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Ένας νέος θεσμός «γεννιέται» στην Ηλιούπολη

Γ. Αναγνώστου, Δήμαρχος Ηλιούπολης
Συμπολίτισσες, συμπολίτες,
Οι Ημέρες Πολιτισμού στην Ηλιούπολη αυξάνονται και
εμπλουτίζονται μέσα από τη συνεχόμενη και εντατική έννοια μας για τα δρώμενα στην πόλη. Το πλούσιο πολιτισμικό μας παρελθόν, μας υπαγορεύει να θέτουμε αυστηρά
κριτήρια για προγράμματα υψηλής αισθητικής, όπου η
ψυχαγωγία συναντά την ακριβή της έννοια.
Παράλληλα, ο πολίτης βρίσκεται στο κέντρο της καλλιτεχνικής και εκπαιδευτικής διαδικασίας. Έχοντας δεσμευτεί για μια πολιτική ενός λαϊκού,
ανοιχτού σε όλους, πολιτισμού, πιστεύουμε πως ο καλύτερος τρόπος είναι
η ανάδειξη της νεανικής δημιουργίας, κύρια δε, της μαθητικής. Στόχος
μας δεν είναι μόνο η προβολή του Ελληνικού Πολιτισμού, αλλά και η ανάδειξη της πολιτισμικότητας και διαπολιτισμικότητας, μέσω της θεατρικής
αγωγής στην εκπαίδευση, καθώς και η πνευματική καλλιέργεια των αυριανών ευρωπαίων πολιτών.
Με το πρώτο Ευρωπαϊκό Σχολικό Φεστιβάλ Θεάτρου και Perfomance ανοίγουμε το δρόμο για ουσιαστική επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές και
τους εκπαιδευτικούς της Ευρώπης, προβάλλοντας, ταυτόχρονα, μηνύματα
κοινωνικής ευαισθησίας, όπως η οικολογική συνείδηση, ο σεβασμός στη
διαφορετικότητα, ο εθελοντισμός, κ.λπ.
Φίλες και φίλοι, με το πιλοτικό αυτό φεστιβάλ αποδεικνύουμε για άλλη μια
φορά πόσο σημαντική υπόθεση είναι για εμάς ο πολιτισμός. Ακολουθούμε
το μεταρρυθμιστικό μας σχέδιο, ανοίγουμε νέους ορίζοντες και αποδεικνύουμε έμπρακτα πως ο πολιτισμός, όντας κράμα ονείρου και τέχνης, δεν
έχει σύνορα.

Από 1-7 Νοεμβρίου,
το 1ο Πιλοτικό
Ευρωπαϊκό Σχολικό
Φεστιβάλ Θεάτρου
και Performance
Οι μαθητές από έξι χώρες της Ευρώπης δίνουν το Νοέμβριο
ραντεβού στην Ηλιούπολη και παρουσιάζουν τις παραστάσεις
τους, στο πλαίσιο του 1ου Πιλοτικού Ευρωπαϊκού Σχολικού
Φεστιβάλ Θεάτρου & Performance.
Τόπος συνάντησης, το Θέατρο του ∆ημαρχιακού Μεγάρου
της πόλης μας.

ilioupoli NL3.indd 1

9/22/08 5:48:00 PM

10 Σχολεία από 6 χώρες στέλνουν ισχυρό μήνυμα Πολιτισμού
Σεμινάρια

Workshops

Με αφορμή τη συνάντηση των μαθητών της Ευρώπης, θα πραγματοποιηθούν στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης
έξι τρίωρα σεμινάρια, για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

Ιδιαίτερης σημασίας είναι και τα
workshops, που θα παρακολουθήσουν τα παιδιά από τις 6 χώρες και
τα οποία θα επιχειρήσουν να τα μυήσουν στα «μυστικά» της μουσικής,
εικαστικής και σωματικής έκφρασης.

1. «Ελένη - Αντιγόνη, στο διάβα
των καιρών»
Εργαστήρι ∆ημιουργικής Γραφής
Εισηγήτρια: Μυρσίνη Λενούδια

Οι παραστάσεις του Φεστιβάλ
Στο 1ο Πιλοτικό Ευρωπαϊκό Σχολικό
Φεστιβάλ Θεάτρου και Performance
συμμετέχουν μαθητές 10 σχολείων
από έξι χώρες. Συγκεκριμένα:

Κοινό θέμα όλων είναι η προβολή της
διαφορετικότητας, οι ευρωπαϊκές αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και ειδικότερα, τα δικαιώματα των παιδιών.

