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ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
Ίππειος Λέσβου 1953. Ελεύθερες σπουδές ζωγραφικής και χαρακτικής. Η θεματογραφία των πρώτων του έργων 
περιλαμβάνει ρεαλιστικές αναπαραστάσεις και ηθογραφικές σκηνές. Η δουλειά του μετά το 1987 επικεντρώνεται 
στην απεικόνηση συμπλεγμάτων γυναικείων γυμνών και αλόγων με εξπρεσσιονιστικά χαρακτηριστικά τόσο στο 
χρώμα όσο και στο σχέδιο. Εκθέσεις: Στοά Τέχνης 1981, Αίθουσα Τέχνης Πειραιά 1988, Ζυγός 1989, Αντήνωρ 1991, 
Οαΐίβιγ 15 Ν. Υόρκης, Εδραοε ΟβΙρΗβ Παρίσι 1987 κ.α., Ογ3ικ 1 Ρ ϊχ  Ιηίεπιαίίοηώ ά’ Απ ΟοηίεπιροΓαΐη, Μοηΐε Οη γΙ ο 
1986. 'Εργα του βρίσκονται στην Π.Δ. Ρόδου, Μολύβου κ.αλλού

ΑΞΙΩΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
Σκόπελος Λέσβου 1907 - 1994 Γέρα Λέσβου. Σπούδασε κοντά στον Σ. Γαβαλά και Σ. Παπαλουκά. Μετά φοίτησε 
στην ΑΣΚΤ (1929-35) με δασκάλους τον Σ. Βικάτο, Ο. Αργυρό και στην χαρακτική το Γ. Κεφαλληνό. Η θεματογρα
φία του περιλαμβάνει θαλασσογραφίες, απόψεις λιμανιών και τοπία. Το έργο του αναπτύσσεται στο μεταίχμιο του 
ρεαλισμού και του ιμπρεσσιονισμού. Έχει παρουσιάσει έργα του σε ατομικές εκθέσεις και σε Πανελλήνιες (1939, 
1952, 1957, 1963, 1967, 1971, 1973, 1975). Σε ομαδικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κόζιτσε Τσεχοσλοβακία 
1936, Λειψία 1940, Στοκχόλμη 1947. Ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος των Πειραιωτών καλλιτεχνών, μέλος της ομάδας 
"Ελεύθεροι Καλλιτέχνες". Δίδαξε στην Παιδαγωγική Ακαδημία Μυτιλήνης. Έργα του βρίσκονται στην Π.Δ. Αθη
ναίων, Πειραιά, Μυτιλήνης, στο Δημοτικό Μουσείο Μονάχου, Τράπεζα Ελλάδος στο ΥΠΠΟ κ. αλ. Ήταν μέλος του 
ΕΕΤΕ.

ΑΞΙΩΤΗΣ ΜΑΚΗΣ (ΕΥΘΥΜΙΟΣ)
Μυτιλήνη 1950. Ζωγραφική διδάχτηκε από τον ζωγράφο πατέρα του. Θεματογραφία του, τοπία της Λέσβου, με 
ελαιογραφία και υδατογραφία. Παρουσίασε τη δουλειά του σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις πραγματοποίησε και ατο
μικές το 1985 και 1995 στη Μυτιλήνη. Παρουσιάζει από το 1992 την σατυρική φυλλάδα Μασέλα Ναύς όπου δημοσι
εύει σατυρικά σκίτσα. Είναι μέλος των γιατρών καλλιτεχνών. Τελευταία προσπαθεί να αποδώσει τον κοινωνικό του 
προβληματισμό με έργα κυβιστικής τεχνοτροπίας και θέμα τα διάφορα Οαίε.

ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Κατάγεται από τη Λέσβο, 1952. Πραγματοποίησε ελεύθερες σπουδές. Καλλιέργησε αρχικά έναν υπαιθρισμό με 
ιμπρεσσιονιστικά στοιχεία για να στραφεί αργότερα στο σοσιαλιστικό ρεαλισμό. Τελευταία, επικεντρώνει τις προ- 
σπάθειές του στην απόδοση αρχαίων Ελληνικών γλυπτών, όπως οι μετώπες του Παρθενώνα κ. ά. Εκθέσεις ατομικές: 
Διογένης 1981, 1983, Οιαρρε Παρίσι 1984, Δημόκριτος 1987,1991,1992, Ζυγός 1988, Ζυγός Ουάσιγκτον 1988, κ.ά. 
Ομαδικές: Υδατογραφίας Μόντε Κάρλο, Παρίσι 1983,1984. Έργα του στο Υπουργείο Αιγαίου και σε ιδ. συλλογές.

ΒΙΤΣΑΚΤΣΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ
Πέραμα Λέσβου, 1936. Άρχισε να ζωγραφίζει στη Γαλλία όπου μετακόμισε οικογενειακώς. Συνέχισε τη ζωγραφική 
της όταν επέστρεψε στη γενέτειρά της το 1978. Εκθέσεις ατομικές, Μυτιλήνη 1985, 1997, Χίος 1986, Γαλλικό Ινστι
τούτο Λάρισας 1988, Γαλλικό Ινστιτούτο Βόλου 1988, Σκόπελο Λέσβου 1998. Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές 
συλλογές.



ΓΑΒΑΛΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ
Μυτιλήνη, 1887 - 1965. Σπούδασε στην ΑΣΚΤ με δάσκαλο τον Γ. Ιακωβίδη. Θέματά του τοπία, πορτραίτα και 
νεκρές φύσεις σε ακαδημαϊκά πλαίσια με ελαιογραφίες και παστέλ. Δίδαξε στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 'Εργο 
του υπάρχει στην συλλογή Κουτλίδη και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές.

ΓΙΑΚΟΥΜΗ - ΒΟΠΑΤΖΗ ΣΑΠΦΩ
Σκόπελος Λέσβου 1952. Σπούδασε στην ΑΣΚΤ ζωγραφική κοντά στον Γ. Μόραλη, τον Δ. Μυταρά και αγιογραφία - 
νωπογραφία στον Κ. Ξυνόπουλο. Χρησιμοποιεί έντονα χρώματα και δημιουργεί συνθέσεις εξπρεσσιονιστικού 
τύπου. Εκθέσεις: Μυτιλήνη 1981,1983, 1984, 1989,1991, Χίος 1984, Υπουργείο Αιγαίου 1996. Έχει πάρει μέρος σε 
πολλές ομαδικές. Διδάσκει καλλιτεχνικά στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μυτιλήνης, ΙΕΚ κ.λ.π. Είναι μέλος του 
ΕΕΤΕ.

ΓΛΙΓΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Μυτιλήνη, 1965. Κατάγεται από το Σκόπελο όπου και κατοικεί. Το 1978 συνδέεται φιλικά με τον ζωγράφο Θάνο 
Κουτσοτάσιο και αποκτά τις πρώτες γνώσεις του επάνω στο ελεύθερο σχέδιο και στο χρώμα. Κατόπιν συνεχίζει στο 
τμήμα ζωγραφικής στη σχολή Πλάκα. Από το 1983 έχει πραγματοποιήσει δώδεκα ατομικές εκθέσεις σε Ρόδο, Μυτι
λήνη, Κύπρο, Αθήνα, Γερμανία και οκτώ ομαδικές.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙΤΗ
Αθήνα 1959. Σπούδασε ζωγραφική στην Εοοίε άο Βεαυχ Α Πδ του Παρισιού. Ειδικεύτηκε στην τέχνη του ψηφιδωτού 
στο εργαστήριο του Κ. Γίυαία. Η ζωγραφική της είναι κυρίως ανεικονική, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί σε άλλα έργα 
της τεχνικές ψηφιδωτού και κολλάζ. Εκθέσεις: Παρίσι 1986, Π.Α. Μολύβου 1991. Έχει πάρει μέρος σε ομαδικές στο 
Παρίσι 1982, 1984, 1985,1986 όπου διακρίθηκε δύο φορές. Είναι μέλος του ΕΕΤΕ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΤΑΚΗΣ
Πέτρα Λέσβου 1911 - 1987. Αυτοδίδακτος κατ’ αρχήν, μετά μαθήτευσε κοντά στον Γουναρόπουλο, το 1930. Θέματά 
του τοπία, νεκρές φύσεις. Τα πρώτα έργα του είναι επηρεασμένα από τον δάσκαλό του τον Γουναρόπουλο με σβήσι
μο περιγραμμάτων και ποιητική ατμόσφαιρα. Αργότερα κινείται στα πλαίσια του κυβισμού με υποβόσκουσα μια 
σουρεαλιστική διάθεση. Εκθέσεις: δίαάϊο 1934, Στρατηγόπουλος 1936, Ρόμβος 1948, Ζυγός 1959. Ομαδικές: Στοά 
Τέχνης 1933, 1937, 1940, Πανελλήνιες 1938, 1939, 1940, 1948, Μπιενάλε Σαο Πάουλο 1959. Έργα του βρίσκονται 
στις Π.Α. Αθηναίων, Ρόδου, Εθνική Τράπεζα, κ. αλλού. Ασχολήθηκε και με την σκηνογραφία. Υπήρξε μέλος ομάδας 
Τέχνης, Στάθμης και μέλος ΕΕΤΕ.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ ΝΙΚΗ
Πέτρα Λέσβου 1954. Σπούδασε στο ΚΤΕ και γραφικές τέχνες στο Πανεπιστήμιιο Ρηπ$ VIII του Παρισιού. Θέματά 
της, τοπία, εσωτερικά αρχοντικών, πανηγύρια, κ.λ.π. Κινείται στα πλαίσια λαϊκής ζωγραφικής. Αντλεί εικόνες από 
την πλούσια φαντασία της και βιώματά της από την παιδική ηλικία. Εκθέσεις: Μυτιλήνη 1977, 1979, 1983, 1988, 
1992. Κρεωνίδης 1978, 1981, 1983, 1986, Άμστερντάμ 1982, Ωρα 1989, Σκουφά 1994, Θεσσαλονίκη 1991, 1996,



Παρίσι 1992 κ. αλλού. Έργα της υπάρχουν στην Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών, Μουσείο Βορρέ, Μουσείο Μηχ Ροιπτιυ 
Παρισιού, και σε άλλα μουσεία Ελλάδας και εξωτερικού.

