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Πολιτιστικό  
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Ορισμένες από τις εκδηλώσεις γίνονται με την ευγενική συνδρομή των:

Δημιουργικό - Εκτύπωση:

Μετά από έναν εξαιρετικά βαρύ -λόγω των απαραίτητων υγει-
ονομικών απαγορεύσεων- χειμώνα, ο Δήμος Καλλιθέας υπό-
σχεται ένα μεγάλο ευχάριστο καλοκαίρι (αλλά και φθινόπωρο) 
στην πόλη, που πιστεύουμε ότι θα μείνει αξέχαστο για το εύ-
ρος και την ποιότητα των πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Τηρώντας όλα τα επιβαλλόμενα μέτρα προστασίας (χρήση 
οπωσδήποτε της προστατευτικής μάσκας και μόνο καθήμενοι 
θεατές) θα περιηγηθούμε σε κάθε γωνιά της πόλης μ’ ένα πο-
λιτιστικό πρόγραμμα γεμάτο ζωή.

Ξεκινώντας με συναυλίες αγαπημένων  καλλιτεχνών, πάμε 
σε παιδικά δρώμενα αριστοτεχνικά πλασμένα, «ανάβουμε 
φωτιές στις γειτονιές, αχ του Άη Γιάννη πόσα ξέρεις και μου 
λες…» στην πανσέληνο του Ιουνίου, φέρνουμε στην πόλη μας 
22 μεγάλες θεατρικές παραστάσεις, λειτουργούμε δύο θερι-
νούς δημοτικούς κινηματογράφους, κάνουμε απίστευτη πα-
ρέα με τους πρωταγωνιστές του θεάτρου σκιών, έχουμε και 
πάλι εδώ το Ρεμπέτικο Τριήμερο και το Μεσογειακό Φεστιβάλ 
και φέτος, επιτέλους (πέρσι μας σταμάτησαν οι απαγορεύσεις) 
θα γεννηθούν τα «Χαροκόπεια»!

Όλες οι εκδηλώσεις είναι με ελεύθερη είσοδο και το μόνο που 
ζητάμε από εσάς είναι να τηρείτε σχολαστικά τις προβλεπόμε-
νες υγειονομικές οδηγίες που δίδονται από τα αρμόδια Υπουρ-
γεία!

Ενδέχεται κάποιες εκδηλώσεις να τροποποιηθούν, βάσει υγει-
ονομικών αποφάσεων και για το λόγο αυτό σας καλούμε να  
επισκέπτεστε καθημερινά το www.kallithea.gr καθώς και 
τα social media του Δήμου Καλλιθέας.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 9570001, 
Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 08:00-15:00

Όλη η Καλλιθέα  
μια γειτονιά!

www.kambili.gr
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Ευχαριστούμε, επίσης την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα  
για τη συνεργασία σε προβολές ταινιών.
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ΤΕΤΑΡΤΗ 16/6/2021 I 20:30 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων)

Προβολή ταινίας «ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ ΚΑΙΡΟ» - Αφιέρωμα στον 
καλλιθεάτη λογοτέχνη Γιάννη Χατζίνη με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Αγγελικής 
Αθανασακοπούλου 
Με την παρουσίαση του βιβλίου της Καλλιθεάτισσας Αγγελικής Αθανασακοπούλου και την προβολή 
της ταινίας με θέμα τη ζωή και το έργο του Γιάννη Χατζίνη (1899-1975) ζωντανεύουν οι μνήμες του 
πολυτάραχου 20ού αιώνα. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν μεταξύ άλλων, οι Πανεπιστημιακοί: Γεωργία 
(Τζίνα) Καλογήρου, Γραμματική Κάρλα, Μενέλαος Χαραλαμπίδης, η Καλλιθεάτισσα λογοτέχνης Χρυ-
σάνθη Κακουλίδου και ο Χάρης Μπουμπαγιατζόγλου, εντεταλμένος λέκτορας στο Τμήμα Διεθνών, Ευ-
ρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών. Χορογραφία Μεσοπολέμου: Just dance ΑΝΝΕΤΑ ΝΙΣΑΝΙΑΝ. 
Χορεύουν οι: Έντουαρντ Χονέιν και Καρέν Καβλακιάν.

