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Θεόδφρος Βρσζάκης

Θεμελιωηής ηης λεγόμενης «Στολής ηοσ Μονάτοσ». Η Στολή ηοσ 

Μονάτοσ, ή αλλιώς ακαδημαϊκός ρεαλιζμός, αποηελεί ηο πλέον 

ζημανηικό εικαζηικό κίνημα ζηην Ελλάδα ηοσ 19οσ αιώνα. Η 

δημιοσργία ηης ρομανηικής Στολής ηοσ Μονάτοσ οθείλεηαι καηά 

κύριο λόγο ζηοσς ιδιαίηεροσς δεζμούς ποσ δημιοσργήθηκαν ανάμεζα 

ζηην Ελλάδα και ζηην Βασαρία ζηα τρόνια ηοσ Όθωνα.

Σηο Μόνατο άρτιζε να αζτολείηαι με ηην ζωγραθική, 

απεικονίζονηας ζτεδόν αποκλειζηικά θέμαηα από ηην Επανάζηαζη. 

Σηοσς πίνακές ηοσ, ηο ενδιαθέρον ηοσ ζωγράθοσ επικενηρώνεηαι 

ζηην ενδσμαζία ηων αηόμων και ηο ζηήζιμο ηης ζκηνής γύρω από 

ασηά. 



«Τπέρ ηες παηρίδος 
ηο παλ»



«Η ορθφκοζία 
ηφλ αγφληζηώλ 

ζηελ Αγία 
Λαύρα από ηολ 
Παιαηό Παηρώλ 

Γερκαλό»



«Μάτε ζηα Γερβελάθηα ηες Πειοπολλήζοσ»



«Σο ζηραηόπεδο ηοσ Καραχζθάθε ζηελ Καζηέιια»



«Σο θαραούιη»  



«Παρακσζία»



Νικόλαος Γύζης



«Παηδοκάδφκα»



«Σο θρσθό ζτοιεηό»



Διονύζιος Τζόκος



«Ο όρθος ηφλ θηιηθώλ»



«Ο Κοιοθοηρώλες ορθίδεη ηο γηο ηοσ» 



«Γέπορ αγυνιζηήρ παίζει λύπα» 



Ήρφες ηες επαλάζηαζες –
Κοιοθοηρώλες – Καλάρες - Γηάθος



ΡΟΜΑΝΤΙΣΜΟΣ:

Το ζσναίζθημα, η θανηαζία, ο λσριζμός, η 

δραμαηικόηηηα, ανηιηίθενηαι ζηην υστρή 

λογική και ζηην πεζόηηηα.

Το τρώμα είναι πλούζιο, ηο περίγραμμα 

αδσναηίζει, η ζύνθεζη γεμίζει κίνηζη και 

ενέργεια και οι πινελιές είναι ελεύθερες. 

Οι δραμαηικές θφηοζκιάζεις ηονίζοσν ηον 

ζσναιζθημαηιζμό.



Εσγένιος Νηελακροσά



« Η ζθαγή 

ηες Υίοσ»













Peter von Hess 

Γερκαλός δφγράθος , ζηολ οποίο 
ο βαζηιηάς ηες Βασαρίας 
Λοσδοβίθος αλέζεζε ηελ 

απεηθόληζε ηφλ ερώφλ θαη ηφλ 
ζθελώλ ηες ειιεληθής 

Δπαλάζηαζες. Γηα ηολ ζθοπό ασηό 
ζσλόδεσζε ζηελ Διιάδα ηολ 

βαζηιηά Όζφλα, όποσ παρέκεηλε 
ελληά κήλες γηα λα γλφρίζεη ηοσς 
ηόποσς όποσ δηαδρακαηίζζεθαλ 
ηα ερφηθά γεγολόηα ηοσ 1821, 
αιιά θαη πρφηαγφληζηές ποσ 

ζσκκεηείταλ ζ’ ασηά



«Ο Ρήγας 

υέιλεη ηο Θούρηο» 



«Ο Τυειάληες 
περλά ηολ 

ποηακό 
Προύζο»



«Ήηηα ηοσ 
Ιερού Λότοσ 

ζηο 
Γραγαηζάλη»



«Η ορθφκοζία 
ηφλ αγφληζηώλ 

ζηελ Αγία 
Λαύρα από ηολ 
Παιαηό Παηρώλ 

Γερκαλό»



«Ο απαγτοληζκός 
ηοσ Παηρηάρτε 

Γρεγορίοσ ηοσ Δ΄»



