
ΠΕΜΠΤΗ 6 | 6 
10:00-14.00 & 18.00-21.00 
στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

ΔΕΥΤΕΡΑ  3 | 6
19:30 
στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

ΤΡΙΤΗ  4 | 6
10:00-14.00 & 18.00-21.00 
στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

Εγκαίνια Έκθεσης Ομάδας Κεραμικής
Η έκθεση  περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο 2018-
2019. Παρουσιάζονται έργα που σχετίζονται με τη 
θεματική ενότητα “επαναλαμβανόμενο μοτίβο”. 
Η επανάληψη παρουσιάζεται και αναπτύσσεται, 
σαν βασικό διακοσμητικό στοιχείο της σύνθεσης 
του έργου. Οι μαθητές ερμηνεύουν και αποτυπώ-
νουν αυτή την επανάληψη με διαφορετικό τρόπο 
προσέγγισης και κατασκευής. Στην έκθεση παρου-
σιάζονται και έργα των νεότερων μελών του εργα-
στηρίου. Δασκάλα Κεραμικής: Κατερίνα Σωπασή

Έκθεση Ομάδας Κεραμικής
Η έκθεση  περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο 2018-
2019. Παρουσιάζονται έργα που σχετίζονται με τη 
θεματική ενότητα “επαναλαμβανόμενο μοτίβο”. 

Έκθεση Ομάδας Κεραμικής
Η έκθεση  περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο 2018-
2019. Παρουσιάζονται έργα που σχετίζονται με τη θε-
ματική ενότητα “επαναλαμβανόμενο μοτίβο”. 

Παραστάσεις ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
«Το χρώμα του χρήματος» διασκευή από 
το Φιλάργυρο του Μολιέρου, 
«Save the planet», «H μαγεία του χορού».
Οι μαθητές του Θεατρικού Σχολείου δίνουν ραντε-
βού με τους χώρους της καλλιτεχνικής έκφρασης 
της πόλης μας και δηλώνουν έτοιμοι να κερδίσουν 
για άλλη μια χρονιά το κοινό τους. Μικρά βήματα 
τέχνης, μεγάλες προσπάθειες πολιτισμού.

 «Ιστορίες  Καθ’ Οδόν» 
ΘΕΑΤΡΟ EXPRESS | Στάσεις & Παραστάσεις“

Μια συνεργασία του Εθνικού Θεάτρου με τον Όμιλο 
ΟΑΣΑ. Το θέατρο ταξιδεύει από γειτονιά σε γειτονιά 
για να συναντήσει τους θεατές του και να τους μυή-
σει στη μαγεία του. Το Λεωφορείο ταξιδεύει, κινητο-
ποιεί και ανοίγει νέους δρόμους διαφυγής. 
Σκηνοθεσία: Τάσος Πυργιέρης, Δραματουργία: 
Γιάννης Παναγόπουλος Σκηνογραφική επιμέλεια: 
Κατ. Κανελλοπούλου, Ενδυματολογική επιμέλεια: 
Μ. Τσιώτη, Μουσική επιμέλεια: Αλ. Κωτσόπουλος 
Παίζουν: Σταύρος Καραγιάννης, Ρένα Κυπριώτη, 
Γιάννης Παναγόπουλος, Τάσος Πυργιέρης
Η χωρητικότητα 18 θέσεων.Θα δίνεται δελτίο εισό-
δου στους θεατές μία (1) ώρα πριν την παράσταση.

         

Έκθεση Ομάδας Κεραμικής
Η έκθεση  περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο 2018-
2019. Παρουσιάζονται έργα που σχετίζονται με τη 
θεματική ενότητα “επαναλαμβανόμενο μοτίβο”. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 | 6
10:00-14.00 & 18.00-21.00 
στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

19:00 
στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

19:30 & 20:30 
στην ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΛΙΣΟΥ
(Π. Τσαλδάρη & Φιλαρέτου)
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19:30  & 20:30 
στην ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΛΙΣΟΥ

19:30   ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ  8 | 6
10:00 στον ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ “ΚΑΛΥΨΩ”

10:00 στον ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ “ΚΑΛΥΨΩ”

5

«Ιστορίες  Καθ’ Οδόν» 
ΘΕΑΤΡΟ EXPRESS | Στάσεις & Παραστάσεις“

Μια συνεργασία του Εθνικού Θεάτρου με τον Όμιλο 
ΟΑΣΑ. Το θέατρο ταξιδεύει από γειτονιά σε γειτονιά 
για να συναντήσει τους θεατές του και να τους μυή-
σει στη μαγεία του. Το Λεωφορείο ταξιδεύει, κινητο-
ποιεί και ανοίγει νέους δρόμους διαφυγής. 
Σκηνοθεσία: Τάσος Πυργιέρης, Δραματουργία: 
Γιάννης Παναγόπουλος Σκηνογραφική επιμέλεια: 
Κατ. Κανελλοπούλου, Ενδυματολογική επιμέλεια: 
Μ. Τσιώτη, Μουσική επιμέλεια: Αλ. Κωτσόπουλος 
Παίζουν: Σταύρος Καραγιάννης, Ρένα Κυπριώτη, 
Γιάννης Παναγόπουλος, Τάσος Πυργιέρης
Η χωρητικότητα 18 θέσεων.Θα δίνεται δελτίο εισό-
δου στους θεατές μία (1) ώρα πριν την παράσταση.

«Πίκο και Λόλα» 
από την Ομάδα Θεάτρου «Ανεμόμυλοι»

Μια πρωτότυπη κουκλοθεατρική παράσταση για 
παιδιά φτιαγμένη από διασκεδαστικές ιστορίες 
γραμμένες σε απλά στιχάκια με πρωταγωνιστές 
δύο διαφορετικούς αλλά αχώριστους φίλους.
Κείμενο: Λίνα Σωτηροπούλου
Διασκευή/ Σκηνοθεσία: Χρήστος Χριστόπουλος

Έκθεση Ομάδας Κεραμικής
Η έκθεση  περιλαμβάνει τη χρονική περίοδο 2018-
2019. Παρουσιάζονται έργα που σχετίζονται με τη 
θεματική ενότητα “επαναλαμβανόμενο μοτίβο”. 

Παράσταση Ομάδας Θεατρικού Παιχνιδιού
«Φτιάξε καρδιά μου το δικό σου παραμύθι» 
(Ανοιχτό μάθημα). 
Το όνειρο. Όνομα ουσιαστικόν. Πολύ ουσιαστικόν! 
Πληθυντικός, τα όνειρα. Τα όνειρά μας. Όναρ στ’ 
αρχαία ελληνικά. Όνειρον στην καθαρεύουσα. Κοι-
νώς … τα ονείρατα, το φαντασιοκόπημα, ο διακαής 
πόθος για να πραγματοποιήσουμε όλα όσα η ψυχή 
μας λαχταρά. Και σας θέλουμε μαζί μας σ’ αυτό το 
ταξίδι. Για να φτιάξουμε παρέα το δικό μας παραμύ-
θι περπατώντας ελαφρά… Μην και πατήσουμε τα 
όνειρά μας!  Δασκάλα : Βέτα Παπαδοπούλου

Εγκαίνια Έκθεσης Ζωγραφικής 
Παιδικών Τμημάτων Δήμου Καλλιθέας

Η ζωγραφική είναι η πρώτη τέχνη με την οποία 
έρχονται σ’ επαφή τα παιδιά. Είναι ένα ελεύθερο 
μέσο έκφρασης χωρίς περιορισμούς και συμβατό-
τητα. Αυτή η έκθεση με τα έργα των παιδιών, είναι 
τo αποτέλεσμα της συνάντησης του κόσμου της 
ζωγραφικής, με την καθαρότητα του βλέμματος, την 
αυθορμησία και την φαντασία των παιδιών.
Δάσκαλοι: Γεωργία Τουρμούζη, Πανταζής Τσέλιος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  7 | 6
10:00-14.00 & 18.00-21.00 
στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»



6 7

ΚΥΡΙΑΚΗ  9 | 6
10:00-14.00 
στον ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ “ΚΑΛΥΨΩ”

11:00  στον ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ “ΚΑΛΥΨΩ”

Πανθρακική Ομοσπονδία Νότιας Ελλάδας
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ 2019»

Η Πανθρακική Ομοσπονδία, όπως κάθε χρόνο, δι-
οργανώνει εκδηλώσεις για την 99η επέτειο από την 
απελευθέρωση της Θράκης (14 Μαΐου 1920) και της 
ενσωμάτωσης της στον Ελλαδικό κορμό.
Η εκδήλωση έχει κυρίως μουσικοχορευτικό χαρα-
κτήρα με παρουσίαση χορών και εθίμων από Χο-
ρευτικές Ομάδες  της Αττικής αλλά και της Θράκης. 
 Στο τέλος ακολουθεί μικρό γλέντι για τον κόσμο.

