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Φέτος κάναμε πράξη το λαϊκό
πολιτισμό δίνοντας την ευκαιρία
στους δημότες μας να προσεγγίσουν
όλων των ειδών τις τέχνες. Σεβόμενοι
τη διασπορά του λαϊκού πολιτισμού
στην τοπική μας κοινωνία, φέτος
πράξαμε ό,τι είναι δυνατόν για
ποιοτική αναβάθμιση των θεσμικών
εκδηλώσεων και όχι μόνο, που
διοργανώνει το πολιτιστικό μας
κέντρο. ∆εκαέξι (16) θεματικές
περίοδοι έφεραν τους συνδημότες μας κοντά σε όλα τα
είδη της τέχνης. Ξεχωριστές παρουσίες καλλιτεχνών,
πνευματικών ανθρώπων της χώρας μας, αλλά και έργα
μαθητών εργαστηρίων του πολιτιστικού μας κέντρου
κόσμησαν την πόλη μας. Καινοτόμες απόπειρες απέδειξαν
πως οι συνδημότες μας ανταποκρίνονται στο κάλεσμα
της σύγχρονης οπτικής του πολιτισμού.
Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερη, τα θεάματα αρκούντως
προσεγμένα και η πολιτική βούλησή μας εκφράστηκε
μέσα από τη διοργάνωση επιτυχημένων εκδηλώσεων.
Θέλω να ευχαριστήσω την Πρόεδρο κ. Πολυξένη Βλάχου
και όλο το ∆.Σ του Πολιτιστικού Κέντρου, αλλά και όλους
τους εργαζόμενους του ∆ήμου για τη συμβολή τους σε
αυτές τις εκδηλώσεις.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας που
μας προτρέπει σε μία πιο δημιουργική χρονιά το 2009.
Γιάννης Αναγνώστου,
∆ήμαρχος Ηλιούπολης

Για όλους εμάς στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ηλιούπολης, το 2008 ήταν
μια χρονιά γεμάτη και δημιουργική.
Πιστέψαμε από την αρχή ότι ο πολιτισμός, η καλλιτεχνική έκφραση και
η πρόσβαση στην ποιοτική ψυχαγωγία, αποτελούν ανάγκη και δικαίωμα
κάθε συμπολίτη μας. Είναι το μέσο
για μια καλύτερη ποιότητα ζωής,
για μια πιο ζωντανή, πιο ανθρώπινη
πόλη.
Όλους αυτούς τους μήνες, δώσαμε τον καλύτερό μας
εαυτό για να κάνουμε τον πολιτισμό κομμάτι της καθημερινότητας όλων των κατοίκων της Ηλιούπολης. Με
281 ημέρες παρουσίας στα δρώμενα της πόλης μας. Με
δεκάδες ξεχωριστές εκδηλώσεις, που κάλυψαν όλα τα
είδη και τις μορφές τέχνης. Με προσεκτικά επιλεγμένες
προτάσεις από την κλασσική και τη λαϊκή παράδοση, μέχρι τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή. Με θεματικές
περιόδους και προγράμματα που έδωσαν την ευκαιρία
σε μικρούς και μεγάλους να μάθουν, να διασκεδάσουν,
να περιπλανηθούν στα μονοπάτια της μουσικής, του θεάτρου, της λογοτεχνίας, των εικαστικών.
Καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας για τη φετινή χρονιά, χάρη στην αμέριστη στήριξη του ∆ημάρχου
Ηλιούπολης, του κ. Αναγνώστου, χάρη στη δουλειά και
το μεράκι των συνεργατών μου στο Πολιτιστικό Κέντρο,
αλλά κυρίως χάρη στη δική σας ανταπόκριση. Το ενδιαφέρον και η συμμετοχή σας στις δράσεις μας υπήρξε η
μεγαλύτερη πηγή δύναμης, ικανοποίησης, αλλά και ευθύνης για τη συνέχεια.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους!
Πόλυ Βλάχου,
Πρόεδρος Πολιτιστικού Κέντρου
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ
Οκτώβριος - ∆εκέμβριος 2008
Το Πολιτιστικό Κέντρο χάραξε επτά διαδρομές στον πολιτιστικό χάρτη
της Αττικής και πρόσφερε την ευκαιρία στους πολίτες της Ηλιούπολης
να επισκεφτούν μοναδικές εκθέσεις, να απολαύσουν ξεχωριστές συναυλίες και να ξεναγηθούν σε σημαντικά μνημεία, με μειωμένο εισιτήριο και δωρεάν μεταφορά.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
13-21/12 2008
Το Πολιτιστικό Κέντρο αποχαιρετά μία πλούσια σε πολιτιστικά δρώμενα
και ενδιαφέρουσα σε εμπειρίες χρονιά, με μία εβδομάδα εορταστικών εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους. Συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις,
εικαστικά εργαστήρια κ.ά. ζωντανεύουν το πνεύμα των Χριστουγέννων
και μας προετοιμάζουν με τον καλύτερο τρόπο για να υποδεχτούμε το
νέο έτος.

ΜΕΡΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡ∆ΙΑ
ΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
12/09-12/10 2008

ΚΥΚΛΟΣ ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
«Ήχων ΑκρΌασις»
16-30/11 2008

Η Ηλιούπολη παρουσίασε και φέτος με υπερηφάνεια το πολύτιμο
πολιτιστικό της δυναμικό. Όπως κάθε Φθινόπωρο, όλοι οι τοπικοί και
πολιτιστικοί σύλλογοι - με εκατοντάδες μέλη και πολύχρονη πορεία
- έστησαν το δικό τους Φεστιβάλ στην καρδιά της πόλης, πειραματίστηκαν, γλέντησαν και αναζήτησαν δρόμους έκφρασης μέσα από τις
παραδόσεις και τις τέχνες.

Το Πολιτιστικό Κέντρο, επιδιώκοντας να καλύψει ακόμα και τις πιο εξειδικευμένες προτιμήσεις του κοινού, παρουσίασε τρεις συναυλίες με καταξιωμένους ερμηνευτές της έντεχνης μουσικής - ανάμεσα τους τον τενόρο
Αντώνη Κορωναίο, την πιανίστα Νέλλη Σεμιτέκολο, καθώς και τα μουσικά
σύνολα «Difonon Duo» και «Ολυμπιακό Τρίο».

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
10-21/07 & 27/08 - 11/09 2008
Μερικά από τα πιο καταξιωμένα θεατρικά και μουσικά σχήματα έκαναν
στάση στην πόλη μας, χαρίζοντάς μας 14 «φωτεινές» βραδιές ψυχαγωγίας και διασκέδασης.

1ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΙΚΟ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΑΤΡΟΥ & PERFORMANCE
01-07/11 2008
Ένα μοναδικό πολιτιστικό γεγονός για την πόλη μας, συγκέντρωσε για
μία εβδομάδα σχολεία από έξι ευρωπαϊκές χώρες, για να μοιραστούν με
τη μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα της Ηλιούπολης και των όμορων
∆ήμων, τους προβληματισμούς και τα όνειρά τους, μέσα από σχολικές
παραστάσεις, βιωματικά σεμινάρια και καλλιτεχνικά εργαστήρια.
Τις θεατρικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις πλαισίωσαν ένα πλήθος
παράλληλων δράσεων. Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και
ιδρύματα πολιτισμού, περιηγήσεις στο ελληνικό τοπίο και πολλά άλλα
happenings, έδωσαν την ευκαιρία στα παιδιά να γνωριστούν και να δημιουργήσουν δεσμούς φιλίας και επικοινωνίας.
Για το Πολιτιστικό Κέντρο, το Φεστιβάλ αυτό αποτελεί το εφαλτήριο για
την εφαρμογή μιας μακρόπνοης πολιτικής στο χώρο της εκπαίδευσης
και των τεχνών. Μιας πολιτικής που θα ανοίγει νέους ορίζοντες για τους
μαθητές της Ηλιούπολης, φέρνοντάς τους σε επαφή με την υπόλοιπη
Ελλάδα, την Ευρώπη και τον κόσμο.
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8ος ∆ΙΕΘΝΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-ΚΛΑΣΙΚΟΥ
& ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ HELLAS
02-06/07 2008
Για δεύτερη χρονιά, η Ηλιούπολη φιλοξένησε ένα θεσμό διεθνούς εμβέλειας, που έδωσε στο κοινό την ευκαιρία να απολαύσει εκπληκτικές ερμηνείες νέων ταλαντούχων χορευτών από όλο τον κόσμο.
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5η ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
18-29/06 2008

12η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩ∆ΙΩΝ
12/04 2008

Για δώδεκα ημέρες η Ηλιούπολη έγινε πόλος έλξης για τους βιβλιόφιλους
της Αττικής. Συναυλίες, παρουσιάσεις συγγραφέων και θεατρικά δρώμενα πλαισίωναν καθημερινά την έκθεση, χαρίζοντας ζωντάνια και ρυθμό
στο κέντρο της πόλης.

Χορωδιακά σύνολα από διάφορα μέρη της Ελλάδας συναντήθηκαν στο
καθιερωμένο ανοιξιάτικο «ραντεβού» τους και μοιράστηκαν με το κοινό
της Ηλιούπολης αγαπημένα τραγούδια και μελωδίες.

19η ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
09/05-20/06 2008
Η Συνάντηση, ένας από τους πιο παλιούς πολιτιστικούς θεσμούς, έδωσε και φέτος το βήμα στους μαθητές της πόλης μας, για να εκφράσουν
τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τις ευαισθησίες τους, μέσα από τη
συμμετοχή τους σε ποικίλα καλλιτεχνικά δρώμενα.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΗΣ
Για μια ακόμη χρονιά, τα Εργαστήρια Τέχνης (Εργαστήρια Θεάτρου, Ζωγραφικής, Αγιογραφίας, Σκιτσογραφίας, Μουσικής, Χορωδιακά και Μουσικά Σύνολα) αναδείχθηκαν σε πυρήνες μάθησης, δημιουργίας και έκφρασης για τους πολίτες της Ηλιούπολης. Η δουλειά όλων των Τμημάτων
παρουσιάστηκε στο κοινό, αποσπώντας τις καλύτερες εντυπώσεις και
αποδεικνύοντας ότι το Πολιτιστικό Κέντρο μπορεί να παράγει πρωτότυπο
καλλιτεχνικό έργο με το ανθρώπινο δυναμικό του ∆ήμου μας.

