


H Galerie Lefakis ιδρύθηκε το 1979 ως καρπός της πολυετούς και συστηματικής  
ενασχόλησης του δημιουργού της Ζήνωνα Λεφάκη με τη τέχνη.

Ήδη απο τα πρώτα χρόνια λειτουργίας, της  η επιχείρηση δημιούργησε μια νέα τάση 
στον εικαστικό χώρο, προβάλλοντας τα έργα των πιο αναγνωρισμένων σύγρονων  
Ελλήνων δημιουργών αλλα και αγκαλιάζοντας με πίστη και ελπίδα όλους τους 
ταλαντούχους νέους καλλιτέχνες. Η επιχείρηση προχώρησε με τόλμη στην απο-
κέντρωση της τέχνης, δημιουργώντας ενα δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα 
και την Κύπρο καθώς και πραγματοποίησε πλήθως έκθεσων και δημοπρασιών 
στην Ελλάδα, την Κύπρο και το Λονδίνο.

Σήμερα, η Galerie Lefakis λειτουργεί σε τρείς ανεξάρτητες αίθουσες που πε-
ριλαμβάνουν μόνιμα εκθετήρια με έργα των γνωστότερων Ελλήνων ζωγράφων.

Στον ανα χείρας κατάλογο επιλέχθηκαν και παρουσιάζονται μερικές αντιπρο-
σωπευτικές δημιουργίες των πλέον καταξιομένων Ελλήνων εικαστικών λαμβά-
νοντας υπόψη τις παρούσες οικονομικές συγκυρίες

Η Galerie Lefakis ευχαριστεί θερμά τους καλλιτέχνες για τη συνεργασία και τη 
συμπαράστασή τους στις εικαστικές της αναζητήσεις. Επίσης ευχαριστεί όλους 
όσους συνέβαλαν και στήριξαν με την εμπιστοσύνη τους την προσπάθειά της.

Άρης Λεφάκης

Ευθύνη καταλόγου - Διεκπεραίωση: Άρης Λεφάκης
Φωτογράφηση: Δημήτρης Καλαντζής

Δημιουργικό - Επιμέλεια παραγωγής: AΤΟΥ Εκδοτική



Ο Αλέξης Ακριθάκης (1939-1994) γεννήθηκε στην Αθή-
να. Το 1955 αποβλήθηκε «δια παντός» από το σχολείο, 
ως ταραξίας, και την επόμενη χρονιά γνωρίστηκε με τον 
φιλόσοφο Γιώργο Μακρή, που αναγνώρισε το ταλέντο 
του και τον ενθάρρυνε να ασχοληθεί με τη ζωγραφική. 
Έγκατέλειψε την Αθήνα για το Παρίσι, όπου έζησε μεταξύ 
1957 και 1960 σαν μποέμ, γνωρίζοντας σημαντικά πρό-
σωπα της εποχής του. Έκανε τις πρώτες ατομικές του εκ-
θέσεις στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, μεταξύ 1965 και 
1966. Το 1968 κερδίζει μια υποτροφία του γερμανικού 
κράτους (D.A.A.D.) και φεύγει για το Βερολίνο, όπου θα 
παραμείνει και μετά το τέλος των σπουδών του, το 1970, 
μοιράζοντας το χρόνο του ανάμεσα στην Αθήνα και τη 
Γερμανία. Το 1984 επέστρεψε οριστικά και εγκαταστάθη-
κε στην Αθήνα. Πραγματοποίησε ατομικές εκθέσεις στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό (Βερολίνο, Αμβούργο, Μόναχο, 
Τορίνο, Γενεύη) και συμμετείχε σε σημαντικές ομαδικές 
παρουσιάσεις στην Ευρώπη. Ασχολήθηκε, επίσης, με την 
εικονογράφηση βιβλίων, τη σκηνογραφία και το design. 
Πέθανε στις 19 Σεπτεμβρίου 1994. Το 1997 πραγματο-
ποιήθηκε μεγάλη αναδρομική έκθεση του έργου του στην 
Εθνική Πικακοθήκη, και το 1998 στο Μακεδονικό Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης.

"Το ανοιγμένο γράμμα"
Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος

Μικτή τεχνική σε χαρτί
60 χ 80 cm.

Τιμή € 3.500 

"Σύνθεση"
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο στο κάτω μέρος

Μικτή τεχνική σε χαρτί
27 χ 18 cm.

Τιμή € 1.000

Ακριθάκης Αλέξης
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Γεννήθηκε το 1955 Στην Αθήνα. Σπούδασε Γραφικές Τέχνες 
στη Σχολή Βακαλό και Ζωγραφική στο Εργαστήριο Ελευθέ-
ρων Σπουδών του Αντώνη Απέργη. Παρακολούθησε μαθήμα-
τα Ελευθέρου Σχεδίου με τον Π. Τέτση (Σχολή Βακαλό). Έχει 
στο ενεργητικό της 11 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα καθώς 
και έχει συμμετάσχει σε 15 ομαδικές παρουσιάσεις στην Ελ-
λάδα και στη Γερμανία. Έργα της βρίσκονται σε πολλές δημό-
σιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ. 
Ζεί και εργάζεται στην Αθήνα.

