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«Δεν μπορείς να πεις στον άλλον να έχει θάρρος. 
Μόνο στον εαυτό μου μπορώ να το πω αυτό. 

Με τον άλλον, όμως, μπορείς να είσαι μαζί, 
και αυτό δεν αποκλείει να είναι και αγάπη αλλά και θάρρος. 

Η ζωγραφική προσφέρει συγκίνηση
 και κάποιες φορές μπορεί να μας οδηγήσει και στη μαγεία 

-όπως την ορίζει ο καθένας μας-, 
αυτή την επιθυμία της καρδιάς μας ή του πνεύματός μας

 που μπορεί να επικρατήσει πάνω στη λογική».

Σωτήρης Φέλιος
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Αλεξία Μαρούλη | Νάμα Τάμα | 2013 | ακρυλικό και λάδι σε μουσαμά | 152x232εκ. | Συλλογή Σωτήρη Φέλιου
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Δημιουργίες κολάζ από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με καρκίνο του μαστού «Άλμα Ζωής»
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Κωνσταντίνος Μ. Βαφειάδης
Δρ. Ιστορίας της τέχνης, Ερευνητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Εικαστικός

Η Ασθένεια συνιστά εμπειρία οδυνηρή αλλά και απειλή που αμφισβητεί πρώτα και κύρια 
κάθε βεβαιότητα. 
Κι όμως η απειλή αυτή έχει δύναμη αποκαλυπτική, τόσο στο φιλοσοφικό όσο στο 
βιωματικό πεδίο. Τούτο διότι μαρτυρεί για την αλήθεια του κόσμου, της Ιστορίας αλλά και 
της ατομικής ή συλλογικής μας ύπαρξης. Αποτελεί δε εργαλείο επαναπροσδιορισμού 
της ατομικότητας στον χώρο και στον χρόνο. Κατά συνέπεια, η πρόληψη της νόσου δεν 
πρέπει να συνδέεται μόνο με ένα σύστημα προληπτικών ιατρικών εξετάσεων αλλά και με 
έναν επαναπροσδιορισμό της ύπαρξής μας, απρόσληπτης κατά κανόνα. Και είναι 
αλήθεια πως η τέχνη συμβάλλει σε αυτό ίσως πιο αποτελεσματικά από κάθε άλλη 
πνευματική δραστηριότητα.
Ένα σύνολο εικαστικών έργων, εκτεθειμένων στις σελίδες του τόμου αυτού, αναμετριέται 
με το γεγονός της Ασθένειας, ως προβλήματος υπαρξιακού. Κάθε πίνακας μοιάζει να 
αποτελεί θύρα δια της οποίας ο θεατής εισέρχεται σε συμπαγή βιωματικό χώρο με 
αναφορές στις απειλητικές συνέπειες της Νόσου. Ταυτόχρονα όμως η τέχνη που εδώ 
εκτίθεται υποβάλλει την Ασθένεια σε κρίση ζωής. Η λυτρωτική της δύναμη πιστοποιεί 
ακόμη μια φορά πως ο θάνατος δεν υπάρχει, υπάρχει μόνο μεταβολή των Ονομάτων. 
Άλλωστε η τέχνη είναι Ζωή και Ζωή σημαίνει ορμή για την κατάκτηση της Αλήθειας και 
Αλήθεια είναι η συνείδηση των ορίων μας. 
Κάθε δυσχέρεια, κάθε οδύνη, κάθε νόσημα τείνει να περιορίσει τα ήδη στενά και 
ευμετάβλητα όρια της ζωής μας, συντέμνοντας την δημιουργική μας όραση και δράση. 
Γι' αυτό η Ασθένεια απαιτεί πάνω από όλα δράση, γιατί η δράση συνιστά θεραπεία και 
αποκατάσταση των διασαλευμένων ορίων της ύπαρξής μας.
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Βυζάκια σας φιλώ
Δημάκη Δώρα | Διαχειρίστρια διαδικτυακής ομάδας 

Η ομάδα δημιουργήθηκε εμπνευσμένα από ένα άρθρο της Ρέας Βιτάλη «Βυζάκια σας φιλώ» με σκοπό να στηρίξει τις 
γυναίκες που βιώνουν ή έχουν βιώσει τον καρκίνο και κυρίως του μαστού, μέσα από το χιούμορ και τη δημιουργικότητα. 
Είναι μία διαδικτυακή ομάδα όπου «γλεντάει» τον καρκίνο με συγγενείς και φίλους. Δεν εστιάζουν στον καρκίνο, όχι από 
φόβο, αλλά από απαξίωση. Αφήνοντας λοιπόν τον καρκίνο στους γιατρούς η ομάδα αυτή δημιουργεί=ζει και αποδυναμώνει 
την άσχημη αυτή έννοια της λέξης. Εμείς δεν θέλουμε να θεραπεύουμε καρκίνους αλλά χαρακτήρες και αντιλήψεις. Μότο 
μας είναι «αφήστε τον καρκίνο στους γιατρούς και αρχίστε τα φιλάκια».
Έτσι λοιπόν κι εμείς προσφέρουμε ένα ακόμη φιλί σε μια εικαστική έκθεση που σκοπός της είναι να διαδώσει μέσα από 
την τέχνη τη σπουδαιότητα της πρόληψης.

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

Με μεγάλη χαρά οι Γυναίκες στην Ογκολογία (W4O-Hellas) θα συμμετάσχουν στην ομαδική έκθεση «Η πρόληψη μέσα 
από την Τέχνη»  που γίνεται στα πλαίσια  του μήνα πρόληψης για τον καρκίνο του μαστού. Βασικός στόχος των Γυναικών 
στην Ογκολογία (W4O-Hellas) είναι η στήριξη των οικονομικά αδύναμων ασθενών, αφενός με την κάλυψη των 
διαγνωστικών και μοριακών εξετάσεων οι οποίες δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία και αφετέρου, με την 
παροχή βοήθειας προς τις ανασφάλιστες γυναίκες με καρκίνο, μέσα από το δίκτυο των κοινωνικών ιατρείων και των 
άλλων φορέων κοινωνικής μέριμνας σε όλη την επικράτεια της Ελλάδος. Επίσης μακροπρόθεσμoς στόχος της εταιρείας 
μας είναι η δημιουργία μιας κουλτούρας πρόληψης, μέσω της ενημέρωσης ότι ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος και όταν 
εντοπιστεί έγκαιρα σε πρώιμα στάδια, κατά κανόνα θεραπεύεται.
Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

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

Βαθιά συγκινημένη συγχαίρω τον διοργανωτή της έκθεσης κ. Δημήτρη Λαζάρου και τους ανθρώπους που στέκονται 
δίπλα του αρωγοί στην σπουδαία πρωτοβουλία καλλιτεχνικής προσέγγισης ενός προβλήματος της σύγχρονης ζωής 
μας, της διπλανής μας πόρτας και να αναφέρω τα ελπιδοφόρα λόγια του γέροντα Πορφύριου «ο καρκίνος κυρίως 
βγαίνει σε μπερδεμένες ψυχές, σε αγχώδεις ανθρώπους, σε βασανισμένους από διάφορα γεγονότα, σε καταπιεσμένους. 
Όταν σε αγγίξει πρέπει να δοθείς πολύ στην αγάπη του Θεού. Να ηρεμήσεις, να ησυχάσεις, ν’ αγαπήσεις τον κόσμο, να 
τα αγαπήσεις όλα! Να είσαι όλο αγάπη και δοξολογία στον Θεό».

Σοφία Αγγελάκη - Έλενα Λινάρδου - Αθηνά Χριστοπούλου
Eλένη Γαλάνη - Ζένια Σαριδάκη - Αμάντα Ψυρρή 
Συντονιστική επιτροπή των «Γυναικών στην Ογκολογία»  
                                                                                                                                              

Νίνα Διακοβασίλη
Πρόεδρος του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδος   
                                                                                                                                              

Η πρόληψη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα του ευ ζην που υπόσχεται μακροζωία, γι’ αυτό και στην ΑΚΟΣ 
αναδεικνύουμε τη σημασία της μέσα από πλήθος δράσεων. Η Τέχνη από την άλλη, αποτελεί το ιδανικό όχημα για 
να επικοινωνήσεις ένα τόσο σημαντικό μήνυμα. Νομίζω ότι η ομαδική εικαστική έκθεση «Η Πρόληψη μέσα από 
την Τέχνη», πέτυχε το στόχο της να ευαισθητοποιήσει και να αφυπνίσει συνειδήσεις. Εύχομαι στο μέλλον να 
ακολουθήσουν ανάλογες πρωτοβουλίες.

