Οι Μηχανικοί δημιουργούν ζωγραφίζοντας

Κατάλογος έκθεσης
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Μελετάμε, σχεδιάζουμε, εφευρίσκουμε, καινοτομούμε, υλοποιούμε, εφαρμόζουμε,
κατασκευάζουμε. Κυρίως όμως σκεφτόμαστε και δημιουργούμε. Πολλές φορές
οραματιζόμαστε, ονειρευόμαστε, εμπνέουμε και εμπνεόμαστε. Αυτή είναι η ζωή του
Μηχανικού και η φύση της δουλειάς του.
Η επιστήμη, η τεχνολογία και η τέχνη είναι συνδεδεμένες στη σκέψη και την πράξη του
Έλληνα Μηχανικού, εδώ και αιώνες. Τις περισσότερες φορές αυτό αποτυπώνεται με
όλα όσα, απτά και υλοποιημένα, έργα βλέπουμε γύρω μας. Άλλες φορές, τα έργα του
Μηχανικού παραμένουν σχέδια - πάντα όμως με έμφαση στη δημιουργία.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον ζωγράφο
Κώστα Μαρσέλλο για την παραχώρηση του
έργου του για το εξώφυλλο της έκδοσης

Αυτή η δημιουργική ορμή - που δεν ξέρω αν οφείλεται σε αυτό που σπουδάσαμε ή αν
αυτό μας οδήγησε να γίνουμε Μηχανικοί - λαμβάνει συχνά και μια άλλη μορφή, πιο
ελεύθερη: αυτή της τέχνης. Και αυτή αναδεικνύουμε, στην εικαστική της μορφή, με την
έκθεση ζωγραφικής Μηχανικών καλλιτεχνών με θέμα: «Οι Μηχανικοί δημιουργούν
ζωγραφίζοντας», που διοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.
Όλη αυτή η προσφορά των Μηχανικών, στην επιστήμη, την τεχνολογία, την τέχνη αλλά
και την καθημερινότητα, την ελληνική κοινωνία και οικονομία, εδώ και δεκαετίες,
βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό καταγεγραμμένη και τεκμηριωμένη στα αρχεία και τις
συλλογές της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ, που κλείνει φέτος τα 90 χρόνια λειτουργίας της.
Με την ευκαιρία αυτής της επετείου των 90 χρόνων της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ
προχωρούμε σε σειρά εκδηλώσεων για όλους αυτούς τους τομείς ενδιαφέροντος και
ενασχόλησης του Mηχανικού. Η ζωγραφική και η τέχνη γενικότερα είναι ένας από
αυτούς, για αυτό απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής με έργα ζωγραφικής προς
τους συναδέλφους Μηχανικούς. Ευχαριστώ θερμά όσους ανταποκρίθηκαν αλλά και τον
καθένα ξεχωριστά από εσάς που επισκέπτεστε αυτήν την έκθεση. Ελπίζω μέσα από αυτή
να παρακινηθούμε όλοι για περισσότερη δημιουργικότητα, σε κάθε τομέα. Το έχουμε
σήμερα ανάγκη, ως χώρα και ως κοινωνία, ίσως περισσότερο από ποτέ.
Αθήνα, Νοέμβριος 2017
Γιώργος Ν. Στασινός
Πρόεδρος ΤΕΕ

Οργανωτική Επιτροπή
Γεώργιος Στασινός, Πρόεδρος του ΤΕΕ
Δήμητρα Κανέλλου, Γενική Διευθύντρια του ΤΕΕ
Μαγδαληνή Μετινίδου, Αν. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης του ΤΕΕ
Λάμπρος Πυργιώτης, ΧΜ, Μέλος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ

Ευχαριστούμε θερμά τον Δήμαρχο Αμαρουσίου

Πολύβιος Γούζιος, ΑΜ, Ζωγράφος

Γιώργο Πατούλη για την πολύτιμη συνεργασία

Κώστας Μαρσέλλος, ΠΜ, Ζωγράφος

και την ευγενική παραχώρηση της Ολυμπιακής Δημοτικής

Βενετία Κόγκου, μετ. φοιτήτρια Μουσειολογίας, Υπάλληλος του ΤΕΕ

Πινακοθήκης Αμαρουσίου «Σπύρος Λούης»

Συντονισμός - Υποστήριξη
Συντονισμός και επιμέλεια: Μαγδαληνή Μετινίδου, ΧΜ, Αν. Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ
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Πληροφόρησης του ΤΕΕ

Πληροφορίες:
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e-mail: tee_lib@tee.gr
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Ανδρόνικου Ιλιάς (Ευαγγελία)

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Φυγή
• Ακρυλικό σε καμβά, 2017 •

Πολιτικός Μηχανικός
Τίτλος: Α ρε μάγκα
• Ακρυλικό σε καμβά, 2017 •

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Αρχιτεκτονική
στο ΕΜΠ (1989). Διατηρεί γραφείο μελετών
(A - G Architects), διερευνώντας και διατυπώνοντας
προτάσεις και θέσεις για τον δημόσιο και ιδιωτικό
χώρο. Διακρίθηκε σε πανελλήνιους και διεθνείς
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς (19 βραβεία),
με ιδιαίτερη έμφαση στις αστικές αναπλάσεις.
Συμμετείχε με υλοποιημένο αρχιτεκτονικό έργο
και βραβεία διαγωνισμών σε θεματικές εκθέσεις
Αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Διδάχθηκε ελεύθερο σχέδιο και χρώμα στο
εργαστήρι του ζωγράφου Γ. Βογιατζή (1979-1983).
Παρακολούθησε ειδικά μαθήματα ζωγραφικής στην
Αρχιτεκτονική Σχολή με καθηγητές τους ζωγράφους
Β. Κανιάρη, Σ. Σόρογκα, Γ. Μήλιο και Γ. Δραγώνα.
Τα ζωγραφικά της έργα ανήκουν στον αφηρημένο
εξπρεσιονισμό και ολοκληρώνονται μέσα από τον
αυτοσχεδιασμό και τη χρήση της ελεύθερης φόρμας.
Έργα δουλεμένα στο πάτωμα (all over) με την τεχνική
dripping και σε πολλαπλά layer.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε
στο ΕΜΠ και σήμερα ανήκει στο ειδικό διδακτικό
προσωπικό του Ιδρύματος. Γεννήθηκε με το
«σύνδρομο» να σχεδιάζει και δημιουργεί κάθε ώρα
και στιγμή. Δουλεύει κυρίως με τα βασικά χρώματα
και προτιμά τα λάδια και τα ακρυλικά. Της αρέσει
τα χρώματα να έχουν μια τρίτη διάσταση. Πέρα
από τον αυτόφυτο συμβολισμό, «φλερτάρει» με
εξπρεσιονιστικές και σουρεαλιστικές τάσεις. Ως
εικαστικός έχει δουλέψει στην κατασκευή «αφίσας
με θέμα», το digital imaging, τις τοιχογραφίες, τη
διακόσμηση καθώς και τη ζωγραφική σε αντικείμενα
και ύφασμα.
Έχει στο ενεργητικό της δύο ατομικές εκθέσεις και
συμμετοχή σε αρκετές ομαδικές στο πλαίσιο φεστιβάλ
καλλιτεχνών.

Ανδρέου Ιωάννης

Πολιτικός Μηχανικός
Τίτλος: Τοπίο
• Ακρυλικό σε χαρτόνι, 2017 •
Γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1968. Μεγάλωσε στην
Ηγουμενίτσα και σπούδασε στη Θεσσαλονίκη Πολιτικός
Μηχανικός. Έχει κάνει τρία μεταπτυχιακά, δύο στο
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο σχετικά με το Περιβάλλον και ένα
στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, στο Τμήμα Ιστορίας, σχετικά
με την Ιστορία της Πολεοδομίας και της Κτιριολογίας.
Γνωρίζει ιταλικά, γερμανικά, αγγλικά και έχει
αποφοιτήσει από την ΑΣΠΑΙΤΕ. Του αρέσει να ταξιδεύει
με παρέα και ένα αυτοκίνητο, για να ανακαλύπτει με τον
δικό του τρόπο νέους τόπους. Δουλεύει ως Πολιτικός
Μηχανικός στην Ηγουμενίτσα. Ενδιαφέρεται για την
Ιστορία της Τέχνης και, μολονότι πάντα τον έλκυε η
ιδέα της δημιουργίας μέσω της ζωγραφικής, τα τρία
τελευταία χρόνια προσπαθεί να ζωγραφίζει.

