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Νικηφόροσ Λύτρασ
Το ωόν του Πάςχα (1874-1875)
Ο Νικθφόροσ Λφτρασ (Πφργοσ Τινου, 1832 –
Ακινα, 13 Ιουνίου 1904) ιταν ζνασ από τουσ
μεγαλφτερουσ
Έλλθνεσ
ηωγράφουσ
και
δαςκάλουσ τθσ ηωγραφικισ κατά τον 19ο
αιώνα.
Θεωρείται
από
τουσ
ςθμαντικότερουσ
εκπροςώπουσ τθσ Σχολισ του Μονάχου και
πρωτοπόροσ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ διδαςκαλίασ
των Καλών Τεχνών ςτθν Ελλάδα. Το
μεγαλφτερο μζροσ του ζργου του αποτελοφν οι
θκογραφικζσ παραςτάςεισ.

Υπιρξε ςτενόσ φίλοσ του Νικόλαου Γφηθ, μαηί
με τον οποίο επιςκζφκθκε πολλζσ χώρεσ του
κόςμου. Σθμαντικι υπιρξε θ διδακτικι
προςφορά του ςτο Σχολείο των Τεχνών, όπου
και
διακρίκθκε
για
τθν
προπάκεια
αναβάκμιςθσ του καλλιτεχνικοφ τμιματοσ.

 Φρωμϊτιςε όπωσ
φαντϊζεςαι την
εικόνα.
Ποια χρώματα πιςτεύεισ ότι χρηςιμοπούηςε
ο Λύτρασ και γιατύ; Μοιϊζει o δικόσ ςου
πύνακασ με τον πρωτότυπο του ζωγρϊφου;

 Υτιϊξε το δικό ςου πορτραύτο!
Υόρεςε ϋνα λευκό μαντόλι ςτο κεφϊλι
(ύφαςμα, φουλϊρι, χαρτοπετςϋτα), ϋνα
κόκκινο ρούχο (φόρεμα, φούςτα,
εςϊρπα, καςκόλ τυλιγμϋνο ςτουσ ώμουσ,
παντελόνι, κ.ϊ.), πϊρε ϋνα κόκκινο αυγό
και διϊλεξε μια γωνιϊ του ςπιτιού για να
δημιουργόςεισ
τον
δικό
ςου
(φωτογραφικό) πύνακα.
Μπορεύσ να φωτογραφηθεύσ την ώρα που
ξεφλουδύζεισ το αυγό ό κϊποιο ϊλλο
μϋλοσ τησ οικογϋνειασ να ςε ζωγραφύζει.
τεύλε μασ τη ζωγραφιϊ ό τη
φωτογραφύα ςου.

Απόςτολοσ Γεραλόσ
Τα αυγά τησ Λαμπρήσ (1938)

Γεννόθηκε το 1886 ςτον Σρύγονα τησ Λϋςβου
και πραγματοπούηςε τισ ςπουδϋσ του ςτο
χολεύο των Καλών Σεχνών ςτην Αθόνα
κοντϊ ςτουσ Δ. Γερανιώτη, π. Βικϊτο, Γ.
Ροώλό και τον επύςησ Λϋςβιο Γ. Ιακωβύδη. Εκεύ
επηρεϊςτηκε από την τεχνοτροπύα τησ
χολόσ του Μονϊχου. υνϋχιςε με υποτροφύα
ςτην Académie Julian ςτο Παρύςι.
Μετϊ την εγκατϊςταςό του ςτην Αθόνα, τα
ϋργα του χαρακτηρύζονται από υπαιθριςμό
με θϋματα παρμϋνα από την καθημερινό
ζωό. Παρουςύαςε τα ϋργα του ςε διϊφορεσ
εκθϋςεισ τησ Ελλϊδασ, αλλϊ και του
εξωτερικού. Πϋθανε το 1983 ςτην Αθόνα.

 χεδύαςε

με μολύβι, ό λεπτό μαύρο
μαρκαδορϊκι την υπόλοιπη εικόνα του πύνακα
πριν δεισ το πρωτότυπο.

