
Μαθητές που εργάστηκαν: 

 Αρτεμάκη Γιώτα 

 Βασιλειάδη Κατερίνα 

 Ιγνατιάδη Ανθούλα 

 Καπέλα Ανθούλα 

 Ξίπα Άννα 

 Χατζηδιάκου Ανθή 

 Χατζηνικήτα Ειρήνη 

 

 

Υπεύθυνοι καθηγητές: 

 Βενέτη Κωνσταντίνα 

 Τριανταφύλλου Κατερίνα 

 

 

 



Στην ιστορία για τo πώς, πότε και γιατί ξεκίνnσαν όλα αυτά για τo graffiti, μας περιμένουν 

κάποιες ρnτορικές εκπλήξεις, που για τους φίλους του graffiti,δεν θα είναι τόσo ευχάριστο 

άκουσμα και σίγουρα καθόλου ευπρόσδεκτο. 

 

 

Παίρνοντας λοιπόν τo ρίσκο, 

μπορεί κανείς να ανιχνεύσει  

τις ρίζες των graffiti στις πρώτες 

απόπειρες των ανθρώπων να 

αναπαραστήσουν τα πράγματα: 

στη ζωγραφική των σπηλαίων  

της παλαιολιθικής περιόδου, στις 

αναπαραστάσεις ανθρώπων και 

ζώων στα σπήλαια του Λάσκo ή 

 της Αλταμίρα. ΒαΒυλώνιοι και  

Ασσύριοι δίνουν τη συνέχεια,  

με τα χαραγμένα ανάγλυφα πάνω 

στις πέτρες, οι Κινέζοι με τα  

σκαλισμένα καύκαλα από χελώνες, 

οι ΒυΖαντινοί με το μωσαϊκά τους. 

 

Εδώ θα μπορούσαμε να αναφέρουμε 

 και τα καλλιγραφικά κείμενα του ισλαμικoύ κόσμου, πάνω στους τοίχους όλων των 

θρnσκευτικώv και κοσμικών κτιρίων, όπως επίσnς και τα σκαλισμένα ή ζωγραφισμένα 

ανάγλυφα σε πέτρα ή ξύλo των Αζτέκων, στnν Κεντρική Αμερική, που καλύπτουν 

αντίστοιχα τους τοιχους των δnμόσιων ή εκκλnσιαστικών κτιρίων ή μvnμείωv.  

 

 



     

 Ο όρος Τλακουιλόα στους Αζτέκους, που σήμαινε να γράφεις ζωγραφίζοντας ή να ζωγραφίζεις 

γράφοντας, είναι χαρακτnριστικό αυτής της έκφρασnς και μας οδnγεί vοnτά στn λειτουργία 

των σnμεριvών graffiti.Η διαφορά τους έγκειται σίγουρα στo συγκεκριμένο μήνυμα που θέλουν 

να περάσουν και στo μn εφήμερο σε σχέσn με τα graffiti. 

      

                                                                         

                                                                         

                                                                         

                                                                        Στην άλλn ήπειρο, στnν Αφρική,n ζωγραφική                                                                                                     

                                                                        αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής                           

                                                                        και στο πιο μικρό χωριό της αχανούς της  

                                                                        έκτασnς. Η ζωγραφική στους τοίχους,                 

                                                                       όπως και n διακόσμnσn του σώματος, n βαφή       

                                                                       των ρούχων και n αγγειοπλαστική, είναι τόσο  

                                                                       απαραίτητn και τόσo δεμένn με τn ζωή τους,   

                                                                       όσο και το περπάτnμα, τo φαγnτό και ο   

                                                                       ύπνος. Eίvαι ένας τρόπος να ομορφύνουν τo  

                                                                       χώρο τους, είναι επίσης δnμιουργία  

                                                                       συvδεδεμέvn με τn μαγεία, n οποία δεν  

 

έγκειται τόσo στo vόnμα ή στo σκοπό τnς,αλλά στnv πράξn του απλώματος της μπογιάς στον τοίχο. 

Οι τοίχοι είναι εκτεθειμένοι στη φθορά και ξαναζωγραφίζονται κάθε χρόνο για να εορτασθούν 

ή να αναγγείλουν γεγoνότα. 

 

                         



     Πnγαίνοντας ξανά πίσω στην Eυρώπn, στην Avαγέvvnσn με τα σατυρικά fresco και τις 

τέμπερες, πρωτοσυναντάμε τον όρο Sgraffito στnv αναγεννησιακή ζωγραφική. Μια 

τεχνική με την οποία μια λεπτή στρώσn γύψου επικάλυπτε τn σκουρόχρωμn βάσn των 

έργων και πάνω σ'αυτην ο καλλιτέχνnς δούλευε με λεπτά μεταλλικά εργαλεία. Τα 

πολύχρωμα έργα ροέκυπταν από αλλεπάλλnλες στρώσεις διαφόρων χρωμάτων.Έτσι, 

ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εποχής, την τεχνοτροπία και τnv τεχνολογία, ο 

άνθρωπος εξέλισσε τις τοιχογραφίες, τα γνωστά murals, δίνοντας μορφή σε χώρους και 

αvτικείμεvα που ο ίδιος αγαπούσε. Με τα ίδια υλικά της Aναγέvvnσnς, τις τέμπερες και τα 

χρώματα της ζωγραφικής, φτάνουμε στις αρχές του 20ού αιώνα στο 1910, με τις 

περίφnμες τοιχογραφίες του Μεξικού. Εδώ, τρεις κύριοι εκπρόσωποι, οι Diego Rivera, 

Jose Clemente Orozco & David Alvaro Siquerios, χρnσιμοποίnσαv τnv τέχvn της 

τοιχογραφίας για να εκφράσουν τo επαναστατικό πνεύμα.Αυτοί είναι που δnμιούργnσαv, 

με όσους ακολούθnσαv μετά, τn Μεξικάνικn Σχολη Λαϊκών.  



     Δnμόσια κτίρια διακοσμήθnκαv με εικόνες της αλλαγής στo Μεξικό, ενώ τnv ίδια εποχή 

πολλοί καλλιτέχνες ταξιδεψαv βόρεια στις ΗΠΑ. Εκεί ανέλαβαν τοιχογραφίες επί πλnρωμή 

σε πανεπιστήμια, σε Σχoλές Καλών Τεχνών, ακόμα και στo Rockfeller Center της Νέας 

Yόρκnς. Η απήχηση που είχε τo μεξικάνικο graffiti ήταν τέτοια ώστε με μιμnτή τον Thomas 

Benson δnμιουργήθnκε n αμερικάνικn σχoλή της επώvυμnς και στυλιζαρισμέvnς 

τοιχογραφίας. 

