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Αλέκος Κοντόπουλος



ΠΡΩΙΜΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΕΣ

 Γεννήθηκε το 1904 στην Λαμία. Η 
ενασχόλησή του με τη ζωγραφική 
ξεκίνησε από τα μαθητικά του χρόνια. 
Το 1923 ήρθε στην Αθήνα και μετά από 
εξετάσεις έγινε δεκτός στην Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών όπου μαθήτευσε 
δίπλα σε καθηγητές όπως 
οι Γερανιώτης, Ιακωβίδης, Λύτρας και
Μαθιόπουλος. Αποφοίτησε από τη 
σχολή το 1929 παρακολούθησε σχολή το 1929 παρακολούθησε 
μαθήματα στο Παρίσι.Tαξίδεψε για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς στο Βέλγιο με 
σκοπό τη μελέτη της φλαμανδικής 
ζωγραφικής σχολής. 
Το 1933 παντρεύτηκε την Μαρσέλ-
Ραχήλ Μπουσσάρ και επέστρεψε 
στην Ελλάδα όπου συνδέθηκε με τους 
«Νέους Πρωτοπόρους» ενώ 
το 1934 υπήρξε ιδρυτικό μέλος των 
«Ελεύθερων Καλλιτεχνών».



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 Επέστρεψε οριστικά στην Ελλάδα το 1939 και το 1941 διορίστηκε στο 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο οποίο παρέμεινε ως το 1969. Κατά 
τη διάρκεια της Κατοχής συμμετείχε στην Εθνική Αντίσταση ενώ 
το 1944 ήταν ένα από τα πρόσωπα που συνέβαλε καθοριστικά στην 
ίδρυση του Καλλιτεχνικού Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
.Το 1949 συμμετείχε στην ίδρυση της καλλιτεχνικής ομάδας των 
«Ακραίων» παρουσιάζοντας για πρώτη φορά έργα ανεικονικής τέχνης 
στην Ελλάδα και το επόμενο έτος προτάθηκε από το εγχώριο τμήμα της στην Ελλάδα και το επόμενο έτος προτάθηκε από το εγχώριο τμήμα της 
AICA ως υποψήφιος για το βραβείο Guggenheim. Τα χρόνια που 
ακολούθησαν συμμετείχε σε αρκετές εκθέσεις του εξωτερικού με πιο 
σημαντικές εκείνες της Μπιεννάλε του Σάο Πάολο τα έτη 1953 και 1955 
(μάλιστα στη δεύτερη τιμήθηκε με το αργυρό μετάλλιο), 
της Αλεξάνδρειας το 1959 και της Βενετίας το 1960. Το 1973 κέρδισε το 
Α' Κρατικό Βραβείο, αρνήθηκε όμως την παραλαβή του θέλοντας με 
αυτό τον τρόπο να διαμαρτυρηθεί ενάντια στο καθεστώς της 21ης 
Απριλίου.



ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΙΑ

 Πιστός στη ρεαλιστική 
απεικόνιση αρχικά και 
αδιάφορος στις αφηρημένες 
τάσεις που γνώρισε στη γαλλική 
πρωτεύουσα, ζωγράφισε τοπία, 
προσωπογραφίες και γυμνά, 
καθώς και συνθέσεις που καθώς και συνθέσεις που 
χαρακτηρίζονται από μία 
διάθεση κοινωνικής κριτικής. 
Από το 1947 όμως και κυρίως τη 
δεκαετία του '50, στράφηκε στην 
ανεικονική ζωγραφική, της 
οποίας υπήρξε πρωτοπόρος, 
συντελώντας αποφασιστικά στη 
διάδοση της αφηρημένης τέχνης 
στην Ελλάδα.



ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

 Άνθρωπος με ποικίλα ενδιαφέροντα, ασχολήθηκε επίσης με την 
εικονογράφηση βιβλίων και περιοδικών, έκανε διαλέξεις και εξέδωσε τα 
βιβλία "Η σημερινή ζωγραφική" (1951), "Εγκώμιον της Σιωπής" (1970), 
"Αισθητικά δοκίμια" (1971) και "Η πνευματική ευθύνη" (1973), που 
περιλαμβάνουν κείμενα σχετικά με θέματα τέχνης.



Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου Βιβλιοθήκη Αγίας 
Παρασκευής

 Το Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου στεγάζεται στην οικία - εργαστήριο 
όπου έζησε από το 1964 έως το 1975, εμπνεύστηκε και ζωγράφισε ο 
επιφανής ζωγράφος και διανοητής Αλέκος Κοντόπουλος. Η ίδρυση του 
Μουσείου έγινε μετά από δωρεά και κοινή επιθυμία του καλλιτέχνη και 
της συζύγου του Μαρσέλ Κοντοπούλου. 



Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου Βιβλιοθήκη Αγίας 
Παρασκευής

 Το μικρό αυτό Μουσείο, περιλαμβάνει 
τμήμα του σπιτιού και σχεδόν 
ανέπαφο το εργαστήριο του 
ζωγράφου. Στους χώρους του ο 
επισκέπτης μπορεί να δει αρκετούς 
πίνακες, χαρακτηριστικούς της 
εξελικτικής πορείας του καλλιτέχνη, 
όπως τους είχε αναρτήσει ο ίδιος 
στον προσωπικό του χώρο, σχέδια, στον προσωπικό του χώρο, σχέδια, 
προσωπικά αντικείμενα και σπάνιες 
αρχειακές φωτογραφίες καθώς και το 
σύνολο της εκτεταμένης βιβλιοθήκης 
του. Ανεβαίνοντας στο εργαστήριο, ο 
επισκέπτης συναντά ανέπαφα τα 
σύνεργα της ζωγραφικής του, τη 
γυάλινη παλέτα, το καβαλέτο, τα 
πινέλα, τα σωληνάρια, τη λευκή 
ποδιά εργασίας και έτσι μπορεί να 
φανταστεί τον καλλιτέχνη στην ώρα 
της δημιουργίας του.  



ΜΟΥΣΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ «ΑΛΕΚΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ»





ΠΑΙΔΙΚΗ ΖΩΗ

Ο Χρήστος Καγκαράς του Ηλία 
και της Φωτεινής, το γένος 
Σταμούλη, γεννήθηκε στις 
15/1/1918 στη Γρανίτσα 
Ευρυτανίας, χωριό και των 
Ζαχαρία Παπαντωνίου και του 
Στέφανου Γρανίτσα και πέθανε Στέφανου Γρανίτσα και πέθανε 
στις 2/07/2010 στην Λαμία. Την 
ανατροφή του ανέλαβε η γιαγιά 
του καθώς έμεινε ορφανός πρίν 
ακόμη γίνει ενός έτους.Το 1930 
αποφοίτησε από το Δημοτικό 

Σχολείο της Γρανίτσας.



Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΤΟΥ ΔΡΑΣΗ

• Το 1942 έδρασε στην περιοχή του 
Αγρινίου σαν αντιστασιακός κατά 
των Γερμανών. Μόλις η δράση του 
έγινε γνωστή και για να αποφύγει τη 
σύλληψη έφυγε στη Γρανίτσα.
Το 1943 εντάσσεται στην ΕΠΟΝ και 
στο τέλος του ίδιου χρόνου κατετάγη στο τέλος του ίδιου χρόνου κατετάγη 
στον ΕΛΑΣ, στο Σύνταγμα του Ζούλα.

• Το 1944 τραυματίζεται στο Βάλτο σε 
συγκρούσεις μεταξύ ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ 
και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του 
Αγρινίου. 
Επιστρέφει στη Γρανίτσα διωγμένος 
από τις «εθνικές οργανώσεις» εξαιτίας 
της συμμετοχής του στον ΕΛΑΣ και το 
1947 προσχωρεί στο «Δημοκρατικό 
Στρατό».