Μάτε ζηελ Αιακάλα –
Αζαλάζηος Γηάθος



Ήρφες ηες επαλάζηαζες – Μποσκποσιίλα - Κοιοθοηρώλες



Ary Schefer

«Ο γηος 
σπεραζπίδεηαη ηολ 

ηρασκαηηζκέλο 
παηέρα»

Άιιοη θηιέιιελες δφγράθοη





Karl Krezeizen – Κοιοθοηρώλες - Μαθρσγηάλλες



 Ναΐφ τέχνη (Naïve art) είναι μία κατηγορία
τέχνης που χαρακτηρίζεται από μια παιδικότητα
και απλοϊκότητα στην τεχνική και το ύφος.

 Συνήθως τέτοια έργα δημιουργούν ζωγράφοι
αυτοδίδαχτοι, που δηλαδή δεν έχουν σπουδάσει
Τέχνη αλλά έχουν μάθει δουλεύοντας μόνοι τους.

ΔΡΓΑ ΑΤΣΟΓΗΓΑΥΣΧΝ / 

ΝΑΨΦ ΕΧΓΡΑΦΧΝ



Παναγιώηης Ζφγράθος

Ο Παλαγηώηεο Εσγξάθνο ήηαλ αγσληζηήο ηνπ 1821. 
Τνλ επέιεμε ν Μαθξπγηάλλεο θαη ηνπ αλέζεζε ηελ 

αλαπαξάζηαζε ζεκαληηθώλ ηζηνξηθώλ ζθελώλ από ηελ 
Δπαλάζηαζε. Ο Μαθξπγηάλλεο έκαζε γξάκκαηα ζηα 

γεξάκαηά ηνπ γηα λα γξάςεη ηα απνκλεκνλεύκαηά ηνπ. 
Πίζηεπε όκσο, όηη εθηόο από ηνλ γξαπηό ιόγν, ρξεηάδνληαλ 
θαη εηθόλεο, αθνύ ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ Διιήλσλ ήηαλ 

αγξάκκαηνη.







Τξία ρξόληα θξάηεζε ε ζπλεξγαζία απηή 1836- 1839. Δπηζθέθηεθαλ ηα δηάθνξα 
πεδία ησλ καρώλ πνπ είρε ιάβεη κέξνο ν Μαθξπγηάλλεο θαη ελώ ν Σηξαηεγόο 
ηνπ εμηζηνξνύζε « έηζη είλαη εθείλε ε ζέζηο, έηζη εθείλε, απηόο ν πόιεκνο έηζη 
έγηλε, αξρεγόο ησλ Διιήλσλ ήην εθείλνο, αξρεγόο ησλ Τνύξθσλ εθείλνο», ν 

Εσγξάθνο θηινηερλνύζε ηνλ πίλαθα.





Θεόθιλος Χαηζημιταήλ

Σεκαληηθόο ιατθόο δσγξάθνο. 
Κπξίαξρν ζηνηρείν ηνπ έξγνπ 

ηνπ είλαη ε εηθνλνγξάθεζε ηεο 
ειιεληθήο ιατθήο παξάδνζεο θαη 

ηζηνξίαο.





Ήρφες ηες Δπαλάζηαζες – Αλδρούηζος - Γηάθος





«Ο ηραηεγός ηες Πειοπολλήζοσ, Θεόδ. Κοιοθοηρώλες , 
εης ηολ θάκπολ ηες Λέρλες ιίκλες ζσλαζροίδεη ηοσς 

ληθεηάς ηοσ Γράκαιε»



«Θάλαηος Μάρθοσ Μπόηζαρε»





Φώηης Κόνηογλοσ

Λνγνηέρλεο θαη δσγξάθνο, πνπ 
αλαδεηνύζε ηελ επηζηξνθή ζηελ 

ειιεληθή ηέρλε θαη ζην 
δσγξαθηθό ηνπ έξγν δηαθξίλεηαη 

ε επίδξαζε ηεο βπδαληηλήο 
αγηνγξαθίαο.



Γηάθος – Κοιοθοηρώλες – Καραχζθάθες - Μηαούιες





Νίκος Εγγονόποσλος

Έλαο από ηνπο θύξηνπο 
εθθξαζηέο ηνπ ππεξξεαιηζηηθνύ 

θηλήκαηνο ζηελ Διιάδα.



