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ΟΟΟΟ ΚατακουζηνόςΚατακουζηνόςΚατακουζηνόςΚατακουζηνός γεννήθηκεγεννήθηκεγεννήθηκεγεννήθηκε τοτοτοτο 1902 1902 1902 1902 στηστηστηστη ΛέσβοΛέσβοΛέσβοΛέσβο. . . . 

ΣπούδασεΣπούδασεΣπούδασεΣπούδασε στηνστηνστηνστην ΕυαγγελικήΕυαγγελικήΕυαγγελικήΕυαγγελική ΣχολήΣχολήΣχολήΣχολή στηστηστηστη ΣμύρνηΣμύρνηΣμύρνηΣμύρνη όπουόπουόπουόπου
αποφοίτησεαποφοίτησεαποφοίτησεαποφοίτησε μεμεμεμε άρισταάρισταάρισταάριστα σεσεσεσε ηλικίαηλικίαηλικίαηλικία 16 16 16 16 ετώνετώνετώνετών.... Παρόλο που ο
πατέρας του ήταν συνεταίρος με τον Κουτλίδη (τον πατέρα
του συλλέκτη) και μαζί έκαναν εμπόριο ξυλείας, επέλεξεεπέλεξεεπέλεξεεπέλεξε νανανανα
μηνμηνμηνμην σπουδάσεισπουδάσεισπουδάσεισπουδάσει οικονομικάοικονομικάοικονομικάοικονομικά αλλάαλλάαλλάαλλά ιατρικήιατρικήιατρικήιατρική και να αφιερωθεί
στον άνθρωπο και στη φροντίδα του.

Μετά από ένα χρόνο φοίτησης στην ΙατρικήΙατρικήΙατρικήΙατρική ΣχολήΣχολήΣχολήΣχολή ΑθηνώνΑθηνώνΑθηνώνΑθηνών, 
αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές του στο MontpellierMontpellierMontpellierMontpellier
αρχικάαρχικάαρχικάαρχικά καικαικαικαι μετάμετάμετάμετά στοστοστοστο ΠαρίσιΠαρίσιΠαρίσιΠαρίσι. . . . ΕπέλεξεΕπέλεξεΕπέλεξεΕπέλεξε τοντοντοντον κλάδοκλάδοκλάδοκλάδο τηςτηςτηςτης
ΝευρολογίαςΝευρολογίαςΝευρολογίαςΝευρολογίας----ΨυχιατρικήςΨυχιατρικήςΨυχιατρικήςΨυχιατρικής. Όπως έλεγε και ο ίδιος:
«Ο γιατρός, όταν πασχίζει να θεραπεύσει τον άρρωστο, δεν
αρκούν μόνο οι γνώσεις του για την αρρώστια, χρειάζεται και
η αγάπη του για τον άνθρωπο. Και τότε το έργο του
ολοκληρώνεται και τον κάνει άνθρωπο επιτυχημένο».

Τα πρώτα χρόνια



Από αριστερά: Christian Zervos, Άγγελος Κατακουζηνός, Tériade , 
Γιώργος Κατσίμπαλης, Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Μιχάλης Τόμπρος

ΣτοΣτοΣτοΣτο ΠαρίσιΠαρίσιΠαρίσιΠαρίσι συναναστράφηκεσυναναστράφηκεσυναναστράφηκεσυναναστράφηκε μεμεμεμε τουςτουςτουςτους ανθρώπουςανθρώπουςανθρώπουςανθρώπους πουπουπουπου αργότερααργότερααργότερααργότερα αποτέλεσαναποτέλεσαναποτέλεσαναποτέλεσαν τηντηντηντην περίφημηπερίφημηπερίφημηπερίφημη γενιάγενιάγενιάγενιά τουτουτουτου 30.30.30.30.
Γίνεται φίλος με τους Γιώργο Σεφέρη, Γιώργο Κατσίμπαλη, Στρατή Ελευθεριάδη, Μιχάλη Τόμπρο και Christian 
Zervos. Ως νεαρός φοιτητής ιατρικής φρόντισε τον Μαλακάση και τον Βάρναλη. Σε όλη του τη ζωή προσέφερεπροσέφερεπροσέφερεπροσέφερε
πάνταπάνταπάνταπάντα τιςτιςτιςτις υπηρεσίεςυπηρεσίεςυπηρεσίεςυπηρεσίες τουτουτουτου καικαικαικαι υποστήριξευποστήριξευποστήριξευποστήριξε μεμεμεμε όλεςόλεςόλεςόλες τουτουτουτου τιςτιςτιςτις δυνάμειςδυνάμειςδυνάμειςδυνάμεις τουςτουςτουςτους νεανικούςνεανικούςνεανικούςνεανικούς τουτουτουτου φίλουςφίλουςφίλουςφίλους καικαικαικαι τατατατα όνειράόνειράόνειράόνειρά
τουςτουςτουςτους....

Ιδιόχειρη αφιέρωση του Κώστα Βάρναλη

Τα φοιτητικά χρόνια και η παρέα του Παρισιού το 1925



Στο Παρίσι ανάπτυξε μια στενήστενήστενήστενή φιλίαφιλίαφιλίαφιλία καικαικαικαι μεμεμεμε τοντοντοντον ΝίκοΝίκοΝίκοΝίκο
ΧατζηκυριάκοΧατζηκυριάκοΧατζηκυριάκοΧατζηκυριάκο----ΓκίκαΓκίκαΓκίκαΓκίκα. . . . ΗΗΗΗ φιλίαφιλίαφιλίαφιλία αυτήαυτήαυτήαυτή συνεχίστηκεσυνεχίστηκεσυνεχίστηκεσυνεχίστηκε καικαικαικαι έχειέχειέχειέχει
σωθείσωθείσωθείσωθεί ηηηη αλληλογραφίααλληλογραφίααλληλογραφίααλληλογραφία τουςτουςτουςτους απόαπόαπόαπό τοτοτοτο 1947194719471947----1982. 1982. 1982. 1982. 
Μέσα από την αλληλογραφία των δύο αυτών
προσωπικοτήτων μαθαίνει κανείς πολλά για τα
γεγονότα της εποχής και βλέπει με συγκίνηση μια
σπάνια φιλία και το πόσο σημαντικά επηρέασε και
κατανόησε ο γιατρός τον καλλιτέχνη.  



Ο επιστήμονας

Μετά από δέκα χρόνια στο εξωτερικό, αρνήθηκε προτάσεις να εργαστεί στη
Γαλλία και τις ΗΠΑ και επέστρεψεεπέστρεψεεπέστρεψεεπέστρεψε στηνστηνστηνστην πατρίδαπατρίδαπατρίδαπατρίδα τουτουτουτου σσσστιςτιςτιςτις αρχέςαρχέςαρχέςαρχές τουτουτουτου’’’’30. 30. 30. 30. 

Λίγο αργότερα γνώρισε τη ΛητώΛητώΛητώΛητώ ΠρωτόπαππαΠρωτόπαππαΠρωτόπαππαΠρωτόπαππα καικαικαικαι τηντηντηντην παντρεύτηκεπαντρεύτηκεπαντρεύτηκεπαντρεύτηκε τοτοτοτο 1934.1934.1934.1934.

