
 

 

 

Νύχτα Πολιτισμού Athens Culture Net 2019:  

Age is just a number! Νύχτα αφιερωμένη στους 55+ 

Παρασκευή 4 Οκτωβρίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τα ξημερώματα 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

1. Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων 

Χρονογέφυρες: βιβλία που ενώνουν τις γενιές  

Με επίκεντρο το βιβλίο ως γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικές γενιές, αναγνώστες και 

αναγνώστριες διαφόρων ηλικιακών ομάδων ακούν ιστορίες για βιβλία ανθεκτικά στη 

δοκιμασία του χρόνου, αφηγούνται τις δικές τους αναγνωστικές εμπειρίες και συζητούν για 

τα χαρακτηριστικά της ανάγνωσης κατά τη μετάβαση από την έντυπη στην ψηφιακή εποχή. 

ΧΩΡΟΣ: Βιβλιοθήκη της Βουλής. Ώρα: 18:00 -19:00 

Περισσότερες πληροφορίες/κρατήσεις: 210 370 7217, Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 14:00 

α. για ενήλικες (20 -25 άτομα) β. για παιδιά 6-12 ετών (20 άτομα). Απαραίτητη η επίδειξη 

αστυνομικής ταυτότητας κατά την είσοδο στη Βουλή. 

 

2. Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος 

 

Ηλέκτρα / Ορέστης  (εμπνευσμένο από τα έργα του Ευριπίδη) 

Σκηνοθεσία και σκηνογραφία του Ivo van Hove 
 
Προβολή:  «Η Comédie-Française στην οθόνη» 
 
Σύμφωνα με το μύθο, κατά την επιστροφή του από τον Τρωικό πόλεμο, ο Αγαμέμνονας 
δολοφονείται από τη σύζυγό του, Κλυταιμνήστρα και από τον εραστή της, Αίγισθο. Επτά 
χρόνια αργότερα, ο γιος του, Ορέστης επιστρέφει στο Άργος. Με την αδελφή του την 
Ηλέκτρα, αποφασίζουν να εκδικηθούν τη δολοφονία του πατέρα τους και να εκθρονίσουν 
τον σφετεριστή που βασιλεύει δίπλα στην Κλυταιμνήστρα.  
 
Με το θίασο της Comédie-Française και τους: 
Denis Podalydès : Μενέλαος 
Elsa Lepoivre : Κλυταιμνήστρα και Ελένη 



Suliane Brahim :Ηλέκτρα 
Christophe Montenez :Ορέστης 
Και οι ηθοποιοί της Ακαδημίας της Comédie-Française 
Συμμετοχή 10 €, μειωμένη 5 € 
Στα γαλλικά με ελληνικούς υπότιτλους 
 
Το έργο Ηλέκτρα/ Ορέστης της Comédie-Française παρουσιάστηκε και στην Επίδαυρο στο 
πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2019. 
  
Χώρος: Auditorium Theo Angelopoulos – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG). Ώρα: 20:00 

Θα διατεθούν 50 προσκλήσεις από το Γαλλικό Ινστιτούτο για τη Νύχτα Πολιτισμού με 

δελτία προτεραιότητας 

 

3. Γενικά Αρχεία του Κράτους 

Δεκαετία του ’60: μια νεολαία σε εξέγερση 

Η έκθεση «Δεκαετία του ΄60: μια νεολαία σε εξέγερση» εστιάζει στη δεκαετία του ’60 - μία 
δεκαετία κατά την οποία η νεολαία διεκδικεί δυναμικά έναν διαφορετικό από το παρελθόν 
κοινωνικό ρόλο και αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα πολιτικής, κοινωνικής και 
πολιτισμικής παρέμβασης. Διεθνώς η δεκαετία αυτή θεωρείται μια περίοδος 
απελευθερωτικής ζωντάνιας, αμφισβήτησης και αντικομφορμισμού με πρωταγωνιστή τη 
νεολαία και τη δράση των ποικίλων ομάδων της: κοσμογονία στη μουσική, άνοιξη στα 
εικαστικά και τον κινηματογράφο, μετασχηματισμός του αστικού τοπίου, εξοικείωση με την 
τεχνολογία.  

Το υλικό που εκτίθεται προέρχεται από τις συλλογές των Γενικών Αρχείων του Κράτους, της 
Εταιρείας Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ) και του Κέντρου Έρευνας 
Νεότερης Ιστορίας του Τμ. Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. 

Χώρος: Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) - Κεντρική Υπηρεσία, Δάφνης 61, ΤΚ 15452, 

Ψυχικό. Ώρα:  21:00 – 24:00 

 

4. Διαβάζω για τους Άλλους  

Διαβάζοντας για την παλιά Αθήνα 

Εθελοντές του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού Διαβάζω για τους Άλλους, ταξιδεύουν τους 

ηλικιωμένους της Λέσχης Φιλίας Κουκακίου στην Αθήνα του ‘40, του ‘50, του ‘60 μέσα από 

σελίδες, βιβλία, μουσικές και αναγνώσματα. 