     Aυτn n μεξικάνικn, αμερικάvικn-τσιγγάvικn κίvnσn των καλλιτεχνών των murals, 

ξεκινώντας από τον πολιτικό ακτιβισμό της εποχής του ''50 και του ''60, βρήκε έναν τρόπο 

να εκφράσει τη φωνή της μειονότητας. Κατά τον ίδιο τρόπο, n φωνή μιας άλλnς 

μειονότnτας βρήκε διέξοδο μέσω του graffiti και τη βοήθεια της τεχνολογίας του 

μαρκαδόρου στην αρχή, και του σπρέυ κατόπιν, στn συνοικία του Bronx στn Νέα Yόρκn. 

Τα graffs, μαζί με τη RAP μουσική τo όχnμα συνείδησης και το πολιτικό εργαλείο της 

μαύρnς κοινωνίας- αποτέλεσαν τη γιορτή της μαύρnς κουλτoύρας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 πηγή: http://www.hiphop.gr/forum_topic/63003/1 

http://www.hiphop.gr/forum_topic/63003/1


«Παραμορφωμένα» πρόσωπα στους τοίχους της πόλης!  

  

   «Η ζωή σήμερα στις μεγαλουπόλεις του κόσμου είναι σκληρή, απρόσωπη, άγρια… Η 

ενσωμάτωση των ανθρώπων σε αυτό το περιβάλλον παραμορφώνει τα πρόσωπά τους». 

Κάπως έτσι επεξηγεί ο Βραζιλιάνος καλλιτέχνης Andre Muniz Gonzaga την εντυπωσιακή 

τέχνη του δρόμου που δημιουργεί σε διάφορες πόλεις του κόσμου. 

 

http://perierga.gr/?p=59297


      

«Παραμορφωμένα» πρόσωπα σχεδιάζονται επάνω σε μισογκρεμισμένους τοίχους και 

ραγισμένες επιφάνειες σε διάφορα μέρη του πλανήτη, αποτυπώνοντας με έναν 

ιδιαίτερο τρόπο το πρόβλημα του σύγχρονου ανθρώπου. 

                                                               Στη Σενεγάλη, την Πορτογαλία, το Βερολίνο,                            

                                                               το Άμστερνταμ και τη Βραζιλία ο καλλιτέχνης  

                                                               του δρόμου αφήνει το δικό του στίγμα στους  

                                                               δρόμους, επιλέγοντας να διαφωνήσει με τους  

                                                               ρυθμούς της σύγχρονης ζωής και την  

                                                               απρόσωπη πραγματικότητα που βιώνει ο  

                                                               άνθρωπος στις μεγαλουπόλεις. 

 

http://perierga.gr/?p=59297
http://perierga.gr/?p=59297


«Ο τρόμος, η απογοήτευση, ο πανικός, όλα ζωγραφίζονται στα πρόσωπα των 

ανθρώπων, των αστών… Αυτών που πηγαινοέρχονται καθημερινά στο κέντρο της 

πόλης, προσπαθώντας να… ξεπεράσουν άλλη μια δύσκολη μέρα!», προσθέτει ο 

Andre Muniz Gonzaga. 

 

http://perierga.gr/?p=59297


               Πίνακες ζωγραφικής πάνω σε… κάγκελα! 

     Οι Zebrating είναι μια ομάδα δύο Γερμανών καλλιτεχνών από την πόλη Mannheim της 

νοτιοδυτικής Γερμανίας, οι οποίοι φημίζονται για την τέχνη που δημιουργούν επάνω σε 

κιγκλιδώματα δρόμων. 

                                                                 Τα κάγκελα σε σταθμούς τρένων, σε    

                                                                 στάσεις λεωφορείων, σε γέφυρες και σε  

                                                                 αυλές κτιρίων γίνονται ένας πρωτότυπος  

                                                                 καμβάς, στην επιφάνεια των οποίων  

                                                                 αποτυπώνεται η ευφάνταστη όσο και…  

                                                                 επίπονη καλλιτεχνική εργασία των  

                                                                 ζωγράφων του δρόμου. 

 

 

 

 

Η ονομασία της ομάδας είναι… επεξηγηματική 

 και περιγράφει την τεχνική που χρησιμοποιούν 

 οι δύο καλλιτέχνες προκειμένου να χωρίσουν  

το έργο τέχνης σε λωρίδες, όπως ακριβώς είναι 

 και οι ρίγες της ζέβρας. Όταν το έργο παρατηρείται  

από τη σωστή γωνία, οι ρίγες «συγχωνεύονται», 

 δημιουργώντας μια ενιαία εικόνα. 

 

 

http://perierga.gr/?p=56390
http://perierga.gr/?p=56390


                       Ένα γκράφιτι για την υγιεινή διατροφή! 

     Η υγιεινή διατροφή αποτελεί στο σύγχρονο κόσμο μια διαρκής αναζήτηση προκειμένου να βελτιώσει 
ο καθένας μας την αντοχή και τη δαύγειά του εν μέσω μιας καθημερινότητας που κινείται πλέον σε 
τόσο έντονους ρυθμούς. 

     Διατροφολόγοι και επιστήμονες ανά τον κόσμο συμφωνούν ότι η κατανάλωση φρούτων και 
λαχανικών σε ημερήσια διάταξη προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για την καλή υγεία του 
οργανισμού μας, ενώ ένας γνωστός καλλιτέχνης του δρόμου «συστρατεύεται» και αυτός στον αγώνα 
τους υπέρ της υγιεινής διατροφής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

            

            

             πηγή: http://narrator226.wordpress.com/2012/10/07/graffiti-art-nouveau-style-mural/ 

 

 

http://perierga.gr/?p=51980g


                                                                                              

Ο street artist Blu μόλις 

ολοκλήρωσε μια ξεκαρδιστική 

τοιχογραφία στην Ισπανία, και πιο 

συγκεκριμένα στην πόλη Ordes, 

όπου απεικονίζεται ένα ένθερμο 

πλήθος… φρούτων και λαχανικών 

με… αυτοκτονικές τάσεις, έτοιμα να 

μπουν μέσα στο τεράστιο μπλέντερ 

που βρίσκεται μπροστά τους! 

«Μετά τα πρόσφατα έργα μου στο 

Μαρόκο και στο Μπουένος Άιρες, 

που περνούν κάποια πολιτικά 

μηνύματα στον κόσμο,είπα να 

στραφώ σε κάτι πιο… κοινωνικό! Η 

ιδέα της χορτοφαγίας και της 

υγιεινής διατροφής απασχολεί 

πολύ κόσμο.», λέει ο καλλιτέχνης. 

 

http://perierga.gr/?p=51980g
http://perierga.gr/?p=51980g


«Γλυκιά» τέχνη του δρόμου από… ζάχαρη! 

