών σχετικά με την διατήρηση και δι-
άσωση των έργων τους. Με χειρόγραφη διαθήκη που συ-
νέταξε στις 20 Ιανουαρίου 1984, στο Νοσοκομείο του Ερυ-
θρού Σταυρού, όπου νοσηλευόταν η θρακιώτισσα καλλιτέ-
χνης αφήνει όλη της την περιουσία κινητή και ακίνητη στον 
σύζυγό της, Βασίλειο Νεοκλέους Φωτίου, και στην Εθνική 
Πινακοθήκη τρία συγκεκριμένα έργα, μία νεκρή φύση, ένα 
καράβι και το Γυμνό, που μας πληροφορεί στη διαθήκη 
πως «πήρε σε διαγωνισμό το 1962 το βραβείο Othon Friesz 
(Οτόν Φριέζ) στο Παρίσι». Το γυναικείο αυτό γυμνό, του 
1961, κοσμεί την έκθεση και ξεχωρίζει με την πολύ προ-
σωπική γραφή της δημιουργού του. Ο τίτλος στο κείμενο 
του Χρύσανθου Χρήστου, από την μονογραφία για τη ζωή 
και το έργο της ζωγράφου, στην έκδοση που εξέδωσε ο 
Δήμος Αλεξανδρουπόλεως το 1997, είναι: «Μία ζωγραφική 
του φωτός και του χρώματος στα πλαίσια του εξπρεσιονι-
σμού και των προσωπικών καθαρά αναζητήσεων». Ο καί-
ριος αυτός τίτλος συμπυκνώνει τα χαρακτηριστικά και τις 
αρετές της ζωγράφου. 
Το 1986, με απόφαση του ΔΣ στις 27 Φεβρουαρίου 1986 η 
Εθνική Πινακοθήκη εμπλουτίζει σημαντικά την συλλογή της 
με τη σπουδαία δωρεά 45 έργων από τα ιστορικά διαμάντια, 
του Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα (1906-1994). Η επιλογή από 
τον ίδιο τον καλλιτέχνη σαφώς είναι απόλυτα συνειδητή με 
την σκέψη να διασωθεί συστηματικά η εικαστική του πρότα-
ση και η εξέλιξη της τέχνης του από τη δεκαετία του 1920 
μέχρι του 1970. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά, όπως τα 
έργα Η ανοιχτή πόρτα, 1927, Λουόμενες στη σκιά, 1930, 
Ουσία και σκιά και Νικηφόρος, του 1938, Οπωροπωλείο ο 
Απόλλων του 1939, Αναμνήσεις από την Ύδρα, 1948-76, 
Παρισινές στέγες, 1952, Κήπος με κρεμασμένα σεντόνια, 
1954, Αθηναϊκό μπαλκόνι, 1955, Περιστροφικό τοπίο, 1957, 
Η γη, 1966, Τρεις φιγούρες στη σπηλιά, 1970, Σπίτια σε 
ξηρό τόπο, 1978. Στην έκθεση παρουσιάζεται μία ενότητα 
από έξι έργα, μία επιλογή από τα διαθέσιμα έργα.
Εντύπωση προκαλεί διαβάζοντας τα πρακτικά η στάση, οι 
απαιτήσεις, οι προϋποθέσεις που θέτει και η όλη διατύπω-
ση της δωρεάς του μεγάλου έλληνα καλλιτέχνη, του ευπα-
τρίδη, του ανανεωτή, του καλλιτέχνη που παρακολουθεί 
συστηματικά και μεταφέρει στους συνοδοιπόρους του και 
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στους νεότερους τα μοντερνιστικά επιτεύγματα και όλη την 
εξέλιξη της διεθνούς εικαστικής πρωτοπορίας του μεσοπο-
λέμου. Ο Γκίκας ήταν παρόν στην συνεδρίαση του συγκεκρι-
μένου Διοικητικού Συμβουλίου. Εντύπωση όμως προκαλεί 
και η καταληκτική πρόταση αποδοχής του διευθυντή Δ. Πα-
παστάμου, ο οποίος απλά δηλώνει κλείνοντας τη συνεδρία-
ση πως τα παραπάνω δεν μπορούν να θεωρηθούν ως όροι 
αλλά ως προτάσεις, όπερ και εγένετο. 
Δύο χρόνια αργότερα, σε συνεδρίαση του ΔΣ με ημερομη-
νία 5 Ιουλίου 1988, ημέρα Τρίτη στις 12.30 μμ, η Εθνική Πι-
νακοθήκη αποκτά μία από τις ουσιαστικότερες και σημαντι-
κότερες δωρεές της, αυτή του Γιάννη Μόραλη (1916-2009), 
του ζωγράφου ο οποίος, τόσο με το έργο του επί εβδομή-
ντα χρόνια, όσο και με την υποδειγματική διδασκαλία του 
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, επί τριάντα έξι χρόνια 
(1947-1983), άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του και καθόρισε 
σε ένα βαθμό την εξέλιξη της μεταπολεμικής τέχνης στην 
Ελλάδα. Η δωρεά του Μόραλη αποτελεί ιδιαίτερα συνειδητή 
περίπτωση μιας απόλυτα επιλεκτικής πρότασης διαφύλα-
ξης και εξελικτικής περιήγησης στο έργο του. 10 Από τα 113 
έργα της δωρεάς του, τα 28 λάδια αποτελούν μοναδικές 
στιγμές της ζωής και της τέχνης του, με τις γυναίκες του, 
τις φιλίες του, τις εκθέσεις-σταθμούς του, τα ταξίδια του και 
τις τομές της εικαστικής και αισθητικής του πορείας, από 
το 1934 έως το 1968. Μεγάλο αναπάντητο ερωτηματικό, 
που έχω διατυπώσει και παλαιότερα, αποτελεί το γεγονός 
πως ενώ αντιλαμβάνεται κανείς την επιλεκτική διαδικασία 
συγκεκριμένων μοναδικών έργων της προσωπικής καλλι-
τεχνικής διαδρομής του, με σκοπό την διαφύλαξη, από τη 
συγκεκριμένη μελετημένη δωρεά απουσιάζει παντελώς όλη 
η πολυετής πορεία του της γεωμετρικής, αφαιρετικής δημι-
ουργίας του από το 1970 και μετά. Για να την συνεχίζει και 
να την ασκεί με το ίδιο πάθος, με έμπνευση και με συνεχή 
ανανεωτική διάθεση επί σαράντα ολόκληρα χρόνια σημαίνει 
πως ανταποκρίνονταν στο καλλιτεχνικό του ταμπεραμέντο. 
Επί πλέον, τα έργα αυτά συνέχιζε να τα δημιουργεί μέχρι τη 
δωρεά του 1988, αλλά και μέχρι το τέλος, άρα και πρακτικά 
ήταν πολύ πιο εύκολο να χαρίσει μερικά από αυτά, παρά τα 
μοναδικά, δυσεύρετα έργα των δεκαετιών 1930-1960. 
Την περίοδο 1990-1991 τον Δημήτρη Παπαστάμο διαδέχθη-
κε στη διεύθυνση της Εθνικής Πινακοθήκης η διευθύντρια 
εικαστικών τεχνών του Υπουργείου Πολιτισμού, ιστορικός 
τέχνης Μαίρη Μιχαϊλίδου. Επίσης για ένα μικρό διάστημα 
κάποιων μηνών την διεύθυνση της Πινακοθήκης ανέλαβε η 
παλαιότερη εκ των επιμελητών της, η αείμνηστος Νέλλη 
Μισιρλή. 
Τον Ιούλιο του 1990 η Αριάδνη Ξενάκη δωρίζει τα δύο ση-
μαντικά έργα της έκθεσης, έργα του αξιόλογου και παρα-
γνωρισμένου καλλιτέχνη Κοσμά Ξενάκη (1925-1984), με 
τίτλο Άνθρωποι και πουλιά και Κόκκινη σύνθεση με μπλε και 
ροζ. Την ίδια περίοδο πραγματοποιείται η δωρεά ενός από 

τα ογκωδέστερα έργα της Πινακοθήκης, (200Χ655 εκ.), το 
Αθηναϊκό Πανόραμα, χαρακτηριστικό έργο του Αλέκου Φα-
σιανού, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο ψηλά και κοσμεί την 
είσοδο του μουσείου επί της Μιχαλακοπούλου. 

Ήδη από τη συνεδρίαση της 5/9/1990 με διαθήκη και συμ-
βολαιογραφική πράξη εν ζωή, η γλύπτρια Μπέλλα Ραφτο-
πούλου (1902-1992) δωρίζει μετά θάνατο, όλα τα ακίνητα, 
τα έργα, τα βιβλία της, στην Εθνική Πινακοθήκη. Με απόφα-
ση το ΔΣ της Πινακοθήκης την 4η Μαΐου 1995, επικυρώνει 
και αποδέχεται την έκθεση αποσφραγίσεως και απογρα-
φής των έργων από το εργαστήριο της γλύπτριας Αμαλί-
ας-Μπέλλας Ραφτοπούλου επί της οδού Παναγιωταρά 28. 
Τελικά το κληροδότημα της Ραφτοπούλου προς την Πινα-
κοθήκη, ολοκληρώνεται το 1995 και αφορά περίπου 540 
έργα. 11

Τα έργα του Περικλή Βυζάντιου (1893-1972), Ύδρα, του 
1970 και του γιού του Ντίκου Βυζάντιου (1924-2007), Μορ-
φές, του 1985, που εκτίθενται στην έκθεση αποτελούν δω-
ρεά της κόρης και αδελφής τους, Μαριλένας Λιακοπούλου, 
με απόφαση ΔΣ 29/1/1991. Την ίδια χρονιά, το Μάιο 1991 
πραγματοποιείται η μεγάλη δωρεά της Μαρί-Τερέζ Απάρτη 
με 40 έργα του Θανάση Απάρτη (1899-1972). 

Το 1992 τη διεύθυνση της Εθνικής Πινακοθήκης αναλαμβά-
νει η ιστορικός τέχνης, κατέχουσα τίτλο Doctorat d’État και 
καθηγήτρια ιστορίας της τέχνης στην Ανωτάτη Σχολή Κα-
λών Τεχνών της Αθήνας, Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα, θέση 
την οποία διατηρεί μέχρι σήμερα. Τη χρονιά αυτή προσφέ-
ρεται το έργο του Χρήστου Γιαννάκου, (1934), που δεσπόζει 
στην έκθεση, με τίτλο Αθηνά Νίκη. Την επόμενη χρονιά, το 
1993, συγκεντρώνονται 13 χαλκογραφίες, δωρεάς Δημή-
τρη Γέρου. Παρατηρώντας βλέπουμε πως συμπτωματικά 
την χρονιά αυτή έχουν αποκτηθεί διάφορα έργα που εκτί-
θενται στην έκθεση, όπως τα Κορίτσι με πλισέ φούστα, του 
Γιώργου Ρόρρη (1963) και Καταιγίδα του Νίκου Μιχαλιτσιά-
νου (1958). Το 1994 έχουμε 17 ξυλογραφίες του Γιώργου 
Οικονομίδη, δωρεά Ανθίππης Οικονομίδη. 

Το 1995, εκτός από την ολοκλήρωση του κληροδοτήματος 
της Ραφτοπούλου, έχουμε και το τεράστιο κληροδότημα 
της Φρόσως Ευθυμιάδη-Μενεγάκη (1911-1995). Η εξαιρε-
τική αυτή γλύπτρια, παρά το μικρόσωμο της ύπαρξής της, 
δούλεψε το μέταλλο δυναμικά και αποτελεσματικά, πειρα-
ματίστηκε και δημιούργησε ένα πολύ προσωπικό έργο, και 
άφησε στην Πινακοθήκη όλη την κινητή και ακίνητη περιου-
σία της. Η γλύπτρια δώρισε, εκτός από το σύνολο των έρ-
γων της, και έργων της συλλογής της από φίλους έλληνες 
και ξένους καλλιτέχνες, συνολικά περίπου 1.100 έργα, και 
ένα ακίνητο στο Γαλάτσι, έργο του μοναδικού αρχιτέκτονα 
Δημήτρη Πικιώνη. Στην έκθεση έχουμε δύο έργα της, το Αί-
γαγρος και το Χορός, του 1955. 

Την ίδια χρονιά έχουμε τη δωρεά 5 έργων του Γιώργου Βα-
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καλό (1902-1991) από την αξέχαστη σύζυγό του, την ιστορι-
κό τέχνης Ελένη Βακαλό. Στην έκθεση, σε ξεχωριστή ενό-
τητα, έχουμε δύο έργα τα Δέντρα, καθώς και ένα έργο από 
την δωρεά το 2002, της νύφης του Βακαλό, της Kathleen 
Vakalo, συζύγου του γιού του, το Χωρίς τίτλο, έργο του 
1963. Ακόμη έχουμε και την δωρεά 31 έργων της Ιφιγένει-
ας Λαγάνα (1915-2004), απ’ όπου και το έργο της έκθεσης, 
Τσαγιέρα, του 1993. 
Το 1997, έχουμε την τρίτη κατά σειρά τεράστια συλλογή 
γλυπτικής, με το ξεκίνημα της θητείας της Μαρίνας Λα-
μπράκη, αυτή του Ιωάννη Αβραμίδη (1922), που συγκε-
ντρώνει συνολικά 191 έργα, εκ των οποίων 52 γλυπτά που 
ακολουθούν την εξέλιξη της τέχνης του. Ενδιαφέρον έχει 
στο σημείο αυτό να παραθέσουμε ένα απόσπασμα από το 
κείμενο δωρεάς του προς την Πινακοθήκη. Ενδιαφέρον έχει 
επίσης να συγκρίνουμε αυτό το αφοπλιστικά σεμνό κείμενο 
που εκφράζει την επιθυμία και συνοδεύει την δωρεά ενός 
μεγάλου γλύπτη, με το γεμάτο απαιτήσεις κείμενο που συ-
νόδευε τη δωρεά ενός άλλου σπουδαίου καλλιτέχνη, του 
ζωγράφου Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα, το 1986. Το από-
σπασμα, με ημερομηνία 21ης Ιουλίου 1997 του Αβραμίδη 
έχει ως εξής: «Δωρίζω στην Εθνική Πινακοθήκη τα έργα μου 
για να μείνουν στην Ελλάδα. Τα έργα μου αυτά …τα δωρίζω 
ανέκκλητα, χωρίς αντάλλαγμα και χωρίς καμία υποχρέωσή 
της, απέναντί μου. Θα μπορεί δε αυτή να τα διαφυλάσσει, 
να τα εκθέτει και να τα χρησιμοποιεί όπως η ίδια κρίνει για 
τους σκοπούς της.». 
Την ίδια χρονιά το 1997 προχώρησε η δωρεά της χήρας 
του εξαιρετικού καλλιτέχνη Γιάννη Μαλτέζου (1915-1987). 
Η επιθυμία και η συνομιλία, για κάποια ενδεχόμενη δωρεά, 
της κυρίας Μαλτέζου από το Wetherfield του Connecticut με 
την Πινακοθήκη είχε ξεκινήσει από το 1990, και τελικά στις 
23/6/1997, πληροφορήθηκε πως η Εθνική Πινακοθήκη ανα-
λαμβάνει να μεταφέρει περίπου 50 έργα του Μαλτέζου από 
το Παρίσι στην Αθήνα. Τα έργα είναι μεγάλης αισθητικής και 
καλλιτεχνικής αξίας και αποτελούν ένα από τα διαφωτιστικά 
κοσμήματα της Πινακοθήκης. Στη δωρεά, αντιπροσωπευτι-
κά έργα από τη δεκαετία του 1950 μέχρι την δεκαετία του 
1980 παρακολουθούν την δημιουργική του πορεία από το 
informel και τον αφηρημένο εξπρεσιονισμό, τα έντονα χει-
ρονομιακά, την συμπαντική τοπιογραφία, τον πειραματισμό 
σε επίπεδο τεχνικής με αερογράφο και ανάγλυφα καλού-
πια, την αναζήτηση μέσα από την Op art. Στην έκθεση πα-
ρουσιάζονται 6 έργα που ακολουθούν αυτή την μοναδική 
πορεία. 
Ακόμη, το 1997, (Απόφαση Δ.Σ 4/11/1997) έχουμε μία ενδι-
αφέρουσα προσφορά 2 έργων του σημαντικού ζωγράφου 
της διασποράς, Τζων Χριστοφόρου (1921), ο οποίος ζει και 
δημιουργεί από τη δεκαετία του 1950 στο Παρίσι. Το Γυ-
ναίκα στα μαύρα, του 1949-1952 (συμμετείχε στην έκθεση 
της Σίφνου το 2012) και το Πορτρέτο ενός άγνωστου ποιητή, 

του 1995, με το οποίο ο καλλιτέχνης συμμετέχει στην έκθε-
ση των δωρεών. Με την έντονη και παχιά πινελιά του, με τη 
διατήρηση του στοιχειώδους, αλλά και του αποκαλυπτικού 
στο σχέδιο, με την εμπνευσμένη αφαιρετική σύνθεσή του, 
καταλήγει πάντα σε μία αβίαστη και εντυπωσιακή απόδοση 
του θέματος με εμφανές το στοιχείο του πάθους. Ένας αλη-
θινός ζωγράφος. 
Το 1998, ο πρωτοποριακός καλλιτέχνης, Δανιήλ (Παναγό-
πουλος), (1924-2008) από ευγνωμοσύνη προς την Εθνική 
Πινακοθήκη, για την πραγματοποίηση της μεγάλης ανα-
δρομικής του έκθεσης, το Φεβρουάριο του 1998, δώρισε 
στο μουσείο, τρία αντιπροσωπευτικά του έργα, ένα Κουτί 
του 1965, μία Κομμένη Λινάτσα, του 1973, και μία Λινάτσα 
του 1992.
Ο ζωγράφος Παναγιώτης Τέτσης (1925), παλαιότερα κα-
θηγητής της ΑΣΚΤ και νυν ακαδημαϊκός, πρόσφερε σε δύο 
φάσεις, το 1998 και το 2000, μία πολύ γενναιόδωρη, πολύ 
σημαντική και πολύ αντιπροσωπευτική δωρεά έργων του. 
Το 1998 ο Τέτσης προσφέρει 123 έργα, εκ των οποίων μία 
επιλογή 46 ελαιογραφιών, από το 1939 μέχρι το 1998, με 
ισορροπία ανάμεσα στις προσωπογραφίες, τις νεκρές φύ-
σεις, τα τοπία και τις όψεις της αγαπημένης του Ύδρας και 
της Σίφνου. Η επιλογή αντανακλά όλη την καλλιτεχνική πο-
ρεία του σημαντικού Έλληνα κολορίστα. Το 2000, ο ζωγρά-
φος συμπληρώνει τη δωρεά του με 78 ακόμη σχέδια. Στην 
ιδιόγραφη επιστολή του της 16ης Μαρτίου 2000, αναφέρει: 
«…θα προσθέσω και άλλα (σχέδια) τα οποία είναι πολύ νε-
ανικής εποχής και το ελάχιστο ενδιαφέρον που πιθανόν να 
παρουσιάζουν ανάγεται εις την περίοδο των ζωγραφικών 
πρωτόλειων με τα οποία ταυτίζονται. Παραθέτω κατάλο-
γο:..» Ο μόνος όρος που θέτει ο γενναιόδωρος δωρητής 
είναι να εκτίθενται μόνο τρία έργα του. Ενώ είχε ανοίξει η 
έκθεση των δωρεών ο Τέτσης πρόσθεσε στη δωρεά του 
ένα ακόμη μνημειακό έργο με θέμα τον Πεύκο από την τε-
λευταία παραγωγή του.
Το Δεκέμβριο του 1998 η Πινακοθήκη απέκτησε τρία μεγάλα 
και αντιπροσωπευτικά έργα του Δημήτρη Μυταρά (1934), το 
Γυναίκα και σκύλος του 1994, το Εργαστήριο του 1993, και 
το Τόξο της ίδιας χρονιάς. Τα δύο τελευταία εκτίθενται στην 
έκθεση. Για τον Μυταρά, αν και τα έργα είχαν εκτεθεί στις 
εκθέσεις «Νέα Αποκτήματα», τόσο στην Αθήνα όσο και σε 
άλλες εκδοχές των αποκτημάτων στην Πάτρα, την Κρήτη, 
την Σίφνο, έγινε συνειδητά μία εξαίρεση, μιας και δεν υπήρ-
χαν άλλα έργα δωρεάς και θεωρήσαμε πως, όντας ένας 
ξεχωριστός καλλιτέχνης της γενιάς του, δεν θα μπορούσε 
να απουσιάζει από την έκθεση. Το ίδιο συνέβη επίσης και 
για τον Γιώργο Ρόρρη (1963) για τους ίδιους λόγους, με 
τη μοναδική δωρεά του 1993, το Κοπέλα με πλισέ φούστα, 
έργο του 1990. 
Με το ξεκίνημα του 1999 (Απ. Δ.Σ 19/1/1999), οι συλλογές 
εμπλουτίζονται με 2 ξεχωριστά έργα του Δήμου Σκουλάκη 
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(1930), το Ο δάσκαλος. Προσωπογραφία του Γ. Μόραλη, 
1990-1992 και το Σταθμός Βικτώρια – Σκάλες, του 1977, που 
βρίσκεται στις μόνιμες συλλογές. 

Το 2000, η πλούσια συλλογή της Πινακοθήκης σε έργα Παρ-
θένη εμπλουτίζεται με άλλα 26 σημαντικά έργα του, χάρη 
στον νόμο 2557/97, που δίνει την δυνατότητα εξόφλησης 
του φόρου κληρονομίας με παραχώρηση ίσης αξίας έργων 
από τους κληρονόμους. Πρόκειται για την εφαρμογή του 
νόμου Ε. Βενιζέλου, που αποτελεί αντιστοιχία της γνωστής 
γαλλικής Dation, και στην προκειμένη περίπτωση πρόκει-
ται για την εξόφληση σε έργα του φόρου κληρονομίας από 
τους τρεις κληρονόμους του γιού του Κ. Παρθένη, Νίκου.

