
Εργαςίεσ μακθτών Α1 ςτο μάκθμα τθσ Νεοελλθνικισ Γλώςςασ 

Διδακτικι ενότθτα: Περιγραφι προςώπου με ςχόλιο 

Οι  εργαςίεσ αυτζσ εκπονικθκαν από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ του Α1 ςτα πλαίςια του 

μακιματοσ τθσ Νεοελλθνικισ Γλϊςςασ. υγκεκριμζνα, δόκθκε ςτα παιδιά ζνασ κατάλογοσ με 

45 ονόματα Ελλινων λογοτεχνϊν, επιςτθμόνων, καλλιτεχνϊν, ακλθτϊν και ηθτικθκε, αφοφ 

επιλζξουν ζνα και διαβάςουν τθ βιογραφία του αντίςτοιχου προςϊπου, να βρουν μία 

φωτογραφία ι εικόνα του ςτο διαδίκτυο και να το  περιγράψουν. Κατόπιν κάκε μακθτισ/τρια 

διάβαςε τθν περιγραφι του, ενϊ ςυγχρόνωσ το ακροατιριο ζβλεπε τθ μορφι του 

περιγραφόμενου προςϊπου ςε PowerPoint.  Με τθν άςκθςθ αυτι επιδιϊχκθκε να εξαςκθκοφν 

τα παιδιά ςτθν περιγραφι προςϊπου παρουςιάηοντασ τθ δικι τουσ οπτικι γωνία, αλλά και να 

’ρκουν ςε επαφι με ανκρϊπουσ που άφθςαν κατά κάποιο τρόπο το αποτφπωμά τουσ  ςτο 

νεοελλθνικό μασ πολιτιςμό - και κάποιοι ςτον παγκόςμιο - με τθν ευχι να τουσ ςυναντιςουν  

ςτθ μετζπειτα ηωι τουσ και να δροςιςτοφν ςτον ίςκιο τουσ. 

Θ κακθγιτρια τθσ τμιματοσ 

Λωάννα Ρωμανοφ 

Γιώργοσ εφζρθσ 

 



 

Ο Γιϊργοσ εφζρθσ (1900-1971) είναι ζνασ ςπουδαίοσ Νεοζλλθνασ ποιθτισ που ζχει τιμθκεί 

για το ζργο του  με το βραβείο Νόμπελ το 1963 και κφριοσ εκπρόςωποσ τθσ γενιάσ του 1930. 

Γεννικθκε ςτθ μφρνθ, αλλά ιρκε πριν τθν Καταςτροφι με τθν οικογζνειά του ςτθν Ακινα.  

ποφδαςε Νομικά και υπθρζτθςε ακόμθ ςε καίριεσ  διπλωματικζσ κζςεισ. τθ φωτογραφία, ο 

ποιθτισ είναι ςε ϊριμθ θλικία όπωσ δείχνουν τα γκριηόαςπρα μαλλιά του και οι ρυτίδεσ του. 

Σο πρόςωπό του είναι ςχεδόν ςτρογγυλό, είναι φαλακρόσ, θ μφτθ και τα χείλθ του είναι 

κανονικά, ζχει όμωσ ζνα πολφ βακφ βλζμμα. Σα μάτια του φανερϊνουν ζναν άνκρωπο που 

βυκίηεται ςτισ ςκζψεισ του. Θ εμφάνιςι του γενικά είναι περιποιθμζνθ γιατί  φοράει λευκό 

πουκάμιςο, γραβάτα και κουςτοφμι. 

Ακαναςιάδθσ Γιώργοσ  

Γιάννθσ Ρίτςοσ 



 

 

Ο Γιάννθσ Ρίτςοσ (1909 - 1990) ιταν ζνασ από τουσ ςπουδαιότερουσ Ζλλθνεσ ποιθτζσ με διεκνι 

φιμθ και ακτινοβολία. Δθμοςίευςε πάνω από εκατό ποιθτικζσ ςυλλογζσ και ςυνκζςεισ, εννζα 

μυκιςτοριματα, τζςςερα κεατρικά ζργα και μελζτεσ, πολλζσ μεταφράςεισ, χρονογραφιματα 

και άλλα δθμοςιεφματα. Πολιτικά ανικε ςτθν Αριςτερά  και γνϊριςε γι’ αυτό πολλζσ διϊξεισ. Ο 

ποιθτισ ιταν ζνασ όμορφοσ άντρασ, ντυμζνοσ επίςθμα με κουςτοφμι και γραβάτα. Ζχει  

ωοειδζσ πρόςωπο και περιποιθμζνα κοντά  γζνια. Βλζπουμε ακόμθ  ςτθ φωτογραφία τα  

κυματιςτά μαλλιά του που είναι λίγο μακριά και τα μεγάλα του  μάτια μ’ ζνα κολό βλζμμα που 

κοιτάηει επίμονα. Θ μφτθ του είναι  κυρτι μφτθ και το ςτόμα του μικρό με λεπτά χείλθ. το 

πρόςωπό του διακρίνουμε, τζλοσ,  ζνα πολφ ελαφρό χαμόγελο. 



