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«Άρτα», 1994 
(Ακρυλικό σε χαρτόνι 15,3 Χ 15,8 εκατ)  
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009)            

• 1916 Ο Γιάννης Μόραλης γεννήθηκε  στις 23 

Απριλίου/6 Μαΐου στην Άρτα, δεύτερο παιδί 

από τα τέσσερα, του Κωνσταντίνου Μόραλη, 

φιλολόγου και της Βασιλικής, το γένος 

Αναστασίου Μιχάλη. 

 

 

• 1922 Η οικογένεια του Γιάννη Μόραλη 

εγκαθίσταται στην Πρέβεζα  

 

 

• 1927 Μόνιμη εγκατάσταση στην Αθήνα. Ο 

Μόραλης έχει ήδη πάρει την απόφαση να 

γίνει ζωγράφος και έτσι, παρακολουθεί 

συντροφιά με τον πατέρα του τις 

Κυριακάτικες παραδόσεις στην Ανώτατη 

Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

Το σπίτι που έζησε ο ζωγράφος την περίοδο 

1922-1927 στην Πρέβεζα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Yiannis_Moralis_house_at_Preveza


ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009)            

• 1931 Σε ηλικία 15 επιτυγχάνει τις 

εισαγωγικές εξετάσεις στην 

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. 

Στη συνέχεια εγγράφεται στο 

εργαστήρι του Ουμβέρτου 

Αργυρού, αφού πέρασε για λίγο 

από το εργαστήρι του 

Κωνσταντίνου Παρθένη. 

 

 

• 1932 Συμμετέχει στην έκθεση 

μαθητών της Ανώτατης Σχολής 

Καλών Τεχνών και δημοσιεύεται 

η πρώτη ενθουσιώδης κριτική για 

το έργο του από τον Δ. Κόκκινο 

στο περιοδικό Νέα Εστία. 

 

 

• 1933 Τα απογεύματα φοιτά στο 

εργαστήρι χαρακτικής του 

Γιάννη Κεφαλληνού, που μόλις 

είχε αρχίσει να λειτουργεί, μαζί με 

τους Τάσσο, Δήμου, Ντάκο και 

Ραφαήλ. 

 

Στον υπαίθριο φωτογράφο, 1934 

Λάδι σε μουσαμά , 70 x 55 εκ 

Κεφαλή γριάς, 1936 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009)            

• 1936 Αποφοιτά από τη Σχολή 

Καλών Τεχνών όπου διακρίθηκε 

για την επιμέλεια και τις 

επιδόσεις του. Συμμετέχει στην 

έκθεση Ελληνικής Χαρακτικής στην 

Τσεχοσλοβακία, όπου οι 

κριτικές  είναι διθυραμβικές. 

Κερδίζει σε διαγωνισμό 

υποτροφία της Ακαδημίας 

Αθηνών, για σπουδές 

ψηφοθετικής στο εξωτερικό. 

 

• 1937 Το Μάρτιο πεθαίνει ο 

πατέρας του, ο οποίος 

επηρέασε βαθιά τη διαμόρφωση 

του χαρακτήρα του. Στις 16 

Ιουνίου αναχωρεί για τη Ρώμη με 

το ζωγράφο και συμμαθητή του 

Νίκο Νικολάου, Στις 17 

Νοεμβρίου εγκαθίσταται στο 

Παρίσι, εγγράφεται στην 

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών 

Αυτοπροσωπογραφία με το ζωγράφο 
Νικολάου, [1937] Λάδι σε καμβά 91x72 εκ. 

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουλτίδη 

Αυτοπροσωπογραφία», 1938,  

http://koinotopia.gr/images/stories/remote/http--www.koinotopia.gr-images-stories-AFIEROMATA-Giannis_Moralis-Selfportret-moralis._1


ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009)            

• 1939 Εκρήγνυται ο Β’ Παγκόσμιος 

Πόλεμος. αναγκάζεται, να 

εγκαταλείψει τις σπουδές του στο 

Παρίσι και το Σεπτέμβριο να 

επιστρέψει στην Ελλάδα.  

 

• 1940 Την Άνοιξη κατατάσσεται στο 

στρατό και υπηρετεί τη θητεία του. 

Συμμετέχει στην τελευταία 

προπολεμική Πανελλήνια Έκθεση στο 

Ζάππειο, εκθέτοντας τα έργα 

«Γυμνό», «Καπέλα», 

«Προσωπογραφία του ζωγράφου 

Θ.Χ.» και «Προσωπογραφίες».  

 

• 1941 Παντρεύεται τη Μαρία Ρουσσέν. 

Τα χρόνια της κατοχής ασχολείται με 

την προσωπογραφία για να 

αντιμετωπίσει τα οικονομικά του 

προβλήματα, ενώ παράλληλα 

συνεχίζει να δουλεύει εντατικά, 

αποβλέποντας στη συνεχή βελτίωση 

και εξέλιξή του. 

 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009)            

Δύο φίλες, [1946] λάδι σε 
μουσαμά 1,00x0,67 
μ. Συλλογή ΕΠΜΑΣ 

Έγκυος γυναίκα, 1948 

Λάδι σε μουσαμά , 102 x 65 εκ. 

 

• 1945 Χωρίζει από τη Μαρία Ρουσσέν 

 

 

• 1947 Παντρεύεται τη γλύπτρια Αγλαΐα 

Λυμπεράκη και αποκτούν ένα γιο, τον 

Κωνσταντίνο, το μόνο παιδί του. 

Εκλέγεται τακτικός καθηγητής της 

Προπαρασκευαστικής Τάξης στην 

Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. 

