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ΗΗ  ΔΔΙΙΚΚΗΗ  ΜΜΟΟΥΥ  ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑ ΣΣΤΤΕΕΛΛΛΛΑΑ  ΔΔΗΗΜΜΗΗΤΤΡΡΑΑΚΚΟΟΠΠΟΟΥΥΛΛΟΟΥΥ

Μιιαα  ννέέαα  δδηημμιιοουυρργγόόςς,,  πποουυ  ααννααζζηηττεείί
όόρρααμμαα  γγιιαα  ττοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς  ττηηςς  γγεεννιιάάςς
ττηηςς..  ΜΜιιαα  ττααλλααννττοούύχχοοςς  ζζωωγγρράάφφοοςς,,

μμόόλλιιςς  2266  εεττώώνν,,  πποουυ  μμααςς  θθυυμμίίζζεειι  μμεε  οορργγήή  όόττιι  ηη
έέλλλλεειιψψηη  εευυκκααιιρριιώώνν  υυπποοχχρρεεώώννεειι  αακκόόμμηη
πποολλλλοούύςς  δδηημμιιοουυρργγιικκοούύςς  ννέέοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς  νναα
ααννααζζηηττοούύνν  ττηηνν  ττύύχχηη  ττοουυςς  σσττοο  εεξξωωττεερριικκόό..
ΛΛάάττρρηηςς  ττοουυ  υυγγρροούύ  σσττοοιιχχεείίοουυ,,  ηη  ΣΣττέέλλλλαα
ΔΔηημμηηττρραακκοοπποούύλλοουυ,,  μμιιμμεείίττααιι  ττηηνν  ααττίίθθαασσηη  ρροοήή
ττοουυ  κκααιι  σσττιιςς  εειικκόόννεεςς  πποουυ  δδηημμιιοουυρργγεείί::  έέρργγαα
ππααρροορρμμηηττιικκάά,,  μμεε  έέννττοονναα  χχρρώώμμαατταα  κκααιι  έέννττοοννηη
ππααιιδδιικκόόττηητταα,,  σσεε  έένναανν  δδιικκήή  ττηηςς  εεμμππννεεύύσσεεωωςς
""΄́ππρριιμμιιττιιββιισσμμόό""..
Η Στέλλα Δημητρακοπούλου συμμετέχει την
περίοδο αυτή σε ομαδική έκθεση που
διοργανώνεται μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου στη
γκαλερί "Ποντοπόρος" της Πάρου.

--ΑΑππόό  ππόόττεε  άάρρχχιισσεεςς  νναα  ζζωωγγρρααφφίίζζεειιςς;;
- Κυρίως στο Γυμνάσιο. Θυμάμαι, στο
μάθημα των Καλλιτεχνικών, είχα ζωγραφίσει
ένα έργο με λαδοπαστέλ, το οποίο το έχω
κρατήσει. Ήταν λουλούδια σε διάφορα
επίπεδα και από πάνω είχα περάσει ένα
μαύρο. Μετά το έξυνα  με ξυλάκι, κι έβγαινε
από πίσω χρωματιστό. Είχα βρει πατέντα!
Είχε έρθει τότε η καθηγήτρια, η  κ.

Παλιεράκη, η οποία είναι πολύ γνωστή
ζωγράφος και μου είχε πει να πάω στη Σχολή
Βακαλό. Εγώ, τότε δεν έδωσα  σημασία.
Βέβαια, πάντοτε ζωγράφιζα, είχα αισθητική
και πήγαινε το μάτι μου στο καλλιτεχνικό.
Διάβαζα πολύ λογοτεχνία και ποίηση με
αποτέλεσμα αυτό να με βοηθήσει πάρα πολύ
εικαστικά γιατί ταξίδευα. Με τον τρόπο που
διάβαζα και ταξίδευα, ζωγράφιζα κιόλας.

--ΔΔηηλλααδδήή  μμεε  πποοιιοονν  ττρρόόπποο;;
- Δεν ζωγράφιζα ποτέ ρεαλιστικά, αλλά με
πράγματα που είχα στην ψυχή μου. Όπως
όταν διαβάζω λογοτεχνία και ειδικά ποίηση,
οπότε εισπράττω αυτό ακριβώς που θέλω,
ταξιδεύω και χάνω την αίσθηση της
πραγματικότητας.
Έχω κάνει μοντέλα μέσα σε δύο λεπτά.
Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν τέλεια,
έβγαιναν ατσούμπαλα αλλά είχαν μια
προσωπικότητα. Είναι πολύ δύσκολο αυτό,
γιατί πρέπει να δεις μέσα σου. Πραγματικά,
αυτά που έχω κατασταλάξει να κάνω, είναι
αυτά που ζωγράφιζα όταν ήμουν μικρή...

--ΠΠόόσσοο  ααυυθθοορρμμηηττιισσμμόό  έέχχεειιςς  σσττηη  ζζωωήή  σσοουυ;;
- Καθόλου.

--ΆΆρραα  οο  ααυυθθοορρμμηηττιισσμμόόςς  σσοουυ,,  ββρρίίσσκκεειι  δδιιέέξξοοδδοο
σσττηη  ζζωωγγρρααφφιικκήή......