Αποδέχθηκε την πρόσκληση να ιδρύσειιδρύσειιδρύσειιδρύσει μίαμίαμίαμία απόαπόαπόαπό τιςτιςτιςτις πρώτεςπρώτεςπρώτεςπρώτες ψυχιατρικέςψυχιατρικέςψυχιατρικέςψυχιατρικές
κλινικέςκλινικέςκλινικέςκλινικές στηνστηνστηνστην ΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδα, , , , στοστοστοστο νοσοκομείονοσοκομείονοσοκομείονοσοκομείο ««««ΕυαγγελισμόςΕυαγγελισμόςΕυαγγελισμόςΕυαγγελισμός»»»». . . . 

Εν συνεχεία, υπηρέτησε το Νοσοκομείο ««««ΗΗΗΗ ΠαμμακάριστοςΠαμμακάριστοςΠαμμακάριστοςΠαμμακάριστος»»»» γιαγιαγιαγια πάνωπάνωπάνωπάνω απόαπόαπόαπό
30 30 30 30 χρόνιαχρόνιαχρόνιαχρόνια ((((έωςέωςέωςέως τιςτιςτιςτις 31.3.1978) 31.3.1978) 31.3.1978) 31.3.1978) απόαπόαπόαπό τητητητη θέσηθέσηθέσηθέση τουτουτουτου ΔιευθυντήΔιευθυντήΔιευθυντήΔιευθυντή τηςτηςτηςτης ΝευρολογικήςΝευρολογικήςΝευρολογικήςΝευρολογικής
ΚλινικήςΚλινικήςΚλινικήςΚλινικής,,,, καθώς η διοίκηση του αναγνώρισε την ποιότητα των υπηρεσιών του
και το ενδιαφέρον του για τους ασθενείς. 

Ήταν ένας από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν τηντηντηντην ναρκοναρκοναρκοναρκο----αναλυτικήαναλυτικήαναλυτικήαναλυτική
μέθοδομέθοδομέθοδομέθοδο και σύντομα απέκτησε διεθνή φήμη και προσέλκυσε πολλούς
πελάτες από το Παρίσι και το Λονδίνο στο ιατρείο του στην Αθήνα, όπως τον
Γουίλιαμ Φώκνερ, τον Αλμπέρ Καμύ αλλά και τον Αριστοτέλη Ωνάση.



ΟΟΟΟ ΚατακουζηνόςΚατακουζηνόςΚατακουζηνόςΚατακουζηνός ίδρυσείδρυσείδρυσείδρυσε τηντηντηντην ΕλληνογαλλικήΕλληνογαλλικήΕλληνογαλλικήΕλληνογαλλική ΠνευματικήΠνευματικήΠνευματικήΠνευματική
ΈνωσηΈνωσηΈνωσηΈνωση καικαικαικαι τηντηντηντην ΕλληνοΕλληνοΕλληνοΕλληνο----ΑμερικανικήΑμερικανικήΑμερικανικήΑμερικανική ΈνωσηΈνωσηΈνωσηΈνωση, αμφότερες
με στόχο την προώθηση των πολιτιστικών ανταλλαγών. 
Οι στοχαστικές ομιλίες του και οι προσωπικότητες που
προσείλκυε στις διαλέξεις που οργάνωνε
συγκέντρωναν την προσοχή και προκαλούσαν
θαυμασμό. 



Βεβαίωση της Γαλλικής Πρεσβείας για το πόσο εκτιμάται η προσφορά του Α.Κ. από τους Γαλλικούς κύκλους των Αθηνών. Ιδιαίτερη αναφορά στην
δημιουργία και λειτουργία μιας ένωσης πνευματικών ανθρώπων, που κατά τη διάρκεια της κατοχής υπερασπίστηκαν το Γαλλικό πολιτισμό στην Ελλάδα.

Η δράση του Άγγελου Κατακουζηνού κατά την Κατοχή
και η προσφορά του στις Ελληνογαλλικές Σχέσεις

ΚατάΚατάΚατάΚατά τηντηντηντην διάρκειαδιάρκειαδιάρκειαδιάρκεια τουτουτουτου ΒΒΒΒ’’’’ ΠαγκοσμίουΠαγκοσμίουΠαγκοσμίουΠαγκοσμίου ΠολέμουΠολέμουΠολέμουΠολέμου οοοο
ΚατακουζηνόςΚατακουζηνόςΚατακουζηνόςΚατακουζηνός υπηρετείυπηρετείυπηρετείυπηρετεί εθελοντικάεθελοντικάεθελοντικάεθελοντικά στηστηστηστη
ΝευρολογικήΝευρολογικήΝευρολογικήΝευρολογική ΚλινικήΚλινικήΚλινικήΚλινική τουτουτουτου ΕυαγγελισμούΕυαγγελισμούΕυαγγελισμούΕυαγγελισμού καικαικαικαι
σχεδιάζεισχεδιάζεισχεδιάζεισχεδιάζει, , , , μεμεμεμε κίνδυνοκίνδυνοκίνδυνοκίνδυνο τηςτηςτηςτης ζωήςζωήςζωήςζωής τουτουτουτου, , , , τιςτιςτιςτις βάσειςβάσειςβάσειςβάσεις γιαγιαγιαγια
τοτοτοτο ιατροφαρμακευτικόιατροφαρμακευτικόιατροφαρμακευτικόιατροφαρμακευτικό πλαίσιοπλαίσιοπλαίσιοπλαίσιο πουπουπουπου θαθαθαθα πρέπειπρέπειπρέπειπρέπει νανανανα
αποκτήσειαποκτήσειαποκτήσειαποκτήσει ηηηη χώραχώραχώραχώρα μετάμετάμετάμετά τηντηντηντην απελευθέρωσηαπελευθέρωσηαπελευθέρωσηαπελευθέρωση....

ΣυνάμαΣυνάμαΣυνάμαΣυνάμα είναιείναιείναιείναι οοοο επικεφαλήςεπικεφαλήςεπικεφαλήςεπικεφαλής μιαςμιαςμιαςμιας ομάδαςομάδαςομάδαςομάδας
ΕλλήνωνΕλλήνωνΕλλήνωνΕλλήνων πουπουπουπου συναντιούνταισυναντιούνταισυναντιούνταισυναντιούνται καικαικαικαι συζητούνσυζητούνσυζητούνσυζητούν γιαγιαγιαγια τιςτιςτιςτις
αρχέςαρχέςαρχέςαρχές τουτουτουτου ΓαλλικούΓαλλικούΓαλλικούΓαλλικού διαφωτισμούδιαφωτισμούδιαφωτισμούδιαφωτισμού.... Και οι δύο
αυτές δραστηριότητες θεωρούνται ύποπτες από
τους Γερμανούς κατακτητές και παραλίγο να του
στοιχήσουν τη ζωή του. 
ΗΗΗΗ ΓαλλικήΓαλλικήΓαλλικήΓαλλική κυβέρνησηκυβέρνησηκυβέρνησηκυβέρνηση τουτουτουτου αναγνωρίζειαναγνωρίζειαναγνωρίζειαναγνωρίζει τητητητη δράσηδράσηδράσηδράση
τουτουτουτου καικαικαικαι τοντοντοντον επιβραβεύειεπιβραβεύειεπιβραβεύειεπιβραβεύει....



