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«Εικαστικές Τέχνες και Αντίσταση» 

ΕΚΘΕΗ / ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΥΝΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 

ΔΙΚΣΑΣΟΡΙΑ ΜΕΣΑΞΑ-ΚΑΣΟΥΗ-ΑΝΣΙΣΑΗ-ΕΜΦΤΛΙΟ-ΣΟΠΟΙ ΕΞΟΡΙΑ 
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ: ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟ 

 
 

 
 

  
ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΣΕΥΝΗ ΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΔΙΚΣΑΣΟΡΙΑ ΜΕΣΑΞΑ-

ΚΑΣΟΥΗ-ΑΝΣΙΣΑΗ- 

ΕΜΦΤΛΙΟ-ΣΟΠΟΙ ΕΞΟΡΙΑ Ω ΣΟ 1967  

Έκκεςθ 

Α. Σάςςοσ,,Αλζξαδροσ Κορογιαννάκθσ, Αλζξανδροσ Αλεξανδράκθσ, Άννα Κινδφνθ,Αντϊνθσ 
Γκλίνοσ, Αντϊνθσ Κανάσ, Αςαντοφρ Μπαχαριάν, Βάλιασ εμερτηίδθσ, Βάςω Κατράκθ, 
Βαςίλθσ Βλαςίδθσ, Γιάννθσ τεφανίδθσ, Γιϊργθσ Διμου, Γιϊργοσ Βακιρτηισ , Γιϊργοσ 



Βελιςςαρίδθσ, Γιϊργοσ Γοφλασ, Γιϊργοσ Μανουςάκθσ , Γιϊργοσ ικελιϊτθσ, Δθμθτρθσ 
Μεγαλίδθσ, Δθμιτρθσ Παπαγεωργίου, Δθμιτρθσ Σθνιακόσ, Ελζνθ Περάκθ – Θεοχάρθ, 
Εμμανουιλ Ζζπποσ, Ευκφμιοσ Παπαδθμθτρίου, Ζιηι Μακρι, Θωμάσ Μϊλοσ, Ιωάννθσ 
πθλιόπουλοσ, Καπράλοσ Χριςτοσ, Κατςικογιάννθσ Δθμιτρθσ, Κοφλα,Μπεκιάρθ, Κϊςτασ 
Μαλάμοσ, Λορζτηοσ Καρπακάκθσ, Λουκία Μαγγιϊρου, Μάριοσ Βατηιάσ, Μζμοσ Μακρισ, 
Μπαλάφασ Κϊςτασ, Νικολινάκοσ Μιχάλθσ, Νομικόσ Ανδρζασ, Οικονομίδθσ Δθμιτρθσ, 
Ορζςτθσ Κανζλλθσ, Πλακωτάρθσ Κϊςτασ, ελζςτ Πολυχρονιάδθ, Ευγζνειοσ πακάρθσ, 
πφροσ Βαςιλείου, πφροσ Μελετηισ, Σάκθσ Καλμοφχοσ, Σάκθσ Μάρκασ, Σθλζμαχοσ 
Κάνκοσ, Φϊτθσ Μαςτιχιάδθσ, Χρίςτοσ Δαγκλισ  και Ανϊνυμοι καλλιτζχνεσ.  

 
 
