
Τα Νέα του Μήνα 
Σεπτέμβριος 2014 

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο ΟΠΑΝΔΑ 
και το Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς Ινστι-
τούτου Θεάτρου συνεργάζονται και παρου-
σιάζουν το Φεστιβάλ «Έκφραση Αθήνα, ο 
Δήμος Αθηναίων δίνει βήμα σε νέες δη-
μιουργίες» με παραστάσεις θεάτρου και 
χορού, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν 
στο θεατράκι της Πλ. Κουμουνδούρου από 
5 έως 11 Σεπτεμβρίου.  
Η δράση αναδεικνύει την ήδη σημαντική 
πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, να 
εντάσσει στο πρόγραμμά του πολιτιστικές 
δραστηριότητες σε ανοικτούς χώρους και 
ειδικότερα σε «δύσκολες» περιοχές, ώστε 

να καταστούν σημεία αναφοράς και  
πολιτισμού. 
Μέσω του φεστιβάλ προβάλλεται η σύγ-
χρονη πολιτιστική δημιουργία, ενισχύοντας 
παράλληλα την ελεύθερη επικοινωνία του 
πολιτιστικού αγαθού προς τους δημότες 
αλλά και τους επισκέπτες της πόλης.  
 
Δείτε όλο το πρόγραμμα στο  
http://www.opanda.gr/?p=3914 
 
Ώρα έναρξης: 9μ.μ. 
*Είσοδος ελεύθερη 
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Φεστιβάλ Έκφραση Αθήνα, ο Δήμος Αθηναίων 
δίνει βήμα σε νέες δημιουργίες  

Είμαστε εδώ με ποιήματα και μουσική... 
Για τρίτη χρονιά η ιστορική πλατεία Κλαυθμώνος, στην καρδιά της Αθήνας, θα πλημμυρίσει ποιή-
ματα και μουσική, την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στις 7μ.μ., με τη συμμετοχή σημαντικών ποιητών 
και καλλιτεχνών. Σε μια γκρίζα εποχή γεμάτη ανασφάλεια, ανησυχία και στερήσεις, οι δημιουργοί 
και οι καλλιτέχνες δηλώνουν παρόντες. Με την εκδήλωση Είμαστε εδώ με ποιήματα και μουσική 
θυμίζουν ότι υπάρχουν, δρουν, παράγουν, δεν βρίσκονται απομονωμένοι στο περιθώριο, αλλά 
μέσα στην κοινωνία, δίπλα και μαζί με τους δοκιμαζόμενους πολίτες. 
Η φετινή εκδήλωση είναι ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκι, για τα 20 χρόνια από θάνατό 
του, με υψηλής ποιότητας μουσικό πρόγραμμα. Μεταξύ των ποιητών που συμμετέχουν είναι 
οι Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, Νάνος Βαλαωρίτης, Κώστας Γεωργουσόπουλος, Κική Δημουλά, Κώ-
στας Καναβούρης, Γιάννης  Παππάς, Τίτος Πατρίκιος κ.ά., ενώ θα έρθουν οι τραγουδιστές και 
συνεργάτες του Μ. Χατζηδάκι, Σπύρος Σακκάς, Ηλίας Λιούγκος, Βασ. Γισδάκης, Αλίκη Καγιαλό-
γλου, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιώργος Ρωμανός. Πιάνο: Θοδωρος Κατεπάνος. 

http://www.opanda.gr/?p=3914


Το Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Δρόμου  
είναι πλέον θεσμός και η 6η διοργάνωση 
θα πραγματοποιηθεί από 12 έως και 15 
Σεπτεμβρίου από το Θέατρο Δρόμου Helix 
και την Εταιρεία Labillusions με την συν-
διοργάνωση του ΟΠΑΝΔΑ και του  
Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου.  
Το Φεστιβάλ διατηρεί και φέτος το διαγω-
νιστικό του χαρακτήρα, δίνοντας για άλλη 
μια χρονιά τιμητικά και όχι χρηματικά  
βραβεία.  
Η Ερμού, η Πλατεία Μοναστηρακίου, το 
Θησείο, οι πεζόδρομοι των Αποστόλου  
Παύλου, Ερμού και Ασωμάτων, καθώς  
και ο χώρος μπροστά από το Πνευματικό 
Κέντρο του Δήμου Αθηναίων θα κατακλυ-
στούν από ομάδες και μεμονωμένους καλ-

λιτέχνες (διαγωνιζόμενους και μη) που θα 
πραγματοποιήσουν παραστάσεις οποιασ-
δήποτε μορφής έκφρασης και τέχνης: Θέα-
τρο Δρόμου, Τσίρκο, Όπερα, Μουσικό Θέα-
τρο, Παιδικό Θέατρο, Θέατρο Σκιών, Κου-
κλοθέατρο, Αφήγηση, Παντομίμα, Χορός, 
Μουσική, Juggling, Happening, Perfor-
mance, Installation, Site-SpecificGraffiti, 
Break Dance, Hip-Hop, κλπ. 
Η έναρξη θα πραγματοποιηθεί στον εξω-
τερικό  χώρο του Πνευματικού Κέντρου 
επί της οδού Ακαδημίας 50, την Παρα-
σκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 8μ.μ.  
Πληροφορίες στο www.istfest.gr 
 
*Είσοδος ελεύθερη 

20ο Διεθνές Φεστιβάλ               

Κινηματογράφου της Αθήνας 

– Νύχτες Πρεμιέρας! 

