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Ορισμένες από τις εκδηλώσεις γίνονται με την ευγενική συνδρομή των:

Δημιουργικό - Εκτύπωση:

Απλωνόμαστε σε κάθε γειτονιά της πόλης. Κάθε γωνιά της 
Καλλιθέας έχει για μας ιδιαίτερη σημασία και γι’ αυτό την ανα-
δεικνύουμε με σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων, που φιλοδο-
ξούμε να κάνουν κι αυτό το τετράμηνο, αξέχαστο!

Δίνουμε στην πόλη ζωή και φως στους ανθρώπους της με μια 
καλλιτεχνική πανδαισία, που περιλαμβάνει δρώμενα για όλες 
τις προτιμήσεις. Με συναυλίες  μεγάλων τραγουδιστών, με 
ένα πάνθεον πρωταγωνιστών να σταθμεύει στην Καλλιθέα για 
θεατρικές παραστάσεις, με δύο θερινούς δημοτικούς κινημα-
τογράφους (αλήθεια, σε ποιον άλλον Δήμο υπάρχει αυτό; ), με 
καταξιωμένους θεσμούς, όπως είναι το Ρεμπέτικο Τριήμερο, 
το Μεσογειακό Φεστιβάλ, τα Χαροκόπεια, με έθιμα σαν τον 
Κλήδονα, με δύο –φέτος- εκθέσεις βιβλίου, με παρουσιάσεις 
πνευματικών εργασιών Καλλιθεατών, με παιδικά δρώμενα, με 
το ανεπανάληπτο Θέατρο Σκιών, με τη δουλειά των Εργαστη-
ρίων Ερασιτεχνικής Δημιουργίας του Δήμου, με τη Φιλαρμο-
νική και το Δημοτικό Ωδείο, με τόσα και με… τόσα που μας 
υπόσχονται ένα συγκλονιστικό καλοκαίρι κι ένα αντίστοιχο 
φθινόπωρο! Επίσης, πραγματοποιούμε 16 αφιερωματικές εκ-
δηλώσεις για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατι-
κή Καταστροφή. Οι εκδηλώσεις αυτές έχουν στο πρόγραμμα 
την ένδειξη 100  .

Οι φετινές εκδηλώσεις, μετά από δύο καλοκαίρια ξεκινούν 
χωρίς υγειονομικούς περιορισμούς. Συνιστάται, όμως, η χρή-
ση μάσκας, σε περίπτωση, αθρόας προσέλευσης του κοινού. 
Ελπίζουμε να μη χρειαστούν ξανά τέτοιου είδους μέτρα, αλλά 
σε περίπτωση επιβολής τους, πρέπει να τα τηρήσουμε όλοι 
ανεξαιρέτως.

Σας καλούμε να επισκέπτεστε καθημερινά το 
www.kallithea.gr, όπως και τα social media του Δήμου, 
για το ενδεχόμενο εκτάκτων τροποποιήσεων στο πρόγραμμα.

Πληροφορίες και στο τηλέφωνο 210 9570001

Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 π.μ.- 3 μ.μ.

Όλη η Καλλιθέα  
μια γειτονιά!

www.kambili.gr
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ΠΕΜ

16/6

21:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων)
Συναυλία με τον Πασχάλη
«Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο» μας τραγούδησε ο Πασχάλης το καλοκαίρι του 2020 σε μια 
απόλυτα επιτυχημένη συναυλία στο προαύλιο του 4ου Λυκείου. Φέτος, έρχεται και πάλι κο-
ντά μας με αξέχαστα τραγούδια. «Παραδώσου λοιπόν» στο κέφι και τη χαρά!

ΠΑΡ

17/6

18.00 Δημοτικό Θέατρο (Κρέμου & Φιλαρέτου)
«Ο μαγικός μύλος»
του Στάθη Γυφτάκη, Kείμενο: Λίλα Τριαντάρη & Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Αδάμ 
Ένα συναρπαστικό μουσικό παραμύθι για μικρούς και μεγάλους φέρνει για δεύτερη συνεχό-
μενη χρονιά το Φεστιβάλ Λυρικός Νότος, μια συνδιοργάνωση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με 
τον Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής – Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο, Άλιμος, προσφέροντας 
στους δημότες μια σειρά ξεχωριστών εκδηλώσεων.

21:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων)
«Orient Express - Κυριάκος Γκουβέντας & Βιολιστές της Στέγης του Κόσμου» 
Το Orient Express, το θρυλικό τρένο που έκανε το ταξίδι από την Κωνσταντινούπολη στο 
Παρίσι και ένωσε την Ανατολή με την Δύση, ξεκινάει το μουσικό ταξίδι αυτή τη φορά μέσα 
από το βιολί του Κυριάκου Γκουβέντα και τους Βιολιστές της Στέγης του Κόσμου. Ένα μουσικό 
οδοιπορικό, επηρεασμένο από τις μουσικές και τα τραγούδια της φημισμένης αυτής διαδρο-
μής στο πλαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Λυρικός Νότος. 

ΣΑΒ

18/6

18.00 Δημοτικό Θέατρο (Κρέμου & Φιλαρέτου)
«Ο μαγικός μύλος»
του Στάθη Γυφτάκη, Kείμενο: Λίλα Τριαντάρη & Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Αδάμ 
Επαναλαμβάνεται το συναρπαστικό μουσικό παραμύθι για μικρούς και μεγάλους φέρνει για 
δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Φεστιβάλ Λυρικός Νότος, μια συνδιοργάνωση της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής με τον Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής – Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο, Άλιμος, 
προσφέροντας στους δημότες μια σειρά ξεχωριστών εκδηλώσεων.

21:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων) 
«Band on the run» 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ - Ομάδα μουσικού θεάτρου Oper(O) 
Ένα πολιτιστικό λεωφορείο γεμάτο μουσικές εκπλήξεις φέρνει για δεύτερη συνεχόμενη χρο-
νιά το Φεστιβάλ Λυρικός Νότος. Μια πολύχρωμη γιορτή για κάθε ηλικία θα στηθεί στην καρ-
διά της πόλης μας.

ΚΥΡ

19/6

18.00 Δημοτικό Θέατρο (Κρέμου & Φιλαρέτου)
«Ο μαγικός μύλος»
του Στάθη Γυφτάκη, Kείμενο: Λίλα Τριαντάρη & Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Αδάμ 
Ένα συναρπαστικό μουσικό παραμύθι για μικρούς και μεγάλους φέρνει για δεύτερη συνεχό-
μενη χρονιά το Φεστιβάλ Λυρικός Νότος, μια συνδιοργάνωση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με 
τον Σύνδεσμο Δήμων Νότιας Αττικής – Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο, Άλιμος, προσφέροντας 
στους δημότες μια σειρά ξεχωριστών εκδηλώσεων.

ΔΕΥ

20/6

20:30 Δημοτική Πινακοθήκη «ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ» 
(Λασκαρίδου 120) 
Εγκαίνια ετήσιας έκθεσης Εργαστηρίου Ζωγραφικής 
(1992 – 2022) 30 Χρόνια Λειτουργίας τού Εργαστηρίου Ζωγραφικής Δήμου Καλλιθέας. Έχουν 
φοιτήσει χιλιάδες μέλη, έχουν οργανωθεί εκατοντάδες εκδηλώσεις, έχουν κληθεί εικαστικοί 
καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους ή το αντικείμενο της έρευνάς τους και έχουν 
πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις στα πολιτιστικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά θέματα τής πόλης. 
Φέτος, οργανώνεται επετειακή έκθεση, όπου θα συμμετέχουν δύο πρώην σπουδαστές του 
Εργαστηρίου, ο Δημήτρης Γεωργιάδης, ζωγράφος και ο Γιάννης Μισουρίδης, σκηνοθέτης κα-
θώς και ο ιστορικός δάσκαλος του Εργαστηρίου, Χρίστος Παπαδάκης, ζωγράφος.
Διάρκεια έκθεσης: Δευτέρα 20 Ιουνίου έως Παρασκευή 1 Ιουλίου
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ΔΕΥ

20/6

21:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Μαντζαγριωτάκη 
και Εσπερίδων) 
Ο Δήμος Καλλιθέας εορτάζει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Μουσικής 
την παραμονή της.  
Οι μαθητές, οι καθηγητές , οι χορωδίες και τα μουσικά σύνολα του Δη-
μοτικού Ωδείου Καλλιθέας ‘’Οδυσσέας Δημητριάδης’’ γιορτάζουν την Ευ-
ρωπαική Ημέρα της Μουσικής, με τον δικό τους μοναδικό και μελωδικό 
τρόπο.

ΤΡΙ 

21/6

20:30 Πλατεία Δαβάκη
«Στ’ Αδράχτι του Κόσμου»
Παρουσίαση ποιητικής συλλογής της Ευαγγελή (Γκέλλυ) Νικ. Μπράμη 
με τη συμμετοχή της  Χορωδίας του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Η συγγραφέας, Προέδρος Εφετών  στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών και 
Ιδρυτικό Μέλος του Κύκλου  Ελλήνων Λογοτεχνών Δικαστών παρουσιά-
ζει την ποιητική συλλογή που αποτελείται από τις «Άγουρες Ανατολές» με 
ποιήματα που έγραψε η ποιήτρια από τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου 
μέχρι και το Πανεπιστήμιο, «Στου Ήλιου το Γειτόνεμα», με ποιήματα της 
ώριμης ζωή της  και, τέλος, στο «SMS για σένα, μάτια μου»  η τεχνολογία 
συναντά την τέχνη του λόγου με μικρά ποιήματα, μερικά σταλμένα  σε συ-
γκεκριμένους αποδέκτες. Την παρουσίαση θα πλαισιώσει η Χορωδία του 
Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών που ιδρύθηκε το 1994 από τον μαέστρο 
της, δικηγόρο και καθηγητή μουσικής, Δημήτρη Καρούζο. 

ΤΕΤ

22/6

20:00 14ο Δημοτικό Σχολείο (Γ. Ιατρίδου 140)
17η Συνάντηση Φιλαρμονικών Ορχηστρών  
Η Φιλαρμονική του Δήμου Γλυφάδας, η Δημοτική Φιλαρμονική Ενότητας 
Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής, η Μουσική Φιλαρμονική Μαρκόπουλου 
και η Δημοτική Φιλαρμονική Καλλιθέας σας περιμένουν στην 17η Συνά-
ντηση Φιλαρμονικών Ορχηστρών στο Δήμο Καλλιθέας που φέτος είναι 
αφιερωμένη στα 70 χρόνια από την ίδρυση της Δημοτικής Φιλαρμονικής 
Καλλιθέας (1952-2022).

ΠΕΜ

23/6

20:30 Πλατεία Κύπρου
Παγκόσμια Ημέρα κατά της χρήσης και της παράνομης διακί-
νησης ναρκωτικών
Το Σωματείο «ΘΗΣΕΑΣ», Πρόγραμμα Απεξάρτησης από Ουσίες του Δή-
μου Καλλιθέας και η Διεύθυνση Πολιτισμού στο πλαίσιο εορτασμού της 
Παγκόσμιας Ημέρας κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακί-
νησής τους,  διοργανώνουν εκδηλώσεις και συναυλία με το συγκρότημα 
String Demons. 

ΠΑΡ

24/6

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ 
ΠΟΛΗΣ (2oς ΧΡΟΝΟΣ)
“Ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές του Άη Γιάννη....” Ο Δήμος Καλλιθέας 
από πέρυσι καθιέρωσε την αναβίωση του εθίμου του Κλήδονα. Ξεχωρι-
στοί μελωδικοί ήχοι από τρία διαφορετικά συγκροτήματα σε τρία γραφικά 
σημεία της πόλης, φωτιές, κρασί και επιδόσεις αλμάτων...
• 19:30 στο βόρειο τμήμα της πόλης, στην επικάλυψη του ποταμού στην 

Παναγή Τσαλδάρη, δίπλα στην παιδική χαρά, που συναντά τη Χαμο-
στέρνας. 

• 20:00 στο κέντρο, στην περιοχή των προσφυγικών, στην όμορφη γει-
τονιά που η οδός Σινώπης συναντά την Αμασείας.

• 20:30 στις εμβληματικές Τζιτζιφιές, στην οδό Μάκρης ανάμεσα στην 
Ξενοφώντος και την Κυδωνιών.
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ΣΑΒ

25/6

18:30 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων)
«Έναρξη έκθεσης βιβλίου από τα βιβλιοπωλεία της πόλης σε συνεργασία με τον 
Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Καλλιθέας»
Το Καλλιθεάτικο κοινό και όχι μόνο, θα έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί αξιόλογα βιβλία 
από μια μεγάλη ποικιλία τίτλων, όλων των κατηγοριών και για όλες τις ηλικίες. Καλούμε όλους 
τους αναγνώστες να την επισκεφτούν και να απολαύσουν παράλληλα με τις καλλιτεχνικές εκ-
δηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί αυτές τις ημέρες. Η έκθεση θα ολοκληρωθεί 1/7/2022.
Ωράριο λειτουργίας έκθεσης: 18:00-22:00

20:30 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων)
100  «Μικρά Ασία, κοιτίδα πολιτισμού»  Χορευτική Παράσταση 

Η Μικρα Ασία, κοιτίδα πολιτισμού και γραμμάτων έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη 
και στην πορεία της μητέρας Ελλάδας. Μέσα από τους χορούς και τα τραγούδια, μέσα από 
τις τέχνες και τα γράμματα έδωσε το στίγμα της στην μητέρα Ελλάδα που αφομοίωσε τον 
τρόπο ζωής και σκέψης των ανθρώπων της που βοήθησαν με τη σειρά τους τα μέγιστα για 
την εξέλιξή της. Η Ομάδα Λαϊκού και Παραδοσιακού Χορού του Δήμου θα μας ταξιδέψει στις 
μουσικές και στους χορούς της.

ΚΥΡ

26/6

19:30 Φιλαρέτου &  Παναγή Τσαλδάρη (επικάλυψη ποταμού)
«Η Εικαστική αποτύπωση της Μουσικής» 
Το Εργαστήριο Ζωγραφικής Δήμου Καλλιθέας, θα πραγματοποιήσει για 3ο συνεχόμενο χρόνο 
υπαίθριο δρώμενο στο πλαίσιο των ετήσιων δραστηριοτήτων του, όπου Ομάδες Σπουδα-
στών θα δημιουργήσουν εικαστικές αποτυπώσεις της μουσικής.

21:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων)
Παράσταση Θεάτρου Σκιών
Κι ενώ η Έκθεση Βιβλίου θα έχει ξεκινήσει, στον ίδιο χώρο, τρεις γενιές Καλλιθεατών, τα παι-
διά, οι γονείς τους και οι παππούδες τους θα διασκεδάσουν με μια ξεκαρδιστική παράσταση 
του μεγάλου λαϊκού ήρωα, του Καραγκιόζη, ο οποίος για όλο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο θα 
είναι στις γειτονιές της πόλης κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Κι επίσης, για τρεις παραστάσεις και 
τον Σεπτέμβριο, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων στα σχολεία.

ΔΕΥ

27/6

20:30 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων)
Συναυλία της Δημοτικής  Φιλαρμονικής και  έναρξη «ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ» 
Η Δημοτική Φιλαρμονική με κινηματογραφικές συνθέσεις υποδέχεται την έναρξη του θερινού 
σινεμά. 

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Ράφτης» 
Ελληνική, έγχρωμη ταινία του 2020, διάρκειας 100’, σε σκηνοθεσία Σόνιας Λίζα Κέντερ-
μαν. Παίζουν: Δημήτρης Ήμελλος, Ταμίλλα Κουλίεβα, Θανάσης Παπαγεωργίου, Στάθης 
Σταμουλακάτος, Δάφνη Μιχοπούλου
Ο αστυνόμος Σφακιανάκης του «Σασμού» χωρίς μουστάκι, αποδρά από τη μικρή οθόνη. Εί-
ναι ο Νίκος, ένας εκλεπτυσμένος ράφτης παλαιάς κοπής, πασχίζει να κρατήσει ζωντανό το 
φάντασμα της περασμένης και καλοντυμένης αριστοκρατίας του ’60. Όμως, όταν η τράπεζα 
απειλεί να κατάσχει το οικογενειακό ραφτάδικο και ο ηλικιωμένος πατέρας του νοσηλεύεται 
στο νοσοκομείο,  ο Νίκος παίρνει για πρώτη φορά τη ζωή στα χέρια του και βρίσκει έναν 
ανορθόδοξο τρόπο να φέρει την τέχνη του κοντά στους ανθρώπους του σήμερα. Μπορεί μια 
νύφη στα Καμίνια να γίνει η μούσα του αλαφροΐσκιωτου Ράφτη;

ΤΡΙ

28/6

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας «Ράφτης»
Ελληνική, έγχρωμη ταινία του 2020, διάρκειας 100’, σε σκηνοθεσία Σόνιας Λίζα Κέντερ-
μαν. Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Ήμελλος, Ταμίλλα Κουλίεβα, Θανάσης Παπαγεωργί-
ου, Στάθης Σταμουλακάτος, Δάφνη Μιχοπούλου
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ΤΕΤ

29/6

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Τσεκούρι Από Κόκκαλο»
Αμερικανική, έγχρωμη ταινία του 2015, διάρκειας 132’, σε σκηνοθεσία Κρεγκ Ζάλερ με 
τους: Κερτ Ράσελ, Πάτρικ Γουίλσον, Μάθιου Φοξ, Λίλι Σίμονς.
Όταν μια φυλή κανίβαλων Ινδιάνων απάγει τη σύζυγο ενός ράντσερ, ο σερίφης του Μπράιτ 
Χόουπ οργανώνει ένα απόσπασμα που ξεκινά για να τη φέρει πίσω.

22:15 Καλοκαιρινές καντάδες στις γειτονιές
Η Μικτή Χορωδία του Δήμου Καλλιθέας ξεκινώντας από το κτίριο του Ωδείου 
επί της Σοφοκλέους 100 θα ακολουθήσει τη διαδρομή Μενελάου – Αριστείδου 
– Μαντζαγριωτάκη – Εσπερίδων και θα καταλήξει στο Σινέ Θερινόν στο τέλος 
της κινηματογραφικής προβολής.

ΠΕΜ

30/6

20:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Μαντζαγριωτάκη και 
Εσπερίδων)
Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη
Ο Δήμος Καλλιθέας και η Διεύθυνση Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας τιμώ-
ντας την παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη οργανώνει εκδήλωση ενημέρω-
σης και ευαισθητοποίησης. H Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη στοχεύει 
στην εξάλειψη κάθε προκατάληψης, φόβου και άγνοιας σχετικά με την αιμοδο-
σία και στην αναγνώριση των «σιωπηλών» εθελοντών αιμοδοτών που αθόρυβα 
και ανιδιοτελώς προσφέρουν το αίμα τους σε ανθρώπους που το έχουν ανά-
γκη. Ο Δήμος Καλλιθέας, τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη, 
θα προσφέρει δωρεάν ιατρικές εξετάσεις στους δημότες.

