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ΟΡΥΧΕΙΑ – ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΕΙΑ 
 

 
 
Μέσα στις προθέσεις του ζωγράφου ήταν να επιστρέψει κάποια στιγμή  
στα ορυχεία. 
Βιωματική η σχέση, μιας και ήταν η πρώτη του δουλειά μετά την 
αποφοίτηση του από την ΣΕΛΕΤΕ. 
Δούλεψε για λίγο στο τμήμα ερευνών των Μεταλλείων Διστόμου, με 
βασικό αντικείμενο την συλλογή και ανάλυση των δειγμάτων από τα 
μεταλλεύματα που έφερναν στην επιφάνεια τα ερευνητικά 
γεωτρύπανα, όπως επίσης και την συλλογή δειγμάτων από τις στοές 
των ορυχείων, κυρίως του Ελικώνα και του Παρνασσού. 
 
Πρωτογενείς τομέας. Ο ορυκτός πλούτος και η φυσική συνέχεια του, η 
μεταποίηση, η χύτευση. Η άλλη πλευρά του φεγγαριού στην αλυσίδα 
της μεταλλουργικής βιομηχανίας. 
Ο ζωγράφος ρίχνει τα πρώτα σχέδια για τα έργα του βωξίτη, το 2011  
Στη συνέχεια, η σχέση του με τα μεταλλουργικά εργοστάσια χαλκού 
αλουμινίου της ΒΙΟΧΑΛΚΟ, φορτώνει δυνατά την εικόνα και το 2014 
γεννιούνται οι χαλκουργοί στα χυτήρια, τις πρέσες με τις μπιγιέτες αλλά 
και η καρδιά της έλασης και της διέλασης του χαλκού  αλουμινίου, 
αποτυπώνεται στο έργο του ζωγράφου υψώνοντας την τάξη των 
μεταλλουργών 
  
Στην ενότητα  αυτή, γεννιέται η τετραλογία των μετάλλων, 
αναδεικνύοντας την διαλεκτική σχέση της πρώτης ύλης, των ανθρώπων, 
της καταστροφής, αλλά και της διαρκής πάλης που αναπτύσσεται σε 
όλα τα επίπεδα και την σχέση των ανθρώπων στη παραγωγική 
διαδικασία. « Η λεωφόρος των μετάλλων», «Η λεωφόρος των 
δακρύων», «Η λεωφόρος των εργατών», « Η λεωφόρος των αγώνων», 
δίνουν το στίγμα στην ενότητα και μάλλον είναι προάγγελος για τις νέες 
δουλειές που σχεδιάζει ο Παναγιώτης Βαρελάς. 
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 «Ιτέα Φωκίδας – σπαστήρες βωξίτη» 50cm X 70cm, ακρυλικό, 2011 
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«Ορυχεία Βωξίτη - Ελικώνας» 50cm X 70cm, ακρυλικό, 2011 
 



5 
 

«Εξόρυξη βωξίτη » 17cm X 25cm, ακουαρέλα, 2011 
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«Εξόρυξη βωξίτη ΙΙ» 17cm X 25cm, ακουαρέλα, 2011 
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Οι μεταλλουργοί 
 

 
«Χυτήριο» 16 cm X 22cm, τέμπερα 2011 
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«Λεωφόρος των μετάλλων» 90cm X 100cm, Ακρυλικό 2015
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«Λεωφόρος των δακρύων» 90cm X 100cm, Ακρυλικό 2015
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«Λεωφόρος των εργατών» 90cm X 100cm, Ακρυλικό 2015
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«Λεωφόρος των αγλωνων» 90cm X 100cm, Ακρυλικό 2015
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«Στα χυτήρια» 14cm X 24cm, τέμπερα 2015 