Βαρβεροπούλου Κλεοπάτρα
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"Συνθεση"
Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος δεξιά
Μικτή τεχνική σε Plexiglass
80 χ 80 cm. 
Τιμή € 2.000

"Συνθεση"
Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος δεξιά
Μικτή τεχνική σε Plexiglass
70 χ 70 cm. 
Τιμή € 1.700



Γεννήθηκε στην Αθηνα το 1924. Κατα 
τη περίοδο της κατοχής, ενώ ήταν μό-
λις 17 χρόνων, έλαβε μέρος στην αντί-
σταση. Πτυχιούχος της Σχολής Καλών 
Τεχνών της Αθήνας το 1947, υπήρξε 
ο αγαπημένος μαθητής του Παρθένη 
και ένας απο τους ελάχιστους που εί-
χαν πρόσβαση στο atelier του. Απο το 
1954 εως το 1957 φοίτησε στη Σχολή 
Καλών Τεχνών του Παρισιού. Υπήρ-
ξε αδελφικός φίλος του Τσαρούχη. Ο 
Βογιατζής γνώρισε μεγάλη καταξίωση 
στο Παρίσι. Έργα του εκτέθηκαν δίπλα 
σε δημιουργίες παγκοσμίως καταξιω-
μένων ζωγράφων όπως οι Cezanne, 
Modigliani, Ernst και Pascin.
Το 1989 η Εθνική Πινακοθήκη της 
Αθήνας οργάνωσε αναδρομική έκθεση 
προς τιμήν του.

"Τοπίο"
Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος δεξιά  

και στην πίσω πλευρά
Ελαιογραφία σε καμβά 

105 x 90 cm.
Το έργο παρουσιάστηκε στην αναδρομική έκθεση του 
Χάρη Βογιατζή στην Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών τον 

Απρίλιο του 1989
Τιμή € 4.000

Βογιατζής Χάρης
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Από τους σημαντικούς νεοπαραστατικούς καλλιτέχνες με 
υπερρεαλιστικές αναφορές, δημιουργεί ένα φανταστικό 
κόσμο στον οποίο κινούνται ανθρώπινες μορφές ή άλλα 
-συχνά παράδοξα- όντα. Η ατμόσφαιρα παραμένει ονει-
ρική όπως και η χρωματική κλίμακα. Έχει παρουσιάσει το 
έργο του σε πλήθος εκθέσεων (Ελλάδα, Αγγλία, Γερμανία, 
Η.Π.Α.) και έχει επίσης ασχοληθεί με τη σκηνογραφία, τη 
γλυπτική, κ.ά.

"Δύο νέοι"
Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος
Ελαιογραφία σε καμβά 
40 x 50 cm.
Price Upon Request

"Νέος σε λιβάδι"
Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος
Ελαιογραφία σε καμβά 
40 x 50 cm.
Price Upon Request

Γέρος Δημήτρης
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Είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλε-
γίου Ελλάδος, πτυχιούχος νομικής και πο-
λιτικών-οικονομικών Επιστημών του Πανε-
πιστημίου Αθηνών, σπούδασε μουσική στο 
Ωδείο Αθηνών και στο «Στούντιο» της Όπε-
ρας της Βιέννης. Εμφανίστηκε στην Κρατική 
Όπερα της Βιέννης ως σολίστ την περίοδο 
1976-77 με το πατρικό της όνομα Σοφία Μα-
ζαράκη. Στη ζωγραφική είναι αυτοδίδακτη. 
Aπό το 1990 που πρωτοεμφανίστηκε ως ζω-
γράφος, έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές 

εκθέσεις στην Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιω-
άννινα, Κατερίνη, Χαλκίδα, Κέρκυρα, Σαντορίνη, 
Κρήτη, Ύδρα, Σύρος) και το εξωτερικό(Κύπρος, 
Ισραήλ, Σουηδία, Νέα Υόρκη). Έχει συμμετάσχει 
στην Μπιενάλε Μεσογειακής Ζωγραφικής στην 
Ιταλία (1992), στον 22ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό 
Ναΐφ Ζωγραφικής στη Λωζάννη(1993), στο Δι-
εθνές Σαλόνι των Ναΐφ στο Παρίσι (2000), στη 
2η Πανευρωπαϊκή Έκθεση των Ναΐφ στην Μα-
δρίτη(2005) κ.α.

"Ο κήπος των ερωτευμένων"
Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο στο κάτω μέρος δεξιά

Ακρυλικό σε ξύλο  
50 χ 60 cm.

τιμή € 1.500

Καλογεροπούλου Σοφία
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Ο Βασίλης Καρακατσάνης, Έλληνας ζωγράφος, γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1957. Ζει και εργάζεται στην Ελλάδα.
Σπούδασε ζωγραφική στις Ανώτατες Σχολές Καλών Τεχνών της Αθήνας & 
Βαρκελώνης, συντήρηση αρχιτεκτονικών μνημείων στο Centro Europeo 
της Βενετίας, με υποτροφίες του ΙΚΥ, της Ισπανικής Κυβέρνησης & του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει εκθέσει από το 1982 έως σήμερα στην 
Ελλάδα, Κύπρο, Ισπανία, Ιταλία, Ισημερινό, Ινδονησία & Γερμανία παρου-
σιάζοντας το προσωπικό του εικαστικό λεξιλόγιο, αντλώντας θεματικές 
ενότητες κυρίως από βιωματικές εμπειρίες 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 αντιθέσεις, μεταπλάθοντας με εικαστικές παρεμβάσεις 
αυτούσια στοιχεία του υπαρκτού και βιωματικού του χώρου και διερευνώ-
ντας με ευαισθησία τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και ψευδαίσθησης. 
Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές & δημόσιες συλλογές στην Ελλάδα & το 
εξωτερικό: Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης (Ρόδος), Πινακοθήκη Κέρκυρας, 
Fundaciόn FPPU (Μοντεβιδέο, Ουρουγουάη), Fundaciόn Joan Mirό (Βαρ-
κελώνη, Ισπανία), Palacio de Cristal (Μαδρίτη, Ισπανία), E&C Department 
(Ανδόρρα λα Βέλια, Ανδόρρα),Istituto Orientale, (Ρώμη, Ιταλία), Lloyd 
(Αμβούργο, Γερμανία), BP Oil Europe (Βρυξέλλες, Βέλγιο), Κρατική Πινα-
κοθήκη (Λευκωσία, Κύπρος), Πινακοθήκη Κυκλάδων (Σύρος), Colecciόn 
Gruppo Pedro Serra (Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία), Μουσείο Βορρέ 
(Παιανία), Neka Museum (Μπαλί, Ινδονησία), Μuseo de Arte Moderno y 
Contemporáneo «Es Baluard» (Πάλμα ντε Μαγιόρκα, Ισπανία), Colecciόn 
particular de S.M. los Reyes de España (Μαδρίτη, Ισπανία), Derek Johns 
LTD Collection (Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο), Middle Insurance Collection 
(Λευκωσία, Κύπρος), American College of Greece (Αθήνα), Museo de Arte 
Moderno y Contemporáneo “Can Prunera” (Μαγιόρκα, Ισπανία).
Από το 1982 ως το 2013 έχει συμμετάσχει σε διεθνείς εκθέσεις και Art 
Fairs, (Contemporary Istanbul, Art Athina, Art Innsbruck, Europ’ART, 
Stockholm Art Fair, Dakar Arts Festival, TAPE, Temporary Art Product 
Exchange,8th International Triennale, Lalit Kala Akademi, New Delhi,8th 
BIDA, Bienal Internacional del Deporte en las Bellas Artes κ.ά.)

