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ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ  
Γενικά χαρακτηριστικά του αρχείου και της συλλογής 

έργων του ∆ηµήτρη ∆άβη στο Μουσείο Μπενάκη

ΟΝΟΜΑ: Αρχείο ∆ηµήτρη ∆άβη
ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ: ∆ηµήτρης ∆άβης (1905-1973)
ΜΕΓΕΘΟΣ/ΦΥΣΙΚ Α Χ ΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚ Α: Αρχική ταξινόµη-
ση σε φακέλους. Το υλικό δεν έχει ταξινοµηθεί σε αρχει-
ακά κουτιά.
ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ: ελληνικά, αγγλικά, γερµανικά
∆ΙΑ∆ΙΚ ΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΤΗΣΗΣ: Το υλικό περιήλθε στο Μου-
σείο Μπενάκη έπειτα από δωρεά της αδελφής του καλλι-
τέχνη κυρίας Ελευθερίας ∆άβη το 2008. Στη Βιβλιοθήκη 
του Μουσείου Μπενάκη αποτέθηκε, µε την ίδια δωρεά, 
και το σύνολο των βιβλίων του ∆ηµήτρη ∆άβη.

Παράλληλα, για τον εµπλουτισµό των συλλογών του 
Μουσείου η κυρία Ελευθερία ∆άβη δώρισε µεγάλο αριθµό 
σχεδίων καθώς και υδατογραφίες, χαρακτικά και ελαιο-
γραφίες του καλλιτέχνη.

Κατά το διάστηµα Ιούνιος - Οκτώβριος 2011 ψηφιοποι-
ήθηκαν τα υλικά τεκµήρια που απόκεινται στο προσωπι-
κό αρχείο του καλλιτέχνη ∆ηµήτρη ∆άβη στο Μουσείο 
Μπενάκη καθώς και στην οικία της κυρίας Ελευθερίας 
∆άβη. Το έργο της ψηφιοποίησης του αρχείου υλοποιήθη-
κε από τις Ευγενία Αλεξάκη και Ελίζα Πολυχρονιάδου. 
Το Ψηφιακό Απόθεµα αποτελείται από περισσότερα από 
4.300 ψηφιακά αρχεία, οργανωµένα σε 11 φακέλους. Το 
ψηφιοποιηµένο αρχειακό υλικό περιλαµβάνει ποικίλα 
έγγραφα, όπως επιστολές, χειρόγραφα σηµειώµατα, 
ταµειακές καταστάσεις, µεταφράσεις, συµβόλαια συνερ-
γασίας, επίσηµα έγγραφα ελληνικών και ξένων αρχών, 

φυλλάδια, προσκλήσεις και αναγγελίες εκθέσεων, κατα-
λόγους εκθέσεων, αποκόµµατα τύπου, φωτογραφίες, προ-
σωπικές και έργων, καθώς και σχέδια που τεκµηριώνουν 
τη δράση του καλλιτέχνη ∆ηµήτρη ∆άβη από το 1920 
έως τον θάνατό του το 1973. Στο ηλεκτρονικό αρχείο η 
ταξινόµηση των τεκµηρίων σε φακέλους ακολούθησε 
την αρχική οµαδοποίηση (µορφή του αρχειακού υλικού 
όπως παραδόθηκε στο Μουσείο Μπενάκη) των υλικών 
τεκµηρίων σε φακέλους καθώς και την ονοµασία που 
αυτοί έφεραν (Φάκελοι 1-8). Οι Φάκελοι 9, 10 και 11 
δηµιουργήθηκαν συµπληρωµατικά κατά τη διαδικασία 
ψηφιοποίησης, για να περιλάβουν τα τεκµήρια εκείνα 
του αρχείου που παρουσιάζονται στην προθήκη για τον 
∆ηµήτρη ∆άβη στην Πινακοθήκη Νίκου Χατζηκυριάκου-
Γκίκα, να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες που αφορούν 
στην εικονογράφηση βιβλίων από τον ∆ηµήτρη ∆άβη και, 
τέλος, να συµπεριλάβουν τα τεκµήρια εκείνα που φυλάσ-
σονται στην οικία της κυρίας Ελευθερίας ∆άβη και αφο-
ρούν στον καλλιτέχνη.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΩΝ:
ΦΑΚΕΛΟΣ 1 Χειρόγραφα – σηµειώσεις
ΦΑΚΕΛΟΣ 2 Ένωσις Ελεύθεροι Καλλιτέχναι
ΦΑΚΕΛΟΣ 3 Αλληλογραφία µε συγγραφείς βιβλίων
ΦΑΚΕΛΟΣ 4 Φωτογραφίες έργων του και προσωπικές
ΦΑΚΕΛΟΣ 5 ∆ικαιολογητικά υποψηφιότητας του   
 ∆ηµήτρη ∆άβη, Ε.Μ.Π.
ΦΑΚΕΛΟΣ 6 Προσωπικά στοιχεία-ταυτότητες-  
 διαβατήρια-βιβλιάρια κ.ά.
ΦΑΚΕΛΟΣ 7 Αλληλογραφία
ΦΑΚΕΛΟΣ 8 Σχέδια

ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΛΕΞΑΚΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ – 
ΕΛΙΖΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ
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ΦΑΚΕΛΟΣ 9 Προθήκη ∆άβη στην Πινακοθήκη   
 Νίκου Χατζηκυριάκου-Γκίκα
ΦΑΚΕΛΟΣ 10 Βιβλία εικονογραφηµένα από τον   
 ∆ηµήτρη ∆άβη
ΦΑΚΕΛΟΣ 11 Αρχείο Ελευθερίας ∆άβη

Παράλληλα µε το έργο ψηφιοποίησης των υλικών 
τεκµηρίων, πραγµατοποιήθηκαν, κατά το ίδιο χρονικό 
διάστηµα, από την Ελίζα Πολυχρονιάδου εργασίες προ-
ληπτικής συντήρησης των τεκµηρίων, καθώς και εργασίες 
συντήρησης ελαιογραφικών έργων που περιλαµβάνονται 
στις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη.

Του έργου ψηφιοποίησης είχε προηγηθεί η καταγραφή 
των σχεδίων του ∆ηµήτρη ∆άβη που συµπεριλαµβάνονται 
στις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη από τον Κωνστα-
ντίνο Παπαχρίστου, ιστορικό της τέχνης του Μουσείου. 
Συνοπτικά έχουν καταγραφεί, συνολικά, 2.139 πρόχειρα 
σχέδια σε χαρτί, τα περισσότερα µε µελάνι. Ένα µεγάλο 
µέρος από αυτά αποτελεί η ενότητα των σχεδίων και των 
προσχεδίων της καθηµερινής ζωής, τα οποία ο ∆άβης 
παρουσίασε στην Πανελλήνιο Έκθεση του 1973, λίγο 
πριν από τον θάνατό του. Επιπλέον, στις συλλογές του 
Μουσείου συµπεριλαµβάνονται 1.311 συνολικά σχέ-
δια και µελέτες που σχετίζονται µε εικονογραφήσεις 
βιβλίων και διηγηµάτων καθώς και 182 πρωτότυπες 
πολιτικές γελοιογραφίες, οι περισσότερες από τις οποί-
ες δηµοσιεύτηκαν στην εφηµερίδα Μεσηµβρινή από 
τον Οκτώβριο του 1966 µέχρι τις 8 Απριλίου του 1967. 
Έχουν, τέλος, καταγραφεί 149 χαρακτικά, τα περισσό-
τερα δοκίµια, και 18 ολοκληρωµένες υδατογραφίες 
τοπίων, που τοποθετούνται στην περίοδο 1960-1965. Τα 
παραπάνω έργα θα προσαρτηθούν, στη συνέχεια, στο ήδη 
ψηφιοποιηµένο υλικό.

