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Η παρέα του Παρισιού στους Κήπους του Λουξεµβούργου σε πόζα εποχής, 1925.



Ένα βράδυ στο Παρίσι του 1925 στο Café de la Rotonde 

του Montparnasse, στο τραπέζι όπου ο Άγγελος

Κατακουζηνός µε τον Βάρναλη, το Τόµπρο και τον Γκίκα

κουβεντιάζουν για το κατά πόσο η σύγχρονη τέχνη είναι µια

εκδήλωση του υποσυνείδητού µας κόσµου, εµφανίζεται

ένας άντρας µε πάθος για τα ζητήµατα τέχνης και ευθύς

γίνεται µέλος της συντροφιάς. 

Ένα «πετυχηµένο κράµα Ανατολίτη, νησιώτη µα και

γνήσιου Παριζιάνου, µε βαθειά γνώση, πνευµατική γοητεία

και ποιητική ψυχική στόφα, ο οποίος επιθυµεί να

κατακτήσει τον µυστηριώδη χώρο της τέχνης.» όπως λέει

χρόνια αργότερα για τον φίλο του Στρατή Ελευθεριάδη

(Tériade) ο Άγγελος Κατακουζηνός. 

Alexander MohrΚαφενείο στο Παρίσι.

Συλλογή Ιδρύµατος Κατακουζηνού





Για τη Σύγχρονη Τέχνη

Και αν αναρωτιέστε πως ο Κατακουζηνός µπορούσε να σταθεί

και να συζητήσει για ζητήµατα τέχνης ανάµεσα σε καλλιτέχνες όπως

ο Γκίκας, ο Τόµπρος αλλά και απέναντι στον Πάπα της σύγχρονης

Τέχνης τον Tériade, σας παραθέτω µερικές σκέψεις του:

«Η σύγχρονη τέχνη χρησιµοποιεί µια γλώσσα πολύ απλή, 

λακωνική χωρίς στολίδια. Αποβλέπει περισσότερο στην ουσία, 

παρά στη µορφή. Περισσότερο υποβάλλει παρά οµιλεί! Από τη

στιγµή που ο ζωγράφος άφησε την αντιγραφή της φύσης στη

φωτογραφία και µπήκε ο ίδιος µέσα στον πίνακα, η τέχνη απέκτησε

µια διαφορετική προσωπικότητα. Ο καλλιτέχνης έγινε ένα µε το

χρώµα του πίνακά του. Αυτό, τον έκανε να πλησιάσει περισσότερο

τον άνθρωπο. Η εσωτερική πραγµατικότητα, η κρυµµένη τον

συγκινεί περισσότερο, από την εξωτερική, τη στατική. Αυτή την

εσωτερική πραγµατικότητα θέλει να εκφράσει η σύγχρονη τέχνη µε

ένα συµβολικό τρόπο, ντυµένη µε τον µανδύα του ονείρου. Γιατί η

σύγχρονη τέχνη όπως και τα όνειρα καθώς λέει ο Freud είναι µια

εκδήλωση του υποσυνείδητού µας κόσµου. Για αυτό και η σύγχρονη

τέχνη που το κλίµα της είναι η περιοχή του ασυνείδητου, ζει µε το

όνειρο, το µύθο και τη µαγεία των συµβόλων».

Tériade καθιστός και πίσω του ο ΝΧ Γκίκας, Τόµπρος



Ένα από εκείνα τα βράδια που κουβεντιάζουν για ζητήµατα τέχνης και για το πώς θα µπορούσαν

να αλλάξουν τον κόσµο µέσα από αυτήν και κυρίως να προσφέρουν στην πατρίδα του ο Γουναρόπουλος αρχίζει

να αναπολεί το τελευταία του επίσκεψη στην Ελλάδα:

« Τώρα που ήµουν στην Πατρίδα άρχισε ξαφνικά ο Γουναρόπουλος, είδα στο Βόλο τις ζωγραφιές ενός λαϊκού

καλλιτέχνη που µε µάγεψαν… Θεόφιλος λέγεται και είναι Μυτιληνιός…Ο Γουναρόπουλος µιλούσε αργά… απότοµα

άστραψε µπροστά µας ζωντανό, ζεστό και ολόλαµπρο το νησί µας. ΗΜυτιλήνη. Κι απάνωθέ της να γυροφέρνει

πέρα δώθε µια οπτασία αλαφροΐσκιωτη κι απόκοσµη, δυο µάτια γεµάτα καλοσύνη και αγάπη…

Ψιλόβρεχε εκείνο το βράδυ στο Παρίσι …καθώς
στεκόµασταν έξω από την Rotonde συνεχίζοντας
µια συζήτηση δίχως τελειωµό γύρω στη σύγχρονη τέχνη, 
τις πηγές και τον πριµιτιβισµό…



«Όσο για µένα, το έργο και η προσωπικότητα

του Θεόφιλου άρχισε να µε απασχολεί σοβαρά. 

Ο Θεόφιλος ήταν ένας σχιζοφρενικός που δεν

µπορούσε να προσαρµοστεί στη ζωή και ζούσε

έξω από την πραγµατικότητα; Ή ήταν πλάσµα

ονειροπαρµένο που δεν έβλεπε παρά µονάχα

την οµορφιά κι ήταν πάνω από τα κοινά µέτρα

των ανθρώπων;»

Η «µάσκα» του Θεόφιλου, Τόµπρος

Συλλογή Ιδρύµατος Κατακουζηνού

Απόσπασµα από άρθρο του Νέστορα Μάτσα

« Στα σκληρά χρόνια του πολέµου τα έργα του

Θεόφιλου τα φύλαγε µε στοργή και αφοσίωση ένας

άλλος λάτρης του λαϊκού µας ζωγράφου, 

ο καθηγητής Άγγελος Κατακουζηνός. Ψυχίατρος

στο επάγγελµα, από τους καλύτερους που έχει σήµερα να

επιδείξει η Ευρώπη, αλλά ποιητής από ένστικτο, 

µε µια καταπληκτική διορατικότητα «είδε», κατάλαβε και

αγάπησε µε φανατισµό την τέχνη του Θεόφιλου.