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Ο Κόκκινος Κύκλος»
Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 1970, διάρκειας 150’, σε σκηνοθεσία Ζαν-Πιερ Μελβίλ με 
τους: Αλέν Ντελόν, Αντρέ Μπουρβίλ, Τζιάν Μαρία Βολοντέ, Ιβ Μοντάν, Φρανσουά Περιέ
Τρεις απατεώνες, ένας πρώην αστυνομικός, ένας κακοποιός και ένας φυγάς, συναντιούνται 
και αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν τη νυχτερινή διάρρηξη του αιώνα με στόχο ένα κο-
σμηματοπωλείο. Ο οξυδερκής επιθεωρητής Mattei επιχειρεί να τους παγιδέψει. Μετά τη κλο-
πή, το τρίο θα πρέπει να διαθέσει το εμπόρευμα, εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα όταν πρόκει-
ται για εύκολα αναγνωρίσιμα κοσμήματα. Η διστακτικότητα του συνήθη κλεπταποδόχου τους, 
θα του οδηγήσει στην παγίδα που τους έστησε ο Mattei. Πως έφτασαν όμως μέχρι εδώ; Και 
ποια είναι τα κίνητρα του καθενός;

ΠΑΡ

1/7

20:30 Φιλαρέτου &  Παναγή Τσαλδάρη (επικάλυψη ποταμού)
Θέατρο Σκιών του Νίκου Μπαρμπούτη «Ο Καραγκιόζης στην φωλιά του γορίλα»
Ο ξυπόλητος ήρωας μας έρχεται αντιμέτωπος με έναν πελώριο γορίλα που δραπέτευσε από το κλουβί ενός πε-
ριοδεύοντα θιάσου τσίρκου και έκανε φωλιά πίσω από το σαράι του Βεζίρη. Στον αγώνα του να προστατεύσει τη 
γνωστή παρέα του που παρουσιάζεται στον μπερντέ, σκέφτεται να ειδοποιήσει από τα βουνά έναν αρματολό κλέ-
φτη, τον Καπετάν Αστραπόγιαννο και να του ζητήσει να πιάσουν το τρομαγμένο αλλά παράλληλα επικίνδυνο ζώο. 
Έρχεται ο καπετάνιος ανατρέπει τα σχέδια του Καραγκιόζη και του δίνει ένα καλό μάθημα ζωής. Ένα έργο γεμάτο 
διδακτικά μηνύματα, για την αγάπη στη φύση και το περιβάλλον, την ειρήνη στους λαούς και την φιλοζωία. 



7ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ι ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2022

ΠΑΡ

1/7

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Ο ανυπόμονος αλχημιστής»
Ισπανο-αργεντινική, έγχρωμη ταινία του 2002 διάρκειας 111’, σε σκηνο-
θεσία Patricia Ferreira με τους: Ingrid Rubio, Roberto Enríquez, Chete 
Lera. 
Ο αστυνόμος Ρουμπέν Μπεβιλάκουα («Βίλα») και η συνάδελφός του Βιρχί-
νια Τσαμόρο παίρνουν την εντολή από την Πολιτοφυλακή να ερευνήσουν 
σε ένα μοτέλ τον περίεργο θάνατο του διευθυντή του τμήματος Ακτινο-
λογικής Προστασίας ενός πυρηνικού εργοστασίου. Η υπόθεση μπαίνει στο 
αρχείο λόγω έλλειψης στοιχείων αλλά θα χρειαστεί να ανοίξει ξανά μετά 
την εύρεση του πτώματος μιας γυναίκας. Βασισμένη στο ομότιτλο μυθι-
στόρημα του Λορένθο Σίλβα που κέρδισε το Βραβείο Ναδάλ το 2000. Ο 
ανυπόμονος αλχημιστής, η δεύτερη μεγάλη μήκους ταινία της Πατρίθια 
Φερέιρα  ήταν υποψήφια για δύο βραβεία Γκόγια. 

ΣΑΒ

2/7

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Όλα τα λεφτά του κόσμου» 
Αμερικάνικη, έγχρωμη ταινία του 2017 διάρκειας 132’, σε σκηνοθεσία 
Ρίντλεϊ Σκοτ με τους: Μισέλ Γουίλιαμς, Μαρκ Γουόλμπεργκ, Κρίστο-
φερ Πλάμερ, Ρομέν Ντουρίς, Τσάρλι Πλάμερ, Τίμοθι Χάτον, Μάρκο 
Λεονάρντι, Αντρέα Πιεντιμόντε
Ο εγγονός του μεγιστάνα του πετρελαίου Τζον Πολ Γκέτι απάγεται στη 
Ρώμη το 1973, εκείνος όμως αρνείται να πληρώσει τα λύτρα για την απε-
λευθέρωσή του. Την ίδια στιγμή η νύφη του συγκρούεται μαζί του στην 
προσπάθειά της να τον μεταπείσει, ενώ ταυτόχρονα κάνει ό,τι μπορεί για 
να σώσει τον γιο της.

21:15 5ο Δημοτικό Σχολείο (Σαπφούς & Καλυψούς)
«Ραντεβού στο ξενοδοχείο»
Παράσταση του Θεατρικού Εργαστηρίου Καλλιθέας
Μια ξεκαρδιστική φάρσα βασισμένη στο έργο του Ζώρζ Φεϋντώ «Le 
Dindon», στο οποίο όλοι οι ήρωες υποψιάζονται ότι οι σύντροφοί τους 
τους απατούν. Όλοι μαζί θα συναντηθούν σε ένα ξενοδοχείο και εκεί θα 
ανακαλύψουν την πραγματικότητα. Σκηνοθεσία - διασκευή: Γιώργος Γαλά-
ντης Μουσικη:Γιώργος Μισετζης Στίχοι: Ευγενία Ασλανίδη Τραγούδι: Μα-
ρία Καλαγκια Ενδυματολογική Εκτέλεση: Νέλλη Ιβάνοβα Σκηνογραφικές 
κατασκευές: Δημήτρης Τσικριτέας- Δημήτρης Ιωάννου Ζωγραφική εκτέ-
λεση πινάκων διπλής όψεως: Δημοσθένης Παρθενόπουλος . Παίζουν με 
σειρά εμφάνισης: Τάνια Καραΐσκου, Βασίλης Κουλόπουλος, Δημήτρης Νο-
μικός, Δημήτρης Τσικριτέας, Χρήστος Ράπτης, Αλίκη Φαμέλη, Δημοσθένης 
Παρθενόπουλος, Νία Γεωργοπούλου, Ελένη Αποστολίδη, Κώστας Φου-
στέρης, Έρη Κιτρινάκη, Ιουλία Καστρίτση, Θοδωρής Τοψόγλου, Δημήτρης 
Κικίδης, Στάθης Κιουλαφής

ΚΥΡ

3/7

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Καταδίωξη στη ζούγκλα»
Μεξικάνικη - Νοτιοκορεατική, έγχρωμη, μεταγλωττισμένη animation 
ταινία του 2014, διάρκειας 85’, σε σκηνοθεσία Τίντογκ Πάρκ. Κατάλλη-
λη για όλες τις ηλικίες
Ποτέ δεν είναι πολύ αργά για να γίνεις ήρωας! Μεξικό, στην καρδιά της 
ζούγκλας. Τα ρακούν Μανού και Σάσα είναι τα καλύτερα φιλαράκια μέχρι 
που ο κατεργάρης Μανού διαλύει κατά λάθος ένα άγαλμα- παραγγελία από 
τον Βασιλιά και εξορίζεται. Η απομάκρυνσή του από το χωριό τον αναγκά-
ζει να αποχωριστεί τη συντροφιά της αγαπημένης του Σάσα. Όμως, όταν 
μαθαίνει ότι άνθρωποι κυνηγοί απήγαγαν την καλή του, αναγκάζεται να 
συμμαχήσει μ’ ένα απίθανο –και πολυλογούδικο– πιθηκάκι, προκειμένου να 
την σώσει από τους απαγωγείς της.
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3/7

21:15 5ο Δημοτικό Σχολείο (Σαπφούς & Καλυψούς)
«Ραντεβού στο ξενοδοχείο»
Παράσταση του Θεατρικού Εργαστηρίου Καλλιθέας
Επαναλαμβάνεται η ξεκαρδιστική φάρσα βασισμένη στο έργο του Ζώρζ Φεϋ-
ντώ «Le Dindon» Σκηνοθεσία - διασκευή: Γιώργος Γαλάντης

ΔΕΥ

4/7

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Πρόσκληση σε γάμο»
Αμερικανική, έγχρωμη ταινία του 2017 διάρκειας 90’, σε σκηνοθεσία Βίκτορ Λέβιν 
με τους: Κιάνου Ριβς, Γουινόνα Ράιντερ
Ένας άντρας και μια γυναίκα που ταξιδεύουν προς τον ίδιο γάμο αντιπαθούν ο ένας τον 
άλλον ολοκληρωτικά, μέχρι τη στιγμή που αναγκάζονται να μοιραστούν το ίδιο δωμάτιο 
ξενοδοχείου.

21:15 4ο Λύκειο (Άγιος Νικόλαος, Ελ. Βενιζέλου 175)
«Εκτός Ελέγχου» με τα κείμενα του Αρκά.
Η εντυπωσιακή κωμωδία της χρονιάς, με ένα λαμπερό θίασο πρωταγωνιστών 
και καλλιτεχνικών συντελεστών. Παλιοί και νέοι ήρωες του Αρκά παρουσιάζο-
νται με μοναδικό τρόπο επί σκηνής. Συγγραφέας: Αρκάς
Σκηνοθεσία- Διασκευή: Δημήτρης Αγοράς, Βοηθός σκηνοθέτης: Χρήστος Τρι-
πόδης.
Πρωταγωνιστούν: Σωτήρης Καλυβάτσης, Γιώργος Γαλίτης, Κωνσταντία Χρι-
στοφορίδου, Χρήστος Τριπόδης, Δημήτρης Αγοράς, τα παιδιά Αθηνά Τριπόδη 
και Μανώλης Γκίνης από τα «Τα Καλύτερα μας Χρόνια». Και ο Παντελής Κα-
ναράκης.

TΡΙ

5/7

20:00 Πάρκο Παλαιών Σφαγείων
Συναυλία Δημοτικής Φιλαρμονικής 
Η Φιλαρμονική του Δήμου Καλλιθέας κοντά μας με καλοκαιρινές, δροσερές με-
λωδίες

20:30 Πεζόδρομος επί της οδού Σαπφούς κοντά στον Ι.Ν. Ευ-
αγγελίστριας Θεοτόκου
Θέατρο Σκιών του Τάσου Γεωργίου  «Το μαγικό μπαούλο»
Μια ξεκαρδιστική παράσταση, όπου ο φίλος μας ο Καραγκιόζης πηγαίνει για 
εργασία ως υπηρέτης σε έναν πλούσιο ηλικιωμένο άνθρωπο. Κι ενώ όλα κυ-
λούσαν ήρεμα, ένα παράξενο μπαούλο το οποίο είναι δώρο προς την οικογέ-
νεια του πλούσιου, θα βάλει τον Καραγκιόζη σε μεγάλους μπελάδες!

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Συμπάθεια για το διάβολο»
Γαλλοκαναδική, έγχρωμη ταινία του 2019, διάρκειας 100’, σε σκηνοθεσία Guillaume de 
Fontenay με τους: Niels Schneider, Ella Rumpf, Vincent Rottiers, Clément Métayer
Το 1992, ο πόλεμος μαίνεται σε αυτό που θα γίνει πρώην Γιουγκοσλαβία. Ο Παύλος καλύ-
πτει την πολιορκία του Σεράγεβο. Επιδεικτικός δανδής, φωνακλάς, προκλητικός καπνιστής 
πούρων, ο Paul Marchand είναι το αρχέτυπο του πολεμικού ανταποκριτή. Αγωνιζόμενος  με 
το λευκό του Ford, ο Γάλλος λέει αδυσώπητα στον απαθή δυτικό κόσμο για τη συνεχιζόμενη 
σφαγή . Σε μια αστική εμπόλεμη ζώνη όπου ό,τι κινείται είναι στόχος, ο Παύλος προσπαθεί 
να ζήσει, να αγαπήσει και να ενημερώσει. Πόσα μπορεί να αντέξει πριν αρχίσει να παίρνει τα 
όπλα;
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ΤΕΤ

6/7

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας «Συμπάθεια για το διάβολο» -
Γαλλοκαναδική, έγχρωμη ταινία του 2019, διάρκειας 100’, σε σκηνοθεσία Guillaume de 
Fontenay  με τους: Niels Schneider, Ella Rumpf, Vincent Rottiers, Clément Métayer

21:15 4ο Λύκειο (Άγιος Νικόλαος, Ελ. Βενιζέλου 175)
«Γυμνά Τραγούδια» - Ο Δημήτρης Μπάσης στην Καλλιθέα!
Γνήσιος λαϊκός τραγουδιστής, με πάθος και αυθεντικότητα, από τους σημαντικότερους της 
γενιάς του, ο Δημήτρης Μπάσης συναντά τον βιρτουόζο κιθαριστή και συνθέτη Μανόλη Αν-
δρουλιδάκη σε ένα απαιτητικό ρεσιτάλ για φωνή και κιθάρα. Τραγούδια «γυμνά», ντυμένα 
μοναδικά με τη φωνή του Δημήτρη και την κιθάρα του Μανόλη συνθέτουν ένα ακουστικό 
ρεσιτάλ που θα μας ταξιδέψει σε γνώριμες μελωδίες μεγάλων Ελλήνων δημιουργών όπως ο 
Μίκης Θεοδωράκης, ο Σταύρος Ξαρχάκος, ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Μίμης Πλέσσας, ο Γιάννης 
Σπανός κ.ά.

ΠΕΜ

7/7

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Παπίσα»
Γαλλοαλγερική, έγχρωμη ταινία του 2019, διάρκειας 108’, σε σκηνοθεσία Mounia 
Meddour με τους:Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda, Zahra 
Doumandji, Yasin Houicha, Nadia Kaci, Meryem Medjkane
Αλγερία, 1997. Η χώρα σπαράσσεται από εμφύλιο πόλεμο, φέρνοντας την αυταρχική κυβέρ-
νηση αντιμέτωπη με τρομοκρατικές ομάδες φονταμενταλιστών, που επιθυμούν να μετατρέ-
ψουν τη χώρα σε θεοκρατικό ισλαμικό κράτος. Σε αυτό το πνιγηρό περιβάλλον, οι γυναίκες 
που αρνούνται να συμμορφωθούν με τον ατελείωτο κατάλογο απαγορεύσεων γίνονται αντι-
κείμενο βίαιων επιθέσεων και διώξεων. 

21:15 4ο Λύκειο (Άγιος Νικόλαος, Ελ. Βενιζέλου 175)
«Το επάγγελμα της κυρίας Γουόρεν» του Τζορτζ Μπέρναρντ Σω
Το έργο μιλά για τα κοινωνικά ήθη της εποχής του συγγραφέα με καυστικό χιούμορ, την θέση 
της γυναίκας στην χαμηλή τάξη, την εκμετάλλευσή της, την διαφθορά του χρήματος. Δυστυ-
χώς διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες με την σημερινή πραγματικότητα.
Μετάφραση: Εύα Γεωργουσοπούλου, Σκηνοθεσία: Γιάννης Μόρτζος
Πρωταγωνιστούν: Μαίρη Βιδάλη, Χρήστος Φωτίδης, Πέτρος Αποστολόπουλος, Τάσος 
Μπλάτζιος, Τάσος Περάκης και σε πρώτη θεατρική εμφάνιση η Έφη Ρασσιά. 

ΠΑΡ

8/7

20:30 26ο Δημοτικό Σχολείο (Αγίας Ελεούσης 28)
Θέατρο Σκιών του Νίκου Μπαρμπούτη «Ο Καραγκιόζης μάγος»
Μία περιπέτεια φαντασίας με τον αγαπημένο μας ήρωα να γίνεται μάγος! Κουνέλια, περιστέ-
ρια και άλλα ζώα  βγαίνουν από το καπέλο του. Ή μήπως όχι;;; Μια παράσταση με γέλιο!!

20:45 Πλατεία Κύπρου
«Συναυλία με τους ENORASIS»
Συναυλία με τους αγαπητούς στο κοινό ENORASIS, με την οποία ολοκληρώνεται η 1η Γιορτή 
Πόλης, που διοργανώνει ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Καλλιθέας, σε συνεργασία με 
τον Δήμο μας και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Η 1η Γιορτή Πόλης (περισσότερες 
πληροφορίες στις ανακοινώσεις του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Καλλιθέας) είναι «μια 
γιορτή με πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα με γνώμονα  την τόνωση της αγοράς της πόλης μας 
και τη διασκέδαση. Μια πολυδιάστατη γιορτή στην οποία θα λάβουν χώρα , δρώμενα,  μουσι-
κές μπάντες, εκπλήξεις, προσφορές των καταστημάτων». Η μπάντα ENORASIS, αποτελείται 
από τους Γιώργο Ελευθεράκη (φωνή), Ευγένιο Ζαρκάδα (κιθάρα - φωνητικά), Σωτήρη  Στε-
φάνου (τύμπανα - φωνητικά), Χρίστο Πυρρή (μπάσο) και Κώστα Αλούπη (πλήκτρα).
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Η απόφαση του βασιλιά»
Νορβηγική, έγχρωμη ταινία του 2016, διάρκειας 133’, σε σκηνοθεσία Erik 
Poppe με τους: Jesper Christensen, Anders Baasmo Christiansen, Karl 
Markovics, Tuva Novotny, Arthur Hakalahti, Svein Tindberg, Andreas Lust, 
Katharina Schüttler, Ketil Høegh, Gerald Pettersen
Στις 9 Απριλίου του 1940 ο ναζιστικός στρατός της Γερμανίας εισβάλει στη 
Νορβηγία, χωρίς προηγουμένως να έχει κηρύξει πόλεμο εναντίον της. Η πεποί-
θηση των Νορβηγών πως η πολιτική ουδετερότητας που διατηρούσαν αταλά-
ντευτα όλα τα τελευταία χρόνια θα τους προστάτευε από τα επιθετικά πλάνα 
του Χίτλερ αποδείχτηκε μέγα λάθος. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα επι-
κρατεί χάος και αποπροσανατολισμός στη χώρα. Με τις ευλογίες του Χίτλερ ο 
φασίστας Νορβηγός πολιτικός Κουίσλινγκ ζητά μετ’ επιτάσεως να αναδειχθεί 
πρόεδρος – πρωθυπουργός της χώρας. Ο βασιλιάς Χάακον ο Έβδομος, που 
διέφυγε από την πρωτεύουσα,αποδεικνύεται φοβερά ψύχραιμος.

ΣΑΒ
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας «Η απόφαση του βασιλιά»
Νορβηγική, έγχρωμη ταινία του 2016, διάρκειας 133’, σε σκηνοθεσία Erik 
Poppe με τους: Jesper Christensen, Anders Baasmo Christiansen, Karl 
Markovics, Tuva Novotny, Arthur Hakalahti, Svein Tindberg, Andreas Lust, 
Katharina Schüttler, Ketil Høegh, Gerald Pettersen

21:15 15ο Δημοτικό Σχολείο (Σπάρτης 27 & Σωκράτους 146)
«ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ για το Ρίο Ρίο και τον... Μαύρο Γάτο!»
Παράσταση του Θεατρικού Εργαστηρίου Καλλιθέας
Τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν σε αυτό το μουσικοχορευτικό θέαμα έχουν 
ταλαιπωρηθεί από τις απαγορεύσεις που συναντούν στο τόπο τους. Έτσι απο-
φασίζουν να πάνε ένα μακρινό ταξίδι. Λέτε να το μετανιώσουν από τα γεγονότα 
που θα συναντήσουν στο ταξίδι τους; Συγκρότηση θεάματος και σκηνοθεσία: 
Γιώργος Γαλάντης. Παίζουν οι: Ελένη Αποστολίδη, Νικήτας Δημητρόπουλος, 
Τάνια Καραίσκου, Δημήτρης Κικίδης, Έρη Κιτρινάκη, Βασίλης Κουλόπουλος, 
Σπυριδούλα Ματσιμάνη, Αντώνης Νίτης, Δημήτρης Νομικός, Βασιλική Ράμμου, 
Μελίνα Σπάθη, Δημήτρης Τσικριτέας, Κώστας Φουστέρης. Στην οργάνωση της 
παράστασης συνέβαλλαν οι: Τάνια Καραίσκου, Γιώργος Δαμίγος, Αλέξανδρος 
Καλουτάς. Μπουζούκι - Τραγούδι: Ανδρέας Τσικριτέας. Στην παράσταση συμ-
μετέχει η Ζανέτ Καπούγια.

