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Α ποτελεί ιδιαιτέρως μεγάλη τιμή για το Ίδρυμά μας η πραγματοποιούμενη στους χώ-

ρους του έκθεση έργων με θέμα τη ζωή του Χριστού, του διακεκριμένου Έλληνα ζω-

γράφου, και από τους σημαντικότερους του 20ού αιώνα, Κωνσταντίνου Παρθένη – όλα 

εκτιθέμενα στο κοινό για πρώτη φορά.Μαζί και πλειάδα αξιολογότατων έργων άλλων ζωγρά-

φων της εποχής του.

Ευχαριστούμε θερμά την διοίκηση της Εθνικής Πινακοθήκης, ιδιαίτερα την διευθύντριά της 

κυρία Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα και τους συνεργάτες της για την ξεχωριστή φροντίδα που 

επέδειξαν στην επιλογή αυτών των έργων και για την με άριστο τρόπο παρουσίασή τους.

Η έκθεση αυτή σχεδιάστηκε ειδικά και παρουσιάζεται με την ευκαιρία της επίσκεψης της 

Α.Θ.Π. του Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου στη Χίο και θα εγκαινιασθεί από τον ίδιο κατά την 

επίσημή επίσκεψή του στο Ίδρυμά μας, γεγονός που αποτελεί ευλογία, τιμή και χαρά – για 

την πορεία δε του Ιδρύματος, ιστορική στιγμή.

Το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος - Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης», με στόχους 

την σύνδεση της ναυτοσύνης με τον πολιτισμό, την κοινωνία και την φιλανθρωπία, υποστη-

ρίζει ενέργειες που καλλιεργούν τις αξίες της κοινωνικής ευθύνης, της ηθικής συμπεριφο-

ράς και της ακεραιότητας του χαρακτήρα. Στηρίζει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην διαρ-

κή βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, συνυφασμένες με την αδιαμφισβήτητη συμβολή της 

ναυτιλίας στην παγκόσμια και ιδιαίτερα την ελληνική οικονομία. Προωθεί και ενθαρρύνει την 

έννοια του εθελοντισμού και υποστηρίζει με κάθε τρόπο φιλανθρωπικές δραστηριότητες. 

Η μαθητική Στέγη Καρδαμύλων «Το Σπίτι της Μαρίας» αποτελεί για το Ίδρυμα το εστιακό 

σημείο του οράματος των Ιδρυτών του και απτό παράδειγμα φιλανθρωπίας και προσφοράς 

παιδείας στη νέα γενιά συνδέοντας ναυτοσύνη και κοινωνία.

Η έκθεση αυτή προσφέρεται στο Χιακό κοινό και το κοινό της κοινωνίας του Αιγαίου Πελά-

γους με πολλή αγάπη για να μελετήσει και θαυμάσει τα έργα διακεκριμένων Ελλήνων δημι-

ουργών και είναι ιδιαίτερη χαρά μας που το Ίδρυμα αξιώνεται με την πραγματοποίησή της με 

έργα που παρουσιάζονται στο κοινό για πρώτη φορά με την ευκαιρία μιας σημαντικής στιγ-

μής της θρησκευτικής ζωής της Χίου και του Αιγαίου Πελάγους.

Εύχομαι στην έκθεση κάθε επιτυχία και ευχαριστώ θερμά όλους όσους συνετέλεσαν στην 

πραγματοποίησή της.

Καπετάν Παναγιώτης Ν. Τσάκος

Χαιρετισμός 
Καπετάν Παναγιώτη Ν. Τσάκου

I t is a particularly great honour for our Foundation to host in our premises the art 

exhibition on the life of Christ by the distinguished Greek painter Konstantinos 

Parthenis, one the most important twentieth-century Greek artists, as well as a 

number of outstanding works by other artists contemporary to Parthenis –all on public 

display for the first time.

We would like to thank the National Gallery - Alexandros Soutzos Museum’s management 

and in particular the director, Marina Lambraki-Plaka, and her partners for the special care 

shown in selecting these works and the excellent exhibit.

This exhibition was especially designed and intended to mark the occasion of the visit by 

His All Holiness Patriarch Bartholomew on the island and will be inaugurated by His All 

Holliness during his official visit to our Foundation, which is a blessing, an honour and a 

pleasure –as well as a historic moment in the Foundation’s history.

The Maria Tsakos Foundation - International Center of Maritime Research and Tradition 

fosters ties between seamanship and culture, society and philanthropy, supporting 

activities that promote the values of social responsibility, moral behavior and character 

integrity. It supports initiatives aimed at continuous improvement of people’s lives, 

intertwined with the unquestionable contribution of shipping to world –and especially 

Greek economy. It promotes and encourages volunteerism, and supports a variety of 

charitable activities.

Maria’s House, a pupils’ centre at Kardamyla, Chios, has been for the Foundation the 

focal point of the Founders’ vision and a concrete example of charity and education 

opportunities for the young generation, bringing together seafarers and society.

This exhibition is lovingly offered to the public of Chios and the Aegean community at 

large as an opportuntiy to study and enjoy works by prominent Greek artists. It is our 

great pleasure that the Foundation is able to show these works to the public for the first 

time to mark the occasion of a significant moment of religious life for the island of Chios 

and the Aegean community.

I wish the exhibition every success and would like to extend my thanks to all those who 

contributed to its realization.

    Captain Panagiotis N. Tsakos

Welcoming address 
by Captain Panagiotis N. Tsakos



8 910

O Αλεξανδρινός Κωνσταντίνος Παρθένης προσεγγίζει το κοσμοείδωλο της μητροπο-
λιτικής πατρίδας σαν ένας Έλληνας της διασποράς. Για να κατανοήσουμε την ιδιαί-
τερη στάση του απέναντι στη διαχρονία του μύθου και της ιστορίας της Ελλάδας, 

ανεξάντλητο ορυχείο έμπνευσης για το έργο του, δεν έχουμε παρά να αναφερθούμε στο αρ-
χετυπικό παράδειγμα του συμπολίτη του Κωνσταντίνου Καβάφη. Και οι δύο δημιουργοί βι-
ώνουν τον μύθο και την ιστορία της Ελλάδας, ως «ξένοι», εκ του μακρόθεν, με δέος, θαυμα-
σμό και νοσταλγία, αλλά και με μια ανοίκεια ελευθερία, που πηγάζει από την κοσμοπολιτική 
παιδεία τους και ενθαρρύνεται από την απόσταση.

Ο Παρθένης είναι ο μόνος Έλληνας ζωγράφος του 20ού αιώνα που ανατρέχει σταθερά στο 
ελληνοχριστιανικό πάνθεον για να αντλήσει έμπνευση, με εξαίρεση την ιδιαίτερη περίπτωση 
του Εγγονόπουλου, όπου όμως η ελευθεριότητα των ιστορικών του παρεκβάσεων έχει ως 
άλλοθι τον Σουρεαλισμό.

 Το πρώιμο ενδιαφέρον του Παρθένη για τη θρησκευτική ζωγραφική, που εκδηλώνεται ήδη 
κατά τα χρόνια των σπουδών του στη Βιέννη (1897-1903) -με τη συμμετοχή του στην εικο-
νογράφηση του εκεί ελληνορθόδοξου ναού του Αγίου Γεωργίου- δεν πρέπει να μας αιφνι-
διάζει. Το κίνημα του Συμβολισμού, η Sezession της Βιέννης, η διδασκαλία του μυστικιστή 
Dieffenbach, που τον είχαν διαμορφώσει, ευνοούσαν αυτό το ενδιαφέρον. Άλλωστε, ολό-
κληρο το ευρωπαϊκό ρεύμα του Συμβολισμού, και ιδιαίτερα οι Γάλλοι εκπρόσωποί του, με 
προεξάρχοντες τον πρεσβύτερο Puvis de Chavannes και τον νεότερο Maurice Denis, που 
έμελλε να επηρεάσουν βαθιά τον Παρθένη, όχι μόνο αναζητούσαν το ιερό μέσα στην καθη-
μερινότητα, αλλά ασκούσαν ως ιδιαίτερο είδος τη θρησκευτική ζωγραφική, συμβάλλοντας 
ριζικά στην ανανέωσή της. 

Ο νέος ζωγράφος συνέχισε να ασχολείται με τη θρησκευτική τέχνη και μετά την πρώτη εγκα-
τάστασή του στην Ελλάδα το 1903. Τα γνωστά εικονογραφικά σύνολα του Παρθένη στην πε-
ριοχή της Καβάλας, στη Δράμα, στον Πόρο αλλά και στον ναό του Αγίου Γεωργίου στο Κάι-
ρο δεν ξεφεύγουν από τη νεοαναγεννησιακή προσαρμογή της βυζαντινής αγιογραφίας, που 
πρότειναν ο Λουδοβίκος Θείρσιος ή ο Νικηφόρος Λύτρας. Αντίθετα, σημαντικές καινοτομίες ει-
σάγει ο Αλεξανδρινός καλλιτέχνης στις εικόνες που ζωγραφίζει για τον νεότευκτο ναό του 
Αγίου Αλεξάνδρου στο Φάληρο μετά το 1918. Ένα χρόνο πριν ο Παρθένης είχε εγκαταστα-
θεί μόνιμα στην Αθήνα από την Κέρκυρα και είχε γίνει μέλος της «Ομάδας Τέχνη», που συ-
γκέντρωνε τους νεωτεριστές ζωγράφους της ελληνικής καλλιτεχνικής σκηνής. Η «Ομάδα Τέ-
χνη», και ιδιαίτερα ο Παρθένης, έμελλε να γνωρίσουν την ενεργό υποστήριξη του κόμμα-
τος των Φιλελευθέρων. Η παραμονή του Παρθένη στο Παρίσι από το 1909 ως το 1911 είχε 
εμπλουτίσει τις εμπειρίες του, φέρνοντάς τον σε επαφή όχι μόνο με τους κύκλους των Γάλ-
λων συμβολιστών, αλλά και με τα πρωτοποριακά κινήματα του Φωβισμού και του Κυβισμού. 
Οι επιδράσεις αυτές θα αναδυθούν ως μνημονικό απόσταγμα και θα συγκεραστούν στη μελ-
λοντική δημιουργία του καλλιτέχνη.

Στις σκηνές που ζωγραφίζει για τον Άγιο Αλέξανδρο διακρίνουμε μια μνημειακή ιερατικό-
τητα, που πηγάζει από στοιχεία αντλημένα από διαφορετικές πηγές: Αρχαιότητα, Βυζάντιο, 
Θεοτοκόπουλος και γαλλικός Συμβολισμός έχουν συμβάλει σ’ αυτή την ευτυχή κράση, που 
μπορούμε να θεωρήσουμε ως μια από τις πρώτες επιτυχείς προτάσεις «εκσυγχρονισμού» 

Το θρησκευτικό θέμα 
και η ιερότητα της γραφής 

στη ζωγραφική 
του Κωνσταντίνου Παρθένη 

Κωνσταντίνος Παρθένης 
(Αλεξάνδρεια 1878/1879-Αθήνα 1967)
Η Παναγία με τον Χριστό, πριν τον Μάιο του 1935
λεπτομέρεια

Konstantinos Parthenis 
(Alexandria 1878/1879-Athens 1967)
Madonna and Child, before May 1935
detail
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της θρησκευτικής ζωγραφικής μέσα από την εμπειρία και της μοντέρνας τέχνης. Το δωδε-
κάορτο του ναού του Αγίου Αλεξάνδρου, που ανήκει στις συλλογές της Εθνικής Πινακοθή-
κης και το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην έκθεση του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος 
στη Χίο, συνοψίζει σε μικρή κλίμακα τις καινοτομίες της εικονογράφησης του ναού: Απλο-
ποίηση, σχηματοποίηση, ιερατικότητα και ιδιαίτερη ευαισθησία στο χρώμα είναι τα τεχνο-
τροπικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν αυτό το σύνολο.

