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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Ενηµερωτική Έκδοση Πολιτιστικού Κέντρου ∆ήµου Ηλιούπολης



Τεύχος 7



∆εκέµβριος 2009

Χρόνια πολλά
Το πνεύµα των Χριστουγέννων ζωντανεύει και φέτος στις εκδηλώσεις
του Πολιτιστικού Κέντρου του ∆ήµου Ηλιούπολης
και παρασύρει όλη την πόλη στην εορταστική του ατµόσφαιρα

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ
ΜΕΛΩ∆ΙΕΣ
Κυριακή, 20 ∆εκεµβρίου
19.30: «Ένα ελληνικό & ένα ευρωπαϊκό χριστουγεννιάτικο παραµύθι» από τη
Συµφωνική Μαθητική Ορχήστρα του ∆ήµου Ηλιούπολης «Ν. Μάντζαρος», την
Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής «Μ. Λοΐζος», την Παιδική Χορωδία του ∆ήµου
Ηλιούπολης, τις Μαθητικές Χορωδίες 6ου Γυµνασίου Ηλιούπολης, 1ου Γυµνασίου
Υµηττού και 2ου Γυµνασίου Βύρωνα και µε τη συνεργασία νέων ηθοποιών, στο
Θέατρο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου. ∆ιευθύνει ο Γιώργος Σιωράς.

∆ευτέρα, 21 ∆εκεµβρίου
18.00: Ύµνοι και κάλαντα της Ελλάδας και ευρωπαϊκά τραγούδια των
Χριστουγέννων από το Νέο Φωνητικό Σύνολο και τη ∆ηµοτική Χορωδία
Ηλιούπολης, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής. ∆ιευθύνει η Βαρβάρα Κουτίβα.
19.30: Χριστουγεννιάτικη συναυλία από τη Φιλαρµονική του ∆ήµου Ηλιούπολης
«Απόστολος Μόσχος», στο Θέατρο του ∆ηµαρχιακού Μεγάρου. ∆ιευθύνει ο
Φραγκίσκος Κοντορούσης.

ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 ∆εκεµβρίου - 2, 3 Ιανουαρίου
17:00 -19:00: Η Αγιοβασιλίτσα κάνει στάση στην Πλατεία Φλέµινγκ και στην
Πλατεία Ανεξαρτησίας για να ενώσει τα παιδιά της πόλης σε µια µεγάλη,
χαρούµενη παρέα και να τους χαρίσει µοναδικές στιγµές κεφιού µέσα από
πρωτότυπα και διασκεδαστικά οµαδικά παιχνίδια . Έτσι, κάθε απόγευµα, δίπλα
στο carousel και στο ηλεκτρικό τρενάκι, µία έκπληξη θα περιµένει τους µικρούς
µας φίλους. Καλικάντζαροι και ξωτικά θα κάνουν απρόσµενες εµφανίσεις και θα
ξεσηκώσουν µε τα καµώµατά τους τα παιδιά. Όλοι µαζί θα παίξουν τσουβαλοδροµία,
σκυταλοδροµία και διελκυστίνδα, θα συναρµολογήσουν παζλ, θα χτίσουν γιγάντια
τζένκα, θα «απογειωθούν» µε το χαρούµενο αλεξίπτωτο, θα φτιάξουν µπαλονοκατασκευές, θα χρωµατίσουν τις φατσούλες τους, όπως και ...πολλά άλλα που θα µας τα
αποκαλύψουν στο ραντεβού µας στις πλατείες της Ηλιούπολης.

Κυριακή 27, ∆εκεµβρίου
11:00 -14:00: Το τελευταίο κυριακάτικο πρωινό του χρόνου δε θα µπορούσε να µην είναι διαφορετικό από τα άλλα... Για τρεις ώρες τα
παιδιά θα συναντηθούν στην Πλατεία Φλέµινγκ και στην Πλατεία Ανεξαρτησίας και θα γίνουν πρωταγωνιστές σε ένα εορταστικό
διαδραστικό πρόγραµµα . Εκπαιδευµένοι εµψυχωτές θα τα οργανώσουν σε οµάδες και θα τους αναθέσουν «αποστολές», που απαιτούν την
ενεργή συµµετοχή τους: τα παιδιά πρέπει να φτιάξουν πήλινα χριστουγεννιάτικα στολίδια και να επιλέξουν προσεκτικά δώρο για κάθε σπίτι.
Στο τέλος...θα προσπαθήσουν να τα παραδώσουν µέσα από τις καµινάδες!