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ
Βαρειά Μυτιλήνης 1871; - 1934 Μυτιλήνη. Αυτοδίδακτος ζωγράφος. Αρχικά δούλεψε στο Προξενείο Σμύρνης ως 
θυροφύλαξ. Το 1897 φεύγει από τη Σμύρνη και εγκαθίσταται στο Βόλο, μετά τον πόλεμο του 1897. Γύριζε τα χωριά 
ζωγραφίζοντας με λαϊκή τεχνοτροπία “αντί πινακίου φακής”. Αφοσιωμένος στη ζωγραφική ζούσε στο δικό του 
κόσμο των οραμάτων, κάνοντας τα χρώματα πολλές φορές μόνος του με διάφορες αλχημίες. Αργότερα επέστρεψε 
στη Μυτιλήνη, όπου τέθηκε υπό την προστασία του Τεριάντ. Θέματά του από την Ελληνική Ιστορία και ηθογραφικές 
σκηνές της ζωής. Τα χρώματά του και η τεχνοτροπία του χαρακτηρίστηκαν από ελληνικότητα, όπως και η θεματο
γραφία του, και επηρέασαν πολλούς νεώτερους, όπως τον Τσαρούχη π.χ. Έργα του υπάρχουν στην Εθνική Πινακο
θήκη Αθηνών, Μουσείο Τεριάντ, Μουσείο “Θεόφιλου” και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές εσωτερικού και εξωτερι
κού.

ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χύδηρα Λέσβου 1853 - 1932 Αθήνα. Σπούδασε στο σχολείο των τεχνών Αθηνών με καθηγητές το Νικηφόρο Λύτρα 
και Β. Λάντσα. Συνέχισε τις σπουδές του στο Μόναχο. Κατά την διάρκεια των σπουδών του τιμήθηκε με το μικρό 
και μεγάλο αργυρό μετάλλιο. Έγινε μέλος της Εταιρείας καλλιτεχνών Μονάχου και όταν επέστρεψε στην Ελλάδα, 
έγινε καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών. Τα θέματά του είναι τοπία, προσωπογραφίες, νεκρές φύσεις, ηθογραφι
κές σκηνές. Απέδωσε με εξαιρετική επιτυχία την ευαίσθητη παιδική σάρκα σε αντίθεση με την γερασμένη και ρυτι
διασμένη όψη του παππού και της γιαγιάς. Κορυφαίο έργο του η “Παιδική συναυλία”. Η τεχνοτροπία του αρχικά 
αρκετά ακαδημαϊκή και υστερότερα αγγίζει τα όρια του ιμπρεσσιονισμού. Εκθέσεις πάμπολλες στο εσωτερικό και 
εξωτερικό. Τιμητικές διακρίσεις επίσης. Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών, Συλλογές Λεβέντη, 
Αβέρωφ, Κατσίγρας, Εθνικής Τράπεζας, Ε. Κουτλίδη και αλλού. Ήταν μέλος του ΕΕΤΕ.

ΙΘΑΚΗΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Μυτιλήνη ή Σμύρνη 1879 - 1977 Αθήνα. Σπούδασε στην ΑΣΚΤ με δασκάλους τον Νικηφόρο Λύτρα και Γ. Ροϊλό. 
Συνέχισε τις σπουδές του στην Αμβέρσα. Μετά την καταστροφή του 1922 εγκαθίσταται για λίγο στη Μυτιλήνη, μετά 
στην Αθήνα, και μετά στον Όλυμπο όπου ήταν το αγαπημένο του βουνό και εργαστήρι. Τα πρώιμα έργα του χαρα
κτηρίζονται από έναν ακαδημαϊσμό, μετά όμως εκφράζεται μέσα από τη λιτότητα και τα  χρωματικά επίπεδα με 
αρκετή ζωντάνια και δύναμη. Εκθέσεις: Παρνασσός 1930 κ.α. Ομαδικές: Σμύρνη, Αθήνα και Πανελλήνιες 1939, 
1948. Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών, συλλ. Αβέρωφ, συλλ. Ε. Κουτλίδη, Εθνική Τράπεζα. 

Ήταν μέλος του ΕΕΤΕ.

ΚΑΛΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
Μυτιλήνη 1923. Αρχικά μαθήτευσε κοντά στον Πρωτοπάτση. Αργότερα άρχισε σπουδές αρχιτεκτονικής στο Γιοχά- 
νερσμπουργκ, τις οποίες διέκοψε και μετέβει στο Παρίσι, από όπου επέστρεψε στη Λέσβο κι έγινε Δ/ντής του Μου
σείου Τεριάντ στη Μυτιλήνη. Τα θέματά του είναι κυρίως τοπία με ελαιογραφία και υδατογραφία με εξπρεσσιονι-



στικά και φωβιστικά στοιχεία. Εκανε πολλές εκθέσεις Παρίσι, Λονδίνο, Γιοχάνερσμπούργκ, Ν. Υόρκη, Μυτιλήνη, 
Αθήνα. Εργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών, Μουσείο Τβηβάε και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές 
εσωτερικού και εξωτερικού. Είναι μέλος του ΕΕΤΕ.

ΚΑΑΑΙΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΣΕΛ
Παρίσι 1954. Γιος του ζωγράφου Μαν. Καλλιγιάννη. Σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στην Εοοίβ άβ Βοβιιχ - 
ΑτΙδ, στο Παρίσι. Θέματά του κυρίως τοπία, αλλά και συνθέσεις με γυμνά. Εκθέσεις: Μυτιλήνη 1986, 1991, 1995, 
Χίος 1992 κ.ά. Έχει πάρει μέρος και σε πολλές ομαδικές. Ασχολήθηκε με την διδασκαλία χαρακτικής στη Σχολή 
Καλών Τεχνών Ντακάρ, Σενεγάλη 1978 - 1980, καθώς και με την εικονογράφηση βιβλίων. Έργα του υπάρχουν σε 
πολλές ιδιωτικές συλλογές εσωτερικού και εξωτερικού.

ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΑ
Αγία Παρασκευή Λέσβου 1946. Γλύπτρια και ζωγράφος σπούδασε με υποτροφία ΕΟΜΜΕΧ στο Παρίσι στην Εοοίε 
άε Βεαιιχ ΑτΙδ και αισθητική στο ΙΙηϊνεΓδΐΐγ άε Ρατίδ. Ασχολείται και με την χάραξη μεταλλίων. Το σύνολο του γλυ
πτικού και ζωγραφικού έργου της (υδατογραφίες) κινείται στα πλαίσια του αφαιρετικού εξπρεσσιονισμού, ενώ στις 
προτομές καλλιεργεί έναν λιτό ρεαλισμό. Εκθέσεις: Χαϊδελβέργη 1981, Μυτιλήνη 1987, 1989 , Ελληνοαμερικανική 
Ένωση 1989, Νταντά 1992 και έχει πάρει μέρος σε πολλές ομαδικές. Τιμητική διάκριση Ρβΐΐηε ά’οτ άε Βεβυχ ΑΠδ 
Μόντε Κάρλο 1979, τιμητική διάκριση δώοη 11ε άε ΡΓ3ηεε Παρίσι 1980, Αργυρό μετάλλιο γλυπτικής. Έργα της βρί
σκονται στο Εθνικό Νομισματοκοπείο, σε όλα τα εθνικά μουσεία Γαλλίας. Εχει φιλοτεχνήσει πολλές προτομές, Κλε
άνθη Παλαιολόγου, Στρατή Μυριβίλλη κ. άλ. και πλακέτες Ρίτσου κ. ά. Είναι μέλος του Εικαστικού Επιμελητηρίου 
Γαλλίας και ΕΕΤΕ.

ΚΑΝΕΛΛΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
Σμύρνη 1910 - 1979 Αθήνα. Τελείωσε το Γυμνάσιο στη Μυτιλήνη, τη δεύτερη πατρίδα του μετά την Μικρασιατική 
καταστροφή. Φοίτησε για δυο χρόνια ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, που το εγκατέλειφε για να μεταβεί στο 
Παρίσι, όπου φοίτησε στην Αεαάεπιιε άε 13 θΓ3πάε ΟΗβοαιΐετε. Εκεί γνώρισε τους Τεριάντ και Γουναρόπουλο που 
επηρέασαν το έργο του, ιδίως ο τελευταίος ως ζωγράφος. Εκεί επίσης ήρθε σ’ επαφή με το έργο του Ρΐεβδδο Ο. 
δοιιΐϊηε και Α. Οειτβΐη. Θέματά του τοπία και άνθρωπος κυρίως, με ελαιογραφία και υδατογραφία. Το έργο του 
χαρακτηρίζεται από ποιητικό λυρισμό. Πραγματοποίησε πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό κι έλαβε 
μέρος στη Μπιενάλε Βενετίας 1934, Μπιενάλε Αλεξάνδρειας 1954, Βρυξέλλες 1964. Έργα του υπάρχουν στην Εθνι
κή Πινακοθήκη Αθηνών, στις Π.Δ. Αθηναίων, Μυτιλήνης, Ρόδου, Ιωαννίνων, Καλαμάτας, Κουτσίγρα, Τράπεζα 
Ελλάδος, Εθνική Τράπεζα, Υπουργείο Παιδείας, κ.ά. Ήταν μέλος του ΕΕΤΕ.

ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Μυτιλήνη, 1943. Έκανε σπουδές ζωγραφικής στην Παιδ. Ακαδημία Μυτιλήνης με τον Στρ. Αξιώτη. Ελεύθερες σπου
δές κοντά στους Γ. Ζλατάνη Σέρρες, Χρ. Παυλίδη Ξάνθη. Τελείωσε την σχολή Α.Β.Ο. Θέματά του η προσωπογραφία, 
η νεκρή φύση και το τοπίο. Υλικά η ελαιογραφία, σαγκίνα και κρητιδογραφία (παστέλ). Το έργο του κινείται στα 
πλαίσια του ρεαλισμού με ποιητικά στοιχεία. Εκθέσεις: Μυτιλήνη 1984, 1990, 1998, 2000, Ξάνθη 1987, Βρυξέλλες



1995, Αθήνα 1993, 1999 και σε πολλές ομαδικές Μυτιλήνη, Αθήνα, Βρυξέλλες, Ξάνθη. Έργα του βρίσκονται στο 
Υπουργείο Αιγαίου, στην Π.Δ. Ξάνθης, Μυτιλήνης και σε πολλές συλλογές εσωτερικού και εξωτερικού. Βραβεία δια
κρίσεις: Α’ Βραβείο καλλιτεχνικής αφίσσας ΝΕΛΕ Ξάνθης 1984, Α’ Πανελλήνιο Βραβείο Ζωγραφικής σχολής ΑΒΟ 
1988, Α’ Βραβείο καλλιτεχνικής αφίσσας ΕΤΑ Λέσβου 1994. Διάκριση έπαινο στην Βΐβηη&ΐβ Ιηΐβηΐ3ΐϊοη3ΐβ άιι ραδίεΐ 
στις Βρυξέλλες το 1995. Είναι μέλος του ΕΕΤΕ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
Μυτιλήνη 1870 - 1951 Αθήνα. Σπούδασε στο Σχολείο των Καλών Τεχνών της Αθήνας ζωγραφική με δάσκαλο τον 
Νικ. Λύτρα. Θέματά του, προσωπογραφίες τοπία, κυρίως όμως θαλασσογραφίες. Στις προσωπογραφίες του μένει 
στα πλαίσια της ακαδημαϊκής διδασκαλίας με ακριβή χαρακτηρισμό των μορφών. Στα τοπία του και πιο πολύ στις 
θαλασσογραφίες του ο ρεαλισμός του αποκτά ιμπρεσιονιστική χρωματική βάση.

ΛΑΛΕΛΛΗ ΒΕΡΑ
Μυτιλήνη 1917. Κατά κύριο επάγγελμα ξεναγός, στην ζωγραφική αυτοδίδακτη. Μετά από αρκετές προσπάθειες 
κατόρθωσε να φθάσει στο δικό της όραμα και να εκφράζει τον κόσμο με μια προσωπική γραφή. Θέματά της τοπία, 
κυρίως με ελαιογραφία, με λυρική διάθεση κι ελεύθερη γραφή. Πραγματοποίησε πολλές εκθέσεις στη Μυτιλήνη και 
Αθήνα. Έργα της βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές συλλογές.

ΛΟΛΟΣΙΔΗΣ ΠΩΡΓΟΣ
Μυτιλήνη, 1937. Παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής στην Ουτρέχτη Ολλανδίας και στο Βίππίη§1ιαπι Οο11ε§ε οί 
3ΓΙ της Αγγλίας. Για δέκα χρόνια έζησε στην Ευρώπη και Η.Π.Α. Στην αρχή της καλλιτεχνικής του πορείας ακολου
θεί τον αφηρημένο εξπρεσσιονισμό με έμφαση στις μεγάλες επιφάνειες. Αργότερα ακολουθεί έναν ιδιότυπο ρεαλι
σμό με λυρικά και σουρρεαλιστικά στοιχεία. Θέματά του τοπία, νεκρές φύσεις, προσωπογραφίες με ελαιογραφίες 
και υδατογραφίες. Πραγματοποίησε πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μυτιλήνη, Αθήνα, Βρυξέλλες 
1968, Αίΐωι ΙηΙβΓηαΐΐοηαΙ ίουηάαΐϊοη \ν338οη&τ Ολλανδίας 1969, Λονδίνο 1970, Αμστερντάμ 1971, Εθνική Πινακοθή
κη Αθηνών 1984 κ.ά. Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών, στο Μουσείο Βορρέ κ.α. Είναι μέλος 
του ΕΕΤΕ.

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Μυτιλήνη 1925. Αυτοδίδακτος στη ζωγραφική. Θέματά του τοπία, νεκρές φύσεις και πρόσωπα με ελαιογραφίες, που 
τα αποδίδει με νατουραλιστική διάθεση. Πραγματοποίησε 25 ατομικές εκθέσεις και έλαβε μέρος σε 4 ομαδικές. Στη 
Μυτιλήνη, Μόλυβος, Καλλονή, Αθήνα, Πειραιά, Βέλγιο, Ουζουμπούρα, Ν. Υόρκη. Έργα του υπάρχουν σε πολλές 
ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
Μυτιλήνη, 1961. Πτυχιούχος της ΑΣΚΤ του τμήματος ζωγραφικής. Από το 1987 διδάσκει στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση καλλιτεχνικά μαθήματα. Το 2000 ανέλαβε την διεύθυνση του κρατικού μουσείου - βιβλιοθήκης Στρατή 
Ελευθεριάδη Τεριάντ. Εκτός από τις εκθέσεις ζωγραφικής ομαδικές ή ατομικές που συμμετείχε έχει εικονογραφήσει