"Τάνκερ"
Υπογεγραμμενο κάτω δεξιά
Ελαιογραφία σε καμβά
140 χ 100 cm.
Τιμή € 1.900

«Τάνκερ»
Υπογεγραμμενο κάτω δεξιά
Ελαιογραφία σε καμβά
50 χ 40 cm.
Τιμή € 650

Καρακατσάνης Βασίλης
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Ο Χρήστος Καράς γεννηθηκε στα Τρίκαλα 
Θεσσαλίας το 1930. Σπούδασε ζωγραφι-
κή στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στην 
Αθήνα (1951-1955) και φρέσκο στην Ecole 
Supérieure des Beaux Arts στο Παρίσι (1957-
1960) με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών. Το 1973 με υποτροφία του Ιδρύ-
ματος Ford έφυγε για τη Νέα Υόρκη όπου έζησε 
και εργάστηκε για περίπου δύο χρόνια.
Έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές εκθέ-
σεις και έχει λάβει μέρος σε σημαντικές ομα-
δικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Για το έργο του έχουν γραφτεί εκτεταμένες μο-
νογραφίες από γνωστούς έλληνες ιστορικούς 
τέχνης καθώς και πολλά άρθρα από έλληνες 
και ξένους κριτικούς, σε εφημερίδες και περι-
οδικά.
Το 1984 ο Χρήστος Καράς εκπροσώπησε την 
Ελλάδα στην 41η Biennale της Βενετίας. Ζει και 
εργάζεται στην Ελλάδα.

"Περιστέρια"
Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος αριστερά

Ελαιογραφία σε καμβά 
100 x 100 cm.

Τιμή € 5.500

"Τριαντάφυλλο"
Υπογεγραμμένο στο επάνω μέρος αριστερά

Ελαιογραφία σε καμβά 
30 x 40 cm.

Τιμή € 1.800

Καράς Χρήστος
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Ζωγράφος, ψηφιδογράφος, Αθήνα, 1950.
Έκανε σπουδές αρχιτεκτονικής στη Φλω-
ρεντία, ψηφιδωτού στη Ραβέννα (1972-
1982), και ελεύθερες σπουδές ψηφιδωτού 
και αγιογραφίας στην Αθήνα. Έδωσε αρχικά 
μια σειρά ψηφιδωτών, στα οποία, αντλώ-
ντας πρότυπα και θέματα από την αρχαία 
ελληνική τέχνη και μιμούμενος την αισθη-
τική των σπαραγμάτων των αρχαιολογικών 
ευρημάτων, έφτανε σε αξιόλογα διακοσμη-
τικά αποτελέσματα. Στα τέλη της δεκαετίας 
του ‘80 πέρασε στη ζωγραφική του καβα-
λέτου με μια παιγνιώδη και σουρεαλιστική 
διάθεση. Δίχως να χάσει το διακοσμητικό 
του ύφος, δημιούργησε πολύπλοκες συν-
θέσεις με έντονες χρωματικές κλίμακες και 
ρηξικέλευθες τυπολογικές συζεύξεις. Αρ-
γότερα στράφηκε προς το τοπίο, δίνοντας 
όψεις φανταστικών πόλεων, με πηγαία αφέ-
λεια αλλά και πιο εγκεφαλική χρήση των δι-
δαγμάτων της ναϊφ ζωγραφικής.

Είναι μέλος του Ε.Ε.Τ.Ε.

