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Κείμενο Τεκμηρίωσης

μιλάνε δυνατά 

Οι εικαστικοί καλλιτέχνες εκθέτουν την δουλειά 
τους ελπίζοντας σε έναν ειλικρινή σχολιασμό που 
θα τους επιτρέψει να βελτιωθούν, αλλά κυρίως να 
εγκαινιάσουν έναν παραγωγικό διάλογο θίγοντας 
καίρια κοινωνικά, ηθικά, φιλοσοφικά και άλλα 
ζητήματα. Συχνά οι προσπάθειες τους πέφτουν 
στο κενό, καθώς το κοινό σπάνια ανταποκρίνεται: 
καθωσπρεπισμοί, τυπικότητες, συντηρητισμός 
αναστέλλουν την διατύπωση άποψης στον 
δημόσιο χώρο. Στον αντίποδα το κουτσομπολιό, 
τα αρνητικά σχόλια, αλλά και πολλές αλήθειες 
διατυπώνονται με περισσή ευκολία στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης, και με την προσδοκία της 
δυνητικής επίδρασης σε χιλιάδες ανθρώπους. 
Σε αυτή την έκθεση  κάνουμε ένα πείραμα: θα 
προσφέρουμε στο ευρύ κοινό την δυνατότητα 
να σχολιάσει μέσα από την σελίδα του project 
ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ; (https://www.facebook.
com/artists4art) στο Facebook καθέναν από τους 
καλλιτέχνες που θα συμπεριληφθούν στην έκθεση 
μας, τα έργα του, αλλά και τα καίρια ζητήματα που 
θίγονται, την ίδια την ίδια την έκθεση ακόμα και 

τους διοργανωτές της, με τα σχόλια του κοινού 
να προβάλλονται στο διαδίκτυο, όπου και θα 
παραμείνουν, και μετά το τέλος της.

Ανακαλύψτε περισσότερα:

www.facebook.com/artists4art

Ο επισκέπτης της έκθεσης “Τι θα πει ο κόσμος;” 
θα δει πρωτότυπα έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, 
εγκαταστάσεις, κατασκευές, απο καλλιτέχνες που 
μπορεί να γνωρίζει, ή που αξίζει να γνωρίσει. 
Οι συμμετέχοντες εικαστικοί δεν κάνουν απλά 
“το κέφι τους”, ούτε εκθέτουν το χόμπι τους! 
Πρωτίστως μέσα από έρευνα, σκληρή δουλειά, 
ευαισθητοποίηση τους σχετικά με κοινωνικά 
θέματα, σε συνάρτηση με την κλίση και το 
ταλέντο τους, αρθρώνουν δημόσιο λόγο με τα 
έργα τους και ζητούν να προκαλέσουν σκέψεις, 
ευαισθητοποίηση και δράση πάνω σε μια σειρά 
ζητήματα. Επιθυμούν να εγκαινιάσουν έναν 
δημόσιο διάλογο με καθέναν που θα επηρεαστεί 
από αυτά. Αντίθετα με αυτό που λέγεται συχνά, 
δηλαδή ότι η Τέχνη απαντά στα προβλήματα της 
κοινωνίας, η τέχνη μοιράζεται την αρετή της 
Φιλοσοφίας να κάνει με καταφανή τρόπο καίριες 
ερωτήσεις. Στην έκθεση λοιπόν θα δείτε έργα που 
ρωτούν με καίριο τρόπο για πολλά θέματα που 
οι περισσότεροι ψιθυρίζουν, ενώ θα έπρεπε να 

ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ;



Σύντομο Βιογραφικό

“Πορτρέτα απρόσωπων ανθρώπων στα πρόθυρα 
του πραγματικού κόσμου και του ονείρου. Οι 
χαρακτήρες τους και η ταυτότητά τους βρίσκεται 
υπό ερώτηση. Μία κοινή συνθήκη τους ενώνει”.

Αλέξανδρος Καντόρος

Ο Αλέξανδρος Καντόρος γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη το 1992. Σπούδασε κινηματογράφο 

στο ΑΠΘ και εργάζεται στον τομέα της εικόνας, 
φωτογραφία ή βίντεο. Ταινίες του έχουν προβληθεί 

σε φεστιβάλ και έχει λάβει μέρος σε ομαδικές 
εκθέσεις φωτογραφίας στη Βαρκελώνη (Exp.20) 

και στη Θεσσαλονίκη.

Statement



Σύντομο Βιογραφικό

“Πηγή εμπνευσής μου ειναι ο ποιητής και συγγραφέας 
Edgar Allan Poe .O Έντγκαρ Άλλαν Πόε (Edgar Allan Poe) 
γεννήθηκε στη Βοστόνη της Αμερικής στις 19 Ιανουαρίου 
1809 και πέθανε στις 7 Οκτωβρίου 1849. Υπήρξε ένας 
από τους κύριους εκπροσώπους του αμερικανικού 
ρομαντισμού καθώς επίσης της λογοτεχνίας μυστηρίου 
και του μακάβριου. «Το Κοράκι» είναι αφηγηματικό 
ποίημα του Πόε, που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 
1845 και σημείωσε αμέσως μεγάλη επιτυχία. Είναι 
γνωστό για τη λυρικότητά του, τη χαρακτηριστική 
γλώσσα, και τη μεταφυσική του ατμόσφαιρα. Το ποίημα 
περιγράφει την επίσκεψη που δέχεται ένας παράφορα 
ερωτευμένος άνδρας, από κάποιο μυστήριο κοράκι που 
μιλάει, παρατηρώντας την αργή διολίσθηση του άνδρα 
στην τρέλα. Ο άνδρας, που συχνά θεωρείται πως είναι 
κάποιος μαθητής, θρηνεί το χαμό της αγαπημένης του 
Ελεονόρας (Lenore). Καθισμένο σε μια προτομή της 
Αθηνάς, το κοράκι φαίνεται να υποκινεί περαιτέρω την 
απελπισία του με τη συνεχή επανάληψη της φράσης 
«Ποτέ πια».”