Την ίδια χρονιά μεταξύ άλλων, έχουμε και τη δωρεά δύο κα-
θηγητών της ΑΣΚΤ, του Τάσου Χριστάκη (1947), με δύο αντι-
προσωπευτικά έργα εκ των οποίων το ένα, Δέντρο Νο 11, 
του 1993, εκτίθεται στην έκθεση, και το εντυπωσιακό εξά-
πτυχο χαρακτικό του Γιάννη Ψυχοπαίδη (1945), με τίτλο 
Face control, του 1998, που επίσης κοσμεί την έκθεση. Το 
2000 έχουμε ακόμη τη δωρεά 30 χαρακτικών από τον Σα-
ράντο Καραβούζη.

Το 2001 έχουμε την σημαντική προσφορά, 25 περίπου έρ-
γων μέσω του κληροδοτήματος της χήρας του Νίκου Νικο-
λάου, Αγγέλας. Η προσφορά αυτή ξεκινά με προσωπογρα-
φίες της δεκαετίας του 1930, προχωρά στις μεγάλες γυ-
ναικείες φιγούρες των αρχών του 1960, και φθάνει σε έργα 
των δεκαετιών του 1970 και 1980. Με το απόκτημα αυτό, 
έρχεται στο νου η συμμετοχή του Νικολάου (1909-1986) 
στην 32η Μπιενάλε της Βενετίας του 1964, με τις τεράστιες 
γυναικείες φιγούρες, το κυρίαρχο σχέδιο, με εμφανείς επι-
δράσεις από τον Matisse και τους λιτούς όγκους μορφών 
από την καλά αφομοιωμένη επίδραση του Picasso. 12 Μία 
αίθουσα της έκθεσης δωρεών, με 8 έργα, κατακλύζεται 
από τις πληθωρικές αυτές γυναικείες φιγούρες. Παράλλη-
λα, τη συλλογή έργων του Νικολάου συμπληρώνει η γεν-
ναιόδωρη δωρεά 66 σχεδίων του από το Θοδωρή και τη 
Δάφνη Ζουμπουλάκη.

Την ίδια χρονιά εμπλουτίζεται η συλλογή της Πινακοθήκης 
με 18 ακόμη έργα δωρεάς του Αλέκου Φασιανού (1935), 
ενώ το 2010 ενισχύεται με άλλα 18 έργα του. Από το 1978 
μέχρι το 2010, ο ξεχωριστός αυτός καλλιτέχνης δώρισε 
στην Πινακοθήκη, περισσότερα από 55 έργα, ακρυλικά, 
σχέδια, χαρακτικά, μερικά εκ των οποίων αναδεικνύουν όλο 
το προσωπικό εικαστικό του ιδίωμα. Στην έκθεση παρουσι-
άζεται το Χειρομάντης στο δωμάτιό του, του 1977, δωρεά 
του 1978, και το Ο φουριόζος, του 1984, δωρεά του 2001. 
Το 2003 έχουμε και τη δωρεά των κληρονόμων του Δημή-
τρη Περδικίδη (1922-1989), με 2 έργα το Μαδρίτη, του 1967 
και το Άπειρο, Μαδρίτη, του 1969, τα οποία εκτίθενται στην 
αίθουσα. Ακόμη, έχουμε 80 χαρακτικά από το κληροδότημα 
του Βασίλη Χάρου. 

Το 2003, ο Παύλος (Διονυσόπουλος) (1930) δωρίζει την 
εγκατάσταση Κουρτίνες, του 1968, ένα ιστορικό έργο, το 
οποίο είχε παρουσιάσει στην γκαλερί Sonnabend στο Παρί-
σι. Με το “Rideaux” ολόκληρη η γκαλερί τότε μετατράπηκε 
σε μοναδικό έργο. Το συγκεκριμένο έργο του Παύλου είναι 
από τις ελάχιστες εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα που δι-
αθέτει η Πινακοθήκη. 
Την ίδια χρονιά ο Άγγελος Σκούρτης (1949) δωρίζει το έργο 
Μετά-Γραφή, του 1984-1986. Πρόκειται για μια εγκατάστα-
ση, ένα τρίπτυχο, το οποίο παρουσιάζει τρεις ελληνικούς 
σταυρούς, φτιαγμένους από λάδι, ακρυλικό και κατακάθια 
καφέ σε μουσαμά, ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της εννοι-
ολογικής του τέχνης. Τα έργα του Παύλου και του Σκούρτη, 
εκτίθενται στην έκθεση «Στα Άδυτα της Εθνικής Πινακοθή-
κης – Μεταπολεμική και σύγχρονη τέχνη» στη Γλυπτοθήκη 
στο Γουδί. Δωρεά του 2003 είναι και το ξεχωριστό έργο του 
Σταύρου Μπονάτσου (1945), Το χέρι του καλού, του 2000, 
ένα τρισδιάστατο εννοιολογικό έργο, που, με αναγωγική 
ευρηματικότητα, καταδεικνύει την καθημερινότητα του σύγ-
χρονου ανθρώπου και του σύγχρονου πολιτισμού. Το έργο 
βρίσκεται στα μόνιμα εκθέματα του Παραρτήματος της 
Κέρκυρας. 
Την ίδια χρονιά, το 2003, με τον νομικό σύμβουλο της Πι-
νακοθήκης Γιώργο Οικονομόπουλο είχαμε την τύχη, να 
εξετάσουμε και να καταγράψουμε τα έργα του κληροδοτή-
ματος της Νανάς Ησαΐα (1934-2003), δηλαδή περισσότερα 
από 137 κομμάτια. Ο πλούτος, η πρωτοτυπία και η αυθε-
ντικότητα της δημιουργίας της ήταν μία έκπληξη για μας. 
Η εξέλιξη της εικαστικής πορείας της ζωγράφου, αλλά και 
ποιήτριας Ησαΐα, από την παραστατική απεικόνιση προς την 
αφαίρεση και τις κατασκευαστικές ανάγλυφες δημιουργίες, 
μαρτυρεί μία πολύ προχωρημένη προσωπική διατύπωση. 
Η ανακάλυψη της Νανάς Ησαΐα, μέσα από το κληροδότη-
μά της, το 2003, εκτιμώντας την ιδιαιτερότητα της τέχνης 
της, καθώς και τον πρωτοποριακό και αυθεντικό χαρακτήρα 
ενός έντονα γεωμετρικού και κονστρουκτιβιστικού ιδιώμα-
τος, μας οδήγησε έκτοτε στην προσπάθεια ανάδειξης και 
διάδοσης του έργου της. Στην έκθεση συμμετέχει με πέντε 
πρωτότυπα έργα. 
Το 2006 είναι μία πολύ σημαντική στιγμή για την Πινακο-
θήκη, και για την ελληνική γλυπτική, μιας και επιτυγχάνεται 
η συνένωση της Πινακοθήκης με το Ίδρυμα Χρήστου και 
Σούλης Καπράλου, ενώ σύντομα θα ολοκληρωθεί στην Αί-
γινα το Μουσείο Καπράλου, το οποίο εκτός από τα έργα 
του σπουδαίου Έλληνα γλύπτη θα φιλοξενεί και έργα των 
καλλιτεχνών φίλων του, Γιάννη Μόραλη και Νίκου Νικολάου. 
Το πολυάριθμο έργο του Καπράλου μελετά και καταγρά-
φει η βενιαμίν των επιμελητριών της Πινακοθήκης, Άρτεμις 
Ζερβού. Τα έργα του Καπράλου (1909-1993), που ως κόρη 
οφθαλμού διατήρησε η σύζυγός του Σούλη, αριθμούν περί 
τα 6000 έργα, 1800 κομμάτια γλυπτών, σε σειρές και αντί-
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γραφα, 1200 γλυπτά, και 3000 σχέδια. Την ίδια χρονιά έχου-
με τη δωρεά 3 γλυπτών, του Θόδωρου Παπαγιάννη (1942), 
δύο Φιγούρες από τη σειρά Τα φαντάσματά μου, του 1994-
1995 και το Φωλιά, του 2003, τα οποία εκτίθενται στην έκθε-
ση μονίμων συλλογών της Γλυπτοθήκης στο Γουδί.
Στις αρχές του 2007 η Εθνική Πινακοθήκη, υπό τις υποδεί-
ξεις του ίδιου του καλλιτέχνη, παρέλαβε από το εργαστήριο 
του Δανιήλ (Παναγόπουλου) (1924-2008), στο 12, της οδού 
Jean Maçé, στην περιοχή Houilles, έξω από το Παρίσι, το 
σύνολο των έργων του καλλιτέχνη. Πρόκειται για τη δημι-
ουργία πενήντα και πλέον χρόνων, που περιέχει νεανικά 
έργα, πειραματισμούς από το 1950, μέχρι έργα της δεκαε-
τίας του 2000. Περισσότερα από 300 έργα, εκτός των σχε-
δίων, προπλασμάτων και λοιπών, περισυλλέγησαν από το 
παρισινό εργαστήριο στον κήπο του σπιτιού του. Η βούληση 
του Δανιήλ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή  μετά από ενάμιση 
χρόνο στο νοσοκομείο του Ρίο, ήταν, αν και έζησε από το 
1954 και μετά όλη του τη ζωή στη Γαλλία, να περισώσει τη 
δημιουργία του, ορίζοντας ένα δημόσιο ίδρυμα στην Ελλά-
δα, την Εθνική Πινακοθήκη, κάτοχο και μελετητή της. Μία 
δημιουργία που, με μεθοδικότητα στην έρευνα και με συ-
στηματική πειραματική δραστηριότητα, πρόσφερε, με σεβα-
σμό στην παράδοση, μια ανανεωμένη, εξελικτική αναζήτηση 
της «αιώνιας νεότητας της τέχνης», όπως έλεγε ο ίδιος, δη-
μιουργία που συναντήθηκε με την διεθνή πρωτοπορία και 
πρόσφερε μία από τις λαμπρότερες στιγμές της σύγχρο-
νης ελληνικής τέχνης, όπως αυτή στην συμμετοχή του στην 
έκθεση του Fenice της Βενετίας, το 1964, με επιμελητή τον 
γνωστό γάλλο τεχνοκριτικό Pierre Restany. 
Από την μεγάλη συλλογή έργων του που δώρισε ο Δανι-
ήλ, στην έκθεση περιλαμβάνονται 14 έργα που ξεδιπλώνουν 
την εξελικτική πορεία του από την αφαίρεση, στα Μαύρα 
κουτιά, τα Ηλεκτρικά κουτιά, τις Κομμένες, Γεωμετρικές Λι-
νάτσες και όλη την περιπέτεια της λινάτσας μέχρι τη δεκα-
ετία του 2000, και τα τελευταία χρόνια που συνέχιζε να δη-
μιουργεί και ενίοτε να ξαφνιάζει, στο σπίτι του της οδού Ζα-
κύνθου στην Κυψέλη. Έκτοτε η Πινακοθήκη σε ένδειξη σε-
βασμού, για την γενναιόδωρη δωρεά του, αλλά και από κα-
θήκον ανάδειξης και διάδοσης της ιστορίας της σύγχρονης 
τέχνης της χώρας μας, με περισσότερες από δέκα ευκαιρί-
ες έχει παρουσιάσει το έργο του, στα πλαίσια των εκθέσεων 
με τα Νέα Αποκτήματα, είτε με μικρές συμμετοχές, είτε με 
αναδρομικού χαρακτήρα παρουσιάσεις, όπως στην Εθνική 
Πινακοθήκη, (35 έργα) στην Αθήνα, το 2007 και στον Πύργο 
Ηλείας (26 έργα) παρουσία του ιδίου. Αυτή τη στιγμή στην 
έκθεση «Στα Άδυτα της Εθνικής Πινακοθήκης - Μεταπολεμι-
κή και σύγχρονη τέχνη» παρουσιάζονται 11 έργα της δωρε-
άς Δανιήλ, σε μία επίσης μικρή αντιπροσωπευτική αναδρο-
μική του έργου του. 13

Το 2008 μεταξύ άλλων, έχουμε μία σημαντική δωρεά 17 έρ-
γων χαρακτικής, του καθηγητή της ΑΣΚΤ Μιχάλη Αρφαρά, 

μετά από πρόταση της επιμελήτριας Μαριλένας Κασιμάτη, 
υπεύθυνης των συλλογών χαρακτικής της ΕΠΜΑΣ. 
To 2010, ο Γιώργος Διβάρης (1956), αναπληρωτής καθηγη-
τής της Σχολής Καλών Τεχνών της Θεσσαλονίκης, δώρισε 2 
ενδιαφέροντα έργα του. Το ένα μάλιστα, με τίτλο Υπεροψία, 
το οποίο εκτίθεται στην έκθεση Στα Άδυτα στη Γλυπτοθήκη, 
αποτελεί και το μοναδικό έργο της συλλογής της Πινακοθή-
κης με βίντεο και τηλεόραση. Το δεύτερο που εκτίθεται στην 
έκθεση των δωρεών, είναι ένα επιτοίχιο έργο με τίτλο Θόρυ-
βος, έργο εκτελεσμένο από το 1988 έως το 1994, όπου τα 
ευτελή σύγχρονα υλικά, με έντονο το φορτίο της χρήσης και 
της φθοράς, αποτελούν για τον καλλιτέχνη ένα μέσον δημι-
ουργίας νέων μορφών. 
Η τελευταία «σοδειά» δωρεών του 2012 περιέχει σημαντικά 
έργα σύγχρονων καλλιτεχνών, διαφορετικών αισθητικών 
προτάσεων, τα οποία συμπληρώνουν ουσιαστικά κενά των 
συλλογών του μουσείου. Ορισμένα από τα τελευταία αυτά 
έργα είναι ένα του πρύτανη της ΑΣΚΤ Γιώργου Χαρβαλιά 
(1956), δύο του καθηγητή της ΑΣΚΤ Ζαχαρία Αρβανίτη 
(1947), δύο του καθηγητή στη Σχολή Καλών Τεχνών στη 
Θεσσαλονίκη Ξενή Σαχίνη (1954), ένα του αναπληρωτή κα-
θηγητή στη Σχολή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της 
Τέχνης των Ιωαννίνων Ξενοφώντα Μπήτσικα (1963), ένα 
του Βασίλη Θεοχαράκη (1930) και ένα του Μίλτου Γκολέμα 
(1967). 
Οι μορφές των δύο χαρακτικών που πρόσφερε ο Αρβανί-
της, μαγνητίζουν με έναν συναρπαστικό τρόπο. Ο γέρος 
Καβάφης στο έργο Κ.Π.Κ, του 2008, αν και εξωπραγματι-
κός με το ασημί και μπρούτζινο χρώμα, μοιάζει σα ζωντα-
νός, σαν να μπορούμε να τον αγγίξουμε. Οι βλεφαρίδες 
του, σαν αληθινές περιβάλλουν το σταθερό βλέμμα του. Ο 
ρεαλισμός και η αληθοφάνεια εντυπωσιάζουν περισσότερο 
όταν αναλογιστούμε πως πρόκειται για μία τεχνική, όπως η 
χαρακτική, που βασίζεται αλλά και χαρακτηρίζεται από την 
ασυνέχεια και από μία επίπονη, χρονοβόρα διαδικασία στην 
εκτέλεση. Ενδιαφέρον επίσης έχει το ότι πρόκειται για μία 
ανορθόδοξη χαρακτική, εκτελεσμένη σε μία μήτρα, σε ξύλο 
mdf, και ένα και μοναδικό μονότυπο. 
Το έργο του Χαρβαλιά, Τύπος συμπίεσης, του 1994 αποτε-
λείται από μία λεπτή μαύρη κουβέρτα του πολεμικού ναυτι-
κού που φέρει τύπωμα μιας στοίβας από λευκά μαξιλάρια 
συμπιεσμένα από ένα κουτί, προστατευμένη σε διάφανο 
πλεξιγκλάς, έργο από την ενότητα της έκθεσης στο Άρτιο. 
Είναι από το είδος των έργων, με τη χρήση των μέσων και 
των εννοιολογικών πλαισίων των νεώτερων γενιών καλλιτε-
χνών, των οποίων παρατηρούνται κενά στις συλλογές της 
Πινακοθήκης, που θα πρέπει να συμπληρωθούν στο άμεσο 
μέλλον. Με απλό και χωρίς έπαρση τρόπο, ο Χαρβαλιάς με 
υπόστρωμα το, φορτισμένο ως ιδέα και έννοια, αντικείμενο, 
το ευτελές, το καθημερινό, αλλά και με πολιτική διάσταση, 
κλείνει το μάτι, σε ποικίλα πρωτοποριακά κινήματα του 20ου 
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αιώνα, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, αμερικάνικα. Ανάγοντας 
και χρήζοντας το απλό αντικείμενο σε αξία και έργο τέχνης 
πλησιάζει και επανατοποθετείται στο χώρο του μοντέρνου 
και των πρωτοποριών, προτάσσοντας νέες μορφές. 

Ο Ξενής Σαχίνης έχει δωρίσει και παλαιότερα, το 1978, χα-
ρακτικά και το 2003, τρισδιάστατα, με ακιδογραφία σε πλε-
ξιγκλάς, έργα του. Η πρόσφατη δωρεά του 2 έργων με λι-
νόλεουμ και ακιδογραφία σε πλεξιγκλάς, με τίτλους Από 
τον Manet και Ο Ξενής με την γυναίκα του Louis Corinth, 
έργα του 2011, ανάλαφρα, με χιούμορ και ευρηματικότητα, 
ξεπερνά τις συμβάσεις της χαρακτικής, περιδιαβαίνοντας 
ακόμη και με προσωπική εικονογραφική εμπλοκή τα μονο-
πάτια της ιστορίας της τέχνης.

Ο Μπήτσικας, ένας από τους δυνατότερους ζωγράφους 
της γενιάς του, τεχνίτης αλλά και διανοούμενος, προσέφε-
ρε ένα έργο του 1998, βάθους εννέα εκατοστών, με μικτή 
τεχνική σε pvc και σχέδια σε διαδοχικές, επικαλυπτόμενες 
ζελατίνες, που περιβάλλονται από μεταλλικό πλαίσιο, έργο 
που φέρει τον τίτλο Μ . Το έργο με τέσσερα επικαλυπτόμε-
να διάφανα επίπεδα, παίζει, τόσο με την ψυχολογική φόρτι-
ση της σκηνής, με το κραυγαλέο και το σοκαριστικό, με τη 
δραματικότητα του χώρου και των μορφών, αλλά και με την 
ιστορία της τέχνης, όπως συνηθίζει, αλλά ακόμη και με την 
διαφάνεια, την διαδοχή επιπέδων, την επικάλυψη, την συ-
γκάλυψη και το παλίμψηστο σε επίπεδο έννοιας, εικόνας και 
τεχνικής. 

Πολλοί είναι οι καλλιτέχνες που πρόσφεραν ένα ή περισσό-
τερα ενδιαφέροντα ή και πολύ σημαντικά έργα που δεν εί-
χαμε την δυνατότητα να αναφερθούμε σ’ αυτήν την περιή-
γηση στις δωρεές καλλιτεχνών. Περιοριστήκαμε σε μία πα-
ρατήρηση σε χρονολογική εξέλιξη των δωρεών, ενώ επε-
κταθήκαμε με μακρές αναλύσεις, όπου θεωρήσαμε πως εί-
ναι σκόπιμο να καταγραφούν κάποια στοιχεία. Είναι βέβαιον 
πως ξέφυγαν κάποια άλλα εξίσου σημαντικά. 

Παρά τον πλούτο και τις ανέλπιστες εκπλήξεις που συ-
ναντά κανείς ερευνώντας τις συλλογές της Εθνικής Πινα-
κοθήκης, μεγάλες είναι οι απουσίες και οι ελλείψεις, και 
κυρίως σε καλλιτέχνες της γενιάς του 1950-1960 και μετά. 
Οι νεότερες γενιές σύγχρονων καλλιτεχνών δεν εκπροσω-
πούνται επαρκώς, κυρίως μέσα σε ένα πλαίσιο απόδοσης 
ιστορικότητας και αντικειμενικής εξισορρόπησης τάσεων 
και καλλιτεχνικών εκφράσεων, της πολυμορφίας και της 
συνθήκης της διαφορετικότητας της σύγχρονης δημιουρ-
γίας. Με την επαναλειτουργία του μουσείου, μετά την επέ-
κταση, η Εθνική Πινακοθήκη έχει τη δυνατότητα και οφείλει 
να μελετήσει και να εντοπίσει τις ελλείψεις στις συλλογές 
της, ώστε να προχωρήσει στην κάλυψη των σημαντικών 
κενών, τόσο γενικότερα στις συλλογές, όσο και στην έκ-
θεση των μονίμων συλλογών, ενός πραγματικού μουσείου 
του 21ου αιώνα. 

Η έκθεση

Ο τίτλος της έκθεσης, όπως ήδη αναφέραμε οριοθετεί το 
πεδίο που αφορά μόνο τις δωρεές Ελλήνων καλλιτεχνών, 
ενώ οι χρονολογίες αναφέρονται, στην αρχαιότερη δωρεά, 
στην συγκεκριμένη περίπτωση, το κληροδότημα Θεόδωρου 
Ράλλη το 1910, και τις πιο πρόσφατες δωρεές σύγχρονων 
καλλιτεχνών, που πραγματοποιήθηκαν το 2012.