ΕΥΓΕΝΙΑ Α ΛΕΞΑΚΗ
Ο ∆ηµήτρης ∆άβης µέσα από το αρχείο του – 

µια πρώτη προσέγγιση

Ο ∆ηµήτρης ∆άβης (Χανιά 1905 - Αθήνα 1973) ήταν ζω-
γράφος και χαράκτης. Το 1923 εισήχθη, µε διαγωνισµό, 
στη Β′ τάξη της Σχολής Καλών Τεχνών, όπου παρακο-
λούθησε µαθήµατα, για ένα χρόνο, µε δάσκαλο τον Βικέ-
ντιο Μποκατσιάµπη (1856-1932). Το 1924 µεταβαίνει στο 
Μόναχο για να συνεχίσει τις σπουδές του και αρχικά εγ-
γράφεται στη Σχολή Εικαστικών Τεχνών Hans Hofmann 
(Hans Hofmann Schule für Bildende Kunst), ενώ από το 

εαρινό εξάµηνο του 1925 εγγράφεται στην Ακαδηµία Ει-
καστικών Τεχνών του Μονάχου (Akademie der bildenden 
Künste), όπου θα φοιτήσει µέχρι το 1928.1 ∆άσκαλούς του 
στην Ακαδηµία του Μονάχου θα έχει στη ζωγραφική τους 
Adolf Schinnerer (1876-1949) και Karl Caspar (1879-1956), 
οι οποίοι υπήρξαν µέλη της οµάδας της Απόσχισης του 
Μονάχου (Μünchener Sezession) και τον Max Doerner 
(1870-1939) στην ιστορία και τη θεωρία των ζωγραφικών 
τεχνικών. Ο ∆άβης παρακολούθησε µαθήµατα ιστορίας 
της τέχνης και στο Πανεπιστήµιο του Μονάχου κοντά 
στον Heinrich Wölfflin (1864-1945) καθώς και µαθήµατα 
ανατοµίας κοντά στον Siegfried Mollier (1866 -1954), κα-
θηγητή στην έδρα Ανατοµίας και Ιστολογίας της Ιατρικής 
Σχολής του ίδιου Πανεπιστηµίου.2 Με βάση το Μόναχο, 
πραγµατοποιεί κατά τις καλοκαιρινές διακοπές ταξίδια σε 
διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις (Παρίσι, Βερολίνο, Βενετία, 
Μιλάνο, Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Βιέννη) για να επισκε-
φθεί µουσεία.3 Το 1929 επιστρέφει στην Ελλάδα για να 
εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία και στη συνέχεια 
εγκαθίσταται, πλέον, οριστικά στην Αθήνα, όπου διατηρεί 
ατελιέ στα Πατήσια.

Το 1932 φιλοξενείται στην αίθουσα «Παρνασσός» η 
πρώτη ατοµική του έκθεση.

Σηµαντική καταγράφεται η παρουσία και η συµβολή  
του ∆ηµήτρη ∆άβη σε καλλιτεχνικά σωµατεία της εποχής. 
Υπήρξε ιδρυτικό και σταθερά ενεργό µέλος της ιδιαίτερα 
δραστήριας καλλιτεχνικής οµάδας «Ένωσις Ελεύθεροι 
Καλλιτέχναι», της οποίας διετέλεσε ταµίας από τα τέλη 
του 1934 έως τον Απρίλιο του 1938.4 Ο Σπύρος Μοσχονάς 
χαρακτηρίζει τον ∆ηµήτρη ∆άβη και τον Μίκη Ματσάκη 
ως «ηγετικές φυσιογνωµίες» εντός του σωµατείου, το οποί-
ο, σχολιάζει, «επρόκειτο να αναδειχθεί στο πλέον δραστή-
ριο κατά το β  ́µισό της δεκαετίας του 1930».5

Ο Ευγένιος Ματθιόπουλος επισηµαίνει ότι αφορµή 
για την ίδρυση της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι» 
υπήρξε η προσπάθεια αποκλεισµού από την πρώτη 
επίσηµη συµµετοχή της Ελλάδας στην Μπιενάλε της 
Βενετίας, το 1934, όσων καλλιτεχνών δεν ήταν µέλη 
της «Οµάδος Τέχνη» ή του «Συνδέσµου Ελλήνων Καλ-
λιτεχνών» (ΣΕΚ).6 Πρόεδρος της Ένωσης εκλεγόταν 
ο φίλος του ∆ηµήτρη ∆άβη Μίκης Ματσάκης, ενώ στα 
µέλη της συγκαταλέγονταν οι Γιώργος Βελισσαρίδης, 
Θεώνη Βουτυρά, ∆ηµήτρης Γιαννουκάκης, ∆ηµήτρης 
Γιολδάσης, Αλέξανδρος Κορογιαννάκης, Γιώργος Μό-
σχος, Νίκος Νικολάου, Βάλιας Σεµερτζίδης, ∆ηµήτρης 
Φερεντίνος, κ.ά.7
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Παράλληλα, από το 1937 έως το 1940 ο ∆ηµήτρης 
∆άβης υπήρξε αντιπρόσωπος της «Ενώσεως Ελεύθε-
ροι Καλλιτέχναι» στη 16µελή Συνέλευση της Ένωσης 
Σωµατείων Εικαστικών Τεχνών (ΕΣΕΤ). Σύµφωνα µε τον 
Ευγένιο Ματθιόπουλο τη δευτεροβάθµια οργάνωση «Έ-
νωση Σωµατείων Εικαστικών Τεχνών» είχε θεσµοθετήσει 
το καθεστώς Μεταξά. Ο Σπύρος Μοσχονάς επισηµαίνει 
ότι οι σχετικές συζητήσεις ανάµεσα στις καλλιτεχνικές 
οµάδες είχαν ξεκινήσει αρκετά πριν από την εγκαθίδρυση 
του καθεστώτος Μεταξά και, µάλιστα, εντός της «Ενώσε-
ως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι» ήδη από το 1934.8

Από το 1938 έως το 1946 ο ∆άβης εργάστηκε ως 
Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής στο τµήµα ∆ιαφήµισης της 
Ανώνυµης Ελληνικής Εταιρείας Χηµικών Προϊόντων και 
Λιπασµάτων, όπου και φιλοτέχνησε το 1938, µαζί µε τον 

Μίκη Ματσάκη, τοιχογραφία στο κτήριο της ∆ιοίκησης 
της Εταιρείας µε σκηνές από την αγροτική ζωή. Το 1950 
ξεκινά συνεργασία µε την Κεραµουργία Ροδιοανατολικής 
Τέχνης «Ίκαρος» ως σχεδιαστής κεραµικών προϊόντων. 
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο ∆άβης µελετά, 
συστηµατικά, στο Μουσείο Μπενάκη τις συλλογές µε 
ροδιακά κεραµικά.9

Στη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας ο ∆ά-
βης συνεργάστηκε µε εφηµερίδες και περιοδικά, όπως 
Ο Τύπος, Ηχώ της Ελλάδος, Ελευθερία, Καθηµερινή, 
Μεσηµβρινή, Εικόνες, µέσα από ποικίλους ρόλους: 
στον τοµέα της διαφήµισης, για την εικονογράφηση 
διηγηµάτων αλλά και για τον σχολιασµό της επικαιρό-
τητας µε πολιτικές γελοιογραφίες. 

Πήρε µέρος στην Μπιενάλε της Βενετίας το 1934, 
στις οµαδικές εκθέσεις της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλ-
λιτέχναι», στην έκθεση της «Οµάδος Τέχνη» το 1940, 
στις περισσότερες Πανελλήνιες Εκθέσεις, ενώ το 1953 
παρουσιάζει έργα του σε ατοµική έκθεση –µαζί µε τη 
Θεώνη Βουτυρά– στην αίθουσα του «Βήµατος». Από 
τη συµµετοχή του σε οµαδικές εκθέσεις στο εξωτερι-
κό αξίζει να σηµειωθεί ότι ο ∆ηµήτρης ∆άβης εκθέτει 
στα µέσα του 1925, ένα χρόνο µόλις µετά την άφιξή 
του στο Μόναχο, στην ετήσια έκθεση Münchener 
Kunstausstellung στο Glaspalast. Η έκθεση ήταν διοργά-
νωση της Ένωσης Καλλιτεχνών Μονάχου (Münchener 
Κünstler-Genossenschaft) και της οµάδας της Απόσχισης 
του Μονάχου (Μünchener Sezession) σε συνεργασία µε 
το Βαυαρικό Καλλιτεχνικό Επιµελητήριο. Ο ∆ηµήτρης 
∆άβης εκθέτει µια νεκρή φύση, στην ενότητα µε έργα 
της Ένωσης Καλλιτεχνών Μονάχου, γεγονός που µας 
επιτρέπει να υποθέσουµε ότι υπήρξε µέλος της.10 Αργό-
τερα, µεταξύ άλλων, εκθέτει το 1959 στην Τύνιδα της 
Τυνησίας µαζί µε τους Αγήνορα Αστεριάδη, Αριστοτέλη 
Βασιλικιώτη, Σπύρο Βασιλείου, Γιώργο Μανουσάκη και 
Νίκο Νικολάου (Exposition Internationale de l’ Association 
des Artistes Peintres et Amateurs d’ Art de Tunisie) καθώς 
και στην έκθεση «Σύγχρονη Ελληνική Τέχνη» στις Βρυ-
ξέλλες το 1964 (Peinture Grecque Contemporaine, Palais 
des Beaux Arts, Βρυξέλλες 1964).11