Σε αδημοσίευτο σημειωματάριό του, που φυλάσσεται στο αρχείο της Εθνικής Πινακοθήκης, 
ο Παρθένης αναγνωρίζει τους ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στην αρχαία και τη βυζαντινή τέ-
χνη, εξαίροντας ιδιαίτερα τα έργα του 11ου αιώνα. Γνωρίζουμε ότι όχι μόνο θαύμαζε τα ψη-
φιδωτά του Δαφνιού, που αντιπροσωπεύουν την πιο κλασικιστική έκφραση της βυζαντινής 
τέχνης, αλλά είχε φιλοτεχνήσει και αντίγραφά τους. Οι κομψές στάσεις με τον έντονο χιασμό 
των κινήσεων, η κλασική πτυχολογία, συνδυάζονται στην εικονογράφηση του Αγίου Αλεξάν-
δρου με τις σχηματοποιήσεις της βυζαντινής ζωγραφικής, ενώ ο κανόνας με τις ραδινές μορ-
φές παραπέμπει στον Γκρέκο. 

Η αναζήτηση που εγκαινίασε ο Παρθένης στο Φάληρο έμελλε να συνεχιστεί στη Μητρόπο-
λη της Άμφισσας, μια δεκαετία αργότερα, από τον Σπύρο Παπαλουκά σε άλλο, πιο βυζαντινί-
ζον και πιο τολμηρό νεωτερικό ύφος με έντονες επιδράσεις από τον Φωβισμό, ιδιαίτερα στο 
χρώμα. Ο Φώτης Κόντογλου θα στρέψει τους δείκτες πορείας αυτής της αναζήτησης προς 
το Βυζάντιο, ανακόπτοντας τις νεωτερικές απόπειρες για μια μοντερνιστική αναγέννηση της 
θρησκευτικής εικονογραφίας.

Τα έργα που επέλεξε η εμπνευσμένη επιμελήτρια της έκθεσης Ζίνα Καλούδη για την έκθεση 
στη Χίο σηματοδοτούν αυτή την ιστορική πορεία: από τη μεταβυζαντινή τέχνη ως την ανα-
βίωση της βυζαντινής παράδοσης από τον Κόντογλου και τους μαθητές του και ως την ελεύ-
θερη και τόσο προσωπική ερμηνεία της θρησκευτικής θεματολογίας από τον Παρθένη στο 
ώριμο έργο του. Την πρώιμη στροφή από τη μεταβυζαντινή παράδοση προς τη δυτική ιταλι-
κή τέχνη αντιπροσωπεύουν σ’ αυτή την πορεία οι Επτανήσιοι Παναγιώτης Δοξαράς και Γερά-
σιμος Πιτζαμάνος.

Η Μήτηρ Θεού, το μικρό αυτό αριστούργημα του Νικόλαου Γύζη, που αποτελεί μια προσω-
πική προσέγγιση του θρησκευτικού θέματος, πέρα από τη δογματική ή λειτουργική χρήση 
της εικόνας, εισάγει στον ανάλογο δημιουργικό διάλογο του Παρθένη με αυτό το είδος, που 
καλύπτει ένα ιδιαίτερα πλούσιο κεφάλαιο του πολύτροπου έργου του. Την προδιάθεση του 
Παρθένη για τη θρησκευτική θεματογραφία την εκφράζει με μεγαλειώδη τρόπο το Κεφάλι 
του Χριστού, ένας πίνακας υπερφυσικού μεγέθους που εμφανίζεται σε κριτική του 1901 με 
τον τίτλο «Ανθρωπότης». Απεικονίζει την υπερμεγέθη κεφαλή του πάσχοντος Ιησού να φέ-
ρει τον ακάνθινο στέφανο και να στρέφει το βλέμμα έμπλεο δακρύων προς τον ουρανό. Εξαι-
ρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η πουαντιλιστική τεχνική, βασισμένη στον διάλογο θερμών 
και ψυχρών με μια διαβάθμιση του μεγέθους των «στιγμών», εκτελεσμένη με αξιοθαύμα-
στη ακρίβεια, που μαρτυρά μεγάλη εξοικείωση με τα νεοïμπρεσιονιστικά κινήματα του Πα-
ρισιού. Μολονότι, όπως έχει επισημανθεί, ο Παρθένης αντιγράφει μια ανάλογη, πολύ κατώ-
τερη, σύνθεση του δασκάλου του Dieffenbach, το έργο διαθέτει μιαν ιδιαίτερη πνευματικό-
τητα και εκπέμπει μια σαγηνευτική αύρα.

Το επόμενο αριστούργημα του αλεξανδρινού καλλιτέχνη είναι ο Ευαγγελισμός, μια σύνθε-
ση που έμελλε να επαναλάβει αρκετές φορές. Μια από τις εκδοχές της είχε γνωρίσει τη διε-
θνή αναγνώριση, αφού είχε βραβευτεί στο «Σαλόν της θρησκευτικής τέχνης» στο Παρίσι το 
1911. Ο Παρθένης θα δωρίσει μια παραλλαγή της ξακουστής αυτής σύνθεσης στον φίλο 
του Αλέξανδρο Παπαναστασίου με την εύγλωττη αφιέρωση «εις ανάμνησιν της ενδόξου ημέρας 
25ης Μαρτίου 1924». Τόσο η ιστορική αυτή σύνθεση όσο και αυτή που παρουσιάζεται στην έκ-
θεση της Χίου ανήκουν στις συλλογές της Εθνικής Πινακοθήκης.

Ο Ευαγγελισμός παρουσιάζει σημαίνουσες εικονογραφικές καινοτομίες: η σκηνή τοποθε-
τείται στον εξωτερικό χώρο μπροστά σε μια κρήνη, σύμφωνα με την περιγραφή του από-
κρυφου ευαγγελίου του Ιακώβου (πρόκειται για το προαύλιο του ναού του Αγίου Γεωργίου 
στον Πόρο). Ο άγγελος αντί κρίνου κρατάει αρχαία λύρα. Η εικονογραφική αυτή παρέκκλιση 
-εκτός του ότι μας υπενθυμίζει τη σχέση του ζωγράφου με τη μουσική- εκφράζει την ιδεο-
λογική άποψη του Παρθένη, που προσεγγίζει τον ελληνικό πολιτισμό ως μία αδιάσπαστη δι-
αχρονία. Έτσι ερμηνεύονται και οι αρχαίες μορφές που βαδίζουν αμέριμνες στο κάτω μέρος 
της Πλαγιάς (1908), ενός τοπίου που ζωγραφίζεται την ίδια εποχή και απεικονίζει κατά πάσα 
πιθανότητα την περιοχή του Κοκκιναρά.

Ο Ευαγγελισμός, μπορεί να εμπνέεται από ανάλογες συνθέσεις του Maurice Denis, αλλά το 
προσωπικό ύφος του Παρθένη επιβάλλεται και σβήνει με την ακτινοβολία του κάθε αλλό-
τρια επίδραση. Το πνευματικό και ποιητικό στοιχείο, που αποτέλεσαν αείποτε την ομολογη-
μένη αναζήτηση του καλλιτέχνη, βρίσκουν στη σύνθεση του Ευαγγελισμού τον ιδανικό ορι-
σμό τους. Οι άυλες μορφές της Παναγίας και του Αγγέλου μεταβάλλονται σ’ αυτές τις συνθέ-
σεις σε ιδεογράμματα, που μετεωρίζονται σε ένα απροσδιόριστο ατμοσφαιρικό διάστημα, 
όπου κυριαρχούν αιθέρια γαλάζια και αβρά ρόδινα χρώματα.

Σε εντελώς άλλο πνεύμα έχει ζωγραφιστεί η Ανάσταση (1917-1919), με τις ισχυρές σχηματο-
ποιήσεις, την καμπυλόγραμμη γραφή και την ιδιαίτερη χρωματολογία. Η απόλυτη ενσωμά-
τωση των μορφών μέσα στις «αναδιπλώσεις» ενός σχηματικού φανταστικού τοπίου θυμίζει 
έργα του Θεοτοκόπουλου όπως Η προσευχή στο όρος των ελαιών.

Η μνημειακή σύνθεση της Αποκαθήλωσης μας οδηγεί προς το τέλος της δεκαετίας του ’20, 
εποχή που κυοφορούνται τα μεγαλειώδη, υπερφυσικά δρώμενα των ώριμων έργων του Παρ-
θένη, με αποκορύφωμα την Αποθέωση του Αθανασίου Διάκου (π. 1932). Ο καλλιτέχνης έχει 
αρχίσει να χρησιμοποιεί ως προνομιακό πεδίο προβολής των ζωγραφικών του οραμάτων το 
πίσω μέρος του καμβά. Το ζεστό φαιό του χρώμα γίνεται το δέρμα που θα δεχτεί τα αιθέρια 
στίγματα μιας σχεδόν αχειροποίητης γραφής. Τα σώματα του νεκρού Χριστού και της θρη-
νωδού Παναγίας έχουν σχεδιαστεί με μια καμπυλόγραμμη γραφή που ολοκληρώνεται στο 
ωοειδές σχήμα που τις περικλείει. Στα κυρτά σχήματα, που εκφράζουν, με την αφηρημέ-
νη γλώσσα των μορφών, τον θάνατο και τον θρήνο, αντιβάλλεται η ευθύγραμμη σκληρότη-
τα των τριών σταυρών. Τα χρώματα είναι ελάχιστα: ένα γαιώδες κόκκινο για τα περιγράμμα-
τα και τον αιμάτινο δίσκο του ήλιου, ένα βαθύ μπλε, σχεδόν μαύρο, για τη σκιά, για τον πέ-
πλο της Θεοτόκου και για το μαύρο φεγγάρι της νύχτας, λίγα λευκά για τα φώτα. Ο Παρθένης 
έχει φτάσει στην απόλυτη αφαίρεση για να εκφράσει τον βαθύτερο πόνο. Είναι φανερό ότι ο 
Γκρέκο έχει επηρεάσει τον νεότερο ομότεχνό του, όχι μόνο στην τυπολογία των μορφών του 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Ο Παρθένης και η ιερότητα της γραφής Το θρησκευτικό θέμα και η ιερότητα της γραφής στη ζωγραφική του Κωνσταντίνου Παρθένη 
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με τα λιγνά και ραδινά σώματα, αλλά κυρίως στο πνεύμα και στον συμβολισμό, που αναγνώ-
ριζε ο νεότερος ως την κυριότερη αρετή των έργων του Κρητικού ζωγράφου. 

Την ίδια εποχή και με την ίδια αχειροποίητη γραφή, σαν πλασμένη με «αιθέρα», όπως θα έλε-
γε ο μαθητής του μεγάλου δασκάλου Γιάννης Τσαρούχης, έχει ζωγραφιστεί και η Παναγία με 
τον Χριστό (αρχές του ’30). Το εικονογραφικό της πρότυπο ανάγεται στην πρώιμη Αναγέννη-
ση, και ιδιαίτερα στις ανάλογες συνθέσεις του Giovanni Bellini. Σπάνια ωστόσο θα συναντή-
σουμε στην τέχνη μια τόσο αβρή, τόσο τρυφερή έκφραση της μητρικής στοργής, ένα άγ-
γιγμα των χεριών, μια θωπεία των προσώπων, που να διεγείρουν ανάλογο ρίγος στον θεατή.