Βάσια Πέρρου

Η Βάσια Πέρρου γεννήθηκε το 1982 στην 
Αθήνα και μεγάλωσε στη Μυτιλήνη. Σπούδασε 

Ζωγραφική στο τμήμα Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών της σχολής Καλών 

Τεχνών της Θεσσαλονίκης του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου, από το οποίο αποφόιτησε το 2017. 

Ζει και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη. Έχει δείξει 
έργα της σε 3 ατομικές εκθέσεις και συμμετείχε σε 

5 ομαδικές στην Ελλάδα.

Statement



Σύντομο Βιογραφικό

“Τέσσερα πλαίσια που απεικονίζουν την μετάβαση. 
Φθορά. Ανθρώπινα υπολείμματα, απολιθωμένα, 
μετατρέπονται αργά σε σκόνη. Το πεπρωμένο μας. 
Μία κατάρα και μία υπόσχεση.”.

yamel43 (Γιάννης Μελέτιος)

Ο Γιάννης Μελέτιος (a.k.a. yamel43) γεννήθηκε 
το 1983 στο Μαρούσι. Ειναι ιδιοκτήτης και 

καλλιτεχνικός διευθυντής της Τoasted Design LTD, 
ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται σαν street art-
ist και εικονογράφος. Οι δημιουργίες του ξεκινούν 
από μια κεντρική ιδέα. Ανήκουν κατά κανόνα στην 

γλυπτική και τις εγκαταστάσεις. Τα υλικά και οι 
τεχνικές που θα χρησιμοποιήσει ορίζονται από την 

έρευνα και την παρατήρηση σε συνάρτηση με το 
προσωπικό συναίσθημα. Στόχος είναι η δημιουργία 

αφηγήσεων που πηγάζουν από το βιωματικό.

Statement



Σύντομο Βιογραφικό

“Η νέα σειρά έργων, διαφέρει πολύ, σε πρώτη 
ανάγνωση από την προηγούμενη δουλειά μου. 
Κατ’αρχήν, πρόκειται για έργα αφηρημένα, 
ενώ η πρότερη δουλειά μου ήταν- έστω κι εν 
μέρει- παραστατική. Ωστόσο, τα νέα έργα έχουν 
κοινά στοιχεία στη σύλληψή τους και με τις 
σειρές “Λαβύρινθοι...” και “Pop Angst”, διότι 
κι εδώ υπάρχουν δομές, που προκύπτουν από 
την παράθεση μικρών αλλά όχι πανομοιότυπων 
στοιχείων και μια αίσθηση οργανικής ύλης, ώστε 
το τελικό αποτέλεσμα να παραπέμπει σε φτερά 
ή φύλλα ή ένα κύμα που ετοιμάζεται  να σκάσει. 
Ο στόχος είναι να εγκλωβιστεί το βλέμμα, ώστε 
να οδηγηθεί να διερευνήσει, αυτή τη ρυθμική, 
κυματοειδή κίνηση, η οποία γεννιέται από  μια 
υπνωτιστική διάθεση, σαν μια διαδικασία 
διαλογισμού, ένα άδειασμα του εαυτού, που 
προκύπτει από μια εσωτερική ανάγκη υπέρβασης 
του τετριμμένου και καθημερινού, το οποίο σου 
ψαλιδίζει τα φτερά και σε κρατάει χαμηλά. Αυτή 

Ελένη Τσοτσορού
Η Ελένη Τσοτσορού γεννήθηκε το 1966 στην 
Αθήνα. Μετά από σπουδές Φυσικής, άλλαξε 

πορεία και σπούδασε Ζωγραφική στην Ανώτατη 
Σχολή Καλών Τεχνών, στην Αθήνα, με καθηγήτρια 
τη Ρένα Παπασπύρου και Ψηφιδωτό με καθηγητή 

τον Γιάννη Βαλαβανίδη. Αποφοίτησε το 2000 
με άριστα. Ζει κι εργάζεται στην Αθήνα. Έχει 

πραγματοποιήσει έως τώρα 9 ατομικές κι έχει 
πάρει μέρος σε περισσότερες από 30 ομαδικές 

εκθέσεις, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έργα 
της υπάρχουν σε δημόσιες, εταιρικές κι ιδιωτικές 

συλλογές.

Statement

η άσκηση διαλογισμού, παρόμοια, θα έλεγα, σε 
σύλληψη, με τις επαναλαμβανόμενες κηλίδες 
της  Kusama, απλά σε μικρότερη, τουλάχιστον 
προς το παρόν, κλίμακα, κρύβει επίσης μια 

αίσθηση  ερωτικής φαντασίωσης, λόγω του υλικού 
κατασκευής των έργων, που παραπέμπει σε 
ύφασμα ή δέρμα και πολυτελή εσώρουχα”.



Σύντομο Βιογραφικό

“Τα τρία αυτά έργα ανήκουν σε μια σειρά μικρού 
μεγέθους  πινάκων αποτύπωσης της προσπάθειάς 
μου να εντρυφήσω στην μη παραστατική τέχνη 
κατά την πενταετία 1990-1995. Φευγαλέες ματιές 
του χρωστήρα, μέσα από μικρά παράθυρα-
φεγγίτες, προς ένα κόσμο που βρίσκεται πάντα σε 
μια ρευστή κινητικότητα, χωρίς να δεσμεύεται η 
έκφραση του με αναγνωρίσιμες όψεις κι εικόνες 
αναπαράστασης”.

Σπύρος Ρωμάνος

Ο Σπύρος Ρωμάνος γεννήθηκε στην Πάτρα. Ζει 
και εργάζεται στην Αθήνα. Φοίτησε στη Σχολή 

Καλών Τεχνών Πύργου Τήνου επάνω στον πηλό 
και στο μάρμαρο. Αποφοίτησε από την Ανώτατη 

Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας έχοντας 
παρακολουθήσει τα εργαστήρια χαρακτικής, 

σκηνογραφίας και αγιογραφίας αποφοιτώντας από 
το εργαστήριο του Νίκου Κεσσανλή. Έχει δείξει 
έργα του σε αρκετές εκθέσεις στην Ελλάδα και 

στην Ευρώπη. Έργα του υπάρχουν σε ιδιωτικές 
συλλογές καθώς και σε συλλογές τραπεζών, 

φορέων και συλλόγων. Από το 1999 διδάσκει 
εικαστική παιδεία και ελεύθερο σχέδιο σε δημόσια 

σχολεία στην Αττική.

