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Βήματα που κάθε βράδυ οδηγούν στον κήπο μας… Στα βήματα του ζωγράφου... 

Τέχνη εκεί που γεννήθηκε τέχνη. Άνθρωποι χαρούμενοι πάνω και κάτω από  

τη σκηνή. Αυτό το φθινόπωρο μας βρίσκει στην πόλη μας… Στα βήματά του ζω-

γράφου… Και πάλι στον κήπο μας.

 Η ΠρόεδρόΣ δ.Σ 
Τερψιχόρη Γκιόκα

Φίλες και φίλοι,

Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο πολιτισμό με συναυλίες και κινηματογράφο, το 

φθινόπωρο μας βρίσκει στη δημοτική Βιβλιοθήκη για να παρακολουθήσουμε 

δέκα ξεχωριστές «Πολιτιστικές Συναντήσεις». Η Αγία Παρασκευή μεταμορφώνε-

ται με γοργούς ρυθμούς σε Πόλη Πολιτισμού, δημιουργώντας νέα  δρώμενα αλλά 

και δίνοντας συνέχεια σε θεσμούς που μετρούν αρκετά χρόνια.

Θερμά συγχαρητήρια στο διοικητικό Συμβούλιο και το Προσωπικό της δημοτικής 

Βιβλιοθήκης Αγίας Παρασκευής Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου, για το εξαιρετι-

κό φετινό πρόγραμμα εκδηλώσεων και τις πολύ σημαντικές συνεργασίες.

 
 ό δΗΜΑρχόΣ

ΓιαννηΣ ΣΤαθόΠόυλόΣ

ΠρόεδρόΣ:  

Τερψιχόρη Γκιόκα

ΑΝΤΙΠρόεδρόΣ:  

Μαρία Κοντοπούλου

ΜεΛΗ:  

Βερβενιώτου ρούλα

Ιωαννίδου Σοφία

Κοντοπούλου Αθηνά

Κουτσουρά Ιωάννα

Κύρτσης όρέστης

Κωνσταντινοπούλου Έλενα

Μπεθάνης δημήτριος

όρφανός Γεώργιος

Παγκαλιά ελένη

Παπασταθάκης Αθανάσιος

Πίσπα Γεωργία

ρεμπούτσικα Μαρία

χριστοφοράτου δήμητραδ
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Minor Project 

Classical music & the Freedom 
Πέντε φίλοι από την Πάτρα θα χρωματίσουν με ήχους  
τη βραδιά, με συνθέσεις από τη μουσική τους πορεία  
και ξεχωριστές διασκευές από την ελληνική μουσική 
σκηνή (Χατζιδάκις, Καλδάρας, Πλέσσας).  

ευστάθιος Δράκος - πιάνο, φωνή
Γιώργος κολοκυθάς - μπάσο, φωνητικά
Βίκτωρ Φορλίδας - κιθάρες
αλέξανδρος Μπαλτάς - ντραμς
Μαρία καρέτσου - φωνή

«Το κιβώτιο» του Άρη Αλεξάνδρου 
Ο θεατρικός Οργανισμός «Νέος Λόγος» παρουσιάζει σε μορφή 
θεατρικού μονολόγου, το εμβληματικό έργο της νεοελληνικής 
λογοτεχνίας, «Το κιβώτιο» του Άρη αλεξάνδρου (1974), 
εκδόσεις Κέδρος.

Μετά την παράσταση, θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό, 
με τη συμμετοχή του Βασίλη καρδάση, ιστορικού, Προέδρου 
του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου και του σκηνοθέτη 
Φώτη Μακρή. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Γεωργία Πίσπα, φιλόλογος, πρόεδρος του Κέντρου 
Πρόληψης Εξαρτήσεων «Αργώ» και μέλος του Δ.Σ. της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 

ΣΚηΝΟθΕΣίΑ - ΔρΑΜΑΤΟυρΓίΚη ΕΠΕξΕρΓΑΣίΑ: Φώτης Μακρής, κλεοπάτρα Τολόγκου
ΑΦηΓηΣη: Φώτης Μακρής
ΣΚηΝΟΓρΑΦίΑ: Διονύσης Μανουσάκης
ΜΟυΣίΚη: Γιώργος νινιός

ΠΑρΑΣΚεΥΗ  2/9/2016
Κήπος Βιβλιοθήκης - Μουσείου | 9.00 μ.μ. 