Αξιοσηµείωτο υπήρξε το ενδιαφέρον του ∆ηµήτρη 
∆άβη για ζητήµατα τεχνικής, όπως επιβεβαιώνεται από 
µεταφραστικές σηµειώσεις που εντοπίζονται στο αρχείο 
του. Μεταξύ αυτών συναντάµε πλήρη χειρόγραφη µετά-
φραση στα ελληνικά του βιβλίου του καθηγητή του στην 
Ακαδηµία του Μονάχου Adolf Schinnerer Aktzeichnungen 

Εικ. 1. Εξώφυλλο του φακέλου µε οικονοµικά στοιχεία του 
ταµείου της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι». Αθήνα, 
Μουσείο Μπενάκη - Βιβλιοθήκη, Αρχείο ∆ηµήτρη ∆άβη. 
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aus fünf Jahrhunderten, που εκδόθηκε το 1925 στο Μό-
ναχο από τον εκδοτικό οίκο R. Piper & Co. (εικ. 2). Το 
γεγονός ότι η µετάφραση περιλαµβάνεται µόνη της σε 
χειρόγραφο τετράδιο12 σε τελική µορφή –χωρίς διορθώ-
σεις– µας επιτρέπει να θεωρήσουµε ως πιθανή την πρόθε-
ση έκδοσής της. Το τετράδιο δεν φέρει τίτλο στο χαρτό-
δετο εξώφυλλό του, αλλά στο εσώφυλλο υπάρχει τίτλος 
– ακριβής µετάφραση από το πρωτότυπο στα γερµανικά: 
Adolf Schinnerer. Γυµνικά Σχέδια από πέντε αιώνας.

Στις µεταφράσεις του ∆ηµήτρη ∆άβη βιβλίων και σηµειώ-
σεων µε θέµα τις τεχνικές της ζωγραφικής συγκαταλέγο-
νται και οι (τίτλοι εξωφύλλων):
Η ΤΕΜΠΕΡΑ - ∆ηµήτρης Ν. ∆άβης. Μεταφραστικές 

σηµειώσεις για τα υλικά και την χρησιµοποίησή των 
στην ζωγραφική. Τετράδιο – η Τέµπερα13

Η τεχνική της φλορεντινής ζωγραφικής του Trecento και 
της Trattato della Pittura του Cennini (τεχνική της 
τέµπερας)

Η τεχνική του Ρούµπενς και των κατωχωριτών

Η γλώσσα του πρωτότυπου πρέπει, για τις περισσότε-
ρες τουλάχιστον µεταφρασµένες σηµειώσεις, να είναι 
η γερµανική, όπως τεκµηριώνεται από την ύπαρξη, 
στο αρχείο, χειρόγραφων λυτών σελίδων µε αποδόσεις 
γερµανικών όρων στα ελληνικά.14 Το ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον  του ∆ηµήτρη ∆άβη για τις τεχνικές τις οποίες µελέ-
τησε στα χρόνια των σπουδών του στο Μόναχο, επιβε-
βαιώνεται και από το γεγονός ότι παρασκεύαζε ο ίδιος τα 
χρώµατα που χρησιµοποιούσε, διαδικασία η οποία, στη 
συνέχεια, θα επιβαρύνει την υγεία του.

Μεγάλο µέρος του αρχείου αποτελείται από την αλ-
ληλογραφία από και προς τον ∆ηµήτρη ∆άβη µε τους εκ-
δοτικούς οίκους Doubleday & Co, Junior Literary Guild, 
The Viking Press καθώς και µε τους συγγραφείς των βι-
βλίων που εικονογράφησε, κυρίως όµως µε τον συγγρα-
φέα Edward Fenton (1917-1995), µε τον οποίο συνδέθηκε 
µε στενή φιλία.

Συγκεκριµένα, ο ∆ηµήτρης ∆άβης εικονογράφησε, σε 
συνεργασία µε τους παραπάνω εκδοτικούς οίκους, τα 
ακόλουθα παιδικά και νεανικά βιβλία:

Aleko’s Island, του Edward Fenton, 
εκδ. Doubleday & Co, Inc, Νέα Υόρκη 1948 (εικ. 3) 
Στο βιβλίο αυτό σε σύνολο 250 σελίδων περιλαµβάνονται 
31 εικονογραφήσεις (µαζί µε αυτές στο εξώφυλλο, το 
οπισθόφυλλο και τα εσώφυλλα). Από αυτές οι 17 είναι 
εικονογραφήσεις µε τις οποίες “ανοίγει” το εκάστοτε κε-
φάλαιο (chapter openings) και καταλαµβάνουν το 1/3 της 
σελίδας. Εντός των κεφαλαίων υπάρχουν συνολικά 10 
ολοσέλιδες εικονογραφήσεις. Στις συλλογές του Μου-
σείου Μπενάκη φυλάσσονται 199 σχέδια που αφορούν 
στην εικονογράφηση του βιβλίου.

Greek Gods and Heroes, του Robert Graves, 
εκδ. Doubleday & Co, Inc, Νέα Υόρκη 1960.
Στο βιβλίο αυτό, σε σύνολο 170 σελίδων, περιλαµβά-
νονται 42 εικονογραφήσεις (µαζί µε αυτές στο εξώφυλ-
λο, το οπισθόφυλλο και τα εσώφυλλα). 

Οι εικονογραφήσεις είναι έγχρωµες και ως προς το µέγε-

Εικ. 2. Εσώφυλλο της χειρόγραφης µετάφρασης στα 
ελληνικά της µελέτης του Adolf Schinnerer. Αθήνα, Μουσείο 

Μπενάκη - Βιβλιοθήκη, Αρχείο ∆ηµήτρη ∆άβη.
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θός τους ολοσέλιδες, εκτός από λιγοστές στις πρώτες σε-
λίδες και στις σελίδες περιεχοµένων που είναι µικρότερες. 
Πριν από την έναρξη του κειµένου κάθε κεφαλαίου υπάρ-
χει ολοσέλιδη εικονογράφηση, η οποία φέρει τον τίτλο του 
κεφαλαίου και απεικονίζει τον ήρωα/τους ήρωες του κεφα-
λαίου σε χαρακτηριστική σκηνή. Σε ορισµένα κεφάλαια 
παρεµβάλλεται στο κείµενο άλλη µία εικονογράφηση µε 
τον σχετικό ήρωα. 

Στο αρχείο ∆ηµήτρη ∆άβη που απόκειται στο Μουσείο 
Μπενάκη φυλάσσονται πάνω από 1.500 σχέδια τα οποία 
φιλοτέχνησε ο ∆άβης για τις ανάγκες της εικονογράφη-
σης του βιβλίου αυτού. 

Εικ. 3. Edward Fenton, Aleko’s Island, εικονογράφηση 
∆ηµήτρης ∆άβης, εκδ. Doubleday & Co, Inc, Νέα Υόρκη 

1948. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Βιβλιοθήκη,               
 Αρχείο ∆ηµήτρη ∆άβη.

Εικ. 4. Robert Graves, Greek Gods and Heroes, εικονογράφηση 
∆ηµήτρης ∆άβης, εκδ. Doubleday & Co, Inc, Νέα Υόρκη 

1960. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Βιβλιοθήκη,                
 Αρχείο ∆ηµήτρη ∆άβη, 
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Theras and his town, της Caroline Dale Snedeker, 
εκδ. Doubleday & Co, Inc, Νέα Υόρκη 1961 (εικ. 5)
 Στο βιβλίο αυτό, σε σύνολο 245 σελίδων, περιλαµβάνονται 
58 εικονογραφήσεις (µαζί µε αυτές στο εξώφυλλο, το 
οπισθόφυλλο και τα εσώφυλλα). Από αυτές οι 46 είναι 
εικονογραφήσεις µε τις οποίες “ανοίγει” το εκάστοτε κε-
φάλαιο (chapter openings) και καταλαµβάνουν το 1/3 της 
σελίδας. Εντός των κεφαλαίων υπάρχουν συνολικά οκτώ 
ολοσέλιδες εικονογραφήσεις.

