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Εικόνες, ήχοι, μυρωδιές… Καλοκαιριάτικα βράδια στην πόλη μας… 

Η Αγία Παρασκευή, την πιο όμορφη εποχή του χρόνου. Συναντήσεις… Όμορφες 

περιπέτειες με αίσιο τέλος… Στον κήπο, στο βουνό, στις πλατείες, στις γειτονιές…  

Ιστορίες απολαυστικές, συγκινητικές, πρωτότυπες. Κάθε νύχτα και μια μοναδική 

εμπειρία… 

Βιβλιοθήκη και Μουσείο ανοίγουν την αυλαία.

Καλή σας διασκέδαση
 Η ΠρόΕδρόΣ δ.Σ 

Τερψιχόρη Γκιόκα

Φίλες, φίλοι,

Στις δύσκολες μέρες που διανύουμε, ο πολιτισμός αποτελεί βασική προτεραιό-

τητα και επιδίωξη για κάθε δημοτική αρχή, όχι μόνο γιατί εξασφαλίζει  μια ανάσα 

και μια ευκαιρία για να απομακρυνθούμε από τις δυσκολίες και τα προβλήματα 

της καθημερινότητας, αλλά γιατί μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο προβληματι-

σμού, έκφρασης και αναθεώρησης της ίδιας της ζωής και του τρόπου θέασης 

των πραγμάτων! 

Η δημοτική Βιβλιοθήκη εδώ και πολλά χρόνια προσφέρει πολιτιστικά αγαθά 

υψηλού επιπέδου στο κοινό της πόλης μας. Mετά από μια επιτυχημένη χειμερινή 

περίοδο ξεκινά τις καλοκαιρινές της εκδηλώσεις, με τις «Πολιτιστικές Συναντή-

σεις – Αλέκος Κοντόπουλος» οι οποίες αποτελούν συνέχεια του «10ήμερου Αλέ-

κος Κοντόπουλος», που αγκαλιάστηκε και αγαπήθηκε τα τελευταία χρόνια από 

τους κατοίκους της Αγίας Παρασκευής. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στο δ.Σ. 

αλλά και στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης και του Μουσείου για τις εξαιρετικές 

εκδηλώσεις που θα απολαύσουμε και φέτος το καλοκαίρι! 
 ό δΗΜΑρχόΣ

Γιαννης ςΤαθόπόυλός

ΠρόΕδρόΣ:  

Τερψιχόρη Γκιόκα

ΑΝΤΙΠρόΕδρόΣ:  

Μαρία Κοντοπούλου

ΜΕΛΗ:  

Βαλλιάνος χρήστος

Βερβενιώτου ρούλα

Ιωαννίδου Σοφία

Κοντοπούλου Αθηνά

Κομίνη Αικατερίνη

Κουτσουρά Ιωάννα

Κωνσταντινοπούλου Έλενα

Παγκαλιά Ελένη

Παπασταθάκης Αθανάσιος

Πίσπα Γεωργία

ρεμπούτσικα Μαρία

Σουλτάτος Αναστάσιος

χριστοφοράτου δήμητραδ
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Μελίνα - Μάνος

«Με είκοσι φθινόπωρα και άνοιξη καμία...» 
Μια βραδιά αφιερωμένη στην ιδιαίτερη  σχέση της Μελίνας Μερ-
κούρη και του Μάνου χατζιδάκι. 
Ομιλητής ο δημοσιογράφος αντώνης Μποσκοΐτης.

Τραγούδια από τη συνεργασία των δύο στο θέατρο και τον κινημα-
τογράφο θα ερμηνεύσουν, ο συνεργάτης και μαθητής του Μάνου, 
ηλίας λιούγκος και η ςοφία παπάζογλου.  

κΙθάρά, ενΟρχήσΤρωσή: ςτέλλα κυπραίου 
κλάρΙνΟ-φλάΟυΤo: ςτάθης κιοσόγλου 
βΙΟλΙ - ΜάνΤΟλΙνΟ: Μιλτιάδης  παπαστάμου 
πΙάνΟ: Δέσποινα ςτεφανίδου
κάλλΙΤεχνΙκή επΙΜελεΙά:  ηλίας λιούγκος

«Ρωμαίος και Ιουλιέτα για δύο» 

ή όμάδα θεάτρου ιδέα παρουσιάζει τη θεατρική διασκευή του ομώ-
νυμου έργου του William Shakespeare.