Σχετικά με την επιλογή των έργων, εξαρχής ως προϋ-
πόθεση, αποκλείστηκαν από την παρούσα έκθεση, αφε-
νός τα έργα που βρίσκονται εκτεθειμένα στις μόνιμες συλ-
λογές της Πινακοθήκης και των Παραρτημάτων της, στην 
έκθεση μεταπολεμικής και σύγχρονης τέχνης από τα Άδυ-
τα της Εθνικής Πινακοθήκης στη Γλυπτοθήκη, καθώς και τα 
έργα που εκτέθηκαν στις εκθέσεις, με τίτλο Νέα Αποκτή-
ματα, στην Αθήνα το 2006 και το 2007. Ένα τρίτο κριτήριο 
επιλογής εκτός από τη δέσμευση της δωρεάς αφορά τους 
ίδιους τους καλλιτέχνες, αλλά κυρίως την ποιότητα και το 
ενδιαφέρον των έργων. Ακόμη, κριτήριο επιλογής υπήρξε 
εκτός από την ποιότητα και η ποσότητα της ίδιας της δω-
ρεάς. Τελικά, πολλοί και σημαντικοί Έλληνες καλλιτέχνες 
απαρτίζουν αυτό το δείγμα από τις γενναιόδωρες δωρεές 
τους προς την Πινακοθήκη. 

Στην περιήγηση της έκθεσης, οι ενότητες καθορίζονται 
ανά επίπεδο, ενώ τα έργα των μεγάλων δωρεών παρουσι-
άζονται συγκεντρωμένα κατά ενότητες προσφέροντας την 
δυνατότητα ανάδειξης της εξελικτικής πορείας του έργου 
του καλλιτέχνη. Στο άνω επίπεδο, παρουσιάζονται τα έργα 
της σύγχρονης τέχνης, από τους καλλιτέχνες της γενιάς 
του 1960, του 1970 και του 1980 μέχρι και νεότερους καλ-
λιτέχνες. Η έκθεση ανοίγει με το μνημειακών διαστάσεων 
τρίπτυχο του Παναγιώτη Τέτση (1925), Λαϊκή Αγορά. Στην 
ενότητα αυτή παρουσιάζονται έργα των Ντίκου Βυζάντιου 
(1924-2007), Δημήτρη Περδικίδη (1922-1989), Κοσμά Ξε-
νάκη (1925-1984), Πάρι Πρέκα (1926-1999), Χρίστου Καρά 
(1930), Δημήτρη Μυταρά (1934), Αλέκου Φασιανού (1935), 
Γιάννη Ψυχοπαίδη (1945), Δημήτρη Σακελλίωνα (1947) και 
άλλων. Σε ξεχωριστό χώρο παρουσιάζονται μικρές αναδρο-
μικού χαρακτήρα ενότητες των μεγάλων δωρεών του Θε-
όδωρου Στάμου (1922-1997), του Δανιήλ (Παναγόπου-
λου) (1924-2008), και της Νανάς Ησαΐα (1934-2003). 

Η χαρακτική στο χώρο αυτό αντιπροσωπεύεται, δειγματο-
ληπτικά, με σύγχρονες εκδοχές της από τα εξαιρετικά και 
τόσο ξεχωριστά έργα τριών σύγχρονων δημιουργών, που 
συμπτωματικά υπήρξαν ή είναι καθηγητές Ανωτάτων Σχο-
λών Καλών Τεχνών, του Ζαχαρία Αρβανίτη (1947), του Γιάν-
νη Ψυχοπαίδη (1945) και του Ξενή Σαχίνη (1954). 

Στο μεσοπάτωμα παρουσιάζονται κυρίως έργα καλλιτε-
χνών του 19ου αιώνα, αλλά και κάποια έργα καλλιτεχνών 
της γενιάς του 1930 και του 1960. Στην ενότητα αυτή πα-
ρουσιάζονται ενδιαφέροντα και άγνωστα έργα καλλιτεχνών, 
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όπως οι Θεόδωρος Ράλλης (1852-1909), Άγγελος Γιαλλι-
νάς (1857-1939), Οδυσσέας Φωκάς (1857-1946), Φλωρά 
Καραβία (1871-1960), Σπύρος Βικάτος (1878-1960), Θεό-
φραστος Τριανταφυλλίδης (1881-1955), Σοφία Λασκαρίδου 
(1882-1965), Ουμβέρτος Αργυρός (1884-1963), Περικλής 
Βυζάντιος (1893-1972), αλλά και οι Αγήνωρ Αστεριάδης 
(1898-1977), Αγλαΐα Παπά (1904-1984), Ιφιγένεια Λαγάνα 
(1915-2004), Γιώργος Βακιρτζής (1923-1988) και άλλοι. 

Στον κάτω όροφο παρουσιάζονται οι πρόδρομοι της νε-
οελληνικής τέχνης, όπως ο Κωνσταντίνος Παρθένης 
(1978/79-1967) (με 18 έργα) και ο Σπύρος Παπαλουκάς 
(1892-1957), καθώς και εκπρόσωποι της Γενιάς του ’30. Σε 
ξεχωριστές ατομικές ενότητες, εκτίθενται έργα των Γιάν-
νη Μόραλη (1916-2009), Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα 
(1906-1994), Νίκου Νικολάου (1909-1986), Λιλής Αρλιώτη 
(1908-1979), Γιάννη Μαλτέζου (1915-1987), Γιώργου Βα-
καλό (1902-1991). Ακόμη, συμμετέχουν με ένα ή δύο έργα 
καλλιτέχνες της ίδιας γενιάς, όπως οι Γιάννης Τσαρούχης 
(1910-1989), Σπύρος Βασιλείου (1902/3-1985), Γιώργος 
Γουναρόπουλος (1890-1977), Αλέκος Κοντόπουλος (1904-
1975), Πολύκλειτος Ρέγκος (1903-1984), Ορέστης Κανέλ-
λης (1910-1979), Κωνσταντίνος Μαλάμος (1913-2007), 
Γιώργος Σικελιώτης (1917-1984) και άλλοι. 

Η γλυπτική εκπροσωπείται δειγματοληπτικά με έργα των 
μεγάλων δωρεών, τα οποία παρουσιάζονται διάσπαρτα στα 
τρία επίπεδα της έκθεσης. Εννέα γλυπτά από διάφορα υλι-
κά των Μιχάλη Τόμπρου (1889-1974), Ιωάννη Αβραμίδη 
(1922), Φρόσως Ευθυμιάδη-Μενεγάκη (1911-1995), Μπέλ-
λας Ραφτοπούλου ((1902-1992), Χρήστου Καπράλου (1909-
1993) και μία ξύλινη εγκατάσταση του Χρήστου Γιαννάκου 
(1934) ολοκληρώνουν την περιήγηση στον κόσμο των δω-
ρεών γλυπτικής προς την Εθνική Πινακοθήκη. 

Στην έκθεση, όπου ακολουθείται κάποια ιστορικότητα, μέσα 
από τις δεσμεύσεις του υπάρχοντος υλικού, παρουσιάζο-
νται 166 έργα, ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, ανάγλυφα, 
κατασκευές και εγκαταστάσεις. 

Καθήκον, υποχρέωση και λειτούργημα της Εθνικής Πινακο-
θήκης είναι η διαφύλαξη, η μελέτη, η έρευνα, η αξιολόγηση, 
η ανάδειξη και η διάδοση του έργου των καλλιτεχνών γενι-
κότερα, αλλά και ειδικότερα, μέσω των έργων των συλλο-
γών της. Οι καλλιτέχνες που εμπιστεύονται τα έργα τους σε 
ένα δημόσιο μουσείο, όπως η Εθνική Πινακοθήκη, πρέπει 
να είναι σίγουροι πως το έργο τους διατηρείται για μεγάλα 
διαστήματα στην αφάνεια των αποθηκών, όμως με κάθε ευ-
καιρία και συγκυρία μπορεί να βγει από την απομόνωση στο 
άπλετο φως και στην κρίση των θεατών, αλλά και των μελε-
τητών. Για τον λόγο αυτό σε όλες τις ενότητες και τα επίπε-
δα παρουσιάζονται συνειδητά, παράλληλα πολλοί επώνυμοι 
και γνωστοί, αλλά και πολλοί παραγνωρισμένοι ή εντελώς 
άγνωστοι καλλιτέχνες με αξιόλογα έργα, πάντα με κριτήριο 
την ποιότητα. Η απουσία στην έκθεση πολλών σημαντικών 

καλλιτεχνών από όλες τις ενότητες και τις περιόδους, ση-
μαίνει απλά απουσία δωρεάς ή έλλειψη διαθέσιμης δωρε-
άς στις συλλογές. Επίσης, με την ευκαιρία της διερεύνησης 
του θέματος, γνωρίζοντας συνθήκες και καταστάσεις, ανα-
δεικνύονται ο δυναμισμός, η διορατικότητα, οι προτεραιότη-
τες, ο σχεδιασμός και η γενικότερη πολιτική συλλογών των 
Διευθυντών και των Επιμελητών της Εθνικής Πινακοθήκης. 

Ο πλούτος και η ποικιλία της συλλογής της Εθνικής Πινα-
κοθήκης, παρά την δέσμευση των δωρεών καλλιτεχνών, 
προσφέρει μεγάλες δυνατότητες επιλογών, ενώ επιτρέπει 
συνδυαστικούς συνειρμούς. Σημαντικοί καλλιτέχνες, με δι-
αφορετικές αφετηρίες, καλλιτεχνικές πορείες και αισθητι-
κές προσεγγίσεις παρουσιάζουν έργα με ιδιαίτερες, προ-
σωπικές εικαστικές προτάσεις. Η πολυμορφία της ελληνι-
κής τέχνης προκύπτει μέσα από γνωστά, λιγότερο γνωστά 
ή και άγνωστα έργα, σίγουρα όμως αναδεικνύεται μέσα από 
καλά έργα. Η έκθεση χαρακτηρίζεται από τις κορυφώσεις, 
από τις δυνατές παρουσίες, τις εκπλήξεις, αλλά κι από την 
ανάδειξη της συνθήκης της διαφορετικότητας και της πολυ-
συλλεκτικότητας. 

Ευχαριστώ ειλικρινά τις συναδέλφους μου, επιμελήτριες, 
Τώνια Γιαννουδάκη και Άρτεμη Ζερβού, υπεύθυνες της συλ-
λογής νεοελληνικής και ευρωπαϊκής γλυπτικής της Εθνικής 
Πινακοθήκης, για την ουσιαστική βοήθεια στην επιλογή των 
γλυπτών, κυρίως γνωρίζοντας τον βαθμό συντήρησης και 
την δυνατότητα παρουσίασης των γλυπτών σε τόσο σύντο-
μο χρονικό διάστημα. 

Ευχαριστώ θερμά τις συναδέλφους μου, υπεύθυνες για την 
διακίνηση των έργων, Ντίνα Πλάκα για την συνδρομή της 
στον αρχικό εντοπισμό των δωρεών, κυρίως των τελευταίων 
δεκαετιών και Ρούλα Σπανούδη, για την προθυμία και την 
ανεκτίμητη προσφορά της στην αναζήτηση και την εξέταση 
των έργων στο χώρο των Αποθηκών της Εθνικής Πινακοθή-
κης, καθώς και για την συστηματική συμπλήρωση της χρο-
νολογίας απόκτησης ενός εκάστου έργου στις λεζάντες. 

Ευχαριστώ θερμά το Διευθυντή συντήρησης Μιχάλη Δουλ-
γερίδη για τον συντονισμό, τον καταμερισμό και την όλη 
οργάνωση του έργου συντήρησης σε σύντομο χρονικό δι-
άστημα. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ οφείλω σε όλους τους 
συντηρητές και τις συντηρήτριες του Μουσείου για την άψο-
γη φροντίδα με αγάπη και γνώση των έργων, και ιδιαίτερα 
στις Μαριέτα Βιδάλη, Χριστίνα Καραδήμα, Μαρίκα Τρομπέ-
τα και Εύη Γαρυφαλάκη, λόγω της ποσοτικά μεγάλης ολο-
κλήρωσης της συντήρησης των έργων. Ακόμη, οφείλουμε 
ένα μεγάλο ευχαριστώ στους Φωτεινή Κουνέλη, Ναταλία 
Προζόροβα και Κωνσταντή Δερβένη, που στα πλαίσια της 
πρακτικής τους άσκησης, η προσφορά τους ήταν δυσανά-
λογα μεγάλη. Με την ευκαιρία της έκθεσης διορθώθηκαν 
ατέλειες στη ζωγραφική επιφάνεια και στις κορνίζες, έγινε 
αντικατάσταση τελάρων, τα έργα καθαρίστηκαν, έλαμψαν. 
Ένα μεγάλο ευχαριστώ απευθύνω στο συνάδελφο Δημή-
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τρη Σιφναίο για την άοκνη, πολυδιάστατη προσφορά του και 
κυρίως για την συνολική ρύθμιση του φωτισμού της έκθε-
σης και την ηλεκτρολογική υποστήριξη των έργων. Ακόμη, 
ευχαριστώ τους φωτογράφους μας, Σταύρο Ψηρούκη και 
Θάλεια Κυμπάρη για τις σχολαστικές φωτογραφίσεις που 
διασφαλίζουν την γενικότερη τεκμηρίωση με αναπαραγωγή 
λεπτομερειών και ντοκουμέντων, προσφέρουν την απόλαυ-
ση των έργων, και επιτρέπουν την δυνατότητα αναπαραγω-
γής και διάδοσής τους, καθώς και την αποτύπωση όψεων 
για την διαφύλαξη της παρουσίασης της έκθεσης. Ακόμη, 
ευχαριστώ ιδιαίτερα όλους τους φύλακές μας, που παρά τις 
αντίξοες συνθήκες, στέκονται στη θέση τους, ανάμεσα στα 
έργα και το κοινό μας. Τέλος, ευχαριστώ θερμά τον Θύμιο 
Πρεσβύτη, τον Θοδωρή Αναγνωστόπουλο και όλη την ομά-
δα του Peak publishing για τον εμπνευσμένο σχεδιασμό του 
καταλόγου-ντοκουμέντου και της σήμανσης της έκθεσης.
Σε χαλεπούς καιρούς, η γενναιοδωρία των καλλιτεχνών 
προσφέρει γνώση, καλλιέργεια του πνεύματος και ανάταση 
ψυχής. Η έκθεση, που καλύπτει δωρεές καλλιτεχνών ενός 
αιώνα, αποτελεί ένα φόρο τιμής της Εθνικής Πινακοθήκης 
προς τους καλλιτέχνες της, ένα φόρο τιμής προς τους καλ-
λιτέχνες της Ελλάδας.

Δρ. Λίνα Τσίκουτα - Δεϊμέζη
Επιμελήτρια της έκθεσης

Υπεύθυνη συλλογών Μεταπολεμικής
και Σύγχρονης τέχνης της Εθνικής Πινακοθήκης 

ΣηΜΕΙώΣΕΙΣ
1. Σχετικά με την ιστορία της λειτουργίας της Εθνικής Πινακο-
θήκης, τους Διευθυντές, τις συλλογές, τις δωρεές και όλη την 
πορεία της στο χρόνο, πολύτιμες πληροφορίες συμπυκνώνονται 
στο αναλυτικό κείμενο, Νέλλη Μισιρλή, Από το Παντεχνείον στην 
Ίδρυση της Εθνικής Πινακοθήκης, του καταλόγου, Εθνική Πινα-
κοθήκη 100 χρόνια, Αθήνα 2001, σελ. 19-33
2. Με την συμπλήρωση ενός αιώνα λειτουργίας της Εθνικής 
Πινακοθήκης, ο εορταστικός αυτός κατάλογος συγκεντρώνει 
επεξηγηματικές εισαγωγές της διευθύντριας Μαρίνας Λαμπρά-
κη-Πλάκα, για όλες χρονολογικά τις ενότητες των συλλογών, 
καθώς και μία εισαγωγή της, Εθνική Πινακοθήκη 100 χρόνια, 
Αθήνα 2001, σελ. 14-17. Ακόμη στο site της ΕΠΜΑΣ βρίσκονται 
χρήσιμες πληροφορίες για την μακρόχρονη ιστορία της και τις 
σημερινές εξελίξεις.
3. Για το ξεκίνημα της Εθνικής Πινακοθήκης υπό την διεύθυνση 
του πρώτου Διευθυντή της Γεωργίου Ιακωβίδη, έρευνα σε βά-
θος και συμπυκνωμένες πληροφορίες υπάρχουν στον κατάλογο, 
Ιακωβίδης, Αναδρομική, ΕΠΜΑΣ, Αθήνα, 2005, επιμέλεια Όλγα 
Μεντζαφού-Πολύζου, και ειδικότερα στην συστηματική μελέτη 
της ιδίας, Ο Γεώργιος Ιακωβίδης Διευθυντής της Εθνικής Πινα-
κοθήκης, σελ. 80-95.
4. Στοιχεία, αναλύσεις και ότι αφορά τον Κωνσταντίνο Παρθένη 
στο πολύτιμο πόνημα του αναπληρωτή καθηγητή Ευγένιου Δ. 
Ματθιόπουλου, Η ζωή και το έργο του Κωστή Παρθένη, εκδόσεις 
Αδάμ, Αθήνα, 2008.

5. Δύο ετικέτες, στο πίσω μέρος του έργου του Βικάτου, μαρτυ-
ρούν την διαδρομή του έργου στο χρόνο και την εκθεσιακή του 
ταυτότητα. Η πάγια μουσειολογική τακτική διατήρησης των ετικε-
τών, επιγραφών και άλλων στοιχείων στις φέρουσες επιφάνειες 
των έργων, μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε πως το έργο συμ-
μετείχε στην ελληνική συμμετοχή της ΧΙΧης Μπιενάλε της Βενε-
τίας το 1934, και στην Πανελλήνιο καλλιτεχνική έκθεση το 1940. 
Μία καταπληκτική σύμπτωση ήθελε ένα από τα έργα που τυχαία 
επιλέξαμε για την έκθεση που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο-
Σεπτέμβριο 2012 στη Σίφνο, με τίτλο Δωρεές τέχνης, προς την 
Εθνική Πινακοθήκη–1959-2007-Επιλογή να φέρει την ίδια ετικέτα 
της Μπιενάλε Βενετίας του 1934. Πρόκειται για το αμφίπλευρο 
έργο Τουταγχαμών, της Αγλαΐας Παπά.

6. Αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στη μεγάλη αναδρομική του Βά-
λια Σεμερτζίδη, σε επιστημονική επιμέλεια και πλήρη κατάλογο 
του καθηγητή Νίκου Χατζηνικολάου, στο Μουσείο Μπενάκη.

7. Νίκη Λοϊζίδη, Έλληνες καλλιτέχνες του εξωτερικού, Αθήνα, 
1983, σελ. 210-211.

8. Τα δύο έργα εκτίθενται αυτή τη στιγμή στην Εθνική Γλυπτοθή-
κη στην έκθεση Στα άδυτα της Εθνικής Πινακοθήκης – Μεταπο-
λεμική και σύγχρονη τέχνη.

9. Η σχέση με τη γαλλική τέχνη και οι επιδράσεις των Ελλήνων 
καλλιτεχνών από το 19ο αιώνα μέχρι το μεσοπόλεμο, εξετάζεται 
διεξοδικά στον κατάλογο της έκθεσης, Παρίσι-Αθήνα, ΕΠΜΑΣ, 
Αθήνα 2006. Ειδικότερα η γενιά του 1930 στον ίδιο κατάλογο στο 
κείμενο Λίνα Τσίκουτα-Δεϊμέζη, Η γενιά του 1930 στο προπολεμι-
κό Παρίσι και η Επιστροφή στην Ελλάδα, σελ. 106-147. 

10. Σχετικά με το έργο του Γιάννη Μόραλη με αφορμή την έκθεση 
έργων του της συλλογής της Πινακοθήκης, στον κατάλογο της 
έκθεσης, σε επιμέλεια Άννυς Μάλαμα, Τιμή στον Γιάννη Μόραλη, 
ΕΠΜΑΣ , Αθήνα 2011. Επίσης υπάρχει τεκμηριωμένος κατάλογος 
όλων των έργων της συλλογής, καθώς και τα κείμενα Μαρίνα Λα-
μπράκη- Πλάκα, Το φως του Ιονίου και τα χρώματα της πέρδικας 
- Συνομιλίες του Γιάννη Μόραλη με τη Μαρίνα Λαμπράκη- Πλάκα, 
σελ. 15-25, Άννυ Μάλαμα Ο Γιάννης Μόραλης της Εθνικής Πι-
νακοθήκης, σελ. 27-43. Στον ίδιο κατάλογο αναλύσεις όλων των 
έργων ξεχωριστά της δωρεάς και γενικότερα της συλλογής της 
ΕΠΜΑΣ στο Λίνα Τσίκουτα Ο μεγάλος Μόραλης : Ο παραδοσια-
κός, ο κλασικός, ο μοντέρνος, ο ανανεωτής, σελ. 45-61.

11. Πλήρης καταγραφή και αναλύσεις όλων των έργων γλυπτι-
κής της ΕΠΜΑΣ στη διδακτορική διατριβή: Τώνια Γιαννουδάκη, 
Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, Ίδρυμα 
Ευριπίδη Κουτλίδη, Η συλλογή νεοελληνικής γλυπτικής και η 
ιστορία της – 1900-2006, Θεσσαλονίκη, 2009. Ακόμη στον κα-
τάλογο Εθνική Γλυπτοθήκη – Μόνιμη συλλογή, κείμενα Τώνιας 
Γιαννουδάκη, ΕΠΜΑΣ Αθήνα, 2006. 

12. Η ελληνική συμμετοχή στο ελληνικό περίπτερο για την ΧΧΧΙΙη 
Μπιενάλε Βενετίας αποτελούνταν από τους Νίκο Νικολάου, Σπύ-
ρο Βασιλείου, Κώστα Κουλεντιανό, Γιώργο Ζογγολόπουλο και 
Νίκο Βεντούρα.