(Κοντόπουλου 13)
Μουσική

ΣΑΒΒΑΤό  3/9/2016
Κήπος Βιβλιοθήκης - Μουσείου | 9.00 μ.μ. 

(Κοντόπουλου 13)
Θέατρο



ΠεΜΠΤΗ  8/9/2016
Κήπος Βιβλιοθήκης - Μουσείου | 9.00 μ.μ. 

(Κοντόπουλου 13)

Θέατρο

TETAρTH  7/9/2016
Κήπος Βιβλιοθήκης - Μουσείου | 9.00 μ.μ. 

(Κοντόπουλου 13)
Μουσική

ΤρΙΤΗ  6/9/2016
Κήπος Βιβλιοθήκης - Μουσείου | 9.00 μ.μ. 

(Κοντόπουλου 13)
Κινηματογράφος

«Ουζερί Τσιτσάνης»  
η ιδέα γεννήθηκε στο μυαλό του σκηνοθέτη Μανούσου 
Μανουσάκη από τότε που διάβασε το ομώνυμο βιβλίο του 
Γιώργου Σκαμπαρδώνη, από τις εκδόσεις Πατάκη. Όπως 
λέει ο ίδιος: «Ήταν ένα από τα ωραιότερα πράγματα που έχει 

πέσει στα χέρια μου και είπα ότι αυτό πρέπει να γίνει ταινία. Με τράβηξε η ουσία του βιβλίου.  
Το γεγονός ότι μέσω μιας ερωτικής ιστορίας και ενός μεγάλου λαϊκού συνθέτη, του Βασίλη Τσιτσάνη, 
μπορούσαμε να καταδείξουμε τον παραλογισμό των φυλετικών διακρίσεων και την πραγματική φύση 
του ναζισμού και του ολοκληρωτισμού σε κάθε του μορφή».  
Στην προβολή θα παρευρεθεί ο σκηνοθέτης και θα μιλήσει για την ταινία.

ΚΥρΙΑΚΗ  4/9/2016
Κήπος Βιβλιοθήκης - Μουσείου | 9.00 μ.μ. 

(Κοντόπουλου 13)
Μουσική

Flamenco
Ο κιθαρίστας και συνθέτης χρίστος Τζιφάκις πλαισιωμένος από ομάδα 
μουσικών της Jazz και Latin σκηνής ερμηνεύει διασκευασμένα αποσπάσμα-
τα από το έργο «Flamenco Alchemy», σε σύνθεση του ίδιου, που πρωτοπα-
ρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αλλά και Flamenco ερμηνείες 
σε παλιά κωνσταντινουπολίτικα και κρητικά θέματα.
ΣυΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:  Άλκηστη Τριανταφυλλίδη - τραγούδι, Παναγιώτης Μπου-
ραζάνης - μπάσο, Pedro Fabian - κρουστά, Bαλέριος ιωαννίδης - παλαμάκια.

ΠΑρΑΣΚεΥΗ  9/9/2016
Κήπος Βιβλιοθήκης - Μουσείου | 9.00 μ.μ. 

