
「四季彩」墨絵のグループ展

Ομαδική έκθεση ζωγραφικής  sumi-e “ Οι τέσσερις εποχές”
Μουσείο Μπουζιάνη, 16 - 31 Μαρτίου 2023

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Ιαπωνικής Πρεσβείας 

A group exhibition of sumi-e “The four seasons”  
Bouzianis Museum, March 16 - 31, 2023

The exhibition is held under the auspices of the Embassy of Japan





Χαιρετισμός της Ιαπωνικής Πρεσβείας 

Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα στέκεται σταθερός αρωγός σε 
πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις που προωθούν τον ιαπωνικό πολιτισμό 
στην Ελλάδα και αποσκοπούν στην αλληλοκατανόηση μεταξύ των δύο λαών. 
Η διδασκαλία και η πρακτική εκπαίδευση της αρχαίας ιαπωνικής ζωγραφικής 
τέχνης του sumi-e στο εργαστήριο της εικαστικού Ντίνας Αναστασιάδου, σε 
συνέχεια με την ομαδική έκθεση των έργων των εκπαιδευόμενων και των 
μαθητών στο Μουσείο Μπουζιάνη, είναι εξαίρετα παραδείγματα συμβολής στην 
πρόσληψη και την κατανόηση του ιαπωνικού πολιτισμού από τους Έλληνες, και 
αποτελούν τιμή για εμάς. 

Ευχαριστούμε θερμά για τη συνεισφορά τους στο εγχείρημα αυτό την 
εικαστικό κ. Ντίνα Αναστασιάδου, Πρόεδρο του Ελληνοϊαπωνικού Συνδέσμου, 
τον κ. Νικόλαο Ευσταθίου, Διευθυντή του 5ου Δημοτικού Σχολείου «Γεώργιος 
Μπουζιάνης», την επιμελήτρια της έκθεσης κ. Λουΐζα Καραπιδάκη, Διευθύντρια 
του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, καθώς επίσης και όλους τους 
εκπαιδευόμενους και μαθητές που συμμετείχαν στο εργαστήριο και στην έκθεση 
με τα έργα τους. 

Κο SHIRATORI
Μορφωτικός Ακόλουθος

Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα

Η τέχνη του sumi-e 墨絵
και το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης

Ο βασικός σκοπός του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης (ΜΕΠΤ) είναι η 
ανάδειξη της παιδικής τέχνης σε όλες της τις εκφάνσεις. Εδώ και είκοσι οκτώ 
χρόνια το Μουσείο οργανώνει θεματικές εκθέσεις με αποκλειστικά εκθέματα 
παιδικά έργα τέχνης και προβάλλει τη μοναδικότητά τους στις εκθεσιακές του 
αίθουσες και σε μουσειακούς και πολιτιστικούς χώρους σε όλο τον κόσμο. 
Ταυτόχρονα, με κεντρικό άξονα την τέχνη, πραγματοποιεί ολοκληρωμένα 
μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα για παιδιά και νέους, από την προσχολική 
ηλικία έως και την εφηβεία. 

Με έντονα επικοινωνιακό ρόλο, το ΜΕΠΤ διατηρεί ανοιχτό διάλογο και με 
ένα ευρύ κοινό. Μεταξύ των στόχων της μουσειακής του πολιτικής, ως χώρου 
εκπαίδευσης του πολιτισμού, είναι και η διδασκαλία της τέχνης στο ενήλικο κοινό, 



σε φιλότεχνους, γονείς και εκπαιδευτικούς, στους οποίους δίνει τη δυνατότητα 
να βιώσουν μια απαράμιλλη εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της τέχνης. 
Ανάμεσα στις ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητές του, από τα οχτάμηνα 
σεμινάρια για εκπαιδευτικούς μέχρι την εκπαίδευση σε ειδικές ομάδες και τα 
οικογενειακά προγράμματα, είναι και η διδασκαλία της πανάρχαιας ιαπωνικής 
τέχνης του sumi-e, από την Ντίνα Αναστασιάδου. Τα έργα που δημιουργήθηκαν 
από τα εργαστήριά της εκτίθενται στους χώρους του «Μουσείου Μπουζιάνη» 
στην έκθεση «Οι τέσσερις εποχές» και συνομιλούν με έργα παιδιών του 5ου 
Δημοτικού Σχολείου Δάφνης «Γεώργιος Μπουζιάνης» που διαθέτει μια μεγάλη 
συλλογή πρωτότυπων έργων της σύγχρονης ελληνικής τέχνης. 