"Τοπίο I"
Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος
Ελαιογραφία σε καμβά 
50 x 70 cm.
Τιμή € 650

"Τοπίο II"
Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος
Ελαιογραφία σε ξυλο με επιζωγραφισμένη κορνίζα 
60 x 60 cm.
Τιμή € 550

Κορνήλιος
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Ο Γιάννης Κόττης γεννήθηκε στο Κοκκώνι 
Κορινθίας το 1949. Σπούδασε στο ΑΤΙ (1967-
1970) κοντά στους Γ. Μόραλη και Γ. Νικολά-
ου. Το 1980 πήγε στο Παρίσι με υποτροφία 
της ΑΣΚΤ για να συνεχίσει τις σπουδές του 
στην Ecole des Beaux Arts (1980-1983). 
Ζει και εργάζεται στο Παρίσι και στην Αθήνα. 
Εξπρεσσιονιστής ζωγράφος αποτυπώνει την 
καθημερινή ζωή της φύσης. Ανάγλυφα στοι-
χεία κολάζ και φανταστικών μικρόκοσμων με 
μια διάθεση παιδικότητας και ανέμελου αυ-
θορμητισμού παραπέμπουν στον εικαστικό 
κόσμο της ναϊφ ζωγραφικής.
Το έργο του έχει παρουσιαστεί σε ατομικές εκ-
θέσεις στο Παρίσι επανειλημμένως (Maison 
des Beaux Arts), (Centre Culturel Bretigny), 
(Centre International des Arts), (Maison d’ 
Art Contemporain) κ.ά. Γκαλερί Ζουμπουλά-
κη 1984,1990,1992,1995, Art Forum Θεσ/
νίκη 1992,1995, Άρτιο 1986,1987.

"Το ταξίδι"
Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος δεξιά

Ακρυλικο σε χαρτονι με επιζωγραφισμενη κορνίζα 
25 χ 35 cm.
Τιμή € 850

Κόττης Γιάννης 
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Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1940. Σπούδασε 
στην ΑΣΚΤ (1957-1961) στο εργαστήρι του 
Γ. Μόραλη και στην Ecole des Beaux Arts 
(1961-1962) στο Παρίσι. Οι συνθέσεις του 
με χρυσό παραπέμπουν άμεσα στη Βυζαντι-
νή τέχνη και ο χώρος χαρακτηρίζεται από την 
απουσία προοπτικής, υιοθετώντας μια δυσ-
διάστατη αναπαράσταση που σε αντίθεση με 
τον  ακραίο ρεαλισμό των αντικειμένων του 
εικονογραφούν μια θεατρική εξωπραγματι-
κότητα με έντονο συμβολισμό και αναφορές 
στην καθημερινότητα της αρχαίας και βυζαντι-
νής κληρονομιάς και ορθοδοξίας.
Έχει παρουσιάσει το έργο του σε πολλές 
ατομικές εκθέσεις όπως: Ώρα 1975, Paul 
Faccheri Παρίσι 1975, Ζυρίχη 1975,77,79, 
Ζυγός 1978, Allan Franklin N. Y. 1979, Αί-
θουσα Τέχνης Αθηνών 1979, 1991, 1992, 
Marlborough Gallery N.Y. 1981, 1985, Studio 
Marconi Μιλάνο 1990, Hong Kong 1994 κ.ά.

"Σύνθεση"
Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος
Ελαιογραφία σε καμβα
45 x 55 cm.
Price Upon Request

Μανωλίδης Θεόδωρος
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Ο Δημήτρης Μυταράς γεννήθηκε στη Χαλ-
κίδα. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη 
Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών και σκηνο-
γραφία στην Ecole des Arts Decoratifs του 
Παρισιού. 
Η ζωγραφική του διακρίνεται από έντονο 
σχέδιο και διαύγεια. Σε όλες τις περιόδους 
της ζωγραφικής του υπάρχει μια διάχυτη 
εξπρεσιονιστική ατμόσφαιρα με φανερή 
κοινωνική κριτική διάθεση. Οι πλαστικές 
του αξίες έχουν κλασσική δομή και η επαφή 
με την ελληνική παράδοση είναι φανερή.  
Οι σημαντικές περίοδοι της ζωγραφικής 
του είναι οι «Καθρέπτες» (1960-1964), η 
«Δικτατορία» (1966-1970), τα «Επιτύμ-
βια» (1971-1976), τα «Πορτραίτα» (1977-
1987), οι «Σκηνές θεάτρου» (1988-1991). 
Καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 
Τεχνών των Αθηνών, ο Δημήτρης Μυταράς 
έχει εκθέσει σε πολλές πρωτεύουσες του 
κόσμου και έχει πάρει μέρος σε όλες σχε-
δόν τις σημαντικές Μπιενάλε.

"Κοπέλα"
Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος αριστερά

Ελαιογραφία σε καμβά 
100 x 80 cm.

Τιμή € 10.000

«Άλογο»
Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος δεξιά

Ελαιογραφία σε καμβά 
44 x 34 cm.

Τιμή € 3.800

Μυταράς Δημήτρης
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Ο Elidon Hoxha (καλλιτεχνικό Θανάσης Πάνου) γεν-
νήθηκε το 1978 στην Αλβανία και ήρθε στην Ελλάδα 
το 1992.
Ο ζωγράφος αν και ουσιαστικά αυτοδίδακτος δεν 
έμεινε στη συνηθισμένη αυτοϊκανοποίηση και στην 
απλοϊκότητά, αλλά από την αρχή ερευνούσε, ανησυ-
χούσε, τολμούσε, είχε βέβαια αμφιβολίες, ζητούσε 
την κριτική αλλά πάντα προχωρούσε.
Η ελιά αποτελεί το κύριο θέμα των καλλιτεχνικών 
του αναζητήσεων.