Αξιωτάκης Στυλιανός

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Παράθυρο στη Χώρα Χίου
• Ακουαρέλα σε χαρτί βαμβακιού
θερμής πίεσης, 2016 •
Γεννήθηκε το 1985 στη Χίο και ασχολήθηκε με
τη ζωγραφική από τα πρώτα του χρόνια. Το 1996
πραγματοποίησε την πρώτη του ατομική έκθεση
ζωγραφικής, ξεκινώντας μια πορεία, την οποία
επισφράγισε το 2016 με την επετειακή έκθεση «Είκοσι»,
γιορτάζοντας είκοσι χρόνια ατομικών εκθέσεων
ζωγραφικής. Το 2009 αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική
Σχολή του ΕΜΠ και το 2010 απέκτησε το μεταπτυχιακό
του στον αρχιτεκτονικό φωτισμό από το UCL στο
Λονδίνο. Οι σπουδές στην Αρχιτεκτονική και το φως ήταν
καθοριστικές για τη φιλοσοφία του στη ζωγραφική. Τον
απασχολεί ιδιαίτερα η έννοια της «ταυτότητας». Το 2013
ίδρυσε την αρχιτεκτονική ομάδα 1ID και την ομώνυμη
πλατφόρμα (oneidarchitects.com). Ασχολείται με τον
σχεδιασμό σε ένα ευρύ φάσμα, έχοντας λάβει μέρος σε
πάνω από 30 διαγωνισμούς σχεδιασμού, κερδίζοντας
πολυάριθμες διακρίσεις.
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Βακάλη Μπέτυ

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Demolition
• Μικτή τεχνική κολάζ, ακρυλικά χρώματα,
ξύλο, σίδερο, χαρτόνι, 2016 •
Aπόφοιτος του Oxford School of Architecture της Μ. Βρετανίας.
Zει και εργάζεται ως Αρχιτέκτονας στη Θεσσαλονίκη,
επεκτείνοντας τη δραστηριότητά της στις καλλιτεχνικές
δημιουργίες. Χαρακτηριστικό της τεχνικής της είναι η ευρύτητα
και το βάθος των αναζητήσεων και των πειραματισμών. Κινείται
ιδιαίτερα στον χώρο της μικτής τεχνικής με τη δημιουργία
τρισδιάστατων έργων ως προς τα υλικά, τη σύνθεση και την
τεχνοτροπία. Η έμπνευσή της προκύπτει συχνά από τα υλικά
τα οποία συλλέγει, κυρίως από τον χώρο του εργοταξίου. Το
ξύλο, το μέταλλο, το γυαλί και το τσιμέντο, είναι κυρίως τα μέσα
που χρησιμοποιεί για να αποδώσει έννοιες και εικόνες, από το
περιβάλλον και το σύγχρονο αστικό τοπίο. Έχει εκθέσει τα έργα
της ατομικά αλλά και συλλογικά στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Αποστόλου Σταύρος Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Τίτλος: Μέγαρο Αλεγκράς Εργόν • Λάδι σε καμβά, 2015 •

Γεννήθηκε στη Βέροια το 1982 και μεγάλωσε στην Κατερίνη. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο ΑΠΘ και στο Πολυτεχνείο της Βιέννης, με μεταπτυχιακές σπουδές
στο Πολυτεχνείο της Μαδρίτης. Με τη ζωγραφική ασχολείται από παιδί. Παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής με δάσκαλο τον Στέλιο Μαυρομάτη, αργότερα
μαθήματα αγιογραφίας με τον Κωνσταντίνο Ξενόπουλο, ενώ στην Αρχιτεκτονική παρακολούθησε τα εργαστήρια των Δ. Φράγκοu, Δ. Ξόνογλου, Σ. Παναγιωτάκη
και Κ. Βαρώτσου. Στη Μαδρίτη και στη Βιέννη είχε την ευκαιρία να μελετήσει από κοντά τα έργα των μεγάλων μαέστρων και να εκτελέσει αντίγραφα πινάκων
in situ. Ξεκίνησε να ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με τη ζωγραφική από το 2015, πραγματοποιώντας εκθέσεις, εικονογραφώντας βιβλία και παραμύθια και
συμμετέχοντας σε διάφορα εικαστικά project. Πολλά έργα του βρίσκονται σε συλλογές στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Κατοικεί από το 2015 στην Κατερίνη.

Αργυρακάκη Παρή Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Φως • Ακρυλικά, 2010 •

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Απόφοιτος της Σχολής Συντήρησης Aρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (ΤΕΙ Αθήνας), διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ και
υποψήφια διδάκτωρ Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ, με ερευνητικό πεδίο τη σχέση της Αρχιτεκτονικής με τη μνήμη και ειδικότερα τη δομή και αξιακή συγκρότηση των νέων
μνημειακών εγκαταστάσεων. Έχει εργαστεί σε γνωστά αρχιτεκτονικά γραφεία, όπως οι Α2 Αrchitects και έχει συμμετάσχει με διακρίσεις σε πλήθος αρχιτεκτονικών
και εικαστικών διαγωνισμών. Aσχολείται με τη ζωγραφική από το 1997, με δασκάλους τους Σοφία Σκούρτη και Μάνο Χατζηδάκη. Αγαπά τη φωτογραφία και την
απασχολεί η πολλαπλή αφήγηση που δίνουν τα υλικά σε συνδυασμό με άλλα, καθώς και με τη δική τους προσωπική «διαδρομή».

Βλάχου Βούλα

Πολιτικός Μηχανικός
Τίτλος: 4 γρήγορα σκίτσα με γυμνό μοντέλο
• Κάρβουνο, 2016 •
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε στο Τμήμα
Έργων Υποδομής του ΤΕΙ Αθήνας και εν συνεχεία ολοκλήρωσε
τις σπουδές της στο ΕΜΠ, στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, με
κατεύθυνση Δομοστατικού Μηχανικού. Είναι μέλος του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος από το 2008. Κατά την ολοκλήρωση
των σπουδών της απασχολήθηκε σε τεχνικό γραφείο με
αντικείμενα την έκδοση οικοδομικών αδειών, την αρχιτεκτονική
μελέτη και επίβλεψη, ρύθμιση αυθαιρέτων, σύνταξη
τοπογραφικών διαγραμμάτων κ.ά. Παράλληλα εργάστηκε
για ένα διάστημα ως Υπεύθυνη Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και
Διασφάλισης Ποιότητας σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης. Έκτοτε
εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας στο αντικείμενό της
και στον ελεύθερό της χρόνο ασχολείται με τη ζωγραφική. Το
2016 παρακολούθησε εντατικά μαθήματα ζωγραφικής στο
«Εργαστήριο Σχεδίου - Ζωγραφικής Γρηγόρης Κολιζέρας».
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Γιολάσης Αντρέας

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Με χορευτικές αξιώσεις...
• Ακρυλικά και μαρκαδόρος σε καμβά, 2015-2016 •
Γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Πέρα από τη βιοποριστική ενασχόλησή
του ως Αρχιτέκτονας, καταγίνεται με ποικίλες δραστηριότητες, άλλοτε
κατασπαταλώντας χρόνο - από το υστέρημά του - κι άλλοτε αποταμιεύοντας
λίγα δευτερόλεπτα για μια ώρα ανάγκης. Έτσι, έχει καταφέρει μέχρι τώρα
να εκδώσει τρεις ποιητικές συλλογές («Σκόρπια διαδήλωση», «Δευτέρα
παρουσία» και «Το σπίτι γέρνει»), να γράψει τέσσερα θεατρικά έργα
(ευελπιστώντας να παρουσιαστεί το ένα απ΄ αυτά τον ερχόμενο Γενάρη) και
να ασχοληθεί και με τις εικαστικές τέχνες. Το παρόν έργο ανήκει σε έναν
καινούργιο κύκλο, που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και παρουσιάζεται για
πρώτη φορά εδώ.

Βρετού Νινέτα

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
& Μηχανικός Υπολογιστών
Τίτλος: Άληστος μνήμη
• Ακρυλικό σε καμβά, 2012 •
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και ζει στην Αθήνα.
Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ
στο ΑΠΘ και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές Φυσικής
στο Παρίσι. Είναι απόφοιτος εικαστικών τεχνών του ΑΚΤΟ
και κάτοχος BA of Fine Arts & Technology, University of
Middlesex. Εργάζεται ως Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών και
παράλληλα εξελίσσει το καλλιτεχνικό της έργο.
Στα αντικείμενα που την ενδιαφέρουν περιλαμβάνονται η
ζωγραφική, τα πολυμέσα, η φωτογραφία και το βίντεο.
Επίσης την απασχολεί η αξιοποίηση της τεχνολογίας στη
δημιουργία διαδραστικών έργων, καθώς και η συνδυαστική
χρήση παραδοσιακών και νέων μέσων και τεχνικών.
Σημαντική παράμετρος στη δουλειά της είναι η σπουδή
πάνω στην πλαστικότητα που προκύπτει, όταν το φως
διέρχεται από διάφορα υλικά ή συνδυασμούς υλικών και
οπτικών μέσων. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος εκθέσεων.