 

 

• 1948 Εκθέτει στην Πανελλήνια Έκθεση 

στο Ζάππειο τα έργα «Δύο φίλες», 

«Έγκυος Γυναίκα», «Το Τραπέζι», 

«Ο ζωγράφος με τη γυναίκα του»  τα 

οποία προκαλούν ιδιαίτερη αίσθηση 

 

http://koinotopia.gr/images/stories/remote/http--www.koinotopia.gr-images-stories-AFIEROMATA-Giannis_Moralis-Duo_Files_moralis1946


ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009)            
 

 

• 1949 Μαζί με τους ζωγράφους 

Νίκο Χατζηκυριάκο-Γκίκα, 

Γιάννη Τσαρούχη, Νίκο 

Νικολάου, Νίκο Εγγονόπουλο, 

κα ιδρύουν την καλλιτεχνική 

ομάδα «Αρμός».  

 

 

• 1951 Αναλαμβάνει να 

σκηνοθετήσει τα σκηνικά και 

τα κοστούμια για το μπαλέτο 

«Έξι λαϊκές ζωγραφιές» σε 

χορογραφία Ραλλούς Μάνου 

και μουσική του Μάνου 

Χατζιδάκι που παρουσιάζει το 

Ελληνικό Χορόδραμα.  

Ο ζωγράφος με τη 

γυναίκα του 1948  

"Φανή", 1949, λάδι σε 

μουσαμά  



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009)            

• 1952 Συμμετέχει στην Πανελλήνια 

Έκθεση στο Ζάππειο εκθέτοντας τα 

έργα «Γυμνό», «Σύνθεση», «Μορφή» 

και στην έκθεση της ομάδας «Αρμός» 

από τον Δεκέμβριο ως τον Ιανουάριο 

1953. 

 

• 1953 Επισκέπτεται τη Ρωσία με 

πρόσκληση της ρωσικής Κυβέρνησης 

μαζί με εκπροσώπους του πνεύματος 

και της πολιτικής από την Ελλάδα και 

την Ευρώπη. 

 

• 1954 Αρχίζει τη συνεργασία του με το 

Θέατρο Τέχνης του Καρόλου Κουν και 

σχεδιάζει τα σκηνικά και τα κοστούμια 

για την παράσταση «Γυμνές μάσκες», 

τέσσερα μονόπρακτα του Πιραντέλλο. 

Συμμετέχει σε έκθεση Ελλήνων 

καλλιτεχνών στο Βελιγράδι και τον 

Καναδά. 

 

• 1955 Χωρίζει από την Αγλαΐα 

Λυμπεράκη 

Μορφή, 1951, 

Λάδι σε μουσαμά, 160x104 εκ. 

                                             
Γιάννης Μόραλης (1916), «Μορφή», 1951Λάδι σε μουσαμά, 160x104 εκ. 

Καθισμένο Γυμνό, 1952 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009)            

• 1957.  Εκλέγεται τακτικός 

καθηγητής του Εργαστηρίου 

Ζωγραφικής στην Ανώτατη 

Σχολή Καλών Τεχνών.  

 

• 1958 Συμμετέχει στην Μπιενάλε 

της Βενετίας μαζί με το ζωγράφο 

Γιάννη Τσαρούχη και τον γλύπτη 

Αντώνη Σώχο και εντυπωσιάζει το 

κοινό και τους κριτικούς. Το 

δημοτικό Μουσείο του Τορίνο 

αγοράζει τη σύνθεση 

«Εσωτερικό» για τη συλλογή του. 

 

• 1959 Οργανώνει την πρώτη του 

ατομική έκθεση στην αίθουσα 

εκθέσεων «Αρμός» στην Αθήνα.  

Οι αρχιτέκτονες Πρ. Βασιλειάδης, 

Ε. Βουρέκας και Σ. Στάικος 

προτείνουν στον Μόραλη να 

μελετήσει και να υποβάλει σχέδια 

για τη διακόσμηση των 

εξωτερικών τοίχων της Β.Δ. και 

Ν.Α. πλευράς του ξενοδοχείου 

Χίλτον.  

 

Επιτύμβια σύνθεση, 1958 
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009)            

• 1957  Φιλοτεχνεί την προμετωπίδα 

της ποιητικής σύνθεσης «Άξιον 

εστί» του Οδυσσέα Ελύτη 

 

• 1960-1961 Φιλοτεχνεί συνθέσεις 

που εντάσσονται στην 

αρχιτεκτονική για το ξενοδοχείο του 

Ε.Ο.Τ. στη Φλώρινα, το «Μον 

Παρνές» στην Πάρνηθα, το 

εστιατόριο «Ωκεανίς» στη 

Βουλιαγμένη Φιλοτεχνεί την 

προμετωπίδα για την ποιητική 

σύνθεση «Έξι και μια τύψεις για τον 

ουρανό» του Οδυσσέα Ελύτη  

 

• 1962 Εκλέγεται τακτικό μέλος του 

Ινστιτούτου Γραμμάτων και Τεχνών 

(F.I.A.I.). Ολοκληρώνεται στο 

Χίλτον η εγχάρακτη σύνθεση σε 

γιαννιώτικο μάρμαρο και γίνονται τα 

εγκαίνια του  ξενοδοχείου.  