"Ελιά"
Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος
Ελαιογραφία σε μουσαμά με επιζωγραφισμένη κορνίζα
80 x 100 cm.
Τιμή € 2.300

"Ελιά"
Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος
Ελαιογραφία σε μουσαμά με επιζωγραφισμένη κορνίζα
80 x 80 cm.
Τιμή € 1.900

Πάνου Θανάσης
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Ο Γιάννης Παπανελόπουλος γεννή-
θηκε στην Αθήνα το 1936. Σπούδασε 
στην ΑΣΚΤ (1954-1957) με δάσκαλο 
το Γ. Μόραλη και στη Σχολή Βακαλό 
(1959-1961) με δάσκαλο τον Π. Τέτση. 
Τα έργα του κινούνται στο πλαίσιο των 
νεορεαλιστικών αναζητήσεων. Αντλεί 
συχνά από τη φωτογραφία με τη σιγου-
ριά του καλλιτέχνη που κατέχει σε υψη-
λό βαθμό τη σύνθεση, το χρώμα και το 
πλάσιμο των όγκων. Συχνά ανθρωπο-
κεντρικός, με εξπρεσσιονιστικές ανη-
συχίες και υπερρεαλιστική ατμόσφαιρα 
που τονίζουν την ποιητικότητα της σύν-
θεσής του.
Έχει παρουσιάσει το έργο του σε ατομι-
κές εκθέσεις: Ώρα 1975,1979, Κοχλίας 
Θεσ/νίκη 1977, Rembrandt Λευκωσία 
1984, Υάκινθος 1985, Αστρολάβος 
Πειραιάς 1992 και ατομικές ομαδικές.

"Τάνκερ"
Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος

Ελαιογραφία σε καμβά 
100 x 100 cm.

Τιμή € 3.500

«Τάνκερ»
Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος

Ελαιογραφία σε καμβά 
30 x 40 cm.
Τιμή € 800

Παπανελόπουλος Γιάννης 
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Ο Γιάννης Παρμακέλης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. 
Σπούδασε γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με κρα-
τική υποτροφία και με καθηγητές το ζωγράφο Γιάννη Μόραλη 
(Προκαταρκτικό) και το γλύπτη Γιάννη Παππά. Κατά τη διάρκεια 
των σπουδών του διακρίθηκε με δύο βραβεία και πέντε επαί-
νους στη Γλυπτική και στο Σχέδιο. Συνέχισε από το 1961 έως 
το 1964 στην Ecole de Beaux Arts του Παρισιού με υποτροφία 
του Κρατικού Ιδρύματος Υποτροφιών (ΙΚΥ), κοντά στους γλύ-
πτες Zadtkine και Kouturier. Από το 1968 έως το 1976 δίδα-
ξε ελεύθερο σχέδιο στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Δοξιάδη) στις 
σχολές Διακοσμητών. Είναι καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανε-
πιστήμιο Θράκης, στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Από το 
1975 έχει φιλοτεχνήσει περισσότερα από 85 μετάλλια, μεταξύ 
αυτών «Δημοκρατία σε ασήμι», τα 12 μετάλλια του Αλεξάνδρου 
κ.ά. σε ασήμι και χρυσό. Ακόμη βραβεύτηκε και εκπροσώπησε 
επίσημα την Ελλάδα στον Πανευρωπαϊκό διαγωνισμό για το νό-
μισμα του Ευρώ. Κατά καιρούς έχει βραβευτεί με 20 πρώτα και 
δεύτερα βραβεία και διαμόρφωσε χώρους, όπου φιλοτέχνησε 
πολλές γλυπτικές συνθέσεις. Έργα του βρίσκονται στην Εθνική 

Πινακοθήκη Αθηνών, στην Πινακοθήκη Πιερίδη, στην Πινακοθή-
κη της Ρόδου, στο Μουσείο Βορρέ στην Παιανία, στο Μουσείο 
Γουλανδρή στην Άνδρο, στη συλλογή “Baukunste Galerie” στην 
Κολωνία της Γερμανίας, στη συλλογή της «Galerie Pagani” στο 
Μιλάνο καθώς και σε πάρα πολλές ιδιωτικές συλλογές στην Ελ-
λάδα, στην Ευρώπη και την Αμερική. Έχει κάνει πάρα πολλές 
ατομικές εκθέσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κα-
θώς επίσης έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες σημαντικές ομα-
δικές εκθέσεις εντός και εκτός των συνόρων της χώρας μας. 
Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα επίσημα στην Μπιενάλε της 
Αλεξάνδρειας το 1965, στη διεθνή Έκθεση Σύγχρονης Γλυπτι-
κής στο Μουσείο Rodin στο Παρίσι το 1966, στη Μπιενάλε του 
Σάο Πάολο στη Βραζιλία το 1967, στην έκθεση Ελλήνων Καλ-
λιτεχνών στο Βουκουρέστι το 1969, στην 35η Μπιενάλε της Βε-
νετίας το 1970, στην Baukunst Galerie “Kunste International” 
στην Κολωνία της Γερμανίας το 1971, στην Μπιενάλε Βουδα-
πέστης, στο “Grande Palais” στο Παρίσι το 1980, στη διεθνή 
Έκθεση πλαστικών τεχνών στο Βουκουρέστι το 1983 κ.α.

Παρμακέλης Γιάννης
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"Σύνθεση"
Υπογεγραμμένο στο μέσον

Αλουμίνιο και ξύλο 
100 x 140 cm.

