ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Αθήνα: Τόποι Μνήµης»
Ιούνιος 2017
Το ∆ίκτυο Οργανώσεων και Πολιτών για ένα Βιώσιµο Ιστορικό Κέντρο, είναι µια πρωτοβουλία που έχει
συσπειρώσει οργανώσεις πολιτών από όλες τις γειτονιές του Ιστορικού Κέντρου µε σκοπό την ποιοτική αναβάθµιση
της ζωής της πόλης µας καθιστώντας την βιώσιµη για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της.
Για τον σκοπό οµάδες πολιτών του ∆ικτύου εργάζονται εθελοντικά και έχουν καταθέσει προτάσεις για την εξυγίανση
του Ιστορικού Κέντρου στους τοµείς των χρήσεων γης, της βιώσιµης κινητικότητας, της εξυγίανσης του κοινόχρηστου
χώρου, την στήριξη των προσόψεων των εγκαταλελειµµένων διατηρητέων κτηρίων, τον καθαρισµό των προσόψεων
κ.α.
Στo πλαίσιo αυτών των δράσεων και για να επικοινωνήσουµε τους σκοπούς µας σε ένα ευρύτερο κοινό, το ∆ίκτυο
διοργανώνει µια σειρά εκδηλώσεων µε τίτλο «Αθήνα: Τόποι Μνήµης», τονίζοντας πάντα την µνήµη των τόπων µε
ξεναγήσεις, περιπάτους και µουσικές παραστάσεις που φέτος θα περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα του Φεστιβάλ
Αθηνών.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η κυρία Λυδία Καρρά, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας: «Τα τελευταία δυόµιση
χρόνια η Ελληνική Εταιρεία συνεργάζεται µε πολίτες και αξιόλογες οργανώσεις του Ιστορικού Κέντρου, από το
Θησείο, τα Εξάρχεια, την Πλάκα. Πρόκειται συνολικά για 13 οργανώσεις, για την αναβάθµιση και την εξυγίανση της
ζωής στο Ιστορικό Κέντρο. Για το λόγο αυτό αποφασίσαµε όλες µας οι εκδηλώσεις να πραγµατοποιηθούν σε
σηµαντικά σηµεία του Ιστορικού Κέντρου, θέλοντας να θυµίσουν στους Αθηναίους τις παλιές χρήσεις των
συγκεκριµένων χώρων».
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
∆ευτέρα 12 & Τρίτη 20 Ιουνίου 2017
18.30 µ.µ. – 20.00 µ.µ.

Στα βήµατα της ∆ηµοκρατίας.

Την Τρίτη 20 Ιουνίου η ξενάγηση θα γίνει στα αγγλικά

Ξενάγηση στο κέντρο της Αθήνας µε βασικό άξονα την ∆ηµοκρατία. Περίπατος µε εκκίνηση από την Στοά του
Αττάλου, διασχίζοντας την Αρχαία Αγορά και η διαδροµή θα καταλήξει στο Ναό του Ηφαίστου. Κατά την διάρκεια του
περιπάτου θα διαβάζονται κείµενα που αφορούν σε σηµαντικές στιγµές της ∆ηµοκρατίας στα χρόνια της αρχαιότητας
στους συγκεκριµένους τόπους, ενώ ταυτόχρονα ένας έγκριτος αρχαιολόγος θα ξεναγεί τους συµµετέχοντες στο χώρο
της Αρχαίας Αγοράς. Στις 12/06 η ξενάγηση θα πραγµατοποιηθεί στα ελληνικά από τον καθηγητή αρχαιολογίας Πάνο
Βαλαβάνη και στις 20/06 στα αγγλικά από τον καθηγητή αρχαιολογίας ∆ηµήτρη Πλάντζο.
Όλοι όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν την εκδήλωση θα πρέπει να προµηθευτούν το εισιτήριο για την είσοδο στην
Αρχαία Αγορά µε κόστος της αρχαιολογικής υπηρεσίας 8€.
Σηµείο εκκίνησης: Είσοδος Αρχαίας Αγοράς, οδός Αδριανού

14 Ιουνίου 2017
18.30 µ.µ – 20.00 µ.µ.