 

   

http://3.bp.blogspot.com/_B6YcgfaNs58/S3We63YIqoI/AAAAAAAAAC8/RuCb2XnY_KQ/s1600-h/10.j


ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009)            

 

 

• 1963 Παρουσιάζει 

σε δεύτερη ατομική 

έκθεση στην 

γκαλερί «Χίλτον» 

την καλλιτεχνική 

δημιουργία των 

τριών τελευταίων 

χρόνων. Εξέχουσα 

θέση κατέχει η 

σειρά «Επιτύμβια», 

Α, Β, Γ, Δ, Ε και Ζ 

καθώς και τα σχέδια 

και οι μελέτες για τις 

αρχιτεκτονικές 

εφαρμογές. 

Επιτύμβια σύνθεση Ζ, 1963 

Επιτύμβια σύνθεση Γ’, [1958–1963]. Λάδι σε 

μουσαμά, 150x150 εκ. Συλλογή ΕΠΜΑΣ 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009)            

 

 

• 1965 Του απονέμεται ο 

Ταξιάρχης του Φοίνικα.  

 

• Ο εκδοτικός οίκος Ίκαρος 

του ζητά να εικονογραφήσει 

τη συλλογή «Ποιήματα» του 

Γεωργίου Σεφέρη.  

 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009)            

• 1973 Βραβεύεται στη Διεθνή 

Έκθεση Χειροτεχνίας στο 

Μόναχο με χρυσό μετάλλιο 

 

• 1978 Τέταρτη ατομική έκθεση 

στην γκαλερί Ζουμπουλάκη. 

Συμμετέχει στην Διεθνή 

Έκθεση 

«Seconde  rencontre internati

onal d’ art contemporain» 

στο Grand Palais στο Παρίσι 

 

• 1979 Του απονέμεται το 

Αριστείο των Τεχνών από 

την Ακαδημία Αθηνών. 

 

• 1983 Αποχωρεί από την 

Ανώτατη Σχολή Καλών 

Τεχνών στις 31 Αυγούστου 

μετά από 36 χρόνια 

συνεχούς διδασκαλίας και 

προσφοράς. 

 

Μόραλης Γιάννης-Girl Untying her 

Sandal, 1973 

Μόραλης Γιάννης-

Couple, 1974 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009)            

• 1988 Αναδρομική έκθεση των έργων του 

στην Εθνική Πινακοθήκη. 

 

• 1999 Του απονεμήθηκε το μετάλλιο 

του Ταξιάρχη της Τιμής. 

 

• 2009 Το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής 

Τραπέζης (ΜΙΕΤ) σε συνεργασία με την 

γκαλερί Ζουμπουλάκη 

παρουσιάζει  «Γιάννης Μόραλης. Σχέδια 

1934 - 1994». Ο Γιάννης Μόραλης 

πεθαίνει 20 Δεκέμβριου στην Αθήνα. 

 

• 2011 Το Μουσείο Μπενάκη, 

παρουσίασε από 9/2- 30/4 /2011 

«Γιάννης Μόραλης - Αρχιτεκτονικές 

Συνθέσεις».  

• Η Εθνική Πινακοθήκη παρουσιάζει από 

12/5 -29/8/2011 Αυγούστου τιμητική 

έκθεση με τίτλο, «Γιάννης Μόραλης, 

ένας κλασσικός του 20ου αιώνα» 113 

έργα του αείμνηστου Έλληνα 

καλλιτέχνη, που είχε δωρίσει ο ίδιος το 

1988 στην Εθνική Πινακοθήκη. 



Εθνική Πινακοθήκη, 5/8/2011 



Εθνική Πινακοθήκη, 5/8/2011 



Εθνική Πινακοθήκη, 5/8/2011 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009) 

 



Στον υπαίθριο φωτογράφο, 1934 

Λάδι σε μουσαμά , 70 x 55 εκ. 

 



Γιάννης Μόραλης, «Οι Χαρτοπαίκτες», 1938, υδατογραφία και μελάνι σε χαρτί: Στο μικρό αυτό 

σχέδιο συνυπάρχουν τρεις σπουδαίοι εκπρόσωποι της γενιάς του Μεσοπολέμου, οι οποίοι ήταν 

στενοί φίλοι. Ο Μόραλης ζωγραφίζει τον γλύπτη Γιάννη Παππά και τον ζωγράφο Νίκο 

Νικολάου να παίζουν χαρτιά στο Παρίσι το 1938 

Γιάννης Μόραλης, «Οι Χαρτοπαίκτες», 1938 



Πρέβεζα, 1940 







Κορίτσια Άρτα 1940 

 



Portrait of a young lady, 1944           Προσωπογραφία Μ. Δ., 1943 

Προσωπογραφία του γλύπτη  

Γιάννη Παππά, 1938 

Προσωπογραφία Ιωάννας Ν. Λούρου, π. 1940 

http://koinotopia.gr/images/stories/remote/http--www.koinotopia.gr-images-stories-AFIEROMATA-Giannis_Moralis-Duo_Files_moralis1946


Γιάννης Μόραλης 

"Φανή", 1949, λάδι σε 

μουσαμά  



Μόραλης Γιάννης - Greece, Island of Hydra 1956 



Γυναικεία Γυμνά 1950 



Γυναικεία Γυμνά 1950-60 

  Καθισμένο Γυμνό  1954,  

Λάδι σε μουσαμά 160x103 εκ.   
Γυναικεία μορφή, 1964 



Προμετωπίδα στο βιβλίο του Oδ. Ελύτη 

Άσμα ηρωικό και πένθιμο για το χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας 

(1962) 
 

                                                                           



Μόραλης Γιάννης (1916 - 2009) 

10 έγχρωμα σχέδια για τα ποιήματα του Γιώργου 

Σεφέρη, 1965 

Κραγιόνια , 24,5 x 35 εκ. 