αρκετούς τίτλους βιβλίων, αφίσες και σκίτσα για  τον ημερήσιο τύπο. Τ α  δύο τελευταία χρόνια, παράλληλα με την 
εκπόνηση διδακτορικού σχετικά με την μουσειολογία - εκπαίδευση με χρήση πολυμέσων, ασχολείται με την υδατο
γραφία. Έ ργα του υπάρχουν σε αρκετές ιδιωτικές συλλογές.

Μ ΕΣΣΗΝΕΖΗ ΚΑΙΤΗ
Μυτιλήνη 1940. Μαθήτευσε κοντά στους Π. Σαραφιανό, Γ. Μόραλη στην ΑΣΚΤ, γραφικές τέχνες κοντά στους Α. 
Τάσσο, Π. Γράββαλο κα ι Η. Δεκουλάκο. Θέματά της τοπία κυρίως με υδατογραφία όπου παρατηρούνται ιμπρεσσιο- 
νιστικά, εξπρεσσιονιστικά κα ι αρκετά αφαιρετικά στοιχεία με έντονη ποιητικότητα και λυρισμό. Εκθέσεις: Μυτιλή
νη 1963, 1988, Αθήνα 1968, 1986, 1988, Θεσσαλονίκη 1981 κ.αλ. Έ λαβε μέρος επίσης σε πολλές ομαδικές εκθέσεις 
στη Μυτιλήνη κα ι Αθήνα. Έργα της βρίσκονται στις Π.Δ. Μυτιλήνης, Κατερίνης, Μολύβου, Αγιάσου, Ναυτικό Μου
σείο Οινουσών κα ι σε πολλές ιδιωτικές συλλογές στην Αθήνα κα ι το εξωτερικό. Είναι μέλος του ΕΕΤΕ.

Μ ΟΥΤΖΟΥΡΕΛΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
Αγιάσος Λέσβου 1939. Σπούδασε ζωγραφική στην Αοαάβηιϊβ Κογβίε άεδ Βεαιιχ - ΑΠδ της Λιέγης Βελγίου με δασκά
λους τους Ο. λνΐΐΐβπίδβη κα ι Ρ. ΝοΙβΙ, κα ι παιδαγω γικά στη Μυτιλήνη. Η ζωγραφική του σχετίζεται με μεταϊμπρεσ- 
σιονιστικές κα ι κυβιστικές τάσεις. Εκθέσεις: Μυτιλήνη 1985, 1987, 1991, Ρόδος 1987, ΠΔ.ΑΘηναίων 1990, Λιέγη 
1974 κ.ά. και έχει πάρει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στη Μυτιλήνη, Αθήνα κ.ά. Ασχολείται με τη λογοτεχνία. 
Εργάστηκε ως καθηγητής στην Παιδαγωγική Ακαδημία Μυτιλήνης, διδάσκει ζωγραφική στον ΦΟΜ και είναι μέλος 
του ΕΕΤΕ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΗΣ Μ ΙΛ ΊΉ Σ
Σμύρνη 1911 - Αθήνα 1999. Σκιτσογράφος - ζωγράφος - χαράκτης - δημοσιογράφος- αρχαιολόγος. Έζησε τα παιδι
κά του χρόνια στη Σμύρνη και μετά στη Μυτιλήνη. Από το 1922 μαθήτευσε στο εργαστήριο του Λέσβιου ζωγράφου, 
Π. Πολύχρονη και από το 1924 κοντά στον Α. Πρωτοπάτση. Από το 1927 δημοσιεύει σκίτσα κα ι γελοιογραφίες στην 
εφημερίδα του Σ. Μυριβήλη “Ταχυδρόμος” κα ι "Βραδυνή". Στα θέματά του περιλαμβάνονται ανθρώπινες μορφές, 
τοπία, νεκρές φύσεις. Παραμένει ρεαλιστής, με άνεση στο σχέδιο και με μια διάθεση ηθογραφική. Πραγματοποίησε 
εκθέσεις ατομικές στη Μυτιλήνη. Δημοσίευσε άρθρα αρχαιολογικού περιεχομένου σε εφημερίδες και περιοδικά, ενώ 
διετέλεσε τεχνοκριτικός σε εφημερίδες (Ελεύθερος Κόσμος). Έ γραφε εικονογράφησε και εξέδωσε βιβλία κα ι εικονο
γράφησε βιβλία άλλων με προσωπογραφικά σκίτσα.

ΠΑΤΣΕΛΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ
Αγία Παρασκευή Λέσβου 1958. Αυτοδίδακτος, με τη ζωγραφική ασχολείται από το 1982 χρησιμοποιώντας έντονα 
χρώματα κα ι έναν πρωτογονισμό, θέμ α τά  του τοπία κα ι συμβολισμοί. Εκθέσεις: Μήθυμνα 1989, 1991, 1995, Μυτι
λήνη 1991,1998, Αγία Παρασκευή 1989, Πνευματικό κέντρο Δήμου Αθηναίων 1992, Πλωμάρι 1993, Γερμανία Ηαιΐδ 
άεδ θ3$ΐβδ, Εϊ§Η$1311 1993, Ελληνικό Κέντρο Μονάχου 1994. Επίσης συμμετείχε σε πολλές ομαδικές εκθέσεις. Έχει 
εκδόσει κα ι τρεις ποιητικές συλλογές.



Π ΕΡΡΟ Σ ΓΙΩ ΡΓΟΣ
Σκόπελος Λέσβου 1948. Παρακολούθησε μαθήματα στην ΑΣΚΤ κα ι συνέχισε με ελεύθερες σπουδές. Στα θέματά 
του τοπιογραφίες κα ι νεκρές φύσεις ακολουθεί ρεαλιστικό λεξιλόγιο και αποδίδει τα τοπία  ποιητικά. Έχει πραγμα
τοποιήσει πολλές ατομικές εκθέσεις στη Μυτιλήνη, 1978, 1979, 1981, 1983, 1985, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη 
1982, 1988, στο Παρίσι 1988, στο Λονδίνο 1989, Ελσίνκι 2002, και πήρε μέρος σε ομαδικές εκθέσεις (Παρίσι 1987, 
1988,1989, 1990, 1991). Έ ργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών, στην Π.Δ. Μυτιλήνης, στο Ναυτι
κό Μουσείο Ελλάδος, στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Α.Π.Θ., στην Αγροτική Τράπεζα κ.αλ. 
Είναι μέλος του ΕΈΓΕ.

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ασώματος Λέσβου 1854 - Χαλκίδα 1941. Ζωγράφος, ξυλογράφος, φωτογράφος, αγιογράφος. Πήρε μαθήματα 
ζωγραφικής στις Καρυές του Αγίου Ό ρους κα ι σπούδασε στο Σχολείο τω ν Τεχνών (1876 - 1882) ζωγραφική με 
δάσκαλο το Νικηφόρο Λύτρα και χαρακτική με τον Α. Ροβέρτο. Τιμήθηκε με το Θωμάίδειο βραβείο. Μετά τις σπου
δές επέστρεψε στη Λέσβο όπου αγιογράφησε ναούς, φιλοτέχνησε κοσμικά ζωγραφικά έργα και ξυλογραφίες. 
Τεχνίτης ικανός, στη θρησκευτική του ζωγραφική ακολουθεί δυτικά πρότυπα κα ι στην κοσμική παραμένει ρεαλι
στής. Εξέθετε μόνιμα το έργο του στο εργαστήριό του στη Λέσβο και πήρε μέρος σε ομαδική έκθεση στη Μυτιλήνη το 
1939.

ΠΡΩΤΟ ΠΑ ΤΣΗ Σ ΑΝΤΩΝΗΣ
Ακλειδιού Λέσβου 1897 - 1947 Αθήνα. Σπούδασε για  λίγο στη Σχολή Καλών Τεχνών με δασκάλους τους Σ. Βικάτο 
κα ι Γ. Ροϊλό. Α πό το  1912 όταν επέστρεφε στη Μυτιλήνη, ασχολείται ενεργά με την ποίηση, τη ζωγραφική αλλά 
κυρίως με τη σκιτσογραφία την οποία υπηρέτησε μετά πάθους κα ι από  τη θέση του προέδρου του Συνδέσμου των 
Ελλήνων σκιτσογράφων, εισηγούμενος μάλιστα τον όρο “σκιτσογράφος”. Βασικό μέλος της ομάδας τωνΒαζιβουζού- 
κων, εργάστηκε για  την καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας και συνεργάστηκε με πολλά έγκυρα περιοδικά και εφη
μερίδες της εποχής εκείνης του εσωτερικού και εξωτερικού, κυρίως Γαλλίας. Πραγματοποίησε πολλές εκθέσεις σκί
τσων του. Στη Μυτιλήνη παρέδιδε γ ια  ένα διάστημα μαθήματα ζωγραφικής. Καθιέρωσε την τεχνική του στιγμιαίου 
άμεσου σκίτσου μέσα από εκείνη την κομψή κ ι ευγενική γραμμή του στα σκίτσα και τα χαρακτικά του που τον χαρα
κτήριζε. Με λίγες ευθείες ή καμπύλες γραμμές, κυριολεκτικά διέσωσε τύπους και προσωπικότητες της εποχής του. 
Εξέθεσε στη Μυτιλήνη, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, Παρίσι, Πειραιά και στην Πανελλήνια του 1939. Εργα του βρίσκονται 
στην Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών, στην Π.Δ. Αθηναίων, Μυτιλήνης κα ι σε πολλές ιδιωτικές συλλογές εσωτερικού 
και εξωτερικού. Ή ταν μέλος του ΕΕΤΕ.

