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Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Πα-
παγιάννης» έχει καταφέρει σε μια περίοδο δέκα 
χρόνων να συγκεντρώνει κορυφαίους καλλιτέ-
χνες, οι οποίοι το έχουν μετατρέψει σε ένα πάρκο 
γλυπτικής.

Η δημιουργία του ήταν ένα πρωτοποριακό εγ-
χείρημα και οφείλεται αποκλειστικά στον οραμα-
τισμό και ρομαντισμό που διακατέχει τον ιδρυτή 
του Ομότιμο Καθηγητή Θεόδωρο Παπαγιάννη.

Ως Ηπειρώτες του είμαστε ευγνώμονες: Αφενός 
για την τεράστια σε αξία πολιτιστική προσφορά 
στην Ήπειρο. Αφετέρου για το γεγονός ότι επέλεξε 
τον τόπο από τον οποίο ξεκίνησε τον μακρύ δρόμο 
της γνώσης και της εκπαιδευτικής – καλλιτεχνικής 
του διαδρομής για την ίδρυση και δημιουργία του 
Μουσείου, το οποίο πολλές πόλεις της Ελλάδος, αλλά γιατί όχι και του εξωτερικού και τι δεν θα έδιναν για 
να το φιλοξενήσουν.

Η δημιουργία του Μουσείου- Πάρκου είναι απόρροια συλλογικότητας, αλλά η προσέλκυση των διακε-
κριμένων δημιουργών – καλλιτεχνών οφείλεται αποκλειστικά στην έμπνευση και το κύρος του Ομότιμου 
Καθηγητή Θ. Παπαγιάννη από την πολυετή του διαδρομή στην Τέχνη και τη Γλυπτική

Ήταν ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Ένοιωσα όλα αυτά τα χρόνια τις αγωνίες του Θ. Παπαγιάννη, τον 
αγώνα, τις προσπάθειές του, αλλά τη χαρά του για κάθε έργο που ολοκληρωνόταν και εμπλούτιζε τη «συλ-
λογή».

Η περίοδος των Συμποσίων είναι ένα υπαίθριο σχολείο Τέχνης. Τα έργα που δημιουργήθηκαν και κο-
σμούν το Μουσείο, αλλά και τη διαδρομή από αυτό μέχρι το Μοναστήρι της Τσούκας τα θαυμάζουν και θα 
τα θαυμάζουν και στο μέλλον οι επισκέπτες τους. Η πληροφόρηση και η ιστορία θα πρέπει να μείνει αναλ-
λοίωτη και αυτό το σκοπό εξυπηρετεί η έκδοση του ενημερωτικού καταλόγου που κρατάτε στα χέρια σας.

Ένα υπαίθριο σχολείο τέχνης η περίοδος δημιουργίας των γλυπτών. Όσο μεγαλώνει ο αριθμός τους 
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τόσο και καθίσταται αναγκαία η ύπαρξη ενός ενημερωτικού υλικού για τα έργα, την ιστορία τους. Προπά-
ντων για τους δημιουργούς τους, τους καλλιτέχνες που ξεκινώντας από διαφορετική σκοπιά ο καθένας, 
έδωσαν ένα ενιαίο αποτέλεσμα, αυτό που βιώνει ο επισκέπτης του Μουσείου «Θεόδωρος Παπαγιάννης».

Ως Ηπειρώτες είμαστε ευγνώμονες στον Καθηγητή Θεόδωρο Παπαγιάννη, ο οποίος όχι μόνο δεν ξέχασε 
τον τόπο καταγωγής του, αλλά και «επέστρεψε» σε αυτόν όχι ως απλός επισκέπτης, αλλά με ένα όραμα και 
ένα σκοπό: Να τον «προικίσει» με σπουδαία καλλιτεχνικά δημιουργήματα και να τον αναδείξει. Στα έντεκα 
χρόνια που άρχισε την υλοποίηση του οράματός του μέσω των συμποσίων, κατάφερε να καταστήσει το 
Μουσείο «Σύγχρονης Τέχνης» ένα μοναδικό δημιούργημα Πολιτισμού στην Ήπειρο.

Είναι πραγματικά ένα πρωτοπόρο εγχείρημα, που απαιτούσε συλλογική προσπάθεια, με έναν όμως 
καθοδηγητή και εμπευστή τον οραματιστή Θεόδωρο Παπαγιάννη. Ένα Μουσείο υπαίθριο που θα μείνει 
παρακαταθήκη στην περιοχή και θα αποτελεί σημείο αναφορά στις επόμενες γενιές.

Το Μουσείο δεν αποτελεί όμως μόνο έλξη επισκεπτών Αποτελεί ένα πολιτιστικό απόθεμα με την υπογρα-
φή κορυφαίων γλυπτών. Θέτει την τέχνη στις καρδιές του πολίτη, τον βάζει να στοχάζεται..

Με την ευκαιρία της παρούσας έκδοσης, θέλω να ευχαριστήσω τον Θεόδωρο Παπαγιάννη για το δη-
μιουργικό του έργο που αναδεικνύει μια ολόκληρη περιοχή, δίνοντας μια άλλη διάσταση στον πολιτισμό 
της Ηπείρου. Εύχομαι να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο τη διοργάνωση των συμποσίων και να εμπλουτίζει 
τη συλλογή του Μουσείου, δημιουργώντας ένα μεγάλο πολιτιστικό απόθεμα για την ιδιαίτερη πατρίδα του 
αλλά και την Ήπειρο, που θα μείνει παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές. Αποτελώντας παράλληλα και 
παράδειγμα και προς άλλους Ηπειρώτες καλλιτέχνες και μη για το τι μπορεί να πετύχουν εάν στρέψουν το 
ενδιαφέρον τους προς την πατρίδα τους.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ
Περιφερειάρχης Ηπείρου 
Ιωάννινα 2020
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The Theodoros Papayannis Museum of Contemporary Art, over a period of ten years, brought together 
elite artists to create a Sculpture Park.

Its conception and realization was a pioneering venture due exclusively to the vision and romanticism of 
its founder, Emeritus Professor Theodoros Papayannis.

We, the people of Ipiros, are indebted to the professor for his huge cultural offering to our homeland, 
and because he chose to return to the place from where he began on his long journey into knowledge and 
educational-artistic endeavour, to establish a Museum, which many towns in Greece and indeed beyond its 
borders, would have been more than eager to host.

The Museum’s Sculpture Park is a result of collective endeavour, but what drew the illustrious artist-cre-
ators, was the motivation and reputation of Emeritus Professor Th. Papayannis from his many years in Art 
and Sculpture.

It was an exceedingly difficult undertaking. All this time I have lived Th. Papayannis’s anxieties, his strug-
gle, his diligence and hard work, but also his delight at each finished piece added to the collected works.

Each Symposium is an open-air school of Art. The created artworks that embellish the Museum grounds, 
as well as the road to the Monastery of Tsouka are, and will be, admired by visitors. Information and history 
should be factually recorded and that is the purpose of the catalogue you hold in your hands.

The time during which these sculptures take form is essentially an open-air lesson in art. As their numbers 
grew, so too did the need for an informative guide on them, their story and especially about their creators, 
the sculptors who despite each one coming from a different perspective, gave the homogeneous result 
experienced by the visitor to the Theodoros Papayannis Museum. 

As Ipirotians we are grateful to him because not only did he not forget his place of origin, but returned 
to it, not merely a visitor, but driven by a vision and design to highlight his homeland by endowing it with 
noteworthy works of art.  In the eleven years from the time when he started on the realization of his vision 
through the symposia, he has succeeded in making his Museum of Contemporary Art a unique cultural 
manifestation of Ipiros.

It really is a pioneering development of collective participation, but also one which required the inspiration 
and leadership of a single visionary, namely, Theodoros Papayannis. It is an open-air museum that will 
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remain a legacy for the region and a point of reference for future generations.

But the Museum is more than just a visitor attraction. It is a cultural reserve with the stamp of top sculptors. 
It places art in the heart of the beholder, making one stop and ponder.

On the occasion of this publication I would like to thank Theodoros Papayannis for his creative venture 
that spotlights an entire region and adds another dimension to the culture of Ipiros. I have faith that he will 
continue with the same zeal in organizing sculpture symposia and will continue to enrich the collection of 
the Museum, creating a remarkable cultural reserve for his native soil and Ipiros as a whole, a heritage to 
future generations, while at the same time setting an example for other artists from Ipiros and elsewhere, as 
to what they can achieve, if they but focus their efforts on their native soil.

ALEXANDROS KACHRIMANIS
Regional Governor of Ipiros
Ioannina 2020
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Αποτελεί για μένα μεγάλη τιμή και χαρά να προλογίζω μια έκδοση, που αναφέρεται στα δέκα - στη 
σειρά - ετήσια συμπόσια γλυπτικής, που έλαβαν χώρα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπα-
γιάννης». Δέκα συμπόσια, στα οποία φιλοτεχνήθηκαν, από σημαντικούς καλλιτέχνες, εξαιρετικά έργα, τα 
οποία κοσμούν τους χώρους του Μουσείου, αλλά επίσης και την μοναδική παγκοσμίως  υπαίθρια έκθεση 
γλυπτικής, που εκτείνεται σε μια διαδρομή άνω των 5 χιλιομέτρων, η οποία αρχίζει, καλωσορίζοντας τους 
επισκέπτες, πριν την είσοδο του χωριού Ελληνικό, διασχίζει το χωριό, εφαπτόμενη και των χώρων του 
Μουσείου και συνεχίζει την εικαστική της πορεία προς την Ι. Μονή Τσούκας.

Τα συμπόσια γλυπτικής, με τις παράλληλες ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, αποτελούν κάθε χρόνο κο-
ρυφαία πολιτιστικά γεγονότα, όχι μόνο για τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων αλλά για ολόκληρη την Ήπειρο.

Σε όλα αυτά τα συμπόσια ψυχή οργάνωσης αλλά και δημιουργίας ο ίδιος, ο ακαταπόνητος καλλιτέχνης 
και δημιουργός του Μουσείου, αγαπητός φίλος, Θεόδωρος Παπαγιάννης.

Αισθάνομαι την ανάγκη να τον συγχαρώ και να τον ευχαριστήσω από καρδιάς για την ανυπολόγιστης 
αξίας πολιτιστική προσφορά του στον τόπο μας και τη χώρα γενικότερα. Του εύχομαι υγεία, δύναμη και 
έμπνευση, ώστε για πολλά χρόνια ακόμη να διοργανώνει τα εξαιρετικά συμπόσιά του, να δημιουργεί και 
να εμπλουτίζει το Μουσείο, αναδεικνύοντάς το μεταξύ των κορυφαίων της χώρα μας. 

Τέλος θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω με ευγνωμοσύνη όλους τους καλλιτέχνες, οι οποίοι, ανιδι-
οτελώς πήραν μέρος στα συμπόσια, όλα αυτά τα χρόνια, χαρίζοντάς μας τα μοναδικά τους έργα.

ΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΕΝΤΕΛΕΣ
Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων
Πρόεδρος του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης»
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I am honoured and pleased to preface a publica-
tion that records the ten annual sculpture symposia 
which took place consecutively at the Theodoros 
Papayannis Museum of Contemporary Art. Ten 
symposia which gave forth exceptional sculpted 
works by master sculptors to adorn the premises 
of the Museums and, more than that, the world’s 
only open-air sculpture exhibition that extends over 
5 km and greets visitors from before the entrance 
to Elliniko, transverses the village past the Museum 
itself and continues its artistic way to the Monastery 
of Tsoukas.

The sculpture symposia along with various other 
artistic events held in parallel, are the major cultural 

proceedings of the year, not just for the Municipality of North Tzoumerka but for the whole of Ipiros.

The heart and soul in the organization and materialization of these symposia, is the indefatigable artist 
and founder of the Museum and also dear friend of mine, Theodoros Papayannis.

I am compelled to congratulate and express my wholehearted gratitude to him for his invaluable cultural 
contribution to our area and to Greece in general. I wish him health, vigour and inspiration to continue mani-
festing his incomparable symposia for many years to come, to keep producing works to add to his Museum, 
which ranks among the best in our country.

Finally, I would like to congratulate and sincerely thank all the sculptors who selflessly took part in the 
symposia over the years to offer us their inimitable artworks.

YANNIS SENTELES
Mayor of North Tzoumerka
President of the  Theodoros Papayannis Museum of Contemporary Art
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  Καθώς πολλαπλασιάζονται τα γλυπτά στον εξωτερικό χώρο, τόσο στη διαδρομή όσο και στην αυλή του 
Σχολείου-Μουσείου και κάνουν έντονη την παρουσία τους, θεωρήσαμε σκόπιμο να τα συμπεριλάβουμε σε 
ένα μικρό κατάλογο έτσι ώστε να έχει ο θεατής τις πληροφορίες που χρειάζεται για το καθένα από αυτά. 
Κάποια από τα έργα συμπεριλήφθηκαν στον μεγάλο κατάλογο του Μουσείου. Είναι τα έργα του πρώτου 
συμποσίου γλυπτικής του 2009 που πραγματοποιήθηκε από 20 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου λίγο πριν 
ανοίξει επίσημα το Μουσείο. Ακολούθησαν άλλα δύο συμπόσια το 2011 και το 2012 στις ίδιες ημερομηνίες.

  Οι γλύπτες που συμμετείχαν στο πρώτο συμπόσιο είναι ο Κώστας Βρυττιάς, ο Ανδρέας Λώλης, ο Δη-
μήτρης Φωτίου, ο Δημήτρης Σκαλκώτος και ο Λουκάς Λουκίδης. Την ίδια περίοδο μας προσέφερε έργο και 
η Ασπασία Γιαννέτα, όπως και το ίδρυμα «Κώστα Ανδρέου», τους ευχαριστώ θερμά.

  Στο δεύτερο συμπόσιο συμμετείχαν οι γλύπτες Χρήστος Ρηγανάς, Κώστας Δικέφαλος, Χρήστος Λαζα-
ράκης, Βασίλης Βασίλη, Δημήτρης Χριστογιάννης, Σπύρος Λισγάρας. Βοηθός του Χρήστου Ρηγανά ήταν 
ο μαθητής μας Σταύρος Μαυρομιχάλης.

  Στο τρίτο συμπόσιο πήραν μέρος οι γλύπτες: Κυριάκος Ρόκος, Γιώργος Χουλιαράς και ο υπογράφων 
το κείμενο, με βοηθούς το Σπύρο Λισγάρα, το Θανάση Μπουκουβάλα, το Λυκούργο Γρυπαίο και τη σπου-
δάστρια Καλών Τεχνών Ισμήνη Κίνγκ.

  Πρέπει να διευκρινίσω ότι σε όλα τα συμπόσια δούλευα πάντα κι εγώ μαζί τους, πραγματοποιώντας 
συνήθως περισσότερα του ενός γλυπτού. Από τα έργα που υπάρχουν τόσο στην αυλή όσο και στη διαδρο-
μή, προσωπικά μου έργα είναι το πρώτο της διαδρομής και η γυναίκα από ορείχαλκο που βρίσκεται στην 
είσοδο του Μουσείου. Το φίδι και το δέντρο που είναι φτιαγμένα με ανακυκλώσιμα υλικά είναι έργα ομα-
δικά που πραγματοποιήθηκαν από σπουδαστές του εργαστηρίου μου με δική μου ιδέα και καθοδήγηση.

  Έργα που έγιναν την περίοδο των συμποσίων υπάρχουν και στην εσωτερική συλλογή του Μουσείου, 
όπως το γλυπτό από σίδερο αφιερωμένο στους δασκάλους, το έργο «Κραυγή» που βρίσκεται στην αίθου-
σα του ψωμιού και ο «Δράκος που τρώει όσους κόβουν τα δέντρα» στην είσοδο του Μουσείου. Βοηθό γι’ 
αυτά τα δύο έργα όπως και για τη «φωλιά» και την «κάπα» είχα τον απόφοιτο του τμήματος Πλαστικών 
Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκ Κρυφοβού ορμώμενο, Θανάση Μπουκουβάλα.

  Εκτός των γλυπτών της αυλής φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε μια πορεία με γλυπτά η οποία 
ν’ αρχίζει από την είσοδο του χωριού και να καταλήγει στο μοναστήρι της Τσούκας. Τα πέντε πρώτα έργα 
τοποθετήθηκαν ήδη. Ελπίζουμε ότι με μερικά ακόμη γλυπτά στα μελλοντικά συμπόσια θα ολοκληρωθεί η 
διαδρομή και θα αποτελέσει ένα μοναδικό θέαμα. Οι καιροί είναι δύσκολοι, οι δυνατότητες για οικονομική 
βοήθεια μικρές αλλά θα προσπαθήσουμε ώστε να γίνει πραγματικότητα.

  Στην προσπάθειά μας αυτή έχουμε την συμπαράσταση και την οικονομική υποστήριξη του Δήμου Βο-
ρείων Τζουμέρκων, τόσο του Δημάρχου Γιάννη Σεντελέ, όσο και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, του 
Περιφερειάρχη κου Αλέξανδρου Καχριμάνη, του Διοικητικού Συμβουλίου των κληροδοτημάτων του χωριού 
μας, καθώς και τον Όμιλο Φίλων του Μουσείου. Σε όλους θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. 

  Ο κατάλογος αυτός πραγματοποιείται με τη συγκινητική προσφορά του συμμαθητή μας και συγχω-
ριανού Νίκου Μπλέτσου που διέπρεψε στην Αμερική και τώρα σαν συνταξιούχος επιστρέφει συχνά στα 

Πρόλογος
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Γιάννενα γιατί έχει έγνοια και αγάπη για την πατρίδα. Η συμβολή του ήταν καθοριστική γι’ αυτό και τον 
ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Ευχαριστούμε επίσης τους Γιαννιώτες καλλιτέχνες φωτογράφους Κωνσταντίνο 
Ιγνατιάδη και Μενέλαο Συκοβέλη που προσέφεραν μέρος του φωτογραφικού υλικού. 

  Ευχαριστίες οφείλουμε και στο επίλεκτο μέλος του Ομίλου Φίλων του Μουσείου κο Λευτέρη Γείτονα 
για τη βοήθεια που κατά καιρούς μας προσφέρει. Θερμά ευχαριστούμε ακόμα και τον Ναπολέοντα Ρο-
ντογιάννη για την συμβολή του στα δρώμενα του Μουσείου. Παραταύτα, τα έργα των συμποσίων δεν θα 
πραγματοποιούνταν αν οι καλλιτέχνες (οι περισσότεροι εκλεκτοί μαθητές μου και άλλοι αγαπητοί συνάδελ-
φοι), δεν προσέφεραν τη δουλειά τους αφιλοκερδώς. Γι’ αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να τους απευθύνω 
το μεγαλύτερο ευχαριστώ.