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ
Η παρουσία του Πολιτιστικού Κέντρου δεν περιορίζεται στην Ηλιούπολη αλλά εκτείνεται και εκτός των ορίων του ∆ήµου, καθώς έχει χαράξει
12 διαδροµές στον πολιτιστικό χάρτη της Αττικής , από το Νοέµβριο του 2009 έως το Μάρτιο του 2010 , προσφέροντας την
ευκαιρία στους κατοίκους της πόλης µας να επισκεφτούν µοναδικές εκθέσεις, να απολαύσουν ξεχωριστές µουσικές, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις και να ξεναγηθούν σε σηµαντικά µνηµεία, µε µειωµένο οµαδικό εισιτήριο και δωρεάν µεταφορά µε το λεωφορείο του ∆ήµου.
Ήδη πολλοί συµπολίτες µας ξεναγήθηκαν στην έκθεση γλυπτών του Edgar Degas στο Μουσείο Ηρακλειδών, έµαθαν για τη ζωή και το έργο του Van
Gogh σε ειδική προβολή στο θόλο του Πλανηταρίου, παρακολούθησαν την εξαιρετική παράσταση του Εθνικού Θεάτρου «Το τρίτο στεφάνι», διασκέδασαν µε τον Άη Βασίλη πάνω σε παγοπέδιλα στην καινούργια παράσταση του «Holiday on ice» και στις 27 ∆εκεµβρίου θα απολαύσουν από κοντά το
φηµισµένο µπαλέτο της Εθνικής Όπερας του Κιέβου στην παράσταση «Σταχτοπούτα», στο Μέγαρο Μουσικής.
Τον Ιανουάριο του 2010 θα αρχίσουν οι δηλώσεις συµµετοχής για τις επόµενες «διαδροµές», στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο Εθνικό Θέατρο, στο
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στο Θέατρο Αθηνά και στο Μέγαρο Μουσικής.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο του Πολιτιστικού Κέντρου: 210 9940699. Οι θέσεις είναι περιορισµένες και τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας.
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Εκπαίδευση
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ
Μία από τις σηµαντικότερες υπηρεσίες,
που παρέχει το Πολιτιστικό Κέντρο στους
κατοίκους της πόλης µας, είναι τα δωρεάν
µαθήµατα καλλιτεχνικής παιδείας στα
Εργαστήρια Τέχνης.
Tα τελευταία τρία χρόνια γίνεται µία ακόµα πιο εντατική προσπάθεια διεύρυνσης και
ανανέωσης των εργαστηρίων µε νέους
και σύγχρονους κύκλους µαθηµάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, δηµιουργήθηκαν νέα
Εργαστήρια, όπως αυτά της εκµάθησης
κλασικής και ηλεκτρικής κιθάρας για
παιδιά, έφηβους και ενήλικες, σε ατοµικό
µάθηµα, των αποφοίτων της ζωγραφικής,
στο οποίο οι τελειόφοιτοι του τετραετούς
Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου, Πόλυ Βλάχου στα εγκαίνεια της
κύκλου µαθηµάτων του εργαστηρίου έχουν την
Έκθεσης Βιβλίου µε τη συµµετοχή τµηµάτων των Εργαστηρίων Τέχνης
ευκαιρία να αξιοποιήσουν το σύνολο των
τεχνικών που έµαθαν και να το αποτυπώσουν σε µία «διπλωµατική» εργασία και, τέλος, του τµήµατος ζωγραφικής εφήβων, που
επιδιώκει, πέραν όλων των άλλων, να λειτουργήσει υποστηρικτικά και προπαρασκευαστικά για όσους νέους επιθυµούν να
ακολουθήσουν σπουδές στον τοµέα των εικαστικών.
Παράλληλα, βελτιώθηκε η λειτουργία τους µε τη δηµιουργία ολιγοµελών τµηµάτων ώστε να αναβαθµιστεί η ποιότητα των
µαθηµάτων, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκαν τα τµήµατα του κάθε Εργαστηρίου, ώστε να εξυπηρετηθούν περισσότεροι δηµότες.
Τα Εργαστήρια προσφέρουν επίσης µε συνέπεια και υπευθυνότητα, στους χιλιάδες συµπολίτες µας που τα παρακολουθούν κάθε
χρόνο, θεωρητικές γνώσεις και τεχνική κατάρτιση για το θέατρο, τα εικαστικά και τη µουσική, ευκαιρίες δηµιουργικής
απασχόλησης και αυτοέκφρασης καθώς και δεξιότητες αξιοποιήσιµες ακόµα και για την απόκτηση ενός επιπλέον εισοδήµατος.
Αξίζει να αναφερθεί η διαρκής και ενεργής παρουσία των µελών των Εργαστηρίων στην πολιτιστική ζωή της πόλης µας,
µε συµµετοχές σε πλήθος καλλιτεχνικών δράσεων και πολιτιστικών θεσµών της αλλά και η αξιοσηµείωτη δραστηριότητά τους εκτός
των ορίων της Ηλιούπολης, µε εµφανίσεις σε φεστιβάλ και εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
Η διαδραστικότητα των τεχνών, που αποτελεί πλέον το κυρίαρχο πνεύµα του Πολιτιστικού Κέντρου, εφαρµόζεται επίσης
σε όλες τις εκδηλώσεις των Εργαστηρίων σε µια διαλεκτική σχέση και συνεργασία µεταξύ των τµηµάτων του.
Η επιτυχία αυτή των Εργαστηρίων επιβεβαιώνεται εµπράκτως µε την αύξηση του αριθµού των αιτήσεων, που ξεπερνά τις
2000 ετησίως, ενώ σε µερικά τµήµατα η αύξηση αυτή έχει πενταπλασιαστεί από το 2007 και µετά. Στην άνοδο αυτή, τόσο
στον αριθµό όσο και στο επίπεδο των µαθηµάτων και των εκδηλώσεων (εκθέσεις, συναυλίες, παραστάσεις κ.ά.) του κάθε τµήµατος, ιδιαίτερη είναι η συµβολή των ταλαντούχων ανθρώπων που έχουν την ευθύνη των τµηµάτων.
Συγκεκριµένα, λειτουργούν:

Θεατρικό Εργαστήρι

Εργαστήρι Εικαστικών Τεχνών

Φιλοδοξεί να µυήσει µικρούς και µεγάλους στη συµβολική γλώσσα του
Θεάτρου, να ενθαρρύνει την αυτοέκφραση και την επικοινωνία µέσα από
τους θεατρικούς κώδικες και το κυριότερο, να εµφυσήσει την αγάπη για το
θέατρο και, ευρύτερα, τις παραστατικές τέχνες.

Το Εργαστήρι Εικαστικών Τεχνών αποσκοπεί στην αισθητική αγωγή, την
απελευθέρωση της φαντασίας, την καλλιέργεια της ευαισθησίας και την
ανάδειξη των δηµιουργικών ικανοτήτων των κατοίκων της Ηλιούπολης.

Λειτουργούν τρία τµήµατα:
Το Παιδικό Τµήµα, το οποίο απευθύνεται σε παιδιά από 6 έως 12 ετών
και το Εφηβικό Τµήµα, το οποίο απευθύνεται σε έφηβους από 12 έως 17
ετών, µε υπεύθυνη την Μάγια ∆εληβοριά. (Θεατρολόγος, µε µεταπτυχιακές

Εργαστήρι Ζωγραφικής

σπουδές στο Τµήµα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών και µαθήµατα
στα Πανεπιστήµια της Λυών και της Βαρσοβίας. Από το 1995 διδάσκει θεατρική
αγωγή στην Πρωτοβάθµια και τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Έχει αποσπάσει α’ και
β’ κρατικό βραβείο για θεατρικά της έργα).

Το Τµήµα Ενηλίκων, το οποίο απευθύνεται σε άτοµα άνω των 18 ετών,
µε υπεύθυνους διδασκαλίας την Τζίνα Αποστολοπούλου (Θεατρολόγος,
ηθοποιός, σκηνοθέτης. Απόφοιτος του Τµήµατος Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Αθηνών και της Ecole Internationale de Theatre Jacques Lecoq στο Παρίσι.) και τον Γιώργο Σίσκο (Ηθοποιός - Σκηνοθέτης, απόφοιτος της ∆ραµατικής
Σχολής του Θεάτρου Τέχνης «Κάρολος Κουν», µε τριαντακονταετή θητεία στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηµατογράφο. ∆ιετέλεσε για πολλά χρόνια καλλιτεχνικός διευθυντής, διαδοχικά, των ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, Καβάλας και Κέρκυρας).

