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        «Με λόγους... έργα τέχνης» 
 

Παύλος Βασιλειάδης, Μανόλης Γιανναδάκης, Γιώργος Γκολφίνος, Γιώργος 
Κατσάγγελος, Χάρης Κοντοσφύρης, Βελισσάριος Κρίστιτς, Γιώργης Μελίκης, 
Κυριάκος Μορταράκος, Νικόλας Μπλιάτκας, Δημήτρης Ξόνογλου, Σταύρος 
Παναγιωτάκης, Πίνο Παντολφίνη, Ξενής Σαχίνης, Δήμητρα Σιατερλή, Γιώργος 
Σκυλογιάννης, Ελευθερία Στόικου, Νίκος Τερζής, Κωστής Τριανταφύλλου, 
Γιώργος Τσακίρης, Έλλη Χρυσίδου. 
Είκοσι καλλιτέχνες διαθέτουν τα έργα τους προς ενίσχυση του συλλόγου 
''Πρωτοβουλία για το Παιδί'' υποστηρίζοντας τα παιδιά θύματα παραμέλησης, 
κακοποίησης, εγκατάλειψης. 
 

Εγκαίνια έκθεσης: Πέμπτη 28 Μαρτίου στις 19.30. 
Διάρκεια: 28 Μαρτίου – 12 Απριλίου 2013 

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή 18.00 – 21.00 
Τετάρτη, Σάββατο 11.30 – 15.00 

 
Δελτίο Τύπου 

 
Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 και ώρα 19.30, στα εγκαίνια της 
πολυσυλλεκτικής έκθεσης «Με λόγους... έργα τέχνης».  
Στην έκθεση παρουσιάζονται 25 εικαστικά έργα διαφορετικών τεχνοτροπιών 
(ζωγραφικής, χαρακτικής, φωτογραφίας, κολάζ), τα οποία έχουν προσφέρει 
ανιδιοτελώς, 20 γνωστοί καλλιτέχνες, με σκοπό την ενίσχυση της μη κερδοσκοπικής 
οργάνωσης «Πρωτοβουλία για το Παιδί».  
Έως τις 12 Απριλίου 2013 μπορείτε να συμμετέχετε ενεργά σε αυτή την 
προσπάθεια ανακούφισης και αποκατάστασης κακοποιημένων και 
παραμελημένων παιδιών, διαμέσου των έργων τέχνης που προσέφεραν για αυτήν 
την έκθεση 20 σημαντικοί καλλιτέχνες.  
Η υποστήριξη για τα παιδιά που υποκύπτουν στην αμέλεια, την αδιαφορία και 
την πολιτειακή καταφρόνηση, εκφράζεται με λόγια και ..... με έργα. 
Η τέχνη για μια ακόμη φορά γίνεται μέσο μερικής ανακούφισης αδύναμων κοινωνικών 
ομάδων. Είκοσι δημιουργοί, μέσα από αυτήν την ομαδική εικαστική έκθεση, σας 
προσφέρουν τις ιδέες και τις εμπνεύσεις τους. Στέλνουν μήνυμα αγάπης προς τα 
παιδιά που είναι σε κίνδυνο, συνεισφέροντας έμπρακτα και αφιλοκερδώς, στο έργο 
του συλλόγου ‘’Πρωτοβουλία για το Παιδι’’. (στοιχεία?) 
Επιμέλεια έκθεσης: Βίκυ Παπατζίκου. 
Ευχαριστούμε τους εικαστικούς που προσέφεραν τα έργα τους. 
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