Τα εικοστά του γενέθλια 
γιορτάζει φέτος το μεγαλύτε-
ρο κινηματογραφικό γεγονός 
της πόλης, το Διεθνές Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου της 
Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας, 
το οποίο πραγματοποιείται 
με την υποστήριξη του  
περιοδικού ΣΙΝΕΜΑ. 
Στο επετειακό 20ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
της Αθήνας – Νύχτες Πρε-
μιέρας, το οποίο θα διεξα-
χθεί από 17 έως 28 Σεπτεμ-
βρίου στους κινηματογρά-
φους Δαναός 1 & 2, Odeon 
Opera 1 & 2, Ιντεάλ και στην 
Ταινιοθήκη της Ελλάδος, θα 
παρουσιαστούν πάνω από 
100 νέες ταινίες μεγάλου 
μήκους από όλο τον κόσμο 
αλλά και από την χώρα μας, 
τρία διαγωνιστικά τμήματα 
με το «Μουσική και Φιλμ» 
να ξεχωρίζει, ειδικά αφιερώ-
ματα, ντοκιμαντέρ και περισ-
σότερες από 60 ταινίες μι-
κρού μήκους. Το πρόγραμμα 
πλαισιώνουν μια σειρά από 
παράλληλες δράσεις, εργα-
στήρια, ομιλίες και πάρτι, 
ενώ στο πλαίσιο του εορτα-
σμού των 20 χρόνων του, το 
Φεστιβάλ και η Τεχνόπολις 
του Δήμου Αθηναίων συν-
διοργανώνουν ειδικές εκδη-
λώσεις- έκπληξη με μία σει-
ρά από installation, μουσικές 
παραστάσεις και σπάνιες 
προβολές.  
Για περισσότερες πληροφο-
ρίες επισκεφθείτε τις ιστοσε-
λίδες: www.cinemag.gr & 
www.aiff.gr  
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Αφιερωμένο στο λογοτεχνικό 
και εικαστικό έργο του μεγά-
λου έλληνα ποιητή Νάνου  
Βαλαωρίτη 
είναι το 43ο  
Φεστιβάλ  
Βιβλίου, που 
οργανώνεται 
από τον Σύνδε-
σμο Εκδοτών 
Βιβλίου σε 
συνδιοργάνω-
ση με τον  
ΟΠΑΝΔΑ και 
σε συνεργασία 
με την Ελληνι-
κή Εθνική Επι-
τροπή της UNICEF.  
Το Φεστιβάλ Βιβλίου, θα  
πραγματοποιηθεί στον υπαί-
θριο χώρο του Ζαππείου από 
5 έως 21 Σεπτεμβρίου,  όπου 
σε ειδικά διαμορφωμένο χώ-
ρο, ανοιχτό για το κοινό, θα 
λειτουργήσει καθ’ όλη τη 
διάρκεια του φεστιβάλ, 
έκθεση εικαστικών έργων του 

Ποιητή και παρουσίαση του 
πολυσήμαντου συγγραφικού 
του έργου. Άλλη μία τομή της 

φετινής διοργάνω-
σης αποτελεί η 
συνεργασία με το 
Αθηναϊκό Καλλιτε-
χνικό Δίκτυο, το 
οποίο θα παρου-
σιάσει στον χώρο 
της έκθεσης, από 
12 έως 16 Σεπτεμ-
βρίου το “Athens 
Garden Festival”, 
πλημμυρίζοντας 
τον κήπο ακουστι-
κές μουσικές των 

πόλεων που συνοδεύουν ζευ-
γαρωτούς χορούς.  
Οι λάτρεις του βιβλίου και  
της μουσικής καλούνται να 
συναντηθούν, να γνωριστούν 
και να «χορέψουν με ένα βι-
βλίο στο χέρι». 
Παράλληλα σε ειδικά διαμορ-
φωμένο χώρο της Έκθεσης, θα 
πραγματοποιηθεί πληθώρα 

εκδηλώσεων όπως, αφιερώ-
ματα, θεατρικά αναλόγια, 
θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, 
βιβλιοπαρουσιάσεις κ.α. 
Σας περιμένουμε λοιπόν, στο 
43ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο 
Ζάππειο, στη μεγάλη αυτή 
Γιορτή Πολιτισμού και  Παιδεί-
ας κάθε μέρα από τις 5 έως τις 
21 Σεπτεμβρίου. 
 
Γιατί αυτό το Σεπτέμβρη η 
καρδιά του Πολιτισμού  
χτυπάει στο Ζάππειο! 
 
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα 
έως Σάββατο: 18:00 – 23:00,  
Κυριακή ανοιχτά όλη την  
ημέρα, 10:30 - 23:00. 
 