Απόσπασμα από επιστολή του Άγγελου Κατακουζηνού στην οποία αναφέρει τα όσα έκανε
την περίοδο της Κατοχής ωςωςωςως αρχηγόςαρχηγόςαρχηγόςαρχηγός ομάδαςομάδαςομάδαςομάδας πνευματικώνπνευματικώνπνευματικώνπνευματικών ανθρώπωνανθρώπωνανθρώπωνανθρώπων πουπουπουπου προσπαθούσανπροσπαθούσανπροσπαθούσανπροσπαθούσαν
νανανανα κρατήσουνκρατήσουνκρατήσουνκρατήσουν ψηλάψηλάψηλάψηλά τοτοτοτο φρόνιμαφρόνιμαφρόνιμαφρόνιμα τωντωντωντων ΕλλήνωνΕλλήνωνΕλλήνωνΕλλήνων.... Οι δράσεις αυτές θεωρήθηκαν ύποπτες από

τους Γερμανούς ως εκδηλώσεις της «Ελεύθερης Γαλλίας», 

δηλαδή των Γάλλων αντιστασιακών .

Η παρασημοφόρηση
του Άγγελου Κατακουζηνού

με το Légion d’Honneur, το 1949



ΤοΤοΤοΤο 1943194319431943----1944 1944 1944 1944 ιδρύειιδρύειιδρύειιδρύει τηντηντηντην
ΕλληνικήΕλληνικήΕλληνικήΕλληνική ΙατρικήΙατρικήΙατρικήΙατρική ΈνωσηΈνωσηΈνωσηΈνωση

φιλοδοξώντας να βάλει τις βάσεις για την σωστή
άσκηση της ιατρικής στη χώρα.

Η Ίδρυση της Ελληνικής Ιατρικής Ένωσης το 1943



Το Καταστατικό της Ένωσης



Η απόρριψη

Στην Ελλάδα δεν απόλαυσε
αναγνώριση της αξίας του. ΌτανΌτανΌτανΌταν
έκανεέκανεέκανεέκανε αίτησηαίτησηαίτησηαίτηση γιαγιαγιαγια έδραέδραέδραέδρα διδασκαλίαςδιδασκαλίαςδιδασκαλίαςδιδασκαλίας
στοστοστοστο ΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιοΠανεπιστήμιο ΑθηνώνΑθηνώνΑθηνώνΑθηνών, , , , 
απορρίφθηκεαπορρίφθηκεαπορρίφθηκεαπορρίφθηκε μεμεμεμε τοτοτοτο σκεπτικόσκεπτικόσκεπτικόσκεπτικό ότιότιότιότι
ήτανήτανήτανήταν """"υπερβολικάυπερβολικάυπερβολικάυπερβολικά καλόςκαλόςκαλόςκαλός ομιλητήςομιλητήςομιλητήςομιλητής, , , , 
πειστικόςπειστικόςπειστικόςπειστικός καικαικαικαι διαυγήςδιαυγήςδιαυγήςδιαυγής, , , , συνεπώςσυνεπώςσυνεπώςσυνεπώς
ικανόςικανόςικανόςικανός νανανανα αποπροσανατολίσειαποπροσανατολίσειαποπροσανατολίσειαποπροσανατολίσει
τουςτουςτουςτους φοιτητέςφοιτητέςφοιτητέςφοιτητές!". !". !". !". 
Το 1979, παρά το γεγονός ότι είχε
εκλεγεί Καθηγητής Ψυχιατρικής
στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, 
μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας και
μέλος της Λεγεώνας της Τιμής, δενδενδενδεν
έγινεέγινεέγινεέγινε δεκτόςδεκτόςδεκτόςδεκτός στηνστηνστηνστην ΑκαδημίαΑκαδημίαΑκαδημίαΑκαδημία
ΑθηνώνΑθηνώνΑθηνώνΑθηνών. . . . 



Η περιπέτεια του Άγγελου Κατακουζηνού με την μη εκλογή του στην
Ιατρική Σχολή Αθηνών το 1942 και το υπόμνημα

του Φαίδωνα Βεγλερή, που τον δικαίωσε







Ποίημα της εποχής για την ιστορία της μη-εκλογής του
στην Ιατρική Σχολή Αθηνών το 1942 



Συγχαρητήρια επιστολή του Θεοτοκά για την εκλογή του Α.Κ. 
στην Ιατρική Σχολή Παρισίου

Η εκλογή του Α.Κ. στην Ιατρική Σχολή
του Παρισίου το 1949

Παρά την απόφαση της δικαιοσύνης, 
που του έδινε το δικαίωμα να διεκδικήσει ξανά την πανεπιστημιακή έδρα, 

Κατακουζηνός αρνήθηκε να το κάνει και λίγαλίγαλίγαλίγα χρόνιαχρόνιαχρόνιαχρόνια αργότερααργότερααργότερααργότερα
εκλέχτηκεεκλέχτηκεεκλέχτηκεεκλέχτηκε ΚαθηγητήςΚαθηγητήςΚαθηγητήςΚαθηγητής στηνστηνστηνστην ΙατρικήΙατρικήΙατρικήΙατρική ΣχολήΣχολήΣχολήΣχολή στοστοστοστο ΠαρίσιΠαρίσιΠαρίσιΠαρίσι....



Ιωάννης Φρονιμόπουλος, οφθαλμίατρος, Wylder Penfield, 
νευροχειρουργός, Α. & Λ. Κατακουζηνός

και Paul D. White, καρδιολόγος.

ToToToTo 1948 1948 1948 1948 επισκέπτονταιεπισκέπτονταιεπισκέπτονταιεπισκέπτονται τηντηντηντην ΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδαΕλλάδα οοοο ΔρΔρΔρΔρ. . . . WylderWylderWylderWylder PenfieldPenfieldPenfieldPenfield
καικαικαικαι άλλοιάλλοιάλλοιάλλοι ΑμερικανοίΑμερικανοίΑμερικανοίΑμερικανοί γιατροίγιατροίγιατροίγιατροί καικαικαικαι συντάσσουνσυντάσσουνσυντάσσουνσυντάσσουν έκθεσηέκθεσηέκθεσηέκθεση γιαγιαγιαγια
τηντηντηντην κατάστασηκατάστασηκατάστασηκατάσταση τηςτηςτηςτης ιατρικήςιατρικήςιατρικήςιατρικής σχολήςσχολήςσχολήςσχολής ΑθηνώνΑθηνώνΑθηνώνΑθηνών καικαικαικαι
ΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκηςΘεσσαλονίκης, , , , τηντηντηντην οποία παρουσιάζουν στο Διεθνή
Οργανισμό Υγείας.
Δείχνουν βαθιά εκτίμηση για τον Άγγελο Κατακουζηνό και
ξαφνιάζονται από το νεποτισμόνεποτισμόνεποτισμόνεποτισμό που επικρατεί.