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
14-20/04 2008
Την κατανυκτική ατμόσφαιρα των ημερών ανέδειξαν με τις συναυλίες
τους τα Μουσικά Σύνολα του ∆ήμου μας και η καταξιωμένη υψίφωνος, κα
Βαρβάρα Γκαβάκου, με μαθητές της και καλλιτέχνες της Λυρικής Σκηνής.
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ΑΠΟΚΡΙΕΣ-ΚΟΥΛΟΥΜΑ
02-10/03 2008
Το πνεύμα των Αποκριών μεταμόρφωσε τις πλατείες της πόλης σε χώρους
χαράς και διασκέδασης για τους μικρούς κατοίκους της Ηλιούπολης. Το
Χαλικάκι και ο Προφήτης Ηλίας φιλοξένησαν τον παραδοσιακό εορτασμό
της Καθαρής ∆ευτέρας, σε ένα μεγάλο γλέντι με μουσική, χορό και πατροπαράδοτα εδέσματα.

ΜΗΝΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
03-27/02 2008
Ο Φεβρουάριος ήταν αφιερωμένος στους φίλους του βιβλίου, οι οποίοι
είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με αγαπημένους συγγραφείς, όπως
ο Βασίλης Βασιλικός, η Αθηνά Κακούρη, η Ελιάνα Χουρμουζιάδου, ο Βασίλης Κατσικονούρης, η Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ, η Λίτσα Ψαραύτη & ο
Κωστής Γκιμοσούλης.

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
25/01-02/04 2008
Το Πολιτιστικό Κέντρο, με στόχο να συμβάλει στον εμπλουτισμό της καλλιτεχνικής παιδείας στα σχολεία της Ηλιούπολης, υλοποίησε στις αρχές
του έτους δύο κύκλους σεμιναρίων - βιωματικών εργαστηρίων για τους
δασκάλους και τους καθηγητές της πόλης μας. Τα σεμινάρια διοργανώθηκαν σε συνεργασία με το Πανελλήνιο ∆ίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, προτείνοντας μία παιδαγωγική μέθοδο με κέντρο το μαθητή και
έμφαση στις παραστατικές τέχνες.
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ
∆ΙΜΗΝΟ
2009
12/01-17/03

Το Πολιτιστικό Κέντρο, με στόχο να συμβάλει στην αισθητική καλλιέργεια
των πολιτών και στην ανάδειξη των δημιουργικών δυνάμεων της πόλης μας,
φιλοξενεί στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, εκθέσεις εικαστικών, καταξιωμένων αλλά και νεότερων δημιουργών:
12-25/01 Έκθεση ζωγραφικής του Ιωσήφ Χατζηπαυλή
26/01-01/02 Έκθεση ψηφιδωτού της Βάσως Φλώρου & έκθεση
φωτογραφίας του ∆ημήτρη Καρπούζη
02-08/02 Έκθεση γλυπτικής του Αριστείδη Πατσόγλου
09-22/02 Έκθεση ζωγραφικής του Παναγή Γαβριελάτου
04-10/03 Έκθεση φωτογραφίας της Άννας Χατζηστεφάνου
& της Ευτυχίας Γεωργάκη
11-17/03 Ομαδική έκθεση ζωγραφικής της Σοφίας ∆ημοπούλου,
του Παναγιώτη Καλαπτσή και της Μαρίας Κοττή

Παναγής Γαβριελάτος

ς

ηπαυλή
Ιωσήφ Χατζ

Άννα Χατζηστεφάνου

Βάσω Φλώρου

ς
Δημήτρης Καρπούζη

Πατσόγλου
Αριστείδης
Μαρία Κοττή

υ
Σοφία Δημοπούλο

Ευτυχία Γεωργάκη

Τάκης Καλαπτσής

Τα εγκαίνια κάθε έκθεσης θα πραγματοποιούνται την πρώτη ημέρα λειτουργίας της στις 18:30
Ώρες λειτουργίας εκθέσεων: καθημερινά από τις 18:00 έως τις 21:30

∆.Σ.
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ

Πρόεδρος Πόλυ Βλάχου
Αντιπρόεδρος Γιώργος Παπανικολάου
Μέλη Ρωμαίου Μαίρη, Γρηγοράκος Παναγιώτης, Φιλίππου Γεωργία, Μπουτσέλη Ζωή,
Σταματοπούλου Βαρβάρα, Βουράκη - ∆ιαμαντοπούλου Αγγελική, Παπαδάκη Χρύσα,
Χωματά Αικατερίνη, Κυραϊλίδης Χαράλαμπος, Μαρκουλάκη Ευφροσύνη, Χόρτη Σταυρούλα,
Καϋμενάκη Μαρία, Λένης Γιώργος

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
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