Στο αρχείο ∆ηµήτρη ∆άβη που απόκειται στο Μουσείο 
Μπενάκη φυλάσσονται περισσότερα από 800 σχέδια τα 
οποία φιλοτεχνήθηκαν για τις ανάγκες της εικονογρά-
φησης του βιβλίου αυτού.

A Present from Petros, της Claire Huchet Bishop, 
εκδ. The Viking Press, Νέα Υόρκη 1961 (εικ. 6) 
Στο βιβλίο αυτό, σε σύνολο 85 σελίδων, περιλαµβάνονται 
43 εικονογραφήσεις (µαζί µε αυτές στο εξώφυλλο, το 
οπισθόφυλλο και τα εσώφυλλα). Οι εικονογραφήσεις εί-
ναι ασπρόµαυρες (οι λιθογραφίες από τα αρχικά σχέδια 
του ∆ηµήτρη ∆άβη έγιναν στις Η.Π.Α.) και ως προς το 
µέγεθός τους είναι ολοσέλιδες ή ηµισέλιδες. Στην ουσία 
αποδίδουν σχεδιαστικά τα χαρακτηριστικότερα γεγο-
νότα-σκηνές που ιστορούνται στο βιβλίο. Στο Μουσείο 
Μπενάκη υπάρχουν 35 σχέδια που σχετίζονται µε την 
εικονογράφηση του βιβλίου αυτού.

Εικ. 5. Caroline Dale Snedeker, Theras and his town, 
εικογράφηση ∆ηµήτρης ∆άβης, εκδ. Doubleday & Co, Inc, 
Νέα Υόρκη 1961. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Βιβλιοθήκη, 

Αρχείο ∆ηµήτρη ∆άβη.

Εικ. 6. Claire Hutchet Bishop, A Present from Petros, 
εικονογράφηση ∆ηµήτρης ∆άβης, εκδ. The Viking Press, 

Νέα Υόρκη 1961. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Βιβλιοθήκη, 
Αρχείο ∆ηµήτρη ∆άβη.

.
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An Island for a Pelican, του Edward Fenton, 
εκδ. Doubleday & Co, Inc, Νέα Υόρκη 1963 (εικ. 7) 
Στο βιβλίο αυτό, σε σύνολο 62 σελίδων, περιλαµβάνονται 
47 εικονογραφήσεις (µαζί µε αυτές στο εξώφυλλο, το οπι-
σθόφυλλο και τα εσώφυλλα). Οι εικονογραφήσεις είναι 
ασπρόµαυρες και, ως προς το µέγεθός τους, ολοσέλιδες 
ή ηµισέλιδες. Εικονογραφούν µε λιτά εκφραστικά µέσα 
το κείµενο, µε τελικό στόχο ένα ευχάριστο, παιδικό 
ανάγνωσµα µε πλούσια εικονογράφηση.

Στο αρχείο του καλλιτέχνη διασώζεται και ένα αντίτυπο 
της ελληνικής έκδοσης: Έντουαρντ Φέντον, Το νησί και 
ο πελεκάνος του, εικονογράφηση ∆ηµήτρης ∆άβης, εκδ. 
Κέδρος, Αθήνα 1976. Και οι δύο εκδόσεις του βιβλίου είναι 
αφιερωµένες στη µητέρα του ∆ηµήτρη ∆άβη, Ειρήνη.

Στο αρχείο υπάρχει και χειρόγραφο κείµενο του Ed-
ward Fenton µε τίτλο Niko and the Windmill καθώς και 
400 σχέδια του ∆ηµήτρη ∆άβη που αφορούν στην εικο-
νογράφησή του. 

Στο αρχείο του καλλιτέχνη διασώζεται, σε χειρόγραφο, 
και ένα ανέκδοτο διήγηµα του ∆ηµήτρη ∆άβη µε τίτλο Ο 
Γιάννης το Μπαούλο για το οποίο φιλοτέχνησε και την 
εικονογράφηση.

Ο ∆ηµήτρης ∆άβης πέθανε τον Μάιο του 1973 στην 
Αθήνα. Ένα χρόνο αργότερα η Εθνική Πινακοθήκη 
οργάνωσε αναδροµική έκθεση έργων του. Το 2001 κυ-
κλοφόρησε από τις εκδόσεις Α∆ΑΜ µονογραφία για τον 
καλλιτέχνη, µε έρευνα και κείµενα της Όλγας Μεντζα-
φού-Πολύζου.

Το αρχείο του ∆ηµήτρη ∆άβη επιβεβαιώνει τη σηµασία 
των ανοικτών, προσβάσιµων αρχείων και συνεισφέρει, 
σηµαντικά, τόσο στη µελέτη του έργου του καλλιτέχνη 
όσο και των καλλιτεχνικών θεσµών και του σύγχρονου 
µε εκείνον πλαισίου παραγωγής, προβολής και διακί-
νησης της εικαστικής δηµιουργίας. Οι πληροφορίες 
που προκύπτουν από το συγκεκριµένο αρχειακό υλικό 
µπορούν να αξιοποιηθούν πολλαπλά, καθώς µπορούν να 
επαληθεύσουν, να συµπληρώσουν ή να διορθώσουν, όπου 
χρειάζεται, παλαιότερες πληροφορίες για τον καλλιτέ-
χνη και τη δράση του αλλά και γιατί προσφέρουν πλή-
θος πρωτογενών µαρτυριών για την καλλιτεχνική σκη-
νή στην Αθήνα, ιδίως της δεκαετίας του 1930. Έτσι, για 
παράδειγµα, πολύτιµη είναι η χειρόγραφη κατάσταση 
που συντάσσει ο ∆ηµήτρης ∆άβης µε καταγεγραµµένους 
όσους αγόρασαν έργα που εκτέθηκαν κατά την Γ ́έκθε-
ση της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι» το 1937,15 µε 
πλήρη στοιχεία για τις τιµές πώλησης των έργων καθώς 
και τα στοιχεία των αγοραστών,16 τα οποία µπορούν να 
συνεισφέρουν στις πληροφορίες που έχουµε για τους 
ιδιώτες αγοραστές της εποχής καθώς και για την κρατι-
κή πολιτική στον τοµέα της ενίσχυσης των τεχνών.17 Σε 
σχέση µε την έκθεση του 1937 ξεχωριστής αρχειακής 
σηµασίας µπορούµε να χαρακτηρίσουµε τρεις δακτυλό-
γραφες καταστάσεις που φέρουν υπογραφές και σφρα-
γίδες από κρατικούς αξιωµατούχους και αφορούν στις 
αγορές που πραγµατοποίησαν α) ο ∆ήµος Αθηναίων, β) 
το Υπουργείο ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης και Περιχώρων 
και γ) το Υπουργείο Παιδείας. Και στις τρεις καταστάσεις 
αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία των έργων (όνοµα 
καλλιτέχνη, τίτλος έργου, αριθµός του έργου στον κατά-

Εικ. 7. Edward Fenton,An Island for a Pelican,  εικονογράφη-
ση ∆ηµήτρης ∆άβης, εκδ. Doubleday & Co, Inc, Νέα Υόρκη 

1963. Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη - Βιβλιοθήκη, 
Αρχείο ∆ηµήτρη ∆άβη.
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λογο της έκθεσης) και η τιµή αγοράς τους. Οι δύο πρώτες 
είναι γραµµένες σε χαρτί της Λέσχης Καλλιτεχνών «Α-
τελιέ» που φέρει δακτυλογραφηµένη συµπλήρωση «Έ-
νωσις Ελεύθεροι Καλλιτέχναι» πάνω από το λογότυπο 
του «Ατελιέ». Η κατάσταση µε τις αγορές του Υπουργεί-
ου Παιδείας έχει συνταχθεί σε σελίδα χωρίς λογότυπο. 
Σύµφωνα µε τις καταστάσεις αυτές:

Α) Ο ∆ήµος ΑΘΗΝΑΙΩΝ ∆ΟΥΝΑΙ Εις την Ένωσιν 
Ελεύθεροι Καλλιτέχναι ∆ι’ αξίαν κατωτέρων έργων: ….(α-
κολουθεί τρισέλιδη κατάσταση 51 έργων) ….Σύνολον: 
203.800.- δρχ. Κάτω από το ποσό σηµειώνεται χειρόγρα-
φα και υπογράφεται η παραλαβή 51 έργων.