13. Παρουσίαση και αναλύσεις των άγνωστων συλλογών της 
Εθνικής Πινακοθήκης, κατά είδη και ενότητες, ζωγραφική, γλυ-
πτική, χαρακτική και χρονολογική εξέλιξη από τον 19ο αιώνα 
μέχρι σήμερα, στον κατάλογο Στα άδυτα της Εθνικής Πινακοθή-
κης – Άγνωστοι θησαυροί από τις συλλογές της, ΕΠΜΑΣ, Αθήνα, 
2011. 
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T    he last exhibition in the National Gallery, in fall 2012, before 
the gallery’s relocation in preparation for the imminent ex-

pansion of its premises, is a special, striking, soul-searching 
event. It showcases the contribution of Greek artists to shap-
ing and enriching the collections during the long course of the 
museum’s life. The exhibition focuses exclusively on the dona-
tions and bequests by artists as well as the donations by art-
ists’ families, rather than donations by ministries, foundations, 
and individuals.
The exhibition title defines its scope, which is narrowed 
down to the donations by Greek artists; the dates specify, from 
amongst the works selected, the oldest donation, the bequest 
by Theodoros Rallis (1852-1909) in 1910, and the most recent 
ones, made in 2012, by contemporary artists, such as Zacharias 
Arvanitis (1947), Miltos Golemas (1967), Vassilis Theocharakis 
(1930), Xenophon Bitsikas (1963), Xenis Sachinis (1954), and 
Yorgos Harvalias, Dean of the Athens School of Fine Arts (1956).
Some facts regarding the collections illuminate sizes and 
genres. Out of a total of almost 19,000 works, including paint-
ings, sculptures, drawings, and prints, donated works are 6,800, 
and the bequests comprise 4,500 works. Out of these, some 
5,200 are oil paintings and acrylics; artists’ donations exceed 
3,000 works.
The first donations in the history of the National Gallery took 
place as early as the year of its inception, in 1900. They com-
prised 246 works, mainly by foreign artists, as well as by The-
odoros Vryzakis, donations by the National Technical University 
and the University of Athens. The Alexandros Soutzos bequest, 
in the following year, added 281 works, mostly by foreign artists. 
The Koutlidis Foundation contributed 1466 works.
There is a great number of important donations by artists, in-
cluding the substantial – as regards both quality and quantity 
– donations of the recent decades by the heirs of the sculptor 
Tombros in 1975 and 1976, Stamos in 1975, Tsarouchis in 1976, 
Sophia, daughter of Parthenis in 1980, Hadjikyriakos-Ghika in 
1986, Moralis in 1988, Marie-Thérèse Aparti in 1991, the vast 
legacy of Efthymiadi-Menegaki, comprising about 1,100 works, 
in 1995, and Raftopoulou, in the same year, Avramidis and Eleni 
Maltezou in 1997, Tetsis in 1998 and 2000, Fassianos in 2001, 
the bequests of Angela Nicolaou in 2001, Nana Isaia in 2003, 
and Christos Kapralos in 2006, as well as the great donation by 
Daniel in 2007.
Regarding how the selection of works was made, donated 
works already on permanent  display at the National Gallery and 
its Annexes were excluded from this exhibition from the outset, 
as were the works that went on display as part of the exhibitions 
under the title New Acquisitions, in Athens, in 2006 and 2007. A 
third criterion, in addition to being a donation, involved the art-
ists themselves and, above all, the quality and relevance of each 
work. The selection process was also influenced by the qual-
ity and quantity of each donation as a whole. Many important 
Greek artists make up this small sample of generous donations 
to the National Gallery.

As to the arrangement of the exhibition, its sections are divid-
ed by floor level; works that form part of large donations are as-
sembled together, providing an opportunity to highlight the de-
velopment of an artist’s work. On display on the upper floor are 
contemporary works by artists of the generation of the 1960s, 
1970s and 1980s, and younger. The exhibition opens with the 
monumental triptych Street Market (1925) by Panagiotis Tet-
sis. Brief retrospective sections from the major donations by 
Theodoros Stamos (1922-1997), Daniel (Panagopoulos) 
(1924-2008), and Nana Isaia (1934-2003) are on display in a 
separate area.
On display on the mezzanine are mainly works by 19th-centu-
ry artists, alongside some works by artists of  the generations of  
the 1930s and 1960s. This section features interesting lesser-
known works by artists such as Theodoros Rallis (1852-1909), 
Flora Karavia (1871-1960), Spyros Vikatos (1878-1960), Theo-
phrastos Triantafyllidis (1881-1955), Sophia Laskaridou (1882-
1965 ), Oumvertos Argyros (1884-1963), Periklis Byzantios 
(1893-1972), as well as Agenor Asteriadis (1898-1977), Aglaia 
Pappa (1904-1984), Iphigenia Lagana (1915-2004), Yorgos Va-
kirtzis (1923 - 1988).
On the ground floor are shown the great precursors of contem-
porary Greek art, such as Konstantinos Parthenis (1978/79-
1967) (18 works) and Spyros Papaloukas (1892-1957), as well 
as many exponents of the generation of the 1930s. Works 
by Moralis (1916-2009), Nikos Hadjikyriakos-Ghika (1906-1994), 
Nikos Nikolaou (1909-1986), Lily Arlioti (1908-1979), Yannis 
Maltezos (1915-1987), and Yorgos Vakalo (1902-1991) can be 
seen in solo displays.

Sculpture can be sampled by works from the major donations 
scattered on the three exhibition floors. Nine sculptures in vari-
ous media by Michalis Tombros (1889-1974), Bella Rafto-
poulou (1902-1992), Christos Kapralos (1909-1993), Frosso 
Efthimiadi-Menegaki (1911-1995), Yannis Avramidis (1922), 
alongside a wood installation by Christos Giannakos (1934), 
complement this tour of the sculptures donated to the National 
Gallery.
The exhibition, which – the limitations of the available material 
notwithstanding – also seeks to trace the historical develop-
ments, comprises 166 works of painting, sculpture, printmak-
ing, reliefs, constructions, and installations.

In all sections and floors, alongside famous, renowned artists, 
several lesser-known, or underappreciated artists are present-
ed, always with remarkable works. The absence of many impor-
tant artists from this exhibition simply means that there was no 
donated work available in the collections.

Spanning a century of artists’ donations, this exhibition is a trib-
ute by the National Gallery to its artists, the generous artists of 
Greece.

Dr. Lina Tsikouta Deimezis
Curator of the exhibition

Curator, Post-War and Contemporary Art
Collections National Gallery

A CENTURy ANd MORE OF CONTRIBUTIONS 
TO THE NATIONAL GALLERy: 1900-2012
TRACING THE wILL OF GREEk ARTISTS
Abstract
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Νίκη, 1961. Μπρούντζος, 205 x 140 x 28 εκ. 
Προέλευση: πρώην Ίδρυμα. Χρήστου και Σούλης Καπράλου, 2006, αρ. έργου 11777

Nike, 1961. Bronze, 205 x 140 x 28 cm. 
Provenance: former Christos and Souli Kapralos Foundation, 2006, inv. no 11777

ΧΡηΣΤΟΣ ΚΑπΡΑλΟΣ 
(Παναιτώλιο Αγρινίου 1909-Αθήνα 1993)

CHRISTOS KAPRALOS 
(Panetolio, Agrinio 1909-Athens, 1993)



Αυτοπροσωπογραφία. Λάδι σε ξύλο, 46 x 38 εκ. Κληροδότημα Θεόδωρου Ράλλη, 1910, αρ. έργου 1114
Self Portrait. Oil on panel, 46 x 38 cm. Theodoros Rallis Bequest, 1910, inv. no 1114

Εσωτερικό εκκλησίας. Λάδι σε μουσαμά, 35 x 22 εκ. Κληροδότημα Θεόδωρου Ράλλη, 1910, αρ. έργου 1198
Church Interior. Oil on canvas, 35 x 22 cm. Theodoros Rallis Bequest, 1910,  inv. no 1198

ΘΕΟΔώΡΟΣ ΡΑλληΣ 
(Κωνσταντινούπολη 1852-Λωζάννη 1909)

THEODOROS RALLIS  
(Istanbul 1852-Lausanne 1909)
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Στο ύπαιθρο. Λάδι σε μουσαμά, 46 x 38 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, 1933, αρ. έργου 699
In the Country. Oil on canvas, 46 x 38 cm. Donated by the artist, 1933, inv. no 699

Προσωπογραφία Νικ. Καραβία. Λάδι σε μουσαμά, 100 x 80 εκ. Δωρεά Χρ. Λ. Φλωρά, 1975, αρ. έργου 4751
Self Portrait of Nik. Karavias. Oil on canvas, 100 x 80 cm. Donated by Chr. L. Floras, 1975, inv. no 4751

ΚλΕΟνΙΚη ΑΣπΡΙώΤΟυ 
(Βάρνα Βουλγαρίας 1870-Αθήνα 1930)

ASPRIOTOU KLEOnIKI 
(Varna, Bulgaria 1870-Athens 1930)

ΘΑλΕΙΑ ΦλώΡΑ ΚΑΡΑβΙΑ 
(Σιάτιστα 1871-Αθήνα 1960)

THALEIA FLORA KARAvIA 
(Siatista 1871-Athens 1960)
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Αυτοπροσωπογραφία. Λάδι σε μουσαμά, 60,5 x 60 εκ. Δωρεά της καλλιτέχνιδας, 1981, αρ. έργου 6097
Self Portrait. Oil on canvas, 60,5 x 60 cm. Donated by the artist, 1981, inv. no 6097

Ο παππούς, 1912. Λάδι σε μουσαμά, 141 x 80 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 1951, αρ. έργου 1537
The Grandfather, 1912. Oil on canvas, 141 x 80 cm. Donated by the artist, 1951, inv. no 1537

ΑΓλΑΐΑ πΑπΑ 
(Κέρκυρα 1904-Πειραιάς 1984)

AGLAIA PAPAS 
(Corfu 1904-Piraeus 1984)

ΟυΜβΕΡΤΟΣ ΑΡΓυΡΟΣ
(Καβάλα 1884-Αθήνα 1963)

OUMvERTOS ARGyROS
(Kavala 1884-Athens 1963)
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Λουόμενες, πριν το 1919. Λάδι σε μουσαμά, 114 x 130 εκ. Δωρεά Σοφίας Παρθένη, 1980, αρ. έργου 6504

Bathers, before 1919. Oil on canvas, 114 x 130 cm. Donated by Sofia Partheni, 1980, inv. no 6504

ΚώνΣΤΑνΤΙνΟΣ πΑΡΘΕνηΣ 
(Αλεξάνδρεια 1878/1879-Αθήνα 1967)

KOnSTAnTInOS PARTHEnIS 
(Alexandria 1878/1879-Athens 1967)
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Θέατρο Ηρώδου Αττικού. Λάδι σε μουσαμά, 47 x 70 εκ. Δωρεά Σοφίας Παρθένη, 1980, αρ. έργου 6479
Herodes Atticus Theatre. Oil on canvas, 47 x 70 cm. Donated by Sofia Partheni, 1980, inv. no 6479

Τα αγαθά της συγκοινωνίας. Λάδι σε μουσαμά, 35 x 69 εκ. Κληροδότημα Κληρονόμων Νικολάου Παρθένη, 2000, αρ. έργου 9993
The Benefits of Transportation. Oil on canvas, 35 x 69 cm. Bequest of the Heirs of Nikolaos Parthenis, 2000, inv. no 9993

ΚώνΣΤΑνΤΙνΟΣ πΑΡΘΕνηΣ 
(Αλεξάνδρεια 1878/1879-Αθήνα 1967)

KOnSTAnTInOS PARTHEnIS 
(Alexandria 1878/1879-Athens 1967)
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Αγία Καικιλία, πριν το 1938. Λάδι σε μουσαμά, 110 x 100 εκ. Δωρεά Σοφίας Παρθένη, 1980, αρ. έργου 6455
St. Cecilia, before 1938. Oil on canvas, 110 x 100 cm. Donated by Sofia Partheni, 1980, inv. no 6455 

Ο θρήνος, πριν το 1920. Κάρβουνο, 114 x 129 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 1920, αρ. έργου 413
Lament, before 1920. Charcoal, 114 x 129 cm. Donated by the artist, 1920, inv. no 413

ΚώνΣΤΑνΤΙνΟΣ πΑΡΘΕνηΣ 
(Αλεξάνδρεια 1878/1879-Αθήνα 1967)

KOnSTAnTInOS PARTHEnIS 
(Alexandria 1878/1879-Athens 1967)
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Νεκρή φύση. Λάδι σε μουσαμά, 67 x 100 εκ. Δωρεά Σοφίας Παρθένη, 1980, αρ. έργου 6473
Still Life. Oil on canvas, 67 x 100 cm. Donated by Sofia Partheni, 1980, inv. no 6473

Προσωπογραφία Μπενάκη. Λάδι σε μουσαμά, 126 x 95 cm Δωρεά Σοφίας Παρθένη, 1980, αρ. έργου 6471
Portrait of Benakis. Oil on canvas, 126 x 95 cm. Donated by Sofia Partheni, 1980, inv. no 6471

ΚώνΣΤΑνΤΙνΟΣ πΑΡΘΕνηΣ 
(Αλεξάνδρεια 1878/1879-Αθήνα 1967)

KOnSTAnTInOS PARTHEnIS 
(Alexandria 1878/1879-Athens 1967)
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Μυστράς (Ανάκτορα), 1927. Υδατογραφία, 43 x 48 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 1976, αρ. έργου 4984
Mystras (Palace), 1927. Watercolour, 43 x 48 cm. Donated by the artist, 1976, inv. no 4984

Σκήτη Αγίου Ανδρέου, 1932. Λάδι και κάρβουνο σε χαρτί, 155,4 x 130 εκ. Δωρεά Ασημίνας Παπαλουκά, 1979, αρ. έργου 5721
The Skete of Agios Andreas, 1932. Oil and coal on wood panel, 155,4 x 130 cm. Donated by Asimina Papalouka, 1979, inv. no 5721

ΑΓηνώΡ ΑΣΤΕΡΙΑΔηΣ 
(Λάρισα 1898-Αθήνα 1977)

AGHInOR ASTERIADIS 
(Larissa 1898-Athens 1977)

ΣπυΡΟΣ πΑπΑλΟυΚΑΣ 
(Δεσφίνα Παρνασσίδας 1892-Αθήνα 1957)

SPyROS PAPALOUKAS 
(Desfina, Parnassida 1892-Athens 1957)
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Γυμνά ειδύλλια που φιλιούνται, 1924. Λάδι σε μουσαμά, 115 x 72 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 1975, αρ. έργου 4736
Nude Idyles Kissing, 1924. Oil on canvas, 115 x 72 cm. Donated by the artist, 1975, inv. no 4736

Ρεσιτάλ, 1951. Μικτή τεχνική, 148 x 200 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 1976, αρ. έργου 4887
Recital, 1951. Mixed media, 148 x 200 cm. Donated by the artist, 1976, inv. no 4887

ΓΕώΡΓΙΟΣ ΓΟυνΑΡΟπΟυλΟΣ 
(Σωζόπολη Βουλγαρίας 1890-Αθήνα 1977)

GIORGOS GOUnAROPOULOS (GOUnARO) 
(Sozopolis Bulgaria 1890-Athens 1977)

ΑλΕΚΟΣ ΚΟνΤΟπΟυλΟΣ 
(Λαμία 1904-Αθήνα 1975)

ALEKOS KOnTOPOULOS 
(Lamia 1904-Athens 1975)
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Πορτρέτο με χάρτινα άνθη, 1936. Λάδι σε μουσαμά, 49 x 32 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 1976, αρ. έργου 4959
Portrait with Paper Flowers, 1936. Oil on canvas, 49 x 32 cm. Donated by the artist, 1976, inv. no 4959

Τοπίο Ολυμπίας (πράσινο), 1934. Λάδι σε μουσαμά, 39 x 55,5 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 1976, αρ. έργου 4956
Olympia Landscape (green), 1934. Oil on canvas, 39 x 55,5 cm. Donated by the artist, 1976, inv. no 4956

ΓΙΑννηΣ ΤΣΑΡΟυΧηΣ
(Πειραιάς 1910-Αθήνα 1989)

yAnnIS TSAROUCHIS
(Piraeus 1910-Athens 1989)
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Περιστροφικό τοπίο, 1957. Λάδι σε μουσαμά, 130,5 x 161,8 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 1986, αρ. έργου 7323
Rotating Landscape, 1957. Oil on canvas, 130,5 x 161,8 cm. Donated by the artist, 1986, inv. no 7323

Εξωτερικό (Σιδερένια σκάλα), 1955. Λάδι σε μουσαμά, 73 x 60 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 1986, αρ. έργου 7314
Exterior (Iron staircase), 1955. Oil on canvas, 73 x 60 cm. Donated by the artist, 1986, inv. no 7314

σ. 42-43 Αναμνήσεις από την Ύδρα, 1948 - 1976. Λάδι σε χαρτί, 122 x 200 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 1986, αρ. έργου 7349
p. 42-43 Memories of Hydra, 1948-1976. Oil on paper, 122 x 200 cm. Donated by the artist, 1986, inv. no 7349

νΙΚΟΣ ΧΑΤζηΚυΡΙΑΚΟΣ-ΓΚΙΚΑΣ 
(Αθήνα 1906-Αθήνα 1994)

nIKOS HATzIKyRIAKOS-GHIKAS 
(Athens 1906-Athens 1994)
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σ.44 Επιτύμβια σύνθεση, 1958. Λάδι και αυγοτέμπερα σε χάρντμπορντ, 106,5 x 77,5 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 1988, αρ. έργου 7706
p. 44 Funerary Composition, 1958. Oil and egg tempera on hardboard, 106,5 x 77,5 cm. Donated by the artist, 1988, inv. no 7706

σ. 45 Αναπόληση, 1959. Λάδι και αυγοτέμπερα σε χάρντμπορντ, 106 x 77,4 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 1988, αρ. έργου 7705 
p. 45 Daydreaming, 1959. Oil and egg tempera on hardboard, 106 x 77,4 cm. Donated by the artist,1988, inv. no 7705 

Επιτύμβια Σύνθεση Α, 1958 - 1962. Λάδι σε μουσαμά, 150,5 x 150,5 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 1988, αρ. έργου 7702
Funerary Composition I, 1958-1962. Oil on canvas, 150,5 x 150,5 cm. Donated by the artist, 1988, inv. no 7702

ΓΙΑννηΣ ΜΟΡΑληΣ
(Άρτα 1916-Αθήνα 2009)

yAnnIS MORALIS
(Arta 1916-Athens 2009)
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Σύνθεση, 1963. Λάδι σε μουσαμά, 128,5 x 193 εκ.Κληροδότημα Αγγέλας Νικολάου, 2001, αρ. έργου 10174
Composition, 1963. Oil on canvas, 128,5 x 193 cm. Angela Nikolaou Bequest, 2001, inv. no 10174

σ. 50-51 Ομαδική προσωπογραφία, 1984-1989. Λάδι σε μουσαμά, 200 x 335 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 1999, αρ. έργου 9976
p. 50-51 Group Portrait, 1984-1989. Oil on canvas, 200 x 335 cm. Donated by the artist, 1999, inv. no 9976

νΙΚΟΣ νΙΚΟλΑΟυ
(Ύδρα 1909-Αθήνα 1986)

nIKOS nIKOLAOU
(Hydra 1909-Athens 1986)

ΚώνΣΤΑνΤΙνΟΣ ΜΑλΑΜΟΣ 
(Αλεξάνδρεια 1913-Αθήνα 2007)

KOnSTAnTInOS MALAMOS 
(Alexandria 1913-Athens 2007)
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Διαστημική σύνθεση, (Composition spatiale), 1974. Ακρυλικό, αερογράφος, ανάγλυφο καλούπι σε μουσαμά, 65 x 54 εκ. Δωρεά Ελένης Μαλτέζου, 1997, αρ. έργου 11785
Space Composition, 1974. Acrylic, aerograph, embossed cast on canvas, 65 x 54 cm. Donated by the Eleni Maltezou, 1997, inv. no 11785 

Διαστημικό όραμα, 1978. Λάδι σε μουσαμά, 172 x 142 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 1980, αρ. έργου 5921 
Space Vision, 1978. Oil on canvas, 172 x 142 cm. Donated by the artist, 1980, inv. no 5921

ΓΙΑννηΣ ΜΑλΤΕζΟΣ 
(Σμύρνη 1915-Παρίσι 1987)

yIAnnIS MALTEzOS 
(Smyrna 1915-Paris 1987)

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΣ 
(Τρίκαλα 1930)

CHRISTOS KARAS 
(Trikala 1930)
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Αντικείμενο συζήτησης, 1963. Λάδι σε μουσαμά, 133 x 142 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 1975, αρ. έργου 4772 
Conversation Topic, 1963. Oil on canvas, 133 x 142 cm. Donated by the artist, 1975, inv. no 4772 

Ατέρμονο Πεδίο, Σειρά Λευκάδα Θ, 1973. Ακρυλικό και λάδι σε μουσαμά, 230 x 153 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 1975, αρ. έργου 4790
Infinity Field, Lefkada Series Θ, 1973. Acrylic and oil on canvas, 230 x 153 cm. Donated by the artist, 1975, inv. no 4790

ΘΕΟΔώΡΟΣ ΣΤΑΜΟΣ 
(Νέα Υόρκη 1922-Ιωάννινα 1997)

THEODOROS STAMOS 
(New York 1922-Ioannina 1997)
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Λινάτσα Χ/03 (Ν), 2003. Ξεφτισμένη λινάτσα, χρώμα, 98 x 70 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2007, αρ. έργου 11802
Burlap Χ/03 (Ν), 2003. Frayed burlap, colour, 98 x 70 cm. Donated by the artist, 2007, inv. no. 11802

Μαύρο κουτί, No 53, 1965. Χαρτόκουτο, χαρτονένια στοιχεία, χρώμα, 159 x 91 x 23,5 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2007, αρ. έργου 11797
Black Box No 53, 1965. Cardbox, cardboard elements, colour, 159 x 91 x 23,5 cm. Donated by the artist, 2007, inv. no. 11797

ΔΑνΙηλ (πΑνΑΓΟπΟυλΟΣ) 
(Πύργος Ηλείας 1924-Ρίο 2008)

