ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. ευχαριστεί τις φίλες και τους φίλους που τίμησαν με
την παρουσία τους το αφιέρωμα στην Ελένη Λαζαρίδου τη Δευτέρα 12 Οκτώβρη, στο
αμφιθέατρο του Τελλογλείου.
Με συγκίνηση και τρυφερότητα οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση.
Τα μέλη του Δ.Σ. του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ., εκπρόσωποι της
πανεπιστημιακής κοινότητας, φίλοι και συνεργάτες της Ελένης Λαζαρίδου από τον χώρο
του πολιτισμού συγκεντρώθηκαν στον χώρο του Ιδρύματος και εξέφρασαν την αγάπη τους
και την ευγνωμοσύνη τους για την προσφορά της στις τέχνες και τα γράμματα.
Με λόγο, μουσική, εικαστικές τέχνες και ποίηση, το αφιέρωμα ήταν ένα ενθύμιο
τρυφερότητας για όλα όσα προσέφερε η Ελένη Λαζαρίδου στον χώρο του πολιτισμού.
Παράλληλα, οι παριστάμενοι είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην έκθεση έργων της
συλλογής της, δωρεά της Ελένης Λαζαρίδου στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. Στην
ιδιαίτερη σχέση της Ελένης Λαζαρίδου με το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., ως
ευεργέτιδας και φίλης, αναφέρθηκε στην εισαγωγική της ομιλία η Γενική Γραμματέας του
Δ.Σ. του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ., Καθηγήτρια Α.Π.Θ., κ. Αλεξάνδρα ΓουλάκηΒουτυρά.
Ως ένα μικρό «αντίδωρο» προσφέρθηκε στους ανθρώπους που τίμησαν με την παρουσία
τους την εκδήλωση, το βιβλίο της Ελένης Λαζαρίδου, Το Ταξίδι των Θαυμάτων, ενώ
ακολούθησε δεξίωση στον [Χώρο]* του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών Α.Π.Θ.
Ευχαριστούμε τους ομιλητές κ. Αντώνη Κούρτη, Πρόεδρο του Συλλόγου Φίλων του
Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη, κ. Μαργαρίτα Καλαφάτη, Υπεύθυνη του ΕΛΙΑ-ΜΙΕΤ στη
Θεσσαλονίκη, κ. Νικηφόρο Παπανδρέου, Ομότιμο Καθηγητή Θεατρολογίας Α.Π.Θ. και
ιδρυτή της Πειραματικής Σκηνής της Τέχνης, για την αναδρομή στη ζωή και το έργο της,
καθώς και την κ. Έφη Σταμούλη και τη κ. Δόμνα Ευνουχίδου για τη συγκινητική ερμηνεία
ποιημάτων και μουσικών για την Ελένη Λαζαρίδου.
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