Περίπατος στους ιστορικούς λόφους της Αθήνας µε τον καθηγητή Μανόλη Κορρέ
∆ωρεάν
O καταξιωµένος αρχιτέκτονας και αναστηλωτής Καθηγητής Μανόλης Κορρές θα µας ξεναγήσει στους ιστορικούς
λόφους της Αθήνας. Μια ιστορική διαδροµή σε µερικά από τα ωραιότερα σηµεία του Ιστορικού Κέντρου. Ξεκινώντας
από τον Αγ. ∆ηµήτριο Λουµπαρδιάρη η ξενάγηση θα κατευθυνθεί προς τους ιστορικούς λόφους και τον αρχαιολογικό
χώρο της Πνύκας, όπου και θα ολοκληρωθεί.
Σηµείο εκκίνησης: Εκκλησία Αγ. ∆ηµητρίου Λουµπαρδιάρη, στην αρχή του λόφου του Φιλοπάππου

Πέµπτη 22 Ιουνίου 2017
20.00 µ.µ. – 20.50 µ.µ.

Παραστάσεις Καραγκιόζη - Ηλίας Καρελλάς Καραγκιοζούπολη - Ο Καραγκιόζης και η
Ανακύκλωση
∆ωρεάν
Στο πλάτωµα της οδού Λυσίου και Ανδοκίδου ο καταξιωµένος καραγκιοζοπαίχτης ο Ηλίας Καρελλάς θα αναβιώσει το
θέατρο σκιών στο κέντρο της Πλάκας, κοντά στον τόπο όπου ανέβαζε παραστάσεις του Καραγκιόζη για πολλές
δεκαετίες ο Γιώργος Χαρίδηµος.
Το θέατρο σκιών, µία παράδοση 150 χρόνων, καταφέρνει και κρατάει ζωντανό τον Λαϊκό µας πολιτισµό, χαρίζοντας
το γέλιο σε µικρούς και µεγάλους µε τις περιπέτειες του. Σκοπός των παραστάσεων είναι όχι µόνο η διασκέδαση
µικρών και µεγάλων αλλά και η αναβίωση αυτής της ξεχωριστής τέχνης.
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Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017
18.30 µ.µ. – 20.30 µ.µ.

Φιλοσοφικός Περίπατος στην Ακαδηµία Πλάτωνος συντροφιά µε τον Παύλο Καλλιγά,
Καθηγητή φιλοσοφίας & ∆ιευθυντή του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου ∆ελφών και τον
Νικήτα Σινιόσογλου, ∆ιδάκτορα φιλοσοφίας Πανεπιστηµίου Cambridge & συγγραφέα.
∆ωρεάν
Οι καταξιωµένοι στο χώρο της φιλοσοφίας, ο καθηγητής Παύλος Καλλιγάς και ο ερευνητής Νικήτας Σινιόσογλου θα
είναι οι δύο συνοµιλητές και οικοδεσπότες σ’ ένα ιδιαίτερο Φιλοσοφικό Περίπατο στον κήπο της Ακαδηµίας
Πλάτωνος. Μια περιπατητική συζήτηση για την φιλοσοφία, τον Σωκράτη, τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Ο
περίπατος θα κλείσει, όπως και στα φιλοσοφικά συµπόσια µε τη συνοδεία αρχαίας ελληνικής µουσικής, µε το
µουσικό Νίκο Ξανθούλη, ο οποίος µε την αρχαία λύρα του θα αυτοσχεδιάσει πάνω στις κλίµακες του Πλάτωνα.
Ο περίπατος θα ξεκινήσει από την είσοδο Τιµαίου & Αλεξάνδρειας.
Ο κύριος Καλλιγάς αναφέρει για τη συµµετοχή του: «Η Ακαδηµία Πλάτωνος υπήρξε η αρχαιότερη και η
σηµαντικότερη από τις φιλοσοφικές σχολές της αρχαίας Αθήνας. Είναι σηµαντικό να γνωρίσουν οι σύγχρονοι
Αθηναίοι την ιστορία και τη δράση της σχολής στον χώρο όπου λειτούργησε, καθώς και µερικά πράγµατα για τη
σηµασία της πλατωνικής
φιλοσοφίας από την αρχαιότητα ώς και σήµερα.»

Για δηλώσεις συµµετοχής για όλες τις εκδηλώσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν µε τα
ταµεία του Φεστιβάλ Αθηνών.
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