χεδύαςε μοτύβα με ανεξύτηλουσ μαρκαδόρουσ
πϊνω ςτα λευκϊ αυγϊ και μετϊ βούτηξϋ τα ςτη
βαφό.

Βϊψε ϋντονουσ
μικρούσ
κύκλουσ
με
λαδοπαςτϋλ ςε γαλϊζιο, πρϊςινο, κύτρινο και μαύρο
πϊνω ςτα αυγϊ και μετϊ ϊφηςϋ τα μϋςα ςε λεκϊνη
με κατακόκκινη βαφό για 1 ώρα.

Πϊρε διϊφορεσ κλωςτϋσ κεντόματοσ, τησ
μαμϊσ ό τησ γιαγιϊσ, και κόψε ςε μικρϊ κομμϊτια.
Κϊθε αυγό θα τυλιχτεύ ςε ϋνα μικρό αλουμινόχαρτο.
Βρϋξε το αυγό και ϊφηςϋ το μϋςα ςτο
αλουμινόχαρτο με λύγεσ κλωςτϋσ, πρόςθεςε κι ϊλλεσ
από πϊνω και τύλιξϋ το καλϊ γύρω-γύρω. Όλα τα
τυλιγμϋνα αυγϊ θα τα βϊλεισ ςε κατςαρόλα με νερό
και θα τα βρϊςεισ για 20’ λεπτϊ περύπου. Η βαφό θα
βγει από τισ κλωςτϋσ.

Γιώργοσ Κόρδησ
Ανϊςταςη (2017)
Γεννόθηκε το 1956 ςτη Μακρυρρϊχη
Υθιώτιδασ και μεγϊλωςε ςτην Αθόνα.
πούδαςε ζωγραφικό και αγιογραφύα,
ςυνϋχιςε με μεταπτυχιακϊ ςτη
Θεολογύα και αιςθητικό τησ Βυζαντινόσ
τϋχνησ ςτη Θεολογικό χολό του
Σιμύου ταυρού ςτη Βοςτώνη και
Καλϋσ Σϋχνεσ ςτο School of the
Museum of Fine Arts of Boston.
το ςυγκεκριμϋνο ϋργο ξεφεύγει από
την τυπικό βυζαντινό απεικόνιςη τησ
Ανϊςταςησ και απεικονύζει τον ϊγγελο
που δϋχεται τισ μυροφόρεσ του Σϊφου,
με ανοιχτό την ταφόπλακα, μϋςω τησ
βυζαντινόσ παρϊδοςησ.

Σο Πϊςχα οι Ϊλληνεσ γιορτϊζουν την
Ανϊςταςη του Φριςτού,τη νύκη Σου δηλαδό
ενϊντια ςτο θϊνατο και το πϋραςμα ςτην
αιώνια ζωό. Γιορτϊζουν και το πϋραςμα
από τη νϊρκη του χειμώνα ςτο ξύπνημα
και την ϊνθιςη τησ φύςησ την ϊνοιξη.

Δοκύμαςε να ζωγραφύςεισ κι εςύ τισ
μορφϋσ ςαν αγιογρϊφοσ, προςθϋτοντασ
ςτοιχεύα τησ φύςησ ςε πιο ελεύθερη
εικαςτικϊ απόδοςη.

Σι ςυμβολύζει το φετινό Πϊςχα για τα παιδιϊ μϋςα ςτισ ςυνθόκεσ τησ πανδημύασ;
Ποιο εύναι το μεγϊλο «πϋραςμα» που ονειρεύονται να κατακτόςουν;
Γρϊψε ϋνα κεύμενο με τισ ςκϋψεισ ςου και ςυνόδευςϋ το με μύα εικόνα (ςκύτςο ό ζωγραφικό).

Μϊρκοσ Καμπϊνησ
Σα κόκκινα τησ Ανϊςταςησ, (2017)

Ο ζωγρϊφοσ γεννόθηκε ςτην Αθόνα το 1955.
πούδαςε ζωγραφικό ςτο Wimbledon και ςτο St.
Martin's School of Art, ςτο Λονδύνο.