     Κάπως έτσι σκέφτηκε η «καλλιτέχνις του δρόμου» Shelley Miller από το Μόντρεαλ της 

Αυστραλίας, δημιουργώντας εντυπωσιακές τοιχογραφίες σε δρόμους πόλεων 

αποκλειστικά και μόνο από ζάχαρη! 

     Χρησιμοποιώντας μια σακούλα ζαχαροπλαστικής και χρωματιστή ζάχαρη, η Shelley 

κατασκευάζει σε διάφορες επιφάνειες μεγάλα έργα τέχνης εμπνευσμένα από 

αραβουργήματα, αρχαία ψηφιδωτά, κλωστοϋφαντουργικά σχέδια αλλά και από τα 

περίφημα μπλε κεραμικά πλακίδια azulejo – παραδοσιακά πορτογαλικά και ισπανικά 

πλακάκια. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Έτσι η τέχνη του δρόμου αποκτά άλλη διάσταση, όχι μόνο καθαρά καλλιτεχνική αλλά και… 

γαστρονομική! «Μπορεί να είναι εφήμερες οι δημιουργίες μου, καθώς με μια βροχή 

διαλύονται, όμως η ζάχαρη με εμπνέει όπως κανένα άλλο υλικό», λέει η καλλιτέχνις. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Η διαδικασία δεν είναι τόσο εύκολη, ειδικά όταν πρόκειται για ένα περίπλοκο σχέδιο, όμως 

το  
αποτέλεσμα επιβραβεύει την κόπωση, και με το παραπάνω. «Λειτουργώ κάπως σαν το  

ζαχαροπλάστη που έχει να διακοσμήσει μια μεγάλη τούρτα! Μου αρέσει η ιδέα να μπορεί 

κάποιος να αφαιρέσει ένα κομματάκι από το έργο μου και να το γευτεί! Γιατί έτσι νομίζω η 
δημιουργία αποκτά άλλη… γλύκα!», επεξηγεί η Shelley. 

Ταξιδεύοντας κυρίως στη Βραζιλία, η καλλιτέχνις κατάφερε να εντυπωσιάσει με τα έργα της 

και για έναν επιπλέον λόγο: Κάποτε η χώρα αυτή ήταν ηγέτης στον κλάδο της βιομηχανίας 

της ζάχαρης, ενώ τώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με την ακραία φτώχεια σε πολλές 
περιπτώσεις στον απόηχο της καταναγκαστικής εργασίας… 
                                                                                    
                                                                               

                 πηγή:   http://www.hiphop.com.cy/articles/graffiti-part1-posted-on-18-09-2004.html 

http://perierga.gr/?p=43677




                 Το graffiti μας!!! 
Εμπνευσμένοι από τα παραπάνω καλλιτεχνικά ρεύματα, δημιουργήσαμε 

και εμείς το δικό μας graffiti!Μετά από τέσσερεις μήνες προσπάθειας 

καταφέραμε να ολοκληρώσουμε το σχέδιο μας. Ασχοληθήκαμε με την 

ισότητα των δύο φύλων. 

 



ΓΕ.Λ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

Ε.Ε. με θέμα :ΜΟΡΦΕΣ ΤΕΧΝΗΣ(ΑΦΙΣΑ) 

ΜΑΘΗΤΕΣ:ΝΙΚΟΣ ΠΑΥΛΑΚΙΔΗΣ 

                   ΠΛΑΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ(ΑΓΓ.) 

                   ΠΛΑΤΩΝ ΜΙΧΑΗΛ(ΓΕΩ.) 

                   ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΧΟΥΙΡΗΣ 

                   ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ 



ΑΦΙΣΑ 

Η αφίσα είναι ένα μεγάλο κομμάτι χαρτί, με κείμενο και 
εικόνες, συνήθως τυπωμένο, που αναρτάται σε τοίχο ή 

σε άλλη παρόμοια επιφάνεια. Συχνά είναι 
εργαλείο διαφήμισης, προπαγάνδας, διαμαρτυρίας ή 
τρόπος για να περάσει ένα μήνυμα. Οι αφίσες έχουν 

επίσης προσωπική χρήση, ειδικά για τους νέους 
ανθρώπους, καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν 

χαμηλού κόστους διακοσμητικά. 

Οι αφίσες που είχαν μόνο κείμενο έχουν μια 
μακρόχρονη ιστορία: διαφήμιζαν τα έργα 

του Σέξπειρ και ενημέρωναν τους πολίτες για 
κυβερνητικές αποφάσεις 



• Σημαντικές αφίσες δημιουργήθηκαν 
από γραφίστες και σε άλλες εποχές μεγάλης 
αναταραχής. Στη δεκαετία του '60 με την άνοδο 
της ποπ αρτ και με τα κινήματα διαμαρτυρίας 
σε όλη τη Δύση, αυξήθηκε η χρήση της αφίσας. 
Ίσως οι πιο ενδιαφέρουσες αφίσες ήταν αυτές 
των Γάλλων φοιτητών κατά τη διάρκεια των 
γεγονότων του Μαΐου του 1968. 

• Η κινηματογραφική βιομηχανία παρατήρησε 
ότι οι αφίσες με τα ζωηρά χρώματα είναι ένας 
καλός τρόπος προώθησης των ταινιών. Η 
συλλογή κινηματογραφικών αφισών είναι για 
πολλούς ένα σημαντικό χόμπι. 
 



ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ 
• Η τυπογραφία αποτελεί ανακάλυψη των Κινέζων. Αναπτύχθηκε αρχικά με 

τη μέθοδο της ξυλογραφίας, του σκαλίσματος δηλαδή ενός θετικού 
ειδώλου της σελίδας που πρέπει να τυπωθεί πάνω σε ένα κομμάτι ξύλο, και 
στη συνέχεια της εκτύπωσης, με την πίεση του ξύλου -που στο μεταξύ έχει 
αλειφθεί με μελάνι- πάνω σε χαρτί ή ύφασμα. Η μέθοδος αυτή 
εμφανίστηκε στην Κίνα κατά την αρχαιότητα, και η 

πρώτη εφημερίδα κυκλοφόρησε εκεί τον 9ο μ.Χ. αιώνα Η εμφάνιση της 
τυπογραφίας στην Ευρώπη πραγματοποιήθηκε περίπου το 1448 μ.Χ. Η 
εφεύρεση της έγινε από τον Ιωάννη Γουτεμβέργιο στη Γερμανία ο 
οποίος κατασκεύασε ξύλινα κινητά τυπογραφικά στοιχεία. Το πρώτο 
βιβλίο που τύπωσε ήταν η Αγία Γραφή. Η ευκολία με την οποία 
μπορούσαν να παραχθούν βιβλία επέτρεψε να τυπωθούν 
συγγράμματα αρχαίων Ελλήνων και Ρωμαίων συγγραφέων, που έως 
τότε αναπαράγονταν μόνο από αντιγραφείς σε μοναστήρια, και υπήρξε 
έτσι μια στροφή στην κλασική αρχαιότητα.  