Γεωργούση Μαρία - Στέλλα

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Urban life • Κολάζ, 2008 •
Είναι απόφοιτος - αριστούχος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (2004), με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης «Γραφικές
Τέχνες - Πολυμέσα» από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας από το 2004. Είναι κάτοχος μελετητικού πτυχίου τάξης
Α΄ για τις κατηγορίες 6 και 7. Έχει συμμετάσχει σε αρχιτεκτονικές εκθέσεις και αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς πανελλαδικούς και διεθνείς. Έχει συμμετάσχει σε
διαγωνισμούς φωτογραφίας και γραφικών τεχνών. Έχει διακριθεί για τα έργα: Διοικητήριο Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αχαΐας (2005 - Α΄ Βραβείο), Βραβείο ΤΕΕ
καλύτερης επίδοσης για το έτος 2003-2004 (2007), Πύργος Πειραιά 2010 - αλλάζοντας την (προσ)οψη - οργάνωση greekarchitects.gr (2010 - Έπαινος), 1ος
Πανελλήνιος Μανδακάσειος Διαγωνισμός Φωτογραφίας 2016 με θέμα: «Τα Ελληνικά Μνημεία Τέχνης και Πολιτισμού» (Γ΄ καλλιτεχνική διάκριση).

Γούζιος Πολύβιος

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Η κρίση του Πάρη
• Λάδι σε ξύλο, 2012 •
Γεννήθηκε το 1951 στην Καρδίτσα. Σπούδασε Ζωγραφική και Αρχιτεκτονική στην
Beaux Arts στο Παρίσι. Έχει κάνει πολλές ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει
σε πολλές ομαδικές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εργάζεται ως Αρχιτέκτονας
Μηχανικός στο Υπουργείο Πολιτισμού.
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Δανιήλ Στέλιος

Ζαχαρίου - Ρακαντά Ελένη

Γεννήθηκε το 1950 στον Άγιο Δομέτιο στην Κύπρο. Ζωγραφίζει από τα
μαθητικά χρόνια υπό τη καθοδήγηση του Κύπριου ζωγράφου Λευτέρη
Οικονόμου. Για το ταλέντο του γράφτηκαν άρθρα στον ημερήσιο τύπο
της εποχής (1968-1969). Το 1969 οργανώνει την πρώτη του ατομική
έκθεση, εικονογραφεί το δίτομο βιβλίο «Επιστήμη για το Δημοτικό»
Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης και το ΡΙΚ παρουσιάζει το έργο του στην εκπομπή
«Νέα Γενιά». Φοιτά στην Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ (1970-1975).
Από το 1975 μέχρι και το 2010 (οπότε και συνταξιοδοτήθηκε)
διατηρεί ιδιωτικό αρχιτεκτονικό γραφείο στην Αθήνα, όπου διαμένει
μόνιμα. Ως Αρχιτέκτονας μελέτησε ιδιωτικά και δημόσια έργα.
Ζωγραφίζει τοπία, μορφές, προσωπογραφίες και νεκρή φύση με λάδι,
κάρβουνο, μολύβι, παστέλ και νερομπογιά.

Γεννήθηκε στη Χαλκίδα. Είναι διπλωματούχος Xημικός
Mηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές MSc και διδακτορικό
PhD από το ΕΜΠ. Ζει και εργάζεται ως Χημικός Μηχανικός
στην Αθήνα. Ασχολείται με τη ζωγραφική και τη φωτογραφία
επί σειρά ετών και έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις
ζωγραφικής και φωτογραφίας. Από το 1992 έως σήμερα
έχει παρακολουθήσει πλήθος διαλέξεων, σεμιναρίων
επιμόρφωσης για τη μοντέρνα και τη σύγχρονη τέχνη,
καθώς επίσης και εργαστηριακούς κύκλους σπουδών στη
ζωγραφική και τη φωτογραφία.

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Λιμάνι Κερύνειας • Ελαιογραφία, 2009 •

Χημικός Μηχανικός
Τίτλος: Άτιτλο
• Ακρυλικό σε μουσαμά, 2017 •

Ερηνάκης Δημήτρης
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Ύπαρξη
• Ακρυλικό, 2003 •

Τίτλος: Ο κύκλος της ζωής. Προσδοκίες… • Έργο μικτής τεχνικής με ξύλινο πλαίσιο και προστατευτικό γυαλί, 2004 •

Γεννήθηκε το 1954 στα Χανιά. Αποφοίτησε το 1980 από την
Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου του Μιλάνου. Είναι μέλος
του ελληνικού τμήματος του ICOMOS, του ΣΑΔΑΣ καθώς και του
Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών. Έχει εργασθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ
και στο Υπουργείο Αιγαίου από το 1985 έως το 2014.
Έχει πραγματοποιήσει 13 ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής και
παράλληλα έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες ομαδικές.

Αρχιτέκτονας ΕΜΠ με μεταπτυχιακό στην Bartlett - UCL του Λονδίνου και υποψήφια διδάκτωρ ΕΜΠ. Έχει διδάξει αρχιτεκτονική σύνθεση και εφαρμοσμένες
τέχνες σε ΑΕΙ, εξερευνώντας ευρύτερα πεδία, όπως: φωτογραφία, αγιογραφία, εικονογράφηση ποικίλων εντύπων κ.ά. Στη μαγεία των Καλών Τεχνών μυήθηκε
από καταξιωμένους καλλιτέχνες, καθηγητές της στο ΕΜΠ (Ζωγραφική: Βλ. Κανιάρη, Β. Ξένου, Σ. Σόρογκα, κ.ά., Γλυπτική: Θ. Παπαδημητρίου, Παραστατικές
Απεικονίσεις: Π. Ξαγοράρη). Στην εικαστική δουλειά της πειραματίζεται με την κατασκευή τρισδιάστατων έργων, ανοίγοντας διάλογο με τις πλαστικές
τέχνες, το παιχνίδισμα του φωτός και τον συμβολισμό, θέτοντας ερωτήματα για τον κύκλο της ζωής και τη φθορά του χρόνου, μετασχηματίζοντας υλικά
χρησιμοποιημένων συσκευασιών, που ξαναζωντανεύουν και επαναπροσδιορίζονται. Ως industrial designer έχει λάβει μέρος σε 4 διεθνείς εκθέσεις και ως
εικαστικός σε 8 ομαδικές.

Κατραούζου Δήμητρα Αρχιτέκτονας Μηχανικός
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Κατσαλή Κλεοπάτρα

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Τα μάτια του ουρανού
• Λάδι, 2013 •
Γεννήθηκε το 1986 στην πόλη του Βόλου,
όπου και πέρασε τα σχολικά και εφηβικά της
χρόνια. Από την ηλικία των 6 χρόνων ξεκίνησε
η αγάπη της για την τέχνη και μετέπειτα για την
Αρχιτεκτονική την οποία γνώρισε μέσα από τα
μάτια του πατέρα της. Το 2004 μετακόμισε στην
Αθήνα, στα Εξάρχεια, για να φοιτήσει στη σχολή
των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο ΕΜΠ, από
όπου αποφοίτησε το 2011. Έκτοτε ασχολείται ως
ελεύθερος επαγγελματίας με την Αρχιτεκτονική
και παράλληλα με το θέατρο ως σκηνογράφος,
συμμετέχοντας σε διάφορες θεατρικές
παραστάσεις, ενώ στον ελεύθερο χρόνο της
ασχολείται με τη ζωγραφική και τη γλυπτική για
προσωπική της δημιουργική έκφραση. Αγαπάει
πολύ τα παιδιά και θεωρεί πως είναι πηγή
έμπνευσης, αγάπης και δημιουργίας.

Κοκμοτός Γιάννης

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Κόκκινες νύχτες στην πλατεία • Λάδι, 2012 •
Γεννήθηκε στη Ναύπακτο το 1950 και ζει από το 1962 στην Αθήνα (Χολαργό). Σπούδασε στην Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ και εργάστηκε ως
ελεύθερος επαγγελματίας. Παράλληλα ασχολείται με τη ζωγραφική, αρχικά κυρίως με την ακουαρέλα και στη συνέχεια με το λάδι και το ξηρό παστέλ.
Είναι μέλος του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών Κεντρικής Ελλάδος (ΣΚΕΤΚΕ) από το 2000. Έργα του έχουν εκτεθεί σε αρκετές εκθέσεις,
στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις.

Κεβρεκίδης Γιώργος

Πολιτικός Μηχανικός
Τίτλος: Αναχωρεί… προσεχώς
• Μικτή τεχνική (ακρυλικά, κολάζ), 2013 •
Γεννήθηκε στη Χαλκίδα. Αποφοίτησε από τη Σχολή
Καλών Τεχνών Φλώρινας/Τμήμα Εικαστικών &
Εφαρμοσμένων Τεχνών του ΠΔΜ/Κατεύθυνση
Ζωγραφικής. Ο τίτλος της πτυχιακής του εργασίας είναι:
Insan «yukarı bakan»/Yunanca «άν-θρωπος»
στο Mimar Sinan Fine Arts University της
Κωνσταντινούπολης, το 2016. Είναι κάτοχος
διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού του ΕΜΠ (Τομέας
Δομοστατικής) και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
του ΕΜΠ (Τομέας Μεταλλικών Κατασκευών).
Έχει εργαστεί ως Πολιτικός Μηχανικός, στον ιδιωτικό
και τον δημόσιο τομέα. Ως εικαστικός καλλιτέχνης
έχει πραγματοποιήσει τρεις ατομικές εκθέσεις, ενώ
έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις ζωγραφικής,
γλυπτικών παρεμβάσεων στον δημόσιο χώρο, video
art, interior design, καθώς και σε workshop με
θέματα αρχιτεκτονικού κι αστικού σχεδιασμού. Ζει
και δραστηριοποιείται στην Κωνσταντινούπολη ως
εικαστικός καλλιτέχνης, ενώ βοηθά εθελοντικά στο
εκπαιδευτικό έργο της ρωμαίικης κοινότητας.