Συλλαμβάνεται στις 28 Μάρτη 1949. 
Δεν εκτελείται επί τόπου χάρη στην επέμβαση 
ταγματάρχη του κυβερνητικού στρατού 
τροφίμου επίσης του ορφανοτροφείου όπου 
είχε φιλοξενηθεί ο Καγκαράς το 1932. Αρχικά 
φυλακίζεται στο Μεσολόγγι. Τον μεταφέρουν 
σε διάφορες φυλακές: Αγρίνιο, Λευκάδα, 
Άμφισσα, Λαμία. Αποφυλακίζεται το 1952.
Το 1953 ανοίγει στο Αγρίνιο ένα μικρό ατελιέ 
και ζει κάνοντας προσωπογραφίες. Το 1954 
γυρίζει και πάλι στη Γρανίτσα. Το 1955 
νυμφεύεται την Αγελλική Καγκαρά το γένος 
Μανιάτη με την οποία θα αποκτήσει 9 παιδιά.Μανιάτη με την οποία θα αποκτήσει 9 παιδιά.
Το 1966 γνωρίζεται από καλή σύμπτωση με τον 
αρχιτέκτονα Πάνο Τζελέπη, τον Κριστιάν 
Ζερβός, Ελληνογάλλο τεχνοκριτικό, εκδότη και 
γκαλερίστα στο Παρίσι για 50 χρόνια και τον 
Χρήστο Θεοδωρόπουλο. Το 1970 μέσω του 
Τζελέπη γνωρίζεται με τον Κώστα 
Σταυρόπουλο, τεχνοκριτικό. Το 1967 
εγκαθίσταται μόνιμα στη Λαμία όπου ζει και 
εργάζεται.



ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Στο θερμό κύκλο της θεματολογίας του ανήκει :
το αντάρτικο της Κατοχής
tο θέμα της Άνοιξης,
τα πανηγύρια,
η θαυμάσια σειρά των πορτραίτων του,
η αγιογραφία
τα κορίτσια – Παναγίες
 το θέμα του με τις υπέροχες συνθέσεις "τα
άγρια και τα ήμερα λουλούδια του κήπου μου«
τα τοπία Υπαιθριστής, τοπιογράφος ο Καγκαράςτα τοπία Υπαιθριστής, τοπιογράφος ο Καγκαράς
καταφέρνει αποτελέσματα που θα τα ζήλευαν και
οι μεγαλύτεροι έντεχνοι ζωγράφοι. Στα τοπία του
ο ζωγράφος σε κάνει να αισθάνεσαι ότι όλα μπορεί
να χωρέσουν μέσα σ' αυτά. Αβίαστο και εσωτερικό
το επικολυρικό τραγούδι του, μέσω αυτών των
συνθέσεων, Το ερωτικό στοιχείο, μαχόμενο μέσα σ'
αυτά, κορυφώνεται κι όλα λούζονται στο μαγικό
ρεαλισμό και τη γοητεία της αμεσότητας.









ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

 1966 Πάπυρος Λαρούς, 
Αθήνα

 1967 Γκαλερί ¨Νέες 
Μορφές¨, Αθήνα

 1970 Γκαλερί ¨Νέες 1970 Γκαλερί ¨Νέες 
Μορφές¨, Αθήνα

 1975 Γκαλερί ¨Διάσταση¨, 
Αθήνα

 1975 Γαλλικό Ινστιτούτο, 
Λαμία

 1975 Βιβλιοπωλείο Ειρήνης 
Οικονόμου, Λαμία



ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

• 1977 Δήμος Λάρισας 
• 1979 Γκαλερί ¨΄Ωρα¨, Αθήνα
• 1984 Γκαλερί ¨Πολυπλάνο¨, Αθήνα
• 1987 Γκαλερί ¨Αθήνα¨, Αθήνα
• 1987 Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας
• 1988 Γαλλικό Ινστιτούτο, Αθήνα 
• 1990 Αναδρομική Έκθεση, Πνευματικό 

