
 Αναβιώνοντας την κληρονομιά του Άγγελου Κατακουζηνού και της Οικίας του στην Ελλάδα της 
κρίσης 



Η θέα από το ζαιφλη της Οικία Κατακουζηνού  



Τν πνηνο ήηαλ ν Άγγεινο Καηαθνπδελόο θαη ε πνηα πξνζθνξά ηνπ ζηελ Διιάδα, ζην 
ρώξν ηεο ηαηξηθήο, ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ζε ηόζνπο άιινπο ηνκείο είλαη έλα εξώηεκα 
πνπ δελ είλαη εύθνιν λα απαληεζεί, ιόγσ ηνπ απίζηεπηνπ εύξνπο ηνπ. 
 
Σηε ζεκεξηλή παξνπζίαζε ζα εζηηάζνπκε ζε κεξηθέο από ηηο ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηεο 
δσήο ηνπ, κηαο δσήο κε όξακα γηα ηελ ρώξα ηνπ θαη κε ζηόρν ηελ πξνζθνξά 
ζηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ. 
Σηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε ηελ αλαβίσζε ηεο νηθίαο ηνπ θαη ηηο πξνζπάζεηεο λα 
δηαηεξεζεί ε κλήκε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, λα αλαδεηρζεί ε θιεξνλνκηά ηνπ θαη ε 
πλεπκαηηθή θαη ε πιηθή θαη κέξνο ησλ δξάζεσλ πνπ θηινμελνύληαη ζην δηακέξηζκα 
ηεο Ακαιίαο 4 κε γλώκνλα ηελ πνηόηεηα θαη κε ζηόρν ηελ απηνρξεκαηνδόηεζε ηνπ 
θαη ηεο ζπλέρεηαο ηεο πνιηηηζηηθήο πξνζθνξάο ησλ Καηαθνπδελώλ. 
 

Η διαδρομή ενός ανθρώπου με όραμα 



Ο Καηαθνπδελόο γελλήζεθε ην 1902 ζηε Λέζβν. Σπνύδαζε 
ζηελ Δπαγγειηθή Σρνιή ζηε Σκύξλε όπνπ απνθνίηεζε κε 
άξηζηα ζε ειηθία 16 εηώλ. Παξόιν πνπ ν παηέξαο ηνπ ήηαλ 
ζπλεηαίξνο κε ηνλ Κνπηιίδε (ηνλ παηέξα ηνπ ζπιιέθηε) θαη 
καδί έθαλαλ εκπόξην μπιείαο, επέιεμε λα κελ ζπνπδάζεη 
νηθνλνκηθά θαη αθήλεη ηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε ζηνλ 
κεγάιν ηνπ αδειθό ηνλ Ισάλλε Καηαθνπδελό θαη εθείλνο 
λα αθηεξσζεί ζηνλ άλζξσπν θαη ζηε θξνληίδα ηνπ. 
Μεηά από έλα ρξόλν θνίηεζεο ζηελ Ιαηξηθή Σρνιή 
Αζελώλ, απνθάζηζε λα ζπλερίζεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζην Μνλ 
Πειηέ αξρηθά θαη κεηά ζην Παξίζη. Δπέιεμε ηνλ θιάδν ηεο 
Νεπξνινγίαο-Ψπρηαηξηθήο. 

Τα πξψηα ρξφληα 



Από αξηζηεξά: Christian Zervos, Άγγεινο Καηαθνπδελόο, Tériade ,  
Γηώξγνο Καηζίκπαιεο, Νίθνο Χαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο, Μηράιεο 

Τόκπξνο 

Σην Παξίζη ζα ζπλαλαζηξαθεί κε ηνπο αλζξώπνπο πνπ αξγόηεξα απνηεινύλ ηελ πεξίθεκε γεληά ηνπ’30. 
Καηνηθεί ζε δηπιαλό δσκάηην κε ηνλ Γηώξγν Σεθέξε θαη έρεη ζηελή θηιία κε ηνλ Γηώξγν Καηζίκπαιε, Σηξαηή 
Διεπζεξηάδε θαη Ν. Χ. Γθίθα. Σαλ λεαξόο θνηηεηήο ηαηξηθήο θξνληίδεη ηνλ  Μαιαθάζε θαη ηνλ Βάξλαιε. 

Ιδηόρεηξε αθηέξσζε ηνπ Κώζηα Βάξλαιε 

Τα φοιτητικά χρόνια και η παρέα του Παρισιού το 1925 



Βεβαίσζε ηεο Γαιιηθήο Πξεζβείαο γηα ην πόζν εθηηκάηαη ε πξνζθνξά ηνπ  Α.Κ. από ηνπο Γαιιηθνύο θύθινπο 
 ησλ Αζελώλ. Ιδηαίηεξε αλαθνξά ζηελ δεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία κηαο έλσζεο πλεπκαηηθώλ αλζξώπσλ, πνπ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο ππεξαζπίζηεθαλ ην Γαιιηθό πνιηηηζκό ζηελ Διιάδα. 

Η δξάζε ηνπ Άγγελου Κατακουζηνού θαηά ηελ Καηνρή θαη ε πξνζθνξά ηνπ  
στις Ελληνογαλλικές Σχέσεις 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ 
Πνιέκνπ ππεξεηεί εζεινληηθά ζηελ 
Νεπξνινγηθή Κιηληθή ηνπ Δπαγγειηζκνύ, 
ζρεδηάδεη κε θίλδπλν ηεο δσήο ηνπ ηηο βάζεηο 
γηα ην ηαηξνθαξκαθεπηηθφ πιαίζην πνπ ζα 
πξέπεη λα απνθηήζεη ε ρώξα κεηά ηελ 
απειεπζέξσζε. 

Σπλάκα είλαη ν επηθεθαιήο κηαο νκάδαο 
Διιήλσλ πνπ ζπλαληηνύληαη θαη ζπδεηνύλ γηα 
ηηο αξρέο ηνπ γαιιηθνύ δηαθσηηζκνύ. Καη νη 
δύν απηέο δξαζηεξηόηεηεο ζεσξνύληαη 
ύπνπηεο από ηνπο Γεξκαλνύο θαηαθηεηέο θαη 
παξαιίγν λα ηνπ ζηνηρήζνπλ ηε δσή ηνπ. Η 
Γαιιία ηνπ αλαγλσξίδεη ηε δξάζε ηνπ θαη ηνλ 
επηβξαβεύεη. 



Απόζπαζκα από επηζηνιή ηνπ Άγγεινπ Καηαθνπδελνύ ζηελ νπνία αλαθέξεη ηα όζα έθαλε ηελ πεξίνδν ηεο 
Καηνρήο σο αξρεγόο κηα νκάδαο πλεπκαηηθώλ αλζξώπσλ πνπ πξνζπαζνύζαλ λα θξαηήζνπλ ςειά ην θξόληκα 

ησλ Διιήλσλ. Οη δξάζεηο απηέο ζεσξήζεθαλ ύπνπηεο από ηνπο Γεξκαλνύο σο εθδειώζεηο ηεο  

«Διεύζεξεο Γαιιίαο», δειαδή ησλ αληηζηαζηαθώλ Γάιισλ 

Η παρασημοφόρηση  
του Άγγελου Κατακουζηνού  

με το Légion d’Honneur, το 1949 



Τν 1943-1944 ηδξύεη ηελ Διιεληθή Ιαηξηθή 
Έλσζε θηινδνμώληαο λα βάιεη ηηο βάζεηο γηα 
ηελ ζσζηή άζθεζε ηεο ηαηξηθήο ζηε ρώξα. 
 