Β) Το Υπουργείον ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης και Περι-
χώρων ∆ΟΥΝΑΙ εις την Ένωσιν «Ελεύθεροι Καλλιτέχναι»:
….(ακολουθεί δισέλιδη κατάσταση 41 έργων). Σύνολον: 
175.100.- δρχ. Κάτω αριστερά, στη δεύτερη σελίδα 
σηµειώνεται και υπογράφεται η παραλαβή 41 έργων.

Γ) Το Σ/τόν Υπουργείον Παιδείας ∆ΟΥΝΑΙ εις την Ένωσιν 
Ελεύθεροι Καλλιτέχναι διά την αξίαν των κάτωθι έργων αγο-
ρασθέντων κατά την Γ  ́Έκθεσιν αυτής (Φεβρουάριος 1937) ... 

(ακολουθεί κατάσταση 27 έργων)…. Σύνολον ∆ραχ. 88.800.- 
Και ακολουθεί η σηµείωση: Τα ως άνω έργα παρελήφθησαν 
υπό του Γενικού γραµµατέως κ. Ν. Προεστοπούλου, πλην των 
γλυπτικών υπ’ αριθµ. 39 Κεφάλι γυναικός δρχ. 12.000.- (Ε. 
Γκικάδης) υπ’ αριθµ. 7 Το γαϊδουράκι δρχ. 5.000.- (Ε. Βαβού-
ρης. ∆ρχ. 17.000)- τα οποία θέλουν παραδοθή ευθύς ως εκτε-
λεσθούν εις µάρµαρον και χαλκόν και η εξοφλησίς των θα γίνη 
δι’ ιδιαιτέρου εντάλµατος.-

Πολύτιµες είναι και οι αναλυτικές καταστάσεις συνδρο-
µών και ετήσιων ισολογισµών που τηρούσε ο ∆άβης κα-
θώς τεκµηριώνουν τα ενεργά µέλη της Ενώσεως, τους 
καλλιτέχνες που συνεργάστηκαν µαζί της στο πλαίσιο 
των εκθέσεών της, ενώ, παράλληλα, προσφέρουν σπάνι-
ες πληροφορίες οι οποίες µπορούν να αξιοποιηθούν ποι-
κιλότροπα, όπως το ποσό συνδροµής της Ενώσεως στην 
ΕΣΕΤ (Ένωση Σωµατείων Εικαστικών Τεχνών) αλλά και 
το ποσό των δανείων που χορηγούσε η «Ένωσις Ελεύθε-
ροι Καλλιτέχναι» σε µέλη της, στοιχείο που επιβεβαιώνει 
τη συνδικαλιστική δράση της οµάδας και την πολιτική 
υποστήριξης των µελών της που άσκησε.

Το στοιχείο επίσης, που προκύπτει από το αρχειακό 
υλικό της –έστω σύντοµης– φοίτησης του ∆ηµήτρη ∆άβη 
στη σχολή του ζωγράφου Hans Hofmann (Weissenburg, 
Βαυαρία 1880 - Νέα Υόρκη 1966) Hans Hofmann Schule 
für Bildende Kunst, αξίζει να τύχει ιδιαίτερης προσοχής. 
Η σχολή αυτή ιδρύθηκε το 1915 και λειτούργησε έως το 
1934, ενώ ο Hans Hofmann είχε ήδη λίγο νωρίτερα (γύρω 
στο 1932) εγκατασταθεί οριστικά στις Η.Π.Α. Η σχολή 
του στο Μόναχο θεωρείται µία από τις πρώτες σχολές στη 
Γερµανία µε προσανατολισµό στη µοντέρνα τέχνη, ενώ 
και µε τη µετέπειτα διδασκαλία του στις Η.Π.Α. στόχος 
του ήταν να µεταδώσει τις πρωτοποριακές ευρωπαϊκές 
τάσεις στην Αµερική. Ο Hans Hofmann συνδέθηκε στο 
Παρίσι, όπου ζούσε από το 1903 µέχρι το ξέσπασµα του 
Α′ Παγκοσµίου Πόλεµου, µε τους Πάµπλο Πικάσο, Ζωρζ 
Μπρακ, Χουάν Γκρι και Ροµπέρ Ντελωναί. Ο ∆ηµήτρης 
∆άβης πιθανώς να υπήρξε και ο µοναδικός σπουδαστής 
από την Ελλάδα της σχολής αυτής η οποία συγκέντρωσε, 
λόγω της πρωτοποριακής της κατεύθυνσης, σπουδαστές 
από πολλές χώρες.18

Για την επεξεργασία πληροφοριών που εντοπίστηκαν 
στο αρχείο του καλλιτέχνη, ιδιαίτερα σηµαντική υπήρξε η 
προφορική µαρτυρία της αδελφής του κυρίας Ελευθερίας 
∆άβη. Μέσα από τις σχετικές συζητήσεις, προέκυψαν και 
άλλα στοιχεία που δεν συνδέονται, άµεσα, µε το υλικό του 
αρχείου, αλλά συµπληρώνουν την εικόνα που έχουµε για 

Εικ. 8. Ο ∆ηµήτρης ∆άβης στο εργαστήριό του. Αθήνα,  
Μουσείο Μπενάκη - Βιβλιοθήκη, Αρχείο ∆ηµήτρη ∆άβη.
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τη ζωή και τη δράση του ∆ηµήτρη ∆άβη. Έτσι, µεταξύ 
άλλων, πληροφορούµαστε ότι κοντά στον ∆ηµήτρη ∆άβη 
µαθήτευσαν οι: Άννα Καλλία-Βιτάλη, Γιάννα Περσάκη, 
Μαρία Στριγγάρη και Ερρίκος Φραντζισκάκης.19

Σε κάθε περίπτωση, τα αρχεία µπορούν να αποτελέσουν 
ένα µέσο για µην γράφεται η ιστορία µόνο των λεγόµενων 
“µεγάλων ονοµάτων” και των “πρωταγωνιστών”. Στην πε-
ρίπτωση του ∆ηµήτρη ∆άβη, παράλληλα µε τη µελέτη 
του καλλιτεχνικού του έργου, είναι το ίδιο το αρχείο του 
που µας επιτρέπει να στρέψουµε το ενδιαφέρον µας και 
σε άλλες πτυχές της καλλιτεχνικής του προσωπικότη-
τας. Έτσι ο ∆ηµήτρης ∆άβης, εκτός από χαµηλών τόνων 
δηµιουργός, µε ξεχωριστή σχεδιαστική δεινότητα –όπως 
πολύ σωστά έχει επισηµανθεί από τους µελετητές– φα-
νερώνεται και ως µια προσωπικότητα µε πολυσχιδή δρά-
ση: Αντιµετωπίζει ζητήµατα απόδοσης ειδικών όρων στα 
ελληνικά και µεταφράζει µελέτες τεχνικών, αναλαµβάνει 
ηγετικό ρόλο στις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις και 
δράσεις θεσµικής θωράκισης των καλλιτεχνών µέσω 
της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι»,20 της Ένωσης 
Σωµατείων Εικαστικών Τεχνών αλλά και αργότερα 
µέσω του Καλλιτεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΚΕΕ/
αργότερα ΕΕΤΕ) του οποίου υπήρξε και ιδρυτικό µέλος, 
εργάζεται σταθερά και µε συνέπεια στον τοµέα της εικο-
νογράφησης βιβλίων, εφηµερίδων και περιοδικών εκδόσε-
ων, φροντίζοντας το σχέδιο στην κάθε του λεπτοµέρεια. 
Με άλλα λόγια, η παρακολούθηση και η µελέτη, συνο-
λικότερα, της δραστηριότητας ενός καλλιτέχνη, και όχι 
αποκλειστικά της καθαρά εικαστικής παραγωγής και 
εκθεσιακής του προβολής είναι πολύτιµη για την κατα-
νόηση του έργου του, των επιλογών του, καθώς και για τη 
συνολική αποτίµηση της πορείας του.