«Είναι στο χέρι σου»
κουκλοθεατρική παράσταση για παιδιά 
από την Καλλιτεχνική Ομάδα «Καρυδότσουφλο»

Σε μια καθημερινή συμβολική διαδρομή «σπίτι-σχο-
λείο-σπίτι» ο μικρός Χρήστος πέφτει θύμα σχολικού 
εκφοβισμού. Είναι τα ίδια χέρια αυτά που θα τον 
βλάψουν ή θα τον προστατεύσουν. Μια παράσταση 
χωρίς λόγια με χρήση επιτραπέζιας κούκλας άμεσης 
κίνησης και στόχο την ευαισθητοποίηση παιδιών και 
ενηλίκων για το “bulling”.Μετά την παράσταση θα 
ακολουθήσει εργαστήρι κατασκευής δαχτυλόκου-
κλας. Σενάριο: Φωστίνη Αγγελική, Σκηνοθεσία: Ευ-
αγγελόπουλος Στέλιος, Μουσική: Σερενές Χρίστος, 
Φωνητικά: Αλεξάνδρα Κόνιακ

Έκθεση Ζωγραφικής 
Παιδικών Τμημάτων Δήμου Καλλιθέας

Η ζωγραφική είναι η πρώτη τέχνη με την οποία έρ-
χονται σ’ επαφή τα παιδιά.

Εκδηλώσεις Μνήμης της Σφαγής της Χίου 
Η Ομοσπονδία Χιακών Σωματείων Αττικής, υπό την 
αιγίδα του Δήμου Καλλιθέας, θα τιμήσει τη μνήμη 
της σφαγής της Χίου που έγινε το 1822 και έλαβε τη 
μορφή γενοκτονίας για το νησί. Το πρόγραμμα πε-
ριλαμβάνει χαιρετισμούς επισήμων, ομιλία, μουσικό 
και χορευτικό παραδοσιακό πρόγραμμα.

Έκθεση Ζωγραφικής 
Παιδικών Τμημάτων Δήμου Καλλιθέας

Η ζωγραφική είναι η πρώτη τέχνη με την οποία έρ-
χονται σ’ επαφή τα παιδιά. 

19:00
ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ

19:30 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ 10 | 6
17:00 - 21:00 στον ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ “ΚΑΛΥΨΩ”



6 7

ΤΕΤΑΡΤΗ  12 | 6
10:00-14.00 & 18.00-21.00 
στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

17:00 - 21:00 στον ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ “ΚΑΛΥΨΩ”

21:00 στον ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ 
του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

20:00
στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

21:00 
στην ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΛΙΣΟΥ
(Π. Τσαλδάρη & Φιλαρέτου)

Εγκαίνια Έκθεσης Ομάδας Αγιογραφίας
Το εργαστήριο αγιογραφίας του Δήμου Καλλιθέας, 
κλείνει φέτος τα 22 χρόνια λειτουργίας. Σκοπός του 
είναι να οδηγήσει το σπουδαστή σε γνώσεις θεω-
ρητικές  και πρακτικές της Βυζαντινής τέχνης και 
σε δημιουργική σχέση με αυτήν. Επιχειρεί να δει τη 
Βυζαντινή ζωγραφική  ως εικαστική γλώσσα με αξία 
και διαχρονικότητα. Δάσκαλος: Καλαμβόκης Νίκος

 «Ταξίδι… στην Αγάπη»
Αφήγηση και μουσική με το σώμα και το στόμα
Αμέτρητες ιστορίες, αμέτρητες μελωδίες, αμέτρητα 
ηχοτρόπια. Σύλληψη ιδέας, σχεδιασμός, υλοποίη-
ση: Εύη Γεροκώστα, Μάτα Κούρτη
Δηλώστε συμμετοχή: 2109593518
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας: 
Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο 9:00-14:00, 
Τετάρτη & Παρασκευή 14:00-20:00

 

Έκθεση Ομάδας Αγιογραφίας
Το εργαστήριο αγιογραφίας του Δήμου Καλλιθέας, 
κλείνει φέτος τα 22 χρόνια λειτουργίας. Σκοπός του 
είναι να οδηγήσει το σπουδαστή σε γνώσεις θεω-
ρητικές  και πρακτικές της Βυζαντινής τέχνης

Έκθεση Ζωγραφικής  Παιδικών Τμημάτων  
Η ζωγραφική είναι η πρώτη τέχνη με την οποία έρχο-
νται σ’ επαφή τα παιδιά. 

Έκθεση Ομάδας Αγιογραφίας
Το εργαστήριο αγιογραφίας του Δήμου Καλλιθέας, 
κλείνει φέτος τα 22 χρόνια λειτουργίας. Σκοπός του 
είναι να οδηγήσει το σπουδαστή σε γνώσεις θεω-
ρητικές  και πρακτικές της Βυζαντινής τέχνης

Έκθεση Ζωγραφικής  Παιδικών Τμημάτων  
Η ζωγραφική είναι η πρώτη τέχνη με την οποία έρχο-
νται σ’ επαφή τα παιδιά. 

 «Δον Κιχώτης» του Μιχαήλ Θερβάντες
Οι πέντε ηθοποιοί, επηρεασμένοι από την ισπανική 
κουλτούρα, με όπλο την αθωότητα, τη σωματικότη-
τα, τον λόγο, τη μουσική και τη φαντασία τους, άλ-
λοτε ως ρόλοι και άλλοτε ως αφηγητές, μοιράζονται 
μαζί μας την ιστορία του ονειροπόλου ιδαλγού από 
τη Μάντσα. 
Μετάφραση - Διασκευή: Εταιρεία Θεάτρου Θέση 
- Ταξιάρχης Χάνος.Παίζουν: Τρ. Αγγελίδου, Διαμ. 
Αδαμαντίδης, Αχ. Αναγνώστου, Γιάννης Σαμψαλά-
κης, Μαρία Χάνου Σκηνοθεσία: Ταξιάρχης Χάνος 

ΤΡΙΤΗ  11 | 6
10:00-14.00 & 18.00-21.00 
στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

17:00 - 21:00 στον ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ “ΚΑΛΥΨΩ”
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ΠΕΜΠΤΗ 13 | 6
10:00-14.00 & 18.00-21.00 
στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

17:00 - 21:00 στον ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ “ΚΑΛΥΨΩ”

21:00  στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

ΠΑΡΣΚΕΥΗ 14 | 6
10:00-14.00 & 18.00-21.00 
στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

17:00 - 21:00 στον ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ “ΚΑΛΥΨΩ”

20:00  στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ

Έκθεση Ομάδας Αγιογραφίας
Το εργαστήριο αγιογραφίας του Δήμου Καλλιθέας, 
κλείνει φέτος τα 22 χρόνια λειτουργίας. Σκοπός του 
είναι να οδηγήσει το σπουδαστή σε γνώσεις θεω-
ρητικές  και πρακτικές της Βυζαντινής τέχνης

Έκθεση Ζωγραφικής 
Παιδικών Τμημάτων Δήμου Καλλιθέας

Η ζωγραφική είναι η πρώτη τέχνη με την οποία έρ-
χονται σ’ επαφή τα παιδιά. 