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους 
εκπαιδευόμενους του ΜΕΠΤ που εκθέτουν τα έργα τους, στην εκπαιδεύτρια 
εικαστικό Ντίνα Αναστασιάδου, στους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου, 
στον Διευθυντή του Νικόλαο Ευσταθίου για την αέναη προσφορά του στο 
ΜΕΠΤ, στο «Μουσείο Μπουζιάνη» για τη φιλοξενία, καθώς και στην Πρεσβεία 
της Ιαπωνίας και τον Δήμο Δάφνης Υμηττού για την υποστήριξή τους. 

Λουίζα Καραπιδάκη, 
Πρόεδρος του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης 

Χαιρετισμός του 5ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης
“Γεώργιος Μπουζιάνης“

Η γνωριμία με έναν άλλο πολιτισμό, που φαίνεται μακρινός, αλλά δεν είναι, 
η μαγεία του μαύρου μελανιού, η ανάπτυξη της πρακτικής δεξιότητας με το 
πινέλο, η πειθαρχία και η λιτότητα είναι κάποια από τα στοιχεία που θέλαμε να 
γνωρίσουν οι μαθητές/τριές μας. Το αποτέλεσμα από τα εργαστήρια ιαπωνικού 
sumi-e στο σχολείο μας από την εξαιρετική ζωγράφο και γλύπτρια Ντίνα 
Αναστασιάδου μας δικαίωσε. Τα δύο ζωγραφικά θέματα, λωτοί και ανθισμένες 
κερασιές με τις τονικές διαβαθμίσεις, γεμίζουν τους φιλόξενους τοίχους του 
Μουσείου Μπουζιάνη και καλούν μικρούς και μεγάλους να ταξιδέψουν στο 
φυσικό τοπίο της Ιαπωνίας.

Δρ. Νικόλαος Ευσταθίου
Διευθυντής 5ου Δ.Σ. Δάφνης “Γεώργιος Μπουζιάνης”

Ταμίας Δ.Σ. Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης



Sumi-e 
ομαδικη έκθεση στο Μουσείο Μπουζιάνη

Το Sumi-e είναι η τέχνη των Ζεν Βουδιστών μοναχών. Επινοήθηκε από τους 
Κινέζους αλλά εισήχθη στην Ιαπωνία τον 14ο αιώνα. Θεωρώ τον εαυτό μου 
πολύ τυχερό που γνώρισα τον Ιαπωνικό πολιτισμό από τότε που ήμουν πολύ 
νέα. Με συγκίνησαν κυρίως τα αριστουργήματα των γιγάντων της ιαπωνικής 
ζωγραφικής sumi-e, όπως οι Sesshu Toyo, Hasegawa Tohaku, Ito Jakuchu. Δίπλα 
στους Ιάπωνες δασκάλους μου (Mitsuo & Miki Takaoki) μυήθηκα επίσης σε αυτή 
την πνευματική τέχνη. Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιαπωνίας, διδάσκω 
sumi-e σε Έλληνες ενήλικες μαθητές προσπαθώντας να τους μεταδώσω κάτι 
από τη φιλοσοφία και τις τεχνικές αυτής της ζωγραφικής.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρεσβεία της Ιαπωνίας που μας παρείχε την 
αιγίδα της προκειμένου να πραγματοποιήσουμε τα εργαστήρια sumi-e και την 
έκθεση. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την κ. Λουίζα Καραπιδάκη, Πρόεδρο 
του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης για τη φιλοξενία των μαθημάτων μας. 
Ευχαριστώ θερμά και τον κ. Νικόλαο Ευσταθίου, Διευθυντή του 5ου Δημοτικού 
Σχολείου «Γεώργιος Μπουζιάνης» για την πρωτοβουλία του να με καλέσει ώστε 
να μιλήσω στα παιδιά για τον Ιαπωνικό πολιτισμό και να πραγματοποιήσω μαζί 
τους τέσσερα εργαστήρια Ιαπωνικής ζωγραφικής sumi-e. Ευχαριστώ επίσης 
το «Μουσείο Μπουζιάνη» που φιλοξενεί και την έκθεσή μας. Εύχομαι η ομαδική 
μας έκθεση «Οι τέσσερις εποχές» να εκτιμηθεί από τον κόσμο που θα την 
επισκεφτεί.