Λειτουργούν:

Το Παιδικό Τµήµα απευθύνεται σε
παιδιά από 5 έως 12 ετών και
λειτουργεί ως χώρος συνάντησης
και γνωριµίας µε υλικά και τεχνικές
ζωγραφικής. Υπεύθυνη είναι η
Θεανώ Χριστοπούλου (∆ασκάλα παιδικής ζωγραφικής, έχει παρακολουθήσει στο
Μουσείο Παιδικής Τέχνης διετές σεµινάριο, µε θέµα την «Ιστορία της Μοντέρνας
Τέχνης σε συσχετισµό µε τη παιδική ζωγραφική» και διετές σεµινάριο, µε θέµα τη
«∆ιδασκαλία της Αισθητικής Αγωγής». Έχει εργαστεί ως δασκάλα τεχνικών και ζωγραφικής σε δηµοτικά σχολεία).
Το Εφηβικό Τµήµα δέχεται
έφηβους από 12 έως 18
ετών και ασχολείται κυρίως
µε το χρώµα και τη ζωγραφική από τη φαντασία και όχι
εκ του φυσικού. Υπεύθυνος
του τµήµατος είναι ο Νικόλαος Κληρονόµος (Απόφοιτος της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
Αθηνών. Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα
Meisterschϋler, H.D.K. Bερολίνου µε υποτροφία. Πλούσιο καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό έργο. Έργα του υπάρχουν σε δηµόσιες και ιδιωτικές συλλογές).

Το Τµήµα Ενηλίκων, το οποίο απευθύνεται σε άτοµα άνω των 18 ετών,
ακολουθεί ένα πενταετές πρόγραµµα διδασκαλίας, κατά το οποίο παραδίδονται οι βασικές αρχές του ελεύθερου σχεδίου και του χρώµατος.
Υπεύθυνοι τµηµάτων είναι η Γιούλη Γκικοπούλου (Ζωγράφος - Αρχιτέκτων

Ο ∆ήµαρχος Γιάννης Αναγνώστου συγχαίρει το Τµήµα Ενηλίκων του Θεατρικού Εργαστηρίου

εσωτερικών χώρων µε σπουδές στη Σχολή Εικαστικών - Εφαρµοσµένων Τεχνών
Βακαλό και στη Σχολή Ζαχαράκη. ∆ασκάλα ζωγραφικής σε δηµοτικά σχολεία), ο
Νικόλαος Κληρονόµος και Χαράλαµπος Παπαγιάννης (Απόφοιτος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, παρακολούθησε µαθήµατα στο Facultad de Bellas Artes,
στη Γρανάδα, της Ισπανίας, συµµετέχοντας στο πρόγραµµα Erasmus-Socrates ενώ
το 2008 απέκτησε Παιδαγωγικό Πτυχίο στην Ιστορία και ∆ιδακτική της Τέχνης.
Έχει στο ενεργητικό του 2 ατοµικές εκθέσεις και συµµετοχές σε πολλές οµαδικές).
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Πολιτισµός
Εργαστήρι Βυζαντινής
Αγιογραφίας
Απευθύνεται σε άτοµα άνω των
18 ετών και επιδιώκει να µεταδώσει στους µαθητές του τις
θεµελιώδεις αρχές της βυζαντινής παράδοσης των εικόνων και
να τους εµφυσήσει την ανάγκη
προσφοράς της αγιογραφικής
τέχνης στη χριστιανική λατρεία.
πρόγραµµα διδασκαλίας,
Η Πρόεδρος Πόλυ Βλάχου και ο Αντιπρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου, Το
Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος µε την Αδαµαντία Γιαννοπούλου αποσκοπώντας στην πλήρη θεωκαι τους απόφοιτους Αγιογραφίας
ρητική και πρακτική κατάρτιση
των σπουδαστών, αρθρώνεται σε 3 έτη ενώ λειτουργεί και τµήµα αποφοίτων, για όσους
έχουν ολοκληρώσει τον τριετή κύκλο σπουδών. Υπεύθυνη είναι η Αδαµαντία Μπίλια Γιαννοπούλου (Αγιογράφος, µε σπουδές στη βυζαντινή αγιογραφία. ∆ουλεύει φορητή εικόνα, ζωγραφίζοντας µε τη βυζαντινή παράδοση και διατηρώντας τα σύµβολα και τις αλληγορίες που χρησιµοποιούσαν οι παλιοί δάσκαλοι. Από το 1998, τοµή στην πορεία της θεωρείται η εγκαυστική τέχνη.
Έχει πραγµατοποιήσει πολλές ατοµικές εκθέσεις και έχει συµµετάσχει σε πολλές οµαδικές, σε όλη την
Ελλάδα, ενώ έργα της υπάρχουν σε πολλές ιδιωτικές συλλογές και εκκλησίες στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Είναι µέλος του Συλλόγου Καλλιτεχνών και του Πανελλήνιου Συλλόγου των Αγιογράφων).

