
 

 

 

Ιδρστικό Μέλος τοσ Εσρωπαϊκού Κέντροσ Τέτνης 
Founding Member of European Art Center  

1985-2012 
 

Charitatos,Manos. He was born on 1944 in Alexandria (Egypt). Collector, writer, Cofounder (with Dim. 
Portolos) and president of the Society of Hellenic Literaryand 
Historical Archive – ELIA (1980). Manos,  studied  at  the 
College of Athens and the Department of  Economics of  
Law  School of University of Athens. He has been director of 
the Museum  of City of Athens (1980-88). He wrote: 
“Bibliography of Petros Charis, ed. ELIA 1982,  ect.   
Manos died in 2012 
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Ο Μάνος Χαριτάτος γεννήθηκε το 1944 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου.  Το 1953 
εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην Αθήνα όπου και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο 
Κολλέγιο και στη συνέχεια στο Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών.  
Το 1980 ανέλαβε διευθυντής του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών και την ίδια χρονιά ίδρυσε, 
μαζί με τον φίλο του ιστορικό Δημήτρη Πόρτολο, το Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό 
Αρχείο, που σύντομα επέκτησε νομική μορφή ως Σωματείο, δραστηριοποιούμενο στο έργο 
συλλογής και διάσωσης πολυποίκιλου και πολύτιμου αρχειακού υλικού μαρτυριών του 
νεοελληνικού ιστορικού βίου.  
Ως ιδρυτικό Μέλος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης συνεργάσθηκε στο πρόγραμμα «Αθήνα, 
πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης» (1985) και στο πρόγραμμα «Αθανάσεια 1997» του Δήμου 
Παιανίας όπου με εισήγηση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Τέχνης  Ευάγγελου 
Ανδρέου ο Δήμος της πόλης τού απένειμε το «Δημοσθένειο» Μετάλλιο με περγαμηνή 
«Διπλώματος Τιμής», επί δημαρχείας Ίωνα Βορρέ. 
Έφυγε από τη ζωή στις στις 27 Δεκεμβρίου 2012 έχοντας προλάβει να εξασφαλίσει τη στέγαση 
και λειτουργία του ΕΛΙΑ στο Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας. 
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Υπήπξε ιδπςηικό Μέλορ ηος Δςπυπαφκού Κένηπος Τέσνηρ και 
ηο 1997 διέθεζε δυπεάν ηο πολύηιμο ιζηοπικό επεηειακό 
ςλικό «Φαπίλαορ Τπικούπηρ» για ηην κάλςτη ηος 
εοπηαζηικού ππογπάμμαηορ ηος πολιούσος ηος Γήμος 
Παιανίαρ, Αγίος Αθαναζίος. Την ίδια σπονιά ο ηόηε 
Γήμαπσορ Παιανίαρ Ίυν Βοππέρ ηίμηζε ηον Μάνο Φαπιηάηο 
με ηο Γημοζθένειο Μεηάλλιο και ηο Γίπλυμα Τιμήρ ηυν 
εοπηών. Ο Ππόεδπορ ηος Δςπυπαφκού Κένηπος Τέσνηρ, 
Εσάγγελος Ανδρέοσ, θςμάηαι: «Με ηο Μάλο 
γλωρηζηήθακε ηο 1978 ζηο παιηό εκησπόγεηο ζπίηη ηοσ 
ζσγγραθέα Σηραηή Δούθα ζηελ οδό Ορκηλίοσ. Εθείλος 
παζηαζκέλος ζερεσηής ιογοηετληθώλ ληοθοσκέληωλ, εγώ 
βοεζός θαη ζσλεργάηες ηοσ Δούθα ζηελ ηαθηοποίεζε ηοσ 
πλεσκαηηθού ηοσ έργοσ. Είτε ήδε οργαλώζεη ηα πρώηα 
ζσιιεθηηθά ηοσ αποθηήκαηα βάδοληας θαη ηολ ηίηιο: 
«Ειιεληθό Λογοηετληθό θαη Ιζηορηθό Αρτείο» (EΛΙΑ). Η 
ζηέγε ηοσ βρηζθόηαλ κέζα ζε κηα ζύγτρολε ποισθαηοηθία 

ηες οδού Ειιαλίθοσ, ζηο Παγθράηη. Έλα εσρύτωρο περηβάιιολ ορόθοσ κε προέθηαζε ζηο σπόγεηο. 
Τα ράθηα, αλέβαηλαλ ως ηο ηαβάλη. Φορηίο ηοσς ήηαλ οιόϊδηα ε δωληαλή ηζηορία ηες λεοειιεληθής 
ιογοηετλίας ζε κορθή εθδόζεωλ θαη θαθέιωλ αρτείοσ. Αλάκεζά ηοσς έηρετε αζηακάηεηα ο Μάλος κε 
έλα αζύρκαηο ηειέθωλο ζηο τέρη, ζηο άιιο ε κηθροζθοπηθή πίπα κε ηο ηζηγάρο θαη πιάϊ ηο τακειό 
ηραπεδάθη όποσ θάζηδαλ οη θαρδεηές θούπες ηοσ θαθέ, αιιά θαη ηο…απαραίηεηο οσΐζθσ.  
– Έια, θαιώς ηολ. Είλαη εδώ θη ο Γηώργος ο Γηάλλαρες, γλωρηδόζαζηε;  
Αεηθίλεηοη άλζρωποη ηωλ γρακκάηωλ ηες εποτής, ηδηαίηερα ερεσλεηές, κειεηεηές, θρηηηθοί, 
παλεπηζηεκηαθοί είταλ αρτίζεη λα «ηρσπώλοσλ» ζηα άδσηα ηοσ Ε.Λ.Ι.Α. γηα πιεροθόρεζε. Ασηό έδηλε 
ηθαλοποίεζε θαη θακάρη ζηο Μάλο». Πηγή: Εφ. «ΕΒΔΟΜΗ» 5-1-13 