  Κλείνω αυτό το σημείωμα με την ευχή να βρεθούν και άλλοι συνάδελφοι, μαθητές μου και μη, που θα 
προσφερθούν να βοηθήσουν σ’ αυτή την προσπάθεια, αφού κοινό μας πάθος είναι η αγάπη για την τέχνη 
και στόχος μας να μπει στη ζωή του πολίτη.

                                                                          Αθήνα 1/11/2012  Θ. Παπαγιάννης
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Αυτά έγραφα τότε το 2012 που πραγματοποιήσαμε τον πρώτο κατάλογο με έργα των 3 πρώτων συμπο-
σίων γλυπτικής.

 Τα χρόνια πέρασαν, τα συμπόσια πλήθυναν και τα γλυπτά αυξήθηκαν, γέμισαν 7 στρέμματα αυλή του 
Μουσείου και την μετέτρεψαν σε ένα πάρκο γλυπτικής με 36 έργα και άλλα 54 στη διαδρομή ως το μονα-
στήρι.

Οι καλλιτέχνες, Έλληνες και ξένοι, φιλοξενούνται στο χωριό μας. Προσφέρουμε τη φιλοξενία, τους δί-
νουμε τα υλικά και μια μικρή αποζημίωση κι εκείνοι δημιουργούν ένα γλυπτό για τη συλλογή μας. Τα έργα 
προσφέρονται στο Μουσείο μια και η αποζημίωση είναι μικρή και δεν επαρκεί ούτε για τα μικροέξοδα ή για 
το service των εργαλείων, γι’ αυτό και τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου.

 Τώρα που γράφω αυτόν τον πρόλογο έχουμε πραγματοποιήσει 10 συμπόσια με τα γλυπτά που όπως 
είπα είναι 90. Η αυλή του Σχολείου- Μουσείου έχει γίνει πάρκο γλυπτικής με 36 έργα, όπως προανέφερα, 
γλυπτά διαφόρων καλλιτεχνών και διαφορετικών υλικών. Πολλά με ανακυκλώσιμα υλικά μια που δουλεύ-
ουμε πολύ με την ανακύκλωση και έγνοια μας είναι η προστασία της φύσης. Με τα υπόλοιπα δημιουρ-
γήσαμε μια μοναδική διαδρομή 5 χιλιομέτρων, από την είσοδο του χωριού ως το ιστορικό μοναστήρι της 
Τσούκας που είναι αφιερωμένο στη γέννηση της Παναγίας. Το μοναστήρι θεωρείται θαυματουργό και έχει 
πολλούς επισκέπτες. Τα γλυπτά τοποθετήθηκαν με σκέψη εκεί που προσφερόταν ο τόπος, που μπορούσε 
να τα δεχτεί και να τα αναδείξει. Σε κάποια κομβικά σημεία της διαδρομής τοποθετήσαμε περισσότερα 
γλυπτά και κάναμε εντονότερη την παρουσία τους.

 Δεν ξέρω τι εισπράττει ο θεατής, αν αρέσουν στον κόσμο, πάντως τους προβληματίζει. Δεν έχουν συ-
ναντήσει πουθενά κάτι ανάλογο, όπως λένε, και σίγουρα στους μυημένους στην τέχνη τους εντυπωσιάζει. 
Το πλήθος των πιστών που προστρέχουν στην Παναγία έχουν μια ευκαιρία να δουν κάποια έργα τέχνης. 
Ίσως τους φέρει και στο Μουσείο και σίγουρα τους εντυπωσιάζει το θέαμα μια που τα γλυπτά είναι δια-
σκορπισμένα και στέκουν ανάμεσα σε πέτρες και πουρνάρια με φόντο τα υπέροχα βουνά των Τζουμέρκων 
και του Ξεροβουνίου. Τα γλυπτά από διάφορα υλικά (τοπικές πέτρες, μάρμαρα, ανακυκλώσιμες ύλες), που 
αν δεν έχουν άμεση επίδραση σίγουρα υποσυνείδητα δουλεύουν και όπως λέει ο Νίτσε «το σιγανό βέλος 
της τέχνης εισχωρεί σιγά σιγά στις καρδιές των ανθρώπων και τους μεταμορφώνει». Αυτή είναι η ελπίδα 
μας γι’ αυτό και κοπιάζουμε κάθε καλοκαίρι γιατί σαν γλύπτες θέλουμε η τέχνη να μπει στη ζωή του πολίτη.

 Τα Συμπόσια- workshops , συναντήσεις καλλιτεχνών, όπως θέλετε πείτε τα, γίνονται κάθε καλοκαίρι 18 
Αυγούστου- 8 Σεπτεμβρίου. Δουλεύουμε στον αύλειο χώρο του Μουσείου, μπροστά στα μάτια των θεατών 
που έτσι έχουν τη δυνατότητα να δουν πως κατασκευάζεται το γλυπτό, να κατανοήσουν τον κόπο ή τη 
μέθοδο που χρησιμοποιεί ο καλλιτέχνης, να εκφράσει τις απορίες του, να ανοίξει μαζί του ένα διάλογο και 
να πάρει απαντήσεις. Ο τεράστιος πλάτανος φιλοξενεί στον ίσκιο του τους καλλιτέχνες που δουλεύουν τα 
μέταλλα και στο πίσω μέρος του κτιρίου εκείνους που δουλεύουν πέτρες και μάρμαρα. Δουλειά όλη μέρα 
με ένα διάλειμμα το μεσημέρι για φαγητό και λίγη ξεκούραση. Η περίοδος αυτή είναι πραγματικά πολύ 
ενδιαφέρουσα για τους επισκέπτες του Μουσείου που εκτός από τα έργα μπορούν να συνομιλήσουν και με 
τους καλλιτέχνες και να δούνε τη δουλειά τους.

 Την ίδια περίοδο έχουμε και τις παράλληλες εκδηλώσεις. Κάθε βράδυ σχεδόν, στο χώρο του υπαίθριου 
πάρκου γλυπτικής, στην αυλή διοργανώνουμε εκδηλώσεις με θέατρο, προβολές, μουσικές εκδηλώσεις 
(κλασική ως και λαϊκή μουσική), διαλέξεις, παρουσιάσεις βιβλίων, ποιητικές βραδιές κ.α, εκδηλώσεις με 
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ποιότητα, πολύ προσεγμένες. Ένα φεστιβάλ τεχνών, θα έλεγα, που το απολαμβάνουν οι χωριανοί όπως 
και το κοινό από τα Γιάννενα και τα γύρω χωριά.

 Τόσο οι εκδηλώσεις αυτές όσο και η διαδρομή στο ιστορικό μοναστήρι, τα καφενεία του χωριού που 
είναι γεμάτα με πορτρέτα χωριανών καθιστούν το χωριό και το μουσείο μοναδικά. Αυτά χαίρεται ο κόσμος 
και εκφράζεται με θαυμασμό. Αυτοί είναι και οι πρεσβευτές μας γιατί ένα μουσείο σε ένα χωριό είναι 
δύσκολο να διαφημιστεί. Η φήμη του Μουσείου γίνεται από στόμα σε στόμα και αυτό το εισπράττουμε 
καθημερινά από τους επισκέπτες. 

 Στα 10 χρόνια συμποσίων φιλοτεχνήθηκαν 90 γλυπτά και αυτό με οδήγησε στο να εκδώσω αυτό τον 
κατάλογο για να συμπεριληφθούν όλα τα έργα αλλά και οι δημιουργοί τους έτσι ώστε ο επισκέπτης όταν 
το πάρει στα χέρια του να ξέρει σε ποιον ανήκει το κάθε έργο. Πολλοί από αυτούς έχουν συμμετάσχει 
σε περισσότερα από ένα συμπόσια και έχουν φιλοτεχνήσει περισσότερα γλυπτά. Χρησιμοποιήσαμε και 
βοηθούς , συνήθως μαθητές μας και τους ευχαριστώ όλους. Ειδική μνεία θέλω να κάνω για την Εβίτα Θεο-
χάρη που βοήθησε σε 4 Συμπόσια. Με τα έργα τους οι γλύπτες, που είχαν την ευγένεια να μας χαρίσουν, 
πλούτισαν τη συλλογή μας.

Έτσι το Μουσείο μένει ζωντανό αφού εμπλουτίζεται διαρκώς η συλλογή του και καθίσταται πιο ελκυστικό 
κι ενδιαφέρον. Περιττό να σας πω ότι όλα αυτά τα έργα, μέσα κι έξω από το Μουσείο, είναι κατά τη γνώμη 
μου ένας ανεκτίμητος θησαυρός για τον Δήμο και τους δημότες του πρωτίστως μια που το μουσείο είναι 
δημοτικό. Τα έργα που φιλοτεχνούμε είναι περιουσία του.

 Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη που χάρη στη γενναι-
οδωρία του πραγματοποιείται αυτός ο κατάλογος καθώς και τον Δήμαρχο και Πρόεδρο του Μουσείου κ. 
Γιάννη Σεντελέ. Πολλές ευχαριστίες οφείλω στον κ. Ναπολέοντα Ροντογιάννη που όλα αυτά τα χρόνια 
βιντεοσκοπεί και προβάλει τα συμπόσια και τις παράλληλες εκδηλώσεις, στο φωτογράφο κ. Μενέλαο Συ-
κοβέλη που αφιλοκερδώς προσφέρει τη δουλειά του, στον αδερφό μου Βασίλη και στην κ. Μαίρη Καραγι-
ώργου που συνδράμουν κάθε καλοκαίρι στις εκδηλώσεις και τις προβάλουν μέσα από την εφημερίδα «Η 
ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ», γιατί το Ελληνικό έχει φωνή όπως κι ένα σύλλογο συγχωριανών στην Αθήνα. 
Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω τα μέλη του Ομίλου Φίλων του Μουσείου, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ελλη-
νικού, τον κ. Σωκράτη Γκρέστα που χωρίς τη βοήθειά του το έργο αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει και τέλος 
την Νίκη, την κολώνα του Μουσείου που ότι και να πω είναι λίγο.

Αθήνα 27 Αυγούστου 2020

Θεόδωρος Παπαγιάννης
Δημιουργός του Μουσείου
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  As the open-air sculptures multiplied and made their presence felt in the courtyard of the School-Museum 
and beyond, we thought it appropriate to list them in a short publication that contains relevant information on 
each one for the benefit of their viewer. Some of the artworks are included in the Museums main catalogue. 
They are from the initial sculpture symposium held from 20 August to 10 September 2009, shortly before 
the Museum’s official opening. There followed two more symposia in 2011 and 2012 over the same dates.

  The sculptors taking part in the first symposium were Kostas Vryttias, Andreas Lolis, Dimitris Fotiou, 
Dimitris Skalkotos and Lukas Lukidis while Aspasia Gianneta offered us her services at the same time as 
did the Kosta Andreou Foundation. I thank them warmly, one and all.

  The second symposium was attended by sculptors Hristos Riganas, Kostas Dikefalos, Hristos Lazarakis, 
Vassilis Vassili, Dimitris Hristoyannis and Spiros Lisgaras. Assistant to Hristos Riganas was our student 
Stavros Mavromichalis.

  At the third symposium were sculptors Kiriakos Rokos, Yorgos Houliaras and myself, ably assisted by 
Spiros Lisgaras, Thanasis Bukuvalas, Likourgos Gripeos and the Fine Arts student Ismini King.

  I should point out that I worked beside them from the very first symposium, often crafting more than one 
sculpture. Of the works in the courtyard and along the way, mine is the first on the route, as is the brass 
woman at the entrance to the Museum. The snake and the tree, made of recyclable materials, were team 
efforts by students of my workshop that were based on an idea of mine and under my guidance.

  Artworks produced during symposia are also in the Museum’s indoor collection, such as the iron sculp-
ture dedicated to teachers, the piece «Yell» located in the bread room and the «Dragon that eats whoever 
fells trees» at the entrance to the Museum . Assisting me with these two projects as well as with the «Nest» 
and the «Cape» was Thanassis Bukuvalas from Kryfovo, graduate of the Department of Plastic Arts and Art 
Sciences of the University of Ioannina.

  In addition to the sculptures in the courtyard of the Museum, our dream is to create a corridor with sculp-
tures that begins at the entrance of the village and ends at the monastery of Tsouka. The first five works 
have already been placed. We hope that with a few more sculptures from future symposia the route will be 
completed to offer a unique spectacle. Times are tough and opportunities for financial assistance rare, yet 
we will endeavour to make the dream a reality.

  In this effort, we have the support and financial backing of the Municipality of North Tzoumerka, both of 
the Mayor Yannis Senteles and the members of the Municipal Council. Also supporting us are the Regional 
Governor Mr. Alexandros Kachrimanis, the Board of Trustees of our village and the Association of Friends 
of the Museum. I wish to extend a heartfelt thank you to you all.

  This catalogue has been realised due to the kindness of our classmate and fellow villager Nikos Bletsos 

Prologue
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who, having had success in the United States, is now a retiree, often returning to Ioannina because he 
cares deeply for the homeland. His input was decisive and for that we sincerely thank him. We also thank 
the Ioannina photographers Konstantinos Ignatiadis and Menelaos Sikovelis who contributed a part of their 
photographic material.

  We also owe gratitude to the select member of the Association of Friends of the Museum, Mr. Lefteris 
Yitonas, for his contribution every so often. We also warmly thank Napoleon Rodoyannis for his participation 
in the dealings of the Museum. Importantly however, none of the symposia artworks would have existed if 
the sculptors, most of them distinguished students of mine and some dear colleagues, had not volunteered 
their work. For this, I feel I must thank them the most.

  I end this note with the anticipation that there will be other colleagues, be they my students or not, who 
will selflessly lend a hand in this effort, seeing that we share a passion for the love of art, and a common 
objective - for it to enter the life of all people.

Athens 1/11/2012 Th. Papayannis

The above is what I wrote back in 2012 when we compiled the first catalogue of artworks from the first 3 
sculpture symposia.

 The years rolled by, the Symposiums were repeated and the number of sculptures grew to fill 7 acres of 
the Museum’s coutyard and turn it into a sculpture park, with 36 art pieces in situ, and another 54 lining the 
road to the monastery.

The artists, foreign or Greek, are put up in our village. We offer them hospitality and provide them with the 
materials of their craft as well as a nominal imbursement. In reciprocation, they craft a sculpture for our col-
lection. They essentially donate their creations to the Museum since the remuneration is insufficient, unable 
even to cover minor expenses or the maintenance and repair of the tools. For their generosity, I thank them 
from the bottom of my heart.

 So far we have held 10 symposia which, as mentioned, produced 90 sculptures. Also mentioned, was 
the School-Museum courtyard, which developed into a sculpture park with 36 artworks by different artists 
using diverse resources, many of which are recycled materials, since we readily promote recycling and are 
deeply concerned with the protection of nature. With the remaining pieces we created a singular 5 km route 
from the entrance of the village to the historic monastery of Tsouka dedicated to the birth of the Virgin Mary. 
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The monastery is considered to enable miracles and attracts many visitors. The sculptures were sited with 
careful thought as to where the lay of the land lent itself to receive and best show them off. At key spots 
along the route we grouped sculptures, making their presence more powerful.

 I do not know whether beholders appreciate what they see or what they make of the artworks, but they 
certainly do not pass by not noticing. Many have said that they have not encountered anything like it any-
where and the concept certainly goes down well with art enthusiasts. The crowds of believers who come 
to the Virgin Mary also get to see works of art. The experience may even draw them to the Museum where 
they will definitely be impressed by the spectacle of sculptures scattered among rocks and shrubs with the 
breathtaking mountains of Tzoumerka and Xerovouni as backdrop. The sculptures made from materials 
such as local stone, marble, recyclable materials etc., even if not making a direct impression, will certainly 
impact subconsciously and, as Nietzsche states, «the silent arrow of art little by little penetrates the hearts of 
people and transforms them». This is our wish and expectation, and it is to this end that we work hard every 
summer because, as sculptors, we want art to be part of everyone’s being.

The Symposia-workshops or congregation of sculptors, call them what you will, take place in summer, 
18 August – 08 September. We work in the courtyard of the Museum, in front of spectators who get to see 
how a sculpture takes shape and become conscious of the sculptors exertion or technique.  They have the 
opportunity to converse with the artist, ask questions and get answers. The massive plane tree shades those 
sculptors who work in metal while at the back of the building are those who work with stone and marble, all 
day long, stopping only for lunch and a short rest. This period is truly absorbing for visitors to the Museum 
who, besides seeing sculptures, can get to speak with the creators and see them at their art.

 In parallel we conduct other cultural events. Almost every evening, in the courtyard of the sculpture park, 
we organize outdoor theatrical shows, screenings, concerts (classical and folk), lectures, book presenta-
tions, poetry readings et al. They are all high quality, well thought out, presented and performed. It is a 
veritable festival of art, I would say, enjoyed as much by the locals as by the public arriving from Ioannina 
and surrounding villages.

These cultural events, the road to the historic monastery, the village cafes hung with portraits of local folk, 
make the village of Elliniko and the Museum of Contemporary Art uniquely attractive. These are what the 
visitors enjoy and appreciate. Thus, they become our ambassadors, spreading awareness of the Museum 
by word of mouth, because a village museum is not an easy notion to promote. 

The 90 sculptures, produced in the 10 years of symposia, have led me to publish this catalogue of the 
artworks and their creators, so that the beholder can know who made what. Many of the listed sculptors 
have taken part in more than one symposium and have made more sculptures than others. We were usually 
assisted in our endeavours by students of ours and for their invaluable support I thank them all. I want to 
make special mention of Evita Theohari who contributed in no less than four Symposia. And thank you to all 
the sculptors whose kindness in donating their works enriched our collection.

Thus, the Museum stays vibrant with its collection being constantly augmented, becoming more interest-
ing and appealing. Needless to say, in my opinion all these artworks, both inside and outside of the Museum, 
are a treasure trove for the Municipality and its citizens. The museum is municipal property and the artworks 
created belong to it.
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 In closing, I would like to thank the Regional Governor Mr. Alexandros Kahrimanis for his generosity in 
the publication of this catalogue, as well as the Mayor and President of the Museum Mr. Yannis Sentele. 
I also owe gratitude to Mr. Napoleon Rodoyannis, who all these years has videotaped and promoted the 
symposia and parallel events, to photographer Mr. Menelaos Sikovelis, who has offered his services free of 
charge, to my brother Vassilis and to Mrs. Mary Karayorgou, who have every summer been hands on with 
the events and promoted them through the local paper «THE VOICE OF ELLINIKO», because Elliniko has 
indeed a voice as it has an association of fellow villagers in Athens. I would also like to thank the members of 
the Association of Friends of the Museum, the Cultural Association of Elliniko, Mr. Sokratis Grestas without 
whose help this project would not have taken off and last but not least, Niki, the pillar of the Museum, for 
whom whatever words I use will be  too little.