Η σε βάθος επεξεργασία των τεκµήριων του αρχείου αλ-
λά και του µεγάλου αριθµού σχεδίων, χαρακτικών και ελαι-
ογραφιών του ∆ηµήτρη ∆άβη που φυλάσσονται στο Μου-
σείο Μπενάκη µπορεί να αναδείξει, περαιτέρω, σηµαντικές 
και άγνωστες πτυχές αυτού του σεµνού καλλιτέχνη αλλά 
και να συµβάλει στην έρευνα σχετικά µε τους καλλιτεχνι-
κούς θεσµούς, την αγορά της τέχνης και το πλαίσιο προ-
βολής της εικαστικής δηµιουργίας στην Ελλάδα κατά την 
περίοδο που δραστηριοποιήθηκε ο ∆ηµήτρης ∆άβης.

Ευγενία Αλεξάκη
∆ρ Ιστορικός της Τέχνης
eugeniaalexaki@yahoo.gr

ΕΛΙΖΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑ∆ΟΥ
Περιγραφή επεµβάσεων συντήρησης έργου από 

την ενότητα «Η µάχη της Κρήτης» και προληπτική 
συντήρηση υλικών τεκµηρίων αρχείου

Η δωρεά της κυρίας Ελευθερίας ∆άβη προς το Μουσείο 
Μπενάκη περιλαµβάνει τις εξής ελαιογραφίες:
Στην ακτή, 1937, ελαιογραφία σε ξύλο, 33 x 46 εκ.·
Τα κυπαρίσσια, 1936, ελαιογραφία σε καµβά, 65 x 52 εκ.·
Aυτοπροσωπογραφία, 1959, ελαιογραφία σε κόντρα πλα-
κέ, 96 x 76 εκ.·
καθώς και έξι έργα από την ενότητα «Η Μάχη της Κρή-
της»: 
Χωρίς τίτλο, 1946, ελαιογραφία σε κόντρα πλακέ,32 x 
40,5 εκ.·
Ανατίναξη, ελαιογραφία σε καµβά, 74 x 58 εκ.·
Ρέθυµνο µετά τον βοµβαρδισµό, 1960, ελαιογραφία σε 
καµβά, 56 x 71εκ.·
Χωρίς τίτλο, ελαιογραφία σε καµβά, 75 x 100 εκ.·
Το χωνί, ελαιογραφία σε καµβά, 73 x 58 εκ.·
Χωρίς τίτλο, χρωστικές pigmenta σε ανάµειξη µε λάδι και 
προετοιµασία gesso πάνω σε ξύλο, 77 x 105 εκ.
 
Από τις εργασίες συντήρησης που έγιναν για τις παραπά-
νω ελαιογραφίες µε δαπάνη της κυρίας ∆άβη, ενδεικτικά, 
παραθέτουµε τα δεδοµένα της κατάστασης διατήρησης 
και της συντήρησης του έργου Χωρίς τίτλο, χρωστικές 
pigmenta σε ανάµειξη µε λάδι και προετοιµασία gesso 

Εικ. 9. ∆ηµήτρης ∆άβης, Χωρίς τίτλο, χρωστικές pigmenta σε 
ανάµειξη µε λάδι και προετοιµασία gesso 

πάνω σε ξύλο, 77 x 105 εκ.
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Εικ. 10-12. Λεπτοµέρειες των οπών. Εικ. 13-15. Στη διάρκεια της αισθητικής αποκατάστασης. 
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πάνω σε ξύλο, 77 x 105 εκ., από την ενότητα έργων «Η 
µάχη της Κρήτης».

Κατάσταση διατήρησης του έργου
Το έργο έφερε πολλές διάσπαρτες οπές από µικρά καρ-
φιά και πινέζες µεγάλων διαστάσεων. Σε όλη την έκταση 
της ζωγραφικής επιφάνειας παρατηρήθηκαν απολεπί-
σεις, ελαφρές επικαθίσεις και αποδυνάµωση περιοχών.
Είναι πιθανό οι οπές να έγιναν από τον ίδιο τον καλλιτέ-
χνη σε στιγµές συναισθηµατικής φόρτισης ή για σκόπιµη 
αποµίµηση σφαιρών από οπλοπολυβόλα η µελέτη/ προ-
σχέδιο για ένα άλλο έργο. Είναι, επίσης, πιθανό ο καλ-
λιτέχνης ή άλλο άτοµο να χρησιµοποίησε το έργο σαν 
βάση για άγνωστη χρήση. 
    
Εργασίες συντήρησης
• Καθαρισµός ζωγραφικής επιφάνειας
• Τοπική απολύµανση περιοχών γύρω από τις οπές
• Ενίσχυση αποδυναµωµένων περιοχών και στερέωση 
απολεπίσεων

Αισθητική αποκατάσταση 
Η αισθητική αποκατάσταση είναι διακριτή και τα υλικά 
αντιστρεπτά. Η φιλοσοφία της συγκεκριµένης επέµβασης 
έγινε µε γνώµονα τη διατήρηση της εικαστικής άποψης 
του καλλιτέχνη και την απρόσκοπτη θέαση του έργου.

Προληπτική συντήρηση υλικών τεκµηρίων Αρχείου 
∆ηµήτρη ∆άβη
Στο πλαίσιο των αρχών της προληπτικής συντήρησης 
για το χειρισµό του αρχειακού υλικού χρησιµοποιήθηκαν 
βαµβακερά γάντια προστασίας µε κεντρική ενίσχυση και 
ανοξείδωτη ή κοκάλινη σπάτουλα. Η µεταφορά ευπαθούς 
υλικού πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση υποστηρίγµατος 
µεγαλύτερων διαστάσεων του µεταφερόµενου χαρτώου 
αντικειµένου.
Για τον χειρισµό µολυσµένου υλικού από παθογόνους 
οργανισµούς προηγήθηκαν τοπικές εφαρµογές απεντόµωσης 
και απολύµανσης.
 
Αιτίες φθορών του βιβλιακού και αρχειακού υλικού του 
∆ηµήτρη ∆άβη 
Ενδογενείς παράγοντες φθοράς
• Αστάθεια των συστατικών του χαρτιού
• Μελάνια
• Κόλλες
• Παρουσία βαρέων µετάλλων 
Εξωγενείς παράγοντες φθοράς
• Θερµοκρασία
• Υγρασία
• Φυσικό και τεχνητό φώς
• Ατµοσφαιρικοί ρύποι
• Μηχανική καταπόνηση κυρίως από ακατάλληλο 
χειρισµό

Συντήρηση του βιβλιακού και αρχειακού υλικού
Προληπτική συντήρηση: Πρόγραµµα σταθεροποίησης 
της κατάστασης διατήρησης του υλικού και προστασία 
από περαιτέρω φθορές
Επεµβατική συντήρηση: Θεραπεία του υλικού και προ-
στασία από περαιτέρω φθορές
 
Ελίζα Πολυχρονιάδου
Συντηρήτρια έργων τέχνης – Μουσειολόγος, Μ.Α.
eliza.polychroniadou@gmail.com