ΚΥΡ
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Ταξίδι με τον δράκο μου»
Γερμανική, έγχρωμη, μεταγλωττισμένη animation ταινία του 2020, 
διάρκειας 91’, σε σκηνοθεσία Τόμερ Εσεντ. Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Ο Ψευτοφωτιάς, ένας νεαρός ασημένιος δράκος έχει μπουχτίσει να κρύβεται 
και θέλει να δείξει στην παλαιότερη γενιά ότι είναι αληθινός δράκος. Όταν οι 
άνθρωποι βάζουν μπρος για να καταστρέψουν το τελευταίο καταφύγιο της οι-
κογένειας του, ξεκινάει κρυφά ένα επικό ταξίδι με τη σκιουρίνα Σόρελ. Σκοπός 
του είναι να βρει την «Άκρη του Ουρανού», ένα μυστικό παράδεισο για δράκους 
κάπου στα Ιμαλάια, αλλά στον δρόμο τους πέφτουν πάνω στον νεαρό Μπεν, 
που ισχυρίζεται ότι είναι δρακοκαβαλάρης. Το παράξενο τρίδυμο πρέπει να συ-
νεργαστεί, γιατί τους κυνηγάει ο Χρυσοκέφαλος, ένα μοχθηρό τέρας-δημιούρ-
γημα ενός αλχημιστή που σκοπεύει να καταβροχθίσει κάθε δράκο στη Γη.
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21:15 15ο Δημοτικό Σχολείο (Σπάρτης 27 & Σωκράτους 146)
100  «Στάχτη στο μελτέμι…Ιωνίας γης» Θεατρική παράσταση 

Ένα έργο- αφιέρωμα στις αλησμόνητες πατρίδες. Πρόκειται για τις παράλληλες 
ιστορίες δύο οικογενειών που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους, το καλοκαίρι 
του 1922, αναζητώντας καταφύγιο στην Ελλάδα. Η οικογένεια Ζαμπέτογλου από 
την κοσμοπολίτισσα Σμύρνη και η οικογένεια Θεοχαρίδη από το όμορφο Αϊβαλί. 
Στις αποσκευές τους, μαζί με τα λιγοστά τους υπάρχοντα, κουβαλούν και την πί-
στη τους, τα έθιμα, τις μνήμες, τις μυρωδιές, τα τραγούδια και τους χορούς τους. 
Αν και άγνωστοι μεταξύ τους, η Μοίρα τους φέρνει κοντά, κι ένα μυστικό που 
τους συνδέει, γρήγορα αποκαλύπτεται. Από τη Θεατρική ομάδα +αίσθημα της 
Συναισθηματικής Διαλεκτικής.  Σκηνοθεσία / Διασκευή: Στέλιος Καλαθάς

ΔΕΥ
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Ο Άνθρωπος του Θεού»
Ελληνική, έγχρωμη ταινία του 2021, διάρκειας 109’, σε σκηνοθεσία Γέλενα 
Πόποβιτς με τους: Άρη Σερβετάλη, Αλεξάντερ Πετρόφ, Καρυοφυλλιά Κα-
ραμπέτη, Τόνια Σωτηροπούλου, Μίκι Ρουρκ
Αφού χάνει τη θέση του επισκόπου Πενταπόλεως και εκδιώκεται από την Αλε-
ξάνδρεια, ο Άγιος Νεκτάριος επιστρέφει στην Ελλάδα για να συνεχίσει την ιερή 
αποστολή του παρά τις αντιξοότητες.

21:15 6ο Δημοτικό Σχολείο (Ηρακλέους 19)
«Πιάσε τ’όνειρο!» Θεατρική παράσταση για μικρούς και μεγάλους
Η Βασιλική είναι ένα ζωηρό κορίτσι της ηλικίας της. Της αρέσει να φτιάχνει ιστο-
ρίες και να δραπετεύει σε αυτές. Ένα βράδυ, ξαφνικά, ζωντανεύει ολόκληρο το 
όνειρό της. Στον ύπνο της έρχεται η Ηχώ, και την παίρνει μαζί της σε ένα δια-
φορετικό ταξίδι. Θα την οδηγήσει στην Επίδαυρο, στο πιο μαγικό και σημαντικό 
θέατρο. Θεατρική διασκευή: Κατερίνα Ζαχαριουδάκη -Μουσική επιμέλεια: Πένυ 
Ραμαντάνη -Παίζουν οι ηθοποιοί: Κρυσταλλία Κεφαλούδη, Ζήσης Παπαϊωάννου.  
Βασισμένο στα παιδικά βιβλία: «Βασιλική, η μαγική Ηχώ της Επιδαύρου», του 
Ζήση Παπαϊωάννου και «Ο Λουλουδάκος», της Πένυς Ραμαντάνη Παραγωγή: 
Εκδόσεις Σιδέρη

ΤΡΙ
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20:15 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Μαντζαγριωτάκη και 
Εσπερίδων)
Συναυλία Δημοτικής Φιλαρμονικής
Η Δημοτική Φιλαρμονική Καλλιθέας θα μας υποδεχτεί με γνωστές μελωδίες 
από τον ελληνικό και ξένο κινηματογράφο.

20:30 7ο Γυμνάσιο (Ανδρομάχης 289)
Θέατρο Σκιών του Τάσου Γεωργίου «Το στοιχειωμένο δέντρο»
Απέναντι απο τη καλύβα του Καραγκιόζη υπάρχει ενα περίεργο δέντρο που λέ-
γεται πως είναι στοιχειωμένο. Ο ήρωάς μας αναλαμβάνει να λύσει το μυστήριο 
και ως συνήθως τα κάνει μαντάρα...
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Όταν κοπάσει ο άνεμος»
Γαλλοβελγική-Αρμένικη, έγχρωμη ταινία του 2020, διάρκειας 100’, σε σκηνοθεσία Nora 
Martirosyan με τους: Grégoire Colin, Hayk Bakhryan
Ο Αλέν, ένας γάλλος τεχνοκράτης, αναλαμβάνει να εκτιμήσει κατά πόσο είναι εφικτή η 
επαναλειτουργία του αεροδρομίου στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, μια διαφιλονικούμενη πε-
ριοχή ανάμεσα στην Αρμενία και στο Αζερμπαϊτζάν. Σε αυτό το παράξενο και διχασμένο 
σύμπαν ενός αεροδρομίου χωρίς αεροπλάνα και ενός κράτους δίχως διεθνή νομιμοποίη-
ση, όλοι οι επίσημοι κανόνες αποδεικνύονται εντελώς ανεπαρκείς για να αντιμετωπίσουν 
μια πραγματικότητα εξ ορισμού παράλογη. Μια ανατριχιαστικά επίκαιρη ιστορία απόλυτου 
αποπροσανατολισμού και υπόγειου χάους, η οποία καθρεφτίζει το αχανές κενό ανάμεσα 
σε δύο αγεφύρωτους κόσμους.

ΤΕΤ
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας «Όταν κοπάσει ο άνεμος»
Γαλλοβελγική-Αρμένικη, έγχρωμη ταινία του 2020, διάρκειας 100’, σε 
σκηνοθεσία Nora Martirosyan με τους: Grégoire Colin, Hayk Bakhryan

 21:15 4ο Λύκειο (Άγιος Νικόλαος, Ελ. Βενιζέλου 175)
100  «Μικρασία μου - Ψυχή μου» 

Συναυλία κάτω από την πανσέληνο με τον Κώστα Μακεδόνα. Ένα αφιέρωμα στην επέ-
τειο μνήμης των 100 χρόνων από την Μικρασιατική καταστροφή.
Με 22 ολοκαίνουργια τραγούδια και απλές, γρήγορες, επεξηγηματικές αφηγήσεις ανάμεσά 
τους, η παράσταση στοχεύει στα συναισθήματα των θεατών και ζωντανεύει με σύγχρονο, 
ανθρωποκεντρικό τρόπο τις τραγικότερες σελίδες της νεότερης ιστορίας μας. Η γνώση, η δι-
ασκέδαση, η ψυχαγωγία και ο φόρος τιμής στους ξεριζωμένους Έλληνες της Ιωνίας, δίνονται 
μέσα από διαφορετική, πρωτότυπη προσέγγιση, που προσπαθεί να γεφυρώσει αυτά τα 100 
χρόνια, αγγίζοντας σήμερα τις καρδιές μας. Ο σπουδαίος, καταξιωμένος ερμηνευτής Κώστας 
Μακεδόνας μαζί με εξαίρετους ερμηνευτές και μουσικούς, με παραδοσιακά μουσικά όργανα 
σε καινούργιες μελωδίες και ενορχηστρώσεις του Θάνου Γεωργούλα, και στίχους και κείμε-
να του Κώστα Τερζάκη αποτελούν την εγγύηση για μία συναυλία υψηλής αισθητικής που θα 
σφραγίσει με τον καλύτερο τρόπο την μεγάλη επέτειο.
Η παράσταση επιχορηγείται από την Περιφέρεια Αττικής

ΠΕΜ
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Ο μικρός ταύρος»
Ισπανική, έγχρωμη ταινία του 1985, διάρκειας 122’, σε σκηνοθεσία 
Λουίς Γκαρσία Μπερλάνγκα με τους: Αλφρέντο Λάμντα, Γκιγιέρμο 
Μοντεσίνος, Χοσέ Σακριστάν, Σαντιάγκο Ράμος.
Στο μέτωπο του ισπανικού εμφυλίου, τα μεγάφωνα του εθνικού στρατού 
αναγγέλουν μια γιορτή σε κάποιο κοντινό χωριό, όπου θα γίνει μια ταυρο-
μαχία. Μερικοί στρατιώτες του δημοκρατικού στρατού αποφασίζουν να 
παρεισφρήσουν στο εχθρικό έδαφος για να κλέψουν τον ταύρο σε μια 
προσπάθεια να βρουν τροφή και να μην αφήσουν τον εχθρό να κάνει γιορ-
τή.

21:15 4ο Λύκειο (Άγιος Νικόλαος, Ελ. Βενιζέλου 175)
100  «Συλλέκτης Αγγέλων» 

Θεατρική παράσταση που γράφτηκε ειδικά για την επέτειο των 100 Χρόνων από την 
Μικρασιατική καταστροφή. 
Μια γοητευτική κυρία πηγαίνει σε ένα παλαιοπωλείο για να πουλήσει ένα γραμμόφωνο. Δη-
μιουργείται μια ιδιόμορφη σχέση με τον γέροντα παλαιοπώλη. Οι αναφορές του για τον τόπο 
της καταγωγής του την Σμύρνη φέρνει σε αμηχανία την Κυρία. Τελικά του αποκαλύπτει το με-
γάλο μυστικό της πως σώθηκε από την καταστροφή της πόλης το `22. Η ιστορία διαδραματί-
ζεται γύρω στο 1980 και είναι γιομάτη τρυφερότητα, χιούμορ, ανατροπές και ένα αναπάντεχο 
τέλος. Ακούγονται παλιά Σμυρναϊκά τραγούδια.  Κείμενο – Σκηνοθεσία: Αλμπέρτο Εσκενάζυ,  
Παλαιοπώλης: Αλμπέρτο Εσκενάζυ, Μυριόκαλη: Λουκία Παπαδάκη. 
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20:30 Αύλειος χώρος πολιτιστικού κέντρου “Μελίνα Μερκού-
ρη” (Μεγίστης 18-20)
Θέατρο Σκιών του Νίκου Μπαρμπούτη «Ο Καραγκιόζης κυνηγός 
φαντασμάτων»
Στον πύργο που βρίσκεται έξω από την πόλη, φημολογείται ότι εμφανίζονται 
φαντάσματα. Όταν νυχτώνει, όλοι σταματούν να κυκλοφορούν από φόβο. Ο 
Πασάς στέλνει έναν έμπιστο αξιωματικό με στρατιώτες για να αντιμετωπίσουν 
τα φαντάσματα, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Αναθέτουν στον ήρωα Καραγκιόζη 
να γίνει κυνηγός φαντασμάτων και να δημιουργήσει μια ομάδα με άνδρες ώστε 
να λύσουν το πρόβλημα.  

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Νοτρ Νταμ»
Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 2019, διάρκειας 90’, σε σκηνοθεσία Valérie Donzelli  με 
τους: Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca.
Η Maud Crayon είναι αρχιτεκτόνισσα, μητέρα δύο παιδιών και λόγω μιας τεράστιας παρεξή-
γησης, νικήτρια του μεγάλου διαγωνισμού του Δήμου Παρισίων για την αναδιαμόρφωση της 
πλατείας της Νοτρ Νταμ. Μεταξύ αυτής της καινούργιας ευθύνης, της πρόσφατης επανασύν-
δεσής της με τον νεανικό της έρωτα και πατέρα των παιδιών της, τον οποίο δεν καταφέρνει 
να παρατήσει εντελώς, η Maud Crayon θα βιώσει μια καταιγίδα. Μια καταιγίδα που θα πρέπει 
να αντιμετωπίσει για να καταξιωθεί και να απελευθερωθεί.

ΣΑΒ

16/7

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας «Νοτρ Νταμ» 
Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 2019, διάρκειας 90’, σε σκηνοθεσία Valérie 
Donzelli  με τους:  Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas 
Scimeca.

21:15 Πλατεία Τζιτζιφιών
100  «Μικρά Ασία, κοιτίδα πολιτισμού»  Χορευτική Παράσταση 

Η Μικρα Ασία, κοιτίδα πολιτισμού και γραμμάτων έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο 
στην εξέλιξη και στην πορεία της μητέρας Ελλάδας. Μέσα από τους χορούς και τα 
τραγούδια, μέσα από τις τέχνες και τα γράμματα έδωσε το στίγμα της στην μητέρα 
Ελλάδα που αφομείωσε τον τρόπο ζωής και σκέψης των ανθρώπων της που βοή-
θησαν με τη σειρά τους τα μέγιστα για την εξέλιξή της. Η Ομάδα Λαϊκού και Παρα-
δοσιακού Χορού του Δήμου θα μας ταξιδέψει στις μουσικές και στους χορούς της.

ΚΥΡ

17/7

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Ονειρομπελάδες»
Δανέζικη, έγχρωμη, μεταγλωττισμένη animation ταινία του 2020, διάρκειας 81’, σε σκη-
νοθεσία Κιμ Χάγκεν Τζένσεν και Τόνι Ζινκ. Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Η 12χρονη Μίνα διαπιστώνει έκπληκτη πως μπορεί να επισκέπτεται το χώρο «κατασκευής» 
των ανθρώπινων ονείρων και μέσω αυτού επιχειρεί να ελέγξει το υποσυνείδητο της ενοχλη-
τικής θετής αδελφής της Τζένι.

21:15 12ο Δημοτικό Σχολείο (Λυκούργου 270)
«ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ για το Ρίο Ρίο και τον... Μαύρο Γάτο!»
Παράσταση του Θεατρικού Εργαστηρίου Καλλιθέας
Τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν σε αυτό το μουσικοχορευτικό θέαμα έχουν 
ταλαιπωρηθεί από τις απαγορεύσεις που συναντούν στο τόπο τους. Έτσι αποφασί-
ζουν να πάνε ένα μακρινό ταξίδι. Λέτε να το μετανιώσουν από τα γεγονότα που θα 
συναντήσουν στο ταξίδι τους; Συγκρότηση θεάματος και σκηνοθεσία: Γιώργος Γα-
λάντης. Παίζουν οι: Ελένη Αποστολίδη, Νικήτας Δημητρόπουλος, Τάνια Καραίσκου, 
Δημήτρης Κικίδης, Έρη Κιτρινάκη, Βασίλης Κουλόπουλος, Σπυριδούλα Ματσιμάνη, 
Αντώνης Νίτης, Δημήτρης Νομικός, Βασιλική Ράμμου, Μελίνα Σπάθη, Δημήτρης 
Τσικριτέας, Κώστας Φουστέρης. Στην οργάνωση της παράστασης συνέβαλλαν οι: 
Τάνια Καραίσκου, Γιώργος Δαμίγος, Αλέξανδρος Καλουτάς. Μπουζούκι - Τραγούδι: 
Ανδρέας Τσικριτέας. Στην παράσταση συμμετέχει η Ζανέτ Καπούγια.
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Ξέρω ποιος είσαι»
Ισπανο-αργεντινική, έγχρωμη ταινία του 2000, διάρκειας 104’, σε σκηνοθεσία Patricia 
Ferreira με τους: Miguel Angel Solá, Ana Fernández, Roberto Enriquez, Ingrid Rubio, 
Manuel Manquiña, Mercedes Sampietro, Héctor Alterio. 
Η Παλόμα, μια νεαρή ψυχίατρος, αναλαμβάνει τη διεύθυνση μιας κλινικής στη Γαλικία. Πρώ-
τος ασθενής της είναι ο Μάριο, ο οποίος πάσχει από μια διαταραχή της μνήμης, το Σύνδρομο 
Κορσακώφ, που αποδεικνύεται συναρπαστική περίπτωση για τη γιατρό. Κατά τη διάρκεια των 
συζητήσεών τους, η σχέση τους θα πάρει μια αναπάντεχη. Τροπή. Μεταξύ άλλων, η ταινία 
κέρδισε το Βραβείο Γκόγια καλύτερης μουσικής 2001, και το Βραβείο καλύτερης μεγάλου 
μήκους ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αβάνκα το 2000.

21:15 Πλατεία Τζιτζιφιών Ρεμπέτικο Τριήμερο «Συναυλία με τον Πέτρο 
Μπουσουλόπουλο» 
Ο Πέτρος Μπουσουλόπουλος βγαίνει από την οθόνη του «Ευτυχισμένοι μαζί», που όσο κι αν 
το βλέπουμε και… ξαναβλέπουμε δεν το χορταίνουμε, και μαζί με τους συνεργάτες του, μας 
χαρίζει μια αξέχαστη βραδιά με ρεμπέτικα τραγούδια, σε όψη και άρωμα μιας άλλης εποχής. 
Με τη συναυλία αυτή ξεκινούν οι εκδηλώσεις του Ρεμπέτικου Τριημέρου, που αποτελούν 
θεσμό για την πόλη μας και ειδικά για την περιοχή των Τζιτζιφιών.

ΤΡΙ

19/7

20:30 Αύλειος χώρος Δημοτικού Σταδίου “Γρηγόρης Λαμπράκης”
Θέατρο Σκιών του Τάσου Γεωργίου 
«Ο Καραγκιόζης στο τρελοκομείο» 
Αυτή τη φορά ο αγαπημένος μας ήρωας, αναλαμβάνει καθήκοντα χρυσοχόου. 
Τι θα γίνει όμως όταν στο κατάστημα που εργάζεται κάνει την εμφάνισή της 
μια μυστηριώδη γυναίκα ικανή να «σηκώσει» όλα τα κοσμήματα του καταστή-
ματος; Πόσο κοντά βρίσκεται η τρέλα και πόσο μικρή  είναι τελικά η διαδρομή 
μεταξύ ενός χρυσοχοείου και ενός τρελοκομείου...

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Έκθαμβοι»
Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 2019, διάρκειας 99’, σε σκηνοθεσία Σάρα Σουκό με τους:  
Καμίλ Κοτέν, Ζαν-Πιερ Νταρουσέν, Ερίκ Καραβακά
H δωδεκάχρονη Camille, παθιασμένη με τις τέχνες του τσίρκου, είναι η πρωτότοκη μιας πο-
λύτεκνης οικογένειας. Οι γονείς της αποφασίζουν να ενταχθούν σε μια καθολική κοινότητα 
που πρεσβεύει τον κοινό βίο και την αλληλεγγύη, στην οποία αφοσιώνονται πλήρως. Η νεαρή 
κοπέλα αναγκάζεται να αποδεχτεί έναν νέο τρόπο ζωής που θέτει σε αμφισβήτηση τις προ-
σωπικές της επιθυμίες, την κοινωνική της ζωή και τους προσωπικούς προβληματισμούς της. 
Η Camille ξεκινά έναν αγώνα για να ξεφύγει από την επήρεια της κοινότητας, να επανακτήσει 
την ελευθερία της και να σώσει τα αδέρφια της.

