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Οτι καλύτερο έχει να δείξει 
η πνευµατική και καλλιτε-
χνική ζωή του τόπου, σε 

µια κρίσιµη περίοδο που έχει 
πίσω της τον Α’ Παγκόσµιο Πό-
λεµο και το ‘22, και µπροστά της 
την Κατοχή, τον Εµφύλιο και τη 
χούντα του ‘67, προβάλλει το 
νέο µουσείο, στην Κριεζώτου 3.

Συνθετικά, αναδεικνύοντας 
τη διαλεκτική σχέση των ποικί-
λων εκφράσεων και εξαλείφο-
ντας τις διχαστικές ιδεολογικές 
ή προσωπικές διαφορές εκ-
προσώπων διαφόρων τάσεων. 
Πρόκειται για ένα µουσείο εθνι-
κής αυτογνωσίας.

Η Πινακοθήκη Νίκου Χα-
τζηκυριάκου-Γκίκα και η επο-
χή του, το νέο παράρτηµα του 
Μουσείου Μπενάκη, είναι 
πλέον γεγονός. Χορταστικό και 
πλούσιο, άνοιξε χθες, Πέµπτη, 
τις πύλες του για το κοινό, έπει-
τα από πολλές αναβολές, λόγω 
έλλειψης χρηµάτων.

Ηταν ένα µεγάλο στοίχηµα 
για τον διευθυντή του Μουσείου 
Μπενάκη, Αγγελο ∆εληβοριά, ο 
οποίος δούλεψε σκληρά πολλά 
χρόνια, και προχθές, εµφανώς 
χαρούµενος, παρουσίασε την 
ολοκλήρωσή του στους δηµο-
σιογράφους, µαζί µε την πρό-
εδρο Αιµιλία Γερουλάνου, την 
Ιωάννα Προβίδη, επιµελήτρια 
της συλλογής Γκίκα, και την Εβί-
τα Αράπογλου, συγγραφέα του 
βιβλίου «Κριεζώτου 3», όπου 
περιγράφεται η ιστορία της πε-
νταώροφης πολυκατοικίας των 
Χατζηκυριάκων, µια ανάσα από 
το Σύνταγµα. Εκεί έζησε και ερ-
γάστηκε σαράντα χρόνια ο Νίκος 
Χατζηκυριάκος-Γκίκας. Από εκεί 
πέρασε σχεδόν όλη η πνευµατι-
κή και καλλιτεχνική αφρόκρεµα.

Το 1989, τέσσερα χρόνια 
πριν από τον θάνατό του, ο καλ-
λιτέχνης κληροδότησε το κτίριο 

στο Μουσείο Μπενάκη, µαζί µε 
το περιεχόµενο του εργαστηρίου 
και της κατοικίας του, τα οποία 
ανέπαφα περιλαµβάνονται στο 
σηµερινό µουσείο, στον τέταρ-
το και τον πέµπτο όροφο, ενώ 
στον µισό τρίτο όροφο παρου-
σιάζονται έργα του ζωγράφου. 
Η ανάπλαση του οικοδοµήµατος 
ξεκίνησε από τον αρχιτέκτονα 
Παύλο Καλλιγά το 2005, µε 
συγχρηµατοδότηση από το Ευ-
ρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και το ΥΠΠΟΤ. Το 
έργο εντάχτηκε στο Περιφερει-
ακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Αττικής του Γ’ ΚΠΣ 2000-2006.

Το ίδιο όµως το περιεχόµενο 
του µουσείου προέρχεται κατά 
σχεδόν 80%, σύµφωνα µε τον 
κ. ∆εληβοριά, από δωρεές δεκά-
δων προσώπων (κληρονόµων, 
συλλεκτών κ.λπ.) και ιδρυµά-
των. Τα υπόλοιπα αγοράστηκαν 
από οικονοµικές ενισχύσεις χο-
ρηγών, τα ονόµατα των οποίων 
είναι χαραγµένα στην είσοδο.

Με την περίφηµη γενιά του 
‘30 ανοίγει στο ισόγειο το µου-
σείο, όπου βρίσκεται κι ένα αστι-
κό γαλλικό σαλόνι, µε έπιπλα 
16ου-18ου αιώνα και πίνακες, 
δωρεά της Λίτσας Παπασπύ-
ρου, στη µνήµη του πατέρα της 
Gustave Boissiere, φίλου πολ-
λών µεταϊµπρεσιονιστών.

Από το ισόγειο έως τον τρίτο 
όροφο ο επισκέπτης βυθίζεται 
σε έναν κόσµο ιδεών, τάσεων 
και δηµιουργιών στην Ελλάδα 
του 20ού αιώνα. Πίνακες ζω-
γραφικής, γλυπτά, σχέδια, φω-
τογραφίες και δηµιουργίες από 
το Θέατρο Σκιών, όπως στο ισό-
γειο η αποθέωση του «Γάµου του 
Καραγκιόζη» του Σωτήρη Σπα-
θάρη, συναντούν στις προθήκες 
την αρχιτεκτονική, τη µουσική, 
το θέατρο, το σινεµά, τον χορό, 
την ποίηση, την πεζογραφία, 

αλλά και τον ιστορικό και φιλο-
σοφικό στοχασµό.