 

Αναγνώςτου Μανώλθσ  

Μαρία Πολυδοφρθ 

 

Θ Μαρία Πολυδοφρθ (1902-1930) είναι μια ποιιτρια που επθρεάςτθκε από τον ρομαντιςμό  

και τθν απαιςιόδοξθ ποίθςθ του Καρυωτάκθ, τον οποίο ερωτεφτθκε με πάκοσ. Κάποια 

ποιιματά τθσ ζχουν μελοποιθκεί και πιο γνωςτό είναι το «Μόνο γιατί μ’ αγάπθςεσ». Θ Μαρία 

Πολυδοφρθ πζκανε νζα από φυματίωςθ. τθ φωτογραφία βλζπουμε μια ςυνθκιςμζνθ γλυκιά 

κοπζλα με πολφ ρομαντικό βλζμμα. Σα χαρακτθριςτικά τθσ δεν ζχουν κάτι ιδιαίτερο, το 

πρόςωπό τθσ είναι ςτρογγυλό, τα μάτια τθσ είναι καςτανά και χαμογελάει. Σα μαλλιά τθσ είναι 

μαφρα, κομμζνα καρζ με τθ μόδα τθσ εποχισ.  

 

Αςμάνογλου ουηάννα 

Κατίνα Παξινοφ 



 

Θ Κατίνα Παξινοφ (1900-1973) ιταν ελλθνίδα θκοποιόσ με μουςικζσ ςπουδζσ και  μόνιμο 

μζλοσ του Εκνικοφ μασ Κεάτρου. Κζρδιςε επίςθσ τθν παγκόςμια αναγνϊριςθ  αφοφ τιμικθκε 

το 1944 με το Όςκαρ ΒϋΓυναικείου Ρόλου ςτθν ταινία «Για ποιον χτυπά θ καμπάνα».  Θ Κατίνα 

Παξινοφ δεν μου φαίνεται πολφ όμορφθ ςτθ φωτογραφία, αλλά γοθτευτικι. Σα μαλλιά τθσ 

είναι μαφρα, πυκνά και πολφ ςπαςτά, τα φρφδια τθσ λεπτά και τα μάτια τθσ πολφ εκφραςτικά 

με τισ μαφρεσ βλεφαρίδεσ τθσ. Θ μφτθ τθσ  είναι μακριά και λεπτι, ενϊ τα χείλθ τθσ είναι 

βαμμζνα ζντονα με κραγιόν. Φοράει επίςθσ ςτο λαιμό τθσ ζνα κολιζ με πζντε ςειρζσ που οι 

πζρλεσ του μάλλον είναι μαργαριταρζνιεσ και λάμπουν αφοφ το φόρεμά τθσ ζχει ντεκολτζ. 

Βαλάςθσ Βαλάςθσ 

πφροσ Λοφθσ 



 

Ο πφροσ Λοφθσ (1872-1940) ιταν ζνα φτωχόπαιδο από το Μαροφςι που βοθκοφςε τον 

πατζρα του μεταφζροντασ νερό από τισ βρφςεσ τθσ πόλθσ ςτα νοικοκυριά. Ζγινε γνωςτόσ από 

τθ ςυμμετοχι του  ςτουσ πρϊτουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ τθσ Ακινασ το 1896, όπου βγικε 

πρϊτοσ ςτο μαρακϊνιο δρόμο. Γι’ αυτό κιόλασ όταν κάποιοσ τρζχει πολφ γριγορα και χάνεται 

απ’ τα μάτια μασ, λζμε πωσ ζγινε Λοφθσ. τθ φωτογραφία βλζπουμε ζναν όμορφο νζο άντρα 

με παραδοςιακι φορεςιά, πουκάμιςο, κεντθμζνο γιλζκο με παράςθμα και φζςι με μακριά 

φοφντα ςτο κεφάλι. Ζχει ςμιχτά φρφδια, μαφρα εκφραςτικά μάτια και κοντά μαφρα μαλλιά. Θ 

μφτθ του είναι κανονικι όπωσ και το ςτόμα του, ζχει όμωσ ζνα πολφ περιποιθμζνο ςτριφτό 

μουςτάκι που τον κάνει λεβζντθ. Θ επιδερμίδα του είναι ανοιχτόχρωμθ και  το βλζμμα του 

ςοβαρό, κάτι που φανερϊνει ςιγουριά.  



Βάνιασ Γιάννθσ  

 

Θανάςθσ Βζγγοσ 

 

 

Ο Κανάςθσ Βζγγοσ (1926-2011) ιταν γνωςτόσ θκοποιόσ του κεάτρου και του κινθματογράφου 

και ζνασ ςπουδαίοσ κωμικόσ.  τθ φωτογραφία τον βλζπουμε ςε ϊριμθ θλικία. Είναι ντυμζνοσ 

απλά με καρό (άςπρο-κόκκινο) πουκάμιςο και ςκοφρο μπλε ςακάκι. Σο δζρμα του είναι αρκετά 

χλωμό, με ηάρεσ και ρυτίδεσ, ςθμάδια τθσ προχωρθμζνθσ του θλικίασ. Σο κεφάλι του ζχει 

ςχιμα ωοειδζσ ςτενεφοντασ προσ τα κάτω, ενϊ θ κορυφι είναι φαλακρι με λίγα μαλλιά ςτο 

πλάι, πάνω από τα αυτιά. Σα λιγοςτά μαλλιά του είναι άςπρα με λίγθ γκρίηα απόχρωςθ. Σα 

αυτιά του είναι ςχετικά μικρά, ενϊ  θ μφτθ του είναι λίγο μεγάλθ και πλαταίνει ςτα ρουκοφνια. 

Σα χείλθ του είναι ςφιγμζνα, όπωσ και τα φρφδια του, φανερϊνοντασ ίςωσ ενόχλθςθ ι 

αγανάκτθςθ, κακϊσ κοιτάηει προσ κάποια απροςδιόριςτθ κατεφκυνςθ. Σζλοσ, τα μάτια του 

ζχουν μια καςτανι –μελί απόχρωςθ, αν και δφςκολα το καταλαβαίνει κανείσ, αφοφ ςυνικωσ 

τα ζχει μιςόκλειςτα. Εξάλλου οι περιςςότερεσ φωτογραφίεσ του είναι αςπρόμαυρεσ. Αυτόσ 

είναι ο Κανάςθσ Βζγγοσ, ο καλόσ μασ άνκρωποσ, που δε ςταματά ποτζ να τρζχει. 