Τιμή € 5.000



Ο Άλκης Πιερράκος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 
1920 αλλά πέρασε τα παιδικά και τα πρώτα εφηβικά του 
χρόνια στη Γιουγκοσλαβία. Το 1938 επέστρεψε στην Ελ-
λάδα και έζησε στην Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, από 
όπου έφυγε το 1947. Κατευθύνθηκε αρχικά στην Ιταλία 
και στη συνέχεια σπούδασε στη Βασιλεία και το Λονδί-
νο. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του πήγε στη 
Γερμανία και το 1954 εγκαταστάθηκε μόνιμα στο Παρίσι, 
όπου ζει και εργάζεται μέχρι σήμερα. Σε όλη του τη ζωή 
υπήρξε ένας μέτοικος και τον διέκρινε μια διαρκής περι-
πλάνηση και μία συνεχής μετακίνηση από τόπο σε τόπο. 
Από την ιδιαίτερη πατρίδα του κληρονόμησε τις ιδιότη-
τες ενός ανθρώπου με κοσμοπολίτικο χαρακτήρα και τα 
γνωρίσματα ενός καλλιτέχνη που έχει μία διαπολιτισμική 
αντίληψη για τα πράγματα και το περιβάλλον.
Η δουλειά του Πιερράκου κινείται στο πλαίσιο της αφαί-
ρεσης και του αφηρημένου εξπρεσιονισμού. Σε όλο το 
διάστημα της πολύχρονης καλλιτεχνικής του πορείας 
ζωγραφίζει ασταμάτητα τις ποικίλες όψεις της οπτικής 
και μη πραγματικότητας, με έναν πρωτόγνωρο χρωματι-
κό οίστρο και με βάση τις ατομικές του πεποιθήσεις.
Πόλεις, τοπία, θάλασσες, νταμάρια, πλοία, ναυάγια, εσω-
τερικά, ανθρώπινες φιγούρες, γυμνά και νεκρές φύσεις 
έρχονται και επανέρχονται στη ζωγραφική του, μέσα από 
μία γραφή που άλλοτε αγγίζει τα όρια του αφηρημένου 
εξπρεσιονισμού και της λυρικής αφαίρεσης και άλλοτε 
συνδυάζει παραστατικά και αφηρημένα μοτίβα. Ο Πιερ-
ράκος σε μία περίοδο έντονων πειραματισμών, πολλα-
πλών και ευρύτερων αναζητήσεων στο χώρο της τέχνης, 
παραμένει «παραδοσιακός», πιστός στην αμιγή ζωγρα-
φική, στην καθαρή ζωγραφική έκφραση ως διαδικασία, 
ως πράξη, ως αποτέλεσμα.
Τα έργα του, είτε τα ονομάζει Τοπία είτε Συνθέσεις, απο-
καλύπτουν την άμεση, σχεδόν «μυστικιστική» επαφή του 
με τη φύση, προτείνουν μια άλλη εκδοχή της - ίσως και 
μια άλλη πραγματικότητα -, αποτυπώνουν με έναν από-
λυτα προσωπικό τρόπο τους τόπους που διέγειραν τη 
φαντασία του, στιγμάτισαν τη μνήμη, το συναίσθημα και 
το υποσυνείδητο.

"Πορτρέτο"
Υπογεγραμμένο στο πάνω μέρος
Ελαιογραφία σε καμβά 
60 x 70 cm.
Τιμή € 4.500

Πιερράκος Άλκης
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Γεννήθηκε στην Σωσάνδρα του νομού Πέλ-
λας. Ζει στην Αθήνα τα παιδικά της χρόνια, 
ενθουσιάζοντας τους δασκάλους της ,οι 
οποίοι την παροτρύνουν μεγαλώνοντας να 
ασχοληθεί με την ζωγραφική.
Τα εφηβικά της χρόνια την βρίσκουν στην 
Θεσσαλονίκη, όπου αποφοιτεί από την 
Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών Επιστημών.
Δίνει εξετάσεις και εισάγεται στην Ανώτατη 
Σχολή Καλών Τεχνών,όπου παρακολουθεί 
το Δ’ εργαστήριο ζωγραφικής,με καθηγη-
τές τον Γιάννη Βαλαβανίδη και τον Μιχάλη 
Μανουσάκη. Έκτοτε ζει και εργάζεται στην 
Αθήνα.

"Βάρκα"
Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος
Ελαιογραφία σε καμβά 
110 x 90 cm.
Τιμή € 1.900

«Ελιά»
Υπογεγραμμένο κάτω στη μέση
Ελαιογραφία σε καμβά 
70 x 80 cm.
Τιμή € 1.700

Σαμαρτζίδου Συλβάνα
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Ο Σωτήρης Σόρογκας γεννήθηκε στην 
Αθήνα το 1936. Από τους πιο σημαντικούς 
νεοπαραστατικούς έλληνες δημιουργούς 
με έργο ποιητικό και συμβολικό. Έχει θέμα 
πέτρες, χαλάσματα, παλιά λατομεία κ.ά. με 
γραφή σχεδόν μονοχρωματική. Ενδιαφέ-
ρεται με την εννοιολογική φόρτιση των θε-

μάτων του και τη λακωνική έκφραση, αλλά 
το τελικό αποτέλεσμα έχει φυσιογνωμία 
λατρευτική. Υπήρξε μαθητής του Γ. Μόραλη 
στην ΑΣΚΤ, ενώ από το 1965 διδάσκει στην 
Αρχιτεκτονική Σχολή του Ε.Μ.Π., όπου σή-
μερα είναι καθηγητής.

"Πέτρες"
Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος

Ελαιογραφία σε καμβά μέσα σε Plexiglass 
150 x 150 cm.
Τιμή € 10.000

Σόρογκας Σωτήρης 

20

Ο Γιώργος Σταθόπουλος γεννήθηκε 
το 1944 στο χωριό Καλλιθέα Αγρι-
νίου. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών (1966-1971). 
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Έχει 
λάβει μέρος σε πολλές ατομικές και 
ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. Έχει εικονογραφήσει 
εξώφυλλα για δίσκους και βιβλία, 
αφίσες και σκηνικά.