Εργαστήρι Σκιτσογραφίας
Έχει ως στόχο να µυήσει µικρούς και µεγάλους στη
δύναµη της γραµµής και τη λιτότητα του σκίτσου,
στην αφαιρετική αποτύπωση της πραγµατικότητας
και στον εύστοχο και καίριο κοινωνικό σχολιασµό.
∆ιακρίνεται σε Παιδικό - Εφηβικό Τµήµα, στο οποίο
δέχεται παιδιά από 7 ετών έως έφηβους 17 ετών
και σε Τµήµα Ενηλίκων, το οποίο απευθύνεται σε
άτοµα άνω των 18 ετών. Υπεύθυνος τµήµατος
είναι ο ∆ηµήτρης Μπάκαλος. (Απόφοιτος της Σχολής
Καλών Τεχνών της Ρώµης και της Ακαδηµίας Τέχνης της
Σεβίλλης (ζωγραφική - σχέδιο - χαρακτική). Έχει συµµετάσχει σε 8 εκθέσεις στο εξωτερικό και 12 ατοµικές και Η Πόλυ Βλάχου και ο ∆ηµήτρης Μπάκαλος
µε απόφοιτους του τµήµατος ζωγραφικής.
οµαδικές στην Ελλάδα. Έχει πάρει το α’ βραβείο ως Ευρωπαίος στο Μουσείο της Bagna Luca της Βοσνίας. ∆ίδαξε σύγχρονη ζωγραφική την περίοδο ’81-’83 στη
ΝΕΛΕ και την ίδια περίοδο υπήρξε ειδικός σύµβουλος της Υπουργού Πολιτισµού. Την περίοδο 2008-2009
δίδαξε παράλληλα µε το σκίτσο και ζωγραφική στα εργαστήρια του Πολιτιστικού Κέντρου Ηλιούπολης.)

Μουσικό Ε ρ γ α σ τ ή ρ ι
Το Πολιτιστικό Κέντρο,
έχοντας ως στόχο να
προσφέρει τη δυνατότητα εκµάθησης µουσικών
οργάνων στους κατοίκους της πόλης µας,
δηµιούργησε, από το
2007, Τµήµα κλασικής
& ηλεκτρικής Κιθάρας
για παιδιά έφηβους και
Το Σύνολο Κιθάρας µε την Ελένη Σκάρκου στα εγκαίνεια της Έκθεσης Βιβλίου
ενήλικες στο οποίο η
διδασκαλία βασίζεται στην κλασική τεχνική, προσαρµοσµένη στις νέες τεχνικές και τα σύγχρονα
ρεύµατα µουσικής µε παράλληλη χρήση της µουσικής τεχνολογίας. Τα µαθήµατα γίνονται
σε ατοµικό επίπεδο. Υπεύθυνη εργαστηρίου από το 2007 είναι η Ελένη Σκάρκου
(Σολίστ - Συνθέτις - Καθηγήτρια κιθάρας, θεωρητικών & σύνθεσης - Εισηγήτρια µουσικής τεχνολογίας
- Καλλιτεχνική διευθύντρια µουσικών εκπαιδευτηρίων. Έχει διδάξει στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση.
Έργα της έχουν βραβευτεί και ερµηνεύονται από διακεκριµένους σολίστ, σύνολα και ορχήστρες.
Ως σολίστ κιθάρας έχει ειδικευτεί στην ερµηνεία σύγχρονου ρεπερτορίου. Πραγµατοποιεί διαλέξεις σε
µουσικολογικά συνέδρια, και διεθνή σεµινάρια. Αρθρογραφεί και είναι µέλος της συντακτικής οµάδας
του περιοδικού «Πολύτονον» και µέλος της Ένωσης Ελλήνων Μουσουργών.

Χορωδιακά Σύνολα
Με στόχο την ανάδειξη του ποιοτικού χορωδιακού τραγουδιού και την ενεργή συµµετοχή των
πολιτών στα καλλιτεχνικά δρώµενα της Ηλιούπολης, το Πολιτιστικό Κέντρο έχει δηµιουργήσει
τα παρακάτω χορωδιακά σύνολα: ∆ηµοτική Χορωδία, η οποία απευθύνεται σε γυναίκες και
άνδρες έως 55 ετών. Νέο Φωνητικό Σύνολο, που δέχεται νέους
άνω των 18 ετών. Παιδική Χορωδία, η οποία αποτελείται από
παιδιά ηλικίας 7 έως 14
ετών. Εκκλησιαστική Χορωδία, η οποία απευθύνεται σε άτοµα µε βασικές
µουσικές γνώσεις, από 18
ετών και άνω. Υπεύθυνη
όλων των χορωδιακών
συνόλων είναι η Βαρβάρα
Κουτίβα (µαέστρος, µε σπου-

Ο ∆ήµαρχος Γιάννης Αναγνώστου βραβεύει
τη ∆ηµοτική Χορωδία Ηλιούπολης

δές στα ανώτερα θεωρητικά
και πτυχία Ειδικό Αρµονίας,
Αντίστιξης, Φούγκας και Σύνθεσης. Εργάζεται ως δασκάλα
µουσικής στην πρωτοβάθµια
εκπαίδευση).