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

Στόχος του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» είναι να ακουστεί η φωνή μας για πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και 
απομυθοποίηση της νόσου και να παρέχει στήριξη σε κάθε γυναίκα με εμπειρία καρκίνου μαστού. Τον 
Οκτώβριο, που έχει καθιερωθεί ως μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, η έκθεση «Η Πρόληψη 
μέσα από την Τέχνη» έρχεται να προσεγγίσει αυτό το τόσο σοβαρό θέμα από μία ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη 
σκοπιά, μέσα από έργα τέχνης σημαντικών εικαστικών. Το «Άλμα Ζωής» θα είναι παρόν και θα αγκαλιάσει αυτή 
την πρωτοβουλία!

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

Η τέχνη ανέκαθεν συνέβαλε στην ευεξία και την ψυχική ανάταση των ανθρώπων, ιδιαίτερα όσων είχαν 
προβλήματα με την υγεία τους. Η προσπάθεια μέσα από ένα έργο τέχνης να σηματοδοτηθεί μία στάση ζωής 
διαφορετική απ' αυτή που σήμερα με καταθλιπτικό τρόπο επικρατεί στην πλειοψηφία των πολιτών, αποτελεί 
χαρμόσυνο μήνυμα που χρήζει ιδιαίτερης στήριξης και προβολής. Η Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία με 
ευχαρίστηση στηρίζει πρωτοβουλίες καλλιτεχνών που εξυπηρετούν τον καλό σκοπό που και η ίδια υπηρετεί.
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Δρ. Δέσποινα Κατσώχη
Πρόεδρος ΑΚΟΣ, Ακτινοθεραπευτής - Ογκολόγος

Κλεοπάτρα Γαβριηλίδου
Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής»

Ευάγγελος Φιλόπουλος
Πρόεδρος Ε.Α.Ε.                                                                                         
                                                                                                                                              

  Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
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Συμμετέχουν οι εικαστικοί:

Αποστόλου Μάγδα

Βαφειάδης Κωνσταντίνος

Γκινάκη Αναστασία

Δραγάτση Λουκία

Καράλη Αγγέλα 

Κωνσταντίνου Πένυ

Μπλούκου Βασιλική

Μπόμπορη Αγγελική

Πανταζής Δημήτρης

Παπαδημητρίου Γιώργος

Παπαδοπούλου Σοφία

Πετρανάκη Αλεξάνδρα

Σταύρου Σοφία

Φιλιππακοπούλου Μαρία

Χρυσανθόπουλος Αριστείδης
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Ζωή Γραμματόγλου
Πρόεδρος Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών

Η Τέχνη είναι ένα παντοδύναμο εργαλείο, ένα μέσο έκφρασης, ένα μέσο επικοινωνίας, ένα μέσο θεραπευτικής βοήθειας. 
Η βοήθεια μπορεί να πάρει πολλές μορφές. Άλλες φορές σημαίνει να δίνεις, να καθοδηγείς, άλλες πάλι φορές σημαίνει 
να περιμένεις προσεκτικά και με σεβασμό την εσωτερική αντίδραση. Μέσα από την τέχνη το άτομο μπορεί να 
πειραματιστεί συμβολικά και να εκφράσει ιδέες και συναισθήματα πάνω στο χαρτί που μπορεί τελικά να εκφραστούν και 
στη ζωή. Μπορεί να χειριστεί υλικά τα οποία δεν αντιμιλούν και έτσι του δίνεται η δυνατότητα να έχει την εμπειρία της 
δύναμης και της υπεροχής, χωρίς να ριψοκινδυνεύει απόρριψη. Αυτό οδηγεί σε ένα βαθύ αίσθημα ικανοποίησης και 
προσωπικής αξίας (αυτοσυναίσθημα). 
Προσφέρει υπηρεσίες στον άνθρωπο, δίνοντάς του την ευκαιρία να εξερευνήσει προσωπικά προβλήματα, διαμέσου 
λεκτικής και εξωλεκτικής έκφρασης. Συγκεκριμένα, βασίζεται στη δύναμη της Εικαστικής Έκφρασης (ζωγραφικής, πηλού, 
κολλάζ, φωτογραφίας, άμμου, μουσικής, κινηματογράφου) ως μέσου επικοινωνίας του ατόμου με τον εαυτό του και το 
περιβάλλον, ούτως ώστε να αναπτύξει σωματικές και συναισθηματικές ικανότητες.
«Έργο τέχνης είναι εκείνο στο οποίο έχει ενεργοποιηθεί η αλήθεια του όντος». 
Ένα μήνυμα ζωής σε δύσκολους καιρούς. Aυτή είναι η τέχνη της ζωής.

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

Με σύμμαχο την τέχνη κερδίζουμε τη ζωή.
Η τέχνη είναι έκφραση και επικοινωνία. Είναι ο τρόπος να πλησιάσουμε ο ένας τον άλλο και να συμβιώσουμε, να 
βιώσουμε μια κοινή συναισθηματική εμπειρία: Να μοιρασθούμε μία συγκίνηση, μία από κοινού κίνηση. Να έρθουμε πιο 
κοντά, να καταλάβουμε ο ένας τον άλλο. Και τελικά να απελευθερωθούμε από το φόβο, την αγωνία, το αίσθημα της 
απομόνωσης και της μοναξιάς. Να ενωθούμε, να γίνουμε μια κοινότητα.
Η εικαστική έκθεση «Η πρόληψη μέσα από την τέχνη» συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση γύρω από το ζήτημα του 
καρκίνου του μαστού. Και δίνει μια διέξοδο στη συνειδητοποίηση και την εξωτερίκευση των συναισθημάτων που 
δημιουργεί η νόσος σε κάθε γυναίκα, αναδεικνύοντας πρωτίστως τη σημασία της πρόληψης. 
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η σύγχρονη επιστήμη προσφέρει στη γυναίκα τη δυνατότητα να πάρει την υγεία 
της στα χέρια της μέσω της πρόληψης. Να απωθήσει το ενδεχόμενο να νοσήσει, να προλάβει τη νόσο σε πολύ πρώιμο 
στάδιο, να παραμείνει όμορφη ακόμα και μετά τη θεραπεία, να είναι υγιής, να παραμένει υγιής για τον εαυτό της αλλά 
και για αυτούς που αγαπά και την αγαπούν.
Ως γυναίκα γιατρός χαίρομαι πολύ που ενώνω τη φωνή μου με εκείνη των καλλιτεχνών που συμμετέχουν σε αυτήν την 
αξιέπαινη πρωτοβουλία. Η μάχη με τον καρκίνο του μαστού είναι μια κοινή μάχη. Μαζί θα την δώσουμε και μαζί θα την 
κερδίσουμε.

Νατάσα Παζαΐτη
Γενική Χειρουργός – Ειδική στην Ογκολογική και Επανορθωτική Χειρουργική Μαστού, MD, PhD, FEBS 
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Άτιτλο|100x100cm|Μικτή τεχνική σε καμβά

«Η εναλλαγή θαλασσοταραχής και γαλήνης, προκαλεί αντιφατικά συναισθήματα, παρόμοια με αυτά που βιώνει η 
γυναίκα, κατά τη διάγνωση αλλά και καταπολέμηση της νόσου του καρκίνου του μαστού. Η πρόληψη την οδηγεί 
στην επιφάνεια της θάλασσας κι ο αγώνας της σε απάνεμα λιμάνια μιας ήρεμης ζωής.»
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Αποστόλου Μάγδα

Άτιτλο|100x100cm|Μικτή τεχνική σε καμβά
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Εγκλωβισμός|150x100cm|Ελαιογραφία σε καμβά

«Μορφές σε πλήρη απομόνωση, ως αποτέλεσμα του βιασμού, τον οποίο η ψυχή και το πρόσωπο δέχεται από το 
συλλογικό μοντέλο αξιών. Το τελευταίο, προϊόν αγελαίας καθεστωτικής βίας, επιβάλλεται σιωπηρά ερήμην του 
ατόμου, καθιστώντας αυτό απόβλητο και άρα μη βιώσιμο.»                           
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Βαφειάδης Κωνσταντίνος 

Aπομόνωση|150x100cm|Ελαιογραφία σε καμβά
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Κοίταξέ με|70x100cm|Ακρυλικά σε μουσαμά

«Εύθραυστη ή ευάλωτη αποζητά την προσοχή, αλλά όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, μεταμορφώνεται σε 
αγωνίστρια, έτοιμη να κερδίσει αγώνες ζωής».                           
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Γκινάκη Αναστασία 

Αθλήτρια|100x90cm|Ακρυλικά σε μουσαμά
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Δραγάτση Λουκία 

Emotions part 1|50x110cm|Μικτή τεχνική, ακρυλικά σε χαρτί
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«Το σώμα μου με κοιτάζει, μου μιλά...
μαθαίνω να τ’αγαπώ, να το καταλαβαίνω.
Το σώμα μου, εγώ!»
                        

