MOUSEIO
STRATH DOUKA
Ίδρυση 1982 - Σημερινή (2017) κατάσταση, άγνωστη
 Το Μουσείο Στρατή Δούκα, με απόφαση του Δήμου Ζωγράφου, στεγάσθηκε στον όροφο (με
το βέλος) του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου – «Βίλα Βουγά» – αποτελώντας ένα ακόμα
σημαντικό ιστορικό-πολιτιστικό μνημείο της περιοχής με πανελλήνια εμβέλεια και πολλαπλή
επιμορφωτική αλλά και ιδιαίτερα σπουδαστική χρησιμότητα.

 Τα εγκαίνια του Μουσείου έγιναν την Πέμπτη 24 Ιουνίου 1982 από τη Δήμαρχο Φωτεινή
Σακελλαρίδου και το εορταστικό φιλολογικό πρόγραμμα των εγκαινίων διοργάνωσε η Εταιρεία
Ελλήνων Λογοτεχνών με ομιλητές το συγγραφέα Γιώργο Βαλέτα και την ποιήτρια Φαίδρα
Ζαμπαθά-Παγουλάτου

ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΦΝΗ

 Το σχεδιασμό της εσωτερικής κατανομής του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου εκπόνησε ο
ποιητής και αισθητικός της τέχνης Ευάγγελος Ανδρέου σύμφωνα με τον σχεδιασμό της
τελευταίας έκθεσης έργων, χρωμάτων και βιογραφικών ντοκουμέντων του Δούκα στο
Ευρωπαϊκό Κέντρο Σέχνης το 1979. O ίδιος παρεχώρησε για την ίδρυση του Μουσείου
εικαστικά έργα, εκδόσεις και χειρόγραφα του Δούκα που είχε στην κατοχή του και επιμελήθηκε
την όλη εργασία της μουσειακής οργάνωσης.

Περιοδικό
«Ελληνικοί Αντίλαλοι»
Σεύχος 2, 1982

Το Μουσείο περιελάμβανε:
1. Προθήκη όλων των εκδόσεων (ελληνικών και ξένων) των λογοτεχνικών έργων του Δούκα
2. Προθήκη χειρόγραφου και έγγραφου υλικού
3. Προθήκη προσωπικών ειδών του λογοτέχνη
4. Έκθεση σχεδίων και χρωμάτων του λογοτέχνη από τις «μακεδονικές περιοδείες» του (1924 &
1928)
5. Προσωπογραφίες του λογοτέχνη, των Φώτη Κόντογλου και Σπύρου Παπαλουκά
6. Προτομή (κεφάλι) του λογοτέχνη σε γύψο της γλύπτριας Κατερίνας Χαλεπά-Κατσάτου*
7. Εικαστικά έργα των Αλέκου Κοντόπουλου (από εικονογράφηση βιβλίου του Δούκα) και
Κλάους Φρισλάντερ.
8. Έπιπλα του σπιτιού του
9. Έκθεση εκτενούς φωτοβιογραφικού του λογοτέχνη – φωτογραφικά ντοκουμέντα εξαιρετικής
ιστορικής αξίας.

Εκθέματα του Μουσείου:
Ο τρατής Δούκας «δια χειρός»
πύρου Παπαλουκά, 1924 (πάνω)
και Υώτη Κόντογλου, 1928
Πάνω, εταζέρα τοίχου και πίνακες
σχεδίων και χρωμάτων του Δούκα
(1924 & 1928). Δεξιά, ξυλόγλυπτη
εταζέρα δαπέδου.

Θαυμάσιο έπιπλο μπουντουάρ,
όπως και οι εταζέρες τοίχου
και δαπέδου, έργα αυστριακού
επιπλοποιού-ξυλογλύπτη των
αρχών του 20ού αιώνα.
Ήταν δώρα του βιομήχανου
Άγγελου Καμπά στον πρώτο
γάμο της γυναίκας του Δούκα,
Δήμητρας**

 Γι’ αυτή τη μουσειακή προσφορά του μα κυρίως για την αποστολική πνευματική κατάθεσή του
στα ελληνικά γράμματα και τον πολιτισμό, ο Δήμος Ζωγράφου ανακήρυξε το Στρατή Δούκα «επίτιμο
δημότη» και διέθεσε γι’ αυτόν και τη γυναίκα του περικαλλή τάφο στο δημοτικό νεκροταφείο.

Την επομένη των εγκαινίων του Μουσείο Στρατή
Δούκα, η Δήμαρχος Ζωγράφου Φωτεινή
Σακελλαρίδου και ο Ευρωβουλευτής Γιάννης
Κουτσοχέρας επιδίδουν στον συγγραφέα
τις περγαμηνές του Είτιμου Δημότη Ζωγράφου
και του Επίτιμου Μέλους του PEN CLUB
Κάτω: στην τιμητική ημερίδα κοντά στο Στρατή
και τη Δήμτρα Δούκα, η Δήμαρχος Ζωγράφου, στενοί φίλοι
και σε πρώτο πλάνο ο προγονός του Δούκα, Κώστας
Διακάκης και ο Ευάγγελος Ανδρέου***

*Κατερίνα Χαλεπά – Κατσάτου, γλύπτρια, μαθήτρια του Μ. Τόμπρου στη Σχολή Καλών Τεχνών. Μικρανηψιά
του Γιαννούλη Χαλεπά. Ασχολήθηκε με προτομές, ταφικά μνημεία, ιστορικά μνημεία, ανάγλυφα και επιγραφές
στο μάρμαρο. Έργα της υπάρχουν στην Αθήνα, στη Λέσβο, στη Νάουσα και σε άλλες πόλεις.
** Δήμητρα Δούκα, το γένος Μαγγανά (1903-1983). Μικρή προσλήφθηκε στα οικιακά του Άγγελου Καμπά,
(αδερφός του φημισμένου οινοβιομήχανου και μεγαλογαιοκτήμονα Ανδρέα Καμπά) και έζησε σαν ψυχοκόρη του.
Έγραψε: «Ο πόνος και το αίμα των αδελφών μου», έκδ. Κάλβος, Αθήνα 1981
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