
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Ζωγράφος, καταγόμενος έκ Βόλου, ένθα καί έγεννήθη. Μετά τάς 
εγκυκλίους του σπουδάς εις την ιδιαιτέραν του πατρίδα, μετέβη έν 
συνεχεία είς Γερμανίαν, έν συνεχεία δέ εις Γαλλίαν καί ’Αγγλίαν, 
ένθα παρηκολούθησε μαθήματα είς τάς αΰτόθι σχολάς Καλών Τε
χνών, διαθέτων ίσχυράν καλλιτεχνικήν ιδιοσυγκρασίαν, έκδηλω- 
θεΐσαν άπό τής νεαρδς του ήλικίας. Ή έπίδοσίς του είς τήν ζωγρα
φικήν ΰπήρξεν γονιμωτάτη, τό δέ έργον του εδρεν άξιόλογον θέσιν 
είς τήν σύγχρονον έλληνικήν ζωγραφικήν. Συμμετέσχεν εις άπάσας 
τάς άπό τοϋ έτους 1926 καί έντεΰθεν διοργανωθείσας Πανελληνίους 
Καλλιτεχνικός έκθέσεις δΓ αντιπροσωπευτικών του έργων, ατινα 
έτυχον λίαν εύμενών κριτικών. 'Ωσαύτως συμμετέσχε μετ’ έξαιρε- 
τικής έπιτυχίας καί είς πλείστας έκθέσεις τού έξωτερικοϋ, ως είς τήν 
Μπιενάλε τής Βενετίας δύο φοράς, είς Παρισίους, ένθα έτιμήθη δΓ 
άργυροϋ μεταλλίου, διακριθέντων ιδιαιτέρως τών έργων του, άκο-

Τοπίον τής Μακρινίτσας

Πηλιορείτικος γάμος.

λούθως είς Νέαν Ύόρκην, Σίδνεϋ Αύστραλίας, Κάϊρον, ’Αλεξάν
δρειαν, Στοκχόλμην, καί Λονδΐνον, τελευταίως δέ είς Βουκουρέστιον, 
"Αγκυραν καί Βελιγράδιον. Τό Ελληνικόν Κράτος πολλάκις ήγόρα- 
σεν έργα τού καλλιτέχνου, πλεΐστα δέ έργα αύτοϋ εύρίσκονται καί 
κοσμούν πολλάς σύλλογός Ιδιωτών κτλ. τόσον είς τό έξωτερικόν 
όσον καί είς τό έσωτερικόν, ώς καί είς τήν τοιαύτην τών Βασιλικών 
’Ανακτόρων έν Άθήναις. Ούτος παραλλήλως άναπτύσσει καί άξιό
λογον κοινωνικήν δραστηριότητα, αναμιγνυόμενος ένεργώς καί μετ’ 
ιδιαιτέρου ένδιαφέροντος είς πάσαν καλλιτεχνικήν κίνησιν, τυγχάνει 
δέ Γενικός Γραμματεύς τοϋ Καλλιτεχνικού ’Επιμελητηρίου ’Αθηνών.
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ΔΗ ΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Έγεννήθη είς τό ορεινόν χωρίον Μορφοβούνι (Βουνέσι) τής Δυτι
κής Θεσσαλίας τω 1897. Οί γονείς του κατήγοντο έκ Σαμαρίνης καί 
ήσχολοϋντο μέ τήν κτηνοτροφίαν. Έμεινεν ορφανός εις μικρόν ήλι- 
κίαν καί είχεν ώς έκ τούτου σκληρόν καί περιπετειώδη ζωήν είς τά 
παιδικά του χρόνια. Στοιχειώδη έκπαίδευσιν έλαβεν έν Τρικάλοις, 
άπό δέ ηλικίας 11 έτών είργάσθη έν Τρικάλοις καί Καρδίτση ώς 
καπνεργάτης, μή δυνάμενος δΡ οικονομικούς λόγους νά σπουδάση 
ζωγραφικήν, πρός τήν οποίαν είχεν έκδηλώσει ιδιαιτέραν κλίσιν. 
Παρά ταϋτα τό 1914 μετέβη είς ’Αθήνας καί ένεγράφη είς τήν Σχο
λήν Καλών Τεχνών, ένώ παραλλήλως είργάζετο είς καλλιτεχνικός 
έργασίας ώς είς διαφημίσεις καί σκηνογραφίας, κερδίζων οϋτω 
τά έξοδά του. Είς τήν Σχολήν Καλών Τεχνών διεκρίθη καί κατ’ έ- 
πανάληψιν έτυχε βραβείων. Διά πρώτην φοράν έξέθεσεν έργα του 
κατά τά έτη 1923 καί 1924 είς όμαδικάς έκθέσεις, άποσπάσας εύμε- 
νείς κριτικάς. ’Εν συνεχείμ μετέβη είς Ν. Ύόρκην ένθα διέμεινεν 
έπι έν έτος. Έπιστρέψας άκολούθως είς τήν Καρδίτσαν, είργάσθη 
είς άγροτικά θέματα καί είς τό θεσσαλικόν τοπίον. Κατά τό 1937 
διωρίσθη καθηγητής τών τεχνικών είς τό Γυμνάσιον Καρδίτσης, 
ύπηρετήσας μέχρι του 1948, όπότε παρητήθη, εγκατασταθείς έκτοτε 
μονίμως έν Άθήναις. Οί πίνακες τού Δημήτρη Γιολδάση άναφέρον- 
ται κυρίως είς τήν Δυτικήν Θεσσαλίαν, τά βουνά καί τόν κάμπο της,