Emotions part 2|50x110cm|Μικτή τεχνική, ακρυλικά σε χαρτί
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«Μην εγκαταλείπεις! Θέσε τον εαυτό σου σε περισυλλογή, ανάκτησε τις δυνάμεις σου και κατάκτησε τη ζωή που σου 
ανήκει». 
                        

Περισυλλογή|125x90cm|Λάδι σε μουσαμά
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Καράλη Αγγέλα 

Εγκατάλειψη|87x116cm|Λάδι σε μουσαμά
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«Το καλό και το κακό συνοδεύουν κάθε άνθρωπο, τα φέρει, τον εκφράζουν, τον διαποτίζουν. Μόνιμη συνθήκη ζωής, 
μόνιμος αγώνας ψυχής. Κάθε μάχη έρχεται να μας θυμίσει την ανθρώπινη φύση μας και κάθε νίκη ενσαρκώνεται 
όταν στο νέο φως της μέρας, νικητές ή ηττημένοι έχουμε παραμείνει ανθρώπινοι και αγαπημένοι. Όπως έγραψε και 
ο Νίκος Καζαντζάκης: Μην καταδέχεσαι να ρωτάς, θα νικήσουμε; θα νικηθούμε; Πολέμα!!!.....» 
                        

Ερεχθείονας|180x125cm|Λάδι σε καμβά
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Κωνσταντίνου Πένυ

Γυμνό|140x90cm|Λάδι σε καμβά
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«Κάθε πρόκληση στη ζωή εμπεριέχει κι ένα δώρο, μια ευκαιρία. Κάθε δυσκολία μας φέρνει μπροστά σε ένα σημείο 
επιλογής. Μπορούμε να επιλέξουμε να δούμε τη ζωή είτε μέσα από το φόβο, είτε μέσα από την αγάπη. Κι έτσι να 
έρθουμε σε επαφή με το εσωτερικό δυναμικό μας, τον αληθινό εαυτό μας, αλλά και τον αέναο ρυθμό της ζωής. 
Η πρόληψη είναι ένα τέτοιο σημείο επιλογής. Μια επιλογή αγάπης προς τον εαυτό μας και τη ζωή.»
                        

Dancers|52x41cm|Μικτή τεχνική
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Μπλούκου Βασιλική

Blessings|52x41cm|Μικτή τεχνική
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«Πίσω από κάθε εξέταση και αποτέλεσμα κρύβονται σκέψεις, φοβίες και αγωνίες. Λέξεις χωρίς ειρμό με κυρίαρχο το 
αίσθημα για το φόβο του θανάτου.
Η δύναμη και η θέληση για ζωή πηγάζει μέσα από αυτές τις κλειδωμένες σκέψεις, βλέποντας πάντα φως στην είσοδο 
του χρυσού μας εαυτού.»

Κλειδωμένες Σκέψεις|70x60cm|Κάρβουνο και χρυσόσκονη σε χαρτί
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Μπόμπορη Αγγελική

Κλειδωμένες Σκέψεις|70x60cm|Κάρβουνο και χρυσόσκονη σε χαρτί
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«Στην άδικη μα όχι άνιση αυτή μάχη, νου και σώματος, πρέπει να είναι ο νους θριαμβευτής. Η τέχνη ας γίνει ο 
πνευματικός αρωγός προς την νίκη και τον θρίαμβο της ζωής!»

Το στήθος|Τρίπτυχο|48x16cm, 48x48cm, 48x16cm|Λάδι σε καμβά

26|

Πανταζής Δημήτρης

Οι Γρίλιες|152x100cm|Λάδι σε καμβά
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«Όπως προτείνει ο Ιπποκράτης, δεν αρκεί η χρήση της όρασης στην ιατρική για μια διάγνωση. Είναι απαραίτητος και 
λογισμός, δηλαδή η σκέψη. Έτσι και στη ζωγραφική, πέρα από την πρώτη ανάγνωση ενός έργου με την όραση, είναι 
απαραίτητη και η ανάλυσή του με την βοήθεια της σκέψης. Το να καταφέρεις να κάνεις ορατό το αόρατο είναι κοινός 
στόχος της τέχνης και της ιατρικής που συναντώνται από διαφορετικές κατευθύνσεις.»

Σκέψεις|120x100cm|Λάδι σε καμβά
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Παπαδημητρίου Γιώργος

Γυμνό στον Καθρέφτη|120x100cm|Λάδι σε καμβά
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«Το σώμα πάσχει,
γίνεται καμβάς που αποτυπώνει όλους τους εφιάλτες,
γίνεται χάρτης και καταγράφει όλες τις μορφές εξουσίας που ασκήθηκαν πάνω του...
Το σώμα ανακαλεί στη μνήμη του τα τραύματα.»
  

Ανοικοδομώντας τη σκέψη|100x120cm|Mικτή τεχνική σε καμβά
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Παπαδοπούλου Σοφία

The Big Bang story|150x140cm|Mικτή τεχνική σε καμβά
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«Ένα μοιραίο γεγονός και ο επερχόμενος, ίσως πρόσκαιρος, εγκλωβισμός.
Ζητάς βοήθεια και βρίσκεις τη δύναμη να υψώσεις το χέρι, να βρεις τη διέξοδο και να ελευθερωθείς.
“Δεν έχω χρόνο για καρκίνο” λες και κουβαλάς και αυτό μαζί με τις άλλες εμπειρίες σου που σ' έχουν κάνει πια 
πανίσχυρη και δυνατή…»

Άτιτλο|Πήλινο γλυπτό γυναίκας|35x13,5x16cm|Συρμάτινο δίχτυ, κάρβουνα|Μαύρο βιομηχανικό χρώμα
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Πετρανάκη Αλεξάνδρα

Άτιτλο|Γύψινο χέρι|24x11x25cm|Ξύλινος κλωβός χωρίς επάνω και κάτω έδρα|Μαύρο βιομηχανικό χρώμα
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«Φωτεινή, Γιολάντα και πόσα ακόμα γυναικεία ονόματα, γυναικείες φιγούρες, γυναικεία σώματα, που θέλουν να 
ζήσουν, να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Αγωνίζονται, γιατί μέσα τους ξέρουν πως κανείς και τίποτα δεν πρέπει να 
ανακάμψει την πορεία τους στη ζωή.»

Φωτεινή|100x70cm|Λάδι σε μουσαμά

34|

Σταύρου Σοφία

Γιολάντα|100x70cm|Λάδι σε μουσαμά
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«Τα κοντινά ταξίδια, ο ακίνητος χρόνος, τα ανοιχτά πεδία, οι ανθρώπινες φιγούρες μέσα στον μεγάλο χώρο, οι 
ονειρικές αμμουδιές... Θέλω οι εικόνες μου να αφήνουν στον θεατή την ελευθερία να “ξαναρχίσει από την αρχή” το 
κτίσιμο μιας καινούργιας μνήμης.»

Περίπατος|75x90cm|Λάδι σε μουσαμά
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Φιλιππακοπούλου Μαρία

Αμμουδιά|100x120cm|Λάδι σε μουσαμά
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«Και τώρα; Μια ερώτηση - αδιέξοδο. Όμως σου αξίζει το φως. Παλεύοντας θα αναδυθείς πάλι σε αυτό, γυρεύοντας 
το μέλλον που σου ανήκει.»

