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νιμος. Στο πλαίσιο, λοιπόν, μιας ολιστικού τύπου προσέγγισης της θαυμαστής 
«αθέατης» πλευράς του θαλάσσιου περιβάλλοντος, η έκθεση “Πλαγκτόν: ένας 
θαυμαστός υδάτινος κόσμος” αποσκοπεί να αναδείξει την αισθητική  αξία του 
πλαγκτού σε συνδυασμό με τη ζωτική του σημασία, σε μια κοινή προσπάθεια 
μεταξύ καλλιτεχνών και επιστημόνων. Η συνεργασία της επιστήμης της θάλασ-
σας με την τέχνη επιδιώκει την ενεργοποίηση όχι μόνο της αισθητικής αλλά και 
της οικολογικής ευαισθησίας απέναντι στη φύση και τον έμβιο κόσμο.

Η έκθεση «Πλαγκτόν: ένας θαυμαστός υδάτινος κόσμος» παρουσιάστηκε αρ-
χικά στο Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου στην Αθήνα, κατά την περίοδο 18 Απρι-
λίου έως 16 Ιουνίου 2018.

Για τη φιλοξενία της έκθεσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, καταρχάς ευ-
χαριστούμε από καρδιάς την προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας 
κ. Αναστασία Κουμούση και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ιδιαίτερα 
ευχαριστούμε την αρχαιολόγο κ. Νικολίτσα Κουτσουμπελίτη για τη συνεργα-
σία και τη συμβολή της στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
για παιδιά, καθώς και τον αρχαιολόγο κ. Γιάννη Μόσχο, την αρχιφύλακα κ. 
Σοφία Μαλλά και το προσωπικό του Μουσείου για τη βοήθεια τους, όποτε 
και όπου χρειάστηκε. Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στους καλλιτέχνες για τη 
συμμετοχή τους, καθώς και στους επιστήμονες για τις διαλέξεις στο πλαίσιο 
της έκθεσης. Επίσης ευχαριστούμε την ιστορικό τέχνης Διονυσία Γιακουμή, 
επιμελήτρια του Μουσείου Γ. Γουναρόπουλου, για τη θεωρητική υποστήρι-
ξη της έκθεσης. Τέλος, ευχαριστούμε θερμά το Πανεπιστήμιο Πατρών και το 
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών υπό την αιγίδα των οποίων τελείται η 
έκθεση, καθώς και τους πολύτιμους χορηγούς μας για την υποστήριξη τους. 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στον χορηγό  Γ. Κοτρώνη τόσο για την οι-
κονομική στήριξη όσο και για την προσωπική ενασχόληση του ιδίου και των 
συνεργατών του για την παρουσίαση της έκθεσης.

Νίνα Φραγκοπούλου, Δρ. Θαλάσσιας Βιολογίας
Αθηνά Λατινοπούλου, Εικαστικός

Π ά ρ ε  μ ι α  β α θ ι ά  α ν α π ν ο ή  κα ι  ε υ χα ρ ί σ τ η σ ε  τ ο  π λ α γ κ τ ό ν ,  αυτόν τον θαυ-
μαστό περιπλανώμενο μικρόκοσμο κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. 
Από το πλαγκτόν ξεκίνησε η ζωή και σε αυτό στηρίζεται! Απελευθερώνει το 
μισό οξυγόνο που αναπνέουμε και δεσμεύει σημαντικό μέρος του διοξειδίου 
του άνθρακα, περιορίζοντας έτσι τις αρνητικές επιπτώσεις του φαινομένου 
του θερμοκηπίου. Το πλαγκτόν αποτελεί τη βάση της τροφικής αλυσίδας στη 
θάλασσα, συνεισφέρει στην παραγωγή των ορυκτών καυσίμων και στη δημι-
ουργία των νεφών, επηρεάζοντας έτσι το κλίμα. 

Όμως, οι  οργανισμοί του πλαγκτού πέρα από τη ζωτική έχουν και αισθητική 
αξία, λόγω της μεγάλης ποικιλίας μορφών και συμμετριών που αναπτύσσουν 
για την προσαρμογή τους στο νερό. Γεγονός που δεν παρατηρείται σε τέ-
τοιο βαθμό σε άλλους οργανισμούς υδρόβιους ή χερσαίους. Ήδη από τον 
18ο αιώνα, το πλαγκτόν ενθουσίασε πολλούς επιστήμονες της θάλασσας, 
επειδή κρίθηκε σημαντικό όχι μόνο από βιολογικής αλλά και από εικαστικής 
πλευράς. Κορυφαίο παράδειγμα αποτελεί ο Γερμανός βιολόγος, φυσιοδίφης, 
φιλόσοφος και καλλιτέχνης Ernst Haeckel (1834-1919), ο οποίος αποτύπωσε, 
με μεγάλη ακρίβεια σε μια σειρά υπέροχων σχεδίων πολλά πλαγκτονικά είδη 
στο έργο του Art forms in Nature. Ένα έργο ορόσημο όχι μόνο για τη θαλάσ-
σια βιολογία αλλά και για την τέχνη, καθώς έχει επηρεάσει πολλούς σημαντι-
κούς εικαστικούς καλλιτέχνες, μεταξύ των οποίων και τον Wasilly Kandinsky 
(1866-1944). Στις μέρες μας, ορισμένοι θαλάσσιοι βιολόγοι αναγνωρίζοντας 
την ομορφιά του πλαγκτού, έχουν δημιουργήσει υπέροχες φωτογραφίες, 
καθώς και  ντοκιμαντέρ υψηλής αισθητικής, με τη χρήση σύγχρονων μέ-
σων οπτικής τεχνολογίας. Επίσης, σύγχρονοι καλλιτέχνες σε συνεργασία με 
επιστήμονες, δημιουργούν εμπνεόμενοι από το πλαγκτόν πρωτότυπα έργα 
ζωγραφικής, γλυπτικής και μεγάλης κλίμακας κατασκευές που κοσμούν δη-
μόσιους χώρους. 

Έτσι, παρά τις ευδιάκριτες διαφορές, που χωρίζουν την τέχνη από την επι-
στήμη, αναφορικά με τη φύση του αντικειμένου τους αλλά και τις μεθόδους 
προσέγγισης του, ένας διάλογος μεταξύ τους αποβαίνει, συχνά, ιδιαίτερα γό-

Πρόλογος
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“Plankton: Wonders of life” aims to promote the aesthetic value of plankton 
in combination with its vital role. The collaboration of art and marine science 
strives to raise public awareness about the beauty and importance of plank-
ton, as well as to enhance aesthetic and ecological sensitivity to nature and 
the living world. 

The exhibition “Plankton: Wonders of life” was first presented at the G. Gouna-
ropoulos Museum in Athens during the period 18 April to 16 June 2018.

For hosting this exhibition at the Archaeological Museum of Patras we thank 
the Head of the Ephorate of Antiquities of Achaia, Ms. Anastasia Koumou-
si and all the Governing Board. In particular, we thank the archaeologist Ms. 
Nikolitsa Koutsoumbeliti for her collaboration and contribution to the imple-
mentation of the children’s educational program, as well as the archaeologist 
Yannis Moschos, the guard in chief Mr. Sophia Malla and the staff of the Mu-
seum for their support. We are grateful to the artists for their participation, as 
well as the scientists for holding lectures during the exhibition. We also thank 
the art historian Dionissia Giakoumi, curator G. Gounaropoulos Museum, for 
her theoretical documentation. Finally, we thank the University of Patras and 
the Hellenic Center of Marine Research under the auspices of which the exhi-
bition is held, as well as our valuable sponsors for their support. Special thanks 
are due to the sponsor G. Kotronis not only for his financial support, but also 
for his personal involvement and his staff in the presentation of the exhibition.

Nina Fragopoulou, Marine Biologist, PhD
Athina Latinopoulou, Artist

Ta ke  a  d e e p  b r e a t h  a n d  t h a n k  t h e  p l a n k t o n ,  the fabulous drifting or-
ganisms from under the ocean surface. This is where life started from, and on 
which it is based! Plankton releases half the oxygen we breathe, and retains 
significant part of carbon dioxide, restricting the negative influence of the 
greenhouse effect. Plankton also forms the base of the marine food web, it 
contributes to the production of fossil fuels and promotes cloud formation, 
thus influencing the climate. 

However, plankton beyond its vital role has also great aesthetic value, ow-
ing to the great variety of forms and symmetries that planktonic organisms 
develop for their adaptation to water. A variety that cannot be observed to 
such a degree in other aquatic or terrestrial organisms. Since the 18th century 
plankton has inspired many scientists of the sea who have acknowledged 
its importance both from a biological and an artistic point of view. A lead-
ing example was the German biologist, philosopher and artist Ernst Haeckel 
(1834-1919), who has illustrated with exceptional precision many planktonic 
species in his famous art book Art Forms in Nature, later published as a se-
ries of wonderful lithographs. A landmark work, not only for marine biology 
but also for art, since it has influenced many important artists, such as Wasilly 
Kandinsky (1866-1944). In our days, some marine biologists, recognizing the 
beauty of plankton, have created fabulous photographs and short documen-
taries using state-of-the-art optical technology, combining science with art. 
Contemporary artists as well, in collaboration with scientists, create unique 
paintings, sculptures, even public installations inspired by plankton.  

Thus, even though there are clear-cut differences between science and art, 
as far as subject matter and the ways of approaching it are concerned, a dia-
logue between them is to be very fertile. Considering a holistic type approach 
to the wonderful “unseen” side of the aquatic environment, the exhibition 

Preface
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Αγαπητές φίλες / Αγαπητοί φίλοι, 

Ο υδάτινος φυσικός πλούτος και η πηγή ζωής, το πλαγκτόν, γίνονται τα εργα-
λεία έμπνευσης για συνολικά 24 εξαιρετικούς καλλιτέχνες. Η τέχνη συναντά 
την επιστήμη και κάθε εικαστικό έργο, πέρα από πεδίο αποτύπωσης χρωμά-
των και φαντασίας, μετατρέπεται σε πεδίο συνομιλίας και γνώσης.

Μία τέτοια σύμπραξη δε θα μπορούσε να μας αφήσει ασυγκίνητους και αυτό 
γιατί πέραν της τέχνης, που ως μέσο καλλιτεχνικής ανησυχίας και έκφρασης 
δύναται να λειτουργήσει καταλυτικά στην πνευματική ζύμωση μιας προσωπι-
κότητας, ταυτόχρονα, στη συγκεκριμένη έκθεση εξυπηρετείται ο σκοπός της 
γνώσης, που συμβάλλει καθοριστικά στην παιδευτική ανέλιξη ενός ατόμου. 

Ως Εκπαιδευτικός Οργανισμός επιθυμούμε να στηρίζουμε δράσεις και δρα-
στηριότητες που τροφοδοτούν τη σκέψη και εμπλουτίζουν το πνεύμα των 
παιδιών με ερεθίσματα από τον περιβάλλοντα κόσμο. Άλλωστε, βασική μας 
στόχευση είναι οι προσλαμβάνουσες του σημερινού μαθητή να αποτελέσουν 
τα σημαντικά εφόδια του αυριανού πολίτη, ο οποίος θα κληθεί να δραστηρι-
οποιηθεί στην κοινωνία και να χαράξει σε αυτή τη δική του αξιόλογη πορεία.