21:15 Πλατεία Τζιτζιφιών
Ρεμπέτικο Τριήμερο «Τα ρεμπέτικα της καρδιάς μας» Συναυλία
Ένα αφιέρωμα στο κορυφαίο μουσικό είδος. Το ρεμπέτικο τραγούδι, σημαντικότατο καλλιτε-
χνικό φαινόμενο στην Ελλάδα, είναι η συνέχεια του δημοτικού τραγουδιού και γενικά της ελ-
ληνικής μουσικής παράδοσης. Είναι το ελληνικό αστικό λαϊκό τραγούδι που εμφανίστηκε στα 
τέλη του 19ου αιώνα και απέκτησε την γνώριμη μορφή του, όπως ακούγεται μέχρι σήμερα. 
Συμμετέχουν μουσικοί - σολίστες που γνωρίζουν πολύ καλά αυτή την ζωντανή μουσική παρά-
δοση: Μιχάλης Σωτηράκης μπουζούκι, ούτι -Κώστας Μπιλίσης πιάνο -Σπύρος Νίκας ακορντε-
όν -Νίκος Καραγιάννης κιθάρα. Τραγουδούν: Νάντια Καραγιάννη, Νίκος Καραγιάννης. 
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19:00 Πλατεία Κύπρου Εκδήλωση μνήμης για την εισβολή στην Κύπρο
Ο Δήμος Καλλιθέας, με τη συμμετοχή επίσημων και αρμόδιων φορέων,  τιμά τη μνήμη εκείνων 
που έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα το 1974, κατά την εισβολή στη μαρτυρική Μεγαλόνησο. 
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει επιμνημόσυνη δέηση, ομιλίες, κατάθεση Στεφά-
νων και συναυλία από τη Δημοτική Φιλαρμονική.

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας «Έκθαμβοι»
Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 2019, διάρκειας 99’, σε σκηνοθεσία Σάρα 
Σουκό με τους: Καμίλ Κοτέν, Ζαν-Πιερ Νταρουσέν, Ερίκ Καραβακά

21:15 Πλατεία Τζιτζιφιών
Ρεμπέτικο Τριήμερο «Συναυλία με τους GadjoDilo» 
Οι Gadjo Dilo παντρεύουν την τσιγγάνικη jazz παράδοση, εμπνευσμένοι από 
τον θρυλικό κιθαρίστα της gypsy swing Django Reinhardt, με αγαπημένα ελ-
ληνικά τραγούδια κυρίως της σκηνής του ‘50 και ‘60, δημιουργώντας το δικό 
τους μοναδικό μουσικό στυλ, το «Manouche De Grec». Με αφετηρία τους δύο 
αυτούς μουσικούς πολιτισμούς και με πειραματισμούς πάνω σε μεταγενέστε-
ρους ήχους της jazz, το συγκρότημα παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με έντονο  το 
«Ελληνικό» στοιχείο αλλά και με αναφορές στα αμερικανικά jazzstandards τα 
γαλλικά τραγούδια του μεσοπολέμου και, φυσικά, το ρεμπέτικο.

ΠΕΜ
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Ο Άνθρωπος που αγαπούσε τον Ίνγκβε»
Νορβηγική, έγχρωμη ταινία του 2008 διάρκειας 90’, σε σκηνοθεσία Stian 
Kristiansen με τους: Rolf Kristian Larsen, Arthur Berning, Ida Elise Broch, 
Ole Christoffer Ertvåg, Jørgen Langhelle, Trine Wiggen, Knut Sverdrup 
Kleppestø, Andreas Cappelen, Vegar Hoel, Mari Langfeldt, Erlend Stene, 
Lasse Holdhus, Marko Joffern
Η δράση της ταινίας μας μεταφέρει στο 1989, την εποχή της πτώσης του Κομ-
μουνισμού στην Ευρώπη και των μεγάλων κοινωνικών αλλαγών. Σε μια μικρή 
πόλη της Νορβηγίας, στο Στάβανγκερ, ζει ο 17χρόνος Jarle Klepp ο οποίος εί-
ναι τραγουδιστής και κιθαρίστας στο νεανικό punk - rock γκρουπ ‘Mathias Rust 
Band’. Είναι αυτό που θα αποκαλούσαμε ένας φυσιολογικός, ίσως λίγο επανα-
στατικός έφηβος, πολιτικά ενεργός, περιβαλλοντικά συνειδητός και θέλει να εί-
ναι η αντιπολίτευση του καθενός, την οποία πιστεύει ότι είναι αξία από μόνη της. 
Ζει αρμονικά με την οικογένεια, τους φίλους και την κοπέλα του αλλά όλα αυτά 
σύντομα πρόκειται να αλλάξουν όταν γνωρίζει και ερωτεύεται τον νεοφερμένο 
στην τάξη του, Yngve.

21:15 4ο Λύκειο (Άγιος Νικόλαος, Ελ. Βενιζέλου 175)
«Θέλει Τέχνη ο Έρωτας» του Αλαιν Λαμπερτ Θεατρική παράσταση 
Πρόκειται για μια εκπληκτική κωμωδία  που έχει να κάνει με τις ανησυχί-
ες που φέρνει στον άνδρα και την γυναίκα η -κρίσιμη ηλικία- αλλά και την 
ανωτερότητα και τον αυθορμητισμό της νιότης. O θεατής, παρακολουθεί 
ένα συνεχόμενο γελαστικό γαϊτανάκι έως ότου επικρατήσει η λογική και 
το μέτρο, πράγμα καθόλου σίγουρο σε μια κωμωδία. Ο έρωτας με άλλα 
λόγια ενώ δείχνει να είναι ο από μηχανής θεός εντούτοις δεν είναι καθό-
λου απλός και εύκολος αντιθέτως ….θέλει τέχνη…πολύ τέχνη.  Διασκευή 
- Σκηνοθεσία :   Γιώργος Ματαράγκας. Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Πέτρος  
Ξεκούκης  - Νέλλη  Γκίνη - Ασπασία  Κοκόση - Ηλίας  Παπακωνσταντίνου 
- Ειρήνη  Αμανατίδου - Σταυρούλα Καμνή και ο Γιώργος Ματαράγκας.
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20:30 Αύλειος χώρος Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
Θέατρο Σκιών του Νίκου Μπαρμπούτη «Ο μαύρος ξιφομάχος της Ανατο-
λής»
Ο αιμοσταγής άρχοντας του τόπου, ο Πασάς εφευρίσκει ένα νέο κόλπο για να αφανί-
σει τους ραγιάδες Χριστιανούς που ετοιμάζονται για ξεσηκωμό. Χρησιμοποιει τον μαύ-
ρο ξιφομάχο από την άπω Ανατολή για την επίτευξη του στόχου του με την πρόφαση 
ότι διοργανώνει διαγωνισμό ξιφομαχιας στο σαράι. Ο καμπούρης μας και η γνωστή 
του παρέα θα ερθουν αντιμέτωποι με τον τρομερο ξιφομάχο με κίνδυνο της ζωής 
τους, αλλά ποιος θα είναι αυτός που θα καταφέρει να τον εξοντώσει και να λυτρώσει 
το έθνος

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Επιχείρηση Αρκτική»
Νορβηγική, έγχρωμη ταινία του 2014, διάρκειας 87’, Grethe Boe-Waa με τους: 
Kaisa Gurine Antonsen, Ida Leonora Valestrand Eike, Leonard Valestrand Eike
Μια ταινία για την περιπέτεια τριών παιδιών που αναγκάζονται να επιβιώσουν σε ένα 
έρημο νησί της Αρκτικής. Στην προσπάθειά τους να συναντήσουν τον πατέρα τους, 
ζουν μια μοναδική περιπέτεια με φόντο τα λευκά τοπία, την ανέγγιχτη φύση και τη 
σπάνια πανίδα της Αρκτικής.

ΣΑΒ
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20:30  Κάστρο της οδού Μπιζανίου 5 στην Καλλιθέα
«Η Μάχη της Οδού Μπιζανίου»
Επετειακή εκδήλωση με τη συμμετοχή της Δημοτικής Φιλαρμονικής.
Στο ανακαινισμένο κτίριο που εγκαινιάστηκε την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021, ως χώρος 
ιστορικής μνήμης της Εθνικής Αντίστασης θα τιμηθεί η μνήμη των ηρώων που πάλε-
ψαν κατά του Φασισμού και του Ναζισμού. Στις 23/24 Ιουλίου του 1944 Γερμανοί και 
ταγματασφαλίτες επανέλαβαν την επιδρομή στο κτίριο της Οδού Μπιζανίου και δέκα 
Επονίτες έδωσαν μάχη μέχρι εσχάτων επι 5 ώρες.

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Βασιλιάς Όττο»
Ελληνοαμερικανική-αγγλική, έγχρωμη ταινία του 2021, διάρκειας 82’, σε σκηνο-
θεσία Κρίστοφερ Αντρέ Μαρκς. Μοντάζ: Γιαν Χέκμαν, Κρις Ιβερσεν
Το καλοκαίρι του 2004, η Ελλάδα μάγεψε την Ευρώπη με την πιο αναπάντεχη νίκη της 
στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Οι θεατές ανά τον κόσμο παρακολούθησαν με δυσπι-
στία και δέος τα αουτσάιντερ του θεσμού, μία ομάδα, η οποία χωρίς να έχει καμία απο-
λύτως νίκη σε σημαντική διοργάνωση, κατατρόπωσε τους γίγαντες του παγκόσμιου 
ποδοσφαίρου και ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο αρχιτέκτονας πίσω από 
αυτό τον απροσδόκητο θρίαμβο ήταν ο θρυλικός Γερμανός προπονητής, ο ‘Βασιλιάς’ 
Όττο Ρεχάγκελ. Έχοντας σημειώσει τεράστιες επιτυχίες για την χώρα του, πήρε την 
παράτολμη απόφαση να εγκαταλείψει την αυτοκρατορία του, για να αναλάβει την αδύ-
ναμη Ελληνική ομάδα ποδοσφαίρου. Αυτή είναι ιστορία για το πως δύο εκ διαμέτρου 
αντίθετες κουλτούρες ενώθηκαν, μίλησαν την ίδια γλώσσα και έγραψαν μαζί ένα νέο 
κεφάλαιο στην Ελληνική μυθολογία.

ΚΥΡ
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ Προβολή ταινίας
«Ο Ευγενικός Κύριος Λινκ»
Αμερικανική, έγχρωμη, μεταγλωττισμένη animation ταινία του 2019, διάρκειας 
94’, σε σκηνοθεσία Κρις Μπάτλερ. Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Ο σερ Λάιονελ Φροστ είναι ο μεγαλύτερος κυνηγός μυθικών τεράτων στον κόσμο κι 
έχει επιτέλους βρει την αποστολή που θα τον κάνει μέλος της διάσημης Λέσχης Εξε-
ρευνητών του Λονδίνου, την ανακάλυψη ενός γιγάντιου πιθήκου που ζει στη Βορειοδυ-
τική Αμερική, του «χαμένου κρίκου» της εξέλιξής μας.
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21:15 Αύλειος χώρος Δημοτικής Πινακοθήκης «ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»
(Λασκαρίδου 120)
100  «Tα αντικρινά φωσάκια» Θεατρική παράσταση 

Η μικρασιατική ευδαιμονία έγινε Μικρασιατική Καταστροφή. Η παραδεισένια Ιωνία, αιώνια 
πληγή και ενάμιση εκατομμύριο Μικρασιάτες από νοικοκύρηδες, πρόσφυγες. Μια δραματο-
ποιημένη αφήγηση για τη μικρασιατική καταστροφή, με κείμενα από τα «Ματωμένα Χώματα» 
και το «Μέσα στις φλόγες»  της Διδούς Σωτηρίου. Δραματουργική επεξεργασία-Αφήγηση: 
Φρέζη Μαχαίρα, Σκηνοθετική επιμέλεια: Γιώργος Γαλάντης, Σκηνογραφική-ενδυματολογική 
επιμέλεια: Γιάννης Ντέμος, Μουσική επιμέλεια: Νίκος Κιτμερίδης

ΔΕΥ

25/7

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Οι Ομπρέλες του Χερβούργου»
Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 1963, διάρκειας 91’, σε σκηνοθεσία 
Jacques Demy με τους: Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo, Anne 
Vernon, Marc Michel ,Mireille Perrey 
Η 17χρονη Ζενεβιέβ ζει με τη χήρα μητέρα της, η οποία έχει ένα κατάστη-
μα με ομπρέλες στο Χερβούργο. Η Ζενεβιέβ είναι ερωτευμένη με τον Γκι, 
έναν 20χρονο μηχανικό, με τον οποίον σκέφτονται να παντρευτούν. Όταν 
η μητέρα της μαθαίνει τα σχέδια της, θα εκφράσει τις αντιρρήσεις της, 
καθώς η Ζενεβιέβ είναι μικρή ακόμη για να σκέφτεται τον γάμο, αλλά και 
ο Γκι δεν έχει κάποιο σταθερό επάγγελμα, ενώ δεν έχει εκπληρώσει και 
τα στρατιωτικά του καθήκοντα. Μετά από μικρό χρονικό διάστημα, ο Γκι 
πηγαίνει να υπηρετήσει στον πόλεμο της Αλγερίας, αφήνοντας πίσω την 
Ζενεβιέβ έγκυο χωρίς να το ξέρει…

21:15 14ο Δημοτικό Σχολείο (Γ. Ιατρίδου 140)
100  «Σμύρνη παραμυθένια» Παιδική θεατρική παράσταση 

Η γενναιόδωρη Σμύρνη παραμυθένια με τα μαγικά της δάχτυλα, φτιάχνει 
τα πιο όμορφα γλυκά του κόσμου και τα χαρίζει σε όλους .Ένας άπλη-
στος βασιλιάς, ο Τουρκαλαρας, που μέσα στις αποθήκες του έχει μαζε-
μένα όλα τα γλυκίσματα του κόσμου, ψάχνει να βρει εκείνο το γλυκό που 
θα του χαρίσει έστω ένα χαμόγελο. Μπορεί η Σμύρνη η παραμυθένια να 
διδάξει στον Τουρκαλαρα την τέχνη της ευτυχίας; Οι μικροί μας θεατές 
γελούν, συμμετέχουν και μαθαίνουν. Θεατρική σύνθεση: Ομάδα Πλούτος 
Σκηνοθεσία: Ευθύμης Ζησάκης Δραματουργία – Επιμέλεια κίνησης: Χρύσα 
Παπαλελούδη Διανομή: Ευθύμης Ζησακης, Χρύσα Παπαλελούδη,Βασίλης 
Ζούκας, Κωνσταντίνος Χειλάς 
Η παράσταση επιχορηγείται από την Περιφέρεια Αττικής.

ΤΡΙ

26/7

20:30 1ο Δημοτικό Σχολείο (Σκρα 35 και Δημοσθένους)
Θέατρο Σκιών του Τάσου Γεωργίου «Ο Καραγκιόζης στο πανηγύρι»
Ο Χατζηαβάτης ψάχνει να βρει έναν συνέταιρο για να γίνουν κουνιέρηδες στο πανηγύρι της 
πόλης και βρίσκει τον Καραγκιόζη. Οι δύο συνέταιροι πείθουν τον Πασά να τους δώσει την 
άδεια και ξεκινάνε την δουλειά. Ακόμη, μια παραδοσιακή παράσταση του Καραγκιόζη με πολ-
λές ανατροπές και γέλιο.

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας «Οι Ομπρέλες του Χερβούργου» 
Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 1963, διάρκειας 91’, σε σκηνοθεσία Jacques Demy με τους: 
Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo, Anne Vernon, Marc Michel, Mireille Perrey



18 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ι ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2022

ΤΕΤ

27/7

20:30 Αύλειος χώρος Δημοτικής Πινακοθήκης «ΣΟΦΙΑ 
ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ» (Λασκαρίδου 120)
«This is Broadway» Μουσική βραδιά
Η μαγεία του μιούζικαλ συναντά την ατμοσφαιρική jazz σε ένα αφιέρωμα 
στην κινηματογραφική και θεατρική μουσική που άφησε εποχή παγκοσμί-
ως. Στο τραγούδι: Βασιλεία Καλλίτση και Κώστας Μπουγιώτης. Στο πιάνο 
ο Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου.

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «ΠΛΑΘΙΔΟ (Plácido)»
Ισπανική, ασπρόμαυρη ταινία του 1961, διάρκειας 85’, σε σκηνοθεσία Luis 
Garcia Berlanga με τους: Cassen, Amelia de la Torres, Mari Carmen Jepes.
Μια δραματική κωμωδία για την αληθινή αλληλεγγύη ενάντια στην υποκρισία, 
την επίδειξη και την ψεύτικη φιλανθρωπία. Σε μια μικρή ισπανική πόλη, μία 
ομάδα ηλικιωμένων γυναικών αποφασίζουν να γιορτάσουν την παραμονή των 
Χριστουγέννων με ένα δείπνο ˝Καθίστε με έναν φτωχό άνθρωπο στο τραπέζι 
σας˝ Κάθε πλούσιο νοικοκυριό θα έχει έναν άστεγο να δειπνεί μαζί τους εκείνο 
το βράδυ. Οι εορτασμοί περιλαμβάνουν επίσης μία παρέλαση και σε αυτό βρί-
σκουμε ταπεινό Plácido. Η ταινία συμπεριλαμβάνεται στα αριστουργήματα του 
παγκόσμιου κινηματογράφου.

ΠΕΜ
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Μπομπ, ο Χαρτοπαίκτης»
Γαλλική, ασπρόμαυρη ταινία του 1955, διάρκειας 104’, σε σκηνοθεσία Ζαν 
Πιέρ Μελβίλ με τους:  Ροζέρ Ντουσένς, Ιζαμπέλ Κορέι, Ντανιέλ Κοσί.
Ο Μπομπ, πρώην γκάνγκστερ και νυν παθιασμένος χαρτοπαίκτης, θα βρεθεί στρι-
μωγμένος οικονομικά και θα θυμηθεί τα παλιά. Θα οργανώσει τη ληστεία ενός καζί-
νου στη Ντοβίλ, χωρίς να υποψιάζεται πως η αστυνομία γνωρίζει τις προθέσεις του.

21:15 4ο Λύκειο (Άγιος Νικόλαος, Ελ. Βενιζέλου 175)
«Καπετάν Μιχάλης (Ελευθερία ή Θάνατος)» Θεατρική παράσταση 
Ο «Καπετάν Μιχάλης» είναι μια ιστορία ανθρώπων για τους ανθρώπους. Η ιστο-
ρία του Καπετάν Μιχάλη διαδραματίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν η Κρή-
τη αγωνιζόταν, για μία ακόμη φορά, για την ελευθερία της στην επανάσταση 
του 1889. Ελευθερία και Ανθρωπιά είναι το δίπολο στο οποίο κινείται ο κόσμος 
του συγγραφέα και η παράσταση. Συγγραφέας: Νίκος Καζαντζάκης Διασκευή: 
Κωνσταντίνα Νικολαΐδη & Μανώλης Ιωνάς Σκηνοθεσία: Μανώλης Ιωνάς. Παίζουν 
(αλφαβητικά): Τάσος Γιαννόπουλος, Δημήτρης Κανέλλος, Περικλής Λιανός, Κω-
σταντίνος Μουταφτσής, Ειρήνη Παπαδημάτου, Ορέστης Τρίκας, Ελένη Φίλιππα. 
Η παράσταση επιχορηγείται από την Περιφέρεια Αττικής.

ΠΑΡ
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20:30 Πάρκο οδού Δόξης (κοντά στη Γρ. Λαμπράκη)
Θέατρο Σκιών του Νίκου Μπαρμπούτη «Τα αινίγματα της Βεζυρο-
πούλας»
Ο Πασάς θέλει να παντρέψει την κόρη του. Της παρουσιάζει διάφορα προξενιά 
από  παιδιά πλουσίων, μα η Βεζιροπούλα που δίνει μεγαλύτερη σημασία στα 
ψυχικά χαρίσματα και στο μυαλό, σκαρώνει τρία πολύ δύσκολα αινίγματα και 
πείθει τον πατέρα της ότι θα παντρευτεί αυτόν που θα τα εξηγήσει. Βγαίνει ο 
τελάλης, κάνει την ανακοίνωση. Το έπαθλο στον νικητή, δεν θα είναι μόνο ο 
γάμος του με τη Βεζιροπούλα, αλλά και μεγάλη χρηματική αμοιβή. Αρχίζουν να 
έρχονται οι υποψήφιοι γαμπροί και πρώτος ο Καραγκιόζης...