Η επίσημη έκθεση της Αμερικανικής ιατρικής
ομάδας για τις ιατρικές σχολές στην Ελλάδα.



Πέρα όμως από την ιατρική του
καριέρα και τις εκτενείς δημοσιεύσεις
του στα ελληνικά, γαλλικά και
γερμανικά, οοοο ΆγγελοςΆγγελοςΆγγελοςΆγγελος ΚατακουζηνόςΚατακουζηνόςΚατακουζηνόςΚατακουζηνός
ήτανήτανήτανήταν άνθρωποςάνθρωποςάνθρωποςάνθρωπος υψηλήςυψηλήςυψηλήςυψηλής
πνευματικότηταςπνευματικότηταςπνευματικότηταςπνευματικότητας καικαικαικαι αγαπούσεαγαπούσεαγαπούσεαγαπούσε τηντηντηντην
τέχνητέχνητέχνητέχνη. . . . ΠνευματικοίΠνευματικοίΠνευματικοίΠνευματικοί άνθρωποιάνθρωποιάνθρωποιάνθρωποι τηςτηςτηςτης
γενιάςγενιάςγενιάςγενιάς τουτουτουτου 30 30 30 30 ήτανήτανήτανήταν φίλοιφίλοιφίλοιφίλοι τουτουτουτου ζεύγουςζεύγουςζεύγουςζεύγους
ΚατακουζηνούΚατακουζηνούΚατακουζηνούΚατακουζηνού....

Ο φιλότεχνος

Μεταξύ αυτών ήταν οι: Οδυσσέας Ελύτης (στο διαμέρισμα τους δόθηκε η δεξίωση για το Νομπέλ το 1979), 
ΓιώργοςΓιώργοςΓιώργοςΓιώργος ΣεφέρηςΣεφέρηςΣεφέρηςΣεφέρης, , , , ΗλίαςΗλίαςΗλίαςΗλίας ΒενέζηςΒενέζηςΒενέζηςΒενέζης, , , , ΓιώργοςΓιώργοςΓιώργοςΓιώργος ΘεοτοκάςΘεοτοκάςΘεοτοκάςΘεοτοκάς, , , , ΆγγελοςΆγγελοςΆγγελοςΆγγελος ΤερζάκηςΤερζάκηςΤερζάκηςΤερζάκης, , , , ΑντρέαςΑντρέαςΑντρέαςΑντρέας ΕμπειρίκοςΕμπειρίκοςΕμπειρίκοςΕμπειρίκος, , , , 
ΜυρτιώτισσαΜυρτιώτισσαΜυρτιώτισσαΜυρτιώτισσα, , , , ΓιώργοςΓιώργοςΓιώργοςΓιώργος ΓουναρόπουλοςΓουναρόπουλοςΓουναρόπουλοςΓουναρόπουλος,, ,, ,, ,, ΓιώργοςΓιώργοςΓιώργοςΓιώργος ΚατσίμπαληςΚατσίμπαληςΚατσίμπαληςΚατσίμπαλης, , , , ΑντρέαςΑντρέαςΑντρέαςΑντρέας ΚαραντώνηςΚαραντώνηςΚαραντώνηςΚαραντώνης κ.ά., ενώ το κατώφλι
του σπιτιού τους πέρασαν οι Ρούντολφ ΝουρέγεφΝουρέγεφΝουρέγεφΝουρέγεφ, , , , ΛεΛεΛεΛε ΚορμπυζιέΚορμπυζιέΚορμπυζιέΚορμπυζιέ, , , , ΜαργκότΜαργκότΜαργκότΜαργκότ ΦοντέινΦοντέινΦοντέινΦοντέιν, , , , ΑνρίΑνρίΑνρίΑνρί ΚαρτιέΚαρτιέΚαρτιέΚαρτιέ ΜπρεσόνΜπρεσόνΜπρεσόνΜπρεσόν, , , , 
ΓουίλιαμΓουίλιαμΓουίλιαμΓουίλιαμ ΦώκνερΦώκνερΦώκνερΦώκνερ αλλάαλλάαλλάαλλά καικαικαικαι οοοο ΜάρκΜάρκΜάρκΜάρκ ΣαγκάλΣαγκάλΣαγκάλΣαγκάλ. Για την ιστορία να προσθέσουμε πως η Λιλή Αρλιώτη, η οποία
βοηθούσε την ομάδα «Αρμός» και ήταν στενή φίλη με τους Κατακουζηνούς, τους παρακάλεσε να
φιλοξενήσουν στο σπίτι τους τα έργα των Ελλήνων καλλιτεχνών ώστε να τα δει ο Μαρκ Σαγκάλ. Ο Μαρίνος
Καλλιγάς είπε τότε πως αυτή ήταν ουσιαστικά η πρώτη έκθεση σύγχρονης τέχνης που έγινε στη χώρα.



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»



Καταστατικό της Ελληνο-Γαλλικής Πνευματικής Ένωσης

Η Ίδρυση της Ελληνο-Γαλλικής Πνευματικής Ένωσης το 1951

Ο Άγγελος Κατακουζηνός ιδρύειιδρύειιδρύειιδρύει τηντηντηντην ΕλληνοΕλληνοΕλληνοΕλληνο----ΓαλλικήΓαλλικήΓαλλικήΓαλλική ΠνευματικήΠνευματικήΠνευματικήΠνευματική ΈνωσηΈνωσηΈνωσηΈνωση καικαικαικαι
γίνεταιγίνεταιγίνεταιγίνεται πρώτοςπρώτοςπρώτοςπρώτος ΠρόεδρόςΠρόεδρόςΠρόεδρόςΠρόεδρός τηςτηςτηςτης,,,, θέλοντας να προσφέρει στον χώρο του πολιτισμού

που τον θεωρεί εξίσου σημαντικό με τον χώρο της επιστήμης.



Οργανώνει μια σειρά από σημαντικές πολιτιστικές δράσεις

Φιλολογική βραδιά για τον Apollinaire

Ηπρόσκλησηπουφιλοτέχνησεο
Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας γιατη
βραδιά γιατον Apollinaire.



Διακρίνονται από τα αριστερά: Γιώργος Παππάς, Λητώ Κατακουζηνού, Jean Baelen,
Ν. Χ. Γκίκας, Ελένη Χαλκούση και Άγγελος Κατακουζηνός



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
Έλληνες διανοούμενους για

«Το μέλλον του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού», 
μια συζήτηση που άφησε εποχή και

παρέμεινε σύγχρονη μέχρι τις μέρες μας.



Η συζήτηση αυτή καταγράφηκε από τον Ανδρέα Εμπειρίκο μετά από αίτημα του Κατακουζηνού
και εκδόθηκε λίγο αργότερα από τον Άγγελο Κατακουζηνό.