Δύο νέοι ηθοποιοί αναλαμβάνουν να αναμετρηθούν με το γνωστό κεί-
μενο του σαίξπηρ παίζοντας όλους τους ρόλους του έργου σε ένα τρε-
λό παιχνίδι μεταμορφώσεων.  Ο κώστας Γάκης συμμετέχει ενεργά, 
παίζοντας πιάνο, κιθάρα, κρουστά. 

σκήνΟθεσΙά – ΔΙάσκευή: κώστας Γάκης, αθηνά Μουστάκα, κωνσταντίνος Μπιμπής
ερΜήνευΟυν: αθηνά Μουστάκα, κωνσταντίνος Μπιμπής
σκήνΙκά – κΟσΤΟυΜΙά: Έλλη λιδωρικιώτη 
ΜεΤάφράσή: Διονύσης καψάλης
φωΤΙσΜΟΙ: ςάκης Μπιρμπίλης

ΠΑρΑΣΚΕΥΗ  26/6/2015
Πλατεία Μελίνα Μερκούρη - Κοντόπευκο | 9.00 μ.μ.

Μουσική

ΣΑΒΒΑΤό  27/6/2015
2ο Γυμνάσιο | 9.00 μ.μ.

(Νεαπόλεως 7)
Θέατρο



ΚΥρΙΑΚΗ  28/6/2015
Κήπος Βιβλιοθήκης - Μουσείου | 9.00 μ.μ. 

(Κοντόπουλου 13)
 

Κινηματογράφος
Βιβλίο 

TETAρTH  1/7/2015
Κήπος Βιβλιοθήκης - Μουσείου | 9.00 μ.μ. 

(Κοντόπουλου 13)

Βιβλίο 
Μουσική 
 

δΕΥΤΕρΑ  29/6/2015
Κήπος Βιβλιοθήκης - Μουσείου | 9.00 μ.μ. 

(Κοντόπουλου 13)
Βιβλίο

ΠΕΜΠΤΗ  2/7/2015
δημοτικό Πάρκο Νεαπόλεως | 9.00 μ.μ. Αφήγηση

ΤρΙΤΗ  30/6/2015
Κήπος Βιβλιοθήκης - Μουσείου | 9.00 μ.μ. 

(Κοντόπουλου 13)
ΠΑρΑΣΚΕΥΗ  3/7/2015

Κήπος Βιβλιοθήκης - Μουσείου | 9.00 μ.μ. 
(Κοντόπουλου 13)

Θέατρο Μουσική 
Κινηματογράφος

«Όταν η λογοτεχνία συναντά τον κινηματογράφο» 
Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας ταξιδεύει… επιλέγει και προτεί-
νει ταινίες μικρού μήκους βασισμένες σε λογοτεχνικά κείμενα.
Ο σαγηνευτικός διάλογος μεταξύ των δύο τεχνών, μέσα από ταινίες μικρού 
μήκους.
ΟΜΙλήΤEσ: Τάσος Γουδέλης, συγγραφέας, ιδρυτής του λογοτεχνικού περιοδικού 

«Το Δέντρο», Γιάννης ςολδάτος, σκηνοθέτης, συγγραφέας, ιδρυτής του εκδοτικού οίκου 

«άιγόκερως».