Πληροφορίες στο  
www.sekp.gr  
 
*Είσοδος ελεύθερη 

43ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο 

6o Διεθνές Φεστιβάλ 
Θεάτρου Δρόμου 

http://www.istfest.gr
http://www.cinemag.gr/
http://www.aiff.gr/
http://www.sekp.gr


Δέκα διαφορετικοί χώροι συ-

νάθροισης κοινού, τέχνης και 

πολιτιστικών εκδηλώσεων της 

περιοχής του Βοτανικού  

διοργανώνουν υπό την αιγίδα 

του ΟΠΑΝΔΑ, από 17 έως 21  

Σεπτεμβρίου, το 2o Φεστιβάλ 

Βοτανικού Κάτω από τις 

Γραμμές, που έχει ως σκοπό 

την ανάδειξη της περιοχής και 

την προσέλκυση σε αυτήν του 

ευρύτερου κοινού.  

Οι συμμετέχοντες και φέτος 

συσπειρώνονται γύρω από 

ένα κοινό όραμα και δη-

μιουργούν ένα πενθήμερο 

πρόγραμμα με καλλιτεχνικά 

δρώμενα, μουσικές βραδιές, 

θεατρικές παραστάσεις, 

εκθέσεις εικαστικών, σεμι-

νάρια και πολλές ακόμα 

εκπλήξεις. Την τελευταία 

ημέρα του φεστιβάλ, την 

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, οι 

δρόμοι της γειτονιάς του 

Βοτανικού θα κλείσουν και 

τα δρώμενα θα ξεκινήσουν 

από νωρίς. Κατά τη διάρκεια 

της ημέρας, μικροί και μεγά-

λοι επισκέπτες θα μπορούν 

να λάβουν μέρος σε διαδρα-

στικά παιχνίδια και εργαστή-

ρια, να χορέψουν στους 

ρυθμούς των κουβανέζικων 

κρουστών της ομάδας 

Quilombo και να διασκεδά-

σουν με αποκορύφωμα τις 

βραδινές υπαίθριες συναυ-

λίες στα σοκάκια του Βοτα-

νικού.  
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Ημέρα Ευρωπαϊκών Γλωσσών 2014 

2ο Φεστιβάλ Βοτανικού  
«Κάτω από τις γραμμές» 

Φεστιβάλ Δουργουτίου 

Ένα διήμερο πολιτιστικό  
φεστιβάλ με ποικίλες εκδηλώ-
σεις όπως θέατρο, χορός, cap-
oera, περίπατοι, εκθέσεις, αφη-
γήσεις, εγκαταστάσεις και per-
formance για όλες τις ηλικίες 
και με έμπνευση το παρελθόν, 
το παρόν και το μέλλον της γει-
τονιάς του Δουργουτίου στο 
Νέο Κόσμο, θα πραγματοποιη-
θεί στις δύο κεντρικές πλατείες 
και τα άδεια καταστήματα του 
Δήμου Αθηναίων στις 27 και 28 
Σεπτεμβρίου. 
Στη διοργάνωση συμμετέχουν 
35 φορείς/συλλογικότητες/
μονάδες, αλλά και φίλοι της 
περιοχής από την χώρα μας και 
το εξωτερικό. 
Η διεξαγωγή του φεστιβάλ γίνε-
ται σε συνεργασία του ΟΠΑΝΔΑ 
με την ομάδα παραστατικών 
τεχνών Όχι Παίζουμε/ Urban-
DigProject και εντάσσεται στο 
πρόγραμμα των δράσεων της 
στο Δουργούτι του Νέου  
Κόσμου, οι οποίες πραγματο-
ποιούνται στο πλαίσιο του 
«HotelObscura» (2014-2015 
EUCulture / AU 3r).  

Για δεύτερη συνεχή χρονιά 9 Μορφωτικά Ιδρύ-
ματα και Πρεσβείες στην Αθήνα προσφέρουν 
σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να 
ταξιδέψουν με όχημα τη γλώσσα από την μια 
ευρωπαϊκή χώρα στην άλλη. Να γνωρίσουν τον 
συναρπαστικό κόσμο των γλωσσών σε ένα 
πρόγραμμα για όλη την 
οικογένεια. 
Έτσι, το Σάββατο 20 Σε-
πτεμβρίου, από τις 10.00 
έως τις 16.00, η  Πλατεία 
Κλαύθμωνος μεταμορ-
φώνεται σε κέντρο πολυ-
γλωσσίας και ψυχαγωγί-
ας. Παρουσιάστρια της 
εκδήλωσης θα είναι  
η Λυδία Παπαϊωάννου.  
Ελάτε μαζί μας να γιορτάσουμε την ευρωπαϊκή 
μέρα γλωσσών και να εξοικειωθείτε με τις ευ-
ρωπαϊκές γλώσσες μέσα από πολλές δράσεις.  

Μια πρωτοβουλία της EUNIC Αθήνας, σε  

συνεργασία με τον ΟΠΑΝΔΑ. 