Η έκθεση αυτή, που οργανώνεται για πρώτη φορά ειδικά για το Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» στη 
Χίο, έχει διπλό σκοπό: η Εθνική Πινακοθήκη, το σημαντικότερο μουσείο νεότερης ελληνι-
κής τέχνης στη χώρα μας, παρουσιάζοντας το θρησκευτικό έργο ενός από τους επιφανέστε-
ρους Έλληνες καλλιτέχνες, θέλησε να σηματοδοτήσει με ένα σημαντικό πνευματικό γεγο-
νός την επίσκεψη, στο νησί της Χίου και στο Ίδρυμα, του Παναγιωτάτου Πατριάρχη Κωνστα-
ντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαίου, του οποίου τα ευρύτατα πνευματικά ενδιαφέροντα είναι 
γνωστά. Θελήσαμε επίσης να εκφράσουμε, με την έκθεση αυτή, την ευγνωμοσύνη και την 
αγάπη μας προς τον φίλο και ευεργέτη της Εθνικής Πινακοθήκης κ. Παναγιώτη Τσάκο. Χάρη 
στην επέμβασή του σε μια κρίσιμη στιγμή μπόρεσε να προχωρήσει το πρόγραμμα της επέ-
κτασης της ΕΠΜΑΣ και τον ευχαριστούμε θερμά. Αλλά και το φιλότεχνο κοινό της όμορφης 
Χίου, και ιδιαίτερα οι νέοι, θα μπορέσουν να απολαύσουν αυτή την αποκαλυπτική και τόσο 
πνευματική έκθεση.

Θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια οφείλω στην άξια συνεργάτιδά μου, Ζίνα Καλούδη, 
Επιμελήτρια του Μουσείου μας, που εισηγήθηκε και έφερε σε πέρας με άψογο τρόπο την 
οργανωτική ευθύνη της έκθεσης. Ευχαριστούμε θερμά τον Διευθυντή του Ιδρύματος «Μα-
ρία Τσάκος» κ. Παύλο Καλογεράκη και τους συνεργάτες του για την αμέριστη βοήθεια τους. 
Πάνω από όλους, όμως, ευχαριστώ τον αγαπημένο φίλο και σταθερό υποστηρικτή της Εθνι-
κής Πινακοθήκης, τον Καπετάν Παναγιώτη Τσάκο. Του ευχόμαστε υγεία και δύναμη για να 
συνεχίσει το σημαντικό ευεργετικό έργο του, τόσο απαραίτητο, ιδιαίτερα στους χαλεπούς 
καιρούς που βιώνει η χώρα μας

Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα
Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης

Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης- 
Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου

T he Alexandrian-born Konstantinos Parthenis perceived his metropolitan native country 

as a member of the Greek Diaspora. To understand his outlook on the permanence of 

legend and history that is Greece – an inexhaustible source of inspiration for his work – 

we only need to take a look at the archetypal example of his fellow Alexandrian, Constantine 

Cavafy. Both artists experienced the myth and history of Greece as ‘foreigners’, from a distance, 

filled with awe, admiration and longing, but also with extraordinary freedom, stemming from 

their cosmopolitan culture and encouraged by distance.

With the exception of the peculiar case of Engonopoulos, whose liberty of historical digressions 

was licensed by Surrealism, Parthenis was the only twentieth-century Greek artist who 

constantly revisited the Greco-Christian pantheon for inspiration.

We should not be surprised by Parthenis’ early interest in religious painting, already evident during 

his student years in Vienna (1897–1903), where he contributed to the painting decoration of the 

Greek-Orthodox church of St George. His interest was nourished by the Symbolist movement, 

the Vienna Secession, the mystical teaching of Dieffenbach, which were all part of his artistic 

formation. Besides, the stream of European Symbolism in general, its French exponents in 

particular, chiefly the older Puvis de Chavannes and the younger Maurice Denis, who were to 

exert profound influence on Parthenis, not only sought to discover the sacred in daily life, but also 

practised religious painting as a distinct genre, making an enormous contribution to its renewal. 

The young artist continued to pursue religious art after his first settlement in Greece, in 1903. 

Parthenis’ well-known church painting sets in Kavala, Drama, Poros and in the church of St 

George in Cairo do not detract from the neo-Renaissance adaptation of Byzantine hagiography 

proposed by Ludwig Thiersch, or Nikephoros Lytras. Instead, the Alexandrian artist introduced 

important innovations in his paintings for the newly built church of St Alexander in Faliro after 

1918. A year before, Parthenis had permanently moved from Corfu to Athens and joined Omada 

Techni artists’ group, which gathered the modernist in the Greek visual-art scene. Omada Techni, 

and Parthenis in particular, enjoyed the active support of the Greek Liberal Party. Parthenis’ stay 

in Paris in 1909–1911 had enriched his experience, bringing him into contact, not only with the 

French Symbolist circles, but also with the avant-garde movements of Fauvism and Cubism. 

Memories of these influences would ultimately trickle into the artist’s own creative work.

Monumental solemnity is evident in his images for the church of St Alexander, arising from 

elements drawn from various sources: Antiquity, Byzantium, El Greco and French Symbolism 

have all contributed to this happy blend, which may be regarded as one of the earliest successful 

proposals for the ‘modernisation’ of religious painting through the experience of modern art. The 

Twelve Great Feasts from the church of St Alexander in the National Gallery – Alexandros Soutzos 

Museum collections, a group of paintings that goes on display for the first time in the exhibition 

on Chios sponsored by the Maria Tsakos Foundation, succinctly epitomises the innovations in 

church painting – simplification, stylisation, solemnity and an outstanding sensitivity to colour 

are the qualities that characterize this set.

In an unpublished notebook in the archives of the National Gallery – Alexandros Soutzos Museum, 

Parthenis acknowledges the strong ties between ancient and Byzantine art, praising eleventh-

century art in particular. We know that he admired the Daphni mosaics, supreme examples of the 

Religious Themes 
and Sanctity of Touch 

in Konstantinos Parthenis’ Painting

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Ο Παρθένης και η ιερότητα της γραφής
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neoclassical in Byzantine art, enough to make copies after them. In the paintings in the church of 
St Alexander, the elegant poses, with their pronounced contrapposto, and the neoclassical drapery 
are fused with Byzantine stylisation, while the canon of the slender figures echoes El Greco. 

The exploration begun by Parthenis in Faliro was to be continued by Spyros Papaloukas in the 
Amfissa Cathedral, a decade later, in a different, more decidedly Byzantine and boldly modernist 
style, strongly influenced by Fauvism, especially in colour. Fotis Kontoglou’s exploration would 
take him towards Byzantium, putting an end to the ground-breaking pursuit of the modernist 
revival in religious painting.

The artworks selected by the inspired curator Zina Kaloudi for the Chios exhibit trace this historical 
process: from post-Byzantine art through the Byzantine-tradition revival by Kontoglou and his 
pupils to the free and highly personal interpretation of religious subjects in Parthenis’ mature 
work. The early shift from post-Byzantine tradition to Italian art is represented in this context by 
the Ionian artists Panagiotis Doxaras and Gerasimos Pitzamanos.

Beyond doctrinal or ritual aspects, Mother of God, a small-scale masterpiece by Nikolaos Gysis, 
is a profoundly personal approach to a religious subject and serves as an introduction to 
Parthenis’ related creative dialogue with this genre, which comprises an extremely rich chapter 
in his multifaceted oeuvre. Parthenis’ penchant for religious themes is manifested in majestic 
fashion in Head of Christ, a larger-than-life painting mentioned in a 1901 review under the title 
“Humanity”. It depicts a large-scale head of Christ the sufferer, wearing the crown of thorns and 
turning his tearful eyes towards the sky. Notable here is the pointillist technique, based on the 
interplay of warm and cool colours and varying the size of the dots, executed with astonishing 
precision – testifying to the artist’s familiarity with the neo-impressionist movements in Paris. 
Although Parthenis copies a much lesser work by his teacher, Dieffenbach, as noted, his own 
work possesses outstanding spirituality and radiates a seductive aura.

The next masterpiece by the Alexandrian artist is the Annunciation, a theme of which he made several 
versions. One of them earned international acclaim, having been awarded at the Salon of Religious 
Art in Paris, in 1911. Parthenis donated another version of this famous work to his friend, Alexandros 
Papanastassiou, adding the eloquent dedication: ‘In commemoration of the glorious day of March 
25, 1924’ (when monarchy was abolished). Both this historical composition and the one on display 
in the Chios exhibition are in the National Gallery – Alexandros Soutzos Museum collections.

The Annunciation contains significant iconographic innovations: The scene is set outdoors, in front 
of a fountain (the churchyard of St George on Poros), following the description of the apocryphal 
Gospel of James. Rather than a lily, the angel holds a lyre. In addition to alluding to the artist’s 
intimate relationship with music, this iconographic deviation demonstrates Parthenis’ view of 
the Greek civilisation as an unbroken continuity. The same applies to the ancient figures that 
walk carefree at the bottom of Slope (1908), a landscape produced during the same period and 
probably depicts an area at Kokkinaras.

The Annunciation may be inspired by similar compositions by Maurice Denis, yet Parthenis’ 
unmistakable style prevails and outshines all foreign influence. The spiritual and poetic elements 
– the artist’s self-professed perennial quest – find their supreme expression in Annunciation. 
In these works, the incorporeal figures of the Virgin and the Angel morph into ideograms that 
levitate in an undefined atmospheric space dominated by ethereal blues and pinks.

An altogether different spirit informs the strongly stylised, curvilinear and distinctively coloured 
Resurrection (1917–1919). The seamless integration of the figures into the ‘drapery’ of a sketchy 
imaginary landscape reminiscent of El Greco’s works, such as Prayer in the Mount of Olives.

The monumental Deposition brings us to the late 1920s, a time of gestation for the sublime, 
preternatural happenings of Parthenis’ mature works culminating in the Apotheosis of Athanassios 
Diakos (c. 1932). The artist now started using the background as the location of choice for his 
pictorial visions. Its warm grey colour becomes a skin that receives ethereal touches, almost not 
made by human hand. The figures of the dead Christ and the mourning Virgin have been drawn 
in a curvilinear hand and enclosed in oval outlines. The curved shapes, which convey death and 
mourning through the abstract language of forms, are contrasted to the three harsh, linear 
crosses. The colour palette is minimal: an earthy red for outlines and the blood-red disk of the 
sun, a deep blue, almost black, for the shadows, the Virgin’s veil and the black moon, and a few 
whites for the highlights. Parthenis has arrived at absolute abstraction in his struggle to convey 
profound pain. El Greco has clearly influenced his modern-day fellow craftsman, not only in the 
typology of the slender-bodied figures, but also in spirit and symbolism – the very qualities that 
the modern artist regarded as the supreme virtues of the Cretan master’s works. 

Madonna and Child was produced around the same period (early 1930s) and in the same style, 
almost not made by hand, as if modelled from ‘ether’, according to a disciple of the great master, 
Yannis Tsarouchis. The iconographic model harks back to the early Renaissance, particularly related 
paintings by Giovanni Bellini. Rare, however, is such a tender, graceful expression of maternal 
affection, such a touch, caressing the faces and eliciting such an emotional response in the viewer.

Organised for the first time especially for the Maria Tsakos Foundation on Chios, this exhibition 
serves a dual purpose: By showing religious works by a pre-eminent Greek artist, the National 
Gallery – Alexandros Soutzos Museum, the country’s foremost museum of Modern-Greek art, 
wishes to mark with a major cultural event the visit to the island of Chios and the Foundation of 
His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew, whose wide-ranging intellectual interests 
are well-known. Furthermore, we would also like to express our gratitude and love for our friend 
and benefactor of the National Gallery, Panagiotis Tsakos. We would like to extend our sincere 
thanks to him for his intervention at a critical moment, which enabled the National Gallery’s 
expansion project to move ahead. Moreover, art lovers on the beautiful island of Chios, especially 
young people, will have an opportunity to enjoy this enlightening, spiritual exhibition.

I would like to extend my sincere thanks and congratulations to my worthy colleague, Zina 
Kaloudi, Curator of the National Gallery, who suggested and carried out impeccably the 
organizational responsibility of this exhibition. We would like to thank the Director of the Maria 
Tsakos Foundation, Pavlos Kalogerakis, and his colleagues for their unwavering support. Above 
all, however, I would like to thank the dear friend and committed supporter of the National 
Gallery, Captain Panagiotis Tsakos. We wish him health and strength so as to continue his 
important beneficial work, so urgently needed in these difficult times facing Greece.

