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In 1983 the European Art Center, a literary and artistic meeting 

place until then, began working out a series of processes in order 

to become a legal entity. The first who rushed to take part was 

Loukia Takis Marthas, widow of the famous architect and 

painter. She was from Alieos family, in Ioannina. Her father was 

a notary in the historical capital of Ipiros in the early part of the 

20th century. 
 

Loukia opened her house and spared all the artistic, architectural 

and personal files of her husband to the later full members of the 

European Art Centre. Evangelos Andreou, who was at their head 

had long satisfied her wish to tidy and bring into use the, for 

many years, inertial work of Takis Marthas. 
 

In the summer of 1986 Loukia went to Tzia. 

She never came back…. 
 

 

Σηα 1983 ην Επξσπατθό Κέληξν Τέρλεο, κέρξη ηόηε θηινινγηθό θαη θαιιηηερληθό εληεπθηήξην 

θίισλ ηεο Επξώπεο, αξρίδεη λα 

θαιιηεξγεί θαη λα επεμεξγάδεηαη 

έλα πξόγξακκα δηαδηθαζηώλ κε 

ζθνπό ηε ζύζηαζή ηνπ ζε λνκηθό 

πξόζσπν.  
 

 

Σηο ζπίηι ηος Τάκη Μάπθα, ζηο 

Καλαμάκι, επγαζίερ ιζηοπικήρ και 

αιζθηηικήρ τηλάθιζηρ ηυν έπγυν 

ηος καλλιηέσνη. Η αξέσαζηη Λοςκία 

με ηον Εςάγγελο Ανδπέος 
 

 

Πξώηε πνπ έζπεπζε ηόηε λα 

θαηαζέζεη ηε ζπκκεηνρή ηεο ήηαλ 



ε Λνπθία Τάθε Μάξζα, ρήξα ηνπ 

νλνκαζηνύ αξρηηέθηνλα θαη 

δσγξάθνπ, πνπ ηξαβνύζε ηελ 

θαηαγσγή ηεο από ηελ θαιή 

Γηαλληώηηθε νηθνγέλεηα Αιηέσο. Ο 

παηέξαο ηεο κάιηζηα ήηαλ 

ζπκβνιαηνγξάθνο ησλ αξρώλ ηνπ 

20νπ αηώλα ζηελ ηζηνξηθή 

πξσηεύνπζα ηεο επείξνπ.  

Η Λνπθία είρε αλνίμεη ην ζπίηη ηεο 

θαη είρε δηαζέζεη όιν ην 

θαιιηηερληθό, ην αξρηηεθηνληθό 

θαη ην πξνζσπηθό αξρείν ηνπ 

άληξα ηεο ζηε δηάζεζε ηαθηηθώλ 

κεηέπεηηα κειώλ ηνπ Επξσπατθνύ 

Κέληξνπ Τέρλεο, κε επηθεθαιήο        1986. Εζπεπίδα «Οι καηά Μάπθαν Εζηαςπυμένοι» ηος  

ηνλ Επάγγειν Αλδξένπ ν νπνίνο        Εςπυπαφκού Κένηπος Τέσνηρ, ζηην Εηαιπεία Ελλήνυν  

από θαηξό είρε ηθαλνπνηήζεη ηε         Λογοηεσνών. Η Λοςκία με ηη λογοηέσνιδα Λούλα Κυηζέηζος, 

ζέιεζή ηεο λα ηαθηνπνηεζεί θαη        ηη ζυγπάθο Επμίνα Καπαδημήηπη- Λεςκαδίηη και ηην ςτίθυνο  

λα ελεξγνπνηεζεί ην από ρξόληα        Ηπώ Πάλλη. 

πνιιά αδξαλνπνηεκέλν έξγν  

ηνπ Τάθε Μάξζα. 

Τν θαινθαίξη ηνπ 1986 ε Λνπθία  πήγε ζηελ Τδηά.  Δελ μαλαεπέζηξεςε…. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Σηο ζπίηι ηος Μάπθα, ζηο Καλαμάκι ηο 1984. Σςνένηεςξη ζηον Παναγιώηη Βόζικα 

για ηο πεπιοδικό ηυν απανηασού Κείυν «Η Κέα» 

 


