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Η νέα περιοδική έκθεση του Μουσείου της Τράπεζας της Ελ-
λάδος, Αλέξανδρος Κορογιαννάκης (1906-1966) – Χαρακτική, 
είναι µια ακόµη συνεισφορά της Τράπεζας στη διάσωση, δια-
φύλαξη και προαγωγή του πολιτισµού της χώρας µας.

Μετά την έκθεση για τον Μιχαήλ Αξελό, τον πρώτο σχεδιαστή 
ελληνικών τραπεζογραµµατίων και αξιών, η Τράπεζα φωτίζει 
πτυχές του έργου του διαδόχου του – επίσης υπαλλήλου της 
Τράπεζας. Η σχεδίαση τραπεζογραµµατίων και αξιών είναι 
µια τέχνη ιδιαίτερη, το προϊόν της οποίας δεν είναι µόνο προ-
σιτό σε όλους µας, αλλά συνιστά – συχνά ανεπίγνωστα για 
τους περισσότερους από εµάς – κοµµάτι της καθηµερινότη-
τάς µας, λόγω του συναλλακτικού ρόλου του χρήµατος και 
της αναπόφευκτης καθηµερινής τριβής µας µε αυτό.

‰ Αλέξανδρος Κορογιαννάκης (1906-1966), ζωγράφος, 
χαράκτης και σχεδιαστής τραπεζογραµµατίων, δηµιούργη-
σε πλούσιο ζωγραφικό και χαρακτικό έργο. Η έκθεση αυτή 
επικεντρώνεται στα χαρακτικά του και σε διάφορες εκφάν-
σεις της τέχνης της χαρακτικής, όπως αναδύονται από τις 
ξυλογραφίες, τις χαλκογραφίες και τις λιθογραφίες του. Στα 
εκθέµατα συγκαταλέγονται µακέτες και εκτελεσµένα τραπε-
ζογραµµάτια, βιβλία και λευκώµατα που εικονογράφησε, 
καθώς και ευχετήριες και αναµνηστικές κάρτες που φιλοτέ-
χνησε. Η έκθεση περιλαµβάνει αντιπροσωπευτικά χαρακτικά 
του συνόλου του έργου του καλλιτέχνη, το οποίο χαρακτη-
ρίζει η σταθερή επιλογή του να τοποθετεί τον άνθρωπο στον 
πυρήνα της εικαστικής του δηµιουργίας.

Γιάννης Στουρνάρας

∆ιοικητής 
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The new temporary exhibition of the Museum of the 
Bank of Greece, Alexandros Korogiannakis (1906-1966) – 
Printmaking, is another contribution of the Bank to the 
preservation and promotion of Greek culture.

After the temporary exhibition Michael Axelos (1877-
1965) Between Two Worlds, on the first designer of Greek 
banknotes and securities, the Bank of Greece sheds light 
on the various facets of the work of his successor – also 
an employee of the Bank. The design of banknotes and 
securities is a distinct kind of art, the physical expression of 
which is not only accessible to us all, but also an undeniable 
part of our everyday life, due to the transactional role of 
money and its inevitable day-to-day use.

Alexandros Korogiannakis (1906-1966), painter, printmaker 
and banknote designer, created a rich body of paintings 
and prints. The exhibition focuses on his prints and on the 
multiple uses of printmaking, i.e. his woodcuts, engravings 
and lithographs. Among the exhibits one can come across 
preliminary banknote designs and issued banknotes, 
illustrations of albums and books, even greeting cards. The 
exhibition showcases representative prints of the artist’s 
oeuvre, which is marked by his firm choice to always place 
man at the heart of his artistic creation.

Yannis Stournaras

Governor
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ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ - ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ 

O Αλέξανδρος Κορογιαννάκης ανήκει στην πρώτη γενιά Ελλή-
ν° ν fαλλι”εχνών που ©ροσ™γγι¥αν ”η Äαρακ”ιfή, ™να fαλλιτε-
χνικό πεδίο που είχε σταµατήσει να διδάσκεται στην Ελλάδα 
από τις αρχές του 20ού αιώνα. Μαζί µε τον A. Θεοδωρό-
πουλο, τον E. Παπαδηµητρίου και τον E. Ζέππο, είναι όλοι 
ζωγράφοι, απόφοιτοι της Σχολής Καλών Τεχνών µε καθη-
γητές έµπειρους, αλλά συντηρητικούς, ζωγράφους. Συνε-
πώς, η εκπαίδευσή τους πάνω στις τεχνικές της χαρακτικής  
– ξυλογραφία, χαλκογραφία  λιθογραφία – ήταν αδύνατη 
στην Ελλάδα. Οι καλλιτέχνες  αυτοί, που  έµειναν γνωστοί 
για το χαρακτικό τους έργο κυρίως, είναι αυτοδίδακτοι στη 
χαρακτική, µαθαίνοντας τα απαραίτητα για τις τεχνικές σε τα-
ξίδια τους στην Ευρώπη. 

ALEXANDROS KOROGIANNAKIS - PRINTMAKING

Alexandros Korogiannakis belongs to the first generation 
of Greek artists who turned their hand to printmaking, an 
art that had ceased being taught in Greece since the early 
20th century. Korogiannakis, Angelos Theodoropoulos, 
Efthymios Papadimitriou and Emmanuel Zeppos were all 
painters and graduates from the Athens School of Fine Arts, 
with studies under experienced albeit conservative painters. 
Hence, formal training in the techniques of printmaking  
– woodcut, engraving, lithography – was unavailable at the 
time in Greece. If these artists managed to make a name 
for themselves as printmakers, it was largely through self-
instruction and some basic training in printmaking received 
in Europe.
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Η µεγάλη τοµή στην ελληνική χαρακτική γίνεται το 1928 µε 
την έκθεση του ∆ηµήτρη Γαλάνη στο Ιλίου Μέλαθρον, όπου 
παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά χαρακτικά του στην Ελλάδα. 
Το πιθανότερο είναι ότι ο §. Κορογιαννάκης, σπουδαστής τότε 
στη Σχολή Καλών Τεχνών, την επισκέφθηκε. Με αφορµή την 
έκθεση αυτή, άρχισε να δηµιουργείται στην Αθήνα ένα κλίµα 
γύρω από τη χαρακτική: ήταν µια από τις αιτίες που οδήγησαν 
στην απόφαση για την επαναλειτουργία του εργαστηρίου χα-
ρακτικής στη Σχολή Καλών Τεχνών το 1934. 

∆ηµιουργείται λοιπόν ένα ιδιαίτερο κλίµα που οδήγησε στη 
δηµιουργία ξυλογραφιών κυρίως, από νέους Έλληνες χαρά-
κτες προσανατολισµένους στη χαρακτική του γερµανικού εξ-
πρεσιονισµού της πρώτης δεκαετίας του 20ού αιώνα, που 
διαδόθηκε στην Ελλάδα στη δεκαετία του 1930. ‰ Κορογιαν-
νάκης είναι πιθανό να έµαθε τα στοιχειώδη της ξυλογραφίας 
από τον Γερµανό χαράκτη Klaus Vrieslander (Κλάους Φρισλά-
ντερ), που εγκαταστάθηκε στην Αθήνα το 1932. 

Αποφοιτώντας από τη Σχολή Καλών Τεχνών το 1929, ο Κο-
ρογιαννάκης εργάζεται αρχικά ως σκιτσογράφος σε αθηναϊκές 

A major turning point for Greek printmaking was the 1928 
Dimitris Galanis retrospective, held at the Iliou Melathron 
(also known as the Schliemann Mansion) in Athens and 
featuring some of the artist’s prints, never before exhibited 
in Greece. This exhibition, which Korogiannakis – then a 
student at the School of Fine Arts – is likely to have visited, 
sparked a newfound interest in printmaking and was one of 
the reasons behind the decision to reopen the printmaking 
workshop at the Athens School of Fine Arts in 1934. 

Thus, the ground had become fertile for the production of 
prints, mainly woodcuts, by young Greek artists, influenced 
by German Expressionist printmaking of the first decade of 
the 20th century, which by the 1930s had become well-
known in Greece, too. Korogiannakis was probably initiated 
into the techniques of woodcut by the German engraver 
Klaus Vrieslander, who made Athens his home in 1932.

After graduating from the School of Fine Arts in 1929, 
Korogiannakis initially worked as a cartoonist for Athenian 



13

εφηµερίδες. Στο διάστηµα 1930-35 δηµοσιεύονται οι πρώ-
τες ξυλογραφίες του σε πλάγιο ξύλο στο περιοδικό Πρωτο-
πόροι, µετέπειτα Νέοι Πρωτοπόροι, που υπογράφονται µε τα 
ψευδώνυµα  fi.Σώκορος και §.  Καλέµης. Πρόκειται για έργα 
µε αποκλειστική θεµατογραφία εργάτες. Είναι µια ενότητα µε 
ευδιάκριτα χαρακτηριστικά, µε το επαναλαµβανόµενο µοτίβο 
”ου ¥fυµµ™νου εργάτη να fυριαρχεί (οιfοδόµοι, ηλεκ”ρολό-
γοι, µιναδόροι, µεταλλωρύχοι, αλλά και άνεργοι και απεργοί) 
και να πλαισιώνεται από συναφείς µορφές. Η χάραξη γίνεται 
σε πλάκες, όπου διακρίνονται νευρικές, δραµατικές χαρακιές, 
αλλού οι απόλυτα απαραίτητες και αλλού µε λίγο πυκνότε-
ρη χάραξη. Η υφή του πλάγιου ξύλου αναδεικνύει συνθέσεις 

newspapers. Between 1930 and 1935, he published his 
first woodcuts in the magazine Protoporoi (“Pioneers”), 
later renamed Neoi Protoporoi (“New Pioneers”), using 
the pseudonyms ‘G. Sokoros’ and ‘A. Kalemis’ (in Greek, 
sokoro and kalemi are two terms of the printmaking trade, 
the first denoting “a cut of wood against the grain”, the 
second a “burin”). These early works, themed exclusively 
around labourers, form a series with salient characteristics: 
the recurring image of a stooping worker (builder, electrician 
or miner), but also of jobless people and workers on strike, 
surrounded by similar figures. These prints have been carved 

©
 Α

ρχ
εί

ο 
Χ

.Φ
λω

ρά
κη

 / 
C

h.
 F

lo
ra

ki
s 

A
rc

hi
ve

Πρωτοπόροι και Νέοι Πρωτοπόροι, εξώφυλλα 

Pioneers and New Pioneers, covers



14

Στο Λαύριο, 1936, Συλλογή Alpha Bank

In Lavrio, 1936, Alpha Bank Collection
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που υποστηρίζουν την έκδηλη τάση του καλλιτέχνη για έντο-
νη fοιν° νική διαµαρτυρία. Οι Äωρίς χαρακτηρισ”ικά µορ±™ς, 
οι µηχανικές κινήσεις, το φόντο όπου διακρίνεται µόνο ο ερ-
γασιακός χώρος, οι χτισµένες πυκνά συνθέσεις, µε ελάχιστη 
ελεύθερη επιφάνεια, πετυχαίνουν τον σκοπό του χαράκτη, 
που µόλις έχει µάθει ορισµένα στοιχεία για τη χάραξη του 
ξύλου: οι εικόνες του, µε στοιχεία κοινωνικής κριτικής, υπο-
γραµµίζουν τον αριστερό προσανατολισµό του Κορογιαννάκη. 

