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ΓΔΛΤΗΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Υπό ηελ αηγίδα ηεο Διιεληθήο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ UNESCO εγθαηληάδεηαη ηελ 

Παξαζθεπή, 9 Μαΐνπ 2014, ζηηο 19:30, ε έθζεζε ζρεδίωλ ηνπ Κππξίνπ δωγξάθνπ 

Γηώξγνπ Κνύκνπξνπ κε ηνλ ηίηιν «Ιιηάδα ε εκή», πνπ δηνξγαλώλεηαη από ην 

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο. 

 

Ζ έθζεζε, πνπ ζα θηινμελείηαη ζην Μνπζείν έωο ηηο 30 Σεπηεκβξίνπ 2014, πεξηιακβάλεη 

ηα 35 πξωηόηππα ζρέδηα κε κνιύβη ζε ραξηί πνπ δεκηνύξγεζε ν θαιιηηέρλεο ην 2008 

ζηελ Κύπξν θαη ην Ηλωκέλν Βαζίιεην, θαη ηα νπνία αλαθέξνληαη ζε ηζάξηζκα επεηζόδηα 

ηεο Ιλιάδας ηνπ Οκήξνπ.  

Σπλνδεπηηθέο επεμεγεκαηηθέο ιεδάληεο, ζηελ ειιεληθή γιώζζα θαη ζε αγγιηθή 

κεηάθξαζε από ηελ Αγγέια Λύξα, θαη πξαγκαηνινγηθά ζηνηρεία κε αλαθνξά ζηα 

πξόζσπα θαη ηα γεγνλόηα ηεο Οκεξηθήο Ιλιάδας πνπ απνηππώλνληαη ζηα έξγα ηνπ 

δσγξάθνπ ζπγγξαθήο ηνπ επβνηώηε θηινιόγνπ-ζπλεξγάηε ηεο Δηαηξείαο Δπβντθώλ 

Μειεηώλ Μηραήι Αιεμαλδξή θαη επηζηεκνληθήο επηκέιεηαο-κεηάθξαζεο ηνύ Γξνο 

Αληώλε Μαθξηλνύ, ιέθηνξα ζην ηκήκα θιαζηθήο θηινινγίαο ηνύ University College 

London (UCL), ν επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα βξεη ζην νκόηηηιν ιεύθωκα (ζηελ ειιεληθή 

θαη αγγιηθή γιώζζα) πνπ ζα δηαηίζεηαη από ην Σύλδεζκν Φίιωλ ηνπ Αξραηνινγηθνύ 

Μνπζείνπ Θεζζαινλίθεο. 
 

Τελ έθζεζε ζα ζπλνδεύεη βίληεν κε ιεπηνκέξεηεο ηωλ έξγωλ, δεκηνπξγία ησλ 

ζθελνζεηώλ Φξίζηνπ θαη Αιίθεο Γεωξγίνπ, θαη εηδηθά ζρεδηαζκέλν εθπαηδεπηηθό 

πξόγξακκα γηα καζεηέο ησλ Γεκνηηθώλ θαη Γπκλαζίσλ, ην νπνίν εθπνλήζεθε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε ΛΒ΄ Δ.Π.Κ.Α.. 

 

Τν έξγν ηνπ Γηώξγνπ Κνύκνπξνπ ζρνιηάδεη ζην νκόηηηιν ηεο έθζεζεο ιεύθσκα ν 

νκόηηκνο θαζεγεηήο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο – αθαδεκατθόο Φξύζαλζνο Α. Φξήζηνπ:  
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«…Σηε δσγξαθηθή ηνπ ζεκεηώλεη θαλείο όηη ε ζεκαηνγξαθία ηνπ πξνηηκά λα παξνπζηάδεη 

