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Με µεγάλη επιτυχία και µαζική προσέλευση του κοινού πραγµατοποιήθηκαν τη Δευτέρα στα εγκαίνια της
Πινακοθήκης Γεωργίου Ν. Βογιατζόγλου «ΣΠΑΡΤΗ», στη Νέα Ιωνία.

Η πρύτανης Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ, έκοψε την κορδέλα των εγκαινίων της καινούργιας Πινακοθήκης,
ούσα µάλιστα διπλά συγκινηµένη, αφού και η ίδια είναι µικρασιατικής καταγωγής.

«Κάποιοι αγοράζουν έργα τέχνης κάνοντας επενδύσεις χρηµατιστηριακές και άλλοι, όπως ο συλλέκτης
Γιώργος Βογιατζόγλου, αγοράζουν συγκινήσεις και βιώµατα αισθητικής. 

Η προσφορά της Πινακοθήκης Βογιατζόγλου σε γειτονιά προσφυγική και όχι στο κέντρο είναι έργο όχι
µόνο πολιτισµού και πλούτου αλλά και υπέρτατης αρετής. 

Το όνοµα Σπάρτη, που αναφέρεται φυσικά στη Σπάρτη Πισιδίας, µια αλησµόνητη πατρίδα , είναι κι αυτό
δείγµα µιας προγονικής αρετής», είπε η ίδια, χαιρετίζοντας την κίνηση του Γιώργου Βογιατζόγλου, ο
οποίος µετά από 30 χρόνια συλλεκτικής δράσης αποφάσισε να δηµιουργήσει την Πινακοθήκη στη γενέτειρά
του, µε σκοπό να προσφέρει ποικίλες πολιτιστικές δράσεις στους πολίτες της Νέας Ιωνίας.

Τα γεµάτα ενέργεια και δύναµη έργα του Αλέκου Κυραρίνη, αποτελούν την πρώτη έκθεση της
Πινακοθήκης Γεωργίου Ν. Βογιατζόγλου, την οποία θα ακολουθήσουν σταδιακά αφιερώµατα σε νέους
καλλιτέχνες της συλλογής, πριν την ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου για τη στέγαση της µόνιµης
συλλογής. 

«Η Πινακοθήκη, σχεδιάστηκε για να φιλοξενεί επίσης µουσικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, µια
δέσµη πολιτιστικών εκδηλώσεων ανοικτές και µε ελεύθερη είσοδο» ανέφερε ο συλλέκτης, χαιρετίζοντας
το κοινό των εγκαινίων, µεταξύ των οποίων ήταν ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, ο δήµαρχος Νέας Ιωνίας,
Ηρακλής Γκότσης, η διευθύντρια της Πινακοθήκης Βογιατζόγλου, Ελένη Κυπραίου, ο Αλέκος Φασιανός, ο
Μανώλης Χάρος, κ.ά.

Επιµέλεια: Μπάµπης Παπαφιλιππάκης
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Η πρύτανης Ελένη Γλύκατζη- Αρβελέρ, έκοψε την κορδέλα
των εγκαινίων της καινούργιας Πινακοθήκης,ούσα
µάλιστα διπλά συγκινηµένη, αφού και η ίδια είναι
µικρασιατικής καταγωγής.

«Κάποιοι αγοράζουν έργα τέχνης κάνοντας επενδύσεις
χρηµατιστηριακές και άλλοι, όπως ο συλλέκτης Γιώργος
Βογιατζόγλου, αγοράζουν συγκινήσεις και βιώµατα
αισθητικής. 

Η προσφορά της Πινακοθήκης Βογιατζόγλου σε γειτονιά
προσφυγική και όχι στο κέντρο είναι έργο όχι µόνο
πολιτισµού και πλούτου αλλά και υπέρτατης αρετής. 

Το όνοµα Σπάρτη, που αναφέρεται φυσικά στη Σπάρτη Πισιδίας, µια αλησµόνητη πατρίδα , είναι κι αυτό
δείγµα µιας προγονικής αρετής», είπε η ίδια, χαιρετίζοντας την κίνηση του Γιώργου Βογιατζόγλου, ο

οποίος µετά από 30 χρόνια συλλεκτικής δράσης αποφάσισε
να δηµιουργήσει την Πινακοθήκη στη γενέτειρά του, µε
σκοπό να προσφέρει ποικίλες πολιτιστικές δράσεις στους
πολίτες της Νέας Ιωνίας.

Τα γεµάτα ενέργεια και δύναµη έργα του Αλέκου
Κυραρίνη, αποτελούν την πρώτη έκθεση της Πινακοθήκης
Γεωργίου Ν. Βογιατζόγλου, την οποία θα ακολουθήσουν
σταδιακά αφιερώµατα σε νέους καλλιτέχνες της συλλογής,
πριν την ολοκλήρωση του εκθεσιακού χώρου για τη
στέγαση της µόνιµης συλλογής. 

«Η Πινακοθήκη, σχεδιάστηκε για να φιλοξενεί επίσης
µουσικές εκδηλώσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, µια δέσµη
πολιτιστικών εκδηλώσεων ανοικτές και µε ελεύθερη

είσοδο» ανέφερε ο συλλέκτης, χαιρετίζοντας τοκοινό των εγκαινίων, µεταξύ των οποίων ήταν ο Ιωάννης
Βαρβιτσιώτης, ο δήµαρχος Νέας Ιωνίας, Ηρακλής Γκότσης, η διευθύντρια της Πινακοθήκης Βογιατζόγλου,
Ελένη Κυπραίου, ο Αλέκος Φασιανός, ο Μανώλης Χάρος, κ.ά.
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