Σταθόπουλος Γιώργος
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«Ζευγάρι»
Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος
Ελαιογραφία σε καμβά
80 x 100cm.
Τιμή € 4.600

"Κοπέλα"
Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος
Ακρυλικό σε χαρτί
23 x 33cm.
Τιμή € 480

"Κοπέλα σε άλογο"
Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος
Ακρυλικό σε χαρτί
23 x 33cm.
Τιμή € 480



Ο Τάκις (ψευδώνυμο του Παναγιώτη Βασιλάκη) είναι 
Έλληνας γλύπτης. Συγκαταλέγεται στους εκπροσώ-
πους της σύγχρονης εικαστικής σκηνής και της κινη-
τικής τέχνης.
Γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου του 1925 στην Αθήνα. 
Η καταγωγή της οικογένειας είναι από την Αλαγονία 
της Πελοποννήσου. Μεγάλωσε στην Νέα Χαλκηδόνα 
μέσα στη φτώχεια και σε νεαρή ηλικία ασχολήθηκε με 
τη ζωγραφική και την γλυπτική. Το 1954 έφυγε από 
την Ελλάδα και μετά από περιπλάνηση στις ΗΠΑ και 
την Ευρώπη εγκαταστάθηκε στο Παρίσι.
Έχει δημιουργήσει πάρα πολλά έργα, τα οποία υπάρ-
χουν σε δημόσιους χώρους και εκθέσεις. Το 1960 
τού απονεμήθηκε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τα 
έργα Telesculpture («Τηλεγλυπτό») και Telesculpture 
Electromagnetique («Ηλεκτρομαγνητικό Τηλεγλυ-
πτό»), από το υπουργείο πολιτισμού της Γαλλίας.
Το 1964 αγόρασε εκτάσεις στο Γεροβουνό, στους 
πρόποδες της Πάρνηθας, όπου έχει κατασκευάσει 
το σπίτι του, στο οποίο μένει τα καλοκαίρια. Εκεί 
έχει ιδρύσει το Κέντρο Έρευνας Τέχνης και Επιστή-
μης(ΚΕΤΕ).
Το 1987 τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Γαλλικής 
Δημοκρατίας Φρανσουά Μιτεράν με τη διάκριση του 
Ταξιάρχη των Γραμμάτων και Τεχνών. Το 1995 εκ-
προσώπησε την Ελλάδα στην 46η Μπιενάλε της Βε-
νετίας. Ασχολείται εδώ και δεκαετίες με τα μαγνητικά 
πεδία.

"Σύνθεση"
Υπογεγραμμένο στο πίσω μέρος
Ακρυλικό σε μουσαμά και ρινίσματα σιδήρου με μαγνήτη 
30 x 40 cm.
Τιμή € 2.500

Τάκις
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Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1910. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών. Αποτέλεσε ένα από τα πλέον δημιουργικά μέλη της 
Γενιάς του ’30. Παρουσίασε το έργο του σε ατομικές εκθέσεις στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Έργα του βρίσκονται σε πολλά μουσεία και 
συλλογές (Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Ελλάδος). Παράλληλα με την 
ζωγραφική ασχολήθηκε και με το θέατρο δημιουργώντας σκηνικά 
και κοστούμια.

"Σκηνικό απο την Παράσταση Μήδια"
Υπογεγραμμενο και χρονολογημένο στο κάτω μέρος
Τέμπερα σε χαρτί 
10 x 15 cm.
Τιμή € 5.000

"Εκδόσεις: ΜΙΛΗΤΟΣ"
Έτος έκδοσης: 2004
Αριθμός σελίδων: 464
Τιμή € 4.800

Μια μνημειώδης έκδοση 464 αριθμημένων αντιτύπων με 
36 έργα του Γιάννη Τσαρούχη με 25 αυθεντικές υπογραφές 
διάσημων Ελλήνων και ξένων φίλων και θαυμαστών του 
(Μερκούρη, Γαβράς, Ντασέν, Κακογιάννης, Παπαθανασίου, 
Ελύτης, Φασιανός, Ρίτσος, Χατζιδάκις, Θεοδωράκης, Ξαρχά-
κος, Hockney, Updike, Price, Horst, Merrill κ.ά.) και με κεί-
μενα που έχουν γραφτεί για τον Τσαρούχη. Κάθε αντίτυπο 
περιέχει δύο χειροποίητους φακέλους, εκτυπωμένους με 
μεταξοτυπία. Στον ένα περιλαμβάνονται τα έργα του ζωγρά-
φου και οι υπογραφές όσων είχαν δηλώσει τη συμμετοχή 
τους στην Έκδοση και στον άλλο τα κείμενά τους τυπωμέ-
να σε χειροποίητο αγγλικό χαρτί. Και οι δύο φάκελοι είναι 
τοποθετημένοι σε χειροποίητη κασετίνα, σχεδιασμένη από 
τον Τσαρούχη. Συνοδευτικά Έκδοσης: Χειροποίητη κασετί-
να. Λεπτομέρειες: 464 Αριθμημένα Αντίτυπα με 36 έργα, 
Χειροποίητο χαρτί

Τσαρούχης Γιάννης
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Ο Αλέκος Φασιανός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1935. Σπού-
δασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (1956-1960) με 
δάσκαλο τον Γ. Μόραλη. Το 1960 έφυγε για το Παρίσι για 
σπουδές Λιθογραφίας στην Ecole Supérieure des Beaux 
Arts. Από την αρχή διαμόρφωσε μια ανθρωποκεντρική θε-
ματογραφία που σιγά-σιγά μετατράπηκε σε εικαστική πραγ-
ματεία περί καθημερινότητος. Παράλληλα από το 1970 
ασχολήθηκε με τη  σκηνογραφία και τη ενδυματολογία. Έλα-

βε μέρος σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις και έργα 
του υπάρχουν σε πολλές πινακοθήκες και δημόσια κτίρια.