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Τίποτα Δεν Τελειώνει Κύριε Κόλινς»
Αμερικάνικη, έγχρωμη, ταινία του 2015, διάρκειας 106’, σε σκηνοθεσία 
Νταν Φόγκελμαν με τους:  Αλ Πατσίνο, Τζένιφερ Γκάρνερ, Τζος Πεκ, Μελί-
σα Μπενουά, Ανέτ Μπένινγκ, Μπόμπι Καναβάλε, Κρίστοφερ Πλάμερ.
Ο Ντάνι Κόλινς είναι ένας 65άρης, παραδομένος στις καταχρήσεις, τη ρουτίνα 
και τις αρπαχτές ροκ σταρ. Όταν φτάνει στα χέρια του ένα γράμμα που του είχε 
γράψει πριν από δεκαετίες ο Τζον Λένον, εμπνεόμενος από το αγνό ταλέντο 
του, ο Κόλινς αποφασίζει να κόψει τα ναρκωτικά, να ξαναβρεί τον αποξενωμέ-
νο γιο του και να αναζητήσει την παλιά έμπνευσή του.
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας «Τίποτα Δεν Τελειώνει Κύριε Κόλινς»
Αμερικάνικη, έγχρωμη, ταινία του 2015, διάρκειας 106’, σε σκηνοθεσία Νταν Φόγκελ-
μαν με τους:  Αλ Πατσίνο, Τζένιφερ Γκάρνερ, Τζος Πεκ, Μελίσα Μπενουά, Ανέτ Μπέ-
νινγκ, Μπόμπι Καναβάλε, Κρίστοφερ Πλάμερ.

ΚΥΡ
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Playmobil: Η Ταινία»
Γαλλοαμερικανική, έγχρωμη, μεταγλωττισμένη animation ταινία του 2019, διάρκειας 
99’, σε σκηνοθεσία Λίνο ΝτιΣάλβο. Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Η τολμηρή Μάρλα και ο μικρός αδελφός της Τσάρλι ξεκινούν ένα απρόοπτο και γεμάτο συ-
ναρπαστικές προκλήσεις ταξίδι στη χώρα των Playmobil.

ΔΕΥ

1/8

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Το τρένο των δολοφόνων»
Γαλλική, ασπρόμαυρη, ταινία του 1965, διάρκειας 95’, σε σκηνοθεσία του Κώστα Γαβρά 
βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Σεμπαστιάν Γιαπριζό. με τους:  Ιβ Μοντάν, 
Σιμόν Σινιορέ, Ζαν Λουί Τρεντινιάν, Κατρίν Αλεγκρέ, Μισέλ Πικολί 
Σε ένα νυχτερινό τρένο που εκτελεί το δρομολόγιο Μασσαλία-Παρίσι, έξι επιβάτες μοιρά-
ζονται την ίδια καμπίνα, όμως στο τέλος της διαδρομής μία εξ αυτών θα βρεθεί νεκρή στην 
κουκέτα της. Την υπόθεση αναλαμβάνει να διαλευκάνει η αστυνομία του Παρισιού, όμως το 
μυστήριο μεγαλώνει καθώς ο ένας μετά τον άλλο οι συνεπιβάτες του θύματος καταλήγουν 
επίσης νεκροί. 

ΤΡΙ
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20:30 23ο Δημοτικό Σχολείο (Δημοσθένους 211)
Θέατρο Σκιών του Τάσου Γεωργίου «Το στοιχειωμένο ξενοδοχείο»
Ο Χατζηαβάτης και ο Καραγκιόζης αναλαμβάνουν τη διεύθυνση ενός παλιού ξενοδοχεί-
ου. Οι πελάτες καταφθάνουν και όλα πηγαίνουν καλα, μέχρι να νυχτώσει, οπότε κάτι 
παράξενο συμβαίνει...

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας «Το τρένο των δολοφόνων»
Γαλλική, ασπρόμαυρη, ταινία του 1965, διάρκειας 95’, σε σκηνοθεσία του Κώστα Γαβρά βασι-
σμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Σεμπαστιάν Γιαπριζό. με τους: Ιβ Μοντάν, Σιμόν Σινιο-
ρέ, Ζαν Λουί Τρεντινιάν, Κατρίν Αλεγκρέ, Μισέλ Πικολί

ΤΕΤ
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20:30 6ο Δημοτικό Σχολείο (Ηρακλέους 19)
«Τραγούδια της νιότης και της καρδιάς μας» Συναυλία 
Ένα δροσερό καλοκαιρινό πρόγραμμα μέσα στις ζεστές μέρες του Αυγούστου με τη φωνή 
του Γιώργου Φράντζι και το πιάνο του Μάριου Καραμπότη. 
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
“ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΡΑΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ”  1ο  ΜΕΡΟΣ
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας ταξιδεύει στην Καλλιθεα. Η 
ταινία μικρού μήκους προβάλλεται, προωθείται, αναδεικνύεται και χειροκροτείται στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας αναγνωρίζοντας 
την ανάγκη για την περαιτέρω προβολή της μικρού μήκους ταινίας εντάσσει στον ετήσιο 
προγραμματισμό του τη διοργάνωση προβολών ταινιών μικρού μήκους σε πόλεις της Ελ-
λάδας και του εξωτερικού. Εδώ και είκοσι επτά χρόνια, οι βραβευμένες και διακριθείσες 
ταινίες του ετήσιου Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας εντάσσονται σ’ 
ένα “μακρύ ταξίδι” επαφής με το κινηματογραφόφιλο κοινό, που κάθε χρόνο αποδεικνύ-
ει το ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον του για το “μικρό”. Η Γερμανία, η Αίγυπτος, η 
Κύπρος, η Αυστραλία, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, καθώς και 80 
πόλεις της ελληνικής περιφέρειας έχουν αποτελέσει σταθμούς, λιμάνια και προορισμούς 
του ταξιδιού του Φεστιβάλ Δράμας. Η θέση του Φεστιβάλ Δράμας στο εγχώριο κινηματο-
γραφικό τοπίο, ως το κορυφαίο φεστιβάλ στο είδος του, αλλά και η διεθνής του αναγνώ-
ριση, συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία των “ταξιδιών” του, που καίριο σκοπό έχουν 
την προβολή και διάδοση του έργου των νέων κινηματογραφιστών. 
Από το μπαλκόνι  Άρης Ταπλανίδης 12
A summer place Aλεξάνδρα Ματθαίου 21
Brutalia, Days of Labour Mανώλης Μαυρής 26
Δεν θέλω να ξεχάσω τίποτα Βαγγελιώ Σουμελή 5
Motorway 65 Εύη Καλογηροπούλου 15

ΠΕΜ
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Η Μεγάλη Στρατιά των Αφανών Ηρώων»
Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 1969, διάρκειας 150’, σε σκηνοθεσία Jean-Pierre 
Melville με τους: Lino Ventura, Simone Signoret, Jean-Pierre Cassel, Paul 
Crauchet, Paul Meurisse, Claude Mann, Serge Reggiani
Κατεχόμενη Γαλλία, 1942. Ο πολιτικός μηχανικός Φιλίπ Ζερμπιέ είναι ένας από τους 
αρχηγούς της Γαλλικής Αντίστασης. Ένας προδότης όμως τον καταδίδει στη Γκε-
στάπο και ο Φιλίπ μεταφέρεται σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. Καταφέρνει όμως 
να αποδράσει και προσχωρεί στο αντιστασιακό δίκτυο της Μασσαλίας. Προσαρ-
μόζεται στην καθημερινότητα των συντρόφων του και μοιράζεται μαζί τους την 
μοναξιά, τους φόβους κα  την αγωνία τους για την κατάληξη του  πολέμου. Ο Φιλίπ 
όμως, εκτός από την αφοσίωση του στον αγώνα, πρέπει ταυτόχρονα να εντοπίσει 
τον προδότη. 

21:15 4ο Λύκειο (Άγιος Νικόλαος, Ελ. Βενιζέλου 175)
«Άγνωστες Ηρωίδες του ΄21» Σύγχρονη Σκηνή 
Μία παράσταση λόγου και μουσικής που  παρουσιάζει  την προσωπικότητα και το υψη-
λό πατριωτικό φρόνημα  των ηρωίδων Ελληνίδων γυναικών, τόσο ως ενεργά μέλη 
της Φιλικής Εταιρείας, όσο και με την θαρραλέα παρουσία τους στην πρώτη γραμμή 
εναντίον ενός εχθρού σκληρού και απρόβλεπτου. Εστιάζουμε στις άξιες ηρωίδες:  Μό-
σχω Τζαβέλα, Δέσπω Σέχου - Μπότση, Ανδρονίκη Στάρκου, Μαριγώ Ζαραφοπούλα, 
Σταυριάννα Σάββαινα, Δόμνα Βισβίζη και Χαρίκλεια Δασκαλάκη. Σε συνθέσεις των: 
Σπυρίδωνος - Φιλίσκου  Σαμάρα,  Παύλου Καρρέρ, Μανώλη Καλομοίρη, Αθανάσιου 
Κόκκινου και Θεόδωρου Σπάθη.  Κείμενο: Αντιγόνη Κανάκη. Απόδοση κειμένων: Νατά-
σα Τσακαρισιάνου -  Αντιγόνη Κανάκη. Τραγούδι:  Αλεξάνδρα Ματθαιουδάκη, Σοπρά-
νο. Πιάνο: Σοφία Ροσμαράκη

ΠΑΡ
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20:30 21ο Δημοτικό Σχολείο (Ηρακλέους 100)
Θέατρο Σκιών του Νίκου Μπαρμπούτη «Οι αρραβώνες του Καραγκιόζη» 
Ούτε ο Καραγκιόζης το φανταζόταν πώς από υπηρέτης του κύριου Καρεκλοπόδαρου 
θα γινόταν στο τέλος γαμπρός του. Η κόρη του Αγλαΐα τον ερωτεύεται από την πρώτη 
στιγμή και δεν αφήνει κανέναν να μπει στην καρδιά της. Μια από της κλασσικότερες 
παραστάσεις του Θεάτρου Σκιών με όλους τους γνωστούς ήρωες του μπερντέ.
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Η νύχτα των βασιλιάδων»
Γαλλοκαναδέζικη - Σενεγαλέζικη, έγχρωμη ταινία του 2020, διάρκειας 92’, σε σκηνοθε-
σία Philippe Lacôte με τους: Koné Bakary, Steve Tientcheu, Rasmané Ouédraogo, Issaka 
Sawadogo, Digbeu Jean Cyrille
Ένας νεαρός άνδρας περνά την πρώτη του νύχτα στην πιο άγρια φυλακή της Ακτής Ελε-
φαντοστού, έναν μικρόκοσμο με απαράβατα τελετουργικά και άγραφους νόμους. Καθώς 
το κόκκινο φεγγάρι ρίχνει το απόκοσμο φως του, είναι υποχρεωμένος να διηγηθεί ιστορίες 
στους συγκρατούμενούς του μέχρι την αυγή. Φέρνοντας στο νου τις Χίλιες και μία νύχτες, 
αυτό το παραισθησιογόνο και ονειρικό παραμύθι μεταμορφώνει τους αρχέγονους μύθους 
σε φυλαχτό που προστατεύει από τον θάνατο και μας βυθίζει στο μυσταγωγικό σύμπαν μιας 
ολόκληρης ηπείρου.

ΣΑΒ
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας «Η νύχτα των βασιλιάδων»
Γαλλοκαναδέζικη - Σενεγαλέζικη, έγχρωμη ταινία του 2020, διάρκειας 92’, σε σκηνοθε-
σία Philippe Lacôte με τους: Koné Bakary, Steve Tientcheu, Rasmané Ouédraogo, Issaka 
Sawadogo, Digbeu Jean Cyrille

ΚΥΡ 
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Ο Γκρινιάρης»
Μεξικανο-βρετανική, έγχρωμη, μεταγλωττισμένη animation ταινία του 2018, διάρκειας 
97’, σε σκηνοθεσία Αντρές Κούτουριερ Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Ο μικρός Τέρι μεταφέρεται άθελά του σε ένα μαγικό βασίλειο, όπου μαζί με μια αλλοπαρμένη 
πριγκίπισσα πρέπει να βρει το κλειδί της ευτυχίας προτού ο μάγος Γκρινιάρης το πάρει στα 
χέρια του και το καταστρέψει.

ΔΕΥ
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Τι θα πει ο κόσμος»
Γερμανονορβηγική - γαλλοσουηδική-δανέζικη, έγχρωμη ταινία του 2017, διάρκειας 
106’, σε σκηνοθεσία Ιράμ Χακ με τους: Μαρία Μοζχντάχ, Αντίλ Χουσεΐν, Εκαβαλί Κάνα
Η Νίσα είναι μια έφηβη κοπέλα σαν όλες τις άλλες, που ζει στη Νορβηγία. Οταν βρίσκεται 
έξω, ή στο σχολείο, φλερτάρει, διασκεδάζει, κάνει ό,τι κάνουν και όλα τα άλλα κορίτσια της 
ηλικίας της. Στον δικό μας (δυτικό) κόσμο. Οταν όμως βρίσκεται στο σπίτι της, ή στον στενό 
οικογενειακό της κύκλο, υποδύεται, όσο μπορεί, την τέλεια Πακιστανή κόρη. Ομως η εύθραυ-
στη αυτή ισορροπία που με τόση άνεση συντηρεί καθημερινά, σαν να πρόκειται για δεύτερη 
φύση της, καταρρέει απότομα όταν ο πατέρας της την πιάνει στο κρεβάτι με το αγόρι της. 
Αποφασίζοντας να την τιμωρήσει παραδειγματικά, ουσιαστικά την απαγάγει και την στέλνει 
παρά τη θέλησή της στο Πακιστάν, αναγκάζοντάς την να μείνει με συγγενείς που δεν έχει 
γνωρίσει ποτέ, σε μια χώρα που της είναι παντελώς άγνωστη.

ΤΡΙ 
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20:30 1ο Γυμνάσιο - Λύκειο (Αιγέως, ΙΖΟΛΑ)
Θέατρο Σκιών του Τάσου Γεωργίου «Ο Καραγκιόζης master-sef»
Ο Καρακιόζης βάζει ποδιά και σκούφο και σερβίρει όλα τα φαγητά του μαζί με άφθονο 
γέλιο. Ποιος έφαγε από την σπεσιαλιτέ του και δεν το βαλε στα πόδια...

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας «Τι θα πει ο κόσμος»
Γερμανονορβηγική - γαλλοσουηδική-δανέζικη, έγχρωμη ταινία του 2017, διάρκειας 
106’, σε σκηνοθεσία Ιράμ Χακ με τους: Μαρία Μοζχντάχ, Αντίλ Χουσεΐν, Εκαβαλί Κάνα
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
“ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΡΑΜΑΣ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ”  2ο  ΜΕΡΟΣ
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας ταξιδεύει στην Καλλιθεα. Η ταινία 
μικρού μήκους προβάλλεται, προωθείται, αναδεικνύεται και χειροκροτείται στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας αναγνωρίζοντας την ανάγκη για 
την περαιτέρω προβολή της μικρού μήκους ταινίας εντάσσει στον ετήσιο προγραμματισμό του 
τη διοργάνωση προβολών ταινιών μικρού μήκους σε πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
Εδώ και είκοσι επτά χρόνια, οι βραβευμένες και  διακρθείσες ταινίες του ετήσιου Φεστιβάλ Ελ-
ληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας εντάσσονται σ’ ένα “μακρύ ταξίδι” επαφής με τον κι-
νηματογραφόφιλο κοινό που κάθε χρόνο αποδεικνύει το ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
του για το “μικρό”. Η Γερμανία, η Αίγυπτος, η Κύπρος, η Αυστραλία, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Ιταλία, 
η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, καθώς και 80 πόλεις της ελληνικής περιφέρειας έχουν αποτελέσει 
σταθμούς, λιμάνια και προορισμούς του ταξιδιού του Φεστιβάλ Δράμας. Η θέση του Φεστιβάλ 
Δράμας στο εγχώριο κινηματογραφικό τοπίο, ως το κορυφαίο φεστιβάλ στο είδος του, αλλά 
και η διεθνής του αναγνώριση, συμβάλλουν σημαντικά στην επιτυχία των “ταξιδιών” του, που 
καίριο σκοπό έχουν την προβολή και διάδοση του έργου των νέων κινηματογραφιστών.
Last Visit Σπύρος Αλιδάκης 14
Όλα τα πλάσματα της νύχτας Μέμη Κούπα 15
Το Βανκούβερ Άρτεμης Αναστασιάδου 23
Horsepower Σπύρος Σκάνδαλος 15
Aμυγδαλή Μαρία Χατζάκου 22

ΠΕΜ
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Ο εφημέριος»
Γαλλοιταλική, ασπρόμαυρη ταινία του 1961, διάρκειας 117’, σε σκηνοθεσία 
Jean-Pierre Melville με τους: Jean-Paul Belmondo, Emmanuelle Riva, Irene 
Tunc, Monique Bertho
Μια μοιραία ερωτική έλξη στα χρόνια της Κατοχής ανάμεσα σε μια νεαρή αντι-
κομφορμίστρια χήρα και μητέρα που βλέπει με σκεπτικισμό τη θρησκεία κι έναν 
αινιγματικό αλλά εγκρατή στους πειρασμούς νεαρό εφημέριο. Οι εξελίξεις της 
εποχής τους φέρνουν αναπάντεχα κοντά. Ο εφημέριος ιντριγκάρει πολλαπλά 
αυτή τη γυναίκα, η οποία βρίσκει στο πρόσωπό του το υποκατάστατο του συ-
ζύγου, του φίλου και του πατέρα του παιδιού της.

ΠΑΡ
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20:30 8ο Δημοτικό Σχολείο (Ναυαρίνου 71-περιοχή Εσπλανάδας)
Θέατρο Σκιών Νίκου Μπαρμπούτη «Ο Καραγκιόζης κυβερνήτης»
Οι Τούρκοι φεύγουν πια από την Ελλάδα, και ο βεζίρης καλεί τον Καραγκιόζη να του παρα-
δώσει τα κλειδιά και να τον ονομάσει κυβερνήτη, μια και ο Καραγκιόζης έχει τα χαρακτηρι-
στικά του έξυπνου, του τολμηρού και του αγαπητού στους κατοίκους και θα μπορούσε να 
βγάλει σε πέρας αυτό το καθήκον. 

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Amin»
Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 2018, διάρκειας 91’, σε σκηνοθεσία Philippe Faucon με 
τους: Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Mareme N’Diaye
Μια ιστορία μετανάστευσης, μέσα από τα μάτια του Amin, που φθάνει ολομόναχος από τη 
Μαυριτανία για να εργαστεί σε εργοτάξια στη Γαλλία. Κάθε μήνα, ο Amin στέλνει το μεγαλύ-
τερο μέρος από τα έσοδά του στην Αφρική, για τη σύζυγό του Aisha και τα τρία παιδιά τους. 
Μια μέρα, ο Amin γνωρίζει τη Gabrielle.