Και τώρα;|50x70cm|Ακουαρέλα
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Χρυσανθόπουλος Αριστείδης

Fighting|46x40cm|Σινική μελάνη
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ΓΚΙΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ:  Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, από το 1997 έως το 2002 
με καθηγητές τους Π. Χαραλάμπους, Γ. Χαρβαλιά, Δ. Σακελλίων και Γ. Καζάζη. Αποφοίτησε με Άριστα. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές 
εκθέσεις, ενώ έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές. Στα άμεσα σχέδια της είναι η παρουσίαση έργων της στο Σαλόνι Ανεξάρτητων 
Καλλιτεχνών στο Grand Palais στο Παρίσι. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
2016      «Έρως, Βαρύς Θεός», Εικαστικές Αναζητήσεις, Αθήνα
2007      «Εκτεθειμένο θυμικό», Πνευματικό Κέντρο Αθηνών, Αθήνα
2007      «Νοτιάς», Lazareto Hotel, Μονεμβάσια
2006      «Ιδωμένο πάθος», Mommy Art, Αθήνα 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
2016      «Stand up for…», The Loft, Αθήνα 
2015      «After Sun», Art Zone 42 γκαλερί, Αθήνα 
2015      «Αναγνώσεις του Υφιστάμενου», Ισόγειο του Νερόμυλου, Λειβαδειά
2011      Athens Fringe Festival, Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων, Αθήνα
2005      Φεστιβάλ Διαρροές, Αθήνα 
2005      «Ευρώπη χωρίς Σύνορα», International Art Forum στη γκαλερί Art Tower, Αθήνα 
2003      Έκθεση Αποφοίτων Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, Εκθεσιακός χώρος «Εργοστάσιο»
E-mail: ginakian@yahoo.gr

ΔΡΑΓΑΤΣΗ ΛΟΥΚΙΑ: Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης στο εργαστήριο του κ. Μ. Θεοφυλακτόπουλου από όπου αποφοίτησε το 2006 με ειδίκευση στη ζωγραφική. Έχει παρακολουθήσει 
εργαστήρια art design, γλυπτικής, φωτογραφίας, σκηνογραφίας, κεραμικής και  χαρακτικής. Έχει συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Από το 2007 εργάζεται ως Εικαστικός στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Το 2016 συνεργάστηκε με το Μουσείο Νεότερης Μελέτης 
Κεραμικής στο παιδικό τμήμα. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια art therapy, διδακτικής της τέχνης, ψυχολογίας του παιδιού και παιδαγωγικής 
εκπαίδευσης. Έργα της υπάρχουν σε ιδιωτικές συλλογές στη Ελλάδα και σε χώρες του εξωτερικού. 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
2016     «STAND UP FOR…», The Loft, Αθήνα
2016     «Κεραμική 2015-2016», Μουσείο Νεότερης Μελέτης Κεραμικής, Αθήνα                                                                                                                                                            
2015     «Κεραμική 2014-2015», Μουσείο Νεότερης Μελέτης Κεραμικής, Αθήνα                                                                                                                                                            
2012     «Τοπία», Φεστιβάλ Σερίφου, ART 10 GALLERY, Θυδίρα, Σέριφος
2010     «Ανθρώπινη Μορφή στην Τέχνη», Πανελλήνια Έκθεση Μελών Ε.Ε.Τ.Ε., «Τεχνόπολις», Γκάζι  
E-mail: loukiadragatsi@gmail.com

ΚΑΡΑΛΗ ΑΓΓΕΛΑ:  Μεγάλωσε στο Μόναχο της Γερμανίας, όπου πήρε μαθήματα ζωγραφικής από τους ζωγράφους Roman Bachmair και 
Otto Völker (1992-1996). Σπούδασε γραφικές τέχνες στην σχολή Blocherer του Μονάχου (1993-1995). Στην Ελλάδα συνέχισε μαθήματα 
ζωγραφικής με τον ζωγράφο Πέτρο Κουφοβασίλη και έπειτα σπούδασε Ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με καθηγητή 
τον Τριαντάφυλλο Πατρασκίδη από την οποία αποφοίτησε με Άριστα (2001-2006). Επίσης παρακολούθησε στην ΑΣΚΤ μαθήματα γλυπτικής με τον 
καθηγητή Νίκο Τρανό και ξυλογλυπτικής με τον καθηγητή Δημήτρη Βάρσο. Ήταν οργανωτικό μέλος και συμμετείχε στην έκθεση  «ΕΙΚΟΝΑ, ΧΩΡΟΣ, 
ΔΡΑΣΗ 2» το 2008 στην Τεχνόπολη, Γκάζι, Αθήνα. Τον Ιούλιο του 2008, επιλέγεται για να συμμετέχει στην έκθεση του Δήμου Ίου «Εννέα γυναίκες 
συνομιλούν με το περιβάλλον» (Ομήρεια 2008). Εργάζεται ως καθηγήτρια στην Α/θμια και Β/θμια δημόσια εκπαίδευση. Η δουλειά της έχει παρουσιαστεί 
από τις εφημερίδες «Αυγή» (2012) και «Αξία» (2015). Είναι μέλος του Ε.Ε.Τ.Ε.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ:
Ιανουάριος 1995: Atelierhaus, Μόναχο.
Ιούνιος 2009: Δανέζικο Ινστιτούτο, Αθήνα. Παράλληλη παρουσίαση της ποιητικής σύνθεσης «Άτιτλο» 
της ποιήτριας Αγγελικής Zερβαντωνάκη. Μουσική συνοδεία από την πιανίστρια Αλεξάνδρα Τσούκη.
Απρίλιος 2011: Αίθουσα Τέχνης «Art Zone 42», «Light spirit», Αθήνα, κείμενο της ιστορικού τέχνης Αθηνάς Σχινά.
Ιούλιος 2013: Villa Mohr, «Im Licht der Krise/ Στο φως της κρίσης» Μόναχο, κείμενο της ιστορικού τέχνης Λήδα Καζαντζάκη.
Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές.
E-mail: angela.karalis@gmail.com

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΓΔΑ: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Σπούδασε ζωγραφική στην Σχολή Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης (1993-1998) με 
καθηγητή τον Βαγγέλη Δημητρέα. Το 1996 φοίτησε για ένα χρόνο στη Σχολή Καλών Τεχνών της Βαρκελώνης με καθηγητή τον Joaquim Chan-
cho Cabre.  Έργα της έχουν συμπεριληφθεί  στο σχολικό βιβλίο της Βιολογίας της Α΄ Γυμνασίου και στην ένθετη “LE MONDE diplomatique” 
στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία. Επίσης στις 26 Απριλίου του 2016 της έκανε αφιέρωμα η εφημερίδα «Ηχώ των Δημοπρασιών». (Εξώφυλλο - 
οπισθόφυλλο). Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις σε Ελλάδα και 
εξωτερικό. Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
2001  Αίθουσα Τέχνης «Μετόπη», Αθήνα

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
2016   «Ο ΗΧΟΣ ΣΕ Α4», Κέντρο Τέχνης Τζιόρτζιο ντε Κίρικο, Βόλος
2016   «Stand up for…» - The Loft - Αθήνα
2015   24η Έκθεση Έργων Τέχνης και Λόγου, Κέντρο Τεχνών- Πάρκο Ελευθερίας, Αθήνα
2013   «RES EXTENSA» – Primo Piano Livingallery, Λέτσε, Ιταλία
2012   Salon Des Artistes Independants - Crand Palais, Παρίσι 

E-mail: mapostolou1@gmail.com – www.magdaapostolou.wordpress.com 

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: Είναι απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών των Αθηνών, του τμήματος Θεολογίας του Παν/μίου 
Θεσσαλονίκης και του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Ιστορίας της τέχνης του Παν/μίου Αθηνών. 
Οι μεταπτυχιακές του σπουδές αφορούν στην Ιστορία, την Αρχαιολογία και την Ιστορία της τέχνης.
Ο Κ. Βαφειάδης έχει διδάξει εικαστικές τέχνες στην Β/θμια και Γ/θμια Εκπαίδευση αλλά και στην Ακαδημία τεχνών της Βιέννης. Ήδη από το 1990, 
συμμετέχει ενεργά στα καλλιτεχνικά δρώμενα της χώρας με εκθέσεις, εικονογραφήσεις δημοσίων κτηρίων, με εικαστικές παρεμβάσεις αλλά και 
με δοκίμια που αφορούν κυρίως στην τέχνη και τις σύγχρονες εφαρμογές της.  Η ιδιαιτερότητα του εικαστικού του έργου έγκειται στο γεγονός 
ότι πέρα από τις θετικές κριτικές, υπάρχουν έργα του που έχουν λογοκριθεί. Η τρέχουσα καλλιτεχνική παραγωγή του Κ. Βαφειάδη περιλαμβάνει 
έργα σε καμβά ή σε ξύλο, διαστάσεων 150 x 100 μ., η θεματική των οποίων αφορά κυρίως στην «Ανθρωπογεωγραφία».
 