- Ναι, το πιστεύω αυτό. Έχω, βέβαια, ιδέες
που μπορεί να με ενθουσιάζουν κατά καιρούς
και να θέλω να τις ακολουθήσω αλλά
ταυτόχρονα, είμαι πολύ σταθερή. Για
πράγματα που θέλω να ρουφήξω και που με
ενδιαφέρουν, θα κάνω τα πάντα. Ας πούμε,
αν μου πεις "Στέλλα, αύριο πάμε ταξίδι", θα
κάνω τα πάντα για να ακολουθήσω. Ενώ για
κάποια άλλα πράγματα θα το σκεφτώ για να
τα τινάξω όλα στον αέρα. Τα έχω συνέχεια
στο μυαλό μου, αλλά θέλω πρώτα να
τακτοποιώ τα πράγματα...Να έχουν όλα μια
σειρά.

--ΠΠώώςς  ββλλέέππεειιςς  ττώώρραα    ττηη  γγεεννιιάά  σσοουυ;;
- Τα περισσότερα άτομα της ηλικίας μου, δεν
έχουν ούτε όραμα ούτε ελπίδα. Η Ελλάδα
"τρώει" τα παιδιά της γιατί θα σπουδάσουν
και δεν θα έχουν μια δουλειά μετά. Οι
περισσότεροι βολεύονται και κανείς δεν κινεί
τα νήματα. 
Να πει ότι "αυτό δεν μ' αρέσει και δεν θα το
κάνω". Έτσι για να μην περάσει. Βλέπω ότι
σκέφτονται προσωρινά κι όχι για το μέλλον.
Ας πούμε κλείνουν τα Πανεπιστήμια χωρίς
λόγο, γιατί δεν έχουν τι να κάνουν. 

--ΠΠωωςς  ββλλέέππεειιςς  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα;;
- Η αλήθεια είναι ότι δεν μου πολυαρέσει.
Έχουν αρχίσει να γίνονται, βέβαια, πράγματα

στην Αθήνα, αλλά εμένα προσωπικά, ειδικά
το κέντρο με πνίγει και με κάνει να νιώθω
καταπιεσμένη.

--ΈΈχχεειιςς  κκάάπποοιιαα  σσττέέκκιιαα;;
- Μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω,
χειμώνα - καλοκαίρι, σ' ένα συγκεκριμένο
μέρος στη θάλασσα, στο Λαιμό, όπου ηρεμώ
πάρα πολύ. Επίσης με ξεκουράζει απίστευτα
να πηγαίνω βόλτες και να παρατηρώ τις
μαρίνες. Ό,τι έχει να κάνει με το υγρό
στοιχείο δηλαδή. Από την άλλη όμως, θα πάω
σε εκθέσεις που γίνονται στην Αθήνα, σε
θέατρα, σε κάποια μέρη στο Γκάζι και  την
Πλάκα.

--ΤΤιι  θθαα  ήήθθεελλεεςς  νναα  ααλλλλάάξξεειι  σσττηηνν  ππόόλληη;;
- Θα ήθελα να γίνει κάτι καλό για την Αθήνα,
όπως όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό και
βλέπουμε πολιτισμό. Είναι τόπος που έχει
φοβερές ομορφιές. Μπορεί να γίνει έτσι που
να θέλει ο άλλος να μείνει και όχι να φύγει.
Στα περισσότερα παιδιά - που είπα πριν ότι
δεν έχουν οράματα - η Αθήνα δεν δίνει
τίποτα παρά μόνο εκμετάλλευση. Όταν σου
παίρνουν όλο σου το είναι, σε απομυζούν και
σε πετάνε θες να φύγεις. Θα ήθελα να
μπορούν να κάνουν οι νέοι πράγματα στη
χώρα τους, χωρίς να χρειάζεται να
ξενιτευτούν.