Αρ. έργου: Π.3430/10 

http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=607&artist_id=4322
http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=607&artist_id=4322
http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=607&artist_id=4322
http://www.nationalgallery.gr/site/content.php?sel=607&artist_id=4322


Εικονογράφηση Ποιημάτων Γ. Σεφέρη  

(Εκδόσεις Ίκαρος, 1965) 

 



Εξώφυλλα βιβλίων του Ελύτη και Σεφέρη των εκδόσεων 

Ίκαρος 

 

   

   

http://koinotopia.gr/images/stories/remote/http--www.koinotopia.gr-images-stories-AFIEROMATA-Giannis_Moralis-anoixta_xartia.jp
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Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα 



Κλασική Αθήνα, ακριλικό σε καμβά, συλλογή Μ. Λάτση  

http://koinotopia.gr/images/stories/remote/http--www.koinotopia.gr-images-stories-AFIEROMATA-Giannis_Moralis-moral


Μόραλης Γιάννης-Άγγελος, 1964 



Λίγο πριν πεθάνει έλεγε ο Μόραλης σε συνέντευξή του στην Καθημερινή. «Έχω 

ζωγραφίσει τόσους αγγέλους στη ζωή μου. Σε λίγο καιρό, θα γίνω και εγώ ένας 

από αυτούς. Να δείτε που μπορεί να 'ναι και το τελευταίο μου καλοκαίρι στην 

Αίγινα...» 



Επιτύμβια Σύνθεση Γ, 1958-1963  

Λάδι σε μουασαμά, 150 x 150 cm  

Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Αθήνα  

 

http://2.bp.blogspot.com/_br_EThhrp-4/Sy9KxQvHV9I/AAAAAAAAKc0/omEoHwDH7CA/s1600-h/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B9%CE%B1+%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7+%CE%93.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_br_EThhrp-4/Sy9KxQvHV9I/AAAAAAAAKc0/omEoHwDH7CA/s1600-h/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B9%CE%B1+%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7+%CE%93.jp




Πανσέληνος Λ, 1977 

 

22 Νοεμβρίου, στη 

βρετανική 

πρωτεύουσα, στο 

πλαίσιο της 

δημοπρασίας 

“European Painting”. 

“Πανσέληνο Λ” του 

Γιάννη Μόραλη, 

φιλοτεχνημένο το 

1977, που έχει 

προεκτιμηθεί με τα 

υψηλά ποσά από 

340.000 έως 

570.000 ευρώ. 



Πανσέληνος, 1977  

Ακρυλικό σε μουσαμά, 176 x 198 cm  

Ιδιωτική συλλογή, Αθήνα 
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"'Αγγελος", 1979/80  

'Εργο του Γιάννη Μόραλη (1916-2009) 

Ακρυλικό σε πανί, 80Χ80 εκ. 

Αρ.Απ.: Π-15 

 



Οι Μπαλάντες της οδού Αθηνάς, (1983) 

εξώφυλλο του ομώνυμου δίσκου του Μ. Χατζιδάκι 



Ερωτικό, 1998 



«Εκεί μακριά, κοντά στη θάλασσα». 

Ακρυλικό σε πανί. Έργο του Γιάννη 

Μόραλη από το 2006  



Ο Γιάννης Μόραλης 

Στο ατελιέ του στην Αίγινα  

2003 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009)            



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009) 

 



Ελύτης, Μόραλης, 

Νικολάου, 1967 
Ελύτης, Μόραλης, 

Τσαρούχης, 1965 







 



Mόραλης   Ελύτης  1980 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009)            
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«Εδώ τελειώνουν τα έργα της 

θάλασσας, τα έργα της αγάπης»   



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009) 

• «Το Ιόνιο με διαπότισε. Εμείς είμαστε του Ιονίου. 
Έχει άλλο φως πιο γλυκό, πιο μαλακό….» 
 
 

• «Έχω τη γνώμη πως η καλή ζωγραφική, όποια 
τεχνοτροπία και αν ακολουθεί, στο βάθος της είναι 
ίδια και ξεκινάει από τον άνθρωπο….» 
 
 

• «Ο έρωτας και ο θάνατος πάνε μαζί. Και τα δυο 
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη ζωή μου…. Τα καλύτερα 
μου έργα βγήκαν από τη στέρηση..» 
 
 

• «Καμιά θεωρία. Άμα πας σε έναν μαραγκό και τον 
ρωτήσεις πως γίνεται κάτι, θα σου πει αμέσως. Έτσι 
χωρίς εξήγηση. Με το ένστικτο. Εγώ δεν ξεκινώ από 
τη θεωρία. Μπορώ εκ των υστέρων να βγάλω μια 
θεωρία, αλλά δεν το θεωρώ χρήσιμο…»  
 

• «Οι ποιητές μου είναι ο Κάλβος, ο Σολωμός, μερικά 
ποιήματα του Σικελιανού και ο Καβάφης. Η 
Ανθολογία δεν μ εγκατέλειψε ποτέ ούτε στο στρατό. 
Την είχα ντύσει με χακί χρώμα για να περάσει 
απαρατήρητη, Τον Σεφέρη και τον Ελύτη τους 
γνώρισα αργότερα. Συνδεθήκαμε. Με τον Ελύτη 
γίναμε φίλοι..» 



ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΟΡΑΛΗΣ (1916-2009) 
• Περί έρωτος: «Ο έρωτας όπως και η 

ζωγραφική είναι άχραντο μυστήριο. Ποτέ δεν 
ξέρεις τι σε έκανε να παραδοθείς σε έναν άνθρωπο 
όπως ποτέ δεν ξέρεις τι καθοδηγεί το χέρι σου την 
ώρα που ζωγραφίζεις. Ποια μυστική δύναμη...». 
 