Αυτόν τον φανατισµό κατόρθωσε ακέραιο να τον

µεταδώσει και σε άλλον και έτσι δηµιουργήθηκε το

εύκρατο κλίµα Θεόφιλου που επέβαλε στην κοινή

συνείδηση τον λαϊκό µας ζωγράφο!»



Σύµφωνα µε το αρχειακό υλικό αλλά και τις διηγήσεις της Λητώς Κατακουζηνού το πάθος του Κατακουζηνού για τον
Θεόφιλο φυτεύει τον σπόρο του ενθουσιασµού στον Tériade αλλά και στους περισσότερους εκπροσώπους της
«γενιάς του ’30». Πιστεύουν πως η τέχνη του είναι αυθόρµητη, µοιάζει να πηγάζει από τις τοιχογραφίες στα
ξωκλήσια και τα κεντήµατα των γυναικών, αρνείται τον ακαδηµαϊσµό και φέρνει τους Έλληνες πιο κοντά στις
πραγµατικές τους ρίζες.

Αυτή η «ανακάλυψη» γίνεται κοινός στόχος για τον Κατακουζηνό και τον Tériade και σφραγίζει µια φιλία που
διαρκεί µέχρι το 1982 όταν «φεύγει από τη ζωή» ο πρώτος. 

Ας σταθούµε λίγο σε αυτήν τη φιλία ενός ψυχιάτρου µε έναν εσωστρεφή δηµιουργό που σύµφωνα µε τα λεγόµενα
του Κατακουζηνού έχει σαν έµπιστο φίλο καταρχήν τον εαυτό του και για αυτό, είναι πολύ απαιτητικός από τη φιλία
των άλλων και δύσκολα τη χαρίζει. 
Με τον Κατακουζηνό η πολύχρονη φιλία του «µένει πάντα τεντωµένη για να κρατά την ισορροπία της. 
Ο Κατακουζηνός «πιστεύει» στον Tériade µε πάθος, όπως και στους «φίλους» που αποκτά εκείνα τα χρόνια. 
Πιστεύει στο όραµα του Κατσίµπαλη για µια άλλη Ελλάδα για την οποία πρέπει να συνδράµουν όλοι, στην τέχνη του
Νικολή (Γκίκα) στην πένα του Γιώργου (Σεφέρη) και δεν παύει να τους στηρίζει από τα νεανικά τους χρόνια µέχρι το
τέλος. 

Tériade στα αριστερά

και Γκίκας στο βάθος



Αναγνωρίζει αµέσως τον αγιάτρευτο έρωτα του τεχνοκρίτη φίλου του µε την Τέχνη. Γνωρίζει τη νοσταλγία του

Tériade για τους δύο µοναδικούς αλλά υπέροχους πίνακες που έχει φιλοτεχνήσει ο ίδιος, στα 12 του χρόνια και

που πάντα τους θυµάται µε νοσταλγία. Η θύµηση της ευτυχίας που ένοιωσε ο Στρατής Ελευθεριάδης

δηµιουργώντας αυτά τα δύο έργα ,είναι η κινητήριος δύναµη πίσω από την απόφαση να στήσει το

φαντασµαγορικό του οικοδόµηµα, το οποίο του χαρίζει σύντοµα την παγκόσµια αναγνώριση. 

Μέσα από τις δεκάδες επιστολές που ανταλλάσουν, παρακολουθεί κανείς τα βήµατα του Tériade

από τα “Cahier d΄Art” στο Minotaure και φυσικά την µοναδική Verve. Ο Κατακουζηνός τον συµβουλεύει και

ενθαρρύνει στο κάθε του βήµα. Ιδιαίτερη µνεία κάνει στο γεγονός ότι ο Tériade µένει πιστός στο όνειρό του για

την ποιότητα της Verve και αρνείται να συνεργαστεί µε τους Αµερικάνους παρόλο τα τεράστια κέρδη που θα του

επέφερε µια τέτοια απόφαση. Ταυτόχρονα πείθει τα πιο γνωστά ονόµατα από τον κόσµο της Τέχνης και φυσικά

το αποτέλεσµα ξεπερνά κάθε προσδοκία. Σύµφωνα µε τα λόγια του Κατακουζηνού, η επιτυχία του Tériade

βρίσκεται στον έντονο συναισθηµατισµό του για κάθε τι που κάνει και εκεί βασίζεται και η διάθεσή του αργότερα

για την προσφορά δύο Μουσείων στο γενέθλιο τόπο του.





Και ενώ ο τεχνοκρίτης προχωρά µε θαυµαστό

τρόπο στο να διαδίδει παγκόσµια την τέχνη

υψηλής ποιότητας ,ο Κατακουζηνός του θυµίζει

συνεχώς στις επιστολές και στις συναντήσεις

τους στο Παρίσι και στη villa Natacha το

όνειρο να εκτεθούν τα έργα του Θεόφιλου στο

κοινό και στην ανάγκη δηµιουργίας ενός

Μουσείου.

