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Αγαπητές συμπολίτισσες και συμπολίτες, 
οι «Πολιτιστικές Συναντήσεις Αλέκος Κοντόπουλος» είναι ένα ετήσιο
πολιτιστικό φεστιβάλ που διοργανώνει η Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγίας
Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κοντόπουλου για πολλά χρόνια και
αποτελεί επιτυχημένο θεσμό για την Πόλη μας.  Με επίκεντρο το 
Βιβλίο και την τέχνη του λόγου, παρουσιάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα

με ιδιαίτερη ταυτότητα, με καλλιτεχνικό, ψυχαγωγικό και επιστημονικό ενδιαφέρον. 
Φέτος που η Δημοτική Βιβλιοθήκη συμπληρώνει  40 χρόνια δημιουργικής λειτουργίας
και προσφοράς προς τους πολίτες της Αγίας Παρασκευής και των γειτονικών Δήμων,
το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό υπόσχονται ξεχωριστές πολιτιστικές 
εκδηλώσεις.  Ευχαριστώ όλες και όλους θερμά. 

Φίλες και φίλοι,  
η Δημοτική Βιβλιοθήκη  Αγίας Παρασκευής – Μουσείο Αλέκου Κον-
τόπουλου, βαδίζοντας με σταθερά βήματα στην επιτυχημένη πορεία 
40 χρόνων από την έναρξη της λειτουργίας της, φιλοδοξεί και φέτος 
να σας προσφέρει κάτι συναρπαστικό και αξιόλογο. 
Με κριτήριο πάντα την ποιοτική επιλογή των συνεργατών, την ακού-

ραστη προσήλωση της Διεύθυνσης και του προσωπικού της, με διάθεση διάδοσης της
φιλαναγνωσίας αλλά και άλλων πνευματικών δεξιοτήτων της τέχνης και του λόγου,
έχει ετοιμάσει ένα πλήρες πρόγραμμα που θα χαρείτε και θα συζητήσετε…
Συνεπείς στο ραντεβού μας, ευχόμαστε στη φετινή μας συνάντηση, να απολαύσουμε
μαζί τις «Πολιτιστικές Συναντήσεις Αλέκος Κοντόπουλος».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δερματάς Ιωάννης PhD
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βρατσίδα Ευτέρπη
ΜΕΛΗ:
Βοζίκης Γεώργιος
Γουναροπούλου Γλυκερία
Καπιτσίνη Αναστασία
Καρυώτη Όλγα
Κοντοπούλου Αθηνά

Κουνενού Σοφία
Κουρή-Τσατμά Ιωάννα
Κύρτσης Ορέστης
Μποσταντζόγλου Θαλασσινή
Πεζίρη Βασιλική
Σπηλιώτης Νικόλαος
Φαλούκας Αθανάσιος
Χαρλαύτη Ασπασία

Ααρών Μαίρη, Δημητροπούλου Αθηνά, Κομίνη Αικατερίνη, 
Κουφοπούλου Χρυσούλα, Κυριαζή  Άννα, Μπάρκας Βασίλειος, 
Ορφανός Γεώργιος, Πριμπέλη Σοφία,  Σταματέλος Δημήτριος.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής               
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
Ιωάννης Δερματάς Phd



ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

•Η συμμετοχή στις μουσικές συναυλίες 2/9, 4/9, 6/9 και 10/9 
και στη  θεατρική παράσταση 3/9 γίνεται  

αποκλειστικά και μόνο με κράτηση θέσης τηλεφωνικά στο 210-6395335.
•Η συμμετοχή στις παρουσιάσεις βιβλίων  5/9, 7/9, 8/9 και 9/9 είναι ελεύθερη.

•Η προσέλευση αρχίζει είκοσι (20) λεπτά πριν την έναρξη.
•Τα μέλη της Βιβλιοθήκης έχουν προτεραιότητα στην κράτηση θέσης.

Όλες οι εκδηλώσεις θα γίνουν στον Κήπο  της Κεντρικής  Βιβλιοθήκης – 
Μουσείου Αλέκου Κοντόπουλου, Κοντόπουλου 13  Αγία Παρασκευή



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

2/9/2022 •
8.30 μ.μ.

ΣΑββΑτο

3 /9/2022 •
8.30 μ.μ. «ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ» 

Μια παράσταση, αφιέρωμα στη μεγάλη Ελληνίδα ποιήτρια, 
την κατ’ εξοχήν εκπρόσωπο της γενιάς της… 
Ένας ύμνος στη Γυναίκα-Σύμβολο για τη δύναμη του 
χαρακτήρα της, το ταλέντο της, τον έρωτα για τη ζωή. 
Μαρία Πολυδούρη η Φωτεινή Φιλοσόφου, 
Κώστας Καρυωτάκης ο Νίκος Γιάννακας, 
αφηγητής ο Γιάννης Νικολαΐδης.