«δουλεύοντας το χαλκό» 60cm X 86cm, Μεικτή τεχνική 2015
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«Χαλκουργός» 60cm X 86cm, Μεικτή τεχνική 2015
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«Γραμμή παραγωγής» 60cm X 86cm, Μεικτή τεχνική 2015 
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                    «δουλεύοντας το χαλκό» 60cm X 86cm, Μεικτή τεχνική 2015  
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«Δουλεύοντας το χαλκό ΙΙ » 60cm X 86cm, Μεικτή τεχνική 2015
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«Χαλκουργός ΙΙ» 60cm X 86cm, Μεικτή τεχνική 2015
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«Ελαστρα χαλκού» 60cm X 86cm, Μεικτή τεχνική 2015
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«Δουλεύοντας το χαλκό ΙΙΙ » 60cm X 86cm, Μεικτή τεχνική 2015
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«Διέλαση Χαλκου» 60cm X 86cm, Μεικτή τεχνική 2015 
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Βαρελάς Γ. Παναγιώτης ( Τάκης) 
Ζωγράφος  
 

 
 

Βιογραφικό 
 

 
1959 
Γεννήθηκε στον Άγιο Γεώργιο Λειβαδιάς το 1959, όπου και τελείωσε το 
δημοτικό, συνεχίζοντας το γυμνάσιο στην Λιβαδειά.  
1976 
Φοίτησε στο τμήμα σχεδιαστών, αρχιτεκτονικού, δομικού, μηχανολογικού, 
ηλεκτρολογικού και ελεύθερου σχεδίου της ΣΕΛΕΤΕ. 
1982 
Εργάζεται έως το 1986  στον «Οδηγητή», Εβδομαδιαία, τότε, εφημερίδα της 
Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας ως συντάκτης ύλης, εικονογράφος, 
φωτογράφος. 
Οι δημιουργικές και εικαστικές του ανησυχίες εκφράστηκαν στην 
εφημερίδα, μέσα από δεκάδες εξώφυλλα, με εικονογραφήσεις 
αφιερωμάτων , σκίτσα κλπ.  
Σχεδίασε, πολιτικές αφίσες, εξώφυλλα βιβλίων , και δεκάδες έντυπα 
πολιτικής επικοινωνίας  
Την περίοδο αυτή η εξέλιξη της τυπογραφίας, της λιθογραφίας και της 
αναδυόμενης ψηφιακής τεχνολογίας  του έδωσαν την δυνατότητα, να 
αναπτύξω ένα δικό του τρόπο να βλέπει τα εικαστικά πράγματα και τον 
ρόλο τους στην επικοινωνία γενικότερα. 
Η δυναμική είσοδος της offset στις εκτυπώσεις, τον έφερε ποιο κοντά στην 
αναζήτηση νέας μορφής στην χρήση του χρώματος, του σύγχρονου lay out 
στη σελιδοποίηση των εντύπων, των εφημερίδων και γενικότερα των 
εκδόσεων. 
1986 
Μπαίνει στο χώρο της επικοινωνίας, της διαφήμισης  και των 
εφαρμοσμένων τεχνών. 
Το 1986 συνεργάζεται με το δημιουργικό  γραφείο της PGS η οποία 
μετεξελίχθηκε σε MARTEN. 
Σχεδιάζει δυο μεγάλες καμπάνιες για την συναυλία των Pink Floyd και του 
Steve Wonder στο Ολυμπιακό Στάδιο 
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1989 - 2014 
Συνεργάζεται με την εταιρεία βιομηχανικής επικοινωνίας FALCON, με κύριο 
αντικείμενο το δημιουργικό και την στρατηγική επικοινωνίας.   
Σχεδίασε και επιμελήθηκε την ανάπτυξη εταιρικές ταυτότητες. Εκατοντάδες 
λογότυπα και σήματα, για πάρα πολλές εταιρείες, όπως επίσης και την 
ανάπτυξη για την Ελληνική και διεθνή αγορά για εξειδικευμένα κοινά και 
αγορές 
Την  περίοδο αυτή σχεδίασε την αρχιτεκτονική των site  για πολύ μεγάλες 
εταιρείες  CABLEL, HALCOR, FITCO, SYMETAL, CHERBROS, ΥΔΡΩ, ENERGY 
SOLAR, ΗΛΙΟΔΥΝΑΜΗ. 
 