Κέντρο Δήμου ΑθηναίωνΚέντρο Δήμου Αθηναίων
• 1994 Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 

Στεμνίτσας Αρκαδίας
• 1996 Πνευματικό Κέντρο του Δήμου 

Στεμνίτσας Αρκαδίας
• 1997 Αναδρομική Έκθεση, Δημοτική 

Πινακοθήκη Λαμίας 
• 2010 Αναδρομική έκθεση στο Μουσείο 

Βάσως Κατράκη που 
συνδιοργανώθηκε από τη Νομαρχία 
Αιτωλοκαρνανίας, τον Δήμο Αιτωλικού 
και το Μουσείο Βάσως Κατράκη



ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

• 1989 «Έρως του Γένους» Δημοτική 
Πινακοθήκη Αθήνας, μεγάλη ομαδική 
έκθεση των 10 αυθεντικών λαϊκών 
εικαστικών καλλιτεχνών της Ελλάδας. 
Έχει εκπροσωπήσει επισήμως την 
Ελλάδα στο εξωτερικό σε 3 μεγάλες 
ομαδικές εκθέσεις, στην Αγγλία, τη Δ. 
Γερμανία και την Τσεχοσλοβακία. Το 
1981 τοιχογραφεί το Ανθρωπολογικό 1981 τοιχογραφεί το Ανθρωπολογικό 
Μουσείο των Πετραλώνων Χαλκιδικής.
Έργα του ζωγράφου εκτίθενται στη 
Δημοτική Πινακοθήκη Λαμίας και σε 
ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Δούλευε ακατάπαυστα με 
ιερό ευδαιμονισμό έως και τα 87 του 
χρόνια. Μετρώντας κατά προσέγγιση 
τον αριθμό των έργων του μπορούμε 
να πούμε ότι πλησιάζουν τα 5000 με 
7000.



ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

 Από το 1954 έως το 1966 ασχολείται 
κυρίως με την αγιογραφία. Την περίοδο 
αυτή μαθήτευσε για ενάμιση χρόνο στο 
Άγιο Όρος

 Έχει αγιογραφήσει γύρω στις 60 εκκλησίες 
στους νομούς της Ευρυτανίας και 
Αιτωλοακαρνανίας. Οι 11 έχουν Αιτωλοακαρνανίας. Οι 11 έχουν 
ζωγραφιστεί λαϊκά, οι υπόλοιπες έχουν 
ζωγραφιστεί με τη νεοβυζαντινίζουσα 
γραφή. Στο εργαστήριο του έχουν 
παρακολουθήσει μαθήματα ζωγραφικής 
εκτός από τους γιους του ζωγράφους Νίκο 
και Βασίλη Καγκαρά και πλήθος άλλοι 
καλλιτέχνες.



ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΡΓΩΝ

• Ανθρωπολογικό Μουσείο Πετραλώνων 
Χαλκιδικής το 1980 και ότι κάτι που πρέπει να 
προσέξει κανείς ιδιαίτερα στους επίγραφους
πίνακές του είναι οι στίχοι του. Έσπασε αυτό 
το 13χρονο φράγμα αιχμαλωσίας του στην 
αγιογραφία και πέρασε στην εν δυνάμει 
ζωγραφική με το διαβατήριο του τελευταίου 
των λαϊκών ζωγράφων του τελάρου. Και ο 
κύκλος της προσωπικής του ζωγραφικής κύκλος της προσωπικής του ζωγραφικής 
περιπέτειας θα κλείσει, με την πολυεπίπεδη
δυναμική γραφή του πριμιτίφ, λαϊκού και ναϊφ
ζωγράφου, οριστικότερα και θα φανεί 
ταυτισμένος με το γνώριμο ελληνικό στοιχείο 
και προνόμιο στη τέχνη, να αφηγείται τον 
φυσικό, τον κοινωνικό και τον θρησκευτικό 
μυθολογικό κύκλο κι όχι να τον υπηρετεί με 
ιδεολογήματα και κοινωνικές εντολές"
«ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΙΝΑ, Περιοδικό "Πολιτεία", 
6/1988»