Οι διοργανωτές: Αυστρία, Βρετανία, Γαλλία, 
Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία, Πολωνία, 
Τσεχία.  
Και μην ξεχνάτε τον online διαγωνισμό μέχρι 
και τις 12 Σεπτεμβρίου! Μπείτε στην ιστοσελί-
δα  www.imera-glosson-2014.eu, πάρτε μέρος 

στο διαδικτυακό κυνήγι θησαυρού,  
ανακαλύψτε την ελληνική φράση 
που κρύβεται πίσω από τα 
«λουλούδια» και κερδίστε, δωρεάν 
τμήματα εκμάθησης Αγγλικών, Γαλ-
λικών, Γερμανικών, Ιταλικών και 
Τσεχικών. Οι νικητές θα ανακοινω-
θούν το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 
στην Πλατεία Κλαυθμώνος κατά τη 

διάρκεια του εορτασμού της Ευρωπαϊκής  
Ημέρας Γλωσσών 2014.  
 
*Είσοδος ελεύθερη 
 
 

http://www.imera-glosson-2014.eu
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Μοναδικές μουσικές διαδρομές και τον Σεπτέμβριο υπόσχονται στο αθηναϊκό κοινό τα Μουσικά Σύνολα του Δήμου 

Αθηναίων με ξεχωριστές συναυλίες που θα πλημμυρίσουν με μελωδίες τις γειτονιές της Αθήνας. 

 

Η Χορωδία αποχαιρετά το καλοκαίρι και 

υποδέχεται το φθινόπωρο με δύο  

συναυλίες με κοινό τίτλο Σεπτέμβρης κάτω 

από την Ακρόπολη, που θα 

πραγματοποιηθούν την Παρα-

σκευή 5/9 στον Πεζόδρομο Διο-

νυσίου Αρεοπαγίτου και την 

Κυριακή 28/9 στην Πλατεία Αέ-

ρηδων στην  Πλάκα. 

Μουσική διεύθυνση: Σταύρος 

Μπερής 

Ώρα έναρξης συναυλιών: 

8.30μ.μ. και 7μ.μ. αντίστοιχα. 

Οι φίλοι της jazz θα έχουν την ευκαιρία να 

απολαύσουν τη συ-

ναυλία Jazz Essentials 

της Big Band, η οποία 

θα παρουσιάσει σύγ-

χρονες ενορχηστρώ-

σεις κορυφαίων δη-

μιουργών του είδους 

στον Πεζόδρομο Διο-

νυσίου Αρεοπαγίτου 

την Τετάρτη 10/9 και 

στην Πλατεία Αγίου Θωμά Αμπελοκήπων  

τη Δευτέρα 22/09. 

Μουσική διεύθυνση: Μάνος Θεοδωράκης 

Ώρα έναρξης: 8.30μ.μ. 

Η Συμφωνική Ορχήστρα  ξεκινάει τη νέα 

περίοδο  παρουσιάζοντας τους  9 φιναλίστ 

του Γ’ Πανελλήνιου Masterclass Διεύθυν-

σης Ορχήστρας, την Παρασκευή 29/8 στον 

κήπο του Κέντρου Τεχνών στις 9μ.μ.  

Όμως, μία ξεχωριστή μουσική στιγμή θα 

έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν οι λά-

τρεις της κλασικής μουσικής, οι οποίοι θα 

παρευρεθούν στο αίθριο 

του Μουσείου Μπενάκη 

(Πειραιώς 138) τη  

Δευτέρα 15/9, όπου η 

Συμφωνική Ορχήστρα 

και η Χορωδία  θα παρου-

σιάσουν σε μορφή  

συναυλίας την όπερα 

«Fidelio» του L. van Bee-

thoven σε συνεργασία με κορυφαίους καλ-

λιτέχνες του λυρικού θεάτρου. 

Διδασκαλία χορωδίας: Σταύρος Μπερής  

Μουσική διεύθυνση: Ανδρέας Τσελίκας  

Ώρα έναρξης: 8.30μ.μ. 

Η Συμφωνική Ορχήστρα συμμετέχει επίσης 

στον εορτασμό της συμπλήρωσης 100  

χρόνων από την ίδρυση του Βυζαντινού 

Μουσείου με τη συναυλία της Μουσικοί 

και ποιητικοί διάλογοι στον Κήπο του 

Μουσείου την Τετάρτη 24/9. Το κοινό θα 

απολαύσει έργα των G. Mahler, Ε. Καλκάνη, 

C. Debussy, G. Fauré, καθώς και εκείνο με 

τίτλο «Η Δίψα στο Μυστρά» της Πηγής Λυ-

κούδη, βασισμένο στο ομότιτλο ποίημα του 

Γιάννη Ρίτσου. 

Μουσική διεύθυνση: Ελευθέριος Καλκάνης 

Ώρα έναρξης: 8.30μ.μ. 

Μουσικό Οδοιπορικό στα Μονοπάτια της 

Ελληνικής Μουσικής θα πραγματοποιήσει 

το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής με δύο 

συναυλίες το Σεπτέμβριο. Πρώτος σταθμός 

της μουσικής περιπλάνησης στις αγαπημέ-

νες ελληνικές δημιουργίες είναι ο Πεζόδρο-

μος Διονυσίου Αρεοπαγίτου, όπου θα ηχή-

σουν αξέχαστες μελωδίες κορυφαίων Ελλή-

νων συνθετών την Παρασκευή 19/9 (ώρα 

έναρξης: 8.30 

μ.μ.), ενώ το 

δεύτερο μου-

σικό ταξίδι θα 

πραγματοποι-

ηθεί στην 

Πλατεία Αγ. 

