
 
                               Δήλωσις 
Βασιλείου Χαλεπά του Νικολάου υπαλλήλου  
της Τραπέζης της Ελλάδος κατοίκου Αθηνών, 
οδός Δαφνομήλη 35 

Προς 
Την Εθνικήν Πινακοθήκην 

Ενταύθα 
 
 Δηλώ διά της παρούσης μου ότι τα 
κάτωθι περιγραφόμενα δέκα (10) τον αριθμόν 
και εν σχέδιον επί χάρτου και παρ’ υμών 
εκλεγέντα, αγορασθέντα δε παρά της 
Τραπέζης της Ελλάδος και δωρηθέντα υμίν 
αντί ποσού πεντήκοντα εκατομμυρίων (Δρχ 
50000000) όπερ και εισέπραξα παρ’ αυτής 
σήμερον γλυπτικά έργα (προπλάσματα εκ 
γύψου και πηλού) του αποθανόντος γλύπτου 
Γιαννούλη Χαλεπά ανήκον εις εμέ κατά 
πλήρους ιδιοκτησίας δικαίωμα και ότι 
εισπράξας το ως άνω αναφερόμενον τίμημα 
μεταβιβάζω την κυριότητα αυτών εις την 
Εθνικήν Πινακοθήκην. 
 Τα ως άνω έργα είνε τα κάτωθι: 
1. Πρόπλασμα εκ γύψου ύψους 0,50 του 
μέτρου και διαστάσεων της βάσεώς του 
1,56Χ060 παριστάνον γυναίκαν γυμνήν 
εξηπλωμένην επί κλίνης και γνωστόν υπό το 
όνομα «Η Αναπαυομένη» 
2. Πρόπλασμα εκ γύψου 0,72 και 0,56Χ029 
αποτελούν σύνθεσιν με κύριον θέμα Ερμής 
επί Πήγασσος γνωστόν υπό όνομα 
«Πήγασσος» 
3. Πρόπλασμα εκ γύψου 062Χ038Χ033 όπερ 
παριστά προτομήν ανδρός και επί της κεφαλής 
γυναικείαν μορφήν ονομαζομένην «η Σκέψις» 
 

 
 



 
                     – συνέχεια – 
4. Πρόπλασμα εκ γύψου ύψους 
0,26Χ0,42Χ019 όπερ παριστά γυναίκα 
εξαπλωμένη και ονομαζομένη το «Ξάπλωμα» 
5. Πρόπλασμα εκ γύψου ύψους 
0,72Χ042Χ025 όπερ παριστά γυναίκα ήτις 
κρατεί από τα χέρια δύο παιδιά και 
ονομαζομένη «Μήδεια» 
6. Πρόπλασμα εκ πηλού ύψους 
0,33Χ027Χ019 όπερ παριστά προτομήν 
αγγέλου ονομαζόμενον το «Αγγελάκι» 
7. Πρόπλασμα εκ πηλού ύψους 061Χ021Χ028 
όπερ παριστά θεριστήν και ονομαζόμενον ο 
«Θεριστής» 
8. Πρόπλασμα εκ γύψου 0,65Χ0,26Χ019 όπερ 
παριστά κυνηγόν και ονομαζόμενον ο 
«Κυνηγός» 
9. Πρόπλασμα εκ πηλού ύψους 
0,54Χ0,18Χ027 αμφίμορφον όπερ παριστά 
προτομήν ανδρός και ορθίαν γυναίκα 
ονομαζόμενον «Αλέξανδρος» 
10. Πρόπλασμα εκ πηλού ύψους 
037Χ012Χ010 όπερ παριστά γυναικείαν  
μορφήν και ονομάζεται η «Γρηά» 
11. Σχέδιον επί χάρτου 026Χ021 όπερ 
εικονίζει εις αυτό προωπογραφίαν του 
γλύπτου διά μολυβδίδος και φέρει την 
υπογραφήν ο «Μπάρμπα Γιαννούλης το 
1937» 
Άπαντα τα ως άνω προπλάσματα 
ηγοράσθησαν εις ην κατάστασιν ευρίσκοντο 
ήτοι με όλας τας εκ του χρόνου και των 
μεταφορών φθοράς και θραύσματα αυτών. 
           Εν Αθήναις τη 27 Μαΐου 1950 

ο 
Δηλών 

Β. Χαλεπάς 
 

 

 


