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3ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά



• Τα έργα της Δημοτικής Πινακοθήκης του Δήμου Πειραιά
ζωντανεύουν τη μαγεία της τέχνης και εξοικειώνουν τα παιδιά
με ζωγράφους και δημιουργίες. Έργα ζωγραφικής και
γλυπτικής αναλαμβάνουν να ξεναγήσουν και να μυήσουν
τους μικρούς στα μυστικά της τέχνης και της γνώσης. 
Δραστηριότητες για τη γλώσσα, τα μαθηματικά, 
δραστηριότητες δημιουργίας και έκφρασης αλλά και για την
τεχνολογία, όπως χρήση Η/Υ και διαδικτύου διδάσκουν και
προσεγγίζουν την τέχνη με έναν διασκεδαστικό τρόπο.

• Το Βιβλίο-τετράδιο εργασιών κατορθώνει να ταιριάξει την
τέχνη με την επιστήμη, τη διασκέδαση με τη μάθηση, τη
ζωγραφική με την εκπαίδευση.

• Η τέχνη και η γνώση είναι συνοδοιπόροι σε ένα ταξίδι στη
πόλη και στον πολιτισμό της. 



ΝΗΠΙΑ
• Δείξε με μια γραμμή σε ποια κορνίζα πρέπει να μπει το κάθε έργο. 

Χρωματίστε την τετράγωνη κορνίζα.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΛΕΑΣ Το Τουρκολίμανο

ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Πειραιεύς



ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ Αγία Ελένη



Α’-Β’ ΤΑΞΗ
• Ο ζωγράφος έβαλε την υπογραφή του πάνω στο έργο του, κύκλωσέ την.

ΝΕΣΤΩΡ ΒΑΡΒΕΡΗΣ Το Σκάλισμα

• Τι άλλο έγραψε πάνω στο έργο ο ζωγράφος; Υπογράμμισέ το



• Κάνε και εσύ μια ζωγραφιά και υπόγραψέ την. Γράψε εάν θέλεις και
εσύ τo έτος.



• Οι καλλιτέχνες ζωγράφισαν την Αίγινα, την Ύδρα και τον Πόρο.

ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΛΥΤΡΑΣ Αίγινα ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ Νήσος Ύδρα

ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Πόρος-Άγιος - Ιωάννης



• Ζωγράφισε τη δική σου πόλη, χωριό ή νησί



Γ’-Δ’ ΤΑΞΗ
• Γιατί δείχνει θλιμμένο το κοριτσάκι; Ζωγράφισε κάτι ,που νομίζεις, ότι

θα το έκανε χαρούμενο.

Δ.ΜΕΓΑΛΙΔΗΣ Το κοριτσάκι με την κούκλα



• Τα έργα με τον τίτλο ‘’Τοπίο’’ θα μπουν στην έκθεση της Πινακοθήκης. 
Βρες και υπογράμμισε τον τίτλο κάτω από τους πίνακες.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ Τοπίο με νερό



ΔΩΡΑ ΜΠΟΥΚΗ Αραξοβόλι

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΞΙΩΤΗΣ Τοπίο



• Οι πίνακες αφηγούνται τις καλοκαιρινές διακοπές αυτού του
κοριτσιού. Ένωσε με μια γραμμή κάθε πίνακα με τον αριθμό που
πρέπει για να βάλεις σε σειρά τους πίνακες. Ζωγράφισε ή βρες την
εικόνα που λείπει και έπειτα διηγήσου την ιστορία της.

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΞΙΩΤΗΣ Το Λιμάνι του Πειραιά

ΝΙΚ.ΛΥΤΡΑΣ Ηλιοθεραπεία



ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ύδρα

1                        2                          3           4

ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ
Αλίκη



Ε’-ΣΤ’ ΤΑΞΗ
• Τι νομίζεις ότι αφηγείται ο ήρωας; Διηγήσου και εσύ ένα γεγονός από

την επανάσταση του 1821.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ KOKOΤΣΗΣ Διήγησης ενός ήρωα

Στην ιστοσελίδαhttp://blogs.sch.gr/varvan/2013/02/22/  θα βρεις πληροφορίες για τον αγώνα του
1821.Εάν θέλεις, βρες πληροφορίες για τον ήρωα που θαυμάζεις περισσότερο ή τι γνωρίζεις για
τα λάβαρα του αγώνα.