Athens, August 27, 2020

Theodoros Papayannis
Founder of the Museum
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1.  From the inauguration of the Museum, 07 September 2009. Among other distinguished invitees In the first row, is guest speaker Mrs. Maria 
Lambraki-Plaka, Professor of History of Art and Director of the National Art Gallery.

2. Th. Papayannis with his spouse Syni and their son Nikos.
3. Mr. Hitas, Mayor of Katsanohoria, leads the ribbon cutting ceremony. By his side are Mr. K. Tassoulas, the Speaker of Parliament. 
4. Th. Papayannis with German Deputy Ambassador and guest speaker, Mr. Guy Feaux de la Croix
5. Event coordinator, Professor Pan. Noutsos, 

1.  Από την ημέρα των εγκαινίων του Μουσείου την 7η Σεπτεμβρίου 2009. Στην πρώτη σειρά μεταξύ άλλων διακρίνεται η κα Μαρία Λαμπράκη-
Πλάκα,  καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης και διευθύντρια την Εθνικής Πινακοθήκης ως ομιλίτρια.

2.  Ο Θ. Παπαγιάννης με την σύζυγό του Σύνη και τον γιο τους Νίκο.
3.  Ο τότε Δήμαρχος Κατσανοχωρίων κ. Χήτας κόβει την κορδέλα, δίπλα ο νυν Πρόεδρος της Βουλής κ. Κ. Τασούλας.
4.  Ο Θ. Παπαγιάννης με τον αναπληρωτή Πρέσβη της Γερμανίας και ομιλητή κ. Guy Feaux de la Croix.
5.  Ο καθηγητής κ. Παν. Νούτσος, συντονιστής της εκδήλωσης.

1
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Το μαρμαράδικο των αδελφών Νίκου που μας προμηθεύει την πρώτη ύλη.

The marble shop of the Nikou brothers, suppliers of our raw materials.
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Με τους Γλύπτες στο μαρμαράδικο των αδελφών Νίκου, επιλογή των όγκων.

With the sculptors selecting the dimensions at the Nikou brothers’ marble shop.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης
Theodoros Papayannis

Brass sculpture in memory of those killed at the Polytechnic 
uprising. Crafted in 2006 and of the first artworks  

transferred to the Museum.

Γλυπτό για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου από ορείχαλκο, 
φιλοτεχνημένο το 2006. Από τα πρώτα έργα που 

μεταφέρθηκαν στον χώρο του Μουσείου.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης
Theodoros Papayannis

«Μάνα που θρηνεί».
Γλυπτό για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου  

σε ορείχαλκο, 2006.

«Mourning Mother»
Brass sculpture for the Polytechnic dead, 

2006.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης  /  Theodoros Papayannis

«Η Φωλιά». Από βέργες σιδήρου και λαμαρίνα.  Το αυγό είναι από λευκό τσιμέντο.  Βοηθός γλύπτης ο Θανάσης Μπουκουβάλας.
«The Nest». Iron rods and sheet metal. The egg is of white cement. Assistant, Sculptor, Thanasis Bukuvalas.
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Κώστας Βρυττιάς
Kostas Vryttias

Έργο από ανοξείδωτο μέταλλο φιλοτεχνημένο στο Α΄ συμπόσιο.
Stainless steel, 1st symposium.
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Λουκάς Λουκίδης
Lukas Lukidis

Έργο από σίδηρο/λαμαρίνα, φιλοτεχνημένο στο Α΄ συμπόσιο.
Iron and sheet metal, 1st symposium.
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Ανδρέας Λόλης
Andreas Lolis

Έργο από μάρμαρο Καβάλας, φιλοτεχνημένο στο Α΄ συμπόσιο.
Kavala marble, 1st symposium
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Δημήτρης Σκαλκώτος
Dimitris Skalkotos

Γλυπτό σε μάρμαρο Πεντέλης και ανοξείδωτη λαμαρίνα, Α΄ συμπόσιο.
Penteli marble and stainless steel sheeting, 1st symposium.
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Δημήτρης Φωτίου
Dimitris Fotiou

Γλυπτό από μάρμαρο Καβάλας. Εδώ ο γλύπτης ενώνει δύο εργαλεία που έφεραν επαναστατικές αλλαγές στον κόσμο.  
Το γρανάζι της βιομηχανικής επανάστασης και το computer της ηλεκτρονικής.
Kavala marble. The sculptor joins two instruments that revolutionised the world, namely, the gear of the industrial revolution  
and the computer of the digital revolution.
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Ασπασία  Γιαννέτα 
Aspasia Giannetta

Τρεις γλυπτικές φόρμες από σίδερο και κεραμικό.  
Οργανικές μορφές κοχύλι-καρπός.
Three forms from iron and ceramic
Organic shell-fruit forms.
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Βασίλης Βασίλη   /   Vassilis Vassili

«Εικονοστάσι». Γλυπτό από τοπική πέτρα και σιδηροκατασκευή.
Local stone and iron.
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Κώστας Δικέφαλος   /   Kostas Dikefalos
Γλυπτό σε μάρμαρο Πεντέλης. «Πουλί-μάτι»   /   «Bird-eye». Penteli marble.
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Χρήστος Λαζαράκης
Hristos Lazarakis

«Ζευγάρι»
Γλυπτό σε μάρμαρο Καβάλας.

«Apair»
Kavala marble.
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Σπύρος Λισγάρας   /   Spiros Lisgaras

Γλυπτό κάθισμα για τους δασκάλους και τους μαθητές. Σιδηροκατασκευή και λαμαρίνα. Έργο πτυσόμενο, η χαρά των παιδιών.  
Seat sculptured for the teachers and students from iron and sheet metal. Folding artwork to the delight of children.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης
Theodoros Papayannis

«Το φάντασμα του βοσκού». Ανοξείδωτο μέταλλο, σίδερο, καρφιά, ανακυκλώσιμα υλικά, 3ο συμπόσιο.
Βοηθός ο Θανάσης Μπουκουβάλας.
«The Shepherd’s Ghost”. Stainless steel, iron, nails, recyclable materials, 3rd symposium
Assistant, Thanasis Bukuvalas.
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Χρήστος Ρηγανάς
Hristos Riganas

Γλυπτό από μάρμαρο ροζ Μάνης που έφερε ο ίδιος ο καλλιτέχνης.
Η βάση είναι από πέτρα Δεματίου.
Pink Mani marble, base of Dematiou stone
The sculpture was transported by the artist himself.



51



52

Δημήτρης Χριστογιάννης
Dimitris Hristoyannis

Γλυπτό από πέτρα Δεματίου 
σε μαρμάρινη βάση.
Dematiou stone,  
marble base.
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Κυριάκος Ρόκος   /   Kiriakos Rokos

Γλυπτό από πέτρα Ιωανίνων, στούφος. 3ο συμπόσιο. Βοηθός ο Λυκούργος Γρυπαίος.
Ioannina stone, flysch, 3rd symposium. Assistant, Likourgos Gripeos.
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Γιώργος Χουλιαράς   /   Yorgos Houliaras

Γλυπτό από ανοξείδωτο μέταλλο και τσιμέντο ειδικής σύνθεσης. Βοηθός ο γλύπτης Σπύρος Λισγάρας, 3ο συμπόσιο.
Stainless steel and special composition cement, 3rd symposium. Assistant, sculptor Spiros Lisgaras.
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Κώστας Δικέφαλος   /   Kostas Dikefalos

Γλυπτό από μάρμαρο Καβάλας. Βοηθοί σπουδαστές του καλλιτέχνη.
Kavala Marble. Assisted by the artist’s students.



63



64



65



66

Γιώργος Λάμπρου   /   Yorgos Labrou

Γλυπτό από ανακυκλώσιμα υλικά. Προσφορά του καλλιτέχνη.
Recyclable materials, donated by the artist.
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Σπύρος Λισγάρας   /   Spiros Lisgaras

Σύνθεση «το μάτι». Γλυπτό από βέργες, ανοξείδωτο μέταλλο, λαμαρίνα και σωλήνες.
«The Eye».  Iron rods, stainless steel, sheet metal and pipes. 
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Θανάσης Μπερούτσος   /   Thanasis Beroutsos
«Το σπασμένο μολύβι». Λαμαρίνα χρωματισμένη, τοπική πέτρα. / «The Broken Pencil». Tinted sheet metal, local stone.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης
Theodoros Papayannis

«Η εξαϋλωμένη μορφή που αναδύεται από την πέτρα». Ανοδείδωτο μέταλλο ανακύκλωσης, πέτρα τοπική.
Βοηθοί Λεωνίδας Χαλεπάς, Θανάσης Μπουκουβάλας και Εβίτα Θεοχάρη.
«Annihilated Form Emerging from the Stone». Recycled stainless steel, local stone
Assistants, Leonidas Halepas, Thanasis Bukuvalas, Evita Theohari.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης   /   Theodoros Papayannis

«Το βουνό». Μάρμαρο Καβάλας.
Βοηθοί Λεωνίδας Χαλεπάς, Θανάσης Μπουκουβάλας.
«The Mountain». Kavala marble 
Assistants, Leonidas Halepas, Thanasis Bukuvalas.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης
Γλυπτό από ανακυκλώσιμα υλικά και τοπική πέτρα. Είδος σταυρού στην πορεία προς το μοναστήρι.
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Theodoros Papayannis
Recyclable materials and local stone. A form of cross on the road to the monastery.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης
Theodoros Papayannis

Γλυπτό 40 μέτρων «ο βισκός με το ποίμνιό του»
Τοπικές πέτρες. Κυριότερος βοηθός ο Σωκράτης Γκρέτσας με τον γερανό του.

«Shepherd with his Flock». 40 metre composition from local stone
Main assistant, Socrates Gretsas with his hoist.



80



81



82

Θεόδωρος Παπαγιάννης   /   Theodoros Papayannis
«Χάρος». Γλυπτό από ανοξείδωτο μέταλλο ανακύκλωσης αφιερωμένο στα θύματα αυτοκινητιστικού δυστυχήματος.
«Grim Reaper». Recycled stainless steel. Dedicated to the victims of a car accident.
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Χρήστος Σκαλκώτος   /   Hristos Skalkotos
Γλυπτό από δύο είδη μαρμάρων. Λευκό Πεντέλης και πράσινο Δεματίου. / Two types of marble, Penteli white and Dematiou green.
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Ασπασία  Γιαννέτα    /   Aspasia Yannetta

Κεραμικό γλυπτό, γυναικεία μορφή. / Female figure, ceramic.
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Βαγγέλης Κωστούλας   /   Vagelis Kostoulas

«Το μάτι της φύσης». Μέταλλο ανοξείδωτο και σίδερο ανακύκλωσης.
«Nature’s Eye». Stainless steel, recycled iron
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Σπύρος Λισγάρας
Spiros Lisgaras

Γλυπτό σε μάρμαρο Καβάλας. Οριζόντια σύνθεση.
Horizontal composition. Kavala marble.
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Λουκάς Λουκίδης
Lukas Lukidis

Γλυπτό, σύνθεση από τρία τεμάχια. Πέτρα Δεματίου.
Three piece composition. Dematiou stone.
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Francesco Moretti

«Η κατσίκα και το κοράκι». Γλυπτό από ανακυκλώσιμα υλικά, βέργες σιδήρου και λαμαρίνες.
Goat and Crow». Recyclable materials, iron rods, sheet metal.
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Θανάσης Μπερούτσος
Thanasis Beroutsos

Τοπική πέτρα με σταυρό που μέσα του καίει ένα κόκκινο φως. 
Cross made from local stone with a red light burning within.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης
Theodoros Papayannis

Φρίζα από τοπικές πέτρες που έχει σκαλίσει η φύση.
Frieze from local stones sculpted by nature.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης   /   Theodoros Papayannis

Δέρματα από αγριόχοιρους «οι κρεμμασμένοι». βοηθός γλύπτης ο Θανάσης Μπουκουβάλας.
«The Hanged». Boar skins. Assistant, Sculptor Thanasis Bukuvalas.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης   /   Theodoros Papayannis

Δύο αγελαδίτσες, μια που μυρικάζει και η άλλη που βόσκει. Ανακυκλώσιμα υλικά. Βοηθός ο Ιορδάνης Ποιμενίδης.
Two cows, one ruminating, the other grazing. Recyclable materials. Assistant, Iordanis Pimenidis.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης   /   Theodoros Papayannis

«Η γυναίκα που φορτωμένη ανεβαίνει στο Μοναστήρι». Ανακυκλώσιμα υλικά. Βοηθός ο Ιορδάνης Ποιμενίδης.
«The Laden Woman Climbing to the Monastery». Recyclable materials. Assistant, Iordanis Pimenidis.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης   /   Theodoros Papayannis

«Δρομείς». Λαμαρίνα πάχους 1 εκ., μακέτα του γλυπτού της Αγίας Παρασκευής. Βοηθός ο Ιορδάνης Ποιμενίδης.
«Runners». Replica of the Ayia Paraskevi sculpture, 1 cm thick sheet metal. Assistant, Iordanis Pimenidis.
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Σύνη Παπαγιάννη   /   Syni Papayanni

Σύνθεση από ανακυκλώσιμα υλικά σε φόντο λαμαρίνας. Δεξία η ομάδα γλυπτών του συμποσίου.
Recyclable materials set in sheet metal. On the right are the sculptors attending the Symposium.
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Ιορδάνης Ποιμενίδης   /   Iordanis Pisenidis

«Ψαροκόκκαλο». Ανακυκλώσιμα υλικά, σίδερο και ανοξείδωτο μέταλλο, σούστες φορτηγού.
«Fishbone». Recyclable materials, iron, stainless steel, truck suspension springs.
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Λεωνίδας Χαλεπάς   /   Leonidas Halepas

«Μικρό, παρανοϊκό αυτοκινητάκι». Ανακυκλώσιμα υλικά.
«Small, Paranoid Car». Recyclable materials.



115



116

Francesco Moretti

Έργο με ανακυκλώσιμα υλικά κι ένα QR code που δίνει πληροφορίες για το Μουσείο. Τοποθετημένο στο Δήμο Ιωαννίνων (Μόλος).
Recyclable materials. Contains a QR code with information on the Museum. Sited at the Municipality of Ioannina (Molos).



117



118



119

Fatos Shuli

Γλυπτό σε λευκό μάρμαρο Πεντέλης με βάση από τοπική πέτρα.
White Penteli marble, base of local stone.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης   /   Theodoros Papayannis

«Η γυναίκα με τη ρόκα». Τοπική πέτρα. / «Woman with Spindle». Local stone.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης
Theodoros Papayannis

Δύο έργα με γλύπτη την Φύση που τα δούλεψε επί χιλιετίες.
Two works sculpted by Nature over millennia.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης   /   Theodoros Papayannis

Συνθέσεις με ανακυκλώσιμα υλικά. / Compositions from recyclable materials.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης   /   Theodoros Papayannis

«Το μπουκέτο με τα λουλούδια». Ανακυκλώσιμα υλικά, δίσκοι κοπής μαρμάρων σε αχρηστία, σωλήνες μετάλλου.
«Bouquet». Recyclable materials, discarded marble cutting discs, metal pipes.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης   /   Theodoros Papayannis

«Ο σκουπιδάνθρωπος». Έργο από ανακυκλώσιμα υλικά. Δείχνει που είναι ο ΧΥΤΑ και που το Μουσείο!.  
Το QP code δίνει πληροφορίες για τα γλυπτά του Μουσείου. Βοηθός Ιορδάνης Ποιμενίδης.
«The Garbage Man». Recyclable materials. Indicates the location the local landfill and the Museum! The QR code gives information on the 
Museum’s sculptures. Assistant, Iordanis Pimenidis.
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Μιχάλης Κωστάκης   \   Michalis Kostakis «Πουλιά - περιστέρια». Τοπικές πέτρες. / «Birds-Pigeons». Local stone.
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Σπύρος Λισγάρας   /   Spiros Lisgaras «Vedema». Λαμαρίνα και βέργες σιδήρου. / «Vedema». Sheet metal, iron rods.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης   /   Theodoros Papayannis

Σύνθεση με δίσκους κοπής μαρμάρου και βέργες σιδήρου. Ανακυκλώσιμα υλικά. 
Βοηθός ο Ιορδάνης Ποιμενίδης.
Marble cutting discs, iron rods, recyclable materials. Assistant, Iordanis Pimenidis
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Θεόδωρος Παπαγιάννης   /   Theodoros Papayannis

Γλυπτό από τοπική πέτρα που έφτιαξε η Φύση. / «Motherhood». Local stone sculpted by Nature.



139

Εδώ ένα δεύτερο που έγινε με λίγες επεμβάσεις. «Μητρότητα».
A second creation with minimal human intervention.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης   /   Theodoros Papayannis

Ένα δεύτερο μπουκέτο λουλούδια που βγαίνει από τη Φύση. Δίσκοι κοπής μαρμάρου. Βοηθός ο Ιορδάνης Ποιμενίδης.
A second bouquet derived from Nature. Marble cutting discs.  Assistant, Iordanis Pimenidis.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης   /   Theodoros Papayannis

«Χορευτές». Εξατμίσεις και άλλα ανακυκλώσιμα υλικά. Βοηθός ο Ιορδάνης Ποιμενίδης.
«Dancers». Automobile exhausts, various recyclable materials. Assistant, Iordanis Pimenidis.
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Fatos Shuli
Φιγούρα εγκλωβισμένη. Μάρμαρο Πεντέλης. / Caged figure. Penteli marble.
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Αντώνης Τριανταφύλλου   /   Antonis Triantafyllou

«Κοχύλι». Μάρμαρο Δεματίου. Βοηθός η Εβίτα Θεοχάρη. / «Seashell». Dematiou marble. Assistant, Evita Theohari.
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Άρης Κατσιλάκης
Aris Katsilakis

«Εύρημα. Αμύγδαλο - κοχύλι». Τσιμέντο, κεραμικό, σιδερόβεργες.
«Finding, almond - shell». Cement, ceramic, iron bars.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης   /    Theodoros Papayannis

«Μάτια που θαυμάζουν». Ανακυκλώσιμα υλικά. Έργο με κίνηση και ήχο. Βοηθός ο Ιορδάνης Ποιμενίδης
«Admiring Eyes”. Recyclable materials with movement and sound.  Assistant, Iordanis Pimenidis.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης   /   Theodoros Papayannis

«Ο Φρουρός του Μουσείου». Ανακυκλώσιμα υλικά.
«The Museum Guard”. Recyclable materials.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης
Theodoros Papayannis

«Ο Βοσκός». Βέργες σιδήρου, κεραμικό.
Το έργο είναι τοποθετημένο στην Πράμαντα. Βοηθός γλύπτης Σπύρος Λισγάρας.
«The Shepherd». Iron rods, ceramic.
The piece is situated at Pramanta . Assistant, sculptor Spiros Lisgaras.
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Θεόδωρος  
Παπαγιάννης

Theodoros  
Papayannis

«Γυναίκα με μωρό».
Πέτρα Δεματίου.