Εικ. 16. Εργασίες τοπικής ενίσχυσης αποδυναµωµένων 
περιοχών και επιπεδοποίηση.
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 1. Ο Στέλιος Λυδάκης αναφέρει ότι ο ∆ηµήτρης ∆άβης πα-
ρακολουθεί στην Αθήνα το 1921 µαθήµατα στη Σχολή Καλών 
Τεχνών για ένα χρόνο και ότι στο Μόναχο σπουδάζει στην 
Ακαδηµία το διάστηµα 1925-1929. Σ. Λυδάκης, Λεξικό των 
Ελλήνων ζωγράφων και χαρακτών (16ος - 20ός αιώνας) (Αθήνα 
1976) 94. Στο Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών επαναλαµβάνεται 
το 1921 ως χρονιά φοίτησης του ∆ηµήτρη ∆άβη στη Σχολή Κα-
λών Τεχνών, αλλά σηµειώνεται ότι στην Ακαδηµία του Μονά-
χου σπουδάζει από το 1923 έως το 1929. Ν. ∆ασκαλοθανάσης, 
∆άβης ∆ηµήτρης, στο: Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, Ζωγρά-
φοι – Γλύπτες – Χαράκτες, 16ος - 20ός αιώνας 1 (Αθήνα 1997) 
332. Η Όλγα Μεντζαφού αναφέρει ότι ο ∆άβης εισάγεται στη 
Σχολή Καλών Τεχνών το 1923 και ότι µεταβαίνει στο Μόνα-
χο το 1924 όπου και συνεχίζει τις σπουδές έως το 1929 στην 
Ακαδηµία του Μονάχου. O. Μεντζαφού-Πολύζου, ∆ηµήτρης 
∆άβης. 1905-1973  (Αθήνα 2001) 11, 38. Οι φοιτητικές ταυ-
τότητες που εντοπίζονται στο αρχείο του καλλιτέχνη βεβαι-
ώνουν ότι ο ∆ηµήτρης ∆άβης φοιτά στο Μόναχο, αρχικά, στην 
πρωτοποριακή για την εποχή σχολή Hans Hofmann Schule 
für Bildende Kunst το 1924, ενώ στην Ακαδηµία του Μονά-
χου (Akademie der bildenden Künste) είναι εγγεγραµµένος 
και παρακολουθεί, κανονικά, τα µαθήµατα από το 1925 έως 
το 1928. Το έτος 1923 ως χρονιά φοίτησής του στην Αθήνα, 
στη Σχολή Καλών Τεχνών, βασίζεται σε χειρόγραφα και δα-
κτυλόγραφα βιογραφικά σηµειώµατα, συνταγµένα από τον 
ίδιο τον καλλιτέχνη που συµπεριλαµβάνονται στο αρχείο και 
επιβεβαιώνεται από έρευνα της Όλγας Μεντζαφού-Πολύζου 
στο Μαθητολόγιο Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Βλ. Μεν-
τζαφού-Πολύζου ό.π., 34.

 2. Η Όλγα Μεντζαφού αναφέρει τους Siegfried Mollier 
και Alexander Dörner ως δασκάλους του ∆ηµήτρη ∆άβη 
στην Ακαδηµία του Μονάχου στη θεωρία και ιστορία της 
τέχνης [Μεντζαφού-Πολύζου (σηµ. 1) 13, 38]. Ο Siegfried 
Mollier (1866-954) ήταν, ωστόσο, καθηγητής στην έδρα 
της Ανατοµίας και Ιστολογίας της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστηµίου του Μονάχου από το 1902 έως το 1932. 
Ο ∆ηµήτρης ∆άβης πράγµατι µαθήτευσε κοντά στον Sieg-
fried Mollier, λαµβάνοντας εξειδικευµένες γνώσεις στην 
ανατοµία. Η παρακολούθηση τέτοιων µαθηµάτων φαίνεται 
να ήταν ανοικτή σε φοιτητές της Ακαδηµίας. Ο Otto Johan-
nes Bähr (1919-2008), σπουδαστής και αυτός της Ακαδηµίας 
και µαθητής, όπως και ο ∆άβης, του Adolf Schinnerer παρα-
κολουθούσε επίσης τα µαθήµατα ανατοµίας του Siegfried 
Mollier. Αξίζει να σηµειωθεί ακόµη ότι στη βιβλιοθήκη 
του ∆ηµήτρη ∆άβη (σήµερα στη Βιβλιοθήκη του Μουσείου 
Μπενάκη) εντοπίζουµε τη µελέτη του καθηγητή του Sieg-
fried Mollier, Plastische Anatomie. Die Konstruktive Form des 
Menschlichen Körpers, η οποία πρωτοεκδόθηκε στο Μόναχο 
το 1924. Αναφορικά µε τον Alexander Dörner που αναφέρει 
η Όλγα Μεντζαφού διευκρινίζουµε ότι ο Alexander Dor-
ner (1893-1957) υπήρξε ιστορικός τέχνης και επιµελητής 
µουσείων, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε κυρίως στο Αννό-
βερο και δεν φαίνεται να σχετίστηκε µε την Ακαδηµία του 
Μονάχου. Καθηγητής όµως του ∆άβη στην Ακαδηµία του 
Μονάχου υπήρξε ο ζωγράφος, συντηρητής και θεωρητι-
κός τέχνης Max Doerner (1870-1939). Βλ. σχετικά και την 

κατάσταση των καθηγητών της Ακαδηµίας του Μονάχου: 
ht tp://w w w.adbk.de /Historisches /persona l l i sten/ 
personallisten.php (9/12/2011).

 3. Στα ταξίδια του ∆άβη σε καλλιτεχνικά κέντρα της Ευ-
ρώπης αναφέρονται τόσο ο Στέλιος Λυδάκης όσο και η Όλ-
γα Μεντζαφού, αλλά και ο φίλος του Μίκης Ματσάκης (εφ. 
∆ιαµαρτυρία – Οι εικαστικές τέχνες και ο άνθρωπος, αρ. φύλλου 
28, 1 Ιουνίου 1973). Η πληροφορία επιβεβαιώνεται και από σχε-
τικές σηµειώσεις και σφραγίδες στο διαβατήριο του ∆ηµήτρη 
∆άβη που φυλάσσεται στο αρχείο του.

 4. Το πρωτόκολλο παραλαβής του ταµείου από τον προ-
ηγούµενο ταµία Ιωάννη Ρηγανάκο µε ηµεροµηνία 28 Νοεµ-
βρίου 1934, καθώς και το πρωτόκολλο παράδοσης του 
ταµείου προς τον επόµενο ταµία της Ένωσης, τον γλύπτη και 
φίλο του Ευθύµιο Γκικάδη, µε ηµεροµηνία 15 Απριλίου 1938, 
περιλαµβάνονται στο αρχείο ∆ηµήτρη ∆άβη.

 5. Σ. Μοσχονάς, Καλλιτεχνικά σωµατεία και οµάδες τέχνης 
στην Ελλάδα κατά το ά  µισό του 20ού αιώνα: η σηµασία και 
η προσφορά τους (διδ. διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών, Αθήνα 2010) 372-73.

 6. Ο Ε. ∆. Ματθιόπουλος εντοπίζει τα βαθύτερα αίτια σχη-
µατισµού της Ενώσεως στην «ιδεολογική και οργανωτική πρω-
τοβουλία αριστερών καλλιτεχνών». Ε. ∆. Ματθιόπουλος, Από 
τον “Σύλλογο των Ωραίων Τεχνών” στους “Νέους Έλληνες 
Ρεαλιστές”. Καλλιτεχνικές οµάδες και οργανώσεις στην Ελ-
λάδα (1882-974), στο: Εθνική Πινακοθήκη. 100 χρόνια. Τέσ-
σερις Αιώνες Ελληνικής Ζωγραφικής. Από τις Συλλογές της 
Εθνικής Πινακοθήκης και του Ιδρύµατος Ευριπίδη Κουτλίδη 
(Αθήνα 1999) 161. 

 7. Αναλυτικά για τα ιδρυτικά µέλη της «Ενώσεως Ελεύθεροι 
Καλλιτέχναι», καθώς και για την εκθεσιακή και συνδικαλι-
στική της δράση βλ. Μοσχονάς (σηµ. 5) 371-424.

 8. Ματθιόπουλος (σηµ. 6) 161· Μοσχονάς (σηµ. 5) 498-500.

 9. Βλ. αναλυτικότερα: Μεντζαφού-Πολύζου (σηµ. 1) 33.

 10. Ο κατάλογος της έκθεσης που πραγµατοποιήθηκε από 29 
Μαΐου έως αρχές Οκτωβρίου του 1925 στο Glaspalast του Μονά-
χου φυλάσσεται στο αρχείο του καλλιτέχνη· Münchener Kunst-
ausstellung, amtlicher Katalog, Glaspalast (München 1925).