Η Ίδξπζε ηεο Διιεληθήο Ιαηξηθήο Έλσζεο ην 1943 



Καταστατικό της Ελληνο-Γαλλικής Πνευματικής Ένωσης 

Η Ίδξπζε ηεο Ελληνο-Γαλλικής Πνευματικής Ένωσης ην 1951 

Ο Άγγελος Κατακουζηνός ιδρύει την Ελληνο-Γαλλική Πνευματική Ένωση και γίνεται πρώτος Πρόεδρός της, 

ζέινληαο λα πξνζθέξεη ζηνλ ρψξν ηνπ πνιηηηζκνχ πνπ ηνλ ζεσξεί εμίζνπ ζεκαληηθφ κε ηνλ ρψξν ηεο επηζηήκεο. 

 



O Albert Camus και η φιλία του με τον Άγγελο Κατακουζηνό 

Ο Κατακουζηνός υπήρξε φίλος με τον Albert Camus και  

ως Πρόεδρος της Ελληνογαλλικής Ένωσης του ζήτησε, 

το 1955, να μιλήσει με άλλους Έλληνες διανοούμενους 

για «Το μέλλον του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού», κηα 

ζπδήηεζε πνπ άθεζε επνρή θαη παξέκεηλε ζχγρξνλε 

κέρξη ηηο κέξεο καο. 



Η ζπδήηεζε απηή θαηαγξάθεθε απφ ηνλ Αλδξέα Δκπεηξίθν κεηά απφ αίηεκα ηνπ 

Καηαθνπδελνχ θαη εθδφζεθε ιίγν αξγφηεξα απφ ηνλ Καηαθνπδελφ.  



Ευχαριστήρια επιστολή του Camus για την αποστολή 

των τευχών που του έστειλε με την 

απομαγνητοφωνημένη συζήτηση θαη γηα ηελ πηζηή θαη 

θηιηθή ζθέςε πνπ θξαηάεη γηα ηνπο Καηαθνπδελνχο 



Αθηέξσζε ηνπ Albert Camus ζηνπο Καηαθνπδελνχο 

«ηηκή ζηελ Διιάδα, κεηέξα ησλ ειεπζεξηψλ» 



Ο Καηαθνπδελφο άξρηζε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαξηέξα ζηνλ Δπαγγειηζκφ αιιά δελ θαηάθεξε λα εθιεγεί γηα ηε 

ζέζε ηνπ θαζεγεηή Παηξίθηνπ φπσο πξνβιεπφηαλ θαη απνρψξεζε. Λίγν αξγφηεξα αρχίζει τη συνεργασία του με το  

Νοσοκομείο Παμμακάριστος, όπου διετέλεσε Διευθυντής της Νευρολογικής Κλινικής για 30 χρόνια. 

Σηηγκέο απφ ηελ ηαηξηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία 



Στο σημείο αυτό, θα ήταν σωστό να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο της Λητώς 

Κατακουζηνού και στη στήριξη που προσέφερε στον Άγγελο Κατακουζηνό στα όσα 

διοργάνωνε. Εξάλλου στα 47 χρόνια του κοινού τους βίου πορεύτηκαν μαζί σε όλα. 

Η Λεηψ Πξσηφπαππα ην γέλνο Σθιαβνχλνπ γελλήζεθε ζηνλ Πεηξαηά πεξί ην1908 

θαη ζπνχδαζε κνπζηθή ζηε Βηέλλε. Μηινχζε 4 γιψζζεο θαη έγξαςε ινγνηερληθά 

βηβιία θαη έλα ζεαηξηθφ έξγν. Τν βηβιίν γηα ηε δσή ηνπ ζπδχγνπ ηεο ην 1989 

ελέπλεπζε πνιινχο αλζξψπνπο θαη θαηάθεξε λα θξαηήζεη ηε κλήκε ηνπ δσληαλή 

κέρξη ηηο κέξεο καο. 

Η προσωπική ζωή του Άγγελου Κατακουζηνού και  

η σχέση του με τους καλλιτέχνες 



Ο ‘Αγγεινο θαη Λεηψ Καηαθνπδελνχ απφ ην 1933-1965 



Άνω σειρά από τα αριστερά: Αλέξανδρος και Μαρσέλ Κοντοπούλου, 'Αγγελος Κατακουζηνός, Vava 

Chagall, Λητώ Κατακουζηνού, Marc Chagall, Λίζα Μιχελή, Τζούλια Παπανούτσου,  

Λιλή Αρλιώτη, Ελένη Βακαλό, Γιάννης Στεφανέλλης 

 

Κάτω σειρά από τα αριστερά: Γιάννης Μόραλης, Τώνης Σπητέρης,  

Γιάννης Τσαρούχης, Νίκος Νικολάου 

  

Η φιλία των Κατακουζηνών με τον Marc Chagall και η πρώτη έκθεση μοντέρνας τέχνης  

με Έλληνες Ζωγράφους στην Οικία Κατακουζηνού το 1954 



Ο Chagall για να τους  ευχαριστήσει έφτιαξε το 

πορτραίτο της Λητώς  με τίτλο:  

 

«Το ξανθό κεφάλι της Λητώς  

στο μπλέ του Chagall» 

 



Έργο του Ν. Φ. Γθίθα ηνπ 1931 ραξηζκέλν ζηνπο Καηαθνπδελνχο 

Η θηιία θαη ε θξνληίδα ηνπ Άγγεινπ Καηαθνπδελνχ πξνο ηνπο θαιιηηέρλεο, ήηαλ ε αθνξκή γηα λα δείμνπλ 

θαη εθείλνη ηελ εθηίκεζή ηνπο ζην πξφζσπφ ηνπ ραξίδνληαο θάπνηα απφ ηα θαιχηεξά ηνπο ίζσο έξγα. 



Οι εποχές του Ν. Χ. Γκίκα στην Οικία 

Κατακουζηνού 



Έξγα ηνπ Γηάλλε Τζαξνχρε γηα ηνπο 

Καηαθνπδελνχο 



Χεθηδσηφ θηηαγκέλν απφ ηνλ Σπχξν Βαζηιείνπ γηα ηνπο 

Καηαθνπδελνχο θαη θσηνγξαθία κε ηδηφρεηξε αθηέξσζε. 



Άιεμ Μπισλά, αληίγξαθν ηεο «Παλαγηά ε  

Γνξγφλα» πνπ βξίζθεηαη ζηε Λέζβν, ην νπνίν 

βξίζθεηαη ζην γξαθείν ηνπ Άγγεινπ 

Καηαθνπδελνχ. 



Μηα ραξαθηεξηζηηθή  βξαδηά ζηελ Οηθία Καηαθνπδελνχ.  

Αξηζηεξά ν Βελέδεο, ζην θέληξν ν Θενηνθάο θαη δεμηά ν Kimon Friar 



Έλαο απφ ηνπο Γάιινπο θίινπο ησλ 

Καηαθνπδελψλ ήηαλ θαη  ν  

Henri Cartier-Bresson 

 

Σηελ επηζηνιή απηή (ηνπ 1961) ηνπο επραξηζηεί 

γηα ηε δεζηή ππνδνρή ηνπο θαη επειπηζηεί πσο ζα 

θαηαθέξεη λα θσηνγξαθίζεη ην ππέξνρν 

δηακέξηζκά ηνπο (Ακαιίαο 4) ζην επφκελν ηαμίδη 

ηνπ ζηελ Διιάδα 



Ο Άγγεινο Καηαθνπδελφο θαη  

ην Institut Pasteur 



Δπηζηνιή Mercier πξνο ην Υπνπξγείν Δμσηεξηθψλ ηεο Γαιιίαο, κε ηελ νπνία 

πξνηείλεη ηελ ππνςεθηφηεηα ηνπ Α.Κ. γηα Commandeur de la Légion 

d’Honneur θαη κεηαθέξεη ηελ ππνζηήξημε ηνπ Louis Pasteur Vallery-Radot, 

εγγνλνχ ηνπ Louis Pasteur, εζηηάδνληαο ζηελ πξνζθνξά ηνπ Α.Κ. πξνο ην 

Ιλζηηηνχην Pasteur, 1966. 



Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο ηνπ ζηελ Διιάδα ην 1963,  

ν Σηξαηεγφο θαη Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Γαιιίαο,  

Charles de Gaulle, δεηάεη λα ηνλ πξνυπαληήζεη ν Άγγεινο Καηαθνπδελφο  

θαη ηνλ ζπγραίξεη γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζην Institut Pasteur. 



H θηιία ηνπ ηνπ Άγγεινπ Καηαθνπδελνχ κε ηνλ Σηξαηή Διεπζεξηάδε  

θαη ε δεκηνπξγία ηνπ Μνπζείνπ Θεφθηινπ 

Μέρξη πξηλ απφ ιίγν θαηξφ είρε αγλνεζεί απφ ηνπο εηδηθνχο ε ζρέζε ηνπ Άγγεινπ Καηαθνπδελνχ κε ηελ 

πξνβνιή ηεο πνιηηηζηηθήο αμίαο ηνπ Θεφθηινπ θαη ν ξφινο ηνπ ζηε δεκηνπξγία ηνπ Μνπζείνπ Θεφθηινπ. 

Τν αξρεηαθφ πιηθφ θαη ε αιιεινγξαθία ησλ δχν θίισλ καο επηηξέπεη λα έρνπκε κηα πιήξε εηθφλα γηα ηνλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ηνπ Άγγεινπ Καηαθνπδελνχ θαη γηα απηά ηα ζέκαηα. 



Αο δνχκε ηη ιέεη ρξφληα αξγφηεξα ν ίδηνο ν Tériade: 

« Ο Άγγεινο Καηαθνπδελφο καο άθεζε. 

Ήηαλ ν θίινο κνπ... Σπλήζηδα λα ηνλ  

ζπκβνπιεχνκαη θάζε ρξφλν ζην Παξίζη 

ή  ζηελ Αζήλα. Μνπ’δηλε θαλφλεο δσήο. 

Μνπ εκθπζνχζε εκπηζηνζχλε ζηνλ εαπηφ 

κνπ, φπσο θαη ζε φζνπο γλψξηδε. 

Ήηαλ έλα πιάζκα αλψηαηεο λφεζεο… 

Δίρε κηα επξχηεξε θνπιηνχξα,  

κηα εθιεπηπζκέλε αληίιεςε πνπ ζνπ 

πξνθαινχζε ζαπκαζκφ. Αγαπνχζε φηη ήηαλ 

σξαίν. Γλψξηδε θαιά  ηε δσγξαθηθή. Ήηαλ 

απηφο πνπ πήξε ηελ πξσηνβνπιία λα 

παξνπζηάζεη ηελ έθζεζε Θεφθηινπ…» 

 



Σχκθσλα κε ηα ιφγηα ηνπ Καηαθνπδελνχ, φηαλ ζε λεαξή ειηθία είδε θσηνγξαθίεο απφ ηα έξγα ηνπ 
Θεφθηινπ ζην αηειηέ ηνπ Γνπλαξφπνπινπ, αηζζάλζεθε φηη έπξεπε ε γεληά ηνπ λα αζρνιεζεί 
ζνβαξά κε απηφλ ηνλ θαιιηηέρλε θαη λα ηνλ αλαδείμεη. Λέεη ραξαθηεξηζηηθά: 
«ζν γηα κέλα, ην έξγν θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ Θεφθηινπ άξρηζε λα κε απαζρνιεί ζνβαξά. Ο 
Θεφθηινο ήηαλ έλαο ζρηδνθξεληθφο πνπ δελ κπνξνχζε λα πξνζαξκνζηεί ζηε δσή θαη δνχζε έμσ 
απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα; Ή ήηαλ πιάζκα νλεηξνπαξκέλν πνπ δελ έβιεπε παξά κνλάρα ηελ 
νκνξθηά θη ήηαλ πάλσ απφ ηα θνηλά κέηξα ησλ αλζξψπσλ;» 

Η «κάζθα» ηνπ Θεφθηινπ, Τφκπξνο 

Σπιινγή Ιδξχκαηνο Καηαθνπδελνχ 

Απφζπαζκα απφ άξζξν ηνπ Νέζηνξα Μάηζα 

«Σηα ζθιεξά ρξφληα ηνπ πνιέκνπ ηα  έξγα ηνπ  

Θεφθηινπ ηα θχιαγε κε ζηνξγή θαη αθνζίσζε έλαο 

άιινο ιάηξεο ηνπ ιατθνχ καο δσγξάθνπ,  

ν θαζεγεηήο Άγγεινο Καηαθνπδελφο. Χπρίαηξνο 

ζην επάγγεικα, απφ ηνπο θαιχηεξνπο πνπ έρεη 

ζήκεξα λα επηδείμεη ε Δπξψπε, αιιά πνηεηήο απφ 

έλζηηθην, κε κηα θαηαπιεθηηθή δηνξαηηθφηεηα «είδε», 

θαηάιαβε θαη αγάπεζε κε θαλαηηζκφ ηελ ηέρλε ηνπ 

Θεφθηινπ. Απηφλ ηνλ θαλαηηζκφ θαηφξζσζε αθέξαην 

λα ηνλ κεηαδψζεη θαη ζε άιινλ θαη έηζη 

δεκηνπξγήζεθε ην εχθξαην θιίκα  Θεφθηινπ πνπ 

επέβαιε ζηελ θνηλή ζπλείδεζε ηνλ ιατθφ καο 

δσγξάθν!» 

 

Η «πίζηε» θαη ε πξνζθνξά ηνπ Καηαθνπδελνχ απέλαληη ζηνλ Θεφθηιν 

Η ζέα απφ ην κπαιθφλη ηεο Οηθία Καηαθνπδελνχ  



Η πξσηνβνπιία γηα λα παξνπζηάζεη ν Καηαθνπδελφο ηελ έθζεζε Θεφθηινπ ήηαλ κηα  νδχζζεηα  πνπ κε 

δπζθνιία ζα θαληαδφηαλ θαλείο. 

Τφζν εθείλνο φζν θαη φινη φζνη αζρνιήζεθαλ κε ηνλ Θεφθηιν ηφηε θαηεγνξήζεθαλ γηα ηελ πξνηίκεζε ηνπο ζηνλ 

«παιαβφ κπνγηαηδή» θαη ζεσξήζεθε φηη ππνλνκεχνπλ ηελ «θαζαξφηεηα» ηνπ Διιεληζκνχ. 

Ο Καηαθνπδελφο πξνζπάζεζε επαλεηιεκκέλα λα δηνξγαλψζεη ηελ πξψηε έθζεζε Θεφθηινπ αιιά νη ζπγθπξίεο 

δε βνεζνχζαλ. Τελ πξψηε θνξά,  ε ρξνληθή ζηηγκή ζπκπίπηεη κε ηε Γηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά, ε δεχηεξε κε ηελ 

θήξπμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ε ηξίηε κε ηνλ εκθχιην.  

