


Αγαπητοί/ές, φίλοι/ες,

 Τέχνη είναι η κατοχή, η έξις νού, πνεύματος... 
 Πλάτων διά στόματος Σωκράτους στόν Κρατύλο (ΠλΚρ. 414:β)

Η Νέα Δημοτική Αρχή ακολουθώντας το όραμά της για την αναβάθμιση 
του πολιτισμού στην πόλη μας, καταθέτει τη δική της Πολιτισμική πρόταση, 
διοργανώνοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα και όχι μόνο,   
την 1η Διαδημοτική Εικαστική Διάδραση ART3AGE.
Έχοντας στόχο την αισθητική κοινωνικοποίηση διοργανώνεται αυτή   
η εικαστική διάδραση με τα ποικίλα, ετερόκλητα και αμφίσημα ερεθίσματα 
που προσφέρει.
Τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου μας και με  τη συμμετοχή 14 Δήμων 
της Αττικής, στη φιλόξενη πόλη μας, για πέντε ημέρες θα γεμίσουν την 
καθημερινότητά μας με εκθέσεις ζωγραφικής, μουσική, χορό, εικαστικά 
δρώμενα, χαρακτικά, λογοτεχνία, διαλέξεις.  
Μέσα σ’ αυτή την εικαστική, γεμάτη χρώματα και δράσεις ατμόσφαιρα,
οι συνεργάτες μου και εγώ σας καλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας 
τους ανθρώπους της ώριμης ηλικίας, που συνεχίζουν να ονειρεύονται και   
να δημιουργούν.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής,
Νικόλαος Μπάμπαλος



Αγαπητοί/ές, φίλοι/ες,
Η Τέχνη είναι μια δραστηριότητα και 
δημιουργία εξαιρετικά σημαντική, γιατί 
διεγείρει τις ανθρώπινες αισθήσεις, διεγείροντας 
νου και συναίσθημα.
Για την 3η ηλικία είναι τρόπος επικοινωνίας και 
έκφρασης και μέσα από αυτή ξεπερνούν την 
απομόνωση και την μοναξιά.
Για το λόγο αυτό το εικαστικό εργαστήρι των 
ΚΑΠΗ του ΟΠΑΚΜ  έχοντας ως μέσο την 
Τέχνη δημιουργεί ανθρώπινη επικοινωνία 
λειτουργώντας σαν καθρέφτης όπου ο θεατής 
βλέπει τον εαυτό του και τον κόσμο γύρω του 
με νέα ματιά και διάθεση αισιοδοξίας.

Χρυσούλα Αγγελοπούλου
Πρόεδρος Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής &

Κοινωνικής Μέριμνας Δήμου Ηρακλείου Αττικής

Αγαπητοί/ές, φίλοι/ες,

Η Τέχνη κοινωνικοποιεί ανθρώπους 
απομονωμένους και είναι ψυχοθεραπευτική 
τόσο για τον καλλιτέχνη, όσο και για τον θεατή. 
Οδηγεί στην αυτογνωσία, επαναπροσδιορίζει,  
και εκπαιδεύει. 
Μέσα από αυτή την εικαστική δραστηριότητα 
ο κάθε άνθρωπος αισθάνεται ελεύθερος, 
αποκτώντας εσωτερικότητα και πνευματικότητα.

Γιώργος Οικονομίδης 
Εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος

Το έργο Τέχνης είναι ένα κείμενο που προσαρμόζεται από τους παραλήπτες του, 
ώστε να πληροί πολλούς επικοινωνιακούς σκοπούς σε διαφορετικές ιστορικές ή 
ψυχολογικές περιστάσεις, χωρίς όμως να παραμελείται ο υποκείμενος κανόνας, 
ο οποίος το συγκρότησε.

-Umberto Eco

Στη νοητική διαδικασία χαρακτηριστικό είναι η αντίληψη, η διαίσθηση,  
το αίσθημα και η σκέψη. Η ανάγκη δημιουργικής έκφρασης  καθορίζεται 
από κοινωνικούς, πολιτισμικούς, συναισθηματικούς, και γνωστικούς 
παράγοντες. Η δράση εξαρτάται από την αντίληψη, την τεχνική, τις 
επιδεξιότητες που μεταβιβάζεται από τους ενήλικες από τρία συστήματα 
όπως την πράξη, τη φαντασία και τη γλώσσα.
Η ενεργητική, εικονιστική και συμβολική αναπαράσταση επιδρούν  
στην νοητική ανάπτυξη του ατόμου, που στόχο έχουν την επικοινωνία  
και την κριτική σκέψη.

Άννα Τσαμκόσογλου
Εικαστικός - Ζωγράφος

 MA, Π.Δ.Μ. (Πολιτισμικές Σπουδές)



που βελτιώνουν την ποιότητα της ζωής τους.  
Να απολαμβάνουν υπηρεσιών και παροχών  
που να τους εξασφαλίζουν υγεία, ποιότητα ζωής 
και επιβίωση. Να εκφράζουν το δικαίωμά τους 
για σεξουαλική ζωή και όχι να ενοχοποιούν την 
ερωτική τους ανάγκη. Να τους αναγνωρίζεται  
το δικαίωμα να επιλέγουν οι ίδιοι τους κινδύνους 
στους οποίους θα εκτεθούν. 
Η κοινωνική συμμετοχή επιτυγχάνεται με τις 
διαπροσωπικές σχέσεις, με τη διαρκή αναζήτηση 
νέων ενδιαφερόντων, με την απασχόληση και μετά 
τη σύνταξη, μέσω κοινωνικών προγραμμάτων 
δραστηριοποίησης και με την αναγνώριση των 
ηλικιωμένων ως ενεργών πολιτών και φορέων 
εμπειρίας. Η Παγκόσμια Ημέρα των Ηλικιωμένων 
ή η «Παγκόσμια Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία» 
γιορτάζεται κάθε χρόνο την 1η Οκτωβρίου 
από το 1990 μέχρι σήμερα. Υιοθετήθηκε από  
τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, για να αποτίσει 

τον οφειλόμενο φόρο τιμής στους ηλικιωμένους, 
αλλά και να επισημάνει τα προβλήματα, που 
αντιμετωπίζουν. Έχει στόχο να αναγνωρισθεί  
η συμβολή των ηλικιωμένων στην κοινωνική και 
οικονομική ανάπτυξη, γιατί στη σύγχρονη εποχή  
οι ηλικιωμένοι παίζουν έναν ολοένα σημαντικότερο 
ρόλο, μέσω του εθελοντικού έργου, της μετάδοσης 
των εμπειριών και των γνώσεών τους, της βοήθειας 
που δίνουν στα παιδιά τους, αναλαμβάνοντας να 
φροντίζουν τα εγγόνια, αλλά και της αυξανόμενης 
συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας.

Ιφιγένεια Βαμβακίδου
Καθηγήτρια-Πρόεδρος Τμ. Νηπιαγωγών,

Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμός, 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,

Παιδαγωγική Σχολή
email: ibambak@uowm.gr

https://uowm.academia.edu/IfigeneiaVamvakidou

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΑΣΗ

Με μεγάλη χαρά και τιμή σας υποδεχόμαστε στις 
πολιτισμικές δράσεις Art3Age, που για πρώτη 
φορά, καινοτόμα και διαδραστικά, αξιοποιώντας 
τα παιδαγωγικά και τα εικαστικά δρώμενα αλλά 
κυρίως τα γνωστικά ενδιαφέροντα του ανθρώπινου 
δυναμικού, υλοποιούν πενθήμερο εκδηλώσεων.
Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύτηκαν στο 
περιοδικό «Neurology» της Αμερικανικής 
Ακαδημίας Νευρολογίας έδειξαν πως έπειτα 
από τέσσερα χρόνια, αυτοί που είχαν τακτική 
ενασχόληση με τις τέχνες, είχαν κατά μέσο όρο 73% 
μικρότερη πιθανότητα να εμφανίσουν προβλήματα 
μνήμης και νόησης. Όσοι ασχολούνταν με άλλου 
είδους κατασκευαστικές δραστηριότητες, είχαν 
μειωμένο κίνδυνο κατά 45%, όσοι χρησιμοποιούσαν 
τακτικά το Ίντερνετ και τους υπολογιστές, είχαν 

μειωμένο κίνδυνο κατά 53% και όσοι έβγαιναν 
συχνά έξω είχαν μειωμένο κίνδυνο κατά 55%. 
Όπως είπε στην Daily Telegraph η επικεφαλής  
της έρευνας, Δρ. Rosebound Roberts η ζωγραφική, 
το σχέδιο, η γλυπτική, η αγγειοπλαστική και άλλες 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες ενεργοποιούν 
το μυαλό και εξασκούν την επιδεξιότητα των 
κινήσεων, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο εμφάνισης 
άνοιας σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας.
Τα άτομα της τρίτης ηλικίας δύνανται να επιλέγουν 
τον τρόπο ζωής τους,  να διαβιούν σε αξιοπρεπείς 
συνθήκες στο οικείο φυσικό και κοινωνικό τους 
περιβάλλον, να διατηρούν την αυτονομία, την 
κοινωνική συμμετοχή, την επικοινωνία και να 
αυξάνουν την αυτάρκεια τους. Να έχουν ίσες 
ευκαιρίες και κατοχυρωμένα δικαιώματα ώστε 
να μη γίνονται αποδεκτές προκαταλήψεων και 
αποκλεισμών. Να επιλέγουν, να διεκδικούν 
και να εξασφαλίζουν τους τρόπους και τα μέσα 



ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ



ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ



ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

“Η καλλιτεχνική δημιουργία πηγάζει από  
τη διαμορφωτική παρόρμηση και τη λαχτάρα 
για συναισθηματική έκφραση. Αποστολή της 
τέχνης είναι η κάθαρση, τα συναισθήματα 
που συσσωρεύονται μέσα μας υπό την πίεση 
των περιορισμών της κοινωνίας, διεγείρονται 
και “αποστραγγίζονται” μέσω της ακίνδυνης 
μορφής της καλλιτεχνικής δημιουργίας”

- Αριστοτέλης



Ο Δήμος Λυκόβρυσης Πεύκης, στα πλαίσια των πολιτιστικών δράσεών του, διατηρεί 
επί εικοσαετίας εργαστήρι εικαστικών τεχνών. Το εργαστήρι απευθύνεται σε παιδιά 
και ενήλικες. Γίνονται ετήσιες εκθέσεις με τα έργα των μαθητών και αντιπροσωπευτικά 
έργα ενηλίκων θα δείτε στην διαδημοτική έκθεση που διοργανώνει με πρωτοβουλία του 
ο Δήμος Ηρακλείου. Το εργαστήρι ζωγραφικής λειτουργεί με υπεύθυνη τη ζωγράφο 
Αργυρώ Παφίλη-Καρίμαλη.
Ο Δήμαρχος κος Αναστάσιος Μαυρίδης χαιρετίζει με μεγάλη χαρά την εκδήλωση αυτή 
και στηρίζει όπως πάντα τους δημιουργούς τέχνης και πολιτισμού.
Ο Πρόεδρος του ΠΕΑΠ κος Χρήστος Φωτίδης επίσης αγκάλιασε αυτή την πρωτοβουλία 
του Δήμου Ηρακλείου.

Ο Δήμαρχος
Τάσος Μαυρίδης

Ο Πρόεδρος του ΠΕΑΠ
Χρήστος Φωτίδης

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ



ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ

Κ.Α.Π.Η.  Ε.Ε.Σ. 

Το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού λειτουργεί από το 1980 στο 
Ηράκλειο Αττικής, αποτελώντας το πρώτο 
ΚΑΠΗ στο Ηράκλειο αλλά και ένα από τα 
πρώτα της χώρας. Αξιοποιεί τον ελεύθερο 
χρόνο των ηλικιωμένων δημιουργικά, 
μέσα από ποικίλες δράσεις και ομάδες 
ενδιαφερόντων, έτσι ώστε να παραμένουν 
αυτόνομα, ισότιμα και ενεργά μέλη του 
κοινωνικού συνόλου.

Θεώνη Σαββίδη
Κοινωνική Λειτουργός

Προϊσταμένη  ΚΑΠΗ ΕΕΣ



ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ



ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
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ΤΣΑΠΡΑΖΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών
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