Βοηθός ο Fatos Shuli.

«Woman with Infant».
Dematiou stone.

Assistant, Fatos Shuli.
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Έργκυς Χρυσικός   /   Ergys Chrysikos

«Τα παγώνια». Σιδηρόβεργες. Το έργο είναι γεμισμένο με τενεκεδάκια αλουμινίου ανακύκλωσης τοποθετημένα σε τοπική πέτρα.
«Peacocks». Iron rods. The piece is filled with recycled aluminium cans in local stone.
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Σπύρος Λισγάρας
Spiros Lisgaras

Όρθια μορφή.
Λαμαρίνα και βέργες σιδήρου.
Upright form.
Sheet metal, iron rods.
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Έκτωρ Παπαδάκης   /   Hector Papadakis

Όρθια φόρμα σε μάρμαρο Καβάλας. Βάση και γλυπτό στο ίδιο μάρμαρο. Βοηθός ο Γεώργιος Ακαρέτης.
Standing figure. Kavala marble. Assistant, Yorgos Akaretis.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης   /   Theodoros Papayannis

Ένας ιπτάμενος δίσκος έπεσε κατά λάθος στο χωριό. Ανοξείδωτο μέταλλο.
A flying saucer accidentally fell on the village.  Stainless steel.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης   /   Theodoros Papayannis

Η βασανισμένη Ηπειρώτισα Μάνα. Πέτρα Δεματίου. Τοποθετημένο στην Πράμαντα. Βοηθός Fatos Shuli.
“The Tormented Ipiros Mother”. Dematiou stone, located at Pramanta. Assistant, Fatos Shuli.
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Γιώργος Σταματόπουλος   /   Yorgos Stamatopoulos

«Η μηχανή του χρόνου». Μάρμαρο Πεντέλης. Ενσωματώνει και διαφορετικό μάρμαρο.
«Time Machine». Penteli marble mainly, as well as a different marble type.
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Βασίλης Βασίλη
Vassilis Vassili

«Ναός με θέα». Πέτρα Δεματίου.
«Temple». Dematiou stone.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης - Βασίλης Γκεσούλης
Theodoros Papayannis - Vassilis Gesoulis

«Χελώνα». Λαμαρίνα χοντρή, σιδερόβεργες.
«Tortoise». Thick sheet metal, iron bars.



179



180



181



182

Θεόδωρος Παπαγιάννης
Theodoros Papayannis

«Η Μάνα λέαινα που διαβλέπει κάποιο κίνδυνο για το παιδί της». Πέτρα Δεματίου. Βοηθός Fatos Shuli.
“Lioness Foreseeing Danger to her Cub». Dematiou stone.  Assistant, Fatos Shuli.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης   /   Theodoros Papayannis

«Ο νεόπτωχος που κοιμάται στον δρόμο». Πέτρα Δεματίου. Βοηθός Fatos Shuli.
«Newly Impoverished Man Sleeping on the Street». Dematiou stone. Assistant, Fatos Shuli.
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Altin Paceli

Σύνθεση με τοπικές πέτρες.
Local stone composition.
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Luca Zuppelli
«Το Profile». Πέτρα Δεματίου. / «The Profile». Dematiou stone.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης   /   Theodoros Papayannis

Σύνθεση με ανακυκλώσιμα υλικά. Βοηθός Ιορδάνης Ποιμενίδης.
Recyclable materials composition. Assistant, Iordanis Pimenidis.
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Σπύρος Λισγάρας   /   Spiros Lisgaras

Σύνθεση από λαμαρίνα, σιδερόβεργες και ανακυκλώσιμα υλικά.
Sheet metal, iron bars and recyclable materials composition.
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Κώστας Ανδρέου (Δωρεά Ιδρύματος Κώστα Ανδρέου)
Kostas Andreou (Donated by the Kostas Andreou Foundation)

«Θηλυκή αρμονία». Λαμαρίνα και βέργες ορείχαλκου. / «Feminine harmony». Sheet metal, brass rods.
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Ιορδάνης Ποιμενίδης (Δωρεά)
Iordanis Pimenidis (Donor)

«Λουλούδι με μεγάλα φύλλα».
Ανακυκλώσιμα υλικά.
«Flower with Large Petals»
Recyclable materials.
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Αβούρης - Δομτζίδης   /   Avouris - Domtzidis
Δημιούργησαν την Ακαδημία Ποίησης & Παραμυθιού. Δώρησαν τη φιγούρα του Καραγκιόζη στο Μουσείο ως ένδειξη αγάπης.
Founders of the Academy of Poetry & Fairy Tales. Donors of the figure of Karagiozis to the Museum as a sign of affection.
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Θεόδωρος Παπαγιάννης   /   Theodoros Papayannis

Αριστερά: γλυπτό για τον Μάστορα Μπάκα. Από ορείχαλκο. Τοποθετημένο στην Πράμαντα.
Δεξία: γλυπτό για το πάντρεμα  των δύο Δήμων Κατσανοχωρίων και Β. Τζουμέρκων.  
Πέτρα Δεματίου και ανοξείδωτος δακτύλιος. Τοποθετημένο στην γέφυρα της Πλάκας.

Left: Brass sculpture for master craftsman Bakas. Located at Pramanta
Right: Sculpture at Plaka Bridge commemorating the union of the municipalities of Katsanochoria and North Tzoumerka

Dematiou stone, stainless steel ring.
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Αριστερά: «Το φίδι» με ανακυκλώσιμα υλικά που τρώει αυτούς που ρυπαίνουν.
Δεξιά: Δένδρο με ανακυκλώσιμα υλικά που γράφει «Προστατέψτε τη Φύση».
Left: «The snake» that eats those who pollute”, recyclable materials.
Right: Tree of recyclable materials that states «Protect Nature».

Θεόδωρος Παπαγιάννης   /   Theodoros Papayannis
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Ο πολύτιμος συνεργάτης του Μουσείου 
Ναπολέων Ροντογιάννης 
επί τω έργω στον χώρο του Μουσείου.

Napoleon Rontoyannis, the Museum’s 
invaluable teammate at work.

Δεξιά: τοποθετώντας  
φωλιές για τα πουλιά  

στον πλάτανο

Right: Putting up bird nests 
in the plane tree.
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Από την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κου Κάρολου Παπούλια στο Μουσείο.
The ex President of the Republic, Mr. Karolos Papoulias at the Museum.
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Από την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Κου Προκόπη Παυλόπουλου στο Μουσείο.
The ex President of the Republic, Mr. Prokopis Pavlopoulos at the Museum.
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1. Ξενάγηση.  2. Ο καθηγητής Βασ. Νιτσιάκος.  3. Ξενάγηση στις αποστολές από την Κορσική και τη Μαγιόρκα.  4. Ο Καθηγητής Παν. Νούτσος.
1. Guided tour.  2. Professor Vas. Nitsiakos.  3. Guided tour of the Corsica and Mallorca missions.  4. Professor Pan. Νούτσος.

1 2

3 4
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5. Ξενάγηση στον Υπουργό Πολιτισμού κ. Νίκο Ξυδάκη. Δίπλα ο Λαοκράτης Βάσσης.  6. Ο Πρύτανης του Πανεπ. Ιωαννίνων σε ομιλία. 
7. Στο Υπουργείο Πολιτισμού για να παραλάβουμε το βραβείο για το βιβλίο της Έλσας Μυρογιάννη «Τα Φαντάσματα του Θεόδωρου Παπαγιάννη».
5. Guided tour of the Minister of Culture, Mr. Nikos Xydakis. By his side is Laokratis Vassis  6. The Dean of the University of Ioannina speaking
7. At the Ministry of Culture to receive the award for Elsa Miroyannis’s book «The Ghosts of Theodoros Papayannis»

5

6 7
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1. Kostis Kazamiakis in a lecture on Greco.  2. The painter Vassilis Stavrou.  3. The director Panagiotis Kravaris.
4. Maestro Viron Fidetzis and composer Kostas Flerianos, among others at the entrance of the Museum.
5. Maestro, composer, academician Theodoros Antoniou. 

1. Ο Κωστής Καζαμιάκης σε διάλεξη για τον Greco.  2. Ο ζωγράφος Βασίλης Σταύρου.  3. Ο σκηνοθέτης Παναγιώτης Κράβαρης.
4.  Ο Μαέστρος Βύρων Φιδετζής και ο συνθέτης Κώστας Φλεριανός μεταξύ των άλλων στην είσοδο του Μουσείου.  
5. Ο Μαέστρος, συνθέτης, Ακαδημαϊκός Θεόδωρος Αντωνίου.
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6. Kostas Vrelis after his guitar recital with poet Yota Partheniou, Yorgos Zahos and friends.
7. With Lefteris Gitonas, President of Friends of the Museum.  8. With Hristos Antoniadis, lithographer and friend. 
9. With Antonis Makridimitris, Mits Mits, Vassilis Vassili and other friends.

6. Ο Κώστας Βρέλης μετά το ρεσιτάλ κιθάρας μαζί με την ποιήτρια Γιώτα Παρθενίου, τον Γιώργο Ζάχο και φίλους.   
7. Με τον Πρόεδρο Φίλων του Μουσείου Λευτέρη Γείτονα.  8. Με τον φίλο και λιθογράφο Χρήστο Αντωνιάδη.
9. Με τους Αντώνη Μακρυδημήτρη, Μιτς Μιτς, Βασίλη Βασίλη και άλλους φίλους.
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1, 2. Στο ρεσιτάλ δυο βιολιά και πιάνο.  3. Παρακολουθώντας κονσέρτο στο χώρο του Μουσείου.  4. Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ  
μεταξύ των ακροατών του κονσέρτου.  5. Ο Καθηγητής Βαγγέλης Αυδίκος παρουσιάζει το βιβλίο του για τον Κρυστάλλη
1, 2. At the recital for two violins and piano.  3. At a concert on the Museum’s premises.   4. Moisis Elisaf, the Mayor of Ioannina in the audience.
5. Professor Vaggelis Avdikos presenting his book on Krystallis.
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6. With my ‘soul brother’ Vassilis Papaioannou and friends.   7. The awarding of Vassilis Papaioannou. His wife Eleni and their daughter Ariadne
8. The poet-singer Vaggelis Aggelis.  9. The Kotsos polyphonic ensemble.  10,11. Antonis Karastamatis and Maria Mahera.

6. Με τον αδερφό μου Βασίλη Παπαϊωάννου και άλλους φίλους.  7. Η βράβευση του Βασίλη Παπαϊωάννου με την σύζυγό του Ελένη και την 
κόρη τους Αριάδνη.  8. Ο ποιητής-τραγουδιστής Βαγγέλης Αγγελής.  9. Το πολυφωνικό του Κώτσου.   
10,11. Ο Αντώνης Καρασταμάτης και η Μαρία  Μαχαίρα.
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1. Concert for violin, guitar and dance.  2. Singer and musician Dimitris Xaxiris.  3. Recital for violin, piano and vocals
4. Christopher King presents his book on Ipiros folk songs.  5. The folk music group of our fellow villager G. Patsiouras

1. Παράσταση για βιολί, κιθάρα και χορό.  2. Ο τραγουδιστής και οργανοπαίχτης Δημήτρης Ξαξίρης.  3. Ρεσιτάλ για βιολί, πιάνο και φωνή. 
4. Ο Κρίστοφερ Κινγκ παρουσιάζει το βιβλίο του για το δημοτικό τραγούδι της Ηπείρου.   
5. Η κομπανία δημοτικής μουσικής του χωριανού μας Γ. Πατσιούρα.
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6, 7. The family of Yannis Stavros.   8. Composer and vocalist Hristos Thiveos
9. Philologist-author Spiros Ergolavos in a speech about the benefactors of Ipiros

6, 7. Η οικογένεια του Γιάννη Σταύρου.  8. Ο συνθέτης και τραγουδοστής Χρήστος Θηβαίος.   
9. Ο φιλόλογος-συγγραφέας Σπύρος Εργολάβος σε ομιλία για τους Ηπειρώτες ευεργέτες.
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Θεατρικές παραστάσεις από χωριανούς και ερασιτεχνικούς θιάσους και δρώμενα στο χώρο του Μουσείου.
Theatrical performances by locals, amateur troupes and cultural events at the Museum
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1. Members of the Corsica and Mallorca missions.  2. Members of the Italy, Sweden and Portugal missions.  3. The Mayor of North Tzoumerka 
Yannis Senteles and MP S. Kalogiannis at the Cultural Centre.  4. At the Cultural Centre lecture by K. Kazamiakis.  5. Professors of the National 
Technical University of Athens, artists and art critics.  6. Niki in her office.

1. Μέλη των αποστολών από την Κορσική και τη Μαγιόρκα.  2. Μέλη των αποστολών από την Ιταλία, Σουηδία και Πορτογαλία. 
3. Ο Δήμαρχος Β. Τζουμέρκων Γιάννης Σεντελές και το βουλευτής Σ. Καλογιάννης στο Πνευματικό Κέντρο. 
4. Στο Πνευματικό Κέντρο παρακολουθώντας τη διάλεξη του Κ. Καζαμιάκη. 
5. Καθηγητές του ΕΜΠ, καλλιτέχνες και τεχνοκριτικοί.  6. Η Νίκη στο πόστο της στο γραφείο.
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Το ιστορικό Μοναστήρι της Τσούκας.



The historic Monastery of Tsouka
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Κώστας Ανδρέου
Ο Κώστας Ανδρέου γεννιέται στο Σάο Πά-
ολο της Βραζιλίας το 1917. Επτά χρονών 
εγκαθίσταται στην Αθήνα και παίρνει 
μαθήματα στη σχολή Εφηρμοσμένων 
Τεχνών. 
Το 1975 βρίσκεται στο Παρίσι με υποτρο-
φία της Γαλλικής Κυβέρνησης. Φοιτά στο 

ατελιέ των Cimont και Janio στην Σχολή Καλών Τεχνών. Εργάζεται 
στο γραφείο του Le Gorbusier. Δημιουργεί έργα με φύλλα χαλκού 
και βέργες. 
Το 2001 του απονέμεται η διάκριση της Λεγεώνας της Τιμής. 
Το 2003 δωρίζει 30 έργα γλυπτικής στην βιβλιοθήκη της Ville de 
Bois που φέρνει το όνομά του όπου και το εργαστήριό του. 
Το 2003 αποφασίζει να γυρίσει στην Αθήνα μετά από 50 χρόνια 
στο Παρίσι. Από το 1946 έως το 1998 πραγματοποιεί 70 ατομικές 
εκθέσεις σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού και 
συμμετέχει σε πολυάριθμες ομαδικές. 
Έχει δώσει συνεντεύξεις, έκανε σκηνικά-κοστούμια, έχουν γίνει 
μονογραφίες και βίντεο για το έργο του που υπάρχει σε πολλά λε-
ξικά του εξωτερικού. Είναι από τους πλέον διακεκριμένους έλληνες 
καλλιτέχνες.

Kostas Andreou
Kostas Andreou was born in Sao Paulo, Brazil in 1917. At the age of 
seven he settled in Athens and went to the School of Applied Arts
1975 found him in Paris on a scholarship from the French Govern-
ment. He studied at the studio of Cimont and Janio at the School of 
Fine Arts. He worked in the office of Le Gorbusier. He creates works 
with copper sheets and rods.
2001, awarded the Legion of Honour.
2003, donated 30 sculptures to the Ville de Bois library, which bears 
his name, as well as his workshop.
2003, decides to return to Athens after 50 years in Paris.
Between 1946 and 1998 he held 70 solo exhibitions in Greece and 
abroad and participated in numerous group ones.
He has given interviews, designed sets and costumes. Monographs 
and videos have been made about his artworks that are in many 
lexicons abroad. He is of the most distinguished Greek artists.

Βασίλης Βασίλη
ΣΠΟΥΔΕΣ  
1997- Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, 
Αθήνα. (καθηγητές  Ε. Πανουργιά και Θ. 
Παπαγιάννη)
2001- MFA, PaFA, Φιλαδέλφεια ΗΠΑ.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ  
1999- Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
1999- Ωνάσσειο Ίδρυμα.

2000- Γεροντέλης Ίδρυμα, Μασαχουσέτη, ΗΠΑ.
ΕΡΓΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ-ΣΥΜΠΟΣΙΑ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ.
Συμμετείχε σε 23 συμπόσια γλυπτικής στην Έλλάδα και το εξωτε-
ρικό.
ΑΤΟΜΙΚΕΣ  ΕΚΘΕΣΕΙΣ.
Έχει πραγματοποιήσει 7 ατομικές εκθέσεις
Έχει πάρει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό.  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ 
2001-2002  Επισκέπτης Καθηγητής (Visiting Artist) στο Moore 
College of Art and Design, Φιλαδέλφεια, ΗΠΑ.
2004-2011  Εργαστηριακός συνεργάτης στο Τμήμα Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στο ΤΕΙ Αθήνας.
2005-2006  Εργαστηριακός συνεργάτης στο Τμήμα Γραφιστικής 
στο ΤΕΙ Αθήνας.
2009-2011  Εργαστηριακός συνεργάτης στο Τμήμα Εσωτερικής 
Διακόσμησης στο ΤΕΙ Αθήνας.
2006-2008  Επίκουρος Καθηγητής ΠΔ 407 στο Τμήμα Εικαστικών 
και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονί-
ας στην Φλώρινα.  
Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές σε Ελλάδα και Εξωτε-
ρικό. 

Vassilis Vassili
STUDIES
1997, School of Fine Arts, Athens, under Professors E. Panourgia 
and Th. Papagiannis
2001, MFA, PaFA, Philadelphia USA.
SCHOLARSHIPS
1999, State Scholarship Foundation.
1999, Onassis Foundation.
2000, Gerontelis Foundation, Massachusetts, USA.
WORKS IN PUBLIC SPACES - SCULPTURE SYMPOSIA.

Καλλιτέχνες  /  Artists
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Took part in 23 sculpture symposia in Greece and abroad.
EXHIBITIONS.
He has held 7 solo exhibitions and partook in many group exhibi-
tions in Greece and abroad.
TEACHING EXPERIENCE
2001-2002, Guest Artist at the Moore College of Art and Design, 
Philadelphia, USA
2004-2011, Workshop collaborator at the Department of Preserva-
tion of Antiquities and Works of Art at TEI (Technological Education-
al Institute) of Athens 
2005-2006, Workshop collaborator at the Department of Graphic 
Design at TEI Athens
2009-2011, Workshop collaborator at the Department of Interior 
Design at TEI Athens
2006-2008, Assistant Professor PD 407 at the Department of Fine 
and Applied Arts of the University of Western Macedonia in Florina
His artworks are in private collections in Greece and abroad.