  Βαρβζρθσ     Αλζξανδροσ  

Μάνοσ Χατηιδάκισ 
 

 

 

Ο μουςικοςυνκζτθσ, ποιθτισ και τραγουδοποιόσ Μάνοσ Χατηιδάκισ (1925-1994) υπιρξε μια 

μουςικι ιδιοφυΐα ςτον τόπο μασ. Ζντυςε με τθ μουςικι του  ζργα του αρχαίου δράματοσ και 

πολλζσ κινθματογραφικζσ ταινίεσ. Ιταν διευκυντισ του Σρίτου ραδιοφωνικοφ Προγράμματοσ 

για κάποια χρόνια, ίδρυςε επίςθσ τθν «Ορχιςτρα των Χρωμάτων» και τιμικθκε με το βραβείο 

Όςκαρ για το τραγοφδι του «Σα παιδιά του Πειραιά». τθ φωτογραφία εικονίηεται ςε ϊριμθ 

θλικία, περίπου 60 χρόνων. το κοντινό αςπρόμαυρο πλάνο κυριαρχεί το πρόςωπο του 

ςυνκζτθ, το μιςό λουςμζνο ςτο φωσ και το υπόλοιπο ςτθ ςκιά. το ςτρογγυλό πρόςωπο με τα 

πυκνά γκρίηα μαλλιά ξεχωρίηει το πλατφ μζτωπό του με τθν ζντονθ ρυτίδα, που μοιάηει να το 

κόβει ςτθ μζςθ. Κάτω από τα μαφρα τοξωτά φρφδια λάμπουν τα μαφρα μάτια του, γλαρά με 



ζνα βλζμμα διαπεραςτικό και ονειροπόλο ταυτόχρονα. τθ ςχετικά πεπλατυςμζνθ μφτθ του 

ακουμπά ανάλαφρα το χζρι του που κρφβει το πθγοφνι του και προςδίδει ςτθν ζκφραςι του 

βακιά ςτοχαςτικότθτα. 

                                                                                                            Βαρελτηίδου ταυροφλα 

 

 

Αμαλία  Φλζμινγκ 

 

Θ Αμαλία Φλζμινγκ (1912-1986) ςποφδαςε Λατρικι ςτθν Ακινα, το Παρίςι και το Λονδίνο και 

εργάςτθκε για χρόνια ςτο πλευρό του ςυηφγου τθσ, Νομπελίςτα μικροβιολόγου Αλεξάντερ 

Φλζμινγκ. Πιρε επίςθσ μζροσ  ςτθν Εκνικι Αντίςταςθ και  ςτάκθκε κερμόσ υπζρμαχοσ των 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων, και κυρίωσ των γυναικείων. τθ φωτογραφία βλζπουμε μια γλυκιά 

ϊριμθ γυναίκα τθν ϊρα τθσ δουλειάσ τθσ, με τθ  λευκι ιατρικι ρόμπα μπροςτά ςε ζνα 



μικροςκόπιο. Σα μαλλιά τθσ είναι κοντά,  ςπαςτά και καλοχτενιςμζνα και ζχει ζνα ωραίο 

ςτρογγυλό πρόςωπο. Θ γραμμι των φρυδιϊν τθσ είναι καλοςχθματιςμζνθ και τα μεγάλα 

καςτανά τθσ μάτια κοιτοφν μ’ ζνα γλυκό βλζμμα. Θ μφτθ τθσ είναι κανονικι όπωσ και τα χείλθ 

τθσ που μάλλον είναι βαμμζνα.  το δεξί τθσ μάγουλο βλζπουμε μια μικρι ελιά και το 

αριςτερό τθσ χζρι ακουμπά ςτο μάγουλό τθσ. Θ όψθ τθσ είναι ελαφρά χαμογελαςτι και πολφ 

ςυμπακθτικι. 

                                                                                                      Βφηικασ Κυριάκοσ  

Νίκοσ Καηαντηάκθσ 

 

Ο Νίκοσ Καηαντηάκθσ (1883-1957) ιταν Ζλλθνασ ςυγγραφζασ, δθμοςιογράφοσ, πολιτικόσ, 

μουςικόσ, ποιθτισ και φιλόςοφοσ, με πλοφςιο λογοτεχνικό, ποιθτικό και μεταφραςτικό ζργο. 

Αναγνωρίηεται ωσ ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ ςφγχρονουσ Ζλλθνεσ λογοτζχνεσ και ωσ ο 

περιςςότερο μεταφραςμζνοσ παγκοςμίωσ. τισ περιςςότερεσ διακζςιμεσ εικόνεσ ςτο 

διαδίκτυο ο Νίκοσ Καηαντηάκθσ παρουςιάηεται ςε μεγάλθ θλικία. Ωςτόςο, τα ιδιαίτερα 

χαρακτθριςτικά του προςϊπου του αποδίδουν ςτον ςυγγραφζα μια αιϊνια νεότθτα και 



ακαναςία. Μςωσ, βζβαια, θ ρυτιδιαςμζνθ επιδερμίδα του, το χαρακτθριςτικό μουςτάκι του και 

τα πυκνά φρφδια του από πολλοφσ κα κεωροφνταν ωσ ςθμάδι γιρανςθσ. Πζρα από αυτό, το 