 

«Ο Tériade κνπ εκπηζηεχηεθε ηα έξγα ζηα 1936… Θπκάκαη ηα δχζθνια ρξφληα ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο θαηνρήο ζε 

ζηηγκέο αδπλακίαο μεδηπιψλακε ηα θάκπνη κε άπεηξε πξνζνρή, ζηήλακε κπξνζηά καο ηνλ Αζαλάζην Γηάθν, 

ηνλ Οδπζζέα Αλδξνχηζν, ην Γέξν ηνπ Μνξηά… 

Κνληνινγίο φιε ηε ιεβεληηά θαη ην ζξχιν ηεο Παηξίδαο θη αηελίδνληάο ηνπο, αλαζαξξεχακε…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Τειηθά  ην 1946 νη Καηαθνπδελνί νξγαλψλνπλ ζηελ νηθία ηνπο 

ζηελ Πηλδάξνπ 7 ηελ πξψηε έθζεζε Θεφθηινπ θαη 

θπξηνιεθηηθά ζπγθεληξψλνπλ ηα βέιε φισλ…  

«Πνπ νδεγνχκεζα;» αλαξσηηέηαη ε Αζελατθή: 

«Έλαο Καηαθνπδελφο λα εθζέηεη ζπίηη ηνπ έλαλ θνκκνπληζηή 

κπνγηαηδή. Να ηνλ επαηλεί ν Σεθέξεο θαη λα θφπηεηαη ππέξ 

απηνχ έλαο Φαηδεθπξηάθνο-Γθίθαο! Πνπ νδεγνχκεζα χςηζηε 

Θεέ!» 

ζν γηα ηηο πξνζθείκελεο εθεκεξίδεο  πξνο ηελ αξηζηεξά: 

«Τη ληξνπή ην παηδί ηνπ ιανχ…ζην ζαιφλη ηνπ 

Καηαθνπδελνχ…» 

Η έθζεζε θαηέβεθε ζε 15 εκέξεο αιιά ν Καηαθνπδελφο δελ 

έραζε ην θνπξάγην ηνπ. Μαδί κε ηνλ Γηψξγν Καηζίκπαιε θαη 

ηνλ Γηψξγν Σεθέξε απεπζχλνληαη ζηνλ Rex Warner δηεπζπληή 

ηνπ Βξεηαληθνχ Σπκβνπιίνπ θαη ηνλ πείζνπλ λα νξγαλψζεη 

εθεί ηε δεχηεξε έθζεζε. Ταπηφρξνλα δεηνχλ ηε ζηήξημε απφ 

ηνπο αλζξψπνπο ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο ηέρλεο. 

 

 

 

 

Άγγελος Κατακουζηνός- Γιώργος Κατσίμπαλης 



Φξφληα αξγφηεξα ζε κία απφ ηηο 

επηζηνιέο ηνπ Σεθέξε πξνο ηνλ 

Καηαθνπδελφ φηαλ ν δεχηεξνο 

πξνζπαζεί λα ηνλ πείζεη λα πάξεη κέξνο 

ζε κηα λέα πνιηηηζηηθή θίλεζε ηνπ 

γξάθεη: «Τν βξηζίδη πνπ θάγακε ηα 

ρξφληα ηεο έθζεζεο Θεφθηινπ ην μερλάο 

Άγγειε - ΚΑΛΑ ΚΑΝΔΙΣ». 





Η Πξφζθιεζε ησλ Δγθαηλίσλ 



Άθημε ηνπ Καηαθνπδελνχ γηα ηα εγθαίληα ηνπ Μνπζείνπ Θεφθηινπ ηνλ Αχγνπζηνπ 1965 



 

 

Τα εγθαίληα ηνπ Μνπζείνπ Θεφθηινπ απφ ηνλ 

Άγγειν Καηαθνπδελφ ην 1965 



 

Τν βηβιίν απηφ είλαη απφ ην 2008 ην βηβιίν επηζθεπηψλ ηνπ Ιδξχκαηνο Καηαθνπδελνχ 

Ο Γηψξγνο Σεθέξεο ππνγξάθεη ην βηβιίν ησλ επηζθεπηψλ  ησλ εγθαηλίσλ γηα ην Μνπζείν Θεφθηινπ. 



Ο «Δζηαπξσκέλνο» 

Σπιινγή Ιδξχκαηνο Καηαθνπδελνχ, 

Γαλεηζκέλν ζην Μνπζείν Μπελάθε,  

ζηελ Πηλαθνζήθε ηνπ Ν. Φ. Γθίθα 

Ο Teriade ζέιεζε λα ραξίζεη  

Σηνλ Καηαθνπδελφ 15 έξγα ηνπ 

Θεφθηινπ γηα λα ηνλ επραξηζηήζεη 

γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ. 

Δθείλνο θξάηεζε δχν έξγα, γηα ην 

ηαηξείν ηνπ θαη ηνπο αζζελείο ηνπ, 

κηα πνπ πίζηεπε φηη ε ηέρλε 

ζεξαπεχεη. Τα ππφινηπα ηα ράξηζε 

ζην Μνπζείν Θεφθηιν ζηε Λέζβν. 



Τνπίνλ Κσλζηαληηλνππφιεσο, Έξγν Θεφθηινπ 1930 Σπιινγή Ιδξχκαηνο Καηαθνπδελνχ 

 



Τα ρξφληα πέξαζαλ θαη κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Άγγεινπ  

Καηαθνπδελνχ ην καγεπηηθφ δηακέξηζκα ηεο Ακαιίαο 4 άξρηζε λα 

ράλεη ηε ιάκςε ηνπ. Η θαηάζηαζε επηδεηλψζεθε κεηά θαη ηνλ ζάλαην 

ηεο Λεηψο Καηαθνπδελνχ ην 1997. Τα ηειεπηαία 15 ρξφληα πνπ 

έδεζε ρσξίο εθείλνλ δελ ήηαλ εχθνια θαη ζίγνπξα δελ ππήξρε ε 

δηάζεζε νχηε θαη ε νηθνλνκηθή άλεζε γηα λα δηαηεξεζεί ε νηθία. Η 

Λεηψ φκσο πξνηίκεζε λα ζηεξεζεί πιηθά πξάγκαηα παξά λα 

πνπιήζεη ην ίδην ή ηα ππάξρνληα ηνπ. Θέιεζε ζχκθσλα κε ηε 

δηαζήθε ηεο λα παξακείλεη ε νηθία Καηαθνπδελνχ ζαλ κλήκε θαη ζαλ 

ηφπνο έκπλεπζεο γηα ηηο επφκελεο γεληέο. Φσξίο λα ην μέξεη ράξηζε 

ζηελ Αζήλα ην δηθφ ηεο «Μνπζείν ηεο Αζσφηεηαο» φπσο ν Πακνχθ 

ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε κε ηε δηαθνξά φηη ην δηθφ ηεο ήηαλ 

βαζηζκέλν κηα αιεζηλή ηζηνξία δχν αλζξψπσλ πνπ αγαπήζεθαλ 

πνιχ θαη πνπ θηινμέλεζε ζπνπδαίνπο αλζξψπνπο απφ φιν ηνλ 

θφζκν. 

Η Οηθία Καηαθνπδελνχ 

1980-1997 

Η Οηθία Καηαθνπδελνχ κέζα ζηνλ ρξφλν 



Η Οηθία Καηαθνπδελνχ 

2000-2007 



Βασικνί ηνπ Ιδξχκαηνο, πξνβιήκαηα θαη ζηξαηεγηθή  

- Να κατανοήσει το κοινό την αποστολή και λειτουργία του σπιτιού-μουσείου ενός επιστήμονα (και όχι, π.χ., 

καλλιτέχνη). 