Αφιέρωση του Albert Camus στους Κατακουζηνούς
«τιμή στην Ελλάδα, μητέρα των ελευθεριών»



Ευαγγελισμός

ΟΟΟΟ ΚατακουζηνόςΚατακουζηνόςΚατακουζηνόςΚατακουζηνός επέστρεψεεπέστρεψεεπέστρεψεεπέστρεψε απόαπόαπόαπό τοτοτοτο ΠαρίσιΠαρίσιΠαρίσιΠαρίσι στιςστιςστιςστις αρχέςαρχέςαρχέςαρχές τουτουτουτου ’’’’30 30 30 30 μετάμετάμετάμετά απόαπόαπόαπό πρόσκλησηπρόσκλησηπρόσκλησηπρόσκληση τουτουτουτου I. I. I. I. ΠατρίκΠατρίκΠατρίκΠατρίκiiiiουουουου που
τον ήθελε συνεργάτη του και στη συνέχεια αντικαταστάτη του. Μαζί έκαναν πολλές έρευνες και σύντομα
αναγνωρίστηκε η επιστημοσύνη του. Παραταύτα δενδενδενδεν κατάφερεκατάφερεκατάφερεκατάφερε νανανανα εκλεγείεκλεγείεκλεγείεκλεγεί στηστηστηστη θέσηθέσηθέσηθέση τουτουτουτου καθηγητήκαθηγητήκαθηγητήκαθηγητή ΠατρίκιουΠατρίκιουΠατρίκιουΠατρίκιου
ότανότανότανόταν εκείνοςεκείνοςεκείνοςεκείνος αποχώρησεαποχώρησεαποχώρησεαποχώρησε καικαικαικαι έτσιέτσιέτσιέτσι έφυγεέφυγεέφυγεέφυγε απόαπόαπόαπό τοντοντοντον ΕυαγγελισμόΕυαγγελισμόΕυαγγελισμόΕυαγγελισμό....



Η καριέρα του συνεχίστηκε με την ανάθεση της διεύθυνσης
της Νευρολογικής Κλινικής της Παμμακάριστου για 30 χρόνια.

Ο Άγγελος Κατακουζηνός στην Παμμακάριστο





Ο Άγγελος Κατακουζηνός και
το Institut Pasteur



ΕπιστολήΕπιστολήΕπιστολήΕπιστολή MercierMercierMercierMercier τοτοτοτο 1966196619661966, προς το
Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας, 

με την οποία προτείνειπροτείνειπροτείνειπροτείνει τηντηντηντην υποψηφιότηταυποψηφιότηταυποψηφιότηταυποψηφιότητα τουτουτουτου ΑΑΑΑ....ΚΚΚΚ. για
Commandeur de la Légion d’Honneur και μεταφέρειμεταφέρειμεταφέρειμεταφέρει τηντηντηντην
υποστήριξηυποστήριξηυποστήριξηυποστήριξη τουτουτουτου LouisLouisLouisLouis PasteurPasteurPasteurPasteur ValleryValleryValleryVallery----RadotRadotRadotRadot, , , , εγγονούεγγονούεγγονούεγγονού

τουτουτουτου LouisLouisLouisLouis PasteurPasteurPasteurPasteur, , , , εστιάζονταςεστιάζονταςεστιάζονταςεστιάζοντας στηνστηνστηνστην προσφοράπροσφοράπροσφοράπροσφορά τουτουτουτου ΑΑΑΑ....ΚΚΚΚ. . . . 
προςπροςπροςπρος τοτοτοτο ΙνστιτούτοΙνστιτούτοΙνστιτούτοΙνστιτούτο PasteurPasteurPasteurPasteur, 1966., 1966., 1966., 1966.



Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ελλάδα τοτοτοτο 1963196319631963, ο Στρατηγός και Πρόεδρος της Δημοκρατίας της
Γαλλίας, Charles de GaulleCharles de GaulleCharles de GaulleCharles de Gaulle, , , , ζητάειζητάειζητάειζητάει νανανανα τοντοντοντον προϋπαντήσειπροϋπαντήσειπροϋπαντήσειπροϋπαντήσει οοοο ΆγγελοςΆγγελοςΆγγελοςΆγγελος ΚατακουζηνόςΚατακουζηνόςΚατακουζηνόςΚατακουζηνός

καικαικαικαι τοντοντοντον συγχαίρεισυγχαίρεισυγχαίρεισυγχαίρει γιαγιαγιαγια τηντηντηντην προσφοράπροσφοράπροσφοράπροσφορά τουτουτουτου στοστοστοστο InstitutInstitutInstitutInstitut Pasteur.Pasteur.Pasteur.Pasteur.



Απόσπασμα της επιστολή του Άγγελου Κατακουζηνού στην Ιωάννα Τσάτσου
για τον εξαναγκασμό του σε παραίτηση από το Ινστιτούτο Pasteur

Λίγα χρόνια αργότερα το 1975 1975 1975 1975 μεμεμεμε έναέναέναένα φωτογραφικόφωτογραφικόφωτογραφικόφωτογραφικό νόμονόμονόμονόμο θαθαθαθα αναγκαστείαναγκαστείαναγκαστείαναγκαστεί νανανανα παραιτηθείπαραιτηθείπαραιτηθείπαραιτηθεί
ααααπόπόπόπό ΠρόεδροςΠρόεδροςΠρόεδροςΠρόεδρος καικαικαικαι μέλοςμέλοςμέλοςμέλος τουτουτουτου ΔΣΔΣΔΣΔΣ τουτουτουτου ΙνστιτούΙνστιτούΙνστιτούΙνστιτούττττουουουου PasteurPasteurPasteurPasteur







Η λογοτεχνική πλευρά του
Άγγελου Κατακουζηνού



Alexander Mohr, Καφενείο στο Παρίσι.
Συλλογή Ιδρύματος Κατακουζηνού



To κείμενο του Κατακουζηνού για τον Φιλελληνισμό του Σατωβριάνδου



ΗΗΗΗ απάντησηαπάντησηαπάντησηαπάντηση τηςτηςτηςτης JJJJacquelineacquelineacquelineacqueline dededede RomillyRomillyRomillyRomilly στηνστηνστηνστην οποίαοποίαοποίαοποία αναφέρειαναφέρειαναφέρειαναφέρει τοτοτοτο πόσοπόσοπόσοπόσο χάρηκεχάρηκεχάρηκεχάρηκε τοτοτοτο κείμενόκείμενόκείμενόκείμενό τουτουτουτου και πόσο πολύ
συγκινήθηκε από την υποδοχή που της επιφύλαξαν στο σπίτι τους, 

««««έναέναέναένα σπίτισπίτισπίτισπίτι πουπουπουπου δενδενδενδεν είναιείναιείναιείναι απόαπόαπόαπό αυτάαυτάαυτάαυτά πουπουπουπου ξεχνάςξεχνάςξεχνάςξεχνάς»»»»



H φιλία του του Άγγελου Κατακουζηνού με τον Στρατή Ελευθεριάδη
και η δημιουργία του Μουσείου Θεόφιλου

Μέχρι πριν από λίγο καιρό είχε αγνοηθεί από τους ειδικούς ηηηη σχέσησχέσησχέσησχέση τουτουτουτου ΆγγελουΆγγελουΆγγελουΆγγελου ΚατακουζηνούΚατακουζηνούΚατακουζηνούΚατακουζηνού μεμεμεμε τηντηντηντην
προβολήπροβολήπροβολήπροβολή τηςτηςτηςτης πολιτιστικήςπολιτιστικήςπολιτιστικήςπολιτιστικής αξίαςαξίαςαξίαςαξίας τουτουτουτου ΘεόφιλουΘεόφιλουΘεόφιλουΘεόφιλου καικαικαικαι οοοο ρόλοςρόλοςρόλοςρόλος τουτουτουτου στηστηστηστη δημιουργίαδημιουργίαδημιουργίαδημιουργία τουτουτουτου ΜουσείουΜουσείουΜουσείουΜουσείου ΘεόφιλουΘεόφιλουΘεόφιλουΘεόφιλου....
Το αρχειακό υλικό και η αλληλογραφία των δύο φίλων μας επιτρέπει να έχουμε μια πλήρη εικόνα για τον
καθοριστικό ρόλο του Άγγελου Κατακουζηνού και σε αυτά τα θέματα.