Τό παζάρι τής Καρδίτσας (λεπτομέρεια)

τήν υπαίθριο — βουκολική καί αγροτική — ζωή της. Ούτος έχει 
πραγματοποιήσει πολλάς ατομικός έκθέσεις είς τάς ’Αθήνας, Θεσ
σαλονίκην, Βόλον, Λάρισαν, Τρίκαλα, Καρδίτσα, καθώς καί είς τό 
έξωτερικόν, λαβών μέρος είς όμαδικάς έκθέσεις είς Ν. 'Υόρκην, 
Λονδΐνον, ’Αλεξάνδρειαν, Βελιγράδι καί Μόσχαν. Έργα του υπάρ
χουν είς άξιολόγους ιδιωτικός συλλογάς, είς 'Υπουργεία, είς Τρα- 
πέζας καί είς τήν έθνικήν Πινακοθήκην. Πολλά έκλεκτά έργα τού 
καλλιτέχνου εΰρίσκονται ώσαύτως είς τήν συλλογήν τοϋ Χειρουρ
γού ιατρού Λαρίσης κ. Γ. Κατσίγρα. Ευμενείς κριτικός διά τό έργον 
του έχουν γράψει κατά καιρούς οί Ζαχ. Παπαντωνίου, "Αγγελος Δό
ξας, Γιοφύλλης, Προκοπίου, Καλλιγας, Σπητέρης, Άγγελίδης κτλ. 
Τελευταίως είς τήν Πανελλήνιον έκθεσιν άντεπροσωπεύθη μέ τρία 
έργα του, άτινα συνεκέντρωσαν τό ένδιαφέρον τών έπισκεπτών