Οι ξυλογραφίες Στο Λαύριο (1936) και Λατόµισσες (1937), ενώ 
ανήκουν στην παραπάνω ενότητα, είναι τα έργα που ορίζουν 
µια ενδιαφέρουσα εξέλιξη στο ύφος και στον τρόπο γραφής 
του. ‰ ίδιος, δείχνοντας  πλέον περισσότερη εµπιστοσύνη στις 
δυνατότητές του, αποκτά διακριτό προσωπικό ύφος: φροντί-
ζει περισσότερο τις µορφές, προσθέτει κάποια ιδιαίτερα χαρα-
κτηριστικά, αµβλύνει την αίσθηση της µάχης, τονίζει κάποια 
αισιόδοξα στοιχεία, σχεδιάζει εξωτερικούς χώρους. Αγρότες 
και αγρότισσες, πλύστρες, υφάντριες, θερίστριες, ψαράδες, 
συνήθως σε οµάδες των δύο ή τριών, γεµίζουν πάλι την επι-
φάνεια του έργου, όµως η κίνησή τους πλέον έχει ρυθµό και 

on wood planks, in nervous and dramatic cuts, minimal in 
some places, slightly denser in others. The texture of the 
wood plank is particularly suited for compositions with a 
strong social protest message. The featureless faces, the 
mechanical movements, the background with only the 
workplace discernible, the dense organisation of visual ele-
ments leaving very little surface blank, all serve the purpose 
of the novice printmaker starting his first ventures into the art 
of the woodcut: the images, with their undercurrent of social 
criticism, echo the artist’s left-leaning political convictions.

His woodcuts In Lavrio (1936) and Women Quarry Workers 
(1937), although similar in theme to his first series of works, 
mark an interesting shift in style and artistic vocabulary. 
Having grown more confident, Korogiannakis develops 
his own distinct style, treating his figures in more detail, 
adding a few facial features, toning down the militant 
atmosphere, underlining certain optimistic elements and 
depicting outdoor scenes. Farmers, fishermen, women 
washing, women weaving, women harvesting  – often in 
groups of two or three – once again populate the surface 
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τα σχήµατα που αποτελούν τα σώµατα γίνονται περισσότερο 
στρογγυλεµένα και γαλήνια. Η αίσθηση των έργων που δη-
µιουργούνται στη διετία 1936-38 είναι ειρηνική, η διάθεση 
αισιόδοξη, η εκφραστικότητα συγκρατηµένη, η γραµµή ήρε-
µη, ενώ διακρίνονται κάποια χαρακτηριστικά στα πρόσωπα 
και µερικές διακοσµητικές λεπτοµέρειες. Πρόκειται για µια ενό-
τητα έργων που εξέθεσε στην Πανελλήνιο Έκθεση Ελληνικής 
Πρωτοτύπου Χαρακτικής, η οποία έλαβε χώρα τον ∆εκέµβριο 
του 1938 στην Αθήνα και συγκέντρωσε για πρώτη φορά το 
έργο των χαρακτών της γενιάς του, αλλά και των νέων που 
τότε µόλις αποφοιτούσαν από τη Σχολή. 

Κατά την παραµονή του στη Βιέννη το 1939 και το 1949-50, 
διδάσκεται τις τεχνικές της χαλκογραφίας και της χάραξης σε 
ατσάλι, απαραίτητες για την επαγγελµατική του δραστηρι-
ότητα ως σχεδιαστή χαρτονοµισµάτων για την Τράπεζα της  
Ελλάδος. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να διαπιστώσει τις διαφο-
ρές ανάµεσα στη χάραξη του ξύλου και του µετάλλου, καθώς 
και στο αποτέλεσµα που προκύπτει. Τις επόµενες δεκαετίες, 
στα χαραγµένα σε ξύλο και σε χαλκό έργα του, εναρµονίζει 

of the work, but now their movements have rhythm and 
their bodies are moulded in rounder, less agitated shapes. 
Korogiannakis’s prints from the period 1936-38 exude 
a sense of tranquillity, the mood is more optimistic, the 
expression more restrained and the lines calmer, while some 
facial features and decorative details are visible. This series 
of woodcuts was displayed at the Panhellenic Exhibition of 
Original Greek Prints, held in Athens in December 1938, 
bringing together for the first time printmakers from 
Korogiannakis’s generation, but also younger artists fresh 
out of the Athens School of Fine Arts.

During his time in Vienna in 1939 and again in 1949-50, 
Korogiannakis received training in the techniques of copper- 
and steel-plate engraving, which he needed for his work 
as banknote designer at the Bank of Greece. This gave him 
the opportunity to see the differences between working on 
wood and working on metal and the different effect created 
by each medium. In the following decades, he would work 
with the two media with great versatility, adjusting his 
subject-matter or its treatment accordingly.
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επιλεκτικά τη θεµατολογία του ή την εκφράζει ανάλογα µε τη 
χάραξη που γνωρίζει ότι θα προκύψει από κάθε επιφάνεια.

Μετά το 1947 είναι πλέον µόνιµος συνεργάτης στο νεοσύ-
στατο Ίδρυµα Εκτυπώσεως Τραπεζογραµµατίων και Αξιών 
(ΙΕΤΑ) της Τράπεζας της Ελλάδος, δουλεύει όµως παράλλη-
λα και στη χαρακτική και στη ζωγραφική. Πολλές είναι οι πε-
ριπτώσεις έργων που έχουν φιλοτεχνηθεί ως πίνακες και στη 
συνέχεια έχουν µεταφερθεί σε χαρακτικό ή και το αντίθετο. 
‰ Κορογιαννάκης έχει αρκετά έντονη εκθεσιακή δραστηριό-
τητα σε οµαδικές εκθέσεις, αλλά µόνο το 1957 παρουσιάζει 
το έργο του σε ατοµική έκθεση και µάλιστα εκτός Ελλάδος, 
στην Αλεξάνδρεια. Παρ’ όλα αυτά το έργο του στη µεταπο-

In 1947, Korogiannakis became a permanent employee of 
the Bank of Greece at its newly established Banknote Printing 
Works (IETA), but continued to work on his own printmaking 
and painting projects. Numerous are the works that he first 
painted on canvas and then reworked as prints, or the other 
way round. Despite a rather long record of participations 
in group exhibitions, it was only in 1957 that he staged a 
solo exhibition and – it is worth noting – outside Greece, in 
Alexandria, Egypt. Nevertheless, his output from the post-

Όχθη του ∆ούναβη, 1939-40, Ιδιωτική Συλλογή

Danube Bank, 1939-40, Private Collection
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λεµική περίοδο και έως τον πρόωρο θάνατό του, το 1966, 
παρουσιάζει συνάφεια και εξελίσσεται µε συνέπεια και συχνά 
µε κάποιες εξάρσεις πρωτοτυπίας.

Στη διάρκεια αυτών των ετών ασχολήθηκε παράλληλα µε 
διάφορα θέµατα στη χαρακτική, εξασκώντας περισσότερο τις 
ικανότητές του, ιδίως στη χάραξη του χαλκού, και δίνοντας 
κάποια αρκετά ενδιαφέροντα αποτελέσµατα µε τη δηµιουρ-
γία διακριτών θεµατικών ενοτήτων:

war period until his untimely death in 1966 is coherent and 
evolves consistently, with occasional flashes of originality.

During those years and in parallel to his banknote design 
career, he worked on various themes in printmaking, 
increasingly honing his skills, particularly in engraving, and 
producing some interesting works, which can be grouped 
into the following broad thematic categories:

Σκύρος, 1959, Ιδιωτική Συλλογή

Skyros, 1959, Private Collection



19

- Τοπία της Ελλάδας και εικόνες της πόλης, σχεδιασµένα 
µε τις δικές του απαραίτητες απλοποιήσεις, όπου χρησιµο-
ποιούνται εκ νέου γνώριµα µοτίβα ως παραπληρωµατικά 
στοιχεία. Στις ξυλογραφίες Μύκονος (1948, τρία συναφή 
έργα), Ακρόπολη (1950), Κυκλάδες και Σαντορίνη (1957), 
Στην αυλή (1958-60), Σκύρος και Σκόπελος (1959) στοχεύ-
ει περισσότερο σε µια ειδυλλιακή περιγραφή, κοινή  στις 
προτιµήσεις των περισσότερων καλλιτεχνών αυτής της επο-
χής. ∆εν επιθυµεί να πρωτοτυπήσει, εστιάζει σε µία εντυ-
πωσιακή για τον ίδιο όψη και αποδοµεί τα υπόλοιπα. Με 
αδρό χτίσιµο των όγκων των κτηρίων και δοµηµένη γενική 
εικόνα, οι ξυλογραφίες του θυµίζουν αντίστοιχες προσπά-
θειες του Γιώργου Μόσχου και του Γιώργου Βελισσαρίδη.

- Greek landscapes and cityscapes, rendered with the 
simplification characteristic of the medium, where familiar 
motifs once again serve as complementary elements. With 
his woodcuts Mykonos (1948, three works by the same 
title), Acropolis (1950), Cyclades and Santorini (both 1957), 
In the Courtyard (1958-60), Skyros and Skopelos (both 
1959), Korogiannakis aspires to a more idyllic description, 
a common predilection among most Greek artists at the 
time. Without seeking to be original, he focuses on an 
aspect that he finds intriguing and deconstructs the rest. 
With the roughly carved volumes of the buildings and the 
well-articulated overall image, these woodcuts bring to 
mind similar efforts by fellow artists Georgios Moschos 
and Georgios Velissaridis.
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- Εργάτες και τεχνίτες, µια θεµατολογία στην οποία επιστρέ-
±ει, ¥ε Äαραf ”ιf ά µε ”ί”λους ό©° ς Λατοµείο, Ταρσανάς, 
Ανοικοδόµηση (1948), Μεγάλη τουρµπίνα (1957),  Ναυπη-
γείο (1955-60), Κερατσίνι (1957), Γιαπί (1958), Στο λιµάνι 
(1960). Οι ανθρώπινες µορφές σχεδιάζονται µε υπερτονι-
σµένη δραµατική κίνηση, όπως παλαιότερα, δεν καταλαµ-
βάνουν όµως πλέον όλη τη σύνθεση. Μεταµορφώνονται 
¥ε ¥”οιÄεία µ™¥α ¥”ον Ä®ρο ενός λιµανιο£, µιας ¥υνοιf ί-
ας, µιας στοάς, ενός δρόµου. Ενδιαφέρον έχει η επανα-
διαπραγµάτευση θεµάτων από τη δεκαετία του 1930, τα 
οποία ο Κορογιαννάκης χειρίζεται µέσα από µια νέα οπτική 
fαι ξανα¥Äεδιά²ει µε αρf ε”™ς α±αιρ™¥εις, ε¥”ιά²ον”ας ”®ρα 
στο αισθητικό αποτέλεσµα και όχι στο κοινωνικό µήνυµα, 
όπως για παράδειγµα στα έργα: Θέρος (1937) και αντίστοι-
χα Θερίστριες (1950), Ξελάκωµα (1937) και αντίστοιχα Στον 
αγρό (1960), Τρύγος (1937) και αντίστοιχα Αµπέλι (1955) 
και Αγρότισσες (1957). 