ταλαιπωρθμζνο πρόςωπό του φανερϊνει ζναν ζμπειρο, πολυταξιδεμζνο, ζξυπνο και γεμάτο 

γνϊςεισ άνκρωπο που εμπνζει εμπιςτοςφνθ και καυμαςμό. υνεχίηοντασ, το ηεςτό χαμόγελο 

του ςυγγραφζα όπωσ και θ μεγάλθ μφτθ του μασ δίνουν τθν εικόνα ενόσ ανκρϊπου γνϊριμου 

και οικείου, που κα μποροφςε να είναι εφκολα και ο δικόσ μασ παπποφσ. Σζλοσ, τα ςκοφρα 

αμυγδαλωτά μάτια πίςω από τα γυαλιά του και το βακφ του βλζμμα μποροφν να κεωρθκοφν 

ζνα ακόμα χαρακτθριςτικό που κα υποδιλωνε τθν ‘’γεμάτθ’’ ηωι του ποιθτι, ζνα βλζμμα που 

κα μποροφςαμε να φανταςτοφμε όλεσ αυτζσ τισ δυςκολίεσ που πζραςε και τθν ευχαρίςτθςθ 

για όςα καλά του ζφερε ςτο τζλοσ θ ηωι. 

Γαβριθλίδθσ Ηλίασ 

 

Νίκοσ Εγγονόπουλοσ 

 

Ο Νίκοσ Εγγονόπουλοσ (1907 -1985) είναι Ζλλθνασ ποιθτισ, ηωγράφοσ και ςκθνογράφοσ. Κατά 

τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ του ‘30 ιταν ζνα πολφ ςθμαντικό πρόςωπο. Εξωτερικά, μοιάηει να 

είναι καςτανόσ με χωρίςτρα ςτα πλάγια και  τα μαλλιά τισ περιςςότερεσ φορζσ ςχεδόν 



γλυμμζνα προσ τα  πίςω. Ζχει καφζ, πολφ εκφραςτικά μάτια που κοιτάηουν με βακφ βλζμμα, 

και νοερά ςχθματιςμζνα φρφδια. Θ μφτθ του είναι καλοςχθματιςμζνθ, όχι πολφ μεγάλθ με ζνα 

ελαφρφ ςικωμα προσ τα πάνω που τθν κάνει ελαφρϊσ γαλλικι αλλά χωρίσ υπερβολζσ. Σζλοσ 

ζχει αρκετά λεπτά χείλθ και φοράει γυαλιά με μαφρο κοκκάλινο ςκελετό. Ο Νίκοσ 

Εγγονόπουλοσ ζχει γενικά μια ςυνθκιςμζνθ φυςιογνωμία χωρίσ να ζχει κάποιο χαρακτθριςτικό 

που να τον κάνει ξεχωριςτό. Παρόλα αυτά, είναι πολφ αγαπθτόσ για τα ζργα του και αν 

μποροφμε να διαλζξουμε κάτι μοναδικό πζρα από τα εξωτερικά του χαρακτθριςτικά, αυτό κα 

ιταν ςίγουρα το μεράκι και θ αγάπθ του για τθν τζχνθ ςε κάκε είδοσ τθσ. 

                                                                                                  Γιαννουκάκου     Μαρία   

Αλζξανδροσ Παπαδιαμάντθσ 

 

 

Ο κιακίτθσ λογοτζχνθσ μασ Αλζξανδροσ Παπαδιαμάντθσ (1851-1911) είναι γνωςτόσ ςαν ο 

κοςμοκαλόγεροσ των ελλθνικϊν Γραμμάτων. τθ φωτογραφία τον βλζπουμε κακιςμζνο με 

ςταυρωμζνα τα χζρια και χαμθλωμζνο το βλζμμα. Σο πρόςωπό του μοιάηει γζρικο, με πλατφ 

μζτωπο, ςκιςτά μάτια, λίγο μεγάλθ πλακουτςωτι μφτθ και γενειάδα που αρχίηει να αςπρίηει, 

ενϊ τα μαλλιά του είναι ςκοφρα. Ζτςι όπωσ κάκεται φορϊντασ το παλτό του μοιάηει να 

κοιμάται  ι να ζκλειςε επίτθδεσ τα μάτια του και να ςκζφτεται ι να ονειρεφεται. Θ 

φωτογραφία αυτι, όπωσ διάβαςα, τραβιχτθκε από το φίλο του, λογοτζχνθ  Παφλο Νιρβάνα 



μετά από παρακάλια γιατί ο Παπαδιαμάντθσ δεν αγαποφςε τθ δθμοςιότθτα και ιταν 

μοναχικόσ και ιδιαίτεροσ τφποσ. 

Γιωτόπουλοσ μάραγδοσ  

Γεώργιοσ Παπανικολάου 

 

Ο Γεϊργιοσ Παπανικολάου (1883 -1962) ιταν διάςθμοσ Ζλλθνασ ιατρόσ, βιολόγοσ και 

ερευνθτισ που διζπρεψε ςτο εξωτερικό. Τπιρξε πρωτοπόροσ ςτον εντοπιςμό του καρκίνου 

του τραχιλου τθσ μιτρασ και ςϊηει από τότε εκατομμφρια γυναίκεσ με το τεςτ ΠΑΠ.  τθν 

φωτογραφία απακανατίηεται  εν ϊρα εργαςίασ χρθςιμοποιϊντασ το μικροςκόπιό του. 

Βρίςκεται ςτθν θλικία των 60-70 ετϊν, όπωσ υποδθλϊνει το ζντονα ηαρωμζνο του πρόςωπο. 