Η ανάδειξη του Θεόφιλου

ΟΟΟΟ ΆγγελοςΆγγελοςΆγγελοςΆγγελος ΚατακουζηνόςΚατακουζηνόςΚατακουζηνόςΚατακουζηνός ενδιαφέρθηκεενδιαφέρθηκεενδιαφέρθηκεενδιαφέρθηκε πολύπολύπολύπολύ γιαγιαγιαγια τηντηντηντην
ίδρυσηίδρυσηίδρυσηίδρυση τουτουτουτου ΜουσείουΜουσείουΜουσείουΜουσείου ΘεόφιλουΘεόφιλουΘεόφιλουΘεόφιλου στηστηστηστη ΒαρειάΒαρειάΒαρειάΒαρειά ΛέσβουΛέσβουΛέσβουΛέσβου κκκκαιαιαιαι
ήτανήτανήτανήταν πρόεδροςπρόεδροςπρόεδροςπρόεδρος τηςτηςτηςτης ΕπιτροπήςΕπιτροπήςΕπιτροπήςΕπιτροπής ΕορτώνΕορτώνΕορτώνΕορτών ΘεόφιλουΘεόφιλουΘεόφιλουΘεόφιλου....
Για την ιστορία το 1946 1946 1946 1946 διοργάνωσεδιοργάνωσεδιοργάνωσεδιοργάνωσε στοστοστοστο σπίτισπίτισπίτισπίτι τουτουτουτου τηντηντηντην
πρώτηπρώτηπρώτηπρώτη έκθεσηέκθεσηέκθεσηέκθεση έργωνέργωνέργωνέργων τουτουτουτου, άγνωστου ακόμα, Θεόφιλου
στην Αθήνα. 
Η εφημερίδα «Αθηναϊκή» υποδεχόταν την πρωτοβουλία
του με το εξής δημοσίευμα: ««««ΠούΠούΠούΠού οδηγούμεθαοδηγούμεθαοδηγούμεθαοδηγούμεθα; ; ; ; ΈναςΈναςΈναςΈνας
ΚατακουζηνόςΚατακουζηνόςΚατακουζηνόςΚατακουζηνός νανανανα εκθέτειεκθέτειεκθέτειεκθέτει σπίτισπίτισπίτισπίτι τουτουτουτου ένανένανένανέναν κομμουνιστήκομμουνιστήκομμουνιστήκομμουνιστή
μπογιατζήμπογιατζήμπογιατζήμπογιατζή. . . . ΝαΝαΝαΝα τοντοντοντον επαινείεπαινείεπαινείεπαινεί οοοο ΣεφέρηςΣεφέρηςΣεφέρηςΣεφέρης καικαικαικαι νανανανα κόπτεταικόπτεταικόπτεταικόπτεται
υπέρυπέρυπέρυπέρ αυτούαυτούαυτούαυτού έναςέναςέναςένας ΧατζηκυριάκοςΧατζηκυριάκοςΧατζηκυριάκοςΧατζηκυριάκος----ΓκίκαςΓκίκαςΓκίκαςΓκίκας! ! ! ! ΠούΠούΠούΠού
οδηγούμεθαοδηγούμεθαοδηγούμεθαοδηγούμεθα, , , , ύψιστεύψιστεύψιστεύψιστε ΘεέΘεέΘεέΘεέ;;;;»»»».... Ο Άγγελος Κατακουζηνός, 
όμως δεν είχε σκοπό να παραιτηθεί από την προσπάθεια
ανάδειξης του έργου του ζωγράφου και δημιουργίας ενός
Μουσείου Θεόφιλου. 

Ύστερα και από την προτροπή-παράκληση του Τériade, που εξουσιοδοτούσε τον Κατακουζηνό να σχηματίσει
μια τιμητική επιτροπή για τα εγκαίνια του Μουσείου, εκείνος προέβη στις απαραίτητες ενέργειες, ενώ τη
διαμόρφωση του Μουσείου Θεόφιλου ανέλαβε ο Γιάννης Τσαρούχης. 

Τα εγκαίνια έγιναν στις 29 Αυγούστου 1965.



Ας δούμε έγραψε ο ίδιος ο Tériade
για τον Κατακουζηνό:

«ΟΟΟΟ ΆγγελοςΆγγελοςΆγγελοςΆγγελος ΚατακουζηνόςΚατακουζηνόςΚατακουζηνόςΚατακουζηνός μαςμαςμαςμας άφησεάφησεάφησεάφησε....
ΉτανΉτανΉτανΉταν οοοο φίλοςφίλοςφίλοςφίλος μουμουμουμου............ Συνήθιζα να τον
συμβουλεύομαι κάθε χρόνο στο Παρίσι
ή στην Αθήνα. ΜουΜουΜουΜου ’’’’δινεδινεδινεδινε κανόνεςκανόνεςκανόνεςκανόνες ζωήςζωήςζωήςζωής....
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. ΉτανΉτανΉτανΉταν
αυτόςαυτόςαυτόςαυτός πουπουπουπου πήρεπήρεπήρεπήρε τηντηντηντην πρωτοβουλίαπρωτοβουλίαπρωτοβουλίαπρωτοβουλία νανανανα
παρουσιάσειπαρουσιάσειπαρουσιάσειπαρουσιάσει τηντηντηντην έκθεσηέκθεσηέκθεσηέκθεση ΘεόφιλουΘεόφιλουΘεόφιλουΘεόφιλου…»…»…»…»



ΗΗΗΗ πρωτοβουλίαπρωτοβουλίαπρωτοβουλίαπρωτοβουλία γιαγιαγιαγια νανανανα παρουσιάσειπαρουσιάσειπαρουσιάσειπαρουσιάσει οοοο ΚατακουζηνόςΚατακουζηνόςΚατακουζηνόςΚατακουζηνός
τηντηντηντην έκθεσηέκθεσηέκθεσηέκθεση ΘεόφιλουΘεόφιλουΘεόφιλουΘεόφιλου ήτανήτανήτανήταν μιαμιαμιαμια οδύσσειαοδύσσειαοδύσσειαοδύσσεια που με
δυσκολία θα φανταζόταν κανείς.
Τόσο εκείνος όσο και όλοι όσοι ασχολήθηκαν με τον
Θεόφιλο τότε κατηγορήθηκανκατηγορήθηκανκατηγορήθηκανκατηγορήθηκαν γιαγιαγιαγια τηντηντηντην προτίμησηπροτίμησηπροτίμησηπροτίμηση τουςτουςτουςτους
στονστονστονστον ««««παλαβόπαλαβόπαλαβόπαλαβό μπογιατζήμπογιατζήμπογιατζήμπογιατζή»»»» καικαικαικαι θεωρήθηκεθεωρήθηκεθεωρήθηκεθεωρήθηκε ότιότιότιότι
υπονομεύουνυπονομεύουνυπονομεύουνυπονομεύουν τηντηντηντην ««««καθαρότητακαθαρότητακαθαρότητακαθαρότητα»»»» τουτουτουτου ΕλληνισμούΕλληνισμούΕλληνισμούΕλληνισμού.