Statement



Σύντομο Βιογραφικό

“Κυνηγώντας τα όνειρα μου απεικονίζω την ομορφιά 
που βλέπω γύρω μου.  Μοιράζομαι απρόσμενες στιγμές 
καθημερινής ευτυχίας που βιώνω. Κομμάτια  των ονείρων 
μου συνδέονται αρμονικά ή όχι και οι αναζητήσεις μου  
γίνονται ασπρόμαυρα collage”.

Αγγελική Μάζαρη

Η Αγγελική Μάζαρη γεννήθηκε και μεγάλωσε στην 
Φλώρινα. Φοίτησε στην Οδοντιατρική Σχολή  στο 
Α.Π.Θ. και ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές 

στο Λονδίνο. Έχει  παρακολουθήσει μαθήματα 
ζωγραφικής, χαρακτικής, κολλάζ, κεραμικής σε  

διάφορα εργαστήρια στην Ελλάδα την Αγγλία και την 
Γαλλία από το 1992.  Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές 

εκθέσεις. Ζει και εργάζεται στην Φλώρινα σαν 
ορθοδοντικός.

Statement



Σύντομο Βιογραφικό

“Η ενασχόληση μου με την Τέχνη αποτελεί σημαντικό 
μέρος της ζωής μου και κίνητρο πειραματισμού. Πηγή 
έμπνευσης, του καλλιτεχνικού μου έργου, αποτελεί 
η εσωτερική πολυπλοκότητα και η μη ελευθερία του 
ανθρώπου. Έννοιες που διαμορφώνονται από ένα είδος 
εξάρτησης και ελέγχου του εξωτερικού περιβάλλοντος του 
ανθρώπου, εισχωρούν και κυριαρχούν στο ασυνείδητο 
πεδίο της ψυχής του. Αποτέλεσμα αυτών είναι η μη 
διαχείριση και αντιμετώπιση καταστάσεων, ίσως κάποιες 
φορές, σε απλά και καθημερινά ζητήματα που αφορούν 
τον ίδιο αλλά και σε θέματα επιβίωσης. Προβληματισμοί, 
εμπόδια, συγκρούσεις, απώλειες εμφανίζονται στο νου του 
και ανατρέπουν τη ζωή του! Τα συγκεκριμένα έργα, που 
φιλοξενούνται στον χώρο της Myro Gallery, ανήκουν στην 
συλλογή με τίτλο Ανατροπές”

Έλενα Καλαποθάκου 
Η Έλενα Καλαποθάκου γεννήθηκε στην Αθήνα (1979), είναι 
ζωγράφος, φωτογράφος και συγγραφέας και εργάζεται ως 
εικαστικός σε Νηπιαγωγείο. Έχει διδαχτεί σχέδιο στο Cam-

pus Arts and Sciences και έχει αποφοιτήσει από την σχολή 
Ανθρωπιστικών Σπουδών με ειδίκευση στις Ευρωπαϊκές 

σπουδές και από την σχολή Κοινωνικών Σπουδών- 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με τίτλο Διοίκηση Πολιτισμικών 

Μονάδων. Ασχολείται και με άλλα είδη έκφρασης- 
μουσικοκινητική, θεατρικό παιχνίδι, αυτοσχεδιασμό, κτλ,. 
Έχει δείξει έργα της σε ομαδικές εκθέσεις, εικαστικές και 
φωτογραφίας σε διάφορους πολιτιστικούς χώρους και 

εκδηλώσεις (π.χ. Πολιτιστικό κέντρο Ελευσίνας, Πολιτιστικό 
κέντρο Αρχαία Ολυμπία, Μικρό Παρίσι των Αθηνών, κτλ.,) αλλά 

και σε γκαλερί (π. χ. Trii Art Hub, Blank Wall Gallery, γκαλερί 
του Νότου, Arte Visione, κτλ.,). Έργα της μπορείτε να δείτε στο 

3PsArt Gallery- 3psart.blogspot.com καθώς και στο You Tube, 
3PsArtgallery- Μια μικρή ιστορία Τέχνης. Τέλος έχει σχεδιάσει 

και επιμεληθεί την εικονογράφηση του βιβλίου της, Η Νίκη 
και οι ιστορίες της- Μαθαίνω για τον κύριο Ιό τον Κορώνα, 

εκδόσεις Οσελότος (υπό έκδοση).

Statement



Σύντομο Βιογραφικό

“H ζωγραφική όσο και η τέχνη είναι στάση ζωής. 
Ένα “σημαντικό έργο” περιέχει την αλήθεια από 
τη μεριά  του δημιουργού, ένα μέρος της ζωής 
του. Είναι εκείνο το  έργο που θυμίζει ζωή. Η 
ζωγραφική είναι η ανάγκη της εσωτερικής φωνής 
να εξομολογηθεί, να δώσει φτερά στη σκέψη και 
να θεραπεύσει. Είναι η μελωδία της Άνοιξης που 
δίνει ψυχή στην καρδιά και αποσυμφορίζει  την 
όποια ψυχική και κοινωνική δυσκολία. Είναι 
η αναζήτηση της έκπληξης που αποκαλύπτει  
το μυστήριο  και σου προσφέρει αληθινή 
ευχαρίστηση. Πηγή έμπνευσης μου παραμένει ο 
άνθρωπος και η φύση”.