Οι μαθητές Γυμνασίου του Athenée
Royal Huy από το Βέλγιο, παρουσιάζουν το έργο “The way it is” -αποτέλεσμα ενός εργαστηρίου δημιουργικής
γραφής- που κατακρίνει τον απόλυτο
τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς,
από όποιον κι αν αυτές προέρχονται.

Τέλος, οι μαθητές ∆ημοτικού από το
Maurice της Τσεχίας θα παρουσιάσουν επί σκηνής ένα παραστατικό
θέαμα, με τίτλο “Young”, που μιλάει
για την αναζήτηση της αγάπης και της
φιλίας.

Οι μαθητές Λυκείου του DavidHansemann-Schule από τη Γερμανία, θα παρουσιάσουν ένα σατυρικό
δρώμενο με τίτλο “Allmorgendlich”,
με θέμα της τις προκαταλήψεις που
έχει ο σύγχρονος άνθρωπος για τον
διπλανό του με μόνο κριτήριο την
εξωτερική του εμφάνιση.
Από την Ελλάδα, θα λάβουν μέρος
μαθητές από τα 3ο, 8ο, 11ο, 17ο ∆ημοτικά και το 3ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης,
οι οποίοι θα παρουσιάσουν το σχολικό μιούζικαλ «Μαζί». Η παράσταση
διαπραγματεύεται το θέμα της φιλίας
μεταξύ παιδιών από διαφορετικούς
πολιτισμικούς κόσμους.
Τα παιδιά του “Pontes Goese Lyceum”
του Bergweg της Ολλανδίας, παρουσιάζουν μια σύγχρονη performance, με
τον τίτλο “Supermen/ Superwomen”
και φιλοδοξούν μέσα από ένα παζλ
σκηνικών εικόνων να εκφράσουν τα
όνειρα, τις ελπίδες και τους φόβους
των παιδιών.
Από την αδελφή μας πόλη, το Ιάσιο
της Ρουμανίας, οι δωδεκάχρονοι μαθητές του “Colegium National Iasi” θα
μας παρουσιάσουν ένα σπονδυλωτό
θέαμα, που αποτελείται από 3 μέρη.

Πέρα από τις επίσημες συμμετοχές,
στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων, το θεατρικό εργαστήριο
του 7ου Γενικού Λυκείου Ζωγράφου
θα παρουσιάσει το έργο «Το Τρελοκομείο Συνεδριάζει», του μαθητή
Βαγγέλη Κραμπή, που έγραψε στο
πλαίσιο του μαθήματος Πολιτικής
Οικονομίας.
Το σύνολο των παραστάσεων του Φεστιβάλ, απευθύνεται, ακολουθώντας
την κοινή Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική
Πολιτική, σε μαθητές από Ε’ ∆ημοτικού και άνω, τάξη στην οποία ξεκινάει και επίσημα η Θεατρική Αγωγή στο
αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας.
Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, τα παιδιά από τις 6 χώρες θα συμμετάσχουν
από κοινού σε πλήθος δραστηριοτήτων (περιήγηση σε αρχαιολογικούς
και πολιτιστικούς χώρους, εκδρομές,
φιλοξενία σε ελληνικά σπίτια, μουσικές βραδιές κ.ά.) που θα τους προσφέρουν αφ’ ενός τη δυνατότητα
μιας ουσιαστικής επικοινωνίας και αφ’
ετέρου την ευκαιρία να γνωρίσουν τις
φυσικές ομορφιές, την ιστορία και την
κουλτούρα της χώρας μας.

2. «Ρυθμός - Χώρος - Αντικείμενα»
Η κίνηση των μαθητών στα σύγχρονα εκπαιδευτικά δρώμενα
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Μίχας
3. «Ο Εγωιστής Γίγαντας»
∆ιαθεματική προσέγγιση Ευέλικτη Ζώνη
Εισηγήτρια: Μελίνα Χατζηγεωργίου
4. «Για ένα Χειροποίητο Θέατρο: Από
την Ιστορία μου στην Ιστορία μας»
Προσέγγιση της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου
Εισηγήτρια: Τζωρτζίνα Κακουδάκη
5. «Μουσική και εκπαιδευτική συνεργασία»
Εισηγήτρια: ∆ήμητρα Τρυπάνη
6. «Βασικές αρχές κινηματογράφησης»
Εισηγήτρια: Μαρία Λεωνίδα

Συγκεκριμένα,

• Η ολλανδέζα καθηγήτρια θεάτρου, Josien de Graaf, με την
παρότρυνση «Ας παίξουμε»,
θα αναζητήσει μαζί με τα παιδιά
τους πιθανούς τρόπους επικοινωνίας ανάμεσα σε ανθρώπους
που δε μιλούν την ίδια γλώσσα.

