
 

  

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΛΗΘΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ Η ΕΚΘΕΣΗ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 21ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ «ΙΩΝΙΩΤΙΣΣΑΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ»    
 

 

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΛΗΘΟΥΣ ΚΟΣΜΟΥ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΤΗΚΕ Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ, ΠΟΥ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΩΝΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 21ης ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 

«ΙΩΝΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ» 

Παρουσία πλήθους κόσμου εγκαινιάστηκε το απόγευμα της Δευτέρας (7/5) η 
Έκθεση Εικαστικών, που πραγματοποιείται στις αίθουσες εκδηλώσεων του Ιωνικού 
Συνδέσμου, στο πλαίσιο λειτουργίας της 21ης Συνάντησης «Ιωνιώτισσας 
Δημιουργού» και θα διαρκέσει μέχρι και το Σάββατο (12/5). 

Τη σημαντική αυτή έκθεση του Ιωνικού Συνδέσμου, η οποία τελεί υπό την αιγίδα 
του Δήμου Ν. Ιωνίας, χαιρέτησε ο Αντιπρόεδρος του συλλόγου, κ. Λάζαρος 
Βουδούρης, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων πως: «Η καλλιτεχνική δημιουργία 
ξεκινά από το γυναικείο φύλο. Γιατί από τις αρχές του 20ου αιώνα η γυναίκα 
αναδύεται και εκφράζεται μέσα από κάθε μορφή Τέχνης. Δυναμική παρουσία με 
τον λόγο και το έργο της, η γυναίκα δημιουργός διεκδικεί σήμερα σημαντική 
παρουσία στον χώρο των Καλών Τεχνών με εξαιρετικά και μοναδικά έργα. Μέρος 
της σύγχρονης Ιστορίας και ο Ιωνικός Σύνδεσμος. Με σεβασμό και αγάπη στη 
γυναίκα εικαστικό φιλοξενεί σήμερα την έκθεση της «Ιωνιώτισσας Δημιουργού» 
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(ζωγραφική, γλυπτική, ψηφιδωτό, αγιογραφία, φωτογραφία). Έχουν κι αυτή τη 
χρονιά έντονη παρουσία σ’ αυτόν τον φιλόξενο χώρο. Έναν χώρο που εδώ και 
αρκετά χρόνια στέκεται δίπλα στους δημιουργικούς ανθρώπους ενθαρρύνοντάς 
τους. «Η ζωγραφική είναι η ποίηση που σιωπά.», με αυτά τα λόγια χαρακτηρίζει ο 
λυρικός ποιητής Σιμωνίδης ο Χίος τη ζωγραφική. Με αυτά τα λόγια θα ήθελα να 
χαιρετήσω κι εγώ την έναρξη της έκθεσης αυτής και προσωπικά εσάς, τις 
Ιωνιώτισσες δημιουργούς, για την ποίηση των έργων σας. Θα ήθελα να σας 
ευχαριστήσω θερμά εκ μέρους του Δ.Σ. για τη συμμετοχή σας και να σας 
παρακαλέσω αν έχετε προτάσεις για τον εμπλουτισμό των δραστηριοτήτων να τις 
καταθέσετε. Ευχαριστούμε, επίσης, πάρα πολύ τον Τρύφωνα Κόρμπη, τον ζωγράφο, 
ο οποίος έστησε την έκθεση, σε συνεργασία με τον Τάκη Κωστιδάκη και τη γυναίκα 
του την Τίνα. Και τους ευχαριστούμε πολύ, όπως και την Κατερίνα 
Παναγιωτοπούλου για την προσφορά της στην όλη διαδικασία. Σας ευχαριστούμε 
πολύ.». 

