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Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής               
Γιάννης Σταθόπουλος

Η Πρόεδρος Δ.Σ. 
Τερψιχόρη Γκιόκα

o πολιτισμός αποτέλεσε διαχρονικά στήριγμα κάθε λαού σε περιόδους κρίσης,
αλλά και το εφαλτήριο για πρόοδο και προκοπή σε μέρες ευημερίας και ειρήνης.
Στις δύσκολες στιγμές που ζούμε, η τοπική αυτοδιοίκηση οφείλει να προσφέρει
στους πολίτες πολιτισμό υψηλού επιπέδου και να διαχέει το πολιτιστικό αγαθό,
καλύπτοντας τις ανάγκες όλων των κοινωνικών ομάδων, αλλά και προτείνοντας
ενδιαφέροντες ανθρώπους και σχήματα.
Η Δημοτική βιβλιοθήκη Aγίαςπαρασκευήςμουσείο Αλέκου Κοντόπουλου υπη-
ρετεί με συνέπεια τους παραπάνω στόχους  και βρίσκεται πάντα δυναμικά πα-
ρούσα στα πολιτιστικά πράγματα της πόλης μας και όχι μόνο.
Ένα θερμό μπράβο στο Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό γιατί όλοι και όλες
δουλεύουν με μεράκι για να απολαμβάνουμε εμείς, τα όσα ετοιμάζουν.

Φίλες και φίλοι,

Κάθε Σεπτέμβρη ο κήπος μας στολίζεται, φωτίζεται, μεγαλώνει… 
Άνθρωποι πάνω στη σκηνή και άνθρωποι κάτω.
Σκέψεις και συναισθήματα… Σελίδες που γίνονται λόγια… βιώματα που γίνονται
τραγούδια… Και βλέμματα με νόημα επάνω στο σανίδι.
Άνθρωποι πάνω και άνθρωποι κάτω.  Άνθρωποι που δημιουργούν… άνθρωποι
που απολαμβάνουν… άνθρωποι που επικοινωνούν.  Αυτό είναι το μεγαλείο.

προεΔροΣ: τερψιχόρη Γκιόκα
ΑΝτΙπροεΔροΣ: Σπυρίδων Γιώτσας
μεΛΗ:
βλάσση ελευθερία
Θωμά Θεώνη
Ιωαννίδου Σοφία
Κάππος εμμανουήλ
Κοντοπούλου Αθηνά

Κουζήγιαννη βασιλική
Κουτσουρά Ιωάννα
Λιβάνη ελένη
μπεθάνης Δημήτριος
ορφανός Γεώργιος
παναγάκος παναγιώτης
παπασταθάκης Αθανάσιος
τσούτσουρα Σταυρούλα

ΔΙοΙΚΗτΙΚο ΣυμβουΛΙο



Μουσική
πΑρΑΣΚευΗ  1/9/2017

Γιώτα Νέγκα
«τα τραγούδια που λες…»
με στιβαρή και ουσιαστική ερμηνεία, η τραγουδίστρια θυμάται
αγαπημένα τραγούδια από το προσωπικό της ρεπερτόριο και κάνει
μια επιλογή από τα σπουδαιότερα έντεχνα και λαϊκά  τραγούδια
από το ‘60 μέχρι σήμερα, συμπληρώνοντας το ερμηνευτικό πορ-
τρέτο της, σε ένα πρόγραμμα που αφήνει μία αίσθηση τόσο ζεστή
και λυτρωτική, από εκείνες που θυμάσαι...

Νίκος Κατσίκης - μπουζούκι, νυκτά έγχορδα
Νίκος Καλαντζάκος - μπουζούκι - πλήκτρα

Κήπος βιβλιοθήκης – μουσείου   | 8.30 μ.μ.
Κοντόπουλου 13

Θέατρο
ΣABBATO 2/9/2017

«Τα ραδίκια ανάποδα » 
με τον Γιώργο Γαλίτη
μια μαύρη, ξεκαρδιστική κωμωδία.  Ένας μονόλογος με δε-
κατρείς ρόλους. Ένας μάγειρας, ένας στρατηγός,  ένας διανο-
ούμενος, ένας χειρουργός, ένας δημοσιογράφος,  μια
τραγουδίστρια, ένα κλεφτρόνι, ένας ράπερ…
Δεκατρείς μικροί, σουρεαλιστικοί και σκωπτικοί επικήδειοι,
αποτυπώνουν το σφυγμό και το στίγμα της σύγχρονης κοινω-
νικής ζωής, με ισάριθμες «μεταμορφώσεις» του ηθοποιού επί
σκηνής.
Κείμενο, ερμηνεία, σκηνογραφία: Γιώργος Γαλίτης
Σκηνοθεσία: Βλαδίμηρος Κυριακίδης