- Workers and artisans, a recurring theme in prints with ti-
tles such as Quarry, Boatyard, Reconstruction (1948), Great 
Turbine (1957), Shipyard (1955-1960), Keratsini (1957), 
Building Site (1958), At the Harbour (1960). The human 
figures are given exaggerated dramatic movement, as be-
fore, but no longer occupy the entire composition, now 
mere elements within the space of a harbour, a neighbour-
hood, a mining gallery or a road. Interestingly, Korogianna-
kis revisits themes from the 1930s, but treats them from a 
new perspective and redraws them with considerable ab-
straction, focusing now on the aesthetic outcome rather 
than the social message: one need only compare Grain 
Harvest (1937) with Women Harvesting (1950), Digging and 
Shovelling (1937) with In the Field (1960), Grape Harvest 
(1937) with Vineyard (1955) and Women Farmers (1957).

Ταρσανάς, 1948, 
Ιδιωτική Συλλογή

Boatyard, 1948, 
Private Collection
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- Γυµνά και προσωπογραφίες χαράζονται κυρίως ως χαλ-
κογραφίες, όπου διακρίνεται η πολύ σίγουρη και καθαρή 
λεπτή γραµµή στην περιγραφή των προσώπων και των 
σωµάτων και όπου ο Κορογιαννάκης εµφανίζεται ιδιαίτε-
ρα λυρικός. Με πρώτη απόπειρα την εικονογράφηση µε 
ξυλογραφίες των Απαγορευµένων ποιηµάτων του Charles 
Baudelaire (Σαρλ Μπωντλαίρ) το 1946, δηµιουργεί  γυ-
µνά µεγάλης ευαισθησίας, χαλκογραφίες µε µαύρη τεχνι-
κή, µε ιδιαίτερο τονισµό στα πρόσωπα και στα προσεκτι-
κά σχεδιασµένα σώµατα των γυναικών, που κυριολεκτικά 
προβάλλουν µέσα από το σκοτεινό φόντο που δηµιουργεί 
αυτή η τεχνική, φωτίζοντας µόνο στρογγυλεµένους όγκους,  
όπως για παράδειγµα στα έργα Λήδα (1957) και Λήδα και 
κύκνος (1960).

- Nudes and portraits, mostly engravings, executed with 
a very confident and fine clear-cut line in the rendering 
of the faces and bodies, exuding lyricism. Building on the 
woodcuts made in his first attempt at book illustration for 
a Greek edition of Charles Baudelaire’s Banned Poems in 
1946, Korogiannakis creates very evocative nudes, etched 
in the manière noire technique, with highlights on the 
faces and the carefully drawn bodies of female figures that 
stand out against the dark background associated with 
this technique, illuminating only rounded volumes, such 
as in Leda (1957) and Leda and the Swan (1960).

Από τα Απαγορευµένα ποιήµατα, 1946

From the Banned Poems, 1946
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- Συνθέσεις µε αντικείµενα που δηµιουργούνται στη δεκαε-
τία του 1950 ως πειραµατικές προσπάθειες, µε στοιχεία της 
αφαίρεσης, έτσι όπως µπορεί να τα ενστερνιστεί και να τα 
µε”αγράψει.  Συγf εfριµ™να αν”ιf είµενα, ό©° ς µου¥ιfά όρ-
γανα, πήλινα κανάτια, κοχύλια, φρουτιέρες, λάµπες πετρε-
λαίου, φανάρια, βιβλία, συνδυάζονται σε αυστηρές, ισορ-
ροπηµένες συνθέσεις σχηµάτων που προβάλλονται πάνω 
σε γεωµετρηµένα πλαίσια: Λάµπα (1955), Νεκρή φύση µε 
φανάρια (1955-60), Νεκρή φύση µε λάµπα (1958), Αρχαί-
ες φόρµες (1958), Νεκρή φύση µε λάµπες (1960), Νεκρή 
φύση µε λύρα (1960).

- Still life compositions created in the 1950s as part of 
the artist’s experimentation, with elements of abstrac-
tion adopted and transcribed in his own style. Objects 
as dissimilar as musical instruments, clay jugs, seashells, 
bowls of fruit, oil lamps, lanterns and books are com-
bined in strict, balanced compositions of shapes, framed 
against a geometric background: Lamp (1955), Still Life 
with Lanterns (1955-60), Still Life with Lamp (1958), Ancient 
Forms (1958), Still Life with Lamps (1960), Still Life with 
Lyre (1960).

Νεκρή φύση µε λύρα, 1960, Ιδιωτική Συλλογή

Still Life with Lyre, 1960, Private Collection
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- Σε ώριµη ηλικία πλέον, προσπαθεί να κατανοήσει και να 
©ρο¥ε”αιρι¥”εί fά©οια ¥”οιÄεία ©ρ° ”ο©ορίας, αρf ε”ά ©α-
ρ°Äηµ™να βέβαια, ™Äοντας ως ”ότε αfl λου«ήσει µάλλον 
συντηρητικές οδούς. Το ίδιο συµβαίνει και µε τα πολύ τε-
λευταία του έργα, κυρίως χαλκογραφίες: παιχνίδια σχηµά-
των βασισµένα στον ρυθµό και τις αντιθέσεις και µε µεγάλες 
σκοτεινές, αλλά δουλεµένες επιφάνειες, όπου κυριαρχεί το 
παιχνίδι της γραµµής που διακόπτεται από απόλυτα λευκές 
αδούλευτες επιφάνειες, όπως τα έργα Πανιά (1955-60), Φι-
γούρες (1957), Ντο µπεµόλ (1958-60), Τρεχαντήρι (1960), 
Σπάρτη (1960), Καΐκια (1960), Ψαράδες µε καλάθια (1960), 
Σύνθεση (1960), Βιολογικές µορφές fαι Προπατορικό (1960-
61), Κότερα (1965) και η σειρά ∆ιαπλανητικά Α, Β, Γ (1960).

- Later on, at a mature age, Korogiannakis tries to un-
derstand and assimilate some elements of the avant-
garde – although quite belatedly – after so many years 
of moving along rather conservative paths. The same 
can be said about his last works, mostly engravings: in-
terplays of shapes based on rhythm and contrasts, with 
large, dark but elaborately worked surfaces dominated by 
crisscrossing lines and hachures, interrupted by perfectly 
white surfaces, such as Sails (1955-60), Figures (1957), Do 
bémol (1958-60), Trehantiri (1960), Sparti (1960), Caïques 
(1960), Fishermen with Baskets (1960), Composition (1960),  
Biomorphs and Original Sin (1960-61), Sailboats (1965) and 
the series Interplanetary A, B, C (1965).

Τρεχαντήρι, 1960, Ιδιωτική Συλλογή

Trehantiri, 1960, Private Collection
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Όµως, επειδή αφενός είναι εξαιρετικά πειθαρχηµένος, λόγω 
της επαγγελµατικής του ενασχόλησης µε το σχέδιο του χαρ-
τονοµίσµατος, αφετέρου βρίσκεται σε ώριµη ηλικία, δεν µπο-
ρεί να εν¥”ερνι¥”εί πλ™ον ”ην απόλυτη ανα”ρο©ή. Προ¥©αθεί 
να αφοµοιώσει κάποια στοιχεία, δηµιουργώντας ένα προσαρ-
µοσµένο σύµπαν. Η µεγάλη τεχνική του αρτιότητα του δίνει 
αυτή τη δυνατότητα, δεν µπορεί όµως να αλλάξει την οπτική 
”ου. Το ¥£νολο ”ου ™ργου ”ου ™Äει fάποιες σηµαν”ιf™ς εξάρ-
σεις και µια ειλικρινή προσέγγιση σε θέµατα που τον άγγιξαν,  
κυρίως τις πρώτες δεκαετίες. Μεταβλήθηκε αρκετά µε την πά-
ροδο ”° ν δεfαε”ι®ν fαι α©™f”η¥ε ™ναν αυ¥”ηρό, ¥υν”ηρη-
τικό χαρακτήρα, µε έργα χαραγµένα σε ξύλο και σε χαλκό, 
µε ισάξιες επιτυχίες. 

However, both his extreme discipline from years of 
involvement with banknote design and his advancing age 
hold him back from making a complete turnaround. True, 
he tries to assimilate some elements and blend them into 
his universe. He has the technical mastery to do so, but 
cannot change perspective. Throughout his oeuvre we see 
some remarkable creative outbursts and an honest approach 
to the themes that had moved him, particularly in the first 
decades.  His art evolved considerably over time, however 
without shedding its rather rigid conservatism, with equally 
successful woodcuts and engravings.
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Looking at the art of Korogiannakis, we see an accomplished 
artist, but one lacking in boldness. Being essentially self-
taught in printmaking and far from the artistic trends in 
Western Europe, restrained his scope of experimentation. 
He did, however, manage to leave his mark and make 
an unquestionable contribution, as one of Greece’s first 
printmakers whose art sprang from his profound interest 
in, and his struggles with, the medium.

                  Irene Orati

Προσεγγίζοντας το έργο του Κορογιαννάκη διακρίνουµε έναν 
ικανό τεχνίτη µε περιορισµένη τόλµη. Το γεγονός ότι ήταν αυ-
τοδίδακτος στη χαρακτική και δεν είχε καµία τριβή µε τις εξε-
λίξεις στην Ευρώπη, τον έκανε έναν συγκρατηµένο πειρα-
µατιστή, που δηµιούργησε όµως ένα προσωπικό στίγµα. Η 
©ρο¥±ορά ”ου είναι αναµφι¥βή”η”η, α±ο£ απο”ελεί ™ναν α©ό 
τους πρώτους Έλληνες χαράκτες µε έργο που προέκυψε από 
”ο ©ρο¥° ©ιfό ”ου ενδια±™ρον fαι ”ην ©άλη ”ου µε ”ο υλιfό. 

      Ειρήνη Οράτη
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Ο ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ  ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ

Το χαρτονόµισµα είναι αντικείµενο ιδιαίτερης σηµασίας, γιατί, 
πέρα από τον καθαρά οικονοµικό του ρόλο, αποτελεί µέσο 
προβολής των ιδεών και των αξιών ενός έθνους, µ™¥° των 
συµβόλων που απεικονίζει. Συγχρόνως, είναι και µικρό έργο 
τέχνης, προϊόν συνεργασίας της τεχνολογίας και τριών δια-
φορετικών τεχνών – της ζωγραφικής, της χαρακτικής και των 
γραφικών τεχνών. 