• Ο μουσικός Μιχάλης Κλαπάκης,
θα συναντήσει τους μαθητές
μέσα από τη λαϊκή θυμοσοφία
– έτσι όπως μπορούμε να τη βιώσουμε σήμερα – σε ένα σεμινάριο με τον τίτλο «∆άχτυλα μαγικά μέσα στο ρυθμό σας θέλω
να χαθώ».

• Η ζωγράφος Αιμιλία Μπαντούνα θα προσκαλέσει τα παιδιά σε
ένα εικαστικό δρώμενο, με θέμα
«Οι θεοί του Ολύμπου» και θα
τους ζητήσει να αναπαραστήσουν, με τη δύναμη της φαντασίας τους, την εμφάνιση των θεών
αν ζούσαν στον 21ο αιώνα.

Φίλες και φίλοι,
Το Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήμου Ηλιούπολης, με την αμέριστη στήριξη του ∆ημάρχου μας, κάνει το όνειρο πραγματικότητα, διοργανώνοντας ένα μοναδικό στο είδος
του Φεστιβάλ, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της κ. Φωτεινής Σωτήρχου, το οποίο
αποδεικνύει στην πράξη ότι ως ∆ήμος επενδύουμε πολλά στη νέα γενιά της πόλης.
Είναι δε, ιδιαίτερα ενθαρρυντικό αλλά και συγκινητικό ότι, από την πρώτη κιόλας
χρονιά, αποκτήσαμε την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, κερδίσαμε την υποστήριξη σημαντικών φορέων, όπως του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, της
Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών
ενώ, παράλληλα, άνθρωποι εγνωσμένου κύρους στο χώρο των γραμμάτων και
των τεχνών αγκάλιασαν την προσπάθειά μας και συγκρότησαν μία επιτροπή, πολύτιμη για το σωστό και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό του Φεστιβάλ. Είμαι βέβαιη
ότι με την ίδια θέρμη θα αγκαλιάσουν το όραμά μας για τις τέχνες και την εκπαίδευση και οι Ηλιουπολίτες.
Η Πρόεδρος

Πόλυ Βλάχου
Τιμητική Επιτροπή
Ζαραμπούκα Σοφία, Συγγραφέας
Κατσικονούρης Βασίλης, Συγγραφέας
Μανωλόπουλος Νικόλαος, Γενικός ∆ιευθυντής Μεγάρου Μουσικής
Μεγαπάνος Κωστής, Σκηνοθέτης / Ηθοποιός / Συγγραφέας, επί χρόνια
Υπεύθυνος της Παιδικής Σκηνής του Εθνικού
Θεάτρου
Μπακονικόλα Χαρά, Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Παπαΐωάννου Μπάμπης, Προϊστάμενος Ειδικής Αγωγής στο Υπουργείο
Παιδείας
Πετρίτης Σπύρος, Πρόεδρος Πανελληνίου Συλλόγου Θεατρολόγων
Χωματά Αικατερίνη, Φιλόλογος, ∆ιευθύντρια 1ου Λυκείου Ηλιούπολης,
∆ημοτική Σύμβουλος Ηλιούπολης.

Ο Νοέμβρης, φέτος, στην Ηλιούπολη προβλέπεται…διαφορετικός!

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α
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Τέχνη και Πολιτισμός, για κάθε πολίτη, κάθε ηλικίας
16 προγράμματα από τα Εργαστήρια Τέχνης του Πολιτιστικού μας Κέντρου
Το Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήμου Ηλιούπολης πρωταγωνιστεί με τα προγράμματά του στην προσπάθεια για την καλλιέργεια της καλλιτεχνικής ευαισθησίας των κατοίκων, κάθε ηλικίας, της πόλης μας. Στο πλαίσιο αυτό θα λειτουργήσουν
το έτος 2008-2009 τα παρακάτω εργαστήρια τέχνης:

Χορωδιακά Σύνολα

Εργαστήρι
Εικαστικών Τεχνών

•

Μικτή ∆ημοτική Χορωδία (έως 55
ετών)

•

Εργαστήρι Ζωγραφικής - Παιδικό
Τμήμα (από 5 έως 12 ετών)

•

•

Εργαστήρι Ζωγραφικής – Εφηβικό Τμήμα (από 12 έως 18 ετών)

Νέο Φωνητικό Σύνολο (από 18
ετών)

•

•

Εργαστήρι Ζωγραφικής – Τμήμα
Ενηλίκων (από 18 ετών)

Παιδική Χορωδία (από 7 έως 14
ετών)