Όλες οι επιστολές από το 1930-1982 ξεκινούν

πάντα µε την προσφώνηση « Αγαπητέ µου

Τάκη» και δείχνουν ότι ο Κατακουζηνός τον

ενηµερώνει πάντα για όλα τα πολιτιστικά αλλά

και πολιτικά πράγµατα της χώρας. Σε όλες τις

επιστολές προσπαθεί να τον κρατήσει σε επαφή

µε την Ελλάδα, να δικαιολογήσει συµπεριφορές

τρίτων που τον στεναχωρούν και φυσικά να

απαντήσει στα ζητήµατα τέχνης που θέτει ο

Tériade. 

Ευχαριστήρια επιστολή του Κατακουζηνού

στον Tériade για την αποστολή του «Ωραίου

Μινώταυρου»



Ας δούµε τι λέει χρόνια αργότερα ο ίδιος ο Tériade:

« Ο Άγγελος Κατακουζηνός µας άφησε.

Ήταν ο φίλος µου... Συνήθιζα να τον

συµβουλεύοµαι κάθε χρόνο στο Παρίσι

ή στην Αθήνα. Μου’δινε κανόνες ζωής.

Μου εµφυσούσε εµπιστοσύνη στον εαυτό µου, 

όπως και σε όσους γνώριζε.

Ήταν ένα πλάσµα ανώτατης νόησης…

Είχε µια ευρύτερη κουλτούρα, 

µια εκλεπτυσµένη αντίληψη που σου

προκαλούσε θαυµασµό. Αγαπούσε ότι ήταν

ωραίο. Γνώριζε καλά τη ζωγραφική. Ήταν αυτός

που πήρε την πρωτοβουλία να παρουσιάσει

την έκθεση Θεόφιλου…»



Η πρωτοβουλία για να παρουσιάσει ο Κατακουζηνός την έκθεση Θεόφιλου ήταν µια οδύσσεια που µε δυσκολία θα

φανταζόταν κανείς.

Τόσο εκείνος όσο και όλοι όσοι ασχολήθηκαν µε τον Θεόφιλο τότε κατηγορήθηκαν για την προτίµηση τους στον «παλαβό

µπογιατζή» και θεωρήθηκε ότι υπονοµεύουν την «καθαρότητα» του Ελληνισµού.

Ο Κατακουζηνός προσπάθησε επανειληµµένα να διοργανώσει την πρώτη έκθεση Θεόφιλου αλλά οι συγκυρίες

δε βοηθούσαν. Την πρώτη φορά,  η χρονική στιγµή συµπίπτει µε τη ∆ικτατορία του Μεταξά, η δεύτερη µε την κήρυξη του

Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, η τρίτη µε τον εµφύλιο.

« Ο Tériade µου εµπιστεύτηκε τα έργα στα 1936…Θυµάµαι τα δύσκολα χρόνια του πολέµου και της κατοχής σε στιγµές

αδυναµίας ξεδιπλώναµε τα κάµποτ µε άπειρη προσοχή, στήναµε µπροστά µας τον Αθανάσιο ∆ιάκο, τον Οδυσσέα

Ανδρούτσο, το Γέρο του Μοριά…

Κοντολογίς όλη τη λεβεντιά και το θρύλο της Πατρίδας κι ατενίζοντάς τους, αναθαρρεύαµε…»



Τελικά το 1946 οι Κατακουζηνοί οργανώνουν στην οικία τους

στην Πινδάρου 7 την πρώτη έκθεση Θεόφιλου και

κυριολεκτικά συγκεντρώνουν τα βέλη όλων…

«Που οδηγούµεθα;» αναρωτιέται η Αθηναϊκή:

«Ένας Κατακουζηνός να εκθέτει σπίτι του έναν

κοµµουνιστή µπογιατζή. Να τον επαινεί ο Σεφέρης και να

κόπτεται υπέρ αυτού ένας Χατζηκυριάκος-Γκίκας! Που

οδηγούµεθα ύψιστε Θεέ!»

Όσο για τις προσκείµενες εφηµερίδες προς την αριστερά:

« Τι ντροπή το παιδί του λαού…στο σαλόνι του

Κατακουζηνού…»

Η έκθεση κατέβηκε σε 15 ηµέρες αλλά ο Κατακουζηνός δεν

έχασε το κουράγιο του. Μαζί µε τον Γιώργο Κατσίµπαλη και

τον Γιώργο Σεφέρη απευθύνονται στον Rex Warner 

διευθυντή του Βρετανικού Συµβουλίου και τον πείθουν να

οργανώσει εκεί τη δεύτερη έκθεση. Ταυτόχρονα ζητούν τη

στήριξη από τους ανθρώπους του πνεύµατος και της τέχνης.

Στα εγκαίνια της έκθεσης προλογίζει ο Σεφέρης λέγοντας:

«Τιµούµε µια µορφή που αποτελεί για µας συνεχιστή της

παραδόσεως. Είναι µια στιγµή ιστορική για την Ελλάδα ο

Θεόφιλος! Το έργο του µας ξεπλένει, όπως η βροχή ένα

απόβραδο τα σκονισµένα φύλλα!»