«Αγαπημένες μελωδίες»
Η Δημοτική Φιλαρμονική θα βρεθεί κοντά σας με ελληνικά τραγούδια που όλοι έχου-
με σιγοψιθυρίσει. «Η πρώτη μας νύχτα» μετά από πολλούς μήνες απουσίας, θα μας 
συνεπάρει με έργα μεγάλων συνθετών όπως ο Ζαμπέτας, ο Χιώτης, ο Μουζάκης, ο 
Τσιτσάνης, σ’ένα έντονα καλοκαιρινό κλίμα.

ΤΡΙΤΗ 15/6/2021 I 20:30 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων) 

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/6/2021 I 21:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων) 

«Με δύο Κιθάρες», συναυλία με τον Ορφέα Περίδη
Το όμορφο-μεγάλο καλοκαιρινό ταξίδι του Δήμου μας ξεκινά με τον Καλλιθεάτη Ορφέα Περίδη στην 
αγαπημένη του πόλη. Εδώ που μεγάλωσε και εμπνεύστηκε! Ελάχιστοι γνωρίζουν ότι σε παγκάκι της 
(τότε) Χαροκοπείου έγραψε τη “Φωτοβολίδα”. 
Ο Ορφέας Περίδης και ο Μανόλης Ανδρουλιδάκης ενώνουν το ταλέντο τους και την αγάπη τους 
για την κιθάρα παρουσιάζοντας μία μοναδική παράσταση που συνδυάζει μαεστρικά, τραγούδια που 
έχουν συνθέσει οι ίδιοι αλλά και αγαπημένα ακούσματα που έχουν καθορίσει την ελληνική μουσική 
σκηνή. Συνθέτουν ένα αξιοζήλευτο ντουέτο και μεταφέρουν το κοινό, με όχημα το δημιουργικό τους 
χάρισμα αλλά και τη δεξιοτεχνία τους, στα πιο όμορφα τοπία των μουσικών τους κόσμων. 

Συναυλία με τον Γιάννη Γιοκαρίνη
Από τις αρχές της δεκαετίας του ‘80 μέχρι και σήμερα, ίδιος και απαράμιλλος! Πρωτοεμφανίστηκε 
σαν τραγουδοποιός, ενώ παράλληλα ασχολήθηκε με τον στίχο… Η «Ευλαμπία»…! «Νοσταλγός του 
Rock N’ Roll»…! «Τσικαμπούμ»...! «Δεν είμαστε καλά»...! «Κιθαρίστας ή ντράμερ»...! και πολλά άλλα 
τραγούδια θα μας συνοδέψουν σε ένα νοσταλγικό ταξίδι…

 Γενική πρόβα της παράστασης «Πολιτιστικό Λεωφορείο» 
H νέα παραγωγή των oper(o) που θα παρουσιαστεί στις 20/6/2021 στον Πεζόδρομο επί 
της οδού Σαπφούς κοντά στον Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Θεοτόκου ανοίγει τη γενική πρόβα της 
στο κοινό. Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του φεστιβάλ ΛΥΡΙΚΟΣ ΝΟΤΟΣ που 
συνδιοργανώνει ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής – Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο, Άλιμος 
με την Εθνική Λυρική Σκηνή. 