το ςυγκεκριμϋνο ϋργο ϋχει επιλϋξει, από μια τυχαύα
εικόνα τησ Ανϊςταςησ, τα ςημεύα εκεύνα που εύναι
ζωγραφιςμϋνα με κόκκινο χρώμα, το κατεξοχόν
χρώμα που ςυνδϋεται με την Ανϊςταςη.

Δοκύμαςε να δημιουργόςεισ κι εςύ ϋνα παρόμοιο
ϋργο μοντϋρνασ τϋχνησ με απλϊ υλικϊ ςτο ςπύτι ςου.

Ωπλωςε ροζ και γκρι πινελιϋσ με νερομπογιϊ
πϊνω ςε ϋνα μεγϊλο κομμϊτι λευκό χαρτύ (Α3 ό Α4).
Ωφηςϋ το να ςτεγνώςει καλϊ και μετϊ
τςαλϊκωςε απαλϊ το χαρτύ.
Ωνοιξϋ το ξανϊ και πρόςθεςε επϊνω με κόλλα
χρωματιςτϊ φύλλα από λουλούδια ό φυτϊ, που ϋχεισ
ςτο ςπύτι.
Εναλλακτικϊ, αντύ για πϋταλα και φύλλα,
χρηςιμοπούηςε κομμϊτια κομμϋνα ςτο χϋρι, ςε
διϊφορα μεγϋθη, από χρωματιςτϊ χαρτόνια ό
χαρτοπετςϋτεσ.

Γρϊψε τισ ςκϋψεισ ςου για αυτό το εικαςτικό
ϋργο. Μπορεύ να εύναι δύο φρϊςεισ ό ϋνα μικρό
πούημα.

υνϋχιςε τη φρϊςη :
«Αν η ϊνοιξη όταν πύνακασ ζωγραφικόσ , θα….»

Βϊλε τα δικϊ ςου χρώματα
ςτο εικαςτικό ϋργο.

Μετϊφερε τα πρόςωπα του
ϋργου ςε λευκό χαρτύ και
πρόςθεςε τα δικϊ ςου ςτοιχεύα
για να ολοκληρωθεύ η ςκηνό.
(ϋπιπλα, παιχνύδια, ϊλλα
πρόςωπα, ςτοιχεύα τησ φύςησ
κι ό,τι ϊλλο φανταςτεύσ!)

Γρϊψε ϋναν φανταςτικό
διϊλογο ανϊμεςα ςτα δύο
παιδιϊ.
Πρόςθεςε τύτλο ςτη
ζωγραφο-ιςτορύα ςου.
Sever Burada, «Παιδιά που τςουγκρίηουν αβγά»

Οι Λαζαρύνεσ
Σα κϊλαντα του Λαζϊρου όταν αποκλειςτικϊ ςχεδόν γυναικεύα και τα τραγουδούςαν κοπϋλεσ διαφόρων
ηλικιών που ονομϊζονταν «Λαζαρύνεσ». όμερα, τα πιο γνωςτϊ κϊλαντα του Λαζϊρου που λϋνε όλα τα παιδιϊ
ςτο ςχολεύο και ςτη γειτονιϊ, ςε όλη την Ελλϊδα, εύναι τα παρακϊτω:

– Πού ’ςαι Λϊζαρε, πού εύναι η φωνό ςου
που ςε γύρευε η μϊνα κι η αδερφό ςου.
– Ϋμουνα ςτη γη, ςτη γη βαθιϊ χωμϋνοσ
κι από τουσ εχθρούσ,
εχθρούσ βαλαντωμϋνοσ.

Βϊγια, βϊγια των βαγιών,
τρώνε ψϊρια, τον κολιόν
και την ϊλλη Κυριακό,

ψόνουν το παχύ αρνύ.