Σημείο αναφοράς της περιόδου αυτής, οι εταιρείες και τα προϊόντα του 
μεταλλουργικού Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ό  οποίος αντιπροσωπεύει το 15% των 
εξαγωγών της χώρας, εξάγοντας τα σε πάνω από 90 χώρες,  σε διεθνές 
αναγνωστικό επικοινωνιακά περιβάλλον. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι  μεγαλύτερες εταιρείες που αξιοποίησαν τις 
δημιουργικές του ικανότητες όπως οι: ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΕΛΒΑΛ, ΧΑΛΚΟΡ, 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΕΤΕΜ, FITCO ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, VITUVIT, 
SYMETAL, ELVAL COLOR, ERLIKON, SIDMA, SANITAS, CHERBROS, ΥΔΡΩ, και 
δεκάδες άλλες θυγατρικές του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ  
 
Την περίοδο αυτή σχεδιάζει εκδόσεις και υλοποίει επικοινωνιακές 
καμπάνιες για την είσοδο στο Χρηματιστήριο Αθηνών των εταιρειών: 
ΕΛΒΑΛ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ, ΧΑΛΚΟΡ, ΣΙΔΕΝΟΡ, ΒΙΟΧΑΛΚΟ, ΕΤΕΜ, FITCO,  
 
Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του έργου του, βρίσκεται στα προσωπικά του 
αρχεία, όπως επίσης και  του ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ και των θυγατρικών 
εταιρειών της, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, το οποίο αποτελεί μέρος 
της ιστορίας της για την περίοδο 1989 – 2014 
 
1992 - 1993 
Σχεδιάζει,  εικονογραφεί και επιμελείται το μηνιαίο περιοδικό για παιδιά 
«Χαμόγελα & Γνώσεις 
2008 
Συνεργάζεται με την εκδοτική εταιρεία «ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΕ» του Γ. 
Ανεμοδουρά για την σχεδίαση, παραγωγή και εκμετάλλευση από τον 
εκδοτικό οργανισμό ειδικευμένων περιοδικών ( meat point, energy point 
κ.α  για την βιομηχανία και το εμπόριο, όπως και ηλεκτρονικές εκδόσεις / 
site με αντικείμενο τομείς της οικονομίας. 
2010 
Η ζωγραφική ήταν η μεγάλη του αγάπη και το μέσο, το οποίο από τα 
παιδικά του χρόνια τον συνόδευε την δράση του. Πιστός στην άποψη του 
Πικάσο. « Θα χρησιμοποιήσω κάθε υλικό και εκφραστικό μέσο, 
προκειμένου να πω αυτό που θέλω να πω εγώ ελευθέρα», ο Παναγιώτης ( 
Τάκης) Βαρελάς δημιούργησε ένα πολύμορφο και πολυεπίπεδο έργο, για 
τις εφαρμοσμένες εικαστικές τέχνες, τόσο για τις ανάγκες της βιομηχανικής 
επικοινωνίας, όσο και για τις εικαστικές τέχνες γενικότερα για πάνω 35 
χρόνια. 
Το 2010 εκθέτει για πρώτη φορά την εικαστική ενότητα «Μετ άλλων 
ανθρώπων έργο Ι», το οποίο αποτελεί το έργο που καθόρισε την 
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διαδρομή του τα επόμενα χρόνια. Έργο  εμπνευσμένο από τον 
άνθρωπο και την συμμετοχή του στην παραγωγική διαδικασία στον 
πρωτογενή τομέα ιδιαίτερα στη ναυπηγική βιομηχανία, την αγροτική 
παραγωγή, αλλά και την σχέση του ανθρώπου με την πόλη και τη 
ζωή. 
Ατομικές εκθέσεις το 2010 
2010 /  ΛΙΒΑΔΕΙΑ, Μετ άλλων ανθρώπων έργο Ι Πολυχώρος Κρύας 
2010 /  ΝΙΚΑΙΑ, Μετ άλλων ανθρώπων έργο Ι Πολυχώρος Μάνος Λοΐζος, 
 