Κώστας Βρυττιάς
Γεννήθηκε το 1953
1975. Αποφοιτά από την Α.Δ.Σ.Ε.Ν. με 
άριστα.
1999. Εισάγεται 9ος στην Α.Σ.Κ.Τ.
2005. Αποφοιτά με άριστα και ως προ-
τεινόμενος υπότροφος των ενδιαμέσων 
ετών.

Δάσκαλός του ο καθηγητής Α εργαστηρίου Γλυπτικής, Θ. Παπα-
γιάννης.
Έχει λάβει μέρος μέχρι σήμερα σε πολλές ομαδικές εκθέσεις 
γλυπτικής.
Έχει λάβει μέρος σε 12 συμπόσια γλυπτικής άλλοτε ως βοηθός του 
δασκάλου του, καθηγητού της Α.Σ.Κ.Τ. Θοδωρή Παπαγιάννη, και 
άλλοτε αυτόνομα ως γλύπτης.
Είναι από τα ιδρυτικά μέλη της καλλιτεχνικής ομάδας «Εικαστική 
συνάντηση».
Ίδρυσε και έκτοτε διδάσκει από το 2005 την «Αισθητική Αγωγή» 
(σχολείο μέσω τεχνών) στα Μέγαρα, όπου και παρουσιάζει κάθε 
χρόνο τα νέα του έργα.
Βιβλιογραφία:
«Επαγγελματικός προσανατολισμός και Τέχνη» (2007).
«Η Τέχνη του Stand by»(2009).
«Ζήτημα: ΑΡΜΟΝΙΑ» (2009).       κ.α.

Kostas Vrittias
Born in 1953.
1975, graduated with top marks from The Higher Public School of 
Merchant Marine.
1999, enters 9th in the Athens School of Fine Arts to study under 
Professor Th. Papayannis of the A Sculpture Workshop
2005, graduated with honours and as proposed fellow of the inter-
mediate years. Founded “Aesthetics Education» (schooling through 
the arts) in Megara where he has since been teaching and exhibit-
ing his work annually. 
He has taken part in numerous group exhibitions and in 12 sculpture 
symposia, sometimes assisting his teacher, Theodoros Papayannis, 
sometimes as a sculptor in his own right.
He is one of the founding members of the artistic group «Fine Art 
Assembly».
Bibliography:
«Vocational Orientation and Art» (2007).
«The Art of Standby» (2009).
«Issue: HARMONY» (2009) .

Ασπασία Γιαννέτα 
Η Ασπασία Γιαννέτα γεννήθηκε στα Ιωάν-
νινα το 1972. Σπούδασε γλυπτική στην 
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας 
με καθηγητή τον Θόδωρο Παπαγιάννη 
και στην HdK Berlin με καθηγητή τον 
K.H.Biederbick με υποτροφία του  DAAD. 
Από το 2005 έως το 2007 ήταν  υπότρο-

φος εσωτερικού του ΙΚΥ.  
Ως εικαστικός καλλιτέχνης έχει πραγματοποιήσει 4 ατομικές 
εκθέσεις κι έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές και συμπόσια 
γλυπτικής.
Έχει ασχοληθεί επίσης με την εικονογράφιση βιβλίων και χώρων.
Την τελευταία πενταετία ασχολείται ενεργά με την κεραμική.
Έργα της βρίσκονται στο δημόσιο χώρο (προτομές, μνημεία) 
καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές. 

Aspasia Yanneta
Born in Ioannina in 1972. 
She studied sculpture at the Athens School of Fine Arts under 
Professor Theodoros Papayannis and at HdK Berlin under Profes-
sor K.H. Biederbick with a DAAD scholarship. From 2005 to 2007 
she studied with a national scholarship from IKY (Hellenic State 
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Scholarships Foundation).
She has 4 solo exhibitions to her name as a fine artist and has par-
ticipated in many group ones as well as in sculpture symposia. She 
has also undertaken book illustrations and designing spaces.  
In recent years she has been actively involved in ceramic art.
Her works are in public areas (busts, monuments) as well as in 
private collections.

Βασίλης Γκεσούλης
Ο Βασίλης Γκεσούλης γεννήθηκε στη 
Στοκχόλμη το 1970 και μεγάλωσε στα 
Ιωάννινα. Η πορεία του στο χώρο της 
τέχνης και του σχεδίου αρχίζει το 1991 
με τη φοίτησή του στη σχολή μόδας 
PANSIK. Από το 1992 και έπειτα αρχίζει 
να ασχολείται συστηματικά με το σχέδιο 

κοσμήματος, μαθητεύοντας αρχικά σε τοπικά Ηπειρώτικα εργαστή-
ρια παραδοσιακής αργυροχοΐας μεταξύ των οποίων το εργαστήριο 
του μεγάλου αργυροχρυσοχόου Οδυσσέα Βαφειάδη, ενώ από το 
1994 και έπειτα αρχίζει να ασχολείται με το σχεδιασμό μοντέρνου 
κοσμήματος. Παράλληλα, αρχίζει την επιχειρηματική του δραστηρι-
ότητα με το άνοιγμα κοσμηματοπωλείων σε Ιωάννινα και Λευκάδα. 
Καθώς από το 2003 αρχίζει να ταξιδεύει κάθε χρόνο στην Ταϊλάν-
δη για εμπορικές συναλλαγές, έρχεται σε επαφή με Ταϊλανδούς 
καλλιτέχνες μεταξύ των οποίων το γνωστό καλλιτέχνη Toy Chatchai 
δίπλα στον οποίο μαθητεύει για δύο χρόνια πάνω σε γλυπτική και 
συγκόλληση μετάλλων.
Από το 1996 έως και σήμερα συμμετέχει με δημιουργίες του σε 
εμπορικές εκθέσεις και συμπόσια γλυπτικής. Από το 2005 έως 
και σήμερα εδρεύει με εργαστήριό του στο Κέντρο Παραδοσιακής 
Βιοτεχνίας Ιωαννίνων (ΚΕΠΑΒΙ). 

Vassilis Gesoulis
Born in Stockholm in 1970 and raised in Ioannina. 
His career in the field of art and design began in 1991 with stud-
ies at PANSIK fashion school. In 1992 he systematically started 
in jewellery design, initially as an apprentice in the workshops of 
local Ipiros traditional goldsmiths, including that of the well-known 
goldsmith Odysseas Vafiadis. 
In 1994 he began designing modern jewellery. At the same time, he 
started his business ventures with the opening of jewellery stores in 
Ioannina and Lefkada. Travelling for business to Thailand annually 
since 2003, he met with Thai artists, including the well-known Toy 

Chatchai, under whom he studied sculpture and metal welding for 
two years as an apprentice.
Since 1996 and up to the time of publication, he has displayed his 
creations in trade exhibitions and sculpture symposia. Since 2005 
his base is at his workshop at the Ioannina Traditional Crafts Centre.

Κώστας Δικέφαλος
1956, Γεννήθηκε στη Ζάκυνθο.
1976, Εισάγεται στην Α.Σ.Τ.Κ. των Αθη-
νών, όπου υπήρξε υπότροφος. Σπουδές: 
Τμήμα Γλυπτικής, εργαστήριο Γ. Παππά, 
Γ. Νικολαΐδη.
1982, Τελειώνει τις σπουδές του με 
άριστα. Ατομική τιμητική έκθεση της 

διπλωματικής του εργασίας από την Α.Σ.Κ.Τ.
1983-1984, Εργάζεται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αγγέλου και 
Νίκης Γουλανδρή στην Κηφισιά.
1985-1990 , Συνεργάζεται με το Εθνολογικό Μουσείο Αθηνών 
(Παλαιά Βουλή).
1992-1998, Διδάσκει στην Α.Σ.Κ.Τ. Αθηνών στο Α’ εργαστήριο 
γλυπτικής.
2009, Διδάσκει στην Α.Σ.Κ.Τ Αθηνών στο εργαστήριο του μαρμά-
ρου.
2009-2012, Διδάσκει γλυπτική στο τμήμα Πλαστικών Τεχνών και 
Επιστημών της Τέχνης  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως καθηγητής.

Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπου 
το 1996 παίρνει το Α’ βραβείο γλυπτικής σε Διεθνή διαγωνισμό 
τού πανεπιστημίου Kitakyushu στην Ιαπωνία. Έχει λάβει μέρος σε 
13 συμπόσια γλυπτικής, έχει κάνει 15 ατομικές εκθέσεις με όλα τα 
έργα φτιαγμένα σε μάρμαρο και έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές 
ομαδικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  
Έργα του βρίσκονται στη συλλογή γλυπτών της Α.Σ.Κ.Τ., στην 
Εθνική Πινακοθήκη, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης του Ίωνα Βορρέ, στην Πινακοθήκη Πιερίδη,  
στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Γουλανδρή στην Άνδρο, στο 
Πνευματικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας στο Τελλόγλειο Μουσείο 
Θεσσαλονίκης, στο Μουσείο Χρήστου και Σοφίας Μοσχανδρέου 
στο Μεσολόγγι, στο Υπαίθριο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Fujimi 
στην Ιαπωνία, στη Συλλογή Μοντέρνας Τέχνης του Πανεπιστημίου 
Kitakyushu στην Ιαπωνία, καθώς και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές. 



239

Kostas Dikefalos
1956, born in Zakynthos
1976, entered with a scholarship to the Athens School of Fine Arts. 
Studied at the Sculpture workshop of G. Pappas and G. Nikolaidis  
1982, graduates with honours and an honorary exhibition of his 
dissertation was held by the Athens School of Fine Arts 
1983-1984, worked at the Museum of Natural History of Aggelos 
and Niki Goulandris in Kifissia
1985-1990, collaborates with the Ethnological Museum of Athens 
(Old Parliament)
1992-1998, teaches at the A sculpture workshop of the Athens 
School of Fine Arts
2009, teaches at the marble workshop of the Athens School of Fine Arts
2009-2012 Teaches sculpture as a Professor at the Department of 
Plastic Arts and Art Sciences of the University of Ioannina
He has been honoured with many awards in Greece and abroad, 
such as in 1996 when he won the first prize in sculpture at an 
international competition of Kitakyushu University in Japan. He has 
taken part in 13 sculpture symposia, has 15 solo exhibitions to his 
name with all sculptures in marble and has been in many group 
exhibitions in Greece and abroad.
His works are in the collection of sculptures of the Athens School of 
Fine Arts as well as the National Gallery, the Ministry of Foreign Af-
fairs, the Museum of Contemporary Art of Ionas Vorres, the Pieridis 
Gallery, the Goulandris Museum of Contemporary Art on Andros, the 
Cultural Foundation of the National Bank at the Teloglio Museum 
in Thessaloniki, the Hristos and Sofia Moschandreou Museum at 
Messolongi, the Fujimi Open Air Museum of Modern Art and the 
Kitakyushu University Collection of Modern Art in Japan as well as 
in many private collections.

Luca Zuppelli 
Γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου 1970 στην 
Κατάνια (Ιταλία).
Εκπαίδευση:
Σχολή Καλών Τεχνών Carrara - Τμήμα 
Γλυπτικής.
Arnaldo Pomodoro Studio Assistant στο 
Μιλάνο.

Ζει και εργάζεται μεταξύ Κατάνια, Καράρα και Μιλάνο.
Δάσκαλος γλυπτικής.
Έχει συμμετάσχει σε 19 συμπόσια γλυπτικής σε διάφορες χώρες 
φιλοτεχνώντας γλυπτά σε διάφορα υλικά.

Luca Zuppelli
Born on 31 July 1970 in Catania, Italy
Education:
Carrara School of Fine Arts - Department of Sculpture
Arnaldo Pomodoro Studio Assistant in Milan.
He lives and works between Catania, Carrara and Milan, teaching 
sculpture. He has taken part in 19 sculpture symposia in various 
countries, crafting artworks in a range of materials.

Ergys KRISIKO 
Γεννήθηκε το 1977 στην Αλβανία. Το 
2002 αποφοιτεί από την Α.Σ.Κ.Τ Αθηνών 
με δασκάλους τον Θεόδωρο Παπαγιάννη 
και τον Τριαντάφυλλο Πατρασκίδη.
Το 1995 αποφοιτεί από την καλλιτεχνική 
σχολή Jordan Misja Artistic Lyceum στα 
Τίρανα της Αλβανίας στον τομέα του 

σχεδίου.
Από το 2008 ως και σήμερα είναι καθηγητής στη Σχολή Καλών 
Τεχνών στα Τίρανα.
Έχει παρουσιάσει δουλειά του σε 3 ατομικές εκθέσεις και σε 
πολλές ομαδικές.
Έργα του βρίσκονται σε δημόσιους χώρους και σε ιδιωτικές συλλο-
γές στην Ελλάδα, στην Αλβανία, στην Γερμανία, στην Γαλλία. 

Ergys Krisiko
Born in 1977 in Albania. 
In 2002 he graduated from the Athens School of Fine Arts under 
tutors Theodoros Papayannis and Triantafillos Patraskidis.
In 1995 he graduated from the Jordan Misja Artistic Lyceum art 
school of Tirana ,Albania with a Degree in Design.
Since 2008 he has been a Professor of the Tirana School of Fine 
Arts.
He has presented his work in 3 solo exhibitions and in many group 
exhibitions and has artworks in public areas and in private collec-
tions in Greece, Albania, Germany and France.
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Μιχάλης Κωστάκης
Γεννήθηκε στο Δέλβινο το 1963. Τα 
πρώτα μαθήματα της εικαστικής τέχνης 
τα πήρε από τον διακεκριμένο ζωγράφο 
Αριστείδη Λώλη. Σπούδασε γλυπτική στο 
καλλιτεχνικό λύκειο 1978-1982, και μετά 
στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ( 
83’-87’). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές 

για κριτικός έργων και Ιστορία της Τέχνης.
Αρχές 92’ συνεργάστηκε με τον Θεόδωρο Παπαγιάννη στο εργα-
στήριό του, ο οποίος τον έφερε σε επαφή με την σύγχρονη ελληνική 
τέχνη.
Η θεματολογία του είναι ανθρωποκεντρική που εκπέμπει μια ποιη-
τική και φιλοσοφική διάθεση.
Συμμετείχε σε ομαδικές εκθέσεις και έχει οργάνωση μια σειρά 
ατομικών εκθέσεων.
Έργα του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη των Τιράνων, σε 
δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.
Εδώ και πολλά χρόνια ζει στη Γαλλία. 
Παράλληλα με την γλυπτική ασχολείται και ως καλλιτεχνικός 
εκπαιδευτικός.

Mihalis Kostakis
Born in Delvino in 1963. 
He took his first lessons in fine arts from the distinguished painter 
Aristides Lolis. 
1978-1982, studied sculpture at the Art Lyceum and subsequently at 
the School of Fine Arts (1983-1987). His postgraduate studies were 
in History of Art and art criticism.
At the beginning of 1992 he was introduced to contemporary Greek 
art by working with Theodoros Papayannis at his private workshop.
His subject matter is anthropocentric and emits a poetic and philo-
sophical quality.
He has participated in group exhibitions and organized a series of 
solo ones.
His works can be found in the National Gallery of Tirana as well as 
in public areas and private collections.
Alongside sculpture, he works as an art teacher and has, for many 
years, been living in France.

Βαγγέλης Κωστούλας
Γεννήθηκε το 1982 στα Ιωάννινα .Τελεί-
ωσε το 4ο ΓΕΛ.Σπουδασε στην Α.Σ.Κ.Τ. 
στο Γ΄ εργαστήρι  γλυπτικής με καθηγητή 
τον Γιώργο Χουλιαρά οπού εργάστηκε 
παράλληλα και στα βοηθητικά εργαστή-
ρια γλυπτικης.Αποφοιτησε με άριστα το 
2008.Κατα τη διάρκεια της καλλιτεχνικής 

του καριέρας Έχει πάρει μέρος σε συμπόσια γλυπτικής και σε αρ-
κετές ομαδικές εκθεσεις.Εργα του κοσμούν δημοσίους χώρους και 
ιδιωτικές συλλογές (Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θ.Παπαγιαννης, 
Ε.Η.Μ. κ.α.)  Εκτός από τη γλυπτική, από το 2010 εργάζεται και ως 
εκπαιδευτικός  στην α/βαθιά εκπαίδευση και έχει αναλάβει και το 
τμήμα κεραμικής του Δ. Ιωαννιτων.

Vaggelis Kostoulas
Born in 1982 in Ioannina where he finished the 4th General Lyceum. 
He subsequently studied at Athens School of Fine Arts at the C 
sculpture workshop under Professor Yorgios Houliaras and at the 
auxiliary sculpture workshops. He graduated with honours in 2008. 
During his artistic career he has participated in sculpture symposia 
and several group exhibitions. His works adorn public spaces and 
private collections such as the Theodoros Papayannis Museum of 
Contemporary Art, the Ipiros Research Company et al. In addition 
to sculpture since 2010 he has taught in primary education and 
managed the ceramics department of the Municipality of Ioannina.

Χρήστος Λαζαράκης
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Σπούδα-
σε στην Προπαρασκευαστική Επαγγελ-
ματική Σχολή Καλών Τεχνών Πανόρμου 
Τήνου (1983−1986) με δασκάλους τους 
Γιάννη Μανιατάκο, γλύπτη, και Γιάννη Γα-
ΐτη, ζωγράφο. Παρακολούθησε μαθήματα 
Ιστορίας τέχνης, αρχιτεκτονικού σχεδίου 

και μαρμαρογλυπτικής. Συνέχισε με υποτροφία στην Α.Σ.Κ.Τ. 
)1986−1991) στο εργαστήριο γλυπτικής με δασκάλους τους Γ. 
Νικολαΐδη και  Θ. Παπαγιάννη. Και από τις δύο σχολές αποφοίτησε 
με άριστα.
Έχει πραγματοποιήσει 3 ατομικες εκθέσεις και συμμετείχε σε πολ-
λές ομαδικές καθώς και σε 11 συμπόρια γλυπτικής.
Έργα του βρίσκονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε ιδιωτικούς 
και δημόσιους χώρους (Υπουργείο Πολιτισμού, Μουσείο Α. Βορρέ, 
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Πινακοθήκη Χρήστου Μοσχανδρέου – Μεσολόγγι, ΙΑΣΩ, Αμερικά-
νικο Κολέγιο Αγίας Παρασκευής Αθηνών Deree κά).