ΠΕΜΠΤΗ 17/6/2021 I 21:00 Πλατεία Τζιτζιφιών

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/6/2021 I 21:00 10ο Δημοτικό Σχολείο (Ηρακλέους και Αχιλλέως
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«Σταχομαζώχτρα» - Παιδική Όπερα του Κώστα Μουστάκα πάνω στο διήγημα του Αλέ-
ξανδρου Παπαδιαμάντη

Τελευταία μέρα της παράστασης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/6/2021 I 21:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων) 

«Απονομή επαίνων – Διαγωνισμός παιδικού βιβλίου» σε συνεργασία της Ένω-
σης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Καλλιθέας με τη Δημοτική Βιβλι-
οθήκη Καλλιθέας
Θα βραβευτούν όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης των σχολείων της Καλλιθέας που πήραν μέρος στο διαγωνισμό που διήρκησε από 1 
Μαρτίου έως 2 Απριλίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/6/2021 I 20:00 15ο Δημοτικό Σχολείο (Σπάρτης 27 & Σωκράτους 146) 

 «Σταχομαζώχτρα» - Επαναλαμβάνεται η Παιδική Όπερα του Κώστα Μουστάκα πάνω στο 
διήγημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6/2021 I 21:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων) 

 «Ο καραγκιόζης συναντά...το ρεμπέτικο» 
Ε ναι λοιπόν, και ο Καραγκιόζης μας ένα είδος όπερας είναι. Γιατί; Και γιατί όχι; Δεν έχει 
θέατρο; Δεν έχει μουσική; Δεν έχει υπόθεση; Τι του λείπει; Τώρα αν αντί για ηθοποιούς έχει 
φιγούρες και αντί για Βέρντι ή Πουτσίνι παίζουν ρεμπέτικο είναι μια άλλη ιστορία που δεν 
θα την αναλύσουμε εδώ. Επί σκηνής: Τραγούδι-μπαγλαμάς-ζήλιες: Κατερίνα, Τσιρίδου, Τρα-
γούδι-μπουζούκι: Σπύρος Πατράς, Τραγούδι-κιθάρα: Νίκος Πρωτόπαππας, Ακορντεόν: Δήμος 
Βουγιούκας, Βιολί: Κυριάκος Γκουβέντας. Πίσω από τον Μπερντέ ο Ηλίας Καρελλάς. Η παρά-
σταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του φεστιβάλ ΛΥΡΙΚΟΣ ΝΟΤΟΣ που συνδιοργανώνει ο 
Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής – Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο, Άλιμος με την Εθνική Λυρική 
Σκηνή.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/6/2021 I 21:30 Φιλαρέτου & Παναγή Τσαλδάρη (επικάλυψη ποταμού)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/6/2021 I 21:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων)

«Σταχομαζώχτρα» - Παιδική Όπερα του Κώστα Μουστάκα πάνω στο διήγημα 
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη
Τα Μουσικά Παραμύθια είναι θέατρο αλλά είναι και όπερα, ή μάλλον κάτι ανάμεσα... Παί-
ζουν και τραγουδούν: Μαρίτα Παπαρίζου, Ρόζα Καπόν-Πουλημένου, Πέτρος Σαλάτας, 
Χρήστος Δεληζώνας, Γιάννης Κάβουρας, Άγγελος Χονδρογιάννης, Διονύσης Τσαντίνης. 
Αφήγηση: Γιώργος Αχλαδιώτης. Μουσική Σύνθεση/Λιμπρέτο: Κώστας Μουστάκας, Σκηνο-
θεσία-Σκηνογραφία: Τάνια Κίτσου, Χορογραφία: Αλέξανδρος Χατζιάρας, Διευθύνει ο Ελευ-
θέριος Καλκάνης. Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του φεστιβάλ ΛΥΡΙΚΟΣ ΝΟ-
ΤΟΣ που συνδιοργανώνει ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής – Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο, 
Άλιμος με την Εθνική Λυρική Σκηνή.
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Στην πανσέληνο του Ιουνίου «ανάβουνε φωτιές στις γειτονιές, του 
Άη Γιάννη αχ πόσα ξέρεις και μου λες, αχ πόσα τέτοια ξέρεις και μου 
λες που ‘χουν… πεθάνει». Ο Δήμος Καλλιθέας με τις τρεις Κοινότητες 
του, αναβιώνουν το έθιμο του κλήδονα, σε τρία γραφικά σημεία της 
πόλης.
Και στα τρία αυτά σημεία ακούγονται ξεχωριστοί μελωδικοί ήχοι από 
τρία διαφορετικά συγκροτήματα, προσφέρεται δωρεάν κρασί ενώ 
θα τηρηθεί το έθιμο με τη φωτιά, για όποιον θελήσει να δοκιμάσει 
τις επιδόσεις του!