Στην 21η Συνάντηση «Ιωνιώτισσας δημιουργού» σημαντικά έργα τους εκθέτουν (με 
αλφαβητική σειρά) οι κυρίες: Αβραμίδου Ευαγγελία, Αλεξοπούλου Όλγα, 
Αναπολιτάνου Έλσα, Ασλάνογλου Μαρία-Ευαγγελία, Βασιλειάδου Στέλλα, Γαζέπη 
Ουρανία, Γεωργολάρη-Μπουκουβάλα Ενκελέιντα, Γιαλούρη Μυρτώ, Γιαννάκη-
Λευκιμμιάτη Βικτωρία, Γρετσίστα Ελένη, Δρακοπούλου Μάρθα-Ευγενία, Δρίτσα 
Ελισάβετ, Εμμανουηλίδου Ιωάννα, Ευαγγέλου Σωτηρία, Ζαραβίνου Σοφία, 
Θεοφάνους Μαρία, Ιβάνοβα Έλενα, Καλογιάννη Μαριάνθη, Κιοκπάσογλου Ελένη, 
Κοζανίδου-Ρέττα Γεωργία, Κορδογιάννη Σούλα, Κουκούλα Μαριάννα, Κουρμεντάλα 
Διονυσία, Κυριακάκη Ευαγγελία, Κυριακίδου Ευθυμία, Κωστιδάκη Τίνα, Μακρή 
Ελένη, Μαρκαντωνάτου Χρυσούλα, Μεϊμάρογλου Φωτεινή, Μερμηκίδου Μαρία, 
Μοντσενίγου Αλέκα, Νάκα Μαργαρίτα, Νικολαΐδου Πούπα, Παρασκευοπούλου 
Θεοδώρα, Περγάμαλη Βάσω, Πετράτου Γιώτα, Πηλιχού Κυριακή, Πουλιάση 
Αικατερίνη, Σακελλαρίου Αναστασία, Σεγγούνα Διονυσία, Σταματάκη Ιωάννα, Σφυρή 
Παναγιώτα, Τζίτζη Άρτεμις, Τρυφωνοπούλου Βασιλική, Τσελώνη Κατερίνα, 
Τσερτσβάτζε Άννα, Φιλιππίδου Άννα, Φρεντζά Κική, Χάλδα Φανή, Χατζητζώτζια 
Μαρία, Χατζόγλου Μαρία και Χριστοδούλου Μαρία. 

Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από τα μέλη του Δ.Σ. του Ιωνικού Συνδέσμου, που 
παρίσταντο σύσσωμα στα εγκαίνια της έκθεσης, με επικεφαλής τον Πρόεδρο του 
συλλόγου κ. Γιάννη Κοντίτση, διακρίναμε μεταξύ άλλων και τον Επίτιμο Πρόεδρο 
του «Ιωνικού» κ. Τάκη Κωστιδάκη, τον Δήμαρχο Ν. Ιωνίας κ. Ηρακλή Γκότση, τον 
Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και Σχολικών Επιτροπών κ. Χρήστο 
Χατζηιωάννου, την επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Δύναμη προοπτικής» κ. 
Δέσποινα Θωμαΐδου, τον διακεκριμένο αρχιτέκτονα, εικαστικό και συγγραφέα κ. 
Νίκο Γαζέπη, τον εξαιρετικό δημιουργό ξυλόγλυπτων κατασκευών -και όχι μόνον- κ. 
Ευάγγελο Τελλίδη, την ταλαντούχα ζωγράφο, συγγραφέα παιδικών βιβλίων και 
εκπαιδευτικό κ. Αικατερίνη Πουλιάση και άλλους πολλούς φιλότεχνους συμπολίτες 
μας, η συντριπτική πλειοψηφία εκ των οποίων εξέφρασε τις καλύτερες δυνατές 
εντυπώσεις για την ωραιότητα και το υψηλό επίπεδο των φετινών εκθεμάτων. 

  

Απόστολος Σαλονικίδης 

  



 

 
Η ζωγράφος, συγγραφέας παιδικών βιβλίων και εκπαιδευτικός κ. Αικατερίνη 
Πουλιάση  

  



 
Ο Αντιπρόεδρος του συλλόγου, κ. Λάζαρος Βουδούρης 

  

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 