Hristos Lazarakis
Born in 1957 in Athens. He studied at the Preparatory Vocational 
School of Fine Arts at Panormos, Tinos (1983-1986) under sculptor 
Yannis Maniatakos and painter Yannis Gaitis. He attended cours-
es in Art History, architectural design and marble sculpture. He 
continued with a scholarship at the Athens School of Fine Arts 
(1986−1991) in the sculpture workshop under G. Nikolaidis and Th. 
Papayannis. He graduated with honours from both schools.
He has held 3 solo exhibitions and taken part in many group ones 
as well as in 11 sculpture symposia. His works are in Greece and 
abroad, in private collections and public spaces such as the Ministry 
of Culture, A. Vorres Museum, Hristos Moschandreou Art Gallery 
at Messolongi, IASO Maternity and Gynaecology General Clinic, 
Deree American College at Ayia Paraskevi, Athens, et al.).

Χρήστος Λάμπρου
ΓΛΥΠΤΗΣ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Γεννήθηκε στην Κόνιτσα Ιωαννίνων το 
1951.
Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Εικα-
στικών Τεχνών Ελλάδας (ΕΕΤΕ) στα 
τμήματα Γλυπτικής και Ζωγραφικής. 
Διετέλεσε μέλος του ΔΣ του ΕΕΤΕ για 4 

χρόνια (2004-2008) και στην Εφορεία Γλυτικής για δεύτερη θητεία 
μεχρι σήμερα.
Εχει κανει σπουδες στην Βελλά, στο ΕΚΠΑ και διδάχθηκε την 
εικαστικη γλώσσα απο τους εικαστικούς και φίλους του: Ιωάννα Οι-
κονομίδου, Κυριάκο Ρόκο, Διονύση Γερολυμάτο, Χρήστο Ρηγανά, 
Αριστοτέλη Βαρσσάμη.
Έχει πραγματοποιήσει 18 ατομικές εκθέσεις από το 1978 μεχρι 
σήμερα.
Συμμετείχε σε 4 Εικαστικά Συνέδρια (1995-1997-1998-2003) και σε 
8 Συμπόσια.
Βραβεύθηκε σε Πανελλήνιους καλλιτεχνικούς διαγωνισμούς.
Έργα του βρίσκονται σε υπαίθριους χώρους, Μουσεία, Πινακοθή-
κες καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές.
Ήταν εκπαιδευτικός στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Hristos Labrou
Sculptor and Painter, born in Konitsa, Ioannina in 1951.
He is a member of the Greek Chamber of Fine Arts in the Depart-
ments of Sculpture and Painting. He was a board member of the 
Chamber for 4 years (2004-2008) and currently for a second term in 
the Ephorate of Sculpture. 
He has studied at Vella, at the National and Kapodistrian University 
of Athens and was taught the language of visual arts by his fine art 
friends Ioanna Ikonomidou, Kiriakos Rokos, Dionisis Gerolimatos, 
Hristos Riganas and Aristotelis Varsamis.
Since 1978 he has held 18 solo exhibitions and taken part in 4 Art 
Conferences (1995-1997-1998-2003) and 8 Symposia.
He has won awards in Panhellenic art competitions and his works 
are found in public spaces, museums and art galleries as well as in 
private collections. He taught in primary education.

Σπύρος Λισγάρας
Γεννήθηκε το 1979  στα Ιωάννινα.
Το 1998 εισήχθη στο Προπαρασκευαστι-
κό τμήμα Σχολής Καλών Τεχνών Τήνου 
όπου σπούδασε γλυπτική με Δάσκαλο 
τον Ιωάννη Μανιατάκο και μαρμαρο-
γλυπτική με τον Γεώργιο Σιλίκο. Το 
2001 έλαβε υποτροφία για την Ανώτατη 

Σχολή καλών τεχνών της Αθήνας. Στο διάστημα αυτό μαθήτευσε 
με Δάσκαλο τον Γεώργιο Χουλιαρά, μαθαίνοντας παράλληλα στα 
βοηθητικά εργαστήρια της γλυπτικής την τέχνη του μετάλλου , του 
ξύλου, της τερακότας και του γύψου. Αποφοίτησε αριστούχος από 
την Ανώτατη Σχολή Καλών το 2006.
Από το 2002 έχει συμμετοχές σε πολλές ομαδικές εκθέσεις, ενώ έχει 
παρουσιάσει την προσωπική του δουλειά σε δύο ατομικές εκθέσεις 
το 2015 στην Δημοτική πινακοθήκη Ιωαννίνων και το 2019 στο 
Ίδρυμα Ιωσήφ και Εσθήρ Γκανή.
Έχει συμμετοχές σε συμπόσια γλυπτικής στη Ελλάδα και στο εξω-
τερικό, ενώ έχει λάβει και αρκετές διακρίσεις και βραβεύσεις. Έργα 
του βρίσκονται σε συλλογές ιδιωτικές και δημόσιες στην Ελλάδα 
και στο εξωτερικό.
Από το 2006 έως και σήμερα ζει και εργάζεται στα Ιωάννινα.

Spiros Lisgaras
Born in 1979 in Ioannina.
In 1998 he was admitted to the Preparatory Department of the 
Tinos School of Fine Arts where he studied sculpture under Ioannis 
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Maniatakos and marble sculpture under Yorgios Silikos.
In 2001 he received a scholarship to the Athens School of Fine Arts. 
During this time he apprenticed under Yorgios Houliaras while at 
the same time learning the art of metal, wood, terracotta and plaster 
crafts in the auxiliary sculpture workshops. He graduated with 
honours in 2006.
Since 2002 he has taken part in many group exhibitions and has 
presented his work in 2 solo exhibitions at the Ioannina Municipal 
Gallery in 2015 as the Iosif and Esther Gani Foundation in 2019
He has partaken in national and international sculpture symposia 
and received several distinctions and awards. His works are in 
private and public collections in Greece and abroad.
Since 2006 he has lived and worked in Ioannina. 

Ανδρέας Λόλης
Ο Ανδρέας Λόλης (γ. 1970) είναι 
απόφοιτος της ΑΣΚΤ Αθηνών με δάσκαλο 
τον Θεόδωρο Παπαγιάννη και της 
Ακαδημίας Καλών Τεψνών της Carrara 
στην Ιταλία.
Επιλεγμένες ατομικές εκθέσεις: Έργο 
στην Πόλη, ΝΕΟΝ, Βρεττανική Σχολή 

Αθηνών (2018), Undercurrents, The Breeder, Αθήνα (2015), The 
Breeder Monaco,  Monte Karlo (2013),  και Mϋnchner Kϋnstlerhaus 
στο  Μόναχο (2011).
Επιλεγμένες ομαδικές εκθέσεις: Αντίδωρος - Η Συλλογή του ΕΜΣΤ, 
Friedericianum, Κάσελ, documeta 14 (2017), Ο Κήπος Βλέπει, 
επιμέλεια Άννα Καφέτση, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (2017), 
Μπιενάλε Θεσσαλονίκης 2017, επιμέλεια Μυραγώ Τσιάρα (2017), 
The Body, the Soulm The Place, Εθνικό Μουσείο της Κίνας, 7η 
Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης, Πεκίνο (2017), Yoko Ono Lumiere De 
L’Aube, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Λυόν (2016), 13η Μπιενάλε 
της Λυόν, La Vie Moderne, επιμάλεια Ralph Rugoff (2015), Hell As 
Pavillion, επιμέλεια Νάντια Αργυροπούλου, Palais de Tokyo, Παρίσι 
(2013) και Μονόδρομος, 3η Μπιενάλε της Αθήνας, επιμέλεια Nico-
las Bourriaud, Ξένια Καλπακτσόγλου και Poka Yio (2011). 
Ο Ανδρέας Λόλης δίδαξε στη Διεθνή Καλοκαιρινή Ακαδημία Καλών 
Τεχνών του Σάλτσμπουργκ από το 2016 έως το 2018. 
Εκπροσωπείται από τη γκαλερί The Breeder, Athens.

Andreas Lolis
Born in 1970 and graduated from the Athens School of Fine Arts 

with teacher Theodoros Papayannis  and the Carrara Academy of 
Fine Arts, Italy.
Selected solo exhibitions: Work in the City, NEON, British School 
of Athens (2018), Undercurrents, The Breeder, Athens (2015), The 
Breeder Monaco, Monte Carlo (2013), and Mϋnchner Kϋnstlerhaus,  
Munich (2011).
Selected group exhibitions: Antidoros - The collection of the National 
Museum of Modern Art, Friedericianum, Kassel, Documeta 14 
(2017), The Garden Sees, curated by Anna Kafetsi, Athens Concert 
Hall (2017), Thessaloniki Biennale 2017, curated by Mirago Tsiara 
(2017), The Body, The Soul, The Place, National Museum of 
China, 7th Biennale of Contemporary Art, Beijing (2017), Yoko Ono 
Lumiere De L’Aube, Lyon Museum of Contemporary Art (2016), 13th 
Lyon Biennale, La Vie Moderne, curated by Ralph Rugoff (2015),  
Hellas  pavilion curated by Nadia Argiropoulou, Palais de Tokyo, 
Paris (2013) and Monodromos, 3rd Athens Biennale, curated by 
Nicolas Bourriaud, Xenia Kalpaktsoglou and Roka Yio (2011)
He taught at the International Summer Academy of Fine Arts in 
Salzburg from 2016 to 2018.
He is represented by The Breeder Gallery, Athens.

Λουκάς Λουκίδης  
Γεννήθηκε το 1963 στη Μυτιλήνη. Από το 
1975 ζει στην Αθήνα.
Σπουδές- τίτλοι σπουδών
2018 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχο-
λή αρχιτεκτόνων μηχανικών. Μεταπτυχι-
ακός τίτλος του προγράμματος σπουδών: 
“Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός”.

1991-1996 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Πτυχίο γλυπτικής με 
δάσκαλο το Θόδωρο Παπαγιάννη
1996 Πρόγραμμα Erasmus- γλυπτική στην UdK Berlin με τον γλύ-
πτη David Evison. 
1982-1986 Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά. Πτυχίο διοίκησης 
επιχειρήσεων   
Διδακτικό έργο
Από το 1998 διδάσκει στην ΑΣΚΤ Αθήνας στο Α’ εργαστήριο 
γλυπτικής  
1997-2002 Καθηγητής καλλιτεχνικών στο ιδιωτικό σχολείο Τσουμά-
νη-Κορίλλη.
1997-1999 μαθήματα γλυπτικής στη σχολή Βακαλό
Καλλιτεχνικό έργο
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Έχει πραγματοποιήσεις 6 ατομικές εκθέσεις.
Συμμετείχε σε 2 workshops και σε 8 συμπόσια γλυπτικής/έργα στο 
δημόσιο χώρο.

Lukas Lukidis
Born in 1963 in Mytilini, he has been living in Athens since 1975
Studies - qualifications.
2018, National Technical University of Athens, School of Architec-
ture, postgraduate title of the study program «Design-Space-Cul-
ture».
1991-1996, Athens School of Fine Arts, degree in sculpture under 
Theodoros Papayannis.
1996, Erasmus project - sculpture at UdK Berlin under sculptor 
David Evison.
1982-1986, Bachelor of Business Administration, Higher Industrial 
School of Pireas (University of Pireas). 
Since 1998 he has been teaching at the A sculpture workshop of the 
Athens School of Fine Art.
1997-2002, teacher of arts at the Tsoumani-Korilli private school.
1997-1999, taught sculpture at Vakalo School.
He has 6 solo exhibitions to his name and taken part in 2 workshops 
and 8 sculpture symposia in public spaces.

Francesco Moretti 
Ο Francesco Moretti γεννήθηκε στην Πίζα 
το 1973. Είναι απόφοιτος του Πειραμα-
τικού Καλλιτεχνικού Λυκείου της Λούκκα 
(1988 - 1992) και αριστούχος απόφοιτος 
της Σχολής Καλών Τεχνών της Φλωρε-
ντίας (1993 - 1997), με ειδίκευση στη 
ζωγραφική - χαρακτική και διπλωματική 

εργασία πάνω στο έργο του Frank Stella.
Εργάζεται με τη ζωγραφική, τη γλυπτική, τη χαρακτική, τη φωτογρα-
φία, τη βίντεο-τέχνη, τις εγκαταστάσεις, την εσωτερική διακόσμη-
ση, το ντιζάιν, τη γραφιστική και τη διαφήμιση. Συνεργάστηκε με 
γνωστούς καλλιτέχνες (Keith Haring, Marco Eberle και Θεόδωρος 
Παπαγιάννης) και έχει στο ενεργητικό του πάνω από 20 ατομικές 
εκθέσεις και συμμετοχές σε περισσότερες από 40 ομαδικές εκθέ-
σεις στην Ιταλία, την Ελλάδα, την Ελβετία, τη Γαλλία, την Ουγγα-
ρία, την Ταϊβάν και το Μαρόκο. Δούλεψε, επίσης, ως διακοσμητής 
εσωτερικών χώρων στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Ελβετία, ως 
σχεδιαστής φωτισμών και σκηνογράφος στο θέατρο και τον κινη-
ματογράφο, στην τεχνική διεύθυνση φεστιβάλ και ως επιμελητής 

εικαστικών εκθέσεων για λογαριασμό του Δήμου της Πίζας.
Έργα του βρίσκονται σε δημόσιους χώρους και ιδιωτικές συλλογές 
στην Ιταλία, στην Ταϊβάν, στην Ελλάδα, στο Μαρόκο και στην 
Ελβετία, μεταξύ άλλων στο Ίδρυμα Ifitry στο Μαρόκο, στο Ίδρυμα 
Bisonte στη Φλωρεντία, στον Δήμο Ιωαννίνων, στη συλλογή του 
Πελοποννησιακού Λαογραφικού Μουσείου στο Ναύπλιο, στο Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης Θ. Παπαγιάννης στο Ελληνικό Ιωαννίνων, 
στην Πινακοθήκη Μεσολογγίου, στον χώρο πολιτισμού Φουγάρο 
στο Ναύπλιο. Μεγάλες τοιχογραφίες του βρίσκονται σε δημόσιους 
χώρους στην Πίζα, στην Αθήνα, στο Ναύπλιο και στην Τονάρα της 
Σαρδηνίας.
Tο 2018 εκπροσώπησε την Ιταλία στη Διεθνή Μπιενάλε Χαρακτικής 
στο Κρατικό Μουσείο Καλών Τεχνών στην Ταϊβάν.
Επίσης, έχει επιμεληθεί την καλλιτεχνική διακόσμηση (γλυπτά, 
ζωγραφική, φωτισμός, αντικείμενα), μεταξύάλλων,στονυχτερινόκέ-
ντρο Propagandακ αιτοεστιατόριο PropagandaLoungeστηΒασιλεία 
της Ελβετίας, την καφετέρια  Stekkino στην Πάτρα, το τα ιταλικά 
εστιατόρια  Da Bosco στο Δρέπανο Ναυπλίου και στο Άργος και τα 
ξενοδοχεία:  Hotel Helvezia στην Πίζα,  Αδιάντη  και  Αμυμώνη στο 
Ναύπλιο και  Άμμος  στο Τολό.
Διδάσκει μαθήματα εικαστικών τεχνών στον πολυχώρο πολιτισμού 
Φουγάρο στο Ναύπλιο, στο ΣΕΚ Επιδαύρου και στο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών του Παν. Πελοπον-
νήσου.
Από τον Αύγουστο του 2005 ζει και εργάζεται μεταξύ Ιταλίας και 
Ελλάδας και από το 2011 διατηρεί το καλλιτεχνικό εργαστήριό του 
στο Ναύπλιο.

Francesco Moretti 
Francesco Moretti was born in Pisa in 1973. He received his diplo-
ma in 1992 at the Liceo Artistico Statale di Lucca and in 1997 he 
obtained a Diploma of Painting & Engraving with a distinction at the 
Accademia di Belle Arti in Florence. His dissertation was on Frank 
Stella.
He works with painting, sculpture, engraving, photography, video 
art, installation, interior design, graphic design, advertisement. 
There are several collaborations with Italian and foreign artists, 
among the most significant ones, with Keith Haring, Theodoros 
Papagiannis and Marco Eberle. He has exhibited in 20 solo and 
more than 40 group exhibitions in Italy, Greece, France, Switzer-
land, Hungary, Morocco and Taiwan. He worked in the decoration 
of interiors for private and public spaces in Switzerland, Italy and 
Greece. He worked as light and stage designer in film and theatre 
as well as technical manager of theatre and art festivals. He curated 
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the organization of various artistic events for the Municipality of Pisa 
and for Cantiere San Bernardo.
His works are in public spaces and private collections in Italy, 
Morocco, Taiwan, Switzerland and Greece, among which at the 
Ifitry Centre for Contemporary Art in Essaouira, Morocco, at Bisonte 
Foundation in Florence, Italy, at the Municipality of Ioannina, at the 
Folk Museum of Peloponnese, Nafplio, at the Museum of Con-
temporary Art Th. Papagiannis, Elliniko, Ioannina, at Pinakothiki 
Moschandreou Messolonghi, at Fougaro Art Centre in Nafplio and at 
the  National Taiwan Museum of Fine Arts .
He represented Italy at the International Biennial of Engraving at the 
State Museum of Fine Arts in Taiwan for the 2018 edition.
He teaches visual arts in Fougaro Art Centre, and at the Postgradu-
ate Program of the Theatre Studies Department of the University of 
the Peloponnese.
Since 2005 he lives and works in Nafplio in Greece.

Θανάσης Μπουκουβάλας 
Ο Θανάσης Μπουκουβάλας είναι από 
τον Κρυφοβό Ιωαννίνων. Εργάζεται στο 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. 
Έχει σπουδάσει στην Πλαστικών Τεχνών 
και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής 
Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.

Συμμετείχε στα Συμπόσια Γλυπτικής στο Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης» από το 2011 ως το 2015.
Είναι μέλος και συμμετέχει στις εκθέσεις του Συλλόγου Πτυχιούχων 
Ανωτάτων Σχολών Εικαστικών Τεχνών Ηπείρου.

Thanasis Bukuvalas
Thanasis Bukuvalas is from Kryfovo, Ioannina. He works at the Uni-
versity Hospital of Ioannina. He has studied in the Plastic Arts and 
Art Sciences of the School of Fine Arts of the University of Ioannina.
From 2011 to 2015 he took part in the Sculpture Symposia held at 
the «Theodoros Papayannis»Museum of Contemporary Art .
He is a member of and participates in the exhibitions of the Associa-
tion of Graduates of the Higher Schools of Fine Arts of Ipiros.