Σύμφωνα με τα λόγια του Άγγελου Κατακουζηνού ««««ΟΟΟΟ
TTTTéééériaderiaderiaderiade μουμουμουμου εμπιστεύτηκεεμπιστεύτηκεεμπιστεύτηκεεμπιστεύτηκε τατατατα έργαέργαέργαέργα σταστασταστα 1936193619361936…………
ΘυμάμαιΘυμάμαιΘυμάμαιΘυμάμαι τατατατα δύσκολαδύσκολαδύσκολαδύσκολα χρόνιαχρόνιαχρόνιαχρόνια τουτουτουτου πολέμουπολέμουπολέμουπολέμου καικαικαικαι τηςτηςτηςτης
κατοχήςκατοχήςκατοχήςκατοχής σεσεσεσε στιγμέςστιγμέςστιγμέςστιγμές αδυναμίαςαδυναμίαςαδυναμίαςαδυναμίας ξεδιπλώναμεξεδιπλώναμεξεδιπλώναμεξεδιπλώναμε τατατατα κάμποτκάμποτκάμποτκάμποτ
μεμεμεμε άπειρηάπειρηάπειρηάπειρη προσοχήπροσοχήπροσοχήπροσοχή, , , , στήναμεστήναμεστήναμεστήναμε μπροστάμπροστάμπροστάμπροστά μαςμαςμαςμας τοντοντοντον
ΑθανάσιοΑθανάσιοΑθανάσιοΑθανάσιο ΔιάκοΔιάκοΔιάκοΔιάκο, , , , τοντοντοντον ΟδυσσέαΟδυσσέαΟδυσσέαΟδυσσέα ΑνδρούτσοΑνδρούτσοΑνδρούτσοΑνδρούτσο, , , , τοτοτοτο ΓέροΓέροΓέροΓέρο
τουτουτουτου ΜοριάΜοριάΜοριάΜοριά…………ΚοντολογίςΚοντολογίςΚοντολογίςΚοντολογίς όληόληόληόλη τητητητη λεβεντιάλεβεντιάλεβεντιάλεβεντιά καικαικαικαι τοτοτοτο θρύλοθρύλοθρύλοθρύλο
τηςτηςτηςτης ΠατρίδαςΠατρίδαςΠατρίδαςΠατρίδας κικικικι ατενίζοντάςατενίζοντάςατενίζοντάςατενίζοντάς τουςτουςτουςτους, , , , αναθαρρεύαμεαναθαρρεύαμεαναθαρρεύαμεαναθαρρεύαμε…»…»…»…»



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».



Η Πρόσκληση των Εγκαινίων



Εγκαίνια του Μουσείου Θεόφιλου τον Αύγουστου 1965

Ο Γιώργος Σεφέρης υπογράφει
το βιβλίο των επισκεπτών των εγκαινίων



Έργα του Ν. Χ. Γκίκα

Η φιλία και η φροντίδα του Άγγελου Κατακουζηνού προς τους καλλιτέχνες ήταν η
αφορμή για να δείξουν και εκείνοι την εκτίμησή τους στο πρόσωπό του χαρίζοντας έργα τους.



Έργα του Γιάννη Τσαρούχη



Ψηφιδωτό από τον Σπύρο Βασιλείου



Άλεξ Μυλωνά, 
αντίγραφο τυο έργου
«Παναγιά η Γοργόνα»

που βρίσκεται στη Λέσβο



Μια χαρακτηριστική βραδιά στην Οικία Κατακουζηνού. 
Αριστερά ο Βενέζης, στο κέντρο ο Θεοτοκάς και δεξιά ο Kimon Friar



Μέσα στα χρόνια της δικτατορίας ο Κατακουζηνός κινητοποίησε την καλλιτεχνική κοινότητα και
κατάφερε να σώσει την Οικία Μαυρομιχάλη που σήμερα στεγάζει τα γραφεία

της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου



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 προσωπική ζωή του Άγγελου Κατακουζηνού



Άγγελος και Λητώ Κατακουζηνού



Επιτρέψτε μου να κλείσω αυτή την παρουσίαση με λίγα λόγια για το
πώς σώθηκε η οικία και το αρχείο του Άγγελου Κατακουζηνού



Τα χρόνια πέρασαν και μετά τον θάνατο του Άγγελου Κατακουζηνού το μαγευτικό διαμέρισμα της Αμαλίας 4 
άρχισε να χάνει τη λάμψη του. Η κατάσταση επιδεινώθηκε μετά και τον θάνατο της Λητώς Κατακουζηνού το 1997. 

Θέλησε, σύμφωνα με τη διαθήκη της, να παραμείνει η οικία Κατακουζηνού ως μνήμη και ως τόπος έμπνευσης για
τις επόμενες γενιές. Χωρίς να το ξέρει χάρισε στην Αθήνα το δικό της «Μουσείο της Αθωότητας», όπως ο Παμούκ
στην Κωνσταντινούπολη, με τη διαφορά ότι το δικό της ήταν βασισμένο μια αληθινή ιστορία δύο ανθρώπων που
αγαπήθηκαν πολύ και που φιλοξένησε σπουδαίους ανθρώπους από όλο τον κόσμο.

Η Οικία Κατακουζηνού μέσα στον χρόνο



Η Οικία
Κατακουζηνού

2000-2007



Στην προσπάθεια να ξαναστηθεί η οικία Κατακουζηνού
επιστρατεύτηκε όλη η οικογένεια, ακόμα και η τρίχρονη τότε κόρη μου…



Η Οικία Κατακουζηνού το 2008



Tακτοποίηση των βιβλίων…



Αφιέρωση του Σικελιανού

Μικρές ιστορίες στις σελίδες των βιβλίων.