Τό παζάρι τής Καρδίτσας
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Τοπίον. Μετέωρα ΑΓΗΝΩΡ ΑΣΤΕΡΙΑΔΗΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Έγεννήθη εις τήν Λάρισα κατά τό έτος 1898. Μετά τάς γυμνασιακός 
του σπουδάς, ένεγράφη είς τήν Σχολήν Καλών Τεχνών ’Αθηνών, έξ 
ής άπεφοίτησε τό 1921. Κατά τό έτος 1923 παρουσίασε διά πρώτην 
φοράν έργα του εις άτομικήν του έκθεσιν εις τήν αίθουσαν «Παρνασ
σός» μετ’ έξαιρετικής έπιτυχίας. Έκτοτε δέν παρέλειψε νά λαμβάνη 
μέρος εις πάσαν άξιόλογον έκθεσιν έν Έλλάδι καί είς τό έξωτερι- 
κόν. Κατά τό έτος 1930, ίδρυσε μετ’ άλλων έκλεκτών καλλιτεχνών 
τήν «'Ομάδα Τέχνης» καί μετά τήν λήξιν τοϋ δευτέρου παγκοσμίου 
πολέμου, τήν καλλιτεχνικήν όμάδα «Στάθμη». Κατά τά έτη 1934 
καί 1940 έξέθεσεν έργα του είς τήν Μπιενάλε τής Βενετίας. Κατά 
τό 1937 συμμετέσχεν είς τήν διεθνή έκθεσιν των Παρισίων, ένθα 
έβραβεύθη. ’Ακολούθως συμμετέσχεν είς τήν έκθεσιν Ελληνικής 
Τέχνης, ήτις διωργανώθη κατά τό 1947 έν Στοκχόλμη. ’Επίσης είς 
τάς διεθνείς εκθέσεις τοϋ Κάιρου, Ρώμης (1954), Όττάβας Καναδά 
(1955-56), Γκόττεμποργκ Σουηδίας (1958), είς τήν Μπιενάλε τοϋ 
Σάν Πάολο (1959), τό Μουσεϊον Guggenheim τής Ν. Ύόρκης (1960), 
είς έκθέσεις έν Βουκουρεστίω καί Λονδίνψ (1962) καί άλλαχοϋ. Τό 
1927 έξέδωκε μελέτην του ύπό τόν τίτλον «Τό σπίτι τοϋ Σφάρτς στ’ 
Άμπελάκια», κοσμουμένην διά πρωτοτύπων ξυλογραφιών καί έν 
τή όποια περιγράφονται τά παλαιά άρχοντικά τών Άμπελακίων.

Ό Παντοκράτωρ
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ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΤΤΑΑΟΣ
ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Έγεννήθη εις Άμαλιάπολιν τοϋ Νομοϋ Μαγνησίας τφ 1905. Μετά 
τάς γυμνασιακός του σπουδάς, ένεγράφη είς τήν Άνωτάτην Σχολήν 
Καλών Τεχνών. Λαβών έκ ταύτης τό δίπλωμά του, διωρίσθη καθηγη
τής διακοσμητικοϋ καί ελευθέρου σχεδίου είς τήν Σιβιτανίδειον Σχο
λήν, ένθα έδίδαξεν έπί δωδεκαετίαν. Έλαβε μέρος είς πέντε καλλι
τεχνικός έκθέσεις μετά μεγάλης έπιτυχίας, έπίσης δέ καί είς έπτά 
καλλιτεχνικός Πανελληνίους έκθέσεις διοργανωθείσας υπό τοϋ Υ
πουργείου Παιδείας. Έξ άλλου έξέθεσεν έργα του καί είς τήν διεθνή 
έκθεσιν Θεσσαλονίκης, ώς καί είς τό έξωτερικόν είς Κάϊρον καί 
Βουκουρέστι. ’Ατομικός του έκθέσεις διατηρεί έν Άθήναις, Βάλω 
καί Λαρίση. Ό ζωγράφος Κώστας Θετταλός ήσχολήθη παραλλήλως 
μέ εικονογραφήσεις πολλών λογοτεχνικών βιβλίων καί περιοδικών. 
Ούτος έχει ώσαύτως εικονογραφήσει πολλά σχολικά βιβλία τοϋ 
«Όργανισμοΰ Έκδόσεως Σχολικών Βιβλίων» (ΟΕΣΒ), κατόπιν διε- 
νεργηθέντων διαγωνισμών. Έπίδοσιν σημειώνει καί είς τήν άγιο- 
γράφησιν ναών είς καθαρώς βυζαντινόν ρυθμόν. Τυγχάνει μέλος 
τής καλλιτεχνικής όμάδος «Στάθμη», παλαιότερον δέ τοϋ καλλι
τεχνικού Σωματείου «Ελεύθεροι Καλλιτέχναι». ’Από τοϋ έτους 
1945 διδάσκει είς τήν Άνωτάτην Σχολήν Πολιτικών Μηχανι
κών τοϋ Ε. Μ. Πολυτεχνείου Τεχνικόν καί έλεύθερον σχέδιον
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