Marina Lambraki-Plaka
Professor Emerita of Art History

Director, National Gallery – Alexandros Soutzos Museum

Religious Themes and Sanctity of Writing in Konstantinos Parthenis’ PaintingRELIGIOUS SUBJECTS IN MODERN GREEK PAINTING Parthenis and the Sanctity of Touch
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Μπροστά στο καβαλέτο, ο Ευαγγελιστής Λουκάς κρατά στο δεξί χέρι το πινέλο, 
ενώ προσηλωμένο το βλέμμα στρέφεται προς την εικόνα, προς το κενό, προς μα-
κριά ή προς το εσωτερικό, όπου η εικόνα πραγματώνεται ένδον. Ζωγραφίζοντας 

την Παναγία και το βρέφος, ο ζωγράφος ψελλίζει τα ίδια λόγια «καθεξῆς σοι γράψαι»3, 
αυτή τη φορά τα χαράσσει με χρυσό, τα λόγια αυτά που ταπεινά επανέλαβαν φορές αμέ-
τρητες αγιογράφοι, ζωγράφοι, γραφείς.

«Μπροστά στη σιωπή / Πως τα άφραστα  να φράσσω; / Λάμπε ποίημα»4.«Ο ποιητής είναι 
ανάγκη, δίχως άλλο, να’ χει χαρίσματα ζωγράφου» γράφει ο Φώτης Κόντογλου. «Δεν μπορώ να 
καταλάβω πως βρίσκουνται άνθρωποι που δεν το’ χουν εννοήσει. Στην τέχνη του συγγραφέα χρειά-
ζεται να γίνει ζουγραφιά το κάθε τι, είτε αίστημα είναι, είτε σκέψη. Για τούτο και τα πρώτα έργα της 
ανθρωπότητας, και γενικά τα μεγαλύτερα, είναι γεμάτα παρομοιώσεις»5. Αφηγητής εικόνων που 
αποκαλύπτονται δια του φωτός, αναζητώντας το φως, ο ποιητής-ζωγράφος γίνεται γέφυ-
ρα και όχημα φωτός. Μόνος στο εργαστήριο ο ευαγγελιστής, γιατρός, αφηγητής, ζωγρά-
φος, ιστορεί την Παναγία, πότε μόνη πότε βρεφοκρατούσα. Η μορφή του Ευαγγελιστή 
Λουκά αποτελεί ιδιαίτερα αγαπημένο θέμα των φλαμανδών ζωγράφων του 15ου και του 
16ου αιώνα και ο Ευαγγελιστής γίνεται ο προστάτης της συντεχνίας των ζωγράφων στις 
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες6. 

Οφείλει να παρουσιάζεται «νέος, σγουροκέφαλος, ολιγογένης, ιστορών την Θεοτόκον»7 συμ-
βουλεύει ο μοναχός-ζωγράφος στην «Ερμηνεία των ζωγράφων ως προς την εκκλησιαστι-
κήν ζωγραφίαν».

Λίγο μετά το 1435, ο Rogier van der Weyden  (περ. 1400-1464) προσδίδει στον Λουκά τα 
δικά του χαρακτηριστικά, ενώ ζωγραφίζει την Παρθένο και το βρέφος8, έργο που πιθανό-
τατα προέρχεται από το παρεκκλήσιο του Αγίου Λουκά στον ναό της Sainte-Gudule στις 
Βρυξέλλες τιμώντας έτσι τη συντεχνία των ζωγράφων της  πόλης όπου ο ζωγράφος είχε 
μόλις εγκατασταθεί9. 

Ο «ιερομόναχος και ζωγράφος Διονύσιος εκ Φουρνά των Αγράφων» όπως παρουσιάζει ο 
ίδιος τον εαυτό του ξεκινά την πραγματεία υποδεικνύοντας τις δεήσεις που πρέπει να κά-
νει ο ζωγράφος πριν αρχίσει να ζωγραφίζει καταλήγοντας στο Λουκά που «δια του αγίου 
Πνεύματος συνετίσας τον θείον απόστολόν σου και Ευαγγελιστήν Λουκάν, την μορφήν της πανα-
μώμου σου μητρός διαγράψαι φερούσης σε ως βρέφος εν ταις αγκάλαις αυτής»10. Κάθε δέηση μία 
επίκληση, κάθε επίκληση και Ταπείνωση. 

Ανατρέχοντας στις λέξεις του Ισάακ του Σύρου, ο Φώτης Κόντογλου θύμιζε: «Ουδείς γνω-
ρίζει την αγαλίασιν οπού έρχεται από τον κλαυθμόν, ειμή μόνον όσοι παρέδωσαν τας ψυχάς των εις 
τούτον το έργον»11. Επίκληση, ταπείνωση, Pietà είναι ο τίτλος του γλυπτού του Χρήστου Κα-
πράλου, γλυπτό ερμητικό όσο και εξομολογητικό, κάποιος – γυναίκα; άνδρας; - προσπέ-
φτει στα γόνατα μορφής ασάλευτης - γυναίκα; άνδρας; -. «[…] Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι 
αὐτοὶ παρακληθήσονται […]» γράφει ο Ματθαίος12. Κάθε επίκληση, παράκληση, νερό που 
τρέχει από την πηγή στο δοχείο, δίδυμες κόρες13.

Γλύπτης στιβαρός, ακάματος, ζυμωμένος με την ιστορία της νεώτερης Ελλάδας, ο Κα-
πράλος ανάμεσα στα θέματα της αρχαίας ελληνικής τέχνης, στοχάζεται και ανασυνθέτει 
τη δική του ερμηνεία για δύο κορυφαίες στιγμές του Πάθους, τη Σταύρωση και τον Θρή-

Και πάνω σε χρυσό, 
μεγάλο βάθος, το εικονίζω1, 

ως αν άλλος ήλιος 
και χρυσολαμπροκίνητος σελήνη2

Άγνωστος 
Ευαγγελιστής Λουκάς, 17ος αιώνας
λεπτομέρεια

Unknown
Luke the Evangelist, 17th century
detail
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νο, την Πιετά. Διαλέγει δέντρα που βυθίστηκαν στο θαλασσινό νερό και εξανθρωπίζονται για 
τη Σταύρωση, παρουσίες που χυτεύτηκαν στον μπρούντζο για τον Θρήνο. Ακινητούν στους 
απόηχους της ιστορίας, ο θρήνος της Αποκαθήλωσης από τον σταυρό φέρει αχό μνήμης, 
- η ιστορία, η επίκληση, το Πάθος -  και αχό κάθαρσης – η ιστορία, η επίκληση, το Φως -.

Ανάμεσα, στην κατανυκτική εξιστόρηση του αληθούς από τον Λουκά και την λυτρωτική 
ταπείνωση του Θρήνου αναπτύσσονται ως υμνητικές φωτεινές παρουσίες οι τρεις ενότη-
τες της έκθεσης14. 

Α. Ο τόπος

Αγία Σοφία, Άθως, Μυστράς, Μετέωρα… τόποι προσευχής, ιστορίας, πυκνής μνήμης, τό-
πος που συνδέθηκε με τις εκφάνσεις του ιερού, σημεία μέσα στο χρόνο15. Γράφοντας και 
χαράσσοντας τις εκλάμψεις του ιερού, οι ζωγράφοι ιστορούν την πορεία, μέσα στο χρό-
νο, μεταφέροντας από τόπο σε τόπο σχεδόν πάντοτε φθόγγους και ήχους, σχήματα και 
χαράξεις βυζαντινής γραφής. Ο Κωνσταντίνος Παρθένης βλέπει υψιπετείς αγγέλους με 
κοφτερά φτερά να σύρουν την οθόνη του πραγματικού για να αποκαλύψουν το σύμβο-
λο, ο Σπύρος Παπαλουκάς αποτυπώνει μια σκήτη στον Άθωνα τονίζοντας την αυστηρό-
τητα της γραμμής και την οικονομία του χρώματος, ως απόρροια μελέτης της βυζαντινής 
ζωγραφικής. Η ίδια αυτή ζωγραφική μπολιάζεται με τη λαϊκή ζωγραφική και την ανάγκη 
για ρήξη στα έργα του Αγήνορα Αστεριάδη καταλήγει στην αφοπλιστική απλότητα του 
Γιώργου Σικελιώτη. Θέλοντας να ορίσει τον τόπο καταγωγής, πραγματικό και συμβολικό, 
ο Μάριος Σπηλιόπουλος ανακαλεί την έννοια μέσω της μορφής.

Β: Πραγμάτωση, ο Ευαγγελισμός, η Παναγία με το βρέφος

Ο Κωνσταντίνος Παρθένης απλώνει σε μια μικρή επιφάνεια από σκληρό χαρτόνι ένα θη-
σαυρό από κυανά και ρόδινα χρώματα λαδιού πολύ αραιωμένα. Αφηγείται την κατάδυση 
του λόγου, την πραγμάτωσή του με όχημα μία θρησκευτική σκηνή, αποτυπώνοντας τον 
περίβολο της μονής του Αγίου Γεωργίου στον Πόρο του οποίου έχει αναλάβει την αγιο-
γράφηση το διάστημα 1904-1907. Η σκηνή διαδραματίζεται μπροστά στην κρήνη, κρή-
νη δροσιάς, κρήνη που ρέει φως και Λόγο, λόγο ιερό και λόγο του φωτός. Οι υπόλοιπες 
σκηνές με θρησκευτικό θέμα που ζωγραφίζει σε όλο τον υπόλοιπο βίο του ο Κωνσταντί-
νος Παρθένης διαδραματίζονται μπροστά σε ορεινούς όγκους απ’ όπου ξεπετάγονται ευ-
θυτενή κυπαρίσσια. 

Το 1726 υπέγραψε την μελέτη «Περί ζωγραφίας» ο ιππότης Παναγιώτης Δοξαράς τονίζο-
ντας ότι ο ζωγράφος όφειλε16, σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα «Πλην καλίτερον από κάθε 
άλλω είναι να δουλεύεσθε από το Φυσικόν, και αληθινόν, το οποίο τυχένει να το έχης αενάως κατ’ε-
μπροσθεν εις τα όμματα, ωσάν υπόδειγμα πρωτότυπον, και βέβαιον Διδάσκαλον»17.

Ο Παναγιώτης Δοξαράς (1662-1729), διδάχτηκε «την προφεσιόν της αγιογραφοσύνης»18 
στην ενετοκρατούμενη Ζάκυνθο και ζωγραφική στην Ιταλία. Συγκεράζοντας την παράδο-
ση της βυζαντινής ζωγραφικής και τη μελέτη της ιταλικής ζωγραφικής υλοποίησε το προ-
σωπικό του ζωγραφικό όραμα όχι πια με χρωστικές ουσίες που ανακατεύονται με αυγό, 

αλλά με ελαιοχρώματα όπως οι ζωγράφοι της δύσης, υλικό ακόμη νέο για την νεοελληνική 
ζωγραφική, που επιλέγει ο ζωγράφος για να απεικονίσει την Αγία οικογένεια.

«Αγαπημένη μου Σοφία, για την ενηλικίωσή σου, σου χαρίζω τούτη την Παναγία για να σε προσέχει. 
Ο πατέρας σου, 14.5.1935» γράφει στην αθέατη πλευρά του καμβά ο Παρθένης όταν ολοκλη-
ρώνει τη δική του εκδοχή για τη μητέρα και το βρέφος πριν τον Μάιο του 1935. Το χαρίζει 
στην κόρη του Σοφία, πολύτιμο δώρο. Ουράνια άλως τυλίγει τα πρόσωπα, το βλέμμα εί-
ναι στραμμένο στο εσωτερικό, προσηλωμένο. Η δική του εκδοχή για τη μητέρα αποδίδει 
στην άφατη τρυφερότητα σε αντίθεση με την επιβλητική μητέρα που αναδύεται φωτεινή 
μέσα από τα σκότη όπως την ερμηνεύει ο Νικόλαος Γύζης. 

