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Ο Ρήγαο Φεξαίνο ςάιιεη ην Θνύξην, ειαηνγξαθία (0,15×0,11 κ). 

Αληίγξαθν πίλαθα ηνπ Peter von Hess, Μνπζείν Μπελάθε 

Πνιινί είλαη νη δσγξάθνη πνπ απεηθόληζαλ ζηα έξγα ηνπο 

ζηηγκέο ηεο επαλάζηαζεο ηνπ 1821. Οξηζκέλνη όπσο ηα έδεζαλ 

θη άιινη όπσο ζα ήζειαλ λα ηα είραλ βηώζεη. 



Ο Παναγιώτθσ Ζωγράφοσ ιταν  λαϊκόσ ηωγράφοσ και αγωνιςτισ του 1821. Επελζγθ από τον Μακρυγιάννθ για να 
αποτυπώςει τα βιώματά του ςε πίνακεσ για να ςυμπλθρώςει με εικόνεσ τα απομνθμονεφματά του. Δθμιοφργθςε 
εικοςιπζντε πίνακεσ.  

Ο Ρήγαο ζπέξλεη ηνλ ζπόξν ηεο ιεπηεξηάο.  

Λεπηνκέξεηα από ηνλ πίλαθα «Πηώζηο ηεο Κσλζηαληηλνππόιεσο» (1836) ηνπ Παλαγηώηε Εσγξάθνπ 



Ο ιατθόο δσγξάθνο Θεόθηινο απνηππώλεη ζε έλαλ πίλαθά ηνπ ην ζάλαην ηνπ Μάξθνπ Μπόηζαξε. 

   

Ο ζάλαηνο ηνπ Μπόηζαξε, Θεόθηινο 



Σα «Αξξαβσληάζκαηα», κηα ζθελή πνπ γηλόηαλ ζε θάζε ζπίηη πνπ ήζειε λα πξνθπιάμεη ηα παηδηά  

από ην παηδνκάδσκα.  

Μηα ζθελή πνπ πεξηγξάθεη ηελ Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα εθείλεο ηεο επνρήο  

θαη θξύβεη ην θόβν ηνπ παηδνκαδώκαηνο. 

   

Σα αξξαβσληάζκαηα, Νηθόιανο Γύδεο (1875). Λάδη ζε κνπζακά, 104 x 156 εθ. Δζληθή Πηλαθνζήθε 



Σν θξπθό ζρνιεηό, Νηθόιανο Γύδεο (1885-86). Λάδη ζε κνπζακά, 58 × 73 εθ. Ηδησηηθή  ζπιινγή 



Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ησλ Ψαξώλ, Νηθόιανο Γύδεο  (1896–98). Λάδη ζε κνπζακά, 133 x 188 εθ. Δζληθή Πηλαθνζήθε 



Ο Ντελακρουά τα πραγματικά γεγονότα που παρουςιάηει ςτουσ πίνακζσ του από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ, δεν 
τα ζηθςε αλλά είχε το ςφοδρό πόκο να τα ηιςει. «Η ςφαγι τθσ Χίου» που χρειάςτθκε επτά μινεσ για να τον 
ολοκλθρώςει, ιταν ο πρώτοσ από μια ςειρά πινάκων εμπνευςμζνων από τθν Ελλθνικι Επανάςταςθ. 

Ζ ζθαγή ηεο Χίνπ, Δπγέληνο Νηειαθξνπά (1824). Διαηνγξαθία ζε θακβά,  419 εθ. x 354 εθ. Μνπζείν ηνπ Λνύβξνπ, Παξίζη 



Δπγέληνο Νηειαθξνπά, «Ζ Διιάδα μεςπρά ζηα Δξείπηα ηνπ Μεζνινγγίνπ» 



Η πυρπόλθςθ τθσ τουρκικισ φρεγάτασ από τον Κανάρθ. Δαυίδ και Γολιάκ. Βάρκεσ εναντίον 
φρεγάτασ. Ο Βολανάκθσ αποτυπώνει ςτον πίνακά του τθν ανδρεία και τθν τόλμθ του Κανάρθ 
και των άλλων μπουρλοτιζρθδων.  

Ζ ππξπόιεζε ηεο ηνπξθηθήο θξεγάηαο, Κσλζηαληίλνο Βνιαλάθεο. Λάδη ζε θακβά, 92 × 135 εθ.  Αζήλα, ηδησηηθή ζπιινγή 



Ζ Έμνδνο ηνπ Μεζνινγγίνπ, Θεόδσξνο Βξπδάθεο (1853). Λάδη ζε θακβά, 169 x 127 εθ. Δζληθή Πηλαθνζήθε 



Ζ ππνδνρή ηνπ Λόξδνπ Βύξσλα ζην Μεζνιόγγη Θεόδσξνο Βξπδάθεο (1853). Λάδη ζε θακβά, 155 × 213 εθ. Δζληθή Πηλαθνζήθε 



Ναπκαρία ηνπ Ναπαξίλνπ, ε ηειεπηαία λαπκαρία ηνπ αγώλα.  

   

Ναπκαρία ηνπ Ναπαξίλνπ, George Philip Reinagle (1828). Λάδη ζε 

θακβά, 121,9 x 243,8 εθ. Δζληθό Ναπηηθό Μνπζείν, Λνλδίλν 



Ζ πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ, 6 Ηνπιίνπ 1827.   

Ο ράξηεο ηεο Διιάδαο επάλσ ζε έλα ηξαπέδη θαη γύξσ ηνπ νη αληηπξόζσπνη  

ησλ ηξηώλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ: Dudley (Αγγιία), Polignac (Γαιιία) θαη Lewen (Ρσζία)  

απνθαζίδνπλ ηα ζύλνξα ηεο ρώξαο θαη ζπδεηνύλ γηα ην κέιινλ ηεο. 

Ζ πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ, Χαικπξάηηεξ θαη Γθνπγθελκπέξγθεξ (1843). 

Σνηρνγξαθία ηεο Αίζνπζαο Δι. Βεληδέινπ ζηε Βνπιή ησλ Διιήλσλ. 



«Έιιελεο ηππείο αλαπαύνληαη ζην δάζνο» 

Ευγζνιοσ Ντελακρουά 



Δπγέληνο Νηειαθξνπά, «Έθηππνο Έιιελαο πνιεκηζηήο» 


