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«ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ» 

από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας και 

τη Βιβλιοθήκη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς 

  

 

 Παρασκευή 19/5/217     ώρα 18:30   
«Βόλτα στους δρόμους της πόλη μας» 
1η συνάντηση  

Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου (Θησέως) 70 στο ύψος του Χαροκόπειου 

Πανεπιστημίου  

 
   Η Καλλιθέα είναι μια μεγάλη σε έκταση πόλη, πολυπληθής 

 και πολυπολιτισμική με βαθιά ιστορία από την αρχαιότητα 

 μέχρι σήμερα. Μια πόλη μια γειτονιά αναζητά την ταυτότητα της. 

Μια ομάδα ηθοποιών επιδιώκει να μας θυμίσει τι έγινε «κάποτε» 

 να μας ταξιδέψει στο χθες με όχημα την φαντασία, να μας κάνει 

 να δούμε με άλλο μάτι ότι μέχρι τώρα θεωρούσαμε δεδομένο. 

         Θεατρική Ομάδα Δον ΚΙχώτες 

         Απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους!! 

         Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 

 

 Παρασκευή 26/5/2017     ώρα 18:30    
 

 «Βόλτα στους δρόμους της πόλη μας» 
   2η συνάντηση 

  Πάρκο Πλατείας Δαβάκη 

 
 Η Καλλιθέα είναι μια μεγάλη σε έκταση πόλη, πολυπληθής 

 και πολυπολιτισμική με βαθιά ιστορία από την αρχαιότητα  

μέχρι σήμερα. Μια πόλη μια γειτονιά αναζητά την ταυτότητα της. 

Μια ομάδα ηθοποιών επιδιώκει να μας θυμίσει τι έγινε «κάποτε» 

να μας ταξιδέψει στο χθες με όχημα την φαντασία, να μας κάνει 

να δούμε με άλλο μάτι ότι μέχρι τώρα θεωρούσαμε δεδομένο. 

        Θεατρική Ομάδα Δον ΚΙχώτες 

Απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους!! 

        Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Παρασκευή 2/6/2017     ώρα 18:30    

 «Βόλτα στους δρόμους της πόλη μας» 
   3η συνάντηση 

        Επικάλυψη ποταμιού στο ύψος Φιλαρέτου 

 Η Καλλιθέα είναι μια μεγάλη σε έκταση πόλη, πολυπληθής και  

 πολυπολιτισμική  με βαθιά ιστορία από την αρχαιότητα  

μέχρι σήμερα. Μια πόλη μια γειτονιά αναζητά την ταυτότητα της. 

Μια ομάδα ηθοποιών επιδιώκει να μας θυμίσει τι έγινε «κάποτε» να μας 

ταξιδέψει στο χθες με όχημα την φαντασία, να μας κάνει  

να δούμε με άλλο μάτι ότι μέχρι τώρα θεωρούσαμε δεδομένο. 

        Θεατρική Ομάδα Δον ΚΙχώτες 

Απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους!! 

        Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 

 

 

 Παρασκευή 9/6/2017     ώρα 18:30    

"Τη θάλασσα να βλέπω..." 
 στον κήπο της 

 Δημοτικής Πινακοθήκης (Λασκαρίδου 120, Καλλιθέα 176 75) 

 

Με τον ερχομό του καλοκαιριού, η παραμυθού Εύη Γεροκώστα  

μοιράζεται με μικρούς και μεγάλους παραμύθια και ιστορίες  

από τη λογοτεχνία και τη προφορική παράδοση του κόσμου  

για θάλασσες, κύματα, ψάρια και πλάσματα παράξενα, αλμύρα, 

 ουρανούς, αστέρια, αμμουδιές. 

Tη συνοδεύουν με θαλασσινές φωνές και τραγούδια 

η Βάσια Γουλέ και η Φωτεινή Παγώνα. 
  Απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους!! 

          Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 

 

 

 Παρασκευή 16/6/2017     ώρα 18:30    

«Χορός έξω» 
Επικάλυψη ποταμού ύψος Σπάρτης 

 

Ελάτε να χορέψουμε την αρχή μιας καινούριας εποχής  

στην πλατεία της γειτονιάς μας. 

Μια χορευτική συνάντηση για όλες τις ηλικίες ! 

Εμψυχώνει η Χοροθεραπεύτρια Ευρώπη Σταυροπούλου 
Απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους!! 

         Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 

 

 

 

 
 

Τηλ. Επικοινωνίας : 2109593518 
Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο 9:00-14:00 & Τετάρτη, Παρασκευή 14:00-20:00 