• Μπορείς να βρεις τον Πειραιά στο χάρτη; Κύκλωσέ τον. Ποιο από τα
νησιά που υπάρχουν στους πίνακες είναι πιο κοντά του; Ποιο είναι
πιο μακριά του ; Για να τo βρεις, μέτρησε με όποιον τρόπο θέλεις. 
Αίγινα, Σαντορίνη, Σαλαμίνα, Μύκονος .

ΒΑΛΙΑΣ ΣΕΡΜΕΤΣΙΔΗΣ
Πορθμός Σαλαμίνας

ΜΑΝΙΑ-ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΕΛΕΝΗ
Σαντορίνη Μ. ΜΑΡΤΖΟΥΒΑΝΗΣ

Από την Αίγινα

Ι. ΛΑΓΑΝΑ
Το λιμάνι της Μυκόνου



ΜΙΧΑΗΛ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Νήσος Κουμουνδούρου

• Μερικές φορές οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούν παράξενα υλικά
για να φτιάξουν τα έργα τους, όπως εφημερίδες, πλαστικό, 
ξύλα, χώμα ακόμα και φανέλα, Μιχαήλ Οικονόμου, «Νήσος
Κουμουνδούρου».

Κάνε κι εσύ ένα κολλάζ. Χρησιμοποίησε μόνο φυσικά υλικά ή
υλικά που ανακυκλώνονται.



Στο διαδίκτυο μπορείς να βρεις πληροφορίες για όποιον
καλλιτέχνη θέλεις. Γράφεις το όνομά του στο πλαίσιο και μετά
κάνεις «κλικ» στο «εικονίδιο» Αναζήτηση.

Για ποιον από τους ζωγράφους, που είδες σ’ αυτό το βιβλίο θα
ήθελες να μάθεις περισσότερα για τη ζωή του ή να δεις και
άλλα έργα του; Βρες το όνομά του κάτω από το έργο του και
γράψε το στο πλαίσιο. Μετά χρωμάτισε το «εικονίδιο»
Αναζήτηση. Η πιο γνωστή μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο
είναι: http://www.google.gr/



1o Eιδικό Σχολείο Κορυδαλλού



• Μπορείς να μαντέψεις τον τίτλο του έργου; Για να δεις ποιος είναι, 
γράψε μέσα στα κουτάκια τα σκόρπια γράμματα με τη σωστή σειρά. 
Αλέξανδρος Χριστοφής, Τ,Υ,Λ,Α,Ρ,Α,Ο,Π,Ο.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ



• Κων/νος Αρτέμης,‘’ Πλοία στον Προλιμένα’’ είναι ο τίτλος του έργου. 
Ζωγράφισε κι εσύ ένα πλοίο. Ποιους θα έπαιρνες μαζί σε ένα ταξίδι με
το καράβι σου; Κόψε από φωτογραφίες τα πρόσωπά τους και
κόλλησέ τα πάνω του.



• Έχεις ξανακούσει το επάγγελμα μπαλωματού ή παπλωματάς; 
Γνωρίζεις άλλα επαγγέλματα, τα οποία σήμερα δεν υπάρχουν; Ποιο
σε εντυπωσιάζει περισσότερο; Κόλλησε φωτογραφίες ,που θα βρεις
στο διαδίκτυο ή ζωγράφισε τα.

Λ.ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Το μπάλωμα ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ Παπλωματάς

Βρες περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: http://blogs.sch.gr/varvan/2012/05/08/



ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΣΤΡΙΩΤΗ»



NΗΠΙΑ Α’-Β’
• Αφήγηση της ζωής του
Γεωργίου Καστριώτη

• Δραστηριότητα



Γ’-Δ’ Δημοτικού
• Γνωριμία με τον Γεώργιο
Καστριώτη

• Θέματα που τον
απασχόλησαν
(θρησκευτικού-
ανθρωπολογικού-
περιεχομένου και φυσικά
φαινόμενα)

• Δραστηριότητα: 
ανάγλυφο ή εργαστήριο
αντιγράφων (καλούπι)