(Κοντόπουλου 13)
Βιβλίο

Ευσταθία «Διακριτικά»
Μετά από ένα γοητευτικό ταξίδι στην belle epoque του ελαφρού τρα-
γουδιού η Ευσταθία προσγειώνεται στο ρεαλιστικό  
και απείρως πιο συναρπαστικό παρόν και αφηγείται μουσικούς έρωτες 
στα χρόνια της κρίσης, σε δρόμους ακουστικούς, jazzy     
και... διακριτικούς. Τραγούδια δικά της και όχι μόνο.
ΚΕίΜΕΝΑ: ευσταθία - ΣΚηΝΟθΕΣίΑ, ΚΕίΜΕΝΑ:  
ελένη Πολιτοπούλου, ΜΟυΣίΚη: Μανόλης λιανής: κιθάρα - 
κρουστά - φωνητικά, Γιώργος Πατσιώτης: κιθάρα - φωνητικά, χάρης 
κωνσταντόπουλος: πνευστά, Γιάννης Βαγιανός: κοντραμπάσο.

«Η Ωραία του Πέραν»
Το ερωτικό ρομάντζο του Δημήτρη Παπαδόπουλου 
(Τυμφρηστός) γράφτηκε το 1920 κι έγινε η μεγαλύτερη επιτυχία 
της εποχής. Ο μοιραίος έρωτας της Ερμιόνης και του Αιμίλιου 
γίνεται αφορμή να έρθουν ηθοποιοί και θεατές αντιμέτωποι με την 
αγάπη, τη μοναξιά, τη ζήλια, την απογοήτευση, με την ίδια τη ζωή.  
Στην παράσταση, οι δυο ερμηνευτές, με «εργαλεία» τη ζωντανή 

μουσική της πολίτικης λύρας και «δάνεια» από τα ανεβάσματα των λαϊκών θιάσων, οδηγούν το κοινό 
στην αναβίωση του λαϊκού ρομάντζου.
ΔίΑΣΚΕυη, ΣΚηΝΟθΕΣίΑ: θεοδώρα καπράλου, ΣΚηΝΟθΕΣίΑ: Γιώργος Παπαγεωργίου
ΜΟυΣίΚη: Γιώργος Μαυρίδης, ΕΝΔυΜΑΤΟΛΟΓίΚη ΕΠίΜΕΛΕίΑ: ιωάννα Τσάμη
ΠΑίζΟυΝ Οί ηθΟΠΟίΟί: Γιώργος Παπαγεωργίου, αντιγόνη Φρυδά

«Ποίηση και μουσική»
Οι ποιητές κατερίνα αγγελάκη-ρουκ και Γιάννης Σκληβα-
νιώτης συνομιλούν για την ποίηση και διαβάζουν ποιήματά τους. 
Οι σολίστ του πιάνου νέλλη Σεμιτέκολο και Μαρία Μανιδάκη 
δένουν το λόγο με εκλεκτή μουσική. Στον κήπο  
τα βιβλία «Ποίηση 1963-2011» της Κατερίνας Αγγελάκη ρουκ, 
εκδόσεις Καστανιώτη και  «Αισθήσεις και παραισθήσεις»  
του Γιάννη Σκληβανιώτη, εκδόσεις Καστανιώτη.

δεΥΤερΑ  5/9/2016
Κήπος Βιβλιοθήκης - Μουσείου | 9.00 μ.μ. 

(Κοντόπουλου 13)
 

Βιβλίο

Τιμητική βραδιά για τον κορυφαίο έλληνα πεζο-
γράφο και Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, 
θανάση Βαλτινό. 
Τον λογοτέχνη θα παρουσιάσει και θα συνομιλή-
σει μαζί του ο συγγραφέας, δημοσιογράφος
νίκος Δαββέτας. Στον κήπο τα βιβλία του 
θανάση Βαλτινού από τις εκδόσεις Εστία.



«Αδαμαντία» του Παναγιώτη Μέντη
η Μάνια Παπαδημητρίου τραγουδά και αλλάζει πρόσωπα ανάλογα με τις εποχές, για να δώσει υπό-
σταση στην Κυρία Αδαμαντία, μια συνηθισμένη γυναίκα που προσπαθεί να επιβιώσει και να φροντίσει 
τα παιδιά της, δηλαδή το μέλλον της πατρίδας. Μάνα και Πατέρας σε μια οικογένεια που της ζητά να 
απολογηθεί για όσα λαχτάρησε αλλά δεν τα έζησε. Από ένα νησί του Αιγαίου, στη θεσσαλονίκη,  
στην Αλεξάνδρεια, στο Κάϊρο, στην Αθήνα. Το έργο είναι βασι-
σμένο σε πραγματική αλληλογραφία. 

