
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΜΑ: Θεματικι ξενάγθςθ ςτθν ζκκεςθ τθσ Εκνικισ Πινακοκικθσ «Σο πορτραίτο - θ 
αποτφπωςθ του προςώπου - Η ιςτορία τθσ Ελλθνικισ ηωγραφικισ μζςα από τα πρόςωπα 
αυτών που τθν ζηθςαν» 
 

Η Διεφκυνςθ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Δϋ Ακινασ διά τθσ υπεφκυνθσ 
Πολιτιςτικϊν Θεμάτων προγραμματίηει κεματικι ξενάγθςθ ςτθν Εκνικι Πινακοκικθ τθ 
Δευτζρα 10 Οκτωβρίου  κατά τισ ϊρεσ 15.00-17.00 με κζμα:  «Σο πορτραίτο - θ αποτφπωςθ 
του προςϊπου - Η ιςτορία τθσ Ελλθνικισ ηωγραφικισ μζςα από τα πρόςωπα αυτϊν που 
τθν ζηθςαν». 

 Η ανάγκθ του ανκρϊπου να κρατιςει τθ μορφι ενόσ άλλου ανκρϊπου μπορεί να 
εντοπιςτεί ακόμθ και ςτο ζργο του Πλίνιου (π.77 μ.Χ). Οι επιςκζπτεσ τθσ ζκκεςθσ κα δουν 
τισ διαφορετικζσ ανάγκεσ καλλιτεχνϊν και προςϊπων τθσ ιςτορίασ να κρατιςουν ηωντανι 
τθ μορφι τουσ μζςα ςτουσ αιϊνεσ.  Η επίςκεψθ ξεκινά από τισ αςκθτικζσ  μορφζσ των 
Αγίων του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου, ςυνεχίηει  ςτα πρόςωπα των Ηρϊων τθσ 
Επανάςταςθσ του ’21, τισ μορφζσ των πρϊτων και των φςτερων αςτϊν τθσ 
απελευκερωμζνθσ Ελλάδασ ηωγραφιςμζνεσ από τα χζρια των καλλιτεχνϊν τθσ χολισ του 
Μονάχου, αλλά και των κακθμερινϊν ανκρϊπων, όπωσ αυτοί απεικονίηονται με τα 
φωτεινά ανάλαφρα χρϊματα των Ελλινων καλλιτεχνϊν του τζλουσ του 19ου αιϊνα. 
Φυςικά, θ ιςτορία ςυνεχίηεται ςτον 20ό αιϊνα, ςε πορτραίτα που δε γίνονται πλζον κατά 
παραγγελία από τθν άρχουςα τάξθ, αλλά εκφράηουν τθν προςωπικι ματιά του καλλιτζχνθ 
για τον εαυτό του και τον κόςμο μζςα από ςχιματα, χρϊματα και αναφορζσ ςτθν ελλθνικι 
παράδοςθ. 

Οδθγίεσ Τποβολισ  Αιτιςεων Εκπαιδευτικών – Προεγγραφισ  

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μποροφν να δθλϊςουν ςυμμετοχι ςτο ςεμινάριο 
ςυμπλθρϊνοντασ τθ ςχετικι φόρμα που βρίςκεται ςτον ςφνδεςμο: 
https://bit.ly/PORTRAIT-10 Η φόρμα κα δζχεται αιτιςεισ ζωσ και τθν Σετάρτθ 21 
επτεμβρίου 2022. 

Νζα μφρνθ, 9-9-2022 

Αρ. Πρωτ.: 15381 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ 
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

ΑΣΣΙΚΗ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

Δ΄ ΑΘΗΝΑ 

ΠΡΟ:Όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ 

Δ.Δ.Ε. Δ’ Ακινασ 

Σαχ. Δ/νςθ: Λεωφ. υγγροφ 165, Νζα μφρνθ, 17121 

Πλθροφορίεσ: Γιακουμάτου Σ. 

Σθλζφωνα: 2131617348 

Ιςτοςελίδα: http://dide-d-ath.att.sch.gr 

Ηλεκτρ. Διεφκ.: tomeaspol@sch.gr 

ΚΟΙΝ: ιβιτανίδειοσ χολι 

4ο ΠΕΚΕ 
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ΠΡΟ: Όλεσ τισ ςχολικζσ μονάδεσ 

τθσ Δ.Δ.Ε. Δ’ Ακινασ 

ΚΟΙΝ: ιβιτανίδειοσ χολι 
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 (υνιςτάται θ αντιγραφι και επικόλλθςθ του ςυνδζςμου ςτθ γραμμι διευκφνςεων του 
χρθςιμοποιοφμενου προγράμματοσ περιιγθςθσ (Internet Explorer, Mozilla, GoogleChrome, 
κτλ). 

Θα δοκεί προτεραιότθτα ςε ςυναδζλφουσ που ςχεδιάηουν ςχετικό πολιτιςτικό 
πρόγραμμα. ε περίπτωςθ μεγάλου αρικμοφ αιτιςεων κα ακολουκιςει θλεκτρονικι 
κλιρωςθ. Οι ςυνάδελφοι που κα επιλεγοφν κα ειδοποιθκοφν μζςω θλεκτρονικοφ 
μθνφματοσ και κα κλθκοφν να επιβεβαιϊςουν τθ ςυμμετοχι τουσ. Διευκρινίηουμε ότι ςε 
απλζσ επιςκζψεισ/ξεναγιςεισ δεν χορθγοφνται βεβαιϊςεισ ςυμμετοχισ. 

Η παρακολοφκθςθ τθσ ξενάγθςθσ είναι προαιρετικι, δωρεάν και εκτόσ διδακτικοφ 
ωραρίου για τουσ ςυμμετζχοντεσ.  

Παρακαλοφνται πολφ οι Διευκυντζσ των χολείων για τθν ενθμζρωςθ των 
εκπαιδευτικϊν.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Ο Διευκυντισ 

 

 

 

Δρ. Παραςκευάσ Γιαλοφρθσ 