ζύλνια ζηα νπνία θαζνξηζηηθό ξόιν παίδεη ε αλζξώπηλε κνξθή, ρξεζηκνπνηεί ζπλήζσο 

ηνληζκέλα εμπξεζηνληζηηθά ρξώκαηα θαη αθόκε ζπρλά πεηξακαηίδεηαη κε ηηο ζπκβνιηθέο 

ηάζεηο θαη ηελ πεξηνξηζκέλε ζρεκαηνπνίεζε ησλ κνξθώλ. Σε κεξηθέο από ηηο 

ραξαθηεξηζηηθέο ηνπ πξνζπάζεηεο ζηε δσγξαθηθή δηαθαίλεηαη κηα θάπνηα ζηξνθή ηνπ 

πξνο ην ειιεηπηηθό κνξθνπιαζηηθό ιεμηιόγην θαη ζε γλσζηά θαη θαζηεξσκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά, κνξθέο θαη ηύπνπο ηνπ ζνπξεαιηζκνύ. Καη νινθιεξσηηθά ζηελ 

θαηεύζπλζε απηή θηλνύληαη θαη ηα ζρέδηά ηνπ, κνιύβηα ζε κνξθέο, ζέκαηα θαη πξόζσπα 

ηεο νκεξηθήο Ιλιάδας. …». 

 

Γηα ην έξγν ηνπ γξάθεη ν δσγξάθνο:  

«…Πξόζθαηα ρξεηάζηεθε λα αληιήζσ δπλάκεηο από κύζνπο. Ή, κάιινλ, λα θξπθηώ κέζα 

ζε κπζηθέο θόξκεο γηα λα ζπλερίζσ λα ππάξρσ θαη λα αληέρσ. Φξεηάζηεθε λα ζθάςσ 

βαζηά κέζα κνπ, γηα λα βξσ ηηο ηδέεο θάησ από ηηο ιέμεηο. Πεξηέξγσο, μαλαζπλάληεζα ηνλ 

Όκεξν, ηε «δηθή» κνπ Ιλιάδα ζηηο ξίδεο ηεο. Γειαδή, ηελ Ιλιάδα ηεο παηδηθόηεηάο κνπ, 

πνπ πξνεθηάζεθε δηαρξνληθά ζε ζύγρξνλεο θαηαζηάζεηο. Αηνκηθέο ή ζπιινγηθέο. 

Σε ώξεο δύζθνιεο, όπνπ κπνξνύζα λα έρσ κόλν έλα ραξηί θαη έλα κνιύβη ζηα ρέξηα κνπ, 

δεκηνύξγεζα ηα ζθίηζα. Αζπξόκαπξα. Φώηα θαη ζθηέο κόλν. Ταμίδη καθξηλό θαη κνλαρηθό 

ζηηο ζηνέο ηνπ Οκήξνπ. Τν αθνινύζεζα, όπσο έθαλα όηαλ ήκνπλ παηδί· ρσξίο 

πξνθαηαιήςεηο, ρσξίο δεζκεύζεηο, ρσξίο θόξκεο θαη δνηέο εζηθέο. Έηζη έπιεμα ην κύζν 

απ’ ηελ αξρή, ζπλαληώληαο ηε «δηθή» κνπ Ιλιάδα· κε ηνλ Όκεξν, όκσο, πάληα παξόληα, λα 

κε θξίλεη θαη λα κε θαζνδεγεί.». 

 

Βηνγξαθηθό ζεκείωκα θαιιηηέρλε 

Ο Γηώξγνο Κνύκνπξνο γελλήζεθε ζηε Γηαινύζα ηεο Κύπξνπ ην 1955. Σπνύδαζε 

καζεκαηηθά ζην Δζληθό & Καπνδηζηξηαθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη δσγξαθηθή ζηελ 

Ππζαγόξεην Αθαδεκία Καιώλ Τερλώλ Σάκνπ κε θαζεγεηή ηνλ Αξηζηνηέιε Σνινύληα, ζην 

πιαίζην ζπλεξγαζίαο ηεο Αθαδεκίαο κε ηε Σρνιή ηνπ Μνπζείνπ Καιώλ Τερλώλ ηεο 

Βνζηώλεο.  