•

•

Εργαστήρι Βυζαντινής Αγιογραφίας (από 18 ετών)

Εκκλησιαστική Χορωδία (δέχεται
άτομα με βασικές μουσικές γνώσεις)

•

Εργαστήρι Σκιτσογραφίας – Παιδικό/ Εφηβικό Τμήμα (από 7 έως
17 ετών)

•

Εργαστήρι Σκιτσογραφίας – Τμήμα Ενηλίκων (από 18 ετών)

Μουσικό Εργαστήρι
•

Εργαστήρι εκμάθησης κλασικής
κιθάρας (από 5 ετών)

Θεατρικό Εργαστήρι
•

Παιδικό Τμήμα (από 6 έως 12
ετών)

•

Εφηβικό Τμήμα (από 12 έως 17
ετών)

•

Τμήμα Ενηλίκων (από 18 ετών)

Μουσικά Σύνολα
•

∆ημοτική Φιλαρμονική «Απόστολος Μόσχος» (από 7 ετών)

•

Συμφωνική Μαθητική Ορχήστρα
«Νικόλαος Μάντζαρος» (δέχεται
σπουδαστές οργάνων ορχήστρας
από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης)

Οι εγγραφές στα Εργαστήρια Τέχνης ξεκίνησαν, όπως
κάθε χρόνο, στις 15 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν
έως τις 26 Σεπτεμβρίου,
στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης (Σοφοκλή Βενιζέλου
& Μαρίνου Αντύπα), από
∆ευτέρα έως Παρασκευή:
9:00 – 13:00 και ∆ευτέρα &
Τετάρτη: 17:00 – 20:00.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει
να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα και
σχετικό έγγραφο, το οποίο
να αποδεικνύει ότι είναι κάτοικοι Ηλιούπολης (π.χ. λογαριασμός ∆ΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.).
Η ηλικία των παιδιών, που
επιθυμούν να εγγραφούν
για πρώτη φορά στα Εργαστήρια, θα πρέπει να επιβεβαιώνεται με την επίδειξη
σχετικού εγγράφου (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, βιβλιάριο υγείας).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα:
210 9940699 / 210 9920393
Η συμμετοχή σε όλα τα
Εργαστήρια Τέχνης του Πολιτιστικού Κέντρου ∆ήμου
Ηλιούπολης είναι δωρεάν.

Κύκλος Έντεχνης Μουσικής
«Ανοίγουμε τα φτερά μας» και έξω από την Ηλιούπολη
- κιθάρα και Παναγιώτη ∆ράκο – φλάουτο ενώ στο δεύτερο μέρος, το μουσικό σύνολο «Ολυμπιακό Τρίο», με
τους Νίνα Πατρικίδου – βιολί, Στάθη
Μαυρομμάτη – σαξόφωνο και Λουντμίλα Πασχαλίδου – πιάνο.

Για τρίτη συνεχή χρονιά πραγματοποιείται ο Κύκλος Έντεχνης Μουσικής
«Ήχων ΑκρΌασις», μια πρωτοβουλία
του Πολιτιστικού Κέντρου Ηλιούπολης με την αιγίδα της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών. Οι εκδηλώσεις
αυτές τα προηγούμενα χρόνια ήταν
αφιερωμένες σε συνθέτες και ερμηνευτές από την πόλη μας, αλλά από
φέτος «ανοίγουμε τον Κύκλο» και φιλοξενούμε καλλιτέχνες και εκτός Ηλιούπολης.

Μία συναυλία με τη Νέλλη Σεμιτέκολο
στο πιάνο και τον Κωνσταντή Σφέτσα
στο βιολοντσέλο, ολοκληρώνει με τον
καλύτερο τρόπο τις εκδηλώσεις του
φετινού Κύκλου, την Κυριακή, 30 Νοεμβρίου.
Ο Κύκλος Έντεχνης Μουσικής ξεκινά
την Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, με αφιέρωμα στον διεθνώς καταξιωμένο τενόρο Αντώνη Κορωναίο, με τη συμμετοχή της υψιφώνου Ειρήνης Κυριακίδου,
του βαθύφωνου Χριστόφορου Σταμπόγλη και του πιανίστα ∆ημήτρη Γιάκα.
Την Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί συναυλία με έγχορδα και
πνευστά. Συμμετέχουν, στο πρώτο
μέρος, τo μουσικό σύνολο «∆ίφωνον»,
με τους Γιώργο Μαστρογιαννόπουλο
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Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν
οι «Ημέρες Γνωριμίας με τα όργανα της Συμφωνικής Ορχήστρας».
Συγκεκριμένα, την Παρασκευή, 21
Νοεμβρίου και την Παρασκευή, 5 ∆εκεμβρίου, οι μαθητές της Ε’ και της
Στ’ ∆ημοτικού των σχολείων της πόλης
μας μπορούν να γνωρίσουν από κοντά
τα όργανα της Συμφωνικής Ορχήστρας
«Νικόλαος Μάντζαρος».
Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Θέατρο του ∆ημαρχιακού
Μεγάρου.
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ΜΕΡΕΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
ΤΗΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ
Ο ∆ήμος Ηλιούπολης στηρίζει τις τοπικές παραδόσεις και τα ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία των κατοίκων της πόλης μας.
Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησαν στις 12 Σεπτεμβρίου οι εκδηλώσεις «Μέρες ∆ημιουργίας στην καρδιά της Ηλιούπολης».