Χώρος:  Λέσχη Φιλίας Κουκακίου (Δράκου 26-28, 2109232044. Ώρα: 19:00 – 21:00 

 

5. Δημοτικό Θέατρο Πειραιά  

60 over 60 / Μαζί στη σκηνή 



Χώρος: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος. Ώρα Έναρξης Παράστασης: 
24:00 
  
-Εικαστική έκθεση «Αγάπα με αν τολμάς», σε επιμέλεια της Ίριδας Κρητικού 

Η ιδέα της έκθεσης «Αγάπα με αν τολμάς» / «Love me if you dare», έργο ζωής του συλλέκτη 
Κωστή Σχιζάκη, γεννήθηκε ως συνέχεια της έκθεσης «Έρως-Ήρως». Ο τίτλος της έκθεσης, 
προερχόμενος από την cult ομότιτλη γαλλική ταινία του Yann Samuell (πρωτότυπος τίτλος 
«Jeux d’ enfants») επιχειρεί, όπως και η ταινία, να δείξει ότι η αγάπη είναι ένα παιχνίδι πιο 
συναρπαστικό κι από την ίδια τη ζωή. 
 
Χώρος: Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος, Εκθεσιακός 1ου ορόφου & 
Φουαγιέ 2ου ορόφου. Ώρα: 18:00 – 02:00 

 

12. Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία  

Πολεμώντας για την Ειρήνη: Ελλάδα – Ιταλία – Ισπανία στη δεκαετία του ’80  

Έκθεση που παρουσιάζει το αντιπολεμικό κίνημα στον ευρωπαϊκό Νότο, μέσα από μια 

πολύπλευρη ιστορική αναδρομή στη δεκαετία του 1980 που αποτυπώνεται μέσα από τις 

αφίσες, τις φωτογραφίες, τις εκδόσεις, τα δημοσιεύματα και τα άλλα τεκμήρια από 

δημόσια και ιδιωτικά αρχεία, ελληνικά και ξένα. 

Συζήτηση: Π. Τριγάζης, μέλος του Συμβουλίου του Διεθνούς Γραφείου Ειρήνης και Ν. Κιάος, 

δημοσιογράφος. Οι ομιλητές, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στα αφοπλιστικά και 

αντιπυρηνικά κινήματα της εποχής εκείνης, θα καταθέσουν τη μαρτυρία τους και 

παράλληλα θα αναδείξουν πώς και μέσα σε ποιο πλαίσιο το αίτημα για ειρήνη σήμερα 

είναι εξίσου επίμαχο και επίκαιρο (Ώρα συζήτησης: 19.30) 

Χώρος: εκθεσιακός χώρος του Ιδρύματος της Βουλής, Βασ. Σοφίας 11, είσοδος από οδό 

Σέκερη. Ώρα: 18:00 – 00:00  Ξεναγήσεις σε ελληνικά και αγγλικά. 18:30, αγγλόφωνη 

ξενάγηση (Η ελληνόφωνη θα πραγματοποιηθεί μετά το πέρας της εκδήλωσης) 

 

 

13. Ινστιτούτο Θερβάντες 

Προβολή ταινίας: Ένα πιστόλι σε κάθε χέρι 

Ένα πιστόλι σε κάθε χέρι (Ισπανία, 2012, 95΄) του Σεσκ Γκάι, με τους Ρικάρντο Νταρίν, 
Λουίς Τοσάρ, Χαβιέρ Κάμαρα, Λεονόρ Ουάτλιν, Εδουάρδο Νοριέγα, Λεονάρντο Σμπαράλια, 
Καντέλα Πένια, Εντουάρντ Φερνάντεθ, Αλμπέρτο Σαν Χουάν, Καγιετάνα Γκιγιέν Κουέρβο, 
Ζόρντι Μολιά, Κλάρα Σεγούρα. 
 
Υπόθεση: Παρά το γεγονός ότι τα έχει όλα, ο Χ. πάσχει από σοβαρή κατάθλιψη. Αντιθέτως, 

ο Ε, η μόνη περιουσία του οποίου είναι ένα γατί, ζει με πάθος, παρ’ ότι αναγκάστηκε να 

επιστρέψει στο σπίτι της μάνας του. Ο Σ. προσπαθεί να τα ξαναφτιάξει με τη γυναίκα του, 

δυο χρόνια μετά το χωρισμό τους. Ο Γκ. καταφεύγει στα αγχολυτικά μήπως και καταλάβει 

για ποιο λόγο η γυναίκα του είχε μια περιπέτεια. Ο Π. προσπαθεί να ρίξει μια συνάδελφό 

του. Η Μαρία και η Σάρα ανταλλάσσουν συζύγους για ν’ ανακαλύψουν τα εσώψυχά τους. Ο 