Ντίνα Αναστασιάδου
Γλύπτρια, ζωγράφος sumi-e

Πρόεδρος του Ελληνο-Ιαπωνικού Συνδέσμου





Greeting of the Embassy of Japan

The Embassy of Japan in Greece is a constant supporter of cultural and educational 
activities that promote Japanese culture in Greece and aim at mutual understand-
ing between the two countries. The practical training and understanding of the 
ancient Japanese art of sumi-e painting in the workshop of artist Dina Anastasi-
adou, as well as the group exhibition of the works of the trainees and students at 
the Bouziani Museum are excellent examples of the contribution of the reception 
and understanding of Japanese culture in Greece and we are especially honoured. 
We would like to express our sincere gratitude for their contribution to this 
project to the artist Ms. Dina Anastasiadou, President of the Hellenic-Japanese 
Association, Mr. Nikolaos Efstathiou, Director of the 5th Primary School “Geor-
gios Bouzianis”, the curator of the exhibition Ms. Louiza Karapidaki, Director of 
the Museum of Greek Children’s Art, as well as all the trainees and students who 
participated in the workshop and exhibition with their artistic projects.

Ko SHIRATORI
Cultural Attaché

Embassy of Japan in Greece

The art of sumi-e 墨絵
and the Museum of Greek Children’s Art

The main purpose of the Museum of Greek Children’s Art (MGCA) is to highlight 
children’s art in all its forms. For twenty-eight years now, the Museum has been 
organizing thematic exhibitions with exclusive exhibits of children’s works of art 
and showcasing their uniqueness in its exhibition halls and in museum and cultural 
spaces around the world. At the same time, with art as its central axis, it carries 
out comprehensive museum-pedagogical programs for children and young people, 
from preschool age to adolescence.

With a strongly communicative role, MGCA maintains an open dialogue with a 
wide audience. Among the objectives of museum’s policy, as a place of cultural ed-
ucation, is the teaching of art to the adult public, to art lovers, parents and teach-
ers, to whom it gives the opportunity to experience an unparalleled educational 
process through art. Among its diverse educational activities, from eight-month 
seminars for teachers to special group training and family programs, is the teaching 
of the ancient Japanese art of sumi-e by Ntina Anastasiadou. The paintings created 



at her workshops are exhibited in the premises of the “Bouzianis Museum” in the 
exhibition “The Four Seasons” and are in conversation with the paintings of chil-
dren of the 5th Primary School of Dafni “Georgios Bouzianis”, which holds a large 
collection of original works of contemporary Greek art.

At this point I would like to express my thanks to the students of MGCA who 
are exhibiting their paintings, to their art teacher Ntina Anastasiadou, to  the 
students of the elementary school, to the Principal of the school Mr. Nikolaos 
Efstathiou for his constant contribution to MGCA, to “Bouziani Museum” for the 
hospitality, as well as the Embassy of Japan and the Municipality of Dafni - Ymittos 
for their support.

 
Louisa Karapidaki,

 President of the Museum of Greek Children’s Art

Greeting of the 5th Elementary School of Dafni
“Georgios Bouzianis“

Getting to know another culture, which seems far away, but is not, the magic of 
black ink, the development of practical skill with the brush, discipline and simplicity 
are some of the characteristics we wanted our students to know. The result of 
the Japanese sumi-e workshops at our school by the excellent painter and sculptor 
Ntina Anastasiadou justified us. The two painting themes, persimmons and cherry 
blossoms with tonal gradations, fill the welcoming walls of the Bouziani Museum 
and invite young and old alike to travel through the natural landscape of Japan.

Dr. Nikolaos Efstathiou
Principal of the 5th Elementary School of Dafni “Georgios Bouzianis” 

Treasurer of the Board of Directors of the Museum of Greek Children’s Art

Sumi-e
Group exhibition at Bouzianis Mouseum

Sumi-e is the art of Zen Buddhist monks. It was invented by the Chinese but it was 
introduced to Japan in the 14th century. I consider myself very lucky to encounter 
Japanese culture since I was very young. I was mostly touched by the masterpieces 



of the giants of Japanese sumi-e painting, such as Sesshu Toyo, Hasegawa Tohaku, 
Ito Jakuchu. Next to my Japanese teachers (Mitsuo & Miki Takaoki) I was also in-
troduced to this spiritual art. With the support of the Embassy of Japan, I teach 
sumi-e to Greek adult students trying to transmit something from philosophy and 
painting techniques to them.

