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Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής               
Γιάννης Σταθόπουλος

Η Πρόεδρος Δ.Σ. 
Τερψιχόρη Γκιόκα

γ ια 10η χρονιά, η Δημοτική βιβλιοθήκη Αγίας παρασκευής μουσείο Αλέκου 
Κοντόπουλου μας καλεί στις εκδηλώσεις που πραγματοποιεί στον κήπο της, 
στις αρχές Σεπτεμβρίου.
εκδηλώσεις ποιοτικές, σε μια αληθινή γιορτή του πολιτισμού, 
με καταξιωμένους καλλιτέχνες - γνωστούς στο ευρύ κοινό -  αλλά και 
ανερχόμενους, που συστήνονται και παρουσιάζουν τη δουλειά τους στον κόσμο, 
μέσα από τις "πολιτιστικές Συναντήσεις Αλέκος Κοντόπουλος".
Θερμά συγχαρητήρια στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο προσωπικό.
Θα είμαστε όλοι και όλες εκεί!

Φίλες και φίλοι,

Λόγια...μουσικές!  Ήχοι και φωνές... γράμματα και σκέψεις! 
Κάθε Σεπτέμβρη πιστοί στο ραντεβού... Άνθρωποι... 
Κάθε Σεπτέμβρη τα φώτα  ανάβουν...  βλέπεις, ακούς, μιλάς. 
Ένα πλήθος πολύβουο, πολύχρωμο. Δίνεις και παίρνεις. Όμορφη ζωή!

προεΔροΣ: τερψιχόρη Γκιόκα
ΑΝτΙπροεΔροΣ: Σπυρίδων Γιώτσας
μεΛΗ:
βε μαρία
βλάσση ελευθερία
Θωμά Θεώνη
Ιωαννίδου Σοφία
Κοντοπούλου Αθηνά

Κουζήγιαννη βασιλική
Κουτσουρά Ιωάννα
Λιβάνη ελένη
μπεθάνης Δημήτριος
ορφανός Γεώργιος
παναγάκος παναγιώτης
παπασταθάκης Αθανάσιος
τσούτσουρα Σταυρούλα

Ααρών μαίρη, Κομίνη Κατερίνα, Κουφοπούλου Χρυσούλα,  Κυριαζή Άννα, 
μπάρκας βασίλης, ορφανός Γιώργος, πριμπέλη Σοφία, Σώκου Κυριακή, τόλη μαρία.

ΔΙοΙΚΗτΙΚο ΣυμβουΛΙο

προΣΩπΙΚο



Μουσική
ΣABBATO 1/9/2018

«Μαρία Φαραντούρη»

Η διεθνώς καταξιωμένη τραγουδίστρια, ερμηνεύει νέα και 
παλιά τραγούδια από το πλούσιο ρεπερτόριο της, των Θεοδωράκη, 
Χατζιδάκι, Σαββόπουλου, μικρούτσικου,  Καραΐνδρου, κ.ά., 
βασισμένα στην ποίηση Καβάφη, Σεφέρη, ελύτη, ρίτσου, 
Γκάτσου και Αναγνωστάκη. 

μαζί της οι μουσικοί  τάκης Φαραζήςστο πιάνο και David Lynchστα
πνευστά που θα απογειώσουν το μουσικό ταξίδι στο χρόνο και στους
ήχους.

Κήπος βιβλιοθήκης – μουσείου   | 8.30 μ.μ.
Κοντόπουλου 13

ΘέατροΚυρΙΑΚΗ  2/9/2018

«Βιοτεχνία υαλικών»
του μένη Κουμανταρέα

μια βιοτεχνία, που παλεύει να επιβιώσει, βγαλμένη από τα σπλάχνα
αυτής της πόλης. το έργο, (κρατικό βραβείο μυθιστορήματος 1975),
μοιάζει να κλείνει το μάτι στο σήμερα, ν’ ακουμπάει τις ίδιες 
δυσκολίες και αγωνίες των μικρών, ταπεινών και σπουδαίων 
ανθρώπων.  Όλα είναι εύθραυστα. το γυαλί έτοιμο να σπάσει. 
Η αγάπη θα δείξει το δρόμο. 
Διασκευή - Σκηνοθεσία: Άγγελος Χατζάς.

παίζουν:  Αργυρώ Λογαρά, Γιάννης Νικολάου, Διονύσης ποταμίτης,  
Άγγελος Χατζάς. 
Σκηνικά: Γιάννης Γκαρδιακός,  κοστούμια: Αλέξανδρος Κομπόγιωργας,  
μουσική: βασίλης Χρηστακέας.