Τρία χρόνια αργότερα το έργο θα εκτεθεί στην ΧΧI Μπιεννάλε της Βενετίας με τον αριθμό 
καταλόγου 20 και τον τίτλο Madonna con bambino.

Γ: Σκηνές από τον βίο του Χριστού

Κεντρικός άξονας της έκθεσης ορίστηκε εξαρχής η παρουσίαση, για πρώτη φορά, των 
δώδεκα έργων του Κωνσταντίνου Παρθένη από το ναό του Αγίου Αλεξάνδρου με θέμα τις 
σημαντικές στιγμές από τη ζωή του Χριστού, το δωδεκάορτο. Δώδεκα μικρών διαστά-
σεων έργα σε καμβά, έργα ιδιότυπα, σύνολο που αναπτύσσει με οικονομία τον μίτο μιας 
σκέψης σχετικά με την γραφή του θεϊκού, του υψηλού, ένα σύνολο έργων-συνειρμών. Τα 
δώδεκα έργα του Κωνσταντίνου Παρθένη, μικρών διαστάσεων, θεωρούνταν μέχρι πρό-
σφατα προσχέδια έργων που προορίζονταν για τον ναό του Αγίου Αλεξάνδρου στο Φά-
ληρο. Η έρευνα απέδειξε19 ότι πρόκειται για την τελική εκδοχή έργων που αναρτήθηκαν 
στον ναό, παρέμειναν εκεί ένα διάστημα, αλλά για άγνωστους λόγους απομακρύνθηκαν 
από τον ναό. 

Τα θρησκευτικά έργα του Παρθένη είναι τα τεκμήρια από την προσπάθεια ολόκληρης της 
ζωής του να μεταγράψει σε γραμμή και χρώμα τις μεγαλειώδεις στιγμές του υπερβατικού, 
του Πάθους, της Λύτρωσης. Με τον δικό του τρόπο θα ερμηνεύσει το ιερό που εγγράφε-
ται στην παράδοση του χριστιανισμού, στην ιστορία της βυζαντινής εικονογραφίας, στις 
καταβολές των θρησκευτικών θεμάτων, στην ιστορία της ευρωπαϊκής τέχνης και σκέψης, 
επιθυμώντας λύτρωση, προσωπική, εσωτερική κάθαρση. 

Ο Παρθένης βυθίστηκε τέλος στη μεγάλη σιωπή του ερημίτη, του μύστη, του ανθρώπου 
που απογυμνωμένος από τις κοσμικές επιθυμίες συνένωσε συγκεράζοντας αρχαία ελλά-
δα και βυζάντιο, ζωγραφική και σιωπή σε ένα σύστημα σημείων ακραίας λιτότητας. Τη 
ζωγραφική του διαπερνά ένα εσωτερικό φως που αποδίδει και φανερώνει τις φόρμες, τις 
μορφές των πραγμάτων. Αυτό το εσωτερικό φως δεν είναι άλλο από την ψυχή που αποδί-
δει την αλήθεια των μορφών. 

 «Υπάρχουν δύο είδη θρησκευτικής τέχνης» έγραφε το 1896 ο Maurice Denis «Η μία συναισθη-
ματική, εάν τολμώ να μιλήσω κατ’ αυτόν τον τρόπο, που ανακατασκευάζει την ομορφιά των θέσεων 
της προσευχής […] Το άλλο [είδος] εμπνέεται λιγότερο από τη ζωή και, για να πραγματώσει το από-
λυτο, αναπαράγει το κρυφό μυστικό της φύσης, τον αριθμό […]». «[…] Και είναι επίσης οι ζωγρά-
φοι που προσφέρουν στον Θεό τη μορφή των οραμάτων που Εκείνος ευνοεί, στο πέρασμα των αιώ-
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νων […] [Οι ζωγράφοι] συλλέγουν, επινοούν το ιδεώδες της θείας ομορφιάς σκορπισμένο στις ψυ-
χές των καιρών τους, για να το πραγματοποιήσουν και με τη σειρά τους να το επιβάλουν. Αυτοί που 
«βλέπουν» δεν βλέπουν παρά μέσα από τις φόρμες που κατασκεύασαν οι ζωγράφοι»20.

Η Μεταμόρφωσις, το πέρασμα από το ανθρώπινο στο υπερβατικό, είναι μία από τις 
τέσσερεις μικρών διαστάσεων εικόνες που αποτελούν μία ενότητα καθώς εικονίζουν το 
σύμβολο της πίστεως. Ο ζωγράφος παραμένει άγνωστος, οι εικόνες εκόσμησαν τον ναό 
του Αγίου Ιωάννη στη Ζάκυνθο πριν ενταχθούν στη συλλογή της Εθνικής Πινακοθήκης 
το 1919 καθώς το έτος αυτό ο πρώτος κρατικός προϋπολογισμός προέβλεψε για πρώτη 
φορά ένα ποσό για την αγορά έργων τέχνης με σκοπό τη συγκρότηση της συλλογής του 
νεοσύστατου μουσείου21.

Ο λόγος του Φώτη Κόντογλου είναι παρών με δύο δείγματα της γραφής του, ένα μικρών 
διαστάσεων έργο, αυγοτέμπερα σε χαρτόνι, όπου εικονίζονται οι Άγιοι Σαράντα χρονολο-
γημένο το 1960 από το χέρι του ζωγράφου αλλά και μία εικόνα του Χριστού Ελεήμονος. 

Το δραματικό νόημα της Σταύρωσης δεν λείπει από τους προβληματισμούς των καλλι-
τεχνών ούτε κατά τη διάρκεια του εικοστού αιώνα. Αντίθετα, με τη λήξη του Πρώτου 
Παγκοσμίου Πολέμου, η ακραία στιγμή του Πάθους απασχολεί ολοένα και συχνότερα 
και τους ζωγράφους για να εμφανιστεί με πολλαπλές και διαφορετικές σημασίες. Ακό-
μα, με το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, το Πάθος, η Σταύρωση αποτελεί πυρή-
να των προβληματισμών πολλών ζωγράφων ως νόημα για την ανθρώπινη ύπαρξη αλλά 
και ως μορφή για μία ζωγραφική του πνευματικού. Η πυκνή σημειολογία και η οργά-
νωση της βυζαντινής εικόνας ήταν η πνευματική αφορμή για τον Ad Reidhardt και τον 
Mark Rothko, κορυφαίες μορφές του αμερικανικού αφηρημένου εξπρεσσιονισμού. Ως 
απόρροια των προβληματισμών της σύγχρονης εποχής ο Κώστας Τσόκλης αποδίδει τη 
Σταύρωση με ένταση και δραματικότητα. Ο Bruce Nauman με το έργο του The True Art-
ist Helps the World by Revealing Mystic Truths, 1967 συμπύκνωσε την αναζήτηση του Ποιή-
ματος ορίζοντας τον πραγματικό καλλιτέχνη ως αυτόν που βοηθά στην αποκάλυψη της 
μυστικής αλήθειας.

Ως επίλογος

Το ποίημα, η εικόνα συντάσσεται άλλοτε με λέξεις και άλλοτε με ψιμυθιές και χρυσοκο-
ντυλιές. Σημείο εκκίνησης, αλλά και τόπος άφιξης είναι η όραση πέρα από τα φαινόμενα. 
Ο ποιητής-ζωγράφος αναζητά πάντοτε ένα επέκεινα.

«Χριστούγεννα, επέστρεψε ο ξένος στο / κελλί, κατόπιν αγρυπνίας και ξεκουρά / στηκε, 
μετά έστρωσε το τραπέζι και / άναψε δυο κεριά και είπε στον εαυτό / του χρόνια πολλά.

Ημέρα λαμπρή / καρδιά γαλήνια / μονάζω εδώ / μένω χωρίς κανέναν / με ιμάτιον μέλαν / 
Πρωί στο Κελλί»22.

‘Η όπως απέδωσε ένας άλλος ποιητής το μεγάλο χρυσό βάθος: «Έκλεισα τα μάτια και είδα»23.
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χνικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου του μουσείου την 7η. 12. 1919, Αρχείο ΕΠΜΑΣ. Η αγο-
ρά των εικόνων από την μικρή αυτή εκκλησία της Ζακύνθου θα πρέπει να συσχετισθεί με την περίοδο που 
ο τότε Διευθυντής της ΕΠΜΑΣ Ζαχαρίας Παπαντωνίου είχε διατελέσει Νομάρχης του νησιού. Η αγοραπω-
λησία εκκλησιαστικής περιουσίας εθεωρείτο νόμιμη ανάλογα με την περίσταση όπως ορίζοντας από τη 
νομοθεσία της εποχής 

22. Ιερομόναχος Συμεών, «Με ιμάτιον μέλαν καθώς άνεμος απλώς φυσά», σελ. 429
23. Ο τελευταίος στίχος από το ποίημα του Γιάννη Κοντού (1943-2015), «Μιλάει ο δράκος στον Άγιο Γεώρ-

γιο», σελ. 79

Και πάνω σε χρυσό, μεγάλο βάθος, το εικονίζω, ως αν άλλος ήλιος και χρυσολαμπροκίνητος σελήνηΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Ο Παρθένης και η ιερότητα της γραφής

Διονύσιος ο εκ Φουρνά, ιερομόναχος, «Ερμηνεία 
των ζωγράφων, ως προς την εκκλησιαστικήν 
ζωγραφίαν», Αθήνησι: Τυπογραφείο Φ. Καραμπίνη 
και Κ. Βάφα, 1853

Bruce Nauman (1941)
Τhe True Artist Helps the World by Revealing 
Mystic Truths (Window or Wall Sign), 1967 
νέον, 149,9 x 139,7 x 5,1 εκ.
Τhe Philadelphia Museum of Art 
αρ. έργου 2007-44-1

Bruce Nauman (1941)
Τhe True Artist Helps the World by Revealing 
Mystic Truths (Window or Wall Sign), 1967 
neon, 149.9 x 139.7 x 5.1 cm
Τhe Philadelphia Museum of Art 
inv. no 2007-44-

Δοξαράς Παναγιώτης (1662-1729), «Περί 
ζωγραφίας: χειρόγραφον του ΑΨΚΣΤ’ (1726)», 
Εν Αθήναις: Τύποις Α. Κτενά και Σ. Οικονόμου, 
1871 
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S tanding in front of the easel, St Luke the Evangelist holds the brush in his right hand, 
his gaze fixed on the image, the vacuum, the distance, or inwards, where the image 
is realized from within. Painting the Virgin and Child, the artist mumbles the same 

words, “to write an orderly account for you”,3 set out in gold this time – the humble words 
repeated countless times by icon painters, artists, writers.

“Where silence reigns / How to speak the unspeakable? / Shine forth, poem!”4 “The poet must 
certainly possess a painter’s gift”, writes Fotis Kontoglou. “How there can be people who cannot 
grasp this is beyond me. In the writer’s art everything needs to be visually depicted – whether a feeling 
or a thought. This is why the earliest, and generally the greatest, works of mankind are full of similes”.5 
A narrator of images revealed through light, searching for light, the poet-painter becomes 
a bridge and a vehicle of light. Alone in his studio, the evangelist, doctor, storyteller, painter 
describes the Virgin, sometimes alone and sometimes with Child. The figure of St Luke the 
evangelist is a favourite subject of 15th- and 16th-century Flemish artists, and the evangelist 
was the patron of the guild of painters in various European countries.6 

He must be depicted as “young, curly-haired, slightly bearded, depicting the Virgin”, 7 the 
monk-painter advises in his Painter’s Manual. 