«Ταξίδι… στην μεταμόρφωση»
Αφήγηση και μουσική με το σώμα και το στόμα
Αμέτρητες ιστορίες , αμέτρητες μελωδίες, αμέτρητα 
ηχοτρόπια. Σύλληψη ιδέας, σχεδιασμός, υλοποίη-
ση: Εύη Γεροκώστα, Μάτα Κούρτη
Δηλώστε συμμετοχή  2109593518.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας:  
Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο 9:00-14:00, 
Τετάρτη & Παρασκευή 14:00-20:00

Έκθεση Ομάδας Αγιογραφίας
Το εργαστήριο αγιογραφίας του Δήμου Καλλιθέας, 
κλείνει φέτος τα 22 χρόνια λειτουργίας. Σκοπός του 
είναι να οδηγήσει το σπουδαστή σε γνώσεις θεω-
ρητικές  και πρακτικές της Βυζαντινής τέχνης

Έκθεση Ζωγραφικής 
Παιδικών Τμημάτων Δήμου Καλλιθέας

Η ζωγραφική είναι η πρώτη τέχνη με την οποία έρ-
χονται σ’ επαφή τα παιδιά. 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ
Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλία σχετική με την αι-
μοδοσία και καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τον Κώστα 
Βενετσάνο και τους συνεργάτες του:  Λευτέρη Σκαλ-
τσουνάκη, Μάρα Παυλοπούλου, Πάρι Καρακανά
Μουσική επιμέλεια: Λευτέρης Σκαλτσουνάκης
Στην πλατεία λειτουργούν περίπτερα κοινωνικών 
φορέων
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ΚΥΡΙΑΚΗ 16 | 6
19:00  ΘΕΑΤΡΟ ΙΖΟΛΑ
 

Διοργάνωση: Θεατρικό Εργαστήρι 

«Ο Ερρίκος Ίψεν συναντάει τον Πέερ Γκυντ» 
Μουσική δράση από την μουσικοεκπαιδευτική 
ομάδα musicArte

Μια γλυκιά και ευγενική μουσική στην αρχή! Ύστερα 
ο Πέερ Γκυντ, ένας… απίστευτος νεαρός, συναντά 
ξαφνικά τα ξωτικά. Αυτά στην αρχή κινούνται απαλά, 
ύστερα πλησιάζουν περισσότερο, όλο και πιο γρήγο-
ρα! Ουφ …ευτυχώς! Τους ξεφεύγει! 
Για παιδιά από 6 ετών. 
Απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής  2109593518
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας: 
Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο 9:00-14:00, 
Τετάρτη & Παρασκευή 14:00-20:00

Έκθεση Ζωγραφικής 
Παιδικών Τμημάτων Δήμου Καλλιθέας

Η ζωγραφική είναι η πρώτη τέχνη με την οποία έρ-
χονται σ’ επαφή τα παιδιά. 

«Εφιαλτικά μαξιλάρια» 
Μια χοροθεατρική παράσταση βασισμένη στα 
«Μαγικά μαξιλάρια» του Ευγένιου Τριβιζά από τον  
Χοροθεατρικό Σύλλογο  «Καλλίχορο». Πρόκειται 
για ένα παραμύθι που μιλάει για την ελπίδα και την 
αγάπη. 
Απαραίτητη κράτηση θέσεων 
από Δευτέρα 10/6 έως Σάββατο 15/6
 10:00-13:00 στο 6977436615 

«Καραγκιόζης ο Ανίκητος» 
από τον Αθηναϊκό Θίασο Σκιών Άθως Δανέλλης

Το Ελληνικό Θέατρο Σκιών συνεχίζει μια παράδο-
ση διακοσίων χρόνων. Ο πρωταγωνιστής του, ο 
Καραγκιόζης, είναι ένας αυθεντικός λαϊκός ήρωας, 
το απόσταγμα του λαϊκού πνεύματος και της θυμο-
σοφίας, που εξακολουθεί ως σήμερα να θεραπεύει 
με το γέλιο γενιές ανθρώπων όλων των κοινωνικών 
τάξεων.

«Άκουσι συ πρωτοσυρτή...»
ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ 

Τα παιδικά και εφηβικά χορευτικά τμήματα των πα-
ραρτημάτων του Δήμου Καλλιθέας, πιστά στο ραντε-
βού όπως κάθε χρόνο, σας προσκαλούν να κλείσετε 
μαζί τους την εκπαιδευτική χρονιά, με μελωδίες και 
χορούς του τόπου μας. 
Διδασκαλία - Επιμέλεια  Λαμπρινή Κουτέλα

ΣΑΒΒΑΤΟ  15 | 6
11:30 στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
 

17:00 - 21:00 στον ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ “ΚΑΛΥΨΩ”

19:30 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

20:30 στον προαύλιο χώρο
ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

9
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ΚΥΡΙΑΚΗ 16 | 6
19:00 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ  17 | 6
19:00  στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ «ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»
«Αν ήσουν εσύ θα το πάταγες;», 
«Άδοξο τέλος για τον Τζώρτζη»

Οι μαθητές του Θεατρικού Σχολείου δίνουν ραντε-
βού με τους χώρους της καλλιτεχνικής έκφρασης 
της πόλης μας και δηλώνουν έτοιμοι να κερδίσουν 
για άλλη μια χρονιά το κοινό τους. Πειρατές και  
στρατιώτες, έφηβοι και γάτοι, φιλάργυροι και βασι-
λιάδες, κλέφτες και κάτοικοι της παλιάς ελληνικής 
επαρχίας, κάνουν θέατρο και χορεύουν στα βήματα 
παλιών και σύγχρονων χορών. Μικρά βήματα τέ-
χνης, μεγάλες προσπάθειες πολιτισμού.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ «ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»
«Στα βήματα του χορού»

Οι μαθητές του Θεατρικού Σχολείου δίνουν ραντε-
βού με τους χώρους της καλλιτεχνικής έκφρασης 
της πόλης μας και δηλώνουν έτοιμοι να κερδίσουν 
για άλλη μια χρονιά το κοινό τους. Πειρατές και  
στρατιώτες, έφηβοι και γάτοι, φιλάργυροι και βασι-
λιάδες, κλέφτες και κάτοικοι της παλιάς ελληνικής 
επαρχίας, κάνουν θέατρο και χορεύουν στα βήματα 
παλιών και σύγχρονων χορών. Μικρά βήματα τέ-
χνης, μεγάλες προσπάθειες πολιτισμού.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ «ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»
«Οι καλοί και οι κακοί πειρατές», 
«Τα μαγικά μαξιλάρια», «Φωνάζει ο κλέφτης»

Οι μαθητές του Θεατρικού Σχολείου δίνουν ραντε-
βού με τους χώρους της καλλιτεχνικής έκφρασης 
της πόλης μας και δηλώνουν έτοιμοι να κερδίσουν 
για άλλη μια χρονιά το κοινό τους. Πειρατές και  
στρατιώτες, έφηβοι και γάτοι, φιλάργυροι και βασι-
λιάδες, κλέφτες και κάτοικοι της παλιάς ελληνικής 
επαρχίας, κάνουν θέατρο και χορεύουν στα βήματα 
παλιών και σύγχρονων χορών. Μικρά βήματα τέ-
χνης, μεγάλες προσπάθειες πολιτισμού.