Ο καλλιτέχνης έχει στο ενεργητικό του τέσσερις ατομικές Εκθέσεις: 1) «Μυθολογία» (Γλυπτική), Απρίλιος 1987. Αθήνα, αίθουσα Πνευματικού 
Κέντρου Δήμου Αμαρουσίου. 2) «Κατασκευές» (Γλυπτική), Μάρτιος 1998. Αθήνα, αίθουσα «Αντήνωρ». 3) «Ανάμεσα στην Πτώση και την 
Επιστροφή» (Γλυπτική, ζωγραφική), Μάρτιος 2008. Αθήνα, αίθουσα «Artower Gallery». 4) «Έργα, 1998-2008» (Γλυπτική, ζωγραφική), Μάιος 
2008. Αθήνα, αίθουσα Πνευματικού Κέντρου Δήμου Ν. Ερυθραίας. 

Ενδεικτικές είναι επίσης οι συμμετοχές του Κ. Βαφειάδη σε Εκθέσεις ομαδικές, όπως οι παρακάτω: 
1) Πανελλήνια έκθεση εικαστικών (Ιούνιος - Ιούλιος 1984). Πειραιάς. Διοργάνωση: Πανελλήνια Πολιτιστική Κίνηση. 2) Απόφοιτοι ΑΣΚΤ (Αθήνα 
1997). Αθήνα. Εθνική Πινακοθήκη. 3) Θ. Παπαγιάννης – Δ. Μυταράς και οι μαθητές τους (Μάιος 1998). Φιλοθέη. Κέντρο Εικαστικών Τεχνών «Γ. 
Καρύδης». 4) Σχέδια και Γκραβούρες (Φεβρουάριος 1998). Schwetzingen. Διοργάνωση ΕΕΤΕ. 5) Υδατογραφίες (Φεβρουάριος – Μάρτιος 2001). 
London. Gallery “Kiss”. 6) Σύγχρονη θρησκευτική τέχνη (Μάιος 2003). Vienna. Αίθουσα Δημοτικού Μεγάρου. Διοργάνωση: ΥΠ.Ε.Π.Θ., Kunstleri-
sche Volkshochschule, Τμήμα Πολιτισμού Δήμου Βιέννης. 7) Σύγχρονη εκκλησιαστική τέχνη, Αρχιτεκτονική-ζωγραφική (Νοέμβριος 2010). 
Αθήνα. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Έκθεση στο πλαίσιο του Β΄ Επιστημονικού Συμποσίου Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής 
Τέχνης. 8) Εικόνες. Ένας διάλογος με την Παράδοση (Νοέμβριος 2013). Αθήνα. Βυζαντινό και Χριστιανικό 
Μουσείο Αθηνών. Έκθεση στο πλαίσιο του Γ΄ Επιστημονικού Συμποσίου Νεοελληνικής Εκκλησιαστικής 
Τέχνης. 9) Πρόσωπο και Πραγματικότητα, Έκθεση ζωγραφικής των Εικαστικών Γκινάκη Αναστασίας, 
Μακινατζή Θωμά, Βαφειάδη Κωνσταντίνου και Παντελάκη Μαργαρίτας (25.8 – 3.9.2015). Λιβαδειά, 
Δημοτικός εκθεσιακός χώρος Κρύας (Επιμέλεια: Κ. Βαφειάδης). 10) Stand Up For…,  Έκθεση Εικαστικών 
(29.1 - 12.2.2016) Αθήνα, Εικαστική Πλατφόρμα, The Art Loft. The Loft by Collage (Επιμέλεια: Κ. Βαφειάδης).

E-mail: konstvaf@yahoo.gr - www.vafiadis-art.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ΜΠΟΜΠΟΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ:  Γεννήθηκε στην Άρτα το 1980. Από το 1997 και για δυο χρόνια παρακολουθεί μαθήματα ζωγραφικής με τον 
γλύπτη Κ. Αργύρη και τον ζωγράφο Δ. Φώτου. Το 1999 εισήχθηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης στο εργαστήριο ζωγραφικής του 
Μ. Θεοφυλακτόπουλου. Ταυτόχρονα παρακολουθεί τα εργαστήρια φωτογραφίας και χαρακτικής με δασκάλους τον κ. Μπαμπούση και τον κ. 
Σαχίνη αντίστοιχα. Το 2001 πήρε μεταγραφή στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας στο Στ' Εργαστήριο ζωγραφικής με καθηγητή τον 
Τ. Πατρασκίδη και παρακολουθεί το εργαστήριο ψηφιδωτού με την Δ. Αγγελίδου. Αποφοίτησε το 2005 με άριστα. Από το 2007 έως τώρα 
διδάσκει ζωγραφική στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εκπαίδευσης. Έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα, ενώ έργα της 
βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
2016   «ΤΑΞΙΔΙ»,  πολυχώρος ΘΕΜΕΛΟΣ, Άνδρος
2016   «Stand up for…» The Loft, Αθήνα
2015   Δημοτική Πινακοθήκη Ιωαννίνων, Ομαδική Έκθεση Σωματείου Πτυχιούχων Σχολών Εικαστικών Τεχνών Ηπείρου
2015   Δημοτική Πινακοθήκη Άρτας «Γιάννης Μόραλης», Ομαδική έκθεση Σύγχρονης Εικαστικής Δημιουργίας ART-a
2008   Έκθεση Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, Τεχνόπολις, Γκάζι, Αθήνα
2006   Απόφοιτοι 2005 Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών, «Αίθουσα Νίκου Κεσσανλή»
2004   «Καλειδοscope – Swatch», Πολιτιστική Ολυμπιάδα
E-mail: agelikibobori@gmail.com

ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ:  Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Είναι αριστούχος απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών με κατεύθυνση 
τη ζωγραφική από το εργαστήριο του Γ. Ψυχοπαίδη κατά τα έτη 1999-2004. Το έτος 2015 εγκρίθηκε η εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής 
στον Τομέα ΙΙΙ, Αρχιτεκτονική γλώσσα, Επικοινωνία και Σχεδιασμός του Ε.Μ.Π. με προτεινόμενο θέμα «Το δόγμα του σοκ στην Τέχνη». Είναι 
φοιτητής στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο επιστημονικό πεδίο «Αρχιτεκτονική-Σχεδιασμός του χώρου» στην 
κατεύθυνση Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π.
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
2015   «Ομολογίες του σώματος», Εικαστικές Αναζητήσεις, Κολωνάκι, Αθήνα
2013   «Ego», Δημαρχιακό Μέγαρο Γλυφάδας, Αθήνα
2007   «Θερμογραφίες», Μικρά Ασία, Γκάζι, Αθήνα