 …Τα πορτρέτα του δείχνουν μια πιο 
δυνατή προσωπικότητα… οι 
συλλέκτες θα βρουν στους πίνακές 
του τη φρεσκάδα που λείπει τόσο απ’ 
τον κόσμο της ζωγραφικής…..            

«UVES ALIX, Ζωγράφος, Παρίσι, 
11/1967»

 …η ζωγραφική του έχει μεγάλη 
δροσιά και δύναμη οραματική……

«JACQUES DUPIN, 
τεχνοκριτικός,  Παρίσι, 3/1968»



Παναγιώτης Γράββαλος



Γεννήθηκε στη Λαμία και έμεινε εκεί έως ότου τελείωσε το σχολείο.
Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας Αποφοίτησε το 
1956. Μετά το 1960, ασχολήθηκε με τις γραφικές τέχνες και από το 1961-
1967 δίδαξε στο Εργαστήριο Γραφικών Τεχνών της Σχολής Δοξιάδη, κοντά 

στο χαράκτη Α. Τάσσο, με τον οποίο συνεργάστηκε για τη σχεδίαση 
πολλών ελληνικών και ξένων γραμματοσήμων.Ζωγράφιζε από παιδί.



ΕΡΓΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

 Από το 1966-1993, διετέλεσε μόνιμος συνεργάτης των Ελληνικών 
Ταχυδρομείων στη φιλοτέχνηση των γραμματοσήμων τους. Έχει βραβευθεί 
διεθνώς για πολλά γραμματόσημά του και με το βραβείο χαρακτικής στη Β΄ 
Πανελλαδική Έκθεση Νέων.      

 Το 1971, σε παγκόσμιο διαγωνισμό στη Βαρσοβία, βραβεύτηκε αφίσα του 
με αθλητικό περιεχόμενο με το Α΄ Βραβείο, η οποία εκτίθεται μόνιμα στο 
Μουσείο Γραφικών Τεχνών της Πολωνίας.Μουσείο Γραφικών Τεχνών της Πολωνίας.

 Το 2003, έγινε Πρόεδρος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής της Δημοτικής 
Πινακοθήκης της Λαμίας «Αλέκος Κοντόπουλος» και συνέβαλε στην 
εγκατάσταση της Μόνιμης Συλλογής έργων του Αλέκου Κοντόπουλου στην 
κύρια αίθουσα της Δημοτικής Πινακοθήκης.

 Διετέλεσε καλλιτεχνικός διευθυντής του «ΑΘΗΝΑ 2004», υπεύθυνου 
φορέα για την πραγματοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα.



Είναι σημαντικό να είσαι Έλληνας και να γνωρίζεις για κάποια έργα 
ενός ζωγράφου της πόλης σου.





Γύζης & Λύτρας

1842 Σκλαβοχώρι Τήνου - 1901 Μόναχο Πύργος Τήνου 1832-Αθήνα 13 Ιουνίου 1904



ΤΑΞΙΔΙΑ ΛΥΤΡΑ 

 Το 1858 έφυγε για το Μόναχο από την  Ελλάδα

 Το 1865 επέστρεψε στην Αθήνα

 Υπήρξε στενός φίλος του Νικολάου Γύζη, με τον 
οποίο επισκέφθηκε τη Μικρά Ασία το 1873, το 
Μόναχο το 1874, παραμένοντας ως το 1875, και το 
Παρίσι το 1876, ενώ το 1879 ταξίδεψε στην Αίγυπτο.



ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΛΥΤΡΑ 

 Το 1855, 1867,1878 ,1889 και το 1900, έλαβε μέρος στην Παγκόσμια 
Έκθεση του Παρισιού, κερδίζοντας στις δύο τελευταίες το χάλκινο 
μετάλλιο, ενώ το 1873 έλαβε μέρος στην Παγκόσμια Έκθεση της 
Βιέννης.

 Ανέπτυξε πλούσια δραστηριότητα και στην Ελλάδα, συμμετέχοντας το 
1881 στην έκθεση της Οικίας Μελά, το 1888 στην Πανελλήνια του 
Ζαππείου, το 1896 στην Πανελλήνια που οργανώθηκε στο πλαίσιο των 
Ολυμπιακών Αγώνων, σε εκθέσεις του Παρνασσού κ.ά.Ολυμπιακών Αγώνων, σε εκθέσεις του Παρνασσού κ.ά.

 Μετά το θάνατό του έργα του παρουσιάστηκαν σε διάφορες 
διοργανώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως η έκθεση "Η σχολή 
του Piloty 1858-1886", που έγινε το 1909 στη γκαλερί Heinemann στο 
Μόναχο και η Διεθνής Έκθεση της Ρώμης το 1911. Το 1933 εξάλλου, η 
Σχολή Καλών Τεχνών οργάνωσε μεγάλη αναδρομική παρουσίαση του 
έργου του.

 Το 1865 επέστρεψε στην Αθήνα και τον επόμενο χρόνο διορίστηκε 
καθηγητής ζωγραφικής στο Πολυτεχνείο, παραμένοντας στη θέση αυτή 
μέχρι το θάνατό του (1904).



« Η πυρπόληση της τουρκικής 
ναυαρχίδας από τον Κανάρη»

«Η Αντιγόνη εμπρός στο νεκρό 
Πολυνείκη»



ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΥΖΗ

 Καταγόταν από το Σκαλοχώρι της Τήνου γεννημένος εκεί το 1842.

 Σπούδασε στο σχολείο τεχνών στην Αθήνα. Στα μέσα του 1865 αναχώρησε για 
το Μόναχο, όπου μαθήτευσε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών. Στο Μόναχο 
μυήθηκε στην καλλιτεχνική ζωή από το Λύτρα, που ήταν εγκατεστημένος εκεί ήδη 
από το 1860.

 Το 1862, με σύσταση του συμπατριώτη και στενού του φίλου Νικηφόρου Λύτρα, 
γνώρισε τον εύπορο Τηνιακό και μετέπειτα πεθερό του Νικόλαο Νάζο, ο οποίος γνώρισε τον εύπορο Τηνιακό και μετέπειτα πεθερό του Νικόλαο Νάζο, ο οποίος 
τον βοήθησε να λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου.

 Ο Γύζης ασχολήθηκε με την ηθογραφία, αλλά προς το τέλος της ζωής του 
στράφηκε προς την εικονογραφία οραμάτων, αλληγοριών και συμβολισμών.

 Είναι από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της Ελληνικής τέχνης. 
Συμμετείχε και βραβεύτηκε σε πολλές εκθέσεις ελληνικές και ευρωπαϊκές. 
Μερικά από τα έργα του :Τα αρραβωνιάσματα , Το κρυφό σχολειό και Η ψυχή του 
καλλιτέχνη είναι μερικά από τα γνωστότερα έργα του.



ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΥΖΗ

 Το 1859 έλαβε μέρος στην έκθεση των Ολυμπίων. 

 Μετά τις συμμετοχές του σε εκθέσεις στο Μόναχο και τη 
Βιέννη, αναχώρησε το 1872 για την Ελλάδα, όπου 
παρέμεινε δύο χρόνια. Το ταξίδι στην Ανατολή, που 
πραγματοποίησε ενδιαμέσως, το 1873, μαζί με το Λύτρα, πραγματοποίησε ενδιαμέσως, το 1873, μαζί με το Λύτρα, 
επηρέασε καθοριστικά την αντίληψη και την απόδοση του 
χρώματος και του φωτός στο έργο του.

 Επέστρεψε, οριστικά πλέον, στο Μόναχο το 1874.



«Κρυφό Σχολειό»



ΓΙΩΡΓΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ



ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

 Ο Γεώργιος Ιακωβίδης γεννήθηκε 
το 1853 στα Χύδηρα της Λέσβου 
Το 1870, εγγράφηκε στο Σχολείο 
των Τεχνών της Αθήνας. 

 Δάσκαλοί του στην Αθήνα ήταν ο 
ζωγράφος Νικηφόρος Λύτρας και ζωγράφος Νικηφόρος Λύτρας και 
ο γλύπτης Λεωνίδας Δρόσης. 

 Από το Σχολείο των Τεχνών 
αποφοίτησε με άριστα τον Μάρτιο 
του 1877.Συνέχισε τις σπουδές του 
στην Ακαδημία Καλών Τεχνών 
του Μονάχου, όπου το 1878, 
δημιούργησε δικό του εργαστήριο 
και σχολή ζωγραφικής θηλέων 



Τα θέματά του, παρότι ζωντανά και γεμάτα ελληνικό φως, 
διακατέχονται από την θεατρικότητα και την αυστηρότητα 

που επέβαλε ο ακαδημαϊσμός.



ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ Ο ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΠΟΥ 
ΕΧΕΙ ΦΙΛΟΤΕΧΝΗΣΕΙ ΤΙΣ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥ 
ΟΠΟΙΟΥ ΤΑ ΕΡΓΑ 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ



ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

 Το Ψηφιακό Μουσείο 
«Γεώργιος Ιακωβίδης», 
στα Χύδηρα της Λέσβου, 
γενέτειρα του ζωγράφου, είναι 
το πρώτο εξ ολοκλήρου 
Ψηφιακό Μουσείο Τέχνης στην 
Ελλάδα. Ελλάδα. 

 Τα έργα που παρουσιάζονται 
στο μουσείο είναι όλα 
ψηφιακές αναπαραγωγές.

 Στόχος του είναι να λειτουργεί 
ως τόπος συνάντησης της 
Τεχνολογίας με την Τέχνη 
προσφέροντας στον επισκέπτη 
κάθε ηλικίας μιαν εικαστική 
εμπειρία με σκοπό την 
απόλαυση και τη γνώση.



Οι μαθητές του Β’4:

•Τασσιού Αντωνία
•Τασσιού Ιωάννα
•Τερεζίου Εστέφανος
•Τερεζίου Μαριλένα
•Τζαμάρας Κων\νος
•Τοπάλης Δημήτρης
•Τουρλάκης Γιάννης
•Τριανταφυλλάκος Κων\νος
•Τριανταφυλλόπουλος Ανδρέας
•Τσαδήμα Κατερίνα 

•Τσιακτάνης Θανάσης
•Τσίγκας Νίκος
•Τσικνής Σπύρος
•Τσιλαλή Ευφροσύνη
•Τσιμπερδώνης Πέτρος
•Τσούκα Νίκος
•Τυμπλαλέξη Σταυρίνα
•Φουντούκης Κων\νος
•Χαϊδής Ηλίας
•Χάψας Νίκος
•Χονδρογιάννης Αγγελος
•Χριστοπούλου Νίνα•Τσαδήμα Κατερίνα 

•Τσαρτσάλης Χρήστος
•Τσιαβού Θεοδώρα

•Επιμέλεια: Έφη Τσιάρα Π.Ε.02

•Χριστοπούλου Νίνα
•Χρυσαφοπούλου Βασιλική 
•Χρυσικού Ειρήνη
•Ψωμά Μαρία
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