Εγκαίνια Έκθεσης Ομάδας Φωτογραφίας
Ετήσια έκθεση της ομάδας φωτογραφίας με θέμα 
“RGB, το φως απέναντι στο σκοτάδι” 
καθώς και φωτογραφίες με ελεύθερο θέμα από τα 
τμήματα αρχαρίων.
Την ημέρα των εγκαινίων θα προβληθεί το δια-
πόραμα “Τόσο κοντά, τόσο μακριά”, στις 9 μ.μ.
Επιμέλεια έκθεσης: Αμαλία Καλούση, Διευθύντρια 
ομάδας φωτογραφίας.

Έκθεση Ομάδας Φωτογραφίας

ΤΡΙΤΗ  18 | 6
19:00 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

20:30  στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

ΤΕΤΑΡΤΗ  19 | 6
10:00 - 14:00 & 18:00 - 21:00
στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»10
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19:00 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

 

20:00 στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ

20:30 στον ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ “ΚΑΛΥΨΩ”

ΠΕΜΠΤΗ  20 | 6
10:00 - 14:00 & 18:00 - 21:00
στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

20:30 στον προαύλιο χώρο Ι. ΝΑΟΥ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ 
(Μεταμορφώσεως & Υψηλάντου)

ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ «ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»
«Η Πεντάμορφη και το τέρας του σχολικού εκ-
φοβισμού»  &  «Η Μαρία η Πενταγιώτισσα”
 του Μποστ

Οι μαθητές του Θεατρικού Σχολείου δίνουν ραντε-
βού με τους χώρους της καλλιτεχνικής έκφρασης 
της πόλης μας και δηλώνουν έτοιμοι να κερδίσουν 
για άλλη μια χρονιά το κοινό τους. Πειρατές και  
στρατιώτες, έφηβοι και γάτοι, φιλάργυροι και βασι-
λιάδες, κλέφτες και κάτοικοι της παλιάς ελληνικής 
επαρχίας, κάνουν θέατρο και χορεύουν στα βήματα 
παλιών και σύγχρονων χορών. Μικρά βήματα τέ-
χνης, μεγάλες προσπάθειες πολιτισμού.

15η Συνάντηση ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΧΗΣΤΡΩΝ  
Ο θεσμός της  Ετήσιας Συνάντησης Φιλαρμονικών 
Ορχηστρών στο Δήμο Καλλιθέας συνεχίζεται για 
15η χρονιά με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ορ-
χήστρας  Ελευσίνας και άλλων και οικοδεσπότη τη 
Δημοτική Φιλαρμονική  Δήμου Καλλιθέας.

Το Δημοτικό Ωδείο «Οδυσσέας Δημητριάδης» 
ανεβάζει, το εμβληματικό θρησκευτικό έργο 
«Gloria» του A.Vivaldi

Συμμετέχουν:  Σολίστ: Βιβή Συκιώτη, Ιωάννα- Βα-
σιλική Κοράκη, η χορωδία του Πολυτεχνείου, (Διδα-
σκαλία Μιχάλη Οικονόμου), Κουαρτέτο εγχόρδων,
Φωνητικό Σύνολο “Filii Notas”. 
Διευθύνει η Μαρία Μπαζού ( τάξη Μιχ. Οικονόμου)

Έκθεση Ομάδας Φωτογραφίας

 «Ο Καραγκιόζης ξενοδόχος» 
από τον Αθηναϊκό Θίασο Σκιών Άθως Δανέλλης

Το Ελληνικό Θέατρο Σκιών συνεχίζει μια παράδοση 
διακοσίων χρόνων. Ο πρωταγωνιστής του, ο Κα-
ραγκιόζης, είναι ένας αυθεντικός λαϊκός ήρωας, το 
απόσταγμα του λαϊκού πνεύματος και της θυμοσο-
φίας, που εξακολουθεί ως σήμερα να θεραπεύει με 
το γέλιο γενιές ανθρώπων.

Έκθεση Ομάδας Φωτογραφίας ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21 | 6
10:00 - 14:00 & 18:00 - 21:00
στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  21 | 6
19:00 στον ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ “ΚΑΛΥΨΩ”

19:30 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ   22 | 6
10:00 - 14:00 & 18:00 - 21:00
στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

11:00 ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 
(Π. Τσαλδάρη & Φιλαρέτου)

17:30 Γήπεδα 5Χ5 
παραπλεύρως σταθμού ΗΣΑΠ ΤΑΥΡΟΣ. 

«Με τα φτερά της μουσικής»

Μια μουσική αναδρομή που θα μας ταξιδέψει από 
την κλασική εποχή μέχρι τις μέρες μας, αφιερωμένη 
στην ημέρα της μουσικής.
Παίρνουν μέρος οι μαθητές και οι μαθήτριες του 
Εθνικού Ωδείου παραρτήματος Καλλιθέας.

Εορτασμός Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής
Με τα μουσικά σύνολα του Δημοτικού Ωδείου Καλ-
λιθέας «Οδυσσέας  Δημητριάδης»

Η Ημέρα της Μουσικής άρχισε να γιορτάζεται στο 
Παρίσι το 1982, με πρωτοβουλία του τότε υπουρ-
γού Πολιτισμού Ζακ Λανγκ. Σήμερα είναι ένα μεγά-
λο ευρωπαϊκό πολιτιστικό γεγονός που διεξάγεται 
κάθε 21 Ιουνίου σε περισσότερες από 22 χώρες.  

Έκθεση Ομάδας Φωτογραφίας

«Το κυνήγι της χαμένης ευτυχίας»
Ένα θεατρικό δρώμενο, με ζωντανή μουσική, με-
σαιωνικές μάχες, ιππότες και άλογα.Οι μικροί μας 
φίλοι με τους συνοδούς τους γίνονται μέρος μιας 
περιπέτειας στο δάσος και βοηθάνε στην εύρεση 
της χαμένης Ευτυχίας, που ψάχνουμε όλοι.
Κείμενο, σκηνοθεσία: Χάρης Γεωργιάδης.
Δηλώστε συμμετοχή  2109593518.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας: 
Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο 9:00-14:00, 
Τετάρτη & Παρασκευή 14:00-20:00

Τουρνουά ποδοσφαίρου με αφορμή την
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των 
Ναρκωτικών 26 Ιουνίου 2019, το Σωματείο «ΘΗΣΕ-
ΑΣ» πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά,  
θα πραγματοποιήσει - Τουρνουά ποδοσφαίρου 5Χ5 
από κοινού με το Ψ.Ν.Α μονάδα απεξάρτησης 18 
Άνω, το ΝΟΣΤΟΣ- ΚΕΘΕΑ και ομάδα αστέγων.
Ακόμα την Δευτέρα 24 Ιουνίου 17:30 στο γήπεδο Περιστε-
ρίου, θα διεξαχθεί ποδοσφαιρικός αγώνας μεικτής ποδο-
σφαιρικής ομάδας μελών των προγραμμάτων απεξάρτη-
σης, με ομάδα παλαίμαχων του Ατρόμητου Περιστερίου. 
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20:30 στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ  23 | 6
20:30 στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ

ΑΝΤΑΜΩΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ 
Μουσικοχορευτική εκδήλωση με θέμα «Ήπειρος η 
μάνα της προσφυγιάς». Θα παρουσιαστούν χοροί 
και τραγούδια από την Ήπειρο, την Μικρά Ασία, τον 
Πόντο και την Καππαδοκία.