- Να γίνει αποδεκτή και σεβαστή η τελευταία θέληση της ιδρύτριας του Ιδρύματος Λητώς Κατακουζηνού, ε 

νπνία ήηαλ λα παξακείλεη ε κλήκε ηεο ηζηνξίαο ηνπ Άγγεινπ Καηαθνπδελνχ θαη ηεο νηθίαο ηνπ θαη λα απνηειεί 

ηφπν έκπλεπζεο θαη δεκηνπξγίαο. 

- Να ανταπεξέλθει στα έμνδά ηνπ με ηα πενιχρά οικονομικά πνπ είρε από την πρώτη στιγμή της λειτουργίας του 

(και όχι μόνο στον καιρό της κρίσης). 

Καιροί κρίσης. Στρατηγικές δράσης 

- Συνεργασία με άλλους φορείς: φιλοξενία στην Οικία Κατακουζηνού, δανεισμός σε άλλους μουσειακούς και 

εκθεσιακούς χώρους, κοινές δράσεις. 

- Διάθεση επικοινωνίας. 

- Προσβασιμότητα ερευνητών και κοινού στις συλλογές και το αρχείο. 

- Τόλμη στις εκθεσιακές επιλογές με γνώμονεο την ποιότητα θαη ηελ αλάδεημε λέσλ ή κε γλσζηψλ 

θαιιηηερλψλ  

- Αναζήτηση χορηγών και εναλλακτικών μεθόδων αξιοποίησης της περιουσίας του Ιδρύματος. 



Το Ίδρυμα δεν έχει ποτέ λάβει οιαδήποτε χρηματική υποστήριξη από 

οιονδήποτε κρατικό φορέα. 

 

Κανένας εκπρόσωπος του κράτους δεν το έχει ποτέ επισκεφθεί 

υπηρεσιακά. 

 

Παξαηαχηα έρεη κπεη ζην Μεηξψν ησλ Πνιηηηζηηθψλ θνξέσλ θαη ήηαλ 

έλαο απφ ηνπο 24 θνξείο πνπ επηιέρηεθε ην 2011 θαη 2012 αλάκεζα 

ζε 600 θνξείο γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Υπνπξγείν Πνιηηηζκνχ. 

Η ρξεκαηνδφηεζε απηή αλ θαη ππάξρεη αθφκα ζην δηαδίθηπν δελ ηνπ 

δφζεθε πνηέ 

Τα παράδοξα του να προσπαθείς να συνεργαστείς με το Κράτος 

Έργο του Μάϊπα, συλ. Ιδρύματος Κατακουζηνού 



 

•  Στην αξιολόγηση των φορέων και των προτεινόμενων δράσεων ελήφθησαν υπ' όψη τα εξής κριτήρια: 

• - το κύρος του φορέα στη σύγχρονη πολιτιστική πραγματικότητα 

• - η ποιότητα του ετήσιου προγράμματος δραστηριοτήτων του φορέα, 

• - η εμβέλεια της πολιτιστικής δράσης του φορέα, 

• - η δυνατότητα συμβολής των δράσεων του φορέα στην ανάπτυξη του εικαστικού γίγνεσθαι, 

• - η συμβολή του φορέα στη δημιουργία και ανάδειξη δικτύων επικοινωνίας με το διεθνή εικαστικό χώρο 

• - η οργανωτική επάρκεια του φορέα για την υλοποίηση και αξιοποίηση του προγράμματός του, 

• - η εγκυρότητα της πρότασης μέσα στη σύγχρονη εικαστική πραγματικότητα στην Ελλάδα και διεθνώς 

• - η ποιότητα της αμιγώς εικαστικής πρότασης 

• - η εμβέλεια της δράσης σε σχέση με τους στόχους της 

• - η προοπτική σύνδεσης της δράσης με τη διεθνή εικαστική σκηνή 

• - η συμβολή της δράσης στην ανάπτυξη του εικαστικού διαλόγου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο 

• - η εξασφάλιση της επιστημονικής και επαγγελματικής επάρκειας των συντελεστών και της οργάνωσης της δράσης 

• - η παρουσία στοιχείων έρευνας, ευρεσιτεχνίας, πρωτοτυπίας, νεωτερισμού και προσαρμογής στα νέα δεδομένα της 
αγοράς, 

Δ/νση Εικαστικών Τεχνών  

     

Αποτελέσματα Επιχορηγήσεων 2011 
  
 

Ίδρυμα Αγγέλου & Λητώς Κατακουζηνού 

‘Εκθεση του ζωγράφου Χρήστου 

Κεχαγιόγλου με τίτλο: 

 

« Η κιβωτός του νου» 

6.000 

http://drasis.culture.gr/index.php/component/content/article/24-apotelesmata-epixorigisewn/55----2012?tmpl=component&print=1&page=
http://drasis.culture.gr/index.php/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL2RyYXNpcy5jdWx0dXJlLmdyL2luZGV4LnBocC9jb21wb25lbnQvY29udGVudC9hcnRpY2xlLzI0LWFwb3RlbGVzbWF0YS1lcGl4b3JpZ2lzZXduLzU1LS0tLTIwMTI=


Δ/νση Εικαστικών Τεχνών     

Αποτελέσματα Επιχορηγήσεων 2012 

  

 

Ίδρυμα Αγγέλου & Λητώς Κατακουζηνού 

Έκθεση με τίτλο: «Εικαστικές 

συνομιλίες με τη Γενιά 

του ’30 στην Οικία 

Κατακουζηνού» 

6.000 

http://drasis.culture.gr/index.php/component/content/article/24-apotelesmata-epixorigisewn/55----2012?tmpl=component&print=1&page=
http://drasis.culture.gr/index.php/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL2RyYXNpcy5jdWx0dXJlLmdyL2luZGV4LnBocC9jb21wb25lbnQvY29udGVudC9hcnRpY2xlLzI0LWFwb3RlbGVzbWF0YS1lcGl4b3JpZ2lzZXduLzU1LS0tLTIwMTI=


Δλεξγεηηθφ Ιδρύματος 

- Οικία Κατακουζηνού: χώρος, συλλογές και αρχείο 

- Ένα ακίνητο σε δρόμο του Πειραιά σε κακή κατάσταση, που για γραφειοκρατικούς λόγους δεν έχει ακόμα 

αξιοποιηθεί. 

- Χορηγίες 

- Εθελοντική εργασία μελών Διοικητικού Συμβουλίου 

Έξοδα Ιδρύματος 

- Ανακαίνιση και συντήρηση της Οικίας 

Κατακουζηνού 

- Δόσεις δανείου πνπ ζπλάθζεθε για την 

αποπεράτωση της ανακαίνισης 

- Κοινόχρηστα και λογαριασμοί 

- Φόροι 

- Έξοδα λειτουργίας 

Η νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ Ιδξχκαηνο Καηαθνπδελνχ 



Καιροί κρίσης. Στρατηγικές δράσης: 

Διάθεση επικοινωνίας. 

- Άμεση απάντηση σε αιτήματα και ερωτήματα κοινού και συναδέλφων, «ανοικτή» στάση στο επίπεδο των 

πληροφοριών. 

- Προτεραιότητα στη διαδικτυακή επικοινωνία. Ο ιστότοπος ολοκληρώθηκε πριν ανοίξει ο χώρος. 

- Προσωπική επαφή των επιμελητών με το κοινό σε κάθε στάδιο και σε κάθε περίσταση. 

- Άμεση ενημέρωση για κάθε βήμα του Ιδρύματος και κάθε ανακάλυψη για την ιστορία της Οικίας 

Κατακουζηνού μέσω του διαδικτυακού newsletter. 

Αποτελέσματα της διάθεσης επικοινωνίας. 

- Υςειή επανεπισκεψιμότητα. 

- Εμπλουτισμός των γνώσεών μας και του υλικού σε σχέση με τη θεματική του Ιδρύματος από διάφορες 

πηγές, ακόμη και από ερευνητές του εξωτερικού (π.χ. σχετικά με την αλληλογραφία Teriade-Ά. 

Κατακουζηνού). 

-Σπλεξγαζίεο κε ηδηψηεο θαη άιινπο θνξείο. 

Προσβασιμότητα ερευνητών και κοινού στις συλλογές και το αρχείο. 

- Υποστήριξη με υλικό και συνεντεύξεις τριών μεταπτυχιακών εργασιών στο Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα «Μουσειολογία» του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας κυρίας Ματούλας Σκαλτσά θαη ην Τκήκα 

Μνπζεηνινγίαο Αζελψλ. 

- Χρήση μεγάλου αριθμού φωτογραφιών και αρχειακού υλικού στις εκδόσεις του Ιδρύματος και στον ιστότοπο. 

- Αναζήτηση χρηματοδότησης για ψηφιοποίηση και ανάρτηση στο διαδίκτυο των συλλογών και του αρχείου. 



Σηξαηεγηθή ηνπ Ιδξχκαηνο ήηαλ πάληα ε ηόλμη στις 

εκθεσιακές επιλογές με αποκλειστικό γνώμονα την 

ποιότητα, αλεμάξηεηα απφ ηηο δπζθνιίεο. 

Παράδειγμα: The Bee Kingdom, CITIES 

1. Δύσκολο υλικό (γυαλί). 

2. Άγνωστοι Καναδοί καλλιτέχνες στην Ελλάδα. 

3. Επίσκεψη των καλλιτεχνών και άμεση επαφή τους 

με το κοινό. 

4. Η έκθεση αγνοήθηκε από τον τύπο, ακόμη και από 

την πρεσβεία του Καναδά, αλλά ενθουσίασε όσους 

την επισκέφθηκαν. 



Ένα χρόνο αργότερα το Pergamonmuseum του 

Βερολίνου κάλεσε τους Bee Kingdom να εκθέσουν 

στους χώρους των μόνιμων συλλογών του. 



Καιροί κρίσης. Στρατηγικές δράσης: Αναζήτηση χορηγών και εναλλακτικών μεθόδων αξιοποίησης της 

περιουσίας του Ιδρύματος. 

- Το Ίδρυμα χρωστά τη λειτουργία του στις χορηγίες και τις δωρεές της Εθνικής Τράπεζας, του Ιδρύματος 

Λεβέντη, της Εθνικής Ασφαλιστικής, και πολλών μικρών δσξεψλ. 

- Εναλλακτικές χρήσεις του χώρου: θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις με το μικρότερο δυνατό 

αντίτιμο  

-Εκδόσεις αρχειακού υλικού 

Φωτογραφία από την έκθεση των Bee Kingdom 



Η αφορμή για την αναβίωση της οικίας Κατακουζηνού στάθηκαν οι Ευρωπαϊκές Ημέρες της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2008 που 

είχαν σαν θέμα «Κατοικία και Οικείες Ιστορίες».  

Αναζητήθηκαν χορηγοί και συνεργασίες με φορείς στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 

Επιτεύχθηκε η συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη (ένα δωμάτιο του σπιτιού έγινε το ατελιέ του Ν.Χ. Γκίκα), θαη με το μουσείο 

Freud στο Λονδίνο (στήθηκε στο γραφείο του Κατακουζηνού μια φωτογραφική έκθεση με εικόνες από το γραφείο του Freud αλλά 

και αναμνήσεις από το ταξίδι του στην Ελλάδα το 1903). Ταπηφρξνλα γηα λα κελ πξνβιεζεί μόνο ε μνήμη και το παρελθόν 

δεηήζεθε ε ζπλεξγαζία και με μία πολύ γνωστή αίθουσα τέχνης του Λονδίνου την John Martin Gallery και παρουσιάζηεθε για 

πρώτη φορά στην Ελλάδα τη δουλειά ενός σύγχρονου καλλιτέχνη του Richard Cartwright. 

Με αυτή την πνιηηηθή ηεο εξωστρέφεια θαη ησλ ζπλεξγαζηψλ  ξανασυστήθηκε ο Κατακουζηνός και η οικία του στο ευρύ κοινό. 



Φωτογραφίες από δωμάτιο του σπιτιού έγινε το ατελιέ του Ν.Χ. Γκίκα, 

και από την συνεργασία με  το μουσείο Freud. 

Χαιρετισμός του Διευθυντή του Mουσείου Freud 

 

Μια παράλογη απορία γεννήθηκε στο μυαλό του Freud όταν βρέθηκε 

στην Ακρόπολη το 1904 -ήταν η πόλη μπροστά στα πόδια του αληθινή; 

Όμως και όλοι οι επισκέπτες σε κάποιο μουσείο αφιερωμένο σε μια 

γνωστή προσωπικότητα μοιάζουν με τον Freud στην Αθήνα και βιώνουν 

μια εξίσου εξωπραγματική στιγμή: Άραγε το πρόσωπο που γνωρίζουμε 

από τα έργα του να έζησε πράγματι σε αυτό το σπίτι; Είτε βρισκόμαστε 

στο γραφείο του Καθηγητή Κατακουζηνού ή του Καθηγητή Freud, η 

προσοχή μας παλινδρομεί ανάμεσα στα αντικείμενα που ο προηγούμενος 

κάτοικος του σπιτιού άφησε πίσω του και τα "εσωτερικά μας αντικείμενα" 

που τον αντιπροσωπεύουν στα μάτια μας. Κάθε μουσείο είναι μια 

Ακρόπολη: είναι ένας τόπος όπου η πραγματικότητα περιβάλλεται από 

φαντασία. 

 

 

Michael Molnar: Director 

Freud Museum 



Φωτογραφίες από την έκθεση των έργων ενός 

σύγχρονου καλλιτέχνη του Richard Cartwright. 

Έργο του Richard Cartwright 



Η Οηθία Καηαθνπδελνχ ην 2008 



Από ην 2008 κέρξη ζήκεξα ε νηθία 
Καηαθνπδελνύ ιεηηνπξγεί σο κνπζείν 
θαη θηινμελεί πνηθίιεο εθδειώζεηο 
ζύκθσλα κε ηελ επηζπκία ηεο Λεηώο 
Καηαθνπδελνύ. Σηόρνο ησλ εθδειώζεσλ 
ήηαλ λα απνηαζνύλ ζε κηθξνύο θαη 
κεγάινπο, λα παξνπζηαζηνύλ έξγα 
ηέρλεο ελζσκαησκέλα ζηελ νηθία θαη λα 
θηινμελεζνύλ εθδειώζεηο 
εθπαηδεπηηθνύ αιιά θαη ςπραγσγηθνύ 
ραξαθηήξα. 