«Στρατηγού Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα» 

Ο Διαχρονικός λόγος ενός Μεγάλου Έλληνα.
«εγώ την αλήθεια θα την ειπώ γυμνή», έλεγε ο  ήρωας του σπαθιού και της 
πένας, που έδωσε συγκλονιστικό μάθημα ιστορίας με την «απελέκητη γραφή» του.
Ο θανάσης ςαράντος εμπνεύστηκε, σκηνοθέτησε και ερμηνεύει 
«ςτρατηγού Μακρυγιάννη απομνημονεύματα».
ΜΟυσΙκΟσ επΙ σκήνήσ: ςτέλιος Βαρβέρης (πολίτικη λύρα, ούτι, σάζι, 
μπουζούκι, γιαλί ταμπούρ), ΜΟυσΙκή συνθεσή: Τζιχάν Τούρκογλου

ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ
Ο ποιητής στον κήπο της Βιβλιοθήκης

Ο Γιάννης ν. Μπασκόζος, κριτικός βιβλίων, δημοσιογράφος, διευθυ-
ντής του  περιοδικού «άναγνώστης», παρουσιάζει το τελευταίο βιβλίο του 
Τίτου πατρίκιου με τίτλο «ό πειρασμός της νοσταλγίας - σημειώσεις 
καθημερινότητας», εκδόσεις κίχλη.
Ο Τίτος πατρίκιος θα διαβάσει ποιήματά του και θα συνομιλήσει με το κοινό.

«Ένα βιολί διηγείται!»

ΝΑΝΣΗ ΤΟΥΜΠΑΚΑΡΗ 
εκδόσεις κάλεΙΔΟσκΟπΙΟ 

άνακαλύπτουμε τον κόσμο των λαϊκών μουσικών 
οργάνων, μέσα από μια αφήγηση, που θα μας 
ταξιδέψει με το μυαλό και την καρδιά και θα μας γνωρίσει τον μουσικό 
πολιτισμό του ελλαδικού χώρου με τρόπο άμεσο και γοητευτικό.  

ΟΜΙλήΤήσ: λάμπρος λιάβας, καθηγητής εθνομουσικολογίας πανεπιστημίου άθηνών 
άφήΓήΤήσ: Γιάννης νταγιάκος, καραγκιοζοπαίχτης ΜΟυσΙκΟΙ : Δημήτρης κώτσικας (κλαρίνο), 
Δημήτρης κατσούλης (βιολί), νίκος αγγελόπουλος (λαούτο), 
ςτέλλα Βαλάση (σαντούρι), θανάσης κώτσικας (κρουστά), ηλίας Γάκος (τραγούδι). 

«Φεγγαράκι μου λαμπρό…»
Το φεγγάρι στη λογοτεχνία,  
τη λαογραφία και την επιστήμη
ή  αφηγήτρια ςάσα Βούλγαρη ιστορεί έναν ύμνο για τη σελήνη... 
με φόντο το φεγγάρι. πανάρχαιοι θρύλοι, ιστορήσεις για τις μαγικές 
δυνάμεις του φεγγαριού, εξωτικά παραμύθια για έρωτες μυθικούς, 

ερωτικά ποιήματα και τραγούδια, που υμνούν το ασημένιο φως του. ή ίδια επιμελείται τα κείμενα και 
τραγουδάει με τη συνοδεία του μουσικού δεξιοτέχνη του νέυ χάρη λαμπράκη. 
ΟΜΙλήΤεσ: καίτη πολυμέρου-καμηλάκη, τέως διευθύντρια κέντρου λαογραφίας άκαδημίας 
άθηνών, Μάρκος κατσάνος, φυσικός.

«TEMPO Y EMOCION»  
Ρυθμός & συναίσθημα
Ένα ταξίδι στο χρόνο με μουσικές και αγαπημένα τραγούδια  
που σφράγισαν τον παγκόσμιο κινηματογράφο.  
βΙΟλΙ, ΤράΓΟυΔΙ, κάλλΙΤεχνΙκή επΙΜελεΙά: Μαρία ρεμπούτσικα, 

πΙάνΟ: ευαγγελία Μιχαηλίδου, φλάΟυΤΟ, ΤράΓΟυΔΙ: ειρήνη ςγουρίδου, ΜπάσΟ: θανάσης ςοφράς, 
ΤυΜπάνά: κώστας καλογήρου, vidEo art: ραχήλ καλαντζοπούλου 
ςυμμετέχει η Φιλαρμονική του Δήμου αγίας παρασκευής



«Σταματία, το γένος Αργυροπούλου»
Ένα έργο του κώστα ςωτηρίου, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη θεοδωρόπουλου.