 11. Παίρνουν ακόµη µέρος οι: Αγήνωρ Αστεριάδης, Σπύ-
ρος Βασιλείου, Βρασίδας Βλαχόπουλος, Αριστοτέλης Βα-
σιλικιώτης, Γιώργος Γουναρόπουλος, ∆ανιήλ ∆ανιήλ, Ηλί-
ας ∆εκουλάκος, Νίκος Εγγονόπουλος, Ορέστης Κανέλλης, 
Χρίστος Καράς, Αλέκος Κοντόπουλος, Θεόδωρος Λαζαρής, 
Χρήστος Λεφάκης, Ρέα Λεονταρίτου, Κούλα Μαραγκοπού-
λου, Τάκης Μάρθας, Στέλιος Μηλιάδης, Nicos (Κεσσανλής), 
Κούλα Μπεκιάρη, Πηνελόπη Οικονοµίδου, Πολύκλειτος 
Ρέγκος, Νίκος Σαχίνης, Πάνος Σαραφιανός, Κώστας Τσό-
κλης, Βρασίδας Τσούχλος, Ηλίας Φέρτης, 

 12. 88 χειρόγραφες σελίδες σε τετράδιο διαστάσεων 27,5 x 
21,5 εκ.

 13. 60 χειρόγραφες σελίδες σε τετράδιο διαστάσεων 21,6 x 
16,5 εκ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
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Α ρχε ίο ∆ηµήτρη ∆άβη

14. Χρήζει περαιτέρω διερεύνησης εάν οι µεταφράσεις αυ-
τές του ∆άβη, οι οποίες αφορούν σε τεχνικές της ζωγραφικής 
και στην ιστορία τους, αποτελούν µετάφραση µέρους ή του 
συνόλου της µελέτης του καθηγητή του στην Ακαδηµία του 
Μονάχου, Max Doerner. Ο Doerner δίδαξε στην Ακαδηµία 
του Μονάχου από το 1911 ως υφηγητής (Dozent) και από το 
1921 έως τον θάνατό του το 1939 ως καθηγητής. Το 1921 δη-
µοσιεύθηκε στο Μόναχο η µελέτη του Malmaterial und seine 
verwendung im Bilde: nach den Vorträgen an der Akademie 
der Bildenden Künste in München, όπου, όπως διευκρινίζεται 
και στον τίτλο, περιλαµβάνονταν οι παραδόσεις του στην 
Ακαδηµία του Μονάχου για τις τεχνικές της ζωγραφικής. 
Η µελέτη αυτή είχε ευρεία απήχηση στη Γερµανία, ενώ το 
1934 µεταφράστηκε στα αγγλικά και εκδόθηκε στη Νέα Υόρ-
κη από τον εκδοτικό οίκο Harcourt Brace Co., µε τίτλο The 
Materials of the Artist. Βλ. σχετικά J. D. Kreinik, The Canvas 
and the Camera in Weimar Germany: A New Objectivity in 
Painting and Photography of the 1920s (διδ. διατριβή, New 
York University, New York 2008) 128. Στη βιβλιοθήκη του 
∆ηµήτρη ∆άβη (σήµερα στη Βιβλιοθήκη του Μουσείου Μπε-
νάκη) εντοπίζουµε µία από τις µεταπολεµικές επανεκδόσεις 
της µελέτης του  Doerner το 1960 στη Στουτγάρδη από τον 
εκδοτικό οίκο Ferdinand Enke.  

 15. Η Γ´ ετήσια έκθεση των Ελευθέρων Καλλιτεχνών 
έλαβε χώρα στη Λέσχη Καλλιτεχνών «Ατελιέ» στην οδό 
Καραγεώργη 8, από τις 3 έως τις 27 Φεβρουαρίου 1937. Στον 
κατάλογο της έκθεσης, ο οποίος εκδίδεται από τον εκδοτικό 
οίκο «Χρονικά», το εισαγωγικό κείµενο υπογράφει ο Ι.Μ. 
Παναγιωτόπουλος.  

16. Σύµφωνα µε τον «Κατάλογο αγορασθέντων έργων παρά 
ιδιωτών εκ της Γ´ Ετησίας Εκθέσεως ΕΕΚ», που συντάσσει ο 
∆ηµήτρης ∆άβης, έργα αγοράστηκαν µεταξύ άλλων από την 

«ΑΜ του Βασιλέως». Ο κατάλογος αγορών συµπληρώνεται 
από τις καταστάσεις: «Αγορασθέντα έργα παρά του ∆ήµου 
Αθηναίων», «Αγορά Υπουργείου ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης 
(και Περιχώρων)» και «Αγορασθέντα έργα παρά Υπουργείου 
Παιδείας».

 17. Αναλυτικά για την παρέµβαση του καθεστώτος Με-
ταξά στις εικαστικές τέχνες και την πολιτική αγορών που 
άσκησε βλ. Ε. ∆. Ματθιόπουλος, Η συµµετοχή της Ελλάδος 
στην Μπιεννάλε της Βενετίας (1934-1940) (διδ. διατριβή,  
Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο 1996) 671-774. Εκτενής 
αναφορά στην εµπορική επιτυχία που σηµείωσε η Γ´ έκθεση 
της «Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι» γίνεται στο οικείο 
κεφάλαιο  στο: Μοσχονάς (σηµ. 5) 371-474.

 18. Τα θερινά προγράµµατα της Σχολής που διεξάγονταν 
συστηµατικά από το 1922 έως το 1929 σε διάφορα µέρη των 
βαυαρικών Άλπεων, στην Ιταλία και τη νότια Γαλλία ήταν γνω-
στά σε ευρύ κύκλο σπουδαστών σχολών Καλών Τεχνών από 
όλο τον κόσµο. Βλ. σχετικά T. Dickey, Hans Hofmann Schule 
für Bildende Kunst, στο: Historisches Lexikon Bayerns, URL:
http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/artikel/artikel_
44889 (4/12/2011).

 19. Σχετικές αναφορές συναντάµε και σε βιογραφικά 
σηµειώµατα των καλλιτεχνών που υπήρξαν µαθητές του 
∆ηµήτρη ∆άβη και µνηµονεύουν τον δάσκαλό τους. Βλ. τα 
σχετικά λήµµατα στο Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, Ζωγρά-
φοι – Γλύπτες – Χαράκτες, τόµοι 4 (Αθήνα 1997-2000).

 20. Για τον δραστήριο ρόλο του ∆ηµήτρη ∆άβη εντός της 
«Ενώσεως Ελεύθεροι Καλλιτέχναι» βλ. τα Πρακτικά των συ-
νεδριάσεων του ∆Σ και των Γενικών Συνελεύσεων της Ενώσε-
ως που φυλάσσονται στο Αρχείο της Εθνικής Πινακοθήκης. 
∆ηµοσιεύονται στο: Μοσχονάς (σηµ. 5).

EUGENIA ALEXAKI − CONSTANTINOS PAPACHRISTOU − ELIZA POLYCHRONIADOU
The Dimitris Davis Archive in the Benaki Museum 

The archive of the artist Dimitris Davis (1905-1973) was 
being gifted to the Benaki Museum by the artist’s sister, 
Dr Eleftheria Davi, in 2008 as well as his personal library 
and a large number of drawings, watercolours, prints and 
oil paintings.

Dimitris Davis Archive was digitized in the period between 
June and October 2011. The digitized archival material com-
prises a variety of documents that range from letters, handwrit-
ten notes, bank statements, contracts for commissions, official 
documents from Greek and foreign authorities, brochures, 
invitations to and announcements of exhibitions, press clip-

pings, photographs and drawings documenting Dimitris 
Davis’s work from 1920 until his death in 1973. 

During the process of digitization preventive conservation 
measures were taken and specific interventive treatments  where 
necessary. Some oil paintings on display and in storage at the 
Benaki Museum were treated as well. 

The digitization of Dimitris Davis Archive enables us to study 
the elements that make up his artworks and draw our attention 
to other aspects of his artistic identity. Besides being a low profile 
artist with outstanding drawing skills, Davis was engaged in 
many activities: he raised issues of specialist terminology in 
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Greek language and translated essays on art techniques. He 
played a leading role in art associations and trade unions and 
largely contributed to achieve statutory law for artists through 
the Association of Freelance Artists, the Associated Unions of 
the Fine Arts and later through the Greek Chamber of Fine 
Arts, of which he was a founding member. He also constantly 

worked in book illustration, newspapers and magazines. 
An in-depth study of his Archive will enlighten aspects of his 

artistic personality and promote deeper awareness of his work. 
Moreover it will facilitate research on issues such as solidarity 
among artists, legislation, the art market and the promotion of 
visual arts in Greece at the time Dimitris Davis was active. 
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