Κείμενο: Βιβή Κοψιδά-Βρεττού
Σκηνοθεσία-φωτισμοί: Γιάννης Νικολαΐδης
Μουσική επιμέλεια: Στέφανος Νικολαΐδης 
Σκηνικά-κοστούμια: Όλγα Σχοινά

Ο ΣTΑΜΑΤΗΣ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗΣ  και 
η ομάδα του σε μια μουσική πανδαισία. 
Δύο πιάνα, κόντρα μπάσο, βιολοντσέλο, μπουζούκια, 
βιολί λαϊκό και τραγουδιστάδες!
Αισθήματα, αγάπες και πανέμορφα λαϊκά συλλογικής 
συνδεσιμότητας δεκαετιών… 
Μια οικογένεια. Μικροί μεγάλοι μαζί!

«Ραντεβού στην Αγία Παρασκευή»

Ερμηνευτές: 
Χρήστος Γεροντίδης, Κώστας Μπουγιώτης, 
Γιώργος Στιβανάκης

Θεολόγος Παπανικολάου : Βιολί-τραγούδι  
Δημήτρης Ανδρεάδης : Πιάνο, πλήκτρα, μουσική ευθύνη  
Κοσμάς Κοκόλης : Μπουζούκι, κιθάρα, τραγούδι   
Γιώργος Ταμιωλάκης:  Βιολοντσέλο
Λάμπρος Παπανικολάου : Κόντρα μπάσο

Θέατρο Βιβλίο - Επιστήμη

Μουσική Συναυλία

ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ
ΣΤΟ  210-6395335



«Εκεί που η πέτρα μαύρισε, 
ανθίσαν μενεξέδες» 

Αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή.
Με  λόγο και ήχους γεννημένους από τη μουσική μας παρά-
δοση, μοιραζόμαστε ένα μουσικό ταξίδι με ιστορίες και τρα-
γούδια, που δεν μιλούν μόνο για τον ξεριζωμό, αλλά υμνούν
την αγάπη, τη φιλία, την αδελφοσύνη, όλα εκείνα που μας κά-
νουν ανθρώπους. 

Ερμηνεύουν οι :
Γεράσιμος Ανδρεάτος, Ελένη Καρακάση, 
Μάκης Ψαραδέλλης, Σταυρούλα Εσαμπαλίδη

Επιμέλεια/πιάνο: Χρήστος Κουμούσης
Συνοδεύει 5μελής ορχήστρα 
(βιολί, μπουζούκι, κιθάρα, μπάσο, τύμπανο)
Κείμενο: Μάκης Ψαραδέλλης 
Σκηνοθεσία: Ελένη Καρακάση

ΚΥΡιΑΚΗ

4 /9/2022 •

8.30 μ.μ.

Δευτέρα

5/9/2022 •

8.30 μ.μ.

Ο συγγραφέας Ελπιδοφόρος Ιντζέμπελης
παρουσιάζει τα βιβλία του: «Κωνσταντίνος
Καραθεοδωρή», μυθιστορηματική βιογρα-
φία, εκδόσεις ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ και «Κων-
σταντίνος Καραθεοδωρή ο σπουδαίος
έλληνας μαθηματικός» κόμικ με εικονο-
γράφηση του Παναγιώτη Πανταζή, εκδόσεις
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ.

Η ζωή και το έργο του έλληνα μαθηματικού επιστήμονα 
διεθνούς φήμης με έργο πολυσχιδές, εκτεταμένο στους 
τομείς των μαθηματικών, της φυσικής και της αρχαιολογίας.

Ερμηνευτές: 
Χρήστος Γεροντίδης, Κώστας Μπουγιώτης, 
Γιώργος Στιβανάκης

Θεολόγος Παπανικολάου : Βιολί-τραγούδι  
Δημήτρης Ανδρεάδης : Πιάνο, πλήκτρα, μουσική ευθύνη  
Κοσμάς Κοκόλης : Μπουζούκι, κιθάρα, τραγούδι   
Γιώργος Ταμιωλάκης:  Βιολοντσέλο
Λάμπρος Παπανικολάου : Κόντρα μπάσο

Μουσική Παράσταση

Βιβλίο - Επιστήμη

ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ
ΣΤΟ  210-6395335



Μουσικοποιητική παράσταση από την
τραγουδοποιό και θεατρική συγγραφέα
Ευσταθία, γεμάτη τραγούδια εποχής
αλλά και σύγχρονα, πλαισιωμένα από 
λογοτεχνικές ιστορίες, από ένα ένδοξο
λογοτεχνικό παρελθόν, όταν μεσουρα-
νούσε η Δεύτερη Αθηναϊκή Σχολή και τα

ποιήματα τα έλεγαν αλλιώς και «τραγούδια». 