Κουντούρης Αντώνης

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Τίτλος: Lost in my space
• Ακρυλικό σε χαρτί, 2015 •
Γεννήθηκε το έτος 1963 στη Θεσσαλονίκη
και αποφοίτησε το 1988 από τη Σχολή
Τοπογράφων Μηχανικών ΑΠΘ. Ζει και
εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα
με την εργασία του, ασχολείται με τη
ζωγραφική σε τελάρο και χαρτί με διάφορα
υλικά. H ζωγραφική του επικεντρώνεται
στη διαδικασία της ζωγραφικής χωρίς
προκαθορισμένη ιδέα, συμβολισμό, μήνυμα
ή σχόλιο, με συνεχή αναζήτηση της έντασης
του χρώματος και της κίνησης.
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Κυριακοπούλου - Σπινέλλα
Ντονατέλλα
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Playmobil
• Λάδι σε χαρτόνι canson, 1998 •

Γεννήθηκε στο Μιλάνο και σπούδασε στην
Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου της Πόλης
(1972). Την τετραετία 1973-1977 εργάζεται στο
τμήμα μελετών της εταιρείας Toronto - Hydro στον
Καναδά. Το 1977 εγκαθίσταται στην Καλαμάτα.
Ένα ενδεικτικό δείγμα των μελετών που έχει
εκπονήσει περιλαμβάνει :
- Eπισκευή - ανακαίνιση του παλαιού
εργοστασίου της πρώην Ηλεκτρικής
εταιρείας Καλαμάτας και μετατροπή του σε
αίθουσα θεάτρου
- 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας
- Aνάπλαση παραλιακής ζώνης Καλαμάτας
- Master plan Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.
Για μικρό χρονικό διάστημα ασχολήθηκε και με
τη σκηνογραφία.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
- «ΕΛΙΖΑ» Ξένιας Καλογεροπούλου,
σκηνοθεσία Γ. Κακλέα
- «AMERICAN BUFFALO» του David Mamet,
σκηνοθεσία Αντώνη Καφετζόπουλου.
Ταυτόχρονα με τις σπουδές της στην Αρχιτεκτονική
Σχολή παρακολουθούσε μαθήματα ελεύθερου
σχεδίου στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Brera.

Λούκος Μελέτης

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Βάρκες
• Λάδι, 2014 •
Γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Είναι Αρχιτέκτονας
Μηχανικός του ΕΜΠ και εργάστηκε ως ελεύθερος
επαγγελματίας μέχρι το 2014. Εκπόνησε πολλές
μελέτες ιδιωτικών και δημοσίων έργων και έχει
αποσπάσει βραβεία και διακρίσεις σε αρχιτεκτονικούς
διαγωνισμούς. Έργα του έχουν δημοσιευτεί σε έγκυρα
περιοδικά του χώρου. Παράλληλα με την Αρχιτεκτονική
ασχολείται συστηματικά με τη ζωγραφική. Έχει
πραγματοποιήσει πολλές ατομικές εκθέσεις και έχει
λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές από το 1971.
Ατομικές εκθέσεις:
Καλλιτεχνικό Πνευματικό Κέντρο «Ώρα» στον μήνα
Νέων Δημιουργών (1981), Πνευματικό Κέντρο
Π. Φαλήρου (1985), Γκαλερί «Αντήνωρ» (1986),
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων (1997,
2001, 2003, 2007, 2010), Πολυχώρος Σταύλος
(2012), Ξενοδοχείο Ανερούσα - Άνδρος (2014)

Μακροζαχόπουλος Χρήστος

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τίτλος: Φθορά • Ακρυλικά, 2010 •
Γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1976. Από μικρός ασχολήθηκε με τη ζωγραφική και το σχέδιο. Ενώ ήταν μαθητής Λυκείου, βραβεύτηκε σε πανελλήνιο διαγωνισμό κόμικς
που διοργάνωσε η Μαθηματική Εταιρεία. Έχει συμμετάσχει σε πολλές εκθέσεις από το 1999 έως σήμερα και έργα του έχουν εμφανιστεί σε διάφορα έντυπα. Ιστορίες
του δημοσιεύτηκαν σε περιοδικά όπως το «Real Comics», το «Τσόφλι» και άλλα, ενώ έχει εικονογραφήσει εξώφυλλα για βιβλία και περιοδικά. Έχει εκδώσει μέχρι
στιγμής πέντε προσωπικά κόμικς - βιβλία: «Ωμέγα», «Makro works», «Βάλε καρπούζι και φύγαμε» και «Οι Μαϊμούδες» (2 άλμπουμ) ενώ ετοιμάζει και άλλες
δουλειές. Από το 2011 διδάσκει «σκίτσο - κόμικς» στο Εικαστικό Εργαστήρι του δήμου Αγρινίου. Περισσότερες πληροφορίες στο http://www.chrismakro.gr

Κωστογιάννου Κατερίνα
Πολιτικός Μηχανικός
Τίτλος: Λιμένι
• Ελαιογραφία, 2017 •

Είναι ζωγράφος - Πολιτικός Μηχανικός και ασχολείται
με τη ζωγραφική από το 1980. Σπούδασε σχέδιο,
σύνθεση, χρώμα, τεχνικές, ιστορία της τέχνης στα
εργαστήρια των Γιώργου Κουζούνη, του Ελληνικού
Κέντρου Πολιτισμού και «Τέχνη ίσον Γέννηση» της
καθηγήτριας Χριστίνας Μούρα. Επικεντρώθηκε στην
εξειδίκευση τεχνικών ακουαρέλας, ακρυλικού και
ελαιογραφίας, με μεγάλη θεματική ευρύτητα από την
ανθογραφία στη νεκρή φύση και από την ανθρώπινη
φιγούρα σε θέματα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Τα έργα της αποτυπώνουν με μαγικό ρεαλισμό
εικόνες του πολυποίκιλου ελληνικού περιβάλλοντος.
Η πλαστικότητα στη σύνθεση των όγκων, οι φόρμες
που δημιουργεί το φως και η σκιά μέσα από μια
απόλυτα προσωπική ματιά, δημιουργούν ονειρικές
ζωγραφικές αποτυπώσεις. Έργα της βρίσκονται
σε πινακοθήκες και ιδιωτικές συλλογές. Έχει
πραγματοποιήσει 5 ατομικές εκθέσεις και έχει λάβει
μέρος σε 25 ομαδικές.
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Μαργαρίτη Φωτεινή

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Tifinagh I
• Ακρυλικά και κολάζ σε χαρτί ondulé, 2003 •
Απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ και Διδάκτωρ
Αισθητικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Paris VIII. Είναι κάτοχος
μεταπτυχιακών τίτλων στην Πολεοδομία και Θεωρία της Πόλης (CRU
/ EHESS, Παρίσι 1978-1981) και στο διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα
σπουδών «Θεωρίες της Αρχιτεκτονικής» (UP1 Paris Villemin - AA
School London - FA Roma, 1987-1990). Διατηρεί γραφείο μελετών
στην Αθήνα, με δημοσιευμένο εφαρμοσμένο έργο, διακρίσεις
σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, ερευνητικό και συγγραφικό
έργο. Διετέλεσε μέλος του εργαστηρίου Αισθητικής Φιλοσοφίας
στο Πανεπιστήμιο Paris VIII (2002-2011) και δίδαξε στο Τμήμα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (20012008). Μαθήτευσε στο ατελιέ ζωγραφικής του Γιώργου Ρόρρη (19972000). Παράλληλα με το προσωπικό εικαστικό της έργο, ασχολείται
με την επιμέλεια και τον σχεδιασμό εκθέσεων.

Μιχαλάκης Κώστας Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Ελληνικό Τοπίο • Ακρυλικά Χρώματα, 2017 •
Γεννήθηκε στην Καρδίτσα. Αποφοίτησε από την Πολυτεχνική Σχολή της Νεάπολης Ιταλίας. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ, στην «Ιστορική
Θεολογία - Βυζαντινή Αρχαιολογία», με ειδίκευση στη Θρησκευτική Ζωγραφική. Υπ. Διδάκτωρ στη Σχολή Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης. Εργάζεται ως Αρχιτέκτονας. Είναι
προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της Ι. Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων. Δίδαξε στα ΤΕΙ Θεσσαλίας / παράρτημα Τρικάλων στο Τμήμα Ανακαίνισης
και Αποκατάστασης Κτιρίων. Μέλος της επιτροπής κρίσης εικαστικών έργων της Νομαρχίας Καρδίτσας. Ασκείται στην τεχνική και θεωρητική κατάρτιση της ζωγραφικής.
Έκανε δυο ατομικές εκθέσεις και συμμετέχει σε ομαδικές εκθέσεις του εικαστικού ομίλου Καρδίτσας. Βιβλία που εκδόθηκαν: «Σύγχρονοι Ζωγράφοι Θρησκευτικής Τέχνης
του Νομού Καρδίτσας» και «Αρχιτεκτονική Ι. Ν. Αγ. Χαραλάμπους στον Παλαμά Καρδίτσας». Υπό έκδοση βιβλίο: «Ο Πηλός στην Οικοδομική».