DAnIEL (PAnAGOPOULOS) 
(Pyrgos, Ileia 1924-Rio 2008)
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Κονστρουκτιβιστικά, 1972. Λάδι και ξύλο σε χάρτντμπορντ, 55 x 55 εκ. Κληροδότημα Νανάς Ησαΐα, 2003, αρ. έργου 10643
Constructivist Compositions, 1972. Oil and wood on hardboard, 55 x 55 cm. Nana Isaia Bequest, 2003, inv. no 10643 

Κόκκινη σύνθεση με μπλε και ροζ. Ακρυλικό σε μουσαμά, 150 x 160 εκ. Δωρεά Αριάδνης Ξενάκη, 1990, αρ. έργου 8447
Red Composition with Blue and Pink. Acrylic on canvas, 150 x 160 cm. Donated by Ariadne Xenaki, 1990, inv. no 8447

νΑνΑ ηΣΑΐΑ 
(Αθήνα 1934-Αθήνα 2003)

ISAIA nAnA 
(Athens 1934-Athens 2003)

ΚΟΣΜΑΣ ΞΕνΑΚηΣ 
(Βράιλα Ρουμανίας 1925-Αθήνα 1984)

KOSMAS XEnAKIS 
(Vraila, Rumania 1925-Athens 1984)
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Rupture VII. Λάδι σε μουσαμά, 146 x 114 εκ. Δωρεά Μαρ. Λιακοπούλου και Α. Λιακόπουλου-Βυζάντιου, 1991, αρ. έργου 8482
Rupture VII. Oil on canvas, 146 x 114 cm. Donated by Marilena Liakopoulou and Alexandros Liakopoulos-Vyzantios, 1991, inv. no 8482

Αγναντεύοντας τη θάλασσα μέσα από τα φυλλώματα, 2012. Λάδι σε μουσαμά, 130 Χ 150 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2012, αρ.έργου 11804
Gazing at the Sea through the Foliage, 2012. Oil on canvas, 130 x 150 cm. Donated by the artist, 2012, inv. no. 11804

ΚώνΣΤΑνΤΙνΟΣ (νΤΙΚΟΣ) βυζΑνΤΙΟΣ 
(Αθήνα 1924-Μαγιόρκα 2007)

KOnSTAnTInOS (DIKOS) vyzAnTIOS 
(Athens 1924-Mallorca 2007)

βΑΣΙληΣ ΘΕΟΧΑΡΑΚηΣ 
(Πειραιάς 1930)

vASILIS THEOCHARAKIS 
(Piraeus 1930)
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σ. 62-63 Λαϊκή αγορά (τρίπτυχο), (λεπτομέρεια), 1979 - 1982. 
Λάδι σε μουσαμά, 249 x 1215 εκ. 
Δωρεά του καλλιτέχνη, 1998, αρ. έργου 9960
p. 62-63 Street Market (triptych), (detail), 1979 - 1982. 
Oil on canvas, 249 x 1215 cm. 
Donated by the artist, 1998, inv. no 9960

Πεύκος 2010-2011. 
Λάδι και βερνικόχρωμα σε μουσαμά, 161 x 226 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη, 2012, αρ. έργου 11912
Pine 2010-2011. 
Oil and colour-varnish on canvas, 161 x 226 cm. 
Donated by the artist, 2012, inv. no 11912

πΑνΑΓΙώΤηΣ ΤΕΤΣηΣ
(Ύδρα 1925)

PAnAyIOTIS TETSIS 
(Hydra 1925)
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Εργαστήριο, 1993. Λάδι σε μουσαμά, 220 x 180 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 1998, αρ. έργου 9971
Studio, 1993. Oil on canvas, 220 x 180 cm. Donated by the artist, 1998, inv. no 9971

Χειρομάντης στο δωμάτιό του, 1977. Ακρυλικό σε μουσαμά, 194 x 129 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 1978, αρ. έργου 5505
Palmist in his Room, 1977. Acrylic on canvas, 194 x 129 cm. Donated by the artist, 1978, inv. no 5505

ΔηΜηΤΡηΣ ΜυΤΑΡΑΣ 
(Χαλκίδα 1934)

DIMITRIS MyTARAS 
(Chalkida 1934)

ΑλΕΚΟΣ ΦΑΣΙΑνΟΣ 
(Αθήνα 1935)

ALEKOS FASSIAnOS 
(Athens 1935)
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Προσωπογραφία K. Π. Κ., 2008. Μελάνι σε ευρωπαϊκό χαρτί, μονότυπο, χαρακτική 107 x 79 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2012, αρ. έργου 11811
Portrait of Κ. P. K., 2008. Ink on European paper, monotype, etching, 107 x 79 cm. Donated by the artist, 2012, inv. no. 11811

Πορτρέτο ενός άγνωστου ποιητή, 1995. Λάδι σε μουσαμά, 81 x 65 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 1997, αρ. έργου 9706
Portrait of an Unknown Poet, 1995. Oil on canvas, 81 x 65 cm. Donated by the artist, 1997, inv. no 9706

ζΑΧΑΡΙΑΣ ΑΡβΑνΙΤηΣ 
(Αθήνα 1947)

zACHARIAS ARvAnITIS 
(Athens 1947)

Τζών ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟυ 
(Λονδίνο 1921)

JOHn CHRISTOFOROU 
(London 1921)
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«Face control”, (εξάπτυχο), 1998. Ξυλογραφία, 98 x 98 εκ. (98 x 588 εκ.). Δωρεά του καλλιτέχνη, 2000, αρ. έργου 10140/α, δ
“Face control”, (hexaptych), 1998. woodcut, 98 x 98 cm, (98 x 588 cm). Donated by the artist, 2000, inv. no 10140/a, d

ΓΙΑννηΣ ΨυΧΟπΑΙΔηΣ 
(Αθήνα 1945)

JAnnIS PSyCHOPEDIS 
(Athens 1945)
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Δέντρο Νο 11, 1993. Κάρβουνο και κάψιμο σε χαρτί, 80 x 120 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2000, αρ. έργου 9982
Tree No 11, 1993. Charcoal and scorching on paper, 80 x 120 cm. Donated by the artist, 2000, inv. no 9982

Τύπος συμπίεσης, 1994. Τύπωμα σε κουβέρτα του πολεμικού ναυτικού, 207 x 142 x 3 εκ., με πλεξιγκλάς 209,5 x 144,2 x 5,5 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 2012, αρ. έργου 11809
Compression Type, 1994. Print on army navy blanket, 207 x 142 x 3 cm, with plexiglass 209,5 x 144,2 x 5,5 cm. Donated by the artist, 2012, inv. no. 11809

ΤΑΣΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚηΣ 
(Ανατολική Ιωαννίνων 1947)

TASSOS CHRISTAKIS 
(Anatoliki, Ioannina 1947)

ΓΙώΡΓΟΣ ΧΑΡβΑλΙΑΣ 
(Αθήνα 1956)

yORGOS CHARvALIAS 
(Athens 1956)
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Καθιστή μορφή, 1983. Μπρούντζος (χυτευτό), 130 x 99 x 53,5 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 1997, αρ. έργου 9305
Seated Figure, 1983. Bronze (cast), 130 x 99 x 53,5 cm. Donated by the artist, 1997, inv. no 9305

Χορός, 1955. Σφυρήλατος ορείχαλκος, 109 x 149 x 104 εκ. Κληροδότημα Φρόσως Ευθυμιάδη-Μενεγάκη, 1995, αρ. έργου 9048
Dance, 1955. Hammered brass, 109 x 149 x 104 cm. Frosso Efthymiadi-Menegaki Bequest, 1995, inv. no 9048

ΙώΑννηΣ ΑβΡΑΜΙΔηΣ 
(Βατούμ Ρωσίας 1922)

JOAnnIS AvRAMIDIS 
(Vatum, Russia 1922)

ΦΡΟΣώ ΕυΘυΜΙΑΔη-ΜΕνΕΓΑΚη 
(Κωνσταντινούπολη 1911-Αθήνα 1995)

FROSSO EFTHyMIADI-MEnEGAKI 
(Istanbul 1911-Athens 1995)
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Αθηνά Νίκη, 1992. Ξύλο, 190 x 270 x 235 εκ. Δωρεά του καλλιτέχνη, 1992, αρ. έργου 9692
Athena Nike, 1992. Wood, 190 x 270 x 235 cm. Donated by the artist, 1992, inv. no 9692

Ανθρωπομορφία (παραλλαγή), [1978]. Πέτρα, 147 x 58 x 30 εκ.
Κληροδότημα Μπέλλας Ραφτοπούλου, 1995, αρ. έργου 8671
Anthropomorphy (Variation), [1978]. Stone, 147 x 58 x 30 cm.
Bella Raftopoulou Bequest, 1995, inv. no 8671

ΧΡηΣΤΟΣ ΓΙΑννΑΚΟΣ 
(Νέα Υόρκη 1934)

CHRISTOS yAnnAKOS 
(New York 1934)

ΜπΕλλΑ ΡΑΦΤΟπΟυλΟυ 
(Αθήνα 1902-Αθήνα 1992)

BELLA RAFTOPOULOU 
(Athens 1902-Athens 1992)
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Ιωάννης άβράμΙδης (βατούμ ρωσίας 1922)
Καθιστή μορφή, 1983
μπρούντζος (χυτευτό), 130 x 99 x 53,5 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1997, αρ. έργου 9305

Joannis avramidis (Vatum, Russia 1922)
Seated Figure, 1983
Bronze (cast), 130 x 99 x 53,5 cm
Donated by the artist, 1997, inv. no 9305

Ιωάννης άβράμΙδης (βατούμ ρωσίας 1922)
Κούρος - Μεγάλος Κορμός, 1956
μπρούντζος, 152 x 34,5 x 26,5 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1997, αρ. έργου 9263 

Joannis aVRamiDis (Vatum, Russia 1922)
Kouros - Large Torso, 1956
Bronze, 152 x 34,5 x 26,5 cm
Donated by the artist, 1997, inv. no 9263

ΖάχάρΙάς άρβάνΙτης (άθήνα 1947)
Προσωπογραφία Γ. Κ., 2011
μελάνι σε γιαπωνέζικο χαρτί, μονότυπο, χαρακτική, 108 x 80 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2012, αρ. έργου 11810

ZachaRias aRVanitis (athens 1947)
Portrait of G. K., 2011
ink on japanese paper, monotype, etching, 108 x 80 cm
Donated by the artist, 2012, inv. no. 11810

ΖάχάρΙάς άρβάνΙτης (άθήνα 1947)
Προσωπογραφία K. Π. Κ., 2008
μελάνι σε ευρωπαϊκό χαρτί, μονότυπο, χαρακτική, 107 x 79 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2012, αρ. έργου 11811

ZachaRias aRVanitis (athens 1947)
Portrait of Κ. P. K., 2008
ink on European paper, monotype, etching, 107 x 79 cm
Donated by the artist, 2012, inv. no. 11811

ΟυμβέρτΟς άργυρΟς (Καβάλα 1884-άθήνα 1963)
Ο παππούς, 1912
Λάδι σε μουσαμά, 141 x 80 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1951, αρ. έργου 1537

oumVERtos aRgyRos (Kavala 1884-athens 1963)
The Grandfather, 1912
oil on canvas, 141 x 80 cm
Donated by the artist, 1951, inv. no 1537

ΛΙΛη άρΛΙωτη (άθήνα 1908-άθήνα 1979)
Ρυθμός 
Λάδι σε μουσαμά, 160 x 90 εκ.
δωρεά της καλλιτέχνιδας, 1980, αρ. έργου 5800

LiLi aRLioti (athens 1908-athens 1979)
Rythm
oil on canvas, 160 x 90 cm
Donated by the artist, 1980, inv. no 5800

ΛΙΛη άρΛΙωτη (άθήνα 1908-άθήνα 1979)
Πορτρέτο, 1970
Λάδι σε μουσαμά, 80 x 60 εκ.
δωρεά της καλλιτέχνιδας, 1980, αρ. έργου 5814

LiLi aRLioti (athens 1908-athens 1979)
Portrait, 1970
oil on canvas, 80 x 60 cm
Donated by the artist, 1980, inv. no 5814

ΛΙΛη άρΛΙωτη (άθήνα 1908-άθήνα 1979)
Δύο γυναίκες, 1955
Λάδι σε μουσαμά, 76 x 92 εκ.
δωρεά της καλλιτέχνιδας, 1980, αρ. έργου 5807

LiLi aRLioti (athens 1908-athens 1979)
Two Women, 1955
oil on canvas, 76 x 92 cm
Donated by the artist, 1980, inv. no 5807

ΚΛέΟνΙΚη άςπρΙωτΟυ (βάρνα βουλγαρίας 1870-άθήνα 1930)
Στο ύπαιθρο 
Λάδι σε μουσαμά, 46 x 38 εκ.
δωρεά της καλλιτέχνιδας, 1933, αρ. έργου 699

aspRiotou KLEoniKi (Varna, Bulgaria 1870-athens 1930)
In the Country
oil on canvas, 46 x 38 cm
Donated by the artist, 1933, inv. no 699

άγηνωρ άςτέρΙάδης (Λάρισα 1898-άθήνα 1977)
Μυστράς (Ανάκτορα), 1927
υδατογραφία, 43 x 48 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1976, αρ. έργου 4984

aghinoR astERiaDis (Larissa 1898-athens 1977)
Mystras (Palace), 1927
Watercolour, 43 x 48 cm
Donated by the artist, 1976, inv. no 4984

άγηνωρ άςτέρΙάδης (Λάρισα 1898-άθήνα 1977)
Μυστράς (Αφεντικό), 1927
υδατογραφία, 45 x 48,5 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1976, αρ. έργου 4986

aghinoR astERiaDis (Larissa 1898-athens 1977)
Mystras (Afentiko), 1927
Watercolour, 45 x 48,5 cm
Donated by the artist, 1976, inv. no 4986

γέωργΙΟς βάΚάΛΟ (Κωνσταντινούπολη 1902-άθήνα 1991)
Δέντρα
Λάδι σε μουσαμά, 50 x 64,5 εκ.
δωρεά έλένης βακαλό, 1995, αρ. έργου 8975

gEoRgios VaKaLo (istanbul 1902-athens 1991)
Trees
oil on canvas, 50 x 64,5 cm
Donated by Eleni Vakalo, 1995, inv. no 8975
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γέωργΙΟς βάΚάΛΟ (Κωνσταντινούπολη 1902-άθήνα 1991)
Χωρίς τίτλο, 1963 
Λάδι σε μουσαμά, 125 x 76,4 εκ.
δωρεά Kathleen βακαλό, 2002, αρ. έργου 10404

gEoRgios VaKaLo (istanbul 1902-athens 1991)
Untitled, 1963 
oil on canvas, 125 x 76,4 cm
Donated by Kathleen Vakalo, 2002, inv. no 10404

γέωργΙΟς βάΚΙρτΖης (μυτιλήνη 1923-άθήνα 1988)
Η απελευθέρωση των Ελλήνων 1944-45, 1977
μικτή τεχνική, 130 x 130 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1978, αρ. έργου 5478

gioRgos VaKitZis (mytilene 1923-athens 1988)
The Liberation of Greeks 1944-45, 1977
mixed media, 130 x 130 cm
Donated by the artist, 1978, inv. no 5478

ςπυρΟς βάςΙΛέΙΟυ (γαλαξείδι 1902 ή 1903-άθήνα 1985)
Σιδεράδικο, 1963
Λάδι σε πανί, 114 x 148,5 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1983, αρ. έργου 6446

spyRos VassiLiou (galaxidi 1902 or 1903-athens 1985)
Blacksmith’s, 1963
oil on fabric, 114 x 148,5 cm
Donated by the artist, 1983, inv. no 6446

ςπυρΟς βΙΚάτΟς (άργοστόλι Κεφαλλονιάς 1878-άθήνα 1960) 
Η ματαιότης, 1933
Λάδι σε μουσαμά, 152 x 91 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1940, αρ. έργου 1383

spyRos ViKatos (argostoli, cephalonia 1878-athens 1960)
Vanity, 1933
oil on canvas, 152 x 91 cm
Donated by the artist, 1940, inv. no 1383

ςπυρΟς βΙΚάτΟς (άργοστόλι Κεφαλλονιάς 1878-άθήνα 1960)
Ο γεροντάκος 
Λάδι σε μουσαμά, 65 x 51 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1936, αρ. έργου 664

spyRos ViKatos (argostoli, cephalonia 1878-athens 1960)
The Old Man 
oil on canvas, 65 x 51 cm
Donated by the artist, 1936, inv. no 664

ΚωνςτάντΙνΟς (ντΙΚΟς) βυΖάντΙΟς 
(άθήνα 1924-μαγιόρκα 2007)
Rupture VII
Λάδι σε μουσαμά, 146 x 114 εκ. δωρεά μαρ. Λιακοπούλου 
και ά. Λιακόπουλου-βυζάντιου, 1991, αρ. έργου 8482

Konstantinos (DiKos) VyZantios 
(athens 1924-mallorca 2007)
Rupture VII
oil on canvas, 146 x 114 cm. Donated by marilena Liakopoulou 
and alexandros Liakopoulos-Vyzantios, 1991, inv. no 8482

πέρΙΚΛης βυΖάντΙΟς (άθήνα 1893-άθήνα 1972)
Ύδρα, 1970
Λάδι σε μουσαμά, 81 x 116 εκ. δωρεά μαριλένας Λιακοπούλου 
και άλεξάνδρου Λιακόπουλου βυζάντιου, 1991, αρ. έργου 8479

pERicLis VyZantios (athens 1893-athens 1972)
Hydra, 1970
oil on canvas, 81 x 116 cm. Donated by marilena Liakopoulou 
and alexandros Liakopoulos Vyzantios, 1991, inv. no 8479

άγγέΛΟς γΙάΛΛΙνάς (Κέρκυρα 1857-Κέρκυρα 1939)
Σπίτια στην Κέρκυρα 
υδατογραφία, 32 x 16 εκ.
Κληροδότημα Άγγελου γιαλλινά, 1940, αρ. έργου 1405

angELos giaLLinas (corfu 1857-corfu 1939)
Houses in Corfu
Watercolor, 32 x 16 cm
angelos giallinas Bequest, 1940, inv. no 1405

άγγέΛΟς γΙάΛΛΙνάς (Κέρκυρα 1857-Κέρκυρα 1939)
Δέντρα 
υδατογραφία σε χαρτί, 28 x 51 εκ.
Κληροδότημα Άγγελου γιαλλινά, 1940, αρ. έργου 1406

angELos giaLLinas (corfu 1857-corfu 1939)
Trees
Watercolour on paper, 28 x 51 cm
angelos giallinas Bequest, 1940, inv. no 1406

χρηςτΟς γΙάννάΚΟς (νέα υόρκη 1934)
Αθηνά Νίκη, 1992 
Ξύλο, 190 x 270 x 235 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1992, αρ. έργου 9692

chRistos yannaKos (new york 1934)
Athena Nike, 1992
Wood, 190 x 270 x 235 cm
Donated by the artist, 1992, inv. no 9692

μΙΛτΟς γΚΟΛέμάς (άθήνα 1967) 
Καψαλισμένη γη (δίπτυχο), 2010
Λάδι και άμμος σε μουσαμά, 180 x 261 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2012, αρ.έργου 11805

miLtos goLEmas (athens 1967)
Scorched Earth (diptych), 2010
oil and sand on canvas, 180 x 261 cm
Donated by the artist, 2012, inv. no. 11805

γέωργΙΟς γΟυνάρΟπΟυΛΟς 
(ςωζόπολη βουλγαρίας 1890-άθήνα 1977)
Γυμνά ειδύλλια που φιλιούνται, 1924
Λάδι σε μουσαμά, 115 x 72 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1975, αρ. έργου 4736

gioRgos gounaRopouLos (gounaRo) 
(sozopolis Bulgaria 1890-athens 1977)
Nude Idyles Kissing, 1924
oil on canvas, 115 x 72 cm
Donated by the artist, 1975, inv. no 4736

δημητρης δάβης (χανιά 1905-άθήνα 1973)
Σπουδαστής, 1957
Λάδι σε μουσαμά, 98 x 77 εκ.
δωρεά Οικογένειας δημ. δάβη, 1974, αρ. έργου 4514

DimitRis DaVis (chania 1905-athens 1973)
Student, 1957
oil on canvas, 98 x 77 cm
Donated by the artist’s family, 1974, inv. no 4514

δάνΙηΛ (πάνάγΟπΟυΛΟς) (πύργος ηλείας 1924-ρίο 2008)
Αυτοπροσωπογραφία ΧΙ/1980, 1980
Λάδι σε μουσαμά, 41 x 28 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2007, αρ. έργου 11800

DaniEL (panagopouLos) (pyrgos, ileia 1924-Rio 2008)
Self Portrait XI/1980, 1980
oil on canvas, 41 x 28 cm
Donated by the artist, 2007, inv. no. 11800
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δάνΙηΛ (πάνάγΟπΟυΛΟς) (πύργος ηλείας 1924-ρίο 2008)
Μαύρο κουτί, No 53, 1965
χαρτόκουτο, χαρτονένια στοιχεία, χρώμα, 159 x 91 x 23,5 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2007, αρ. έργου 11797

DaniEL (panagopouLos) (pyrgos, ileia 1924-Rio 2008)
Black Box No 53, 1965
cardbox, cardboard elements, colour, 159 x 91 x 23,5 cm
Donated by the artist, 2007, inv. no. 11797

δάνΙηΛ (πάνάγΟπΟυΛΟς) (πύργος ηλείας 1924-ρίο 2008)
Spectacle Urbain
ηλεκτρικό κουτί, 26,5 x 62 x 13,5 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2007, αρ. έργου 11790

DaniEL (panagopouLos) (pyrgos, ileia 1924-Rio 2008)
Spectacle Urbain
Electric box, 26,5 x 62 x 13,5 cm
Donated by the artist, 2007, inv. no. 11790

δάνΙηΛ (πάνάγΟπΟυΛΟς) (πύργος ηλείας 1924-ρίο 2008) 
Trafic Man, Νο 16/68, 1968
ηλεκτρικό κουτί, 82 x 38,5 x 19 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2007, αρ. έργου 11791