Χορευτική Παράσταση 
Ομάδας Ελληνικού Λαϊκού Χορού

 Άλλη μια χρονιά δημιουργική έφτασε στο τέλος 
της... μια χρονιά που στο τέλος της αφήνει μια γεύ-
ση ικανοποίησης… αυτό είναι ο χορός... να είσαι 
στο τέλος χαρούμενος... πέρα από ικανότητες και 
χορογραφίες... Καλό καλοκαίρι ραντεβού το φθινό-
πωρο...   Δάσκαλος: Τσαλίδης Θοδωρής

Εγκαίνια Έκθεσης Εργαστηρίων Ζωγραφικής 
 Η έκθεση της περιόδου 2018-2019, είναι η 27η κατά 
σειρά και φέτος θα περιλαμβάνει τις ασκήσεις του Ερ-
γαστηρίου “ΤΟ ΨΩΜΙ”, “ΤΟ ΧΕΡΙ”, “ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΝ-
ΘΕΣΗ”.  Δάσκαλος ζωγραφικής: Παπαδάκης Χρίστος 

«Μνήμες… της Ρωμυλίας» 
Εκδήλωση Ελληνικού Σωματείου Διάσωσης 
& Διάδοσης της Πολιτιστικής μας Κληρονομιάς  
«ΟΙ ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ»

Χοροί και τραγούδια από Ρωμυλία, Κύπρο, 
Μέγαρα, Βόρεια Ήπειρο και Πόντο

Έκθεση Εργαστηρίων Ζωγραφικής 

«Ταξίδι… στη Θάλασσα»
Αφήγηση και μουσική με το σώμα και το στόμα
Αμέτρητες ιστορίες, αμέτρητες μελωδίες, αμέτρητα 
ηχοτρόπια. Σύλληψη ιδέας, σχεδιασμός, υλοποίη-
ση: Εύη Γεροκώστα, Μάτα Κούρτη
Δηλώστε συμμετοχή  2109593518.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καλλιθέας: 
Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο 9:00-14:00, 
Τετάρτη & Παρασκευή 14:00-20:00

ΔΕΥΤΕΡΑ  24 | 6
20:00 στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

20:00 στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ

ΤΡΙΤΗ  25 | 6
10:00 - 14:00 & 18:00 - 21:00
στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

21:00  
ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
“ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ”
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ΤΕΤΑΡΤΗ  26 | 6
10:00-14.00 & 18:00-21:00 
στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

19:30 ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 
(Π. Τσαλδάρη & Φιλαρέτου)

19:30 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
(Ανδρομάχης 86Α)

18:30 στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

21:00 στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Έκθεση Εργαστηρίων Ζωγραφικής 

«Θρασύβουλος! Ένας ποντικός με καρδιά από 
παρμεζάνα» από την Καλλιτεχνική Ομάδα 
«Καρυδότσουφλο»

Κουκλοθεατρική παράσταση με χρήση γαντόκου-
κλας που ευαισθητοποιεί παιδιά και ενηλίκους για 
την ευθύνη απέναντι στα οικόσιτα ζώα.
Κείμενα-Στίχοι: Αγγελική Φωστίνη, Σκηνοθεσία: Μι-
χάλης Μαραγκός, Μουσική: Σερενές Χρίστος, 
Σκηνικά/ Κούκλες: Στέλιος Ευαγγελόπουλος, Αγγε-
λική Φωστίνη

Παρουσίαση του βιβλίου της Μαίρης Κακολύρη
«Τα πεντακοσαράκια» από τις εκδόσεις Εύμαρος

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

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Ο Δήμος Καλλιθέας και το Σωματείο «ΘΗΣΕΑΣ» 
πρόγραμμα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά, με 
σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
πολιτών του Δήμου μας, λειτουργούν στην πλατεία 
περίπτερα ενημέρωσης

«ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ» Συναυλία
Είναι ένα συγκρότηµα µε εντελώς προσωπικό στίγ-
μα και αναγνωρίσιµο μουσικό ύφος. Οι εµφανίσεις 
του είναι µουσικές παραστάσεις που πάντα ξε-
φεύγουν από τα γνωστά µονοπάτια. Εµφανίσεις  
γεµάτες µουσικές και αφηγηµατικά τραγούδια 
που φλερτάρουν µε παραδοσιακά µονοπάτια και 
ηλεκτρισµένους ροκ δρόµους. Θα παρουσιάσουν 
τραγούδια από την προσωπική τους δισκογραφία, 
δίπλα σε “πειραγµένες” γνωστές µελωδίες.

Έκθεση Εργαστηρίων Ζωγραφικής ΠΕΜΠΤΗ  27 | 6
& ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28 | 6
10:00-14.00 & 18:00-21:00 
στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»
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«Χόρεψε ως την άκρη του κόσμου» 
Το κέντρο χορευτικής δημιουργίας «Πηνελόπη 
Πίκουλα» σε συνεργασία με το Εθνικό Ωδείο Καλ-
λιθέας, θα παρουσιάσει το παραμύθι «Χόρεψε ως 
την άκρη του κόσμου» και θα δώσει γεύσεις από 
διάφορα είδη χορού με ζωντανή μουσική, μέσα από 
την τέχνη του τραγουδιού και του θεάτρου. 

Έκθεση Εργαστηρίων Ζωγραφικής 

«Στολίσετε το νυφικό και βάλτε του βελούδα…» 
Ο Παγγεραγωτικός Σύλλογος Μυτιλήνης (Αθηνών) 
θα παρουσιάσει θεατρικό- μουσικοχορευτικό δρώ-
μενο, αναπαριστώντας το έθιμο του Γεραγώτικου 
γάμου της Λέσβου. Το χορευτικό τμήμα του συλ-
λόγου καθώς και ολιγομελή χορωδία  θα συμπρά-
ξουν  με  παραδοσιακή ορχήστρα. Βιολί: Βαγγέλης 
Σαραντίδης. Χορωδίες: Δήμου Ν. Ιωνίας, Πολ. Συλ-
λόγου Αγ. Παρασκευής “Χοροταξιδευτές”, Συλλόγου 
Ανεμωτισίων.  Θα προσφερθούν παραδοσιακά κε-
ράσματα και θα ακολουθήσει Μυτιληνιό γλέντι. 

Μουσικοχορευτική παράσταση από τον Ελληνικό 
Σύλλογο Πολιτιστικής Κληρονομιάς «ΗΓΕΧΟΡΟΣ» 

«Χορεύουν παιδί μου οι λέξεις, πλάνες είναι… Χο-
ρούς μοναχικούς κι ομαδικούς που άλλο θέλουν να 
πουν και άλλο καταλαβαίνεις. Όμως τα τρίσβαθα 
της ψυχής σου ερμηνεύουν τα’ αληθινά. Τα λόγια, 
τις κινήσεις που έχουν τη γύμνια της ψυχής παρα-
δομένη…» 

«Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε» του Λουίτζι Πιραντέλο
Παράσταση Θεατρικού Εργαστηρίου
 Δήμου Καλλιθέας 

Πρόκειται για μια παράξενη κωμωδία με στοιχεία 
θεάτρου του παραλόγου. Ο νεοδιορισμένος  διοικη-
τικός υπάλληλος στην πόλη, ζει με τη γυναίκα του 
και την πεθερά του μια ιδιόμορφη ζωή. 
Όταν αρνείται να δεχτεί επίσκεψη από την σύζυγο 
του συμβούλου της Νομαρχίας, όλη η πόλη ανα-
στατώνεται και προσπαθεί να δικαιολογήσει τη συ-
μπεριφορά του.Σκηνοθεσία: Γιώργος Γαλάντης 

«Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε» του Λουίτζι Πιραντέλο
Παράσταση Θεατρικού Εργαστηρίου 
Δήμου Καλλιθέας 

ΚΥΡΙΑΚΗ  30 | 6
20:00 στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ

20:00 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ  29 | 6
10:00-14.00 & 18:00-21:00 
στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

20:30 στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  28 | 6
19:30 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ  1 | 7
20:00 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
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ΤΡΙΤΗ  2 | 7
19:30  ΠΑΡΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ”

20:00 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ  3 | 7
19:30 στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

«Πίκο και Λόλα» 
από την Ομάδα Θεάτρου «Ανεμόμυλοι»