ΜΗΝΑΣ
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
Το Πολιτιστικό Κέντρο διοργανώνει κάθε χρόνο το
Μήνα Λογοτεχνίας, έναν θεσµό που στην πορεία του
έχει φιλοξενήσει τους σηµαντικότερους σύγχρονους
έλληνες συγγραφείς και έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των φίλων του βιβλίου.
Το 2010, συνεχίζοντας την περσινή µας προσπάθεια
να δώσουµε, πιο συντονισµένα, βήµα σε δηµιουργούς
της Ηλιούπολης, θα παρουσιάσουµε ανθρώπους που
ζουν ή δραστηριοποιούνται στη πόλη µας - κυρίως στο
χώρο της εκπαίδευσης - και το συγγραφικό τους έργο
τους απευθύνεται στα παιδιά και τους έφηβους.
Συγκεκριµένα, από τις 17 Φεβρουαρίου έως

τις 17 Μαρτίου στο Μουσείο Εθνικής
Αντίστασης , η Ελένη Πριοβόλου, βραβευµένη
συγγραφέας πολυάριθµων παραµυθιών αλλά και
µυθιστορηµάτων για έφηβους, η Ειρήνη Κατσίπη,
προϊσταµένη της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης και
συγγραφέας δύο βραβευµένων, από τη Γυναικεία
Λογοτεχνική Συντροφιά, µυθιστορηµάτων για νέους, η
Παναγιώτα Μπαλινάκου, διευθύντρια δηµοτικού
σχολείου και συγγραφέας πέντε συλλογών διηγηµάτων
για παιδιά, που έχουν αποσπάσει βραβεία από την
Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, η Μάγια ∆εληβοριά,
θεατρολόγος και βραβευµένη µε κρατικά βραβεία για τα
θεατρικά της έργα για παιδιά και έφηβους και τέλος,
ο Γιώργος Μπαρµπέρης, υπεύθυνος της σχολικής
βιβλιοθήκης του 3ου Λυκείου Ηλιούπολης, συγγραφέας δύο µυθιστορηµάτων, θα µας παρουσιάσουν τα
βιβλία τους και θα συζητήσουν µαζί µας για θέµατα
που απασχολούν τόσο τη σχολική κοινότητα όσο και την
οικογένεια, όπως οι διαφορετικές µέθοδοι αξιοποίησης
του βιβλίου και ιδιαίτερα της λογοτεχνίας για την
πνευµατική, ηθική και αισθητική καλλιέργεια των
παιδιών µας.
Παράλληλα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Μήνα
Λογοτεχνίας, το 8ο Γυµνάσιο, θα µας επιβεβαιώσει
πόσο γόνιµη µπορεί να σταθεί η συνάντηση των µαθητών µε τη λογοτεχνία, σε ένα αφιέρωµα στον ποιητή
Γιάννη Ρίτσο.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΟΥ
Πέρα από τη λειτουργία των Εργαστηρίων Τέχνης, το
Πολιτιστικό Κέντρο αναζητά συνέχεια νέους «δρόµους»
και «µέσα» καλλιτεχνικής παιδείας και αισθητικής αγωγής. Σ’ αυτό το πλαίσιο, έχει ξεκινήσει µία ιδιαίτερα
γόνιµη συνεργασία µε τη Νοµαρχιακή Επιτροπή Λαϊκής
Επιµόρφωσης της Νοµαρχίας Αθηνών, που ήδη έχει
αποφέρει καρπούς. Τον Ιούνιο ολοκληρώθηκε ο πρώτος
κύκλος σεµιναρίων φωτογραφίας, τα αποτελέσµατα του
οποίου αποτυπώθηκαν σε µία πολύ ενδιαφέρουσα
έκθεση στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης.
Αυτή δε την περίοδο, βρίσκεται σε εξέλιξη ένα
εξαιρετικά πρωτότυπο εργαστήριο, µε αντικείµενο την
«Παραγωγή και Παρουσίαση Ραδιοφωνικού Προγράµµατος ή Εκποµπής», συνολικής διάρκειας 75 ωρών.
Την εµψύχωση και διδασκαλία έχει αναλάβει η δηµοσιογράφος και σκηνοθέτης, Ειρήνη Ψαρέλλη.