Η απαιτητική τέχνη του χαρτονοµίσµατος έκανε την εµφάνι-
σή της στη χώρα µας µόλις στις αρχές του 20ού αιώνα. Το 
1918 ξεκίνησε για πρώτη φορά η σχεδίαση µακετών του εθνι-
κού χαρτονοµίσµατος από τον ζωγράφο Μιχαήλ Αξελό, τον 

ALEXANDROS KOROGIANNAKIS AND HIS CONTRIBUTION 
TO THE ART OF THE NATIONAL BANKNOTE 

The banknote is an object of particular significance: beyond 
its role in monetary transactions, it also serves as a medium 
for showcasing the ideas and values of a nation, through sym-
bolic representation. Meanwhile, it is also a miniature work 
of art, the fruit of collaboration between technology and 
three different arts – painting, printmaking and graphic arts.

The demanding art of banknote design in Greece is just one 
century old. The first banknote designed in Greece was cre-
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οποίο προσέλαβε η Τράπεζα της Ελλάδος ως Τµηµατάρχη  
– Προϊ¥”άµενο ”ου Τµήµα”ος ©αρα¥f ευής ”£που ”ραπεζο-
γραµµατίων. Οι υπόλοιπες καλλιτεχνικές εργασίες, εκτός της 
σχεδίασης, εκτελούνταν ακόµη σε χώρες της δυτικής Ευρώ-
πης και κυρίως στην Αµερική. Η συµβολή του Μιχαήλ Αξε-
λού στην τέχνη αυτή υπήρξε καθοριστική, κυρίως γιατί, χάρη 
στην επιλογή του να αξιοποιήσει θέµατα από τον πλούτο της 
ιστορικής µας παράδοσης, το χαρτονόµισµα απέκτησε καθα-
ρά ελληνικό χαρακτήρα. 

‰ §λ™ξανδρος ³ορογιαννάfης ¥υν™Äι¥ε ε©άξια ”ο ™ργο ”ου 
Μιχαήλ Αξελού από το 1939 µέχρι τον θάνατό του (1966). 
Ουσιαστικά έθεσε τις βάσεις της τέχνης του χαρτονοµίσµατος 
στη χώρα µας την περίοδο 1940-56, σε συνεργασία µε την 
πρώτη καλλιτεχνική οµάδα του ΙΕΤΑ, το οποίο άρχισε να  λει-
τουργεί το 1947.

Οι επιδράσεις που δέχθηκε από τον Μ. Αξελό είναι εµφανείς 
τόσο στην τέχνη του χαρτονόµισµατος όσο και στην ελεύθε-
ρη f αλλι”εÄνιf ή ”ου δηµιουργία, ιδί° ς ¥”η «εµα”ιfή, αλλά 

ated in 1918 by painter Michael Axelos, who was later hired 
by the Bank of Greece as the Head of its Banknote Design 
Section. Apart from the design process, the actual banknote 
production continued to be carried out in the United States 
or in Western Europe. Michael Axelos’s contribution was 
seminal, if for no other reason than because of his choice 
of themes from across our rich historical tradition, thanks to 
which our banknotes acquired a distinct ‘Greekness’.

The work of Michael Axelos was worthily continued by  
Alexandros Korogiannakis from 1939 until his death in 1966. 
Korogiannakis can be credited with essentially laying the 
foundations of banknote design in Greece during the years 
1940-56, from 1947 onwards as part of the first artwork 
team at the Bank of Greece Banknote Printing Works, which 
began operating that year.

The influence of Axelos is evident in the banknotes that  
Korogiannakis designed, but also in the art that he pro-
duced outside his bank-related tasks, notably in terms of 



29

εν µέρει και στην τεχνοτροπία, αφού και οι δύο δηµιουργοί 
εκφράστηκαν µ™¥° του ρεαλισµού και του εξπρεσιονισµού 
στο µεγαλύτερο τµήµα του έργου τους. 

Τα τραπεζογραµµάτια, που συνδέονται µε το όνοµα του καλ-
λιτέχνη, είναι έντεκα συνολικά και µπορούν να κατανεµη-
θούν σε δύο περιόδους, την περίοδο της γερµανικής Κατοχής 
(1940-44) και τη µεταπολεµική περίοδο (1950-56), µε κριτήριο  
κυρίως τη διαφορά στην τεχνική αλλά και τα θέµατα. Στην 
πρ®”η περίοδο ο §λ. ³ορογιαννάκης ¥Äεδιάζει µόνο τις µαfl -
”ες ”° ν ”ρα©ε²ογραµµα”ί° ν, εν® ¥”η δε£”ερη α¥Äολεί”αι fαι 
µε τη χαλκογραφική χάραξη, η οποία αποτελεί σταθµό στην 
αναβάθµιση της ποιότητας του χαρτονοµίσµατος, λόγ° της 
σχεδιαστικής ακρίβειας, αλλά και της ενίσχυσης της ασφάλειάς 
του, εξαιτίας του ανάγλυφου αποτελέσµατος και της πλού-
¥ιας χρωµατικής γκάµας, που  αναδεικνύεται µε την εκτύπωση.

Η Τράπεζα της Ελλάδος έστειλε τον Αλ. Κορογιαννάκη στη Βι-
έννη, για να ειδικευθεί στη χαλκογραφική χάραξη τραπεζογραµ-
µατίων στην Εθνική Τράπεζα της Αυστρίας µαζί µε τρεις ακό-

thematic range and to some extent of style, predominantly 
realist and expressionist in both artists.

The eleven banknotes associated with Korogiannakis can 
be separated into two periods, i.e. the German occupation 
(1940-44) and the postwar period (1950-56), based on dif-
ferences in technique and theme. During the first period, 
Korogiannakis only drew the draft designs for the bank-
notes, whereas in the second period he was also involved 
in their copper-plate engraving. This technique was a mile-
stone in the improvement of banknote quality, as it enabled 
more precise linework and enhanced security, with relief-like  
effect and a rich tonal variety. 

The Bank of Greece sent Korogiannakis to Vienna for train-
ing in copper-plate engraving of banknotes at the Austri-
an National Bank, together with three other Greek artists 
who were trained in other techniques. However, when the 
war broke out in 1940, they had no other choice than to 
return home. 
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µη Έλληνες fαλλι”™Äνες για ειδίfευση ¥ε άλλες ”εÄνιf™ς. â µ° ς 
το 1940, λόγω του πολέµου, αναγκάστηκαν να επιστρέψουν.

Τα χρόνια της Κατοχής ο δηµιουργός φιλοτέχνησε τις µακέτες 
δύο χαρτονοµισµάτων (1.000 δραχµών του 1941 και 5.000 
δραÄµ®ν ”ου 1942), fα«®ς fαι ενός f ερµα”ιfο£ γραµµα”ίου 
(10 δραχµών του 1944), τα οποία εκτελέστηκαν και εκτυπώ-
θηκαν λιθογραφικά. 

During the Occupation, Korogiannakis designed two bank-
notes (the 1,000-drachma denomination of 1941 and the 
5,000-drachma denomination of 1942), as well as one frac-
tional note (the 10-drachma fractional note of 1944), all 
printed by lithography.

Τραπεζογραµµάτιο των 
5.000 δρχ.,1942

Τραπεζογραµµάτιο των 
1.000 δρχ.,1941

5,000-drachma  
banknote, 1942

1,000-drachma  
banknote, 1941
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Με εξαίρεση το πρώτο του έργο, το χαρτονόµισµα των 1.000 
δραχµών του 1941, µε την προτοµή του Μεγ. Αλεξάνδρου στην 
πρόσθια όψη και τους καταρράκτες της Έδεσσας στην οπίσθια, 
ο fαλλι”™Äνης ©ροβαίνει ¥ε µια ”ολµηρή fαινο”οµία ¥”α δ£ο 
ε©όµενα. fiα ©ρ®τη φορά ©αρουσιά²ε”αι ¥”ο Äαρ”ονόµι¥µα ”ο 
«™µα ”ου εργαζόµενου ανθρώπου της υπαίθρου fαι ”ης ©όλης.1 

Ιδιαί”ερα εν”υ©° ¥ιαfό είναι ”ο Äαρ”ονόµι¥µα ”° ν 5.000 δραÄ-
µών του 1942, οι µακέτες του οποίου, από τα διάφορα στά-
δια σύνθεσης και εκτέλεσης, έχουν διασωθεί στα αρχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδος. Εδώ, οι µορφές των απλών ανθρώ-
πων του µόχθου κυριολεκτικά ηρωοποιούνται, τοποθετηµέ-
νες σε βάθρα αριστερά και δεξιά από το άγαλµα της Νίκης 
της Σαµοθράκης, ενώ το κάτω µέρος πλαισιώνουν δύο συν-
θέσεις µικρότερων διαστάσεων µε λιµάνια. Στην οπίσθια όψη 
προβάλλουν ολοζώντανα σκηνές από την αγροτική ζωή, fl -
θώς και τα χαρακτηριστικά προϊόντα της ελληνικής γης (ελιά, 
σιτάρι, καπνός, σταφύλια). Στα θέµατα αυτά, τα πιο αγαπηµέ-
να του καλλιτέχνη, η γεµάτη δύναµη και πάθος γραµµή του 
σχεδίου βρίσκει την πληρέστερή της έκφραση. 

Following his first banknote design for the 1,000-drachma 
denomination of 1941, with the profile of Alexander the 
Great on the obverse and the Edessa waterfalls on the re-
verse, Korogiannakis ventured boldly into new territory with 
his next two assignments: this is the first time that rural and 
urban workers feature on Greek banknotes.1 

Particularly impressive is the 5,000-drachma banknote of 
1942, the drafts of which, from various stages of compo-
sition and execution, have been preserved by the Bank of 
Greece. On the obverse, two labourers are literally heroified, 
mounted on pedestals and flanking the statue of Nike of 
Samothrace on both sides. Two smaller compositions with 
harbour scenes, running along the lower edge, complete the 
picture. The reverse provides vivid scenes of farm life, using 
as motifs the staple products of Greece (olives, wheat, to-
bacco, grapes). It is in these particular themes, the ones that 
Korogiannakis held closest to heart, that the powerful and 
passionate linework finds its finest expression.
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Το 1949 ο Κορογιαννάκης θα ξαναπάει στη Βιέννη, για να  
συνεχίσει την ειδίκευσή του στη χαλκογραφία για έναν χρόνο 
ακόµη. Όταν θα επιστρέψει, το 1950, θα εγκαινιάσει τη χαλ-
κογραφική χάραξη της εµπρόσθιας όψης των χαρτονοµισµά-
των µε καλέµι (burin), ενώ ο συνεργάτης του, Φώτης Μαστι-
χιάδης, τη χαλκογραφική χάραξη της οπίσθιας όψης µε οξύ 
(eau forte).

Στην περίφηµη αυτή σειρά έργων περιλαµβάνονται τα τραπε-
ζογραµµάτια των 5.000 και 50.000 δραχµών του 1950, των 
50 δραχµών του 1954, των 10, 20, 50 και 500 δραχµών του 
1955, καθώς και των 1.000 δραχµών του 1956. 