Ο ςτόχοσ του  ΕΕΤΕ δεν είναι να υποκαταςτιςει τουσ Ιςτορικοφσ Τζχνθσ. Για αυτό και 
δεν κα βρει κανείσ ςε αυτι τθ διοργάνωςθ αυτά που αναηθτά ςε μια ιςτορικι ζκκεςθ.   
Μζριμνα του ΕΕΤΕ είναι το πώσ, όλοσ  αυτόσ ο πλοφτοσ, τα ζργα  και οι μαρτυρίεσ για 
τθ ςχζςθ των εικαςτικών καλλιτεχνών με τουσ αγώνεσ του λαοφ,  κα καταγραφεί κα 
είναι προςεγγίςιμοσ από το πλατφ κοινό.  Για το λόγο αυτό ονομάςκθκε αυτι θ 
παρουςίαςθ «εργαςτιριο», με ςτόχο  να  ςυγκεντρωκεί και να  καταγραφεί αρχειακό 
– ιςτορικό υλικό, με τθν δθμιουργία παράλλθλα θλεκτρονικοφ αρχείου, με τθν 
ςυμβολι Μουςείων, ςωματείων, εικαςτικών εν ηωι και απογόνων  καλλιτεχνών, 
κακώσ και εν γζνει με τθ ςχετικι βιβλιογραφία που καταγράφει τθν Εικαςτικι και 
κοινωνικι δράςθ των Ελλινων Καλλιτεχνών κατά τθν Ιςτορικι αυτι περίοδο.. Το ΕΕΤΕ 
ζχει ιδθ ξεκινιςει τθν καταγραφι οπτικοακουςτικοφ υλικοφ  και ζχει απευκυνκεί ςε 
«πθγζσ».   το κάλεςμα του ΕΕΣΕ ανταποκρίκθκαν και παραχϊρθςαν ζργα για τθν 
ζκκεςθ: Η Εκνικι Πινακοκικθ, το Μουςείο Μπενάκθ, το ΚΚΕ, θ Εταιρεία Εικαςτικϊν 
Σεχνϊν Σάςςοσ Α., θ Δθμοτικι Πινακοκικθ Ακινασ,  θ ΑlfaBank, Σο πακάρειο 
Μουςείο, θ Πινακοκικθ Χαρακτικισ Ζίτςασ, θ Πινακοκικθ Ιωαννίνων, θ Πινακοκικθ 
Χριςτου και οφίασ Μοςχανδρζου ςτο Μεςολόγγι, οι ςυλλζκτεσ Γιάννθσ 
Παπακωνςταντίνου, Ιορδάνθσ Χριςτοδοφλου, κακϊσ και ςυγγενείσ καλλιτεχνϊν. 
Δυςτυχϊσ πολλοί ςυγγενείσ δεν βρζκθκαν, ι κάποιοι δεν ανταποκρίκθκαν, γι αυτό και 
ςίγουρα υπάρχουν πολφ ςθμαντικζσ ελλείψεισ από τθν ζκκεςθ αυτι. Είναι όμωσ ζνα 
ξεκίνθμα,  μια «ειςαγωγι». 
 
Η ςχζςθ των εικαςτικϊν Σεχνϊν με τθν Αντίςταςθ, τον αγϊνα του λαοφ για μιαν άλλθ 
Ελλάδα, με τισ διϊξεισ και τισ εξορίεσ, τον Εμφφλιο  και τα δφςκολα μετεμφυλιακά 
χρόνια, είναι παρακατακικεσ για τθ ςφγχρονθ Ελλθνικι Σζχνθ. Μζςα ςτισ πολιτιςτικζσ 
πολιτικζσ που ακολουκικθκαν και ακολουκοφνται από τθ λιξθ του Εμφυλίου και 
μετά, από τθν ΕΕ και τισ Κυβερνιςεισ, αποςιωποφνται δθμιουργοί και ζργα ςθμαντικά.  
 Η Αντίςταςθ και οι αγϊνεσ ιταν τροφοδότθσ τθσ τζχνθσ.  Τα χρόνια εκείνα, πολλοί 
εικαςτικοί καλλιτζχνεσ, ιδιαίτερα οι νζοι εντάχκθκαν ςτισ γραμμζσ τθσ. Οι ανώνυμοι 
και επώνυμοι καλλιτζχνεσ, ο κακζνασ με τον τρόπο του, ςτον τόπο που ηοφςε, με 
ςτεριςεισ και κινδφνουσ, ςτιριξε τθν αντιςταςιακι δράςθ του Ελλθνικοφ λαοφ, 
χρθςιμοποιώντασ κάκε μορφι τζχνθσ.  Άλλωςτε ςτισ 24 επτεμβρίου 1944, ςε μια 
περίοδο εξαιρετικά δφςκολθ και ςθμαντικι ςτθν νεότερθ Ιςτορία τθσ Ελλάδασ, 



