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Σημείωση για εκπαιδευτικούς: 
Το Σκεπτικό και οι στόχοι της ενότητας έχουν γραφτεί στο τέλος, ως παράρτημα  
 

 

Εικαστικές εργασίες 
 

 
 

Τάξεις: Ε΄, Στ΄  (Βαθµίδες 2,3)  
 
Μέσα – Υλικά: Χαρτί, μαρκαδόροι, χρωματιστά μολύβια, νερομπογιές, λαδοπαστέλ, 
γόμα, τυπωμένες εικόνες από περιοδικά και από το διαδίκτυο.  

 
 
 

 

Εικαστικές εργασίες 

Εργασία 1: Διερεύνηση/ερμηνεία του έργου «Το ολοκαύτωμα του Γρηγόρη 

Αυξεντίου», του Ανδρέα Εφεσόπουλου  

1. Παρατήρησε καλά το έργο που φαίνεται στην πιο κάτω εικόνα. Είναι φανερό για ποιον 

ήρωα της ΕΟΚΑ πρόκειται, σωστά; Ποιος είναι και πώς το κατάλαβες;  

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Ποιος καλλιτέχνης δημιούργησε το έργο και ποια υλικά νομίζεις ότι χρησιμοποίησε; 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανδρέας Εφεσόπουλος, «Το ολοκαύτωμα του Γρηγόρη Αυξεντίου», Λάδι σε καμβά, 160Χ120 εκ. 

 

 

3. Στο κέντρο του έργου υπάρχει το κεφάλι του ήρωα. Γιατί νομίζεις ότι ο καλλιτέχνης το 

ζωγράφισε τόσο μεγάλο σε σχέση με τις υπόλοιπες φιγούρες στο έργο; Τι θέλει να δείξει; 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

4. Τι είναι αυτό που ζωγράφισε δίπλα από το κεφάλι του ήρωα, στο κέντρο του έργου; 

Γιατί νομίζεις ότι ο καλλιτέχνης το τοποθέτησε τόσο κεντρικά;  

Αν χρειάζεται, ψάξε στο διαδίκτυο και βρες πληροφορίες για τον ήρωα. Θα σε 

βοηθήσουν να καταλάβεις τι είναι αυτό που είναι ζωγραφισμένο δίπλα από το κεφάλι 

του ήρωα.  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

5. Παρατήρησε τις σκηνές στο φόντο του έργου. Τι παρουσιάζουν;  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Ανδρέας Εφεσόπουλος, «Το ολοκαύτωμα του Γρηγόρη Αυξεντίου»



6. Ποια χρώματα κυριαρχούν στο έργο. Γιατί νομίζεις ότι ο καλλιτέχνης έκανε αυτή την 

επιλογή; 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 
Σωστά κατάλαβες, πρόκειται για τον ήρωα της ΕΟΚΑ Γρηγόρη 
Αυξεντίου. Θα το κατάλαβες και από την πολύ γνωστή 
φωτογραφία του ήρωα, που είναι ζωγραφισμένη στο κέντρο του 
έργου, αλλά και από τον τίτλο του έργου, όπου θα διάβασες και 
το όνομα του καλλιτέχνη Αντρέα Εφεσόπουλου.  
Ο Αντρέας Εφεσόπουλος ζωγράφισε το κεφάλι του ήρωα τόσο 
μεγάλο για να καταλαβαίνουμε αμέσως για ποιον πρόκειται και 
να μας δείξει πόσο σημαντικός είναι. Για τον ίδιο λόγο το 
ζωγράφισε στο κέντρο του καμβά. Οι καλλιτέχνες 
χρησιμοποιούν αυτά τα τεχνάσματα για να μας δείχνουν τι 
θεωρούν πολύ σημαντικό σε αυτό που ζωγραφίζουν. Δίπλα από το κεφάλι του ήρωα 
ζωγράφισε το κρησφύγετο, που ήταν επίσης πολύ σημαντικό αφού εκεί θυσιάστηκε 
ο ήρωας. Στο φόντο, ο καλλιτέχνης ζωγράφισε διάφορες σκηνές από τον 
απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, όπως για παράδειγμα διαδηλώσεις, 
ανταρτοπόλεμο κ.ά.  
Είναι σαν να ξεκινούμε να «διαβάζουμε» το έργο από το φόντο προς το κέντρο 
παρακολουθώντας την πορεία των γεγονότων. Στο φόντο χρησιμοποιήθηκαν 
χρώματα που να συμβολίζουν τη φωτιά, με την οποία οι Άγγλοι έκαψαν τελικά το 
κρησφύγετο και έτσι έχασε τη ζωή του ο ήρωας αλλά και για να δείξουν την ένταση 
που επικρατούσε ανάμεσα στους ανθρώπους της Κύπρου εκείνη την περίοδο. Στο 
κέντρο ο καλλιτέχνης χρησιμοποίησε χρώματα που μας θυμίζουν τη στάχτη και τη 
θυσία του ήρωα.   