ΗΗ  ΕΕλλλλάάδδαα  ««ττρρώώεειι»»  τταα  ππααιιδδιιάά  ττηηςς

� ΗΗ  ΣΣττέέλλλλαα  ΔΔηημμηηττρραακκοοπποούύλλοουυ  γγεεννννήήθθηηκκεε  κκααιι  μμεεγγάάλλωωσσεε  σσττηηνν
ΑΑθθήήνναα..  ΣΣπποούύδδαασσεε  σσττηη  ΣΣχχοολλήή  ΒΒαακκααλλόό  UUnniivveerrcciittyy  ooff  DDeerrbbyy  ((BBaacchheelloorr  ooff
AArrttss  iinn  ddeessiiggnn  κκααιι  MMaasstteerr  ooff  AArrttss  iinn  vviissuuaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aanndd  iinntteerr--
aaccttiivvee  mmeeddiiaa))  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττοο  ΤΤμμήήμμαα  ΘΘεεααττρριικκώώνν  ΣΣπποουυδδώώνν  ττοουυ
ΠΠααννεεππιισσττηημμίίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν..  ΈΈκκααννεε  ττηη  δδιιππλλωωμμααττιικκήή  ττηηςς  εερργγαασσίίαα    σσττηη
ΜΜΗΗΔΔΕΕΙΙΑΑ  ττοουυ  ΔΔηημμήήττρρηη  ΠΠααππααϊϊωωάάννννοουυ..
ΈΈχχεειι  ββρρααββεευυττεείί  σσττηηνν  έέκκθθεεσσηη  γγιιαα  κκααλλύύττεερρηη  ααφφίίσσαα  κκααττάά  ττοουυ  AAIIDDSS  σσττοονν
εεκκθθεεσσιιαακκόό  χχώώρροο  ττοουυ  ΒΒοοττααννιικκοούύ  ((22000022)),,  σσττηηνν  ππααρροουυσσίίαασσηη
κκιιννηημμααττοογγρρααφφιικκώώνν  ββρρααββεείίωωνν  σσττοο  ΙΙννσσττιιττοούύττοο  ΓΓκκααίίττεε  ((22000022))  ααππόό  ττηηνν
ΈΈννωωσσηη  ΓΓρρααφφιισσττώώνν  ΕΕλλλλάάδδοοςς  γγιιαα  ττηηνν  εειικκοοννοογγρράάφφηησσηη  μμεε  θθέέμμαα  ττηη  ""ζζωωήή""
ττοονν  ΔΔεεκκέέμμββρριιοο  ττοουυ  22000088..  
ΈΈχχεειι  κκάάννεειι  έέκκθθεεσσηη  ggrraapphhiicc  aarrtt  σσττηη  ΦΦλλωωρρεεννττίίαα,,  ""II  vviissaaccccii  aarrtt  ccaaff??"",,  μμεε
θθέέμμαα  ππρρόόσσωωππαα  πποουυ  έέχχοουυνν  ααφφήήσσεειι  ιισσττοορρίίαα..  ΈΈκκθθεεσσηη  ζζωωγγρρααφφιικκήήςς  σσττοο
κκααφφέέ  ""ΜΜέέλλιι""  μμεε  θθέέμμαα  ""ΤΤrriipp  ttoo  MMeexxiiccoo""κκααιι    έέκκθθεεσσηη  μμεε  ψψηηφφιιαακκάά  κκοολλλλάάζζ
,,  ΑΑππρρίίλλιιοοςς  22000088  ,,  μμεε  ττίίττλλοο  ""gguueessss  wwhhoo??""..

ΓΓρράάφφεειι  ηη  ΑΑγγάάθθαα  ΖΖααρραακκοοββίίττοουυ

ΤΤααυυττόόττηητταα



""ΑΑγγααππήήσσττεε  ττηηνν  ππόόλληη  σσαανν  εερραασσττέέςς..  ΚΚααιι  ααυυττήή
θθαα  σσααςς  ααννττααμμεείίψψεειι  μμεε  ττοονν  κκααλλύύττεερροο  ττρρόόπποο""..
ΛΛόόγγιιαα  ττοουυ  ΠΠεερριικκλλήή  γγιιαα  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα  ..  ΛΛόόγγιιαα

εεππίίκκααιιρραα,,
λλόόγγιιαα  πποουυ  αακκοούύσσττηηκκαανν    μμεε  ττοο  ννττοοκκιιμμααννττέέρρ  ττοουυ
ΘΘόόδδωωρροουυ  ΑΑγγγγεελλόόπποουυλλοουυ,,ττοο  οοπποοίίοο
ππρροοββλλήήθθηηκκεε  σσττοο  22οο  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΝΝττοοκκιιμμααννττέέρρ
""ΑΑθθήήνναα""..ΤΤηηνν  οορργγάάννωωσσηη  εείίχχεε    οο  ΠΠοολλιιττιισσμμιικκόόςς
ΟΟρργγααννιισσμμόόςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑθθηηννααίίωωνν  ,,  εεννώώ
ΧΧοορρηηγγόόςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς    ήήτταανν  ηη  ΕΕΡΡΤΤ    κκααιι  οο
""ΑΑθθήήνναα  99,,8844""  ..

ΆΆννθθρρωωπποοιι  ττοουυ  κκιιννηημμααττοογγρράάφφοουυ,,  λλάάττρρεειιςς  ττοουυ
ννττοοκκιιμμααννττέέρρ,,  ππααλλιιοοίί  κκααιι  ννέέοοιι
κκιιννηημμααττοογγρρααφφιισσττέέςς  ,,  κκάάττοοιικκοοιι  ττηηςς
ππρρωωττεεύύοουυσσααςς  σσυυννααννττήήθθηηκκαανν  σσττοο    ααμμφφιιθθέέααττρροο
ττοουυ  ""ΑΑθθήήνναα  99,,8844""  σσττοο    ΓΓκκάάζζιι  όόπποουυ  γγιιαα  ττρρεειιςς
ββρρααδδιιέέςς  οοιι  γγωωννιιέέςς    κκααιι  ηη  ζζωωήή  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς
ξξεεττυυλλίίγγοονντταανν  σσεε  μμιιαα  κκιιννηημμααττοογγρρααφφιικκήή  οοθθόόννηη
μμεε  έένναα  μμααγγιικκόό  ττρρόόπποο..    ΟΟιι  ππάάννττεεςς
ππρροοσσππάάθθηησσαανν  νναα  ααννααδδεείίξξοουυνν  ττοο  ππρροοφφίίλλ  μμιιααςς
σσύύγγχχρροοννηηςς  μμεεγγααλλοούύπποολληηςς    μμεε    μμεεγγάάλληη
ιισσττοορρίίαα..
ΠΠωωςς  φφττάάσσααμμεε  σσττοο  22οο  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ννττοοκκιιμμααννττέέρρ
γγιιαα  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα  κκααιι  ππωωςς  ααυυττόό    γγίίννεεττααιι  θθεεσσμμόόςς;;
ΟΟ  οορργγααννωωττήήςς  ττοουυ,,ΓΓιιώώρργγοοςς  ΠΠοουυλλίίδδηηςς,,
δδιιεευυθθυυννττήήςς  φφωωττοογγρρααφφίίααςς  --  ππααρρααγγωωγγόόςς  κκααιι
υυππεεύύθθυυννοοςς  ττοουυ  ππρροογγρράάμμμμααττοοςς  ΛΛααϊϊκκήήςς
ΕΕππιιμμόόρρφφωωσσηηςς  ΠΠοολλιιττιισσμμιικκοούύ  ΟΟρργγααννιισσμμοούύ  ττοουυ
ΔΔήήμμοουυ  ΑΑθθηηννααίίωωνν  ""  ΚΚοοννττάά  σσττοο  μμααγγιικκόό  κκόόσσμμοο
ττοουυ  ΦΦεεσσττιιββάάλλ""  μμίίλληησσεε    ααπποοκκλλεειισσττιικκάά    σσττοο
""ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑ998844ffrreeeepprreessss""..
""ΕΕίίννααιι  ηη  δδεεύύττεερρηη  χχρροοννιιάά  πποουυ  ααννααββααθθμμιισσμμέέννοο