Μπούτσικα - Καζολή Ευφροσύνη

Μαρσέλλος Κώστας

Πολιτικός Μηχανικός
Τίτλος: Woman in her BOUDOIR
• Μικτή τεχνική, εκτύπωση σε χαρτί KODAK, 2015 •
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός (ΕΜΠ
1972) και εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα, σε διάφορους τομείς
της κατασκευής, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μέχρι τα τέλη
του 2011, που συνταξιοδοτήθηκε. Με τη ζωγραφική ασχολήθηκε
ερασιτεχνικά από το 1980, παρακολουθώντας μαθήματα σύνθεσης
και ζωγραφικής, ιδιωτικά, αλλά και στο Art Center στη Γλυφάδα.
Αρχικά ζωγράφιζε συμβατικά, συνήθη θέματα (μοντέλο, νεκρή
φύση, τοπία) με ακρυλικά, κάρβουνο, παστέλ κ.λπ. Από το 2004
ξεκίνησε μια νέα διαδρομή, με έργα πιο αφηρημένα, συνδυάζοντας
παράλληλα τις δυνατότητες του υπολογιστή, σε μια νέα μικτή τεχνική,
με ηλεκτρονικό τελικό αποτέλεσμα. Έχει λάβει μέρος σε ομαδικές
εκθέσεις και έκανε την πρώτη ατομική έκθεσή του το 2016, στο
A.I.C. (πρώην Titanium Gallery). Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές
συλλογές, στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Hλεκτρολόγος Μηχανικός
& Μηχανικός Υπολογιστών
Τίτλος: Υπόκλιση στο φως
• Ξηρό παστέλ σε χαρτί
και τελειωμένο με fixativ, 2017 •

Γεννήθηκε στο Αίγιο και ζει στην Αθήνα. Σπούδασε
Hλεκτρολόγος Mηχανικός & Mηχανικός Η/Υ στο ΕΜΠ.
Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στην επιστημονική περιοχή
«Τεχνο - Οικονομικά Συστήματα». Εργάζεται στον
ΟΤΕ ως εξειδικευμένη Τηλεπικοινωνιακός Μηχανικός.
Πιστοποιημένη επιμορφώτρια εκπαιδευτικών του
επιχειρησιακού προγράμματος «Κοινωνία της
Πληροφορίας». Έχει διατελέσει μέλος του πειθαρχικού
του ΤΕΕ, είναι μόνιμη ενεργειακός Επιθεωρητής και
έχει συγγράψει άρθρα τεχνοοικονομικού περιεχομένου.
Έχει μελετήσει «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης»,
«Φιλοσοφία της Τέχνης», «Το ζήτημα της καλλιτεχνικής
έκφρασης», «Τεχνολογίες του βλέμματος στο δυτικό
κόσμο (18ος - 20ος αιώνας)». Συμμετέχει σε ομαδική
έκθεση εικαστικών για τρίτη φορά. Δραστηριοποιείται
στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Υπογράφει τα έργα
της με το πατρικό όνομα της μητέρας της.
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Μυλωνάς Θεόφιλος

Hλεκτρολόγος Μηχανικός
& Μηχανικός Υπολογιστών
Τίτλος: Red Abstract
• Λάδι και άμμος, 2016 •
Το πάθος του Θεόφιλου Μυλωνά είναι η δημιουργία.
Έτσι παράλληλα με την επιχειρηματική του πορεία στον
κλάδο των τεχνολογιών πληροφορικής, όπου ίδρυσε
τρεις επιτυχημένες εταιρείες παραγωγής προϊόντων
λογισμικού με διεθνή προσανατολισμό, από το 1996
που δημιούργηκε το δικό του ατελιέ, πειραματίζεται με
υλικά και χρώματα. Εμπνεύστηκε από τα καλλιτεχνικά
ρεύματα του κυβισμού και σουρεαλισμού.
Επί τρία χρόνια παρακολούθησε μαθήματα στο ατελιέ
της ζωγράφου Αναστασίας Παπαθανασίου, όπου
ενέτεινε την τεχνική του για την αφηρημένη τέχνη και
τη διαισθητική κατανόηση της σύνθεσης των χρωμάτων.
Εργάζεται πάντα με λάδι σε καμβά και πολλές φορές
πειραματίζεται με διάφορα υλικά. Είναι παντρεμένος με
τη Στέλλα Μολύβα και έχουν ένα γιο και μια κόρη.

Νικηφόρου Χριστίνα

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: op! art
• Ακρυλικό χρώμα σε καμβά, 2017 •
Γεννήθηκε και διαμένει στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε
από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας. Παράλληλα με τη ζωγραφική ασχολείται με
την ποίηση και την πεζογραφία. Εκτός από το αντικείμενο
της εργασίας της καθεαυτό, στα άμεσα ενδιαφέροντά
της περιλαμβάνονται η φωτογραφία, το θέατρο και
ο κινηματογράφος, τα ταξίδια, καθώς επίσης και η
περαιτέρω ενασχόληση με τις εικαστικές τέχνες. Η έκθεση
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας είναι η πρώτη
έκθεση ζωγραφικής στην οποία συμμετέχει.

Οικονομοπούλου Ειρήνη

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Ναύπλιο • Τέμπερα σε χαρτί, 2014 •
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Αριστούχος Αρχιτέκτονας, απόφοιτος ΕΜΠ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου, με θέμα διπλωματικής εργασίας: «Πρόταση αποκατάστασης και
ανάδειξης του φράγκικου κάστρου της Ακροναυπλίας». Απασχολήθηκε: σε ομώνυμο πρόγραμμα του ΥΠΠΟΑ, στα προγράμματα για τα έργα «Στερέωση, αποκατάσταση,
ανάδειξη και επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο», «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης της πόλης των Μεγάρων», στον ΕΟΤ, στο Γραφείο Ειδικών
Αρχιτεκτονικών Μελετών - Μνημείο ΕΠΕ, σε ομάδα εργασίας στο Γραφείο Αρχιτεκτονικών Μελετών Κυπριανού Μπίρη και σε κατασκευαστική εταιρία σχεδιασμού
βιομηχανικών μεταλλικών κτιρίων. Συμμετείχε σε workshop (σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ - Ecole de Chaillot) στο Παρίσι και σε εργαστήριο του ΣΑΔΑΣ σχετικά με την
πολιτιστική κληρονομιά.

Παναγιωτοπούλου Ευθυμία

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Αλκίνοος Ιωαννίδης
• Προσωπογραφία με μολύβι, 2004 •
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε Αρχιτέκτονας Μηχανικός
στο Πανεπιστήμιο Πατρών και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
«Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων με
επιπτώσεις στην υγεία» στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Εργάζεται ως
ελεύθερη επαγγελματίας. Την ενδιαφέρει επαγγελματικά να εξελίσσεται και
παρακολουθεί διαρκώς επιμορφωτικά σεμινάρια, συνέδρια και εκθέσεις
Αρχιτεκτονικής. Πλέον της βασικής της επαγγελματικής ενασχόλησης, είναι
και εκδότρια βιβλίων. Έχει επιμεληθεί και εκδώσει βιβλία ζωγραφικής,
ποίησης, ενώ έχει κάνει εικονογράφηση σε παιδικό παραμύθι. Αγαπάει το
ελεύθερο σχέδιο με μολύβι, μα ιδιαίτερα τις προσωπογραφίες, με τις οποίες
έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις ζωγραφικής.
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Πανταζέλου Γωγώ

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Βενετία
• Tρισδιάστατη κατασκευή με 5 επάλληλες
στρώσεις χαρτιών. Λεπτομέρειες με σύρμα
αλπακά και καπλαμά οξιάς, 2014 •
Γεννήθηκε το 1976 στην Αθήνα, όπου ζει και εργάζεται.
Σπούδασε Διακόσμηση στο ΤΕΙ Αθήνας και Αρχιτεκτονική
στο ΕΜΠ. Παράλληλα και με συνεχή αναφορά στις
σπουδές και την εργασιακή της δραστηριότητα στο
αντικείμενο της Αρχιτεκτονικής, δραστηριοποιείται
στον χώρο του σχεδιασμού αντικειμένων καθημερινής
χρήσης, διακόσμησης και τέχνης. Με αφαιρετική ματιά
και εργαλεία ξύλα, ακτίνες laser, χρωματιστά χαρτόνια,
εύκαμπτο σύρμα κι ένα κοπίδι, μεταφράζει τις εικόνες
του μυαλού και της ψυχής σε απλά γεωμετρικά σχήματα.
Μέσα από τις τρισδιάστατες χάρτινες κατασκευές και τα
ξύλινα αντικείμενά της δημιουργεί ψευδαισθήσεις χώρων
και μορφών, επιδιώκοντας φυγές, μικρά και μεγάλα
ταξίδια. Οι δημιουργίες της διατίθενται με το διακριτικό
«σημείο Χ» σε πωλητήρια μουσείων και χώρους πώλησης
«ξεχωριστών» αντικειμένων.