Άννα Γαζέα
Η Άννα Γαζεα είναι εικαστικός. Γεννήθηκε το 1981 

στη Φλώρινα όπου ζει και εργάζεται. Έχει φοιτήσει 
στη Σχολή Καλων Τεχνών του Αριστοτελειου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπου και 
αποφοίτησε το 2006 με καθηγητές το Γ. Γκολφινο 

και το Μ. Γιανναδάκη στη χαρακτική. Διδάσκει από 
το 2002 στο εργαστήριο ζωγραφικής της Λέσχης 
Πολιτισμού Φλώρινας. Εργάζεται ως εικαστικός 

στην εκπαίδευση από το 2007. Εχει δείξει δουλειά 
σε ομαδικές εκθέσεις.

Statement



Σύντομο Βιογραφικό

“Στη ζωγραφική μου δημιουργώ ένα εικαστικό 
περιβάλλον το οποίο πηγάζει μέσα από την 
καθημερινότητα μου. Τα πρόσωπα, οι καταστάσεις 
και τα μέρη ανακατεύονται και παρίστανται 
συμβολικά δημιουργώντας έναν προσωπικό κόσμο 
ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στη λογική και το 
χάος”.

Βάσω Καράμπαμπα

Η Βάσω Καράμπαμπα είναι ζωγράφος, επί πτυχίω 
φοιτήτρια της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων 

Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της 
Θεσσαλονίκης. Σπουδάζει στο Δ’ εργαστήριο 

με καθηγητές αρχικά τον Ι.Φωκά και αργότερα 
τον Ε.Πλοιαρίδη με βοηθό εργαστηρίου τον 

Β.Αβραμίδη. Έχει δείξει δουλειά της σε 2 ομαδικές 
εκθέσεις στην Θεσσαλονίκη, όπυ ζει και εργάζεται.

Statement



Σύντομο Βιογραφικό

“Η ανθρωποκεντρική διάσταση είναι το κύριο 
χαρακτηριστικό των έργων μου. Η συνήθειά 
μου για την παρατήρηση στις ανθρώπινες 
συμπεριφορές προκαλεί την έμπνευση μου. Κάθε 
μικρή ή μεγάλη ανθρώπινη δράση ενεργοποιεί 
την εικαστική αντίδραση μου. Επιδιώκω μέσα 
από τον άνθρωπο που κρύβεται στο έργο μου να 
συνομιλήσω στον άνθρωπο που στέκεται μπροστά 
στο έργο μου. Σε αυτή την ενότητα των έργων 
“Φτου ξελευθερία”, με ενδιαφέρει η ελευθερία του 
νου η οποία δεν εξισώνεται και δεν δεσμεύεται με 
πρακτικές διαδικασίες. Δεν υπάρχει επιτήρηση της 
νοητικής ελευθερίας.  Με την απουσία νοητικού 
“εγκλεισμού” ο άνθρωπος δεν είναι δέσμιος. 
Διαθέτει την ελευθερία της ικανότητας να προχωρά 
πέρα από τα όρια της ύπαρξής του.   Αν έτσι έχουν 
τα πράγματα, τότε ένας άνθρωπος ελεύθερος, τι 
είναι τελικά ελεύθερος να κάνει; Που αρχίζει και 
που τελειώνει η ελευθερία του;”

Χαρά Μπογιατζή
Η Χαρά Μπογιατζή γεννήθηκε στην Αθήνα το 1971. 

Ξεκίνησε από πολύ νωρίς να ασχολείται με την 
ζωγραφική, στην αρχή αυτοδίδακτα και παράλληλα 

με την πορεία της σε διαφορετικό χώρο (σπουδών κι 
εργασίας). Όμως, το 2005 αποφασίζει να σπουδάσει 
το αντικείμενο της ζωγραφικής. Αρχικά, αποφοίτησε 

από το 5ετούς φοίτησης «Εικαστικό Εργαστήρι 
Ηλιούπολης» με καθηγητές τη Μαριάννα Κατσουλίδη 

και το Νικόλα Κληρονόμο. Ταυτόχρονα, εμπλουτίζει 
τις γνώσεις της με σεμινάρια κι εφαρμογές 

εικαστικού περιεχομένου (βεβαίωση σπουδών από 
το «Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών» 

(τμήμα Φιλοσοφίας) με θέμα «Η αισθητική ως 
δημιουργία», σεμινάρια ζωγραφικής με την Pascall-
ine Bossu στο «Μουσείο Ηρακλειδών» κ.α).  Τελικά, 
προχώρησε τις σπουδές της στο «Τμήμα Εικαστικών 

κι Εφαρμοσμένων Τεχνών» Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας (Δια Βίου).

Statement



Σύντομο Βιογραφικό

“Ο τρόπος που δουλεύω και τα στοιχεία που 
χρησιμοποιώ στους πίνακές και τα σχέδια 
μου αντιπαραθέτουν στοιχεία αφηρημένου 
εξπρεσιονισμού και κλασικής μορφής. Η 
προκύπτουσα εναλλαγή των μορφών και των 
αφηρημένων σχημάτων αντιπροσωπεύει τα 
συγκρουόμενα και παράδοξα συναισθήματα που 
αποτελούν τη βάση της δουλειάς μου. Θέτω ως 
αρχή, τις εντάσεις μεταξύ του νου και του σώματος, 
του Εγώ  και του άλλου, του παρόντος και του 
παρελθόντος. Ανησυχώ βαθύτατα για τον κόσμο 
γύρω μου και η δουλειά μου αντικατοπτρίζει τις 
αντιδράσεις μου σε κοινωνικά ζητήματα, όπως ο 
πόλεμος η μετανάστευση και ο καταναλωτισμός, 
αντιπαραβάλλοντας τις εικόνες από την τηλεόραση 
το διαδίκτυο και τα περιοδικά.”

Αντώνης Μπαλάκας

Ο Αντώνης Μπαλάκας γεννήθηκε στη Φλώρινα το 
1981. Αποφοίτησε από τη σχολή καλών τεχνών 

της Θεσσαλονίκης το 2004 από το εργαστήριο 
ζωγραφικής του Μάκη θεοφυλακτοπουλου. 

Εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
στο τμήμα της σχολής καλών τεχνών για τέσσερα 

χρόνια στα εργαστήρια της ζωγραφικής κ της 
χαρακτικής. Έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές 

εκθέσεις στην Ελλάδα κ το εξωτερικό κ έχει 
αρκετές ατομικές στο ιστορικό του. Το τελευταίο 

χρόνο ζει και εργάζεται στη Φλώρινα.