 

 

 
7. Ο καλλιτέχνης που ζωγράφισε το έργο, γεννήθηκε το 1944 στη Λεμεσό. Πόσων 

χρόνων ήταν όταν ξεκίνησε ο αγώνας της ΕΟΚΑ, το 1955;  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

8. Ο καλλιτέχνης Ανδρέας Εφεσόπουλος ήταν περίπου στην ηλικία σου. Σκέφτηκες πώς 

μπορεί να ήταν η ζωή ενός παιδιού κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα της 

ΕΟΚΑ; Πώς νομίζεις ότι περνούσε τη μέρα του; 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………….. 



Εργασία 2: Εικαστική δημιουργία 

Τι θα άλλαζε στο έργο, αν στο κέντρο τοποθετούσαμε τη φωτογραφία ενός άλλου ήρωα 

της ΕΟΚΑ (π.χ. του Κυριάκου Μάτση ή του Ευαγόρα Παλληκαρίδη); Μελέτησε στο 

διαδίκτυο για τη δράση τους στον αγώνα της ΕΟΚΑ και δημιούργησε ένα ανάλογο έργο 

με υλικά που έχεις στο σπίτι σου. Μπορείς να τυπώσεις τη φωτογραφία του ήρωα που 

θα διαλέξεις, να την κόψεις γύρω γύρω και να την κολλήσεις στο κέντρο του έργου. Γύρω 

από τη φωτογραφία μπορείς να σχεδιάσεις, να ζωγραφίσεις, να κολλήσεις και να 

δημιουργήσεις κι εσύ ένα ανάλογο έργο.   

Αν θέλεις, μπορείς να παρακολουθήσεις το πιο κάτω βίντεο. Θα σου δώσει πολλές ιδέες 

για τη δημιουργία του έργου σου.  

 

Βίντεο: Κολλάζ με μικτά υλικά 

https://www.youtube.com/watch?v=-XpeNeXXJMA&feature=emb_logo  

 

 

Φωτογραφίες ηρώων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Κυριάκος Μάτσης                                             Ευαγόρας Παλληκαρίδης 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-XpeNeXXJMA&feature=emb_logo


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

 

Σχεδιασμός ενότητας με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

των Εικαστικών Τεχνών 

 

Τίτλος Ενότητας: «Ήρωες της ΕΟΚΑ μέσα από έργα Κύπριων καλλιτεχνών» 
 
Τάξεις: Ε΄, Στ΄  (Βαθµίδες 2,3)  
 
 

Σκεπτικό 
 

Στόχοι με βάση τους Δείκτες  

 

Θεματική Περιοχή: 
Πολιτιστική κληρονομιά  
Η ενότητα εστιάζεται στον Απελευθερωτικό 
Αγώνα των Κυπρίων για Ένωση με την 
Ελλάδα 1955 – 59, αναφορικά με τις 
ιστορίες ηρώων της ΕΟΚΑ, οι οποίες 
αναδύονται μέσα από τη μελέτη και 
ερμηνεία έργων Κύπριων καλλιτεχνών.  
 
Πηγές: 
Έργο: «Το ολοκαύτωμα του Γρηγόρη 
Αυξεντίου», Αντρέας Εφεσόπουλος  
 

 

1.7.1.  Να εκφράζουν στοιχεία που αφορούν 
στην τοπική πολιτιστική κληρονομιά σε 
σχέση με τον απελευθερωτικό αγώνα της 
ΕΟΚΑ (1955 - 1959) 
 
 
 
 

 

Εικαστικό λεξιλόγιο  
Φόντο, έμφαση 
 

 

2.2.1. Να εντοπίζουν και να αξιοποιούν τα 
μορφολογικά και δομικά στοιχεία χρώμα 
(θερμά-ψυχρά), μέγεθος, τοποθέτηση για τη 
δημιουργία και νοηματοδότηση των έργων 
τους.    
 
 

 
Πρακτικές  
 
Βίντεο: Κολλάζ με μικτά υλικά 
https://www.youtube.com/watch?v=-
XpeNeXXJMA&feature=emb_logo  
 

 
3.2.3. Να χρησιμοποιούν διαδικασίες όπως 
ζωγραφική και κολλάζ για την παραγωγή 
έργων δύο διαστάσεων.  
 
4.3.1. Να εκφράζουν και αιτιολογούν 
απόψεις σε σχέση με το νόημα έργων τέχνης 
(π.χ. «Το ολοκαύτωμα του Γρηγόρη 
Αυξεντίου») 
 

 

Μέσα – Υλικά: 
Χαρτί, μαρκαδόροι, χρωματιστά μολύβια, νερομπογιές, λαδοπαστέλ, γόμα, τυπωμένες 
εικόνες από περιοδικά και από το διαδίκτυο.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-XpeNeXXJMA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=-XpeNeXXJMA&feature=emb_logo