Το Πολιτιστικό Κέντρο αξιολογώντας την
επιτυχία
αυτών
των
επιµορφωτικών
προγραµµάτων , καθώς παρέχουν τη δυνατότητα σε πολλούς συµπολίτες µας να παρακολουθήσουν υψηλού επιπέδου ταχύρυθµα µαθήµατα,
από έµπειρους και καταρτισµένους καθηγητές,
κοντά στο σπίτι τους και χωρίς καµία οικονοµική επιβάρυνση, θα επιδιώξει τη συνέχισή
τους το 2010 και τον εµπλουτισµό τους
και µε νέα γνωστικά αντικείµενα.
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Τι έγινε στην πόλη µας
Καθώς το 2009 πλησιάζει στο τέλος του, το Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Ηλιούπολης αφήνει πίσω του µία ακόµη
χρονιά γεµάτη δράση. Χιλιάδες συµπολίτες µας ανταποκρίθηκαν και επιβράβευσαν τις προσπάθειές µας µε την παρουσία τους
και τη συµµετοχή τους, στα µαθήµατα και τις ετήσιες εκθέσεις, παραστάσεις και συναυλίες των Εικαστικών, των
Θεατρικών Εργαστηρίων, του Μουσικού Εργαστηρίου και των Μουσικών Συνόλων του ∆ήµου , αντίστοιχα.
Παρακολούθησαν τις εορταστικές εκδηλώσεις των Αποκριών και του Πάσχα, τις µαθητικές συναντήσεις , το διεθνή
διαγωνισµό κλασικού & σύγχρονου χορού Hellas , τις εκδηλώσεις των τοπικών πολιτιστικών συλλόγων , τις
πολιτιστικές διαδροµές κ.ά.
Ιδιαίτερη αναφορά, ωστόσο, αξίζει σε κάποιους από τους πολιτιστικούς θεσµούς που ανέδειξαν πιο εύγλωττα την πρόθεση του
Πολιτιστικού Κέντρου να προβάλλει αφ’ ενός το πρωτότυπο καλλιτεχνικό έργο που γεννιέται από ανθρώπους
της πόλης µας και αφ’ ετέρου να φιλοξενήσει υψηλής ποιότητας δηµιουργίες από το χώρο των εικαστικών, της
λογοτεχνίας, του θεάτρου και της µουσικής.

Πιστεύοντας στη διαδραστικότητα των τεχνών , µε συνδετικούς κρίκους τη µουσική και τα θεατρικά δρώµενα
πραγµατοποίησε παράλληλα, 2 κύκλους, το Εικαστικό ∆ίµηνο που φιλοξένησε στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης πέντε
εκθέσεις ζωγραφικής, γλυπτικής και φωτογραφίας , µε εξέχουσες αυτές του Ιωσήφ Χατζηπαυλή και του Αριστείδη
Πατσόγλου και το Μήνα Λογοτεχνίας που µας έδωσε την ευκαιρία να συνοµιλήσουµε µε 3 καταξιωµένες προσωπικότητες
των ελληνικών γραµµάτων, όπως ο Μάνος Ελευθερίου, ο Αλέξης Σταµάτης και ο Ανδρέας Μήτσου, αλλά και να ανακαλύψουµε συµπολίτες µας µε αξιόλογο έργο, όπως ο Κώστας Σωτηρίου, ο Αλέξανδρος Αρδαβάνης, η Αγγέλα Αποστολοπούλου και ο
Νίκος Καραβέλος.