Ομαδικές εκθέσεις το 2010 
2009 /  ΝΙΚΑΙΑ, Ομαδική, Πολυχώρος Μάνος Λοΐζος,  
                                    Έκθεση Αλληλεγγύης στη Ν/ΖΩΝΗ  
2010 / ΠΕΡΑΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΩΜΑ – ΣΙΔΕΡΟ, Ν / ΖΩΝΗ   
2011 / ΠΕΡΑΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΩΜΑ – ΣΙΔΕΡΟ, Ν / ΖΩΝΗ 
 
2012 
Αν μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το έργο του Παναγιώτη Βαρελά, τότε 
θα μπορούσαμε να το ταυτίσουμε με το έργο του Ιταλού εικαστικού Albe 
Steiner και με τίτλο «Βίοι και έργο παράλληλο», δήλωσε ο γλύπτης και 
καθηγητής στην Σχολή Καλών Τεχνών Ιωαννίνων, Χρήστος Σκαλκώτος, 
παροτρύνοντας τον να ετοιμάσει το φάκελο του προς την επιτροπή κρίσεων 
και κατάταξης του ΕΕΤΕ προκείμενου να γίνει μέλος του ΕΕΤΕ 
 
Το 2012 υποβάλλει τον φάκελο του στη επιτροπή κρίσεως και κατάταξης 
του ΕΕΤΕ η οποία με ομόφωνη απόφαση εγκρίνει την εγγραφή του ως 
μέλος του ΕΕΤΕ στις 11- 7 – 2012 
Παράλληλα την ίδια περίοδο ( 2012) γίνετε μέλος στον ΟΣΔΕΕΤΕ 
Την περίοδο αυτή συνεχίζει να συμμετέχει σε ομαδικές εκθέσεις 
2012 / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΘΕΑ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ  
2012 / ΠΕΡΑΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΩΜΑ – ΣΙΔΕΡΟ, Ν / ΖΩΝΗ.  
2013 / ΣΑΛΑΜΙΝΑ , ΑΙΑΝΤΕΙΑ 2013  
2013 / ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΔΥΕ / ΑΡΤΑ 
2013 /  ΠΕΡΑΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΩΜΑ – ΣΙΔΕΡΟ, Ν / ΖΩΝΗ. 
 
Το 2012 δημιουργεί στη Σαλαμίνα και λειτουργεί μέχρι σήμερα το 
«Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών Βαρελά Παναγιώτη στην οδό Πολυχρόνη 
Λεμπέση 32 στη Σαλαμίνα, όπου παρέχει τις γνώσεις του δωρεάν σε όσους 
ανησυχούν δημιουργικά και αγαπούν τη ζωγραφική.  
Καρπός αυτής της σχέσης είναι η ομάδα τέχνης «Εργοδρόμειον των 
τεχνών FABRICATO» 
2014 
Σταθμός στο έργο του χαρακτηρίζεται  η απόφαση των Δήμων Αθήνας και 
Πάτρας να πάρουν υπό την αιγίδα τους τις ατομικές εκθέσεις «Μετ’ 
άλλων ανθρώπων έργο ΙΙ»  
2014 / ΑΘΗΝΑ Μετ άλλων ανθρώπων έργο ΙΙ Πολυχώρος «Μελίνα» Δ. 
Αθηναίων 
2015 / ΠΑΤΡΑ Μετ άλλων ανθρώπων έργο ΙΙ Δημοτική Πινακοθήκη Δ. 
Πατρέων 
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Την ίδια περίοδο συνεχίζει σε ομαδικές εκθέσεις που το περιεχόμενο τους 
προσδιορίζεται από την ατομική έκφραση στη συλλογική δράση και σε 
συνεργίες με το κίνημα. 
2014 /  ΠΕΡΑΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΩΜΑ – ΣΙΔΕΡΟ, Ν / ΖΩΝΗ.  
2015 /  ΠΕΡΑΜΑ / ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΩΜΑ – ΣΙΔΕΡΟ, Ν / ΖΩΝΗ. 
2015 / ΑΘΗΝΑ / ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΕΕΔΥΕ – ΕΕΤΕ / ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 
«ΜΕΛΙΝΑ»  
2014 
Το 2014 εκλέγεται  ‘έφορος του τμήματος ζωγραφικής του ΕΕΤΕ  για την 
περίοδο 2015 – 2016 
Το 2014 εκλέγεται μέλος του ΔΣ του ΕΕΤΕ για το 2014 - 2016 
Το 2016 επανεκλέγεται μέλος στο ΔΣ του ΕΕΤΕ για το 2016 – 2018. 
Το 2018 επανεκλέγεται μέλος του ΔΣ του ΕΕΤΕ για το 2018 - 2020 
 