Γιώργος Κοτρώνης 
Πρόεδρος Εκπαιδευτηρίων Πάνου

Dear friends, 

Part of the sea’s natural wealth and a valuable source of life, plankton become 
a tool of inspiration for a total of 24 exceptional artists. Art meets science and 
each art work aside from serving as an empty space to fill with colour and 
imagination, is transformed into a field for dialogue and knowledge.

Such a partnership makes quite an impact, as apart from the art that, as a me-
dium of artistic exploration and expression, also works to foment the spiritual 
maturation of a personality, this particular exhibition serves the purposes of 
knowledge that definitively impacts an individual’s development process.

As an educational organisation, we wish to support actions and activities 
that give rise to thought and enrich children’s spirit with stimuli from the sur-
rounding world. Besides, our overriding aim is that whatever today’s young 
students take in will become important tools for the citizens of tomorrow, 
when they will have to participate in society and chart their own important 
course.

Giorgos K. Kotronis
President, Panou Schools
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ρα. Το φυτοπλαγκτόν ή μικροφύκη μαζί με τα κυανοβακτήρια 
αποτελούν τη βάση της τροφικής αλυσίδας στη θάλασσα. 
Όπως τα φυτά στη ξηρά, με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης 
δεσμεύουν ηλιακή ενέργεια, νερό, θρεπτικά άλατα και διαλυ-
μένο διοξείδιο του άνθρακα, και παράγουν οργανικές ουσίες 
απελευθερώνοντας οξυγόνο. 
> Ζωοπλαγκτόν: αποτελείται από τεράστια ποικιλία ειδών σε 
ευρύ φάσμα μεγεθών. Τα περισσότερα είδη είναι μικροσκο-
πικά, μονοκύτταρα όπως τα ακτινόζωα και τα τρηματοφόρα, 
και πολυκύτταρα όπως τα κωπήποδα, τα ευφαυσεώδη (ή κριλ) 
και τα πτερόποδα. Υπάρχουν όμως και άλλοι οργανισμοί με 
μεγάλο μέγεθος όπως οι μέδουσες και τα σιφωνοφόρα, που 
ανήκουν στο πλαγκτόν, επειδή παρασύρονται και αυτά με τα 
ρεύματα. Το ζωοπλαγκτόν διακρίνεται σε φυτοφάγο και σαρ-
κοφάγο. Πιο άφθονο βρίσκεται σχετικά κοντά στην επιφάνεια 
της θάλασσας.

Η συνολική βιομάζα του, κυρίως, αόρατου με γυμνό μάτι πλαγκτού,  είναι κατά 
πολύ μεγαλύτερη από αυτή, όλων των θαλάσσιων οργανισμών που μπορού-
με να δούμε (ψάρια, γαρίδες, δελφίνια, φάλαινες κ.ά.). Η βιοποικιλότητα και η 
αφθονία του ποικίλλει με το γεωγραφικό πλάτος, την απόσταση από την ακτή, 
το βάθος, την εποχή και τη ρύπανση. Όταν οι συνθήκες στο νερό είναι ευνοϊ-
κές για την ανάπτυξη του φυτοπλαγκτού, συμβαίνουν πληθυσμιακές εκρήξεις 
που ονομάζονται ανθίσεις (blooms), με σημαντικά οφέλη για την θαλάσσια 
τροφική αλυσίδα. Οι πληθυσμιακές ανθίσεις μπορεί να είναι ορατές από το 
διάστημα με τους δορυφόρους, καθώς η επιφάνεια της θάλασσας χρωματίζε-
ται ανάλογα με το είδος. Άλλες φορές πάλι, κάποιοι πλαγκτονικοί οργανισμοί 
εκπέμπουν φως, φαινόμενο που ονομάζεται βιοφωσφορισμός.

Ο ι κο λ ο γ ι κό ς  ρ ό λ ο ς  κα ι  π ε ρ ι β α λ λ ο ν τ ι κ έ ς  ε π ι π τ ώ σ ε ι ς

Η συνολική ποσότητα οξυγόνου που παράγει το φυτοπλαγκτόν στη θάλασσα 
και απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα, ισούται με αυτήν που παράγουν όλα 
τα φυτά στη ξηρά. Έτσι, επειδή το οξυγόνο της ατμόσφαιρας που αναπνέ-
ουμε προέρχεται από τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς, τη μια στις δύο 
αναπνοές μας την οφείλουμε στο πλαγκτόν! Καθώς το φυτοπλαγτόν κατά τη 
φωτοσύνθεση δεσμεύει διοξείδιο του άνθρακα, όταν πεθαίνει βυθίζεται και 
μαζί με το νεκρό ζωοπλαγκτόν μεταφέρουν τον άνθρακα που έχουν ενσω-

Π ε ρ ι γρ α φ ή

Πλαγκτόν είναι όλοι οι μικροσκοπικοί οργανισμοί (κυρίως <1mm) που παρα-
σύρονται με τα ρεύματα στους ωκεανούς και τις θάλασσες (που καλύπτουν 
το 71% της επιφάνειας του πλανήτη). Υπάρχουν όχι μόνο στο αλμυρό αλλά 
και στο γλυκό ή υφάλμυρο νερό. Η ονομασία προέρχεται από την ελληνική 
λέξη «πλαγκτός», που σημαίνει περιπλανώμενος, και χωρίς αυτά τα παράξενα, 
πανέμορφα, περιπλανώμενα πλάσματα, κρυμμένα κάτω από την επιφάνεια 
του νερού, δεν θα υπήρχε ζωή στον πλανήτη!  

Το πλαγκτόν αποτελείται από τεράστια ποικιλία ειδών, που με βάση τη λει-
τουργική τους θέση στο υδάτινο περιβάλλον διακρίνονται σε τρεις κατη-
γορίες:  

> Βακτήρια: η πυκνότητα τους μπορεί να φτάσει μέχρι 1 εκα-
τομμύριο κύτταρα ανά ml θαλασσινού νερού. Λόγω του πολύ 
μικρού μεγέθους τους έγιναν αντιληπτά στη θάλασσα μόλις τη 
δεκαετία του 1970, με την εξέλιξη της τεχνολογίας για τη δειγ-
ματοληψία του πλαγκτού. Μια κατηγορία φωτοσυνθετικών βα-
κτηρίων, τα κυανοβακτήρια, εμφανίστηκαν στον πλανήτη πριν 
περίπου 3 δισεκατομμύρια χρόνια και θεωρούνται ότι είναι οι 
πρώτοι οργανισμοί που παρήγαγαν οξυγόνο, δημιουργώντας 
έτσι τις συνθήκες για την εξέλιξη των πιο αναπτυγμένων μορ-
φών ζωής. Μεταξύ αυτών, το γένος Prochlorococcus, που ανα-
καλύφθηκε στον ωκεανό μόλις το 1986, θεωρείται ο πιο άφθο-
νος φωτοσυνθετικός οργανισμός στη γη.

> Φυτοπλαγκτόν: βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια της θά-
λασσας, όπου υπάρχει αρκετό φως, και η πυκνότητα του 
μπορεί να φτάσει έως και χιλιάδες κύτταρα σε ένα κουτάλι 
θαλασσινού νερού. Διακρίνεται σε τρεις βασικές ομάδες ορ-
γανισμών, τα διάτομα, τα δινομαστιγωτά και τα κοκκολιθοφό-

Πλαγκτόν



14 15

των αζώτου και φωσφόρου με τη ρύπανση, μπορεί πεθαίνοντας, με την απο-
σύνθεσή του να προκαλέσει μείωση στο διαλυμένο οξυγόνο και αρνητικές 
επιπτώσεις στους άλλους θαλάσσιους οργανισμούς. Επιπλέον, υπάρχει ένα 
μικρό ποσοστό ειδών φυτοπλαγκτού που είναι τοξικά και σε μεγάλη πυκνότη-
τα μπορεί να προκαλέσουν σημαντικό πρόβλημα (έως και θάνατο) τόσο στα 
όστρακα και τα ψάρια, όσο και στον άνθρωπο που τα καταναλώνει. Μεγάλο 
είναι το οικονομικό κόστος στις περιπτώσεις αυτές, κυρίως σε ότι αφορά τις 
οστρακοκαλλιέργειες. Το πλαγκτόν, όπως και εν γένει το θαλάσσιο περιβάλ-
λον, απειλείται από διάφορες πηγές ρύπανσης, όπως τα μικροπλαστικά και 
τα τοξικά χημικά, που δια μέσου των πλαγκτονικών οργανισμών περνάνε σε 
ανώτερα τροφικά επίπεδα.

Η κλιματική αλλαγή (με την αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της θά-
λασσας), μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην κατανομή, την αφθονία ή την 
εποχικότητα του πλαγκτού. Καθώς το πλαγκτόν αποτελεί την τροφή των ψα-
ριών, τέτοιες αλλαγές θέτουν σε κίνδυνο τα ιχθυοαποθέματα, ιδιαίτερα όταν 
συνδυάζονται με την υπεραλίευση. Εκτός όμως από τα ψάρια, οι επιπτώσεις 
της κλιματικής αλλαγής στο πλαγκτόν επηρεάζει και άλλους κρίκους της 
τροφικής αλυσίδας, π.χ. τις φάλαινες. Οι επιστήμονες ερευνούν εντατικά το 
φαινόμενο της αύξησης της θερμοκρασίας και το λιώσιμο των πάγων σε σχέ-
ση με το πλαγκτόν, τα ψάρια και τις φάλαινες, δίνοντας έμφαση στις πολικές 
περιοχές (στις οποίες η όποια αρνητική επίδραση έχει αντίκτυπο σε όλον τον 
παγκόσμιο ωκεανό). 

Καθώς αυξάνεται το διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αυξάνεται 
αντίστοιχα και το διαλυμένο διοξείδιο στο θαλασσινό νερό, με συνέπεια να 
μειώνεται το pH και το νερό να γίνεται πιο όξινο. Το φαινόμενο αυτό λέγεται 
οξίνιση των ωκεανών και έχει σημαντικές συνέπειες στους πλαγκτονικούς ορ-
γανισμούς που έχουν κελύφη από ανθρακικό ασβέστιο. Επειδή μειώνονται 
τα ιόντα ανθρακικού ασβεστίου στο νερό λόγω της οξίνισης, οι οργανισμοί 
δυσκολεύονται να συνθέσουν τα κελύφη τους, ενώ όσα έχουν ήδη σχηματι-
σμένο κέλυφος κινδυνεύουν να διαλυθούν π.χ. κοκκολιφοθόρα και πτερόποδα.

Παρότι μικροσκοπικό, το πλαγκτόν παίζει καθοριστικό ρόλο στο ωκεάνιο οι-
κοσύστημα. Όσο περισσότερα ανακαλύπτουμε για αυτό, τόσο καλύτερα θα 
μπορέσουμε να προβλέψουμε πως θα αντιδράσει ο ωκεανός στην κλιματική 
αλλαγή, που οφείλεται στην αύξηση, κυρίως, του διοξειδίου του άνθρακα.

