
 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ  

1.Εικαστικό εργαστήρι (κεραμική – ζωγραφική – αγιογραφία - χαρακτική) με συμμετοχή 

εκπαιδευόμενων 100 μαθητών. Λειτουργούν: 

• Κεραμική και ζωγραφική για παιδιά και κεραμική ενηλίκων στο κτίριο του Εικαστικού 
εργαστηρίου (Παπανικολή 14) 

• Ζωγραφική και Αγιογραφία Ενηλίκων στο 150 Δημοτικό Σχολείο (Πελοποννήσου 3) 

• Χαρακτική ενηλίκων στο 6o ΓΕΛ Αιγάλεω (Μίνωος και Προόδου1) 

2.Εργαστήρι Χορού(τμήματα Κλασσικό σύγχρονο Λάτιν Χορευτική Γυμναστική για ενήλικες, 

stretching για ενήλικες και jazz) με συμμετοχή εκπαιδευόμενων 110 μαθητών στο πρώην 60 

Δημοτικό Σχολείο. 

3. Θεατρική Ομάδα  

  Οργάνωση της εκδήλωσης για την Παγκόσμια ημέρα του Θεάτρου, και συμμετοχή στη 

πολιτιστική διαδρομή 2016 ,με το έργο  «Ανάποδα παραμύθια». Συμμετέχουν 20 περίπου μέλη. 

4. Φιλαρμονική (Αύξηση των ωρών απασχόλησης ως 90 ώρες σύμφωνα με το Ν. 4368/2016). 

Συμμετοχή της φιλαρμονικής μας σε δρώμενα της πόλης (θρησκευτικές, εθνικές, τοπικές κλπ. 

εορτές) και σε άλλους φορείς και Δήμους με κορύφωση τη συναυλία που διοργάνωσε με το 

συγκρότημα Magic de Spell στα πλαίσια της πολιτιστικής διαδρομής 2016. 

5. Δημοτική Βιβλιοθήκη Αιγάλεω  

Λειτουργεί καθημερινά πρωί – απόγευμα με δανεισμό βιβλίων και διάθεση χώρων για 

ανάγνωση και επισκέψεις σχολείων. Συμμετοχή στην διοργάνωση λογοτεχνικών βραδιών. Η 

βιβλιοθήκη έχει εμπλουτιστεί με 1043 νέους τίτλους βιβλίων. Το διάστημα αυτό συνεχίζεται 

από τη βιβλιοθηκονόμο η επεξεργασία των τεκμηρίων της, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και 

την αυτοματοποίηση της συλλογής με το σύστημα αυτοματοποίησης ABEKT 5.5 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (από 1/10/2015) 
• 23 έως 27/10: Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του μήνα  αντιφασιστικής μνήμης και συνείδησης 

αφιερωμένος στο «Ολοκαύτωμα του Αιγάλεω». 

(Έκθεση Γελοιογραφίας, Μουσική εκδήλωση Φιλαρμονικής Ελκελαμ 

Εκδήλωση- Συζήτηση «Φασισμός – πόλεμος και ΜΜΕ). 

• 16/12 Εκδήλωση εγκατάστασης Ανταλλακτικής Βιβλιοθήκης στην πλατεία Μετρό. 

(Εκκρεμεί η μεταφορά της σε ποιο ασφαλές σημείο). 



• 18 έως 20/12 Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις  

(φωτισμός χριστουγεννιάτικου δέντρου. εκδήλωση των τμημάτων πολιτισμού, κουκλοθέατρο 

και κλόουν για τους μικρούς μας φίλους  

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2016 

1. 3 έως 14/3 Αποκριάτικες εκδηλώσεις 

(Φιλαρμονική ,Τμήματα Πολιτισμού Ελκελάμ, Μουσική εκδήλωση με το συγκρότημα του 

Σπύρου Πολυκανδριώτη ,εορτασμός Καθαράς Δευτέρας – Κούλουμα). 

2. 27/3/2016 Παγκόσμια ημέρα Θεάτρου 

Εισαγωγή στη θεατρική τέχνη για παιδιά και θεατρική παράσταση «Εγώ η Ούλρικε Μάινχοφ». 

Από τη θεατρική ομάδα στο πνευματικό κέντρο «Γιάννης Ρίτσος» 

3. 15/4/2016 Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εφήβους από την Εθνική Λυρική Σκηνή με τίτλο 

«Επόμενη στάση: Όπερα!». Συμμετείχαν το 10 &30 Γυμνάσιο. 

4. 8/5/2016 Παράσταση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με το έργο « ΠΑΛΙΑΤΣΟΙ» του Ρουτζέρο 

Λεονκαβάλλο σε συνεργασία με το ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ».(Ελληνικό Μολύβι). 

 5.16&17/5/2016 Ανοιξιάτικες βραδιές ανάγνωσης και ποίησης .(Παρουσίαση βιβλίου της 

Αντωνίας Ζεβόλη Νταντουντάκη «Η Φαμέλια». Και παρουσίαση ποιητικής συλλογής της 

Αναστασίας Βούλγαρη «το φως λιγόστεψε στην άκρη της πόλης) Πνευματικό Κέντρο Γιάννης 

Ρίτσος  

6.  26/5 – 12/6  Συμμετοχή στην Ανθοκομική Έκθεση. 

(Φιλαρμονική, Εικαστικό Εργαστήρι –Κεραμική Ζωγραφική, Αφήγηση Παραμυθιού) 

7. 16/6/2016 Παρουσίαση της δουλειάς του Εργαστηρίου Χορού. (με την παράσταση σύγχρονου 

και κλασσικού χορού)θέατρο «Αλέξης Μινωτής». 

8. 6/7-3/8/ 2016 Κινηματογραφικό Φεστιβάλ. 

Προβολή πέντε κινηματογραφικών ταινιών κάθε Τετάρτη. Άλσος Αιγάλεω  

9. 21/6/ 2016 Εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας Μουσικής με τη Φιλαρμονική του Δήμου και 

συμμετοχή καταστηματαρχών του Δήμου μας με ανοιχτές Μουσικές Εκδηλώσεις. 

10. 7/7& 12/7/2016 «Μουσικές βραδιές στην πόλη» με τη φιλαρμονική. 

11. 15/7 - 16/7/2016 «Διήμερο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης»  

έντεχνο από τους «Δια ταύτα», ρεμπέτικο από τους «Ρεμπετοκαφενέ» ροκ από τους «Lumen 

Fox» και Hip Hop από τα παιδιά από το Αιγάλεω. Άλσος Αιγάλεω (συγκέντρωση προϊόντων για 

κοινωνικό παντοπωλείο). 

  



12. Πολιτιστική Διαδρομή 2/9-26/9/2016  

Η Πολιτιστική διαδρομή περιελάμβανε Θεατρικές ,Μουσικές και Χορευτικές Παραστάσεις και με 

τη συμμετοχή συλλόγων της πόλης μας .Δέκα (10) από τις συγκεκριμένες παραστάσεις ήταν με 

ελεύθερη είσοδο, με προαιρετική προσφορά προϊόντων για το κοινωνικό παντοπωλείο.  

Επιπλέον: 

1. Συνδιοργάνωση ή υποστήριξη εκδηλώσεων πολιτιστικών και τοπικών συλλόγων της πόλης μας 

(Σύλλογος Κρητών – Μικρασιατών - Άνω Λιούμη-Σύλλογοι Ποντίων- Ι.Λ.Ο.Α -Φίλοι του 

Πυριτιδοποιείου κλπ.). 

2. Μέσω των πολιτιστικών δράσεων, προβολή των υπολοίπων δράσεων του Δήμου μας και κυρίως 

του κοινωνικού παντοπωλείου. Η ανταπόκριση στη συλλογή ειδών πρώτης ανάγκης για τους 

συμπολίτες μας ήταν εντυπωσιακή. 

3. Προμήθεια λογισμικού για την μηχανογράφηση των εργαστηρίων  χορού και των  εικαστικών. 

4. Υποστήριξη της δράσης του τμήματος παιδείας «καλοκαιρινών δραστηριοτήτων» μαθητών 
δημοτικών σχολείων. (Εικαστικό, τμήματα χορού) 