Θεόδωρος Παπαγιάννης 
O Θεόδωρος Παπαγιάννης γεννήθηκε στο 
Ελληνικό Ιωαννίνων το 1942. Σπούδασε 
στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ως 
υπότροφος από το 1961 ως το 1966, 
μπήκε πρώτος και αποφοίτησε πρώτος, 
με δάσκαλο τον Γιάννη Παππά.
 Το 1967, μετά τη στρατιωτική του θητεία, 

με διετή υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) 
μελέτησε την Αρχαία Ελληνική Τέχνη της Ελλάδας και της ευρύτε-
ρης περιοχής της Μεσογείου, πραγματοποιώντας μια σειρά από 
ταξίδια στην Αίγυπτο, την Μικρά Ασία, την Κύπρο, την Κάτω Ιταλία, 
τη Σικελία όπως και σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Το 1970 διορίστηκε βοηθός Καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Καλών 
Τεχνών της Αθήνας δίπλα στο δάσκαλό του Γιάννη Παππά.
Το 1974 συνδημιουργεί με 24 συναδέλφους του, το Κέντρο Εικαστι-
κών Τεχνών (Κ.Ε.Τ).
Το 1981-1982 μετεκπαιδεύτηκε στην Ecole Nationale des Arts 
Appliques et des Metiers d’ Art στο Παρίσι, στα νεότερα υλικά της 
γλυπτικής και τις τεχνικές της.
Το 1996-1997, με εκπαιδευτική άδεια έξι μηνών, επισκέφθηκε την 
Αμερική για να μελετήσει εκπαιδευτικά προγράμματα και οργάνω-
ση εργαστηρίων γλυπτικής των Σχολών Τέχνης της Νέας Υόρκης.
Στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών ανταλλαγών του Προγράμματος 
Erasmus, συνδιοργανώνει τακτικά Workshops με την Σχολή του 
Βερολίνου, της Brera και της Bolognia.
Εδώ και μία εικοσαετία πρωτοστατεί στη διοργάνωση Συμποσίων 
Γλυπτικής σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου, αφήνο-
ντας μεγάλου μεγέθους γλυπτά, σε δημόσιους χώρους. Τα γλυπτά 
δημιουργούνται επιτόπου.
Έχει πραγματοποιήσει 45 ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει 
σε πάρα πολλές ομαδικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Μνημει-
ακά γλυπτά του βρίσκονται τοποθετημένα σε ιδιωτικούς χώρους, 
σε μουσεία και ιδιωτικές συλλογές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 
Έχει φιλοτεχνήσει πολλές προτομές και ανδριάντες σημαντικών 
προσωπικοτήτων, καθώς και πολλά μετάλλια, νομίσματα και 
μεγάλες γλυπτικές συνθέσεις, τοποθετημένες σε δημόσιους και 
ιδιωτικούς χώρους.
 Δίδαξε 39 χρόνια και συνταξιοδοτήθηκε το 2009.Είναι σήμερα ομό-
τιμος καθηγητής γλυπτικής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. 
Το 2009 δημιούργησε το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης «Θεόδωρος 
Παπαγιάννης».
Το 2010 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
στο τμήμα Πλαστικών Τεχνών. 
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Το 2015 τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο 
Παπούλια με τον Ανώτερο Ταξιάρχη του Τάγματος του Φοίνικος.
Το 2017 το 10ο Γυμνάσιο Ιωαννίνων τίμησε τον Θεόδωρο Παπα-
γιάννη δίνοντας το όνομά του στο σχολείο.
Το 2019 τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών, με το Αργυρό  Μετάλ-
λιο (Ανώτατη Διάκριση του Ιδρύματος) στην Τάξη των Γραμμάτων 
και των Καλών Τεχνών.
Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία σε διάφορους διαγωνισμούς που 
συμμετείχε, με τελευταίο το πρώτο βραβείο στο διεθνή διαγωνισμό 
για ένα γλυπτό στο Αεροδρόμιο του Σικάγο (2011). Με το έργο του 
έχουν ασχοληθεί επανειλημμένα ο ημερήσιος και ο περιοδικός 
τύπος καθώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό.
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Theodoros Papayannis
Born in 1942 in Elliniko, Ioannina
From 1961 to 1966 he studied with a scholarship at the School of 
Fine Arts under teacher Yannis Pappas. He entered first and gradu-
ated top of his class. 
In 1967, after his military service, with a two-year scholarship from 
the State Scholarship Foundation  he studied the Art of Ancient 
Greece and the wider Mediterranean region, conducting  a series 
of trips to Egypt, Asia Minor, Cyprus, Lower Italy, Sicily and several 
other European countries.
1970, appointed Assistant Professor at the Athens School of Fine 
Arts next to his teacher Yannis Pappas.
1974, together with 24 colleagues he co-founded the Centre for Fine 
Arts. 
1981-1982, further trained at the Ecole Nationale des Arts Appliques 
et des Metiers d’Art in Paris on the latest sculpture materials and 
techniques.
1996-1997, taking a six-month educational leave, he visited the US 
to follow educational programs and organize sculpture workshops at 
the New York Schools of Art.
As part of the educational exchanges of the Erasmus Program, he 
regularly co-organizes Workshops at the Schools of Berlin, Brera 
and Bolognia.
For the past twenty years he has been responsible for setting up 
Sculpture Symposia in various cities of Greece and Cyprus, sculpt-
ing large-scale works in situ in public spaces. 
He has had 45 solo exhibitions and taken part in numerous group 
ones,  in Greece and abroad. Monumental sculptures of his are 
in public spaces, museums and private collections nationally and 

internationally. He has crafted busts and statues of many important 
personalities as well as many medals and coins. Large sculptural 
compositions of his are found in public and private spaces.
 He taught for 39 years before retiring in 2009. He is currently an 
Emeritus Professor of Sculpture at the Athens School of Fine Arts.
2009, founded the Theodoros Papayannis Museum of Contempo-
rary Art.
2010, awarded a tutorage at the Department of Plastic Arts of the 
University of Ioannina.
2015, honoured by the then President of the Republic, Mr. Karo-
los Papoulias, with the title of Senior Brigadier of the Order of the 
Phoenix.
2017, the 10th High School of Ioannina honoured him by taking his 
name.
2019, received the Athens Academy’s highest award, the Silver 
Medal in the Order of Letters and Fine Arts. 
He has won many prizes in various competitions, the most recent 
being the international award for creating a sculpture at Chicago 
Airport (2011). His work has been repeatedly covered by the daily 
and periodical press as well as by the media in Greece and abroad
He lives and works in Athens.

Σύνη Παπαγιάννη
Η Σύνη Παπαγιάννη γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1960.
Από το 1980 έως το 1986 σπούδασε 
ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) τη; Αθήνας 
με δασκάλους τους Γ. Μόραλη και Δ. 
Μυταρά.

Το 1981-1982 έζησε στο Παρίσι, όπου της δόθηκε η δυνατότητα 
να μελετήσει τη ζωγραφική στα μεγάλα μουσεία της Ευρώπης. 
Το 1987-1988 δίδαξε στη μέση εκπαίδευση. Το 1998-1999 δίδαξε 
στα δημοτικά εργαστήρια του Δ. Μεταμόρφωσης. Το 2001 παίρνει 
μέρος στο Β΄ Βαλκανικό Συμπόσιο Ζωγραφικής στο Κοντιά της 
Λήμνου. Το 2014 παίρνει μέρος στο 5ο Συμπόσιο γλυπτικής στο 
μουσείο σύγχρονης τέχνης Θεόδωρος Παπαγιάννης.
Έργα της υπάρχουν στην Πινακοθήκη Κουβουτσάκη, στη συλλογή 
της Εθνικής Τράπεζας, στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών―
Ίδρυμα Βούρου―Ευταξία, στο μουσείο σύγχρονης τέχνης 
Θεόδωρος Παπαγιάννης και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.
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Έχει πραγματοποιήσει 11 ατομικές εκθέσεις κι έχει λάβει μέρος σε 
πολυάριθμες ομαδικές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Syni Papagianni
Born in Athens in 1960
1980-1986, studied painting at the Athens School of Fine Arts under 
G. Moralis and D. Mytaras.
1981-1982, lived in Paris, where she was given the opportunity to 
study the paintings exhibited in major European museums  
1987-1988, taught in secondary education. 
1998-1999, taught at the municipal workshops of Metamorfosi 
Municipality. 
2001, took part in 2nd Balkan Painting Symposium in Kontia, 
Limnos. 
2014, took part in the 5th Sculpture Symposium at the “Theodoros 
Papayannis” Museum of Contemporary Art.
Her artworks are in the Kouvoutsaki Gallery, the National Bank 
collection, the Museum of the City of Athens (Vouros-Eftaxia Foun-
dation), the “Theodoros Papayannis” Museum of Contemporary Art 
and in many national and international private collections.
She has held 11 solo exhibitions and taken part in numerous group 
ones in Greece and abroad.

Έκτωρ Παπαδάκης
1983-1985: Προπαρασκευαστικό 
Σχολείο Καλών Τεχνών Πύργου Τήνου. 
Αποφοίτησε με «Άριστα».
1985-1990: Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών Αθήνας (Τμήμα Γλυπτικής,  
Εργαστήριο Γ. Νικολαϊδη). Αποφοίτησε 
με βαθμό  «Άριστα».
1987-1988:  Εργαστήριο Σκηνογραφίας 

Α.Σ.Κ.Τ. & Εργαστήριο Καλλιτεχνικής Τυπογραφίας Α.Σ.Κ.Τ.  
Αποφοίτησε με βαθμό «Άριστα».
2011-2014: Μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο Δυτικής 
Μακεδονίας, με  τίτλο της Διπλωματικής Εργασίας του «Προτομές 
ιστορικών προσώπων –  Δημιουργία ιστορικών αφηγήσεων».
Από το 2008 διδάσκει Γλυπτική στο Τμήμα Εικαστικών & 
Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών, του 
Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ το 2010 εκλέχθηκε 
μέλος ΔΕΠ.

Hector Papadakis
1983-1985, graduated with «Excellent» from the Preparatory School 
of Fine Arts of Pyrgos on Tinos.
1985-1990, graduated with «Excellent» from the Department of 
Sculpture (Y. Nikolaidis Workshop) of  the Athens School of Fine 
Arts. 
1987-1988, graduated with «Excellent» from the Scenography and 
Artistic Typography workshops of the Athens School of Fine Arts.  
2011-2014, received a Master’s from the University of Western 
Macedonia, the title of his thesis being  «Busts of historical figures - 
Creation of historical narratives».
Since 2008, he has been teaching Sculpture at the Department 
of Fine & Applied Arts at the School of Fine Arts of the University 
of Western Macedonia, where in 2010 he was elected a faculty 
member.

Πατσέλης Αλτίν 
Σπουδές
▪ Το 1988 τελειώνει το Καλλιτεχνικό 
Λύκειο στο Τμήμα Γλυπτικής στο Φιέρι 
Αλβανίας. 
▪ Το Σεπτέμβριο 2007 αποφοίτησε με 
άριστα από την Ανώτατη Σχολή Καλών 
Τεχνών στην Αθήνα  Τμήμα Γλυπτικής με 

καθηγητή τον Θεόδωρο Παπαγιάννη.
Συμμετείχε σε πολλές καλλιτεχνικές δραστηριότητες, ομαδικές 
εκθέσεις και Bienale καθώς και συμπόσια γλυπτικής
Έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία σε δημόσιου διαγωνισμούς. Έργα 
του είναι τοποθετημένα σε διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Patselis Altin
1988, graduated from the Art Lyceum Sculpture Department in Fier, 
Albania.
September 2007, graduated with honours from the Athens School 
of Fine Arts, Department of Sculpture under professor Theodoros 
Papayannis.
He has taken part in many art displays, group exhibitions and 
Bienale as well as sculpture symposia and received many awards 
in public competitions. His artworks are located in various parts of 
Greece.
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Ποιμενίδης Ιορδάνης 
Γεννήθηκε στην Κατερίνη. Εργάζεται στην 
(ΕΦ.Α.Π) Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας. 
Πραγματοποιεί γλυπτά με ανακυκλώσιμα 
υλικά. Είναι αυτοδίδακτος και ασχολείται 
συστηματικά με αυτό το είδος της γλυπτι-
κής από το 2004.
Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές 

εκθέσεις και συμπόσια γλυπτικής, ειδικά στο Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης «Θεόδωρος Παπαγιάννης».
Έχει δημιουργήσει αρκετά έργα, μικρών και μεγάλων διαστάσεων. 
Έργα του βρίσκονται σε δημόσιους χώρους.

Pimenidis Iordanis
Born in Katerini and works at the Pieria Ephorate of Antiquities. 
Makes sculptures with recyclable materials. He is self-taught and 
systematically creates in this type of sculpture since 2004.
He has taken part in many group exhibitions and sculpture sym-
posia, in particular at the «Theodoros Papayannis» Museum of 
Contemporary Art. 
He has created a number of in small and large artworks, some of 
which are in public areas.

Ρηγανάς Χρήστος
Γεννήθηκε στην Καλαμάτα το 1944.
Σπόυδασε γλυπτική στην Α.Σ.Κ.Τ Αθή-
νας. Ζει κι εργάζεται στην Καλαμάτα από 
το 1980.
Έχει διακριθεί σε πανελλήνιους διαγω-
νισμούς μνημειακής γλυπτικής με πρώτα 
βραβεία, δεύτερα, τρίτα και επαίνους. 

Έχει 7 ατομικές εκθέσεις και πολλές ομαδικές.
Έχει λάβει μέρος στην Art Athena κατά τα έτη 1994 και 2005.
Έχει συνεργασθεί με πολλές αίθουσες τέχνης.
Έχει δείξει δουλειά του στις χώρες: Γαλλία, Γερμανία, Μ.Βρετανία, 
Ελβετία, Ιταλία, Ρουμανία, Κύπρο, Η.Π.Α.
Έχει φιλοτεχνήσει έργα μεγάλων διαστάσεων Μνημειακής και 
Εικαστικής Γλυπτικής, τα οποία βρίσκονται σε πολλές πόλεις της 
Ελλάδας και της Κύπρου.
Έργα του, εκτός από υπαίθριους χώρους βρίσκονται στο  ΥΠ.ΠΟ, 
στην Εθνική Πινακοθήκη και σε ιδιωτικές συλλογές, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Έχει λάβει μέρος σε 16 Συμπόσια Γλυπτικής, φιλοτεχνώντας έργα 

μεγάλων διαστάσεων.
Η παρουσία του στο χώρο της γλυπτικής είναι συνεχής από το 
1970.

Riganas Hristos
Born in Kalamata in 1944 where he has been living and working 
since 1980.
Studied sculpture at the Athens School of Fine Arts and has been 
distinguished in pan-Hellenic monumental sculpture competitions, 
being awarded first, second and third prizes and commendations
He has 7 exhibitions to his name and taken part in many group ones 
as well as in the 1994 and 2005 Art Athina
He has collaborated with many art galleries and has exhibited in 
France, Germany, Great Britain, Switzerland, Italy, Romania, Cyprus 
and USA.
He has crafted large-scale pieces of Monumental and Visual Sculp-
ture sited in many cities of Greece and Cyprus.
His works, apart from in open-air, are found in the Ministry of 
Culture, the National Gallery and in private collections, both national 
and international.
His presence in the field of sculpture has been nonstop since 1970 
and he has crafted large-scale pieces in 16 Sculpture Symposia.

Κυριάκος Ρόκος
O  Kυριάκος  PΟΚΟΣ, του Kλεάνθη και 
της Πελαγίας, κατάγεται από το Μέτσοβο 
και γεννήθηκε στα Γιάννενα τον Mάιο του 
1945.
Είναι  Γλύπτης . Ως τακτ . Καθηγητής  στο 
Τμήμα  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ  
και  ΕΡΓΩΝ  ΤΕΧΝΗΣ  του  ΤΕΙ  της  

ΑΘΗΝΑΣ οργάνωσε  το  πρώτο  εργαστήριο  Γλυπτικής. Σήμερα 
είναι  Ομότιμος στο Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων 
Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Σπούδασε γλυπτική στην AΝΩΤΑΤΗ  ΣΧΟΛΗ  ΚΑΛΩΝ  ΤΕΧΝΩΝ  
της  ΑΘΗΝΑΣ, με δάσκαλο τον Γιάννη Παππά κι ύστερα, με υπο-
τροφία της Aκαδημίας Aθηνών (κληροδότημα Ουρανίας Κωνσταντι-
νίδη), δούλεψε στο Παρίσι, κοντά στον Kώστα Kουλεντιανό και στο 
εργαστήριο του Σεζάρ στην Ecole Superieure des Beaux Arts.
Aπό το 1972 μέχρι το 2019 έχει κάνει τριάντα εννέα ατομικές 
εκθέσεις στην Eλλάδα και στο εξωτερικό και έχει λάβει μέρος σε 
πολλές ομαδικές και διεθνείς εκθέσεις καθώς και σε Συμπόσια 
. Έργα του υπάρχουν σε δημόσιους χώρους στην Αθήνα, στον 
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Πειραιά, στα Γιάννενα, στο Μέτσοβο, στη Νάξο, στη Θεσσαλονίκη, 
στην Κατερίνη, στην Καρδίτσα, στην Αμαλιάδα, στη Λέσβο, στην 
Τρίπολη, στην Πάρο, στην Καλαμάτα, στη Χίο, στο Ηράκλειο, στο 
Λουξεμβούργο, Λετονία, Βερολίνο, Παρίσι και στην Πόλη Horse της 
Σουηδίας. Συνεργάστηκε με το Θέατρο Tέχνης του Kαρόλου Kουν, 
το Eθνικό Θέατρο και το Περιφερειακό Θέατρο Iωαννίνων.
Aπό το 1975 κείμενά του δημοσιεύονται σε εφημερίδες και περιοδι-
κά.  Έχει εκδώσει τα βιβλία: “Σχέδια” (1972), “Aποτυπώματα 1967-
1975” (1978), “Tαξίδια με στυλό διαρκείας” (APIVITA, 1994),  “Ένας 
επικίνδυνος γλύπτης” (Εκδόσεις Καστανιώτη, 1996),  “Γλυπτική σε 
κοινή θέα” (2002), “31 σχέδια και 1 γλυπτό ζητούν ποιητή” (2005)  
“Η πεταλούδα του Ινσένμπορν” (Εκδόσεις Καστανιώτη 2008),  
“Ανοξείδωτα Ταξίδια” (Έκδοση Ιδρύματος Κατσάρη 2008), “Απ’ 
τα Σκεψοχώραφα Βιολογικής Καλλιέργειας” (Έκδοση Νομαρχίας 
Πειραιά).
Στο διάστημα 1981-1983 δίδαξε ελεύθερο σχέδιο στη Σχολή Bακαλό.
Είναι μέλος του Ε.Ε.Τ.Ε. και του συλλόγου γλυπτών Ελλάδας.