Σο πρϊτο  που παρατθροφμε ςτο πρόςωπό του είναι το ελαφρφ και απαλό χαμόγελό του που 

μασ εμπνζει αςφάλεια, ςεβαςμό και εμπιςτοςφνθ. Σο ςχιμα του κεφαλιοφ του είναι ςχεδόν 

ςτρογγυλό, ςτθν κορυφι του οποίου είναι ευδιάκριτθ θ απουςία  μαλλιϊν με αποτζλεςμα 

μεγάλο τμιμα ςτθν κορυφι να είναι φαλακρό. Προχωρϊντασ προσ τα κάτω διακρίνουμε  

ζντονα ηαρωμζνθ τθν περιοχι γφρω από τα μάτια (είτε λόγω τθσ κοφραςθσ είτε λόγω τθσ 

θλικίασ) να κρφβει τμιμα των ματιϊν με αποτζλεςμα να μθν είναι ευδιάκριτα τα 

χαρακτθριςτικά τουσ. Κάτω από τθν πλατιά και πλακουτςωτι μφτθ υπάρχει το μεγάλο και 

παχφ μουςτάκι κφριο γνϊριςμα τθσ προςωπικότθτασ αυτισ. Κατά κφριο λόγο θ επιδερμίδα του 



προςϊπου είναι ρυτιδιαςμζνθ χωρίσ ωςτόςο να του  αφαιρεί τθ ηωντάνια. Σο ντφςιμό μου 

είναι ςοβαρό και ταιριάηει με τθ κζςθ του. Φορά άςπρο πουκάμιςο, γραβάτα και κουςτοφμι 

και ζχει ςτυλό ςτθν τςζπθ του ςακακιοφ του. Ο Γεϊργιοσ Παπανικολάου είναι ζνασ ευεργζτθσ 

τθσ ανκρωπότθτασ κι αυτό μασ κάνει περιφανουσ. 

 

  Γκιουβζσ  τζλιοσ  

 

Κωνςταντίνοσ Καρακεοδωρι 

 

 

Ο Κωνςταντίνοσ Καρακεοδωρι (1873-1950) υπιρξε ζνασ από τουσ ςπουδαιότερουσ Ζλλθνεσ 

μακθματικοφσ και διακρίκθκε ςε παγκόςμιο επίπεδο, ζχοντασ μάλιςτα και τθν αναγνϊριςθ του 

Αϊνςτάιν. Σο επιςτθμονικό του ζργο εκτείνεται ςτα μακθματικά, τθ φυςικι, και τθν 

αρχαιολογία, και ςτάκθκε ακόμθ ο οργανωτισ του Λωνικοφ Πανεπιςτθμίου τθσ μφρνθσ που δε 

λειτοφργθςε λόγω τθσ μικραςιατικισ καταςτροφισ. το πορτραίτο παρουςιάηεται ο 



Καρακεοδωρι ςε ςχεδόν ϊριμθ θλικία (περίπου 35-40 ετϊν). Θ ενδυμαςία του αποτελείται 

από ςκουρόχρωμο κοςτοφμι, ςακάκι, λευκό πουκάμιςο με ίςιο γιακά, ο οποίοσ καλφπτει το 

μεγαλφτερο τμιμα του λαιμοφ του, μωβ γραβάτα, κακϊσ και καπζλο, και είναι προςεγμζνθ 

ςτθν εντζλεια. Σο ανάςτθμά του είναι ελαφρϊσ ταπεινό (λόγω τθσ ςωματικισ του διάπλαςθσ), 

αλλά αναδεικνφει ςιγουριά και αυτοπεποίκθςθ. Σο πρόςωπό του (και το κεφάλι του, 

γενικότερα) ζχει ομαλό και ομοιόμορφο ςχιμα. Σα μαλλιά του είναι κοντά κομμζνα και 

καςτανά ςτο χρϊμα. Σα μάτια του είναι γαλανά και αςτραφτερά, και δίνουν τθν αίςκθςθ ενόσ 

βακυςτόχαςτου και γαλινιου βλζμματοσ. Θ μφτθ, το ςτόμα και τα αυτιά του ζχουν επίςθσ ζνα 

ομοιόμορφο ςχιμα, το οποίο προςδίδει ςτθ ςυνολικι ιςορροπία των αναλογιϊν τθσ 

εμφάνιςισ του.  

Γιώργοσ Γλθγόρθσ 

 

Διδώ ωτθρίου 

 

Θ  ςυγγραφζασ και δθμοςιογράφοσ Διδϊ ωτθρίου (1909 -2004) με καταγωγι από τθ Μικρά 

Αςία, μασ είναι γνωςτι από το μυκιςτόρθμά τθσ «Ματωμζνα Χϊματα», αλλά και από άλλα 

ζργα τθσ. τθ φωτογραφία που ζχουμε μπροςτά μασ, βλζπουμε μια  χαμογελαςτι και 

πρόςχαρθ θλικιωμζνθ γυναίκα με μια ευχάριςτθ παρουςία. Μασ κάνει εντφπωςθ το γλυκό τθσ 

χαμόγελο και το  ςτραβά φορεμζνο μαφρο  μπερεδάκι τθσ που αφινει να φανοφν τα 



κάταςπρα κοντά μαλλιά τθσ. Φαίνεται πωσ είναι μια γυναίκα θ οποία ζχει περάςει όμορφα 

όλα τα ςτάδια τθσ θλικίασ τθσ το κακζνα με τθ δικι του χάρθ, γι’ αυτό δεν τθν τρομάηουν οφτε 

οι ρυτίδεσ τθσ. Σζλοσ το βακφ βλζμμα τθσ μασ δείχνει πωσ είναι μια γυναίκα ςοφι που ζχει 

περάςει πολλά ςτθ ηωι τθσ και ζχει αρκετζσ εμπειρίεσ ζτςι ϊςτε να μπορεί να τισ μοιραςτεί 

και με άλλουσ ανκρϊπουσ. 