Κήπος βιβλιοθήκης – μουσείου   | 8.30 μ.μ.
Κοντόπουλου 13



ΜουσικήτρΙτΗ   5/9/2017

το κουιντέτο «Athens Tango Ensemble», ερμηνεύει μουσικά αρι-
στουργήματα από τη «Χρυσή εποχή» του Αργεντίνικου τάνγκο
(1935-1955), συνθέσεις του Astor Piazzolla (tango nuevo), καθώς
και σημαντικών ελλήνων δημιουργών του είδους, της εποχής του
μεσοπολέμου όπως Σουγιούλ, Γιαννίδη, Αττίκ. 

τραγουδάει ο Αστέρης Τσέτσιλας. Δήμος Βουγιούκας: ακορντεόν-μπαντονεόν, ενορχηστρώσεις,   
Κυριάκος  Γκουβέντας: βιολί,  Παναγιώτης Μάρκος: πιάνο,  Δημήτρης Κουφογιώργος: κιθάρα, 
Κώστας Αρσένης: κοντραμπάσο 

Κήπος βιβλιοθήκης – μουσείου    | 8.30 μ.μ.
Κοντόπουλου 13

Μουσική
ΚυρΙΑΚΗ  3/9/2017

Κήπος βιβλιοθήκης – μουσείου   | 8.30 μ.μ.
Κοντόπουλου 13

JAZZ  «Modes & moods» 
music by Mikis Theodorakis

ο Δημήτρης Καλαντζής με τη συνδρομή σπουδαίων μουσικών της 
ελληνικής τζαζ σκηνής, εισβάλλει στο αρμονικό σύμπαν του μίκη 

Θεοδωράκη. ο αυθορμητισμός, η ελευθερία και η φλόγα της τζαζ τονίζουν ακόμα περισσότερο τη
ρωμαλέα έκφραση συγκίνησης που αποπνέουν τα τραγούδια του μεγάλου συνθέτη.

«Αναφορά στο Γκρέκο »
με αφορμή το έτος Καζαντζάκη, για τα 60 χρόνια από το θάνατό του.

ο τάκης Χρυσικάκος, ερμηνεύει μοναδικά τον συγγραφέα και πρόσωπα του έργου
και η Γεωργία Νταγάκη, με τη λύρα και το τραγούδι της συνομιλεί με τους πρωτα-
γωνιστές του, τον Καπετάν μιχάλη, τον Αλέξη Ζορμπά,  τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο…
μέσα από τους ήρωες των έργων του Νίκου Καζαντζάκη, συναντάμε το μεγαλείο
της ελλάδας και το ανυπόταχτο πνεύμα του ίδιου του συγγραφέα.
Θεατρική προσαρμογή-σκηνοθεσία-εικαστικά: Τάκης Χρυσικάκος
Συμμετέχει ο μουσικός  Χρυσό  στομος Καραντωνίου, παίζοντας κλασική κιθάρα.

Δημήτρης Καλαντζής-πιάνο,  Αλέξανδρος - Δράκος Κτιστάκης-ντραμς,
Ανδρέας Πολυζωγόπουλος-τρομπέτα, Γιώργος Γεωργιάδης-μπάσο

«Στη μαγεία του Tango»

Θέατρο
ΔευτερΑ  4/9/2017

Κήπος βιβλιοθήκης – μουσείου  | 8.30 μ.μ.
Κοντόπουλου 13



πΑρΑΣΚευΗ 8/9/2017

«ποιος είπε ότι η νύχτα είναι μαύρη;» εκδόσεις ποταμός

ο Δημήτρης Σταμούλης (ηθοποιός, ζωγράφος, συγγραφέας) σκαρφίστηκε 50 μικρο-
σκοπικά αφηγήματα-ποιήματα γραμμένα στο χέρι και συνοδευμένα από δικά του σκίτσα,
μιλώντας μας για καταστάσεις οικείες, καθολικά ανθρώπινες και απόλυτα προσωπικές.  
Συνομιλούν και παρουσιάζουν το βιβλίο η εκδότρια Αναστασία  Λαμπρία (εκδόσεις  πο-
ταμός)  και ο Άγγελος Παπαδημητρίου  (εικαστικός, ηθοποιός, τραγουδιστής).
Την ίδια ημέρα στον κήπο έκθεση εικονογράφησης - ζωγραφικής του καλλιτέχνη.

