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Γιάννε Ειρήνη

Γεννήθηκε στη Σπάρτη. Σπούδασε Συντήρηση Αρχαιοτήτων 
& Έργων Τέχνης στο ομώνυμο τμήμα της Σχολής Γραφικών 
Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας. Είναι 
Πτυχιούχος Πιάνου του Ελληνικού Ωδείου. Πραγματοποιεί 
μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Διοίκησης Πολιτισμικών 
Μονάδων, του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Έχει εργαστεί στην Εθνική Πινακοθήκη-Μουσείο Αλέξανδρου 
Σούτζου, στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, Αργολίδας 
και Λακωνίας για την εκπόνηση μελετών και τη συντήρηση 
μυκηναïκών, ρωμαïκών και βυζαντινών τοιχογραφιών, 
καθώς και στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης.

Έχει επίσης εργαστεί ως σχεδιάστρια αρχιτεκτονικού σχεδίου, 
διδάσκει συντήρηση έργων τέχνης, ελεύθερο σχέδιο και ζωγραφική σε 
δημόσιες σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης. Έχει πραγματοποιήσει 
πέντε ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής, στην Σπάρτη και στην Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας:  
e mail: e_gian@yahoo.gr

τηλ: 6974602521



Γραμματικάκη Αλεξία

Γεννήθηκα το 1979 στην Αθήνα αλλά δεν μου φαίνεται καθόλου!!! 
Κάποια στιγμή που έπρεπε να αποφασίσω τι θα γίνω όταν μεγαλώσω 
έλεγα πως θα γίνω αρχαιολόγος, μετά που είδα τι κάνανε ήθελα να 
γίνω εργάτης ανασκαφών και τελικά έγινα συντηρήτρια! Ανάθεμα 
την ώρα και τη στιγμή! Από σύμβαση σε σύμβαση σαν νομάς 
γυρνούσα την Ελλάδα... τα τελευταία χρόνια έχω κατασκηνώσει στα 
Χανιά κι όταν δεν έχω σύμβαση ασχολούμαι με την παραδοσιακή 
καλλιέργεια, την παρασκευή καλλυντικών και θεραπευτικών 
φυσικών σκευασμάτων και με τις κατασκευές από ξύλο. Το ξύλο 
είναι ένα υλικό που όσο το γνωρίζω με μαγεύει, κάθε καινούριο 
είδος είναι μια καινούρια ανακάλυψη και σαν να μου μιλάει μου 
δίνει συνεχώς καινούριες ιδέες κι έχω κάψει την κεφαλή μου!  

Στοιχεία επικοινωνίας: 

e mail: hohlidaki@hotmail.com

τηλ: (+30)6972427375



Δημητρίου Γιώργος

Ο Γιώργος Δημητρίου γεννήθηκε στην Νέα Σμύρνη το 1985. 
Ζωγραφική: Από νωρίς παρατηρήθηκε η έφεσή του στην τέχνη και σαν 
αρχή παρακολούθησε για δύο έτη μαθήματα στο τμήμα ζωγραφικής 
του Ερυθρού Σταυρού. Σε ηλικία 17 ετών και για τρία έτη ασκήθηκε στη 
ζωγραφική και τις τεχνικές της στο εργαστήριο “Τέχνη ίσον γέννηση” 
με δασκάλα τη Χριστίνα Μούρα. Έχοντας ταχεία εξέλιξη, έλαβε μέρος 
στις εξετάσεις της Σχολής Καλών Τεχνών και σε ομαδικές εκθέσεις του 
εργαστηρίου. Επίσης συμμετείχε σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις, όπως 
στο HILTON ATHENS HOTEL το 2009, στον πολιτιστικό οργανισμό της 
Νέας Σμύρνης στην αίθουσα “ΓΑΛΑΞΙΑΣ” το 2013. Είναι απόφοιτος του 
τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης των Τ.Ε.Ι Αθήνας. 
Εργάστηκε ως πορτρετίστας τα καλοκαίρια στη Μήλο και τη Σύρο και την 
περίοδο 2012-2014 στο Θησείο. Θέατρο: Συμμετείχε για δύο έτη στην 
ερασιτεχνική θεατρική ομάδα του δήμου Νέας Ερυθραίας  με δάσκαλο 
τον Νίκο Μπουσδούκο και έλαβε μέρος σε διάφορες παραστάσεις.

Στοιχεία επικοινωνίας:

e-mail: geofocusgr@gmail.com

τηλ. 6984066327



Δράκου Δήμητρα

Σπούδασε Συντήρηση Έργων Τέχνης στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας και 
συνέχισε με Master of Arts στην Πολιτιστική Διαχείρηση Arts 
and Heritage Management στο London Metropolitan Universi-
ty (2010-2011). Δούλεψε σε διαφορους πολιτιστικούς φορείς σε 
διάφορα projects και τo 2013, ίδρυσε την διαδικτυακή γκαλερί 
ART ARC με στόχο την προβολή αυθεντικών έργων νέων και 
καταξιωμένων καλλιτεχνών στο ευρύ κοινό. Η ηλεκτρονική γκαλερί 
αναλαμβάνει:  την πώληση / έκθεση έργων τέχνης και την προώθηση 
των καλλιτεχνών με τη βοήθεια σύγχρονων μέσων προβολής.