Shortly after 1435, Rogier van der Weyden (c. 1400–1464) modelled after his own features 8 
Luke painting the Virgin with Christ, a work that probably came from the chapel of St Luke in 
the church of Sainte-Gudule in Brussels, and therefore a tribute to the guild of painters of the 
city where the painter had recently moved.9 

The ‘monk and painter Dionysios of Fourna, Agrafa’, as he introduces himself, begins his trea-
tise by suggesting the supplications the painter should recite before setting out to paint, con-
cluding with Luke: “Through the Holy Spirit, Luke, the divine apostle and evangelist, was advised 
to depict the figure of your sacred mother carrying you as an infant in her arms”.10 Each prayer an 
invocation; each invocation, humiliation. 

Referring to the words of Isaac the Syrian, Fotis Kontoglou reiterated: “Nobody can experience 
the joy stemming from weeping except those who wholeheartedly surrendered their souls to this task”11 
Invocation, humiliation: Pietà is the title of the sculpture by Christos Κapralos, a hermetic, but 
also confessional sculpture. A figure (male, female?) kneels in front of a motionless (male, 
female?) figure. “… Blessed are those who mourn, for they shall be comforted ... ”, writes Matthew.12 
Each invocation, prayer – water running from the source to the vessel, twin daughters.13

A robust, tireless sculptor, enmeshed in the history of Modern Greece, Κapralos interspers-
es themes of ancient Greek art with meditations and interpretations of two climaxing 
moments of the Passion – the Crucifixion and the Lament, the Pietà. He uses tree trunks 
immersed in seawater and humanizes them for the Crucifixion  – living instances cast in 
bronze for the Lament. They sit still in the echoes of history; the lament of the Deposition 
brings echoes from memory – history, invocation, Passion – and catharsis – history, invoca-
tion, Light.

Meanwhile, in between Luke’s recounting of the true story and the redemptive humiliation of 
the Lamentation, three exhibition sections are arranged as laudatory luminous presences.14 

A. The place

Hagia Sophia, Athos, Mystras, Meteora … places of prayer, history, dense memory – locations linked 
with the manifestations of the sacred, points in time.15 Writing and carving the illuminations of the 
sacred, painters recount the course over time, almost always moving from place to place words and 
sounds, shapes and carvings of Byzantine writing. Konstantinos Parthenis sees soaring angels with 
sharp wings drawing aside the screen of reality to reveal the symbol; Spyros Papaloukas depicts a 
hermitage on Mount Athos, emphasizing the rigour of line and economy of colour, the result of his 
study of Byzantine painting. The latter is enriched with elements of folk painting and the need to 
break away in Agenor Asteriadis’ works, and arrives at the disarming simplicity of Sikeliotis. Seeking 
to define the real or symbolic place of origin, Marios Spiliopoulos recalls meaning through form.

B. Realisation, Annunciation, Virgin and Child

Konstantinos Parthenis spreads on a small area of hard cardboard a treasure of very thinly diluted 
blue and pink oil colours. He tells of diving into the word, its realization by means of a religious scene, 
capturing the courtyard of the monastery of Agios Georgios on the island of Poros, whose painting 
decoration he was assigned during the period 1904–1907. The scene is set in front of the fountain, 
the cool fountain, the fountain from which light and the Word, sacred word, word of light, flow. The 
remaining scenes on religious themes that Konstantinos Parthenis painted during the rest of his life 
are set in front of mountain masses, from which tall cypresses rise. 

In 1726, the knight Panagiotis Doxaras signed the study On Painters, in which he stresses that the 
painter should,16 according to Western standards, “Work from life, which happens to be perpetually in 
sight as the original model and unerring teacher”.17

Panagiotis Doxaras (1662–1729) was trained in ‘the profession of religious painting’ in Venetian 
Zante and also studied painting in Italy.18 By fusing the Byzantine painting tradition and Italian 
painting, he realised his vision, no longer using pigments mixed with egg, but rather oil paints – the 
medium used by Western artists and a material still new to Modern-Greek painting, which the art-
ist chose also in his depiction of the Holy Family.

“My dear Sophia, for your entering adulthood, I am giving you this Virgin to watch over you. Your father, 
14/5/1935”. This is the dedication in Parthenis’ hand on the rear side of the canvas, when he complet-
ed his version of Madonna and Child before May 1935. He gave the painting to his daughter Sophia as 
a precious gift. A heavenly halo envelops the faces; the gaze is fixed inwards. This artist’s interpreta-
tion of the mother conveys ineffable tenderness – in stark contrast to the imposing mother emerg-
ing well-lit from the darkness in Nikolaos Gysis’ version. Three years later, the work went on display 
at the Venice Biennale XXI (Madonna con bambino, cat. no. 20).

C. Realisation, Scenes from the Life of Christ

The display for the first time of the 12 works by Konstantinos Parthenis from the church of St Al-
exander, depicting key moments from the life of Christ (the Twelve Great Feasts), was set as the 
backbone of the exhibition from the outset. A set of associative works, these twelve small-scale yet 
distinctive works on canvas, a set in which a line of thought evolves with economy of means regard-
ing the visual translation of the divine, the sublime. These 12 small-scale works by Konstantinos 

And I depict it against a gold, 
deep background1…
as if it were 
a dazzling golden sun and moon2 

And I depict it against a gold, deep background … as if it were a dazzling golden sun and moon



24 25

Parthenis were until recently considered preliminary studies for works intended for the church of 
St Alexander in Faliro. Research has shown,19 though, that they are themselves final versions of the 
works that were hung in the church, remained there for a while, but for unknown reasons were 
removed from the church.

Parthenis’ religious works are the evidence of his life-long efforts to transcribe the majestic mo-
ments of transcendence, Passion, Redemption into line and colour. He sought his own interpreta-
tion of the sacred as inscribed in the Christian tradition, in the history of Byzantine hagiography, in 
the origins of religious themes, in the history of European art and thought, seeking deliverance and 
personal, inner cleansing. 

Parthenis ultimately sank into the great silence of a hermit, a mystic, a man who, stripped of worldly 
desires, fused ancient Greece and Byzantium, painting and silence, into a signifying system of stark 
simplicity. His painting is soaked in an inner light that renders and reveals the true form of things. 
This inner light is none other than the soul that reflects the truth of forms. 

“There are two kinds of religious art”, wrote Maurice Denis in 1896:“One is emotional, if I may be so bold 
as to say so, which reconstructs the beauty of places of prayer …  The other is inspired less by life and, in order 
to realize the ultimate, reproduces the secret of nature, the number …  And it is also painters who have of-
fered to God the forms of the visions that He favours, over the centuries … [Artists] collect, invent the ideal of 
divine beauty scattered in the souls of their times to realize it, and in turn to impose it. Those who ‘see’ only see 
through the forms produced by painters”.20

Transfiguration, the passage from the human to the transcendent, is one of the four small-scale im-
ages that comprise a single entity depicting the symbol of faith. The paintings, whose maker re-
mains unknown, graced the church of St John on Zante before joining the National Gallery – Alex-
andros Soutzos collections in 1919, the year when the state budget for the first time provided for art 
work acquisition to assemble the newly established museum’s collection.21

Fotis Kontoglou is represented by two examples – a small-scale tempera on cardboard of the Forty 
Saints, dated 1960 in the artist’s hand, and a painting of Christ Merciful.

The dramatic content of the Crucifixion is not absent from the concerns of twentieth-century art-
ists, either. On the contrary, in the aftermath of World War I, the culminating moment of the Pas-
sion increasingly concerned painters, acquiring a variety of meaning. Moreover, after World War II, 
the Passion and the Crucifixion were at the core of many artists’ concerns both as meaning pertain-
ing to human existence and as a vehicle for a painting of the spiritual. The dense semantics and or-
ganization of a Byzantine icon was the spiritual impetus for Ad Reidhardt and Mark Rothko, leading 
figures of abstract expressionism in the United States. In the context of contemporary concerns, 
Kostas Tsoklis renders the Crucifixion with tension and drama. In his work The True Artist Helps the 
World by Revealing Mystic Truths, 1967, Bruce Nauman epitomised the quest for the Poem by defin-
ing the true artist as one who helps uncover the mystic truth.

In lieu of a conclusion

The poem, image is drawn sometimes with words and sometimes with gilding and gold striations. 
The point of departure, as well as of arrival, is vision beyond appearances. The poet-painter always 
seeks a beyond.

“On Christmas, the stranger returned to his / cell, after vigil and rested / then laid the table and 
/ lit two candles and said to himself / many happy returns

A brilliant day / A serene heart / I live in solitude here / I live without anyone / In a black robe / 

Morning in the Cell“22

Or, as another poet conveyed the gold deep background: “I closed my eyes and I saw.“ 23

Zina Kaloudi

Curator
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1. Excerpt from Rainer Maria Rilke’s poem “The book of monastic life”, p. 151
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whcih the viewer can easily find in the bibliography. See mainly Γεωργιάδου-Κούντουρα 1983, Γεωργιάδου-
Κούντουρα 1984, the exhibition catalogues Το Βυζάντιο και η νεώτερη τέχνη and Ιστορώντας την υπέρβαση
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17.  Δοξαράς, σελ. 27.
18.  Σπητέρης 1956, p. 8, 9
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Ils recueillent, ils inventent l’idéal de beauté divine épars dans les âmes de leur temps, pour le réaliser et l’imposer 
à leur tour […]Ceux qui ‘voient’ ne voient qu’ à travers les formes qu’ont créées les peintres”, Maurice Denis, “Notes 
sur la peinture religieuse”, p. 34

21.  For this first acquisition see Γιαννουδάκη 2009, p. 89-92, the minutes of the Artistic Committee and the 
Board of the museum dated 7/12/1919, National Gallery - Alexandros Soutzos Museum Archive.

  The acquisition of these paintings from the small church on Zante should be linked to the period when the 
then Director of the National Gallery, Zacharias Papantoniou, served as the island’s prefect. Buying or selling 
church property was considered legitimate on a case-by-case basis at the time.

22.  Ιερομόναχος Συμεών, «Με ιμάτιον μέλαν καθώς άνεμος απλώς φυσά», p. 429
23.  The last verse of the poem by Yannis Kontos (1943–2015), «Μιλάει ο δράκος στον Άγιο Γεώργιο», p. 79
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Άγνωστος 
Ευαγγελιστής Λουκάς, 17ος αιώνας
Αυγοτέμπερα σε ξύλο, 85 x 52 εκ.
αρ. έργου 1643

Unknown
Luke the Evangelist, 17th century
Egg tempera on panel, 85 x 52 cm
inv. no 1643

Χρήστος Καπράλος 
(Παναιτώλιο Αγρινίου 1909-Αθήνα 1993)
Pietà, 1978
Μπρούντζος, 130 x 66 x 60 εκ.
Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου
αρ. έργου 11766

Christos Kapralos 
(Panetolio, Agrinion 1909-Athens 1993)
Pietà, 1978
Bronze, 130 x 66 x 60 cm
Former Christos and Souli Kapralos 
Foundation
inv. no 11766

Μπροστά στη σιωπή
Πως τα άφραστα να φράσσω;
Λάμπε ποίημα!
       Ιερομόναχος Συμεών

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Ο Παρθένης και η ιερότητα της γραφής
RELIGIOUS SUBJECTS IN MODERN GREEK PAINTING Parthenis and the Sanctity of Touch

Where silence reigns / How to speak the unspeakable? / Shine forth, poem! 
                                  Father Symeon



28 29

Α. Ο τόπος
A. The Place

Α. Ο τόπος
A. The Place

Κωνσταντίνος Παρθένης 
(Αλεξάνδρεια 1878/1879-Αθήνα 1967)
Αγία Σοφία, 1920
Λάδι και μολύβι σε μουσαμά
78,3 x 85 εκ.
Δωρεά Σοφίας Παρθένη
αρ. έργου 6469

Konstantinos Parthenis 
(Alexandria 1878/1879-Athens 1967)
Hagia Sofia, c. 1920
Oil and pencil on canvas
78.3 x 85 cm
Donated by Sofia Partheni
inv. no 6469

