
Στις εκδηλώσεις του Καλοκαιριού 2015 στη Σιάτιστα είχαμε μια ευχάριστη 
έκπληξη: μια Έκθεση έργων  ερασιτεχνών καλλιτεχνών της πόλης μας 
αυθόρμητη και εκτός του επισήμου προγράμματος. 
Η Έκθεση χαιρετίστηκε με τις καλύτερες κριτικές από  το κοινό και έτσι 
ήταν φυσικό να ξαναδούμε την Έκθεση αυτή πιο οργανωμένη και με τη 
φροντίδα και οργάνωση της ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ, από την οποία είναι και οι φωτογραφίες που μπορείτε να τις 
δείτε κάνοντας κλικ εδώ. 
Ο δικτυακός τόπος siatistanews.gr ζήτησε από όλους τους καλλιτέχνες να 
μας στείλουν λίγες πληροφορίες για τους ίδιους και τα έργα τους, με σκοπό  
να τις εντάξει σε μια σύντομη παρουσίαση που θα γινόταν στην ιστοσελίδα.  
Η ανταπόκριση στο αίτημά μας ήταν… μικρή! Θέλουμε να πιστεύουμε ότι 
αυτό οφείλεται στη γνωστή σεμνότητα των φίλων μας καλλιτεχνών και ότι 
στη συνέχεια η συμμετοχή στην παρουσίαση θα αυξηθεί. 
Γι’ αυτό και προχωρούμε στην υλοποίηση της πρότασής μας με όσες 
πληροφορίες έχουμε πάρει και περιμένουμε στοιχεία και από τους 
υπόλοιπους. Θεωρούμε σημαντικό το ότι υπάρχουν στη μικρή μας πόλη 
τόσοι πολλοί και καλοί καλλιτέχνες  και καλό είναι  να τους γνωρίσουμε 
πληρέστερα.  
Αν θέλετε να επικοινωνήσετε με κάποιον από τους καλλιτέχνες, μπορείτε 
να στείλετε mail με στοιχεία επικοινωνίας στο mail της ιστοσελίδας μας 
zwgrafou@otenet.gr και θα το προωθήσουμε στον καλλιτέχνη που θέλετε. 
 
Ακολουθεί αλφαβητικός πίνακας με τα ονόματα των καλλιτεχνών  που 
πήραν μέρος στις δυο εκθέσεις.  
Οι υπογραμμίσεις στα ονόματα σημαίνουν ότι με κλικ πάνω στο όνομα αυτό 
μπορείτε να δείτε σελίδα σχετική με τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη. 
 

Για το siatistanews.gr 
Αικατερίνη Ζωγράφου 

 

http://www.siatista.gr/art/foto.pdf


Οι καλλιτέχνες που εξέθεσαν  τα έργα τους είναι οι εξής: 
 
ΓΚΟΓΚΟΛΕΤΣΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ 
ΓΚΟΥΤΖΙΑΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΑΡΔΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΔΗΜΟΛΑ ΑΝΝΑ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΚΑΚΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΑ 
ΚΑΠΑΝΤΖΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΚΑΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΟΤΕΝΙΔΟΥ ΣΟΥΛΑ 
ΛΑΖΟΓΚΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 
ΜΑΛΙΑΓΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
ΜΕΡΤΖΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΠΟΥΡΤΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΜΠΟΥΡΤΖΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 
ΝΙΚΟΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΙΑ 
ΝΟΥΣΙΟΥ-ΚΑΤΣΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΠΑΧΑΤΥΡΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΡΑΦΑΗΛΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑΝΘΗ 
ΣΑΚΑΛΗ ΜΑΡΙΝΑ 
ΣΙΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 
ΣΦΕΝΔΩΝΗ ΦΕΒΡΩΝΙΑ 
ΤΣΑΚΝΑΚΗ  ΔΗΜΗΤΡΑ 
ΤΣΙΟΤΣΙΟΥ ΑΝΝΑ 
ΤΣΙΠΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΦΙΛΙΟΥ  ΝΙΝΑ 
ΧΟΝΔΡΟΥ  ΔΑΝΑΗ 
ΩΤΤΑ   ΕΦΗ  
 

http://www.siatista.gr/art/oliko/Emmanouhl.pdf
http://www.siatista.gr/art/oliko/Kapantzou.pdf
http://www.siatista.gr/art/oliko/Kotenidou.pdf
http://www.siatista.gr/art/oliko/Lazoga.pdf
http://www.siatista.gr/art/oliko/Maliaga.pdf
http://www.siatista.gr/art/oliko/Nousiou.pdf
http://www.siatista.gr/art/oliko/Siasiou.pdf
http://www.siatista.gr/art/oliko/Tsaknakh.pdf
http://www.siatista.gr/art/oliko/Sfendoni.pdf
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Zografou Aikaterini
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http://www.siatista.gr/art/oliko/Sakali.pdf
Zografou Aikaterini
Line