Στο πιάνο ο Χάρης Μπότσης
Μπάσο: Μαμπρέ  Κασαρτζιάν
Βιολί: Μελίνα Ντελίκου

Στο τέλος της παράστασης  όποιος επιθυμεί και έχει την
ίδια αγάπη για τη λογοτεχνία, απαγγέλει απόσπασμα από
το αγαπημένο του ποίημα ή πεζό.

τΕτΑΡτΗ

7/9/2022 •

8.30 μ.μ.

τΡιτΗ 

6/9/2022 • 

8.30 μ.μ. «Η γη της απαγγελίας»

Φέτος κλείνει εκατονταετία από τον ερχομό στην 
Ελλάδα του μικρασιάτη πεζογράφου και ζωγράφου
Φώτη Κόντογλου.
Για το λογοτεχνικό έργο του και τα βιβλία
«ΤΟ ΑΪΒΑΛΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ»,
«ΠΕΔΡΟ ΚΑΖΑΣ», «BACANTA», 
από τις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, θα μιλή-
σει ο συγγραφέας Σταύρος Ζουμπουλά-
κης που ανέλαβε τη φιλολογική
επιμέλεια. Από το 1998 ως το 2012 διε-
τέλεσε διευθυντής του περιοδικού 
"Νέα Εστία". Είναι πρόεδρος, του Δ.Σ. του βιβλικού ιδρύ-
ματος "Άρτος Ζωής" και από το 2013 πρόεδρος του 
Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης.

Αποσπάσματα από τα βιβλία θα διαβάσει ο ηθοποιός 
Δημήτρης Βερύκιος.

Μουσική +
Λογοτεχνία Βιβλίο - Κοινωνιολογία

Βιβλίο - Λογοτεχνία

ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ
ΣΤΟ  210-6395335



ΣΑββΑτο

10/9/2022 •

8.30 μ.μ.

Μουσική
Συναυλία

«Αροθυμώ και τραγουδώ»

Η ερμηνεύτρια Ηρώ Σαΐα, στη μουσική της παράσταση, ερ-
μηνεύει αγαπημένα τραγούδια μεγάλων Ελλήνων μουσικών.
Είναι τραγούδια προσφυγιάς, νοσταλγίας, χαράς, λόγιες και
λαϊκές μουσικές, που συνθέτουν την πολιτιστική μας κλη-
ρονομιά και συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και το παρόν
με το μέλλον. 

Τη συνοδεύουν οι μουσικοί:  
Νεοκλής Νεοφυτίδης : Πιάνο
Βασίλης Ραψανιώτης : Βιολί
Χάρης Κελλάρης : Μπάσο

Το βιβλίο  «Έμφυλη βία – Βία  κατά  των γυναικών», εκδόσεις
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ θα παρουσιάσουν οι επιμελήτριες  Ντίνα
Βαΐου, Γεωργία Πετράκη  και  Μαρία Στρατηγάκη. 
Το βιβλίο είναι συλλογικό έργο με 20  κείμενα ελλήνων 
συγγραφέων που διαπραγματεύονται πολυεπίπεδα, το θέμα
της έμφυλης βίας.

Βιβλίο - Κοινωνιολογία

Ο φιλόσοφος Θεοφάνης Τάσης μιλάει για το βι-
βλίο του, «Φιλοσοφία της ανθρώπινης αναβάθ-
μισης», εκδόσεις ΑΡΜΟΣ. Το βιβλίο αποτελεί 
το πρώτο έργο στα ελληνικά για τη 
φιλοσοφία της ανθρώπινης αναβάθμισης, υπό
το πρίσμα ενός ψηφιακού ανθρωπισμού με
σκοπό την διαφύλαξη της ανθρωπινότητας και

της συνέχειας της ανθρωπότητας στην παρούσα μορφή τους.

Βιβλίο - Φιλοσοφία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

9/9/2022 •

8.30 μ.μ.

ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ
ΣΤΟ  210-6395335

ΠΕΜΠτΗ

8/9/2022 •

8.30 μ.μ.



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

Στο εξώφυλλο, το έργο του Αλέκου Κοντόπουλου
"Όταν περιμένουμε την Άνοιξη"  , Πλαστικό σε μουσαμά, 1974, 1,25 Χ 1,40 

Εθνική Πινακοθήκη.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ


