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Στις 19 Σεπτεµβρίου 2011 διοργανώθηκε  στρογγυλό τραπέζι µε θέµα «Κρίση  και 
Πολιτισµός»  µετά από πρόσκληση το Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της 
Αθήνας. Μερικοί από τους σηµαντικότερους πολιτιστικούς φορείς της χώρας 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα και κατά την συνάντηση προέκυψαν κάποιες κοινές 
θέσεις. Όπως αναφέρει το κείµενο που συνέταξαν από κοινού οι φορείς: «Τα 
τελευταία χρόνια ένας µεγάλος αριθµός πολιτιστικών φορέων αναπτύσσει συνέργειες 
ένας προς έναν. Αυτές οι συνέργειες έχουν αποφέρει θετικά αποτελέσµατα και έχουν 
εισπράξει την θερµή ανταπόκριση του κοινού, η οποία υπογραµµίζει και την ανάγκη 
του να πλησιάσει τον πολιτισµό. Σε πείσµα των καιρών και περνώντας από το 
ατοµικό στο συλλογικό δηλώνουµε τη πρόθεσή µας να αναπτύξουµε περαιτέρω τις 
συνέργειες αυτές µε σκοπό να κάνουµε ότι περνάει από το χέρι µας για να: α) 
ενισχύσουµε τον ρόλο του πολιτισµού στο κοινωνικό γίγνεσθαι και στην 
καθηµερινότητα όλων µας, β) να χρησιµοποιήσουµε από κοινού το έργο, την 
τεχνογνωσία και τις επαφές µας, γ) να αλλάξουµε την εικόνα της Ελλάδας στο 
εξωτερικό µέσω του πολιτισµού. Οι συνοµιλητές υπογράµµισαν τη διάθεσή τους να 
εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση,  δεσµεύτηκαν ότι θα συνεχίσουν µε πράξεις, 
και κάλεσαν  και άλλους φορείς να συµµετάσχουν». 

Έκτοτε έχουν πραγµατοποιηθεί και άλλες συναντήσεις από τις οποίες προέκυψε το 
άτυπο Δίκτυο Πολιτιστικών Φορέων «ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ». Στο δίκτυο συµµετέχουν 
οι φορείς: ART-ATHINA, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας, Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Αθήνας, Εθνική Λυρική Σκηνή, Εθνικό Θέατρο, Εθνικό 
Κέντρο Βιβλίου, Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης, Κέντρο Πολιτισµού «Ελληνικός 
Κόσµος», Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Μουσείο 
Μπενάκη, Μπιενάλε της Αθήνας, Στέγη Γραµµάτων & Τεχνών-Ίδρυµα Ωνάση.  

Πρώτη κοινή ενέργεια αποτελεί ο Μήνας Πολιτισµού που οργανώθηκε µέσα σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα ως απόδειξη της ανάγκης για δράση, για τον Δεκέµβριο 
του 2011. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι να δώσει πρόσβαση σε οικονοµικά και 
κοινωνικά ευπαθείς οµάδες καθώς και να ενδυναµώσει το ενδιαφέρον των νέων για 
τον πολιτισµό. 
 
Συγκεκριµένα το πρόγραµµα του Μήνα Πολιτισµού περιλαµβάνει τις παρακάτω 
δράσεις ανά φορέα: 
 
ART-ATHINA  
Η ART-ATHINA συντονίζει ένα πρόγραµµα ξεναγήσεων και άλλων δράσεων µε 
ελεύθερη είσοδο σε αίθουσες τέχνης της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Μεταξύ 
άλλων από την Αθήνα συµµετέχουν οι γκαλερί ΑΔ, Αίθουσα Τέχνης "Καπλανών 5", 
Αστρολάβος, About, Andreas Melas & Helena Papadopoulos, Art Zone 42, Batagianni 
gallery, Γκαλερί Έρση, έκφραση - γιάννα γραµµατοπούλου, Elika, Κέντρο Σύγχρονης 
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Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, K-art, Μέδουσα Αίθουσα Τέχνης, Qbox, Ρεβέκκα Καµχή, 
Σκουφά, Τhe Apartment, The Breeder, Titanium Yiayiannos Gallery, και από τη 
Θεσσαλονίκη οι Artis Causa, Γκαλερί TinT και Zina Athanassiadou Gallery. 
Αναλυτικό πρόγραµµα στο www.art-athina.gr  
 
Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας  
Χριστουγεννιάτικα εργαστήρια για παιδιά στο Βυζαντινό Μουσείο, 11 έως 18 
Δεκεµβρίου 2011 
Οι µικροί επισκέπτες θα κατασκευάσουν χριστουγεννιάτικες κάρτες και στολίδια, µε 
αφετηρία βυζαντινές  και µεταβυζαντινές εικόνες και άλλα επιλεγµένα αντικείµενα από 
τις συλλογές του Μουσείου, τα οποία εικονογραφούν διαφορετικά επεισόδια από την 
αφήγηση της Γέννησης. Για παιδιά 5 έως 8 ετών. Κυριακή 11, Σάββατο 17 και 
Κυριακή 18 Δεκεµβρίου. Ώρες έναρξης: 10:00 και 12:00 
Η συµµετοχή στα προγράµµατα είναι δωρεάν. Ο αριθµός των παιδιών που µπορούν 
να συµµετάσχουν στο κάθε πρόγραµµα είναι περιορισµένος  γι’ αυτό είναι 
απαραίτητη η δήλωση συµµετοχής στο τηλέφωνο 213 213 9507 (από Δευτέρα έως 
Παρασκευή, ώρες 09:00 έως 15:00). Θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας. 
Πληροφορίες: Γραφείο Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων ΒΧΜ   
http://www.byzantinemuseum.gr/el/?nid=1417 
 www.byzantinemuseum.gr 
 
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Αθήνας 
Οι κινηµατογράφοι Απόλλων Cinemax Class (Σταδίου 19), Δαναός 1 και Δαναός 2 
(Κηφισίας 109) και Νιρβάνα Cinemax (Αλεξάνδρας 192) σε συνεργασία µε το Διεθνές 
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Αθήνας προσφέρουν δωρεάν προβολές σε ανέργους. 
Την Δευτέρα 12 και την Δευτέρα 19 Δεκεµβρίου η είσοδος θα είναι ελεύθερη για τους 
κατόχους θεωρηµένων από τον ΟΑΕΔ καρτών ανεργίας: για τους κινηµατογράφους 
Απόλλων και Νιρβάνα, η προσφορά ισχύει για την πρώτη απογευµατινή προβολή και 
για τους κινηµατογράφους Δαναό 1 και 2 για όλες τις προβολές. Η είσοδος θα γίνεται 
µε σειρά προτεραιότητας -ανάλογα µε τις διαθέσιµες θέσεις των κινηµατογράφων- και 
στις προγραµµατισµένες προβολές εκείνων των ηµερών. Όλες οι λεπτοµέρειες στο 
www.aiff.gr. 
 
Εθνική Λυρική Σκηνή 
Η Εθνική Λυρική Σκηνή, συµµετέχει στην πρωτοβουλία µε την παραχώρηση 100 
θέσεων για την παράσταση µπαλέτου Όλοι χορεύουν βαλς! της 11ης Δεκεµβρίου 
2011. Οι θέσεις θα δοθούν σε εγγεγραµµένους άνεργους και ηλικιωµένα άτοµα άνω 
των 68 ετών. 
Η διανοµή των θέσεων θα ξεκινήσει την Τρίτη 6 Δεκεµβρίου, από τα ταµεία της 
Ε.Λ.Σ. (Ακαδηµίας 59-61, Αθήνα). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Απαιτείται η 
επίδειξη κάρτας ανεργίας – ταυτότητας. Δεν ισχύουν τηλεφωνικές κρατήσεις. Ώρες 
ταµείων 09.00-21.00, καθηµερινά. 
Τηλέφωνο για πληροφορίες: 2103662100 (καθηµερινά 09.00-21.00) 
www.nationalopera.gr    
 
Εθνικό Θέατρο  

• 30 θέσεις µε µειωµένη είσοδο 5 Ευρώ (µε σειρά προτεραιότητας) σε νέους, 
ηλικιωµένους και άνεργους για την παράσταση του έργου του Ουίλλιαµ 
Σαίξπηρ Περικλής σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά στην Κεντρική Σκηνή, την 
Πέµπτη 22/12 . 
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• Δωρεάν παρακολούθηση της παράστασης  Ο µεγάλος περίπατος του 
Πέτρου  της Άλκης Ζέη στην Παιδική Σκηνή από ειδικές οµάδες παιδιών έπειτα 
από συνεννόηση µε τους αρµόδιους φορείς. 

•  Παράσταση της Αντιγόνης του Σοφοκλή σε σκηνοθεσία Τάκη Τζαµαργιά στις 
φυλακές, την Τετάρτη 14/12.  

• Οργάνωση ξενάγησης στους χώρους του Εθνικού την Δευτέρα 19/12 στις 
11.00 το πρωί, ανοιχτή για το κοινό. 

Πληροφορίες από το Γραφείο Τύπου στο email promodept@n-t.gr 
www.n-t.gr 
 
Εθνικό Κέντρο Βιβλίου  
"Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών" 
Ένα διήµερο focus στη νέα γενιά Ελλήνων δηµιουργών που περιλαµβάνει την 
παρουσίαση 40 πρωτοεµφανιζόµενων λογοτεχνών τους οποίους προτείνουν τα 
λογοτεχνικά περιοδικά καθώς και παράλληλες εκδηλώσεις διαλόγου µε τι άλλες 
τέχνες: κινηµατογραφικές προβολές, περφόρµανς χορού και θεάτρου, εικαστικά, 
κόµικς, µουσικά χάπενινγκ, διαγωνισµούς, workshops (όλες οι εκδηλώσεις είναι 
ανοιχτές για το κοινό) 
Παρασκευή 9 – Σάββατο 10 Δεκεµβρίου 2011 - Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης 
Αναλυτικό πρόγραµµα εκδηλώσεων: http://www.festivalneonlogotechnon.gr/ 
Πληροφορίες: Εθνικό Κέντρο βιβλίου, τηλ. 210-9200300, info@ekebi.gr, 
www.ekebi.gr (υπεύθυνη επικοινωνίας: Νόπη Χατζηγεωργίου, 210-9200346, 
6978181819, nchatzigeorgiou@ekebi.gr) 
www.ekebi.gr  
 
Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης 

• Τετάρτες µε Κινηµατογράφο στο ΙΜΚ µε Ελεύθερη Είσοδο. Μικρό Αφιέρωµα 
στον Γούντι Άλεν και σε 4 καυτές κωµωδίες του. Από την Τετάρτη 7/12 έως 
την Τετάρτη 28/12, στις 21:30  
Σε συνεργασία µε τη New Star και τον Βελισσάριο Κοσσυβάκη 
Κρατήσεις θέσεων µε σειρά προτεραιότητας: 210 34 18 579 Δευ – Παρ 10:00 
– 14:00 
Αναλυτικά οι ταινίες: 
7/12/2011, «Μπανάνες» – 1971 – 82’ 
14/12/2011, «Ζητείται εγκέφαλος για ληστεία» - 1969 - 85΄ 
21/12/2011 «O Υπναράς». – 1973 – 89΄ 
28/12/2011 «Τα Πάντα Γύρω Απ’ Το Σεξ…» – 1972 – 87’ 

• Παράλληλα Δρώµενα - Αντηχούν Μουσικές στο ΙΜΚ: 2 Μικρές Jazz Συναυλίες 
στο Φουαγέ του ΙΜΚ (14/12 & 21/12 στις 21:00) από το Ωδείο Φίλιππος 
Νάκας 

Γραφείο Τύπου ΙΜΚ: Χαρά Πετρούνια, 210 52 44 648, 6972 710 991, e-mail: x-
petrouyia@ath.forthnet.gr 
Δελτία Τύπου και Φωτογραφικό Υλικό είναι διαθέσιµα και στην ενότητα για τον Τύπο 
και τα ΜΜΕ  (Press Area) http://www.mcf.gr/el/Press_Area/ www.mcf.gr  
     
Κέντρο Πολιτισµού «Ελληνικός Κόσµος»  

• 100 δωρεάν εισιτήρια για την έκθεση «Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον 
κόσµο των αρχαίων ελληνικών µαθηµατικών». 

• 100 δωρεάν εισιτήρια για την έκθεση «Γιάννης Μέτσης – Πειραµατικό 
Μπαλλέτο Αθηνών».  

• 50 δωρεάν εισιτήρια για τις προβολές της «ΘΟΛΟΥ». 
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Όλα τα ανωτέρω εισιτήρια θα διατίθενται στο κοινό κατόπιν συνεννόησης 
(τηλέφωνα: 2122542001-4) και ισχύουν για τις Παρασκευές του µηνός Δεκεµβρίου. 
www.hellenic-cosmos.gr   
 
Κρατική Ορχήστρα Αθηνών 
Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών προσφέρει από 50 δωρεάν εισιτήρια σε 
εγγεγραµµένους ανέργους για κάθε µία από τις ακόλουθες συναυλίες: 

• «Το Χαµένο Παλάτι των Θεών» - Έργα των Γκλουκ, Τσαϊκόφσκυ,  Ξενάκη και 
Χάυντν, Παρασκευή 09.12.2011, 20:30 Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

• «Στις Παρυφές του Θρύλου» - Έργα των Σιµπέλιους, Μπετόβεν, Στράους, 
Παρασκευή 16.12.2011, 20:30 Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 

• «Χριστουγεννιάτικη Συναυλία» - Τα 4 κουαρτέτα µε φλάουτο του Μότσαρτ, 
Δευτέρα 19.12.2011, 20.30 Αίθουσα Συναυλιών Φιλολογικού Συλλόγου 
Παρνασσός  

Υπενθυµίζουµε ότι πριν από κάθε συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών 
προηγείται, στις 19.45, δωρεάν εισαγωγική οµιλία για τους κατόχους των εισιτηρίων. 
Κρατήσεις θέσεων και πληροφορίες για την παραλαβή των εισιτηρίων στα τηλέφωνα 
210 7257601-3 (από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00 – 14.00). Θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας.  
Για την παραλαβή απαιτείται η επίδειξη θεωρηµένης από τον ΟΑΕΔ κάρτας ανεργίας 
και αστυνοµικού δελτίου ταυτότητας. 
www.koa.gr 
 
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης  
Έκθεση: ‘Άγονη Γραµµή. Ένα αρχαιολογικό ταξίδι  
στο Καστελλόριζο, στη Σύµη, στη Χάλκη, στην Τήλο και τη Νίσυρο’  
Ελεύθερη είσοδο στο κοινό την Πέµπτη 15 Δεκεµβρίου 2011 (10.00 – 20.00).   
Στις 18.30 θα πραγµατοποιηθεί ξενάγηση για το κοινό.  
E: communication@cycladic.gr 
W: www.cycladic.gr  
 
Μουσείο Μπενάκη 

• Κεντρικό κτήριο 
Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Ο Αϊ Βασίλης αναζητά συνεργάτες» 
Κυριακή 18 Δεκεµβρίου 2011, 11.00-14.00 και Πέµπτη 29 Δεκεµβρίου 2011, 
17.00-20.00 
Το Τµήµα Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων του Μουσείου Μπενάκη διοργανώνει το 
χριστουγεννιάτικο πρόγραµµα «Ο Αϊ Βασίλης αναζητά συνεργάτες» που 
απευθύνεται σε µικρούς και µεγάλους επισκέπτες, µε στόχο να ανακαλύψουν τις 
πλούσιες συλλογές του Μουσείου Μπενάκη µέσα από ένα συναρπαστικό 
εκπαιδευτικό παιχνίδι. Είσοδος ελεύθερη σε οικογένειες, µεγάλους και παιδιά. 
• Ισλαµικό µουσείο 
Σάββατο 10 & Σάββατο 17 Δεκεµβρίου 2011, 11.00 
«Σάββατο στο Μουσείο Ισλαµικής Τέχνης» 
Δύο ξεναγήσεις από τις επιµελήτριες Μίνα Μωραΐτου & Ροζάννα Μπαλλιάν της 
Ισλαµικής συλλογής του Μουσείου Μπενάκη για µία γνωριµία µε τον ισλαµικό 
πολιτισµό.  
Σάββατο 10 Δεκεµβρίου 2011, 11.00, ειδική ξενάγηση σε κατόχους κάρτας 
ανεργίας 
Σάββατο 17 Δεκεµβρίου 2011, 11.00, ειδική ξενάγηση σε οµάδες προσφύγων 
(Οργάνωση σε συνεργασία µε το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες) 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Μέγιστος αριθµός επισκεπτών 35 άτοµα. 
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• Κτήριο οδού Πειραιώς 
Παρασκευή 9 Δεκεµβρίου 2011, 19.00 και Κυριακή 11 Δεκεµβρίου 2011, 12.00 
Έκθεση «Νίκος Χουλιαράς. Τα πίσω δωµάτια του νου» 
Μουσείο Μπενάκη – Κτήριο Πειραιώς 138 (16/11/2011 - 15/01/2012) 
Δύο ξεναγήσεις από την επιµελήτρια της έκθεσης Λίζη Πλέσσα: 
Παρασκευή 9 Δεκεµβρίου 2011, 19.00 - Ειδική ξενάγηση σε κατόχους κάρτας 
ανεργίας 
Κυριακή 11 Δεκεµβρίου 2011, 12.00 - Ειδική ξενάγηση σε οµάδες προσφύγων 
(Οργάνωση σε συνεργασία µε το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες) 
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Μέγιστος αριθµός επισκεπτών 35 άτοµα. 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας Νικολέττα Μεντή,  Τηλ: 210 3671023 
www.benaki.gr 

 
Μπιενάλε της Αθήνας  

• Στο πλαίσιο της παρούσας κρίσης παρέχεται ελεύθερη είσοδος σε ανέργους, 
εκπαιδευτικούς και ειδικές κατηγορίες επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια της 3ης 
Μπιενάλε της Αθήνας 2011 ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ (έως 11 Δεκεµβρίου 2011).  

• Σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου (ΕΚΕΒΙ) και το Ίδρυµα Μιχάλης 
Κακογιάννης η 3η Μπιενάλε της Αθήνας 2011 ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ  παρουσιάζει στο 
1ο Φεστιβάλ Νέων Λογοτεχνών (9 –10 Δεκεµβρίου 2011) το θεατρικό έργο 
«Ρινόκερως» του Ευγένιου Ιονέσκο σε ηχητική απόδοση από τον Στέλιο 
Καραµανώλη και την Τούλα Πλουµή και το βίντεο «Σηµειώσεις για ένα 
σύγχρονο µυθιστόρηµα» του Μάκη Μαλαφέκα. 

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Δέσποινα Σεβαστή, Τ: 6945037687, 210 52 32 222, E: 
press@athensbiennial.org 
www.athensbiennial.org  
 
Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών – Ίδρυµα Ωνάση 

• Στις 07.12.11 (τα πρώτα γενέθλια της Στέγης) η είσοδος στην έκθεση Robert 
Mapplethorpe θα είναι δωρεάν για όλους. 

• Στις 14.12.11 στη συναυλία του συνόλου DissonART αφιερωµένη στον Ιάννη 
Ξενάκη (δέκα χρόνια µετά τον θάνατο του) θα υπάρχουν 200 θέσεις δωρεάν, 
µε σειρά προτεραιότητας στα τηλέφωνα 2109005800 και 2130178036. 

www.sgt.gr 
 
 
Φωτογραφικό υλικό καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τις 
εκδηλώσεις θα παρέχει κάθε οργανισµός αυτόνοµα, γι’ αυτό σας 
παρακαλούµε να απευθύνεστε στα αντίστοιχα γραφεία τύπου.  