ππιιαα  οορργγααννώώννεεττααιι  ααυυττόό  ττοο  φφεεσσττιιββάάλλ  ααππόό  ττοονν
ΠΠοολλιιττιισσμμιικκόό  ΟΟρργγααννιισσμμόό  ττοουυ  δδήήμμοουυ  ΑΑθθηηννααίίωωνν
σσττοονν
αανναακκααιιννιισσμμέέννοο  χχώώρροο  ττοουυ  ααμμφφιιθθεεάάττρροουυ  ττοουυ
""ΑΑθθήήνναα  99,,8844""  μμεε  εεξξααιιρρεεττιικκέέςς  ττααιιννίίεεςς..  ΣΣττόόχχοοςς
εείίννααιι  νναα  ααννααδδεείίξξεειι  ιισσττοορριικκέέςς  σσττιιγγμμέέςς,,
ππρρόόσσωωππαα,,
ππρράάγγμμαατταα,,  χχώώρροουυςς  γγεειιττοοννιιέέςς,,  ττοονν  ΙΙεερρόό  ββρράάχχοο
ττηηςς  ΑΑκκρρόόπποολληηςς..  ΝΝαα  ααννααδδεείίξξεειι  ττηηνν  ππόόλληη,,  νναα
γγννωωρρίίσσεειι  σσττοουυςς  δδηημμόόττεεςς  ττηηνν  ππόόλληη  ττοουυςς,,  νναα
γγννωωρρίίσσεειι  σσττοουυςς  ΑΑθθηηννααίίοουυςς  μμιιαα  ππόόλληη  μμεε  ττηη
μμααττιιάά  πποουυ  μμπποορρεείί  νναα  ττηη  δδεειι  μμόόννοο    έέννααςς
ννττοοκκιιμμααννττααιιρρίίσσττααςς  μμέέσσαα  ααππόό  ττοο  φφαακκόό  ττοουυ..
ΘΘέέλλοουυμμεε  νναα  ππιισσττεεύύοουυμμεε  όόττιι    ττοο  σσιιννεεμμάά  κκααιι

εειιδδιικκάά  ττοο  ννττοοκκιιμμααννττέέρρ  έέχχεειι  ττηη  δδύύννααμμηη  νναα
""ξξεεσσκκοοννίίσσεειι""  ττηηνν  κκααθθηημμεερριιννόόττηητταα  κκααιι  νναα
δδεείίξξεειι  μμιιαα  ππόόλληη  δδιιααφφοορρεεττιικκήή  ααππόό  όόττιι  ττηη
ββλλέέπποουυμμεε  κκααθθηημμεερριιννάά""..