Νίνα Φραγκοπούλου
Δρ. Θαλάσσιας Βιολογίας

ματώσει στον πυθμένα των ωκεανών. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται Βιολο-
γική Αντλία Άνθρακα και είναι πολύ σημαντική για τη ζωή στον πλανήτη για 
διάφορους λόγους. Μετριάζει τις αρνητικές επιπτώσεις του φαινομένου του 
θερμοκηπίου. Σε μεγάλη χρονική κλίμακα, της τάξης των εκατομμυρίων ετών, 
ένα μέρος του άνθρακα που εγκλωβίζεται στον πυθμένα, μετατρέπεται με φυ-
σικές διεργασίες (καταγένεση) σε ορυκτά καύσιμα, δηλ. πετρέλαιο και φυσικό 
αέριο (η ετήσια κατανάλωση ορυκτών καυσίμων από τον άνθρωπο, μπορεί 
να αντιστοιχεί σε πλαγκτόν που έχει καταβυθιστεί σε διάστημα ενός εκατομ-
μυρίου ετών). Επιπλέον, από την καταβύθιση πλαγκτονικών οργανισμών που 
έχουν κελύφη δημιουργούνται ιζηματογενή πετρώματα ασβεστίου και πυρι-
τίου, υλικά που χρησιμοποιούμε για την κατασκευή κτιρίων, μνημείων κ.λπ..

Με τον θάνατο πολλών ειδών φυτοπλαγκτού εκλύεται κοντά στην επιφάνεια 
της θάλασσας μια πτητική θειούχος ουσία, αδιάλυτη στο νερό, που ονομάζε-
ται διμεθυλοσουλφίδιο (DMS). Καθώς το DMS αναδύεται στην ατμόσφαιρα 
οξειδώνεται σε θειούχες ενώσεις που προσελκύουν σωματίδια νερού, συμ-
βάλλοντας με τον τρόπο αυτό στη δημιουργία των νεφών. Η διεργασία αυτή 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα της δημιουργίας του κλίματος. Στο DMS απο-
δίδεται και η ευχάριστη οσμή της θαλάσσιας αύρας.

Η τροφική αλυσίδα στη θάλασσα βασίζεται στο πλαγκτόν: αρχικά στο φυτο-
πλαγκτόν, και ακολούθως στο φυτοφάγο και στο σαρκοφάγο ζωοπλαγκτόν, το 
οποίο με τη σειρά του αποτελεί τροφή για τις προνύμφες όλων των ψαριών 
αλλά και για τα ενήλικα πλαγκτονοφάγα ψάρια (π.χ. σαρδέλες και γαύρο). Ψη-
λότερα στην τροφική αλυσίδα βρίσκονται τα σαρκοφάγα ψάρια ή θηρευτές 
(π.χ. τόνος), τα θαλασσοπούλια, τα θαλάσσια θηλαστικά (π.χ. δελφίνια και φά-
λαινες), η πολική αρκούδα και τελικά ο άνθρωπος. Το ζωοπλαγκτόν αποτελεί 
αποκλειστική τροφή για κάποια τεράστια ζώα, όπως η γαλάζια μπαλενοφόρος 
φάλαινα που είναι το μεγαλύτερο ζώο στον πλανήτη, και ο φαλαινοκαρχαρίας 
που είναι το μεγαλύτερο ψάρι στον ωκεανό. Σημαντικό μέρος της τροφικής 
αλυσίδας αποτελεί και ο καλούμενος μικροβιακός βρόγχος. Σε αυτόν ανήκουν 
τα βακτήρια που τρέφονται με το νεκρό οργανικό υλικό που βυθίζεται (θαλάσ-
σιο χιόνι), τα οποία αποτελούν τροφή για τα μονοκύτταρα πρωτόζωα, που με 
τη σειρά τους αποτελούν τροφή για το πολύ μικρό σε μέγεθος ζωοπλαγκτόν. 
Έτσι, με τον μικροβιακό βρόχγο ένα μόνο μέρος του οργανικού φορτίου κα-
ταλήγει στον βυθό, ενώ ένα σημαντικό μέρος ανακυκλώνεται στην επιφάνεια 
της θάλασσας ή σε ενδιάμεσα βάθη όπου είναι πολύ χρήσιμο για τη ζωή.

Το πλαγκτόν είναι ωφέλιμο και ακίνδυνο. Ωστόσο, όταν δημιουργεί πληθυσμι-
ακές ανθίσεις στις παράκτιες περιοχές, λόγω της απορροής θρεπτικών αλά-
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miniferans, to complex multicellular small organisms, such as 
copepods, euphausiids (krill) and pteropods, to some of the lon-
gest animals in the sea, like jellyfish and siphonophores. They 
live everywhere in the ocean, but the largest number are in 
the upper ocean, where there is enough sunlight to support 
phytoplankton, food for the herbivorous zooplankton. Other 
types of plankton, the carnivores, eat other zooplankton.

The animals we can see, like fish, squid, shrimps and marine mammals, com-
prise only  a small percentage of the ocean’s living biomass, while most of 
it consists of the mainly invisible, to the naked eye, multitudes of plankton. 
The diversity and abundance of plankton vary with the currents, geography 
of seas and ocean basins, and atmospheric conditions. Its composition also 
changes with the season, climate and pollution. When sea temperature, sa-
linity and nutrients are favorable, planktonic species grow and proliferate to 
such a state or bloom, that they can be seen readily from space. Such blooms 
can either colour the sea surface, or sometimes emit light, a condition called 
bioluminescense.

Ec o l o g i c a l  s i g n i f i c a n c e  a n d  e n v i r o n m e n t a l  i s s u e s

During photosynthesis phytoplankton generate about half the atmosphere’s 
oxygen, as much per year as all land plants. Therefore, one out of two breaths 
we take is a gift of oxygen from these gorgeous photosynthetic drifters! When 
they die they sink and carry atmospheric carbon to the deep sea, making 
phytoplankton an essential part of Earth’s carbon cycle and consequently cru-
cial to the climate system. We call this procedure the Biological Carbon Pump 
(BCP) of the oceans. On a long-term timescale - over millions of years - a small 
proportion of the organic carbon that settles to the seabed becomes burial 
in the sediments. The buried organic carbon from millions of years ago has 
become today’s oil and gas reserves, after it was heated and compressed over 
time (catagenesis). Therefore, plankton are also our largest supplier of fossil 
fuels. Every year we might consume the oil equivalent of a million years of 
plankton buried beneath the ocean floor. Moreover, the shells and skeletons 
of some single-celled plankton have deposited thick layers of calcareous or 
siliceous material, forming sedimentary rocks which we use for constructing 
buildings and monuments.

D e s c r i p t i o n

Plankton are all the microscopic living organisms drifting in the vast body of 
the global ocean (which covers 71% of the planet surface). They exist not only 
in salt, but also in fresh or brackish water. The name comes from πλαγκτός 
(planktos), the Greek word for wandering or drifting, and without these beau-
tiful tiny drifters, hidden below the water surface, life on earth would not be 
possible!  

Plankton are composed of a vast variety of species, divided into three func-
tional (or trophic level) groups:  

> Bacteria can number up to 1 million cells per ml of seawa-
ter. Too small to be caught in any net, these organisms were 
unknown until the 1970s, when improved technology made 
them visible. A group called cyanobacteria are among the 
oldest organisms on Earth. They are thought to have evolved 
around 3 billion years ago, and by producing oxygen, they set 
the conditions for the evolution of more advanced life-forms. 
Among them, the genus Prochlorococcus, discovered in the 
ocean just in 1986, is considered to be the most abundant 
photosynthetic organism on earth.
> Phytoplankton float in the sunlit surface of the sea in num-
bers of hundreds of thousands of cells per tablespoon of sea 
water and are divided into groups such as diatoms, dinoflagel-
lates and coccolithophores. Phytoplankton (the grass of the sea) 
along with cyanobacteria form the base of the food chain. 
Like land plants, with the process of photosynthesis, they take 
up light energy, water and dissolved carbon dioxide, and pro-
duce carbohydrates, releasing oxygen. 
> Zooplankton are animals which range in size from micro-
scopic single-celled protozoa, such as radiolarians and fora-

Plankton



18 19

our fish stocks are under serious threat. In addition to fish depletion, climatic 
changes pose a threat to plankton development and to all organisms de-
pending upon it, e.g. whales. Scientists are studying how global warming and 
sea ice melting will alter ocean ecosystems, especially polar regions (which 
affect the way of life not only locally, but everywhere in the global ocean), by 
investigating links between temperature, seasonal timing of phytoplankton 
and zooplankton growth, fish and whale populations. 

As the level of carbon dioxide in Earth’s atmosphere has been rising, the ocean 
pH has fallen, making the water more acidic. This phenomenon is known as 
ocean acidification. As this happens, the concentration of calcium carbonate 
ions that many species use to form their shells decreases (as in coccolitho-
phores and pteropods). If the pH continues to fall, their shell material that have 
been able to form may even begin to dissolve.

Although tiny, plankton play a key role to the global ocean ecosystem. The 
more we discover about plankton, the better position we are in to understand 
how the ocean is going to respond in the future, as carbon dioxide levels 
increase in the atmosphere.

Nina Fragopoulou
Marine Biologist, PhD

When phytoplankton die they release a substance called DMS. This volatile 
chemical enters the atmosphere and its sulfurous odour is responsible for 
the familiar smell of the seaside, often referred to as the sea air. In the upper 
atmosphere, DMS is oxidized to particulate sulphate aerosols that attract wa-
ter molecules and act as cloud condensation nuclei to create clouds. Hence, 
phytoplankton is even instrumental in cloud formation.

Plankton feeds us: The plankton food web provides nutrition for fish larvae 
(such as the larvae of cod) and planktivorous fish (such as sardines and ancho-
vies). In turn, these are eaten by predatory fish (such as the tuna), by fish-eat-
ing seabirds, and by mammals at the top of the food chain (such as dolphins 
and seals). At the very top of this food chain are predators like the killer whale, 
polar bear, and humans. The zooplankton are also the direct food source for 
one of the largest sharks in the sea, the impressive basking shark, and for 
some of the world’s largest mammals, the filter-feeding baleen whales, such 
as the blue whale, which is the largest animal known to have ever existed. A 
critical component of the plankton food web - called the microbial loop - in-
volves the bacteria that feed on sinking organic material (the marine snow). 
These bacteria become the food of single-celled protozoa that are, in turn, 
eaten by zooplankton. In this way, the microbial loop recycles nutrients with-
in the planktonic food web, so that only a proportion of the sinking organic 
material reaches the seafloor.

Most plankton are harmless and beneficial. Nevertheless, a few phytoplank-
ton species can harm food webs, particularly in coastal waters, by depleting 
oxygen and causing fish and shellfish to suffocate. Others, produce toxins 
that can cause illness or death among fish and even humans, who are either 
exposed to the toxins or eat shellfish that accumulate toxins. Such harmful 
algal blooms (HABs) cause significant economic loss every year in the seafood 
industry. Plankton, like the sea environment as a whole, are under threat by 
various sources (microplastics, toxic chemicals, global shipping). Nowadays, 
there is a growing recognition that small, suspended plastic particles can ac-
cumulate in the marine food web via plankton, with as yet unknown conse-
quences for ocean ecosystems.