DaniEL (panagopouLos) (pyrgos, ileia 1924-Rio 2008)
Trafic Man, Νο 16/68, 1968
Electric box, 82 x 38,5 x 19 cm
Donated by the artist, 2007, inv. no. 11791

δάνΙηΛ (πάνάγΟπΟυΛΟς) (πύργος ηλείας 1924-ρίο 2008)
Λινάτσα, ΧΙ, 1973, 1973
Κομμένη, διπλωμένη λινάτσα, χρώμα, 91,5 x 74 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2007, αρ. έργου 11803

DaniEL (panagopouLos) (pyrgos, ileia 1924-Rio 2008)
Burlap XI, 1973, 1973
cut and folded burlap, colour, 91,5 x 74 cm
Donated by the artist, 2007, inv. no. 11803

δάνΙηΛ (πάνάγΟπΟυΛΟς) (πύργος ηλείας 1924-ρίο 2008)
Λινάτσα, ΙΙΙ/88, 1988
Λινάτσα, χρώμα, 79 x 66 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2007, αρ. έργου 11801

DaniEL (panagopouLos) (pyrgos, ileia 1924-Rio 2008)
Burlap III/88, 1988
Burlap, colour, 79 x 66 cm
Donated by the artist, 2007, inv. no. 11801

δάνΙηΛ (πάνάγΟπΟυΛΟς) (πύργος ηλείας 1924-ρίο 2008)
Λινάτσα Χ/03 (Ν), 2003
Ξεφτισμένη λινάτσα, χρώμα, 98 x 70 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2007, αρ. έργου 11802 

DaniEL (panagopouLos) (pyrgos, ileia 1924-Rio 2008)
Burlap Χ/03 (Ν), 2003
Frayed burlap, colour, 98 x 70 cm
Donated by the artist, 2007, inv. no. 11802

γΙωργΟς δΙβάρης (ςαν πάολο, βραζιλία 1956)
Θόρυβος, 1988 - 1994
πολυεστέρας, ακτινογραφία, λαμαρίνα, σχέδιο με μολύβι, 
χαρτόνι, πηνίο, βίδες, 107 x 75 x 14 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2010, αρ. έργου 11511

gioRgos DiVaRis (sao paolo 1956)
Noise, 1988 – 1994
polyester, X-ray, metal sheet, pencil drawing, cardboard,
coil, screws, 107 x 75 x 14 cm.
Donated by the artist, 2010, inv. no 11511

δάνΙηΛ (πάνάγΟπΟυΛΟς) (πύργος ηλείας 1924-ρίο 2008)
Όταν η ροδοδάκτυλος αυγή (Quand l’aurore aux 
doigts des roses), 1959
Λάδι σε μουσαμά, 100 x 73 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2007, αρ. έργου 11794

DaniEL (panagopouLos) (pyrgos, ileia 1924-Rio 2008)
When the Rosy-fingered Dawn (Quand l’ aurore 
aux doigts des roses), 1959 
oil on canvas, 100 x 73 cm
Donated by the artist, 2007, inv. no. 11794

δάνΙηΛ (πάνάγΟπΟυΛΟς) (πύργος ηλείας 1924-ρίο 2008)
Χωρίς τίτλο, 1959
Λάδι σε μουσαμά, 92 x 73 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2007, αρ. έργου 11792

DaniEL (panagopouLos) (pyrgos, ileia 1924-Rio 2008)
Untitled, 1959
oil on canvas, 92 x 73 cm
Donated by the artist, 2007, inv. no. 11792

δάνΙηΛ (πάνάγΟπΟυΛΟς) (πύργος ηλείας 1924-ρίο 2008)
Χωρίς τίτλο, 1959
Λάδι σε μουσαμά, 94,5 x 67 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2007, αρ. έργου 11793

DaniEL (panagopouLos) (pyrgos, ileia 1924-Rio 2008)
Untitled, 1959
oil on canvas, 94,5 x 67 cm
Donated by the artist, 2007, inv. no 11793

δάνΙηΛ (πάνάγΟπΟυΛΟς) (πύργος ηλείας 1924-ρίο 2008)
Χωρίς τίτλο, 1960
Λάδι σε μουσαμά, 73 x 49,8 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2007, αρ. έργου 11799

DaniEL (panagopouLos) (pyrgos, ileia 1924-Rio 2008)
Untitled, 1960
oil on canvas, 73 x 49,8 cm
Donated by the artist, 2007, inv. no. 11799

δάνΙηΛ (πάνάγΟπΟυΛΟς) (πύργος ηλείας 1924-ρίο 2008)
Μαύρο κουτί, Νο 8 
χαρτόκουτο, χρώμα, 84,5 x 41 x 25 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2007, αρ. έργου 11795

DaniEL (panagopouLos) (pyrgos, ileia 1924-Rio 2008)
Black Box, No 8
cardbox, colour, 84,5 x 41 x 25 cm
Donated by the artist, 2007, inv. no. 11795

δάνΙηΛ (πάνάγΟπΟυΛΟς) (πύργος ηλείας 1924-ρίο 2008)
Μαύρο κουτί, 1966
χαρτόκουτο, χαρτονένια βέλη, χρώμα, 56 x 57 x 28 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2007, αρ. έργου 11796

DaniEL (panagopouLos) (pyrgos, ileia 1924-Rio 2008)
Black Box, 1966
cardbox, cardboard arrows, colour, 56 x 57 x 28 cm
Donated by the artist, 2007, inv. no. 11796

δάνΙηΛ (πάνάγΟπΟυΛΟς) (πύργος ηλείας 1924-ρίο 2008)
Μαύρο κουτί
χαρτόκουτο, χαρτονένια στοιχεία, χρώμα, 65 x 56,5 x 22,5 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2007, αρ. έργου 11798

DaniEL (panagopouLos) (pyrgos, ileia 1924-Rio 2008)
Black Box
cardbox, cardboard elements, colour, 65 x 56,5 x 22,5 cm
Donated by the artist, 2007, inv. no. 11798
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νάνά ηςάΐά (άθήνα 1934-άθήνα 2003)
Κονστρουκτιβιστικό 
Λάδι σε μουσαμά, 130 x 130 εκ.
Κληροδότημα νανάς ησαΐα, 2003, αρ. έργου 10622

nana isaia (athens 1934-athens 2003)
Constructivist Composition
oil on canvas, 130 x 130 cm
nana isaia Bequest, 2003, inv. no 10622

νάνά ηςάΐά (άθήνα 1934-άθήνα 2003)
Γεωμετρικό κονστρουκτιβιστικό
Λάδι σε χάρτντμπορντ, 180 x 110 εκ.
Κληροδότημα νανάς ησαΐα, 2003, αρ. έργου 10626

isaia nana (athens 1934-athens 2003)
Geometric Costructivist Composition
oil on hardboard, 180 x 110 cm
nana isaia Bequest, 2003, inv. no 10626

ΙΟυΛΙά ΘέΟφυΛάΚτΟυ (τραπεζούντα πόντου π.1890- ;)
Josiane 
Λάδι σε μουσαμά, 92 x 73 εκ.
δωρεά της καλλιτέχνιδας, 1949, αρ. έργου 1380

thEophiLactos JuLia (trapezounta, pontos circa 1890- ?)
Josiane 
oil on canvas, 92 x 73 cm
Donated by the artist, 1949, inv. no 1380

βάςΙΛης ΘέΟχάράΚης (πειραιάς 1930)
Αγναντεύοντας τη θάλασσα μέσα
από τα φυλλώματα, 2012
Λάδι σε μουσαμά, 130 x 150 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2012, αρ.έργου 11804

VasiLis thEochaRaKis (piraeus 1930)
Gazing at the Sea through the Foliage, 2012
oil on canvas, 130 x 150 cm
Donated by the artist, 2012, inv. no. 11804

Ορέςτης ΚάνέΛΛης (ςμύρνη 1910-άθήνα 1979)
Πιετά του 1941, 1975
Λάδι σε μουσαμά, 146 x 114 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1978, αρ. έργου 5571

oREstis KanELLis (smyrna 1910-athens 1979)
Pietà of 1941, 1975
oil on canvas, 146 x 114 cm
Donated by the artist, 1978, inv. no 5571

χρηςτΟς ΚάπράΛΟς (παναιτώλιο άγρινίου 1909-άθήνα 1993)
Νίκη, 1961
μπρούντζος, 205 x 140 x 28 εκ. προέλευση: πρώην Ίδρυμα 
χρήστου και ςούλης Καπράλου, 2006, αρ. έργου 11777

chRistos KapRaLos (panetolio, agrinio 1909-athens, 1993)
Nike, 1961
Bronze, 205 x 140 x 28 cm. provenance: former christos and 
souli Kapralos Foundation, 2006, inv. no 11777

χρηςτΟς ΚάπράΛΟς (παναιτώλιο άγρινίου 1909-άθήνα 1993)
Κένταυρος και Λαπιθίδα, 1961
μπρούντζος, 170 x 140 x 40 εκ. προέλευση: πρώην Ίδρυμα 
χρήστου και ςούλης Καπράλου, 2006, αρ. έργου 11583

chRistos KapRaLos (panetolio, agrinio 1909-athens, 1993)
Centaur and Lapith Woman, 1961
Bronze, 170 x 140 x 40 cm. provenance: former christos and 
souli Kapralos Foundation, 2006, inv. no 11583

άχΙΛΛέάς δρΟυγΚάς (πειραιάς 1940)
Η εκλογή του Πάριδος, 1988
Λάδι σε μουσαμά, 180 x 250 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2009, αρ. έργου 11248

achiLLEas DRoungas (pireaus 1940)
The Judgement of Paris, 1988
oil on canvas, 180 x 250 cm
Donated by the artist, 2009, inv. no 11248

φρΟςω έυΘυμΙάδη-μένέγάΚη 
(Κωνσταντινούπολη 1911-άθήνα 1995)
Αίγαγρος, 1955
χαλκός, 74 x 41 x 24 εκ.
Κληροδότημα φρόσως έυθυμιάδη-μενεγάκη,
1995, αρ. έργου 9148

FRosso EFthymiaDi-mEnEgaKi (istanbul 1911-athens 1995)
Ibex, 1955
Bronze, 74 x 41 x 24 cm
Frosso Efthymiadi-menegaki Bequest, 1995, inv. no 9148

φρΟςω έυΘυμΙάδη-μένέγάΚη 
(Κωνσταντινούπολη 1911-άθήνα 1995)
Χορός, 1955
ςφυρήλατος ορείχαλκος, 109 x 149 x 104 εκ. Κληροδότημα 
φρόσως έυθυμιάδη-μενεγάκη, 1995, αρ. έργου 9048

FRosso EFthymiaDi-mEnEgaKi (istanbul 1911-athens 1995)
Dance, 1955
hammered brass, 109 x 149 x 104 cm
Frosso Efthymiadi-menegaki Bequest, 1995, inv. no 9048

χρΙςτΙνά ΖέρβΟυ (άθήνα 1937-άθήνα 1988)
Σύνθεση
άκρυλικό σε μουσαμά, 61 x 50 εκ.
δωρεά της καλλιτέχνιδας, 1977, αρ. έργου 5296

chRistina ZERVou (athens 1937-athens 1988)
Composition
acrylic on canvas, 61 x 50 cm
Donated by the artist, 1977, inv. no 5296

νάνά ηςάΐά (άθήνα 1934-άθήνα 2003)
Γεωμετρικά κονστρουκτιβιστικά, 1973
Λάδι σε μουσαμά, 125,5 x 125,5 εκ.
Κληροδότημα νανάς ησαΐα, 2003, αρ. έργου 10617

nana isaia (athens 1934-athens 2003)
Geometric Constructivist Compositions, 1973
oil on canvas, 125,5 x 125,5 cm
nana isaia Bequest, 2003, inv. no 10617

νάνά ηςάΐά (άθήνα 1934-άθήνα 2003)
Γεωμετρικό λευκό ανάγλυφο 
Λάδι και ξύλο σε χάρτντμπορντ, 25 x 25 εκ.
Κληροδότημα νανάς ησαΐα, 2003, αρ. έργου 10664

nana isaia (athens 1934-athens 2003)
White Geometric Relief
oil and wood on hardboard, 25 x 25 cm
nana isaia Bequest, 2003, inv. no 10664

νάνά ηςάΐά (άθήνα 1934-άθήνα 2003)
Κονστρουκτιβιστικά, 1972
Λάδι και ξύλο σε χάρτντμπορντ, 55 x 55 εκ.
Κληροδότημα νανάς ησαΐα, 2003, αρ. έργου 10643

isaia nana (athens 1934-athens 2003)
Constructivist Compositions, 1972
oil and wood on hardboard, 55 x 55 cm
nana isaia Bequest, 2003, inv. no 10643
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ςΟφΙά ΛάςΚάρΙδΟυ (άθήνα 1882-άθήνα 1965)
14η Ιουλίου, Παρίσι 
Λάδι σε μουσαμά, 22,5 x 27,5 εκ.
Κληροδότημα ςοφίας Λασκαρίδου, 1966, αρ. έργου 3514

soFia LasKaRiDou (athens 1882-athens 1965)
Bastille Day, Paris 
oil on canvas, 22,5 x 27,5 cm
sofia Laskaridou Bequest, 1966, inv. no 3514

ΚωνςτάντΙνΟς μάΛάμΟς (άλεξάνδρεια 1913-άθήνα 2007)
Σπίτια στη Δεξαμενή, 1964
Λάδι σε μουσαμά, 120 x 84,5 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1975, αρ. έργου 4692

Konstantinos maLamos (alexandria 1913-athens 2007)
Houses in Dexameni, 1964
oil on canvas, 120 x 84,5 cm
Donated by the artist, 1975, inv. no 4692

ΚωνςτάντΙνΟς μάΛάμΟς (άλεξάνδρεια 1913-άθήνα 2007)
Ομαδική προσωπογραφία, 1984-1989
Λάδι σε μουσαμά, 200 x 335 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1999, αρ. έργου 9976

maLamos Konstantinos (alexandria 1913-athens 2007)
Group Portrait, 1984-1989
oil on canvas, 200 x 335 cm
Donated by the artist, 1999, inv. no 9976

γΙάννης μάΛτέΖΟς (ςμύρνη 1915-παρίσι 1987)
Αφηρημένη σύνθεση, 1960
άκρυλικό σε μουσαμά, 81 x 100 εκ.
δωρεά έλένης μαλτέζου, 1997, αρ. έργου 11787

yiannis maLtEZos (smyrna 1915-paris 1987)
Abstract Composition, 1960
acrylic on canvas, 81 x 100 cm
Donated by the Eleni maltezou, 1997, inv. no 11787

γΙάννης μάΛτέΖΟς (ςμύρνη 1915-παρίσι 1987)
Σύνθεση Νο 8, 1961
άκρυλικό και πολυουρεθάνη σε μουσαμά, 116 x 89 εκ.
δωρεά έλένης μαλτέζου, 1997, αρ. έργου 11786

yiannis maLtEZos (smyrna 1915-paris 1987)
Composition No 8, 1961
acrylic and polyurethane on canvas, 116 x 89 cm
Donated by Eleni maltezou, 1997, inv. no 11786

γΙάννης μάΛτέΖΟς (ςμύρνη 1915-παρίσι 1987)
Χώρος – Μορφή (δίπτυχο), 1973
άκρυλικό, αερογράφος, ανάγλυφο καλούπι σε μουσαμά,
146 x 92 εκ.
δωρεά έλένης μαλτέζου, 1997, αρ. έργου 11788

yiannis maLtEZos (smyrna 1915-paris 1987)
Space – Figure (diptych), 1973
acrylic, aerograph, embossed cast on canvas, 146 x 92 cm
Donated by Eleni maltezou, 1997, inv. no 11788

γΙάννης μάΛτέΖΟς (ςμύρνη 1915-παρίσι 1987)
Διαστημική σύνθεση,(Composition spatiale), 1974
άκρυλικό, αερογράφος, ανάγλυφο καλούπι σε μουσαμά,
65 x 54 εκ.
δωρεά έλένης μαλτέζου, 1997, αρ. έργου 11785

yiannis maLtEZos (smyrna 1915-paris 1987)
Space Composition, 1974
acrylic, aerograph, embossed cast on canvas, 65 x 54 cm
Donated by the Eleni maltezou, 1997, inv. no 11785

ΘάΛέΙά φΛωρά ΚάράβΙά (ςιάτιστα 1871-άθήνα 1960)
Γερμανίδα σε εσωτερικό δωματίου 
Λάδι σε χαρτόνι, 41 x 51 εκ.
δωρεά οικογένειας Λ. χρ. φλωρά, 1974, αρ. έργου 4683

thaLEia FLoRa KaRaVia (siatista 1871-athens 1960)
German Woman in Domestic Interior 
oil on cardboard, 41 x 51 cm
Donated by L. chr. Floras family, 1974, inv. no 4683

ΘάΛέΙά φΛωρά ΚάράβΙά (ςιάτιστα 1871-άθήνα 1960)
Προσωπογραφία Νικ. Καραβία 
Λάδι σε μουσαμά, 100 x 80 cm
δωρεά χρ. Λ. φλωρά, 1975, αρ. έργου 4751

thaLEia FLoRa KaRaVia (siatista 1871-athens 1960)
Portrait of Nik. Karavias
oil on canvas, 100 x 80 cm
Donated by chr. L. Floras, 1975, inv. no 4751

ΘάΛέΙά φΛωρά ΚάράβΙά (ςιάτιστα 1871-άθήνα 1960)
O Πρίγκηψ Χριστόφορος, 1913
παστέλ, 44 x 31 εκ. 
δωρεά χρήστου Λ. φλωρά, 1975, αρ. έργου 4757

thaLEia FLoRa KaRaVia (siatista 1871-athens 1960)
Prince Christophoros, 1913
pastel, 44 x 31 cm 
Donated by chr. L. Floras, 1975, inv. no 4757

χρΙςτΟς Κάράς (τρίκαλα 1930)
Διαστημικό όραμα, 1978
Λάδι σε μουσαμά, 172 x 142 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1980, αρ. έργου 5921

chRistos KaRas (trikala 1930)
Space Vision, 1978
oil on canvas, 172 x 142 cm
Donated by the artist, 1980, inv. no 5921

άΛέΚΟς ΚΟντΟπΟυΛΟς (Λαμία 1904-άθήνα 1975)
Ρεσιτάλ, 1951
μικτή τεχνική, 148 x 200 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1976, αρ. έργου 4887

aLEKos KontopouLos (Lamia 1904-athens 1975)
Recital, 1951
mixed media, 148 x 200 cm
Donated by the artist, 1976, inv. no 4887

ΙφΙγένέΙά Λάγάνά (μεσολόγγι 1915-άθήνα 2004)
Η τσαγιέρα, 1993
Λάδι σε μουσαμά, 50 x 70 εκ.
δωρεά της καλλιτέχνιδας, 1995, αρ. έργου 8898

iphigEnia Lagana (missolonghi 1915-athens 2004)
The Teapot, 1993
oil on canvas, 50 x 70 cm
Donated by the artist, 1995, inv. no 8898

ςΟφΙά ΛάςΚάρΙδΟυ (άθήνα 1882-άθήνα 1965)
Η θάλασσα της Μάγχης 
Λάδι σε μουσαμά, 44 x 61,5 εκ.
Κληροδότημα ςοφίας Λασκαρίδου, 1966, αρ. έργου 3511

soFia LasKaRiDou (athens 1882-athens 1965)
The English Channel 
oil on canvas, 44 x 61,5 cm
sofia Laskaridou Bequest, 1966, inv. no 3511
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γΙάννης μΟράΛης (Άρτα 1916-άθήνα 2009)
Προσωπογραφία Μαρίας Ρουσέν, 1943
Λάδι σε μουσαμά, 92,6 x 43,5 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1988, αρ. έργου 7686

yannis moRaLis (arta 1916-athens 2009)
Portrait of Marie Roussin, 1943
oil on canvas, 92,6 x 43,5 cm
Donated by the artist, 1988, inv. no 7686

γΙάννης μΟράΛης (Άρτα 1916-άθήνα 2009)
Επιτύμβια Σύνθεση Α, 1958 - 1962
Λάδι σε μουσαμά, 150,5 x 150,5 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1988, αρ. έργου 7702

yannis moRaLis (arta 1916-athens 2009)
Funerary Composition I, 1958-1962
oil on canvas, 150,5 x 150,5 cm
Donated by the artist, 1988, inv. no 7702

γΙάννης μΟράΛης (Άρτα 1916-άθήνα 2009)
Αναπόληση, 1959
Λάδι και αυγοτέμπερα σε χάρντμπορντ, 106 x 77,4 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη,1988, αρ. έργου 7705

yannis moRaLis (arta 1916-athens 2009)
Daydreaming, 1959
oil and egg tempera on hardboard, 106 x 77,4 cm
Donated by the artist, 1988, inv. no 7705

ΞένΟφων μπητςΙΚάς (Ιωάννινα 1963)
Μ, 1998 
μικτή τεχνική σε pVc, 4 ζελατίνες 70 x 100 εκ.,
μεταλλικό πλαίσιο 71 x 102,5 x 9 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2012, αρ.έργου 11808

XEnophon BitsiKas (ioannina 1963)
M, 1998
mixed media on pVc, 4 gelatin foils 70 x 100 cm,
metal frame 71 x 102,5 x 9 cm.
Donated by the artist, 2012, inv. no. 11808

δημητρης μυτάράς (χαλκίδα 1934)
Τόξο, 1994
Λάδι σε μουσαμά, 220 x 180 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1998, αρ. έργου 9970

DimitRis mytaRas (chalkida 1934)
Arrow, 1994
oil on canvas, 220 x 180 cm
Donated by the artist, 1998, inv. no 9970

δημητρης μυτάράς (χαλκίδα 1934)
Εργαστήριο, 1993
Λάδι σε μουσαμά, 220 x 180 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1998, αρ. έργου 9971

DimitRis mytaRas (chalkida 1934)
Studio, 1993
oil on canvas, 220 x 180 cm
Donated by the artist, 1998, inv. no 9971

ΚΛέΙω νάτςη (Θεσσαλονίκη 1929)
Jardin III [Κήπος 3], 1972
Λάδι σε μουσαμά, 84 x 128 εκ.
δωρεά της καλλιτέχνιδας, 1972, αρ. έργου 4106

cLio natsi (thessaloniki 1929)
Jardin III [Garden 3], 1972
oil on canvas, 84 x 128 cm
Donated by the artist, 1972, inv. no 4106

γΙάννης μάΛτέΖΟς (ςμύρνη 1915-παρίσι 1987)
Χώρος, 1974
άκρυλικό, αερογράφος, ανάγλυφο καλούπι σε μουσαμά,
33 x 33 εκ.
δωρεά έλένης μαλτέζου, 1997, αρ. έργου 11789

yiannis maLtEZos (smyrna 1915-paris 1987)
Space, 1974
acrylic, aerograph, embossed cast on canvas, 33 x 33 cm
Donated by Eleni maltezou, 1997, inv. no 11789

γΙάννης μάΛτέΖΟς (ςμύρνη 1915-παρίσι 1987)
Σύνθεση σε μαύρο, 1960
άκρυλικό σε μουσαμά, 102 x 82 εκ.
δωρεά έλένης μαλτέζου, 1997, αρ. έργου 11784

yiannis maLtEZos (smyrna 1915-paris 1987)
Composition in black, 1960
acrylic on canvas, 102 x 82 cm
Donated by the Eleni maltezou, 1997, inv. no 11784

μΙχάΛης μΙχάηΛΙδης (Κάιρο 1927)
Από την καρδιά μου Νο 1, 2000
βαμβακερό ύφασμα σε τελάρο, 120 x 120 x 11 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2009, αρ. έργου 11246

michaEL michaELEDEs (cairo 1927)
From my Heart No 1, 2000
cotton cloth on frame, 120 x 120 x 11 cm
Donated by the artist, 2009, inv. no 11246

νΙΚΟς μΙχάΛΙτςΙάνΟς (πειραιάς 1958)
Καταιγίδα
Λάδι σε μουσαμά, 150 x 120 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1993, αρ. έργου 8660

niKos michaLitsianos (pireus 1958)
Tempest
oil on canvas, 150 x 120 cm
Donated by the artist, 1993, inv. no 8660

γΙάννης μΟράΛης (Άρτα 1916-άθήνα 2009)
Επιτύμβια σύνθεση Β, 1958 - 1962
Λάδι σε μουσαμά, 116 x 168 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1988, αρ. έργου 7703

yannis moRaLis (arta 1916-athens 2009)
Funerary Composition II, 1958 - 1962
oil on canvas, 116 x 168 cm
Donated by the artist, 1988, inv. no 7703

γΙάννης μΟράΛης (Άρτα 1916-άθήνα 2009)
Επιτύμβια σύνθεση, 1958
Λάδι και αυγοτέμπερα σε χάρντμπορντ, 106,5 x 77,5 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1988, αρ. έργου 7706

yannis moRaLis (arta 1916-athens 2009)
Funerary Composition, 1958
oil and egg tempera on hardboard, 106,5 x 77,5 cm
Donated by the artist, 1988, inv. no 7706

γΙάννης μΟράΛης (Άρτα 1916-άθήνα 2009)
Νέα γυναίκα, 1962
Λάδι σε μουσαμά, 63 x 43 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1988, αρ. έργου 7696

yannis moRaLis (arta 1916-athens 2009)
Young Woman, 1962
oil on canvas, 63 x 43 cm
Donated by the artist, 1988, inv. no 7696
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νΙΚΟς νΙΚΟΛάΟυ (Ύδρα 1909-άθήνα 1986)
Σύνθεση, 1963
Λάδι σε μουσαμά, 128,5 x 192,9 εκ.
Κληροδότημα άγγέλας νικολάου, 2001, αρ. έργου 10176

niKoLaou niKos (hydra 1909-athens 1986)
Composition, 1963
oil on canvas, 128,5 x 192,9 cm
aggela nikolaou Bequest, 2001, inv. no 10176

ΚΟςμάς ΞένάΚης (βράιλα ρουμανίας 1925-άθήνα 1984)
Άνθρωποι και πουλιά 
Κόλλα σε χαρτί, 124 x 128 εκ.
δωρεά άριάδνης Ξενάκη, 1990, αρ. έργου 8446

Kosmas XEnaKis (Vraila, Rοmania 1925-athens 1984)
People and Birds
pigment on paper, 124 x 128 cm
Donated by ariadne Xenaki, 1990, inv. no 8446

ΚΟςμάς ΞένάΚης (βράιλα ρουμανίας 1925-άθήνα 1984)
Κόκκινη σύνθεση με μπλε και ροζ 
άκρυλικό σε μουσαμά, 150 x 160 εκ.
δωρεά άριάδνης Ξενάκη, 1990, αρ. έργου 8447

Kosmas XEnaKis (Vraila, Rumania 1925-athens 1984)
Red Composition with Blue and Pink
acrylic on canvas, 150 x 160 cm
Donated by ariadne Xenaki, 1990, inv. no 8447

άγΛάΐά πάπά (Κέρκυρα 1904-πειραιάς 1984)
Αυτοπροσωπογραφία 
Λάδι σε μουσαμά, 60,5 x 60 εκ.
δωρεά της καλλιτέχνιδας, 1981, αρ. έργου 6097

agLaia papas (corfu 1904-piraeus 1984)
Self Portrait
oil on canvas, 60,5 x 60 cm
Donated by the artist, 1981, inv. no 6097

ςπυρΟς πάπάΛΟυΚάς
(δεσφίνα παρνασσίδας 1892-άθήνα 1957)
Σκήτη Αγίου Ανδρέου, 1932
Λάδι και κάρβουνο σε χαρτί, 155,4 x 130 εκ.
δωρεά άσημίνας παπαλουκά, 1979, αρ. έργου 5721

spyRos papaLouKas (Desfina, parnassida 1892-athens 1957)
The Skete of Agios Andreas, 1932
oil and coal on wood panel, 155,4 x 130 cm
Donated by asimina papalouka, 1979, inv. no 5721

ΚωνςτάντΙνΟς πάρΘένης
(άλεξάνδρεια 1878/1879-άθήνα 1967)
Αυτοπροσωπογραφία, 1903
Λάδι σε μουσαμά, 57 x 45 εκ.
δωρεά ςοφίας παρθένη, 1980, αρ. έργου 6481

Konstantinos paRthEnis
(alexandria 1878/1879-athens 1967)
Self Portrait, 1903
oil on canvas, 57 x 45 cm
Donated by sofia partheni, 1980, inv. no 6481

ΚωνςτάντΙνΟς πάρΘένης (άλεξάνδρεια 
1878/1879-άθήνα 1967)
Θέατρο Ηρώδου Αττικού 
Λάδι σε μουσαμά, 47 x 70 εκ.
δωρεά ςοφίας παρθένη, 1980, αρ. έργου 6479

Konstantinos paRthEnis
(alexandria 1878/1879-athens 1967)
Herodes Atticus Theatre
oil on canvas, 47 x 70 cm
Donated by sofia partheni, 1980, inv. no 6479

νΙΚΟς νΙΚΟΛάΟυ (Ύδρα 1909-άθήνα 1986)
Μελέτη για τις συνθέσεις της Biennale, 1963
Λάδι σε μουσαμά, 96 x 128 εκ.
Κληροδότημα άγγέλας νικολάου, 2001, αρ. έργου 10179

niKos niKoLaou (hydra 1909-athens 1986)
Study for the Biennale Compositions, 1963
oil on canvas, 96 x 128 cm
angela nikolaou Bequest, 2001, inv. no 10179

νΙΚΟς νΙΚΟΛάΟυ (Ύδρα 1909-άθήνα 1986)
Σύνθεση, 1963
Λάδι σε μουσαμά, 128,5 x 193 εκ.
Κληροδότημα άγγέλας νικολάου, 2001, αρ. έργου 10174

niKos niKoLaou (hydra 1909-athens 1986)
Composition, 1963
oil on canvas, 128,5 x 193 cm
angela nikolaou Bequest, 2001, inv. no 10174

νΙΚΟς νΙΚΟΛάΟυ (Ύδρα 1909-άθήνα 1986)
Μορφή
Λάδι σε μουσαμά, 64 x 96 εκ.
Κληροδότημα άγγέλας νικολάου, 2001, αρ. έργου 10187

niKos niKoLaou (hydra 1909-athens 1986)
Figure
oil on canvas, 64 x 96 cm
angela nikolaou Bequest, 2001, inv. no 10187

νΙΚΟς νΙΚΟΛάΟυ (Ύδρα 1909-άθήνα 1986)
Μορφή, 1978
Λάδι σε μουσαμά, 63,5 x 128 εκ.
Κληροδότημα άγγέλας νικολάου, 2001, αρ. έργου 10181

niKos niKoLaou (hydra 1909-athens 1986)
Figure, 1978
oil on canvas, 63,5 x 128 cm
angela nikolaou Bequest, 2001, inv. no 10181

νΙΚΟς νΙΚΟΛάΟυ (Ύδρα 1909-άθήνα 1986)
Προσωπογραφία άνδρα, 1969
Λάδι σε μουσαμά, 40 x 25 εκ.
Κληροδότημα άγγέλας νικολάου, 2001, αρ. έργου 10191

niKos niKoLaou (hydra 1909-athens 1986)
Portrait of a Man, 1969
oil on canvas, 40 x 25 cm
angela nikolaou Bequest, 2001, inv. no 10191

νΙΚΟς νΙΚΟΛάΟυ (Ύδρα 1909-άθήνα 1986)
Σύνθεση, 1963
Λάδι σε μουσαμά, 128 x 192 εκ.
Κληροδότημα άγγέλας νικολάου, 2001, αρ. έργου 10175

niKoLaou niKos (hydra 1909-athens 1986)
Composition, 1963
oil on canvas, 128 x 192 cm
angela nikolaou Bequest, 2001, inv. no 10175

νΙΚΟς νΙΚΟΛάΟυ (Ύδρα 1909-άθήνα 1986)
Γυμνά στην αμμουδιά, 1979
Λάδι σε μουσαμά, 128 x 192 εκ.
Κληροδότημα άγγέλας νικολάου, 2001, αρ. έργου 10173

niKoLaou niKos (hydra 1909-athens 1986)
Nudes on the Beach, 1979
oil on canvas, 128 x 192 cm
angela nikolaou Bequest, 2001, inv. no 10173
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ΚωνςτάντΙνΟς πάρΘένης
(άλεξάνδρεια 1878/1879-άθήνα 1967)
Νίκη
Λάδι σε μουσαμά, 95 x 90 εκ.
δωρεά ςοφίας παρθένη, 1980, αρ. έργου 6450

Konstantinos paRthEnis
(alexandria 1878/1879-athens 1967)
Nike
oil on canvas, 95 x 90 cm
Donated by sofia partheni, 1980, inv. no 6450

ΚωνςτάντΙνΟς πάρΘένης
(άλεξάνδρεια 1878/1879-άθήνα 1967)
Τοπίο (Καισαριανή) 
Λάδι σε μουσαμά, 48 x 54 εκ.
δωρεά ςοφίας παρθένη, 1980, αρ. έργου 6490

Konstantinos paRthEnis
(alexandria 1878/1879-athens 1967)
Landscape (Kaisariani)
oil on canvas, 48 x 54 cm
Donated by sofia partheni, 1980, inv. no 6490

ΚωνςτάντΙνΟς πάρΘένης
(άλεξάνδρεια 1878/1879-άθήνα 1967)
Ο θρήνος, πριν το 1920
Κάρβουνο, 114 x 129 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1920, αρ. έργου 413

Konstantinos paRthEnis
(alexandria 1878/1879-athens 1967)
Lament, before 1920
charcoal, 114 x 129 cm
Donated by the artist, 1920, inv. no 413

ΚωνςτάντΙνΟς πάρΘένης
(άλεξάνδρεια 1878/1879-άθήνα 1967)
Τα αγαθά της συγκοινωνίας
Λάδι σε μουσαμά, 35 x 69 εκ.
Κληροδότημα Κληρονόμων νικολάου παρθένη,
2000, αρ. έργου 9993

Konstantinos paRthEnis
(alexandria 1878/1879-athens 1967)
The Benefits of Transportation
oil on canvas, 35 x 69 cm
Bequest of the heirs of nikolaos parthenis, 2000, inv. no 9993

ΚωνςτάντΙνΟς πάρΘένης
(άλεξάνδρεια 1878/1879-άθήνα 1967)
Η Ανάσταση 
Λάδι σε μουσαμά, 114 x 130 εκ.
δωρεά ςοφίας παρθένη, 1980, αρ. έργου 6505

Konstantinos paRthEnis
(alexandria 1878/1879-athens 1967)
The Resurrection
oil on canvas, 114 x 130 cm
Donated by sofia partheni, 1980, inv. no 6505

ΚωνςτάντΙνΟς πάρΘένης
(άλεξάνδρεια 1878/1879-άθήνα 1967)
Φιγούρα ροζ (Μάγος)
Λάδι σε μουσαμά, 33 x 26,5 εκ.
δωρεά ςοφίας παρθένη, 1980, αρ. έργου 6492

Konstantinos paRthEnis
(alexandria 1878/1879-athens 1967)
Pink Figure (Wizard)
oil on canvas, 33 x 26,5 cm
Donated by sofia partheni, 1980, inv. no 6492

ΚωνςτάντΙνΟς πάρΘένης
(άλεξάνδρεια 1878/1879-άθήνα 1967)
Προσωπογραφία Αλέξανδρου Παπαναστασίου 
Λάδι σε μουσαμά, 233 x 143 εκ.
δωρεά ςοφίας παρθένη, 1980, αρ. έργου 6477

Konstantinos paRthEnis
(alexandria 1878/1879-athens 1967)
Portrait of Alexandros Papanastasiou
oil on canvas, 233 x 143 cm
Donated by sofia partheni, 1980, inv. no 6477

ΚωνςτάντΙνΟς πάρΘένης
(άλεξάνδρεια 1878/1879-άθήνα 1967)
Η νύχτα αποκρίνεται στα παράπονά μου, π. 1933
Λάδι σε μουσαμά, 75,5 x 84 εκ.
δωρεά ςοφίας παρθένη, 1980, αρ. έργου 6448

Konstantinos paRthEnis
(alexandria 1878/1879-athens 1967)
The Night Responds to My Complaints, ca 1933 
oil on canvas, 75,5 x 84 cm
Donated by sofia partheni, 1980, inv. no 6448

ΚωνςτάντΙνΟς πάρΘένης
(άλεξάνδρεια 1878/1879-άθήνα 1967)
Ο Άγιος Σεβαστιανός 
Λάδι σε μουσαμά, 111 x 100 εκ.
δωρεά ςοφίας παρθένη, 1980, αρ. έργου 6457

Konstantinos paRthEnis
(alexandria 1878/1879-athens 1967)
St. Sebastian 
oil on canvas, 111 x 100 cm
Donated by sofia partheni, 1980, inv. no 6457

ΚωνςτάντΙνΟς πάρΘένης
(άλεξάνδρεια 1878/1879-άθήνα 1967)
Νεκρή φύση με μπλε κανάτι 
Λάδι σε μουσαμά, 56 x 62 εκ.
δωρεά ςοφίας παρθένη, 1980, αρ. έργου 6489

Konstantinos paRthEnis
(alexandria 1878/1879-athens 1967)
Still Life with blue Pitcher
oil on canvas, 56 x 62 cm
Donated by sofia partheni, 1980, inv. no 6489

ΚωνςτάντΙνΟς πάρΘένης
(άλεξάνδρεια 1878/1879-άθήνα 1967)
Αγία Καικιλία, πριν το 1938
Λάδι σε μουσαμά, 110 x 100 εκ.
δωρεά ςοφίας παρθένη, 1980, αρ. έργου 6455

paRthEnis Konstantinos (alexandria 
1878/1879-athens 1967)
St. Cecilia, before 1938
oil on canvas, 110 x 100 cm
Donated by sofia partheni, 1980, inv. no 6455

ΚωνςτάντΙνΟς πάρΘένης
(άλεξάνδρεια 1878/1879-άθήνα 1967)
Νεκρή φύση
Λάδι σε μουσαμά, 67 x 100 εκ.
δωρεά ςοφίας παρθένη, 1980, αρ. έργου 6473

Konstantinos paRthEnis
(alexandria 1878/1879-athens 1967)
Still Life
oil on canvas, 67 x 100 cm
Donated by sofia partheni, 1980, inv. no 6473
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πάρΙς (- άΛέΞάνδρΟς) πρέΚάς (άθήνα 1926-άθήνα 1999)
Παράλληλοι Βίοι. Πλούταρχος, 1976
Λάδι σε μουσαμά, 132 x 152 εκ.
δωρεά μερόπης και χριστίνας πρέκα, 2008, αρ. έργου 10516

paRis (-aLEXanDRos) pREKas (athens 1926-athens 1999)
Parallel Lives. Plutarch, 1976
oil on canvas, 132 x 152 cm
Donated by meropi and christina preka, 2008, inv. no 10516

ΘέΟδωρΟς ράΛΛης (Κωνσταντινούπολη 1852-Λωζάννη 1909)
Εσωτερικό εκκλησίας 
Λάδι σε μουσαμά, 35 x 22 εκ.
Κληροδότημα Θεόδωρου ράλλη, 1910, αρ. έργου 1198

thEoDoRos RaLLis (istanbul 1852-Lausanne 1909)
Church Interior
oil on canvas, 35 x 22 cm 
theodoros Rallis Bequest, 1910, inv. no 1198

ΘέΟδωρΟς ράΛΛης (Κωνσταντινούπολη 1852-Λωζάννη 1909)
Προσωπογραφία γυναίκας
Λάδι σε μουσαμά, 46 x 27 εκ.
Κληροδότημα Θεόδωρου ράλλη, 1910, αρ. έργου 1091

thEoDoRos RaLLis (istanbul 1852-Lausanne 1909)
Portrait of a Woman 
oil on canvas, 46 x 27 cm 
theodoros Rallis Bequest, 1910, inv. no 1091

ΘέΟδωρΟς ράΛΛης (Κωνσταντινούπολη 1852-Λωζάννη 1909)
Ο φυλακισμένος, π. 1909
Λάδι σε μουσαμά, 61 x 38 εκ.
Κληροδότημα Θεόδωρου ράλλη, 1910, αρ. έργου 716

thEoDoRos RaLLis (istanbul 1852-Lausanne 1909)
The Prisoner, ca 1909
oil on canvas, 61 x 38 cm
theodoros Rallis Bequest, 1910, inv. no 716

ΘέΟδωρΟς ράΛΛης (Κωνσταντινούπολη 1852-Λωζάννη 1909)
Αυτοπροσωπογραφία 
Λάδι σε ξύλο, 46 x 38 εκ.
Κληροδότημα Θεόδωρου ράλλη, 1910, αρ. έργου 1114

thEoDoRos RaLLis (istanbul 1852-Lausanne 1909)
Self Portrait
oil on panel, 46 x 38 cm
theodoros Rallis Bequest, 1910, inv. no 1114

μπέΛΛά ράφτΟπΟυΛΟυ (άθήνα 1902-άθήνα 1992)
Γυναίκα με περιστέρι, 1953
πέτρα, 64 x 55 x 57 εκ.
Κληροδότημα μπέλλας ραφτοπούλου, 1995, αρ. έργου 8678

BELLa RaFtopouLou (athens 1902-athens 1992)
Woman With Dove, 1953
stone, 64 x 55 x 57 cm
Bella Raftopoulou Bequest, 1995, inv. no 8678

μπέΛΛά ράφτΟπΟυΛΟυ (άθήνα 1902-άθήνα 1992)
Ανθρωπομορφία (παραλλαγή), [1978]
πέτρα, 147 x 58 x 30 εκ.
Κληροδότημα μπέλλας ραφτοπούλου, 1995, αρ. έργου 8671

BELLa RaFtopouLou (athens 1902-athens 1992)
Anthropomorphy (Variation), [1978]
stone, 147 x 58 x 30 cm
Bella Raftopoulou Bequest, 1995, inv. no 8671

ΚωνςτάντΙνΟς πάρΘένης
(άλεξάνδρεια 1878/1879-άθήνα 1967)
«La temperanza”, Γυναίκα που κρατάει μαχαίρι, 
πριν το 1938.
Λάδι σε μουσαμά, 84,5 x 62 εκ.
δωρεά ςοφίας παρθένη, 1980, αρ. έργου 6484

paRthEnis Konstantinos
(alexandria 1878/1879-athens 1967)
“La temperanza”, Woman Holding a Knife,
before 1938.
oil on canvas, 84,5 x 62 cm
Donated by sofia partheni, 1980, inv. no 6484

ΚωνςτάντΙνΟς πάρΘένης
(άλεξάνδρεια 1878/1879-άθήνα 1967)
Πιετά 
Λάδι σε μουσαμά, 128 x 169 εκ.
δωρεά ςοφίας παρθένη, 1980, αρ. έργου 6467

Konstantinos paRthEnis
(alexandria 1878/1879-athens 1967)
Pietà oil on canvas, 128 x 169 cm 
Donated by sofia partheni, 1980, inv. no 6467

ΚωνςτάντΙνΟς πάρΘένης
(άλεξάνδρεια 1878/1879-άθήνα 1967)
Προσωπογραφία Μπενάκη 
Λάδι σε μουσαμά, 126 x 95 cm
δωρεά ςοφίας παρθένη, 1980, αρ. έργου 6471

Konstantinos paRthEnis
(alexandria 1878/1879-athens 1967)
Portrait of Benakis
oil on canvas, 126 x 95 cm
Donated by sofia partheni, 1980, inv. no 6471