Τα θέµατα προέρχονται τώρα στην πλειονότητα τους από την 
αρχαιότητα. Πρόκειται βασικά για πορτραίτα επιφανών µορφών 
της αρχαίας ελληνικής ιστορίας από τον χώρο των γραµµάτων, 
των τεχνών, των επιστηµών, της πολιτικής και της στρατιωτι-
κής ζωής, όπως του Σωκράτη, του ∆ηµόκριτου, του Περικλή 
και του  Μεγ. Αλεξάνδρου. Και, κοντά σε αυτά, µορφές της 
νεότερης ιστορίας µας, όπως του ∆ιονύσιου Σολωµού, αλλά 
και µιας απλής κοπέλας της Θράκης, συµβόλου της λαϊκής 
παράδοσης, που πρόβαλε εµφατικά η γενιά του 1930. 

In 1949, Korogiannakis went back to Vienna for one more 
year of training in copper-plate engraving. And upon his re-
turn to Greece in 1950, he put the burin technique into prac-
tice for the obverse of a banknote, while his colleague Fotis 
Mastichiadis made the reverse side in the eau forte technique. 

This second series of works comprises the 5,000-drachma and 
50,000-drachma denominations of 1950, the 50-drachma  
denomination of 1954, the 10-, 20-, 50- and 500-drachma 
denominations of 1955, as well as the 1,000-drachma de-
nomination of 1956.

Most of the themes are now derived from antiquity: por-
traits of prominent ancient Greek philosophers, statesmen 
and military leaders such as Socrates, Demokritos, Pericles 
and Alexander the Great. However, figures are also repre-
sented from Greece’s more recent past, like Dionysios Sol-
omos, or even just an ordinary girl from Thrace, epitomis-
ing Greece’s folk tradition, as fervently championed by the 
Generation of the Thirties.
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Τραπεζογραµµάτιο 
των 5.000 δρχ.,1950

Τραπεζογραµµάτιο 
των 500 δρχ.,1955

5,000-drachma  
banknote, 1950

500-drachma  
banknote, 1955

Τραπεζογραµµάτιο 
των 50 δρχ.,1952

50-drachma  
banknote, 1952
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Καινοτοµία του καλλιτέχνη αποτελούν οι µεγάλες συνθέ-
σεις της  οπίσθιας όψης, που µεταφέρουν είτε αρχαία είτε 
¥£γÄρονα έργα τέχνης Ελλήνων και ξένων δηµιουργών στη 
Äαλf ογρα±ική ©λάκα. §υ”™ς fl λ£©”ουν όλο ¥Äεδόν ”ον  
διαθέσιµο χώρο, αναδεικνύοντας τις αξίες του κλασικού σχε-
δίου και της ζωγραφικής. Έχουν στενή θεµατική σύνδεση µε 
την πρόσθια όψη, γεγονός που ενισχύει τη δύναµη του προ-
βαλλόµενου µηνύµατος.

‰ Αλ. Κορογιαννάκης, πρωτοπόρος στη ζωή και την τέχνη, 
κατόρθωσε τελικά µέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα να «™-
¥ει ”ην ©ροσ° πιfή ¥±ραγίδα ”ου ¥το ελληνιfό χαρτονόµι-
σµα, αποτυπώνοντας τις βασικές αρχές του: την πίστη του στον  
άνθρωπο και στον αγώνα του για την πρόοδο και την ελευ-
θερία, κλασικά ιδεώδη του ελληνικού πολιτισµού.  

 

An innovation introduced by Korogiannakis was the large 
composition on the reverse side of the banknote, transfer-
ring an existing work of art, ancient or contemporary, Greek 
or foreign, to the copper plate. These compositions, which 
cover almost the entire banknote surface, do full justice to 
the originals. Their close thematic link with the images on 
the obverse enhances the power of the message conveyed.

Driven by progressive ideals in his life as well as in his art, Ko-
rogiannakis managed in a very short time span to leave his 
personal mark on the Greek banknote, expressing his deep-
er values: his faith in fellow man and in man’s struggle for 
progress and freedom, perennial values of Greek civilisation.
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Προσχέδια για την οπίσθια όψη τραπεζογραµµατίου των 100 δρχ. για τη σειρά 
1964-70 (αποδίδονται στον Α. Κορογιαννάκη)

Sketches for the reverse of the 100-drachma banknote for the 1964-70 issue 
(credited to A. Korogiannakis)
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Ηνίοχος, 1957, Ιδιωτική Συλλογή

Charioteer of Delphi, 1957, Private Collection
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Ευχετήρια για την Τράπεζα της Ελλάδος

Στις εργασίες που ανέλαβε για την Τράπεζα της Ελλάδος  
περιλαµβάνεται και µια σειρά χαλκογραφιών µικρών δια-
στάσεων, που χρησιµοποιήθηκαν σαν ευχετήριες κάρτες του  
∆ιοικητή της Τράπεζας ή και του ίδιου του καλλιτέχνη. 

Τα έργα αυτά µπορούν να διακριθούν σε δύο βασικές κατη-
γορίες: 

α) Χαλκογραφίες (burin) µε αρχαία θέµατα (1945-57) που εκτε-
λούνται µε τον τυπικό ακαδηµαϊκό τρόπο, ο οποίος εφαρµό-
ζεται και στις κλασικές παραστάσεις των τραπεζογραµµατίων.

β) Χαλκογραφίες (eau forte) µε διάφορους τύπους πλοίων 
(1950-60), σε συνδυασµό και µε άλλες τεχνικές (burin f αι 
aquatint). Σε αυτές, µε µεγαλύτερη ελευθερία, η χαρακτηρι-
στική νευρική του γραµµή µεταµορφώνει τη χαλκογραφική 
πλάκα σε ένα πεδίο πάλης ”ου ανθρώπου µε ”α αρÄ™γονα 
στοιχεία της φύσης (ουρανό και θάλασσα). 

Greeting cards for the Bank of Greece

Among the other works that Korogiannakis created at the 
Bank of Greece were a series of small-sized prints for greet-
ing cards for the Bank of Greece Governor or for his own 
personal use. 

These works can be divided into two broad categories:

(a) engravings (1945-57) with themes from antiquity, exe-
cuted in standard academic style, similar to the one used for 
the classical themes of banknotes; 

(b) eau forte etchings (1950-60) featuring various types of 
ships, combined with other techniques (burin and aquatint). 
In these works, Korogiannakis goes one step further: his 
characteristically agitated lines turn the copper plate into a 
battleground where man contends with the primal elements 
of nature (sky and sea). 
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‰ Φώτης Μαστιχιάδης, που τον συνέδεαν µαζί του είκοσι ©™-
ντε ολόκληρα χρόνια συνεργασίας και φιλίας, περιγράφει, λίγο 
µετά τον θάνατό του, πολύ παραστατικά την προσωπικότητα 
”ου «δα¥fάλου», ό©° ς ¥υνή«ιζε να ”ον α©οfαλεί, ¥”ο ©ερι-
οδικό των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος Ο Κύκλος:2

«Βρισκόµαστε πάντα την ίδια ώρα στο γραφείο σαν καλο-
fουρδι¥µένα ρολόγια, fαι ¥την ίδια ©άν”οτε «™ση: ¥fυµµ™-
νοι πάνω στο σχεδιαστήριο µε ένα ζευγάρι βαριά γυαλιά στα  
µάτια... Στάση µελαγχολική, που µας την είχαν επιβάλει η 
φρόνηση και τα χρόνια.

Fotis Mastichiadis, a close associate and friend of Korogianna-
kis for 25 years, spoke of his “teacher”, as he used to call 
him, soon after his death, in the following evocative terms:2

“We would always reach the office at the same time with 
clockwork punctuality and were always to be found in the 
same place: bent over the drawing table, with our thick pairs 
of glasses... A melancholy position, forced upon us by ma-
turity and the years on our backs. 

∆εξαµενόπλοιο, 1955-60, Ιδιωτική Συλλογή

Tanker, 1955-60, Private Collection
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As soon as he walked in for his customary morning visit, a 
breath of fresh air would come in with him, his presence 
filling the room. Cheerful, lively, merry, he would infect you 
with his good mood with just a few words. He spoke with 
passion, making everything he said – even the most trivial 
occurrence – sound interesting. Always up-to-date, always 
well-informed, he always had something new to say about 
art and life, embellished with charm and wit; before long, 
we had forgotten our earlier disposition, we too were now 
talkative and cheerful...”

            Eleni Gonou-Stylianides, Ph.D. in Art History

Notes

1. Michael Axelos had, in his day, also produced preliminary designs 
for banknotes with harbour scenes, workers and women farmers, but 
these designs were never used.

2. See Mastichiadis’s tribute to Korogiannakis in the Bank of Greece 
staff magazine O Kyklos (“The Circle”), issue No. 65, November 1966, 
p. 300 [in Greek].

»Μόλις έµπαινε, για την καθιερωµένη πρωινή του επίσκεψη, 
ένας άνεµος αισιοδοξίας ερχόταν µαζί του, και πληµµύριζε η 
αίθουσα µε ”ην ©αρου¥ία ”ου. Κε±άτος, ²° ν”ανός, χαρο£-
µενος, κατόρθωνε να σου µεταδώσει τη διάθεσή του µ’ ένα 
λόγο µονάχα. Μιλούσε µε πάθος και το κάθε περιστατικό  
– ™¥”° και το πιο ασήµαντο – έπαιρνε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον καθώς το διηγόταν. Πάντα ενηµερωµένος, πάντα καλά 
©ληροφορηµ™νος, είχε ©άν”α να ©ει f ά”ι ”ο νε®”ερο γ£ρ°  
από την τέχνη και τη ζωή, διανθισµένο µε γούστο και πνεύµα, 
™”¥ι που σε λίγο η πρωτινή µας διάθεση είχε flόλας ξεχαστεί, 
ήµαστε τώρα κι εµείς οµιλητικοί και κεφάτοι...». 

     Ελένη Γκόνου-Στυλιανίδη, ∆ρ. Ιστορίας της Τέχνης

Σηµειώσεις

1. Προσχέδια χαρτονοµισµάτων µε σκηνές λιµανιών, εργάτες και αγρό-
τισσες είχε φιλοτεχνήσει και ο Μ. Αξελός, τα οποία όµως δεν αξιοποι-
ήθηκαν ποτέ.

2. «Αλέξανδρος Κορογιαννάκης» (στήλη «Κυκλογραφήµατα»), περιο-
δικό Ο Κύκλος, τεύχος 65, Νοέµβριος 1966, σελ. 300. 
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From day one, human beings have been central in my life and work. I consider 

humans as a unique value in art and that explains why I give them the 

place they deserve. You will always find them at front stage, in close-ups, 

not as detail in the background. The artist is inspired by humans and has 

a responsibility towards them. Their goals, their relentless conquests, their 

longings and their doubts cannot leave the real creative mind unaffected. 

When we ignore humans, we ignore life itself. And art without life is dead, 

doomed and irrelevant.

Πάντοτε ο άνθρωπος έπαιξε στη ζωή και το έργο µου πρωταρχικό ρόλο. Τον 

θεωρώ σαν µοναδική αξία στην Τέχνη, γι’ αυτό και του δίνω την θέση που του 

ταιριάζει. Πάντα θα τον βρείτε σε πρώτο πλάνο και όχι σαν µικρή λεπτοµέρεια. 