Τν 1993 επαλεγθαηαζηάζεθε ζηελ Κύπξν θαη δηνξίζηεθε θαζεγεηήο ζηε κέζε 

εθπαίδεπζε. Από ην 1995 είλαη απνζπαζκέλνο ζην Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην Κύπξνπ, ζηνλ 

Τνκέα Δθπαηδεπηηθήο Τερλνινγίαο & Γεκηνπξγίαο Δθπαηδεπηηθνύ Υιηθνύ. Σθελνζέηεζε 

ηαηλίεο κηθξνύ κήθνπο θαη ληνθπκαληαίξ. Τν 2005 απέθηεζε κεηαπηπρηαθό δίπισκα ζηε 

δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ θηικ από ην Παλεπηζηήκην Μίληιζεμ ζην Λνλδίλν. 

Έρεη παξνπζηάζεη πνιπάξηζκέο πξνζσπηθέο εθζέζεηο ζηελ Διιάδα, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

ηελ Πνξηνγαιία θαη ηελ Κύπξν. Έξγα ηνπ βξίζθνληαη ζε δεκόζηεο θαη ηδησηηθέο ζπιινγέο. 

Γηαηεξεί εξγαζηήξην δσγξαθηθήο ζηελ Κύπξν από ην 1982. 

 

Δθπαηδεπηηθέο δξάζεηο ηνύ ΑΜΘ γηα ηελ έθζεζε «Ιιηάδα ε εκή»:  

 

- Δθπαηδεπηηθέο πεξηεγήζεηο/πξνγξάκκαηα γηα νηθνγελεηαθέο νκάδεο ζην πιαίζην 

ηεο δξάζεο “Καινθαηξηλέο Δμεξεπλήζεηο ζην ΑΜΘ” πνπ ζα πινπνηεζνύλ θαηά ην 

κήλα Αύγνπζην 2014. 

 

- Γσξεάλ δηάζεζε εθπαηδεπηηθνύ θπιιαδίνπ ηεο ΛΒ’ Δθνξείαο Πξντζηνξηθώλ & 

Κιαζηθώλ Αξραηνηήησλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο επίζθεςεο ζηελ έθζεζε από ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ΑΜΘ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έθζεζεο.  

 

Πεξηζζόηεξεο θαη αλαιπηηθόηεξεο πιεξνθνξίεο ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

κνπζείνπ (www.amth.gr) ζύληνκα. 
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Παξάιιεια κε ηελ έθζεζε, ζην πιαίζην ηεο 11εο Γηεζλνύο Έθζεζεο Βηβιίνπ 

Θεζζαινλίθεο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη εμήο εθδειώζεηο:  

 

 

Παξαζθεπή, 9/5, 11:00-12:00 

Παξνπζίαζε ιεπθώκαηνο «Ιιηάδα ε εκή» - Αίζνπζα «Κώζηαο Μόληεο» - Πεξίπηεξν 15 

 

Οκηιεηέο 

θ. Απόζηνινο Φαξαιακπίδεο, Φηιόινγνο - Καζεγεηήο Μ.Δ. - Δθπξόζσπνο Σπιιόγνπ 

Απνθνίησλ Φηινζνθηθήο Σρνιήο Α.Π.Θ. 