ΣΚηΝΟθΕΣίΑ: κωστής καπελώνης, 
ΜΟυΣίΚη: Σταύρος Σιόλας, 
ΣΚηΝίΚΟ: Μανώλης Ζαχαριουδάκης, 
ΚΟΣΤΟυΜίΑ: κατερίνα Σωτηρίου
ΜΟυΣίΚΟί: Βασίλης Παπαδημητρίου - πιάνο, κλαρινέττο 
χριστίνα Παπατριανταφύλλου - πιάνο, φλάουτο 
αντιγόνη Σταυροπούλου - Μαντολίνο

Ρίτα Αντωνοπούλου

«Το ένα φέρνει τ’ άλλο» 

η μουσική παράσταση έχει σαν βάση της, τραγούδια που αγαπά η 
ίδια. Τραγούδια, που ήθελε πάντα να πει από το ελληνικό αλλά και 
το διεθνές ρεπερτόριο, τραγούδια που ο κόσμος έχει μέσα του, 
που το ένα θα φέρνει το άλλο συνδεόμενα με ένα πολύχρωμο νήμα 
λόγου και συναισθημάτων είτε προσωπικών είτε αποφθεγμάτων και 
ποιημάτων. 

Μαζί της οι μουσικοί:   
Σταύρος καβαλιεράτος - κοντραμπάσο,  
Παναγιώτης Τσεβάς -  ακορντεόν 
και ο σολίστ και συνθέτης Μανόλης ανδρουλιδάκης 
στις κιθάρες και την ενορχήστρωση.  

ΣΑΒΒΑΤό  10/9/2016
Κήπος Βιβλιοθήκης - Μουσείου | 9.00 μ.μ. 

(Κοντόπουλου 13)
Θέατρο

ΚΥρΙΑΚΗ  11/9/2016
Κήπος Βιβλιοθήκης - Μουσείου | 9.00 μ.μ. 

(Κοντόπουλου 13)
Μουσική

Επισκεφθε ίτε το
ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Το Μουσείο, κατά τη διάρκεια των «Πολιτιστικών Συναντήσε-
ων Αλέκος Κοντόπουλος», θα είναι ανοιχτό για το κοινό, κάθε 
απόγευμα 7 μ.μ. με 9 μ.μ., για όσους επιθυμούν να το επισκε-
φθούν πριν την έναρξη της εκδήλωσης.

Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε την οικία και το εργαστήριο 
του μεγάλου έλληνα ζωγράφου. όργανωμένες ξεναγήσεις θα 
σας δώσουν το ερέθισμα να ανακαλύψετε τη διαδρομή και το 
έργο του.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  
για όλες τις εκδηλώσεις

Ενισχύστε το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ 
και το ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132004578, 2132004610
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ βΙβΛΙΟΘΗΚΗ
αλέκου κοντόπουλου 13, αγία Παρασκευή 153 42

Τμήμα ενηλίκων - Τηλ.: 210-6395335

Παιδικό Τμήμα - Τηλ.: 210-6396311

Γραφείο Διοίκησης - Τηλ.: 210-6392922, Fax: 210-6006434 

ε-mail: library@agiaparaskevi.gr

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
 Τηλ.: 210-6010121

ε-mail: museumak@otenet.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΝΤΟΠΕΥΚΟΥ
χίου & Σωτήρος 2, αγία Παρασκευή 153 43 

Τηλ.: 210-6000943, Fax: 210-6011945  

ε-mail: viv-agp2@otenet.gr

www.vivagiaparaskevi.gr

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
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Στο εξώφυλλο, το έργο του αλέκου κοντόπουλου “Παζάρι”, λάδι, 1969, 1,60 χ 1,25