Μάριος Σπηλιόπουλος 
(Πολύγυρος Χαλκιδικής 1957)
Αγία Σοφία, Κωνσταντινούπολη, 1992
Μελάνη σε χαρτί, πλεξιγκλάς, κυψέλη, 
φως, 50,8 x 42 x 24,2 εκ.
αρ. έργου 9002

Marios Spiliopoulos                
(Polygyros, Chalkidiki 1957)
Hagia Sophia , Constantinople, 1992
Ink on paper, plexiglass, beehive, 
light, 50.8 x 42 x 24.2 cm
inv. no 9002
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Πλην καλίτερον από κάθε άλλω είναι 
να δουλεύεσθε από το Φυσικόν, και αληθινόν
          Παναγιώτης Δοξαράς’

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Ο Παρθένης και η ιερότητα της γραφής
RELIGIOUS SUBJECTS IN MODERN GREEK PAINTING Parthenis and the Sanctity of Touch

Α. Ο τόπος
A. The Place

Σπύρος Παπαλουκάς 
(Δεσφίνα Παρνασσίδας 1892 - 
Αθήνα 1957)
Σκήτη Αγίου Ανδρέου, 1932
Λάδι και κάρβουνο σε χαρτί 
155,4 x 130 εκ.
Δωρεά Ασημίνας Παπαλουκά 
αρ. έργου 5721

Spyros Papaloukas 
(Desfina, Parnassida 1892 - 
Athens 1957)
The Skete of Agios Andreas, 
1932
Oil and charcoal on paper, 
155.4 x 130 cm
Donated by 
Assimina Papalouka
inv. no 5721

Γιώργος Σικελιώτης 
(Σμύρνη 1917-Αθήνα 1984)
Παραλία, Μονή Ξενοφώντος
1961 - 1970
Τέμπερα σε χαρτί, 17 x 22,6 εκ.
αρ. έργου 7943

Giorgos Sikeliotis 
(Smyrna 1917-Athens 1984)
Seaside, Xenophontos Monastery
1961 - 1970
Tempera on paper, 17 x 22.6 cm
inv. no 7943

Γιώργος Σικελιώτης 
(Σμύρνη 1917-Αθήνα 1984)
Προκυμαία, Αρσανάς Μονής Δοχειαρίου
1961 - 1970
Τέμπερα σε χαρτί, 17 x 22,6 εκ.
αρ. έργου 7944

Giorgos Sikeliotis 
(Smyrna 1917-Athens 1984)
Quay, Boatyard, Docheiariou Monastery 
1961 - 1970
Tempera on paper, 17 x 22.6 cm
inv. no 7944

Work from life, which happens to be perpetually in sight as the original model 
                                  Panagiotis Doxaras
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Α. Ο τόπος
A. The Place

Γιώργος Σικελιώτης 
(Σμύρνη 1917-Αθήνα 1984)
Μετέωρα, Μονή Βαρλαάμ, 1961 - 1970
Λάδι σε μουσαμά, 98,3 x 123,2 εκ.
αρ. έργου 5172

Giorgos Sikeliotis 
(Smyrna 1917-Athens 1984)
Meteora, Barlaam Monastery, 1961–1970
Oil on canvas, 98.3 x 123.2 cm
inv. no 5172

Αγήνωρ Αστεριάδης 
(Λάρισα 1898-Αθήνα 1977)
Μυστράς, Αφεντικό 
(Ναός της Οδηγήτριας), 1927
Υδατογραφία σε χαρτί, 45 x 48,5 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
αρ. έργου 4986

Aghinor Asteriadis 
(Larissa 1898-Athens 1977)
Mystras, Aphentiko 
(Church of the Virgin Hodegetria), 1927
Watercolour on paper, 45 x 48.5 cm
Donated by the artist
inv. no 4986

Αγήνωρ Αστεριάδης 
(Λάρισα 1898-Αθήνα 1977)
Μυστράς (Ανάκτορα), 1927
Υδατογραφία, 43 x 48 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
αρ. έργου 4984

Aghinor Asteriadis 
(Larissa 1898-Athens 1977)
Mystras (Palace), 1927
Watercolour, 43 x 48 cm
Donated by the artist
inv. no 4984
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Α. Ο τόπος
A. The Place

Αγήνωρ Αστεριάδης 
(Λάρισα 1898-Αθήνα 1977)
Μετέωρα, 1960
Αυγοτέμπερα σε ύφασμα, 185 x 260 εκ.
Δωρεά του καλλιτέχνη
αρ. έργου 4998

Aghinor Asteriadis 
(Larissa 1898-Athens 1977)
Meteora, 1960
Egg tempera on cloth, 185 x 260 cm
Donated by the artist
inv. no 4998
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Β. Πραγμάτωση, 
ο Ευαγγελισμός, η Παναγία με το βρέφος
B. Realisation, 
Annunciation, Virgin and Child 

 

Β. Πραγμάτωση, ο Ευαγγελισμός, η Παναγία με το βρέφος
B. Realisation, Annunciation, Virgin and Child

Άγνωστος
Ευαγγελισμός, τέλος 18ου αιώνα
Αυγοτέμπερα σε ξύλο, 60,9 x 43 εκ.
Κληροδότημα Μποδοσάκη - Αθανασιάδη
αρ. έργου 6980

Unknown
The Annunciation, end 18th c.
Egg tempera on panel, 60.9 x 43 cm
Bodosakis-Athanasiadis Bequest
inv. no 6980

Κωνσταντίνος Παρθένης 
(Αλεξάνδρεια 1878/1879-Αθήνα 1967)
Ευαγγελισμός, 1907 - 1910
Λάδι σε χαρτόνι, 20,7 x 22 εκ.
Δωρεά Σοφία Παρθένη
αρ. έργου 6509

Konstantinos Parthenis 
(Alexandria 1878/1879-Athens 1967)
The Announciation, 1907 - 1910
Oil on pasteboard, 20.7 x 22 cm
Donated by Sofia Partheni
inv. no 6509
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RELIGIOUS SUBJECTS IN MODERN GREEK PAINTING Parthenis and the Sanctity of Touch

Β. Πραγμάτωση, ο Ευαγγελισμός, η Παναγία με το βρέφος
B. Realisation, Annunciation, Virgin and Child

Μαρία Μπάτα-Βελαώρα 
(Ρουμανία 1947)
Παναγία
Ψηφιδωτό, 37 x 33,2 εκ.
Δωρεά Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών
αρ. έργου 4430

Maria Bata-Velaora 
(Romania 1947)
Virgin
Mosaic, 37 x 33.2 cm
Donated by the Ministry of Curlture and Education
inv. no 4430

Κωνσταντίνος Αρτέμης 
(Αμοργός 1878-Αθήνα 1972)
Άγγελος
Λάδι σε μεταλλική πλάκα, 32,7 x 27,6 εκ
Δωρεά Ουρανίας Ιωαννίδου
αρ. έργου 4636

Konstantinos Artemis 
(Amorgos 1878-Athens 1972)
Angel
Oil on metal plate, 32.7 x 27.6 cm
Donated by Ourania Ioannidou
inv. no 4636
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Άγνωστος
Παναγία Βρεφοκρατούσα
Λάδι σε ξύλο, 67,5 x 48,7 εκ.
αρ. έργου 1313

Unknown
Virgin and Child
Oil on panel, 67.5 x 48.7 cm
inv. no 1313

Άγνωστος
Παναγία Βρεφοκρατούσα ένθρονη, 
18ος αιώνας 
Αυγοτέμπερα σε ξύλο, 52,4 x 36,4 εκ.
Κληροδότημα Μποδοσάκη - Αθανασιάδη
αρ. έργου 6984

Unknown
Virgin and Child Enthroned
18th century
Egg tempera on panel, 52.4 x 36.4 cm
Bodosakis-Athanasiadis Bequest
inv. no 6984
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Ο Παρθένης και η ιερότητα της γραφής
RELIGIOUS SUBJECTS IN MODERN GREEK PAINTING Parthenis and the Sanctity of Touch

Β. Πραγμάτωση, ο Ευαγγελισμός, η Παναγία με το βρέφος
B. Realisation, Annunciation, Virgin and Child

Παναγιώτης Δοξαράς 
(Κουτήφαρι Μάνης 1662 - 
Κέρκυρα 1729)
Η Αγία Οικογένεια, περ. 1700
Λάδι σε καμβά, 67,3 x 57,4 εκ.
Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη
αρ. έργου Κ.866

Panagiotis Doxaras 
(Koutifari, Mani 1662-Corfu 1729)
The Holy Family, ca 1700
Oil on canvas, 67.3 x 57.4 cm
Ε. Koutlidis Foundation 
Collection
inv. no Κ.866

Γεράσιμος Πιτζαμάνος 
(Αργοστόλι Κεφαλονιάς 1787- 
Κέρκυρα 1825)
Η Παναγία με το βρέφος, 1803
Λάδι σε ξύλο, 37,5 x 31 εκ.
Δωρεά Λυκ. Μανουσάκη
αρ. έργου 2285

Gerasimos Pitzamanos 
(Argostoli, Cephalonia 1787- 
Corfu 1825)
Virgin and Child, 1803
Oil on panel, 37.5 x 31 cm
Donated by Lyk. Manousakis
inv. no 2285
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RELIGIOUS SUBJECTS IN MODERN GREEK PAINTING Parthenis and the Sanctity of Touch

Β. Πραγμάτωση, ο Ευαγγελισμός, η Παναγία με το βρέφος
B. Realisation, Annunciation, Virgin and Child

Νικόλαος Γύζης 
(Σκλαβοχώρι Τήνου 1842- 
Μόναχο 1901)
Μήτηρ Θεού, σπουδή, 1898
Λάδι σε χαρτί, 38 x 38 εκ.
αρ. έργου 596

Nikolaos Gyzis 
(Sklavochori, Tinos 1842- 
Munich 1901)
Mother of God, study, 1898
Oil on paper, 38 x 38 cm
inv. no 596

Κωνσταντίνος Παρθένης 
(Αλεξάνδρεια 1878/1879- 
Αθήνα 1967)
Η Παναγία με τον Χριστό,         
πριν τον Μάιο του 1935
Λάδι και μολύβι σε καμβά
68 x 57 εκ.
Δωρεά Σοφίας Παρθένη
αρ. έργου 6478

Konstantinos Parthenis 
(Alexandria 1878/1879- 
Athens 1967)
Madonna and Child,                 
before May 1935
Oil and pencil on canvas
68 x 57 cm
Donated by Sofia Partheni
inv. no 6478
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Γ. Πραγμάτωση, 
σκηνές από τον βίο του Χριστού
C. Realisation, 
Scenes from the Life of Christ

Εμμανουήλ Ζέπος 
(Πύργος Ανατολικής Ρωμυλίας 1905-
Αθήνα 1995)
Προσωπογραφία (Ιησούς Χριστός;), περ. 1930
Λάδι σε ξύλο, 31 x 14,7 εκ.
Κληροδότημα Εμμανουήλ Ζέπου
αρ. έργου 10755

Emmanouil Zepos 
(Pyrgos, East Romylia 1905-Athens 1995)
Portrait (Jesus Christ?), ca. 1930
Oil on panel, 31 x 14.7 cm
Emmanouil Zepos Bequest
inv. no 10755 

Φώτης Κόντογλου 
(Αϊβαλί Μικράς Ασίας 1896-Αθήνα 1965)
Χριστός Ελεήμων, 1953
Αυγοτέμπερα σε ξύλο, 66 x 55 εκ.
Δωρεά Πανελλήνιας Σχολής 
Κλωστοϋφαντουργίας
αρ. έργου 8594

Fotis Kontoglou 
(Aïvali, Asia Minor 1896-Athens 1965)
Christ Eleemon (the Merciful), 1953
Egg tempera on panel, 66 x 55 cm
Donated by Panhellenic School 
of Textile Manufacture
inv. no 8594
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Γ. Πραγμάτωση, σκηνές από τον βίο του Χριστού
C. Realisation, Scenes from the Life of Christ