Κήπος βιβλιοθήκης – μουσείου    |  8.30 μ.μ.
Κοντόπουλου 13

τετΑρτΗ 6 /9/2017
Κήπος βιβλιοθήκης – μουσείου   | 8.30 μ.μ.

Κοντόπουλου 13

Μουσική
+ Ποίηση

Βιβλίο
πεμπτΗ 7/9/2017

«Γιώργος Ανδρέου – Γιώργος Καζαντζής »
ερμηνεύει η Κορίνα Λεγάκη

«Ρέα Γαλανάκη »

Η συναυλία των δύο σημαντικών συνθετών, «συνομιλεί»  με ποι-
ητικά κείμενα. Θα ακουστούν γνωστά κι αγαπημένα τραγούδια τους,
καθώς και μελοποιημένη από τους δυο δημιουργούς ποίηση γνω-
στών ποιητών και στιχουργών.  
O Γ. Καζαντζής έχει συνυπογράψει τη «μικρή Σουίτα» - CD 
με ορχηστρική μουσική και απαγγελία από την Κική Δημουλά. 
ο Γ. Ανδρέου έχει γράψει ένα ανέκδοτο τραγούδι, που θα ερμηνευθεί στην παράσταση. 
Η διακεκριμένη ποιήτρια Κική Δημουλά θα παρευρεθεί στη συναυλία και θα τιμηθεί από τη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη.

Τιμητική βραδιά για την πεζογράφο Ρέα Γαλανάκη.
την συγγραφέα θα παρουσιάσει και θα συνομιλήσει μαζί της, 
ο συγγραφέας-δημοσιογράφος Νίκος Δαββέτας.
Στον κήπο τα βιβλία της από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

Κήπος βιβλιοθήκης – μουσείου  | 8.30 μ.μ.
Κοντόπουλου 13

Βιβλίο
+’Εκθεση



Θέατρο
ΣΑββΑτο  9/9/2017

Κήπος βιβλιοθήκης – μουσείου  | 8.30 μ.μ.
Κοντόπουλου 13

«Η αφήγηση της Αντιγόνης»,
σε σκηνοθεσία Αντιγόνης Νέτα, με την Αντιγόνη Φρυδά στον ομώνυμο
ρόλο. Η σκηνοθέτιδα συγκέντρωσε το υλικό  από την πρωτότυπη αφήγηση
της προγιαγιάς της, Αντιγόνης μαυρομματοπούλου. 
Ένας θεατρικός μονόλογος αναβιώνει μια ιστορία που ξεπερνά το προ-
σωπικό βίωμα και γίνεται πραγματικότητα για ολόκληρους λαούς. 
μια υπόθεση οικογενειακή που αποδεικνύεται οικουμενική και άχρονη. 
με σκηνικό το  αρχειακό υλικό, η περιγραφή είναι τόσο ρεαλιστική που ο
θεατής γίνεται ταυτόχρονα συνοδοιπόρος

Δραματουργία / επεξεργασία κειμένου :  Θεοδώρα Καπράλου
μουσική επιμέλεια / επεξεργασία εικόνων : Κώστας Σωτηρίου

ΜουσικήΚυρΙΑΚΗ  10/9/2017

Ένα αφιέρωμα στον ποιητή των τραγουδιών, μια μουσική διαδρομή στην
ιστορία και τον πολιτισμό της νεώτερης ελλάδας, σε επιμέλεια  Αγαθής 
Δημητρούκα.
ο μανώλης μητσιάς, που ευτύ-

χησε να ερμηνεύσει  τα περισσότερα τραγούδια του
Νίκου Γκάτσου, καλεί την ηθοποιό Καρυοφυλλιά 
Καραμπέτη,  να αποδώσουν μαζί τραγούδια που όλοι
αγαπήσαμε και θα αγαπάμε πάντα. τραγούδια που
συνθέτουν τη συλλογική μας μνήμη και μας εμψυχώ-
νουν και στους καλούς και στους δύσκολους καιρούς.