θ. Φξηζηίλα Αλδξένπ, Γεκνζηνγξάθνο - Υπεύζπλε Δπηθνηλσλίαο & Γεκνζίσλ 

Σρέζεσλ Δθδ. Οίθνπ «Σηνραζηήο» 

θ. Γηώξγνο Κνύκνπξνο, Εσγξάθνο 

 

Σπληνλίζηξηα 

θ. Φάηδσ Σθαλδύια, Γεκνζηνγξάθνο - Δθεκεξίδα «Αγγειηνθόξνο» 

  

  

Σάββαην, 10/5, 19:00-20:00 

«Παγθόζκηα θαη δηαρξνληθά κελύκαηα πνπ πξνζθέξεη ζηελ Δπξώπε ην Οκεξηθό 

Έπνο ηεο Ιιηάδαο»  
Αίζνπζα ζεκαηηθήο έθζεζεο «Δπξώπε: Ταπηόηεηα θαη Δηεξόηεηα» - Πεξίπηεξν 13 

 

Οκηιεηέο: 

Γξ Φξηζηόδνπινο Γηαιινπξίδεο, Πξόεδξνο Διιεληθνύ Ηδξύκαηνο Πνιηηηζκνύ - 

Καζεγεηήο Γηεζλνύο Πνιηηηθήο ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην 

 

Αλάγλσζε απνζπαζκάησλ από ηελ Οκεξηθή «Ηιηάδα» ζηε λέα ειιεληθή, ηελ αγγιηθή θαη 

ηε γαιιηθή:  

θ. Μαγδαιελή Μπεθξή, Φηιόινγνο - Ζζνπνηόο 

Dr Luke Prodromou, Καζεγεηήο Αγγιηθήο - Σπγγξαθέαο - Ζζνπνηόο  

Dr. Phil. Patrick Jouin, Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληή - Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Θεζζαινλίθεο 

 

Σπληνληζηήο: 

Γξ Κπξηάθνο Καηζαξόο, Δξεπλεηήο Κνηλσληθώλ & Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ 

 

 

 

 

Τν έξγν ηεο έθζεζεο θαη ηωλ εθδειώζεωλ πινπνηείηαη ράξε ζηε ζπλεηζθνξά πνιιώλ 

θπζηθώλ πξνζώπωλ θαη ηελ αλάπηπμε ηωλ εμήο ζπλεξγεηώλ: 

 

Φνξεγνί επηθνηλωλίαο:  

Γεκνζηνγξαθηθό Σπγθξόηεκα ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ  

www.epiloges.gr , www.makthes.gr 

Θεζζαινλίθε: Δπξσπατθή Πξσηεύνπζα Νενιαίαο 2014 

 

Υπνζηήξημε επηθνηλωλίαο:  
Αληηδεκαξρία Παηδείαο & Γηά βίνπ κάζεζεο – Γήκνο Θεζζαινληθέσλ  

11ε Γηεζλήο Έθζεζε Βηβιίνπ Θεζζαινλίθεο 

Βξεηαληθό Σπκβνύιην 

Γαιιηθό Ηλζηηηνύην Θεζζαινλίθεο  

http://www.epiloges.gr/
http://www.makthes.gr/


 

 4 / 4 

Οκνζπνλδία Κππξηαθώλ Οξγαλώζεσλ Διιάδνο  

Έλσζε Κππξίσλ Βνξείνπ Διιάδνο 

Κππξηαθή Δζηία Βνξείνπ Διιάδνο  

Σύλδεζκνο Φίισλ Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ Θεζζαινλίθεο 

 

 

Δπγεληθή πξνζθνξά δώξωλ:  

Πξντόληα Κξόθνπ Κνδάλεο 
 

 

 

 

Πιεξνθνξίεο: 

   

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο 

Μ. Αλδξόληθνπ 6, Τ.Θ. 506 19 

540 13 Θεζζαινλίθε 

Τει. 2310 830 538, Fax 2310 861 306 

www.amth.gr 

Γηάξθεηα έθζεζεο:  

9 Μαΐνπ – 30 Σεπηεκβξίνπ 2014 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο: 8.00 – 20.00 θαζεκεξηλά 

 

 

  

11ε Γηεζλήο Έθζεζε Βηβιίνπ Θεζζαινλίθεο 

www.tbf.gr  

 

Δίζνδνο ειεύζεξε  

 

 

http://www.amth.gr/
http://www.tbf.gr/