As the sea surface warms, due to current climate change, alterations in the dis-
tributions, abundance, and seasonality of these tiny organisms are observed. 
Since plankton food webs underpin marine commercial fisheries, these alter-
ations contribute to their decline. When these are combined with overfishing, 
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στη συλλογή και φύλαξη πλαγκτού και άλλων θαλάσσιων οργανισμών για 
έρευνα και ο Παναγιώτης Τανιμανίδης που έχει εμπνευσθεί από το χώρο της 
πειραματικής μελέτης αυτών των μικροοργανισμών. Η Ιωάννα Ασσάνη και η 
Δήμητρα Σκανδάλη έχουν επιλέξει την κινούμενη εικόνα για να αποδώσουν 
τη ρευστότητα του υγρού στοιχείου και των μυριάδων ζωντανών συστατικών 
του, παραπέμποντας, έτσι, μεταξύ άλλων, και στο ρευστό και μεταβατικό χα-
ρακτήρα του περάσματος του ανθρώπου από τη ζωή. H Ελένη Παυλοπούλου 
έχει αποτίσει φόρο τιμής στο σπουδαίο βιολόγο, φυσιοδίφη Ernst Haeckel με 
μία μνημειακή σύνθεση. Η Κάτια Βαρβάκη, ο Γιάννης Δημητράκης και o Θε-
όφιλος Κατσιπάνος συνδέουν στους ζωγραφικούς τους πίνακες εικόνες του 
βυθού με στοιχεία της στεριάς και ανθρώπινες δραστηριότητες, επικεντρώνο-
ντας έτσι στη σημασία του πλαγκτού ως της πρώτης βαθμίδας της τροφικής 
αλυσίδας, ενώ η Αγγέλικα Κοροβέση με το αέρινο γλυπτό της παραπέμπει στη 
ζωτική σημασία του πλαγκτού για τη δημιουργία οξυγόνου. 

Η Αθηνά Λατινοπούλου και η Μαρία Κελαϊδή στους πίνακές τους και η Ελένη 
Σιδηροπούλου στις γλυπτικές της κατασκευές πραγματεύονται τους κινδύ-
νους και τις απειλές του θαλάσσιου μικρόκοσμου, που αναπόφευκτα έχουν 
αντίκτυπο και στη διατήρηση κάθε μορφής ζωής στον πλανήτη μας. Η Αγ-
γελική Λόη, η Ειρήνη Ματσούκη και ο Βαγγέλης Ρήνας στη ζωγραφική τους 
και η Δήμητρα Μαλταμπέ στις ψηφιακές εκτυπώσεις της έχουν μεταπλάσσει 
ποιητικά μορφές του φυτοπλαγκτού και του ζωοπλαγκτού, ενώ ο Δημοσθένης 
Δαββέτας έχει προσθέσει στα σχέδια του και ποιητικά κείμενα. Με μια πιο 
αφαιρετική γλώσσα έχουν εκφραστεί ο Γιάννης Γαβαλάς, που έχει δημιουργή-
σει ένα μεταλλικό γλυπτό και ο Βασίλης Καρακατσάνης με το ζωγραφιστό χαλί 
του, εμπνευσμένοι και οι δυο από την κίνηση του πλαγκτού μέσα στο νερό. Ο 
Νίκος Λαγός και η Ελένη Μιχαλακοπούλου σχηματοποιούν τους μικροοργανι-
σμούς φτάνοντας ο πρώτος σε σκίτσα που θυμίζουν graffiti και η δεύτερη σε 
χιουμοριστικές καρτουνίστικες φιγούρες. Οι γλύπτες Χρήστος Λαζαράκης και 
Αντώνης Τριανταφύλλου έχουν σμιλέψει πλαγκτονικούς οργανισμούς, όπως 
τα διάτομα και τα σιφωνοφόρα σε μνημειακές διαστάσεις, αναδεικνύοντας 
την πολυπλοκότητα και την αυτοτέλεια τους. Τέλος, η ατμοσφαιρική, φωτεινή 
κατασκευή της Αντωνίας Παπατζανάκη, που παραπέμπει στο φαινόμενο του 
βιοφωσφορισμού,  κλείνει την εικαστική μας περιήγηση με μια μαγική αύρα, η 
οποία ελπίζουμε να εμπνεύσει σε όλους μας το σεβασμό και την αγάπη για το 
θαυμαστό υδάτινο κόσμο που μας περιβάλλει και εξασφαλίζει τη βιολογική 
μας ύπαρξη.

Διονυσία Γιακουμή 
Ιστορικός της τέχνης-Επιμελήτρια 

Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου 

Η τέχνη είναι απαραίτητη για να γίνεται ο άνθρωπος ικανός 
να γνωρίζει και ν’ αλλάζει τον κόσμο.1

Ήδη από την παλαιολιθική εποχή, ο άνθρωπος απεικόνιζε τη φύση γύρω του 
στην προσπάθειά του αρχικά να την τιθασεύσει και αργότερα να την κατα-
νοήσει και να την ερμηνεύσει. Ο ρόλος του πρωτόγονου «καλλιτέχνη» ήταν 
αλληλένδετος με το ρόλο του μάγου, αφού οι επιτυχημένες αναπαραστάσεις 
των άγριων ζώων που δημιουργούσε συνέβαλαν με έναν τρόπο «μαγικό» 
στο καλύτερο και πιο αποτελεσματικό κυνήγι των βισώνων και των άλλων 
θηραμάτων της εποχής. Αυτό που ο σύγχρονος άνθρωπος ονομάζει «τέχνη» 
ταυτιζόταν στις απαρχές του με αυτά που σήμερα νοούμε ως θρησκεία και 
επιστήμη. Σταδιακά, σε έναν ολοένα και πιο ορθολογικά εξελιγμένο κόσμο, 
η τέχνη χρησιμοποιήθηκε ως μέσο μελέτης της φύσης, ως μέσο διάδοσης 
γνώσης, πεποιθήσεων και ιδεών αλλά ποτέ δεν έχασε εντελώς το μαγικό της 
χαρακτήρα, αφού παρέμεινε ταυτόχρονα ένα μέσο έκφρασης και εξωτερίκευ-
σης εσωτερικών ψυχολογικών διεργασιών, συναισθημάτων και προσωπικών 
οραμάτων.

Μια τέτοια συνάντηση της τέχνης με την επιστήμη και τη μαγεία της φύσης 
μέσα από την προσωπική ευαισθησία, ενόραση και έκφραση είκοσι πέντε 
σύγχρονων ελλήνων καλλιτεχνών επιχειρεί και η έκθεση Πλαγκτόν: ένας θαυ-
μαστός υδάτινος κόσμος. Οι καλλιτέχνες καλούνται να βυθιστούν στον αχανή 
μικρόκοσμο του πλαγκτού, να ξανασυνδεδούν με το πρωταρχικό κύτταρο και 
να μυηθούν στα θαύματα που συντελέστηκαν και συντελούνται κάθε δευτε-
ρόλεπτο που περνάει μέσα στο νερό, ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξή μας 
πάνω σ΄ αυτόν τον υπέροχο πλανήτη που καθημερινά πληγώνουμε.

Ο καθένας από τους καλλιτέχνες προσέγγισε αυτή την εμπειρία με το δικό του 
τρόπο  και εργάστηκε με μέσα που ταιριάζουν περισσότερο στις εικαστικές 
του αναζητήσεις και στην καλλιτεχνική του ιδιοσυγκρασία. Κάποιοι υιοθέτη-
σαν και χρησιμοποίησαν στοιχεία από τον κόσμο της επιστήμης, όπως ο Iotoff, 
που βασίστηκε στην κβαντική μηχανική, ο Γιώργος Τσακίρης, που παραπέμπει 

1. Ερνστ Φίσερ, Η αναγκαιότητα της τέχνης, Θεμέλιο, Αθήνα 1984, σελ. 15

Τέχνη και φύση: Από τη μαγεία 
στην επιστήμη;
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been inspired from laboratory experiments performed on the microorgan-
isms of plankton. Ioanna Assani and Dimitra Skandali have used the moving 
image in order to represent the fluidity of the natural element of water and 
the myriads of its living components, referring, also to the fluid and transition-
al qualities of people’s passage through life. Helene Pavlopoulou is paying her 
respects to the great biologist, naturalist and scientist Ernst Haeckel with a 
monumental composition. Katia Varvaki, Yiannis Dimitrakis and Theofilos Kat-
sipanos have brought together, in their paintings, images of the deep seas 
with earthly elements and human activity emphasising the importance of 
plankton as the lowest trophic level of the food chain, while Aggelika Kor-
ovessi alludes with her ethereal sculpture to the vital role of plankton in the 
creation of oxygen.

Athina Latinopoulou and Maria Kelaidi in their paintings and Helene Sid-
iropoulou in her sculptural compositions express their concerns about the 
dangers and threats faced by the sea microcosmos which inevitably reflect 
also on the sustainability of all life on earth. Aggeliki Loi, Irini Matsouki and 
Vangelis Rinas in their paintings and Dimitra Maltabe in her digital prints 
have poetically transformed the shapes and forms of zooplankton and phy-
toplankton, while Demosthenes Davvetas has incorporated in his drawings 
poetic text. In a more abstract approach, Yannis Gavalas has created a metal 
sculpture and Vassilis Karakatsanis a painting of a carpet, both inspired by the 
movement of plankton in the water. Nikos Lagos has created forms reminis-
cent of graffiti by reducing the microorganisms into their basic shapes while 
Eleni Michalakopoulou has made out of them humourous cartoon-like fig-
ures.  The sculptors Christos Lazarakis and Antonis Triantafillou have chiselled 
out of marble monumental figures of planktonic organisms, such as diatoms 
and siphonophores, using the large scale to point out the complexities and 
the distinctive character of these creatures. Finally, Antonia Papatzanaki’s at-
mospheric light piece refers to the natural phenomenon of bioluminescence 
and surrounds our visual journey with a magical aura which we hope will be 
the inspiration for love and respect towards the wonders of life hidden in the 
aquatic world. 

Dionissia Giakoumi
Art historian-Curator

G. Gounaropoulos Museum

Art is necessary in order that man should be able 
to recognize and change the world.1

Ever since the Palaeolithic  era, humans have been depicting nature in an 
attempt to tame it, at first, to understand and interpret it, later. The role of 
the primitive “artist” was intertwined with the role of the shaman, since the 
successful representations of the wild beasts that were created helped, in a 
“magical” way, to improve and make  more efficient the hunting of bisons and 
other ferocious animals of the time. What, in contemporary society, we call 
“art” was, in its origins, closely identified with our current concepts of religion 
and science. Gradually, in an increasingly rationally evolved world, art has 
been used as a means to study nature, to disseminate knowledge, to propa-
gate beliefs and ideas but it never totally lost its magical character as it can still 
express and manifest esoteric and internal psychological processes, emotions 
and personal visions.

In this context, the exhibition Plankton: wonders of life hopes to bring togeth-
er art, science and the magic of nature through the personal susceptibility, 
insight and expression of twenty five contemporary Greek visual artists. The 
artists have been called upon to dive into the immense microcosm of the 
plankton, to reconnect with the primary cellule and to be initiated to the 
wonders that take place in the water at every fraction of every passing sec-
ond, in order for our life to be preserved on this wonderful planet that we 
harm, day in and day out.

The artists approached this experience through their personal creative paths 
involving the art forms and methods that suit their artistic endeavour and 
idiosyncrasies. Some of them have adopted and used elements from science, 
such as Iotoff who based his work on quantum mechanics, Giorgos Tsakiris 
who has made reference to collecting and preserving aquatic material, in-
cluding plankton, for research purposes and Panagiotis Tanimanides who has 

1. Ernst Fischer, The necessity of art. A Marxist approach, Penguin Books, 1971, p. 14

Art and nature: From magic 
to science?