Kiriakos Rokos
Son of Kleanthis and Pelagia, his roots are from Metsovo. He was 
born in Ioannina in May 1945
He is a Sculptor. As Professor of the Department of Preservation 
of Antiquities and Works of Art at The Technological Educational 
Institute of Athens, he organized the first sculpture workshop. Today 
he is an Emeritus Professor of the Department of Preservation of 
Antiquities and Works of Art at the University of West Attica
He studied sculpture at the Athens School of Fine Arts under Yannis 
Pappas and later, with a scholarship from the Academy of Athens 
(bequeathed by Urania Konstantinidis), he worked in Paris next 
to Kostas Kulentianos and at the workshop of César at the Ecole 
Superieure des Beaux Arts
From 1972 to 2019 he has held 39 solo exhibitions both in Greece 
and abroad and has taken part in many national and international 
group exhibitions and symposia. His works are in public areas of 
Athens, Pireas, Ioannina, Metsovo, Naxos, Thessaloniki, Katerini, 
Karditsa, Amaliada, Lesvos, Tripoli, Paros, Kalamata, Hios, Her-
aklion, Luxembourg, Latvia, Berlin, Paris and the Swedish town of 
Horse. He has collaborated with the Karolos Koun Art Theatre, the 
National Theatre and the District Theatre of Ioannina
Since 1975 he has had writings published in newspapers and maga-
zines and published the books, «Sketches» (1972), «Imprints 1967-
1975» (1978), «Travels with a Ballpoint Pen» (APIVITA, 1994), «A 
Dangerous Sculptor» (Kastaniotis Publications, 1996), «Sculpture 
in Common View” (2002), “31 Drawings and 1 Sculpture in search 

of a Poet” (2005), “The Butterfly of Insenborn ”(Kastaniotis Publi-
cations, 2008), “Stainless Steel Travels” (Published by the Katsari 
Foundation, 2008), “From the Thought Fields of Organic Cultivation” 
( Published by the Prefecture of Pireas).
From 1981 to 1983 he taught freehand design at Vakalo School.
He is a member of the Hellenic Chamber of Fine Arts and the Hel-
lenic Sculpture Association.

Δημήτρης Σκαλωτός
Γλύπτης. Πτυχίο Σχολής Καλών Τεχνών 
Πανόρμου Τήνου και Πτυχίο Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα (Α εργαστή-
ριο γλυπτικής Θ. Παπαγιάννης). 
Επιλεκτικά μερικές από τις εκθέσεις/
συμπόσια που συμμετείχε: το 2010 και το 
2012 παρουσίασε δυο ατομικές εκθέσεις 

στο ξενοδοχείο Hilton και στη γκαλερί Siakos/Hanappe αντίστοιχα 
και το 2013 ατομική έκθεση στο μουσείο μαμρμαροτεχνείας Πύργου 
Τήνου (Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιως(τράπεζα).  Επιλεκτικά 
τα διεθνή συμπόσια στα οποία συμμετείχε: το 2007 στο Aswan και 
στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, το 2008 στο Κάιρο και στο Dubai 
όπου και απέσπασε το πρώτο βραβείο Γλυπτικής. Τα πρόσφατα 
συμπόσια γλυπτικής στην Ελλάδα στα οποία συμμετείχε είναι: το 
2009 στα Ιωάννινα στο Μουσείο Θεόδωρου Παπαγιάννη, το 2011 
στο συμπόσιο της Πάρου, το 2016 στο συμπόσιο του  Μουσείου 
Μαρμαροτεχνείας στον Πύργο Τήνου, το 2018 στο συμπόσιο Δή-
μου Μεταμόρφωσης, και έχει επιμεληθεί τα συμπόσια του  Μουσεί-
ου Μαρμαροτεχνείας στον Πύργο Τήνου 2016-2018 και 2020.

Dimitris Skalotos
Sculptor with degrees from the Panormos School of Fine Arts on 
Tinos and the Athens School of Fine Arts (Th. Papayannis sculpture 
workshop A).
Selectively listed are the exhibitions/symposia he has taken part in. 
2010 and 2012, solo exhibitions at the Hilton Hotel and the Siakos/
Hanappe Gallery respectively. 2013, solo exhibition at the Marble-
works Museum of Pyrgos in Tinos (Cultural Foundation of the Pireas 
Group (bank). 
He has taken part in international symposia such as at Aswan and 
Alexandria, Egypt in 2007 and in Cairo and Dubai in 2008 where 
he was awarded the first prize for sculpture. The most recent 
sculpture symposia in Greece in which he took part are: 2009 at the 
Theodoros Papayannis Museum of Contemporary Art, 2011 at the 
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Paros Symposium, 2016 at the symposium of the Pirgos Museum of 
Marble Craft in on Tinos, 2018 at the symposium of the Municipality 
of Metamorphosis. Moreover, he curated the 2016-2018 and 2020 
sculpture symposia of the Pirgos Museum of Marble Craft on Tinos.

Fatos Shuli
Γεννήθηκε το 1972
ΣΠΟΥΔΕΣ
1986-1990, Artistic High School, Jakov 
Xoxa Fier, Απόφοιτος τμήματος γλυπτικής 
και κεραμικής 
1992-1996, Academy of Fine Arts Tirana, 
Απόφοιτος γλυπτικής

2005, Αναγνώριση διπλώματος από την Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών Αθήνας
WORK EXPERIENCE
Το διάστημα 2013-2015 εργάστηκε ως γλύπτης στο Δημαρχείο του 
Fier. 
Πραγματοποίησε γλυπτά σε δημόσιους χώρους και συμμετείχε σε 
πολλά συμπόσια γλυπτικής.

Fatos Shuli
Born in 1972
1986-1990, Artistic High School, Jakov Xoxa Fier, Graduate of the 
Sculpture and Ceramics Department.
1992-1996, Academy of Fine Arts Tirana, Graduate of Sculpture.
2005, Recognition of his Degree by the Athens School of Fine Arts
2013-2015, worked as a sculptor at the City Hall of Fier.
He has sculptures in public areas and taken part in many sculpture 
symposia. 

Αντώνης Τριανταφύλλου 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. 
Σπουδές: Το 1997 εισάγετε στη Σχολή 
Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου. Κατά τη 
διάρκεια των σπουδών του λαμβάνει τρία 
βραβεία για την απόδοση του στην τέχνη. 

Το 2000 αριστεύει και εισάγεται με υποτροφία στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών της Αθήνας, όπου φοιτά στο Α΄ Εργαστήριο γλυ-
πτικής με δάσκαλους το Θόδωρο Παπαγιάννη και το Νίκο Τρανό. 
Παρακολουθεί τα εργαστήρια κεραμικής, ψηφιδωτού γυψοτεχνίας, 
φωτογραφίας, σκηνογραφίας, πολυμέσων – υπερμέσων. Ολοκλή-

ρωσε τις σπουδές του το 2006 με άριστα.
Συμμετείχε σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και έχει λάβει μέρος ως 
συνεργάτης, αλλά και ως γλύπτης σε 5 συμπόσια γλυπτικής στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Από το 2002 εργάζεται σε Διεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού. 
Έργα από την προσωπική του δουλειά κοσμούν δημόσιες και 
ιδιωτικές συλλογές. Ενεργό μέλος μεταξύ άλλων της ΕΠΑΣΚΤ και 
του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.

Antonis Triantafillou
Born in Athens in 1972
1997, enters the Panormos School of Fine Arts on Tinos, receiving 
three awards for his performance in art during his time of study. In 
2000 he excelled and was admitted with a scholarship to the Athens 
School of Fine Arts where he followed the A Sculpture Workshop 
under Thodoros Papayannis and Nikos Tranos. He attended 
workshops on ceramics, mosaic plastering, photography, scenog-
raphy, multimedia - hypermedia. He completed his studies in 2006 
graduating with honours.
He has taken part in many group exhibitions, and as a collaborator 
as well as a sculptor in 5 sculpture symposia in Greece and abroad
Since 2002 he has been working in the Administration of the Min-
istry of Culture. His artworks adorn public and private collections. 
Amongst others, he is an active member of the Union of Graduates 
of the School of Fine Arts and of the Hellenic Chamber of Fine Arts.

Δημήτρης Φωτίου 
Ο Δημήτρης Φωτίου σπούδασε Γλυπτική 
στην Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας 
(1994-2000) με Καθηγητή τον Θεόδωρο 
Παπαγιάννη και στη συνέχεια με υποτρο-
φία του ΙΚΥ, συνέχισε τις σπουδές του 
στο Wimbledon School of Arts στο Λον-
δίνο αποκτώντας μεταπτυχιακό δίπλωμα 

Καλών Τεχνών (MFA) στη Γλυπτική (2001). Ζεί και εργάζεται στην 
Αθήνα.
Θεματικά προσεγγίζει εννοιακές ενότητες όπως επικοινωνία, 
γλώσσα, πληροφορία, ενώ τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιεί την 
τεχνολογία για την δημιουργία των έργων του. Έργα του βρίσκονται 
στον πραγματικό αλλά και τον δυνητικό χώρο.
Έχει συμετάσχει σε Συμπόσια και Εκθέσεις στην Ελλάδα, ΗΠΑ, 
Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία, Αυστρία, Γερμανία, Ιρλανδία, 
Τουρκία, πολλές στο διαδίκτυο και έχει κάνει δύο ατομικές.
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Περισσότερες πληροφορίες για τη δουλειά του είναι διαθέσιμες 
στην ιστοσελίδα www.fotiou.net

Dimitris Fotiou
1994-2000, studied Sculpture at the Athens School of Fine Arts 
under Professor Theodoros Papayannis. Earning a grant from 
the State Scholarships Foundation, he continued his studies at 
the Wimbledon School of Arts in London from where, in 2001, he 
obtained a postgraduate degree in Fine Arts. He lives and works in 
Athens.
Thematically, he deals with conceptual themes of communication, 
language and information, while in recent years he has employed 
technology in his creations. His artworks are in both real and poten-
tial space.
He has taken part in group symposia and exhibits in Greece, USA, 
England, France, Italy, Holland, Austria, Germany, Ireland and 
Turkey, many of which via the internet and has two solo exhibitions 
to his name.
More information about his work is available at www.fotiou.net

Λεωνίδας Χαλεπάς
Ο Λεωνίδας Χαλεπάς είναι γλύπτης και 
ζει στον Πύργο της Τήνου. Είναι Διευ-
θυντής και Καθηγητής Γλυπτικής του 
Προπαρασκευαστικού και Επαγγελματι-
κού Σχολείου Καλών Τεχνών Πανόρμου 
Τήνου.
Σπουδές: πτυχίο και μεταπτυχιακό στη 

Γλυπτική (ΑΣΚΤ, μαθητής του Θεόδωρου Παπαγιάννη, και Pratt 
Institute NYC, Fulbright Scholar), πτυχίο στην Αρχιτεκτονική (ΕΜΠ), 
διεπιστημονικό μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Ανθρωπολογία και 
Υλικό Πολιτισμό (SRU, Univ. East Anglia, fees scholarship).
Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις και συμπόσια 
γλυπτικής.

Leonidas Halepas
Lives in Pirgos on Tinos and is Director and Professor of Sculpture 
of the Panormos Preparatory and Vocational School of Fine Arts on 
Tinos.
He holds a bachelor’s and master’s degree in Sculpture (Athens 
School of Fine Arts under Theodoros Papayannis, and Pratt Institute 
NYC, Fulbright Scholar), a degree in Architecture (National Techni-
cal University of Athens) and an interdisciplinary Master’s Degree in 

Social Anthropology and Material Culture (SRU Univ. East Anglia, 
fees scholarship).
He has taken part in numerous group exhibitions and sculpture 
symposia.

Χριστογιάννης Δημήτρης
ΣΠΟΥΔΕΣ
1998-2004, Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών, Αθήνα, πτυχίο Γλυπικής με 
Καθηγητή τον Θεόδωρο Παπαγιάννη. 
Παράλληλα, παρακολουθεί μαθήματα στο 
εργαστήριο φωτογραφίας με δάσκαλο 
τον κο Μπαμπούση και στο εργαστήριο 

Πολυμέσων-VIDEO με δάσκαλο τον Καθηγητή Σαντοριναίο Μάνθο. 
1995-1998,  Σχολή Μαρμαροτεχνίας Τήνου.
1988-1991,  Μηχανολογία ΤΕΙ  Πειραιώς. 
1978-1983, Μαθήματα βιολιού και θεωρίας της μουσικής ωδείο 
Αργυρούπολης.
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
2010, Eργάζεται ως υπεύθυνος στο εργαστήριο του μαρμάρου στη 
Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας ως ΕΔΙΠ 2005 έως σήμερα εργάζεται 
ως καθηγητής Εικαστικών στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση. 
1998, εργάζεται για έξι μήνες στα αναστηλωτικά έργα του Παρθε-
νώνα.
1995 εως 1998 εργάζεται σε εργαστήρια λαϊκής  μαρμαροτεχνίας 
στον Πύρο της Τήνου.
Έχει πραγματοποιήσει μία ατομική έκθεση και συμμετείχε σε πολ-
λές ομαδικές και workshops. Συμμετείχε σε 11 συμπόσια γλυπτικής 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Hristoyannis Dimitris
1998-2004, obtained a degree in sculpture from the Athens School 
of Fine Arts under Professor Theodoros Papayannis. At the same 
time, he attended classes at the photography workshop under Mr. 
Babusis and in the Multimedia-VIDEO workshop under Professor 
Santorineos Manthos.
1995-1998, studied at the School of Marble Crafts, Tinos.
1988-1991, studied engineering at the Technological Educational 
Institute of Pireas aka The Pireas University of Applied Sciences
1978-1983, took violin and music theory lessons at the Argiroupolis 
Conservatory.
1995-1998, worked at folk-art marble workshops in Pirgos on Tinos. 
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1998, spent six months at the Parthenon restoration works on the 
Acropolis in Athens.
2010, managed the marble workshop at the Athens School of Fine 
Arts as a Workshop Teaching Staff.
Since 2005 he has been teaching Fine Arts in Secondary and 
Primary Education. 
He has held one solo exhibition and taken part in many group 
exhibitions and workshops including 11 sculpture symposia in both 
Greece and abroad.

Γιώργος Χουλιαράς
Γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1947. Απο-
φοίτησε από τη Ζωσιμαία Σχολή το 1964. 
Από το 1965 ως 1970 σπουδές Γλυπτικής 
στην Α.Σ.Κ.Τ., κοντά στον Γ. Πάππα.
1972 - 74 Υποτροφία εσωτερικού Ι.Κ.Υ. 
Ταξίδια και μελέτες πάνω στην Ελληνική 
Τέχνη, με την παρακολούθηση του Γ. 

Πάππα. 
1974 - 75 Βρίσκεται στην Αγγλία, με υποτροφία του Ε.Ο.Ε.Χ., 
όπου παρακολουθεί στο West Surrey College of Art, στο εργαστήρι 
Γλυπτικής και Κεραμικής 
1975 - 77 Μετακομίζει στο Παρίσι, όπου παρακολουθεί Γλυπτική 
στην Ecole des Beaux - Arts εργαστήρια Cesar και Κεραμική στην 
Ecole Superieure des Arts et Metiers. Καλοκαίρι του 1977 γυρνάει 
στη Ελλάδα και οργανώνει εργαστήρι Γλυπτικής 
1978 Μαζί με 2- 3 συναδέλφους δημιουργεί το Σύλλογο Γλυπτών, 
με σκοπό να οργανώνει υπαίθριες εκθέσεις και την ανάδειξη της 
Σύγχρονη Γλυπτικής. 1981 Συμμετέχει, εκπροσωπώντας την Ελλά-
δα στην Βαλκανική Έκθεση του Βουκουρεστίου. Τιμητική διάκριση 
και αγορά του έργου. 
Από το 1980 μέχρι σήμερα συνεργάζεται με το ζεύγος αρχιτεκτόνων 
Αντωνακάκη.
Έκανε δέκα ατομικές εκθέσεις, συμμετείχε σε πλήθος από ομαδικές 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε πάρα πολλά συμπό-
σια γλυπτικής, εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι στα Γιάννενα, 
Λεμεσσό Κύπρου, Καλαμάτα, γήπεδο Καραϊσκάκη, Καρδίτσα, 
Αιγάλεω, Αγία Παρασκευή, Μέτσοβο.
2001 Εκλέγεται καθηγητής Γλυπτικής στην ΑΣΚΤ. 
2003-06  Εκλέγεται Αντιπρύτανης στην ΑΣΚΤ 
Δημιούργησε πολλά έργα στο δημόσιο χώρο και συνεργάστηκε με 
σημαντικούς έλληνες αρχιτέκτονες.
2012 Ελληνικό Ιωαννίνων, κατασκευή γλυπτού στο μουσείο του 

Θεόδωρου Παπαγιάννη.
Σήμερα είναι ομότιμος καθηγητής γλυπτικής της Α.Σ.Κ.Τ. Αθηνών.

Yorgos Huliaras
Born in Ioannina in 1947.
1964, graduated from the Zosima School.
1965-1970, studied Sculpture at the Athens School of Fine Arts, 
next to G. Pappas.
1972-74, awarded a domestic Scholarship from the State Scholar-
ships Foundation.  Travelled extensively to study Greek Art under 
the guidance of G. Pappas.
1974-75, was in England with a scholarship from the Hellenic Na-
tional Organization of Handicrafts.
1975–77, moved to Paris and attended sculpture courses at the 
Ecole des Beaux - Cesar Arts as well as ceramics workshops at the 
Ecole Superieure des Arts et Metiers. In the summer of 1977 he 
returned to Greece to set up a sculpture workshop.
1978, with colleagues he formed the Sculptor’s Association with the 
purpose of setting up open-air exhibitions and promoting Contempo-
rary Sculpture.
1981, represented Greece at the Balkan Exhibition in Bucharest. He 
achieved an honorary distinction and sale of his artwork.
Since 1980 he has been working with the Antonakakis duo of 
architects.
He has held ten solo exhibitions and taken part in numerous group 
exhibitions both in Greece and abroad. He has also been in many 
sculpture symposia, the most noteworthy having taken place in Io-
annina, Limassol, Kalamata, Karaiskaki Stadium (Pireas), Karditsa, 
Egaleo, Agia Paraskevi and Metsovo.
2001, elected Professor of Sculpture at the Athens School of Fine 
Arts.
2003-06, elected Vice Dean of the Athens School of Fine Arts.
He has crafted many artworks for public spaces and has worked 
with notable Greek architects.
2012, created a sculpture at theTheodoros Papayannis Museum of 
Contemporary Art at Elliniko, Ioannina, 
He is an Emeritus Professor of Sculpture at the Athens School of 
Fine Arts.
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