Το όραμα της gallery είναι να προσφέρει 
πρωτότυπα αυθεντικά έργα τέχνης σε προσιτές τιμές.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Art Arc 

web: www.artarc.gr 

email: mimidrakou@gmail.com

τηλ.: (+30) 6945781410



Δρόσος Φίλιππος

Ο Φίλιππος Δρόσος γεννήθηκε το 1979, στη Θεσσαλονίκη. Σε 
ηλικία 12 ετών παρακολούθησε τα πρώτα μαθήματα ζωγραφικής 
με δάσκαλο τον κ. Μανώλη Κατσαρίδη και λίγα χρόνια αργότερα 
διδάχθηκε ελεύθερο σχέδιο στα εργαστήρια του κ. Χριστόπουλου και 
της ζωγράφου κας Ναταλίας Θωμαΐδη. Το 2003 αποφοίτησε από τη 
Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών και συγκεκριμένα 
από το τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης.

Η πρώτη του συμμετοχή σε ομαδική έκθεση δημιουργιών 
πραγματοποιήθηκε το 2005, στο Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης. 
Τον Ιανουάριο του 2008 παρουσίασε σε συνεργασία με το Δήμο 
Γιαννιτσών, την πρώτη του ατομική έκθεση ζωγραφικής με τίτλο 
«Ημερολόγιο» και τον Ιούνιο του 2010, στο χώρο του Αλατζά Ιμαρέτ, τη 
δεύτερη, με τίτλο «Αντί Λόγου», σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία 
Πολιτισμού & Νεολαίας Θεσσαλονίκης και της Δημοτικής Πινακοθήκης. 
Ακολούθησαν τρεις διαδοχικές παρουσιάσεις έργων στο εστιατόριο – 
wine bar Παπαρούνα. Η πρώτη τον Ιανουάριο του 2013, με τίτλο «Μια 
μικρή ιστορία», η δεύτερη τον Απρίλιο του ίδιου έτους με τίτλο «4 μύθοι» 
και η τελευταία τον Ιανουάριο του 2016 με τίτλο «1000+1 Γερανοί».

Στοιχεία επικοινωνίας:

email: filipposdrossos@yahoo.gr 

τηλ.: 6977593957



Ζαβιτσάνου Αβροκώμη - Τζώρα Βασιλική

Η Αβροκώμη Ζαβιτσάνου είναι αρχιτέκτονας, απόφοιτος του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
και συντηρήτρια αρχαιοτήτων και έργων τέχνης, απόφοιτος της Σχολής 
Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. 
Κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πολιτιστική διαχείριση από 
το Πάντειο Πανεπιστήμιο, και σήμερα είναι υποψήφια διδάκτορας 
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. Ζει και εργάζεται στον Βόλο και στην Αθήνα.

Η Βασιλική Τζώρα είναι αρχιτέκτονας, απόφοιτος του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και 
πτυχιούχος του Τμήματος Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης 
και Σχεδιασμού Αντικειμένων, της Σχολής Γραφικών Τεχνών και 
Καλλιτεχνικών Σπουδών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Στοιχεία επικοινωνίας:

web: www.colourgreece.com



Ζωγραφίδης Στέλιος

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Πειραιά. Σπούδασε Συντήρηση 
Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στα ΤΕΙ Αθηνών, από όπου αποφοίτησε το 
2005. Έκτοτε έχει εργασθεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα 
σε πολλά μέρη της Ελλάδας.  Παράλληλα ασχολείται με τη ζωγραφική, 
την ξυλουργική και την κατασκευή διακοσμητικών και χρηστικών 
αντικειμένων από φυσικά υλικά. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά 
επίσης στις συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες.  Ζει 
και εργάζεται στην Πάτρα. Είναι παντρεμένος και έχει ένα παιδί. 

Στοιχεία επικοινωνίας:

τηλ.: 6972205674



Δρ. Καρύδης Χ. Χρήστος 

Γεννήθηκε το 1978. Ο Δρ. Χρήστος Χ. Καρύδης είναι διδάσκων στο Α.ΤΕΙ 
Ιονίων Νήσων - Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς. 
Διδάσκει στο μεταπτυχιακό ‘Εφαρμοσμένες Αρχαιολογικές 
Επιστήμες’ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι επισκέπτης εισηγητής 
στο Διατμηματικό μεταπτυχιακό ‘Νεότερη & Σύγχρονη Ιστορία-
Λαογραφία’ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Πτυχιούχος Συντήρησης 
& Αποκατάστασης Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου De Montfort, 
UK. Μετεκπαιδεύθηκε στο γνωστικό αντικείμενο της Προληπτικής 
Συντήρησης των Έργων Τέχνης στο Πανεπιστήμιο του Northumbria-
Newcastle, UK (MA Hons), στη Συντήρηση Υφάσματος στο Textile 
Conservation Centre του Πανεπιστημίου Southampton (PGCE) και 
στην Ορθόδοξη Θεολογία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (MA 
Hons). Έλαβε τον διδακτορικό του τίτλο (PhD) από το Πανεπιστήμιο 
του Lincoln. Πέρα της ενασχόλησης του με τη συντήρηση, διδάχτηκε 
την τέχνη της αγιογραφίας & νωπογραφίας στην Ι. Μ. Νικαίας κοντά 
στον Γεώργιο Κόρδη,  Βασίλειο Χαρόπουλο, Δημήτριο Αλεβιζόπουλο 
και Σταύρο Μπαλτογιάννη. Είναι ιδρυτής και διευθυντής της νέας 
Σχολής Αγιογραφίας της Ι. Μητροπόλεως Μονεμβασίας & Σπάρτης. 

Στοιχεία επικοινωνίας:

email: c.karydis@gmail.com 

Blog: http://christoskarydis.blogspot.com/ 

τηλ.: 6976071156 



Λαμπίρη Διώνη - Γεροπούλου Έφη

Με αγάπη για το νέο και σεβασμό για το παλιό, κάπου 
στα μέσα του 2016 γεννήθηκε ο «Λύχνος». Ένα εργαστήριο 
συντήρησης έργων τέχνης αλλά κι αναπαλαίωσης επίπλων.

Μέσα από την εμπειρία μας στον τομέα της συντήρησης, σ’ 
έργα ιδιωτικά και δημόσια αλλά και την κατάρτιση στον τομέα 
της αναπαλαίωσης, προκύπτει ένας συνδυασμός διαφορετικών 
μεθόδων και τεχνικών, τις οποίες  χρησιμοποιούμε θέλοντας 
να δώσουμε μια δεύτερη ζωή στα παλιά αντικείμενα. 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

«Λύχνος»

web: https://www.facebook.com/Lihnos.ed



Παπαχριστοδούλου Πέννυ

Απόφοιτος του Τμήματος της Συντήρησης Αρχαιοτήτων και έργων 
Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας με κύριο αντικείμενο τη συντήρηση ψηφιδωτών. 

Το 2008 πήγε στη Βαρκελώνη για σπουδές όπου ζει και εργάζεται 
εώς σήμερα. Κατά τη διαμονή της εκεί έχει ολοκληρώσει δύο 
μεταπτυχιακά προγράμματα μέσω των οποίων ήρθε σε επαφή με τις 
νέες τεχνολογίες και τα διαδραστικά μέσα. Ασχολήθηκε στη συνέχεια 
με τον σχεδιασμό διαδραστικών εφαρμογών και εγκαταστάσεων τόσο 
σε εικαστικό επίπεδο συμμετέχοντας σε εκθέσεις και workshops με την 
ομάδα NoInteraction  όσο και σε επιστημονικό επίπεδο εργαζόμενη 
ως ερευνήτρια στο πανεπιστήμιο Pompeu Fabra της Βαρκελώνης. 
Το τελευταίο της εγχείρημα αφορά το σχεδιασμό και την κατασκευή 
χρηστικών αντικειμένων από ύφασμα, όπως σακίδια πλάτης με 
προτίμηση σε εγχώρια υλικά τόσο της Ελλάδας όσο και της Ισπανίας.

Στοιχεία επικοινωνίας:

email: pappenny@gmail.com

web: https://es.linkedin.com/in/pennypapachristodoulou



Στουπάθης Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Στουπάθης σπούδασε Συντήρηση  Αρχαιοτήτων και 
έργων Τέχνης  στο ΑΤΕΙ Αθήνας και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές 
Σπουδές Μουσειολογίας στο ΕΚΠΑ. Απασχολείται στο Εθνικό 
Μουσείο σύγχρονης τέχνης και μέχρι πρόσφατα  στο  Μουσείο 
Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης/ Ελληνικών Μουσικών Λαϊκών Οργάνων 
και Συλλογή Φ. Ανωγειανάκη.  Στο παρελθόν είχε απασχοληθεί στη 
Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαιοτήτων, στο ΤΔΠΕΑΕ (Ιλίου Μέλαθρον), 
στην 20η και 3η ΕΒΑ Χίου και Ζακύνθου. Έχει Διδάξει συντήρηση 
στο ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων και έχει προσκληθεί στο ΑΤΕΙ Αθήνας (Τμήμα 
Συντήρησης, στο μάθημα διαχείριση λαογραφικών συλλογών).Από 
το 1999-2005 στις ειδικότητες Τεχνικών Συντήρησης Έργων Τέχνης, 
Έργων Ζωγραφικής, Βιβλιακού και Αρχειακού Υλικού του ΟΕΕΚ.  

Στοιχεία επικοινωνίας:

email: stoupk@yahoo.gr