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
2016   «Stand up for ... », The Loft, Αθήνα
2014   «Ζωγραφική ΙΙΙ», Μουσείο Φρυσίρα, Πλάκα, Αθήνα
Έργα του ανήκουν στο Μουσείο Φρυσίρα, στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και σε ιδιωτικές συλλογές.
E-mail: dpantazisart@gmail.com
 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ:  Γεννήθηκε το 1980 στο Χολαργό Αττικής. Είναι απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, 
όπου σπούδασε ζωγραφική με καθηγητή τον κ. Τ. Πατρασκίδη (1999 - 2005). Επίσης, παρακολούθησε μαθήματα φωτογραφίας με καθηγητή 
τον κ. Μπαμπούση. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις, ενώ η ατομική του έκθεση με θέμα «Εν+στάσεις» το 2015 μεταφέρθηκε λόγω 
της επιτυχίας της και στο Βόλο. Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές. Είναι μέλος του Εικαστικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Ένωσης 
Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων Μέσης Εκπαίδευσης. Ζει κι εργάζεται στην Αθήνα ως καθηγητής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
2015   «Εν+στάσεις», Εικαστικές Αναζητήσεις, Αθήνα
2015   «Εν+στάσεις», Ηλίου Μέλαθρον, Βόλος
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
2015   «Stand up for…» The Loft, Αθήνα
2015   «Μια  γιορτινή τοιχογραφία», Τζόρτζιο Ντε Κίρικο, Βόλος
2015   «Περιδιαβάζοντας», Εικαστικές  Αναζητήσεις, Αθήνα
2014   «Aθιβολές», Ραφήνα, Αθήνα
2012   «Mare nostrum», Αρτέμιδα, Αθήνα
2010   «Σιωπές», Πύργος Ηλείας
2005   Τεχνοχώρος  Έκφραση
2005   Έκθεση αποφοίτων 2004 στο εργοστάσιο Α.Σ.Κ.Τ.
E-mail: gpapadim2002@yahoo.gr – www.georgepapadimitriou.blogspot.gr
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΝΥ:  Γεννήθηκε το 1978. Από το 2000 έως το 2007 σπουδάζει στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και είναι 
Αριστούχος απόφοιτη του ΣΤ΄Εργαστηρίου Ζωγραφικής του Πρύτανη της ΑΣΚΤ κου Τριαντάφυλλου Πατρασκίδη. Από το 2000 – 2003 φοιτά στο 
εργαστήριο Φωτογραφίας της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών με δάσκαλο τον επίκουρο καθηγητή Μανώλη Μπαμπούση. Τις χρονιές 2001 - 
2002 και 2002 -  2003 είναι προτεινόμενη για υποτροφία. Το 2006 συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS με τετράμηνη φοίτηση στη Σχολή Καλών 
Τεχνών της Σεβίλλης (UNIVERSIDAD DE SEVILLA) στην Ισπανία υπό την επίβλεψη του καθηγητή ANTONIO SABRANA. Έχει συμμετάσχει σε πολλές 
ομαδικές εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, ανάμεσά τους το 2011 στο PALFYHO PALACE στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας. Έργα της 
βρίσκονται στο Μουσείο Πολιτικών Εξόριστων Αη Στράτη της Αθήνας καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
2015   Αθήνα, Ελλάδα, «Διάλογος», Γκαλερί «Εικαστικές Αναζητήσεις»
2013   Αθήνα, Ελλάδα, «Σε χρόνο υποκειμενικό», Γκαλερί «Χρυσόθεμις»
2007   Αθήνα, Ελλάδα, Κτίριο Αποφοίτων ΑΣΚΤ Αθήνας, Πλάκα

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
2016   «70+1 χρόνια ΕΕΤΕ», Αγορά Αργύρη, Πάτρα 
2016   Εικαστική Έκθεση Θηλέων, Δημοτική Πινακοθήκη Καλλιθέας Σοφία Λασκαρίδου, 
           Αθήνα (Σύλληψη ιδέας, Οργάνωση: Μαίρη Ρουσιώτη) 
2016   «Stand up for…», Πολυχώρος The Loft, Αθήνα (Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Βαφειάδης)
2015   «Τα παιδία παίζει…», Σπίτι – μουσείο και Πολιτιστικό κέντρο Γεωργίου Μπουζιάνη, Αθήνα
2013   Μικροί και μεγάλοι καλλιτέχνες συνομιλούν με το Γιώργο Μπουζιάνη, 
           Σπίτι - Μουσείο και Πολιτιστικό Κέντρο Γεωργίου Μπουζιάνη, Αθήνα
2011   «Ρίζα 10», Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων Μελίνα, Αθήνα (Επιμέλεια: Λήδα Καζαντζάκη)
2011   Συμμετοχή σε Συμπόσιο κι ομαδική έκθεση ζωγραφικής, Prolom Baha, Serbia 
2010   «Η ανθρώπινη μορφή στην Τέχνη», Εικαστικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Τεχνόπολις, Γκάζι, Αθήνα
E-mail: peny_kon@hotmail.com
 

ΜΠΛΟΥΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982. Αποφοίτησε το 2008 από το ΣΤ' Εργαστήριο Ζωγραφικής της Α.Σ.Κ.Τ. της Αθήνας 
με καθηγητή τον Τ. Πατρασκίδη. Σπούδασε Γραφικές Τέχνες με καθηγήτρια την Λ. Βιδάλη και Σκηνογραφία με καθηγητή τον Γ. Ζιάκα. Έχει 
συνεργαστεί με εκδοτικούς οίκους για την εικονογράφηση παιδικών βιβλίων. Η ατομική της έκθεση με τίτλο «Blue Devils» παρουσιάστηκε τον 
Σεπτέμβρη του 2012 στην γκαλερί ART ZONE 42 σε επιμέλεια Τζωρτζίνας Θέου και αποτελεί διατριβή της εικαστικού στην κουλτούρα της 
Αφρο-Αμερικάνικης Jazz μουσικής και των Blues. Έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και έργα της βρίσκονται σε 
διάφορες ιδιωτικές συλλογές. Ζει στην Αθήνα και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. 

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
2012   «Blues Devils», Art Zone 42 Gallery, Αθήνα.  
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
2016   «artAz_ ΕΚΠΛΗΞΗ 7!», ΓΗ Κ44, Γκάζι
2016   «Ο Ερωτισμός στη Τέχνη», Τέχνη Άνωθεν - Art Cafe Δεληολάνης, Συγγρού 100
2015   «Τα Παιδία παίζει...» Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων «Μελίνα», 
            Γκάζι & 5ο Δημοτικό Σχολείο Δάφνης «Γεώργιος Μπουζιάνης», Αθήνα
2012   «Ομαδική έκθεση, Astrolavos», Astrolavos Art Galleries, Κολωνάκι
2012   «Mind Games», Astrolavos Art Galleries, Κολωνάκι, Αθήνα

E-mail: vbloukou@gmail.com

ΜΑΡΟΥΛΗ ΑΛΕΞΙΑ:  Γεννήθηκε το 1992 στην Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών και 
Τεχνολογίας της σχολής ΑΚΤΟ (Επικυρωμένο Κολλέγιο του Βρετανικού Πανεπιστημίου Middlesex) με καθηγητή τον 
Τάσο Μισούρα, όπου και αποφοίτησε το 2013 με άριστα. Από το 2015 σπουδάζει ζωγραφική σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο στο San Francisco Art Institute. Έχει παρουσιάσει την δουλειά της στην Γκαλερί 7 το 2015 και έχει λάβει 
μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις. Ζει και εργάζεται στο San Francisco.