 

• Για την ποίηση: «Η ποίηση δεν εικονογραφείται. 
Ξεκινάς από το συναίσθημα. Τι σου θυμίζει ένας 
στίχος. Τι σε κάνει να φαντάζεσαι. Ύστερα τα 
πράγματα έρχονται μόνα τους. Για το «Αξιον Εστί» 
έκανα πολλές δοκιμές. Για τον Σεφέρη έβαλα τις 
εικόνες ανάμεσα στα δισέλιδα που μπορεί κανείς 
να τις βγάλει. Δεν το έβρισκα σωστό να τα 
τοποθετώ δίπλα στα ποιήματα. Οι λέξεις των 
ζωγράφων είναι τα χρώματα και τα σχήματα, οι 
εικόνες που παραπέμπουν κάπου». 
 
 

• Για τα έργα του: «Ένα έργο μου πρέπει πρώτα να 
ικανοποιεί τα δικά μου μάτια. Πολλές φορές 
βασανίζομαι με έναν πίνακα. Ψάχνω αυτό που μου 
λείπει και δεν το βρίσκω. Και ξαφνικά, ακόμη και 
ύστερα από καιρό συνειδητοποιώ ότι έλειπε μία 
και μόνη γραμμή. Tη βάζω και τότε ησυχάζω»."  



«Η ερμηνεία κάθε έργου  

είναι ερμηνεία του εαυτού μας.  

Όχι εκείνου που το δημιούργησε,  

αλλά εκείνου που το διαβάζει, το 

βλέπει ή το ακούει...».  

Γιάννης Μόραλης (1916-2009)  
Ο πρωτοπόρος καλλιτέχνης, ο δάσκαλος, ο φιλόσοφος 

Από σπάνια συνέντευξη του Γιάννη 

Μόραλη - Το Βήμα, 9/3/1997)  
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«Κάθε άνθρωπος βλέπει μέσα σ' ένα 

έργο άλλα πράγματα. Οταν λοιπόν 

του τα επεξηγείς εκ των προτέρων, 

περιορίζεις το ίδιο το έργο και τη 

λειτουργία του. [...] Θα έπρεπε να 

αφήνω τη δουλειά μου και να δίνω 

συνεντεύξεις ή να βρίσκομαι 

συνέχεια στις τηλεοράσεις για να μην 

είμαι σνομπ;» 

 

Γιάννης Μόραλης (1916-2009)  
Ο πρωτοπόρος καλλιτέχνης, ο δάσκαλος, ο φιλόσοφος 

Από σπάνια συνέντευξη του Γιάννη 

Μόραλη - Το Βήμα, 9/3/1997)  



Γιάννης Μόραλης (1916-2009)  
Ο πρωτοπόρος καλλιτέχνης, ο δάσκαλος, ο φιλόσοφος 

«Δεν τους καταλαβαίνω αυτούς που μιλούν 

για την ελληνικότητα που υπάρχει στα έργα 

του Μόραλη, λες και ζωγράφιζα κατόπιν 

αποφάσεως. Αυτά είναι βιώματα. Αφού 

είμαι Έλληνας, γεννήθηκα και 

μεγάλωσα εδώ, μου αρέσει η ελληνική 

φύση, αυτομάτως ζωγραφίζω έτσι. Όχι 

κατόπιν αποφάσεως. Όλα αυτά 

συναιρούνται μέσα μου. Ζωγράφιζα όπως 

ζωγράφιζα, διότι αυτό ήταν το φυσικό !».  



 

 

 

Γιάννης Μόραλης (1916-2009)  
Ο πρωτοπόρος καλλιτέχνης, ο δάσκαλος, ο φιλόσοφος 

   

«Η διδασκαλία είναι μια αμφίρροπη σχέση. Ένας 

Λατίνος φιλόσοφος έλεγε πως ο δάσκαλος 

μοιάζει με το ακόνι, δηλαδή το ακόνι κάνει το 

μαχαίρι να κόβει, δίχως κατ' ανάγκη το ίδιο να 

είναι κοφτερό. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό και 

μάλιστα το συμπλήρωσα, προσθέτοντας ότι τα 

μαχαίρια που είναι και τα δύο κοφτερά, ακονίζονται 

το ένα με το άλλο! Έτσι ένιωθα στη σχολή». 

«Ένας από τους λόγους που δεν δίνω 

συνεντεύξεις είναι γιατί μετά νιώθω ότι τα 

έργα περιορίζονται. Θέλω τα έργα μου να 

είναι, όπως κι εγώ, ελεύθερα!». 
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«Ο Μόραλης είναι ο τελευταίος 
ευπατρίδης της αληθινής 

ζωγραφικής (...) Οταν 
συνοφρυώνεται σκέφτομαι, όταν 

χαμογελάει δυναμώνω. Κι ας είναι 
όλη η Ελλάδα εναντίον μου. Το ίδιο 
θα πω και για δυο-τρεις ακόμη. Για 

τον Γκάτσο, τον Ελύτη, τον 
Τσαρούχη και για μερικούς που, 
δυστυχώς, δεν ζούνε πια. Αυτοί 

συνθέσανε τον πολιτισμό της 
μεταπολεμικής Ελλάδας, για να τον 

καταστρέψουν σαν κοράκια οι 
πολιτικοί και οι δημόσιοι 

υπάλληλοι». 