Statement



Σύντομο Βιογραφικό

“Το έργο μου χαρακτηρίζεται από μια συνύπαρξη 
της ιδέας “μοτίβο” με την φόρμα, μέσα από μία 
ένταση και αναζήτηση”

Σωτήρης Παπαγιάννης

Ο Σωτήρης Παπαγιάννης είναι γλύπτης, απόφοιτος 
της Ακαδημίας Καλών Τεχνών των Τιράνων. Από 

το 1991 ζεί και εργάζεται στην Αθήνα. Συμμετέχει 
σε ομαδικές εκθέσεις. Έργα του υπάρχουν σε 

ιδιωτικές συλλογές. Η κυρίες τεχνικές που 
εκφράζεται είναι το μάρμαρο και το χυτό μέταλο.

Statement



Σύντομο Βιογραφικό

Η πάλη του νερού με την βαρύτητα και η 
αδιαπραγμάτευτη κίνηση του δίχως όρια πάνω στο 
χαρτι σηματοδοτούν την απαρχή της δημιουργίας 
για μένα. Σκοπός της δημιουργίας δεν είναι η 
υποταγή του νερού στην θέληση του πινέλου αλλά 
η συνεργασία των δύο. Όταν αυτό επιτυγχάνεται 
το αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται από την ρευστή 
απεικόνιση μιας στέρεης πραγματικότητας.

Γιώργος Χρονόπουλος

Ο Γιώργος Χρονόπουλος είναι μουσικός, γεννήθηκε 
στην Αθήνα το 1979 όπου ζει και εργάζεται μόνιμα. 

Μετά την αποφοίτησή του από το μουσικό λύκειο 
Παλλήνης σπούδασε Ηλ.υπ.συστημάτων στο ΤΕΙ 

Πειραιά. Παράλληλα τελείωσε της σπουδές του στο 
Εθνικό Ωδειο στο πτυχίο αρμονίας το 1999. Από 

τότε ασχολείται επαγγελματικά με την μουσική και 
την διδασκαλία αυτής. Η ενασχόληση του με την 

ζωγραφική ξεκινάει το 2016. Από τότε συμμετέχει 
σε ομαδικές εκθέσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 

αλλά και στο εξωτερικό με την στην ελληνική ομάδα 
του IWS(International watercolor society), και με την 

ελληνική ομάδα του Fabriano in aquarello.

Statement



Σύντομο Βιογραφικό

“Βασικό κι έντονο στοιχείο στο έργο μου είναι ο 
ερωτισμός και η απομόνωση. Ως κύριο χρώμα 
παρατηρείται το μπλε (phthalo, ultramarine) σε 
σκούρους τόνους, εν αντιθέσει με τον κεντρικό 
χαρακτήρα.”

Ελένη Γ. Ελευθεριάδου

Η Ελένη Γ. Ελευθεριάδου γεννήθηκε στις Σέρρες, 
και σπούδασε στο Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών, στο Τμήμα 

Ανακαίνισης κι Αποκατάστασης Κτιρίων. Ασχολείτε 
με τον σχεδιασμό και την κατασκευή κατοικιών, 
ενώ παράλληλα σπουδάζει εξ αποστάσεως στο 

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (MBA). Το 2019 ξεκίνησε το 
ταξίδι της στην εικαστική δημιουργία.

Statement



Σύντομο Βιογραφικό

“Που, πως, ποσο, ποιο, ποτε, τι; γιατι; χρόνος 
τρόπος μέτρο μορφή χώρος. Δεν τίθεται θέμα 
μορφής, ολες οι μορφές είναι κοστούμια για το 
περιεχόμενο. Ο χώρος ο χρόνος η ποσότητα το 
αποτέλεσμα ο λόγος. Αντικρίζεις το προφανές, 
οπου η μορφή γίνεται όχημα για το περιεχόμενο, 
καθε φορά βλέπεις το ίδιο έργο, ανακαλύπτεις 
καινούρια πράγματα. Δεν τίθεται θέμα μορφής, 
δεν τίθεται θέμα περιεχομένου μόνο, ειναι ενα 
σπεκτογράφημα είναι μια λειτουργία. Οι δυο 
βασικές γραμμές της σύνθεσης των πάντων η 
ευθεία και η καμπύλη σε συνδυασμό με το χρωμα 
ειναι οποιαδηποτε μορφη οποιαδηποτε εννοια, 
οποιαδήποτε ερμηνεία”.

Κωνσταντίνος Κομνηνός
O Κωνσταντίνος Κομνηνός γεννήθηκε στη Ζαγορά 

του Πηλίου, τον Μάιο του1966. Σπούδασε στην 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης από το 1992 έως 
το1997 με τον Ευάγγελο Δημητρέα ζωγραφική, με 

τον Γιώργο Μήλιο χαρακτική και ιστορία τέχνης με τον 
Μανώλη Μαυρομάτη. Αποφοίτησε με άριστα. Έμεινε 

τρία χρόνια υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών και κατόπιν άλλα πέντε υπότροφος 

του Κασσαβετείου Κληροδοτήματος Ζαγοράς. Από 
το 1997 εγκαταστάθηκε στην πόλη του Βολουοπου 
ζει, διδάσκοντας ελεύθερο σχέδιο και ζωγραφική 

στο Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης 
του Δήμου Βόλου. Στην ίδια πόλη έχει και το ατελιέ 

του. Έχει εκθέσει έργα του στην Ελλάδα, στον Βόλο, 
Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισσα, και άλλες πόλεις 

και στο Εξωτερικό, στο Παρίσι, στο ΛεΜαινς, στην 
Κορσική, στο Πλέβεν της Βουλγαρίας, στην Ρώμη. 

Έργα του υπάρχουν σε ιδιωτικές συλλογές σε Ελλάδα 
και εξωτερικό.