21:15 Πλατεία Τζιτζιφιών
«...Απο’κει που Τ’αφήσαμε...»
Συναυλία κάτω από την Πανσέληνο με τον Δημήτρη  Αϊβαλιώτη
Με ρίζες από το Αϊβαλί της Μικράς Ασίας, ηθοποιός και τραγουδιστής  ο Δημήτρης Αϊβαλιώ-
της πειραματίζεται με ήχους παντρεύοντας το έντεχνο-παραδοσιακό-λαϊκό για να μας χαρί-
σει μια όμορφη βραδιά κάτω από την πανσέληνο. «Η μουσική είναι παράνοια» όπως δηλώνει 
και ο ίδιος. «Αν δεν την αφουγκραστείς, δεν θα την ερμηνεύσεις ποτέ....» 
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας «Amin»
Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 2018, διάρκειας 91', σε σκηνοθεσία Philippe Faucon με 
τους: Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Mareme N'Diaye

ΚΥΡ 
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «100% Λύκος»
Αυστραλέζικη, έγχρωμη, μεταγλωττισμένη animation ταινία του 2020, διάρκειας 85’, 
σε σκηνοθεσία Άλεξ Σάντερμαν. Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Ο Φρέντι Λουπέν θα ήταν ένας συνηθισμένος έφηβος, εάν δεν ήταν ο νεότερος απόγονος 
μιας οικογένειας λυκανθρώπων! Τρέμοντας την ώρα της πρώτης μεταμόρφωσής του σε λύκο 
στα 14 του, ο Φρέντι διαπιστώνει με έκπληξη και τρόμο, πως τελικά, αντί για αιμοβόρος λύκος, 
μεταβάλλεται σ’ ένα λευκό-ροζ και φουντωτό σκυλί κανίς! Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο 
Φρέντι, σαν σκύλος, βιώνει τη δύσκολη ζωή του αδέσποτου στο δρόμο, για να καταλήξει σε μια 
«σκυλο-φυλακή»! Θα τα καταφέρει να αποδράσει από εκεί; Ποιος είναι ο μυστηριώδης τύπος 
που τον ακολουθεί κατά πόδας, και θα αποδείξει τέλος πάντων ο Φρέντι πως είναι 100% λύκος;

ΔΕΥ 
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Μικρό μου κορίτσι»
Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 2020, διάρκειας 85’, σε σκηνοθεσία Sebastien Lifshitz με 
τους: Sasha
Ο 7χρονος Sasha ζει σαν κορίτσι από τα 3 του. Η ταινία παρακολουθεί την καθημερινή του 
ζωή, τον προβληματισμό των γονέων, των αδελφών και της αδελφής του και αποτυπώνει 
τον αδιάκοπο αγώνα που δίνει η οικογένειά του για να εξηγήσει τη διαφορετικότητά του. 
Γενναία και αδιάλλακτη, η μητέρα του Sasha, Karine, παλεύει ακατάπαυστα, οδηγούμενη από 
την άνευ όρων αγάπη για το παιδί της.

ΤΡΙ 
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20:30 Πεζόδρομος επί της οδού Σαπφούς κοντά στον Ι.Ν. Ευαγγελίστριας 
Θεοτόκου
Θέατρο Σκιών του Τάσου Γεωργίου «Ο Καραγκιόζης παλικαράς»
Ο Μπέης ζητά έναν καλό σωματοφύλακα για να προστατέψει αυτόν και την κόρη του από 
έναν τούρκο αρχιληστή. Με διαμεσολαβητή τον Χατζηαβάτη πηγαίνει ο Καραγκιόζης για πα-
λικαράς και η περιπέτεια αρχίζει.

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Μάτα Χάρι»
Ισπανική, έγχρωμη ταινία του 2007, διάρκειας 103’, σε σκηνοθεσία Icíar Bollaín. με τους: 
Najwa Nimri, Tristan Ulloa, Maria Vazquez
Η Ινές, η Εύα και η Κάρμεν, ιδιωτικές ντετέκτιβ στη Μαδρίτη, πραγματοποιούν έρευνα σε 
μια πολυεθνική εταιρεία. Ωστόσο, παρόλη την ικανότητά τους να διεισδύουν στις ιδιωτικές 
ζωές τρίτων, δυσκολεύονται να έρθουν αντιμέτωπες με την προσωπική τους ζωή.

ΤΕΤ 
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Γίνε άντρας!»
Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 2019, διάρκειας 88’, σε σκηνοθεσία Μπενζαμέν Πάρεντ με 
τους: Τόμας Γκάι, Μπενζαμέν Βουαζέν, Ισαμπέλ Καρέ
Ο Τομ, ένας ντροπαλός και ευαίσθητος έφηβος, ετοιμάζεται να ξεκινήσει το νέο σχολικό έτος. 
Για να ενσωματωθεί στο νέο του λύκειο μπορεί να βασίζεται στις συμβουλές του Λεο, του 
μεγάλου του αδελφού και πραγματικού μέντορα. Ο Λεο θα κάνει τα πάντα για να γίνει ο Tom 
άντρας σωστός, όμως, η συνεχής παρουσία του θα αποδειχθεί γρήγορα τοξική επιρροή. Ο 
Τομ θα χρειαστεί να αγωνιστεί για να απελευθερωθεί από την επίδραση του Léo και να βρει 
τον δικό του δρόμο.

ΠΕΜ
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας  «Γίνε άντρας!»
Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 2019, διάρκειας 88’, σε σκηνοθεσία Μπενζαμέν Πάρεντ με 
τους:  Τόμας Γκάι, Μπενζαμέν Βουαζέν, Ισαμπέλ Καρέ
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20:30 Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής (Ναυάρχου Βότση 18, 
πλησίον ΚΠΙΣΝ)
Θέατρο Σκιών Νίκου Μπαρμπούτη «Επτά γαμπροί και μια νύφη»
Ο Πασάς γίνεται έξω φρενών όταν μαθαίνει ότι κάποιοι νέοι μαλώνουν για την αγάπη της κό-
ρης του. Η Βεζυροπούλα, απολογούμενη, λέει ότι το βράδυ περνούν διάφορες παρέες νέων 
τραγουδώντας. Επειδή αγαπάει τη μουσική, αν της αρέσει κάποιο τραγούδι, ζητά την επανά-
ληψή του. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτοί οι νέοι, έχουν παρεξηγήσει την αγάπη της προς την μου-
σική. Όταν ο Πασάς γυρεύει από την Βεζυροπούλα να σκεφτεί ένα τρόπο για να σταματήσει 
αυτή η κατάσταση, εκείνη του προτείνει, να τοποθετήσουν στην πλατεία ένα αρχαίο τεράστιο 
πιθάρι και του υπόσχεται να συγκεντρώσει μέσα σε αυτό, όλους τους επίδοξους γαμπρούς. 

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Nocturama»
Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 2016, διάρκειας 130’, σε σκηνοθεσία Bertrand Bonello 
με τους: Finnegan Oldfield, Vincent Rottiers, Hamza Meziani, Manal IssaRabah, Nait 
Oufella, Adele Haenel.
Ένα πρωϊνό, στο Παρίσι. Μία ομάδα νέων, διαφορετικής προέλευσης. Ο καθένας ξεχωριστά, 
ακολουθεί τη δική του πορεία στο λαβύρινθο του μετρό και των δρόμων της πρωτεύουσας. 
Σαν να ακολουθούν ένα χάρτη. Οι κινήσεις τους είναι ακριβής, σχεδόν επικίνδυνες. Όλοι κα-
τευθύνονται προς το ίδιο σημείο, ένα πολυκατάστημα, τη στιγμή που κλείνει τις πόρτες του. 
Η νύχτα ξεκινά.

ΣΑΒ

20/8

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας «Nocturama»
Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 2016, διάρκειας 130’, σε σκηνοθεσία Bertrand Bonello 
με τους: Finnegan Oldfield, Vincent Rottiers, Hamza Meziani, Manal IssaRabah, Nait 
Oufella, Adele Haenel.

ΚΥΡ 

21/8

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Γατοσυμμορία: η αρχή»
Μεξικάνικη, έγχρωμη, μεταγλωττισμένη animation ταινία του 2015, διάρκειας 89’, σε 
σκηνοθεσία Αντρές Κούτουριερ. Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Ο Τοπ Κατ είναι ένας φτωχός, μελαγχολικός γάτος που ζει μοναχικά στους δρόμους της Νέας 
Υόρκης. Μέχρι που γνωρίζει τον Μπένι, έναν καλοκάγαθο γάτο, που ψάχνει την περιπέτεια. Οι 
δυο τους, γρήγορα θα γίνουν κολλητοί και θα καταστρώσουν ένα παράτολμο σχέδιο. Θα τα 
βάλουν με τον Κύριο Μπιγκ, τον μεγαλύτερο κακοποιό της Νέας Υόρκης, προσπαθώντας να 
κλέψουν τα διαμάντια του. Στην πορεία, οι ήρωές μας θα συναντήσουν μερικούς ακόμα απο-
λαυστικούς γατο-χαρακτήρες και μαζί θα φτιάξουν μια αξιολάτρευτη γατο…συμμορία, έτοιμη 
για πολλούς μπελάδες!

ΔΕΥ

22/8

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Στην τύχη ο Μπαλταζάρ»
Γαλλική, ασπρόμαυρη ταινία του 1966, διάρκειας 95’, σε σκηνοθεσία Robert Bresson με 
τους: Anne Wiazemsky, Walter Green, François Lafarge
Ο Balthazar είναι το “κλοτσοσκούφι”, το θύμα. O καθένας από τους αφέντες του ενσαρκώνει 
ένα ελάττωμα της ανθρωπότητας και με κάθε έναν από τους αφέντες του, ο Balthazar θα 
υποφέρει έναν διαφορετικό πόνο. Αυτό που σκέφτεται, κανείς δεν το γνωρίζει. Αλλά έχει 
το μάτι ενός δικαστή. Η γαλήνια ζωή του αντιβαίνει στη ταραχώδη ύπαρξη των ανθρώπων. 
Τελικά πεθαίνει, επειδή φέρει την αμαρτία τους: τον χρυσό που του φόρτωσαν λαθρέμποροι 
στο δρόμο τους προς τα ισπανικά σύνορα.

ΤΡΙ

23/8

20:30 6ο Δημοτικό Σχολείο (Ηρακλέους 19)
Θέατρο Σκιών του Τάσου Γεωργίου «Ο Καραγκιόζης στο Λούνα παρκ»
Στην πολιτεία κάθε χρόνο λειτουργεί λούνα παρκ κι όλοι έχουν την συνήθεια να επισκέπτο-
νται την κούνια. Ο Καραγκιόζης κι ο Χατζηαβάτης παίρνουν την άδεια από τον Βεζίρη να 
λειτουργήσουν την κούνια και να διασκεδάσουν τους φίλους τους. 
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Ο Μπάλας»
Ισπανική, έγχρωμη ταινία του 2002, διάρκειας 90’, σε σκηνοθεσία Achero Mañas. με 
τους:  Juan José Ballesta, Pablo Galán, Alberto Jiménez
Ο δωδεκάχρονος Πάμπλο, με το παρατσούκλι «Ο Μπάλας» (El Bola), ζει σ’ ένα οικογενειακό 
περιβάλλον συγκρούσεων και βίας. Γνωρίζοντας τον Αλφρέντο, ένα νέο συμμαθητή του, έρ-
χεται σε επαφή με μια άλλη οικογενειακή πραγματικότητα και βρίσκει το θάρρος να αντιμε-
τωπίσει τα προβλήματά του.

ΤΕΤ

24/8

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Ο Δήμιος»
Ισπανική, ασπρόμαυρη ταινία του 1963, διάρκειας 87’, σε σκηνοθεσία Luis García 
Berlanga με τους: Nino Manfredi, José Isbert, Emma Penella, Ángel Álvarez, José Luis 
López Vázquez, Guido Alberti, Julia Caba Alba, María Luisa Ponte, Jose Maria Prada, 
Angel Alvarez, Xan Das Bolas, Alfredo Landa, Agustin Gonzalez, Chus Lampreave, Jose 
Saza, Julia Caba Alba, Antonio Ferrandis, Jose Luis Coll.
Το μαύρο χιούμορ του Μπερλάνγκα ξετυλίγεται με εξαιρετικό τρόπο. Στο επίκεντρο βρίσκεται 
ο Χοσέ Λουίς, ένας υπάλληλος γραφείου κηδειών που θέλει να μεταναστεύσει στη Γερμανία 
και να γίνει μηχανικός αυτοκινήτων. Τα σχέδια του αλλάζουν όταν ο «δήμιος» Αμεδέο, πατέ-
ρας της φιλενάδας του Κάρμεν, τους πιάνει στα πράσα και τους υποχρεώνει να παντρευτούν.

ΠΕΜ

25/8

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Αγριόγατες»
Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 2018, διάρκειας 83’, σε σκηνοθεσία Βίνσεντ Μαριέτε με 
τους: Λωρέν Λαφίτ, Μπάγια Κασμί, Γιόαν Ζίμερ, Λίλι-Ρόουζ Ντεπ, Καμίλ Κοτίν, Αλουίζ 
Σαβάζ
Η καλοκαιρινή ραστώνη μιας κοινότητας στη Νότια Γαλλία διαταράσσεται από την ξαφνική 
εξαφάνιση κάποιων εφήβων. Ακούγονται φήμες για μια λεοπάρδαλη που τριγυρίζει ελεύθε-
ρη στην περιοχή, αλλά η Λορά, η οποία μένει δίπλα σ’ έναν αινιγματικό συγγραφέα ιστοριών 
τρόμου, έχει διαφορετική αντίληψη για την πραγματικότητα.

21:15 4ο Λύκειο (Άγιος Νικόλαος, Ελ. Βενιζέλου 175)
«Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού» του Ιάκωβου Καμπανέλλη. Θεατρική παρά-
σταση
Μία σπαρταριστή αποκαλυπτική σάτιρα για  τον εορτασμό του έτους Καμπανέλλη, 100 χρό-
νια από τη γέννηση του. Σκηνοθεσία-Φωτισμοί:  Παντελής Παπαδόπουλος, Σκηνογραφία-Εν-
δυματολογία: Λαμπρινή Καρδαρά, Μουσική: Διονύσης Τσακνής. Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαίρη 
Ραζή, Σωτήρης Τσόγκας, Κώστας Δαρλάσης, Κοραλία Τσόγκα, Ελευθερία Ρήγου, Αντώνης 
Ζιώγας, Άννα Πορφύρη, Γιάννης Χαρμπατσης.
Η παράσταση επιχορηγείται από την Περιφέρεια Αττικής

ΠΑΡ

26/8

20:30 10ο Δημοτικό Σχολείο (Ηρακλέους και Αχιλλέως)
Θέατρο Σκιών του Νίκου Μπαρμπούτη «Ο Καραγκιόζης αστροναύτης στη σε-
λήνη»
Ο αιώνια πεινασμένος Καραγκιόζης δέχεται να αναλάβει την επιχείρηση να γίνει ο αστροναύ-
της για τη σελήνη, αφού ο επιστήμονας του παλατιού έκλεψε από το εργαστήριο έναν πύραυ-
λο και μαζί την κόρη του Πασά, την Εμινέ. Μια ξεκαρδιστική περιπέτεια ξεκινάει. 

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Τα cool παιδιά δεν κλαίνε»
Νορβηγική, έγχρωμη ταινία του 2014, διάρκειας 100', σε σκηνοθεσία Katarina Lauring 
με τους: Mia Helene Solberg Brekke, Victor Papadopoulos Jacobsen, Sigrid Welde
Tης Άνια της αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο ακόμα κι αν τα αγόρια του σχολείου επιμένουν 
ότι το γήπεδο δεν είναι μέρος για κορίτσια. Μια αναπάντεχη, ωστόσο, τροπή την περιμένει: 
έχει λευχαιμία. Θα τα καταφέρει άραγε να αγωνιστεί στο τουρνουά ακόμα και αν είναι βαριά 
άρρωστη;
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ “ΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΑΡΔΗΝΙΑΣ”
Το αφιέρωμα παρουσιάζει μια επιλογή των ταινιών μικρού μήκους που επιλέχτηκαν από την 
κριτική επιτροπή του βραβείου “Visioni Sarde” (Οπτικές της Σαρδηνίας), που βρίσκεται φέτος 
στην έβδομη διοργάνωσή του στο πλαίσιο του φεστιβάλ Visioni Italiane (Οπτικές της Ιταλίας) 
της Ταινιοθήκης της Μπολόνια. Στόχος του τμήματος “Visioni Sarde” είναι να αναδεικνύει και 
να προβάλλει σε διεθνές επίπεδο τον κινηματογράφο της Σαρδηνίας με την υποστήριξη του 
περιφερειακού ιδρύματος Sardegna Film Commission.. Στην Ελλάδα το αφιέρωμα παρουσιά-
ζουν η Πρεσβεία της Ιταλίας και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, σε συνεργασία με 
το Πολιτιστικό Σωματείο AIAL που συντονίζει την προβολή της εκδήλωσης σε εθνικό επίπεδο, 
στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος ανάδειξης του Ιταλικού κινηματογράφου στην 
Ελλάδα.
Η προβολή γίνεται σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στην Ελλάδα και το Ιταλικό 
Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών. 

ΚΥΡ
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Η Απίστευτη Ιστορία του Γιγάντιου Αχλαδιού»
Δανέζικη, έγχρωμη, μεταγλωττισμένη animation ταινία του 2019, διάρκειας 79’, σε σκη-
νοθεσία Φίλιπ Αϊνστάιν Λίπσκι, Γιόργkεν Λέρνταμ, Αμαλί Νέζμπι Φικ . Κατάλληλη για 
όλες τις ηλικίες
Η ζωή είναι πολύ όμορφη για τον ελέφαντα Σεμπαστιάν και την κολλητή του φίλη, τη γάτα 
Μίτσο, μέχρι που, ξαφνικά, ο δήμαρχος της ηλιόλουστης πόλης τους εξαφανίζεται μυστηρι-
ωδώς. Εντούτοις, πριν εξαφανιστεί, ο δήμαρχος προλαβαίνει να στείλει ένα μήνυμα μέσα σε 
ένα μπουκάλι, ενημερώνοντας ότι έχει ναυαγήσει στο Μυστηριώδες Νησί και ότι έχει κάνει 
μια τρομερά σπουδαία ανακάλυψη. Μέσα στο μπουκάλι υπάρχει κι ένας σπόρος που οι δύο 
φίλοι, ο Σεμπαστιάν και η Μίτσο, φυτεύουν και την επόμενη μέρα διαπιστώνουν ότι στη θέση 
του έχει φυτρώσει ένα γιγάντιο αχλάδι. Από το τεράστιο αυτό φρούτο, που αρχικά μετατρέ-
πεται σε σπίτι, ο ιδιοφυής καθηγητής Γκλουκόζ, κατασκευάζει ένα πλοίο με το οποίο σαλπά-
ρουν οι ήρωές μας για το νησί, προκειμένου να βρουν το δήμαρχο του νησιού τους, μολονότι 
και οι δυο τους δεν τα πάνε καλά με το νερό. Η πιο κεφάτη θαλάσσια εξόρμηση ξεκινά.

ΔΕΥ
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Πρόσω ολοταχώς»
Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 2020, διάρκειας 95’, σε σκηνοθεσία Guillaume Brac με 
τους: Éric Nantchouang, Salif Cissé, Édouard Sulpice και Asma Messaoudene
Σε μια αυγουστιάτικη εκδήλωση σάλσα στις όχθες του Σηκουάνα ο Φελίξ γνωρίζει την Αλμά. 
Αφού περάσουν μαζί το βράδυ, η Αλμά φεύγει βιαστικά για να συναντήσει την οικογένειά 
της για διακοπές στη νότια Γαλλία. Ο ερωτοχτυπημένος Φελίξ αποφασίζει να τα παίξει όλα 
για όλα και ετοιμάζεται να την αναζητήσει. Παρέα με τον κολλητό του, Σερίφ, βρίσκουν τον 
Εντουάρ, έναν διαθέσιμο οδηγό μέσω carpooling και ξεκινούν. Όμως το ταξίδι δεν εξελίσσε-
ται όπως θα ήθελαν.

ΤΡΙ
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20:30 Αύλειος χώρος Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος
Θέατρο Σκιών του Τάσου Γεωργίου «Ο Καραγκιόζης επιστήμονας»
Ο αγαπημένος λαϊκός ήρωας μικρών και μεγάλων, Καραγκιόζης πείθεται να κάνει τον επιστή-
μονα. Άφθονο γέλιο, γκάφες και η  συνέχεια στον μπερντέ...