ΣΟ Υ Π ΟΥ ΛΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
Μυτιλήνη 1917. Μαθήτευσε κοντά στους Δ. Παγίδα κα ι Στρ. Γαβαλά. Έλαβε μαθήματα προοπτικής από τον αρχιτέ
κτονα Ασημάκη Φούσκα. Θέματά της κυρίως τοπία, προσωπογραφίες, νεκρές φύσεις κα ι εσωτερικά σπιτιών. Ελαιο
γραφίες με ζωηρά χαρούμενα χρώματα κα ι ιμπρεσσιονιστική διάθεση. Ατομικές εκθέσεις αρκετές στη Μυτιλήνη 
κυρίως, αλλά και στην Αθήνα και Καλιφόρνια. Πολλά έργα της βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές συλλογές εσωτερι
κού και εξωτερικού.



ΣΥΝΟΔΗΣ Ν ΙΚ Ο Σ
Μυτιλήνη, 1955. Έ κανε ελεύθερες σπουδές σχεδίου στην Αθήνα (1973-74). Χρησιμοποιώντας ρεαλιστικό λεξιλόγιο 
αποδίδει αποσπασματικά τα  θέματά του. Τη δεκαετία του '90 η γραφή αποκτά εξπρεσσιονιστικό χαρακτήρα (Μετέ
ωρα). Εκθέσεις: Μυτιλήνη 1980, 1992, Μόλυβος 1988, 1993, Αθήνα 1982, 1987, 1991. Έ χει πάρει μέρος σε πολλές 
ομαδικές εκθέσεις. Έ ργα του βρίσκονται στις Πινακοθήκες Μολύβου, Αγιάσου, Μυτιλήνης κα ι Τράπεζα Πίστεως.

ΦΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Μυτιλήνη, 1949. Αυτοδίδακτος αγιογράφος, μαθήτευσε κοντά σε διαλεχτούς αγιογράφους - πνευματικούς γέροντες 
του Αγίου Όρους. Η ζωγραφική του ακολουθεί πιστά την παραδοσιακή Βυζαντινή τεχνοτροπία. Από χρόνια κατοι
κεί κι εργάζεται αθόρυβα στη Μυτιλήνη, αγιογραφώντας κα ι εικονογραφώντας πολλές εκκλησίες της Λέσβου. Η 
παρουσία του στην αναμόρφωση της εικονογραφίας πολλών εκκλησιών του νησιού μας κρίνεται γενικώς ως θετική.



ΠΙΝΑΚΑΣ
Ζωγράφων - καλλιτεχνών που κατάγονται ή έζησαν στη Λέσβο 

και έργα τους δεν εκτίθενται στην παρούσα έκθεση (*)

ΑΝΑΣΤΑΣΕΛΛΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 
Αγιάσος Λέσβου 1908 - 1997 Αθήνα

ΒΑΚΙΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Μυτιλήνη 1923 - 1988 Αθήνα

ΓΈΡΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
Μυτιλήνη 1880 - 1983 Αθήνα

ΓΕΡΑΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
Γέρα Πλωμαρίου - Μυτιλήνης - 1875 - 1958 Αθήνα 

ΠΑΝΝΑΡΕΛΛΗ ΘΕΟΛΟΠΑ
Κυδωνιές (Αϊβαλί) Μ. Ασίας 1905- 1981 Αλυφαντά Λέσβου

ΠΑΝΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΓΡΗΜΑΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
Μυτιλήνη 1896 - 1971

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Μυτιλήνη 1898 - 1996

ΚΑΚΑΔΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Μυτιλήνη 1912 - 1997

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΛΛΗ
Εκ Πλωμαρίου Λέσβου, Χαράκτες του 19ου αιώνα

ΚΑΠΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
Σκαλοχώρι Λέσβου 1923



ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ
Αϊβαλί Μ. Ασίας 1895 - 1965 Αθήνα

ΚΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
Αγιάσος 1917

ΚΟ ΥΤΣΟΤ ΑΣΙΟΣ ΘΑΝΟΣ

ΚΡΙΔΕΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 
Μυτιλήνη 1933

ΜΕΤΑΞΟΠΟ ΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΑΓΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
Αϊβαλί Μ. Ασίας 1909 - Αθήνα 1979

ΠΑΠΑΔΟΠΟ ΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΥΝΟΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Μυτιλήνη 1928 Υαλογραφίες Ο β π ΐ63ΐ ι χ  (ζεμό)

ΤΑΜΒΑΚΕΡΑΣ ΣΤΡΑΤΗΣ

ΦΩΤΕΛΛΗΣ ΝΙΚΟΣΤΡΑΤΟΣ 
Μυτιλήνη 1940 - 1999 Ξάνθη (*)

(*) Η όποια παράληψη καταχώρισης στον κατάλογο αυτόν και τυχόν άλλων ζωγράφων - καλλιτεχνών, οφείλεται 
λόγους εκτός της δικής μας θέλησης.
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