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ΕΚΘΕΗ ΜΕ ΕΡΓΑ ΣΟΤ ΓΙΩΡΓΟΤ ΦΑΡΑΚΙΔΗ 

Αίκουςα εκδθλώςεων Μονισ Λαηαριςτών 

Πζμπτθ 14 – Σρίτθ 19 επτεμβρίου 2017 

Εγκαίνια: Πζμπτθ 14/9, 18.30 

  

Σιμώντασ τθν αγωνιςτικι και καλλιτεχνικι προςφορά του κομμουνιςτι εικαςτικοφ Γιώργου 

Φαρςακίδθ, θ Κομματικι Οργάνωςθ Κεντρικισ Μακεδονίασ του ΚΚΕ διοργανώνει προσ τιμιν 

του ζκκεςθ με τα ζργα του, από τθν Πζμπτθ 14 ζωσ και τθν Σρίτθ 19 επτεμβρίου 2017, ςτθν 

αίκουςα εκδθλώςεων τθσ Μονισ Λαηαριςτών (1οσ όροφοσ του παλαιοφ κτιρίου). 

Σα εγκαίνια τθσ ζκκεςθσ κα πραγματοποιθκοφν τθν Πζμπτθ 14 επτεμβρίου ςτισ 18.30 και 

κα είναι παρών και ο ίδιοσ ο Γιώργοσ Φαρςακίδθσ. Οι ώρεσ λειτουργίασ τθσ ζκκεςθσ είναι 

από τισ 17.00 ζωσ τισ 21.00 και θ είςοδοσ κα είναι ελεφκερθ και ανοιχτι ςτο κοινό. 

Η ζκκεςθ κα πραγματοποιθκεί παράλλθλα και ςτο πλαίςιο του 43ου Φεςτιβάλ ΚΝΕ – 

«Οδθγθτι» που ζχει προγραμματιςτεί για 14 – 15 – 16 επτζμβρθ ςτο πρώθν τρατόπεδο 

Παφλου Μελά. 

Ο Γ. Φαρςακίδθσ, ςφμβολο τθσ ιςτορίασ τθσ Αριςτεράσ, ζχει μια ςχζςθ βακφτερθ με τθν 

ελλθνικι ιςτορία. Γεννικθκε το 1924 ςτθν Οδθςςό τθσ οβιετικισ Ζνωςθσ και ζηθςε ςτο ςπίτι 

τθσ Φιλικισ Εταιρίασ που ιταν ιδιοκτθςίασ του πατζρα του. Σουσ τίτλουσ ιδιοκτθςίασ 

παραχώρθςε ςτο Ίδρυμα Ελλθνικοφ Πολιτιςμοφ κακώσ και τα αντικείμενα του ςπιτιοφ που 

αναβιώνουν ζνα τυπικό αςτικό ςπίτι τθσ ελλθνικισ παροικίασ τθσ Οδθςςοφ ςτισ αρχζσ του 

προθγοφμενου αιώνα. 

 



 

Με τον ερχομό του ςτθν Ελλάδα το 1934 κα ηιςει ςτθ Θεςςαλονίκθ τα γεγονότα του Μάθ 

του ’36, τον πόλεμο του ’40, τθ γερμανικι Κατοχι και κα ςυμμετάςχει ςτθν Αντίςταςθ. 

Ανταρτοεπονίτθσ, δεκαοχτώ χρονών, δφο φορζσ τραυματίασ ςε μάχθ με Γερμανοφσ και 

Βοφλγαρουσ, ζμεινε ανάπθροσ ςτα δφο του χζρια. Κατά διαςτιματα ζχει κάνει ςε 

ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ και άλλουσ τόπουσ κράτθςθσ δεκαεξίμιςι χρόνια. 

Αυτοδίδακτοσ ςτουσ τόπουσ τθσ κράτθςθσ του, ηωγραφίηει και χαράηει κζματα με 

περιεχόμενο από τθ ηωι των ςυγκρατοφμενων ςυναγωνιςτών του κι αργότερα από τουσ 

αγώνεσ του ελλθνικοφ λαοφ. 

Διαβάςτε εδώ μια ςυνζντευξθ με τον Γιώργο Φαρςακίδθ 
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