Γνωριμία με το ζωγράφο Χρήστο Κεχαγιόγλου 

Χρήστος Κεχαγιόγλου, Η Κιβωτός του Νου, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2011 



Η εμσζηξέθεηα θαη ε ζπλεξγαζία κε ηνλ ηδησηηθό αιιά θαη ηνλ δεκόζην ηνκέα ήηαλ πάληα ζηνπο 
ζηόρνπο ηνπ Ιδξύκαηνο Καηαθνπδελνύ.  
Μεγάιε επηηπρία είρε ε εκεξίδα αιιά θαη ην εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα πνπ ζρεδηάζηεθε γηα 
ηνπο καζεηέο Λπθείνπ ηεο ρώξαο γηα λα ηνπο εκπλεύζεη όηη ε δεκηνπξγία είλαη κία απάληεζε ζε 
επνρέο θξίζεο. 





Φηινμελήζεθαλ ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο όπσο ν 
Μεζνπόιεκνο, πνπ έγηλαλ δεθηέο κε δηζπξακβηθό 
ηξόπν από ην θνηλό θαη ηνλ ηύπν. 

Eίναι από τις σπάνιες φορές που ο 

χώρος λειτουργεί ως κρίσιμος συνθετικός 

όρος της σκηνικής πράξης: η οικία 

Κατακουζηνού δεν φιλοξενεί απλώς την 

παράσταση Μεσοπόλεμος της ομάδας 

Κανιγκούντα -δίνει νόημα στο 

περιεχόμενό της, την εμπλουτίζει με την 

απτή αλήθεια των αντικειμένων της, τη 

φορτίζει με συμβολικές εντάσεις-, αλλά η 

θέα της Βουλής από τη βεράντα της 

πρόσοψης αποτελεί ένα φυσικό 

background με τέτοια δυναμική 

νοηματοδότησης που καμιά θεατρική 

σκηνογραφία δεν θα μπορούσε να 

πετύχει. Πηγή: www.lifo.gr  

http://www.lifo.gr/mag/features/3108


Μεγάιε απήρεζε είρε θαη ε ζεαηξηθή απόδνζε ηνπ βηβιίνπ ηεο Λεηώο Καηαθνπδελνύ  
«Σπληξνθηά κε ηνλ Albert Camus». 



Δπηιέρηεθαλ αθόκα θαη «δύζθνια» έξγα όπσο ηνπ 
Παπαδηακάληε, ηα νπνία θέξδηζαλ ην θνηλό θαη 
ηνπο θξηηηθνύο. Μηα δηθαίσζε ηνπ Ιδξύκαηνο λα 
επελδύεη ζηελ πνηόηεηα θαη όρη ζηελ εύθνιε 
επηινγή. 



Φηινμελήζεθαλ πνιιέο κνπζηθέο βξαδηέο θαη κηα όπεξα δσκαηίνπ. 



Ιδηαίηεξεο εθζέζεηο θαη δξαζηεξηόηεηεο όπσο ζεκηλάξηα θαιιηγξαθνζεξαπείαο 
θηινμελήζεθαλ κε επηηπρία ζην ρώξν. 



Σηηο εθζέζεηο πνπ γίλνληαη ππάξρεη 
κεγάιε δηάζεζε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 
θαιιηηέρλεο θαη εδώ βιέπεηε έλα 
ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα. Τν έξγν 
απηό ηεο Βηθηώξηαο Καξβνύλε 
παξνπζηάδεη ην ηειεπηαίν ζεκείσκα ηνπ 
Άγγεινπ Καηαθνπδελνύ πξνο ηε Λεηώ, 
γξακκέλν από 150 άηνκα. Γίπια ζηα 
ζεκεηώκαηα θξέκεηαη έλα θόξεκα ηεο 
γπλαίθαο ηνπ. Τα ζεκεηώκαηα θαη ην 
θόξεκα εθζέηνληαη  ζηελ ληνπιάπα ηνπ 
Καηαθνπδελνύ θαη ηαπηόρξνλα 
αθνύγεηαη έλα γαιιηθό ηξαγνύδη πνπ 
ιέεη γηα ηε «δσή πνπ θεύγεη». 



Μία μερσξηζηή ζηηγκή ήηαλ θαη ε έθζεζε γηα ηελ Μπθνληάηηθε 
Φνξεζηά, ζηελ οποία 20 θαιιηηέρλεο πιαηζίσζαλ κε ηα έξγα ηνπο 
ηελ θνξεζηά πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ην ιανγξαθηθό κνπζείν 
Μπθόλνπ. 



Καηά θαηξνύο θηινμελνύληαη θαη δξώκελα γηα ηνπο 
κηθξνύο θίινπο ηνπ Ιδξύκαηνο, αλαγλώζεηο 
παξακπζηώλ θαη παξαζηάζεηο πνπ έρνπλ ζαλ ζηόρν λα 
αγαπήζνπλ ηα παηδηά ην δηάβαζκα θαη ηελ ινγνηερλία. 



Παξόιν ηελ νηθνλνκηθή ζηελόηεηα ηνπ Ιδξύκαηνο, θαηά θαηξνύο ν ρώξνο παξαρσξείηαη 
δσξεάλ γηα δηάθνξεο εθδειώζεηο, όηαλ απηέο αθνξνύλ ζε εηδηθέο νκάδεο θνηλνύ, όπσο ηα 
παηδηά. 



Οη πεξηζζόηεξεο εθδειώζεηο ηνπ Ιδξύκαηνο είλαη 
δσξεάλ όπσο νη εθζέζεηο θαη νη νκηιίεο πνπ γίλνληαη 
ζην ρώξν. Δδώ ν Θνδσξήο Καιιηθαηίδεο κηιάεη γηα 
ηελ δσή ηνπ, ζην ειιεληθό θνηλό ην 2009. 



Δθδόζεηο 

Έκθαζε δόζεθε ζην λα εθδνζνύλ βηβιία ζε ζρέζε κε ην Ίδξπκα. Δπίζεο ππάξρεη ζπλερήο ζπλεξγαζία κε 
ην Παλεπηζηήκην θαη ηα ηκήκαηα Μνπζεηνινγίαο θαη έρνπλ ήδε εθπνλεζεί πέληε κεηαπηπρηαθέο εξγαζίεο 
βαζηζκέλεο ζηελ Οηθία Καηαθνπδελνύ θαη ην αξρεηαθό πιηθό, νη νπνίεο βαζκνινγήζεθαλ κε άξηζηα. 

http://eshop.mikri-arktos.gr/shop/books/-319.html


Τα ηειεπηαία ρξόληα έρεη δεηεζεί από δηάθνξνπο θνξείο (Δπαγγειηζκόο, Ιλζηηηνύην Παζηέξ, Βπδαληηλό 
Μνπζείν) λα πιεξνθνξεζνύλ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Άγγεινπ Καηαθνπδελνύ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ην 
έξγν ηνπ Ιδξύκαηνο έρεη βξεη απήρεζε ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 



Μέζα ζηε  θηινζνθία ηνπ Ιδξύκαηνο Καηαθνπδελνύ είλαη λα επηδηώθεη ηελ βειηίσζε θαη είλαη 
ελδεηθηηθό όηη κεηά από 8 ρξόληα ιεηηνπξγίαο, θαη παξόιε ηε δύζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ην ΓΣ 
ηνπ Ιδξύκαηνο απνθάζηζε λα αλαλεώζεη θαη λα εκπινπηίζεη ηνλ  δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Ιδξύκαηνο θαη 
λα αιιάμεη ην ινγόηππό ηνπ.  
 Δπίζεο ππήξμαλ αιιαγέο θαη ζηελ επαλέθζεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ζε θάπνηα από ηα δσκάηηα ηεο νηθίαο 
Καηαθνπδελνύ επηδηώθνληαο λα εθπιήμεη ην θνηλό πνπ ηελ επηζθέπηεηαη θαη λα ζηξέςεη ηελ πξνζνρή 
ηνπ ζε θξπκκέλεο ιεπηνκέξεηεο. 

Κνηηάδνληαο πξνο ην κέιινλ 



Δπηδηώθνληαη ζπλερώο λέεο 
ζπλεξγαζίεο όπσο απηή κε ηελ 
νκάδα hηζηνξηζηαί. Η νκάδα απηή, 
νξκώκελε από ην αξρεηαθό πιηθό 
ηνπ Ιδξύκαηνο, θσηίδεη πηπρέο ηεο 
Διιεληθήο ηζηνξίαο θαη θαιεί ην 
θνηλό λα ζπκκεηέρεη ζε ζπδεηήζεηο 
καδί κε ηζηνξηθνύο θαη ινγνηέρλεο. 



Τν θίλεηξν πίζσ απφ ηελ ζέιεζε λα δηαζσζεί ε θιεξνλνκηά ηνπ Καηαθνπδελνχ θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο νηθίαο ηνπ 

- Σεβασμός στη θέληση της ιδρύτριας που στερήθηκε ώστε να κληροδοτήσει στο ελληνικό κοινό ένα σπίτι-μουσείο 

του νεότερου ελληνικού πολιτισμού. 

- Προστασία της σύγχρονης πολιτιστικής κληρονομιάς, ελάχιστα δείγματα της οποίας σώζονται. 

- Ανταπόκριση και ενθουσιασμός όσων επισκέπτονται την Οικία Κατακουζηνού και όσων θέλουν να 

δημιουργήσουν σε ένα βιωμένο χώρο. 

-Να κε ραζεί ε ειπίδα φηη αθφκα θαη ζε δχζθνιεο επνρέο, ην φλεηξν θαη ε δεκηνπξγία κπνξνχλ λα καο δψζνπλ 

δχλακε θαη λα καο θξαηήζνπλ ελσκέλνπο ζε θνηλφ ζθνπφ. 

 



Σρόιηα επηζθεπηώλ 

 ιγα Κνζκά: Έλαο αθφκα ιφγνο λα πεηο πσο αμίδεη ζηελ Αζήλα λα δεηο 

 

 
Marylee Hardenbergh : Τhis is an amazing museum! The current exhibit shows vibrant Greek artists demonstrating 

their considerable skills at creating pieces especially designed for the rooms in the museum. The apartment itself 

holds an atmosphere of the creativity and intimate yet cosmopolitan life of a famous Greek psychiatrist who was 

friends with Faulkner and a myriad of other movers and shakers in 1930’s Athens. To walk through the rooms is both 

stirring and calmingI highly recommend taking a break from the busy city life to experience a beautiful exhibit in a 

captivating place… delicate and enthralling!! 

 

 

Κσλζηαληέιινπ Μαξία: Σηηο 13/3 επηζθεθηήθακε κε ηελ νκάδα ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηεο Ιαηξηθήο απηφ ην ζπγθινληζηηθφ 

ζπίηη- κνπζείν ηνπ Άγγεινπ θαη ηεο Λεηψο Καηαθνπδελνχ. Οκνινγψ πσο νη γλψζεηο κνπ γηα απηφλ ηνλ άλζξσπν πξηλ απφ 

απηή καο ηελ επίζθεςε ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλεο, θάηη πνπ άιιαμε φηαλ ήξζακε ζε επαθή κε απηφ ηνλ ρψξν.Μπαίλνληαο 

ζην ζπίηη απηφ ληψζεηο πσο είλαη δσληαλφ ε ελέξγεηα ηνπ είλαη απίζηεπηε! Πέξα απ ην ηεξάζηην έξγν ηνπ ίδηνπ ζηνλ ρψξν 

ηεο Ιαηξηθήο ν πνιηηηζκφο πνπ «παξάρζεθε» κέζα απ απηφ ην ζπίηη απνηειεί θνκκάηη ηεο Ιζηνξίαο καο. Δίλαη απίζηεπην 

πσο νη ζεκαληηθφηεξνη Έιιελεο θαη φρη κφλν θαιιηηέρλεο έρνπλ αθήζεη ην ζηίγκα ηνπο εθεί!! Έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνπο 

αλζξψπνπο πνπ κε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο θφπν έθαλαλ δπλαηή απηή ηελ αμέραζηε εκπεηξία πνπ φινη πξέπεη λα δήζνπλ! 

Δίκαη θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ ζηε δηάζεζε ζαο γηα φηη ρξεηαζηείηε ! Φηιηθά Κσλζηαληέιινπ Μαξία Μεηαπηπρηαθή Φνηηήηξηα 

Ιαηξηθήο 

 

 



Ευχαριστούμε 

Σοφία Πελοποννησίου-Βασιλάκου 

 

Γψξα Θαλνπνχινπ: Σε θαλέλα άιιν κέξνο δελ κπνξείο λα πξνζεγγίζεηο ηφζν θαιά ηελ «αίζζεζε» πνπ ζα πξέπεη λα απέπλεε ε 

αζηηθή Αζήλα θαηά ηηο δεθαεηίεο ’50 – ’70. Αξθεί λα αλνίμεηο ηελ είζνδν ηεο πνιπθαηνηθίαο επί ηεο πνιπζχρλαζηεο Ακαιίαο θαη επζχο 

κεηαθέξεζαη ζε έλαλ άιιν θφζκν. Αλεβαίλνληαο ηα ζθαιηά (απηά ηα ζθαιηά πνπ είραλ αλέβεη ηφζνη θαη ηφζνη ζαπκαζηνί, απφ ηνλ 

Σεθέξε, ηνλ Φαηδεθπξηάθν-Γθίθα θαη ηνλ Φαηδηδάθη έσο ηνλ Faulkner θαη ηνλ Camus) ν ρξφλνο αξρίδεη λα θπιάεη πην ήξεκα θαη 

αηκφζθαηξα είλαη αξρνληηθή. Τν ζπίηη είλαη άςνγα δηαηεξεκέλν θαη ε εζηθή ησλ ππεχζπλσλ ηνπ ρψξνπ παξαπέκπεη ζηελ απζεληηθή 

αλζξσπηά πνπ ζπάληα βξίζθεη θαλείο ζηηο εκέξεο καο. Ο επηζθέπηεο κπνξεί λα πεξηεγεζεί ειεχζεξα απφ δσκάηην ζε δσκάηην. 

Αλάινγα κε ην εηδηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ θαζελφο, ην ζπίηη κπνξεί λα πξνζθέξεη κηα επξεία γθάκα πξνζιακβαλνπζψλ. …Γηα ηε βφιηα 

θαη κφλν, ην κάηη επθξαίλεηαη βιέπνληαο ηε ζέα απφ ην φκνξθν κπαιθφλη ηνπ δηακεξίζκαηνο (κία ζέα πνπ θάλεη θαη ηνπο πην 

δχζπηζηνπο λα δνπλ ηε Βνπιή κε άιιν κάηη). Πξνζσπηθά, έλησζα καγηθά, κπφξεζα λα «ηαμηδέςσ» ζε άιια κέξε θαη ζε άιινπο 

θαηξνχο θαη εκπλεχζηεθα αθφκε θαη γηα ηε δηθή κνπ γεληά – ηε γεληά ηνπ ’90. Γηα λα δνχκε αλ ζα θαηαθέξνπκε θη εκείο λα βγάινπκε 

κία γεληά ηνπ ’30 – δηθή καο θαη αιιηψηηθε, κα αληίζηνηρε, φπσο φκνξθα δηαηχπσζε ε ππεχζπλε θπξία ηνπ ρψξνπ! 

 

 