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Απόλυτα αληθινή αγάπη»
Νορβηγική, έγχρωμη ταινία του 2011, διάρκειας 83’, σε σκηνοθεσία Anne Sewitsky με 
τους:  Maria Annette Tanderø Berglyd, Otto Garli, Aurora Bach Rodal
‘Ενα 10χρονο αγόρι, ο Jorgen είναι το νέο πρόσωπο στο σχολείο της Αnne. Όλα τα κορίτσια 
είναι ερωτευμένα με τον Jorgen, όμως η Αnne είναι πρόθυμη να προχωρήσει περισσότερο 
από τον καθένα για να τον κερδίσει. Στο όνομα της αγάπης, όλα επιτρέπονται ......
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ΤΕΤ
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20:30 Φιλαρέτου &  Παναγή Τσαλδάρη (επικάλυψη ποταμού)
«Λάχανα και Χάχανα - Ο Καλός μου Εαυτός»
Το νέο μιούζικαλ για παιδιά του Τάσου Ιωαννίδη 
Ο Πίπης, ο Μαθητευόμενος Νεράιδος, μαζί με τον Ατσίδα, την Χαχανένια και τον Λαχανί-
δα μας ταξιδεύουν σε ένα «ολιγοπάτητο» μονοπάτι αναζήτησης του… καλού μας εαυ-
τού, μέσω μίας πρωτότυπης ιστορίας με μουσικές στάσεις στα πιο αγαπημένα τραγούδια 
της σειράς «Λάχανα και Χάχανα», καθώς και ολοκαίνουρια τραγούδια και χαρούμενα παι-
χνιδοτράγουδα, γεμάτα χιούμορ και …Καλοσύνη. Κείμενο – Μουσική: Τάσος Ιωαννίδης 
Σκηνοθεσία-Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Χρήστος Τριπόδης - Τάσος Ιωαννίδης Πρωταγωνιστούν: 
Ειρήνη Ψυχράμη, Λυδία Σγουράκη, Γιώργος Αιμιλιανός Σταυρινός, Γιάννης Τσότσος, Αλέξαν-
δρος Ζουγανέλης, Χριστίνα Μπίτου. 

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Το τέρμα της Λίβερπουλ»
Νορβηγική έγχρωμη ταινία του 2010, διάρκειας 90’, σε σκηνοθεσία Arild Andresen  με 
τους: Ask von der Hagen, Susanne Boucher, Jostein Brox
Η ταινία διηγείται την ιστορία του δεκατριάχρονου Τζο, που είναι καλός μαθητής, αλλά για να 
επιβιώσει στο σχολείο, πρέπει να αποφύγει πολλά εμπόδια.

ΠΕΜ

1/9

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Σλάλομ»
Γαλλοβελγική, έγχρωμη ταινία του 2020, διάρκειας 90’, σε σκηνοθεσία Charlène Favier 
με τους: Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud, Muriel Combeau, Maïra Schmitt, 
Axel Auriant
Η 15χρονη Lyz έγινε δεκτή στην κορυφαία σχολή χιονοδρομίας του Λυκείου Bourg-Saint-
Maurice. Ο Fred, πρώην πρωταθλητής και σημερινός προπονητής, αποφασίζει να ποντάρει 
τα πάντα στη νεαρή αθλήτρια. Εμψυχωμένη από την υποστήριξή του, η Lyz αφιερώνεται εξο-
λοκλήρου, σωματικά και συναισθηματικά, στο στόχο. Οι επιτυχίες διαδέχονται η μία την άλλη, 
αλλά σύντομα η Lyz θα βρεθεί υπό την απόλυτη κυριαρχία του Fred…

21:15 4ο Λύκειο (Άγιος Νικόλαος, Ελ. Βενιζέλου 175)
«Η όπερα της πεντάρας» των  Μπέρτολτ Μπρεχτ  και  Κουρτ Βαϊ
Θέατρο: Παράσταση από τη θεατρική ομάδα Δήμου Ιλίου
Ένα έτος πριν το Κραχ  του Χρηματιστηρίου της Ν.Υ. (1929) και ενώ οι αναταραχές των κοι-
νωνικών και πολιτικών τάξεων στην προπολεμική Γερμανία καλά κρατούν, η ιστορία έρχεται 
από το βικτωριανό Λονδίνο, τόσο εύστοχα, να προσαρμοστεί με τις ίντριγκες του σήμερα και 
στο τέλος να επικεντρωθεί στην ανηθικότητα των αστικών τάξεων, που απολαμβάνουν και 
δικαίωση, έως και πάνω από τα όρια της εξουσίας τους.Μετάφραση:  Σωτηρία Ματζίρη. Σκη-
νοθεσία: Γιώργος Ματαράγκας. Ορχήστρα ζωντανά επί σκηνής.

ΠΑΡ

2/9

20:30 Πεζόδρομος επί της οδού Σαπφούς κοντά στον Ι.Ν. Ευαγγελίστριας 
Θεοτόκου
Θέατρο Σκιών του Νικόλα Τζιβελέκη «Ο Καραγκιόζης και ο δράκος της δεξαμενής»
Ένα τρομερό θηρίο δεν επιτρέπει στον κόσμο την πρόσβαση στην πηγή του νερού της πόλης. 
Έτσι λοιπόν, κατά διαταγή του βεζίρη, όποιος καταφέρει και το εξοντώσει θα παντρευτεί την 
βεζιροπούλα. Πολλοί οι θαρραλέοι μαζί και ο Καραγκιόζης, αλλά όλοι αποτυγχάνουν. Θα βρε-
θεί άραγε κάποιος να σώσει τον κόσμο από την συμφορά; Η συνέχεια στον μπερντέ.

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Βικτώρια»
Νορβηγική, έγχρωμη ταινία του 2013, διάρκειας 105’, σε σκηνοθεσία Torun Lian με τους: 
Iben AkerlieJakob, Oftebro Bill, SkarsgårdFridtjov Såheim.
Μια τραγική, ανεκπλήρωτη  ιστορία αγάπης με ρομαντικά πάθη, αλλά και έντονες συγκρού-
σεις, και φόντο τις Βόρειες ευρωπαϊκές χώρες, Νορβηγία και Σουηδία. Η Βικτώρια, λίγο πριν 
ξεψυχήσει, ομολογεί τον αξεπέραστο  έρωτά της για έναν άνδρα που λάτρεψε αλλά ποτέ δεν 
είχε. Η  ταινία είναι βασισμένη στο βραβευμένο με Νόμπελ βιβλίο του νεορομαντικού Νορβη-
γού συγγραφέα, Κνουτ Χάμσουν, «Βικτωρία» (1898).
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Ο Άνθρωπος του Θεού»
Ελληνική, έγχρωμη ταινία του 2021, διάρκειας 109’, σε σκηνοθεσία Γέλενα Πόποβιτς 
με τους: Άρη Σερβετάλη, Αλεξάντερ Πετρόφ, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Τόνια Σωτηρο-
πούλου, Μίκι Ρουρκ
Αφού χάνει τη θέση του επισκόπου Πενταπόλεως και εκδιώκεται από την Αλεξάνδρεια, ο 
Άγιος Νεκτάριος επιστρέφει στην Ελλάδα για να συνεχίσει την ιερή αποστολή του παρά τις 
αντιξοότητες.

ΚΥΡ

4/9

18:30 Δημοτική Πινακοθήκη «ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ» (Λασκαρίδου 120)
«Όνειρα χαραγμένα στην πέτρα» Παρουσίαση βιβλίου 
Μέσα από την ποιητική της συλλογή η  Μαίρη Σταβάρη – Ασημακοπούλου μοιράζεται τις σκέ-
ψεις και τις ανησυχίες της. Παίζοντας με τον ήλιο και τον άνεμο, αποτυπώνοντας πάνω στις 
πέτρες τους μικρούς θησαυρούς της…

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Ο Κιτρινομύτης σε τρελές πτήσεις»
Γαλλική, έγχρωμη, μεταγλωττισμένη animation ταινία του 2014, διάρκειας 90’, σε σκη-
νοθεσία Κριστιάν Ντε Βίτα Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Ένα ηρωικό ταξίδι... με τον πιο απίθανο ήρωα! Αυτός είναι ο Κιτρινομύτης, ένα μικρό ορφανό 
πουλί που δεν έχει αφήσει ποτέ τη φωλιά του και λαχταρά για μια δική του οικογένεια. Χάρη 
σε ένα γύρισμα της τύχης, αναγκάζεται να αναλάβει ένα δύσκολο ρόλο: εκείνον του ηγέτη 
του σμήνους των πουλιών που φεύγουν για την Αφρική. Ο Κιτρινομύτης ενθουσιάζεται με 
την πρόκληση αλλά έχει ελάχιστες εμπειρίες που μπορούν να τον βοηθήσουν - κι έτσι ξεκινά η 
μεγαλύτερη περιπέτεια της ζωής του! Το υπέροχο του ταξίδι, γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση, 
μεταμορφώνεται σε μια απολαυστική ταινία κινουμένων σχεδίων.

ΔΕΥ

5/9

20:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων)
Συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής  στο «ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ» 
Η Δημοτική Φιλαρμονική μας υποδέχεται πριν από την έναρξη της ταινίας με κινηματο-
γραφικές συνθέσεις. 

21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Η Γλώσσα της Πεταλούδας»
Ισπανική, έγχρωμη ταινία του 1999, διάρκειας 96’, σε σκηνοθεσία Χοσέ Λουίς Κουέρδα με 
τους: Μανουέλ Λοζάνο, Φερνάντο Φερνάν Γκόμεζ, Ουθία Μπλάνκο
Ιστορία ενηλικίωσης του μικρού Μόντσο ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με τη βίαιη πλευρά 
της ανθρώπινης φύσης στην αυγή του ισπανικού εμφυλίου.

ΤΡΙ

6/9

20:30 Φιλαρέτου & Παναγή Τσαλδάρη (επικάλυψη ποταμού)
Θέατρο Σκιών του Νικόλα Τζιβελέκη «Ο Καραγκιόζης ειρηνιστής»
Ο κακός άρχοντας Ρουκέτας θέλει να κόψει τα δάση, να γκρεμίσει σπίτια μαζί και την παρά-
γκα του Καραγκιόζη και να φτιάξει μεγάλα εργοστάσια όπλων. Ο Καραγκιόζης και η παρέα 
του κάνουν έναν σύλλογο και αντιστέκονται στα σχέδια του, θέλοντας να φέρουν την ειρήνη 
σε όλο τον κόσμο. Θα καταφέρουν να νικήσουν;
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21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ
Προβολή ταινίας «Felicita»
Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 2020, διάρκειας 82’, σε σκηνοθεσία Bruno Merle με τους: 
Pio Marmaï, Rita Merle, Camille Rutherford, Orelsan
Για τον Tim και την Chloé ευτυχία είναι η μποέμικη χωρίς δεσμούς ζωή. Αλλά κάποτε όλα 
έχουν ένα τέλος. Η κόρη τους Tommy, ξεκινάει το Γυμνάσιο αυτή τη χρονιά και δεν υπάρχει 
περίπτωση να χάσει την πρώτη μέρα στο σχολείο. Αλλά αυτό ήταν πριν εξαφανιστεί η Chloé, 
πριν ο Tim κλέψει ένα αυτοκίνητο και πριν εμφανιστεί ένας αστροναύτης.

ΤΕΤ

7/9

20:30 Φιλαρέτου &  Παναγή Τσαλδάρη (επικάλυψη ποταμού)
«Θα τραγουδήσω απόψε για μένα» Ηλίας Λιούγκος
Παίζει πιάνο και τραγουδάει η Δέσποινα Στεφανίδου
Ο Ηλίας Λιούγκος, με ανανεωμένο ρεπερτόριο,  παρουσιάζει ένα πρόγραμμα με επιλεγμέ-
να τραγούδια απ την προσωπική του δισκογραφία, που εναλλάσσονται με αυτά του Μάνου 
Χατζιδάκι, αλλά και άλλων αγαπημένων Ελλήνων συνθετών όπως των: Βασίλη Τσιτσάνη, Ορ-
φέα περίδη, Νίκου Ξυδάκη, Μίκη Θεοδωράκη, Μάρκου Βαμβακάρη, Ηπειρώτικα και άλλα. Οι 
ακριβές επιλογές των τραγουδιών, οι ώριμες και απρόβλεπτες ερμηνείες του ίδιου και της 
Δέσποινας Στεφανίδου εγγυώνται μία βραδιά που αξίζει να βρεθούμε μαζί τους.

ΠΕΜ

8/9

20:30 2ο Γυμνάσιο-Λύκειο, Μεγαλουπόλεως 21 & Κρέμου
(Γενέθλιον της Θεοτόκου στην Αγία Ελεούσα)
Τη βραδιά του πανηγυριού για τον εορτασμό του εμβληματικού για την περιοχή Ιερού Ναού, 
λαϊκό συγκρότημα θα διασκεδάσει τους επισκέπτες με παραδοσιακά λαϊκά, ρεμπέτικα και 
νησιώτικα τραγούδια.

ΠΑΡ

9/9

20:30 Πίσω από το κλειστό γήπεδο του ΕΣΠΕΡΟΥ με θέα το Δημοτικό 
Στάδιο Καλλιθέας
Θέατρο Σκιών του Νικόλα Τζιβελέκη «Ο Καραγκιόζης και ο μαύρος πειρατής»
Ο Καραγκιόζης αναλαμβάνει σωματοφύλακας της κόρης του βεζίρη για να την προστατέψει 
από τον μαύρο πειρατή. Είναι τόσο γενναίος που αντιμετωπίζει τα παλικάρια του πειρατή, 
αλλά τον ίδιο δεν θα μπορέσει να τον νικήσει. Ποιος άραγε θα βοηθήσει τον Καραγκιόζη να 
πιάσει τον πειρατή και να σώσουν τη βεζιροπούλα;
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7 ο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ- ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ»

ΣΑΒ

10/9

20:30 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων) 
Όπερα Stanislaw Moniuszko «Η Στοιχειωμένη Έπαυλη» σε συνεργασία με το Πολωνικό Ίδρυμα 
AVANGART και την Πολωνική Πρεσβεία
Το πιο εμβληματικό οπερατικό έργο της πολωνικής μουσικής κουλτούρας σκηνοθετικά προσαρμοσμένο σε φυ-
σικούς χώρους. Σκηνοθεσία: Barbara Wiśniewska Μαέστρος: Marta Kosielska Πρωταγωνιστούν: Stefan: Dominik 
Sutowicz, Zbigniew: Piotr Wołosz, Hanna: Joanna Freszel Orchestra and corus of the AVANGART Foundation

ΚΥΡ

11/9

20:30 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων) 
100  Γιώργου Βούκανου «Ιωνίας Εγκώμιον» με τον Γεράσιμο Ανδρεάτο

Οδοιπορικό στην Γη της Μικρασίας σε κείμενα - στίχους Μαίρης Βούκανου 
Το βραβευμένο μουσικό έργο του Γιώργου Βούκανου που ξεκίνησε το ταξίδι του με τεράστια επιτυχία το 2009 στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε σκηνοθεσία Γιάννη Βόγλη και με την ερμηνεία αγαπημένων καλλιτεχνών, συνεχίζει 
την πορεία του με την ευκαιρία μνήμης των 100 ετών από την Μικρασιατική Καταστροφή με τα γλαφυρά κείμενα 
της Μαίρης Βούκανου. Αφήγηση: Χρύσα Ρώπα. Τραγουδούν: Γεράσιμος Ανδρεάτος - Άντα Αθανασοπούλου. Φι-
λική Συμμετοχή: Βασιλεία Καλλίτση. Πιάνο: Σταύρος Περτσαλάκης  - Τσέλλο: Σταύρος Παργινός. Την Santa Barbara 
Guitar Ensemble, διευθύνει ο Αλέξανδρος Παπαρίζος.

ΔΕΥ

12/9

20:30 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων)
100  «Σμύρνη μου αλησμόνητη πατρίδα»

Νέο μουσικό  έργο για τα 100 χρόνια από την καταστροφή της Σμύρνης σε ποίηση Σεφέρη, Ελύτη, Καβάφη, Πα-
λαμά, Εφταλιώτη, Στ. Μυριβήλη , Αγ. Σημηριώτη, Κ.Χ. Μύρη, Απ. Μαγγανάρη, Δ. Σωτηρίου, Σ. Προκοπίου, Πασχάλη 
Τόνιου, George Horton, Lawrence Durrell. Τραγουδούν: Πασχάλης Τόνιος, Μαρία Σουλτάτου, Κώστας Τριαντα-
φυλλίδης. Αφήγηση: Γρηγόρης Βαλτινός ‘ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΙΝΑ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ’. Συμμετέχουν, η Παιδική χορωδία 
Δημήτρη Τυπάλδου, οι Αδερφές Φεργαδιώτη  Αναστασία, Ηλιάνα, Λυδία και η Λίνα Κιοσέ. Στην Ποντιακή Λύρα ο 
Γιάννης Καζαντζίδης και στο Νταούλι ο Γιώργος Σαρσανίδης. 
Η παράσταση επιχορηγείται από την Περιφέρεια Αττικής
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ΤΡΙ

13/9

20:30 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Μαντζαγριωτάκη 
και Εσπερίδων)
100  «Από την Σμύρνη στην Καλλιθέα»

Μια μουσική παράσταση-αφιέρωμα του Ορέστη Μπαζού για την επέτειο 
της Μικρασιατικής καταστροφής. Αφήγηση: Έφη Ρασσιά, Κείμενα: Μιχάλης 
Βουτσαδάκης. Με τη σοπράνο Αννίτα Σούση και τα μουσικά σύνολα Filii 
Notas.

ΤΕΤ

14/9

20:30 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Μαντζαγριωτάκη 
και Εσπερίδων)
100  «Τα 100 από την Μικρασιατική Καταστροφή» (Προσφυγιά 

και Ξενιτιά Κοιτίδες Πολιτισμού), Συναυλία με τον Λάκη Χαλκιά 
Ο καταξιωμένος καλλιτέχνης, Λάκης Χαλκιάς και οι διαπρεπείς σολίστες 
Βασίλης Μαστοράκης και Δημήτρης Παπαθεοδώρου δημιουργούν μια 
μουσική παράσταση (συναυλία), η οποία είναι αφιερωμένη στην Προσφυ-
γιά στην Ξενιτιά και στις Κοιτίδες Πολιτισμού. Το πρόγραμμα είναι ένα αφι-
έρωμα με τραγούδια που αναφέρονται στα 100 χρόνια από τον ξεριζωμό 
του Ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης της Προποντίδας, όπως και από 
όλα τα Μικρασιατικά παράλια.

ΠΕΜ

15/9

20:30 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Μαντζαγριωτάκη 
και Εσπερίδων)
100  «Ο μεγάλος ξεριζωμός» Θεατρική παράσταση με πλειάδα 

γνωστών πρωταγωνιστών, σε σκηνοθεσία Ζαχαρία Ρόχα 
Το  ΤΑΣΕΗ  παρουσιάζει ειδικά σχεδιασμένη παράσταση ως επέτειος 
μνήμης για το χαμό της μεγάλης πατρίδας. Η παράσταση  στηρίζεται στις 
προσωπικές εμπειρίες των πρωταγωνιστών του ξεριζωμού  Έλληνες και 
Ελληνίδες Μικρασιάτες. Το υλικό αυτό αντλήθηκε από τις καταθέσεις των 
πρωταγωνιστών  των γεγονότων που περιλαμβάνονται στο επετειακό 
ημερολόγιο- λεύκωμα του ΤΑΣΕΗ και τις αυθεντικές μαρτυρικές καταθέ-
σεις όπως διεσώθησαν από το Κέντρο Ιωνικών σπουδών. Η παράσταση 
περιλαμβάνει μια εμπεριστατωμένη μουσική περιήγηση με κομπανίες, μι-
κρασιατικά τραγούδια και μελωδίες,  δεκαπενταμελή θίασο και δεκαπέντε 
guest stars (σύνολο τριάντα ηθοποιοί επί σκηνής) που θα προσπαθήσει να 
μεταφέρει στο κοινό το ιερό ρίγος του μεγάλου ξεριζωμού! 
Η παράσταση επιχορηγείται από την Περιφέρεια Αττικής

ΠΑΡ

16/9

19:00 Δημοτική Πινακοθήκη «ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ» (Λα-
σκαρίδου 120)
100  «Μελωδίες μνήμης» Συναυλία 

Η Δημοτική Φιλαρμονική Καλλιθέας πραγματοποιεί ανελλιπώς συναυλίες 
ποικίλου ρεπερτορίου, συμμετέχει σε πολιτιστικά φεστιβάλ, εντός και εκτός 
έδρας, επισκέπτεται συχνά κοινωφελή ιδρύματα, έχει δώσει συναυλία στο 
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών το 2018, ενώ έχει συνεργαστεί με τη Στέγη 
Γραμμάτων και Τεχνών και την UNESCO, αλλά και με διάφορα χορευτικά, 
λυρικά και λαϊκά – παραδοσιακά, καλλιτεχνικά σχήματα. Αυτό το φθινοπω-
ρινό απόγευμα θα την απολαύσουμε σε μελωδίες που δεν ξεχνάμε.