 

Μάνος Χατζιδάκις 



Όταν ο Μόραλης μου έδειξε τις 

ζωγραφιές του, κατάλαβα ότι 

μπορεί να μην υπάρχει διόλου 

αμάξι παρά μόνο δύο ελεύθερα 

άλογα, καλπάζοντας ανεξάρτητα σ΄ 

ένα πράσινο λιβάδι. Κατάλαβα 

πως προκαλούσε έναν 

διάλογο...  

 

 

Γιώργος Σεφέρης 



«Τα χώματα της Αττικής και της 
Αίγινας, τα σώματα των νέων 

κοριτσιών, το φως το 
ταυτόσημο μιας φυσικής και 
ηθικής ευγένειας τα βλέπουμε 
στα τελευταία έργα του Μόραλη 

(σ.σ.: "Επιθαλάμια") ν 
αναδύονται κάποτε με μιαν 
υγρασία θαλασσινή, σαν 

μεγεθυσμένα θραύσματα από 
αρχαίες ληκύθους, ή 

σμικρυμένες νωπογραφίες 
τόπων λατρείας που χάθηκαν 

για πάντα». 

 

Οδυσσέας Ελύτης 



« Η μόνη επιρροή ήτις διαφαίνεται 
εις το έργον του δεν 
προέρχεται από τους 

νεωτερισμούς των συγχρόνων 
σχολών της ξένης, αλλά από 
την ελληνικήν κοσμοθεωρίαν, 
την προσήλωσιν εις τα ιδανικά 
του αισθητού και αισθητικού 
ωραίου. Η παρουσία του Ι. 

Μόραλη είναι ουσιώδης κατά 
την εποχήν μάλιστα όπου τα 

ελληνικά ιδανικά 
απεμπολώνται τοις πάσι». 

 

Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας 



«...Και είναι ελληνική η τέχνη αυτή, 
όχι μόνο γιατί δένεται με 

αδιόρατα αλλά βέβαια νήματα με 
την ελληνική παράδοση αλλά και 

γιατί εκφράζει σε υψηλή 
ποιότητα ένα ουσιαστικό αίτημα 

της σύγχρονης ελληνικής 
Τέχνης: να εκφράσει με 

σύμβολα τον βαθύτερο καημό 
του γένους, την ήρεμη 

καρτερία του θανάτου, τη λιτή 
προσφορά της φρυγμένης 

γης».  

 

 

Μανόλης Χατζηδάκης  

Ο Μανόλης Χατζηδάκης (1909-1998) 

Έλληνας βυζαντινολόγος με σημαντική 

συνεισφορά στην μελέτη της Βυζαντινής και 

της Μεταβυζαντινής ζωγραφικής, ιδιαίτερα της 

Κρητικής Σχολής,  



«Δάσκαλός μου ήταν ο Μόραλης».  
Οι μαθητές του Μόραλη τίμησαν το δάσκαλό τους 

(23/11/2009) 

 

• «Ο μεγάλος καλλιτέχνης διδάσκει καθώς περνάει το δρόμο και όλοι 

σιωπούν», 

 Δημήτρης Μυταράς,  

διάδοχός του στο Α' Εργαστήριο Ζωγραφικής της Σχολής. 

 

• «Ενέπνεε εμπιστοσύνη, σοβαρότητα, ασφάλεια. Ο δάσκαλος 

αφουγκράζονταν την αγωνία μας, παρενέβαινε εύστοχα όταν και 

όπου χρειαζόταν, χωρίς νεφελώδεις θεωρίες και μεγάλα λόγια, 

σοβαρός και σεβάσμιος. Διδαχθήκαμε από το ήθος του, το μέτρο, 

την οικονομία στο λόγο του και στην προβολή του έργου του»,  

 

Τριαντάφυλλος Πατρασκίδης  

πρύτανης της ΑΣΚΤ. 

 

• «Ξέχωρα από το γεγονός ότι η οριζόντια και η κάθετός του μου 

έμεινε και με καθορίζει μέχρι σήμερα, εκείνο που θεωρώ μάθημα 

ζωής είναι η πεποίθησή του ότι "οτιδήποτε θέλεις να κάνεις 

πρέπει να το σπουδάσεις. Το μαθαίνεις μόνο σπουδάζοντάς 

το..."» 

 

Χρόνης Μπότσογλου, πρώην πρύτανης της ΑΣΚΤ.  



O ζωγράφος που μάς έμαθε να βλέπουμε 
Νίκος  Ξυδάκης 

O Mόραλης είναι από τους Έλληνες που μας έμαθαν να 

βλέπουμε. Mας έμαθε να βλέπουμε τον κόσμο 

οργανωμένο σε μορφές, με σχήμα, με σεβασμό προς 

την παράδοση και γενναιοδωρία προς τη 

νεωτερικότητα χωρίς προκαταλήψεις.   

…….. 

Eίπαμε ότι ήταν πάντα μέσα στη ζωή, κολυμπούσε με τα 

νερά, όχι κόντρα στα νερά, και εκμεταλλευόταν το 

ρεύμα για να πάει πιο μακριά. Zούσε στον καιρό και 

ήταν ο καιρός.  

………….. 

Έτσι μάθαινα κι εγώ, ο νεανίας της δεκαετίας ‘70, 

ασύνειδα, πόσο σύγχρονες είναι οι αρχαϊκές εικόνες: η 

φιγούρα της θεάς Tανίτ και το δελφίνι γύρω απ’ την 

άγκυρα στα βιβλία του Eλύτη, λ.χ., υπήρχαν στη Δήλο. 