 



ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ 
• Χαρακτική είναι η τέχνη της εγχάραξης μιας σκληρής επίπεδης, 

κυλινδρικής ή άλλου είδους επιφάνειας με σκοπό την δημιουργία 
διακοσμητικών σχεδίων σ' αυτήν την επιφάνεια. Για παράδειγμα, οι 
αρχαίοι σφραγιδόλιθοι και οι αρχαίες επιγραφές σε στήλες αποτελούν 
τα πρώτα χαρακτικά έργα της ανθρωπότητας. Σήμερα, συνήθως με τον 
όρο χαρακτική αναφερόμαστε στην εγχάραξη σχεδίων και συμβόλων σε 
μια επιφάνεια, η οποία κατόπιν θα χρησιμεύσει ως πλάκα για την 
παραγωγή αντιτύπων σε χαρτί. Το έργο (αντίτυπο σε χαρτί ή άλλο μέσο) 
που δημιουργείται κατ' αυτόν τον τρόπο αποκαλείται χαρακτικό. 

• Ανάλογα με το υλικό της πλάκας, γίνεται λόγος 
για ξυλογραφία (χαρακτική στο ξύλο), για χαλκογραφία (χαρακτική 
στον χαλκό), λιθογραφία (χαρακτική στην πέτρα), κ.λπ. 
Η γαλλικής προέλευσης λέξη γκραβούρα είναι ένας άλλος κοινός όρος 
για χαρακτικά έργα (συνήθως χαλκογραφίες). 

 



Ανρί ντε Τουλούζ-Λωτρέκ 
• Γεννήθηκε στο Αμπλί, προάστιο του Παρισιού, γιος του Κόμη Αλφόνσου και της Κόμισσας 

Αντέλ ντε Τουλούζ-Λωτρέκ (Adèle de Toulouse-Lautrec), γόνος ιστορικής και αριστοκρατικής 
οικογένειας, η οποία ωστόσο την περίοδο της γέννησης του, είχε ήδη χάσει μέρος του 
παλαιότερου κύρους της. Οι γονείς του συνδέονταν μεταξύ τους με συγγένεια πρώτου 
βαθμού, πρακτική που ήταν ευρύτερα διαδεδομένη εκείνη την εποχή προκειμένου να 
διατηρηθεί η περιουσία της οικογένειας μεταξύ των μελών της. Το γεγονός αυτό ωστόσο 
οδηγούσε σε γενετικές ανωμαλίες, όπως και στην περίπτωση του Λωτρέκ, του οποίου τα 
πόδια σταμάτησαν να αναπτύσσονται φυσιολογικά, μετά από ρήξεις που υπέστη στο 
αριστερό και δεξί του πόδι, σε ηλικία 12 και 14 ετών αντίστοιχα. Το ύψος του Λωτρέκ 
έφθανε μόλις το 1,5 μέτρο ενώ σε αντίθεση με τα πόδια του, το υπόλοιπο σώμα του είχε 
φυσιολογική ανάπτυξη. 

• Εξαιτίας αυτής της ανωμαλίας στη σωματική του διάπλαση, αδυνατούσε να ακολουθήσει 
μία συμβατική κοινωνική ζωή, γεγονός που πιθανά λειτούργησε καταλυτικά στο να 
αφοσιωθεί στη ζωγραφική. Αποτέλεσε σημαντικό καλλιτέχνη του μετα-ιμπρεσιονισμού ενώ 
θεωρείται από πολλούς και ο επίσημος εικονογράφος της νυχτερινής ζωής εκείνης της 
εποχής – της λεγόμενης Μπελ Επόκ (belle epoque) – στα καμπαρέ του Παρισιού. Οι πίνακές 
του χαρακτηρίζονταν από έντονα χρώματα και ανθρώπινες παρουσίες. Θεωρείται επιπλέον 
ένας από τους πρωτοπόρους στην τέχνη της αφίσας, γνωστός κυρίως για τις αφίσες που 
φιλοτέχνησε για το καμπαρέ Μουλέν Ρουζ (Moulin Rouge). Ασχολήθηκε ακόμα με την 
τεχνική της λιθογραφίας, επηρεασμένος από την ιαπωνική τέχνη και τα ιαπωνικά χαρακτικά. 

• Έζησε κυρίως στη Μονμάρτρη, που αποτελούσε το κυρίαρχο κέντρο της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας. Στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του αντιμετώπισε πρόβλημα αλκοολισμού και 
πέθανε σε ηλικία 37 ετών, έχοντας προσβληθεί από σύφιλη. 
 



Μορφές της Τέχνης 

Ρεαλισμός   

Γιάννης Μόραλης 

Ερευνητική Εργασία 

Γενικό Λύκειο Αρχαγγέλου 

Β’ Λυκείου 

Ειρήνη – Μαρίνα Γέροντα 

Μαρία Σακελλάρη 

Μαριλέννα Γκιόκα 

Γιουγκέρτ Σερντάρι 22 
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«Η ζωγραφική είναι η σιωπηλή 

ποίηση και η ποίηση είναι 

ζωγραφική με το χάρισμα του 

λόγου» 

Σιμωνίδης ο Κείος 
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Περιεχόμενα 
 

 Πρόλογος                                           σελ.4 

 Στόχοι του Project                              σελ.5 

 Τα κινήματα στην Τέχνη                    σελ.6 

 Ρεαλισμός                                          σελ.7-9 

 Βιογραφία Γιάννη Μόραλη               σελ.10-15 

 Επίλογος                                            σελ.16 

 Βιβλιογραφία                                     σελ.17 
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Πρόλογος 

Τέχνη: 

Άλλοι την ερμηνεύουν ως το σύνολο της ανθρώπινης 
δημιουργίας και άλλοι ως κατανόηση, επεξεργασία 
και ανάπλαση κοινών εμπειριών της καθημερινής 
ζωής. 

Η Τέχνη δεν είναι περιττή πολυτέλεια. Είναι ανάγκη 
τού ανθρώπου, όλων των ανθρώπων. Σ’ αυτήν 
ενσαρκώνονται τα χαρακτηριστικά των πολιτισμών. 
Είναι ένα μέσον εκφράσεως. 

Το project αυτό πραγματεύεται τις μορφές της Τέχνης 
και ειδικότερα έχει επιλεγεί ο ζωγράφος Γιάννης 
Μόραλης με το κίνημα του Ρεαλισμού. 2
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Στόχοι Project 

 
Βασικοί στόχοι του παρόντος project είναι: 

  H διαδραστική εκμάθηση των τρόπων συλλογής 
πληροφοριών (ηλεκτρονικές πηγές) και την 
αξιολόγηση τους, την οργάνωση, την μορφοποίηση 
και τη συγγραφή μιας ερευνητικής εργασίας. 