Θωμά Αμπε-

λοκήπων την   

Παρασκευή 

26/9 (ώρα έναρξης 8.30μ.μ.). 

Ερμηνεύουν: Δώρα Λουίζου και Μάνος 

Σκουλάς 

Μουσική διεύθυνση: Χρήστος Χαλκιάς 

Τέλος, η Φιλαρμονική Ορχήστρα Πνευστών 

θα δώσει το δικό της παρόν στα εγκαίνια 

της διοργάνωσης του 5ου Athens Bike Festi-

val, με μία μοναδική συναυλία την Παρα-

σκευή 19/09 στην Τεχνόπολις Δήμου Αθη-

ναίων. 

Μουσική διεύθυνση: Δημήτρης Μίχας 

Ώρα: 7.00μ.μ. 

 

*Η είσοδος για όλες τις συναυλίες είναι 

ελεύθερη 

Μουσικές περιπλανήσεις... 

Το Athens School Festival αρχίζει πάλι τις εκδηλώσεις του, το  Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου στη 
πλατεία Μοναστηρακίου στις 7.30 μ.μ. 
 Έχοντας φορτώσει τις μπαταρίες μετά τις καλοκαιρινές διακοπές οι μαθητές υπόσχονται ένα 
μουσικό φθινοπωρινό απόγευμα στην πιο πολυσύχναστη πλατεία της πόλης και στέκονται 
ενάντια στο φαινόμενο των καιρών, στο Bullying,  στέλνοντας το δικό τους μήνυμα ενά-
ντια στο σχολικό εκφοβισμό και την ενδοσχολική βία. 
Σίγουρα θα εκπλαγείτε ευχάριστα με το ταλέντο και τη ζωντάνια τους όσοι βρεθείτε εκεί! 

Athens School Festival  



eXploding 
Δυναμιτίζοντας την εικόνα 
Η γενιά του ‘80 στο προσκήνιο… 

Το eXploding- Δυναμιτίζοντας την Εικόνα είναι ένα εικαστικό πρόγραμμα που ορ-

γανώνει ο ΟΠΑΝΔΑ στο Κέντρο Τεχνών στο Πάρκο Ελευθερίας, όπου δέκα εικαστι-

κοί της γενιάς του ‘80, δάσκαλοι και διεθνείς προσωπικότητες παρουσιάζουν την 

οπτική πολυπλοκότητα των προτάσεων τους. 

Επιμέλεια: Ρεγγίνα Αργυράκη – Συνεπιμελητές: Βασίλης Γκοιμήσης, Άννα  

Ντινοπούλου,  Δρ Ηλίας Κορομηλάς.  

Πέμπτη έκθεση: Άγγελος Αντωνόπουλος | 
29/8-21/9 
Το πρόγραμμα συνεχίζεται με την έκθεση  

Tales from the 
Neverland του 
Άγγελου Αντω-
νόπουλου, 
ενός από τους  
χαρακτηριστι-
κότερους ζω-
γράφους της 

γενιάς του, ο οποίος μας καλεί να αντιμετωπί-
σουμε το βαρύνον πρόβλημα "τί πραγματικά 
βλέπουμε" σε σχέση με την φυσική πραγματι-
κότητα, με την καθημερινή πρακτική και ανα-
φορικά προς τις προσομοιώσεις τους  και θα 
παρουσιαστεί από 29 Αυγούστου έως 21 Σε-
πτεμβρίου.  
Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή 29 Αυγού-
στου, ώρα 7.30μ.μ. 

 
Αναδρομικη 

έκθεση  
ζωγραφικής του 

Νίκου Στέφου  
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Η ομάδα του Εργαστηρίου Φωτογραφί-
ας του Πολιτιστικού Κέντρου Εξαρχείων 
παρουσιάζει τα έργα της του στην Αί-
θουσα «Κ. Καβάφης» του Πνευματικού 
Κέντρου Δήμου Αθηναίων από 27 έως 
30 Σεπτεμβρίου.  
Στην ομάδα συμμετέχουν άτομα  που 
έχουν παρακολουθήσει τα μαθήματα 
φωτογραφίας, που διοργάνωσε ο Ο-
ΠΑΝΔΑ και το Υπουργείο Παιδείας Θρη-
σκευμάτων δια της Γενικής Γραμματείας 
Δια Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος 

Νεολαίας και Δια Βίου 
Μάθησης στο πλαίσιο 
των προγραμμάτων 
γενικής εκπαίδευσης 
ενηλίκων, καθώς και 
άλλοι ενδιαφερόμε-
νοι. 
 
Εγκαίνια: Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου,  
ώρα 7μ.μ. 
 