Αφιέρωση του Ηλία Βενέζη

Αφιέρωση του Gore Vidal



Τι περιλαμβάνει το Αρχείο Κατακουζηνού και σε τι κατάσταση βρίσκεται;

Το σύνολο των επιστολών και φωτογραφιών έχει μπει σε φακέλους και έχει σκαναριστεί με στόχο τις διάφορες θεματικές
ενότητες που φωτίζουν την διαδρομή του Άγγελου Κατακουζηνού:

Υπάρχει ψηφιακό αρχείο σε σχέση με τα ακόλουθα:
Το σύνολο των εγγράφων που χρησιμοποιήθηκαν για τις εκδόσεις Άγγελος Κατακουζηνός ο Βαλής μου,
Συντροφιά με τον Albert Camus, Το Μέλλον του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, Ψυχολογικές παρατηρήσεις για την Αμερικανική
Ζωή.
Έγγραφα σε σχέση με την Ίδρυση της Ελληνικής Ιατρικής Ένωσης που ίδρυσε ο Άγγελος Κατακουζηνός και διάφορα ιατρικά
θέματα.
Σε σχέση με την απόρριψη της υποψηφιότητάς του στην Ιατρική Σχολή Αθηνών.
Έγγραφα σε σχέση με την Ελληνογαλλική Πνευματική Ένωση.
Έγγραφα σε σχέση με το Ινστιτούτο Pasteur, (αντίγραφα δόθηκαν και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur το 2016).
Έγγραφα σε σχέση με την σταδιοδρομία του Άγγελου Κατακουζηνού στην Παμμακάριστο.
Έγγραφα σε σχέση με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, μέρος του οποίου παρουσιάστηκε και σε έκθεση της HAU το 2017.
Το σύνολο των επιστολών Κατακουζηνού-Γκίκα.
Το σύνολο των επιστολών Κατακουζηνού-Teriade, μέρος του οποίου έχει δοθεί και σε ερευνητές και μουσεία.
Το σύνολο των επιστολών με άλλους εκπροσώπους της γενιάς του’30 (Σεφέρης, Θεοτοκάς, Κατσίμπαλης, Βενέζης, Τερζάκης, 
Camus κ.λ.π). 
Επιστολές του Σεφέρη και του Teriade βρίσκονται σε μορφή δανείου στην Πινακοθήκη Ν. Χ.- Γκίκα).
Το σύνολο των εγγράφων σε σχέση με τη δημιουργία του Μουσείου Θεόφιλου.
Σε σχέση με την προσπάθεια του Κατακουζηνού να σωθεί η Οικία Μαυρομιχάλη.
Λογοτεχνικά κείμενα του Άγγελου Κατακουζηνού
Αποκόμματα Εφημερίδων σε σχέση με τους Κατακουζηνούς και σε σχέση με θέματα που τους ενδιέφεραν.
Διάφορα, όπως λογαριασμοί
Σχέδια
Φωτογραφικό Υλικό



Έχοντας ασχοληθεί με τον Άγγελο Κατακουζηνό από το 1989, είχα την ευκαιρία να δω μέσα από το αρχειακό
υλικό να εμφανίζεται μπροστά μου μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και συνάμα να ξεδιπλώνεται μέσα από
τη δική του ιστορία και η ιστορία της χώρας. Για πολλά χρόνια με απασχολούσε το ερώτημα κατά πόσο ήταν
ευτυχισμένος με την πορεία της ζωής του. Μέχρι που διάβασα μία συνέντευξήσυνέντευξήσυνέντευξήσυνέντευξή τουτουτουτου στοστοστοστο ΈθνοςΈθνοςΈθνοςΈθνος,,,, γιαγιαγιαγια τοτοτοτο ποιονποιονποιονποιον
θεωρείθεωρείθεωρείθεωρεί: : : : ««««ΕπιτυχημένοΕπιτυχημένοΕπιτυχημένοΕπιτυχημένο ΆνθρωποΆνθρωποΆνθρωποΆνθρωπο»»»»,,,, μια που ο δημοσιογράφος τον θεωρούσε παράδειγμα επιτυχημένου
ανθρώπου.

«Μία είναι η συνταγή για την επιτυχία… ΑφούΑφούΑφούΑφού χαράξειςχαράξειςχαράξειςχαράξεις τοντοντοντον δρόμοδρόμοδρόμοδρόμο πουπουπουπου έταξεςέταξεςέταξεςέταξες στονστονστονστον εαυτόεαυτόεαυτόεαυτό σουσουσουσου και που
ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία σου, στον χαρακτήρα σου και στις ψυχοδιανοητικές σου
ικανότητες, πρέπειπρέπειπρέπειπρέπει νανανανα τοντοντοντον διαβείςδιαβείςδιαβείςδιαβείς χωρίςχωρίςχωρίςχωρίς παρεκκλίσειςπαρεκκλίσειςπαρεκκλίσειςπαρεκκλίσεις καικαικαικαι παρεκτροπέςπαρεκτροπέςπαρεκτροπέςπαρεκτροπές καικαικαικαι νανανανα προσπαθήσειςπροσπαθήσειςπροσπαθήσειςπροσπαθήσεις μεμεμεμε όλεςόλεςόλεςόλες σουσουσουσου τιςτιςτιςτις
δυνάμειςδυνάμειςδυνάμειςδυνάμεις νανανανα φτάσειςφτάσειςφτάσειςφτάσεις στοστοστοστο τέρματέρματέρματέρμα πουπουπουπου εσύεσύεσύεσύ έχειςέχειςέχειςέχεις προκαθορίσειπροκαθορίσειπροκαθορίσειπροκαθορίσει………… Προσωπικά, είτε από ψυχική ιδιοσυστασία είτε
από χαρακτήρα και αγωγή, πίστεψαπίστεψαπίστεψαπίστεψα περισσότεροπερισσότεροπερισσότεροπερισσότερο στηνστηνστηνστην αμέτρητηαμέτρητηαμέτρητηαμέτρητη ικανοποίησηικανοποίησηικανοποίησηικανοποίηση πουπουπουπου σουσουσουσου προσφέρειπροσφέρειπροσφέρειπροσφέρει μιαμιαμιαμια
δύσκοληδύσκοληδύσκοληδύσκολη αναρρίχησηαναρρίχησηαναρρίχησηαναρρίχηση στηστηστηστη ζωήζωήζωήζωή παράπαράπαράπαρά στηστηστηστη χαράχαράχαράχαρά πουπουπουπου σουσουσουσου δίνειδίνειδίνειδίνει ηηηη εύκοληεύκοληεύκοληεύκολη καικαικαικαι γρήγορηγρήγορηγρήγορηγρήγορη άφιξηάφιξηάφιξηάφιξη στηνστηνστηνστην κορυφήκορυφήκορυφήκορυφή....»»»»



Αφορμή για την ενασχόλησή μου
με τον Άγγελο Κατακουζηνό στάθηκε το βιβλίο που
έγραψε για εκείνον η Λητώ το 1989.
Η επιστολή που της έστειλα για να εκφράσω τον
θαυμασμό μου για το έργο του, έγινε αιτία για τα όσα
ακολούθησαν…



Σας ευχαριστώ

Σοφία Ε. Πελοποννησίου-Βασιλάκου
Γεν. Γρ. Ιδρύματος Α. & Λ. Κατακουζηνού

Επιμελήτρια της Οικίας Κατακουζηνού και Υπεύθυνη του Αρχείου