Statement



Σύντομο Βιογραφικό

“Εκθέτω έργα της σειράς “Αντικαταστασεις” η 
οποία είναι ένα project εν εξελίξει. Αποτελείται 
από μια σειρά ελαιογραφιών τόσο με νεκρές 
φύσεις όσο και με την αποτύπωση του ανθρώπου 
και της σύγχρονης καθημερινότητας. Στόχος μου 
είναι η προσέγγιση του καταναλωτισμού και των 
αξιών μέσα από τη δική μου ματιά. Ένα project 
που βασίζεται στην εμπορευματοποίηση αγαθών, 
υλικών και αξιών από τον άνθρωπο ο οποίος 
αναπόφευκτα καταλήγει ως ένα υλικό από τα οποία  
υπηρετούσαν τον καταναλωτισμό του”.

Θεόδωρος Κεμίδης

Ο Θεόδωρος Κεμίδης γεννήθηκε το 1980 στην Χαλκίδα. 
Φοίτησε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Κατάνια 

της Σικελίας (2000-2005). Η δουλειά του εμπνέεται από 
τον ρεαλισμό, τον ιμπρεσιονισμό με σαφείς αναφορές 

και στον σουρεαλισμό. Εργάζεται πάνω σε μια ποικιλία 
τεχνικών, ελαιογραφία, ακουαρέλα, σκίτσο και χαρακτική 

αναζητώντας διαρκώς νέους τρόπους αποτύπωσης του 
κόσμου του και των ιδεών του.

Statement



Σύντομο Βιογραφικό

“Τα έργα μου είναι κατά κύριο λόγο εμπνευσμένα 
από τον περιβάλλοντα αστικό χώρο. Αποτελούνται 
από υλικά, όπως ξύλα παλέτας, σκραπ, κομμάτια από 
παλιά έπιπλα, τα οποία συλλέγω από διάφορα σημεία 
της πόλης. Πρόκειται για τα «φυσικά» υλικά ενός 
αστικού τοπίου, εκεί δηλαδή όπου οι καμπυλότητες της 
φύσης αντικαθίστανται από ευθείες γραμμές, κυβικά 
σχήματα και άλλες γεωμετρικές φόρμες. Με παρόμοιο 
τρόπο στην καθημερινότητά μας αντικαθίστανται 
οι κοινωνικές μας λειτουργίες από δράσεις και 
συμπεριφορές που οριοθετούνται μέσα σε πλαίσια και 
στατικά κουτάκια. Η χρήση μίας abstract εικαστικής 
γλώσσας μού δίνει την δυνατότητα να εκφραστώ πιο 
ελεύθερα, πέρα από πολιτισμικά και άλλου είδους 
στερεότυπα που περιορίζουν τη δημιουργική έκφραση. 
Ο τρόπος επεξεργασίας των υλικών, αποκλειστικά 
με τα χέρια, δημιουργεί ένα αντίβαρο στο ψηφιακό 
πνεύμα της εποχής μας και συγχρόνως αναδεικνύει τη 
διαχρονική αξία που έχει η ενεργειακή υπόσταση των 
χειροποίητων έργων”

Η Μαργαρίτα Παναγιωτίδου γεννήθηκε το 1976 
στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος της Σχολής 

Αργυροχρυσοχοϊας Le Arti Orafe της Φλωρεντίας 
στην Ιταλία (1997-1998).Τα επόμενα δέκα χρόνια 

άσκησε την τέχνη του αργυροχρυσοχόου. Εισήχθη το 
ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 στo Τμήμα Εικαστικών 

και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών 
Τεχνών του Α.Π.Θ. Είναι απόφοιτος από το 5o 

Eργαστήριο Zωγραφικής με διδάσκοντες τους Γιώργο 
Γκολφίνο,Γιώργο Διβάρη και Λάμπρο Ψυρράκη. 

Έλαβε υποτροφία Erasmus για ένα ακαδημαϊκό έτος 
και παρακολούθησε μαθήματα στο Πανεπιστήμιο του 

Hildesheim της Γερμανίας. Έχει δείξει έργα της σε 
ομαδικές εκθέσεις και projects στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό. Έργα της ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές.

Statement
Μαργαρίτα Παναγιωτίδου



Σύντομο Βιογραφικό

“Τα έργα μου εντάσσονται ακριβώς στο concept της 
έκθεσης, καθώς μιλούν για το βαθύτερο νόημα των 
πραγμάτων, την προσπάθεια να γίνει κατανοητό, 
και τη σύνδεση των επιπέδων. Θα ήθελα να 
επισημάνω έναν διαχωρισμό: άλλο πράγμα η 
δεύτερη, καχύποπτη σκέψη, και άλλο πράγμα τα 
επίπεδα ανάγνωσης ενός έργου, ενός ανθρώπου, 
ή μίας κατάστασης”.

Μαρία Σταμάτη
Η Μαρία Σταμάτη γεννήθηκε στην Αμφιλοχία το 1962. 

Σπούδασε κοντά  στον Ryne Bergstrom (καθηγητή 
Σx.Καλών Τεχνών Γκέτεμποργκ), στο  εργαστήρι 

ζωγραφικής  Μ. Βελούδιου  και για μικρό διάστημα 
με τον Κ. Νιάρχο.  Έχει παρουσιάσει 20 ατομικές 
εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει 
λάβει μέρος  σε πάνω από 70 ομαδικές εκθέσεις.  

Έχουν εκδοθεί έξι ποιητικές συλλογές της. Δοκίμια και 
κείμενά της για την τέχνη ,έχουν δημοσιευτεί σε πολλά 

πολιτιστικά περιοδικά. Έχει φιλοτεχνήσει εξώφυλλα 
πολλών βιβλίων. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου 

Εικαστικών  Τεχνών Ελλάδος, της  Εθνικής εταιρείας 
Ελλήνων λογοτεχνών  και της ΕΑΛ. Ποιήματά της 

έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, γερμανικά, πολωνικά 
και τσέχικα. Έχει διακριθεί και βραβευτεί 6 φορές για 

το έργο της. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Statement



Σύντομο Βιογραφικό

“Η Τεχνη αποτελει μερος της αδιάσπαστης 
ανθρώπινης ουσιας. Διευρύνει το πεδίο όρασης 
καθως κάνει αντιληπτές όψεις της ζωης που συχνα 
περνούν απαρατήρητες δίνοντας ετσι μια ευκαιρια 
πρόσβασης στο πραγματικό νοημα της ελευθεριας”.