Γρϊψε ϋνα δικό ςου τετρϊςτιχο

Ζωγρϊφιςε εςϋνα και τισ φύλεσ ςου ντυμϋνεσ Λαζαρύνεσ

Λαζαρύνεσ ςτην Κοζϊνη

Λαζαρύνεσ ςτον Ϊβρο

ΤΛΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΖΑΡΑΚΙΑ
-1 ποτόρι λϊδι [καλαμποκϋλαιο]
-1 ποτόρι χυμό πορτοκϊλι
-1 ποτόρι ζϊχαρη
-1 πακϋτο αλεύρι για όλεσ τισ χρόςεισ
-2 βανύλιεσ
-1 κουταλϊκι του γλυκού κανϋλα
-1 κουταλϊκι του γλυκού ςόδα
-1/2 κουταλϊκι του γλυκού γαρύφαλο ςκόνη.
-ξύςμα από ϋνα πορτοκϊλι
-γαρυφαλϊκια για τα μϊτια του Λαζϊρου

Η παραςκευό εύναι πολύ εύκολη. Δεν ϋχετε παρϊ να χτυπόςετε τη ζϊχαρη με το λϊδι και να
προςθϋςετε το αλεύρι με τα μυρωδικϊ και ςτο τϋλοσ την πορτοκαλϊδα με τη ςόδα… Ζυμώνετε ςε
μαλακό ζύμη που δεν κολλϊει ςτα χϋρια και πλϊθετε τα Λαζαρϊκια. Χόνετε για 15 περύπου λεπτϊ
μϋχρι να ροδύςουν…

Καλό επιτυχύα!

Ποντιακϊ Kερκϋλια
Παςχαλινϊ νηςτύςιμα κουλουρϊκια
ύμφωνα με την ποντιακό παρϊδοςη, τα κερκϋλια όταν η πρώτη τροφό που γεύτηκε ο Λϊζαροσ
μετϊ την Ανϊςταςό του ό κατϊ ϊλλουσ, η τροφό που μούραςε ςτα φτωχϊ παιδιϊ μετϊ την
Ανϊςταςό του. Για αυτό, οι νοικοκυρϋσ ςτον Πόντο τα μούραζαν ςτα παιδιϊ που ϋλεγαν τα
κϊλαντα του Λαζϊρου, το απόγευμα του αββϊτου, μαζύ με ξηρούσ καρπούσ, καραμϋλεσ ό λευκϊ

αβγϊ.

Σα παιδιϊ ςυνόθιζαν να κρατούν κλαδιϊ Βϊώου (εύδοσ
λεύκασ) και να τα περνούν μϋςα από τα κερκϋλια. Σα
κερκϋλια τα περνούςαν και ςε ςπϊγκο ςαν περιδϋραιο

ςτο λαιμό τουσ ό πύςω ςτην πλϊτη τουσ.

Τλικϊ
2 ποτόρια νερό (χλιαρό)
1 ποτηρϊκι του καφϋ ζϊχαρη
1 ποτηρϊκι του καφϋ λϊδι
1 κομματϊκι μαγιϊ (περύπου ςαν ςπιρτόκουτο) ό 2 φακελϊκια ξηρό
λύγο αλϊτι
αλεύρι (όςο πϊρει ώςτε να μην κολλϊει η ζύμη ςτα χϋρια)
Εκτϋλεςη

(10΄)

• Διαλύουμε τη μαγιϊ ςτο χλιαρό νερό, βϊζουμε όλα τα υλικϊ ςε μια μικρό λεκϊνη και
τα πλϊθουμε μια ζύμη. Σην αφόνουμε αρκετό ώρα να ξεκουραςτεύ και να φουςκώςει
(τη ςκεπϊζουμε με μια πετςϋτα).
• Όταν φουςκώςει, πλϊθουμε τη ζύμη με λαδωμϋνα χϋρια ςε κορδόνι και ςτην
ςυνϋχεια ενώνουμε τισ ϊκρεσ, για να γύνουν τα κουλουρϊκια μασ ροδϋλεσ. Σα
αφόνουμε πϊλι να φουςκώςουν ςε ταψύ ςτρωμϋνο με λαδόκολλα (αφού τα ϋχουμε
ςκεπϊςει με μια πετςϋτα), ςε ζεςτό μϋροσ.
• Αφού ϋχουν φουςκώςει και πϊλι, τα βϊζουμε ςτο φούρνο ςτουσ 200°c και όταν
ροδοκοκκινύςουν εύναι ϋτοιμα.