Ïé ðñùôïðõðßåò ôïõ öåôéíïý
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ΦΦέέττοοςς  ττοο  φφεεσσττιιββάάλλ  ήήτταανν  ααυυσσττηηρράά
θθεεμμααττιικκόό..ΣΣττιιςς  ττρρεειιςς  ηημμέέρρεεςς  ττωωνν  ππρροοββοολλώώνν  οοιι
ττααιιννίίεεςς  χχωωρρίίζζοοννττααιι  σσεε  ττρρεειιςς  εεννόόττηηττεεςς..  ΗΗ
ππρρώώττηη  ηημμέέρραα  ήήττααννααφφιιεερρωωμμέέννηη  σσττηηνν
ΑΑκκρρόόπποολληη,,  ηη  δδεεύύττεερρηη  εείίχχεε    ωωςς  θθέέμμαα  ττηηνν
""ιισσττοορρίίαα  κκααιι  ((ττιιςς))  σσκκέέψψεειιςςγγιιαα  ττηηνν  ππόόλληη""  πποουυ
εείίννααιι  δδοοκκίίμμιιαα  γγιιαα  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα  κκααιι  ααφφοορροούύνν
ιισσττοορριικκέέςς  σσττιιγγμμέέςς  ττηηςς  ..  ΗΗ  ττρρίίττηη  εεννόόττηητταα  εείίχχεε
ττίίττλλοο""ΤΤώώρραα  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα--
ννέέεεςς  μμααττιιέέςς""  ,,δδηηλλααδδήή
ττααιιννίίεεςς  ννεεόόττεερρωωνν
σσκκηηννοοθθεεττώώνν  πποουυ
ααφφοορροούύσσαανν  ττοο  σσήήμμεερραα  ττηηςς
ππόόλληηςς  κκααιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  ττιιςς
ααννηησσυυχχίίεεςς  ττηηςς  ννέέααςς
γγεεννιιάάςς..  ΕΕππίίσσηηςς  ,,
πποοββλλήήθθηηκκεε  ηη  ττααιιννίίαα  ττοουυ
ΘΘόόδδωωρροουυ  ΑΑγγγγεελλόόπποουυλλοουυ,,
""ΑΑθθήήνναα,,  εεππιισσττρροοφφήή  σσττηηνν
ΑΑκκρρόόπποολληη"",,  ττοο  ππρρώώττοο  κκααιι
μμοοννααδδιικκόό  ννττοοκκιιμμααννττέέρρ  ττοουυ
σσκκηηννοοθθέέττηη,,  πποουυ  μμααςς
ππααρρααχχώώρρηησσεε  ηη  ΕΕΡΡΤΤ,,
εείίχχεε  ιιδδιιααίίττεερροο  εεννδδιιααφφέέρροονν
κκααιι  ξξεεκκιιννάά  μμεε  τταα  λλόόγγιιαα  ττοουυ
ΠΠεερριικκλλήή  πποουυ  μμιιλλάάσσττοουυςς

ΑΑθθηηννααίίοουυςς  κκααιι  λλέέεειι::  ""ΑΑγγααππήήσσττεε  ττηηνν  ππόόλληη  σσαανν
εερραασσττέέςς..  ΚΚααιι  ααυυττήή  θθαασσααςς  ααννττααμμεείίψψεειι  μμεε  ττοονν
κκααλλύύττεερροο  ττρρόόπποο..""  ΑΑυυττόό  εείίννααιι  κκάάττιι  πποουυ  μμααςς
ααφφήήννεειιμμιιαα  κκλληηρροοννοομμιιάά  κκααιι  κκααλλόό  εείίννααιι  νναα  ττοο
σσκκεεφφττόόμμαασσττεε  όόλλοοιι  εεμμεείίςς  πποουυ  ζζοούύμμεε  σσ΄́  ααυυττήήνν
ττηηνν  ππόόλληη..  ΑΑξξίίζζεειι  δδεε  νναα  ααννααφφεερρθθοούύμμεε  κκααιι  σσττοο
ννττοοκκιιμμααννττέέρρ  μμεεττίίττλλοο  ""ΚΚύύψψέέλληη""  κκααιι  πποουυ  ήήτταανν
μμιιαα  δδοουυλλεειιάά  ττηηςς  οομμάάδδααςς  ννττοοκκιιμμααννττέέρρ  ττοουυ
ΔΔήήμμοουυ  ΑΑθθηηννααίίωωνν  κκααιι  ππααρρααγγωωγγήή  ττοουυ
ΠΠοολλιιττιισσμμιικκοούύ  ΟΟρργγααννιισσμμοούύ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ..  

Èåóìüò ôï öåóôéâÜë óôçí ÁèÞíá

ΈΈχχεειι  γγίίννεειι  ήήδδηη  θθεεσσμμόόςς  ααυυττόό  ττοο  φφεεσσττιιββάάλλ  σσττηηνν
ππόόλληη..  ΘΘεεσσμμόόςς  πποουυ  έέχχεειιααγγκκααλλιιάάσσεειι  όόχχιι  μμόόννοο
ττοουυςς  κκιιννηημμααττοογγρρααφφόόφφιιλλοουυςς  ααλλλλάά  κκααιι  ττοουυςς
ααννθθρρώώπποουυςς  πποουυ  εεννδδιιααφφέέρροοννττααιι  νναα  δδοουυνν  ττηηνν
ππόόλληη  μμεε  άάλλλληη  μμααττιιάά..  ΝΝαα  γγννωωρρίίσσοουυνν  κκααιι  έένναα
εείίδδοοςς  σσιιννεεμμάά  πποουυ  εείίννααιι  λλίίγγοο
......ππααρρααγγννωωρριισσμμέέννοο..  ΌΌμμωωςς  έέχχεειι  ααννθθρρώώπποουυςς
πποουυ  ττοο  ααγγααπποούύνν  κκααιι  πποουυ  κκααττααλλααββααίίννοουυνν
ββααθθιιάά  όόττιι  μμέέσσαα  ααππόόττηηνν  ααλλήήθθεειιαα  ααυυττήή  μμπποορρεείί
νναα  ββρροουυνν  κκάάττιι  ααππόό  ττοονν  εεααυυττόό  ττοουυςς..