24 25Κοσμικό 1, βιντεοτέχνη, διάρκεια βίντεο: 0:12:33 / Cosmic 1, 12.33’’ loop, video installation / 75x130x45cm, 2018

Ιωάννα Ασσάνη
Ioanna Assani
http://ioassani.blogspot.gr/, ioassani@gmail.com

Γεννήθηκε στην Αθήνα (1963). Σπούδασε Ζωγραφική στη Σχολή Καλών 
Τεχνών, Α.Π.Θ. (1985-90). Από το 1991 είναι καθηγήτρια στη Μέση Εκπαί-
δευση. Από το 2016 αποσπάστηκε στη Σχολή Καλών Τεχνών, Α.Π.Θ και 
στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Πανεπιστήμιο Δ. Μα-
κεδονίας. Έχει πραγματοποιήσει τέσσερις ατομικές εκθέσεις (2013-15) & 
έχει συμμετάσχει σε πάνω από 50 ομαδικές. Η διαδραστική της βιντεο-ε-
γκατάσταση ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ/TRANSITIONS πραγματοποιήθηκε  με επιδότηση 
της Mission Laϊque  Franҫaise, και ανήκει στη μόνιμη συλλογή του Γαλλι-
κού Ινστιτούτου Θες/νίκης. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε πολλά περιοδικά. 
Είναι μόνιμη συνεργάτης στο διαδικτυακό περιοδικό για το βιβλίο & τον 
πολιτισμό diastixo. Έχει φιλοτεχνήσει τις δύο πρώτες ποιητικές συλλογές 
της Ε. Λιντζαροπούλου (2013, 2015).

Born in Athens (1963). Studied painting at the School of Fine 
Arts of AUTH (1985-90). She taught Visual Arts in secondary 
education (1991-2016). From 2016 she teaches in the School 
of Fine Arts, AUTH, and at the School of Fine Arts, Department 
of Applied and Visual Arts, of University of Western Macedo-
nia. She has held four individual exhibitions (2013-15) and 
has participated in over 50 group exhibitions. Her interactive 
video installation / ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ/TRANSITIONS was sponsored 
by Mission Laique Française, and is part of the permanent 
collection of the French Institute of Thessaloniki. She has 
published articles in many magazines and she is also a per-
manent contributor to the Diastixo (internet book and diary 
magazine). She has created the first two poetry collections by 
E. Lindzaporou (2013, 2015).

Plankton images: Dave Conway, Τanya Τsagaraki, Νina Fragopoulou



26 27Μέδουσα, λάδι σε καμβά / Jellyfish, oil on canvas / 110x110cm, 2017

Κάτια Βαρβάκη
Κatia Varvaki

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών της Αθήνας (1986-1991) με δασκάλους τον Τ. Πατρασκίδη και τον 
Δ. Μυταρά. Παράλληλα πήρε μαθήματα αγιογραφίας με τον Κ. Ξυνόπουλο 
και γλυπτικής με τον Σ. Βαλασάκη. Αποφοίτησε με άριστα. Έχει κάνει 18 
ατομικές εκθέσεις και έχει πάρει μέρος σε πολλές ομαδικές, στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.

Katia Varvaki was born in Athens, Greece. She studied Painting 
at the Athens School of Fine Arts (1986-1991) under the super-
vision of T. Patraskides and D. Mytaras. At the same time she 
took lessons of hagiography with K. Xenopoulos, and sculpture 
with S. Valasakis. She graduated with excellence. She has had 
18 solo exhibitions and participated in several group shows. 
Her works can be found in many private collections in Greece 
and abroad. She lives and works in Athens.

www.katiavarvaki.com, katiavarvaki@gmail.com

Το δέντρο της ζωής, λάδι σε καμβά / The tree of Life, oil on canvas / 110x110cm, 2017
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Γιάννης Γαβαλάς
Υannis Gavalas
i.gavalas57@gmail.com

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Το 1974 εισάγεται στη Σχολή Καλών Τε-
χνών στην Τήνο, απ’ όπου κατάγεται. Συνέχισε στην Ανωτάτη Σχολή Κα-
λών Τεχνών της Αθήνας το 1976  στα εργαστήρια των Γ. Καλαμάρα και Θ. 
Πανουργιά. Έχει πραγματοποίησει 10 ατομικές εκθέσεις και έχει λάβει μέ-
ρος σε πολλές ομαδικές. Έργα του βρίσκονται στη συλλογή του Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείο, στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσι-
κής Ιστορίας,  στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, καθώς και στις ιδιωτικές 
συλλογές των Πιερίδη και Κοντομηνά. 

Yannis Gavalas was born in Athens in 1957. In 1974, he enters 
the School of Fine Arts at Tinos island, where he comes from. 
From 1976, he continued his studies at the Athens School of 
Fine Arts, at the workshops of G. Kalamaras and Th. Panourgias. 
He has carried out 10 solo exhibitions and has participated in 
numerous collective shows. His works are found in the collec-
tion of the Museum of Contemporary Art “Eleurgio” in the city 
of Chania, in the Goulandris Natural History Museum, at the 
University of Cologne, as well as in the private collections of 
Pierides and Kondominas. He lives and works in Athens.  

Χωρίς τίτλο, βαμμένο μέταλλο / Untitled, painted metal / 85x44x42cm, 2017
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Demosthenes Davvetas was born in Athens. He studied at the School of Law of 
the Aristotle University of Thessaloniki and has a doctorate degree in Aesthetics 
from the University of Paris VIII. He is a Professor at the IESA in Paris, and gives 
masterclasses on Poetry and Modern Art at the University of Paris IV.  He has also 
taught Philosophy of Art at many Universities and Schools of Art. His art works 
have been exhibited in many countries, including Greece. He presented an exhi-
bition at the Maison Européenne de la Photographie in Paris, 2017. He also par-
ticipated three times in the Art Fair of Hangzhou in China, and he was created a 
“friend from far away” at the house of Confucius, Qufu. Moreover, he participated 
in the 2nd Art Fair Thessaloniki, in relation to a Greek-Chinese project (along with 
the Chinese artist Liang Yi), on the dialogue of Hellenism and Buddhism.

/ Inhabitants of heaven and sea, mixed media / 55x65cm each, 2017 

Δημοσθένης Δαββέτας 
Demosthenes Davvetas 
www.demosthenesdavvetas.com

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ και είναι 
Διδάκτωρ Αισθητικής από το Πανεπιστήμιο Paris VIII. Διδάσκει στο IESA  
(Παρίσι) και συχνά, δίνει διαλέξεις Φιλοσοφίας της Τέχνης σε Πανεπιστή-
μια και Σχολές Τέχνης. Ποιητής, συγγραφέας και εικαστικός, γράφει από 
το 1982 άρθρα και δοκίμια σε περιοδικά (π.χ. Art Forum) και εφημερίδες 
(π.χ. Liberation). Τα εικαστικά του έργα έχουν εκτεθεί σε πολλές χώρες, 
και στην Ελλάδα. Το 2014 παρουσίασε έκθεση ζωγραφικής στο Maison 
Européenne de la Photographie στο Παρίσι, ενώ το 2017 συμμετείχε τρεις  
φορές στο Art Fair στην πόλη Χανγκτσόου στην Κίνα, και αναγορεύτηκε 
ως «φίλος από μακριά» στο σπίτι του Κομφούκιου, στην πόλη Γκούφου. 
Το 2017 συμμετείχε στην 2η Art Fair Thessaloniki, στο πλαίσιο του Ελλη-
νο-Κινεζικού project (από κοινού με τον καλλιτέχνη Liang Yi), με θέμα τον 
διάλογο Ελληνισμού και Βουδισμού.

Κάτοικοι ουρανού και θάλασσας, μικτή τεχνική / 
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Γιάννης Δημητράκης 
Yiannis Dimitrakis 
giannisseligodimitrakis@gmail.com

Γεννήθηκε στην Παιανία Αττικής (1958), όπου ζει και εργάζεται. Σπούδα-
σε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (1980-1986) με δασκάλους τους Δ. 
Κοκκινίδη, Β. Δημητρέα, Δ. Μυταρά και Θ. Εξαρχόπουλο. Από το 1978 έχει 
παρουσιάσει είκοσι πέντε ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερι-
κό και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις. Έργα του υπάρχουν 
σε δημόσιες πινακοθήκες και σε ιδιωτικές συλλογές. Από το 1991 είναι 
καλλιτεχνικός επιμελητής των Εκδόσεων «Μπιλιέτο».

Born in Paiania of Attica (1958), where he lives and works. He 
studied at the School of Fine Arts in Athens (1980-86) under 
the supervision of D. Kokkinidis, V. Dimitreas, D. Mytaras and 
Th. Exarchopoulos. Since 1978 he has held twenty-five person-
al exhibitions in Greece and abroad, and has participated in 
several group ones. His work is to be found in public galleries 
and private collections. Since 1991 he has been art supervisor 
at “Bilieto” publications.

Τα ψάρια δεν μαγειρεύουν ποτέ, νωπογραφία / The fish never cook, fresco / 120x80cm, 2018



34 35/ Carpets2-Plankton, monotype, acrylic, gouache & oil on canvas / 150x120cm, 2017

Βασίλης Καρακατσάνης 
Vassilis Karakatsanis 
www.v-karakatsanis.gr, info@v-karakatsanis.gr

Γεννήθηκε στην Αθήνα (1957), όπου  ζει & εργάζεται. Έχει εκθέσει (ατομι-
κές εκθέσεις) στην Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Ιταλία, Ινδονησία, Ισημερινό, 
Τουρκία, Δανία & Γερμανία παρουσιάζοντας το προσωπικό του εικαστικό 
λεξιλόγιο, αντλώντας θεματικές ενότητες κυρίως από βιωματικές εμπει-
ρίες και από την παρατήρηση του οικείου κόσμου που τον περιβάλλει. 
Οργανώνει συχνά τις συνθέσεις του με θεατρική αντίληψη και ανάγει το 
καθημερινό αντικείμενο σε δομικό στοιχείο των έργων του. Χρησιμοποιεί 
καθαρή και πλούσια χρωματική κλίμακα με ζωηρές χρωματικές αντιθέ-
σεις, μεταπλάθοντας με εικαστικές παρεμβάσεις αυτούσια στοιχεία του 
υπαρκτού και βιωματικού του χώρου και διερευνώντας με ευαισθησία τα 
όρια μεταξύ πραγματικότητας και ψευδαίσθησης.

Born in 1957 in Athens, Greece. lives and works in Athens. He 
has exhibited his work (solo exhibitions) in Greece, Cyprus, 
Spain, Italy, Indonesia, Ecuador, Turkey, Denmark and Germa-
ny. His thematic choices and his personal artistic vocabulary 
are informed by his experience and observation of the sur-
rounding world. He organizes his exhibitions by using a the-
atrical attitude: he transforms the mundane everyday objects 
into structural elements of his work.  He uses a clean and rich 
color palette and vivid contrasts. He creates installations by us-
ing elements from the existing three dimensional spaces and 
transforms them into art forms. He researches with sensitivity 
the limits between reality and illusion. 

Carpets2-Plankton, μονοτυπία, ακρυλικά, γκουάς και λάδι σε καμβά / 
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Θεόφιλος Κατσιπάνος
Theofilos Katsipanos 
www.katsipanos.gr, theofiloskatsipanos@gmail.com

Γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1975. Σπούδασε ζωγραφική στην  Ανωτάτη Σχο-
λή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Το 1999 συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα Erasmus με εξάμηνη παραμονή στην Ισπανία. Έχει κάνει επτά ατο-
μικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από είκοσι ομαδικές 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έργα του βρίσκονται σε συλλογές στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως επίσης στη μόνιμη συλλογή του Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης Β. Φρυσίρα. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Born in 1975 in Agrinio, Greece. He studied painting at the 
Athens School of Fine Arts under professor R. Papaspyrou and 
graduated with distinction in 2001. He participated in 1999 
in the Erasmus educational program and spent six months in 
Spain. Ηe has held seven personal exhibitions and has partici-
pated in more than twenty group ones in Greece and abroad. 
His artworks exist in collections both in Greece and abroad as 
well as at the permanent collection of V. Frissiras Contempo-
rary Art Museum. He lives and works in Athens.