Ετοίμασε ένα καλάθι για τα κάλαντα του Λαζάρου
Μην ξεχϊςεισ να φωτογραφύςεισ τισ
ςυνταγϋσ και τισ καταςκευϋσ ςου
και να τισ ςτεύλεισ ςτο:
kemit.education@imma.edu.gr

Φτιϊξε μικρϊ μπιςκοτόψωμα Λαζαρϊκια
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Γρϊψε μια καινούργια λϋξη για κϊθε ϋνα από τα γρϊμματα που ςχηματύζουν τη λϋξη «κερκϋλια».

υνϋχιςε το ςχϋδιο μϋχρι να
ςχηματιςτεύ το ανοιξιϊτικο τοπύο,
όπωσ το φαντϊζεςαι
και χρωμϊτιςϋ το!

Ο χορόσ των Μεγϊρων (Σρϊτα),1933

Θεόφιλοσ Φατζημιχαόλ
Σο ϋργο του Θεόφιλου αναπαριςτϊ το γλϋντι του γϊμου ςτη γιορτό του Πϊςχα, ςτην ελληνικό
ύπαιθρο. Γρϊψε τη δικό ςου ιςτορύα, όπωσ θα ζωντϊνευε μϋςα ςτον πύνακα.
Φρηςιμοπούηςε τισ λϋξεισ-κλειδιϊ: Πϊςχα, γιορτό, τςαμπούνα, χορόσ, φουςτανϋλα, μαντόλεσ, κόκκινα
αβγϊ.

«Οι κουλούρεσ με τα κόκκινα αβγϊ, Οικογϋνεια του κυρύου Πϊτριςον από το ικϊγο», 1933

Θεόφιλοσ Φατζημιχαόλ
Μπορεύσ να αναπαραςτόςεισ τη ςκηνό του ϋργου με κολλϊζ.
Να κόψεισ τα καπϋλα και ϊλλα αξεςουϊρ και να τα «φορϋςεισ» ςε ϊλλα πρόςωπα!
Να γρϊψεισ για τισ παραδοςιακϋσ κουλούρεσ με τα αβγϊ του Πϊςχα.
Να δημιουργόςεισ ϋνα κόμικ!

Δώςε λόγο και φωνό ςτισ ςκϋψεισ τουσ!

Παςχαλινϋσ καταςκευϋσ με ϊρωμα 1821

Υτιϊχνουμε χϊρτινεσ οβϊλ «μπϊλεσ» ςε ςχόμα αβγού για να ςτολύςουμε κλαδιϊ ςτο
ςπύτι με θϋμα την ελληνικό επανϊςταςη. ε ϊςπρο χαρτόνι ςυνδυϊζουμε με την
τεχνικό του κολλϊζ κομμϊτια από εφημερύδεσ τησ εποχόσ (εκτύπωςη από
Διαδύκτυο), τα χρώματα τησ ελληνικόσ ςημαύασ, ςτοιχεύα από τα λϊβαρα τησ
επανϊςταςησ, από καρϊβια, προςθϋτουμε δαντϋλα, τη μορφό τησ Ελλϊδασ από
γνωςτούσ πύνακεσ, τη μορφό των ηρωύδων τησ επανϊςταςησ, κ.ϊ.

τα χρόνια τησ επανϊςταςησ και ςε όλη τη διϊρκεια τησ οθωμανικόσ κυριαρχύασ, το
Πϊςχα ςυμβόλιζε για τουσ Ϊλληνεσ την Ανϊςταςη του Ϊθνουσ. Ϋταν λαμπρό γιορτό
ελπύδασ και χαρϊσ.
Υτιϊξε το δικό ςου παςχαλινό ϋθιμο, ςόμερα που γιορτϊζουμε την επϋτειο από τα
200 χρόνια τησ Ελληνικόσ Επανϊςταςησ!
Περιϋγραψε/ςχεδύαςε τα ςτϊδια και τα υλικϊ/αντικεύμενα που θα χρειαςτεύσ.
Ζωγρϊφιςε και φωτογρϊφηςε το αποτϋλεςμα για να μασ το ςτεύλεισ ςτο email:
kemit.education@imma.edu.gr

