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μη κερδοσκοπικό σωματείο, αποτελείται από καλλιτέχνες που 
επέλεξαν να δραστηριοποιηθούν ομαδικά με βασικό στόχο την 
διάδοση και την στήριξη της σύγχρονης χαρακτικής τέχνης. Εδώ 
και τριάντα χρόνια οργανώνει εκθέσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, 
και προβαίνει σε δημοσιεύσεις και εκδόσεις τέχνης.

Τον Μάρτιο 2020 άνοιξε τον δικό της εκθεσιακό χώρο, το 
ΕΚΤόΣ, για να προσφέρει στα μέλη της -αλλά όχι μόνο σε αυτά- 
την δυνατότητα να δείξουν την δουλειά τους. Στόχος είναι να 
υπάρχει άμεση και τακτική επαφή ανάμεσα στο φιλότεχνο κοινό 
και την πρόσφατη χαρακτική.

Καθώς η ένταξη νέων καλλιτεχνών στον εικαστικό χώρο είναι 
κύριο μέλημα της Ένωσης, το ΕΚΤόΣ ανοίγει τον πρώτο κύκλο 
εκθέσεών του με το Project / Νέοι καλλιτέχνες, δηλαδή μια σει-
ρά ατομικών -και συχνά πρώτων- εκθέσεων. Το Project πλαισι-
ώνει οκτώ εκθέσεις διάρκειας ενός μηνός, δύο ομαδικές και έξι 
ατομικές, συνοδευόμενες από παράλληλες δράσεις γύρω από 
την χαρακτική. 

Η πρώτη αυτή ομαδική έκθεση «Προαναγγελία» ανοίγει τον 
κύκλο δίνοντας μια ιδέα του συνόλου: κάθε καλλιτέχνης δείχνει 
ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της δουλειάς που θα παρουσιάσει. 

Εκθέσεις και εκδηλώσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της 
Ένωσης (www.haraktes.gr) προκειμένου να παρακολουθούνται 
από απόσταση ή ετεροχρονισμένα. Ταυτόχρονα θα δημιουργεί-
ται και ένα ηλεκτρονικό αρχείο των εκδηλώσεων.

Το Project / Νέοι καλλιτέχνες υποστηρίζεται από το υπουρ-
γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Φλοράνς Χρηστάκη 
Πρόεδρος Ε.Ε.Χ

Η Ένωση 
Ελλήνων 

Χαρακτών



Ευστρατία Μαχαιρίδη
Χωρίς τίτλο
Μετζοτίντα σε αλουμίνιο, 30×40 εκ., 2019



Ματίνα Γεωργά
Χωρίς τίτλο

Ξηρή χάραξη σε mdf, 70×50 εκ., 2019



Τάνια Γκιούρα 
Χρόνος
Κολλαγραφία λινόλεουμ, 50×70 εκ., 2017



Λευτέρης Βελέτζας
Μπλε Ορίζοντας

Μετζοτίντα, 30×40 εκ., 2016



Ράνια Φραγκουλίδου 
Patriotland-Orthodoxy  
χάραξη σε λινόλεουμ, 40×50 εκ., 2019



Βάντα Μαυροειδή
Βίδα ΙΙΙ

χάραξη σε λινόλεουμ, 50×30 εκ., 2020



Με την υποστήριξη

Greek Printmakers’ Association   SITE: haraktes.gr  
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