Neodenticula seminae, ακρυλικά και λάδι σε καμβά / acrylics and oil on canvas / 100x80cm, 2018



38 39Τοξικό πλακτόν, μικτή τεχνική / Toxic plankton, mixed media / 140x80cm, 2017

Μαρία Κελαϊδή
Maria Kelaidi  
mariakelaidis@yahoo.gr

Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών της Αθήνας με δάσκαλο τον Τ. Πατρασκίδη. Με υποτροφία του 
Ι.Κ.Υ. στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus παρακολούθησε μαθήματα 
Ζωγραφικής στη Σχολή Καλών Τεχνών του Εδιμβούργου της Σκωτίας. Έχει 
παρουσιάσει το εικαστικό της έργο σε μια ατομική έκθεση στις Βρυξέλλες, 
σε δεκαεπτά ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και σε πολλές ομαδικές στην 
Ελλάδα, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στη Ρωσία και στη Σκωτία. Έργα της 
βρίσκονται στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Χανίων – Ελαιουργείο, καθώς 
και σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές. Ζει και δημιουργεί στην Αθήνα.

Maria Kelaidi was born in Athens, where she 
lives and works. She studied Painting at the 
Athens School of Fine Arts, at the workshop 
of T. Patraskidis. In the framework of an Eras-
mus exchange programme and under a 
grant from the State Scholarships Founda-
tion, she studied in the Edinburgh College of 
Art, Scotland. She has presented her work in 
a solo exhibition in Brussels, seventeen solo 
exhibitions in Greece, and numerous group 
exhibitions in Greece, Belgium, Germany, 
Russia and Scotland. Her works are found in 
the Museum of Contemporary Art “Eleurgio” 
in the city of Chania, and in private and pub-
lic collections. 

Πλαγκτόν το γεύμα, μικτή τεχνική / Plankton the meal, mixed media / 140x80cm, 2017
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Αγγέλικα Κοροβέση
Aggelika Korovessi 
www.aggelika.gr, www.sonart.gr, korovessi@aggelika.gr 

Αποφοίτησε από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Η Αγγέ-
λικα είναι εννοιολογική γλύπτρια, γνωστή από τα ηχογλυπτά της που είναι 
οπτικοποιημένος ήχος ομιλούμενων λέξεων. Έργα της, μεγάλων διαστά-
σεων, έχουν τοποθετηθεί σε πολλούς δημόσιους χώρους στην Ελλάδα, 
Χιλή, Λευκωσία, Πεκίνο, Παρίσι. Έχει παρουσιάσει το έργο της σε πολλές 
ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ευρώπη και 
Αμερική. Μεταξύ άλλων βραβείων, εικαστική της δημιουργία έχει τιμηθεί 
με το αργυρό μετάλλιο των «Ολυμπιακών Αγώνων, Πεκίνο 2008», στον δι-
αγωνισμό γλυπτικής εξωτερικού χώρου. Η αναζήτηση σχέσεων σύγχρο-
νης και αρχαίας τέχνης αναδείχθηκε με την αναδρομική της έκθεση που 
φιλοξενήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο το 2013.

A graduate of the Athens School of Fine Arts, 
Aggelika is a conceptual sculptor, known for her 
work involving visualised sound waves based 
on spoken words. Her work is displayed in many 
public spaces in Greece and abroad: San Diego, 
Nicosia, Beijing, and Paris. She has presented her 
work in many solo and group exhibitions. She 
represents Greece in Europe and America. Among 
other awards, she was honoured with the silver 
medal of the “Olympic Games, Beijing 2008” in 
the context of landscape sculpture. Searching for 
relations between modern and ancient art, she 
created a retrospective exhibition hosted at the 
National Archaeological Museum in 2013.

Πλαγκτόν-Ισορροπία, ανοξείδωτος χάλυβας καθρέπτης, plexy glass, χρώμα / 



42 43Πλαγκτόν, ακρυλικά σε καμβά / Plankton, acrylics on canvas / 100x100cm, 2017

Νίκος Λαγός
Nikos Lagos 
http://www.nicklagos.gr/, niklagos@gmail.com

Γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε στην Ανωτάτη Σχο-
λή Καλών Τεχνών. Είναι, επίσης, αρχιτέκτονας μηχανικός. 
Έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές εκθέσεις και έχει 
συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές, στην Ελλάδα και το εξω-
τερικό. Έργα του υπάρχουν σε ιδιωτικές συλλογές στην 
Ελλάδα και σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Παρουσιάζει 
εικόνες ψυχογραφήματα στα οποία συνδιαλέγεται με τις 
επιθυμίες, τους φόβους και τις μνήμες του, την πραγμα-
τικότητα και το περιβάλλον του, φυσικό και κοινωνικό. 
Με προθέσεις περισσότερο εμπειρικές και βιωματικές, 
οι συνθέσεις του χαρτογραφούν μικρόκοσμους, λαβύ-
ρινθους στους οποίους συνωθούνται και συνυπάρχουν, 
με μεγαλύτερη ή μικρότερη πυκνότητα καθώς και με μια 
εξαιρετική αντίληψη του ρυθμού, της ισορροπίας και της 
δομής, εικόνες, σύμβολα, λέξεις και γλωσσικά παιχνίδια, 
σε μια άρρηκτη και διαδραστική σχέση μεταξύ τους. 

Born in Athens and educated at the School of Fine Arts. He is 
also an architect. He has held many personal exhibitions and 
has been in many group ones in Greece and abroad. His works 
can been found in private collections in Greece and in many 
countries in Europe. He presents paintings-psychographics in 
which he converses with his wishes, fears and memories, the 
reality and his environment, physical and social. His intentions, 
mainly empirical, aim at tracing microcosms and labyrinths in 
a holistic fashion, in which co-exist and interact, more or less 
densely, pictures, symbols, words and linguistic games.



44 45Μικρόκοσμος, πωρόλιθος / Microcosmos, limestone / 40x40x26cm, 2017

Χρήστος Λαζαράκης
Christos Lazarakis 
lazsculp@gmail.com

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1957. Σπούδασε στην Σχολή Καλών Τεχνών 
Πανόρμου Τήνου (1983-1986) με δασκάλους τους Γ. Μανιατάκο, γλύπτη, 
και Γ. Γαΐτη, ζωγράφο Τελείωσε με υποτροφία και συνέχισε στην  Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (1986-1991) στο εργαστήριο γλυπτικής, 
με δασκάλους τους Γ. Νικολαΐδη και Θ. Παπαγιάννη, και σκηνογραφίας 
με δάσκαλο τον Γ. Βασιλειάδη. Αποφοίτησε με άριστα. Έχει παρουσιάσει 
3 ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές και σε 10 
συμπόσια γλυπτικής. Έχει φιλοτεχνήσει πολλά δημόσια μνημεία, αδριά-
ντες, προτομές και ανάγλυφα. Έχει διδάξει μεταξύ άλλων στη Σχολή Βα-
καλό και στην Αρχιτεκτονική του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 
Διδάσκει γλυπτική στο σύλλογο φίλων Μουσείου Περαντινού. Έργα του 
βρίσκονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε ιδιωτικούς και δημόσιους 
χώρους (Υπουργείο Πολιτισμού, Μουσείο Α. Βορρέ, ΙΑΣΩ, Αμερικάνικο 
Κολέγιο Deree. κ.ά).

Christos Lazarakis was born in Athens in 1957. He studied at 
the School of Fine Arts of Pyrgos (Tinos), under the supervi-
sion of the sculptor G. Maniatakos and the painter G. Gaitis. 
He graduated with a scholarship and continued at the Athens 
School of Fine Arts (1986-1991). He attended the sculpture 
workshop, with teachers G. Nikolaidis and Th. Papagiannis, and 
scenography with teacher G. Vassiliadis. He graduated with ex-
cellence. He has presented 3 solo exhibitions, and has partici-
pated in many group shows and 10 symposiums of sculpture. 
He has created many public monuments, statues, busts and 
reliefs. He has also taught at the Vakalo School, and at the De-
partment of Architecture at the Democritus University, Thrace. 
He teaches sculpture at the Friends of the Museum of Peranti-
nos. His works are in Greece and abroad in private and public 
spaces (Ministry of Culture, A. Vorres Museum, IASO, American 
College Deree etc.).



46 47Τέλος ανοχής, λάδι σε καμβά, δίπτυχο / End of tolerance, oil on canvas, diptych / 100x140cm, 2017

Αθηνά Λατινοπούλου
Athina Latinopoulou  
alatinopoulou@yahoo.gr

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε ζωγραφική και αρχιτεκτονική 
εσωτερικού χώρου στη Σχολή Δημητρέλη στη Θεσσαλονίκη, και κεραμική 
– γλυπτική στη ΧΕΝ Αθηνών. Έχει πραγματοποιήσει 21 ατομικές εκθέσεις 
και 71 ομαδικές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έργα της βρίσκονται σε 
πολλές ιδιωτικές συλλογές και μουσεία. Επιλεκτικά: Μουσείο Φρυσίρα, 
Μουσείο Βορρέ, Μουσείο Γ. Γουναρόπουλου, Αμερικάνικο Κολέγιο, Μου-
σείο της οικογένειας Κοπελούζου, Κρατικό Μουσείο Σ. Τ. Μονή Λαζαρι-
στών, Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης, Πινακοθήκη Γ. Βογιατζόγλου, 
Ίδρυμα Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης, Πινακοθήκη «Τέχνη», Κιλκίς, Πι-
νακοθήκη «Γιάννης Μόραλης» κ.α.  

Athina Latinopoulou was born in Thessaloniki. She studied 
painting and decoration at Dimitrelis School in Thessaloniki, 
and ceramics and sculpture at Υ.W.C.A school in Athens. So far, 
she has been in 21 single exhibitions and 71 group exhibitions. 
Her works can be found in private collections and museums 
both in Greece and abroad, e.g. Frissiras Contemporary Art 
Museum, Vorres Museum, Gounaropoulos Museum, Ameri-
can College of Greece, Copelouzos Family Art Museum, State 
Museum of Contemporary Art in Thessaloniki, Municipal Art 
Gallery in Thessaloniki, Vogiatzoglou Art Gallery, Institute of 
Thracian Art and Tradition, Art Gallery in Kilkis, Yiannis Moralis 
Art Gallery.
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Αγγελική Λόη
Aggeliki Loi 
aggelikhloh@hotmail.com

Γεννήθηκε στη Ναύπακτο. Αρχικά σπούδασε οδοντοτε-
χνική και στη συνέχεια ζωγραφική κοντά στον Γιώργο 
Ρόρρη, και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθή-
νας (2010-2015) με καθηγητές τον Γ. Ψυχοπαίδη και τον Μ. 
Σπηλιόπουλο. Έχει πραγματοποιήσει 2 ατομικές εκθέσεις 
στην Ελλάδα (2005, 2011) και 2 στην Ελβετία (2015, 2016) 
και έχει πάρει μέρος σε 60 ομαδικές στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό. Στα χρόνια της μαθητείας της στην Α.Σ.Κ.Τ. 
τιμήθηκε με έναν έπαινο και 2 βραβεία. Είναι μέλος της 
ομάδας Ex-ils.