Μια πρωτότυπη κουκλοθεατρική παράσταση για 
παιδιά φτιαγμένη από διασκεδαστικές ιστορίες 
γραμμένες σε απλά στιχάκια με πρωταγωνιστές 
δύο διαφορετικούς αλλά αχώριστους φίλους .
Κείμενο: Λίνα Σωτηροπούλου
Διασκευή/ Σκηνοθεσία: Χρήστος Χριστόπουλος
 20:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

«Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε» του Λουίτζι Πιραντέλο
Παράσταση Θεατρικού Εργαστηρίου Δήμου 
Καλλιθέας 

Εγκαίνια Έκθεσης Αφισών & Σκηνικών
για τα 25 Χρόνια του Θεατρικού Εργαστηρίου 

Το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Καλλιθέας 
εορτάζοντας τα 25 χρόνια λειτουργίας του υπό την 
διεύθυνση του Γιώργου Γαλάντη, εγκαινιάζει μία 
έκθεση με τις περισσότερες από τις αφίσες του, 
που είναι δημιουργίες (κολάζ) του διευθυντή του. 
Θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση όπου θα μιλήσουν 
άνθρωποι της τέχνης και της παιδαγωγικής, οι 
οποίοι θα αναλύσουν την προσφορά του Θεατρικού 
Εργαστηρίου τόσο στην τέχνη όσο και στην παιδα-
γωγική, στους χώρους της ερασιτεχνικής έκφρασης 
και δημιουργίας αυτά τα 25 χρόνια. 

Έκθεση Αφισών & Σκηνικών
για τα 25 Χρόνια του Θεατρικού Εργαστηρίου 

«Στο περιγιάλι … του πενταγράμμου»
Μια βραδιά στον κήπο της Πινακοθήκης με τραγού-
δια για το καλοκαίρι των  Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, 
Σπανού, Λοΐζου και άλλων σπουδαίων συνθετών.  
Τραγουδούν: 
Βασιλεία Καλλίτση (φιλική συμμετοχή) 
και Βασίλης Σκουρλής
Στο πιάνο η Ελένη Μπελιμπασάκη  

ΠΕΜΠΤΗ  4 | 7
10:00-14.00 & 18:00-21:00 
στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

20:00 στον κήπο της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ «ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  5 | 7
ΔΕΥΤΕΡΑ  8 | 7
10:00-14.00 & 18:00-21:00 
στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

19:30  στην είσοδο του 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ  9 | 7
10:00-14.00 & 18:00-21:00 
στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

20:00 
στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

20:00 ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ
ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΛΙΣΟΥ 
(ύψος Φιλαρέτου)

Έκθεση Αφισών & Σκηνικών
για τα 25 Χρόνια του Θεατρικού Εργαστηρίου 

«Είναι στο χέρι σου» Κουκλοθέατρο 
από την Καλλιτεχνική Ομάδα «Καρυδότσουφλο»

Μια παράσταση χωρίς λόγια με χρήση επιτραπέζι-
ας κούκλας άμεσης κίνησης και στόχο την ευαισθη-
τοποίηση παιδιών και ενηλίκων για το “bulling”.
Μετά την παράσταση θα ακολουθήσει εργαστήρι 
κατασκευής δαχτυλόκουκλας.
Σενάριο: Φωστίνη Αγγελική, Σκηνοθεσία: Ευαγγε-
λόπουλος Στέλιος, Μουσική: Σερενές Χρίστος, Φω-
νητικά: Αλεξάνδρα Κόνιακ

Έκθεση Αφισών & Σκηνικών
για τα 25 Χρόνια του Θεατρικού Εργαστηρίου 

«Κατασκευασμένα συμφέροντα» 
του Υάκινθου Μπεναβέντε,
από το Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Καλλιθέας

Ο Λέανδρος μαζί με τον πανούργο υπηρέτη του, 
φτάνουν σε μια πόλη και προσπαθούν να οργα-
νώσουν την καινούρια τους κομπίνα για να πλου-
τίσουν. Στην πόλη όμως υπάρχουν άτομα που θα 
υπερασπιστούν με κάθε μέσω τα συμφέροντά τους. 
Ο συγγραφέας αξιοποιεί τους τύπους της κομέντια 
ντελ άρτε σε μια διαφορετική, θελκτική εκδοχή.
Σκηνοθεσία: Γιώργος Γαλάντης  

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 
Καλοκαιρινές αποδράσεις με τη Δημοτική Φιλαρ-
μονική Καλλιθέας και μουσικά ταξίδια με μελωδίες 
ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου

Έκθεση Αφισών & Σκηνικών
για τα 25 Χρόνια του Θεατρικού Εργαστηρίου 

ΤΕΤΑΡΤΗ  10 | 7
10:00-14.00 & 18:00-21:00 
στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»
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ΤΕΤΑΡΤΗ  10 | 7
20:00 
στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

20:30 στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ  11 | 7
20:30 στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12 | 7
20:00 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

20:30 στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΖΙΤΖΙΦΙΩΝ

«Κατασκευασμένα συμφέροντα» 
του Υάκινθου Μπεναβέντε,
από το Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Καλλιθέας
 
ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ
«Τα χιλιοτραγουδισμένα Ρεμπέτικα»... με το 
μουσικό συγκρότημα του Γιάννη Λεμπέση. 

Τραγουδούν: Γιάννης Λεμπέσης, Εύα Κανέλλη 
Θεόδωρος Κυδωνιεύς, Νίκος Βερύκοκος 
Τους χορούς αποδίδει το “Ελληνικό Σωματείο Διά-
σωσης και Διάδοσης της Πολιτιστικής μας Κληρο-
νομιάς ΟΙ ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ”. 

ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ
«Διπλοπενιές στις Τζιτζιφιές»

Ο Λάμπρος Καρελάς και η Κατερίνα Τσιρίδου πα-
ρέα με τον Νίκο Πρωτόπαπα και τρείς ακόμα σπου-
δαίους μουσικούς, έχουν ετοιμάσει ένα πρόγραμμα 
με επιλεγμένα τραγούδια που δημιουργούν μια 
παράσταση για κέφι με τα ωραιότερα ρεμπέτικα και 
λαϊκά τραγούδια.  Μαζί τους και η Ντένια Κουρούση 

«Μάρτυς κατηγορίας» της Αγκάθα Κρίστι
 Παράσταση Θεατρικού Εργαστηρίου 
Δήμου Καλλιθέας 

Το ποινικό δικαστήριο στο Λονδίνο εκδικάζει υποθέ-
σεις δολοφονίας. Όλα δείχνουν ότι ο σημερινός κα-
τηγορούμενος Λέοναρντ Ρόουλ είναι ο πραγματικός 
ένοχος. Αυτό μέχρι την ξαφνική και ανατρεπτική εμ-
φάνιση μιας μάρτυρος, που κανείς δεν περίμενε…
Σκηνοθεσία: Γαβριέλα Τριανταφύλλου 

ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ
«Τσιτσάνης – Η σκιά μου και ‘γω» 
Κείμενο-σκηνοθεσία: Τάσος Αλατζάς

Μία μουσική παράσταση βασισμένη στην ζωή και 
στο έργο ενός από τους μεγαλύτερους λαϊκούς συν-
θέτες, στιχουργούς και τραγουδιστές του  21 ου αι-
ώνα του Βασίλη Τσιτσάνη του οποίου τα τραγούδια 
ακούγονται μέχρι και σήμερα .Μια από τις σημαντι-
κότερες φυσιογνωμίες του ρεμπέτικου και λαϊκού 
τραγουδιού θα ζωντανέψει στη παράσταση αυτή με 
έξοχες ερμηνείες από ηθοποιούς και τραγουδιστές.  
Παίζουν και τραγουδούν: Τίνα Τράκου, Τάσος Αλα-
τζάς και η Γιάννα Ζιαννή, Μουσική επιμέλεια: Νίκος 
Παπαδόπουλος 
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ΣΑΒΒΑΤΟ  13 | 7
20:00 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ  
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ “ΚΑΛΥΨΩ”

