
18-21/10/10  
Με έμπνευση τα βουνά και τη φύση , ανοιχτές πολιτιστικές 
εκδηλώσεις σε συνεργασία με τον ∆ήμο Αθηναίων στην «Τεχνόπολις» 
(Γκάζι). ∆έκα χρόνια Ορειβασία, Πολιτισμός, ∆ημιουργία από τα μέλη 
του συλλόγου.  
 
Ο Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής, κλείνοντας φέτος δέκα χρόνια ενεργούς δράσης στη φύση, 
την ορειβασία τον πολιτισμό, τιμά προσωπικότητες από το χώρο της ορειβασίας, 
παρουσιάζει τα ταξίδια που πραγματοποιήθηκαν στα βουνά του κόσμου μέχρι τώρα, 
προβάλλει τις ιδιαίτερες εικαστικές και μουσικές δεξιότητες των μελών του, 
δημιουργώντας ένα πλατύ βήμα έκφρασης. ∆ιοργανώνει ένα τετραήμερο με 
εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, σκίτσων και εικαστικών έργων, ομιλίες και 
προβολές ταινιών, ντοκιμαντέρ και διαφανειών από αποστολές. Παράλληλα, θα 
λειτουργήσει ειδικά διαμορφωμένος χώρος αναρρίχησης όπου οι …τολμηροί 
επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν το ενδιαφέρον αυτό  άθλημα. Θα 
τιμηθούν προσωπικότητες από το χώρο της ορειβασίας, θα παρουσιαστούν οι 
αποστολές μελών του, που κατάφεραν είτε να ανέβουν στις κορυφές των 
υψηλότερων οροσειρών της Ελλάδας και του κόσμου, είτε να διασχίσουν τον βόρειο 
πόλο της γης, κάτω από αντίξοες συνθήκες, καταγράφοντας με καλλιτεχνικό τρόπο 
τις εμπειρίες τους, ενώ θα προβληθούν οι ιδιαίτερες εικαστικές και μουσικές 
δεξιότητες ανθρώπων  που εμπνέονται από τα βουνά και τη φύση.   
 
Οι εκδηλώσεις φιλοξενούνται στην «Τεχνόπολις» του ∆ήμου Αθηναίων 
(Αίθουσα «Τάκης Παπατσώνης», Πειραιώς 100, Γκάζι). 
 
Εγκαίνια: 18/10/10,  ώρα 18:30 
Ώρες λειτουργίας εκθέσεων: 16:00 - 22:00 Αίθουσα «Τάκης Παπατσώνης»  

Είσοδος ελεύθερη 
 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ: Μετρό, σταθμός «Κεραμικός», Τρόλεϋ: Νο 21 (από Ομόνοια), 
στάση «Παλαιά αγορά», Λεωφορεία: 035, 049, 811, 838, 914, Β18, Γ18, 731, 
031, στάση «Παλαιά αγορά». 
 

Αναλυτικό πρόγραμμα: 
 
18-21 Οκτωβρίου 2010  
Εγκαίνια έκθεσης: ∆ευτέρα 18/10/10, ώρα 18:30. Την πορεία του συλλόγου τα 
δέκα τελευταία χρόνια θα παρουσιάσουν στο κοινό ο Κωνσταντίνος Καρδαράς, η 
Αλεξάνδρα Σταυρακάκη και η Μαρία Τσιάρτα 
 
«Ο γύρος του κόσμου από βουνό σε βουνό» 
Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας.  
Ώρες λειτουργίας: 16:00 – 22:00 
 
Ο γύρος του κόσμου από βουνό σε βουνό με φωτογραφίες από συναρπαστικά 
ορειβατικά – πεζοπορικά ταξίδια στα βουνά του κόσμου και σε άγνωστες και 
δυσπρόσιτες γωνιές τους.  ∆έκα χρόνια πεζοπορώντας σε κάθε γωνιά της γης, από 
τους ορειβάτες, τους αναρριχητές και τους πεζοπόρους του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής. Ένα 
φωτογραφικό ταξίδι που θα μας ταξιδέψει από τον Κεντρικό Καύκασο και την 
άγνωστη Γεωργία στο Equador με τα ηφαίστειά και τους ινδιάνους Qetsoua που ζουν 
σε μεγάλα υψόμετρα, από την Αρμενία και το αρχαιότερο αστεροσκοπείο του 
κόσμου, την ανάβαση στο Αραγκάτς ως την κορυφή Lenana του Mt.Kenya της 
Αφρικής. Από την Τενερίφη και το φαράγγι «Masca” ως την Βενεζουέλα με τα 
πολύχρωμα λουλούδια και τις κορυφές των Άνδεων. Από τις παρυφές των Ινδικών 



Ιμαλαϊων με τα δάση, τους καταρράκτες, τα μοναστήρια μέχρι το Αραράτ και τη λίμνη 
Βαν. Από τα μικρά αλλά υπέροχα βουνά της πατρίδας μας μέχρι τα Βαλκανικά 
υψίπεδα και το Triglav της Σλοβενίας, το μονοπάτι των επτά λιμνών. Από τις 
ορθοπλαγιές των Άλπεων στις via-ferata των ∆ολομιτών σε πολλές άλλες γωνιές της 
γης. Ο Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής σας παρουσιάζει το γύρο του κόσμου από βουνό σε βουνό, 
γνωρίζοντας παράλληλα άλλες φυλές και τις παραδόσεις τους και τον φυσικό και 
πολιτιστικό πλούτο τους. Είναι ένα παράθυρο στον υπέροχο κόσμο μας και τα όριά 
του. 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
 



18-21 Οκτωβρίου 2010 
«Αρόδο ….στο Γκάζι» Μικρά καράβια του ∆ημήτρη Χρυσαδάκου 
Ώρες λειτουργίας: 16:00 – 22:00 
 
Κομμάτια ξύλων που η θάλασσα έβγαλε στις ακτές, διαμορφώθηκαν με μεράκι 
και χρωματίστηκαν από τον ∆ημήτρη Χρυσαδάκο για να πάρουν τη μορφή 
μικρών καραβιών. Λογής-λογής μικρά μεταλλικά αντικείμενα εν αχρηστεία, 
τοποθετήθηκαν πάνω στα σκαριά έτσι ώστε να θυμίζουν τις άγκυρες, τις 
γέφυρες, τις μηχανές, τα σπιράγια, τα φινιστρίνια και τα φουγάρα τους. 
Μετά από πέντε χρόνια δουλειάς με τέχνη και μεράκι, δημιουργήθηκε ένας 
«στόλος» από μικρά πλοία, λίμπερτι, ποστάλια, ρυμουλκά, γκαζάδικα, καϊκια. 
Το ταξίδι που παρουσιάζει η «Τεχνόπολις» του ∆ήμου Αθηναίων, με ένα 
«μικρό καράβι που ήταν αταξίδευτο» τελικά θα γίνει πραγματικότητα μέσα 
από  τη δουλειά του καλλιτέχνη με προορισμό τις «θολές γραμμές των 
οριζόντων» της …δική μας φαντασίας 
 

 
 
18-21 Οκτωβρίου 2010 
«Σημάδια του χρόνου» έκθεση φωτογραφίας με ζωγραφική 
επεξεργασία, του Νώντα Λεοντίδη 
Ώρες λειτουργίας: 16:00 – 22:00 
 
Γεννήθηκε το 1963 στο Ηράκλειο Κρήτης και εργάζεται ως οικονομικός 
αναλυτής.   Ασχολείται με τη φωτογραφία και τη ζωγραφική από το 1982 και 
στους δύο τομείς είναι αυτοδίδακτος. Έχει λάβει μέρος σε τρεις ομαδικές 
εκθέσεις με την Ομάδα Καλλιτεχνών Καματερού.  
Ακολουθεί μια μικτή τεχνοτροπία φωτογραφίας και ζωγραφικής. Το αρχικό 
στάδιο είναι η ψηφιακή επεξεργασία των φωτογραφιών με σκοπό τη σύνθεση 



του έργου. Στη συνέχεια γίνεται εκτύπωση σε καμβά με ειδικά μελάνια 
εξωτερικού χώρου. Ακολουθεί η τοποθέτηση του έργου σε τελάρο και η 
ζωγραφική του επεξεργασία με λαδομπογιά. Η παρέμβαση στο στάδιο αυτό 
μπορεί να μεταβάλει αρχικές φόρμες και χρώματα που έχουν αποδοθεί 
φωτογραφικά με σκοπό την καλύτερη προβολή του έργου. Το τελικό στάδιο 
είναι η επίστρωση του έργου με ειδικό λούστρο για την καλύτερη συντήρησή 
του και την ανάγλυφη απόδοση του θέματος.  
 
 
18-21 Οκτωβρίου 2010  
∆ημιουργίες και έργα με υλικά «άχρηστα», της Βούλας Μαυρογιάννη  
Ώρες λειτουργίας: 16:00 – 22:00 
 
Τελείωσε την Αρχιτεκτονική Σχολή του Ε.Μ.Π.  και συνεχίζει να εργάζεται  σαν 
ελεύθερος επαγγελματίας με κύρια κατεύθυνση τις αναπλάσεις εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων. 
Προσπαθεί να συνδυάσει την αρχιτεκτονική με τις άλλες μορφές τέχνης και 
αυτό θέλει να εκφράσει συναισθηματικά μέσα από τα έργα της, με υλικά 
''άχρηστα''. 
 

 
 
 
18-21 Οκτωβρίου 2010 
Σκίτσα του Θεοδόση Βρανά σατιρίζουν τις δραστηριότητες του συλλόγου και 
την επικαιρότητα. 
Ώρες λειτουργίας: 16:00 – 22:00 
 



Ο Θεοδόσης Βρανάς (κατά κόσμον Θέο) γεννήθηκε στον Πειραιά και σπούδασε 
οικονομικά στο εν Αθήνησι Πανεπιστήμιον. Σύντομα κατάλαβε ότι η δουλειά σε κάθε 
είδους εταιρίες ήταν επάγγελμα βαρύ και ανθυγιεινό και ακολούθησε τη φυσική του 
κλίση για το σκίτσο. Το 1986 υπήρξε εκδότης της πρώτης (και τελευταίας) μηνιαίας 
κόμικ-εφημερίδας ΑΝΤΙ∆ΟΤΟ που κυκλοφόρησε σε 4 τεύχη. Ακολούθησαν δεκάδες 
συνεργασίες με εκδοτικούς για εικονογραφήσεις παιδικών & εκπαιδευτικών βιβλίων, 
δημοσιεύσεις σκίτσων σε έντυπα και συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις & 
διαγωνισμούς. Πιστός στο ντεμοντέ πρότυπο του homo universalis συνεχίζει 
απτόητος να ενδιαφέρεται για τα πάντα: ∆ιδάσκει οικονομικά σε μαθητές Γ λυκείου, 
παίζει κιθάρα, ορειβατεί & διαβάζει ακατάσχετα, τα καλοκαίρια επιβιώνει ως free 
camper. Μισεί την υπερκατανάλωση, τις πιστωτικές κάρτες, τις συνήθειες, τα 
βιογραφικά, τις νεοελληνικές αρετές και τις μπάμιες. Α ναι! Ζει (πού αλλού;) στην 
Αθήνα - απ' όπου δραπετεύει συχνότατα, όχι όμως τόσο συχνά, ώστε να τον 
γνωρίσετε στη «Τεχνόπολις»  του ∆ήμου Αθηναίων στο Γκάζι!.  
 
 
 

 
 
 
18-21 Οκτωβρίου 2010 
Τοπιογραφία της Νανάς Τοκατλή. Ακουαρέλες και λάδι σε μουσαμά.  
Ώρες λειτουργίας: 16:00 – 22:00 
 
Η Νανά Τοκατλή γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Τελείωσε το Λύκειο με 
υποτροφία στις Η.Π.Α. Σπούδασε ζωγραφική και σκηνογραφία στην Ανωτάτη Σχολή 
Καλών Τεχνών της Αθήνας. Έλαβε υποτροφία επίδοσης από το Ι.Κ.Υ. Έχει στο 
ενεργητικό της 17 ατομικές εκθέσεις καθώς και μια συλλογή ποιημάτων και ένα βιβλίο 
αφηγημάτων. Έργα της βρίσκονται στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη 
Θεσσαλονίκη, στο Μουσείο Βορρέ στην Αθήνα, στη Συλλογή Ζ.Πορταλάκη, στη 
Συλλογή της Ραδιοτηλεόρασης της Σερβίας και σε άλλες ιδιωτικές συλλογές στην 



Ελλάδα και το εξωτερικό. Μέλος του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής συμμετέχει στην εορταστική 
εκδήλωση του Συλλόγου στην «Τεχνόπολη» του ∆ήμου Αθηναίων με έργα 
επιλεγμένα από την τοπιογραφία (5 έργα λάδι σε μουσαμά και 5 ακουαρέλες). 
 
∆ευτέρα 18/10/10 και Τρίτη 19/10/10 
 
∆ύο απογεύματα με αναρρίχηση στην «Τεχνόπολη» στο Γκάζι, στην καρδιά 
της Αθήνας  
Ώρες 19:30 – 21:00 
 
Οι επισκέπτες της «Τεχνόπολις» θα έχουν την δυνατότητα για μια πρώτη γνωριμία 
με την αναρρίχηση σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο (μικρή πίστα αναρρίχησης) στον 
προθάλαμο της αίθουσας «Τάκης Παπατσώνης». Παρουσίαση του εξοπλισμού και 
των υλικών αναρρίχησης και της χρήσης τους με τη βοήθεια αναρριχητών του 
Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής. Προβολή video με σποτ αναρρίχησης από αγώνες bouldering και 
αναρρίχηση στα βράχια σε  ελληνικές και ευρωπαϊκές ορθοπλαγιές, θα δώσει τη 
δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους επισκέπτες για μια πρώτη επαφή – γνωριμία με 
την αναρρίχηση, σε ασφαλές και φιλικό περιβάλλον.  
 

 
 
 
 
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010:  
«Η τελευταία μοίρα του Βορρά. Πεζοπορώντας με τα σκι από τον 89ο στον 90ο 
παράλληλο» Παρουσίαση διαφανειών του Γιάννη Παπαναγιώτου.  
Ώρα 18:30 
 
Παρουσίαση διαφανειών και περιγραφή του ταξιδιού ενός Έλληνα πεζοπόρου,  του 
Γιάννη Παπαναγιώτου,  ο οποίος με αντίξοες και σκληρές συνθήκες διέσχισε τον 
Βόρειο Πόλο. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στον πάγο, στο μοναδικό σημείο του βορείου 



ημισφαιρίου που προσδιορίζεται με μία και μοναδική συντεταγμένη: βόρειο πλάτος 
90ο. Το μοναδικό σημείο της γης που όταν στέκεσαι όπου κι αν κοιτάξεις βλέπεις 
μόνο Νότο, δεν υπάρχει ούτε Ανατολή ούτε ∆ύση, ούτε Βορράς. Βορράς είσαι εσύ ο 
ίδιος και είσαι εδώ στην άκρη της γης…..(διάρκεια 1 ώρα).  
 
 

 



 
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010: 
«Καθαρό μονοπάτι, ανάμεσα σε γη και ουρανό». Ταινία μικρού μήκους του 
Τάσου Αλεξανδρόπουλου.  
Ώρα 20:00 
 
Ο Τάσος Αλεξανδρόπουλος σπούδασε Κινηματογράφο το 1991 και δούλεψε στο 
πρακτορείο Reuters ως  οπερατέρ. Κάνοντας μια μεγάλη στροφή εγκαταλείπει τον 
χώρο της τηλεόρασης  το 1997 και σπουδάζει εναλλακτικές θεραπείες  με τις οποίες 
ασχολείται επαγγελματικά τα τελευταία 12 χρόνια. Στον ελεύθερο χρόνο του εκτός 
από το να περπατά στα βουνά, να βρίσκεται στην φύση και να ταξιδεύει στον κόσμο, 
συγκεντρώνει εικόνες και ήχους με την κάμερά του δημιουργώντας μικρά φιλμ και 
ντοκιμαντέρ.  Με την κάμερα στο χέρι κατέγραψε τα μονοπάτια της ψυχής και της γης 
που διανύουν οι άνθρωποι που έχουν κάνει τρόπο ζωής τη διαβίωση κοντά στη 
φύση. Το «Καθαρό μονοπάτι ανάμεσα σε Γη και ουρανό» είναι ένα μικρό φιλμ για  
ανθρώπους που μαζί περπατούν, σπάνια οριζόντια, ανεβαίνουν σχεδόν πάντα 
κάθετα  και   ανοίγουν μονοπάτια. Είναι ένα ντοκιμαντέρ που περιέχει πολλές εικόνες 
από αυτά που μας περιβάλλουν όταν βγούμε έξω από την πόλη και κοντά στην 
φύση. Ήχοι  όπως  του ανέμου και ησυχία όπως του χιονιού, εικόνες  όπως ένα 
γυμνό βουνό αλλά και ένα ανθισμένο λιβάδι, πολύχρωμο που, ποιός ξέρει ..., μπορεί 
να μας θυμίζει κάτι. Κάτι που μπορεί να είχαμε ξεχάσει.  

 

 



 

 

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010:  

«Γιώργος Κολόζης: ο κινηματογραφιστής των Ελληνικών βουνών. Ένα χρόνο 
μετά τον θάνατό του», Αφιέρωμα. Προβολές ντοκιμαντέρ και ταινίας  
Ώρα έναρξης: 18:30 
 
Αφιέρωμα στον σημαντικό έλληνα κινηματογραφιστή λάτρη των βουνών και της 
φύσης ο οποίος δημιούργησε το ελληνικό ορειβατικό ντοκιμαντέρ. Συνεργάστηκε με 
την ΕΡΤ και δημιούργησε τις σειρές «Τα βουνά της Ελλάδας», «Τα ποτάμια της 
Ελλάδας», «Τα μυστικά της φύσης», «Το Αιγαίο νύν και αεί». Ο ντοκιμαντερίστας 
Γιώργος Κολόζης κινήθηκε με άξονες την αισθητική του, την ευαισθησία του και την 
δική του ξεχωριστή οπτική και μας μίλησε για την ομορφιά της φύσης, της ζωής. 
 
Συντονιστής του αφιερώματος ο Νείλος Πιτσινός, με καλεσμένους φίλους και 
συνεργάτες του Γιώργου Κολόζη, τους: Νίκο Αλευρά, Χρήστο Λάμπρη, Πηνελόπη 
Ματσούκα, Τάκη Ντάσιο, που θα μιλήσουν γι αυτόν και το έργο του. Η εκδήλωση 
γίνεται με τη συνεργασία του Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής και του Ε.Ο.Σ. Αθήνας. Θα 
ακολουθήσει η προβολή του ντοκιμαντέρ «’Ολυμπος»  και η ταινία μεγάλου μήκους 
«Το πήδημα του Κατσαντώνη και ο μπάρμπα Λάμπρος».   
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 
18:30 συζήτηση για τον Γιώργο Κολόζη 
19:15 προβολή του ντοκιμαντέρ «’Ολυμπος»  
20:00 διάλλειμα 
20:15 προβολή της ταινίας «Το πήδημα του Κατσαντώνη και ο μπάρμπα 
Λάμπρος». 



 
 

 
 



 
 
Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010: 
 
«Αφρική της άγριας φύσης. Μια ανάβαση στο όρος Κένυα, κορυφή Lenana 
(4.985μ.). Κοινότητες της φυλής Massai στον Ισημερινό»   
Ώρα έναρξης: 20:00 
 
Παρουσίαση video και φωτογραφιών από μέλη της 13/μελούς αποστολής του 
Ε.Π.Ο.Σ. Φυλής που διέσχισε πεζοπορώντας το όρος Kenya, τον Απρίλιο του 2010. 
Η ανάβαση συνδύασε τη γνωριμία με τα ήθη και τα έθιμα των φυλών Masai και, 
πεζοπορίες δίπλα σε λίμνες, ποτάμια και καταρράκτες στα υψίπεδα της Κένυα, 
καθώς και πρωτόγνωρες εμπειρίες δράσης μέσα στην άγρια αφρικανική φύση κοντά 
στον Ισημερινό.  Ένα ταξίδι στην αφρικάνικη φύση, ένας πλούτος προκλήσεων και 
εμπειριών στα βουνά, γνωριμιών με διαφορετικούς πολιτισμούς, ανθρώπους ακόμα 
και τον εαυτό μας. Το τέλος του ταξιδιού στη λίμνη Nakuru με τα εκατομμύρια 
flamingos, τους νεροβούβαλους, τις ζέμπρες τους ρινόκερους και άλλα  
προστατευόμενα άγρια ζώα, σε ένα απίστευτο σαφάρι. Το ταξίδι οι: Έφη 
Κωτσιοπούλου, Ιφιγένεια Μαχειλή, Στράτος Ιωαννίδης, Σοφία Αγγέλου. (διάρκεια 1,5 
ώρα). 
 



 
 

 
 
 
 

 



Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010: 

«No hay banda» Νέο ρόκ συγκρότημα από τους Ηλία Κωνσταντακόπουλο: 
φωνητικά, ∆άνη Παυλόπουλο: ηλεκτρική κιθάρα, Αιμίλιο Κομπότη: ηλεκτρική κιθάρα, 
Νίκο Ζακυνθινό: μπάσο και Νίκο Γκίκα: ντραμς.  

Ώρα έναρξης 21:30΄: 

Οι «No Hay Banda» είναι ένα πενταμελές συγκρότημα από την Αθήνα. Ξεκινώντας 
τον Νοέμβριο του 2004, συνέθεσαν μουσική που παραπέμπει κυρίως σε post-rock, 
ψυχεδελικά και hard-rock ηχητικά γνωρίσματα. Τον Νοέμβριο του ’08 κυκλοφόρησαν 
το πρώτο τους demo το οποίο περιλαμβάνει 6 κομμάτια που  αποτελούν μέρος ενός 
concept album 13 κομματιών 

 

 

Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010: 

«The Goats». Ένα μουσικό σχήμα με άποψη για το ροκ και τη σύγχρονη μουσική. 
Τραγούδι : Μπάμπης Μαυρίδης, Μπάσο: Άγγελος Περγαντής, Ηλεκτρική κιθάρα: 
Χρήστος Βλάχος, Ντραμς:  Χρήστος Ασλιχανίδης. 

Ώρα έναρξης 22:00΄ 

Το σχήμα δημιουργήθηκε στη Σπάρτη. Τολμούν και καταφέρνουν με μεγάλη επιτυχία 
να διασκευάζουν  κομμάτια γνωστών καλλιτεχνών όπως των: Led Zeppelin, The 
Beatles, Michael Jackson και άλλων, αλλά ταυτόχρονα δε σταματούν να δουλεύουν 
δικά τους κομμάτια. Μετά από πολλές πρόβες και αρκετή δουλειά έχουν ξεκινήσει τις 



ηχογραφήσεις των κομματιών τους. Έχουν εμφανιστεί στο «Afterdark» στην Αθήνα 
και στο «Retro Music Bar» και «Billy Bar» στην Σπάρτη.  

 

 

 

 
 


	Είσοδος ελεύθερη
	Δευτέρα 18/10/10 και Τρίτη 19/10/10