Eτσι σιγά σιγά έλαμψε μέσα μου το Yποδειγματικό 

Eξώφυλλο: δύο ημικύκλια αντικριστά, ένα μπλέ κι ένα 

μαύρο, στις «Aντιγραφές» του Σεφέρη· το ερωτικό θηλυκό 

στο Tραβέρσο του Kαββαδία, τα λαϊκά Πέριξ, ο Mεγάλος 

Eρωτικός του Xατζιδάκι, με παντού τη στιλάτη, λιτή 

υπογραφή. Aρχαϊκός, παλαιός, μοντέρνος, 

αφαιρετικός, απτός, διαρκής, καθημερινός.  
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Της ΝΑΤΑΛΙ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 

Ελευθεροτυπία  

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2009 

• Από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες της ελληνικής τέχνης του 20ού αιώνα. Ο μεγάλος δάσκαλος 

της ζωγραφικής και της χαρακτικής. Ο «ευπατρίδης», που κατοχυρώθηκε ως βασικός 

εκπρόσωπος της γενιάς του '30, με τη ζωγραφική του «να εκφράζει μεταπολεμικά», όπως έχει 

γραφτεί, «μια από τις καλύτερες και ίσως πιο τεκμηριωμένες εκδοχές του «ελληνότροπου 

μοντερνισμού»».  

 

• Το θέμα του έρωτα του θανάτου και η ανθρώπινη μορφή διατρέχουν το σύνολο της 

δημιουργίας του Γιάννη Μόραλη.  Εκείνος που ενσάρκωσε τον «καλλιτέχνη», αλλά και την 

ουσία της ανθρώπινης πορείας προς την ωριμότητα, εξελίσσοντας μέχρι τέλους την τέχνη 

του διά της αφαιρέσεως. Μαζί με τον Γιάννη Μόραλη, που πέθανε χθες στο σπίτι του, στα 93 

του χρόνια, καταπονημένος τους τελευταίους μήνες, όταν σταδιακά τον εγκατέλειπαν οι 

δυνάμεις του, αποχαιρετάμε την αύρα μιας ολόκληρης «πνευματικής» εποχής.  

 

• Με έναν τρόπο, εκείνη την εποχή αναπαρήγε κι η καθημερινή του διαδρομή στην πόλη, όταν 

βέβαια δεν βρισκόταν στο φτιαγμένο από τον Αρη Κωνσταντινίδη καταφύγιό του στην Αίγινα. 

Διατηρούμε ως ανάμνηση, εκτός από το χιούμορ, την εκλέπτυνση και τα ωραία ελληνικά 

του, την εικόνα τού πάντα καλοντυμένου αστού Μόραλη που κατηφορίζει την 

Δεινοκράτους για τον καφέ του στο «Μπραζίλιαν», διασχίζει τη Βουλής μέχρι τον «Ικαρο» 

και περνά οπωσδήποτε από τις γκαλερί «Ζουμπουλάκη» της Κριεζώτου και της πλατείας 

Κολωνακίου.  

 

 

 



Το παράδοξο με τον Μόραλη είναι ότι όσο 

γινόταν πιο μοντέρνος, τόσο γινόταν 

πιο κλασικός, «πιο αρχαίος» και 

ακόμη, όσο γινόταν πιο αφηρημένος, 

τόσο γινόταν πιο αισθησιακός. Οι 

αντίπαλες καμπύλες των νεανικών 

σωμάτων συμπυκνώνουν πάντα στα 

ώριμα έργα του το ιδεόγραμμα του 

έρωτα. Με αυτό το παντοδύναμο ξόρκι 

ο ζωγράφος αντιμετώπισε νικηφόρα 

το γήρας και τον θάνατο. 

 

Μαρίνα Λαμπράκη – Πλάκα 
Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης 
Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης –  

Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτζου  

Πανσέληνος 

Γιάννης Μόραλης (1916-2009)  
Ο πρωτοπόρος καλλιτέχνης, ο δάσκαλος, ο φιλόσοφος 



Σχόλια στο Απεβίωσε ο ζωγράφος Γιάννης 
Μόραλης 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   B.K.Σ. είπε: 

Τέλος εποχής για την τέχνη με έρμα στην Ελλάδα. Υπάρχουν ακόμη κάποιοι αφανείς που την διακονούν μακρυά από τους λαμπτήρες του 
κατακερματισμένου σήμερα, ίσα ίσα για να παραδώσουν μέσα από τους σκοτεινούς χρόνους που ήδη ήρθαν το νήμα στην γενιά που θα αναγεννηθεί μια 
μέρα πάλι σε ετούτο το Φως… 
 
 2.  Σπύρος είπε: 
Aυτή ειναι η μεγαλύτερη ειδηση τών ημερών…Αλλά δεν έχει ούτε Χριστοφοράκους, ούτε Siemens ,ούτε Γιωργάκηδες,γ ιά να σχολιαστεί. 
Το θέμα ειναι πώς αυτούς τούς ΄σύγχρονους διανοητές΄τού τίποτα,σε μερικά χρονια δεν θα τούς θυμάται ούτε το μικρό τους ανηψάκι … 
Θα τούς έχει θάψει η λήθη.. 
Ο Μόραλης και οι λοιποί μεγάλοι κάπου, κάτι θάχουν μπολιάσει με το έργο τους, που κάποια στιγμή θα ξαναφανεί. 
 
3.   O  archaeopteryx είπε: 

 
όπως και ο Ελύτης, το 96. Ένας ένας, αυτοί που μας έφτιαξαν τις λέξεις και τις εικόνες του τόπου μας. 
Θα μας μείνουν τα Malls και οι επιδοτούμενες βαμμένες ξανθιές. 
 