Άγγελος Κατακουζηνός- Γιώργος Κατσίµπαλης



Κατάλογος µε τα έργα που παρουσιάστηκαν

στο Βρετανικό Συµβούλιο, Μάϊος 1947



« Η έκθεση του Βρετανικού Συµβουλίου, τον Μάη του 1947, αποκρυστάλλωσε πολλές απόψεις και σκέψεις

πάνω στο θέµα αυτό. Έγινε µαζί κι αφορµή για την πρώτη µάχη που δόθηκε για την επιβολή του αληθινού

Θεόφιλου, µε την οπισθοφυλακή του λογιοτατισµού και του καθαρευουσιάνικου ακαδηµαϊσµού του

Μονάχου. Εθελότυφλοι κληρονόµοι των χωροφυλάκων, που ανάγκαζαν τους Πηλειορίτες να ασπρίζουν τις

τοιχογραφίες του Θεόφιλου, έφτασαν να αποκαλέσουν τους οργανωτές της έκθεσης και όσους «ετόλµησαν»

να της δανείσουν έργα «απατεώνες», «ελληνική µαφία», «Ελληνοεβραίους των Παρισίων» και άλλα

παρόµοια κοσµητικά. Τη σπείρα αυτήν είχανε την τιµή να την απαρτίζουν, µεταξύ άλλων, οι ποιητές

Γιώργος Σεφέρης, Αντρέας Εµπειρίκος και Οδυσσέας Ελύτης, ο ζωγράφος Ν. Χατζηκυριάκος Γκίκας, οι

καθηγητές ∆. Ευαγγελίδης και Αγγ. Κατακουζηνός, ο µουσικός Λώρης Μαργαρίτης και ο υπογραφόµενος. ’

[Αλέξανδρος Ξύδης, Η Καθηµερινή (Επτά ηµέρες), 20 Μαρτίου 1994

Ας δούµε τι λέει ο Ξύδης για αυτή την προσπάθεια:

Χρόνια αργότερα σε µία από τις επιστολές του Σεφέρη προς τον

Κατακουζηνό όταν ο δεύτερος προσπαθεί να τον πείσει να πάρει

µέρος σε µια νέα πολιτιστική κίνηση του γράφει: «Το βρισίδι που

φάγαµε τα χρόνια της έκθεσης Θεόφιλου το ξεχνάς Άγγελε-

ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙΣ».





Σε όλη αυτή τη φασαρία ο Κατακουζηνός «προστατεύει» όπως πάντα τον Tériade, το όνοµα του αποσιωπείται, ώστε να

συνεχίσει απερίσπαστος το έργο του και τις δικές του προσπάθειες για την ανάδειξη του Θεόφιλου.  Η πρώτη µεγάλη στιγµή

όλης αυτής της προσπάθειας έρχεται όταν ο Tériade διοργανώνει την έκθεση στο Λούβρο και παρουσιάζει τα έργα του

Θεόφιλου.

Λέει χαρακτηριστικά ο Κατακουζηνός για τη µεγάλη αυτή στιγµή δικαίωσης του Θεόφιλου:

« …µπήκε µε τα τσαρούχια του και θρονιάστηκε για τα καλά στα παλάτια του Λούβρου. Μαζί του ακολούθησαν κι όλη η

λεβεντιά της φυλής µας. Και τώρα δίπλα στους Λουδοβίκους µε τις πουδραρισµένες περούκες τους, τις νταντέλες, τα

βελούδα και τα φανταχτερά ολόχρυσα στολίδια, στέκουν καµαρωτοί µε τις κουµπούρες και τα µουστάκια τους ο Αθανάσιος

∆ιάκος, ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Κολοκοτρώνης και ο Καραϊσκάκης µας.»



Τα τεκµήρια που έχουµε αποδεικνύουν σε µεγάλο βαθµό
το ρόλο του Κατακουζηνού στο γεγονός ότι οι
σηµαντικότεροι άνθρωποι στο χώρο της τέχνης
ασχολήθηκαν µε τον Θεόφιλο.

Τι είναι άραγε αυτό που παρακινεί τον ίδιο να µπει σε όλη
αυτή την περιπέτεια;

Τι πραγµατικά πιστεύει για αυτόν και το έργο του;

Γράφει ο ίδιος κάποια χρόνια αργότερα:

« Ο Θεόφιλος αρνήθηκε τη στεγνή, συµβατική, τη λογική
ζωή, όχι από ανωµαλία ψυχική- αλλά από βιοψυχική
ανάγκη, γιατί ο γύρω του κόσµος δεν τον συγκινούσε. ∆εν
έβρισκε µέσα σε αυτόν ούτε την οµορφιά, ούτε την αλήθεια
που αναζητούσε µε λαχτάρα η πηγαία ευαισθησία του. 
Έτσι κατέφυγε σ΄ έναν δικό του κόσµο, στη χώρα του
παραµυθιού που οµορφαίνει τη ζωή χωρίς να την
ψευτίζει…

…

Ο Θεόφιλος µε την τέχνη του ζωντάνεψε τον ελληνικό
θρύλο…αφοµοιώθηκε µε τα είδωλά του και ζούσε µέσα
στη δικιά του πραγµατικότητα. Κι όπως µες στα όνειρα οι
µορφές συγχέονται σε τόπο και σε χρόνο, έτσι και ο
Θεόφιλος όταν κινδύνευε ο Κολοκοτρώνης επιστράτευε
τον Μέγα Αλέξανδρο για να τον βοηθήσει…

Και να συντρέξει και τον ίδιο τον εαυτό του. Να µην
ξυπνήσει από τ΄ όνειρο, να µη γυρίσει στην πικρή ζωή
του…»



Επιστολή του Tériade στην οποία ζητά από τον

Κατακουζηνό να στείλει χρήµατα στη Λέσβο για

διάφορες επισκευές στο κτήµα της Βαρειάς και

την επιθυµία του να ξαναβρεθούν σύντοµα. 