Παπαϊωάννου Θεόδωρος Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Αόρατες Πόλεις • Μικτή τεχνική (σινική μελάνη, γραφίτης) σε χαρτόνι, 2016 •
Γεννήθηκε το 1955. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο ΑΠΘ. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία του Πολιτισμού («Phlilosophie de la Culture», Université de Paris
Ι, Sorbonne). Παρακολούθησε μαθήματα εικονογράφησης, comics και κινουμένου σχεδίου. Εργάστηκε ως σκιτσογράφος στην πολιτική επιθεώρηση «Αντί» (1979
και 1982-1984) και ως γραφίστας - ελεύθερος επαγγελματίας από το 1988 μέχρι το 2015. Συνεργάστηκε με τους εκδοτικούς οίκους «ΑΣΕ», «Παρατηρητής» και το
φιλολογικό περιοδικό «Τραμ». Το 2011 ανέλαβε τη διεύθυνση Δημιουργικού στον Εκδοτικό Οίκο του ΑΠΘ. Εκθέσεις: Ατομική έκθεση, γκαλερί «Theorema» - Βρυξέλλες
(2015), συμμετοχή σε ομαδική, πολιτιστικός φορέας «Πόλις» - Κιλκίς (2016), Ατομική έκθεση, εκθεσιακός χώρος «Ελευθέρια» - Δράμα (2016), Συμμετοχή σε ομαδική,
πολιτιστικός φορέας «Πόλις» - Κιλκίς (2017). Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές.

Παπαθανασίου Στέλλα

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Αστική μελαγχολία
• Μικτή τεχνική (χαρακτικό - ξυλομπογιές
υδροδιαλυτές), 2011 •
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Εργάζεται στη Διεύθυνση
Αναστήλωσης του ΥΠΠΟΑ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός
ΑΠΘ με μεταπτυχιακό στην «Προστασία Μνημείων» του
ΕΜΠ. Έχει διατελέσει μέλος της Ομάδας Αρχιτεκτονικών
Μελετών, ως Σύμβουλος στην Αναπτυξιακή Εταιρεία του
Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων και έχει συμμετάσχει
σε Ερευνητικά Προγράμματα του ΑΠΘ. Έχει πάρει μέρος
στις ομαδικές εκθέσεις: «Κρεμάστρα δημόσιου χώρου
σύμβολο αλληλεγγύης και αμοιβαιότητας» (2013),
Έκθεση στη Σουβάλα (2012), Τέχνη Ανακυκλωμένη,
«TRASH ART» (2008), «Σχέδιο Πόλης, χώρος υπό
ένταξη» (2007), «Καθαρή Τέχνη» (2009 & 2010),
«Εικονοποίηση», Αχαΐα Κλάους (2010), «Αρχιτεκτονική
του Ονείρου» (2012), «GREECE NO PROBLEM», «Ο
μεγάλος ερωτικός», «Ας μιλήσουμε για ψάρια» (2013),
«Καβάφης» (2014), «ΑΒ3, Athens Bienale» (2011),
«Monodrome», Διπλάρειος Σχολή, «Πόντιση Κανατιών
ζωγραφισμένων» (2012), «Αόρατα Νησιά» (2014).

Παπαλιούρα Ευδοξία Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Τοπίο • Ακρυλικό σε τελάρο, 2012 •

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Παρακολούθησε μαθήματα ζωγραφικής (επτά χρόνια) και σπούδασε Αρχιτεκτονική στο ΑΠΘ. Συμμετείχε στο πρόγραμμα Erasmus
(Βαρκελώνη). Συνέχισε τις σπουδές της με διετές μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική Τοπίου (υποτροφία ΙΚΥ) στη Μεγάλη Βρετανία. Συμμετείχε σε ομαδικές εικαστικές
εκθέσεις και έχει διδάξει ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο. Το 2012 της απονεμήθηκε το Α΄ Βραβείο από το ΤΕΕ, στο πλαίσιο του διαγωνισμού «Οι αρχιτέκτονες αλλάζουν
την πόλη». Έχει συμμετάσχει και διακριθεί σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και έχει λάβει μέρος σε διεθνή και εθνικά συνέδρια, με εισηγήσεις και αναρτημένες
ανακοινώσεις. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε αρχιτεκτονικά περιοδικά με θέμα το αστικό τοπίο. Έχει εργαστεί σε γραφεία αρχιτεκτονικής, αναστήλωσης, αρχιτεκτονικής
τοπίου και έχει υλοποιημένο έργο (κατοικίες, κήπους και δημόσια έργα).
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Παυλίδου - Αποστολάκου Γιάννα

Πετρακάκη Εμμανουέλα

Γεννήθηκε στη Λευκωσία και σπούδασε Αρχιτεκτονική στο ΑΠΘ. Από το 1983 διατηρεί
αρχιτεκτονικό γραφείο με την επωνυμία «Apostolakos Architects», με το οποίο έχει
συμμετάσχει και διακριθεί σε πανελλήνιους και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.
Έχει συνεργαστεί με τους γλύπτες Γιάννη Παρμακέλη και Νεφέλη Κονταρίνη. Υλοποιημένα
έργα και μελέτες του γραφείου έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά: «Αρχιτεκτονικά Θέματα»,
«Θέματα Χώρου + Τεχνών», «Κτίριο», «Ελληνικές Κατασκευές», «Δομές» κ.λπ. Έχει
συμμετάσχει σε εκθέσεις, ενδεικτικά: «Η Αρχιτεκτονική του 20ου Αιώνα στην Ελλάδα»,
Φρανκφούρτη, Παρίσι, Αθήνα, Ρώμη, Κωνσταντινούπολη - «Βραβεία Αρχιτεκτονικής
ΕΙΑ» - «Athens - scape: The 2004 Olympics and the Metabolism of the City - Ephemeral
Disruptions», Λονδίνο - «Diverse City - Architect», Δουβλίνο - «10η Διεθνής ‘Έκθεση
Αρχιτεκτονικής, Μπιενάλε Βενετίας. Πόλεις, Αρχιτεκτονική και Κοινωνία. Το Αιγαίο: Μια
διάσπαρτη πόλη» Βενετία, Λονδίνο.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ρέθυμνο. Σπούδασε
στο ΕΜΠ Πολιτικός Μηχανικός (1995). Εργάστηκε
στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ρεθύμνου
(1996-1997), ως υπεύθυνη εκπαίδευσης
και υποστήριξης στατικών προγραμμάτων και
συμμετείχε σε ομάδα εκπόνησης στατικών
μελετών (1998-2005). Στη συνέχεια, ως
ελεύθερος επαγγελματίας, ασχολήθηκε με
στατικές μελέτες και ενεργειακές επιθεωρήσεις.
Τα τελευταία τρία χρόνια εργάζεται στην εταιρεία
«TBSP Engineering». Αγαπά τη ζωγραφική και
ζωγραφίζει από πολύ μικρή. Συμμετείχε στην
έκθεση ζωγραφικής «Μηχανικός - Καλλιτεχνική
Δημιουργία» (ΤΕΕ - ΕΔΕΜ, 1996, Γκάζι). Είναι
παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Φιγούρα
• Ακρυλικό χαρτί και σύρμα, 2016 •

Παυλίδου - Γιαννακοπούλου Έφη (Ευτέρπη)
Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Εγκαρτέρηση διασπορά
• Σκόνη χρωμάτων και κολάζ, 2010 •

Πολιτικός Μηχανικός
Τίτλος: Πνοή Αγγέλου
• Λάδι, ακρυλικό, 2017 •

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Αρχιτεκτονική και φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών
Τεχνών Αθηνών με δάσκαλο τον Τρ. Πατρασκίδη. Η Αρχιτεκτονική στάθηκε πολύτιμος αρωγός
της στη ζωγραφική και αντίστροφα. Η ισορροπία ανάμεσα στην εγκεφαλική λειτουργία
και τη δημιουργική έμπνευση αποτέλεσε το στοίχημα του έργου της. Ιχνηλατώντας σε
γνωστές φόρμες, προσπάθησε να μεταπλάσει την απόλυτα δομημένη πραγματικότητα που
αντιπροσωπεύει η Αρχιτεκτονική σε ψυχικές αναζητήσεις. Η περιπλάνηση μέσα στις τομές των
κτιρίων έφερε στο φως μιαν άλλη διάσταση συνεχούς ροής και κίνησης, όπου η ανθρώπινη
ύπαρξη είναι κυρίαρχη στον χωροχρόνο. Ανθρώπινες παρουσίες, ίχνη, όλα όσα αφήνουν το
μοναδικό, ξεχωριστό αποτύπωμα του καθενός μας στο πέρασμα του χρόνου…
Η συμμετοχή της στην παρούσα έκθεση έχει γενικό τίτλο: «Χώρου περιπλανήσεις».