Κήπος βιβλιοθήκης – μουσείου  | 8.30 μ.μ.
Κοντόπουλου 13



ΔευτερΑ   3/9/2018
Κήπος βιβλιοθήκης – μουσείου   | 8.30 μ.μ.

Κοντόπουλου 13

«Σουρής, ο σατυρικός, ο προφητικός» 

«Αφιέρωμα στο Μάρκο Βαμβακάρη»
•  παρουσίαση του βιβλίου του  Δημήτρη Β. Βαρθαλίτη, 
«Μάρκος Βαμβακάρης:  Από τον μύθο στην ιστορία 1600-2017», 
εκδόσεις των εκπαιδευτηρίων  Άγιος παύλος. την παρουσίαση θα 
κάνουν οι δημοσιογράφοι Αντώνης Μποσκοΐτης και Γιώργος Τσάμπρας, 
με την παρουσία του συγγραφέα. 

• Συναυλία με τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη. 

Γιώργος Καραγιάννης: πιάνο, μουσική επιμέλεια, 
μιχάλης Δήμας: μπουζούκι, Αλέξανδρος Καμπουράκης:  ακορντεόν.
τραγουδούν η εβελίνα Αγγέλου και ο παντελής Θεοχαρίδης.
Καλλιτεχνική επιμέλεια εκδήλωσης: Αντώνης μποσκοΐτης.

Ο Πασχάλης Τόνιος μελοποιεί  τα προφητικά  και 
σατυρικά  ποιήματα του Γεωργίου Σουρή, 
εντυπωσιακά επίκαιρα, γραμμένα 120 χρόνια πριν !
Θα μιλήσει ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, 
θα αφηγηθεί ο Νικήτας Τσακίρογλου και θα 
τραγουδήσουν ο Ηλίας Λογοθέτης και ο συνθέτης.  
Θα συμπράξει η χορωδία  του Λαϊκού Πανεπιστημίου

Αγίας Παρασκευής υπό την διεύθυνση της μαέστρου Λώρας Πετροπούλου.

Γιώργος παγιάτης: πιάνο, Κυριάκος Γκουβέντας: βιολί,  
Νίκος Κρέτσης: μπουζούκι, κλαρίνο, μαντολίνο, πασχάλης τόνιος: κιθάρα.

Βιβλίο  
+ Μουσική

τρΙτΗ   4/9/2018
Κήπος βιβλιοθήκης – μουσείου   | 8.30 μ.μ.

Κοντόπουλου 13

Μουσική + 
Σατυρική Ποίηση



πεμπτΗ 6 /9/2018
Κήπος βιβλιοθήκης – μουσείου    |  8.30 μ.μ.

Κοντόπουλου 13

«Γυάλινα Γιάννενα» 

Ο Νίκος Ξυδάκης παρουσιάζει τον κύκλο τραγουδιών, 
σε ποίηση Μιχάλη Γκανά. 
το έργο είναι καρπός πολύχρονης συνομιλίας του συνθέτη και του ποιητή. 
Αγαπημένα τραγούδια του Νίκου Ξυδάκη από άλλους κύκλους 
μπλέκονται  στην ιστορία που πλάθουν οι δύο δημιουργοί. 
Διαβάζει ο Μιχάλης Γκανάς. 

ΘέατροτετΑρτΗ    5 /9/2018
Κήπος βιβλιοθήκης – μουσείου    | 8.30 μ.μ.

Κοντόπουλου 13

«Τα τετράδια της Ανζέλ Κουρτιάν»

μια αληθινή ιστορία, βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο από τις εκδόσεις
πλέθρον. Η Ανζέλ Κουρτιάν θυμάται τα γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή
της... μέσα από τα μάτια της βλέπουμε την ιστορία του Αρμενικού λαού
και του ελληνισμού της μικράς Ασίας. Όπως τα βίωσε ένα μικρό παιδί.
Όπως τα έγραψε αργότερα, στα μαθητικά τετράδια των εγγονιών της...
Θεατρική διασκευή – σκηνοθεσία – ερμηνεία: Χριστίνα Αλεξανιάν.

Σκηνικά – κοστούμια: μυρτώ Καραπιπέρη.
Φωτογραφίες: Δημήτρης Καλογερής.
Στα τραγούδια, μαρία Σπυριδωνίδου: φωνή.
Κώστας Γεδίκης: πολίτικο λαούτο, μπαγλαμάς.

