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■ Σάββατο 28/9

Αθήνα

Η Ομάδα Συλλογικών Δράσεων και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης για το 18 Άνω και το Σωματείο 

υποστήριξη του Κοινωνικού και επιστημονικού 

Έργου του 18 Άνω, διοργανώνουν Bazaar οι-

κονομικής ενίσχυσης για τη δημιουργία νέου 

αυτοοργανωμένου Κοινωνικού ιατρείου. Από 

τις 11:00 έως τις 18:00, μπόταση 11, εξάρχεια.

■ Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου

Θεσσαλονίκη

Η επιτροπή Αλληλεγγύης για τους πολιτικούς 

κρατούμενους στην Τουρκία και το Κουρδιστάν 

καλεί σε συγκέντρωση συμπαράστασης με 

τα τα κρατούμενα μέλη (o Ibrahim Gökcek, 

n Bahar Kurt, o Baris Yüksel, η Helin Bölek 

και ο Ali Araci) του επαναστατικού μουσικού 

συγκροτήματος GRUP YORUM που βρίσκονται 

σε απεργία πείνας από τις 17 του μάη και τον 

κρατούμενο Mustafa Koçak που βρίσκεται σε 

απεργία πείνας από τις 3 του ιούλη. Στις 12: 00 

στο Τουρκικό προξενείο, Αγ. Δημητρίου 151.

■ Δευτέρα 30/9

Θεσσαλονίκη

με ένα αγαπημένο φιλμ της δεκαετίας του 

‘60 κλείνουν το αφιέρωμά τους Cult σκιές η 

Κινηματογραφική Λέσχη των εργαζομένων της 

ερΤ3 και το ΚεμεΣ, πρόκειται για το Αραμπέσκ 

(Arabesque, ΗπΑ, 1966) σε σκηνοθεσία Στάν-

λεϊ Ντόνεν και σενάριο από το μυθιστόρημα 

του Γκόρντον Κότλερ. Στις 21:30 στον θερινό 

κινηματογράφο Απόλλων (Σαρανταπόρου 4).

■ Τετάρτη 2/10

Αθήνα

παρουσίαση του βιβλίου της Γιάννας Μπαρ-

κούτα Η κατοίκηση σε κρίση: το παρά-

δειγμα της Αθήνας από την κατοικία 

στην κλίμακα της πόλης. Θα μιλήσουν η 

Ντίνα Βαΐου, ο Αλέξανδρος Κιουπκιολής, ο 

Λόης παπαδόπουλος και η συγγραφέας. Ο 

Βασίλης Νούλας θα διαβάσει αποσπάσματα 

του βιβλίου. Στις 20:00, στο Polis Art Cafe 

(πεζμαζόγλου 5, στο Αίθριο Στοάς Βιβλίου 

στο κέντρο της Αθήνας)

4 Η Χιονάτη (ξανά) 

συνωμοτεί στο Πόρτο Κάγιο

μετά την επιτυχημένη παράσταση του καλοκαιριού, η Χιονάτη 

επιστρέφει για μια Φθινοπωρινή Συνωμοσία (και) με νέες ιστορίες:

Την παρασκευή 4 Οκτωβρίου στις 9.00, δύο αφηγητές – ο ομά-

δα αφήγησης παραμυθανθός, δυο μουσικοί – Θωμάς Ζήσης, 

Δημήτρης μάλλης, και ένας συγγραφέας – Κώστας Στοφόρος, 

επί σκηνής σε μια ξεχωριστή παράσταση αφήγησης με ζωντανή 

μουσική στο πόρτο Κάγιο (Γαρυττού 112, Αγία παρασκευή)

Όπου οι ήρωες των παραμυθιών εμφανίζονται κυριολεκτικά 

αγνώριστοι, σε μικρές ιστορίες που έρχονται να ανατρέψουν 

κάθε είδους στερεότυπα.

μια ξενάγηση από την ρηχή πραγματικότητα του καιρού μας στο 

βυθό των παραμυθιών και αντίστροφα.

Η αφήγηση μπλέκει με τη μουσική από jazz standarts , με με-

λωδίες γνωστές που αγαπήσαμε και την παρουσία του ίδιου του 

συγγραφέα.

Οι παραστάσεις του «Παραμυθανθού», εκτός των άλλων, χα-

ρακτηρίζονται από τη χρήση μουσικής που σηματοδοτεί αφη-

γηματικά, συμπληρώνει και αλληλεπιδρά με την αφήγηση. Ήχοι, 

μουσικές και τραγούδια, που γράφονται ειδικά για τα παραμύθια, 

παρουσιάζονται ζωντανά από τους μουσικούς και τους αφηγητές 

επί σκηνής.

Κόστος: 12 ευρώ -στην τιμή περιλαμβάνεται κρασί και μεζές 

4 2η Πανελλαδική Συνάντηση των πρωτοβουλιών 

ενάντια στις εξορύξεις υδρογονανθράκων

4 Αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο

Σήμερα, Σάββατο 28/9, στις 12 το μεσημέ-

ρι, θα πραγματοποιηθεί η 2η πανελλαδική 

συνάντηση των πρωτοβουλιών ενάντια στις 

εξορύξεις υδρογονανθράκων, με σκοπό το 

συντονισμό των δράσεών τους. 

Ο χώρος της συνάντησης θα είναι το Αυτο-

διαχειριζόμενο Κυλικείο Νομικής Αθήνας, 

με είσοδο από τον πεζόδρομο μεταξύ των 

οδών Σόλωνος και Ακαδημίας. Στον ίδιο 

χώρο, το βράδυ, στις 21:00, θα πραγμα-

τοποιηθεί συναυλία, με εθελοντική οικο-

νομική συνεισφορά για τα έξοδα και την 

οικονομική ενίσχυση του αγώνα ενάντια 

στις εξορύξεις.

Κυριακή 29/9, 19:30 στο θέατρο Α. Σαμα-

ράκης (Μικράς Ασίας 24 & Παπαναστασί-

ου, Κερατσίνι – Ταμπούρια)

Ο Δήμος Κερατσινίου–Δραπετσώνας και η 

εταιρεία Τεχνών επιστήμης και πολιτισμού 

Κερατσινίου διοργανώνουν εκδήλωση - αφι-

έρωμα στον σπουδαίο ποιητή και στιχουργό 

Νίκο Γκάτσο. 

μελοποιημένους στίχους του Ν. Γκάτσου . 

ερμηνεύουν: Χρήστος Κάλλοου, πένυ Ξενά-

κη, μαρία Κανελοπούλου, Όλγα Καμηλάρη.

Η εκδήλωση, εκτός από τραγούδια σε 

στίχους Νίκου Γκάτσου, θα περιλαμβάνει 

κείμενα και βίντεο αφιερωμένα στη ζωή και 

στο έργο του.