 

Έκθεση του Εργαστηρίου Φωτογραφίας  
του Πολιτιστικού Κέντρου Εξαρχείων 

 

Μία μοναδική έκθεση από 
σχέδια και γλυπτά, που κα-
ταδεικνύουν την πορεία και 
σκιαγραφούν το καλλιτεχνι-
κό προφίλ του γλύπτη και 
δασκάλου Νίκου Στέφου, 
φιλοξενεί η Δημοτική Πινα-
κοθήκη από 8 Σεπτεμβρίου 
έως 17 Οκτωβρίου.  
Κλασικός και παράλληλα 
σύγχρονος, γνήσιος εργάτης 
της τέχνης, ο Νίκος Στέφος 
χρησιμοποιεί το ξύλο, το 
μέταλλο και μπρούντζο για 
να δημιουργήσει τα έργα 
του. Η Αρχαία Ελληνική Μυ-
θολογία με προεκτάσεις στη 
σύγχρονη πραγματικότητα 
αποτελούν πηγή έμπνευσης 
για τον καλλιτέχνη, ενώ οι 
ξεχωριστές αναφορές στη 
γυναικεία μορφή τονίζουν 
την εξέχουσα θέση που αυ-
τή κατέχει στο έργο του.  
 

Εγκαίνια: Δευτέρα 8 Σεπτεμ-

βρίου 2014, ώρα 8μ.μ. 

*Είσοδος ελεύθερη 

Ζουρούδη, Theosis and Terror, συνεχίζεται το 
πρόγραμμα eXplonding από 26 Σεπτεμβρίου έως 

19 Οκτωβρίου.  
Ο Γιώργος Χαρβαλιάς 
και ο Δημήτρης Ζουρού-
δης, από τους χαρακτη-
ριστικότερους εκπροσώ-
πους της γενιάς τους, 

αποτολμούν τον πρώτο από τους δύο διαλόγους 
που σηματοδοτούν το τέλος του Προγράμματος 
eXploding. Και οι δύο - αν και είναι εξαιρετικά 
ικανοί μαΐστορες της τέχνης του καβαλέτου -  
επεμβαίνουν και στον 
χώρο, οπωσδήποτε με 
εντελώς διαφοροποιη-
μένα υφολογικά εργα-
λεία. Και οι δύο ανατρέ-
χουν τα κλασσικά σύμ-
βολα της δικής τους κοινωνικής πραγματικότητας 
και του συγκεκριμένου Zeitgeist μέσα στο οποίο 
ζουν, δημιουργούν και διδάσκουν. Από αυτήν την 
άποψη ο συγκεκριμένος διάλογος είναι ίσως ο 
πιο πολιτικός διάλογος ανάμεσα σε δύο  
παλαιόθεν φίλους. 
Εγκαίνια έκθεσης: Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, 

ώρα 8μ.μ. 

Έκτη έκθεση: Ένας δυναμικός διάλογος: 
Γιώργος Χαρβαλιάς & Δημητρης Ζουρούδης 
| 26/9-19/10  
Με μία διπλή έκθεση, του Γιώργου Χαρβαλία 
με τίτλο All those structures! και του Δημήτρη  



Έκθεση ζωγραφικής  
του εικαστικού Απόστολου 
Πλαχούρη & φωτογραφίας 
του συγγραφέα Γιώργου Γώτη 

Οι κοινές καλλιτεχνικές 
εκφράσεις του ζωγράφου 
Απόστολου Πλαχούρη 
και του συγγραφέα του 
βιβλίου «more Veneto», 
Γεωργίου Γώτη, παρου-
σιάζονται από 18 έως 28 
Σεπτεμβρίου στο Πολιτι-
στικό Κέντρο «Μελίνα». 
Αφορμή της έκθεσης, η 
οποία περιλαμβάνει ει-
καστικά και φωτογραφι-
κά έργα, αποτελεί μία 

μοναδική τους καλλιτεχνι-
κή συνεργασία, η έκδοση 
του συγγράμματος του 
Γεωργίου Γώτη, το οποίο 
φιλοτέχνησε ο Απόστολος 
Πλαχούρης μαζί με τον 
συγγραφέα. 
Τα σχέδια του καλλιτέχνη, 
που περιέχονται στο  
βιβλίο, καθώς και άλλα 
αδημοσίευτα σχέδια και 
έργα του σε συνδυασμό 
με το φωτογραφικό υλικό 
από το συγγραφέα,  
αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους και προκαλούν το 

κοινό να ανακαλύψει τη 
μοναδική αίσθηση του 
έργου, μέσω της διαδικα-
σίας αντίληψης της τέ-
χνης από διαφορετικές 
κατευθύνσεις και  
εκφραστικά μέσα.  
Εγκαίνια: Πέμπτη 18    

Σεπτεμβρίου, ώρα 

7.30μ.μ. 

*Είσοδος ελεύθερη 

Ο Παναγιώτης Βαρε-
λάς επιστρέφει στο 
Πολιτιστικό Κέντρο 
«Μελίνα» με τη νέα 
του εικαστική δουλειά 
με τίτλο «Μετ’ άλλων 
ανθρώπων έργο ΙΙ».  
Η έκθεση, η οποία θα 
διαρκέσει από 16 έως 
30 Σεπτεμβρίου, απο-
τελείται από τρεις ζω-

γραφικές ενότητες, μέσα από τις οποίες ο δη-
μιουργός έχοντας ως στόχο μία «ζωντανή» 
τέχνη μιλά για τον πολίτη του μόχθου, την 
καθημερινότητα, την αγωνία και τον αγώνα 
του.  
Η πρώτη ζωγραφική ενότητα απεικονίζει τους 
ανθρώπους της αγροτικής γης, στη δεύτερη 
κυριαρχεί το σύγχρονο και απρόσωπο αστικό 
τοπίο, ενώ η τρίτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με τη δουλειά στη Ναυπηγοεπισκευαστική 
Ζώνη.  
Εγκαίνια: Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, ώρα 7.30μ.μ. 
 