Born in the town of Nafpaktos, Greece, she has first studied 
Dental Technology. She then attended painting lessons near 
G. Rorris, and studied Painting at the School of Fine Arts in 
Athens (2010-2015) under the supervision of Y. Psychopedis 
and M. Spiliopoulos. She has exhibited in four solo exhibitions 
in Greece (2005, 2011) and Switzerland (2015, 2016), and has 
participated in 60 group exhibitions in Greece and abroad. 
During her studies at the School of Fine Arts was honored with 
a praise and two awards. She is a member of the Ex-ils team. 

Our plankton I, II, III, μικτή τεχνική πάνω σε ξύλο / Our plankton I, II, III, mixed media on wood / 140x40cm each, 2017
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Dimitra Maltabe holds a degree on Painting and Stage Design from the School 
of Fine Arts, Athens.  In 2000, she completed her postgraduate studies – MA in 
Fine Arts (Environmental Art – Video Art) in KIAD / University of Kent, Canterbury, 
UK. Her artwork is focused on the human and environmental interaction and the 
similarities between biological structures and the natural environment. Micro- 
and macro-cosmos are constructed alike. Her artwork has been exhibited at solo 
and group shows in Greece and abroad and she has been an artist-in-residence.

Plankton images: Dave Conway, Νina Fragopoulou

Δήμητρα Μαλταμπέ
Dimitra Maltabe   
dimitramaltabe.wordpress.com, dimmalta@yahoo.com

Σπούδασε ζωγραφική και σκηνογραφία στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-
χνών της Αθήνας. Το 2000 ολοκλήρωσε τις  μεταπτυχιακές της σπουδές 
- ΜΑ in Fine Arts (Environmental Art – Video Art ) στο Kent Institute of 
Art and Design/ University of Kent, Canterbury, U.K. Η αλληλεπίδραση αν-
θρώπου και περιβάλλοντος και οι  ομοιότητες μεταξύ βιολογικών δομών 
και φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν το βασικό άξονα του έργου της. 
Έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε  εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερι-
κό και έχει συμμετάσχει σε προγράμματα artist-in-residence.

Μπλέ, λεπτομέρεια / ψηφιακή εκτύπωση / Blue, detail / digital print / 21x142cm, 2017
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Ειρήνη Ματσούκη
Irini Matsouki   
irini.matsouki@gmail.com

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχο-
λή Καλών Τεχνών της Αθήνας με καθηγητή τον Π. Τέτση (1987-1992). Το 
1992 με υποτροφία του Ι.Κ.Υ., στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, 
παρακολούθησε το εργαστήριο του Α. Haddad στην École Nationale 
Superieure des Beaux Arts, στο Παρίσι. Το 1994 συνέχισε τις σπουδές της 
στο Byam Shaw School of Art, στο Λονδίνο. Έχει πραγματοποιήσει ατο-
μικές εκθέσεις στην Αθήνα (γκαλερί «Έκφραση», Γκάζι-Τεχνόπολη Δήμου 
Αθηναίων, «Gallery 7») και έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Irini Matsouki was born in Athens (1965). She studied Paint-
ing at the Athens School of Fine Arts under professor P. Tet-
sis (1987-1992). In the framework of an Erasmus exchange 
programme and under a grant from the State Scholarships 
Foundation, she studied at the workshop of Α. Haddad, at 
École Νationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris (1992) and at 
Byam Shaw School of Art, London (1994). She has presented 
personal exhibitions in Athens (Gallery “Ekfrasi”, Gallery “7” and 
Technopolis Gkazi) and has participated in many group ones 
in Greece and abroad. 

Χωρίς τίτλο, ακρυλικά και λάδι σε καμβά / Untitled, acrylics and oil on canvas / 60x80cm, 2018
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She was born in Athens in 1969. During 1989 and 1995 she studied at the Ath-
ens School of Fine Arts, under the supervision of C. Botsoglou (painting) and G. 
Ziakas (set design). She has exhibited her paintings in solo and group exhibi-
tions in Greece. Her work is included in various private collections.

Ελένη Μιχαλακοπούλου
Eleni Michalakopoulou   
http://michalakopoulou.gr, micheleni@gmail.com

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1969. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχο-
λή Καλών Τεχνών της Αθήνας (1989-1995) με καθηγητή το Χρόνη Μπό-
τσογλου και σκηνογραφία με τον Γιώργο Ζιάκα. Έχει πραγματοποιήσει 
στην Ελλάδα ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Έργα της ανήκουν σε ιδιω-
τικές συλλογές.

Ζωοπλαγκτόν Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ακρυλικά σε καμβά / Zooplankton I, II, III, acrylics on canvas / 60x50cm each, 2017
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Αντωνία Παπατζανάκη
Antonia Papatzanaki   
apapatza@yahoo.com

Γεννήθηκε στα Χανιά Κρήτης και είναι μια διακεκριμένη, διεθνής Ελληνίδα 
καλλιτέχνης. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, στην 
Hochschule für Angewandte Kunst στη Βιέννη και στο Pratt Institute στη 
Νέα Υόρκη, όπου απέκτησε Master of Fine Arts. Είναι αποδέκτης πολλών 
σημαντικών διακρίσεων και έχει κερδίσει πανελλήνιους και διεθνείς δια-
γωνισμούς για τη δημιουργία γλυπτών σε δημόσιους χώρους. Υπαίθρια 
δημόσια έργα της είναι μόνιμα εγκατεστημένα σε όλη την Ελλάδα. Η Πα-
πατζανάκη έχει εκθέσει ευρέως δουλειά της σε πάνω από 60  ατομικές 
και ομαδικές εκθέσεις στην Ευρώπη, την Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Έργα της βρίσκονται σε πολυάριθμες ιδιωτικές συλλογές καθώς και  στο 
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Αθήνας, στο Μουσείο Βορρέ, στη συλ-
λογή της οικογένειας Κοπελούζου, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρή-
της και στο Αμερικάνικο Κολέγιο Ελλάδας. 

Antonia Papatzanaki, born in Chania, Crete, is an internation-
ally renowned Greek artist. She was educated at the Athens 
School of Fine Arts, the Vienna Hochschule für Angewandte 
Kunst and Pratt Institute in New York, where she acquired her 
Master of Fine Arts. Papatzanaki is the recipient of many pres-
tigious awards, in addition to winning Panhellenic and inter-
national competitions for the creation of public art. Several 
of her outdoor public sculptures are permanently installed 
throughout Greece. Papatzanaki has exhibited widely in more 
than 60 solo and group exhibitions in Europe, Asia, and the 
United States. Her work resides in numerous private collec-
tions, as well as the National Museum of Contemporary Art, 
the Copelouzos Family Collection, the Vorres Museum, the 
Museum of Contemporary Art of Crete and the American Col-
lege of Greece. 

Χωρίς τίτλο 92507, ορείχαλκος, γυαλί, φως / Untitled 92507, bronze, glass, light / 75x175x25cm, 2002



58 59/ Tribute for Ernst Haeckel, acrylics on prepared canvas / 180x140xcm, 2018

Ελένη Παυλοπούλου
Helene Pavlopoulou    
http://www.helenepavlopoulou.gr/, helene@helenepavlopoulou.gr

Σπούδασε ζωγραφική με καθηγητή τον Δ. Μυταρά, όπως και χαρακτική 
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. 
κατά το διάστημα 1992-1997. Έχει μεταπτυχιακές σπουδές στη ζωγρα-
φική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με καθηγητή τον Τάσο Χριστά-
κη. Έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις στην Αθήνα, στο Παρίσι, 
στην Κωνσταντινούπολη και στις Βρυξέλλες, ενώ έχει λάβει μέρος σε Art 
Fairs και Biennale σε Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική και Κίνα με σημαντικούς 
επιμελητές και ιστορικούς τέχνης, όπως ο Μ. Στεφανίδης, η Ν. Ηλιοπού-
λου-Ρογκάν, η Σ. Τσιάρα, η Θ. Βραχοπούλου και ο Πέδρο Ολάγια. Έργα της 
φιλοξενούνται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, μεταξύ των οποίων η 
Καλλιτεχνική Συλλογή της Εθνικής Τράπεζας σε Αθήνα και Λονδίνο, η Τρά-
πεζα του Ομίλου Πειραιώς, η Συλλογή Κοπελούζου, το Μουσείο Φρυσίρα, 
το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης και πολλές άλλες 
συλλογές σε Ευρώπη και Αμερική.

Helene Pavlopoulou studied painting under the supervision of 
D. Mytaras, and engraving at the Athens School of Fine Arts, 
with a scholarship from the State Scholarship Foundation 
(1992-1997). She did postgraduate studies in painting at the 
A.S.F.A. under T. Christakis (2003-2004). She has held solo ex-
hibitions in Athens, Paris, Istanbul and Brussels, curated by S. 
Tsiara, T. Vrachopoulos, M. Stefanidis, Pedro Olalla, D. Iliopou-
lou-Rogan etc., while she has also taken part in numerous Art 
Fairs, Biennale and group exhibitions in Greece, Europe, USA 
and China. Works by Helene Pavlopoulou are to be found in 
private and public collections, such as the Art Collection of the 
National Bank of Greece, the Bank of Piraeus Group, the Co-
pelouzos Family Art Museum, the Frissiras Museum, the Thes-
saloniki State Museum of Contemporary Art, and many other 
private collections in Europe and USA.

Φόρος τιμής στον Ernst Haeckel, ακρυλικά σε προετοιμασμένο καμβά / 
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Born in Samos, Greece (1966). He holds an 
MFA from the Athens School of Fine Arts. Has 
enjoyed nearly twenty solo shows in Europe, 
USA and China (The National Art Museum 
of China-NAMOC; Tenri Cultural Institute, NY 
e.t.c.) and has taken part in many group ex-
hibitions and International Biennale. Selected 
Collections of which his work is part are: The 
National Centre of the Performing Arts-NC-
PA, Beijing; The Hellenic Parliament; Beijing 
International Art Biennale Collection. He has 
been awarded with the silver prize sculpture 
in pose, at the first Wenzhou International 
Sculpture Exhibition. He is a visiting Professor 
at Shenyang City University. Lives and works 
in Athens, New York and Florida.

Χωρίς τίτλο, ακρυλικά σε καμβά / Untitled, acrylics on canvas / 60x60cm each, 2018

Βαγγέλης Ρήνας
Vangelis Rinas    
http://www.vangelisrinas.com, vangelisrinas8@yahoo.gr

Γεννήθηκε στη Σάμο (1966). Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τε-
χνών της Αθήνας. Έχει παρουσιάσει πάνω από είκοσι ατομικές εκθέσεις 
στην Αθήνα, Ευρώπη, Αμερική (Ινστιτούτο Πολιτισμού Tenri) και Κίνα 
(Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας, NAMOC). Επίσης, έχει συμμετάσχει σε 
πολλές ομαδικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε διεθνείς Μπιενάλε. 
Έργα του βρίσκονται σε συλλογές όπως: στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, στο 
Εθνικό Κέντρο Τεχνών και Θεάματος NCPA, Πεκίνο, στη διεθνή συλλογή 
τέχνης της Μπιενάλε του Πεκίνου κ.λ.π. Έχει τιμηθεί με το ασημένιο βρα-
βείο στη πρώτη διεθνή έκθεση γλυπτικής στο Γουενσού, Κίνα 2017. Είναι 
επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Σενγιάνγκ. Ζει και εργάζε-
ται στην Αθήνα, Ν. Υόρκη και Φλόριντα.