Ε’-ΣΤ’ Δημοτικού
• Περιήγηση στην
έκθεση

• Φυσιογνωμίες που
τον επηρέασαν και
τον ενέπνευσαν
(Αντουάν Μπουρντέλ, 
Σοφία Σλήμαν, 
Δομίνικος
Θεοτοκόπουλος)  

• Εργαστήριο
διαδικασίας
αντιγράφων (καλούπι)





ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2013-2014
Αθηνά Πάνου –Αρχαιολόγος





Ο Γεώργιος Καστριώτης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 14 
Ιουνίου του 1899.
Ο Καστριώτης ήταν απόγονος παλαιών αθηναϊκών
οικογενειών.
Ανάμεσα στους προγόνους του είχε : τον αγωνιστή και
παππού του Γεώργιο Καστρομένο του οποίου το όνομα
δείχνει πως κατοικούσε κοντά στο κάστρο, στην Ακρόπολη. 
Από την πλευρά της μητέρας του τον προπάππο του, 
πυριτιδοποιό της Επανάστασης Αλέξη Παυλή και τη σύζυγό
του Ερρίκου Σλήμαν και πολύτιμη βοηθό του, θεία και νονά
του, Σοφία Σλήμαν-Καστρομένου. 
Από τους προγόνους του κληρονόμησε πολλές αρετές : 
ακέραιο χαρακτήρα, πίστη στη θρησκεία, αγάπη για την
πατρίδα και πολλή αγάπη και τρυφερότητα για το
συνάνθρωπό του.





Η Σοφία Σλήμαν, γυναίκα του μεγάλου αρχαιολόγου Ερρίκου Σλήμαν ήταν
θεία και νονά του καλλιτέχνη. Ο Καστριώτης ήταν το πιο αγαπητό ανήψι της
Σοφίας, 
τον οποίο συμπαραστάθηκε κατά την περίοδο που αυτός βρισκόταν στο
Παρίσι
(1926-1928) κοντά στον μεγάλο δάσκαλο της γλυπτικής Antoine Bourdelle. 
Η Σοφία Σλήμαν, από στοργή προς τον Γ. Καστριώτη, του είχε ζητήσει το
1926 να φιλοτεχνήσει την προτομή της, μετά το θάνατό της. ο Καστριώτης
εκπληρώνοντας την επιθυμία της. 
Το 1933 θα κατασκευάσει μία μπρούτζινη προτομή της Σοφίας, η οποία φέρει
το διάδημα της Τροίας. Ο ίδιος έλεγε: «όταν φιλοτεχνούσα την προτομή
της θείας Σοφίας με το διάδημα της Τροίας μελετούσα, όχι μόνον την
φωτογραφία που τη δείχνει να το φορεί αλλά κι ένα μικρό τεμάχιο από
το ίδιο το διάδημα». 
Αυτά τα λόγια μας δείχνουν την σπουδαιότητα αυτού του έργου, καθώς μας
προσφέρει μία πραγματική απεικόνιση του διαδήματος της Τροίας.
∆ιακρίνουμε μια αρμονία στα χαρακτηριστικά. Το όλο δημιούργημα αποπνέει
μια κλασσική μεγαλοπρέπεια. Ο Γ. Καστριώτης μέσω της αρμονικής
απεικόνισης των ανατομικών χαρακτηριστικών επιτυγχάνει την απεικόνιση
του χαρακτήρα και της προσωπικότητας.





Το 1909 εγκαταστάθηκε με την οικογένεια του στο Παρίσι. 

Το 1917 ακολουθώντας την κλίση του στα φυσικομαθηματικά, 
γράφτηκε στη σχολή μηχανικών στη Λωζάννη, αλλά διέκοψε
ύστερα από δύο χρόνια για λόγους υγείας και στη συνέχεια
γύρισε στην Αθήνα για να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του
υποχρεώσεις. 

Η φοίτησή του στην σχολή, αν και σύντομη, επηρέασε πολύ
την τέχνη του. Τα έργα του θα τα κατασκευάσει από μια δική
του σύνθεση ύλης: τσιμέντο με άμμο γυαλιού, ενισχυμένο με
μετάλλινα πλέγματα και χρωματισμένο με οξείδια. Αλλά πέρα
από την γλυπτική, η μηχανική γίνεται το χόμπυ του και του
προμηθεύει πλήθος διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.