I would like to thank the Embassy of Japan for providing us with Nominal Sup-
port in order to hold the sumi-e workshops and the exhibition. I also wish to 
thank Mrs. Louisa Karapidaki, President of the Museum of Hellenic Children’s Art 
for hosting our lessons. My warmest thanks also to Mr. Nikolaos Efstathiou, Prin-
cipal of the 5th Elementary School “Georgios Bouzianis” for his initiation to invite 
me in order to talk to the children about Japanese culture and implement four 
workshops of Japanese sumi-e painting with them. I thank “Bouzianis Museum” for 
hosting our exhibition too. I hope that our group exhibition “The four seasons” 
will be appreciated by the people who will visit it.   

Ntina Anastasiadou
Sculptor, sumi-e painter

Director of Greek-Japanese Association



Ντίνα Αναστασιάδου,
Iβίσκοι - δίπτυχο,

2022 - sumi και χρώματα σε χειροποίητο χαρτί,
100×62εκ.



Ντίνα Αναστασιάδου, 
Άνοιξη, πάπιες μανταρίνοι - δίπτυχο,

2023 - sumi και χρώματα σε χειροποίητο χαρτί
100×70εκ.



Κλέα Ραππού,
ανθισμένη δαμασκινιά Β, 
2022 - sumi και χρώματα σε χαρτί,
50×30εκ.

Κλέα Ραππού,
ανθισμένη δαμασκινιά Α,

 2022 - sumi και χρώματα σε 
ρυζόχαρτο,

90×40εκ.



Κλέα Ραππού,
λωτός Α,

2023 - sumi και χρώματα σε 
ρυζόχαρτο,

50×30εκ. 

Κλέα Ραππού,
λωτός Β,
2023 - sumi και χρώματα σε ρυζόχαρτο,
50×30εκ.



Πολυξένη Σαμανίδου, 
Φθινόπωρο, σπουργίτια κάτω από μπαμπού,

2022 - sumi και χρώματα σε ρυζόχαρτο,
34×22εκ.

Πολυξένη Σαμανίδου,
λωτοί και χρυσόψαρα,
2023 - sumi και χρώματα ρυζόχατο,
44×35εκ.



Πολυξένη Σαμανίδου, 
ιαπωνικός γερανός,
2020 - sumi σε ρυζόχαρτο,
34×26εκ.

Πολυξένη Σαμανίδου,
ερωδιός, 

2020 - sumi σε ρυζόχαρτο,
45×34εκ.



Αργυρώ Παπαθανασίου, 
σταφύλια B, 
2022 - sumi σε ρυζόχαρτο,
44×30εκ.

Αργυρώ Παπαθανασίου,
σταφύλια A,

2022 - sumi σε ρυζόχαρτο,
44×30εκ.



Αργυρώ Παπαθανασίου,
σφένδαμος,

2023 - sumi και χρώματα σε 
ρυζόχαρτο, 

34×67εκ.

Αργυρώ Παπαθανασίου,
κράταιγος,
2023 - sumi και χρώματα σε ρυζόχαρτο,
67×34εκ.



Γιώργος Καψιμάλης,
Καμέλια, 

2022 - sumi και χρώματα σε 
χειροποίητο χαρτί,  

27×24εκ.

Γιώργος Καψιμάλης, 
άνοιξη, 
2022 - sumi και χρώματα σε 
χαρτί ακουαρέλας,  
39×28εκ.



Έφη Καψιμάλη,
λωτοί Β,

2022 - sumi  και χρώματα σε 
χειροποίητο χαρτί,

  27×24εκ.

Έφη Καψιμάλη,
λωτοί Α, 
2022 - sumi σε χειροποίητο 
χαρτί,   
27×24εκ.



Ελευθερία Ακρίβου,
ερωδιοί στις καλαμιές,

2020 - sumi σε χειροποίητο χαρτί,  
32×24εκ.

Ελευθερία Ακρίβου,
ερωδιός,
2020 - sumi σε χειροποίητο χαρτί,  
37×24εκ.



Μαρίνα Στάθη,
αέρας φθινοπώρου,

2022 - sumi σε χειροποίητο χαρτί,
24×32εκ.

Μαρίνα Στάθη,
χιόνια στο χωριό,
2022 - sumi σε χειροποίητο χαρτί,  
24×32εκ.