ΚωνςτάντΙνΟς πάρΘένης
(άλεξάνδρεια 1878/1879-άθήνα 1967)
Λουόμενες, πριν το 1919
Λάδι σε μουσαμά, 114 x 130 εκ.
δωρεά ςοφίας παρθένη, 1980, αρ. έργου 6504

Konstantinos paRthEnis
(alexandria 1878/1879-athens 1967)
Bathers, before 1919 
oil on canvas, 114 x 130 cm
Donated by sofia partheni, 1980, inv. no 6504

δημητρης πέρδΙΚΙδης (πειραιάς 1922-άθήνα 1989)
Άπειρο, Μαδρίτη, 1969
μικτή τεχνική σε ξύλο, 92 x 79 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2003, αρ. έργου 10408

DimitRis pERDiKiDis (piraeus 1922-athens 1989)
Infinite, Madrid, 1969
mixed media on wood, 92 x 79 cm
Donated by the artist, 2003, inv. no 10408

δημητρης πέρδΙΚΙδης (πειραιάς 1922-άθήνα 1989)
Μαδρίτη 
μικτή τεχνική σε ξύλο, 43 x 40 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2003, αρ. έργου 10407

DimitRis pERDiKiDis (piraeus 1922-athens 1989)
Madrid mixed media on wood, 43 x 40 cm 
Donated by the artist, 2003, inv. no 10407

ΚωνςτάντΙνΟς πΟυγΚΙάΛης (Ξυλόκαστρο Κορινθίας 1894-;)
Μητέρα και παιδί 
Λάδι σε μουσαμά, 119 x 84 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1964, αρ. έργου 3165

constantinE pougiaLis (Xylokastro, Korinthos 1894-?)
Mother and Child
oil on canvas, 119 x 84 cm
Donated by the artist, 1964, inv. no 3165
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γΙωργΟς ςΙΚέΛΙωτης (ςμύρνη 1917-άθήνα 1984)
Έμποροι-Εβραίοι
Λάδι σε μουσαμά, 50 x 78 εκ.
δωρεά φωτίκας χατζή - ςικελιώτη, 2001, αρ. έργου 10285

gioRgos siKELiotis (smyrna 1917-athens 1984)
Merchants-Jews
oil on canvas, 50 x 78 cm
Donated by Fotika chatzi - sikielioti, 2001, inv. no 10285

ΘέΟδωρΟς ςτάμΟς (νέα υόρκη 1922-Ιωάννινα 1997)
Αρχαϊκό κτίσμα, 1946 - 1947
Λάδι σε μουσαμά, 50 x 60 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1975, αρ. έργου 4773

thEoDoRos stamos (new york 1922-ioannina 1997)
Archaic Building, 1946 - 1947
oil on canvas, 50 x 60 cm
Donated by the artist, 1975, inv. no 4773

ΘέΟδωρΟς ςτάμΟς (νέα υόρκη 1922-Ιωάννινα 1997)
Tea-house, 1951 - 1952 
Λάδι σε μουσαμά, 40,5 x 84,5 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1975, αρ. έργου 4780

thEoDoRos stamos (new york 1922-ioannina 1997)
Tea-house, 1951 - 1952
oil on canvas, 40,5 x 84,5 cm
Donated by the artist, 1975, inv. no 4780

ΘέΟδωρΟς ςτάμΟς (νέα υόρκη 1922-Ιωάννινα 1997)
Αντικείμενο συζήτησης, 1963
Λάδι σε μουσαμά, 133 x 142 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1975, αρ. έργου 4772

thEoDoRos stamos (new york 1922-ioannina 1997)
Conversation Topic, 1963
oil on canvas, 133 x 142 cm
Donated by the artist, 1975, inv. no 4772

ΘέΟδωρΟς ςτάμΟς (νέα υόρκη 1922-Ιωάννινα 1997)
Ατέρμονο Πεδίο, Σειρά Λευκάδα Θ, 1973
άκρυλικό και λάδι σε μουσαμά, 230 x 153 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1975, αρ. έργου 4790

thEoDoRos stamos (new york 1922-ioannina 1997)
Infinity Field, Lefkada Series Θ, 1973
acrylic and oil on canvas, 230 x 153 cm
Donated by the artist, 1975, inv. no 4790

ΘέΟδωρΟς ςτάμΟς (νέα υόρκη 1922-Ιωάννινα 1997)
Black Sun Box, 1964-65
Λάδι σε μουσαμά, 172 x 153 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1975, αρ. έργου 4787

thEoDoRos stamos (new york 1922-ioannina 1997)
Black Sun Box, 1964-65
oil on canvas, 172 x 153 cm 
Donated by the artist, 1975, inv. no 4787

ΘέΟδωρΟς ςτάμΟς (νέα υόρκη 1922-Ιωάννινα 1997)
Potatoe Bug, 1953
Λάδι σε μουσαμά, 159 x 89 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1975, αρ. έργου 4776

thEoDoRos stamos (new york 1922-ioannina 1997)
Potatoe Bug, 1953
oil on canvas, 159 x 89 cm
Donated by the artist, 1975, inv. no 4776

πΟΛυΚΛέΙτΟς ρέγΚΟς (νάξος 1903-Θεσσαλονίκη 1984)
Ο γλύπτης Αθανάσιος Απάρτης, 1955
Λάδι σε μουσαμά, 60 x 50 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1972, αρ. έργου 4121

poLyKLEitos REngos (naxos 1903-thessaloniki 1984)
The Sculptor Athanasios Apartis, 1955
oil on canvas, 60 x 50 cm
Donated by the artist, 1972, inv. no 4121

πΟΛυΚΛέΙτΟς ρέγΚΟς (νάξος 1903-Θεσσαλονίκη 1984)
Ησυχαστήριο Αρχάγγελος-Καρούλια, 1980
μικτή τεχνική σε μουσαμά, 130 x 75 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1980, αρ. έργου 5920

poLyKLEitos REngos (naxos 1903-thessaloniki 1984)
The Archangelos-Karoulia Hermitage, 1980
mixed media on canvas, 130 x 75 cm
Donated by the artist, 1980, inv. no 5920

γΙωργΟς ρΟρρης (Κοσμάς Κυνουρίας 1963)
Κοπέλλα με πλισέ φούστα, 1990
Λάδι σε μουσαμά, 110 x 130 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1993, αρ. έργου 8607

RoRRis gEoRgEs (Kosmas, Kynouria 1963)
Girl in a Pleated Skirt, 1990
oil on canvas, 110 x 130 cm
Donated by the artist, 1993, inv. no 8607

δημητρης ςάΚέΛΛΙων (Bόλος 1947)
Σύνθεση, 1980
μικτή τεχνική, 118 x 75,5 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1984, αρ. έργου 7006

DimitRis saKELLion (Volos 1947)
Composition, 1980
mixed media, 118 x 75,5 cm 
Donated by the artist, 1984, inv. no 7006

μυρςΙνη ςάντΟρΙνάΙΟυ (Ξυλόκαστρο 1926-άθήνα 1988)
Τοπίο από τη Σαντορίνη 
Λάδι σε μουσαμά, 85 x 112 εκ.
Κληροδότημα μυρσίνης ςαντοριναίου, 1994, αρ. έργου 8958

myRsini santoRinaiou (Xylokastro 1926-athens 1988)
Santorini Landscape
oil on canvas, 85 x 112 cm
myrsini santorinaiou Bequest, 1994, inv. no 8958

Ξένης ςάχΙνης (Θεσσαλονίκη 1954)
Από τον Μanet, 2011
Λινόλεουμ και ακιδογραφία σε πλεξιγκλάς, 100 x 100 x 5 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2012, αρ.έργου 11806

XEnis sachinis (thessaloniki 1954)
From Manet, 2011
Linoleum and drypoint on plexiglass, 100 x 100 x 5 cm
Donated by the artist, 2012, inv. no. 11806

Ξένης ςάχΙνης (Θεσσαλονίκη 1954)
Ο Ξενής με τη σύζυγο του Louis Corinth, 2011
Λινόλεουμ και ακιδογραφία σε πλεξιγκλάς, 100 x 100 x 5 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2012, αρ. έργου 11807

XEnis sachinis (thessaloniki 1954)
Xenis with Louis Corinth’s wife, 2011
Linoleum and drypoint on plexiglass, 100 x 100 x 5 cm
Donated by the artist, 2012, inv. no. 11807
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ΘέΟφράςτΟς τρΙάντάφυΛΛΙδης
(ςμύρνη 1881-άθήνα 1955)
Μορφή 
Λάδι σε μουσαμά, 77 x 72 εκ.
δωρεά των κληρονόμων του καλλιτέχνη, 1962, αρ. έργου 2648

thEophRastos tRiantaphyLLiDis
(smyrna 1881-athens 1955)
Figure
oil on canvas, 77 x 72 cm
Donated by the heirs of the artist, 1962, inv. no 2648

γΙάννης τςάρΟυχης (πειραιάς 1910-άθήνα 1989)
Πορτρέτο με χάρτινα άνθη, 1936
Λάδι σε μουσαμά, 49 x 32 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1976, αρ. έργου 4959

yannis tsaRouchis (piraeus 1910-athens 1989)
Portrait with Paper Flowers, 1936
oil on canvas, 49 x 32 cm 
Donated by the artist, 1976, inv. no 4959

γΙάννης τςάρΟυχης (πειραιάς 1910-άθήνα 1989)
Τοπίο Ολυμπίας (πράσινο), 1934
Λάδι σε μουσαμά, 39 x 55,5 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1976, αρ. έργου 4956

tsaRouchis yannis (piraeus 1910-athens 1989)
Olympia Landscape (green), 1934
oil on canvas, 39 x 55,5 cm
Donated by the artist, 1976, inv. no 4956

ΛέωνΙδάς τςΙρΙγΚΟυΛης (άθήνα 1937)
Σύνθεση σε Μαύρο 
μικτή τεχνική, φελιζόλ, 130 x 100 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1984, αρ. έργου 6958

LEoniDas tsiRingouLis (athens 1937)
Composition in Black
mixed media, felizol, 130 x 100 cm
Donated by the artist, 1984, inv. no 6958

έυάγγέΛΟς φάέΙνΟς
(μαγνησία μικράς άσίας 1918-άθήνα 1985)
Αιώρηση, 1984
άκρυλικό σε μουσαμά, 116 x 76 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1985, αρ. έργου 7117

EVangELos FaEinos
(magnissia, asia minor 1918-athens 1985)
Suspension, 1984
acrylic on canvas, 116 x 76 cm
Donated by the artist, 1985, inv. no 7117

άΛέΚΟς φάςΙάνΟς (άθήνα 1935)
Χειρομάντης στο δωμάτιό του, 1977
άκρυλικό σε μουσαμά, 194 x 129 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1978, αρ. έργου 5505

aLEKos Fassianos (athens 1935)
Palmist in his Room, 1977
acrylic on canvas, 194 x 129 cm
Donated by the artist, 1978, inv. no 5505

άΛέΚΟς φάςΙάνΟς (άθήνα 1935)
Ο φουριόζος, 1984
άκρυλικό σε χαρτί κολλημένο σε μουσαμά, 86,4 x 57 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2001, αρ. έργου 11519

aLEKos Fassianos (athens 1935)
The Frantic, 1984
acrylic on paper glued on canvas, 86,4 x 57 cm
Donated by the artist, 2001, inv. no 11519

Οδυςςέάς φωΚάς (ρουμανία 1857-άθήνα 1946)
Από την Πνύκα 
Λάδι σε μουσαμά, 21 x 27 εκ.
Κληροδότημα oδυσσέα φωκά, 1946, αρ. έργου 1441

oDyssEas Focas (Romania 1857-athens 1946)
From Pnyka
oil on canvas, 21 x 27 cm
odysseas Focas Bequest, 1946, inv. no 1441

ΘέΟδωρΟς ςτάμΟς (νέα υόρκη 1922-Ιωάννινα 1997)
Κιβώτιο του ηλίου από το Loventry, 1968
Λάδι σε μουσαμά, 175 x 154 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1975, αρ. έργου 4791

thEoDoRos stamos (new york 1922-ioannina 1997)
Sun Box from Loventry, 1968
oil on canvas, 175 x 154 cm
Donated by the artist, 1975, inv. no 4791

ΘέΟδωρΟς ςτάμΟς (νέα υόρκη 1922-Ιωάννινα 1997)
Cheops Sun Box, 1970
Λάδι σε μουσαμά, 186 x 151 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1975, αρ. έργου 4796

thEoDoRos stamos (new york 1922-ioannina 1997)
Cheops Sun Box, 1970
oil on canvas, 186 x 151 cm
Donated by the artist, 1975, inv. no 4796

ΘέΟδωρΟς ςτάμΟς (νέα υόρκη 1922-Ιωάννινα 1997)
Αφιέρωμα στον P. Bonnard II, 1966 
Λάδι σε μουσαμά, 121 x 134 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1975, αρ. έργου 4771

thEoDoRos stamos (new york 1922-ioannina 1997)
Homage to P. Bonnard II, 1966
oil on canvas, 121 x 134 cm
Donated by the artist, 1975, inv. no 4771

πάνάγΙωτης τέτςης (Ύδρα 1925)
Λαϊκή αγορά (τρίπτυχο), 1979 - 1982
Λάδι σε μουσαμά, 249 x 405 εκ., (249 x 1215 εκ.)
δωρεά του καλλιτέχνη, 1998, αρ. έργου 9960

panayiotis tEtsis (hydra 1925)
Street Market (triptych), 1979 - 1982
oil on canvas, 249 x 405 cm, (249 x 1215 cm)
Donated by the artist, 1998, inv. no 9960

πάνάγΙωτης τέτςης (Ύδρα 1925)
Πεύκος 2010-2011. 
Λάδι και βερνικόχρωμα σε μουσαμά, 161 x 226 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2012, αρ. έργου 11912

panayiotis tEtsis (hydra 1925)
Pine 2010-2011. 
oil and colour-varnish on canvas, 161 x 226 cm 
Donated by the artist, 2012, inv. no 11912

πάνάγΙωτης τέτςης (Ύδρα 1925-)
Σφαχτό, 1954 - 1955
Λάδι σε μουσαμά, 158 x 99,1 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1998, αρ. έργου 9928

tEtsis panayiotis (hydra 1925-)
Slaughtered Animal, 1954-1955
oil on canvas, 158 x 99,1 cm
Donated by the artist, 1998, inv. no 9928

μΙχάΛης τΟμπρΟς (άθήνα 1889-άθήνα 1974)
Λουόμενη σε ανάπαυση (Αναπαυομένη ΙΙ), 1928
μπρούντζος, 33 x 66 x 21 εκ.
δωρεά των κληρονόμων του καλλιτέχνη, 1975-1976,
αρ. έργου 12442/1

michaEL tomBRos (athens 1889-athens 1974)
Bather Resting (Resting Woman II), 1928
Bronze, 33 x 66 x 21 cm 
Donated by the heirs of the artist, 1975-1976, inv. no 12442/1
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νΙΚΟς χάτΖηΚυρΙάΚΟς-γΚΙΚάς (άθήνα 1906-άθήνα 1994)
Εξωτερικό (Σιδερένια σκάλα), 1955
Λάδι σε μουσαμά, 73 x 60 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1986, αρ. έργου 7314

niKos hatZiKyRiaKos-ghiKas (athens 1906-athens 1994)
Exterior (Iron staircase), 1955
oil on canvas, 73 x 60 cm
Donated by the artist, 1986, inv. no 7314

νΙΚΟς χάτΖηΚυρΙάΚΟς-γΚΙΚάς (άθήνα 1906-άθήνα 1994)
Η μαύρη σπηλιά, 1980
άκρυλικό σε μουσαμά, 146,5 x 89 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1986, αρ. έργου 7347

niKos hatZiKyRiaKos-ghiKas (athens 1906-athens 1994)
The Black Cave, 1980
acrylic on canvas, 146,5 x 89 cm
Donated by the artist, 1986, inv. no 7347

χάρΙΚΛέΙά χάτΖηςάββά-φωτΙΟυ (Θράκη 1918-άθήνα 1984)
Γυμνό, 1961
Λάδι σε μουσαμά, 130 x 89 εκ.
Κληροδότημα χαρίκλειας χατζησάββα-φωτίου, 1985,
αρ. έργου 7034

haRiKLEia hatZisaVVa-Fotiou (thrace 1918-athens 1984)
Nude, 1961
oil on canvas, 130 x 89 cm
harikleia hatzisavva-Fotiou Bequest, 1985, inv. no 7034

ΘέΟδωρΟς χΙΟς (τρύπη Λακωνίας 1910-ν.υόρκη 1999)
Το άρμα του Απόλλωνα 
άκρυλικό σε μουσαμά, 152 x 127 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1976, αρ. έργου 4895

thEo hios (tripi, Lakonia 1910-new york 1999)
Apollo’s Chariot
acrylic on canvas, 152 x 127 cm 
Donated by the artist, 1976, inv. no 4895

τάςΟς χρΙςτάΚης (άνατολική Ιωαννίνων 1947)
Δέντρο Νο 11, 1993
Κάρβουνο και κάψιμο σε χαρτί, 80 x 120 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2000, αρ. έργου 9982

tassos chRistaKis (anatoliki, ioannina 1947)
Tree No 11, 1993
charcoal and scorching on paper, 80 x 120 cm
Donated by the artist, 2000, inv. no 9982

τΖων χρΙςτΟφΟρΟυ (Λονδίνο 1921)
Πορτρέτο ενός άγνωστου ποιητή, 1995
Λάδι σε μουσαμά, 81 x 65 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1997, αρ. έργου 9706

John chRistoFoRou (London 1921)
Portrait of an Unknown Poet, 1995
oil on canvas, 81 x 65 cm
Donated by the artist, 1997, inv. no 9706

γΙάννης ΨυχΟπάΙδης (άθήνα 1945)
«Face control”, (εξάπτυχο), 1998
Ξυλογραφία, 98 x 98 εκ. (98 x 588 εκ.)
δωρεά του καλλιτέχνη, 2000, αρ. έργου 10140/α-στ

Jannis psychopEDis (athens 1945)
“Face control”, (hexaptych), 1998
Woodcut, 98 x 98 cm, (98 x 588 cm)
Donated by the artist, 2000, inv. no 10140/α-στ

Οδυςςέάς φωΚάς (ρουμανία 1857-άθήνα 1946)
Ακρόπολις 
άκουαρέλα, 68 x 100 εκ.
Κληροδότημα Οδυσσέα φωκά, 1946, αρ. έργου 1589

oDyssEas Focas (Romania 1857-athens 1946)
Acropolis 
Watercolour, 68 x 100 cm
odysseas Focas Bequest, 1946, inv. no 1589

ςάββάς χάράτςΙδης (άθήνα 1925-Λευκάδα 1994)
Η νύφη 
Λάδι σε μουσαμά, 170,5 x 194 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1972, αρ. έργου 4105

saVVas chaRatsiDis (athens 1925-Lefkada 1994)
The Bride
oil on canvas, 170,5 x 194 cm
Donated by the artist, 1972, inv. no 4105

γΙωργΟς χάρβάΛΙάς (άθήνα 1956)
Τύπος συμπίεσης, 1994
τύπωμα σε κουβέρτα του πολεμικού ναυτικού,
207 x 142 x 3 εκ., με πλεξιγκλάς 209,5 x 144,2 x 5,5 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 2012, αρ. έργου 11809

yoRgos chaRVaLias (athens 1956)
Compression Type, 1994
print on army navy blanket, 207 x 142 x 3 cm,
with plexiglass 209,5 x 144,2 x 5,5 cm.
Donated by the artist, 2012, inv. no. 11809

άΙΚάτέρΙνη χάρΙάτη-ςΙςμάνη
(Ζάκυνθος 1911-άθήνα 1996)
Προσωπογραφία Γ. Μπουζιάνη 
Λάδι σε ξυλοτέξ, 49 x 36 εκ.
δωρεά της καλλιτέχνιδας, 1972, αρ. έργου 4134

aiKatERini chaRiati-sismani (Zante 1911-athens 1996)
Portrait of G. Bouzianis
oil on xylotex, 49 x 36 cm 
Donated by the artist, 1972, inv. no 4134

νΙΚΟς χάτΖηΚυρΙάΚΟς-γΚΙΚάς (άθήνα 1906-άθήνα 1994)
Περιστροφικό τοπίο, 1957
Λάδι σε μουσαμά, 130,5 x 161,8 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1986, αρ. έργου 7323

niKos hatZiKyRiaKos-ghiKas (athens 1906-athens 1994)
Rotating Landscape, 1957 
oil on canvas, 130,5 x 161,8 cm
Donated by the artist, 1986, inv. no 7323

νΙΚΟς χάτΖηΚυρΙάΚΟς-γΚΙΚάς (άθήνα 1906-άθήνα 1994)
Αναμνήσεις από την Ύδρα, 1948 - 1976
Λάδι σε χαρτί, 122 x 200 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1986, αρ. έργου 7349

niKos hatZiKyRiaKos-ghiKas (athens 1906-athens 1994)
Memories of Hydra, 1948-1976
oil on paper, 122 x 200 cm
Donated by the artist, 1986, inv. no 7349

νΙΚΟς χάτΖηΚυρΙάΚΟς-γΚΙΚάς (άθήνα 1906-άθήνα 1994)
Genii Loci, 1970
Λάδι σε μουσαμά, 75,5 x 107 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1986, αρ. έργου 7341

niKos hatZiKyRiaKos-ghiKas (athens 1906-athens 1994)
Genii Loci, 1970
oil on canvas, 75,5 x 107 cm
Donated by the artist, 1986, inv. no 7341

νΙΚΟς χάτΖηΚυρΙάΚΟς-γΚΙΚάς (άθήνα 1906-άθήνα 1994)
Ανταύγειες της φωτιάς, 1962
Λάδι σε μουσαμά, 76 x 102 εκ.
δωρεά του καλλιτέχνη, 1986, αρ. έργου 7328

niKos hatZiKyRiaKos-ghiKas (athens 1906-athens 1994)
Shades of Fire, 1962
oil on canvas, 76 x 102 cm
Donated by the artist, 1986, inv. no 7328