20:00 
στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

21:00 στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ  14 | 7
20:00 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

«Ο Άγνωστος του τραίνου»  της Κων/ας Δούκα
Το έργο πραγματεύεται με ευαισθησία και εμβά-
θυνση στους χαρακτήρες, ένα καυτό θέμα παρμένο 
ακριβώς από τη ζωή και τη μοναξιά του σύγχρονου 
ανθρώπου, την αλληγορία συναισθημάτων, την 
απομόνωση ανάμεσα στον κόσμο, την κρίση αξιών, 
αλλά και την επιμονή, ως ανάγκη, για τη συναισθη-
ματική προσέγγιση με τον συνάνθρωπο, δημιουρ-
γώντας έτσι αισιόδοξα μηνύματα. Τους χαρακτήρες 
ερμηνεύουν ποιητές και πεζογράφοι, μέλη και φίλοι 
της Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών.
Μια παράσταση από την Ερασιτεχνική Θεατρι-
κή Ομάδα Μελών και Φίλων Εταιρίας Ελλήνων
Λογοτεχνών  Σκηνοθεσία: Αντώνης Μουλάς

«Μάρτυς κατηγορίας» της Αγκάθα Κρίστι
Παράσταση Θεατρικού Εργαστηρίου 
Δήμου Καλλιθέας 

Συναυλία Μνήμης-Αλησμόνητες Πατρίδες
Για τα 100 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων 
1919-2019. Ο Πασχάλης Τόνιος και οι συνεργάτες 
του σε ένα μουσικό ταξίδι μνήμης στις αλησμόνη-
τες πατρίδες με τραγούδια ποντιακά, σμυρναίικα, 
μικρασιάτικα, της προσφυγιάς, της ξενιτιάς και της 
μετανάστευσης. Συμμετέχει στο τραγούδι η Μαρία 
Αναματερού και χορωδίες της Καλλιθέας, Ν. Σμύρ-
νης, Μοσχάτου-Ταύρου και Π. Φαλήρου.

«Παράλογα-παράλογοι και χα-χα χα»
Παράσταση Θεατρικού Εργαστηρίου 
Δήμου Καλλιθέας 

Οι καθημερινές συμπεριφορές και οι καταστάσεις 
που βιώνει ο νεοέλληνας, δίνουν αφορμή να πραγ-
ματοποιηθούν σατιρικά δρώμενα σ’ ένα σπονδυλω-
τό και μεικτό θέαμα με κείμενα, μουσική, χορευτικά 
και πρωτότυπα χορικά, καινούρια και παλιά.
Σκηνοθεσία: Γιώργος Γαλάντης 

«Παράλογα-παράλογοι και χα-χα χα»
Παράσταση Θεατρικού Εργαστηρίου 
Δήμου Καλλιθέας 

 «Το ταξίδι του Καραγκιόζη» από τον 
Αθηναϊκό Θίασο Σκιών: Άθως Δανέλλης

Το Ελληνικό Θέατρο Σκιών συνεχίζει μια παράδοση 
διακοσίων χρόνων και εξακολουθεί  ως σήμερα να 
θεραπεύει με το γέλιο γενιές ανθρώπων.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 | 7
20:00 
στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

20:30 στο  ΠΑΡΚΟ ΙΖΟΛΑ
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ΤΕΤΑΡΤΗ  17 | 7
21:00  στον κήπο της 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ 
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

ΤΡΙΤΗ  16 | 7
21:00  στον κήπο της 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ 
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

ΠΕΜΠΤΗ  18 | 7
20:00  
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ

21:00  στον κήπο της 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ 
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΝΟΛΟΓΩΝ
«Το Ανάκτορο στην Άνω Τούμπα» 
του Παναγιώτη Μέντη

Ένα «Ανάκτορο» κτισμένο από ζωές που τόκισαν 
στη μετανάστευση την αξία της ύπαρξης και του 
βίου τους. Τρεις γενιές όνειρα και λαχτάρες και δια-
ψεύσεις. Κινητήριος δύναμη η ελπίδα της επιστρο-
φής. Εκείνο που λογάριαζαν ήτανε να αποκτήσουν 
ρίζα, μια και τα όνειρα δεν απαγορεύονται...
Ερμηνεία: Ελένη Γερασιμίδου, Σκηνοθεσία:  Αγγε-
λική Ξένου, Εικαστική επιμέλεια:  Κώστας Βελινό-
πουλος 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΝΟΛΟΓΩΝ
«Η ‘Avant garde’ Σοφία Λασκαρίδου: Εικόνες 
και Ψίθυροι, το χρονικό μιας εποχής»

Με επίκεντρο την γυναικεία παρουσία σε ένα κόσμο 
που δυσκολεύεται να την κατανοήσει χωρίς να την 
κατατάξει στα αρεστά στερεότυπα μιας εποχής, που 
δεν απέχει και πολύ από την σημερινή πραγματικό-
τητα, η Σοφία Λασκαρίδου καταφέρνει να επιβάλλει 
την αγάπη της για την ζωή, την τέχνη και το δημι-
ούργημα αυτών, τον έρωτα, που είναι και η κινητή-
ρια δύναμή τους. Ένας έρωτας που, όπως όλοι οι 
έρωτες, ήταν γεμάτος φως και σκοτάδι, ευτυχία και 
πόνο, θέση και αντίθεση.                                      
Συγγραφή – Επιμέλεια – Συντονισμός: Αλεξάνδρα 
Μπράττη Χορογράφος & χορεύτρια: Ζωζώ Κυβερι-
ώτη, Χορεύτριες: Φαίη Θωμά, Σοφία Ελευθερίου

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ 
Καλοκαιρινές αποδράσεις με τη Δημοτική Φιλαρ-
μονική Καλλιθέας και μουσικά ταξίδια με μελωδίες 
ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΝΟΛΟΓΩΝ
«Μαύρο Γιασεμί» της Μαρίας Μαραγκουδάκη 

Ο μονόλογος μιας κομμώτριας όταν βγάζει το προ-
σωπείο της ηθοποιού, που πάντα ήθελε να γίνει, 
και αφήνει τον εαυτό της γυμνό στην περιπέτεια 
ενός φλεγόμενου “εγώ”. Ενός “εγώ” τραγικά κω-
μικού, με φωτεινές πλευρές και σκοτεινές πτυχές. 
Μέσα σ’ εκείνες τις σκοτεινές πτυχές η ευχάριστη 
λαϊκή κοπέλα της διπλανής πόρτας, σχεδιάζει με 
κάθε λεπτομέρεια και εκτελεί αριστοτεχνικά το τέλει-
ο έγκλημα.  Σκηνοθεσία: Γιώργος Τζαβάρας, 
Ερμηνεία:  Κατερίνα Γκατζόγια, Acting coach - Επι-
μέλεια κίνησης: Λίζυ Ξανθοπούλου, Μουσική Επι-
μέλεια: Νίκος Επίσκοπoς
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  19 | 7
20:30 στο ΠΑΡΚΟ ΔΟΞΗΣ 
(Γρηγ.Λαμπράκη, 
πλησίον 
Δημ. Σταδίου)

21:00  στον κήπο της 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ 
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

ΣΑΒΒΑΤΟ  20 | 7
21:00  στον κήπο της 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ 
«ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ»

ΔΕΥΤΕΡΑ   22 | 7
21:00 
στην ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΙΛΙΣΟΥ
(Π. Τσαλδάρη & Φιλαρέτου)

 «Οι γαμπροί της συμφοράς» από τον 
Αθηναϊκό Θίασο Σκιών: Άθως Δανέλλης.