Ο καλλιτέχνης εµπνέεται από τον άνθρωπο και έχει υποχρεώσεις απέναντί του. 

Τα ενδιαφέροντά του, οι αδιάκοπες κατακτήσεις του, οι λαχτάρες και οι αµφι-

βολίες του δεν µπορούν ν’ αφήσουν ασυγκίνητο τον πραγµατικό δηµιουργό. 

Αγνοώντας τον άνθρωπο είναι σαν να αγνοεί ο καλλιτέχνης την ίδια την ζωή. 

Και τέχνη χωρίς ζωή, είναι νεκρή, καταδικασµένη κι αδιάφορη.

Από συνέντευξη στον Ι. Βουτσινά στην εφηµ. Βραδυνή, 7 Σεπτεµβρίου 1955 

From an interview to I. Voutsinas in Vradini newspaper, 7 September 1955
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

Το χαρακτικό έργο του Αλέξανδρου Κορογιαννάκη µαρτυρεί 
µια πτυχή της ελληνικής τέχνης και της κοινωνικής ιστορίας 
στο µεταίχµιο των µοντέρνων καιρών που ώθησαν σε επανα-
©ρο¥διορι¥µό ”° ν αξι®ν. ‰ Κορογιαννάκης κάνει τα πρώτα 
του καλλιτεχνικά βήµατα όταν η χαρακτική στην Ελλάδα ξεκι-
νά να γνωρίζει µία εποχή ακµής. Μελετά και εξερευνά τις δυ-
νατότητες, τις διάφορες τεχνικές και τις πολλαπλές εφαρµογές 
της: ασχολείται µε την ξυλογραφία, τη χαλκογραφία και τη λι-
θογραφία και, στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει τραπεζογραµµάτια, 
ειfονογρα±εί βιβλία ή λευκ®µα”α fαι ±ιλο”εχνεί γραµµα”ό-
σηµα. Όλα αυτά συνθέτουν ένα πλούσιο έργο, που fαταδει-
κνύει την έµφαση στη λεπτοµέρεια, την ακρίβεια και την τεχνι-
κή δεινότητα του χαράκτη.

Με πρώτη ύλη το ξύλο, τον χαλκό ή την πέτρα, ο χαράκτης 
ενεργοποιεί την όραση, την αφή, το πνεύµα του· µε µεθοδι-
κότητα, οργανωτικότητα, υποµονή και επιµονή, ανοίγει σιω-
πηρό διάλογο ή και αντίλογο µε την ύλη. Σε εµάς φθάνει το 
τελικό αποτέλεσµα, το χαρακτικό, µια µεταφορά του χαραγ-
µένου σχεδίου από την πλάκα στο χαρτί. ∆εν φθάνει όµως η 

ABOUT THE EXHIBITION

The prints of Alexandros Korogiannakis, bear witness to an 
aspect of Greek art and social history, when our country was 
on the verge of modern times that triggered the redefinition 
of values. Taking his first artistic steps, when printmaking 
in Greece was beginning to develop as an art in its own 
right, Korogiannakis studied and explored its possibilities, 
its various techniques and multiple uses. Thus, he delved 
into woodcutting, etching and lithography; he designed 
banknotes, he illustrated books and albums and he designed 
stamps. All these, resulted in a rich body of work which 
demonstrates the printmaker’s attention to detail, his 
precision and his technical prowess.

Starting with wood, copper or stone as raw material, 
the printmaker stimulates sight, touch and intellect: 
methodically, meticulously, with patience and perseverance, 
he inaugurates a silent dialogue or even a struggle with 
the matter itself. It is the final product, the print, a transfer 
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µακρά και αθέατη διαδικασία της δηµιουργίας του χαρακτι-
κού, η οποία µόνον υπονοείται. Η έκθεση έχει, µεταξύ άλ-
λων, στόχο να φωτίσει – στον βαθµό που είναι εφικτό – αυτήν 
ακριβώς την αθέατη όψη. Οι χαρακτικές πλάκες και τα χαρα-
κτικά συνυπάρχουν σε αρκετά σηµεία: ίσως οι επισκέπτες µε 
τη φαντασία τους κρυφακούσουν τον ήχο του καλεµιού του 
χαράκτη και δουν µε την άκρη του µατιού τους τα εργαλεία 
που ο ίδιος χρησιµοποιούσε για τη χάραξη.

Στο πρώτο µέρος της έκθεσης παρουσιάζονται τα βιογραφικά 
στοιχεία του Κορογιαννάκη, συνοδεία φωτογραφικού και αρ-
χειακού υλικού. Έπειτα, εκθέµατα που προβάλλουν ορισµένες 
από τις πολλές εφαρµογές της χαρακτικής.  Στη συνέχεια, ανα-
δεικνύεται η ¥Äέση του καλλιτέχνη µε την Τράπεζα ”ης –λλάδος 
και η συµβολή του στη σχεδίαση και χάραξη τραπεζογραµµα-
τίων: ο επισκέπτης µπορεί να δει προσχέδια τραπεζογραµµα-
τίων που εκτίθενται για πρώτη φορά, καθώς και όλα τα εκτε-
λεσµένα τραπεζογραµµάτια που σχεδίασε και που αποτελούν 
µ™ρος όχι µόνο της εγχώριας ”™Äνης, αλλά fl ι της οικονοµι-
κής µας ιστορίας. Έπειτα, συγκεντρωµένα είναι βιβλία και λευ-
κώµατα που εικονογράφησε. Η έκθεση ολοκληρώνεται στην 
κυρίως αίθουσα µε τα πιο αντιπροσωπευτικά χαρακτικά του.

of the engraved design from the plate to the paper that 
reaches us. What does not reach us is the long and invisible 
process of printmaking, which is only implied. This exhibition 
has the purpose, amongst others, to shed a light – to the 
extent that this is possible – on that invisible far side. The 
woodblocks/plates coexist in several places: visitors may 
eavesdrop on the sound of the chisel and get a glimpse of 
the printmaker’s tools. 

The first part of the exhibition presents the artist’s bio, 
accompanied by photographs, letters and memorabilia. 
Then, a series of exhibits highlight some of the many uses 
of printmaking. Further on, the artist’s relationship with the 
Bank of Greece unfolds and his significant contribution to 
the design of banknotes and securities reveals. The visitor 
can see all the issued banknotes that he designed and are 
now part of our national art and our financial history. We 
have also collected some of the books and the albums he 
illustrated. Τhe exhibition ends in the main hall with his 
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‰ Κορογιαννάκης ήταν εκφραστής της εποχής του, µιας επο-
χής δύσκολης: Μεσοπόλεµος, ¨’ Παγκόσµιος Πόλεµος, εµ-
φύλιος διχασµός, φτώχεια, πολιτικές αναταραχές. Το έργο του 
είναι ανθρωποκεντρικό, συχνά φορέας κοινωνικού σχολίου 
ή µηνύµατος -αλλά όχι πάντοτε. Ήταν ανήσυχος· ήταν ακά-
µατος· αναµετρήθηκε µε ανθεκτικά υλικά που, ιδιαιτέρως µε-
ταξύ 1930-45, αντανακλούσαν την τραχύτητα και την αντοχή 
του θεµατικού του αντικειµένου: την κίνηση και την ένταση των 
ανθρώπων του µόχθου σε µια ιστορική περίοδο εκβιοµηχάνι-
σης, κατά την οποία η σύνδεση µε τη γη και την ύπαιθρο ήταν 
ακόµα πολύ ισχυρή. 

Σήµερα, την εποχή που ο πολιτισµός της εικόνας είναι αυτονό-
ητος, ενδεχοµένως ξεχνάµε τον καθοριστικό ρόλο που έπαι-
ξε η τέχνη της χαρακτικής στη διαµόρφωσή του. Το χαρακτι-
κό έργο του Κορογιαννάκη, µε τη σηµαντική καλλιτεχνική και 
ιστορική του αξία, µας δίνει τη δυνατότητα να πλησιάσουµε 
αυτή την τέχνη, που δεν παύει να ασκεί, µέσα στην ιδιαιτερό-
τητά της, τη µοναδική και υποβλητική της γοητεία.

∆ήµητρα Νικολού, Eπιµελήτρια της Έκθεσης

most representative prints, some of which are displayed 
along with their woodblocks/plates.

Korogiannakis was a man of his time, a difficult time: interwar 
period, World War II, civil war, social divisions, poverty, political 
and social turmoil. His work focuses on human beings, bearing 
a social comment or message – not always though. He was 
restless; above all he was tireless: he tackled wood, copper and 
stone – resistant materials – that especially between 1930-45 
reflected the ruggedness and the endurance of his themes: the 
movement and the intensity of labouring people in a period 
of industrialisation, when there was still a strong bond with 
the land and the countryside.  

Today, that the image culture is a given, we might overlook 
the decisive role that printmaking has played in its creation. 
Korogiannakis’s body of prints, with its significant artistic and 
historical value, motivates us to access the art of printmaking, 
which never ceases – in its unique aura – to charm.

Dimitra Nikolou, Curator of the Exhibition





Κατάλογος Έργων

List of Works





47

Εργάτης, 1936, δίχρωµο λινόλεουµ, 29,3 x 24,2 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

Labourer, 1936, colour linoleum , 29.3 x 24.2 cm, Private Collection



48

Ρωµιός εργάτης, 1936, ξυλογραφία, 18,2 x 14,9 εκ., Συλλογή Alpha Bank

Romios Labourer, 1936, woodcut, 18.2 x 14.9 cm, Alpha Bank Collection



49

Στο Λαύριο, 1936, ξυλογραφία, 17 x 23,8 εκ., Συλλογή Alpha Bank

In Lavrio, 1936, woodcut, 17 x 23.8 cm, Alpha Bank Collection



50

Οξυγονοκόλληση (Έργα Ο.Σ.Ε.), 1936, δίχρωµη ξυλογραφία, 18 x 14 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

Welding, 1936, colour woodcut, 18 x 14 cm, Private Collection



51

∆ηµοτικά έργα, 1936, δίχρωµη ξυλογραφία, 20 x 16 εκ., Συλλογή Τράπεζας της Ελλάδος

Street Works, 1936, colour woodcut, 20 x 16 cm, Bank of Greece Collection 



52

Πλύστρες, 1936, ξυλογραφία, 17,5 x 15,1 εκ., Συλλογή Τράπεζας της Ελλάδος

Women Washing, 1936, woodcut, 17.5 x 15.1 cm, Bank of Greece Collection



53

Αγρότες, 1936, ξυλογραφία, 11,2 x 13,5 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

Farmers, 1936, woodcut, 11.2 x 13.5 cm, Private Collection



54

Στα λατοµεία (Λατόµισσες), 1937, ξυλογραφία, 17,5 x 13,5 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

In the Quarry (Women Quarry Workers), 1937, woodcut, 17.5 x 13.5 cm, Private Collection



55

Τρύγος, 1937, ξυλογραφία, 16,8 x 13,1 εκ., Συλλογή Τράπεζας της Ελλάδος

Grape Harvest, 1937, woodcut, 16.8 x 13.1 cm, Bank of Greece Collection



56

Θέρος, 1937, ξυλογραφία, 17,5 x 15 εκ., Συλλογή Τράπεζας της Ελλάδος

Grain Harvest, 1937, woodcut, 17.5 x 15 cm, Bank of Greece Collection



57

Ψαράδες, 1937, ξυλογραφία, 17,5 x 15 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

Fishermen, 1937, woodcut, 17.5 x 15 cm, Private Collection



58

Στη βρύση, 1938, ξυλογραφία, 20,6 x 18 εκ., Συλλογή Τράπεζας της Ελλάδος

At the fountain, 1938, woodcut, 20.6 x 18 cm, Bank of Greece Collection



59

Στο πηγάδι, 1938, δίχρωµη ξυλογραφία, 20,6 x 16,9 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

At the Water Well, 1938, colour woodcut, 20.6 x 16.9 cm, Private Collection



60

Στον Πειραιά, 1938, ξυλογραφία, 29,6 x 24,8 εκ., Συλλογή Alpha Bank

In Piraeus, 1938, woodcut, 29.6 x 24.8 cm, Alpha Bank Collection



61

Πρωτεύουσα, 1938, ξυλογραφία, 22,1 x 29 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

Capital City, 1938, woodcut, 22.1 x 29 cm, Private Collection

Ζητιάνα, 1938, ξυλογραφία, 16,7 x 13 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

Beggar Woman, 1938, woodcut, 16.7 x 13 cm, Private Collection



62

Τράπεζα της Ελλάδος, 1939, ξυλογραφία, 18,1 x 20,5 εκ., Ιδιωτική Συλλογή 

Bank of Greece, 1939, woodcut, 18.1 x 20.5 cm, Private Collection



63

Το σπίτι του Μπετόβεν (Eroika Haus), 1939-40, χαλκογραφία, 12,9 x 14,6 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

Beethoven’s House in Vienna, 1939-40, engraving, 12.9 x 14.6 cm, Private Collection



64

Παρθενών, 1945, οξυγραφία, 20,9 x 20,5 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

Parthenon, 1945, etching, 20.9 x 20.5 cm, Private Collection



65

Μύκονος, 1949, οξυγραφία, 27,5 x 21,4 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

Mykonos, 1949, etching, 27.5 x 21.4 cm, Private Collection



66

Ασφαλτόστρωση, 1948, ξυλογραφία, 26,8 x 21,9 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

Laying the Tarmac, 1948, woodcut, 26.8 x 21.9 cm, Private Collection



67

Ανοικοδόµηση, 1948, οξυγραφία, 22,7 x 27,6 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

Reconstruction, 1948, etching, 22.7 x 27.6 cm, Private Collection



68

Carriere (Λατοµείο), 1948, οξυγραφία, 19,5 x 24,5 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

In the Quarry (Carriere), 1948, etching, 19.5 x 24.5 cm, Private Collection



69

Προφίλ (Profil), 1952, χαλκογραφία, ακουατίντα, 24,7 x 19,8 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

Profile, 1952, engraving, aquatint, 24.7 x 19.8 cm, Private Collection



70

Η λάµπα, 1955, χαλκογραφία, manière noire, 24,8 x 21,6 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

The Lamp, 1955, engraving, manière noire, 24.8 x 21.6 cm, Private Collection



71

Νεκρή φύση µε λάµπα, 1958, χαλκογραφία, manière noire, 20 x 23,1 εκ.,  
Συλλογή Τράπεζας της Ελλάδος

Still Life with Lamp, 1958, engraving, manière noire, 20 x 23.1 cm, Bank of Greece Collection



72

Αρχαίες φόρµες, 1958, έγχρωµη οξυγραφία, 21,6 x 23,9 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

Ancient Forms, 1958, colour etching, 21.6 x 23.9 cm, Private Collection



73

Σπανιόλες, 1957, έγχρωµη λιθογραφία, 48,5 x 37,8 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

Spanish Women, 1957, colour lithograph, 48.5 x 37.8 cm, Private Collection



74

Λήδα και Κύκνος, 1960, χαλκογραφία, manière noire, 17 x 24,4 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

Leda and the Swan, 1960, engraving, manière noire, 17 x 24.4 cm, Private Collection



75

Σπάρτη, 1960, χαλκογραφία, manière noire, 24,5 x 21,4 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

Sparti, 1960, engraving, manière noire, 24.5 x 21.4 cm, Private Collection



76

Στο λιµάνι, 1960, χαλκογραφία, manière noire, 24,3 x 21,1 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

At the Harbour, 1960, engraving, manière noire, 24.3 x 21.1 cm, Private Collection



77

Αναδάσωση, περ. 1956-60, έγχρωµη ξυλογραφία, 29,7 x 26,1 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

Reforestation, c. 1956-60, colour woodcut, 29.7 x 26.1 cm, Private Collection



78

Οιδίπους και Αντιγόνη, 1956, έγχρωµη ξυλογραφία, 39,8 x 30,8 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

Oedipus and Antigone, 1956, colour woodcut, 39.8 x 30.8 cm, Private Collection



79

Προπατορικό, 1961, ξυλογραφία, 19,3 x 26 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

Original Sin, 1961, woodcut, 19.3 x 26 cm, Private Collection



80

Καΐκια, περ. 1960, έγχρωµη ξυλογραφία, 25,7 x 23 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

Caïques, c. 1960, colour woodcut, 25.7 x 23 cm, Private Collection



81

∆ιαπλανητικόν Α, 1960, έγχρωµη οξυγραφία, 32 x 24,3 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

Interplanetary A, 1960, colour etching, 32 x 24.3 cm, Private Collection



82

Σεληνιακό, 1961, χαλκογραφία, manière noire, 24,4 x 21,2 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

Lunar, 1961, engraving, manière noire, 24.4 x 21.2 cm, Private Collection



83

Κότερα, 1965, οξυγραφία, 24,4 x 20,9 εκ., Ιδιωτική Συλλογή

Sailbots, 1965, etching, 24.4 x 20.9 cm, Private Collection





Χρονολόγιο

Chronology



1906

1922

1923

1929

Γεννιέται στα Μέγαρα.

Ξεκινά τη φοίτηση στη Σχολή Καλών Τεχνών 
(«Σχολείο των Καλών Τεχνών»), σε ηλικία 
16 ετών.

Εγγράφεται στη Νοµική Σχολή Αθηνών, 
την οποία τελικά δεν παρακολουθεί.

Αποφοιτά από τη Σχολή Καλών 
Τεχνών («Πτυχίον της γραφικής»).  
Την ίδια εποχή ξεκινά να συνεργάζεται 
µε την εφηµερίδα Πατρίς ως 
σκιτσογράφος, µια συνεργασία που  
θα διαρκέσει µέχρι το 1934.

Birth of Alexandros 
Korogiannakis in 

Megara, some 35 km 
west of Athens.

He begins his studies at the Athens 
School of Fine Arts, at the age of 16.

Enrolls at, but never actually attends, 
the Athens School of Law.

Graduates from the School of Fine 
Arts. Around this time, he is hired as 
a cartoonist by the newspaper Patris, 
a collaboration that will last until 
1934.



1930

1931

1934

1935

Εµφανίζονται στο περιοδικό 
Πρωτοπόροι τα πρώτα του 
χαρακτικά (ξυλογραφίες). 

Συνεργάζεται ως σκιτσογράφος 
µε την εφηµερίδα Έθνος  

µέχρι το 1939.

Γίνεται µέλος της καλλιτεχνικής οµάδας 
Ελεύθεροι Καλλιτέχναι που ιδρύεται τη 
χρονιά αυτή.

Συµµετέχει στην Α΄ Έκθεση των 
Ελεύθερων Καλλιτεχνών στον 
«Παρνασσό».

His first woodcuts are published 
in the magazine Protoporoi.

Begins working as a 
cartoonist for Ethnos 

newspaper until 1939.

Joins the group Eleftheroi Kallitechnai 
(“Free Artists”), founded that year.

Takes part in the first exhibition 
of the Free Artists, held at the 
Parnassos Hall.



1936

1937

1938

1939

Συµµετέχει στην Β΄ Έκθεση των Ελεύθερων Καλλιτεχνών στην Αίθουσα 
Στρατηγοπούλου και στην Έκθεση Ελληνικής Χαρακτικής στο Μουσείο 
Καλών Τεχνών της πόλης Κόζιτσε στην Τσεχοσλοβακία.

Συµµετέχει στη ∆ιεθνή 
Έκθεση Παρισίων, στην 
οποία κερδίζει το Α΄ Βραβείο 
Χαρακτικής (Χρυσούν 
Μετάλλιον/Médaille d’Or). 
Επίσης, συµµετέχει στην 
Γ΄ Έκθεση των Ελεύθερων 
Καλλιτεχνών.

Συµµετέχει στην Πανελλήνια Έκθεση Χαρακτικής και στην §é Πανελλήνιο 
Έκθεση. 

Προσλαµβάνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου θα παραµείνει µέχρι 
τον θάνατό του, το 1966. Την ίδια χρονιά, η Τράπεζα υπό τη ∆ιοίκηση 
του Εµµανουήλ Τσουδερού θα τον στείλει στην Εθνική Τράπεζα της 
Αυστρίας στη Βιέννη, για ειδίκευση στη χαλκογραφική χάραξη των 
τραπεζογραµµατίων. 
Συµµετέχει στην ∆΄ Έκθεση των Ελεύθερων Καλλιτεχνών, καθώς και στην  
Β΄ Πανελλήνιο Έκθεση.

The second exhibition of the Free Artists takes place at the Stratigopoulou 
Gallery. He also participates at the European Engraving Exhibition XVI 
Greece, at Kosice Museum of Fine Arts, in Czechoslovakia.

He takes part in the Paris 
International Exhibition, 
winning the Médaille d’Or 
for his prints, as well as in 
the third exhibition of the 
Free Artists.

Takes part in the First Panhellenic Exhibition of Original Greek Prints and  
in the Panhellenic Art Exhibition.

He is hired as a banknote designer by the Bank of Greece, where he will 
continue to work until his death in 1966. Later that year, he is sent by 
the Bank, under Governor Emmanuel Tsouderos, to the Austrian National 
Bank in Vienna for training in engraving for banknote design.  
He also participates in the fourth exhibition of the Free Artists and in the 
Second Panhellenic Art Exhibition.



1940

1942

Επιλέγεται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο τµήµα Χαρακτικής της XXII 
Biennale  της Βενετίας, µε τους Ε. Παπαδηµητρίου και ∆. Γιαννουκάκη. 
Επίσης, συµµετέχει στην Έκθεση Ελληνικής Χαρακτικής στη Λειψία.

Σχέδιο µε µολύβι για το έργο Πείνα

He is chosen to represent Greek printmaking at the XXII Venice Biennale, 
along with Efthymios Papadimitriou and Dimitris Giannoukakis. He also 
takes part in the Greek Graphic Art (“Griechische Graphik)” exhibition, 
Leipzig.