Δανιθλίδου Μαριλζνα 

 

Διονφςιοσ ολωμόσ 

 



O  εκνικόσ μασ ποιθτισ Διονφςιοσ ολωμόσ  (1798-1857)ιταν ζνασ όμορφοσ κφριοσ, κοντόσ και 

όχι γεροδεμζνοσ. Δεν είχε μουςτάκια  όπωσ ςυνικιηαν τότε οι άνδρεσ, αλλά είχε μεγάλεσ 

φαβορίτεσ και τα γκρίηα μαλλιά του δεν ιταν πολφ κουρεμζνα, αλλά περιποιθμζνα ςτθν 

εντζλεια. Σο κεφάλι του ιταν κάπωσ μεγάλο  και το παχουλό και ωοειδζσ  του πρόςωπο είχε 

ζνα άςπρο χρϊμα ςαν γαλαηοαίματοσ πρίγκθπασ, με μια ζκφραςθ αρκετά ςοβαρι και  με 

μετρθμζνο χαμόγελο που ζδειχνε τθν αριςτοκρατικι του καταγωγι και το υψθλό  επίπεδο τθσ 

μόρφωςισ του. Σα μάτια του ιταν μεγάλα, ςχεδόν μαφρα και αςτραφτερά κι ζδειχναν μια 

περθφάνεια. Σο ςτόμα του ιταν μικρό και  τα χείλθ του ηωθρά κόκκινα. Σο ντφςιμό του είναι 

ανάλογο τθσ κοινωνικισ του τάξθσ και ζχει ζναν ευρωπαϊκό αζρα με το λευκό πουκάμιςο και 

τθ μαφρθ μπζρτα από πάνω. Μασ κάνει ακόμθ εντφπωςθ το άγγιγμα του δεξιοφ του χεριοφ 

ςτθν καρδιά του. Αν ςκεφτοφμε το ζργο του, μποροφμε να ποφμε πϊσ είχε μζςα ςτθν καρδιά 

του τθν Ελλάδα και ό,τι ζγραφε το ζγραφε με τθν καρδιά του.  

                                                                                                                          Δθμθτρίου Γιώργοσ 

 

Κωςτισ Παλαμάσ 

 

 

Ο ποιθτισ μασ  Κωςτισ Παλαμάσ ζχει τθν εικόνα ενόσ θλικιωμζνου  μορφωμζνου άνδρα τθσ 

εποχισ του. Είναι γκριηομάλλθσ, με πυκνό μουςτάκι και  περιποιθμζνθ τριγωνικι  γενειάδα, 

πρότυπο ανδριςμοφ για εκείνα τα χρόνια. Σο πρόςωπό του φαίνεται  αυςτθρό και κουραςμζνο 



με πυκνά φρφδια και κάπωσ αναςθκωμζνο το δεξί φρφδι. Σο μζτωπό του είναι πλατφ  με 

ρυτίδεσ που δείχνουν άνκρωπο βαςανιςμζνο και ςκεπτόμενο. Αυτό μαρτυρεί και το βλζμμα 

του που είναι κακθλωτικό και δίνει τθν εντφπωςθ πωσ διαπερνά τα πράγματα και δεν ςταματά 

να περιεργάηεται ό,τι υπάρχει γφρω του. Θ εμφάνιςι του είναι περιποιθμζνθ  με προςεγμζνθ  

επιλογι ροφχων. Φορά λευκό πουκάμιςο, γιλζκο, ςακάκι και γραβάτα, που ολοκλθρϊνει  τθν 

επιμελθμζνθ παρουςία του. Ιταν άλλωςτε μια  φυςιογνωμία που ςφράγιςε τθν πνευματικι 

ηωι του τόπου μασ για πολλά χρόνια αφοφ υπιρξε ο γενάρχθσ τθσ Νζασ Ακθναϊκισ χολισ 

(1880 -1920), ιδιαίτερα ςεβαςτόσ απ’  όλουσ. 

                                                                                                 Διαλυνά Μαρία –Αντωνία   

Οδυςςζασ Ελφτθσ 

 

Ο Οδυςςζασ Ελφτθσ (1911-1996) είναι ζνασ ςθμαντικόσ ποιθτισ μασ που τιμικθκε με το 

Βραβείο Νόμπελ για τθν ποιθτικι του ςυλλογι «ϋΑξιον Εςτί». Ζγραψε πολλά ποιιματα, αλλά 

και δοκίμια και είναι γνωςτόσ ωσ  ποιθτισ του Αιγαίου. Πολλά ποιιματά του μελοποιικθκαν 

από τον μουςικοςυνκζτθ μασ Μίκθ Κεοδωράκθ. τθ φωτογραφία ο Ελφτθσ είναι αρκετά 



μεγάλοσ, φαλακρόσ με  λίγα γκριηωπά μαλλιά, με καφζ κθλίδεσ ςτο επάνω μζροσ του κεφαλιοφ 

του και ρυτίδεσ που μοιάηουν με κφματα ςτο μζτωπό του. Ζχει μαφρα φρφδια και μάτια 

καςτανά και ορκάνοιχτα που ςακουλιάηουν ςτο κάτω μζροσ. Θ μφτθ του είναι μεγάλθ και 

γαμψι και τα χείλθ του μικρά και μαηεμζνα. Σα ηυγωματικά του είναι αρκετά ζντονα  και 

ξεχωρίηει μια μικρι κρεατοελιά πάνω δεξιά από το ςτόμα του. Ο Ελφτθσ είναι απλά ντυμζνοσ 

με ζνα πουκάμιςο και ζνα πουλόβερ και δεν ξεχωρίηει από ζναν απλό ςυνομιλικό του. 