«Ο Ρήγας  Φεραίος ζηα 
κέρε ηες Δύβοηας»



«Ο προπάππος 
Περραηβός κε ηο 
θεθάιη ηοσ Ρήγα 

Φεραίοσ»





Κιέθηηθν δεκνηηθό ηξαγνύδη
«Τνπ Βαζίιε»

«Βαζίιε, θάηζε θξόληκα, λα γέλεηο λνηθνθύξεο,
γηα λ' απνρηήζεηο πξόβαηα, δεπγάξηα θη αγειάδεο,
ρσξηά θη ακπεινρώξαθα, θνπέιηα λα δνπιεύνπλ.
- Μάλα κνπ εγώ δελ θάζνκαη λα γίλσ λνηθνθύξεο,
λα θάκσ ακπεινρώξαθα, θνπέιηα λα δνπιεύνπλ,

θαη λα 'καη ζθιάβνο ησλ Τνπξθώλ, θνπέιη ζηνπο γεξόληνπο
Φέξε κνπ η' αιαθξό ζπαζί θαη ην βαξύ ηνπθέθη,
λα πεηαρηώ ζαλ ην πνπιί ςειά ζηα θνξθνβνύληα,
λα πάξσ δίπια ηα βνπλά, λα πεξπαηήζσ ιόγγνπο
λα βξσ ιεκέξηα ησλ θιεθηώλ, γηαηάθηα θαπεηάλσλ

θαη λα ζνπξίμσ θιέθηηθα, λα ζκίμσ ηνπο ζπληξόθνπο,
πνπ πνιεκνύλ κε ηελ Τνπξθηά θαη κε ηνπο Αξβαλίηεο».

Πνπξλό θηιεί ηε κάλα ηνπ, πνπξλό μεπξνβνδηέηαη.
«Γεηα ζαο βνπλά κε ηνπο γθξεκλνύο, ιαγθάδηα κε ηηο πάρλεο!

- Καιώο ην η' άμην ην παηδί θαη η' άμην παιηθάξη».



Κλέθηερ



Η καηαζηροθή 

ηφν Ψαρών

Σησλ Ψαξώλ ηελ νιόκαπξε ξάρε
Πεξπαηώληαο ε Γόμα κνλάρε
Μειεηά ηα ιακπξά παιηθάξηα
Καη ζηελ θόκε ζηεθάλη θνξεί
Γελακέλν από ιίγα ρνξηάξηα
Πνπ είραλ κείλεη ζηελ έξεκε γε.

Γηνλύζηνο Σνισκόο





Ζ καηαζηποθή ηυν Φαπών



«Μεηά ηελ θαηαζηροθή ηφλ Φαρώλ» Νηθόιαος Γύδες





Η πολιορκία 

και η πηώζη ηοσ 

Μεζολογγίοσ



Γιονύζιορ ολυμόρ, 

ο εθνικόρ μαρ 

ποιηηήρ

Δλεύθεποι 

Πολιοπκημένοι

«Σα μάηια μος δεν 

είδαν ηόπο 

ενδοξόηεπο από 

ηούηο ηο αλυνάκι»



Άκρα του τάυου σιωπή  

στον κάμπο βασιλεύει

Παναγιώηηρ Ευγπάθορ

«Ζ πολιοπκία ηος Μεζολογγίος»



Θεόδυπορ Βπςζάκηρ

«Ζ ςποδοσή 

ηος λόπδος Βύπυνα ζηο Μεζολόγγι»

λαλεί πουλί, 

παίρνει σπυρί, 

κι η μάνα το ζηλεύει



Δςγένιορ Νηελακποςά

«Ζ ελεςθεπία ζηα επείπια ηος 

Μεζολογγίος»



Θεόδυπορ Βπςζάκηρ

«Μακεδόναρ ανάπηπορ ηος Αγώνα 

καηά ηην έξοδο ηος Μεζολογγίος»



Φπανζοςά νηε Λανζάκ 

«κηνή από ηην έξοδο ηος 

Μεζολογγίος»



Άκρα του τάυου σιωπή  

στον κάμπο βασιλεύει
Θεόδυπορ Βπςζάκηρ

«Ζ θςζία ηος Κατάλη»



λαλεί πουλί, 

παίρνει σπυρί, 

κι η μάνα το ζηλεύει

Θεόδυπορ Βπςζάκηρ

«Ζ έξοδορ ηος 

Μεζολογγίος»»



Έξοδορ ηος Μεζολογγίος
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