Σύλλογος Ποντίων Ηλιούπολης «Η Τρυγώνα»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/09 «Υψηλάντεια 2008

Κ.Α.Π.Η. ∆ήμου Ηλιούπολης
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/09 «Ζωρζ Νταντέν» του Μολιέρου από το

Θέατρο Άλσους

Θεατροδρόμιο
ΤΡΙΤΗ 30/09 «Γιατρός
Πολιτιστική Έκφραση
Θέατρο Άλσους

Σύλλογος Ελευθεριανιτών Ναυπακτίας «Η Αγία
Παρασκευή»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 & ΣΑΒΒΑΤΟ 13/09 «Γιορτή του Τράγου»

με το στανιό» του Μολιέρου από την

Χαλικάκι

Ένωση Ρουμελιωτών Ηλιούπολης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/09 «Αντάμωμα Ρουμελιωτών»

Σύλλογος Λευκαδίων Ηλιούπολης «Η Φανερωμένη»
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/09 «Μουσικοχορευτική Παράσταση»

Πλατεία Παλαιών Πατρών Γερμανού (ΙΚΑ)

Θέατρο Άλσους

Σύλλογος Αρκάδων Ηλιούπολης «Ο Θ. Κολοκοτρώνης»
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/09 «Αρκαδία…από το χθες στο σήμερα»

Σύλλογος Κρητών Ηλιούπολης «Η Κρήτη»
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/09 «Παραδοσιακό Πατητήρι»

Θέατρο Άλσους

Πλατεία Παλαιών Πατρών Γερμανού (ΙΚΑ)
ΚΥΡΙΑΚΗ 21/09 «Γυναίκες στην Εκκλησία
του Αριστοφάνη
Θέατρο Άλσους

Μουσικά Σύνολα ∆ήμου Ηλιούπολης
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/09 «Μουσικοχορευτικό σταυροδρόμι»
∆ΕΥΤΕΡΑ 29/09 «Άξιον εστί»

του ∆ήμου»

Θέατρο Άλσους

Θεατρική Σκηνή Ηλιούπολης
∆ΕΥΤΕΡΑ 15/09 «Θεατρικά Μονόπρακτα»

Ρεμπέτικη Εστουδιαντίνα Ηλιούπολης
ΤΕΤΑΡΤΗ 01/10 «Μουσική βραδιά»

Θέατρο Άλσους

Θέατρο Άλσους

Ένωση Μικρασιατών και Κωνσταντινουπολιτών
ΤΕΤΑΡΤΗ 17/09 «Μικρασιάτικος Γάμος»

Ομοσπονδία Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/10 «Άξιον Εστί το φως …»

Θέατρο Άλσους

Θέατρο Άλσους

Σύλλογος Ηπειρωτών Ηλιούπολης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 & ΣΑΒΒΑΤΟ 20/09 «13ο Ηπειρώτικο Πανηγύρι»

Πολιτιστική Ομάδα «Ορίζοντες»
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/10 «Οι δούλες» του Ζαν Ζενέ

Πλατεία Παλαιών Πατρών Γερμανού (ΙΚΑ)

Θέατρο Δημαρχιακού Μεγάρου

Ιωνική και Πολιτιστική Στέγη Ηλιούπολης
ΤΡΙΤΗ 23/09 «Η μπακαλοταβέρνα της Σμύρνης»

Θεατρικό Εργαστήρι ∆ήμου Ηλιούπολης – Τμήμα
Ενηλίκων
ΣΑΒΒΑΤΟ 11 & ΚΥΡΙΑΚΗ 12/10 «Η Τρισεύγενη» του Κωστή

Θέατρο Άλσους
8-14/09 Έκθεση Φωτογραφίας
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης

Νίκου Ουζούνογλου

Παλαμά
Θέατρο Άλσους

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 20:30 • ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

∆.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
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