Μουσική
+ Ποίηση



Από το ομώνυμο βιβλίο της Ιωάννας Καρυστιάνη, 
σε σενάριο της ίδιας.
το μυθιστόρημα, κυκλοφόρησε το 1997 κερδίζοντας το κρατικό
βραβείο. Δεκαέξι χρόνια μετά, μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη
από τον σκηνοθέτη παντελή βούλγαρη, που έμεινε πιστός στο
πνεύμα του βιβλίου, αποτυπώνοντας την διάρθρωση της κοι-
νωνίας της Άνδρου (1930-1950), το ιστορικό πλαίσιο της εποχής
και το φυσικό σκηνικό του νησιού. Η ταινία αποπνέει γνήσια
συγκίνηση, συνέπεια υψηλής κινηματογραφικής τέχνης.

«μικρά Αγγλία»
μια ταινία του παντελή βούλγαρη

ΣΑββΑτο 8/9/2018
Κήπος βιβλιοθήκης – μουσείου  | 8.30 μ.μ.

Κοντόπουλου 13

Κινηματογράφος
+Βιβλίο

Βιβλίο
πΑρΑΣΚευΗ 7/9/2018

«Ιωάννα Καρυστιάνη»

Λογοτεχνική βραδιά αφιερωμένη στην πεζογράφο 
Ιωάννα Καρυστιάνη. 
με την συγγραφέα θα συνομιλήσει ο δημοσιογράφος 
Σωκράτης Τσιχλιάς. 
Στον κήπο τα βιβλία της από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

Κήπος βιβλιοθήκης – μουσείου  | 8.30 μ.μ.
Κοντόπουλου 13



22 χρόνια δισκογραφίας και ο Χρήστος Θηβαίος
συγκεντρώνει τις καλύτερες στιγμές του παρουσιάζοντας
ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, μελωδία και σπου-
δαίες  επιτυχίες.   ερμηνεύει τραγούδια από την πορεία του
στη μουσική και άλλα που έχει αγαπήσει, από εκλεκτούς
συναδέλφους του. 

μαζί του οι μάξιμος Δράκος (πιάνο) και 
Καλλίστρατος Δρακόπουλος  (τύμπανα).

6.00μ.μ. με  8.00μ.μ.  |  Κοντόπουλου 13

«Χρήστος Θηβαίος»

Επισκεφθείτε το
ΜΟΥΣΕΙΟ

ΑΛΕΚΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μουσείο 1 9 ΣεπτεμβρΙου / 2018έως 

το μουσείο, κατά τη διάρκεια των «πολιτιστικών Συναντήσεων Αλέκος 
Κοντόπουλος», θα είναι ανοιχτό για το κοινό, κάθε απόγευμα 6.00 μ.μ.
με 8.00 μ.μ., για όσους επιθυμούν να το επισκεφθούν πριν την έναρξη
της εκδήλωσης. 

Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε την οικία και το εργαστήριο του μεγά-
λου έλληνα ζωγράφου. οργανωμένες ξεναγήσεις θα σας δώσουν το
ερέθισμα να ανακαλύψετε τη διαδρομή και το έργο του.

«μικρά Αγγλία»
μια ταινία του παντελή βούλγαρη

Μουσική
ΚυρΙΑΚΗ  9/9/2018

Κήπος βιβλιοθήκης – μουσείου    | 8.30 μ.μ.
Κοντόπουλου 13



www.vivagiaparaskevi.gr

ΚεντριΚΗ ΒιΒλιοθΗΚΗ
Αλέκου Κοντόπουλου 13, Aγία Παρασκευή,153 42

Τμήμα Ενηλίκων 210-6395335   
Παιδικό Τμήμα 210-6396311  

e-mail library@agiaparaskevi.gr
ΜουσεIO ΑλEΚου ΚοντOΠουλου

Τηλ.: 210-6010121
e-mail museumak@otenet.gr

ΠΑρΑρτΗΜΑ ΚοντοΠευΚου 
Χίου & σωτήρος 2, Aγία Παρασκευή,153 43

210-6000943  
e-mail viv-agp2@otenet.gr

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ
ΑΛΕΚΟΥ 
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Στο εξώφυλλο το έργο του Αλέκου Κοντόπουλου "μπαλκόνι με λουλούδια", 
λάδι σε μουσαμά, 1973, 1,40Χ1,25, συλλογή Ίωνα βορρέ.

ε Ι Σ ο Δ ο Σ  ε Λ ε υ Θ ε ρ Η
για όλες τις εκδηλώσεις