Αναποφάσιστος για μερικά χρόνια, περιόδευσε στην Ευρώπη για
να καταλήξει το 1926 στο Παρίσι. Οι κλίσεις του και οι ικανότητες
του στην γλυπτική, εκδηλώθηκαν πολύ πριν την διδαχθεί, όπως
δείχνουν τα πρωτόλειά του.
Ένα μικρό ανάγλυφο σφραγίζει τη μοίρα του .Ένας θείος του ο
Σπύρος Σπάθης το δείχνει στον Antoine Bourdelle, ο οποίος
βλέποντας το αποφασίζει να του δώσει μαθήματα . . Το 1926
γίνεται μαθητής του Antoine Bourdelle στην «Académie de la 
Grande Chaumière». Ο Δάσκαλος εκτιμώντας το ταλέντο του
νέου Έλληνα , δεν περιορίστηκε να τον διδάξει μόνο στην
Ακαδημία , αλλά τον πήρε και κοντά του στο ιδιαίτερο εργαστήριό
του.
Εκεί με καταπληκτική ικανότητα αφομοίωσε τα σοφά διδάγματα
του Δασκάλου τα οποία σεβάστηκε σε όλη τη διάρκεια της
γλυπτικής του δημιουργίας.
Διατήρησε για το δάσκαλό του τα πιο τρυφερά αισθήματα , τα
οποία τον παρακίνησαν να φιλοτεχνήσει το κεφάλι του , το οποίο
έστειλε στην οικογένεια Bourdelle.





Την περίοδο του πολέμου δεν πρόκειται να φιλοτεχνήσει
έργα.

Μια περίοδο που τον συγκλόνισε και τον προβλημάτισε, 
όπως άλλωστε όλη την παγκόσμια γνώμη. Η δημιουργική
παραγωγικότητα θα ξεκινήσει μετά τον πόλεμο.     





Από το 1947 βρέθηκε ολομόναχος και απερίσπαστος στο αρχοντικό
του, όπου γεννήθηκε. Ρίχνεται στη δουλειά και δημιουργεί έως το
1969, 82 γλυπτά , αριθμό καταπληκτικό αν αναλογισθεί κανείς πως
το διάστημα αυτό έπαθε δύο σοβαρές καρδιακές προσβολές , μία το
1957 και άλλη το 1959, και ακόμη πως ασχολείτο ο ίδιος, εκτός
φυσικά από την δημιουργία στον πηλό, και με όλες τις άλλες
εργασίες , δηλαδή τα καλούπια , την χύτευση υλικού στα καλούπια
κ.λ.π. . 
Παίρνει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις, Παρίσι, Στοκχόλμη, 
Κοπεγχάγη και στις Πανελλήνιες, όπου το Υπουργείο Παιδείας
αγοράζει κατά καιρούς διάφορα έργα του. Τον Ιανουάριο του 1958 
κάνει την πρώτη ατομική του Έκθεση στην αίθουσα «Παρνασσός»
με 70 γλυπτά.
Ακολουθεί μια δεύτερη έκθεση το 1965 στην Ελληνοαμερικανική
Ένωση με 72 γλυπτά (από τα οποία 21 καινούργια). Οι κριτικές
τονίζουν έντονα τον όγκο της εργασίας του, τη δύναμη της κινήσεως, 
της έκφρασης, της εξιδανίκευσης μαζί με την αίσθηση της κλασσικής
λιτότητας πράγμα που του επιτρέπει, όπως γράφουν, να φτάσει σ’
ένα ανώτερο αισθητικό αποτέλεσμα. 





Εξασθενημένος σωματικά και ψυχικά τελειώνει το τελευταίο του
έργο «Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη» τον Σεπτέμβριο του 1969. 
Τον Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου έπειτα από σύντομη αρρώστια 6 
ημερών, αποβιώνει. Έτσι έφυγε ήρεμος για το μεγάλο ταξίδι στις
19 Δεκεμβρίου του 1969.

«Θαύμαζε τα επιτεύγματα του σύγχρονου ανθρώπου, χωρίς
αυτό να μειώνει την πίστη του και τη λατρεία του στο μεγάλο
Δημιουργό, γιατί είχε κατορθώσει αξιοθαύμαστα να
συνυπάρχουν μέσα του χωρίς συγκρούσεις , η πίστη στη
θρησκεία και στην Επιστήμη.»