*Είσοδος ελεύθερη  
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Ολοκληρώνονται στις 15 Σεπτεμβρίου στην Κεντρική Βι-
βλιοθήκη και την Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Ιωάννειου 
Πνευματικού Κέντρου οι δράσεις για τους μικρούς μας 
φίλους, οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της πα-
νελλήνιας εκστρατείας ανάγνωσης και δημιουργικότη-

τας, που οργανώνεται 
από το Future Library 
και το Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος.  
Οι Βιβλιοθήκες του Δή-
μου Αθηναίων συμμε-
τέχουν για 3η συνεχόμε-
νη χρονιά στην εκστρα-
τεία, που φέτος έχει 

θέμα «Ό,τι κι αν σκέφτεσαι, σκέψου το αντίθετο» - Οι 
αντίθετοι κόσμοι συναντιούνται στις βιβλιοθήκες». 
Στις δράσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται στους χώρους 
των Βιβλιοθηκών, μπορούν να συμμετέχουν παιδιά ηλικί-
ας 6-12 ετών. 
 
Η συμμετοχή στα προγράμματα είναι δωρεάν με προεγ-

γραφή, η οποία γίνεται στις Βιβλιοθήκες.  
Για τα προγράμματα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης υπάρχει 
δυνατότητα ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στο 
http://goo.gl/2FSLmB 
Μπορείτε να δείτε όλο το πρόγραμ-
μα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού 
http://www.opanda.gr/?p=3431 
 
 
Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Δομοκού 2 Σταθμός Λαρίσης 
Πληροφορίες στο τηλ. 210-88.10.884 
email: publibrath@yahoo.gr 
Βιβλιοθήκη Ιωάννειου Πνευματικού Κέντρου  
Πανόρμου 59 
Τηλ. Επικ. 210-69.83.905-6 
email: biblio12@otenet.gr 

 

Μετ’ άλλων ανθρώπων έργο II 
Έκθεση ζωγραφικής  
του Παναγιώτη Βαρελά  

 

http://goo.gl/2FSLmB


Ποδηλατοδρομία για την  
Παγκόμια Ημέρα Κυστικής Ίνωσης 
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Ξεκίνησαν τα προγράμματα Κολύμβησης 

και Ακαδημιών Εκμάθησης Αθλημάτων  

Με στόχο την αναβάθμιση των προφε-
ρόμενων υπηρεσιών του προς τα παι-
διά και τους γονείς τους, o ΟΠΑΝΔΑ 
υλοποιεί για δεύτερη συνεχή χρονιά 
σε οργανωμένες αθλητικές μονάδες, 
προγράμματα Ακαδημιών Εκμάθησης 
Αθλημάτων για παιδιά ηλικίας 6 – 12 
ετών, στα αθλήματα ποδόσφαιρο 
5Χ5, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβο, τένις και 
τζούντο, καθώς και προγράμματα 
εκμάθησης κολύμβησης για παιδιά 5-
12 ετών και για εφήβους 13-18 ετών. 
Στο Κολυμβητήριο Γουδή λειτουργεί 

επίσης και η μικρή πισίνα με προγράμ-
ματα για παιδιά 3-5 ετών.  
Οι εγγραφές πραγματοποιούνται  
καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και το 
κόστος συμμετοχής για τα αθλήματα 
ποδόσφαιρο 5Χ5, μπάσκετ, βόλεϊ,  
στίβο και τένις είναι 10 ευρώ/ μήνα, 
ενώ για  το τζούντο είναι πέντε ευρώ/
μήνα. Για  να ενημερωθείτε σχετικά με 
το κόστος συμμετοχής στα προγράμμα-
τα ων κολυμβητηρίων καλείτε στο τηλ. 
210 5284877, ), από Δευτέρα έως Παρα-
σκευή, 09:00 – 15:00. 
Για περισσότερες πληροφορίες και εγ-
γραφές μπορείτε να ενημερωθείτε  

καλώντας στα γραφεία του ΟΠΑΝΔΑ  
(Δ/νση Αθλητισμού) στο τηλ. 210 
5284874, ενώ για τα προγράμματα  
εκμάθησης κολύμβησης μπορείτε να 
καλείτε στο τηλ. 210 5284877 (Τμήμα 
Κλειστών Αθλητικών Κέντρων και  
Κολυμβητηρίων), από Δευτέρα έως  
Παρασκευή,  09:00 – 15:00. 
Επίσης, στα Γυμναστήρια και στα κατά 
τόπους Αθλητικά Κέντρα που πραγματο-
ποιούνται  τα προγράμματα των  
Ακαδημιών. Δείτε αναλυτικά εδώ: 
http://www.opanda.gr/?p=3863 