Τιτίνα Ροντογιάννη 

Η Τιτινα Ροντογιαννη γεννηθηκε το 1962, μεγαλωσε 
στη Νεα Σμυρνη και τα τελευταια χρονια ζει και 

εργάζεται στη Λευκαδα. Ειναι φιλολογος, Υπ.Δρ.
Ψυχολογιας. Αυτοδιδακτη ζωγραφος, εχει στο 

ενεργητικο της μια ατομικη εκθεση και συμμετοχές σε 
αρκετες ομαδικες.

Statement



Σύντομο Βιογραφικό

Ένα ταξίδι που ξεκινάει από θύμησες. Μνήμες 
θολές έρχονται και τις αναδομώ με έναν 
παραμυθένιο τρόπο, αλλάζοντας την ιστορία μου. 
Ιστορίες που λέγαμε παιδιά εκτυλίσσονται στο εδώ 
και το τώρα. Με αγάπη και σεβασμό στο εσωτερικό 
μας παιδί εξυμνώ την απλότητα και την παιδικότητα 
που έχουμε όλοι μέσα μας.

Ελένη Παπαγιαννοπούλου

Η Ελένη Παπαγιαννοπούλου γεννήθηκε στην 
Αθήνα τον Ιούνιο του 1982. Σπούδασε ζωγραφική 

με καθηγητή το Γιάννη Ψυχοπαίδη στο Τμήμα 
Εικαστικών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 

στην Αθήνα. Μαθήτευσε δίπλα στο Γιάννη Αποστολίδη 
στο εργαστήριό του στη Σίφνο, εντρυφώντας 
στον τοπικό παραδοσιακό τρόπο παραγωγής 

κεραμικών. Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις 
και έχει συνεργαστεί με ανεξάρτητους καλλιτέχνες 

αναλαμβάνοντας τη σκηνογραφική επιμέλεια σε 
αφηγηματικές παραστάσεις.

Statement



Σύντομο Βιογραφικό

“Με τα έργα που θα παρουσιάσω  στην έκθεση 
αυτή, επανέρχομαι  σε μια θεματολογία 
– προβληματική που έχει κατά καιρούς 
απασχολήσει την τέχνη μου. Μέσω της 
μορφής της κούκλας, διαλυμένης και 
επανασυγκροτημένης, με φανερούς τους 
συνδέσμους στήριξης και τους κρυφούς 
μηχανισμούς της, επιδιώκω να προσεγγίσω  
αυτό το πρωταρχικό παιχνίδι προσομοίωσης 
του εαυτού. Να διερευνήσω, δηλαδή, την 
κατακερματισμένη ανθρώπινη ύπαρξη 
εντάσσοντάς την σε ένα περιβάλλον σκοτεινό και 
εφιαλτικό, όπου ανάμεσα στις σκιές ξεπροβάλλει 
η πληγωμένη παιδική αθωότητα αλλά και η βία 
που εκτονώνεται σε αυτά τα μικρά κοριτσίστικα 
είδωλα. Η αποσυναρμολόγηση κι η προσπάθεια 
επαναπροσδιορισμού  της γυναικείας  ταυτότητας, 
μέσω της μορφής της κούκλας έχει, βέβαια, 
αποτελέσει θέμα και σύμβολο της  τέχνης, 

Σοφία Περδίκη

Η Σοφία Περδίκη γεννήθηκε, ζει και εργάζεται στη 
Θεσσαλονίκη.  Σπούδασε στην Αθήνα, στη σχολή 
Εφαρμοσμένων Τεχνών «Βακαλό» και αργότερα 
συνέχισε τις σπουδές της στη Γαλλία, στη Σχολή 

Καλών Τεχνών «L’ École des Beaux-Arts de Saint-Éti-
enne». Το εικαστικό της έργο έχει παρουσιαστεί σε 

ατομικές και σε ομαδικές εκθέσεις. Από το 2010, είναι 
μέλος του Συλλόγου Καλλιτεχνών Εικαστικών Τεχνών 

Βόρειας Ελλάδας. Επίσης, ποιήματά της έχουν εκδοθεί 
και δημοσιευτεί σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά και 

έχουν συμπεριληφθεί σε ποιητικές ανθολογίες.

Statement

διαχρονικά, πολλών καλλιτεχνών (Hans Bell-
mer , Louise Bourgeois κ.ά) και ιδιαίτερα 
των υπερρεαλιστών,  οι οποίοι έχουν ασκήσει 
επιρροή στη δική μου προσέγγιση. Το υλικό 
που χρησιμοποιώ, το λαδοπαστέλ, νομίζω ότι 
με βοηθάει να αποδώσω  καλύτερα την αδρή 
επιφανειακή όψη της φθαρμένης κούκλας, 
που όσο την ξύνω, τόσο μου αποκαλύπτεται η 
αλήθεια της”.



Σύντομο Βιογραφικό

“Στη νέα σειρά έργων με τίτλο «Εσωτερικότητα» 
χρησιμοποιώ  ως μέσο έκφρασης το χρώμα 
μέσα και έξω από το πλαίσιο της φιγούρας για 
να αναδείξω την ψυχοσύνθεση . Οι εικόνες 
λειτουργούν συμβολικά, προσφέροντας στον θεατή 
την ευκαιρία να δώσει και αυτός με τη σειρά του 
διαφορετικά νοήματα ανάλογα με την παρούσα 
εσωτερική του κατάσταση και τα βιώματά του. 
Σκοπός μου, μέσα από τη συγκεκριμένη σειρά 
έργων,  είναι να περιγράψω την εσωτερική 
ομορφιά, τις σκέψεις και τα συναισθήματα, που 
πολλές φορές δεν μπορούν να ειπωθούν αλλά 
δεν παύουν να υπάρχουν, τη διαφορετικότητα 
αλλά και την αναζήτηση και την επαφή με την 
εσωτερικότητα”.