ή ςταματία γεννημένη στην άθήνα  τη δεκαετία του ’30, διαπαιδαγωγημένη με τα χρηστά ήθη της 
εποχής, ζει στην αυλή του σπιτιού της, αδυνατώντας να παρακολουθήσει και κυρίως να αποδεχτεί 
τη ζωή που προχωράει δίπλα της, άλλοτε τραγική κι άλλοτε κωμική φιγούρα,  
προσκολλημένη σε αυτό που η ίδια θεωρεί εθνικά, ηθικά και θρησκευτικά σωστό.

ερΜήνεΙά: ελένη όυζουνίδου
σκήνΙκά - κΟσΤΟυΜΙά: Μαγδαληνή αυγερινού
ΜΟυσΙκή επΙΜελεΙά: νέστορας κοψιδάς
σχεΔΙάσΜΟσ φωΤΙσΜων: ςάκης Μπιρμπίλης

«Αποχρώσεις» 

Μια μουσική παράσταση με την καλλιόπη Βέττα

ή ευγενική και εκφραστική φωνή της καλλιόπης Βέττα, το πιάνο του γνωστού 
συνθέτη και ενορχηστρωτή Γιάννη κ. ιωάννου και το βιολί της σολίστ ςτέλλας 
Τσάνη, θα μας ταξιδέψουν σε μια παράσταση που σκοπό έχει να απογειώσει τις αι-

σθήσεις. Τραγούδια από την προσωπική δισκογραφία 
της αλλά και μια ανθολογία τραγουδιών από μεγάλους 
Έλληνες συνθέτες, υπόσχονται μια εξαιρετική βραδιά.

ΣΑΒΒΑΤό  4/7/2015
Κήπος Βιβλιοθήκης - Μουσείου | 9.00 μ.μ. 

(Κοντόπουλου 13)
Θέατρο

ΚΥρΙΑΚΗ  5/7/2015
Κήπος Βιβλιοθήκης - Μουσείου | 9.00 μ.μ. 

(Κοντόπουλου 13)
Μουσική

Επισκεφθε ίτε το
ΜΟΥΣΕΙΟ 

ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
Το Μουσείο θα είναι ανοιχτό για το κοινό, τα απογεύματα στις 8 μ.μ., 
όταν οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στον κήπο της βιβλιοθήκης-
Μουσείου

σας προσκαλούμε να γνωρίσετε την οικία-εργαστήριο του μεγάλου 
έλληνα ζωγράφου. Οργανωμένες ξεναγήσεις θα σας δώσουν το ερέ-
θισμα να ανακαλύψετε τη διαδρομή και το έργο του.

κάνουμε περίπατο στον κήπο του, στα βήματα του… εμπνεόμαστε και δημιουργούμε από 
επιλεγμένα έργα του ζωγράφου. Μαθαίνουμε και πειραματιζόμαστε με διαφορετικά υλικά 
μέσα από τις εικαστικές τέχνες, τη χαρακτική, τη Ζωγραφική και τη Γλυπτική.

Εικαστικά εργαστήρια  
για παιδιά

στον κήπο του ζωγράφου 

Τρίτη 23 ιουνίου 
κήπος βιβλιοθήκης - Μουσείου, 6 - 8 μ.μ.

χαρακτική: χαράσσουμε στον πηλό και φτιά-
χνουμε ένα έργο τέχνης.

Τετάρτη 24 ιουνίου
κήπος βιβλιοθήκης - Μουσείου, 6 - 8 μ.μ.

Ζωγραφική: ζωγραφίζουμε με χρώματα 
γυαλιού. 

πέμπτη 25 ιουνίου
κήπος βιβλιοθήκης - Μουσείου, 6 - 8 μ.μ.

Γλυπτική: χτίζουμε το δικό μας γλυπτό

Για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε  
στο τηλέφωνο του Μουσείου, 210 - 6010121,  
κ. βασίλη Μπάρκα.  
θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για παιδιά από 6 έως 13 ετών.



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: viv-agp1@otenet.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

ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΑΛΕΚΟΥ 
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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