Κωνσταντίνος Παρθένης (Αλεξάνδρεια 1878/1879-Αθήνα 1967)
O Ευαγγελισμός, μετά το 1918
Λάδι και φύλλα χρυσού σε καμβά, 60 x 40,3 εκ.
Δωρεά Μπέρτας Ζωγράφου
αρ. έργου 6694

Konstantinos Parthenis (Alexandria 1878/1879-Athens 1967)
The Annunciation, after 1918
Oil and gold leaves on canvas, 60 x 40.3 cm
Donated by Berta Zografou
inv. no 6694 

Κωνσταντίνος Παρθένης (Αλεξάνδρεια 1878/1879-Αθήνα 1967)
Γέννησις, μετά το 1918
Λάδι και φύλλα χρυσού σε καμβά, 59,8 x 40 εκ.
Δωρεά Μπέρτας Ζωγράφου
αρ. έργου 6684

Konstantinos Parthenis (Alexandria 1878/1879-Athens 1967)
Nativity, after 1918
Oil and gold leaves on canvas, 59.8 x 40 cm
Donated by Berta Zografou
inv. no 6684

Κωνσταντίνος Παρθένης (Αλεξάνδρεια 1878/1879-Αθήνα 1967)
Η Υπαπαντή, μετά το 1918
Λάδι και φύλλα χρυσού σε καμβά, 60 x 40,5 εκ.
Δωρεά Μπέρτας Ζωγράφου
αρ. έργου 6695

Konstantinos Parthenis (Alexandria 1878/1879-Athens 1967)
The Presentation of Christ to the Temple, after 1918
Oil and gold leaves on canvas, 60 x 40.5 cm
Donated by Berta Zografou
inv. no 6695

Κωνσταντίνος Παρθένης (Αλεξάνδρεια 1878/1879-Αθήνα 1967)
Βάπτησις, μετά το 1918
Λάδι και φύλλα χρυσού σε καμβά, 59,8 x 40 εκ.
Δωρεά Μπέρτας Ζωγράφου
αρ. έργου 6685

Konstantinos Parthenis (Alexandria 1878/1879-Athens 1967)
The Baptism of Christ, after 1918
Oil and gold leaves on canvas, 59.8 x 40 cm
Donated by Berta Zografou
inv. no 6685 
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Ο Παρθένης και η ιερότητα της γραφής
RELIGIOUS SUBJECTS IN MODERN GREEK PAINTING Parthenis and the Sanctity of Touch

Γ. Πραγμάτωση, σκηνές από τον βίο του Χριστού
C. Realisation, Scenes from the Life of Christ

Κωνσταντίνος Παρθένης (Αλεξάνδρεια 1878/1879-Αθήνα 1967)
Βαïοφόρος, μετά το 1918
Λάδι και φύλλα χρυσού σε καμβά, 60 x 40,2 εκ.
Δωρεά Μπέρτας Ζωγράφου
αρ. έργου 6686

Konstantinos Parthenis (Alexandria 1878/1879-Athens 1967)
The Entry into Jerusalem, after 1918
Oil and gold leaves on canvas, 60 x 40.2 cm 
Donated by Berta Zografou
inv. no 6686

Κωνσταντίνος Παρθένης (Αλεξάνδρεια 1878/1879-Αθήνα 1967)
Η Ανάσταση του Λαζάρου, μετά το 1918
Λάδι και φύλλα χρυσού σε καμβά, 60 x 40,3 εκ.
Δωρεά Μπέρτας Ζωγράφου
αρ. έργου 6692

Konstantinos Parthenis (Alexandria 1878/1879-Athens 1967)
The Raising of Lazarus, after 1918)
Oil and gold leaves on canvas, 60 x 40.3 cm
Donated by Berta Zografou
inv. no 6692

Κωνσταντίνος Παρθένης (Αλεξάνδρεια 1878/1879-Αθήνα 1967)
Σταύρωση, μετά το 1918
Λάδι και φύλλα χρυσού σε καμβά, 60 x 40,5 εκ.
Δωρεά Μπέρτας Ζωγράφου
αρ. έργου 6687

Konstantinos Parthenis (Alexandria 1878/1879-Athens 1967)
The Crucifixion, after 1918
Oil and gold leaves on canvas, 60 x 40.2 cm
Donated by Berta Zografou
inv. no 6687

Κωνσταντίνος Παρθένης (Αλεξάνδρεια 1878/1879-Αθήνα 1967)
Ανάσταση, μετά το 1918
Λάδι και φύλλα χρυσού σε καμβά, 60 x 40,3 εκ.
Δωρεά Μπέρτας Ζωγράφου
αρ. έργου 6688

Konstantinos Parthenis (Alexandria 1878/1879-Athens 1967)
The Resurrection, after 1918
Oil and gold leaves on canvas, 60 x 40.3 cm
Donated by Berta Zografou
inv. no 6688
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Ο Παρθένης και η ιερότητα της γραφής
RELIGIOUS SUBJECTS IN MODERN GREEK PAINTING Parthenis and the Sanctity of Touch

Γ. Πραγμάτωση, σκηνές από τον βίο του Χριστού
C. Realisation, Scenes from the Life of Christ

Κωνσταντίνος Παρθένης (Αλεξάνδρεια 1878/1879-Αθήνα 1967)
Ανάληψη, μετά το 1918
Λάδι και φύλλα χρυσού σε καμβά, 60 x 40,2 εκ.
Δωρεά Μπέρτας Ζωγράφου
αρ. έργου 6689

Konstantinos Parthenis (Alexandria 1878/1879-Athens 1967)
The Ascension, after 1918
Oil and gold leaves on canvas, 60 x 40.2 cm
Donated by Berta Zografou
inv. no 6689

Κωνσταντίνος Παρθένης (Αλεξάνδρεια 1878/1879-Αθήνα 1967)
Η ψηλάφηση του Θωμά, μετά το 1918
Λάδι και φύλλα χρυσού σε καμβά, 60,2 x 40,4 εκ.
Δωρεά Μπέρτας Ζωγράφου
αρ. έργου 6690

Konstantinos Parthenis (Alexandria 1878/1879-Athens 1967)
The Incredulity of Thomas, after 1918
Oil and gold leaves on canvas, 60.2 x 40.4 cm
Donated by Berta Zografou
inv. no 6690

Κωνσταντίνος Παρθένης (Αλεξάνδρεια 1878/1879-Αθήνα 1967)
Η Επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος, μετά το 1918
Λάδι και φύλλα χρυσού σε καμβά, 60 x 40 εκ.
Δωρεά Μπέρτας Ζωγράφου
αρ. έργου 6693

Konstantinos Parthenis (Alexandria 1878/1879-Athens 1967)
The Descent of the Holy Spirit, after 1918
Oil and gold leaves on canvas, 60 x 40 cm
Donated by Berta Zografou
inv. no 6693

Κωνσταντίνος Παρθένης (Αλεξάνδρεια 1878/1879-Αθήνα 1967)
Η Μεταμόρφωση, μετά το 1918
Λάδι και φύλλα χρυσού σε καμβά, 60 x 40,5 εκ.
Δωρεά Μπέρτας Ζωγράφου
αρ. έργου 6691

Konstantinos Parthenis (Alexandria 1878/1879-Athens 1967)
The Transfiguration, after 1918
Oil and gold leaves on canvas, 60 x 40.5 cm 
Donated by Berta Zografou
inv. no 6691
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Ημέρα λαμπρή 
καρδιά γαλήνια
μονάζω εδώ 
μένω χωρίς κανέναν
με ιμάτιον μέλαν
   Ιερομόναχος Συμεών 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Ο Παρθένης και η ιερότητα της γραφής
RELIGIOUS SUBJECTS IN MODERN GREEK PAINTING Parthenis and the Sanctity of Touch

Γ. Πραγμάτωση, σκηνές από τον βίο του Χριστού
C. Realisation, Scenes from the Life of Christ

Άγνωστος
Η Μεταμόρφωσις, 17ος αι.
Αυγοτέμπερα σε ξύλο, 22,8 x 30,6 εκ.
αρ. έργου 145

Unknown
The Transfiguration, 17th century
Egg tempera on panel, 22.8 x 30.6 cm
inv. no 145

Φώτης Κόντογλου 
(Αϊβαλί Μικράς Ασίας 1896-Αθήνα 1965)
Οι Άγιοι Σαράντα ή Σαράντα Μάρτυρες, 
λεπτομέρεια, 1960
Αυγοτέμπερα σε ύφασμα επικολλημένο 
σε χαρτόνι, 36,5 x 28,6 εκ.
Δωρεά Υπουργείου Παιδείας
αρ. έργου 2991

Fotis Kontoglou 
(Aïvali, Asia Minor 1896-Athens 1965)
The Forty Martyrs, detail, 1960
Egg tempera on cloth mounted 
on pasteboard, 36.5 x 28.6 cm
Donated by the Ministry of Education
inv. no 2991

A brilliant day / A serene heart / I live in solitude here / I live without anyone / In a black robe 
                                       Father Symeon
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RELIGIOUS SUBJECTS IN MODERN GREEK PAINTING Parthenis and the Sanctity of Touch

Γ. Πραγμάτωση, σκηνές από τον βίο του Χριστού
C. Realisation, Scenes from the Life of Christ

Κωνσταντίνος Παρθένης 
(Αλεξάνδρεια 1878/1879-Αθήνα 1967)
Μάγος, απότμημα του έργου 
Η προσκύνηση των μάγων, 1917 - 1919
Λάδι σε καμβά, 29 x 38,7 εκ.
Δωρεά Σοφίας Παρθένη
αρ. έργου 6492

Konstantinos Parthenis 
(Alexandria 1878/1879-Athens 1967)
Wizard, Fragment 
of the Adoration of the Kings, 1917 - 1919
Oil on canvas, 29 x 38.7 cm
Donated by Sofia Partheni
inv. no 6492

Κώστας Τσόκλης (Αθήνα 1930)
Σταύρωση, 1962-1963
Ακρυλικό χρώμα, λάδι και γύψος 
σε μουσαμά, 92 x 73 εκ.
Δωρεά Υπουργείου Παιδείας
αρ. έργου 3830

Costas Tsoclis (Athens 1930)
Crucifixion, 1962-1963
Acrylic pigment, oil and plaster 
on canvas, 92 x 73 cm
Donated by the Ministry of Education
inv. no 3830
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Ο Παρθένης και η ιερότητα της γραφής
RELIGIOUS SUBJECTS IN MODERN GREEK PAINTING Parthenis and the Sanctity of Touch

Γ. Πραγμάτωση, σκηνές από τον βίο του Χριστού
C. Realisation, Scenes from the Life of Christ

Κωνσταντίνος Παρθένης 
(Αλεξάνδρεια 1878/1879-Αθήνα 1967)
Pietà, 1917 - 1919
Λάδι σε καμβά, 128 x 169 εκ.
Δωρεά Σοφίας Παρθένη
αρ. έργου 6467

Konstantinos Parthenis 
(Alexandria 1878/1879-Athens 1967)
Pietà, 1917 - 1919
Oil on canvas, 128 x 169 cm
Donated by Sofia Partheni
inv. no 6467

...Μακάριοι οἱ πενθοῦντες, 
ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται...
       Ματθ. 12ζ’

Blessed are those who mourn, for they shall be comforted ... 
                       Matthew 5:4
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Κωνσταντίνος Παρθένης 
(Αλεξάνδρεια 1878/1879-Αθήνα 1967)
Η Ανάσταση, 1917 - 1919
Λάδι σε καμβά, 115,3 x 130,9 εκ.
Δωρεά Σοφίας Παρθένη
αρ. έργου 6505

Konstantinos Parthenis 
(Alexandria 1878/1879-Athens 1967)
The Resurrection, 1917 - 1919
Oil on canvas, 115.3 x 130.9 cm
Donated by Sofia Partheni
inv. no 6505
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