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ: «Ερωτόκριτος», επιμέλεια Ίρις Κρητικού, Θεσσαλονίκη / Λάρισα, 2015-2016 / «9 Beaufort», 
Άγιος Αθανάσιος Αίθουσα Τέχνης Δήμου Νάουσας, Πάρος, 2015 / «Art links Wishes», Gallery 7, Αθήνα, 2015 / «Art 
is Hard10», Ρέθυμνο Κρήτης, Αποθήκες ΕΓΣΡ / Φουγάρου Κουμπέ, 2013 / Open Doors 2, Τεχνόπολις Δήμου 
Αθηναίων, 2013 / «Ανάμεσά μας», Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων, 2013 / «The ID The ODD», εκθεσιακός χώρος του 
campus της σχολής ΑΚΤΟ, 2012.)
E-mail: avmarouli@gmail.com

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

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



|45

ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ: Γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική με τους ζωγράφους Θεόδωρο Πάντο (1996-1999) και Πέτρο 
Κουφοβασίλη (2000-2005). Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Έργα της βρίσκονται στην Δημοτική  Βιβλιοθήκη του 
Δήμου Πειραιά και στην Παιδαγωγική σχολή του Α.Π.Θ., καθώς  και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Επίσης έργα της σε 
ψηφιακή μορφή βρίσκονται στο Κ.Σ.Τ.Θ και στο Κ.Μ.Σ.Τ. Υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών Πειραιά. Έχει παρουσιάσει  
9 ατομικές εκθέσεις και έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
2014   «Εικαστικές Τέχνες και Αντίσταση», Ε.Ε.Τ.Ε.
2010   Διεθνής  έκθεση εικαστικών Ηράκλειο, Κρήτης, «ο αρχαίος ελαιώνας της Κρήτης»
2009   Διεθνής mail art,  «όχι στην βία»
2009   «η Ανθρώπινη μορφή στην τέχνη», Ε.Ε.Τ.Ε.
2006   Ευρωπαϊκή Εταιρεία Επιστημόνων, Καλλιτεχνών, Λογοτεχνών στον Ελληνογαλλικό Σύνδεσμο, Κολωνάκι.
2005   Ιταλία, Commune di Corigliano d Otrando
2005   «ζώ-γράφω» για την Αμοργό, Όμιλος Unesco
2004   Ύδρα, Μελίνα Μερκούρη για την Ολυμπιακή εκεχειρία
2004   Δήμος Μαραθώνα μουσείο Μαραθωνοδρόμων
2000   Παγκόσμιος Διαγωνισμός ζωγραφικής Winsor and Newton
2000   Ενετικό Μουσείο Domus De La Rocca -Barrozi  με την εικαστική ομάδα του 
           Κέντρου Καλλιτεχνικής  Δραστηριότητος «συν»
Επίσης έχει συμμετάσχει σε όλες τις ομαδικές εκθέσεις που έχει κάνει το Κ.Κ.Σ.Δ  «συν» από το 1999 έως και σήμερα.  

E-mail: fouli44@gmail.com 

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ:  Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1973. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών με καθηγητές 
τους Τ. Πατρασκίδη και Α. Χριστάκη και φωτογραφία με τον Μ. Μπαμπούση. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της έλαβε υποτροφία και βραβείο 
από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Επίσης σπούδασε θέατρο στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και έκανε το μεταπτυχιακό της 
στο Goldsmiths College, University of London (Master of Arts-MA in Theatre Arts/Performance). Είναι πτυχιούχος της Γερμανικής Φιλολογίας 
του Πανεπιστημίου της Αθήνας. Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα, στην Αυστρία και στον Καναδά. Έργα της ανήκουν στο 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης-Ελαιουργείον, στη συλλογή του Αντώνη και Άζιας Χατζηιωάννου και σε άλλες ιδιωτικές συλλογές εντός και εκτός 
Ελλάδας. Ζει στην Αθήνα και εργάζεται σε δημοτικό σχολείο.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
2016   «Still Time», Γκαλερί Κουρντ, Αθήνα
2010   «Σημεία Φυγής-Fleeting Perspectives», Γκαλερί Σκουφά,  Αθήνα  

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
2016   «Stand up for…» Εικαστική πλατφόρμα «The Loft», Αθήνα 
2014   «Γυναίκες ζωγραφίζουν γυναίκες», Εικαστική πλατφόρμα «The Loft», Αθήνα
2014   «Μαγεία και απομάγευση», Ελληνοαμερικανική Ένωση, Αθήνα
2013   «The Grey Cube», Platform project στο Art Athina 
2012   «90 Επιστολικά Δελτάρια από τη Σμύρνη», Ιανός Αίθουσα Τέχνης, Αθήνα 
2010   «Utopia Project 2006 – 2010», Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης, Αθήνα
2010   «Ανθρώπινα μέτρα», Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων «Μελίνα»
2009   «Συνέβη στην Αθήνα», Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων «Μελίνα»
2008   «ARTmART», Kuenstlerhaus, Βιέννη

E-mail: info@mariafilippakopoulou.com - www.mariafilippakopoulou.com
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ: Γεννήθηκε στην Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται. Η καταγωγή της είναι από τη Λευκάδα. Έχει σπουδάσει 
ζωγραφική & σχέδιο στο Εργαστήριο του Τάσου Ρήγα (1990) και συνέχισε με δάσκαλους το Θόδωρο Πάντο και τον Πέτρο Κουφοβασίλη 
(2002-2008). Είναι τελειόφοιτη της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Στο πλαίσιο των σπουδών της παρακολούθησε τα εργαστήρια 
Ζωγραφικής με επιβλέποντες καθηγητές τον Τριαντάφυλλο Πατρασκίδη, τον Βασίλη Βλασταρά, τον Γιώργο Καζάζη και παράλληλα τα 
εργαστήρια, Σκηνογραφίας με την καθηγήτρια Λιλή Πεζανού, Φωτογραφίας με καθηγητή τον Μανώλη Μπαμπούση, Ψηφιδωτού με 
καθηγήτρια τη Δάφνη Αγγελίδου και Γλυπτικής με καθηγητή το Νίκο Τρανό. Συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus στη Σχολή Καλών 
Τεχνών στη Βαρκελώνη. Ακόμα, έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Performance, Παιδαγωγικής Εκπαίδευσης και Διδακτικής της Τέχνης. Έργα της 
έχουν εκτεθεί σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις και βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές.  
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
2008:   «Σύμβολα» Αίθουσα τέχνης ΣΥΝ, Εξάρχεια, Αθήνα

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
2016    «STAND UP FOR», The Loft, Αθήνα  Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Βαφειάδης                                           
2015    «Τα παιδία παίζει»,  Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων «Μελίνα»                                                                   
2015    «ΔΙΠΟΛΑ»,  Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων  Επιμέλεια: Ευθύμης Λαζόγκας                                                  
2012    «Θύτης+Θύμα», Πρώην Σφαγεία Ταύρου  Επιμέλεια: Γιώργος Καζάζης
2012    Έκθεση για το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο για παιδιά με αυτισμό, 
            Πολιτιστικό κέντρο «Κώστας Κωσταράκος», Καμίνια, Πειραιάς  Επιμέλεια: Ελένη Ζυμαράκη
2011    *etsi όλοι μαζί Σαββατοκύριακα @ MCF, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης
2011    «Εικόνα & Λόγος», Πύργος Μαρκέλου, Αίγινα  Επιμέλεια: Ελένη Ζυμαράκη
2011    «Το ρούχο ως κατοικία του σώματος», Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων
2011    «Ρίζα 10», Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων «Μελίνα»  Επιμέλεια: Λήδα Καζαντζάκη
E-mail επικοινωνίας: sofia@acrobat-art.gr  

ΠΕΤΡΑΝΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ:  Γεννήθηκε στην Αθήνα, σπούδασε ακτινοτεχνολογία και παιδαγωγικά και αφού πέρασε από σπουδές, δουλειές 
και πολλά ταξίδια εκτός αλλά και μέσα της, τον Οκτώβρη του 2010 πήρε την απόφαση να “αγγίξει” αυτό που πάντα επιθυμούσε. Ρώτησε για 
τις κατατακτήριες εξετάσεις της ΑΣΚΤ και σε τέσσερις μήνες, τον Γενάρη του 2011, πέτυχε την εισαγωγή της στην Καλών Τεχνών της Αθήνας. 
Φοίτησε κοντά στους Τριαντάφυλλο Πατρασκίδη και Βασίλη Βλασταρά. Παράλληλα παρακολούθησε, δύο χρόνια, γλυπτική στο εργαστήριο 
του Νίκου Τρανού και συμμετείχε στο εργαστήριο ερευνητικής διαδικασίας του Κωστή Σταφυλάκη.
Τον Ιούνιο του 2015 αποφοίτησε 1η στο έτος της από το Τμήμα Ζωγραφικής και το ΣΤ’ Εργαστήριο έχοντας συντονιστή καθηγητή τον Γιώργο 
Καζάζη. Τα τελευταία χρόνια, ως φοιτήτρια αλλά και ως απόφοιτος πια, έκανε ατομικές παρουσιάσεις, έλαβε μέρος σε εικαστικούς 
διαγωνισμούς, αποσπώντας ένα 1ο και ένα 2ο βραβείο και σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις και δράσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κάποιες 
από αυτές είναι: το 2014 στα Οθωμανικά λουτρά Χίου στην έκθεση «Η Χίος απ’ την ματιά των εικαστικών» όπου η συμμετοχή της απέσπασε 
βραβείο και χρηματικό έπαθλο. Το 2015 στο Circuits and Currents στην έκθεση «Αόρατες κυβερνήσεις: η «Γνώση» ως κατάσταση εαυτού». Το 
2015, στην Bienalle “Praque Quadrennial of Performance Design and Space με το έργο της Νατάνιελ/Τα τάματα του Ζάντμαν. Το 2015 με το 
Project ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ στην Στοά Πανεπιστήμιου 44, στην Art Athina και στην Bienalle “Αθήνα 2015” (Οκτώβριος 2015). Το 2016 στο Ινστιτούτο 
σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης (ΙΣΕΤ) στην έκθεση “Μεθύστερη δράση: διασκευές του καλλιτεχνικού ριζοσπαστισμού” και τον Ιούνιο του ίδιου 
έτους, με διοργανώτρια την Cheapart, στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Back to Athens στην έκθεση who is afraid of Rhinoceros? Για τις επιδόσεις της 
κατά το ακαδ. έτος 2011-2012 στην ΑΣΚΤ έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.). Από το 2013 συμμετέχει ενεργά σε 
Σεμινάρια, Έρευνες και Πειραματικές δράσεις, όπου διακρίνεται, ενώ οι βαθμοί της είναι πάντα Άριστα 10. Τέλος η καλλιτεχνική της φύση βρίσκει 
επιτυχημένη διέξοδο και στην εικαστική επιμέλεια βιβλίων. Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. 
       