Η αλληλενέργεια των τεχνών συνεχίστηκε στην έκθεση βιβλίου - αφιερωµένη στα παιδιά και στους νέους - στην
κεντρική πλατεία, µε τη συµµετοχή των Εργαστηρίων Τέχνης , της θεραπευτικής κοινότητας ΚΕΘΕΑ Εξάντας και των
µουσικών σχηµάτων «Absinte», «Mc Yinca» και «Jazz do it».
Το κορυφαίο , ωστόσο, πολιτιστικό γεγονός για την πόλη µας , αποτελεί κάθε χρόνο το Φεστιβάλ Ηλιούπολης και το
φετινό µπορεί να καταγραφεί ως ένα από τα πιο επιτυχηµένα,
καθώς οι εκδηλώσεις του συγκέντρωσαν, χάρη στο συνδυασµό
υψηλής αισθητικής και ιδιαίτερα χαµηλού εισιτηρίου ,
πάνω από δώδεκα χιλιάδες θεατές , πολλαπλασιάζοντας τα
έσοδά του, την εµβέλεια και το κύρος του.
Το Φεστιβάλ 2009 άνοιξε ο Παντελής Θαλασσινός µε τη
Μελίνα Κανά σε µια συναυλία στην κεντρική πλατεία µε ελεύθερη
είσοδο. Συνεχίστηκε στο θέατρο άλσους µε τους Παύλο
Χαϊκάλη, Γιάννη Βούρο, Θάνο Μικρούτσικο, Υπόγεια Ρεύµατα,
Καρυοφυλλιά Καραµπέτη, Στέλιο Μάϊνα, Κάτια ∆ανδουλάκη,
Γιώργο Κιµούλη, ∆ηµήτρη Πιατά, Ηρώ, Αντώνη Λουδάρο, Λυδία
Κονιόρδου, Κάρµεν Ρουγγέρη.
Τέλος, ο Κύκλος Μουσικής «Ήχων ακρΌασις» πέτυχε να
προσελκύσει σε τρείς συναυλίες ένα µεγάλο αριθµό φιλόµουσων. Το «Ergon Ensemble» - µουσικό σύνολο σε συνεργασία µε
τη ∆ιεθνή Ακαδηµία του Ensemble Modern της Φρανκφούρτης
- και το κουαρτέτο «Quash» παρουσίασαν ένα πολυσυλλεκτικό
πρόγραµµα που ικανοποίησε από τον πιο εξειδικευµένο έως τον
πιο νεοφώτιστο ακροατή της σύγχρονης κλασικής µουσικής.
Ιδιαίτερη στιγµή του κύκλου, το τιµητικό αφιέρωµα στο Μίµη
Πλέσσα, ως κλασικού συνθέτη , που έκλεισε µε τον ίδιο να
ερµηνεύει συνθέσεις του στο πιάνο και πραγµατοποιήθηκε σε
συνεργασία µε την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών η οποία
αποτελεί το ελληνικό τµήµα του ∆ιεθνούς Οργανισµού
Σύγχρονης Μουσικής (ISCM).

Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου, Πόλυ Βλάχου και η Αντιδήµαρχος
Οικονοµικών, Μαριλένα Ζαµπάρα - Κορκολιού, µε το κουαρτέτο Qua’sh

2o Ευρωπαϊκό Σχολικό Φεστιβάλ
Θεάτρου Performance
αναβολή για τον Απρίλιο 2010
Την άνοιξη του 2010 θα πραγµατοποιηθεί, τελικά, το 2ο Ευρωπαϊκό Σχολικό Φεστιβάλ, µετά την αναβολή του, που προέκυψε λόγω
των προληπτικών µέτρων κατά του ιού της γρίπης. Το Φεστιβάλ τελείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και τη στήριξη του
Υπουργείου Εξωτερικών και της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς. Συγκεκριµένα, από τις 18 έως τις 25 Απριλίου,
η Ηλιούπολη θα γίνει σηµείο συνάντησης και τόπος γιορτής των µαθητών της Ευρώπης , φιλοξενώντας σχολικές οµάδες από
τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Φινλανδία και την Παλαιστίνη, ως επίτιµη προσκεκληµένη χώρα, για να
παρουσιάσουν τις καλλιτεχνικές τους αναζητήσεις και να µοιραστούν τις πολύτιµες εµπειρίες ενός διαπολιτισµικού διαλόγου γύρω
από τα προβλήµατα των παιδιών και των νέων στο σύγχρονο κόσµο. Την Ελλάδα, θα εκπροσωπήσουν µαθητές του 1ου
Γυµνασίου Ηλιούπολης. Αναλυτικό πρόγραµµα µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Πολιτιστικού Κέντρου: www.politismos-ilioupoli.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
Πλατεία 25ης Μαρτίου 7, Τ.Κ. 16346



Πρόεδρος Πόλυ Βλάχου
Αντιπρόεδρος Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος
Μέλη Μαίρη Ρωµαίου, Παναγιώτης Γρηγοράκος, Γεωργία Φιλίππου,
Ζωή Μπουτσέλη, Έφη Κούτη, Ροζαλία Καλύβα-Χρήστου,
∆.Σ.
Χρύσα Παπαδάκη, Βασιλική Μακράκη, Χαράλαµπος Κυραΐλίδης,
Σταυρούλα Χόρτη, Μαρία Πανταζή, Μαρία Καϋµενάκη, Γιώργος Λένης.
Τηλ:210 9940699



Φαξ:210 9940105



info@politismos-ilioupoli.gr



www.politismos-ilioupoli.gr