Πολυχρονάκης Σταύρος

Πολιτικός Μηχανικός
Τίτλος: Αυλή
• Πλαστικό και παστέλ, 1985 •
Γεννήθηκε το 1954 σε ένα ορεινό αγροτικό χωριό
του Ν. Ρεθύμνου. Εισήχθη το 1973 στο ΕΜΠ, στη
Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Συμμετείχε στην
εξέγερση των φοιτητών. Αποφοίτησε το 1979
και μετά τη στρατιωτική θητεία του στην Ξάνθη,
εγκαταστάθηκε στο Ρέθυμνο, μόνιμα πια. Είναι
παντρεμένος και έχει δυο γιους. Από παιδί του άρεσε
να ζωγραφίζει αντιγράφοντας και ερμηνεύοντας
τη φύση. Έπαιζε με τα χρώματα, τις τεχνικές, τις
γραμμές, τις σκιές και το φως αφήνοντας πάντα
υπαινιγμούς. Συνέχισε να παίζει με τις γραμμές και
τους όγκους, όχι μέσω της ζωγραφικής πια, αλλά
μέσα από τη δουλειά του, με την ίδια ευαισθησία,
λιγότερο κουράγιο αλλά με περισσότερη γνώση και
με τον ίδιο αθεράπευτο ρομαντισμό.
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Ρεβύθη Κλεάνθη

Σαλιάρη Ναυσικά

Πολιτικός Μηχανικός
Τίτλος: Χωρίς Τίτλο
• Ξηροπαστέλ σε ύφασμα, 2016 •

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Action
• Λάδι σε καμβά, 2014 •

Γεννήθηκε στο Αγρίνιο και ζει στην Πάτρα. Είναι
Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος της Πολυτεχνικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και διατηρεί
τεχνικό γραφείο. Πήρε μαθήματα κεραμικής τέχνης
από το 2002 έως το 2008 από τον Μένανδρο
Παπαδόπουλο και το 2009 από τον Κώστα Ταρκάση.
Παρακολούθησε μαθήματα σχεδίου το έτος 2014 με
δάσκαλο τον ζωγράφο Νίκο Πρέσσα.
Έχει λάβει μέρος στις 46η και 47η Πανελλήνιες
Εκθέσεις Κεραμικής, στην Έκθεση Σύγχρονης
Κεραμικής στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων,
στις εκθέσεις της ομάδας «Κεραμέων Ίχνη», που
πραγματοποιήθηκαν στα αρχαιολογικά μουσεία
Πατρών και Δελφών, στην 6η και 7η Εαρινή
Παμπατραϊκή έκθεση ζωγραφικής και σε άλλες
ομαδικές εκθέσεις.

Γεννήθηκε στη Χίο. Είναι Αρχιτέκτονας,
απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ
και της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εργάζεται ως ελεύθερη
επαγγελματίας Αρχιτέκτων Μηχανικός και
παράλληλα ασχολείται με την εκπαίδευση
στον χώρο των εικαστικών και του σχεδίου.
Έχει ανακαλύψει τη μαγεία του κόσμου της
ζωγραφικής από την παιδική της ηλικία και
έχει θητεύσει πλάι σε σημαντικούς ζωγράφους,
όπως ο Λάμπρος Προβίδας, ο Γεώργιος
Ψαράκης και ο Ευάγγελος Αβραμόπουλος.
Το καλοκαίρι του 2016 πραγματοποίησε με
επιτυχία την 1η της ατομική Έκθεση Ζωγραφικής
με θέμα «Square^2», ενώ το καλοκαίρι του
2017 έγινε η 2η ατομική Έκθεση με τίτλο
«FinFish». Έργα της έχουν εκτεθεί σε εκθέσεις
ζωγραφικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
ενώ παράλληλα συμπεριλαμβάνονται σε
ιδιωτικές συλλογές.

Ρουβολή Χριστίνα

Αρχιτέκτονας Μηχανικός

Καστερούδης Ραφαήλ

μαθητής Στ΄Δημοτικού
Τίτλος: Χρονοδιακόπτης (Ταύτιση)
• Ψηφιακό κολάζ και ψηφιακή
ζωγραφική, 2015 •
Η συνεργατική συμμετοχή «Χρονοδιακόπτης», των
Ρουβολή Χριστίνας (μητέρα) και Καστερούδη
Ραφαήλ (γιος), παρουσιάζει τον Χρόνο και πώς
οι άνθρωποι και οι δημιουργίες τους κινούνται
μέσα του. Το έργο αποτυπώνει τη στιγμή που δύο
κόσμοι συναντιούνται και αλληλεπιδρούν. Ο ένας
δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής
εργασίας της Χριστίνας «Συνευρέσεις» και
παρουσιάζει ένα ουτοπικό κτίριο. Ο άλλος αφορά
στους «Αστροκαταστροφείς», οχήματα του
μέλλοντος, που λειτουργούν ως πλανήτες και είναι
σχεδιασμένοι από τον Ραφαήλ. Ο Χρόνος ταξιδεύει
ατέρμονα, συγχρονισμένα σε παρελθόν, παρόν και
μέλλον και μόνο ένας «Χρονοδιακόπτης» επιτρέπει
να γίνει αντιληπτή η διάδραση μητέρας - παιδιού,
μέσω της δημιουργίας, ξεπερνώντας Χρόνο και Χώρο.

Σπυράκη Μαρία

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: ohhh little monsters
• Μικτή τεχνική (λάδι, ακρυλικό,
σπρέι και στένσιλ) σε καμβά, 2017 •
Γεννημένη στην Αθήνα το 1977, σπούδασε
Αρχιτεκτονική στην Αγγλία. Μέλος του ΤΕΕ
από το 2004, έχει αναλάβει πληθώρα έργων
στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ένα από
τα κυριότερα έργα της ήταν η αρχιτεκτονική
μελέτη των εσωτερικών χώρων του ιδρύματος
φιλοξενίας ηλικιωμένων «Παπαδοπούλειον»
στην Καλαμάτα. Έχει λάβει μέρος σε τέσσερις
ομαδικές εκθέσεις ζωγραφικής και πρόσφατα
εγκαινίασε την πρώτη ατομική της έκθεση στην
γκαλερί Artzone42 με τίτλο «Riot Territories».
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Τάκα Ευγενία

Πολιτικός Μηχανικός
Τίτλος: Tideland
• Ακρυλικό, 2007 •
Γεννήθηκε το 1970 στη Θεσσαλονίκη.
Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο ΑΠΘ με Μεταπτυχιακά
Διπλώματα Ειδίκευσης: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
Πόλεων και Κτιρίων» και «Δίκαιο και Μηχανική της
Ενέργειας». Επίσης παρακολούθησε μαθήματα Ζωγραφικής
στο Εργαστήρι Εικαστικών του Δήμου Νεάπολης και
συμμετείχε σε ομαδικές εκθέσεις Ζωγραφικής.
Εργάζεται ως Πολιτικός Μηχανικός στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο Τμήμα Επιθεώρησης
Ενέργειας Bορείου Ελλάδος. Στο παρελθόν εργάστηκε ως
Πολιτικός Μηχανικός σε Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων και ως
ελεύθερος επαγγελματίας. Τα ενδιαφέροντά της εστιάζονται
στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων, αστικών αναπλάσεων
και χώρων ειδικά σχεδιασμένων για παιδιά. Αποσπάσματα
του υλοποιημένου έργου της υπάρχουν στην ιστοσελίδα:
be.net/evitaka.

Τζούχας Νίκος

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Το χαβανέζικο πουκάμισο
• Πήγματα χαρτί και ακρυλικά σε καμβά
επικολλημένου σε MDF, 2010 •
Γεννήθηκε στον Βόλο το 1958. Έζησε μέχρι τα δεκαοχτώ του
στη Βόρεια Εύβοια. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Πολυτεχνείο
του Μιλάνου και αποφοίτησε το 1986. Το 1995 εξέθεσε στην
γκαλερί ΑΓΚΑΘΙ, έργα του με θέμα: «Εικαστική επέμβαση σε
ένα πακέτο Άσσος σκέτος». Το 1997 εξέθεσε έργα του με τίτλο:
«Αποχρωματισμοί» στην γκαλερί ΑΕΝΑΟΝ. Σήμερα, εξακολουθεί
και εργάζεται ως αρχιτέκτονας και παράλληλα ζωγραφίζει.