Παίρνει µέρος στην Β΄ Επαγγελµατική Έκθεση µαζί µε πολλούς άλλους 
Έλληνες καλλιτέχνες. Με τους Γ. Κεφαλληνό, Α. Τάσσο και Α. Κανά 
συλλαµβάνονται από τις αρχές της Κατοχής µε την κατηγορία ότι τα 
έργα τους έχουν ηττοπαθές (sic) περιεχόµενο και κρατούνται για κάποιο 
χρονικό διάστηµα στη φυλακή Αβέρωφ (το έργο του Κορογιαννάκη ήταν 
η ελαιογραφία µε τίτλο «Πείνα»).

He participates in the second Exhibition of Professionals, alongside 
numerous other Greek artists. Yannis Kefallinos, Tassos (Alevizos), 
Antonis Kanas and Korogiannakis are arrested by the Occupation 
authorities and detained for some time at Averof prison on charges that 
the works they displayed had defeatist (sic) content (Korogiannakis’s 
work was the oil painting “Hunger”). 



Τα χρόνια αυτά φιλοτεχνεί, είτε 
µόνος του είτε συµµετοχικά, πολλά 
λευκώµατα και βιβλία. Συµµετέχει 
στο λεύκωµα Θυσιαστήριο της 
Λευτεριάς (1945). Επίσης, κοσµεί τα 
Απαγορευµένα ποιήµατα του Μπωντλαίρ 
σε µετάφραση fi.Σηµηριώτη (1946), 
τις ∆έκα Απόκρυφες ∆αβιδικές Ωδές 
σε απόδοση §. ∆όξα (1947), το 
Παραµύθι της Κατοχής του §. Τροπαιάτη 
(1947), το βιβλίο Tziganes d’Attique 
της Paulette Dubaquier (1947), το 
εξώφυλλο της συλλογής ποιηµάτων 
Ιωνία του œ. Τουτουντζάκη (1947), 
καθώς και το ποίηµα “Cambay’s 
Water” στη συλλογή ποιηµάτων Πούσι 
του œ. Καββαδία (1947).

He will often illustrate – either solo or 
jointly with other artists –a number 
of albums and books, including: 
an album entitled The Altar of 
Freedom (Thysiastirio tis Lefterias, 
1945); Baudelaire’s Banned poems, 
translated by Georgios Simiriotis 
(1946); Ten Apocryphal Davidic Odes 
(Deka Aprokryphes Davidikes Odes,) 
translated by A. Doxas (1947); A 
tale from the Occupation (Paramythi 
tis Katochis) by § . Tropaiatis (1947); 
Tziganes d’Attique by Paulette 
Dubaquier (1947); the cover for œ. 
Toutountzakis’s collection of poems 
Ionia (1947); the poem “Cambay’s 
Water” in Nikos Kavvadias’s collection 
of poems Fog (Pousi, 1947).

1945

1947



1947

1948

1949

1951

Ξεκινά τη λειτουργία του το Ίδρυµα Εκτύπωσης 
Τραπεζογραµµατίων και Αξιών (ΙΕΤΑ), όπου µετατίθεται 
ως «Τµηµατάρχης-Προϊστάµενος παρασκευής τύπου 
τραπεζογραµµατίων».

Συµµετέχει στην Α΄ Πανελλήνιο Καλλιτεχνική Έκθεση, όπου 
εκλέγεται και µέλος της Κριτικής Επιτροπής. Επίσης, συµµετέχει  
στην έκθεση του Συλλόγου Υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η Τράπεζα της Ελλάδος υπό τη 
∆ιοίκηση του Γεωργίου Μαντζαβίνου 
τον στέλνει στη Βιέννη για δεύτερη 
φορά, ώστε να ενηµερωθεί για 
τις νέες µεθόδους και τεχνικές 
της χαλκογραφικής χάραξης και 
εκτύπωσης τραπεζογραµµατίων.

The Bank of Greece, under 
Governor Georgios Mantzavinos, 
sends Korogiannakis to Vienna a 
second time for training in the new 
engraving methods and techniques 
for banknote design and printing.

The Printing Works Department (ΙΕΤΑ) of the Bank of Greece 
begins operations and Korogiannakis is appointed Head of 
the Banknote Design Section.

He takes part in the first post-war Panhellenic Art Exhibition, 
also serving as one of its elected jury members. He also exhibits 
at the Bank of Greece Employees Union.

Συµµετέχει στην έκθεση του Συλλόγου Υπαλλήλων 
της Τράπεζας µε 14 ελαιογραφίες.

Takes part in the exhibition of the Bank of Greece 
Employees Union with 14 oil paintings.



1952

1954

1955

1956

Κερδίζει το Πρώτο Βραβείο Χαρακτικής στην 
Biennale της Αλεξάνδρειας για Μεσογειακές Χώρες 
(Μουσείο Καλών Τεχνών της Αλεξάνδρειας). Την ίδια 
χρονιά συµµετέχει στην οµαδική έκθεση “La Grèce 
Vivante” στο Cabinet des Estampes της Γενεύης.

Συµµετέχει στη ∆ιεθνή Έκθεση Ξυλογραφίας XYLON 
στη Ζυρίχη, στη ∆ιεθνή Biennale Γραφικών Τεχνών 
στη Λιουµπλιάνα της Γιουγκοσλαβίας, σε οµαδική 
έκθεση ζωγραφικής στο υπερωκεάνιο Olympia, 
καθώς και σε έκθεση χαρακτικής στο Μουσείο 
Τέχνης του Σινσινάτι στο Οχάιο των ΗΠΑ.

Participates in the Alexandria Biennale for 
Mediterranean Countries (Alexandria Museum of 
Fine Arts, Egypt), where he wins the First Prize in 
Printmaking. Also, in the group exhibition “La Grèce 
Vivante” (Cabinet des Estampes, Geneva).

Participates in the International Exhibition of 
Woodcuts XYLON (Zurich), as well as in the 
International Biennale of Graphic Art (Ljubljana), 
the group exhibition on ocean liner SS Olympia and 
the International Biennial of Contemporary Color 
Lithography (Cincinnati Art Museum, Ohio).

Συµµετέχει στην ∆΄ Πανελλήνιο Έκθεση.

Συµµετέχει στην ΙΙΙ ∆ιεθνή Έκθεση «Άσπρο-
Μαύρο» στο Λουγκάνο και στην έκθεση της Οµάδας 
Ζωγράφοι και Γλύπται στο Ζάππειο.

Participates in the Fourth Panhellenic Art Exhibition.

Takes part in the Third International Exhibition of 
Black & White in Lugano, as well as in the Painters 
and Sculptors group exhibition in Zappeion Hall, 
Athens.



1957

1959

1960

1958

Πραγµατοποιεί την πρώτη ατοµική του έκθεση στο 
Πνευµατικό Κέντρο του ∆ήµου Αλεξάνδρειας.  
Συµµετέχει στην ΙΙ Biennale της Αλεξάνδρειας, στην 
έκθεση του Συλλόγου Υπαλλήλων της Τράπεζας της 
Ελλάδος και στην Ε΄ Πανελλήνιο Έκθεση.

Συµµετέχει στην οµαδική έκθεση σύγχρονης νεοελληνικής 
χαρακτικής στο Μουσείο Πούσκιν στη Μόσχα.

Συµµετέχει στην ΣΤ΄ Πανελλήνιο Έκθεση, στην 
Έκθεση Ελληνικής Κατασκευής και Σχεδίου στη 
Στοκχόλµη και, για µια ακόµη φορά, στη ∆ιεθνή 
Έκθεση Ξυλογραφίας XYLON.

Korogiannakis holds his first solo exhibition at the 
Cultural Centre of Alexandria, Egypt.  
He also takes part in the Second Alexandria 
Biennale of Mediterranean Countries, as well as 
in the Exhibition of the Bank of Greece Employees 
Union and the Fifth Panhellenic Art Exhibition.

Participates in the group exhibition of Contemporary 
Greek Printmaking, held at the Pushkin Museum of Fine 
Arts in Moscow.

Takes part in the Sixth Panhellenic Art Exhibition, as 
well as in the Exhibition of Greek Construction and 
Design (Stockholm) and the International Exhibition 
of Woodcuts XYLON.

Συµµετέχει στην οµαδική έκθεση Ελληνικής 
Χαρακτικής στο Σαντιάγκο της Χιλής. Επίσης, στη 
∆ιεθνή Έκθεση Ξυλογραφίας XYLON στη Ζυρίχη. 
Φιλοτεχνεί το εξώφυλλο της συλλογής ποιηµάτων 
Η πολιτεία του µόχθου του œ. Τουτουντζάκη και 
συµµετέχει στο ηµερολόγιο της εταιρίας τσιµέντων 
«Ηρακλής Όλυµπος».

Takes part in the group exhibition of contemporary 
Greek printmaking in Santiago (Chile), as well as in 
the International Exhibition of Woodcuts XYLON, 
Zurich. Designs the cover for a collection of poems 
by N. Toutountzakis (Politeia tou Mochthou). His 
work also features in the corporate calendar of 
cement company “Iraklis Olympos”.



1961

1963

1964

Συµµετέχει στην VI 
Biennale του Σάο Πάολο. 
Χαλκογραφία του µε την 
πρόσοψη του κτηρίου της 
Τράπεζας της Ελλάδος 
κοσµεί το εξώφυλλο 
του πρώτου τεύχους του 
περιοδικού των υπαλλήλων 
της Ο Κύκλος.

Συµµετέχει στην έκθεση “Salon International de 
l’Art Libre” στο Παρίσι, όπου κερδίζει το χάλκινο 
µετάλλιο. Επίσης, συµµετέχει στην Ζ΄ Πανελλήνιο 
Έκθεση.

Εκδίδει λεύκωµα µε 12 έργα 
του ∆οµήνικου Θεοτοκόπουλου 
που µεταφέρει ο ίδιος σε 
χαλκογραφίες, µε αφορµή το 
«Έτος Greco». 

Participates in the Biennale 
VI of Sao Paulo. His print 
with the façade of the Bank 
of Greece illustrates the 
cover of the first issue of the 
Bank’s staff magazine The 
Circle (Ο Kyklos).

Takes part in the Third International Exhibition of 
Black & White in Lugano, as well as in the Painters 
and Sculptors group exhibition in Zappeion Hall, 
Athens.

Publishes an album with 
twelve works by Domenikos 
Theotokopoulos (El Greco), 
reproduced as engravings, 
on the occasion of the “Year 
of El Greco”. 



1965

1966

Συµµετέχει στην Η΄ Πανελλήνιο Έκθεση.

Φιλοτεχνεί το εξώφυλλο και 
τις βινιέττες του βιβλίου του Α. 
Σταθόπουλου ∆ώρα της Αυγής. 
Τον Νοέµβριο πεθαίνει 
αιφνιδίως στη Βάρκιζα.

Takes part in the Eighth Panhellenic Art Exhibition.

Designs the book cover and 
vignettes for the book Gifts 
of Dawn (Dora tis Avghis) by 
Aristos Stathopoulos. 
In November, Korogiannakis 
dies suddenly in Varkiza, a 
suburb of greater Athens.
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