ΠΠόόσσεεςς  ττααιιννίίεεςς  ππρροοββλλήήθθηηκκαανν

ΔΔεεκκααττέέσσσσεερριιςς  ττααιιννίίεεςς  μμιικκρροούύ  κκααιι  μμεεγγάάλλοουυ
μμήήκκοουυςς  ννεεόόττεερρωωνν  κκααιι  ππααλλααιιόόττεερρωωνν
δδηημμιιοουυρργγώώνν..  ΕΕλλππίίζζωω  δδεε  όόττιι  ααυυττόό  ττοο  φφεεσσττιιββάάλλ
δδεενν  θθαα  οολλοοκκλληηρρωωθθεείί  μμεε  ααυυττέέςς  ττιιςς  ττρρεειιςς
ηημμέέρρεεςς  σσττοο  ΓΓκκάάζζιι..  ΥΥππάάρρχχοουυνν  σσκκέέψψεειιςς  γγιιαα
""ππεερριιοοδδεείίαα""  ττοουυ  ώώσσττεε    ππεερριισσσσόόττεερροοςς  κκόόσσμμοοςς
νναα  δδεειι    ααυυττέέςς  ττιιςς  υυππέέρροοχχεεςς  δδηημμιιοουυρργγίίεεςς""  ..

ΡΡεεπποορρττάάζζ ΒΒαασσιιλλιικκήή  ΣΣκκλληηρροούύ

Τ
ηηνν  εευυκκααιιρρίίαα  νναα  γγννωωρρίίσσεειι  ττηηνν  κκααλλλλιιττεεχχννιικκήή
ππααρρααγγωωγγήή  ττηηςς  ""ΧΧώώρρααςς  ττοουυ  ΑΑννααττέέλλλλοοννττοοςς
ΗΗλλίίοουυ""  έέχχεειι  ττοο  ααθθηηννααϊϊκκόό  κκοοιιννόό  σσττηηνν

έέκκθθεεσσηη  ππααρρααδδοοσσιιαακκήήςς  κκααιι  σσύύγγχχρροοννηηςς
ΙΙααππωωννιικκήήςς  ΤΤέέχχννηηςς  ""HHeeaarrtt  AArrtt  iinn  AAtthheennss"",,  πποουυ
ππααρροουυσσιιάάζζοουυνν  έέωωςς  ττιιςς  1177  ττοουυ  μμηηννόόςς  κκααιι  εεκκ
ννέέοουυ  ααππόό  ττιιςς  2211  έέωωςς  ττιιςς  3300  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  οο
ΠΠοολλιιττιισσμμιικκόόςς  ΟΟρργγααννιισσμμόόςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑθθηηννααίίωωνν  κκααιι  οο  ιιααππωωννιικκόόςς  μμηη  κκυυββεερρννηηττιικκόόςς
οορργγααννιισσμμόόςς  HHeeaarrtt  AArrtt  CCoommmmuunniiccaattiioonn  σσττοο
ΠΠοολλιιττιισσττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑθθηηννααίίωωνν  ""ΜΜεελλίίνναα""
((ΗΗρραακκλλεειιδδώώνν  6666  &&  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  --  ΘΘηησσεείίοο,,
ττηηλλ..::  221100  3344  5522  115500))  μμεε  ττηηνν  εευυκκααιιρρίίαα  ττηηςς  111100ηηςς
εεππεεττεείίοουυ  ττωωνν  δδεεσσμμώώνν  φφιιλλίίααςς  μμεεττααξξύύ  ΕΕλλλλάάδδααςς
κκααιι  ΙΙααππωωννίίααςς..  
Το "Heart Art in Athens" παρουσιάζει περίπου
400 έργα παραδοσιακής και σύγχρονης
ιαπωνικής τέχνης,  370 ιαπώνων καλλιτεχνών,
παραδοσιακής  αλλά  και δυτικής
τεχνοτροπίας.  

Ο πρόεδρος του Πολιτισμικού Οργανισμού του
Δήμου Αθηναίων Άγγελος Μοσχονάς τόνισε,
μεταξύ άλλων: "  η ελληνική και η ιαπωνική
τέχνη, διακρίνονται από το διαχρονικό
στοιχείο, το στοιχείο που αναφέρεται σε
αιώνιες και άφθαρτες αξίες. …Με αυτή την
έκθεση συνεχίζεται ο πολιτιστικός διάλογος

ανάμεσα στις δύο χώρες  και στόχος μας είναι
να προσφέρουμε στους κατοίκους της πόλης
μας ποιοτικά πολιτιστικά ερεθίσματα, ώστε
όλοι να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με
όλες τις μορφές τέχνης και στη συγκεκριμένη
περίπτωση με την ιδιαίτερη τέχνη της
Ανατολής."

ΠΠλληηρροοφφοορρίίεεςς::
ΔΔιιεεύύθθυυννσσηη::  ΠΠοολλιιττιισσττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ
ΑΑθθηηννααίίωωνν  ""ΜΜεελλίίνναα"",,  ΗΗρραακκλλεειιδδώώνν  6666  κκααιι
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς,,  ΘΘηησσεείίοο
ΏΏρρεεςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς::  κκααθθηημμεερριιννάά  0099::0000  --  1133::0000
κκααιι  1177::0000  --  2211::0000,,  εεκκττόόςς  ΔΔεευυττέέρρααςς  κκααιι
ααπποογγεεύύμμααττοοςς  ΚΚυυρριιαακκήήςς    

ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤ ΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΤΤΖΖΕΕΝΝΤΤΑΑ Ç Éáðùíßá óôçí ... ÁèÞíá