Επιστολή Tériade 1965,  µε την οποία δίνει «οδηγίες» στους Κατακουζηνούς για το πώς θα ήθελε να οργανώσουν

τα εγκαίνια του Μουσείου Θεόφιλου ώστε να είναι ταιριαστά µε τα όσα πρεσβεύει ο Θεόφιλος και η Λέσβος:

Οµορφιά και Απλότητα είναι αυτό που ζητάει πάνω από όλα…



Επιστολή Tériade όπου ζητάει από

τον Κατακουζηνό να αναλάβει την

προεδρεία της Τιµητικής Επιτροπής για

τα εγκαίνια του Μουσείου Θεόφιλου.





Η Πρόσκληση των Εγκαινίων



« Ο Άδωνης µε επιβάτες σπουδαίους καλλιτέχνες, ποιητές, διπλωµάτες, κατεύθασε στη Λέσβο τον Αύγουστο του

1965 για να εγκαινιάσει το Μουσείο Θεόφιλου.

Το σκεπτικό των Κατακουζηνών που είχαν οργανώσει το ταξίδι ήταν να µην αράξει το «Άδωνις» κατευθείαν στη

Μυτιλήνη.

«Ξηµερώµατα έµεινε αρόδο στην είσοδο του φηµισµένου κόλπου της Γέρας…και σαν βγήκε ο ήλιος, µπήκε

σιγά σιγά…Οι καλεσµένοι αντίκρυσαν µια µαγική εικόνα …ελιές κατέβαιναν ως τη θάλασσα, κύµατα-κύµατα τα

βουνά χαµήλωναν προς τη θάλασσα.

Το Αιγαίο έδειχνε τη δύναµη και την αρµονία του…οι ξένοι έµειναν έκθαµβοι και η εικόνα που αντίκρυσαν ήταν

καθαρά «θεοφιλική».

Ένα µεγάλο όνειρο δύο φίλων αλλά και µιας ολόκληρης γενιάς ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 1965 και το

«Ελληνικό Αρχιπέλαγος απέκτησε ένα Μουσείο στο οποίο οι Κυρά- ∆έσποινες, οι Κολοκοτρωναίοι και οι

Γοργόνες και οι Μεγαλέξανδροι και τα κάστρα και τα κύµατα και τα βουνά και οι βοσκοί και οι ψαράδες

που αγαπούσε ο Θεόφιλος, θα ξυπνούνε τη νύχτα και θα τα λένε στον ελαιώνα της Βαρειάς. Και θα θυµίζουν πόσο

δυνατή είναι η παράδοση» απόσπασµα από άρθρο του Ηλία Βενέζη.



Άφιξη του Κατακουζηνού για τα εγκαίνια του Μουσείου Θεόφιλου τον Αύγουστου 1965





Περιµένοντας το άνοιγµα του Μουσείου Θεόφιλου



Το σκεπτικό

για το Μουσείο Θεόφιλου

Απόσπασµα από άρθρο της εφηµερίδας

Μεσηµβρινή:

«Το Μουσείο Θεόφιλου είναι ωραιότατο, απλό

και απέριττο κτίριο κτισµένο µέσα στα

ελαιόδεντρα» µας είπε χτες ο κ. Κατακουζηνός. 

«Αλλά και η τοποθέτηση των πινάκων έχει γίνει

κατά τρόπο πρωτότυπο επαναστατικό. Η

τοποθέτηση των έργων έγινε από τον ίδιο τον

Tériade µε ένα τρόπο που να θυµίζει

σελιδοποίηση, µε έναν τρόπο που τα έργα στον

τοίχο να προεκτείνονται από τα παράθυρα του

Μουσείου, έξω στη γύρω φύση και να είναι η

φυσική τους συνέχεια.

Αποτελούν όλα µαζί µια σύνθεση που δένεται

θαυµάσια µε το έξω τοπίο, αυτό που έζησε και

δούλεψε ο Θεόφιλος.»







Απόσπασµα από τον λόγο του

Κατακουζηνού στα εγκαίνια του

Μουσείου Θεόφιλου

« Η παρουσία τόσων επιφανών ανθρώπων της

Ελλάδος και του Εξωτερικού δείχνει ότι ο

Θεόφιλος δεν ήταν µόνο µεγάλος ζωγράφος αλλά

και ένα σύµβολο στην συνέχεια της Τέχνης και της

ελληνικής παραδόσεως! 

Ήλθαµε όχι µονάχα να προσκυνήσουµε , αλλά

και να αποκαταστήσουµε τον εαυτό µας

απέναντί του.

Ως εκπρόσωπός του κ. Tériade και ως πρόεδρος

της Επιτροπής Εορτασµού ευχαριστώ όλους όσους

βρίσκεστε εδώ. Ο Tériade ανακάλυψε τον Θεόφιλο

και τον επέβαλε πρώτα στη Γαλλία, ύστερα σε όλο

τον κόσµο και τώρα τον έφερε εδώ µες στις ελιές

που αγάπησε…»



Το βιβλίο αυτό είναι από το 2008, το βιβλίο επισκεπτών του Ιδρύµατος Κατακουζηνού!

Ο Γιώργος Σεφέρης υπογράφει το βιβλίο των επισκεπτών των εγκαινίων για το Μουσείο Θεόφιλου.



Το πανηγύρι για τα εγκαίνια του Μουσείου Θεόφιλου

Ν. Χ. Γκίκας και

Barbara Γκίκα



Φωτογραφία µε την αφίσα του Θεόφιλου, 

σε καφενείο της Λέσβου.