ΕΚΘΕΜΑΤΑ
Στο νέο µουσείο µπορεί κα-

νείς να βρει το περίστροφο µε 
το οποίο αυτοκτόνησε ο Κώστας 
Καρυωτάκης και το τελευταίο 
του σηµείωµα, τα χρυσά µετάλ-
λια Νόµπελ και τα διπλώµατα σε 
Ελύτη και Σεφέρη, το δίπλωµα 
για το Βραβείο Λένιν στον Ρίτσο, 
όπως και προσωπικά τους αντι-
κείµενα (γυαλιά, πίπες, ρολόγια 
κ.λπ.), το χρυσό αγαλµατίδιο του 
Οσκαρ στον Βασίλη Φωτόπουλο 
για τον «Ζορµπά» του Κακογιάν-
νη. Ακόµη, τη φωτογραφική 
µηχανή της Nelly’s, την παρτι-
τούρα «Ο χορός του θερισµού» 
του Σκαλκώτα και την παρτιτού-
ρα του Μάνου Χατζιδάκι για την 
«Αµοργό» του Γκάτσου, τον µπε-
ρέ της ∆ιδώς Σωτηρίου, µια επι-
στολή του Μπαχαριάν στη Βάσω 
Κατράκη από τη φυλακή και µια 
άλλη της Ρόζας Ιµβριώτη από το 
στρατόπεδο γυναικών στο Τρίκ-
κερι, το φωτόµετρο του αρχιτέ-
κτονα Αρη Κωνσταντινίδη, το 
κοµπολόι του Τσιτσάνη, τη µα-
θητική ταυτότητα του Χορν, ένα 
χρυσό τσαντάκι τουαλέτας της 
Ραλλούς Μάνου, ένα νησιώτικο 
τραπέζι µε σύνεργα ζωγραφικής 
του Νίκου Νικολάου, µια χει-
ρόγραφη επιστολή του Στρατή 
Μυριβήλη στην Πηνελόπη ∆έλ-
τα και εκατοντάδες άλλα. Ενας 
ολόκληρος κόσµος που έρχεται 
στο φως. Ο Μίκης Θεοδωράκης 
ξαναέγραψε την παρτιτούρα της 
«Γενέσεως», αφού το Μέγαρο 
Μουσικής, που κατέχει το αρ-
χείο του συνθέτη, έδινε µόνο 
φωτοτυπία. Για να µη µιλήσουµε 
για τα χειρόγραφα και τις πρώ-
τες εκδόσεις, οι περισσότερες 
από το αρχείο του Αλέξανδρου 
Αργυρίου, ή τα έργα τέχνης.
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Οι µεγάλοι Ελληνες 
συναντιούνται στο σπίτι 
του Γκίκα 

Σπουδάζοντας και δουλεύοντας 
στην Αυστραλία

Αν εσύ, ένας φίλος σου ή κάποιο οικογενειακό σας μέλος 
επιθυμεί να απολαύσει την ζωή στην Αυστραλία ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ & 
ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ (φοιτητική βίζα) μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

Το κολέγιο Queen Anne English College  
στην Αυστραλία προσφέρει:

1) Aγγλικά για αρχάριους και προχωρημένου επιπέδου.
2) IELTS προετοιμασία για διάρκεια 24 εβδομάδες.

3) Αγγλικά για ακαδημαϊκούς λόγους.

Το QAEC συνεργάζεται με διάφορα κολέγια και πανεπιστήμια.  
Μετά την ολοκλήρωση των αγγλικών στο QAEC μπορείτε να 
συνεχίσετε τις σπουδές σας στις εξής ειδικότητες: Λογιστικά, 

Κομμωτική, Μάρκετινγκ, Τουριστικές Επιχειρήσεις κια πολλά άλλα.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΒIΖΑ ΓΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ & ΑΝΩ
Το QAEC συνεργάζεται με διάφορα κολέγια και πανεπιστήμια.  

ΔΕΝ χρειάζεται να γνώριζετε αγγλικά, βοηθάμε και στη διαμονή σας. 
Δεν υπάρχουν επιπλοκές για έγκριση φοιτητικής βίζας  

σε Έλληνες υπήκοους για Αυστραλία.

ΒΙΑΣΤΕΙΤΕ! ΚΑΤΑΘΕΣΤΕ ΤΩΡΑ  
ΠΡΙΝ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ!

Please contact Queen Anne English College on:
Contact Numbers: (02) 9707 4840 

Email: info@qaec.nsw.edu.au 
Address: Level 1, 196 Stacey Street, Bankstown NSW 2199

Queen Anne English CollegeQueen Anne English College
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Μεγάλο κατάστημα, περίπου 170 μ2

με επιπλέον εξωτερικό χώρο
Κοντά στους σταθμούς τραίνου και λεωφορείου,

με άνετο χώρο για παρκάρισμα.
Καλή πρόσοψη, κατάλληλο για κάθε επιχείρηση,

στην καρδιά του Mortdale. 
Καλέστε τον ιδιοκτήτη: 0404-925-611 14
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΟ MORTDALE

για part time εργασία να βοηθά ηλικιωμένους 
στα σπίτια τους. Να ομιλεί Ελληνικά 

και να διαβάζει και να γράφει Αγγλικά. 

Τηλ στην Jackie 85669004 
ή email jackie@majestichealthcare.com.au14
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Ζητείταί 
Φροντίστρια/Φροντιστής 

(personal carer) 

Ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας στο εργαστήριο της οδού Κριεζώτου, το 1990.


