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Δεν είναι κομματικός οργανισμός, δημοτική παράταξη ή ΜKO, αλλά μια ζωντανή
κυψέλη δημιουργικότητας με μοναδικό αντικείμενο την Αθήνα, που θέλει να
μοιραστεί την ανάγκη για μια πολύ καλύτερη πόλη, πιστεύοντας στη δύναμη της
δράσης. Είναι οι atenistas- Αθηναίοι στην πράξη! Αυτός είναι και ο στόχος τους
κάθε μέρα, 365 ημέρες το χρόνο. Τι μπορώ να κάνω για την Αθήνα; Πώς μπορεί να
αναδειχθεί η πρωτεύουσα; Πώς μπορεί να προσφέρει και να συμμετάσχει σ’ αυτόν
τον στόχο, η κοινωνία των πολιτών της Αθήνας που αγαπάνε την πόλη τους και
θέλουν να βελτιωθεί; Τι μπορούμε να κάνουμε γι’ αυτήν την πόλη, που κάποιοι
θέλησαν να την υποβαθμίσουν με τις πράξεις τους; Οι δράσεις των atenistas,
αποδεικνύουν ότι χιλιάδες Αθηναίοι θέλουν να κάνουν κάτι για την πόλη τους.
Η πρότασή των atenistas για την Κυριακή 24 Μαΐου, έχει στόχο να μας γνωρίσει τη
Βυζαντινή Αθήνα. Έτσι από τις 11.30 π.μ. ως τις 15.30 μ.μ., διοργανώνεται ένας
ανοιχτός περίπατος, που καλεί τους Αθηναίους να γνωρίσουν πτυχές της πόλης,
της ιστορίας της και των ανθρώπων της. Το 5ο κατά σειρά OpenWalkAthens
(ανοιχτός Περίπατος στην Αθήνα), έχει θέμα τη Βυζαντινή Αθήνα και αφορά
Βυζαντινά Μνημεία στο κέντρο της πόλης, που προσπερνάμε καθημερινά χωρίς να
τα γνωρίζουμε. Μέσα από ξεναγήσεις, ομιλίες, ιστορία, μουσική, διαδραστικά
εκθέματα, καλούμαστε ν’ ανακαλύψουμε τον πλούτο που κρύβουν τα Βυζαντινά

Μνημεία της πόλης. Κληρικοί και ακαδημαϊκοί αναλύουν την αρχιτεκτονική και
εσωτερική βυζαντινή τεχνοτροπία των ναών, τους θρησκευτικούς συμβολισμούς,
καθώς και την εκκλησιαστική παράδοση.

Μεγαλοπρεπείς Βασιλικές, πλινθοπερίβλητες αψίδες, περίτεχνες τοιχογραφίες,
κεραμικές και επίχρυσες διακοσμήσεις, αρχαίες εικόνες, ιερά κειμήλια, μεσαιωνικά
τέμπλα,

μωσαϊκά

δάπεδα,

τρούλοι

σπάνιας

αρχιτεκτονικής,

επιβλητικά

καμπαναριά, αρχαιοελληνικοί ναοί και στήλες, ρωμαϊκά λουτρά σε προαύλιο
εκκλησίας, χριστιανικές κατακόμβες και κρύπτες, βυζαντινά εκκλησάκια σε
υπόγεια σύγχρονων κτιρίων, όπως η Αγία Ελεούσα στο υπόγειο της Βιβλιοθήκης,
μας περιμένουν για να γνωρίσουμε κόσμους διαφορετικούς στην καρδιά της
Αθήνας! Για μία ημέρα, θα είναι ανοιχτά όλα τα Βυζαντινά Μνημεία του κέντρου

της Αθήνας. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών παρέχει την ελεύθερη πρόσβαση σε
ιστορικούς χώρους αιώνων, που ανοίγουν τις πόρτες τους και ξεναγούν τους
επισκέπτες στους θησαυρούς τους.
Πώς θα πραγματοποιηθεί αυτή η δράση; Αρκεί να πάρουμε το χάρτη από το σημείο
εκκίνησης, που είναι το Παρεκκλήσιο της Μητροπόλεως Αθηνών, ο Ναός του Αγίου
Ελευθερίου. Στη συνέχεια, ο καθένας διαμορφώνει με την παρέα του ελεύθερα τη
διαδρομή όπως επιθυμεί.

Περιηγείται σε 17 χώρους που θα είναι ανοικτοί,

παρακολουθεί τις ξεναγήσεις, παίρνει μέρος στα διαδραστικά δρώμενα και στις
εκδηλώσεις.
Οι 17 χώροι που συμμετέχουν είναι οι εξής:
•

σημείο

εκκίνησης:

Παναγία

Γοργοεπήκοος

–

Άγιος

Μητρόπολις
• Kαπνικαρέα
• Aγ. Aσώματοι Θησείου
• Aγ. Aπόστολοι Σολάκη
• Σωτείρα Λυκοδήμου – Pωσική εκκλησία
• Άγιος Δημήτριος Λουμπαρδιάρης
• Ιερός Ναός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παντανάσσης
• Άγιοι Θεόδωροι
• Μεγάλη Παναγία
• Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχών – Παναγία Γρηγορούσα
• Αγία Σωτήρα του Κοττάκη
• Αγία Αικατερίνη
• Άγιος Νικόλαος Ραγκαβά
• Μεταμόρφωση του Σωτήρος Ακρόπολης
• Αγία Μαρίνα Θησείου
• Ι.Ν. Αγίας Ελεούσης
• Παναγία Αθηνιώτισσα
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