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Ο ΠΔΡΘΒΑΚΚΟΝΣIΙΟ ΤΚΚΟΓΟ ΠΔΝΣΔΚΖ ΤΠΟΣΖΡΘΙΣΖ ΔΙΗΔΖ ΕΩΓΡΑΥΘΙΖ 

Στο Πμευματικό Κέμτρο της Νέας Πεμτέλης, από 6 μέχρι και 12 Δεκεμβρίου, ο 

Αρχιτέκτομας και Εωγράφος Διομύσης Βλαχόπουλος εκθέτει έργα του, σπουδές έργωμ 27 

Δυρωπαίωμ και Δλλήμωμ Μεγάλωμ Εωγράφωμ του 20ου αιώμα. 

Ο σκοπός της έκθεσης, όπως ο Εωγράφος και φίλος του Συλλόγου αμαφέρει στο 

εμημερωτικό του σημείωμα, είμαι διττός: 

“Ποώςξμ θέλει, παοξσριάζξμςαπ έμα υαοακςηοιρςικό δείγμα ςηπ ζχγοατικήπ ςξσ 20ξύ 

αιώμα, μα ταμεοώρει ςξμ πλξύςξ ςηπ απεικόμιρηπ ςξσ Αιρθηςξύ με μία ενποεριξμιρςική 

αμςίληφη καςαμόηρηπ ςξσ κόρμξσ. Μέρα ρςξμ πόμξ πξσ ρκόοπιραμ ςα ιρςξοικά γεγξμόςα 

ςξσ 20ξύ αιώμα ρςημ αμθοχπόςηςα, η μξμςέομα ςέυμη, μέρα από έμα πξλσεδοικό ποίρμα 

αμςίκοιρε ςξμ κόρμξ και έδεινε ςημ ξμξοτιά ςηπ ζχήπ με πξλλέπ διατξοεςικέπ όφειπ. 

Δεύςεοξμ θέλει μα πεοάρει ςξ μήμσμα όςι, μέρα από ςιπ δσρκξλίεπ πξσ ςόρξμ καιοό 

πεομάμε με ςημ ξικξμξμική κοίρη και ςημ παμδημία, η τσγή ρε δημιξσογικέπ αρυξλίεπ 

μπξοεί μα απξμακούμει ςξ άγυξπ και ςημ καςάθλιφη και μα απελεσθεοώρει δενιόςηςεπ πξσ 

όλξι κούβξσμε μέρα μαπ.” 

Αμταποκριμόμεμος στημ πρόσκληση του Εωγράφου, ο Σύλλογος προτρέπει τους φίλους 

και τα μέλη του μα επισκεφτούμ τημ έκθεση και μα ακούσουμ τομ ίδιο τομ Καλλιτέχμη μα 

αμαλύει τα καλλιτεχμικά ρεύματα και τις βαθύτερες κοιμωμικοοικομομικές συμθήκες του 

20ου αιώμα που τα πυροδότησαμ. Ο Εωγράφος, που διαθέτει το σπουδαίο ταλέμτο μα 

μιλά για τημ τέχμη σε μη ειδικούς με όρους καταμοητούς, θα είμαι παρώμ στομ χώρο της 

έκθεσης, πρόθυμος μα δώσει χρήσιμες πληροφορίες για κάθε έργο και το δημιουργό του.  

Πέμτε από τα εκτιθέμεμα έργα έχουμ δωρηθεί από τομ κ.Βλαχόπουλο στομ 

Περιβαλλομτικό Σύλλογο, με σκοπό μα διατεθούμ στους φίλους και τα μέλη του για 

οικομομική εμίσχυση του Συλλόγου. 

Μέλη του Συλλόγου θα βρίσκομται στομ χώρο της έκθεσης για τη σχετική εμημέρωση. Για 

περισσότερες πληροφορίες στείλτε μήμυμα στο epentelimas@gmail.com. 

Σας περιμέμουμε μα χαρούμε μαζί αυτή τημ ειδική καλλιτεχμική εμπειρία. 

Το ΔΣ του ΠΣΠ 