ΣΑΒ

17/9

20:30 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Μαντζαγριωτάκη 
και Εσπερίδων)
Όπερα Antonio Vivaldi «Farnace, ο βασιλιάς του Πόντου», με 
την Μαρίτα Παπαρίζου 
Μια πολεμική ιστορία γεμάτη δολοπλοκίες που αφορά στη ζωή του βασι-
λιά Farnace Τραγουδούν: Farnace: Μαρίτα Παπαρίζου, Tamiri: Μαργαρίτα 
Συγγενιώτου, Bereminice: Ρόζα Πουλημένου, Gilade: Αγάπη Παπαμήτσου, 
Pompeo: Γιάννης Κάβουρας, Selinda: Νικολέττα Ιερείδου, Aquilio: Βασίλης 
Μπούρης Ορχήστρα: Soleil Baroque Emsemble Διεύθυνση ορχήστρας: 
Maurizio Colasanti.



32 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ι ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2022

ΚΥΡ

18/9

20:00 Πλατεία Τζιτζιφιών
«Ποντιακή Βραδιά»
Ο Πολιτιστικός Φορέας Ποντίων Καλλιθέας «Θέατρο Πόντου», παρουσιάζει χορούς και τραγούδια απ’ την ευρύτε-
ρη περιοχή του Πόντου. Η ιστορική πορεία ενός λαού μέσα από παραδοσιακά ακούσματα που μεγάλωσαν γενιές

ΔΕΥ

19/9

20:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Μαντζαγριωτάκη 
και Εσπερίδων)
«Η Απελευθέρωση της Τριπολιτσάς» 
Τον Σεπτέμβριο του 1821 οι επαναστατημένοι Έλληνες πέτυχαν μία ση-
μαντική νίκη έναντι των Τούρκων κατακτητών, η οποία άνοιξε το δρόμο 
προς την οριστική απελευθέρωση της Ελλάδας από τον τουρκικό ζυγό. Ο 
Σύνδεσμος Αρκάδων Καλλιθέας και όμορων Δήμων “Θεόδωρος Κολοκο-
τρώνης” δίνει το δικό του χρώμα στην επετειακή  εκδήλωση του Δήμου 
Καλλιθέας, με καλλιτεχνικό πρόγραμμα και ιστορικές αφηγήσεις.

ΤΡΙ

20/9

19:00 Χώρος ιστορικής μνήμης της Π.Ε.Α.Ν. (Φιλαρέτου 
108)
Συναυλία της Φιλαρμονικής για την επέτειο της ανατίναξης της 
ΕΣΠΟ από την ΠΕΑΝ
Η μεγάλη οργάνωση ΠΕΑΝ (Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζομένων Νέων) 
που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1941 από τον δημοκρατικό αξιωματικό 
της αεροπορίας Κώστα Περρίκο. Και σαν σήμερα (20 Σεπτεμβρίου του 
1943) ανατίναξε τα γραφεία της φασιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ. 
Ο μουσειακός χώρος θα είναι ανοικτός  για το  κοινό από 10:00 έως 13:00 
και από 18:00 έως 21:00

ΤΕΤ

21/9

20:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Μαντζαγριωτάκη 
και Εσπερίδων) 
100  «Μέσα απ ’τις στάχτες μου ξαναγεννήθηκα» Μουσικοθεα-

τρική παράσταση
Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστρο-
φή, ο Παγγεραγωτικός Σύλλογος Μυτιλήνης Αθήνας παρουσιάζει τη μου-
σικοθεατρική παράσταση - εκδήλωση μνήμης για τους Μικρασιάτες πρό-
σφυγες που ξεριζώθηκαν από τον τόπο τους, εγκαταστάθηκαν στη Λέσβο, 
στην περιοχή της Γέρας και ξαναγεννήθηκαν, έχοντας όμως πάντα στην 
καρδιά και το μυαλό τις αλησμόνητες πατρίδες.

ΠΕΜ

22/9

20:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Μαντζαγριωτάκη και 
Εσπερίδων)
«Οι Ηλίθιοι» Θεατρική παράσταση
του Αμερικανού διακεκριμένου συγγραφέα Neil Simon από τους Dos 
Petras 
Πρόκειται για μια σουρεαλιστική κωμωδία με κοινωνικοπολιτικές προε-
κτάσεις. Διαδραματίζεται σε ένα απόμερο χωριό της Ουκρανίας, το Κου-
λιέντσικοφ, όπου όλοι οι κάτοικοι νομίζουν ότι είναι ηλίθιοι. Ένας ανυποψί-
αστος δάσκαλος καταφθάνει για να κάνει μάθημα στην κόρη του γιατρού, 
την οποία όμως διεκδικεί και ο άρχοντας του τόπου. Μέσα από διάφορα 
ευτράπελα, απόρροια της ηλιθιότητάς τους, καταλήγουν να βρουν όλοι 
την ευτυχία που τους αξίζει…
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2 α ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΑ 2022

ΠΑΡ

23/9

18:00 Παναγή Τσαλδάρη κατά τη διασταύρωση με Χαμοστέρνας - επικά-
λυψη ποταμού
«Έναρξη έκθεσης βιβλίου από τα βιβλιοπωλεία της πόλης σε συνεργασία με τον 
Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Καλλιθέας» 
Το Καλλιθεάτικο κοινό και όχι μόνο, θα έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί και εδώ αξιόλογα 
βιβλία από μια μεγάλη ποικιλία τίτλων, όλων των κατηγοριών και για όλες τις ηλικίες. Καλούμε 
όλους τους αναγνώστες να την επισκεφτούν και να απολαύσουν παράλληλα με τις καλλιτεχνι-
κές εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί αυτές τις 7 ημέρες. Η έκθεση θα ολοκληρωθεί το 
βράδυ της Πέμπτης 29/9/2022.
Ωράριο λειτουργίας έκθεσης: 18:00-22:00

19:30 Παναγή Τσαλδάρη κατά τη διασταύρωση με Χαμοστέρνας – επικά-
λυψη ποταμού
«Διαβόλου κάλτσα» Θεατρική παράσταση 
Μέσα από κωμικές καταστάσεις και πιπεράτους διαλόγους βλέπουμε την υπεροψία να κατα-
βαραθρώνεται και το ψέμα να τιμωρείται. Το έργο εξελίσσεται σε κάποια ελληνική κωμόπολη 
όπου ο ήρωας  του έργου θεωρεί τον εαυτό του τον πιο έξυπνο, τον πιο πετυχημένο και 
καταφερτζή, με αδυναμία στο γυναικείο φύλο. Υποτιμά τους γύρω του ώσπου αρχίζει να ανα-
καλύπτει ότι κάποιοι είναι πιο έξυπνοι από αυτόν. Ξαφνικά δέχεται μια απροσδόκητη επίσκε-
ψη που ανατρέπει πολλές καταστάσεις. Σενάριο-σκηνοθεσία: Άγγελος Μοσχονάς. Παίζουν οι 
ηθοποιοί: Γιώργος Καπετανάκος, Ντίνα Βούρτση, Bαγγέλης Πυρινής, Κατερίνα Ζαχαριουδάκη, 
Γιώργος Καρκάς,  ‘Αγγελος Μοσχονάς.

ΣΑΒ

24/9

19:30 Παναγή Τσαλδάρη κατά τη διασταύρωση με Χαμο-
στέρνας – επικάλυψη ποταμού
«Οι Μέλισσες αγριεύουν τις νύχτες» Συναυλία με την Αναστα-
σία Μουτσάτσου και τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο
Τι μπορεί να συμβεί όταν συναντώνται, μια καταξιωμένη, αισθαντική ερ-
μηνεύτρια, η Αναστασία Μουτσάτσου, ένας εξαιρετικός συνθέτης - ερ-
μηνευτής, ο Alex Sid και ένας ταλαντούχος  ηθοποιός και ερμηνευτής-α-
ποκάλυψη, ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος, από τους πρωταγωνιστές της 
επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς, «Άγριες Μέλισσες»; Το αποτέλεσμα 
είναι μια ξεχωριστή, τρυφερή αλλά και δυναμική, μουσική παράσταση! 
Τα υπέροχα τραγούδια που γράφτηκαν αποκλειστικά για την τηλεοπτική 
σειρά «Άγριες Μέλισσες» και τραγουδήθηκαν από την Αναστασία Μου-
τσάτσου, τον συνθέτη, Alex Sid (Αλέξανδρο Σιδηρόπουλο) και τη Δανάη 
Μιχαλάκη σε στίχους της Ουρανίας Πατέλλη,  όπως το «Κάθε Δειλινό», «Σ’ 
αγάπησα», «Μάτια Κειστά», «Κεντρί», «Κοκκινολαίμης», βρήκαν το δρόμο 
για την καρδιά μας και μας συγκίνησαν, συναντούν αγαπημένα τραγούδια 
από τους θησαυρούς του ελληνικού τραγουδιού.

ΚΥΡ

25/9

19:30 Παναγή Τσαλδάρη κατά τη διασταύρωση με Χαμο-
στέρνας – επικάλυψη ποταμού
100  «ΜΝΗΣΙΠΗΜΩΝ ΠΟΝΟΣ»

Μαύρο το ριζικό των Ελλήνων της Σμύρνης, όπως περιγράφει η Αγγέλα 
Παπάζογλου. Με τον διωγμό τους γράφτηκε και ο τραγικός επίλογος της 
συμβίωσης τόσων εθνοπολιτιστικών ομάδων στην οθωμανική Μικρά Ασία. 
Ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και πολιτισμοί αιώνων έγιναν καπνός: αργά, 
προσχεδιασμένα, μεθοδικά. Ευχή και κατάρα των ξεκληρισμένων όμως να 
μην αλησμονήσουν ποτέ. Μια μνήμη φαρμάκι αλλά και φάρμακο. Μνησιπή-
μων πόνος: ο πόνος από τις θύμησες των παθημάτων και των συμφορών! 
Η συνεισφορά της Πολιτιστικής Εταρείας Ορχηστικής Τέχνης «ΒΑΚΧΑΙ» 
στις εκδηλώσεις μνήμης του Δήμου Καλλιθέας για τα 100 χρόνια από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή.
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ΔΕΥΤ

26/9

19:30 Παναγή Τσαλδάρη κατά τη διασταύρωση με Χαμοστέρνας – επικά-
λυψη ποταμού
«Κατερίνα Βερβέρη - the fullband project live» Συναυλία 
«Ένα ταξίδι να σε βρω» Από το Μεξικό στη Λισαβόνα. Από τη Μαδρίτη στο Παρίσι. Κι από τη 
Ρώμη στην Αθήνα.  H νεαρή ερμηνεύτρια με τους μουσικούς συνοδοιπόρους της μηδενίζουν 
τις αποστάσεις, έχοντας δημιουργήσει μία μουσική παράσταση που ακροβατεί ανάμεσα σε 
ελληνικά, ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά, πορτογαλικά διαμάντια της διεθνούς μουσικής σκηνής. 
Συνοδεύουν: Αλέξανδρος Κούρος: ενορχηστρώσεις, τύμπανα Αλέξης Στενάκης: πλήκτρα Μά-
ριος Παπούλιας: βιολί, φωνή Αντωνία Τσολάκη: κοντραμπάσο, φωνή

ΤΡΙ

27/9

19:30 Παναγή Τσαλδάρη κατά τη διασταύρωση με Χαμοστέρνας – επικά-
λυψη ποταμού
«Μουσικό Ταξίδι από τον Μάνο Χατζιδάκι στον Astor Piazzolla»  
Οι καθηγητές και τα μουσικά σύνολα του Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας “Οδυσσέας Δημη-
τριάδης” θα παρουσιάσουν συνθέσεις και τραγούδια από όλο τον κόσμο, με έμφαση στην 
ελληνική έντεχνη μουσική και την λατινοαμερικάνικη παράδοση. Συμμετέχουν ο Βασίλης Μα-
στοράκης με το Kallithea Guitar Ensemble και η Καίτη Πάντζαρη στο τραγούδι. 

ΤΕΤ

28/9

19:30 Παναγή Τσαλδάρη κατά τη διασταύρωση με Χαμοστέρνας – επικά-
λυψη ποταμού
«Μουσική Σχεδία» 
Ο Νίκος Βασιλικός μας ταξιδεύει με την μουσική του Σχεδία από το παλιό στο νέο...και από το 
νέο στο παλιό ελληνικό τραγούδι. Ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο συναισθήματα.

ΠΕΜ

29/9

19:30 Παναγή Τσαλδάρη κατά τη διασταύρωση με Χαμοστέρνας – επικάλυψη ποταμού
100  «Στάχτη στο μελτέμι…Ιωνίας γης» Θεατρική παράσταση  

Ένα έργο- αφιέρωμα στις αλησμόνητες πατρίδες. Πρόκειται για τις παράλληλες ιστορίες δύο οικογενει-
ών που εγκαταλείπουν την πατρίδα τους, το καλοκαίρι του 1922, αναζητώντας καταφύγιο στην Ελλάδα. Η οι-
κογένεια Ζαμπέτογλου από την κοσμοπολίτισσα Σμύρνη και η οικογένεια Θεοχαρίδη από το όμορφο Αϊβα-
λί. Στις αποσκευές τους, μαζί με τα λιγοστά τους υπάρχοντα, κουβαλούν και την πίστη τους, τα έθιμα, τις 
μνήμες, τις μυρωδιές, τα τραγούδια και τους χορούς τους. Αν και άγνωστοι μεταξύ τους, η Μοίρα τους φέρ-
νει κοντά, κι ένα μυστικό που τους συνδέει, γρήγορα αποκαλύπτεται. Από τη Θεατρική ομάδα +αίσθημα της 
Συναισθηματικής Διαλεκτικής.  Σκηνοθεσία / Διασκευή: Στέλιος Καλαθάς 



ΔΕΥΤ

3/10

19:30 Δημοτική Πινακοθήκη «ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ» (Λασκαρίδου 120)
Εγκαίνια έκθεσης – συνάντησης Δημοτικών Πινακοθηκών
Οι Δημοτικές Πινακοθήκες συναντιούνται και συνθέτουν μια μοναδική έκθεση δράσεων. Διάρ-
κεια έκθεσης από 3 έως 8 Οκτωβρίου 2022.

ΤΡΙ

4/10

19:30 Δημοτική Πινακοθήκη «ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ» (Λασκαρίδου 120)
«Η Πολιτιστική διάδραση στη σύγχρονη πραγματικότητα, στο γίγνεσθαι της 
Δημοτικής Πινακοθήκης και η σύνδεσή της με την κοινωνία των πολιτών»
Συνάντηση και ημερίδα Δημοτικών Πινακοθηκών στο πλαίσιο της έκθεσης που θα λάβει χώρα 
στους εκθεσιακούς  χώρους της Πινακοθήκης μας έως τις 8 Οκτωβρίου 2022.

ΧΩΡΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ (Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων, πρώην πλυντήρια ΙΚΑ)

ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ (10Ο Δημοτικό Σχολείο, Ηρακλέους και Αχιλλέως)



Τις ημέρες που προετοι-
μάζαμε το πρόγραμμα 
που κρατάτε στα χέρια 
σας, ήμασταν πλημμυ-
ρισμένοι από αισθήμα-
τα χαράς. Πραγματικά, 
είναι συγκινητικό να 
βλέπεις την πόλη μας, 
να έχει πολιτιστική ζωή 
τους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες, 
να νιώθεις την κάθε βραδιά της ξεχωριστά!

Αυτή είναι η απάντηση της δημιουργίας ενά-
ντια στην αδράνεια. Είναι η ενεργός πρωτο-
βουλία ενάντια στη μεμψιμοιρία. Το ζωντανό 
νέο ενάντια στο παλαιό και ξεθωριασμένο.

Είμαστε υπερήφανοι που η Καλλιθέα είναι πλέ-
ον Πόλη Πολιτισμού και τους 12 μήνες του χρό-
νου, με μεγάλες εκδηλώσεις και θεσμούς που 
φτάνουν δωρεάν στους κατοίκους.

Ήμασταν και είμαστε εδώ! Δημιουργήσαμε 
στον Πολιτισμό ακόμα και στις περιόδους που 
υπήρχαν πλήρεις υγειονομικές απαγορεύσεις 
και τώρα, με τις συνθήκες να το επιτρέπουν, 
απλώνουμε ακόμα περισσότερο τα φτερά μας 
για να πετάξουμε ψηλότερα!

Ο Πολιτισμός για την Καλλιθέα αποτελεί στάση 
και τρόπο ζωής και να είστε σίγουροι ότι τίπο-
τα από αυτά δεν θα είχε γίνει αν δεν ήσασταν 
εσείς να αγκαλιάσετε τις προσπάθειες μας.

Μαζί δημιουργούμε! Σας ευχαριστούμε από 
καρδιάς!

ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ  
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και ΚΕΠ

Για έβδομη συνεχόμενη 
χρονιά και μετά από δύο 
δύσκολα έτη για τον πο-
λιτισμό, ένας θεσμός με 
μεγάλη ανταπόκριση, 
που ξεπερνά τα σύνορα 
της Καλλιθέας, το Πο-
λιτιστικό Καλοκαίρι και 

Φθινόπωρο, ξεκινάει και πάλι στην πόλη μας.

Φέτος είναι όμως  μια ιδιαίτερη χρονιά και 
με τις εκδηλώσεις μας τιμούμε τα 100 χρόνια 
μνήμης των αλησμόνητων πατρίδων μας στην 
Μικρά Ασία. Ιδιαίτερα για την Καλλιθέα μας, 
που υποδέχθηκε και ενσωμάτωσε ένα μεγάλο 
αριθμό συμπατριωτών μας που βίαια ξεριζώ-
θηκαν από τις πατρογονικές εστίες τους. Οι 
άνθρωποι αυτοί, που εγκαταστάθηκαν στην 
Καλλιθέα συνέβαλλαν σημαντικά στην προα-
γωγή του πολιτισμού μας.

Με τις δωρεάν πολιτιστικές εκδηλώσεις, ο Δή-
μος μας επιτελεί και κοινωνική πολιτική, δίνο-
ντας τη δυνατότητα στους πολίτες να έχουν 
πρόσβαση στα πολιτιστικά αγαθά. 

Και το σημαντικότερο όλων, όμως, είναι ότι 
μέσα από το Πολιτιστικό Καλοκαίρι και Φθινό-
πωρο 2022,  δίνουμε επιλογές πολιτισμού και 
ψυχαγωγίας στους συμπολίτες μας όλων των 
ηλικιών, σε όλες τις γειτονιές της Καλλιθέας 
μας. Γιατί, πολιτισμός σημαίνει ελευθερία!

Καλό Καλοκαίρι!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ 

Δήμαρχος Καλλιθέας 2022

Πολιτιστικό  
Κ α λ ο κ α ί ρ ι
και Φθινόπωρο

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ #7


