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28 συνολικά παραστάσεις, μουσικές, θεατρικές, χορευτικές κ.ά., οι οποίες ήταν και φέτος
δωρεάν για το κοινό παρουσιάστηκαν με μεγάλη επιτυχία στο θέατρο του Άλσους στα
πλαίσια των φετινών Ιωνικών Γιορτών. Τριάντα χιλιάδες περίπου θεατές είχαν και φέτος
την ευκαιρία να απολαύσουν κορυφαίους καλλιτέχνες (Θ. Καρακατσάνη, Κ. Βουτσά, Ν.
Μαυρουδή, Δ. Παπαδημητρίου, Φ. Πλιάτσικα, Π. Τόνιο, κλπ) σε ένα πλούσιο και ιδιαίτερα
ποιοτικό πρόγραμμα.

«Ο συνδυασμός των διαφόρων εκφράσεων της τέχνης, με κοινό χαρακτηριστικό την
ποιότητα, την αξιοπρέπεια και τις σύγχρονες αισθητικές απαιτήσεις που είχαμε ως
κριτήριο στην κατάρτηση του προγράμματος των φετινών Ιωνικών Γιορτών πιστεύουμε ότι
συντέλεσε στην περαιτέρω αναβάθμιση του θεσμού ως Φεστιβάλ Τέχνης και Πολιτισμού»
τόνισε στην εφημερίδας μας ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Ν. Σμύρνης κ.
Βαγγέλης Χατζατουριάν, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την διοργάνωση των εκδηλώσεων και
συνέχισε: «Οι εκδηλώσεις των Ιωνικών Γιορτών στα χρόνια της διαδρομής τους μέχρι τις
μέρες μας, έχουν εξελιχθεί σε κορυφαίο σημείο αναφοράς πολιτιστικής παρέμβασης για
την πόλη μας, χάρη στην αγάπη, την ανταπόκριση και την αποδοχή των νεοσμυρνιών. Το
μήνυμα που πιστεύουμε ότι περάσαμε και φέτος είναι ότι ο Πολιτισμός, οι Παραδόσεις και
οι Τέχνες αποτελούν ένα ισχυρό μέσο επικοινωνίας και ταυτόχρονα μια παγκόσμια γλώσσα.
Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν επώνυμοι καλλιτέχνες, αλλά και ερασιτέχνες δημιουργοί,
ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στους τοπικούς συλλόγους και στους φορείς της πόλης μας.
Δύο ακόμα στοιχεία που θα ήθελα να σχολιάσω είναι κατ’ αρχήν το γεγονός ότι για τέταρτη
χρονιά διαρκούν ένα μήνα με καθημερινή σχεδόν αλλαγή προγράμματος και βέβαια το
γεγονός, ότι η Ν. Σμύρνη είναι ίσως ο μόνος Δήμος στην Ελλάδα που με τόσο μεγάλο αριθμό
εκδηλώσεων κράτησε και φέτος δωρεάν την είσοδο για όλους τους δημότες.
Η μεγάλη επιτυχία των εκδηλώσεων μας ενδυναμώνει και μας ωθεί να επιδιώκουμε
συνεχώς κάθε χρόνο που περνάει, την καλλιέργεια των ανθρωπίνων αξιών μέσα από
συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες που προάγουν και αναδεικνύουν με ουσιαστικό τρόπο
τις λαϊκές παραδόσεις και την κουλτούρα της χώρας, αλλά και της πόλης μας.» δήλωσε
κλείνοντας ο κ. Χατζατουριάν.
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