Την ευκαιρία να συμμετάσχουν 
στην ποδηλατοδρομία που θα 
πραγματοποιηθεί με αφετηρία 
την πλατεία Συντάγματος, τη 
Δευτέρα 8 
Σεπτεμβρίου, 
θα έχουν οι 
φίλοι του 
ποδηλάτου 
που ζουν 
στην πρωτεύ-
ουσα. 
Η εκδήλωση 
διοργανώνε-
ται από τον 
Πανελλήνιο 
Σύλλογο «Ελληνική Εταιρεία 
για την Ινώδη Κυστική Νό-
σο» (Ε.Ε.Ι.Κ), στο πλαίσιο του 
εορτασμού της Παγκόσμιας 

Ημέρας για την Κυστική Ίνωση 
και τελεί υπό την αιγίδα ου Ο-
ΠΑΝΔΑ. 
Η ώρα εκκίνησης του αγώνα 

έχει οριστεί στις 5μ.μ 
στην πλατεία Συντάγ-
ματος  και ο τερματι-
σμός θα γίνει στην 
πλατεία Κεραμεικού.   
Σκοπός της εκδήλωσης 
είναι η ενημέρωση των 
πολιτών για την κληρο-
νομική και θανατηφό-
ρο αυτή νόσο της λευ-
κής φυλής. 
Για πληροφορίες μπο-

ρείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 
210 5284874 (καθημερινά 
09:00 έως 14:00). 

6ος Αγώνας  
«Δρόμου & περιπάτου 
Greece Race for the Cure 2014» 
Με το σύνθημα «Τρέξε και εσύ μαζί μας, στήριξε με την πα-
ρουσία σου την μάχη που δίνουμε καθημερινά ενάντια στον 
καρκίνο του μαστού», ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με 
καρκίνο του μαστού «Άλμα Ζωής» θα πραγματοποιήσει, την 
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, τον 6ο Αγώνα Δρόμου και Περιπά-
του «Greece Race for the Cure».  
Ο συγκεκριμένος αγώνας, ο οποίος  τελεί υπό την αιγίδα του 
ΟΠΑΝΔΑ, αποτελεί μία παγκόσμια πρωτοβουλία ευαισθη-
τοποίησης του κοινού για την πρόληψη του καρκίνου του 
μαστού και διοργανώνεται εδώ και 30 χρόνια σε περισσότε-
ρες από 140 πόλεις παγκοσμίως, σε συνεργασία με την  
αμερικανική οργάνωση Susan G. Komen for the Cure. 
Στη φετινή διοργάνωση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο 
Ζάππειο, αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από  
15.000 πολίτες κάθε ηλικίας.» 
 
Ώρα έναρξης 11.30 π.μ. 
 

 

http://www.opanda.gr/?p=3863


Διευθύνσεις και ωράριο λειτουργίας χώρων 
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Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων:                                                         
Ακαδημίας 50, στάση Μετρό: Πανεπι-
στήμιο , τηλ.: 210 3621601 –5284800 
Ώρες λειτουργίας εκθέσεων: Τρίτη έως 
Σάββατο 10.00 - 20.00,  Κυριακή 10.00 - 
14.00          

 

 

 

 

 

 

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων 
«Μελίνα»:                                                                                        
Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης – 
Θησείο, στάση Μετρό: Κεραμεικός,  
τηλ.: 210 34 52 150                                                               
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη έως Σάββατο 
10.00 - 20.00,  Κυριακή 10.00 - 14.00  

 

 

 

 

 

 

Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων:                                                                                                
Βασ. Σοφίας – Πάρκο Ελευθερίας, 
στάση Μετρό: Μέγαρο Μουσικής,  
τηλ.: 210 7224028 
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη  – Σάββα-
το:  10.00 –20.00, Κυριακή  10.00 – 

14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων:                                                                 
Κτήριο Μεταξουργείου,  Λεωνίδου 
και Μυλλέρου,  στάση Μετρό: Με-
ταξουργείο τηλ.: 210 5202420 & 421                                             
 Ώρες λειτουργίας: Τρίτη: 10:00 -
21:00, Τετάρτη - Σάββατο: 10:00-
19:00, Κυριακή: 10:00-15:00  
Δευτέρα κλειστά  
 

 

 

 

 

 

 

 

Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Δομοκού 2, Σταθμός Λαρίσης,  
Δανεισμός/αναγνωστήρια:  
210 8846011 
Εκπαιδευτικών προγραμμάτων &  
εκδηλώσεων: 210 8810884 & 210 
8846009 
Εφημερίδες -Περιοδικά- Φ.Ε.Κ. : 
210 8846012  
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα - Τρίτη - 
Πέμπτη - Παρασκευή: 09.00 –19.00, 
Τετάρτη: 09.00 -15.00 

 
 
 
 
 
 
Πολυχώρος Δήμου Αθηναίων 
«Αννα & Μαρία Καλουτά»: 
Τιμοκρέοντος 6α - Νέος Κόσμος 
τηλ.: 210 9344131  

Βρείτε μας:   

Για να μαθαίνετε πρώτοι όλες τις λεπτομέρειες…. 

Το newsletter είναι μηνιαία έκδοση του Τμήματος Προβολής & Επικοινωνίας  του Ο.Π.Α.Ν.Δ.Α. 
Επιμέλεια: Βιβή Χαρίτου  -  δημοσιογράφος 