Χωρίς τίτλο, Πεντελικό μάρμαρο / Untitled, Pentelic marble / 38x27x19cm, 2017



62 63Προσοχή: πλαγκτόν, ξύλο, γυαλί, ακρυλικά / Attention: plankton, wood, glass, acrylics / 190x45cm, 2017

Ελένη Σιδηροπούλου
Helene Sidiropoulou     
marapoulia@yahoo.gr

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε γλυπτική στην Jan Van Eyck 
Academie, Maastricht της Ολλανδίας με καθηγητή τον Arthur Spronken. 
Έχει παρουσιάσει δέκα ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε πολλές 
ομαδικές. Έργα της βρίσκονται σε πολλές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ζει και εργάζεται στον Πειραιά.

Helene Sidiropoulou was born in Thessaloniki. She studied 
sculpture at the Jan Van Eyck Academie, Maastricht, under the 
supervision of Professor Arthur Spronken. She has presented 
ten personal exhibitions and has participated in many group 
shows. Her works can been found in many public and private 
collections in Greece and abroad. She lives and works in Pirae-
us, Greece.

Τα κρυμμένα του νερού, ξύλο, ακρυλικά, ζελατίνη / Ηidden below the water surface, Wood, acrylics, gelatin / 25x46x16cm, 2017



64 65Χωρίς τίτλο, 3.18’’ loop, βίντεο / Untitled, 3.18’’ loop, video still / 2017

Δήμητρα Σκανδάλη
Dimitra Skandali      
http://dimitraskandali.com, dimskandali@gmail.com

Μεγάλωσε στην Αλυκή της Πάρου. Αποφοίτησε από την Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών της Αθήνας το 2010 και από το San Francisco Art Institute το 
2013, απ’ όπου πήρε το μεταπτυχιακό της στα Nέα Mέσα. Έκτοτε κατοικεί 
στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Πάρο αναζητώντας δρόμους σύνδεσης 
μεταξύ των δύο τόπων και των τρόπων τους. Αυτός ο διάλογος πιθανόν 
να είναι ένας διάλογος μεταξύ ανατολής και δύσης, ή ίσως ένας τρόπος 
σύνδεσης παράδοσης και νεωτερικότητας, συναισθήματος και έννοιας. 

Dimitra Skandali grew up in Alyki of Paros, Greece. She gradu-
ated from the Athens School of Fine Arts in 2010, and from the 
San Francisco Art Institute, where she pursued her MFA in New 
Genres in 2013. Since then, she has lived and worked in both 
lands.  With her work she explores ways of connection and di-
alogue between the two places and their ways; a dialogue be-
tween east and west, or an attempt to connect tradition with 
innovation, or even emotion with rationality.
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Παναγιώτης Τανιμανίδης
Panagiotis Tanimanides      
tanimanidis@yahoo.gr

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε Μαθηματικά, Θεολογία και 
Μουσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Έχει παρουσιάσει τριάντα 
ατομικές εκθέσεις (Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Δημοτικό 
Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Αθηναΐδα κλπ.). Μεταξύ άλλων έχει συμμετά-
σχει στη Μπιενάλε Βαρκελώνης, στη Μπιενάλε Βενετίας και στο Centre 
Pompidou. Έχει λάβει μέρος στην Art Basel της Ελβετίας, στην ARCO (Art 
Contemporary) στην Ισπανία, στη FIAC (International Contemporary Art 
Fair) στο Παρίσι και γενικά έχει εκθέσει σε πολλά μέρη στο εξωτερικό. Για 
χρόνια έχει συνεργαστεί με το Μουσείο Πιερίδη.

Panagiotis Tanimanides was born in Thessaloniki, where he 
studied Mathematics, Theology and Music at the Aristotle Uni-
versity. He has presented thirty personal exhibitions (Center of 
Modern Art in Thessaloniki, Civic Center of Art, Nicosia, Athi-
nais, etc). He has also participated at the Biennale of Barcelona, 
Biennale of Venice and at the Pompidou Center. He has exhib-
ited his work at the Art Basel in Switzerland, at the ARCO (Art 
Contemporary) in Spain, at the FIAC (International Contempo-
rary Art Fair) in Paris, and at many other places abroad. He has 
collaborated for years with Pierides Museum.   

Βυθογάλανες γεωμετρίες,
σ’ένα δοκιμαστικό σωλήνα,
με νερά απ΄τη Σαλαμίνα,
πυθαρολατρείες·
μ΄ένα δάκρυ απ΄το πλαγκτόν σου,
μικροσκόπιο στο παρελθόν σου 

Ocean-blue geometries,
in a test tube,
filled with Salamina waters,
pithos-worshipping, 
with a tear from your plankton,
a microscope on your past 

μικτή τεχνική / mixed media / 300x100x80cm, 2018



68 69Σιφωνοφόρο, ξύλο: δρυς / Siphonophore, wood:oak / 100x30x30cm, 2008

Αντώνης Τριανταφύλλου
Antonis Triantafillou       
antonistriantafillou@yahoo.gr

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1972. Το 1997 εισάγεται στη Σχολή Καλών Τε-
χνών 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 φοι-
τά στο Α΄ Εργαστήριο γλυπτικής με δάσκαλους τον Θόδωρο Παπαγιάννη 
και το Νίκο Τρανό. Παρακολουθεί τα εργαστήρια κεραμικής, ψηφιδωτού 
γυψοτεχνίας, φωτογραφίας, σκηνογραφίας, πολυμέσων – υπερμέσων. 
Ολοκλήρωσε τις σπουδές του το 2006 με άριστα. Από το 2002 εργάζεται 
στο Υπουργείο Πολιτισμού. Έργα του κοσμούν δημόσιες και ιδιωτικές 
συλλογές. Έχει λάβει μέρος σε σειρά εκθέσεων και συμποσίων γλυπτικής 
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Είναι αντιπρόεδρος της ‘Ένω-
σης Καλλιτεχνών του Υπουργείου Πολιτισμού και ενεργό μέλος μεταξύ 
άλλων της ΕΠΑΣΚΤ και του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος.

Antonis Triantafillou was born in Athens in 1972. He studied at Tinos School of 
Fine Arts (1997). He studied Sculpture with honors and won a scholarship at 
the Athens School of Fine Arts (ASFA 2000), under Prof. T. Papagiannis and Prof. 
N. Tranos. During his studies he attended workshops for metal, woodworking, 
pottery, gypsum, mosaic, photography and multimedia – hypermedia. Antonis 
finished his studies in 2006 with honors. Since 2002, he has been working at the 
Ministry of Culture. His works can been found in public and private collections. 
He has participated in a series of exhibitions and symposiums on sculpture, in 
Greece and abroad. 

Χωρίς τίτλο, μάρμαρο / Untitled, marble / 23x12x11cm, 2017
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Γιώργος Τσακίρης
Giorgos Tsakiris        
gdtsakiris@gmail.com

Γεννήθηκε στα Γιαννιτσά το 1955. Μετά τις πρώτες του σπουδές στα ηλε-
κτρονικά σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στη Σχολή Καλών Τεχνών 
της Φλωρεντίας. Είναι Καθηγητής στη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ζει και εργάζεται μεταξύ του όρους 
Πάϊκου και της Θεσσαλονίκης. Έδειξε το εικαστικό του έργο σε 42 ατομι-
κές εκθέσεις και σε ομαδικές στην Ελλάδα, Γαλλία, Σουηδία, Ιταλία, Γερ-
μανία, Ισπανία, Αίγυπτο, Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια, Τσεχία, 
Φινλανδία, Μολδαβία, Ουκρανία, Ελβετία.

Giorgos Tsakiris was born in Giannitsa in 1955. After his first 
studies in electronics he studied painting and engraving at the 
School of Fine Arts in Florence. He is a Professor at the School 
of Fine Arts of the Aristotle University of Thessaloniki. He lives 
and works between Mount Paiko and Thessaloniki. He has 
shown his work in 42 solo exhibitions and in group exhibitions 
in Greece, France, Sweden, Italy, Germany, Spain, Egypt, Turkey, 
Romania, Bulgaria, Skopje, Czech Republic, Finland, Moldova, 
Ukraine and Switzerland.

Χωρίς τίτλο, λεπτομέρεια / σίδερο, γυαλί, ξύλο, από θαλάσσης υλικά, πλαγκτόν / Plankton samples: Νina Fragopoulou



1 9 / 1 2 / 2 0 1 8 : 
Ζωτική και αισθητική αξία πλαγκτού, 
Νίνα Φραγκοπούλου, 
τ.Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, 
Πανεπιστήμιο Πατρών

Οι μέδουσες στις Ελληνικές θάλασσες, 
Επαμεινώνδας Χρήστου, 
Διευθυντής Ερευνών, ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Πλαγκτόν: ένας θαυμαστός υδάτινος κόσμος,
ξενάγηση στην έκθεση,
Διονυσία Γιακουμή, 
Ιστορικός Τέχνης – Επιμελήτρια 
Μουσείου Γ. Γουναρόπουλου

1 6 / 1 / 2 0 1 9 : 
Η τελευταία άγρια τροφή στο πιάτο μας 
ήταν κάποτε πλαγκτόν, 
Κωνσταντίνος Κουτσικόπουλος, 
Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας – Κοσμήτορας Σχολής 
Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Τέχνη και οικολογία: συνηγορώντας υπέρ της ζωής,
Θεώνη Αναστασοπούλου-Καπογιάννη,
Δρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Σορβόννης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά 
κατά τη διάρκεια της έκθεσης,
Νίνα Φραγκοπούλου σε συνδιοργάνωση 
με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

1 9 / 1 2 / 2 0 1 8 : 
Vital and aesthetic value of plankton, 
Nina Fragopoulou, 
fmr. Assistant Professor, Dept. of Biology, 
University of Patras

The jellyfish in Greek waters, 
Epaminondas Christou, 
Research Director, HCMR

Plankton: wonders of life,
guided tour of the exhibition
Dionissia Giakoumi, 
Art historian – Curator 
of the G. Gounaropoulos Museum

1 6 / 1 / 2 0 1 9 : 
The last wild food on our plate 
was once plankton, 
Constantinos Koutsikopoulos, 
Professor, Dept. of Biology – Dean of School 
of Natural Sciences, University of Patras

Art and ecology: advocating for life,
Theoni Anastasopoulou-Kapogianni,
Dr.of Philosophy, University of Sorbonne

Educational program for children 
during the exhibition, 
Nina Fragopoulou in co-ordination 
with the Ephorate of Antiquities of Achaia

Διαλέξεις κατά τη διάρκεια της έκθεσης
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Lectures during the exhibition
at the Archaeological Museum of Patras



X Ο Ρ Η Γ Ο Ι  -  S P O N S O R S

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού 
Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 

και του Πανεπιστημίου Πατρών.

The exhibition is under the auspices of the 
Hellenic Center of Marine Research (HCMR)

and the University of Patras

X Ο Ρ Η Γ Ο Σ  Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ  -  M E D I A  S P O N S O R