Δέσποινα Στεφάνογλου

Η Δέσποινα Στεφάνογλου γεννήθηκε το 1992 
στη Μυτιλήνη. Σπούδασε Ζωγραφική στο Τμήμα 

Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 

Θεσσαλονίκης  με καθηγητές τον Κυριάκο Μορταράκο 
και Δημήτρη Ζουρούδη από το αποίο αποφοίτησε το 

2015. Ζει και εργάζεται στη Μυτιλήνη. Έχει δείξει έργα 
της σε μία ατομική έκθεση στη Μυτιλήνη στη γκαλερί 

Σαπφώ και σε ομαδικές εκθέσεις στη Θεσσαλονίκη, 
Γιαννιτσά και Μυτιλήνη.

Statement



Σύντομο Βιογραφικό

“Είναι ένα ταξίδι σκέψεων και εσωτερικής 
παρατήρησης. Ένας έντονος προβληματισμός 
σε έναν αγώνα δρόμου με τον χρόνο και την 
φθορά του. Είναι η αλληγορική και ταυτόχρονα 
συμβολική προσέγγιση της ανθρώπινης ύπαρξης 
τοποθετημένη σε ένα ουτοπικό περιβάλλον”.

Στέργιος Γουδίνης

Ο Στέργιος Γουδίνης γεννήθηκε στον Βόλο το 1970. 
Σπούδασε κεραμική με υπεύθυνη καθηγήτρια  

την Βούλα Γουνελά στην σχολή “εικαστικών και 
εφαρμοσμένων τεχνών” του Δήμου Βόλο, από την 
οποία αποφοίτησε το 1989.  Ζει και εργάζεται στον 

Βόλο.  Η δουλειά του έχει παρουσιαστεί σε ομαδικές 
εκθέσεις και projectsστην  Ελλάδα. Έργα του ανήκουν 

σε ιδιωτικές συλλογές.

Statement
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“Πηγή έμπνευσης μου αποτελεί το οτιδήποτε 
πιστεύει η πλειοψηφία ότι δεν αξίζει, μικρές 
στιγμές της καθημερινότητας, η πολιτική 
επικαιρότητα και πνευματικά θέματα. Μπορεί να 
είναι το ο,τιδήποτε. Ένα φυτό μέσα σε μια σχισμή, 
ένα γεγονός που πέρασε απαρατήρητο διότι ίσως 
να ήταν πολύ ασήμαντο, πολύ περίεργο ή πολύ 
ανώμαλο για την πλειοψηφία. Τέλος είμαι υπέρ 
της ολιστικής προσέγγισης των πραγμάτων οπότε 
προσπαθώ οτιδήποτε κάνω να έχει πολλές οπτικές 
έτσι και τα έργα μου έχουν πολλά νοήματα”.

Νίκο Μάλαμα
Το Νίκο Μάλαμα γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 

1998. Άρχισε να πειραματίζεται με την ποίηση και την 
χρήση διαφόρων υλικών σκουπιδιών και λουλουδιών 

σε ζωγραφιές από μικρή ηλικία, επειδή η οικογένεια 
του θεωρούσε μη σύμφωνη με το αντρικό φύλο 

την ενασχόληση με τα εικαστικά. Το Φθινόπωρο του 
2015 συμμετειχε στο εικαστικό πρόγραμμα artcyth-
ia. Το Φθινόπωρο του 2018 άρχισε να ασχολείται με 

την φωτογραφία και έγινε μέλος του φωτογραφικού 
κέντρου Θεσσαλονίκης. Συμμετείχε ως φωτομοντέλο 

σε έκθεση τον Δεκέμβριο του ίδιο έτους σε έκθεση 
στο Bensousan Han και ως φωτογράφος στην 

έκθεση στο fastival FASI. Τον Απρίλιο του 2019 
ξεκίνησε να ταξιδεύει σε οικοκοινότητες, πνευματικές 

κοινότητες και εικαστικές κοινότητες στην Ευρώπη 
ώστε να αναπτύξει τον εικαστικό τρόπο σκέψης 

του. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα προγράμματα 
περί εικαστικών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Έχει 

παρουσιάσει έργα του σε έκθεση στα παλιά σφαγεία 
Θεσσαλονίκης.

Statement



Σύντομο Βιογραφικό

Πάρης Καπράλος
Ο Πάρης Καπράλος είναι εικαστικός επιμελητής, 

εκπρόσωπος της  IWS  
(International Watercolor Society)  

στην Ελλάδα, ιδρυτής της συλλογικότητας 
εικαστικών καλλιτεχνών ARC -Art Revisited 
Collective, και συνεκδότης της ηλεκτρονικής 

επιθεώρησης Τέχνης και Πολιτισμού 
Arts& Antiques CCR. 

Γεννήθηκε στα Εξάρχεια το 1975, σπούδασε 
Οικονομικά στην Αθήνα και Τυπογραφία στο Staf-

fordshire Univercity (Αγγλία). Στο παρελθόν έχει 
εργαστεί ως δημοσιογράφος σε εφημερίδες και 

περιοδικά των Αθηνών, ενώ επί σειρά ετών έχει 
διοργανώσει επιχειρηματικές ημερίδες και διεθνή 

συνέδρια τεχνολογίας. 
Ως εικαστικός επιμελητής, και διοργανωτής έχει 

διοργανώσει ή/και επιμεληθεί  περισσότερες 
από 150 ατομικές, ομαδικές εκθέσεις και 

ειδικά εικαστικά projects, ενώ έχει διατελέσει 
συντονιστής οργάνωσης σε διεθνή συμπόσια 

τέχνης.  Το 2007 μετοίκισε στην Θεσσαλονίκη, 
ενώ από το 2019 κατοικεί στην Φλώρινα,  αλλά 

δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα 
και  χώρες του εξωτερικού. 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