ΡΡεεπποορρττάάζζ ΒΒιιββιιάάνννναα  ΒΒααρρδδήή                                                                                                        BB''  ΦΦΕΕΣΣΤΤΙΙΒΒΑΑΛΛ  ΝΝΤΤΟΟΚΚΙΙΜΜΑΑΝΝΤΤΕΕΡΡ  ""ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑ""  



ΓΓιιοορρττήή  ττηηςς   ττεεχχννοολλοογγ ίίααςς     σσττηηνν   ΤΤεεχχννόόπποολληη  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ    ΑΑθθηηννααίίωωνν

ΣΣεε   ττρροοχχιιάά   ααννααμμόόρρφφωωσσηηςς   ηη   ΑΑκκααδδηημμίίαα   ΠΠλλάάττωωννοοςς   

TTο ενδιαφέρον μας για τις νέες τεχνολογίες
και τον τρόπο που συμβάλλουν στην
καθημερινότητά μας, δήλωσε ο Πρόεδρος

του Δ.Σ. κ. Φώτης Ιγνατίου, μας κάνει να
επιδιώκουμε την φιλοξενία και την προβολή
τέτοιων εκδηλώσεων μέσα από το χώρο της
"Τεχνόπολης" που παντρεύει το χθες με το
σήμερα, την παράδοση με την εξέλιξη πολύ
περισσότερο, δε, όταν την ευθύνη της
διοργάνωσης έχει ο Δήμος Αθηναίων".
Με τον πυρήνα των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ
να φιλοξενούνται στην Τεχνόπολη  (Πειραιώς
100, Γκάζι) και συγκεκριμένα στις αίθουσες:
"Γιάννης Ρίτσος", "Κωνσταντίνος Καβάφης",
"Κωστής Παλαμάς", "Τάκης Παπατσώνης",
"Άγγελος Σικελιανός", "Νίκος Γκάτσος",
"Αποθήκη", "Σιδηρουργείο" & Προαύλειος
χώρος, το πρόγραμμα περιλαμβάνει
παρουσιάσεις βασικών και εφαρμοσμένων
ερευνών με αναπτυξιακή οπτική από
κορυφαίους επιστήμονες και ειδήμονες,
διεθνούς φήμης. 
Παράλληλα, θα λειτουργήσουν χώροι
εκπαίδευσης και εξοικείωσης του κοινού με τις
νέες τεχνολογίες, εκθέσεις πρωτοποριακών
τεχνολογιών, διαδραστικές πλατφόρμες
ενημέρωσης, ενώ θα διεξαχθούν διαγωνισμοί
και εκδηλώσεις εορταστικού χαρακτήρα. 
ΟΟιι  ππααρρααππάάννωω  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς  κκααλλύύππττοουυνν  εεννννέέαα
δδιιααφφοορρεεττιικκοούύςς  ττοομμεείίςς::  
GGaammiinngg  (ηλεκτρονικά παιχνίδια και παιχνίδια
online), 
TTeelleeccoomm  (τηλεπικοινωνίες, Δίκτυα και κινητή
τηλεφωνία), 
VViissuuaall  AArrtt  (Εφαρμοσμένες Ψηφιακές Τέχνες), 
DDiiggiittaall  MMuussiicc  (μουσική, δημιουργία και
εκτέλεση, μέσω ψηφιακής τεχνολογίας), Open
Source (λογισμικό ελεύθερης διακίνησης), 
RRoobboottiiccss  (Εφαρμογές Ρομποτικής), 
MMooddddiinngg  (τροποποίηση, δημιουργία και
διακόσμηση ηλεκτρονικών υπολογιστών και
άλλων gadgets με ειδικά υλικά) και 
SSppaaccee  (Αστρονομία)
SSoocciiaall  NNeettwwoorrkkiinngg  (Ψηφιακή κοινωνική ζωή/
Διοργάνωση events μέσω twitter και facebook-
"Facebook Party & Social Camps")

ΘΘεεμμααττιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς

GGAAMMIINNGG
Δοκιμές και παρουσιάσεις νέων παιχνιδιών,
δυνατές αναμετρήσεις, αθλητικά events, μίνι
περιπέτειες και αναζητήσεις χαμένων

θησαυρών. 

MMOODDDDIINNGG
Το modding  είναι η τέχνη του να κάνεις έναν
υπολογιστή μοναδικό τόσο σε εμφάνιση, όσο
και σε απόδοση. Ψύξη με υγρό άζωτο από
διεθνούς φήμης Έλληνες modders με
παγκόσμιες διακρίσεις, overclocking και
διαστημικά υλικά, με σκοπό τη δημιουργία
των πιο πρωτότυπων και μοναδικών μηχανών
που έχει δει ποτέ κανείς!

RROOBBOOTTIICCSS
Ρομποτάκια προγραμματισμένα παλεύουν,
ακολουθούν γραμμές, λύνουν γρίφους,
ρομποτικά λουλούδια αντιδρούν σε εξωτερικά
ερεθίσματα, εξομοιωτές πτήσεων αλλά και
αγωνιώδεις ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις με

δίποδα ρομπότ με τη συμμετοχή των
Κουρητών, των παγκόσμιων πρωταθλητών
από την Κρήτη.