Επιστολή του Άγγελου Κατακουζηνού προς τον Tériade για τα εγκαίνια του Μουσείου Θεόφιλου, Αύγουστος 1965

«Αγαπητέ µου Τάκη,

Είµαστε πολύ συγκινηµένοι µα και γεµάτοι χαρά για την καταπληκτική και σχεδόν ανέλπιστη επιτυχία που είχε το

προσκύνηµα του Θεόφιλου. Αλλά και η κούρασή µας ήταν τροµακτική. Γι’αυτό και το γράµµα µου θα είναι κάπως

συγκεχυµένο. Ωστόσο θέλω να σας κάνουµε να ζήσετε εκ των υστέρων µαζί µας τις όµορφες αλλά και τις δύσκολες

στιγµές που περάσαµε. Η απαίτηση της Λητώς να έχεις δίπλα σου την Alice και να της µεταφράζεις το γράµµα

µου. Αλλά ας πάρουµε τα πράγµατα από την αρχή.

1) Πρωτοφανής πολιτική κρίση µε καθηµερινές διαδηλώσεις, τραυµατίες και νεκρούς στην Αθήνα να σου θυµίζει

Κατοχή. Άγχος, φόβος χωρίς κυβέρνηση, χωρίς να ξέρεις τί θα γίνει την επαύριο και µεις να οργανώνουµε

κρουαζιέρα στη Βαρειά.

2) Το καράβι ο γνωστός σας Α∆ΩΝΙΣ. [...] ...το άγχος της Λητώς δεν την άφηνε να ησυχάσει. Αναγκασθήκαµε να

πάµε στον Πειραιά πρωί πρωί και να πιστοποιήσουµε επί τόπου πάνω στο καράβι την κατάσταση. Τα πράγµατα

ήταν ναι και όχι. [...] 

Έγραψα το κείµενο [για το Θεόφιλο] Ελληνικά, Γαλλικά και έφτιαξα το πρόγραµµα. 

Η Λητώ πήγαινε στον Πειραιά να κάνει φροντιστήριο συµπεριφοράς στους καµαρώτους και να τους µάθει να

σερβίρουν ενώ εγώ ετοίµαζα πρες κονφεράνς, εκποµπή στο ραδιόφωνο κ.λπ.. Ταυτόχρονα ετοιµάζαµε έναν

κατάλογο ανθρώπων πνευµατικών ,καλλιτεχνών ή που να έχουν συγκινηθεί από τον Θεόφιλο, πράγµα πολύ

δύσκολο. [...] Και επειδή ένεκα της πολιτικής καταστάσεως δε θέλαµε κανένα πολιτικό, καλέσαµε έξη πρεσβευτές, 

Γαλλίας, Αγγλίας, Αµερικής, Ιταλίας, Καναδά, Ισπανίας, που παρά την κρίση ήρθαν όλοι. [...] Έπρεπε να βρεθούν

οι άνθρωποι µε κάποια οµοιογένεια και όλοι έλειπαν στις εξοχές. Η Λητώ, που µισεί το τηλέφωνο, έκανε χιλιάδες

προσωπικά τηλεφωνήµατα. [...] Εµπρός σε µια τέτοια απελπιστική κατάσταση οποιοσδήποτε άλλος θα είχε

καταθέσει τα όπλα. [...] Εγώ αντίθετα εσκύλιασα περισσότερο και έριξα όλο µου το βάρος, προσωπικές φιλίες, 

κοινωνικές σχέσεις κ.λ.π. και τα έπαιξα όλα για όλα. 



Αποτέλεσµα.:

• Νίκη πρώτη. Συγκαλώ πρες κονφεράνς, καλώ δέκα τέσσαρες δηµοσιογράφους και έρχονται είκοσι δύο µε αποτέλεσµα
να βγουν την επαύριον οι εφηµερίδες γεµάτες από Θεόφιλο και Tériade . Νίκη µεγάλη, αναπάντεχη [...] 
Χαρακτηριστικόν είναι πως µου ετηλεφώνησε ο Κατσίµπαλης, έκπληκτος πώς κατάφερα ένα τέτοιο πράµα!

• Νίκη δεύτερη. Ενώ το ραδιόφωνο µετέδιδε κάθε στιγµή συνταρακτικές πολιτικές ειδήσεις και µόνο αυτές, µεταδίδει την
οµιλία µου για τον Θεόφιλο που σου αποστέλνω και που είχε µεγάλη επιτυχία.

• Νίκη τρίτη. Ύστερα από την πρες κονφεράνς όπου τους µιλούσα επί δύο ώρες και την ραδιοφωνική οµιλία µου, άρχισε
ο κόσµος να ενδιαφέρεται και να ζητά θέσεις για την κρουαζιέρα.

• Νίκη τετάρτη.Οι έξη πρεσβευτές παρά την οξεία πολιτική κρίση και το γεγονός ότι την Παρασκευή επρόκειτο να γίνει
ψηφοφορία στη Βουλή, έστειλαν και αγόρασαν τα εισιτήριά τους.

• [...] Νίκη έκτη. Κατάφερα µέσω Γαλλικής και Αγγλικής Πρεσβείας να έλθει η γαλλική τηλεόρασις και η αγγλική τις
ηµέρες ακριβώς τις πιο κρίσιµες από απόψεως πολιτικής που έπρεπε να είναι στην Αθήνα. Ταυτόχρονα κάνω µια
οµιλία Αγγλικά και µια άλλη Γαλλικά σαν εισαγωγή στην κινηµατογραφική ταινία των εγκαινίων. Η ταινία αυτή έχει
προβληθεί την περασµένη Τρίτη στη Γαλλία και σε εξήντα άλλα κράτη.

• [...] Άλλη νίκη. Επετύχαµε µε τη Λητώ […] χάρις σε προσωπική επαφή να δηµοσιεύσει ένα άρθρο του Baelen (πρώην
Γάλλου πρέσβη) [στη Monde]. Και όσο πλησιάζαµε τη µοιραία Παρασκευή, τόσο η πολιτική κρίση γινόταν οξύτερη και
ετρέµαµε µήπως ακυρώσουν οι περισσότεροι τα εισιτήριά τους. Και σαν να µην έφτανε αυτό να βρέχει εκείνη την
ηµέρα στην Αθήνα. ∆εν θα ξεχάσω ποτέ τις δραµατικές µέρες που περάσαµε που θα µας µείνουν αλησµόνητες σ’ όλη
µας τη ζωή. Έπρεπε να’ χουµε απίστευτη ψυχική και σωµατική αντοχή για ν’ ανθέξουµε.



Επί τέλους ξεκινήσαµε. Όταν ανεβήκαµε στο καράβι δεν το αναγνωρίσαµε. Έλαµπαν τα πάντα. Σηµαιοστολισµένο

από πάνω έως κάτω, τα γκαρσόνια στυλέ στα κάτασπρα σµόκιν τους όλο ευγένεια και προθυµία. Λες και ένα µαγικό

ραβδί είχε µεταµορφώσει τα πάντα. Ήταν η επιτυχία της Λητώς, από’κει και πέρα εκάναµε την ωραιότερη

κρουαζιέρα του κόσµου κατά την οµολογία όλων. [...] Έτσι ξεκινήσαµε 150 άνθρωποι. ∆ιπλωµάτες, µορφωτικοί

σύµβουλοι, άνθρωποι των γραµµάτων, καλλιτέχνες. Σεφέρης, Γκίκας, Βενέζης, Τσαρούχης, Αθανασιάδης, Άλκης

Θρύλος. Καθηγηταί, εκδόται, δικηγόροι, γιατροί και το πρωί του Σαββάτου στις 7 µπαίναµε στον κόλπο της Γέρας. 

Το θέαµα καταπληκτικό. Ήταν όλοι τους ξετρελαµένοι. Η χαρά και το κέφι πάνω στο καράβι ήταν αφάνταστα.

Στο πλοίο «Άδωνης», διακρίνεται

όρθια η Λητώ Κατακουζηνού, δίπλα

της καθιστός ο ΝΧ Γκίκας



Περιττό να σου πω ότι είµαστε στο πόδι µε τη Λητώ από τις 6 το πρωΐ µέχρι τις 2 τη νύχτα. [...] Από τον κόλπο

της Γέρας πλέουµε προς Μόλυβο, περιπλέουµε τη Βαρειά απ’όπου και σου ετηλεγραφήσαµε και περνάµε

ανοικτά της Μυτιλήνης σφυρίζοντας δαιµονιωδώς. [...] Στη Μυτιλήνη µας υποδέχονται οι αρχές, δήµαρχος και

νοµάρχης και πλήθος κόσµου µε τη µουσική του δήµου να παίζει εµβατήρια. Τους βάζουµε αµέσως στα

λεωφορεία και δρόµο για την Αγιάσσο αφού σταµατήσαµε µερικά λεπτά στη Καρίνη να δούµε τις τοιχογραφίες

του Θεόφιλου. Αφού προσκυνήσαµε τη θαυµατουργή εικόνα της Αγιάσσου, πηγαίνουµε στο θέατρο να δούµε

το έργο ενός παπά [...].  Και προς µεγάλη και ευχάριστή µας έκπληξη είδαµε ένα αριστούργηµα. Είχε ένα

αφάνταστο τοπικό χρώµα και ποιότητα, οι δε ερασιτέχνες νέοι ηθοποιοί ήταν υπέροχοι.

Κατενθουσιασµένοι επιστρέφουµε στη Μυτιλήνη να παρακολουθήσουµε τις ναυτικές επιδείξεις που ήταν

υπέροχες και να παρακαθήσουµε εν συνεχεία στο γεύµα του ∆ηµάρχου σε µια χαρούµενη και ευχάριστη

ατµόσφαιρα.

Έπεται συνέχεια σε δεύτερο γράµµα.

Σας φιλούµε και τους δύο.»

Ο Ηλίας Βενέζης και ο Σεφέρης

µε τον εµπνευστή του έργου και

δύο από τους ηθοποιούς





Από τα αριστερά διακρίνονται Λητώ & Άγγελος Κατακουζηνός, Γιώργος Σεφέρης, Ηλίας Βενέζης

Εορτές Θεόφιλου



Στιγµές στη Villa Natacha









Επιστολή Tériade στους Κατακουζηνούς στην οποία αρνείται µε πολύ ευγενικό τρόπο την πρόταση του Κατακουζηνού

να τιµηθεί από την Ακαδηµία Αθηνών για το έργο του και να χάσει τις συνήθειες του και την ηρεµία του!



Κοινωνικές στιγµές µε την Alice, τον Tériade και τη Λητώ Κατακουζηνού



Ο Κατακουζηνός δεν ξεχνάει ποτέ την πίστη
του στο Θεόφιλο και αρκετά χρόνια αργότερα
από τα εγκαίνια του Μουσείου στη Λέσβο, 
οργανώνει µια έκθεση στην
Ελληνοαµερικανική Ένωση στην οποία είναι
πρόεδρος. 

Η χρονική στιγµή (1970) που συµπίπτει

µε τα χρόνια της ∆ικτατορίας δίνει αφορµή και
για αρνητικές κρητικές από όλες τις πλευρές…
Για άλλη µια φορά ο Θεόφιλος άθελά και
άδικα, διχάζει και ο Κατακουζηνός, δέχεται µε
αξιοπρέπεια τα πυρά…

Η έκθεση Θεόφιλου

στην Ελληνοαµερικανική Ένωση το 1970



Οι περιπέτειες του Θεόφιλου – Η Βραδυνή 25 Μαρτίου 1970

« Μια βασική πλάνη επιπολάζει στην ελληνική

πνευµατική συνείδηση. Είναι εκείνη που

συνδέεται µε την αντίληψη της αξίας της

λαϊκής τέχνης, µε αβασάνιστη και πρόχειρη

εκτίµησή της.

Κραυγαλέο φαινόµενο, η έκθεση του λαϊκού

ζωγράφου Θεόφιλου, που λειτουργεί αυτές τις

µέρες στην αίθουσα της Ελληνοαµερικής

Ένωσης (Μασσαλίας 22).

Η ταλαιπωρηµένη και καυχηµένη ύπαρξη

αυτού του «Ζωγράφου» έχει καταστεί από

καιρό το κέντρο µια ανίερης διελκυστίνδος, 

όπου απύθµενα και άνοµα συµφέροντα, 

τανύουν τον κάλο της κοινής εµπορικής

επιχειρήσεως για να παρασύρουν την ιδέα

της τέχνης προς την πλευρά της.

…

Έτσι στην προκειµένη περίπτωση βρέθηκε

ένας εφυής συµπολίτης µας, που

αντιστάσεως µη ούσης, προώθησε στο

προσκήνιο της διεθνούς επικαιρότητας, τον

ανύποπτο µπογιατζή- σαν καλλιτεχνική

προσωπικότητα- από καθαρή ιδιοτέλεια

όπως πιστεύουµε και όχι από άγνοια…»

«Ο Αγαµέµνων διατάζει να φέρουν την κόρη από τον Αχιλλέα»

Συλλογή Ιδρύµατος Κατακουζηνού





Και ενώ στην Ελλάδα, ο τύπος τα «βάζει»

για άλλη µια φορά µε τον Θεόφιλο και τους

υπερασπιστές του, η Γαλλία τιµάει τον

Tériade. 

Το Γαλλικό Κράτος οργανώνει µία έκθεση

στις αίθουσες του «Γκράν Παλαί» των

Ηλυσίων, για να τιµηθεί µεταξύ άλλων,  η

συµβολή του στην διάδοση της τέχνης υψηλής

ποιότητας και στην παγκόσµια προβολή της

Γαλλικής Τέχνης. 

Η έκθεση εγκαινιάζεται στις 15 Μαϊου 1973.



Στα 54 χρόνια φιλίας έρχεται µια δύσκολη στιγµή το 1979…

« Αγαπηµένε µου Τάκη,

…Την περασµένη εβδοµάδα διάβασα τη δήλωση σου στην εφηµερίδα
και σου εσωκλείω το σχετικό απόσπασµα. Σύµφωνα µ΄ αυτό δε µας
περιλαµβάνεις µέσα στους καλύτερους φίλους σου και αυτό
δυσκολεύει το έργο µας γιατί όλος ο κόσµος απόρρησε εδώ ύστερα από
όλα όσα κάναµε για σένα…

…. Στην Κατοχή να κάνουµε την πρώτη έκθεση στο σπίτι µας, µετά
στο Βρεταννικό Συµβούλιο, άρθρα, 

ραδιοφωνικές οµιλίες, εγκαίνια. Και κάναµε τα αδύνατα δυνατά για να
έχει αίσιο τέλος το ζήτηµα του καινούργιου µουσείου. Και όλα αυτά
από πίστη µόνο στο έργο σου, από αγάπη για σας και φυσικά χωρίς

καµία ιδιοτέλεια.

Για αυτό νοµίζω αν συµφωνείς πως θα έπρεπε να στείλεις µια λέξη
στο Βήµα, πρώτα να ευχαριστήσεις για

αυτά που γράφει για σένα και να ζητήσεις να δηµοσιευτεί στην ίδια
στήλη µια επανόρθωση πως

ο Καθηγητής Κατακουζηνός, όσο και η σύζυγός του Λητώ
συγγραφέας, είναι µαζί µε τους άλλους οι καλύτεροί σου φίλοι και
εβοήθησαν και στα δύο Μουσεία.»

Ο «Εσταυρωµένος»

Συλλογή Ιδρύµατος Κατακουζηνού.

∆ανεισµένο στο Μουσείο Μπενάκη.





Η αναγνώριση ενός λάθους και το «σώσιµο» µιας φιλίας.

Μόνο ένας «µεγάλος» άνθρωπος αναγνωρίζει το λάθος του.



Η φιλία συνεχίζεται και όλοι µαζί

παρευρίσκονται στα εγκαίνια του µουσείου

Tériade στη Λέσβο λίγους µήνες αργότερα, 

το καλοκαίρι του 1979.





1928

1979



Τοπίον Κωνσταντινουπόλεως, Έργο Θεόφιλου 1930
Συλλογή Ιδρύµατος Κατακουζηνού

Σας ευχαριστώ που ταξιδέψατε µαζί µου στην ιστορία µιας φιλίας στις περιπέτειες του Θεόφιλου….

Σοφία Πελοποννησίου - Βασιλάκου

27/11/2013

Αφιερωµένο στον ∆ηµήτρη, στην Έµµα-Ελένη, στην Κωνσταντίνα, στην Ξένη και σε όσους πιστεύουν

στο «παραµύθι» του Θεόφιλου, στον αγώνα του Κατακουζηνού και στη δύναµης της φιλίας.