Δουκίδου Φωτεινι 

Μανόλθσ Αναγνωςτάκθσ 

 

 

Ο Μανόλθσ Αναγνωςτάκθσ (1925 -2005) είναι Κεςςαλονικιόσ γιατρόσ και ποιθτισ τθσ πρϊτθσ 

μεταπολεμικισ γενιάσ. Ζηθςε δφςκολα ςτα χρόνια τθσ Κατοχισ, του Εμφυλίου και τθσ 

δικτατορίασ, αλλά κατάφερε να μθν προδϊςει τισ αρχζσ του. Από τθ φωτογραφία 

καταλαβαίνω πωσ ιταν ψθλόσ και λεπτόσ. Σο πρόςωπό του είναι μακρουλό με ρυτίδεσ ςτο 

μζτωπο, τα μαλλιά του μαφρα με λίγο γκρίηο ςτισ φαβορίτεσ, και ζχει και ζνα μεγαλοφτςικο 



μουςτάκι. Σα καςτανά του  μάτια φαίνονται μικρά κάτω από τον μεγάλο κοκάλινο ςκελετό των 

γυαλιϊν του. Θ μφτθ του είναι κι αυτι λίγο μεγάλθ και ζχει δίπλα ςτθ δεξιά μεριά τθσ μια ελιά 

που ξεχωρίηει. Σο φφοσ του είναι αρκετά ςοβαρό ςαν κάτι να τον απαςχολεί και δεν 

χαμογελάει κακόλου. 

Ζζκοσ Χριςτοσ 

 

Αντιγόνθ Βαλάκου 

 

Θ Αντιγόνθ Βαλάκου (1930-2013) ιταν μία από τισ ςθμαντικότερεσ πρωταγωνίςτριεσ τθσ 

ελλθνικισ δραματικισ ςκθνισ του κεάτρου αλλά και του κινθματογράφου. Ζπαιξε ςε πολλά 



ζργα και υπιρξε κακθγιτρια υποκριτικισ ςτθ Δραματικι χολι του Εκνικοφ Κεάτρου. τθ 

φωτογραφία, τθ βλζπουμε νεαρι κεατρίνα και είναι πολφ γλυκιά. Ζχει ςτρογγυλό πρόςωπο 

και τα καςτανά καλοχτενιςμζνα  μαλλιά τθσ δεν είναι οφτε μακριά οφτε κοντά. Αν 

παρατθριςει κανείσ τα  μεγάλα τθσ μάτια κα δει ς’ αυτά μια κρυμμζνθ κλίψθ αλλά ίςωσ και 

καυμαςμό για κάτι που βλζπει. Θ μφτθ τθσ είναι κανονικι όπωσ και το ςτόμα τθσ. Σο βλζμμα 

τθσ είναι λίγο κλιμμζνο αλλά ζχει κι ζνα χαμόγελο που δείχνει ζναν ενκουςιαςμό. Θ πόλθ μασ 

τίμθςε τθν Αντιγόνθ Βαλάκου που γεννικθκε ςτθν Καβάλα, δίνοντασ το όνομά τθσ ςτο 

Δθμοτικό μασ Περιφερειακό Κζατρο. 

Ηλιάδθσ Γιώργοσ 

Μαρία Κάλλασ 

 

Θ Μαρία Κάλλασ, γεννθμζνθ ωσ Μαρία Άννα οφία Καικιλία Καλογεροποφλου,(1923-1977) 

ιταν κορυφαία Ελλθνοαμερικανίδα υψίφωνοσ και θ πλζον γνωςτι παγκοςμίωσ ντίβα τθσ 

όπερασ. τθν παραπάνω φωτογραφία απεικονίηεται αυτι θ ςπουδαία καλλιτζχνιδα. Σα 

μεγάλα αμυγδαλωτά τθσ μάτια ςε ςυνδυαςμό με τα ςυνοφρυωμζνα τθσ φρφδια  προςδίδουν 



μια ζντονθ αίςκθςθ νοςταλγίασ ςτο αόριςτο αλλά βακφ τθσ βλζμμα. Σα ζντονα βαμμζνα χείλθ 

τθσ ζχουν κανονικό μζγεκοσ και είναι ιδιαίτερα καλοςχθματιςμζνα. Θ μφτθ τθσ δεν είναι και 

πολφ καλλίγραμμθ, χωρίσ όμωσ αυτό να επθρεάηει τθν αρμονία που κυριαρχεί ςτο υπόλοιπο 

πρόςωπο. Περνϊντασ ςτο κάτω μζροσ του κεφαλιοφ τθσ, παρατθροφμε το χαμθλό και 

επιβλθτικό τθσ κότςο. Δφο φανταχτερά ςκουλαρίκια κρζμονται από το ακάλυπτο μζροσ των 

αυτιϊν τθσ προςδίδοντασ μια νότα λάμψθσ ςτο ιδθ φωτεινό τθσ πρόςωπο. Κακϊσ προχωράμε 

προσ το λαιμό διακρίνουμε τθν απουςία περιδζραιου, του οποίου τθ χάρθ αντικακιςτά το 

εξαιρετικά καλοραμμζνο μαφρο φόρεμά τθσ που αφινει τουσ ϊμουσ ελεφκερουσ να 

αναπνεφςουν, αγκαλιάηοντασ τα λεπτά και όμορφα χζρια τθσ ςτο ςθμείο του μπράτςου. το 

φόρεμα ζχουν αποτυπωκεί παράξενα ςχζδια, που κα μποροφςα να τα παρομοιάςω με 

άχρωμα φφκια και κοράλλια απ’ τα βάκθ των ωκεανϊν. 