Τζήμητρα Ζωή

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Το νησί
• Ιλουστρασιόν χαρτί περιοδικών σε χαρτόνι,
μόνιμος μαρκαδόρος (Κολάζ) • 2016
Είναι Αρχιτέκτονας (ΑΠΘ) με ειδίκευση στα περιβαλλοντικά
και τη Δημόσια Διοίκηση. Ζει και εργάζεται στο Κιλκίς,
ως προϊσταμένη στο τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
της Δ/νσης Υπ. Δόμησης του Δήμου. Ασχολείται με τη
ζωγραφική και το κολάζ τα τελευταία 11 χρόνια. Έχει
συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις πολιτιστικών
φορέων στην Κεντρική Μακεδονία και την τελευταία
τετραετία διοργανώνει την ομαδική έκθεση εικαστικών του
πολιτιστικού και καλλιτεχνικού συλλόγου Κιλκίς «Η πόλις».
Συλλογές με έργα της έχει παρουσιάσει σε τρεις ατομικές
εκθέσεις στο Κιλκίς και στη Θεσσαλονίκη. Έχει αποσπάσει
το Γ’ βραβείο ζωγραφικής στην έκθεση / διαγωνισμό
«Παράλληλοι Δρόμοι» του Συλλόγου Καλλιτεχνών
Εικαστικών Β. Ελλάδος (2016). Έχει φιλοτεχνήσει το
εξώφυλλο της ποιητικής συλλογής «Δικαίωμα Φωτός»
της Έλλης Φρεγγίδου (Αθήνα, Εκδόσεις Κέδρος, 2015).

Τσάκωνας Νικόλας

Μεταλλειολόγος Μεταλλουργός Μηχανικός
Τίτλος: Αντιρατσισμός
• Χαρτόνι, 2017 •

Γεννήθηκε το 1985. Είναι απόφοιτος της Σχολής Μηχανικών
Μεταλλείων Μεταλλουργών του ΕΜΠ (2014) με σπουδές BEng Civil
Engineering στο Πανεπιστήμιο του Πλύμουθ και μεταπτυχιακό τίτλο
MSc Civil Engineering στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ. Είναι μέλος
ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ. Συμμετείχε στο Συνέδριο European Astrobiology
Conference (EANA 2014) στο Εδιμβούργο με παρουσίαση
Abstract και Poster: «How to increase the credibility and ease
the investigation of biosignatures in TOF - SIMS mass spectra?».
Μέλος της ερευνητικής ομάδας του Δρ. Ηλία Χατζηθεοδωρίδη.
Πεδία μελέτης και έρευνας: Astrobiology, Astrocognition, Planetary
Sciences, Cosmology, Neuroscience, Cybernetics, Semiotics,
Architecture, Civil Engineering, Structural Mechanics, Mining &
Metallurgy, Geosciences, Science of Materials. Στα ενδιαφέροντά
του περιλαμβάνονται το σχέδιο και η ζωγραφική (Καλές Τέχνες),
το ποδήλατο βουνού, η ιστιοπλοΐα κ.λπ.
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Χαλεπιανός Αντώνης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Τίτλος: Συμπαντικό δίπολο
• Καμβάς ζωγραφικής σε τελάρο, ψηφιακή
σχεδίαση στον υπολογιστή, 2017 •
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Χανιά. Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός, αυτοδίδακτος ερασιτέχνης φωτογράφος, ψηφιακός καλλιτέχνης
και fractal artist. Η Τέχνη του υπήρξε μια ψυχική απάντηση στις δυσκολίες
της ζωής. Έργα του έχουν συμμετάσχει σε εκδηλώσεις, όπως εκείνες του
ΤΕΕ, της Φωτογραφικής Εταιρείας Κύπρου, του Museum of Computer Art
της Νέας Υόρκης κ.ά. Στα 85 χρόνια του, βρίσκει ακόμη τον ενθουσιασμό
της καλλιτεχνικής δημιουργίας, στην περιοχή των «σχέσεων» ανάμεσα στην
Επιστήμη που υπηρέτησε και την Τέχνη που τον εμπνέει.
Η κομψότητα της λιτότητας και η τονικότητα της αρμονίας αποτελούν το
μοντέλο των αναζητήσεών του. Ο πειραματικός χαρακτήρας των έργων του,
η έκθεσή τους στο κοινό, είναι τα δημιουργικά του κίνητρα. Η αναμόχλευση
συναισθημάτων και σχολίων από την παρατήρησή τους, διευρύνουν τους
καλλιτεχνικούς του ορίζοντες.

Χατζηαποστόλου Χρυσόστομος

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης -

Τσαγκαράδικο

• Ακουαρέλα σε γκοφρέ χαρτί, 1979 •

Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός του
Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής της
Βενετίας και μέλος του ΤΕΕ από το 1982. Eργάζεται
και κατοικεί στα Πεύκα Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε
το 1958 στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Από
το 1984 ασχολείται με τη μελέτη - κατασκευή
ιδιωτικών έργων, σήμερα είναι και μέλος
κατασκευαστικής εταιρείας. Διετέλεσε μελετητής
και επιβλέπων, ως Αρχιτέκτονας Μηχανικός στις
τάξεις του Ελληνικού Στρατού, υπηρετώντας στην
737 Διεύθυνση Στρατιωτικών Έργων. Μιλάει την
ιταλική και γαλλική γλώσσα. Με τη ζωγραφική
ασχολείται ερασιτεχνικά από τα φοιτητικά του
χρόνια. Τέλος, είναι διπλωματούχος ψάλτης της
Βυζαντινής Σχολής Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης
και ασχολείται κατά τον ελεύθερο χρόνο του με την
κηπουρική και την οινοποιία.

Χαραλαμπίδου Χριστίνα
Χημικός Μηχανικός
Τίτλος: Αντίγραφο Dali
• Λάδι σε καμβά, 2010 •

Κατάγεται από την Καβάλα. Η Θεσσαλονίκη αποτελεί για την ίδια την
«ιδιαίτερη πατρίδα της», αφού πέρασε τα πιο ευτυχισμένα χρόνια της
ζωής της σπουδάζοντας, δουλεύοντας ως Μηχανικός και μεγαλώνοντας
την κόρη της, Μάρα. Από το 2016 διαμένει και εργάζεται στη Λευκωσία,
επιθυμώντας να αλλάξουν οι συνθήκες και να επιστρέψει στην Ελλάδα.
Από το 1998 έως σήμερα η κύρια ενασχόλησή της ως Μηχανικός
αφορά κυρίως στην παραγωγή, ποιοτικό έλεγχο και πιστοποίηση βάσει
ευρωπαϊκών κανονισμών των δομικών προϊόντων. Οι καλλιτεχνικές της
ανησυχίες συμπεριλαμβάνουν και τη ζωγραφική, η οποία ουσιαστικά
ξεκίνησε το 2010 με τη συμβολή της ζωγράφου κας Αναστασίας
Παπαθανασίου, στα εκπαιδευτικά προγράμματα του Δήμου Πεύκων.

33

Μετινίδου Λίνα

Χημικός Μηχανικός
Τίτλος: Γυμνό
• Κάρβουνο, 1984 •
Γεννήθηκε στον Πειραιά. Ασχολείται περιστασιακά με τη ζωγραφική, μετά την
αποφοίτησή της από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Εργάζεται στο ΤΕΕ με
κύριο αντικείμενο την προώθηση και ανάδειξη των θεμάτων της Τυποποίησης και της
Ποιότητας. Μαγεύεται με τα παιχνίδια των χρωμάτων της φύσης. Λατρεύει τα ταξίδια.
Συμμετέχει για πρώτη φορά σε έκθεση ζωγραφικής.

Παντελαίου Κυριακή

Φλέσσας Δήμος

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός
Τίτλος: Καρνάγιο
• Λάδι σε καμβά, 2017 •

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Τίτλος: Blues
• Ελαιογραφία,• 1990 •

Γεννήθηκε και κατοικεί στο Χαλάνδρι. Σπούδασε στη σχολή Αγρονόμων
Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ και συνέχισε τις σπουδές της στη
Διαχείριση Τεχνικών Έργων, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, από όπου
έλαβε τον αντίστοιχο μεταπτυχιακό τίτλο. Έχει εργαστεί ως ελεύθερος
επαγγελματίας, ενώ σήμερα συνεργάζεται με τον Δήμο Αμαρουσίου.
Ασχολείται επί σειρά ετών με τη ζωγραφική και τα τελευταία 3 χρόνια
ζωγραφίζει υπό την καθοδήγηση της ζωγράφου Μαρουσώς Λαουράκη. Έχει
συμμετάσχει στην έκθεση εργαστηρίων τέχνης, στην Τεχνόπολη του Δήμου
Αθηναίων, τον Ιούλιο του 2013.

Γεννημένος στην Αθήνα το 1945, ο Δήμος Φλέσσας
σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο
της Ρώμης. Από το 1973 διατηρεί γραφείο
αρχιτεκτονικών μελετών. Παράλληλα, και σαν
εκφραστική ολοκλήρωση, δραστηριοποιείται
καλλιτεχνικά στη ζωγραφική, γλυπτική και
φωτογραφία. Ζει και εργάζεται στην Κηφισιά. Έργα
του βρίσκονται σε πολλές δημόσιες και ιδιωτικές
συλλογές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
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