Συμμετέχει σε πολλές επιτροπές του ΕΕΤΕ, όπως επίσης στην οργανωτική 
επιτροπή της μεγάλης ιστορικής έκθεσης «ΤΕΧΝΗ & ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 1936 – 
1952, όπως και της περιόδου 1952 – 1967. Παράλληλα  συμμετέχει στην 
οργανωτική επιτροπή της έκθεσης μελών του ΕΕΤΕ «ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ» για 
την Αθήνα και την Πάτρα 
Εκπροσωπεί το ΕΕΤΕ στην επιτροπή διαμόρφωσης διαγωνισμού του ΤΑΠΑ 
για έργα τέχνης στα πωλητήρια των Μουσείων και των αρχαιολογικών 
χώρων, όπως επίσης εκπροσωπεί το ΕΕΤΕ στην επιτροπή διοίκησης του 
Εργαστηρίου Χαρακτικής του Δήμου Νίκαιας. 
 
Την ίδια περίοδο συμμετέχει σε ομαδικές εκθέσεις 
2015 /  ΠΕΡΑΜΑ / ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΩΜΑ – ΣΙΔΕΡΟ, Ν / ΖΩΝΗ. 
2015 / ΑΘΗΝΑ / ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΕΕΔΥΕ – ΕΕΤΕ / ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ 
«ΜΕΛΙΝΑ»  
2016 
Σημαντικό γεγονός για τον δημιουργό, ήταν η απόφαση του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, να τιμήσει το έργο και την δράση του 
στην γενέτειρα του τη Λιβαδειά, παρουσιάζοντας τμήμα της έκθεσης Μετ 
άλλων ανθρώπων έργο ΙΙ στον πολυχώρο της «Κρύας». 
 
Επίσης την ίδια περίοδο συμμετέχει στις ομαδικές εκθέσεις 
2016/  ΑΘΗΝΑ / ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ – ΕΕΤΕ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
ΑΘΗΝΑΣ\ 
2016 / ΑΘΗΝΑ / ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΕΕΤΕ / ΙΔΡΥΜΑ Μ. 
ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ  
2016 /  ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΩΜΑ – ΣΙΔΕΡΟ, Ν / ΖΩΝΗ.  
2017 - 2018 
Το 2016, Ιδρύει στη Σαλαμίνα την ομάδα ΕΡΓΟΔΡΟΜΕΙΟΝ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 
“FABRICATO”, με σκοπό την καλλιέργεια και ανάδειξη του καλλιτεχνικού 
έργου όσων καλλιτεχνών το έργο τους υψώνει τον άνθρωπο να 
απελευθερωθεί από τα δεσμά του. 
Η πρώτη παρουσίαση του 10ήμερου πολιτισμού με παράλληλες 
εκδηλώσεις του fabricato έγιναν το Ιούνιο του 2017 στη Σαλαμίνα υπό την 
αιγίδα του Δήμου στην αίθουσα Μπόγρη  και αποτελεί πλέον θεσμό για την 
πόλη και το νησί 
 Την ίδια περίοδο συμμετέχει σε ομαδικές εκθέσεις 
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2017 /  ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΩΜΑ – ΣΙΔΕΡΟ, Ν / ΖΩΝΗ. 
2017 / ΣΑΛΑΜΙΝΑ / 2η ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ . ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 
 
