
 

Πάμπλο. Ένας καμβάς αναμνήσεις - Αντώνης Σέργης 

Δημιουργικές δραστηριότητες – Ο Πάμπλο Πικάσο και η σχέση του με την Ελλάδα 

 

 

 

 

 

 

Α. Ο Πικάσο και ο Νίκος Μπελογιάννης 

 

Ο Νίκος Μπελογιάννης (1915 – 1952) ήταν Έλληνας αγωνιστής της εθνικής 

αντίστασης κατά των Γερμανών. Το 1952, παραπέμφθηκε από την κυβέρνηση του 

Νικόλαου Πλαστήρα στο έκτακτο Στρατοδικείο Αθηνών, μαζί με ενενήντα τρία άλλα 

άτομα με την κατηγορία της κατασκοπείας. Ο Μπελογιάννης αρνήθηκε όλες τις 

κατηγορίες. Μετά από μια πολύκροτη δίκη, καταδικάστηκε σε εκτέλεση μαζί με 

άλλους δέκα. Δέχτηκε την ετυμηγορία του δικαστή κρατώντας ένα γαρύφαλλο (βλ. 

φωτογραφία). Η απόφαση για την εκτέλεσή του προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις. 

Προοδευτικοί άνθρωποι από όλο τον κόσμο ζήτησαν ακύρωσή της. Ανάμεσά τους 

ήταν και ο Πάμπλο Πικάσο, γνωστός και για τις αντιφασιστικές του πεποιθήσεις, ο 

οποίος συγκλονισμένος από το τραγικό γεγονός, έφτιαξε ένα σκίτσο του Μπελογιάννη 

με το πενάκι του.  

Για το συγκεκριμένο σκίτσο είχε δηλώσει: 

«Το σκίτσο δεν είναι ατελές. Είναι ανοιχτό πάνω ακριβώς απ’ το κεφάλι του, γιατί τίποτα 

δε θα μπορούσε να περιορίσει τη σκέψη και τις ιδέες του. Όχι μια γραμμή. Ούτε καν μια 

σφαίρα». 

 

 

 

 

Αν και ο Πάμπλο Πικάσο (1881-1973) δεν επισκέφτηκε ποτέ την Ελλάδα, στα έργα του υπάρχουν 

στοιχεία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού ενώ και ο ίδιος συνδέεται έμμεσα με την Ελλάδα, με 

διάφορους τρόπους, όπως αυτοί παρουσιάζονται παρακάτω. 

 

 

Επίσης, πέντε χρόνια πριν από τον 

θάνατό του, ο Πικάσο συμμετείχε με το 

διπλανό σκίτσο του σε μια έκδοση της 

Γαλλικής Επιτροπής για τη 

Δημοκρατία στην Ελλάδα, η οποία το 

1967 υπέφερε από τη Χούντα των 

Συνταγματαρχών. Το σκίτσο είναι 

αφιερωμένο στους εξόριστους 

Έλληνες διανοούμενους, οι οποίοι 

παρουσιάζονται με αρχαίους μανδύες 

και παραδοσιακές φορεσιές. 



 

Β. Ο Πικάσο και η Μελίνα Μερκούρη 

Το 1960, η Μελίνα Μερκούρη, ηθοποιός και Υπουργός Πολιτισμού για χρόνια, κέρδισε το πρώτο βραβείο 

καλύτερης ερμηνείας στην ταινία «Ποτέ την Κυριακή». Καθώς κατευθυνόταν στο 

Φεστιβάλ των Καννών για να το παραλάβει, μαζί με τον σύντροφό της Ζιλ Ντασσέν, 

έκανε στάση στο Μιλάνο. Εκεί διατηρούσε εργαστήριο ο Πικάσο και μετά από 

προτροπή του Νίκου Καζαντζάκη, η Μελίνα γνωρίζει τον διάσημο ζωγράφο. Ο 

Πικάσο πήρε ένα κομμάτι χαρτί και ζωγράφισε επί τόπου την Μελίνα και τον Ντασσέν 

ντυμένους νύφη και γαμπρό, στεφανωμένους με ψαροκόκκαλο, ενώ οι δυο τους δεν 

ήταν ακόμη παντρεμένοι. Η Μελίνα, καθώς δεν είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ζωγραφική, έκανε ένα 

κουρελάκι την κόλλα και την έβαλε στην τσάντα της! Βέβαια, μετά από μερικά χρόνια η «προφητεία» του 

Πικάσο βγήκε αληθινή. 

 

Γ. Η εύρεση του κλεμμένου πίνακα του Πικάσο στην Ελλάδα 

Το 2012 είχαν κλαπεί από την Εθνική Πινακοθήκη της Ελλάδας, έργα του 

Πικάσο και του Μοντριάν. Συγκεκριμένα, ο πίνακας του Πικάσο, ήταν 

ένας πίνακας ζωγραφισμένος με λάδι σε μουσαμά, διαστάσεων 56 επί 40, 

και φιλοτεχνήθηκε το 1939. Απεικονίζει ένα γυναικείο κεφάλι. Στο πίσω 

μέρος του πίνακα υπάρχει και χειρόγραφη αφιέρωση του Ισπανού 

ζωγράφου, που αναφέρει: «Pour le Peuple Grec, Hommage de Picasso» 

(Για τον ελληνικό λαό, Φόρος τιμής από τον Πικάσο). Ήταν δώρο προς τον 

ελληνικό λαό για την αντίστασή του κατά του φασισμού στον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Η αξία του πίνακα υπολογίστηκε στα είκοσι 

εκατομμύρια ευρώ. 

Το 2021, η υπόθεση κλοπής εξιχνιάστηκε. Στην διάρκεια συνέντευξης Τύπου με αφορμή την επιστροφή 

του πίνακα στην Πινακοθήκη, η κ. Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού, δήλωσε μεταξύ άλλων: 

«Γιορτάζουμε τα 200 χρόνια της Επανάστασης του 1821. Ο πίνακας του Πικάσο φέρει ιδιαίτερη βαρύτητα 

και αξία για τον ελληνικό λαό καθώς ο Πικάσο τον αφιέρωσε στον αγώνα του ελληνικού λαού εναντίον 

του φασιστικού άξονα και φέρει την ιδιόχειρη υπογραφή του ζωγράφου. Γι’ αυτό και άλλωστε ο πίνακας 

είναι αδύνατο να πωληθεί αλλά και να εκτεθεί καθώς είναι απολύτως ταυτοποιημένος ως προϊόν κλοπής 

από την Εθνική Πινακοθήκη. Η Εθνική Πινακοθήκη έκλεισε για ανακαίνιση το 2012 λίγο μετά την κλοπή. 

Άνοιξε τον Μάρτιο του 2021 για λίγες μέρες, προκειμένου να τιμήσει τον αγώνα ανεξαρτησίας και 

αυτοδιάθεσης του ελληνικού λαού. Ο συσχετισμός είναι προφανής». 