VVIISSUUAALL  AARRTT
Εργαλεία και τεχνικές, εκθέσεις, εργαστήρια
και ψηφιακοί καμβάδες, περιμένουν τους
καλλιτέχνες της νέας εποχής, δίνοντάς τους
μια νέα συναρπαστική πλατφόρμα
επικοινωνίας και δημιουργίας. 

DDIIGGIITTAALL  MMUUSSIICC
Ο προαύλιος χώρος της Τεχνόπολης
μετατρέπεται σε ένα τεράστιο
studio!Ψηφιακές κονσόλες, υπολογιστές και
μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας δίνουν
σε όλους τη δυνατότητα να δημιουργήσουν
και να ακουστεί το δικό τους μουσικό
κομμάτι. Δυνατή μουσική και προβολές σε
τεράστιες οθόνες!

ΣΣεε  ττρροοχχιιάά  ααννααμμόόρρφφωωσσηηςς  μμππααίίννεειι  μμιιαα  ιισσττοορριικκήή
γγεειιττοοννιιάά  ττηηςς  ππόόλληηςς,,    ηη  ππεερριιοοχχήή  γγύύρρωω  ααππόό  ττοο
ΑΑρρχχααιιοολλοογγιικκόό  ΆΆλλσσοοςς  ττηηςς  ΑΑκκααδδηημμίίααςς
ΠΠλλάάττωωννοοςς..  σσυυννοολλιικκήήςς  έέκκτταασσηηςς  11001100
σσττρρεεμμμμάάττωωνν,,  

Το Δημοτικό Συμβούλιο του  Δήμου  Αθηναίων
ενέκρινε στην τελευταία του συνεδρίαση - στις
28 Σεπτεμβρίου-  την πρώτη φάση της μελέτης
Πολεοδομικού Ανασχεδιασμού της Ακαδημίας
Πλάτωνος, η  οποία για έναν μήνα θ΄
αποτελέσει αντικείμενο δημοσιοποίησης μέσω
Διαδικτύου και δημόσιας διαβούλευσης με τους
φορείς και τους κατοίκους του 4ου
Διαμερίσματος. Οι διαδικασίες αυτές, μολονότι
δεν είναι υποχρεωτικές από την ισχύουσα
νομοθεσία,  κρίθηκαν αναγκαίες λόγω της
σημασίας της περιοχής και του εύρους των
προτεινόμενων πολεοδομικών ρυθμίσεων και
παρεμβάσεων. 
Η μελέτη Πολεοδομικού Ανασχεδιασμού της
Ακαδημίας Πλάτωνος περιλαμβάνει. στοιχεία
για την ιστορία και εξέλιξη της περιοχής, 
Με τον προτεινόμενο ανασχεδιασμό:

� Aναδεικνύεται και προστατεύεται το
Αρχαιολογικό Άλσος και δημιουργούνται οι
προϋποθέσεις για την ένταξή του στην
καθημερινή λειτουργία της γειτονιάς και της
πόλης.
� Aξιοποιούνται οι ευκαιρίες, που δίνουν τα
σημερινά χαρακτηριστικά της περιοχής, για τη
δημιουργία μιας πρότυπης πολεοδομικής
ενότητας από άποψη κοινωνικού εξοπλισμού,
ελεύθερων χώρων, κυκλοφορίας, χρήσεων γης
και δόμησης. 

Τοο  22οο  AAtthheennss  DDiiggiittaall  WWeeeekk,,  ττοο  μμεεγγααλλύύττεερροο  mmuullttii  eevveenntt  ττεεχχννοολλοογγιιώώνν  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  δδιιοορργγααννώώννεεττααιι  ααππόό  ττοονν  ΔΔήήμμοο  ΑΑθθηηννααίίωωνν  ,,ττοονν    ""ΑΑθθήήνναα  99,,8844""    ,,  ττηηνν
""ΤΤεεχχννόόπποολληη""    κκααιι  ττοονν  ΠΠοολλιιττιισσμμιικκόό  ΟΟρργγααννιισσμμόό  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ    ααππόό  ττιιςς  1144  έέωωςς  κκααιι  ττιιςς  1188  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  22000099,,  μμεε    σσττόόχχοο  ττηηνν    ππρροοσσφφοορράά    σσεε  όόλλοουυςς
ψψυυχχααγγωωγγίίααςς  κκααιι  γγννώώσσεεωωνν  γγύύρρωω    ααππόό  τταα    εεξξααιιρρεεττιικκάά  εεππιιττεεύύγγμμαατταα    κκααιι  ττιιςς  δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττηηςς    ηηλλεεκκττρροοννιικκήήςς  εεπποοχχήήςς..

SSPPAACCEE
Σε τεράστιες οθόνες προβολών το Celestia
δίνει  τη δυνατότητα παρατήρησης του ηλιακού
μας συστήματος με ένα Klik. Μια πραγματική
ξενάγηση στο διάστημα!

OOPPEENN  SSOOUURRCCEE
Οι developers, εκείνοι που δίνουν ψυχή στους
υπολογιστές, θα είναι και φέτος  στο Athens
Digital Week για ν΄ αντάλλαξαν απόψεις και
κόλπα και να εκπλήξουν όλους όσους θα τους
παρακολουθήσουν. 
Ώρες λειτουργίας: 11.00 - 24.00
Είσοδος ελεύθερη.


