
2ο ΕΠΑΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ



Το τολμήσαμε!!!
1. Αποφασίσαμε να μεταμορφώσουμε αρχαία ελληνικά 

αγάλματα σε μοντέρνους εφήβους.

2. Αναζητήσαμε συμμαθητές μας με τις ίδιες αναλογίες, 
“δανειστήκαμε” τα ρούχα τους, πήραμε την ανάλογη πόζα 
και με την μαγεία του GIMP, δώσαμε στην πέτρα ζωή. 

3. Φορέσαμε στα αγάλματα γυαλιά ηλίου, μοδάτα ρούχα, 
στυλάτα παπούτσια, smartphones και άλλα αξεσουάρ με 
σκοπό όχι να τα γελοιοποιήσουμε. 

4. Στόχος μας να σας αποδείξουμε πόσο καλά χειριζόμαστε 

το GIMP, όπως το διδαχθήκαμε στο μάθημα Βασικά 
Θέματα Πληροφορικής με τις κυρίες Αριστέα 
Μπασιακούρα και Σοφία Οικονόμου.



Πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας



Δείγματα της δουλειάς μας



Α πα πα ντροπή!!! 



Τώρα μάλιστα. Βγάλε selfie με την ησυχία σου. 



ΔΙΣΚΟΒΟΛΟΣ



Πρόσεχε Δισκοβόλε το μάτι μου!!!



ΔΙΣΚΟΒΟΛΟΣ



Οπ οπ οπ !!!



Εσύ σκέφτηκες τι θα σου φορέσουμε;



Τζιν  τζιν  τζιν πως μου παν τα τζιν…



Κοπελιά  η σειρά σου για πασαρέλα



Ερώτηση: Κωστέτσος ή Ασλάνης;



Σας την έσκασα!!! 
Λάκης Γαβαλάς



-Τι ακούτε ρε παιδιά;
-Πουλόπουλο:  Το άγαλμα…



Δε μας λες Δαβίδ, πού οφείλεις τη δύναμή σου;



-Στο   Φραπόγαλα!!!



Χορηγία Trident



Πώς κοιτάς έτσι καλέ; Δε θα στο φάμε!!!



Χιπστεράδα…



Να σου πω… Έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα;



Να για να μάθεις, ανάγωγε!!!



Gillette men…



Τόση ώρα ΚΑΡΠ.Α. στον… ΚΟΥΡΟ; 
ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑ!!!



Πιες το για να πάνε κάτω τα φαρμάκια!!!



Μπλιάχ,  σκέτη  αηδία!!!



Διάσημοι Πίνακες
 Ντα Βίντσι, Βαν Γκογκ, Μονέ, Μιχαήλ Άγγελος κ. ά. 

ζωγράφισαν πίνακες που έμειναν στην ιστορία και 
αναγνωρίζονται ακόμα και από εκείνους που δεν είναι 
ειδήμονες της Τέχνης. 

 Συμμαθητές μας κλήθηκαν να αναπαραστήσουν αυτούς 
τους σπουδαίους πίνακες με τη φαντασία και τη 
δημιουργικότητά τους και με το εξαιρετικό ταλέντο 
τους να συνθέσουν τα έργα που θα δείτε στη συνέχεια 
που δεν υπολείπονται… τουλάχιστον σε έμπνευση και 
χιούμορ!



MONA LISA, Leonardo Da Vinci 



Επιλέγεις 2ο ΕΠΑΛ; Μπράβο! ! !



Τζοκόντα και μοντέλο γίνεσαι!!!



Με λαμπάδιασε το ζωντανό!     Ουφ !!!!  Το ξεφορτώθηκα…

Η ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΜΙΝΑ», Λεονάρντο ντα Βίντσι



ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΜΕ ΤΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΕΝΙΟ ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙ, J ohannes Vermeer



Τι λέτε, την πετύχαμε;



Γι αυτό, τι έχετε να πείτε;



Η ΚΡΑΥΓΗ, Έντβαρντ Μουνκ



Σξψ,   σξψ, σξψ, σξψ, σξψ………………..    



Δεν σας λέμε τι του είπαμε και φρίκαρε.



AMERIKAN GOTHIC, Grant Wood 



Farming simulator: TASOS TSIRAS
(όχι που θα μας ξέφευγε)





Φέρτε μου ένα μαντολίνο!



«βάλαμε το… μαθητή στο κάδρο» 

Τόσο με τη φαντασία και τη 
δημιουργικότητά μας όσο και με το 

εξαιρετικό ταλέντο μας στη σύνθεση τα 
έργα που θα δείτε στη συνέχεια είναι 

εμπνευσμένα και με χιούμορ φτιαγμένα!

Δείτε τις προσπάθειές μας



1η προσπάθεια

ΜΕΡΙΛΙΝ  ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ



Με βλέμμα πολύ διακριτικό….Νικολάκη
Όρμα ΤΖΑΚ!



Τελικά Νικολάκη έμαθες πού πέφτει
η πλατεία Κολιάτσου; 

2η προσπάθεια



Αποκοπή και Επικόλληση

3η προσπάθεια



Κλωνοποίηση (ακριβές φωτοαντίγραφο)

4η προσπάθεια



Άντε καλέ!!! Τελειώνεις, κουράστηκα στον αέρα!!!

5η προσπάθεια



ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ: Ιδού η μαθητιώσα νεολαία

6η προσπάθεια



Για τον  Άγγελο;;;; 



Για τον  Άγγελο  τι έχεις να πεις Διδάσκαλε;;;



Όταν η 
γιαγιά 

έρχεται στο 
σπίτι μας…

7η προσπάθεια



Α ρε γιαγιά με τα πλεκτά σου!



Γαβ γαβ γουβ!



Μην πατάτε!!! Σφουγγάρισα.





Αμάν, πού πήγε ο ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ;



Βόλτα στο Παυσίλυπο. Χα χα χα…



Σας ευχαριστούμε