4.    O   λαθρεπιβατης είπε: 
φτωχαίνουμε, παντού. 
 
5.     dr.thess είπε: 
ενος λεπτου σιγη στα σκυλάδικα της παραλιακής 
 
 6. O  Α.Κ. είπε: 
Φεύγουν σιγά σιγά οι γενιές που είχαν γαλουχηθεί σε μία Ελλάδα που τους μάθαινε το “ΜΕΤΡΟΝ ΑΡΙΣΤΟΝ”, το “ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ” και την 
ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Κάθε ισορροπία. Με πρότυπο τον Παρθενώνα. 
Μένουμε εμείς αγαπητοί, που δεν διδαχθήκαμε στα σχολεία μας ούτε λέξη ουσίας για την τέχνη, ανερμάτιστοι, απαίδευτοι. Πρότυπό  μας, ο καλλιτέχνης που 
κάνει έρωτα με το καρπούζι του ! 
Θλίψη. 
 
  7. O  Στέργιος είπε: 
Ο τελευταίος των Μεγάλων. 
Τώρα μας έμειναν μόνο κάποιοι “μικροί” που αντιγράφουν τον εαυτό τους και δέχονται να ζωγραφίσουν κουτιά γάλατος και διαφημίσεις τραπεζών… 
 
 
 



Ανώνυμος21 Δεκεμβρίου 2009 - 1:03 μ.μ. 

HTAN ΣΠΟΥΔΑΙΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΘΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΠΑΝΤΑ ΠΩΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ 

ΠΕΡΑΣΕ ΜΙΑ ΕΞΕΧΟΥΣΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΕΛΙΝΕΚΟΥΣ!!! 

ΗΤΑΝ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΙΚΑΣΟΣ!! 

 

ΕΙΜΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΜΕΝΗ ΓΙΑ Ο,ΤΙ ΜΑΣ ΑΦΗΣΕ ΦΕΥΓΟΝΤΑΣ...ΜΕΓΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ, 

ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΛΑΙΣΘΗΣΙΑΣ!!  

ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙ!!!!!!!! 

.............................. 

Σσχόλια στο Απεβίωσε ο ζωγράφος Γιάννης 
Μόραλης 

 

http://mpefkogaia.blogspot.com/2009/12/blog-post_21.html?showComment=1261393382030
http://mpefkogaia.blogspot.com/2009/12/blog-post_21.html?showComment=1261393382030
http://mpefkogaia.blogspot.com/2009/12/blog-post_21.html?showComment=1261393382030
http://mpefkogaia.blogspot.com/2009/12/blog-post_21.html?showComment=1261393382030


Ο δάσκαλος και θείος μου Γιάννης Μόραλης 
Χρηστίνα Μόραλη 

 

..Απ’ όσο μπορώ να θυμηθώ, εκτός των μηνών που έλειπε στην 

Αίγινα, τα αδέρφια έτρωγαν μαζί κάθε Κυριακή, ακόμη και ένα 

μήνα πριν φύγει από την ζωή. Κράτησαν μέχρι την τελευταία του 

στιγμή το δέσιμο και την αγάπη, που ήταν παραδειγματική. Μου 

έκανε εντύπωση και παλιότερα, που είχε αρρωστήσει, αλλά και 

τώρα, τον τελευταίο μήνα που έπεσε στο κρεβάτι, ήθελε τα 

αδέρφια του στο πλευρό του……. 

..Θα θυμάμαι πάντα τον μεγάλο δεσμό που είχε με τα 

αδέρφια του, που ήταν πολύ ουσιαστικός. Πάντα, σε 

δύσκολες στιγμές θα στρεφόταν στα αδέρφια του και ιδιαίτερα 

στον πατέρα μου. Υπήρχε αγάπη και σεβασμός μεταξύ 

τους, που, απ’ ό,τι έλεγαν όλοι τους, την ενέπνευσε ο 

πατέρας τους. 

..Εκτός του πόνου που αισθάνθηκα με τον θάνατό του, θεωρώ 

τον εαυτό μου “τυχερό” πού βίωσα τις τελευταίες δύσκολες 

μέρες της ζωής του δίπλα του. Γιατί μου επιβεβαίωσε αυτό 

που ήταν όλη του την ζωή: ένας άνθρωπος με ήθος, 

ευγένεια και σεμνότητα. Η απώλεια είναι πολύ μεγάλη, αλλά 

είμαι τυχερή λόγω συγγένειας να έχω βιώσει τον άνθρωπο 

Γιάννη Μόραλη…… 

Αγγελική Σφίγγα, 1987.  

Έργο τού Γιάννη Μόραλη φτιαγμένο 

για τη Χριστίνα Μόραλη, που το έκανε 

κεραμικό 25 × 25 cm.  

Κυκλοφόρησεσε 200 αντίτυπα. 



Το σπίτι που έζησε ο ζωγράφος την περίοδο 1922-1927 

στην Πρέβεζα 

. 

Η ευρύτερη πνευματική του 

καλλιέργεια το ήθος και η 

ευγένειά του που τον διέκριναν 

στην προσωπική του ζωή τού 

προσέδωσαν τον τίτλο: "Ο 

ευπατρίδης της ελληνικής 

ζωγραφικής".  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Yiannis_Moralis_house_at_Preveza.JP
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Yiannis_Moralis_house_at_Preveza.JP




http://www.youtube.com/watch?

v=waC2q4fL1Mo 
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• http://www.youtube.com/watch?v=waC2q4

fL1Mo 
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