Το 2017 ξεκινά την συνεργασία του με το portal 902.gr και το 
«ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ». με το ψευδώνυμο «Αεροπεζοναύτης» 
 Σχολιάζει, αρθρογραφώντας, με εικονογράφηση και σκίτσο στην στήλη ( 
ΑΠΟΨΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ) του 902.gr   

 
Το 2017  ολοκληρώνονται οι δύο ποιητικές εικονογραφημένες του 
συλλογές, οι οποίες είναι υπό έκδοση. 
«Στα CAFÉ της Αναμονής»  
«Τα σημειωματάρια της ανησυχίας»  
 
Το 2018 Ολοκληρώνεται η «Νομοτέλεια». Εικαστικό έργο το οποίο 
σχεδιάζεται από το 2015, ως συμμετοχή του Βαρελά Παναγιώτη στο 
διαγωνισμό για την επιλογή εικαστικού έργου που θα εκπροσωπεί την 
χώρα στη 58η Biennale της Βενετίας του 2019 
 
Έργα του ζωγράφου Βαρελά Παναγιώτη βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές, 
Ιδρύματα, επιχειρήσεις, Δήμους και κοινωνικούς φορείς,  
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ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 
 
Μετ άλλων ανθρώπων έργο Ι ( θεματική  ) 
Μετ’ άλλων ανθρώπων έργο ΙΙ ( θεματική ) 
Μετ’ άλλων ανθρώπων έργο ΙΙΙ ( θεματική ) 
Μεταλλεργάτες / ακρυλικά / κάρβουνα / παστέλ 
Οι δρόμοι των μετάλλων / μεικτές τεχνικές 
Λαϊκό πάλκο / ακρυλικά 
Άγιο Όρος / ακουαρέλες 
Στην Ήπειρο / ακουαρέλες 
Περιδιαβαίνοντας τη Μάνη/ ακουαρέλες 
Περιήγηση στα λουτρά Πόζαρ / ακουαρέλες / ακρυλικά / παστέλ / μαρκαδόροι 
Τοσκάνη / Ακουαρέλες / πενάκι 
Αηδόνα / Ακουαρέλες / πενάκι / πενάκι 
Στα ορυχεία  / ακρυλικά - τέμπερες 
Οι δρόμοι της ελιάς / ακρυλικά / ακουαρέλες/ μεικτές τεχνικές 
Οι δρόμοι της θάλασσας / ακρυλικά / Ξηρό παστέλ / ακουαρέλες 
Ζωγραφίζοντας με τα παιδιά των ΑΜΕΑ Σαλαμίνας 
Μινιατούρες της ελιάς /ακρυλικά 
Μινιατούρες σε T- shirt,  τσάντες & Βότσαλα 
Αστικό τοπίο / ακριλικά / ξηρό παστέλ / ακουαρέλες / μεικτές τεχνικές 
Μια άλλη ματιά στη Σαλαμίνα / ξηρό παστέλ 
Καθημερινότητες / σημειώσεις, σχέδια σε πενάκι / ξηρό παστέλ 
10 έργα για τη Σαγκάη / ακρυλικά 
Προσφυγικό και μετανάστες / ακρυλικά / ακουαρέλες / τέμπερες 
Εικονογραφήσεις περιοδικών « Χαμόγελα & Γνώσεις» 
New Times / Γελοιογραφίες 
Πολιτικές αφίσες και εξώφυλλα βιβλίων 
Εξώφυλλα στον ΟΔΗΓΗΤΗ ( 1982 – 1986) Αερογράφος – μακέτες - εικονογράφηση 
Εφαρμοσμένες τέχνες και βιομηχανία / μακέτες 
«Αεροπεζοναύτης» - σκίτσα – σχόλια 
«Στα CAFÉ της Αναμονής / σημειώσεις / ποιήματα / σχέδια ( υπό έκδοση) 
«Σημειωματάριο της ανησυχίας» / Σημειώσεις . ποιήματα / σχέδια ( υπό έκδοση) 
FABRICATO / ΕΡΓΟΔΡΟΜΕΙΟΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ – Δρώμενα Πολιτισμού 
«Νομοτέλεια» έργο συμμετοχής σε διαγωνισμό / υπό κατάθεση 
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
                                   