Ηλιάδου Όλγα -Χριςτίνα  

Ζωι Καρζλλθ 

 



 

Θ Ηωι Καρζλλθ (1901-1998) είναι  Κεςςαλονικιά ποιιτρια με ςπουδζσ Φιλολογίασ, κεατρικι 

ςυγγραφζασ, δοκιμιογράφοσ και μεταφράςτρια λόγω τθσ γλωςςομάκειάσ τθσ. ’ αυτιν τθ 

φωτογραφία θ ποιιτρια είναι ςε αρκετά μεγάλθ θλικία. Ζχει όμωσ ζνα γλυκό ςτρογγυλό 

πρόςωπο. Σα μαλλιά τθσ είναι κοντά και κρεπαριςτά και είναι γκρι με κάποιεσ ίςωσ ξανκζσ 

ανταφγειεσ. Σα μάτια τθσ δείχνουν να ταξιδεφουν κι αυτό φανερϊνει μια ξζνοιαςτθ γυναίκα, 

αλλά ςυγχρόνωσ κουραςμζνθ από τισ δυςκολίεσ που πζραςε. Σα χείλθ τθσ είναι μικρά, ςχεδόν 

εξαφανιςμζνα κα ζλεγε κανείσ, θ ελιά όμωσ που υπάρχει ςτο επάνω δεξί μζροσ του μετϊπου 

τθσ τθν κάνει να ξεχωρίηει. Σθ βλζπουμε ακόμθ να φορά μια απλι μαφρθ μπλοφηα μ’ ζνα 

κόςμθμα ςτο λαιμό τθσ αρκετά φανταχτερό για τθν θλικία τθσ.  

Ηλιάδου τζλλα -οφία 

 



Κώςτασ Καρυωτάκθσ 

 

 

 

Ο ποιθτισ μασ Κϊςτασ Καρυωτάκθσ (1896 -1928) είναι γνωςτόσ για το ποιθτικό του ζργο που 

διαπνζεται από μία μελαγχολία, γνωςτι ωσ καρυωτακιςμόσ ςτθν ποίθςθ, και το άδοξο τζλοσ 

του αφοφ αυτοκτόνθςε ςτθν Πρζβεηα μθ αντζχοντασ τθ ηωι του δθμοςίου υπαλλιλου. Πρζπει 

να πω πωσ το πρόςωπο του Κ. Καρυωτάκθ το φανταηόμουν αλλιϊσ. φμφωνα με τα πικρά και 

απαιςιόδοξα  αιςκιματα που αντανακλά θ ποιθτικι του δράςθ και θ πολυτάραχθ ηωι του, 

περίμενα ζνα πρόςωπο κουραςμζνο και φκαρμζνο, όμοιο με τθ χαρακτθριςτικι κλίψθ των 

ποιθμάτων του. Αντίκετα, θ όψθ του μου φαίνεται αριςτοκρατικι και εκλεπτυςμζνθ και ς’ 

αυτό ςυνθγορεί το επίςθμο του ντφςιμο με κουςτοφμι και μαφρθ γραβάτα. Σο δζρμα του 

φαίνεται παρκζνο και απαλό, λεσ και δεν το χει δει ο ιλιοσ, χωρίσ καμιά ουλι. Σο βακοφλωμα 

ςτο λεπτό και εκτεταμζνο πθγοφνι του τοφ προςδίδει ευγενικι καταγωγι. Δε κα τον 

χαρακτιριηα όμορφο, αλλά ελκυςτικό παρά το χαμθλό ανάςτθμά του και τθν ζλλειψθ μυϊκισ 

μάηασ. Σα περιποιθμζνα καςτανά μαλλιά του ταιριάηουν με τθν εικόνα του προςϊπου του. Σα 



χείλθ του, λεπτά και ςφιγμζνα, μαρτυροφν ίςωσ  κάποια ςυνεχι πίεςθ. Λεσ και ςφράγιηε το 

ςτόμα του και περιόριηε τθν ζκφραςθ των ιδεϊν του αποκλειςτικά ς’ ζνα χαρτί. Σο βακφ και 

ςυγκροτθμζνο βλζμμα του με τα ςκοφρα αμυγδαλωτά μάτια του δείχνουν κάποια καχυποψία 

κι ζνα μεγάλο άγχοσ για τθν κακθμερινότθτα. Αλλά και οι μαφροι κφκλοι και οι ςακοφλεσ κάτω 

από τα μάτια του δείχνουν τθν κοφραςθ, τθν απελπιςία και τθ κλίψθ που τον είχε κυριεφςει. 

Όπωσ προείπα, δεν κα καταλάβαινεσ πωσ αυτόσ ο άνκρωποσ υποφζρει ψυχολογικά, 

τουλάχιςτον με τθν πρϊτθ ματιά. Αν όμωσ δεισ προςεκτικά τα μάτια του κα καταλάβεισ ότι 

βαςανίςτθκε πολφ και κα προβλζψεισ ίςωσ το τζλοσ του. Γιατί τα μάτια είναι ο κακρζφτθσ τθσ 

ψυχισ και ςϋ αυτά είδα όλο τον πόνο του ποιθτι Κϊςτα Καρυωτάκθ. 

                                                                                                                            Καλλιονίδου Χριςτίνα 