Αχιλλέας Γουάστωρ : πιάνο
Ηρακλής Ζάκκας: μπουζούκι, μαντολίνο

Κήπος βιβλιοθήκης – μουσείου    | 8.30 μ.μ.
Κοντόπουλου 13

«Ο Γκάτσος που αγάπησα»
μανώλης μητσιάς - Καρυοφυλλιά Καραμπέτη



ΔευτερΑ  18/9/2017  | 8.00 μ.μ.

τρΙτΗ 19/9/2017  | 8.00 μ.μ.

εκδήλωση με τίτλο «ο προπολεμικός Αλέκος Κοντόπουλος, η περίοδος της μαθητείας του
και το παραστατικό του έργο». 
τα ζητήματα που θα θιγούν αφορούν στο κοινωνικό και καλλιτεχνικό περιβάλλον στην ελλάδα
του μεσοπολέμου και στις κυρίαρχες εικαστικές τάσεις. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί η πε-
ρίοδος της μαθητείας του Αλέκου Κοντόπουλου στην Α.Σ.Κ.τ. καθώς και το πρώιμο καλλιτε-
χνικό του έργο μέχρι τον β  ́παγκόσμιο πόλεμο, σχολιάζοντας ειδικότερα γνωστά έργα του,
αναπαραγωγές των οποίων θα εκτεθούν στο χώρο του κήπου. 

παρουσίαση του βιβλίου «Από τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο στον Αλέκο Κοντόπουλο, ή πώς
το πνευματικό μεταγράφεται στη ζωγραφική του 20ού αιώνα» της Έφης παπαευθυμίου, Ιστο-
ρικού τέχνης και εφόρου της Δημοτικής πινακοθήκης Λαμίας «Αλέκος Κοντόπουλος», έκδοση
της Δημοτικής βιβλιοθήκης Αγίας παρασκευής μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου.
το βιβλίο θα παρουσιάσουν οι: Διονύσης παπακώστας, Συγγραφέας 
και Θράσος Αβαριτσιώτης, εικαστικός-Καθηγητής του τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων
και Έργων τέχνης.

6.30μ.μ. με 8.30 μ.μ. | Κοντόπουλου 13

Επισκεφθείτε το
ΜΟΥΣΕΙΟ

ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μουσείο 1 10 ΣεπτεμβρΙου / 2017έως 

«Εικαστικές συναντήσεις»
στον κήπο της Βιβλιοθήκης - Μουσείου

το μουσείο, κατά τη διάρκεια των «πολιτιστικών Συναντήσεων Αλέκος 
Κοντόπουλος», θα είναι ανοιχτό για το κοινό, κάθε απόγευμα 6.30 μ.μ.
με 8.30 μ.μ., για όσους επιθυμούν να το επισκεφθούν πριν την έναρξη
της εκδήλωσης. 

Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε την οικία και το εργαστήριο του μεγά-
λου έλληνα ζωγράφου. οργανωμένες ξεναγήσεις θα σας δώσουν το
ερέθισμα να ανακαλύψετε τη διαδρομή και το έργο του.



www.vivagiaparaskevi.gr

ΚεντριΚΗ ΒιΒλιοθΗΚΗ
Αλέκου Κοντόπουλου 13, Aγία Παρασκευή,153 42

Τμήμα Ενηλίκων 210-6395335   
Παιδικό Τμήμα 210-6396311  

e-mail library@agiaparaskevi.gr
ΜουσεIO ΑλEΚου ΚοντOΠουλου

τηλ.: 210-6010121
ε-mail: museumak@otenet.gr
ΠΑρΑρτΗΜΑ ΚοντοΠευΚου 

Χίου & σωτήρος 2, Aγία Παρασκευή,153 43
210-6000943  

e-mail viv-agp2@otenet.gr

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΛΕΚΟΥ 
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Στο εξώφυλλο, το έργο του Αλέκου Κοντόπουλου "Αθήνα", 
ακρυλικό, 1954, 1,06Χ1,60, Συλλογή εθνικής πινακοθήκης

ε Ι Σ ο Δ ο Σ  ε Λ ε υ Θ ε ρ Η
για όλες τις εκδηλώσεις