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
2015     Εκθεσιακός χώρος ΑΣΚΤ «Νίκος Κεσσανλής», «Όχι τώρα Μαρσέλ. Τότε, εκεί, εγώ μια άλλη.».
2015     Στοά Πανεπιστημίου 44, Project ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ, «Τα τάματα του Ζάντμαν».

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ            
2016     Cheapart, 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Back to Athens, έκθεση «who is afraid of Rhinoceros?»
2016     Δημοτική βιβλιοθήκη Σοφία Λασκαρίδου, ομαδική έκθεση «Θέρος. Δρεπανηφόρον και Αδυσώπητον»
2016     Μουσείο Ορυκτολογίας Πανεπιστήμιου Αθηνών έκθεση Minerart   
2016     Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης (ΙΣΕΤ) έκθεση «Μεθύστερη δράση: διασκευές του καλλιτεχνικού ριζοσπαστισμού» .
2015     Biennale της Αθήνας 2015 με το Project ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ.
2015     Biennale της Πράγας 2015 με το έργο Νατάνιελ  
2015     Circuits and Currents, έκθεση «Αόρατες κυβερνήσεις: η «Γνώση» ως κατάσταση εαυτού».
2015     ART ATHINA 2015 με το Project ΕΝΤΟΣ/ΕΚΤΟΣ.
2015     Ιστορικό αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), ομαδική έκθεση «Archive Art: Εικαστικές Καταστάσεις -Εγκαταστάσεις».
2015     Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, έκθεση «Γεώργιος Βιζυηνός».
E-mail: alexandrapetranaki@gmail.com

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ: Γεννήθηκε στην Αμαλιάδα το 1975. Από το 1996 - 2001 σπουδάζει στην Σχολή Καλών Τεχνών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο τμήμα «Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών» με δάσκαλο τον Θεοφυλακτόπουλο Μάκη. 
Παράλληλα παρακολουθεί εργαστηριακά μαθήματα των τμημάτων Σκηνογραφίας με τον καθηγητή Βέττα Απόστολο, Χαρακτικής με τον 
καθηγητή Σαχίνη Ξενή και Φωτογραφίας με τον καθηγητή Κατσάγγελο Γεώργιο. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Σκηνογραφίας- 
Ενδυματολογίας στα οποία δίδαξαν ονόματα όπως: Έρση Δρίνη, Γιάννης Χατζηγιάννης, Χάρης Σεπεντζής, Θωμάς Οικονομάκος, Μαρία 
Χανιωτάκη. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις, ενώ το 2015 επιλέχτηκε ως Έλληνας συμμετέχοντας εικαστικός στην «CASTRA 2015», 
Διεθνή Μπιενάλε Ακουαρέλας, Ajdovščina – Σλοβενία. Έχει επιμεληθεί σκηνικά και κοστούμια σε θεατρικές παραστάσεις στην Αθήνα και στην 
Ελληνική περιφέρεια, ενώ το 2013 αποσπά το 2ο βραβείο σε διαγωνισμό θεατρικής αφίσας για το θεατρικό έργο «Το πένθος ταιριάζει στην 
Ηλέκτρα».  Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Εργάζεται ως εκπαιδευτικός καλλιτεχνικών μαθημάτων στην Α΄ 
βάθμια και Β΄ βάθμια εκπαίδευση. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και της Ένωσης Καθηγητών Καλλιτεχνικών 
Μαθημάτων.

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
2014   «Αριστείδης Χρυσανθόπουλος», Myrό Gallery, Θεσσαλονίκη
2013   «ονειρομνήμες», Εικαστικές Αναζητήσεις, Αθήνα

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
2016   «70 + 1 χρόνια ΕΕΤΕ» Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, Αγορά Αργύρη, Πάτρα
2016   «Με τον τρόπο του Γ.Σ., Εικαστικό αφιέρωμα στον Γιώργο Σεφέρη», IANOS αίθουσα τέχνης, Αθήνα, 
           Επιμέλεια: Ίρις Κρητικού
2016   «Carbonated», GENESIS gallery, Αθήνα, Επιμέλεια: Ίρις Κρητικού
2016   «Stand up for…», The Loft εικαστικός πολυχώρος, Αθήνα, Επιμέλεια: Κωνσταντίνος Βαφειάδης
2015   «Η Ελλάδα του Μίκη», IANOS αίθουσα τέχνης, Αθήνα, Επιμέλεια: Ίρις Κρητικού
2015   «Τα παιδία παίζει…», Μουσείο – Σπίτι και Πολιτιστικό Κέντρο «Γεώργιος Μπουζιάνης», Αθήνα, 
           Επιμέλεια: Κατερίνα Κεράτσα
2014   «Ένδυμα Περιπάτου», Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, Πύργος, Επιμέλεια: Αννίτα Πατσουράκη
2010   «σιωπές», Λάτσειο Δημοτικό Μέγαρο, Πύργος
2009   «Η ανθρώπινη μορφή στην τέχνη», Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, «Τεχνόπολις», Γκάζι, Αθήνα 

E-mail: caristidis@gmail.com - www.chrysanthopoulos-artpainter.gr 



Με την Αιγίδα: Με την αρωγή και στήριξη:

                                                                                          Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

                                                                                                                                              

Ο κατάλογος της έκθεσης “η ΠΡΟΛΗΨΗ μέσα από την ΤΕΧΝΗ” 
εκτυπώθηκε σε 1.000 αντίτυπα τον Σεπτέμβριο του 2016.

Επιμέλεια έκθεσης: Κωνσταντίνος Βαφειάδης

Οργάνωση - Επικοινωνία: Δημήτρης Λαζάρου

Επιμέλεια καταλόγου: Σοφία Παπαδοπούλου - Δημήτρης Λαζάρου
 

Δημιουργικό: Σοφία Παπαδοπούλου -  Τσαγκάρη Κωνσταντίνα
 

Εκτύπωση: Γραφικές Τέχνες, Acrobat Art

 
Ευχαριστούμε πολύ τον δημιουργό  Τάσο Πέτσα για την παραχώρηση

της instrumental σύνθεσης του «ANNA, Mother of mine»
και τον Γιώργο Λιόση για το δημιουργικό του τηλεοπτικού σποτ.

Επίσης την καθηγήτρια Αγγλικών, κα Συρρή Μαρία 
και τον καθηγητή Πληροφορικής, κ. Στάθη Γιαννακίδη 

για την βοήθεια που προσέφεραν.

Φωκίωνος Νέγρη 16, 11257 Αθήνα 
Τ. 2108824681 
info@felioscollection.gr
felioscollection.gr
facebook.com/SotirisFeliosCollection
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