Το Ελληνικό Θέατρο Σκιών συνεχίζει μια παράδοση 
διακοσίων χρόνων και εξακολουθεί  ως σήμερα να 
θεραπεύει με το γέλιο γενιές ανθρώπων.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΝΟΛΟΓΩΝ
«Κύριε Αττίκ… τελειώσαμε!» του Γιώργου Α. 
Χριστοδούλου

Ένας αλλιώτικος Αττίκ. Ανθρώπινος, ζεστός, ποιη-
τής, αληθινός, μόνος! Άλλοτε σαρκαστικός με τον 
εαυτό του, άλλοτε με χιούμορ και άλλοτε με θυμό, 
μας παραδίνει άδολα την ψυχή του και τα τρωτά της 
σημεία. Ένας Αττίκ που γελάει, κλαίει, πονάει, ερω-
τεύεται, θλίβεται, φιλοσοφεί, λυτρώνεται!                                            
Τον Αττίκ ερμηνεύει  ο Πέτρος Αποστολόπουλος 
Σκηνοθεσία-μουσική επιμέλεια: Φωτεινή Ντάφο-
γλου, σκηνικά-κοστούμια: Τάσος Λουκάς-Κατερίνα 
Κασσαβέτη, χορογραφίες-χορός: Μαρία Μόσχου 
 

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΝΟΛΟΓΩΝ
«Τρίτο Στεφάνι» ένας μονόλογος βασισμένος 
στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Κώστα Ταχτσή

«…γιατί όχι πως είμαι η πιο άτυχη γυναίκα του κό-
σμου, όπως το κάνουν μερικές, αλλά είχα το μερτι-
κό μου απ’ τα φαρμάκια της ζωής. 
Τι ωφελεί που πήρα τρεις άντρες; 
Καλύτερα να ‘χα πάρει έναν και καλό…»
Δραματουργική επεξεργασία- ερμηνεία: 
Φρέζη Μαχαίρα, Σκηνοθεσία: Γιώργος Γαλάντης
Σκηνογραφική επιμέλεια: Γιάννης Ντέμος
Μουσική επιμέλεια: Νίκος Κιτμερίδης

«Ερωτόκριτος» του Βιτσέντζου Κορνάρου 
Μουσική-θεατρική παράσταση από την Εναλλακτική  
Ορχήστρα Φιλαρμονικής Δήμου Σητείας & τη Θεα-
τρική Ομάδα Συλλόγου Φίλων Μουσικής Σητείας.  
Μουσική Διεύθυνση: Γεώργιος Φουρναράκης
Σκηνοθεσία: Αθανάσιος Ζαγκότης
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
Η ελεύθερη σκέψη λύνει τα δεσμά. Στο ταξίδι αυτό 
συλλέγουμε αγαπημένα βιβλία που θα προσφέρου-
με σε φυλακισμένους στις φυλακές Κορυδαλλού. 
Φέρε κάποιο βιβλίο που αγαπάς, γράψε τη δική σου 
αφιέρωση και χάρισέ το σε κάποιον που δεν του 
έχουν χαρίσει πολλά...



22 23

TΕΤΑΡΤΗ  24| 7
19:30 στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ  5 | 8
20:30 στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ   8 | 9
20:00 στο ΘΕΑΤΡΟ ΙΖΟΛΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ  22 | 9
20:30  στον ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ
 Ι. ΝΑΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ

«Θρασύβουλος! Ένας ποντικός με καρδιά από 
παρμεζάνα» από την Καλλιτεχνική Ομάδα 
«Καρυδότσουφλο»

Κουκλοθεατρική παράσταση με χρήση γαντόκου-
κλας που ευαισθητοποιεί παιδιά και ενηλίκους για 
την ευθύνη απέναντι στα οικόσιτα ζώα.
Κείμενα-Στίχοι: Αγγελική Φωστίνη, Σκηνοθεσία: Μι-
χάλης Μαραγκός, Μουσική: Σερενές Χρίστος, Σκη-
νικά/ Κούκλες: Στέλιος Ευαγγελόπουλος, Αγγελική 
Φωστίνη
   

«Αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια 
του Ελληνικού Κινηματογράφου» 

Μια συναυλία αφιερωμένη στον κινηματογραφικό 
Χατζηδάκι, Μαρκόπουλο, Πλέσσα και Κατσαρό . 
Μια μουσική παράσταση που θα μας ταξιδέψει με 
τα τραγούδια της στις ανέμελες μέρες, στις μικρές 
γειτονιές, στα στενά σοκάκια της Πλάκας, θα μας 
κάνει να σιγοτραγουδήσουμε το «αγάπη που ‘γινες 
δίκοπο μαχαίρι» και να ερωτευτούμε ταξιδεύοντας 
με «άσπρα καράβια τα όνειρά μας »… «πέρα από 
τη θάλασσα πέρα από τα δάση» και «τις πράσινες , 
τις κόκκινες τις θαλασσιές τις χάντρες»…

«Ο Γιωρίκας και ο Κωστίκας» 
του Ιωάννη Χ. Κοσμίδη

Μια καινούρια κωμωδία του Πολιτιστικού Φορέα 
Ποντίων Καλλιθέας «Θέατρο Πόντου» υπό την αιγί-
δα του Δήμου Καλλιθέας.
Σκηνοθεσία: Ιωάννης Χ. Κοσμίδης

 «Ο Πραματευτής» Μουσικοχορευτική 
παράσταση από την Πολιτιστική Εταιρεία 
Ορχηστικής Τέχνης «ΒΑΚΧΑΙ»

Κουβαρίστρες, βελονάκια, ψιλολόγια ένα σωρό… 
Και όχι μόνο! Είδη προικός, χασέδες, ποδιές, τσε-
μπέρια… μέχρι και φάρμακα, φτηνά κι ευλογημένα! 
Περάστε κόσμε! Ήρθε ο πραματευτής στη γειτονιά 
της Χαροκόπου! Με τη στεντόρεια φωνή του καλεί 
τους γειτόνους να αγοράσουν την πραμάτεια του. 
Και οι ΒΑΚΧΑΙ σας προσκαλούν να τον υποδεχτεί-
τε! Αυτός ο πραματευτής δε θέλει πληρωμή, ει μη 
μόνο το κέφι και το μεράκι σας! 
Και … αρχινάει στο δρόμο μας φίλοι μ’ το παζάρι!
Καλλιτεχνική Επιμέλεια:  Αποστόλης Τάκης
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   27 | 9
19:30 στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΚΥΡΙΑΚΗ  29 | 9
19:30 στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ

«ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ»
Του Παμποντιακού Συλλόγου «η Αργώ», 
με την στήριξη του Δήμου Καλλιθέας.

Η μεγάλη Πολιτισμική εκδήλωση, ο καθιερωμένος 
θεσμός της πόλης, « … Σαχαράντας και σα τυ-
ραννίας πιστοί συνοδοιπόροι του Λαού η λύρα, η 
τραγωδίαν, ο χορόν, η Αυτογνωσία και Μνήμη, που 
εδραιώθηκαν ως κύρια συστατικά του Ποντιακού 
Τριημέρου…, ο ιδιαίτερος τόπος συνάντησης
ανθρώπων κάθε ηλικίας, συλλόγων και φορέων 
από την Ελλάδα, τον Πόντο, το εξωτερικό… 
ο εναλλακτικός αγώνας, τρόπος αυτογνωσίας και 
διεκδίκησης…».

«ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ»

7ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΟ ΑΝΤΑΜΩΜΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
«ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»

Εκδήλωση με πλούσιο μουσικοχορευτικό πρό-
γραμμα με παραδοσιακά τραγούδια και σκοπό την 
αντάμωση στην πόλη της Καλλιθέας ,των μελών 
των εθιμοτυπικών πολιτιστικών συλλόγων των Ρου-
μελιωτών.

«ΠΟΝΤΙΑΚΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ»

ΣΑΒΒΑΤΟ   28 | 9
19:30 στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ

20:00 στην ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
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