"Μορφές"
Υπογεγραμμένο  

στο πάνω μέρος αριστερά
ακρυλικό σε ξύλο 

30 x 40 cm.
Τιμή € 1.900

"Νέος"
Υπογεγραμμένο στο πάνω μέρος

Ελαιογραφία σε καμβά 
35 x 26cm.

Τιμή € 4.000

Φασιανός Αλέκος
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την μετέπειτα δουλειά του, γιατί οι πίνακές του παντρεύονται με 
τη γλυπτική συνθέτοντας «πίνακες-γλυπτά», μέσα στους οποί-
ους ο καλλιτέχνης σκηνοθετεί γλυπτά ανθρωπάκια, άλλοτε 
εγκλωβισμένα κι άλλοτε σε φυγή.
Χρησιμοποιεί μια μικτή τεχνική ώστε να εκφράσει στην καλύτε-
ρη περίπτωση τα συναισθήματα των χαρακτήρων του.
Το 1974 μέσα σε μια δύνη απογοήτευσης εγκαταλείπει την 
Τουρκία και ταξιδεύει στην Ευρώπη (Παρίσι-Βρυξέλλες) όπου 
παίρνει μέρος σε μερικές ομαδικές εκθέσεις.

"Δέντρο"
Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος

Μικτή τεχνική σε Plexiglass 
100 x 100 cm.

Τιμή € 2.800

Χρηστάκος Χρήστος
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"Πουλιά"
Αριθμημένο 

 και υπογεγραμμένο στη βάση
Μπρούτζινο με πατίνα, επιχρυσομένο

48 x 18cm.
Price Upon Request

"Πουλιά Όρθια"
Υπογεγραμμένο στη βάση

Μπρούτζινο με πατίνα, επιχρυσομένο
ύψος 18 cm.

Price Upon Request

«Ποδηλάτης»
Υπογεγραμμένο στη βάση

Μπρούτζινο με πατίνα, επιχρυσομένο
ύψος 42 cm.

Price Upon Request

Γεννήθηκε το 1948 στα Πριγκιποννήσια (Κωνσταντινούπολη - 
ΤΟΥΡΚΙΑ), από ΄Έλληνες γονείς. Εκτός από τα μαθήματα που 
πήρε στο σχέδιο, είναι ζωγράφος αυτοδίδαχτος.
Ατομικές εκθέσεις: 1973 και 1974 στο Πολιτιστικό Κέντρο της 
Κωνσταντινούπολης.
Οι δύο κουλτούρες μέσα στις οποίες έζησε (η δυτική και η ανα-
τολική) του χάρισαν ένα μεγάλο πλούτο γνώσης πάνω στην τέ-
χνη της ζωγραφικής, αλλά και τον πίεσαν αφόρητα οι συγκρού-
σεις τους.Και αυτή η εμπειρία της σύγκρουσης θα σημαδέψει



Ο Τάσος Χώνιας γεννήθηκε το 1974 στην 
Αθήνα. Ασχολείται με τη ζωγραφική έχο-
ντας πάρει μέρος σε σημαντικές ομαδικές 
εκθέσεις, ενώ πρόσφατα πραγματοποί-
ησε την πρώτη του ατομική έκθεση στην 
Αίθουσα Τέχνης «Αγκάθι». Έργα του ανή-
κουν σε πολλές συλλογές στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό.
Το επιζωγραφισμένο μεταλλικό γλυπτό 
«Φως μέσα στην καρδιά», οδηγεί με δε-
ξιότητα στην ψευδαίσθηση ενός εσωτε-
ρικού χώρου που ανήκει σε μια αλλιώτι-
κη, τρίτη διάσταση: το εκτυφλωτικό φως 
που εισβάλλει διαγώνια από το ανοιχτό 
παράθυρο, εξερευνά την υφή της ύλης, 
συνδιαλέγεται με τις σκιές σε μια ποιητική 
αναζήτηση όπου πρωταγωνιστή η ίδια η 
διαδικασία της ζωγραφικής. 
Μεγάλη διάκριση έλαβε ο Έλληνας ζώ-
γραφος Τάσος Χώνιας στο «Saatchi 
Gallery Showdown» που οργάνωσε η 
Saatchi Gallery στο Λονδίνο, ανάμεσα σε 
5777 καλλιτέχνες απ’ όλο τον κόσμο. Για 
τον διαγωνισμό της περιόδου 2010-2011, 
ο Τάσος Χώνιας έλαβε το 2ο βραβείο.
Παρ όλο τον ανταγωνισμό των άλλων 
νέων και σπουδαίων καλλιτεχνών η εικα-
στική πρόταση του Τάσου Χώνια εντυπω-
σίασε και διέπρεψε.
Το έργο του θα εκτεθεί στήν Saatchi 
Gallery στο Λονδίνο την επόμενη σεζόν.

"Εσωτερικό δωματίου"
Υπογεγραμμένο στο κάτω μέρος δεξιά
Ελαιογραφία σε καμβά 
110 x 130 cm.
Παρουσιάστηκε στην έκθεση για τα 100 χρόνια από το θάνατο του ποιητή K. Π Καβάφη
Price Upon Request

Χώνιας Τάσος
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AΘΗΝΑ:

• Κ. Κηφισιά: Tατοΐου 73, τ. 210 6251731, 6974322322
• Νέο Ψυχικό: Λ. Κηφισίας 140, τ. 210 7777807, 6973037327

ΣΑΜΟΣ: Πυθαγόρειο, τ. 2273 062759

www.galerielefakis.com • e-mail: info@galerielefakis.com

George Bernard Shaw

Without art, the crudeness of reality would make the world unbearable.