Ζαμπάρα Γεωργία - Ε΄δημοτικού,
ανθισμένη κερασιά,
sumi και χρώμα σε χαρτί,  
30×50εκ.

Μαθητές της Ε΄ τάξης που συμμετέχουν στην έκθεση ζωγραφικής sumi-e.

Επώνυμο μαθητή  Όνομα μαθητή

ΑΛΕΥΡΑ   ΜΑΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΑΛΗ    ΗΛΙΑΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΑΜΠΑΡΑ   ΓΕΩΡΓΙΑ
ΖΕΡΒΑ   ΜΙΡΑΝΤΑ-ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΟΣΑΚΗ  ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΑΝΕΛΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ   ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΩΤΣΙΑΪ   ΣΕΦΕΡ
ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΣ   ΜΙΧΑΗΛ
ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΗΤΣΗ   ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΞΙΠΤΕΡΙΔΟΥ   ΕΒΕΛΙΝΑ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΠΟΓΟΣΙΑΝ   ΧΡΙΠΣΙΜΕ
ΣΑΧΑΪ    ΠΑΜΕΛΑ
ΣΠΗΛΙΑΡΩΤΑΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΤΑΜΑΤΑ   ΜΑΡΙΑ
ΤΑΛΙΟΣ   ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΣΟΥΜΑΣ   ΑΝΤΩΝΙΟΣ



Σακάρα Ναταλία - Στ’ δημοτικού,
οι λωτοί του φθινοπώρου,
sumi και χρώμα σε χαρτί,  
30×50εκ.

 Μαθητές της ΣΤ΄ τάξης που συμμετέχουν στην έκθεση ζωγραφικής sumi-e.
   
Επώνυμο μαθητή  Όνομα μαθητή

ΒΑΜΕΝΟΥ   ΔΑΝΑΗ
ΓΚΙΖΕΛΗΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΕΡΒΑ   ΕΛΕΝΗ
ΖΟΥΡΖΟΥΚΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΣΜΑΪΛΑΤΙ   ΡΑΝΙΑ
ΚΙΑΣΟΥΡΗ   ΧΑΡΑ
ΜΕΝΕ    ΕΜΙΛΙΑΝΟ
ΜΠΑΚΑΣ   ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΜΠΑΚΑΤΣΙΑ   ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΠΕΣΙΝΗ   ΜΑΡΙΑ
ΜΠΟΤΣΙ   ΜΕΛΙΣΣΑ
ΜΠΟΥΓΚΑ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΑΚΑΡΑ   ΝΑΤΑΛΙΑ
ΣΕΦΕΡΑΙ   ΕΝΤΙΣΑ
ΣΥΓΓΕΛΟΥ   ΛΥΔΙΑ
ΧΑΒΙΑΤΖΗ   ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΧΑΒΙΑΤΖΗΣ   ΑΓΓΕΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ



Μουσείο Μπουζιάνη, 16 - 31 Μαρτίου 2023
 
Στην έκθεση συμμετέχουν μαθητές/τριες της Ε’ και Στ’ του 5ου Δημοτικού Σχολείου 
Δάφνης “Γεώργιος Μπουζιάνης” και οι μαθητές/τριες του εργαστηρίου sumi-e 
ενηλίκων του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης (Μ.Ε.Π.Τ.)
 
Υπεύθυνη εργαστηρίων: Ντίνα Αναστασιάδου, γλύπτρια - ζωγράφος sumi-e,
Πρόεδρος του Ελληνο-Ιαπωνικού Συνδέσμου
 
Επιμέλεια έκθεσης: Λουίζα Καραπιδάκη, ιστορικός τέχνης
 
Γεν. Οργάνωση: Δρ. Νίκος Ευσταθίου, Διευθυντής 5ου Δημοτικού Σχολείου Δάφνης

Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Ιαπωνικής Πρεσβείας 

Bouzianis Museum, March 16 - 31, 2023

In the group exhibition participate the students of the 5th and 6th grades of the 5th 
Primary School of Dafni “Georgios Bouzianis” and the students of the adult sumi-e 
workshop of the Museum of Greek Children’s Art (M.G.C.A.)

Workshop teacher: Ntina Anastasiadou, sculptor - sumi-e painter, Director of the 
Greek-Japanese Association

Curator of the exhibition:  Louisa Karapidaki, art historian

General Organization: Dr. Nikos Efstathiou, Principal of the 5th Primary School of Dafni

The exhibition is held under the auspices of the Embassy of Japan