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ 
                                                   
2010 /  ΛΙΒΑΔΕΙΑ, Μετ άλλων ανθρώπων έργο Ι Πολυχώρος Κρύας 
2010 /  ΝΙΚΑΙΑ, Μετ άλλων ανθρώπων έργο Ι Πολυχώρος Μάνος Λοΐζος, 
2010 / ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ : ΚΑΛΟΓΡΙΑ  : Ατομική έκθεση,  
2014 / ΑΘΗΝΑ Μετ άλλων ανθρώπων έργο ΙΙ Πολυχώρος «Μελίνα» Δ. Αθηναίων 
2015 / ΠΑΤΡΑ Μετ άλλων ανθρώπων έργο ΙΙ Δημοτική Πινακοθήκη Δ. Πατρέων 
 2016 / ΛΙΒΑΔΕΙΑ Μετ άλλων ανθρώπων έργο ΙΙΙ Πολυχώρος Κρύας 
 
 
 
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
 
2009 /  ΝΙΚΑΙΑ,  Έκθεση Αλληλεγγύης στη Ν/ΖΩΝΗ Πολυχώρος Μάνος Λοΐζος,  
2010 / ΠΕΡΑΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΩΜΑ – ΣΙΔΕΡΟ, Ν / ΖΩΝΗ   
2011 / ΠΕΡΑΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΩΜΑ – ΣΙΔΕΡΟ, Ν / ΖΩΝΗ   
2012 / ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΕΘΕΑ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ  
2012 / ΠΕΡΑΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΩΜΑ – ΣΙΔΕΡΟ, Ν / ΖΩΝΗ.  
2013 / ΣΑΛΑΜΙΝΑ , ΑΙΑΝΤΕΙΑ 2013  
2013 / ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΔΥΕΕ / ΑΡΤΑ 
2013 /  ΠΕΡΑΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΩΜΑ – ΣΙΔΕΡΟ, Ν / ΖΩΝΗ. 
2014 /  ΠΕΡΑΜΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΩΜΑ – ΣΙΔΕΡΟ, Ν / ΖΩΝΗ.  
2015 /  ΠΕΡΑΜΑ / ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΩΜΑ – ΣΙΔΕΡΟ, Ν / ΖΩΝΗ. 
2015 / ΑΘΗΝΑ / ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ / ΕΕΔΥΕ – ΕΕΤΕ / ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ «ΜΕΛΙΝΑ»  
2016/  ΑΘΗΝΑ / ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ – ΕΕΤΕ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΑΘΗΝΑΣ\ 
2016 / ΑΘΗΝΑ / ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ – ΕΕΤΕ / ΙΔΡΥΜΑ Μ. ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ  
2016 /  ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΩΜΑ – ΣΙΔΕΡΟ, Ν / ΖΩΝΗ.  
2017 /  ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΩΜΑ – ΣΙΔΕΡΟ, Ν / ΖΩΝΗ. 
2017 / ΣΑΛΑΜΙΝΑ - FABRICATO / ΑΙΘΟΥΣΑ Δ. ΜΠΟΓΡΗ 
2017 / ΣΑΛΑΜΙΝΑ / 2η ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ . ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Βαρελάς Παναγιώτης ( Τάκης) 
Ζωγράφος 
 
Η έκδοση της Εργογραφίας του ζωγράφου Βαρελά Παναγιώτη ( Τάκη) 
έγινε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Παρισιάνου ΑΕΒΕ 
Ιωάννου Ράλλη 21, Μεταμόρφωση, Αθήνα 144 52 
Τηλ: 210 2815 902, info@parisianou.gr 
 
 

 

 