 Να παρουσιαστεί με τρόπο ολοκληρωμένο και 
διεξοδικό το έργο ενός ζωγράφου του Γιάννη Μόραλη.  

 Να γίνει κατανοητή η μεγάλη πνευματική και 
καλλιτεχνική κίνηση στην Ευρώπη, που οδήγησε στην 
Αναγέννηση των Γραμμάτων και των Τεχνών  

 Να συνειδητοποιηθούν οι νέες αξίες, που 
διαμορφώθηκαν στην ευρωπαϊκή σκέψη και το νέο 
προσανατολισμό του πνεύματος προς τον πρόδρομο 
των Νεότερων Χρόνων. 

 

2
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Τα κινήματα στην Τέχνη 

 Κυβισμός 

 Φουτουρισμός 

 Ρομαντισμός 

 Νατουραλισμός 

 Ρεαλισμός 

 Ιμπρεσιονισμός 

 Συμβολισμός 

 Αρ νουβώ 

 Αρτ ντεκό 

 

 

 

Φονξιοναλισμός 

Εξπρεσιονισμός 

Κονστρουκτιβισμός 

Ντανταϊσμός 

Σουρεαλισμός 

Στρουκτουραλισμός 

Ποπ αρτ 

Νεοπλαστικισμός 

Αφηρημένος 
εξπρεσιονισμός 
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Ρεαλισμός 
 

Γεννήθηκε στη Γαλλία γύρω 

στα 1840. Είναι η ζωγραφική 

της πραγματικότητας. 

Ζωγραφίζω αυτό που βλέπω, 

ότι είναι αληθινό. Τα έργα 

χαρακτηρίζονται από την 

έλλειψη καλλωπισμού, καθώς 

παρουσιάζουν το θέμα όπως 

πραγματικά είναι χωρίς να το 

ωραιοποιούν.  

2

8 



Ρεαλισμός 

Τα έργα δίνουν θέση 

πρωταγωνιστή ακόμη και στα 

κατώτερα κοινωνικά στρώματα, 

εμφανίζοντας με ειλικρίνεια τη 

σκληρή καθημερινότητά τους. 

Όμορφες φωτοσκιάσεις, ζωντανά 

χρώματα απλωμένα με αδρές 

πινελιές, πράγματα, ζώα και 

άνθρωποι ρεαλιστικά 

αποτυπωμένα.  2
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Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του 

ρεαλισμού είχε και η εφεύρεση της 

φωτογραφικής μηχανής. 

Από τους κύριους εκφραστές 

είναι:  Gustave Courbet,  Édouard 

Manet, Edgar Degas, Daumier, 

Millet 

Για την Ελλάδα Γιάννης Μόραλης 

Ρεαλισμός 

3
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Γιάννης Μόραλης 

Γεννήθηκε στις 23 Απριλίου του 1916 
στην Άρτα και ήταν διακεκριμένος 
Έλληνας ζωγράφος της λεγόμενης 
«γενιάς του ’30».  

Το 1927 εγκαταστάθηκε μόνιμα στην 
Αθήνα. 

 Σε ηλικία 15 ετών, έγινε δεκτός στην 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της 
Αθήνας, για να σπουδάσει κοντά στον 
Αργυρό, τον Γερανιώτη, τον Παρθένη 
και τον Κεφαλληνό ζωγραφική και 
χαρακτική.  

31 



 Το 1936 αποφοίτησε από τη 

Σχολή Καλών Τεχνών και τον 

επόμενο χρόνο, με υποτροφία 

της Ακαδημίας Αθηνών, 

έφυγε για τη Ρώμη. Στην 

συνέχεια εγκαταστάθηκε στο 

Παρίσι, όπου φοίτησε και 

παρακολούθησε μαθήματα 

νωπογραφίας, στην École 

Nationale des Beaux Arts, 

στα εργαστήρια ζωγραφικής 

και τοιχογραφίας. 

Παράλληλα εγγράφηκε στην 

École des Arts et Metiers, για 

τη σπουδή του ψηφιδωτού.  

Ερωτικό  

Πανσέληνος 32 



Νέα γυναίκα, 1971-72  

& 

Μορφή, 1985 

Το 1947 εκλέχτηκε τακτικός καθηγητής της 

προπαρασκευαστικής τάξης στην Ανωτάτη Σχολή 

Καλών Τεχνών. 

Το 1949 μαζί με αρκετούς ακόμα Έλληνες ζωγράφους, 

μεταξύ των οποίων ο Ν. Χατζηκυριάκος Γκίκας, ο Γ. 

Τσαρούχης, ο Ν. Νικολάου και ο Ν. Εγγονόπουλος, 

συμμετείχε στην ίδρυση της καλλιτεχνικής ομάδας 

«Αρμός» 

Το 1950 συμμετείχε στην πρώτη έκθεση της 

καλλιτεχνικής ομάδας «Αρμός» στο Ζάππειο 

Από το 1954, ξεκίνησε η συνεργασία του με το Θέατρο 

Τέχνης του Καρόλου Κουν, ενώ αργότερα 

συνεργάστηκε και με το Εθνικό Θέατρο.  
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Αυτοπροσωπογραφία με το ζωγράφο 

Νικολάου, 1937 

Το 1957 εκλέχτηκε τακτικός 

καθηγητής του Εργαστηρίου 

Ζωγραφικής στην Ανωτάτη Σχολή 

Καλών Τεχνών. Τον επόμενο χρόνο 

συμμετείχε μαζί με τον Γιάννη 

Τσαρούχη και τον γλύπτη Αντώνη 

Σώχο, στην Μπιενάλε της Βενετίας 

στα πλαίσια της οποίας προτάθηκε 

για ένα μικρό διεθνές βραβείο. Το 

1959, πραγματοποιήθηκε η πρώτη 

του ατομική έκθεση στην Αθήνα, 

στην αίθουσα εκθέσεων «Αρμός».  34 
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Το έργο του Μόραλη περιλαμβάνει επιπλέον 

εικονογραφήσεις βιβλίων των ποιητών Ελύτη 

και Σεφέρη, εξώφυλλα δίσκων μουσικής, 

γλυπτά, τοιχογραφίες καθώς και σκηνικά και 

κουστούμια για το Εθνικό Θέατρο Ελλάδος 

και τα μπαλέτα του Ελληνικού 

Χοροδράματος. Στα πιο γνωστά του έργα 

συγκαταλέγονται οι διακοσμήσεις της ΒΔ και 

της ΝΑ πλευράς του Ξενοδοχείου Χίλτον της 

Αθήνας, και οι συνθέσεις του στον σταθμό 

Πανεπιστημίου του μητροπολιτικού 

σιδηροδρόμου της Αθήνας. 