ιδρφεται το «Καλλιτεχνικό Επαγγελματικό Επιμελθτιριο», το  ςθμερινό Επιμελθτιριο 
Εικαςτικϊν Σεχνϊν Ελλάδοσ, από εξζχουςεσ προςωπικότθτεσ ςτο χϊρο τθσ Εικαςτικισ 
Δθμιουργίασ από πρωτοπόρουσ εικαςτικοφσ καλλιτζχνεσ που μετείχαν ενεργά ςτθν 
Αντίςταςθ  
 
το χϊρο κα λειτουργεί θλεκτρονικό αρχείο, μια «βάςθ δεδομζνων» θ οποία κα 
παρζχει πλθροφορίεσ και υλικό και ςτθν οποία κα μποροφν να ςυμπλθρϊνονται και νζα 
ςτοιχεία ςυνεχϊσ. τθ βάςθ δεδομζνων ζχουν ιδθ καταγραφεί 8.5οο εικαςτικά ζργα 
κακϊσ και και οπτικοακουςτικό υλικό, ςυνεντεφξεισ και αφθγιςεισ παλιϊν αγωνιςτϊν.  
 
Προςπάκεια του ΕΕΤΕ ςιμερα με τθν διοργάνωςθ αυτι είναι να καταγραφοφν και να 
γνωρίςει το ευρφ κοινό τουσ Εικαςτικοφσ Καλλιτζχνεσ που ςτρατεφκθκαν με το ζργο ι 
τισ περιςςότερεσ φορζσ με τθν ίδια τθ ηωι τουσ, ανεξάρτθτα αν το ζργο τουσ 
διαςώκθκε ι όχι... Στθν ζκκεςθ κα δει κανείσ ζργα τθσ περιόδου 1936 – 1949, ζργα από 
φυλακζσ και εξορίεσ ωσ το 1967, αλλά και ζργα που ζγιναν μεταγενζςτερα   από 
καλλιτζχνεσ που πιραν μζροσ οι ίδιοι ςτθν Αντίςταςθ. Ακόμα κα βρει ςτθ «βάςθ 
δεδομζνων», καλλιτζχνεσ που ενώ καταγράφονται από μαρτυρίεσ για τθ δράςθ τουσ ι 
για ςυλλογικά ζργα ωσ «καλλιτζχνεσ τθσ Αντίςταςθσ» δεν άφθςαν ατομικό ζργο ςχετικό 
με εκείνθ τθν περίοδο ςτθν οποία αναφερόμαςτε.  
Παράλλθλα ςτο χώρο τθσ ζκκεςθσ κα προβάλλονται ςχετικζσ με το κζμα  ταινίεσ και 
ντοκυμαντζρ.  
 
Η ζκκεςθ είναι  είναι αφορμι να ανοίξει ςυηιτθςθ για τον κοινωνικό ρόλο του 
καλλιτζχνθ και τθν κοινωνικι λειτουργία θσ τζχνθσ, να βγουν ςυμπεράςματα και να 
ανοίξουν δρόμοι για το ςιμερα. 
 

 
Γ. Μανουςάκθσ, Διαδιλωςθ 25

θσ
 Μαρτίου 1943 

 

 

Λουκία Μαγγιϊρου  
Χαίρε ϊ Χαίρε Λευτεριά, Από το λεφκωμα «Για τθ Χιλιάκριβθ τθ Λευτεριά»  
Εκδοτικόσ οργανιςμόσ «Ο Ριγασ», Ακινα 1945 

 



 

 
Μιχάλθσ Νικολινάκοσ, κοπιά ςτο ςτρατόπεδο - Ελ Σάμπα 

 

 
Κϊςτασ Μαλάμοσ,  Ξεκλιριςμα, 1946  

 

 

 

Για το Δ του ΕΕΣΕ 

 

 
 