Δύο φίλες, 1946 

35 
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Επιτύμβια σύνθεση, 1958 

 Ο Μόραλης τιμήθηκε πρώτη φορά με βραβείο 

ζωγραφικής το 1940.  

 Το 1965, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος τού απένειμε 

τον Ταξιάρχη του Φοίνικος.  

 Το 1973 έλαβε Χρυσό Μετάλλιο στην Διεθνή 

Έκθεση του Μονάχου.  

 Το 1979 του απονεμήθηκε το Αριστείο των Τεχνών 

από την Ακαδημία Αθηνών.  

 Αποχώρησε από την Ανωτάτη Σχολή Καλών 

Τεχνών το 1983, και το 1988, η Εθνική Πινακοθήκη 

της Ελλάδας τον τίμησε με μεγάλη αναδρομική 

έκθεση.  

 Το 1999 του απονεμήθηκε το μετάλλιο του 

Ταξιάρχη της Τιμής. Έργα του ανήκουν σε 

δημόσιες και ιδιωτικές σχολές στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό.  

 Πέθανε στην Αθήνα στις 20 Δεκεμβρίου 2009.  36 
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Επίλογος 
 Καλλιτέχνης προικισμένος και προσωπικός 

δημιουργός, ο Μόραλης έχει προσφέρει πολλά 

στην καλλιτεχνική δημιουργία του τόπου και της 

εποχής μας, καθώς δεν περιορίζεται μόνο στις 

αναζητήσεις και στις κατακτήσεις του, τον πλούτο 

της εκφραστικής του γλώσσας και την ποιότητα 

των διατυπώσεων του αλλά κατορθώνει να φτάσει 

σε μια προσωπική και γόνιμη σύνθεση τύπων της 

αρχαίας ελληνικής τέχνης και χαρακτηριστικών 

της νεότερης (κλασικής λιτότητας και 

αφαιρετικών τύπων), όπου συνδυάζεται η έμφαση 

στις πλαστικές αξίες με τη χρωματική ευγένεια 

και η μελετημένη απόδοση του χώρου με την 

περισσότερο ρυθμική οργάνωση του συνόλου.  37 
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Ερευνητική 

εργασία 

Β’ Τετραμήνου  

 Θέμα: 

Κινηματογράφος 



Ονοματεπώνυμα 

καθηγητών 

Ονοματεπώνυμα 

μαθητών 

Τριανταφύλλου Κατερίνα Λυκίδη Αναστασία  

Βενέτη Κωνσταντίνα Λίλου Γεωργία 

Κούρτη Κική 

Πείρια Ειρήνη 

Αβντίου Στέλλα 



 Ρίζες της προϊστορίας του 

κινηματογράφου η "Σπηλιά" του 

Πλάτωνα 

 Ο Πτολεμαίος-δίσκος του Πτολεμαίου 

(στηρίζονταν στην κίνηση του δίσκου, 

τμήματα του ήταν βαμμένα με 

διαφορετικά χρώματα.) 

 Μεγάλος εφευρέτης της αρχαιότητας ο 

Ήρων, επινόησε ένα σύστημα με 

καθρέπτες που με τα παιγνίδια φωτός 

και σκιάς που δημιουργούσαν 

εντυπωσίαζαν τους θεατές.  
 

 



 'Όλα αυτά διακόπηκαν κατά των χριστιανικό 

μεσαίωνα που τα θεώρησε ειδωλολατρικές 

απάτες και διαβολικά και διέκοψε την περαιτέρω 

ανάπτυξή τους 

 Σημαντικότερη ανακάλυψη αυτή του "Μαγικού 

φαναριού-Αθανάσιος Κίρχερ (πρόδρομος του 

προβολέα διαφανειών που κρατήθηκε μέχρι τον 

19ο αιώνα.) 

 1816 κατασκευή του πρώτου καλειδοσκόπιου-Sir 

David Brewster .1820 κατασκευή του 

ανορθωσκόπιου και του φενακιστισκόπιου-

Joseph Antoine Ferdinand Plateau .1825 

κατασκεύη του Θαυματοσκόπιο-Paris 



 1820 κατασκευή του ανορθωσκόπιου και 

του φενακιστισκόπιου-Joseph Antoine 

Ferdinand Plateau .1825 κατασκεύη του 

Θαυματοσκόπιο-Paris 

 1878 ο Emile Reynaud πρόβαλε φιλμ με το 

πραξινοσκόπιο του. Θεωρώντας όμως τον 

Ρενό πατέρα των ταινιών κινουμένων 

σχεδίων. 

 Ο Maybridge στήνοντας μια κατασκευή με 

30 μηχανές που ο φωτοφράχτης τους 

άνοιγε από μια κλωστή που έσπαζε το 

άλογο καθώς περνούσε από μπροστά 

τους. Γεννώντας έτσι  την ιδέα της 

κινηματογραφικής κάμερας. 







 Οι αθηναίοι πρωτοβλέπουν 

κινηματογράφο το 1897 

 Ο ελληνικός αλλά και ο Βαλκανικός 

κινηματογράφος ξεκινάει το 1906 με 

τους αδερφούς Γιαννάκη και Μίλτο 

Μανάκια  

 Το 1907 ανοίγει ο πρώτος 

κινηματογράφος στην Αθήνα.  

 Την χρονική περίοδο μεταξύ 1910-11 

γυρίζονται ορισμένες βουβές κωμωδίες 

μικρού μήκους από τον σκηνοθέτη – 

Ηθοποιό Σπύρο Δημητρακόπουλο, 



 Το 1914 ιδρύεται η κινηματογραφική εταιρία "Άστυ 

Φιλμ" και αρχίζει η παραγωγή ταινιών μεγάλης 

διάρκειας.  

 Την χρονική περίοδο 1928- 1931 μεγαλουργεί η 

κινηματογραφική επιχείρηση "Νταγκ- Φιλμ 

 Το 1932 παίζεται στους κινηματογράφους η πρώτη 

ομιλούσα ταινία ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας, 

της "Ολύμπια Φιλμ" σε σκηνοθεσία Δ. Τσακίρη. 

 ο Φίνος ιδρύει τη "Φίνος Φιλμ" (1942) που έμελλε 

να σφραγίσει την ιστορία του Ελληνικού 

κινηματογράφου. 

 



 Τζένη Καρέζη (1934-1992) 

 Θανάσης Βέγγος (1927 – 2011) 

 Ντίνος Ηλιόπουλος (1915 – 2001) 

 Έλλη Λαμπέτη (1926 – 1983) 

 Μελίνα Μερκούρη (1920 – 1994) 

 Δημήτρης Χορν (1921 – 1998) 

 Ρένα Βλαχοπούλου (1923 – 2004) 

 



 

 Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 

12 Ιανουαρίου 1934. 

 Το 1951 έγινε δεκτή στη 

Δραματική Σχολή του 

Εθνικού Θεάτρου όπου και 

αποφοίτησε το 1954. 

 Ο πρώτος της ρόλος στο 

θεατρικό σανίδι ήταν το 1957 

στο έργο Ωραία Ελένη. 

 Το 1955 έκανε και το 

κινηματογραφικό της 

ντεμπούτο, με τη Λατέρνα, 

φτώχεια και φιλότιμο για να 

ακολουθήσουν περισσότερες 

από 30 ταινίες.  

 Πέθανε στις 27 Ιουλίου του 

1992, νικημένη από την 

επάρατο νόσο.  



 Γεννήθηκε στο Νέο Φάληρο, στις 

29 Μαΐου του 1927. 

  Το 1954 έκανε την πρώτη του 

εμφάνιση στον κινηματογράφο.  

 Ο Θανάσης Βέγγος δεν σπούδασε 

υποκριτική. Όμως Το 1959 πήρε 

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 

ηθοποιού, με εξετάσεις σε ειδική 

επιτροπή.  

 Ο πρώτος του μεγάλος ρόλος είναι 

στην ταινία Οι δοσατζήδες του 

1960. 

 Το 1964 ίδρυσε τη δική του εταιρία 

παραγωγής ΘΒ - Ταινίες Γέλιου. 

 Κορυφαία στιγμή υπήρξε ο ρόλος 

του στο Όλα είναι δρόμος του 1998.  

 Πέθανε στις 3 Μαΐου του 2011. 





 

 Ο Ντίνος Ηλιόπουλος γεννήθηκε 

στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου 

στις 12 Ιουνίου 1913. 

 Φοίτησε στη σχολή του Γιαννούλη 

Σαραντίδη. 

 Στο θέατρο πρωτοεμφανίστηκε το 

1944 με το έργο «Κυρία, σας 

αγαπώ», το 1969 δημιούργησε 

δικό του θίασο. Για την προσφορά 

του στο θέατρο τιμήθηκε με το 

Χρυσό Σταυρό Γεωργίου Α΄. 

 Το 1948, όταν έκανε το ντεμπούτο 

του στη μεγάλη οθόνη με την 

ταινία «Εκατό χιλιάδες λίρες». 

Ακολούθησαν περισσότερα από 90 

φιλμς. 

 Πέθανε στις 4 Ιουνίου του 2001. 

  



 
 Γεννήθηκε στις 13 Απριλίου του 1926 

στα Βίλια Αττικής. Το 1941 έδωσε 

εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του 

Εθνικού Θεάτρου, αλλά απορρίφθηκε.  

 Το 1942, έκανε την πρώτη επίσημη 

θεατρική της εμφάνιση, στο έργο «Η 

Χάννελε πάει στον Παράδεισο» Την ίδια 

χρονιά έκανε και το κινηματογραφικό 

της ντεμπούτο, στην ταινία «Αδούλωτοι 

Σκλάβοι».  

 Η τελευταία της εμφάνιση ήταν το 1981, 

στο έργο «Σάρα - Τα παιδιά ενός 

κατώτερου θεού. 

 Άφησε την τελευταία της πνοή στις 3 

Σεπτεμβρίου του 1983. 

 Η ζωή της γράφτηκε σε βιβλίο από τον 

καλό της φίλο Φρέντυ Γερμανό κι έγινε 

μπεστ σέλερ, 13 χρόνια μετά το θάνατό 

της. 



  Γεννήθηκε στις 18 Οκτωβρίου του 

1920. Σπούδασε θέατρο στη 

Δραματική Σχολή του Εθνικού (1943-

46) και έκανε το ντεμπούτο της στη 

σκηνή το 1944.  

 Ως πρωταγωνίστρια καθιερώθηκε το 

1949 με το «Λεωφορείον ο Πόθος». Η 

πρώτη κινηματογραφική δουλειά της 

ήταν η ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη 

«Στέλλα» (1955). Με το ρόλο, όμως, 

της Ίλια στην ταινία «Ποτέ την 

Κυριακή» (1960), αλλά και τη θεατρική 

μεταφορά του έργου στη Νέα Υόρκη, 

η Μελίνα Μερκούρη απέκτησε πλέον 

διεθνή φήμη. 

 Εκλέχθηκε με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 1981 και 

ανέλαβε καθήκοντα υπουργού 

Πολιτισμού. 

 Το άστρο της Μελίνας έσβησε στις 6 

Μαρτίου του 1994. 



  Γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου του 1921 

στην Αθήνα. Σπούδασε στη Δραματική 

Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, όπου 

έκανε το ντεμπούτο του το 1940, στην 

οπερέτα του Στράους «Η Νυχτερίδα».  

 Το 1944 συγκρότησε δικό του θίασο μαζί 

με τη Μαίρη Αρώνη. Το 1953 γνωρίζει 

την Έλλη Λαμπέτη και μαζί γράφουν μία 

από τις πιο αστραφτερές σελίδες στην 

υποκριτική τέχνη. Μεγάλη ήταν η 

συμβολή του Δημήτρη Χορν και στον 

κινηματογράφο(«Κάλπικη λίρα»-1954). 

  Διετέλεσε γενικός διευθυντής της ΕΡΤ 

την περίοδο 1974 -1975, ενώ το 1980 

ίδρυσε το Ίδρυμα Γουλανδρή – Χορν, Η 

Πολιτεία του απένειμε το Χρυσό Σταυρό 

Γεωργίου Α΄. 

 Πέθανε στις 16 Ιανουαρίου του 1998, 

ύστερα από πολύμηνη ασθένεια. 
 



 Γεννήθηκε το 1923 στην Κέρκυρα και 

σπούδασε στο Ωδείο του Δραματικού 

Συλλόγου της γενέτειρας της. 

 Το 1954 πήρε για πρώτη φορά 

θεατρικό ρόλο, στην επιθεώρηση 

«Σουσουράδα»,Το 1956 έκανε το 

κινηματογραφικό της ντεμπούτο 

«Πρωτευουσιάνικες περιπέτειες». 

  Ορόσημο για την καριέρα της υπήρξε 

το 1962, με τη συμμετοχή της στην 

«Οδό Ονείρων». Το 1995 βραβεύτηκε 

με το Αναμνηστικό Μετάλλιο Δημήτρη 

Ψαθά για την ερμηνεία της στη 

«Χαρτοπαίχτρα» ενώ το 2003 τιμήθηκε 

με το Χρυσό Σταυρό του Φοίνικος από 

τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

 Πέθανε στις 29 Ιουλίου του 2004.  

 



 Βασίλης Γεωργιάδης 

 Ντίνος Δημόπουλος 

 Ντίνος Κατσουρίδης   

 



 
 

 

 

 

 

 Γεννήθηκε το 1921 στα Δαρδανέλια 

της Μ.Ασίας. 

 Το 1948 ήρθε σε επαφή με τα 

στούντιο της Φίνος Φιλμ. 

 Σπούδασε μόνο ένα χρόνο στην 

Ακαδημία Κινηματογραφικών 

Σπουδών. 

  Πέθανε στις 30 Απριλίου 2000 στην 

Αθήνα σε ηλικία 79 ετών.  

 Οι ταινίες που διακρίθηκαν : 

Φλογέρα και αίμα(1961) 

Οργή(1962) 

Τα κόκκινα φανάρια (1963) 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 Γεννήθηκε στο Παλαιρό 

Ακαρνανίας στις 21 Αυγούστου 

 Το 1921 σπούδασε στη Δραματική 

Σχολή Γιαννούλη Σαραντίδη, 

ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία το 

1953.Έχει σκηνοθετήσει περίπου 

50 θεατρικά έργα 

 Είχε εκπροσωπήσει την Ελλάδα 

με ταινίες του σε διεθνή φεστιβάλ 

όπως στο Φεστιβάλ Βερολίνου, 

Καννών, Καΐρου, Βιέννης κ.α. Είχε 

επίσης διακριθεί  πολλές φορές 

με Βραβεία Σκηνοθεσίας. 

 Οι ταινίες που διακριθήκαν: 

«Μανταλένα», «Πυρετός στην 

άσφαλτο», «Κοινωνία ώρα μηδέν» 

 Πέθανε στις 28 Φεβρουαρίου του 

2003 από καρδιακό επεισόδιο. 



 
 

 

 

 

 

 Γεννήθηκε το 1927 στη Λευκωσία 

της Kύπρου.  

 Σπουδάζει σκηνοθεσία στη 

νεοϊδρυθείσα Σχολή Σταυράκου. 

  H πρώτη του επαγγελματική 

ενασχόληση με τον 

κινηματογράφο είναι στο Πικρό 

Ψωμί (1951).  

 Το 1960 υπογράφει την πρώτη του 

ταινία ως σκηνοθέτης, η 

σημαντικότερη στιγμή της 

καριέρας του, αποτελεί  η διετία 

1971-1972, όταν γύρισε τις ταινίες 

Τι Έκανες στον Πόλεμο 

Θανάση; και Θανάση Πάρε το 

Όπλο σου.  

 Έφυγε από τη ζωή στις 28 

Νοεμβρίου 2011, σε ηλικία 84 

ετών.  



 Μανταλένα  

 Η δασκάλα με τα ξανθά 

μαλλιά 



 

 

 

 

 

 

Βραβεία: 3 βραβεία στο Φεστιβάλ 

Θεσσαλονίκης 1960 

Σκηνοθεσία: Ντίνος Δημόπουλος 

Παραγωγή :Φίνος φιλμ 

Σενάριο: Γιώργος Ρούσσος 

Πρωταγωνιστές: Αλίκη 

Βουγιουκλάκη, Δημήτρης 

Παπαμιχαήλ, Παντελής Ζερβός, 

Δέσποινα Διαμαντίδου , Σμάρω 

Στεφανίδου, Καίτη Λαμπροπούλου, 

Θανάσης Βέγγος. 

Πρώτη προβολή: 24 Οκτωβρίου 

1960 

Μουσική: Μάνος Χατζηδάκης  

Διάρκεια ταινίας: 89 λεπτά 
 

 



 
 

 

 

 

 

Σκηνοθεσία: Ντίνος 

Δημόπουλος  

Παραγωγή: Φίνος Φιλμ 

Σενάριο: Λάκης Μιχαηλίδης-

Ανθή Δημοπούλου 

Πρωταγωνιστές: Αλίκη 

Βουγιουκλάκη, Δημήτρης 

Παπαμιχαήλ, Άγγελος 

Αντωνόπουλος, Παντελής 

Ζερβός, Νότης Περγάλης, Νίκος 

Πασχαλίδης. 

Πρώτη προβολή: 27 

Οκτωβρίου 1969 

Μουσική: Νίκος Μαμαγκάκης 

Διάρκεια ταινίας : 96 λεπτά 









 

Ξανθιά λιονταρίσια 

χαίτη στολισμένη 

πάντα με κάποιο 

λουλούδι, 

σπινθιροβόλα μάτια 

με τεράστιες 

βλεφαρίδες και 

θεατρικό μακιγιάζ 

ακόμα κι αν έπαιζε 

τον "Πίπη", κοραλλί 

κραγιόν, πόζες, 

σκέρτσα, ατελείωτα 

κουνήματα και νάζι. 



Η star που αδιαφόρησε 

για τις ζουμερές της 

αναλογίες, καθιέρωσε το 

μακρύ μαλλί, τα περίτεχνα 

σινιόν, το έντονο βάψιμο, 

τα αβυσσαλέα ντεκολτέ, 

τα μίνι φορέματα, τις 

cocktail δημιουργίες και 

τις ψηλοτάκουνες γόβες, 

προκαλώντας υστερία σε 

κάθε γυναίκα που 

σεβόταν τον εαυτό της και 

έβλεπε τις ταινίες της. 





 



Η Ελενα Ναθαναήλ ήταν 

ηθοποιός του 

κινηματογράφου, του 

θεάτρου και της 

τηλεόρασης. Γεννήθηκε 

στις 19 Ιανουαρίου του 

1947 στην Αθήνα. 'Εγινε 

κυρίως γνωστή με τη 

συμμετοχή της στην 

ταινία "εκείνο το 

καλοκαίρι", ενώ η πρώτη 

της συμμετοχή ήταν στην 

ταινία του Γιάννη 

Δαλιανίδη "κάτι να καίει", 

σε ηλικία μόλις 16 ετών. 



Τα μακριά της μαύρα μαλλιά 

σε sleek εκδοχή, η 

προτίμησή της στα μεγάλα, 

οβάλ χρωματιστά γυαλιά 

ηλίου, στα μίνι φορέματα, 

στο έντονο βάψιμο των 

ματιών, στα μαντήλια, και 

στην επιλογή της να είναι 

λυτή όσον αφορά τα 

αξεσουάρ είναι κάποιοι από 

τους λόγους που θεωρείται 

ένα από τα πιο γνωστά 

fashion icons του ένδοξου 

κινηματογράφου της 

δεκαετίας του 1960. 