Παραδοσιακή Ποντιακή Βραδιά
Η Αδελφότητα Ποντίων «Η Παναγία Γουμερά» παρουσιάζει μελωδίες, τρα-
γούδια και χορούς της παράδοσης των Ελλήνων του Πόντου, υμνώντας τις 
ρίζες, στα χρόνια από τότε μέχρι σήμερα. Παραδοσιακά ακούσματα που με-
γάλωσαν γενιές και γενιές, δίνουν το δικό τους τόνο στην ιστορική πορεία 
ενός λαού.

«Ευρωπαϊκή Ημέρα μουσικής» (Αγίου Πνεύματος)
Οι μαθητές, οι καθηγητές και τα Σύνολα του Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας “Οδυσσέας 
Δημητριάδης” συμμετέχουν στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής παρουσι-
άζοντας δημοφιλή έργα του ρεπερτορίου τους.

Παρουσίαση Χορωδιών Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας 
«Οδυσσέας Δημητριάδης»
Η Μικτή και η Παιδική-Εφηβική Χορωδία του Δήμου Καλλιθέας τρα-
γουδούν στο πλαίσιο του εορτασμού της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μου-
σικής, ερμηνεύοντας ένα πρόγραμμα από ελληνικά και ξένα τρα-
γούδια που όλοι αγαπήσαμε. Συνοδεύει η ορχήστρα «Συγχορδία».

ΠΕΜΠΤΗ 24/6/2021 I ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΕΘΙΜΟΥ ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/6/2021 I 20:30 Πλατεία Τζιτζιφιών

ΤΡΙΤΗ 22/6/2021 I 20:30 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων)

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/6/2021 I 20:30 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων)

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/6/2021 I 21:30 Πεζόδρομος επί της οδού Σαπφούς κοντά στον Ι.Ν. Ευαγγελίστριας 
Θεοτόκου

 «O θίασος Velatοura στην πλατεία» από την ομάδα μουσικού θεάτρου oper(o) 
- Πολιτιστικό Λεωφορείο 
Ένα μπουλούκι. Το λεωφορείο τους είναι παλιό. Φήμες λένε ότι δεν έχει καν μηχανή κι όμως 
κινείται. Ο θίασος κοιμάται μέσα σ’ ένα μπαούλο γεμάτο αρχαία κοστούμια. Τα ρούχα μυ-
ρίζουν ναφθαλίνη μέχρι να φορεθούν. Οι λατέρνες τους γυρίζουν με ταλιράκια μνήμης. 
Οι ηθοποιοί είναι ζωντανοί επειδή θυμούνται. Κάθε νότα το φωνάζει στο κρεσέντο. Κάθε 
στιχάκι σε φινάλε συγκινητικό...Καλλιτεχνική διεύθυνση: Εριφίλη Γιαννακοπούλου, Σκηνο-
θεσία: Ειρήνη Γεωργαλάκη, Σύνθεση-ενορχήστρωση: Φάνης Ζαχόπουλος - Δημήτρης Τά-
σαινας. Παίζουν: Βασίλης Βηλαράς - Παναγιώτης Γαβρέλας - Κάλλια Γερακιανάκη - Εριφίλη 
Γιαννακοπούλου - Ελένη Ζαχοπούλου, Μουσικοί: Φάνης Ζαχόπουλος - Γιάννης Παναγιώτου 

- Ορέστης Πετράκης - Δημήτρης Τάσαινας. Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του φεστιβάλ ΛΥΡΙΚΟΣ ΝΟΤΟΣ που συν-
διοργανώνει ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής – Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο, Άλιμος με την Εθνική Λυρική Σκηνή.
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Μελωδική βραδιά
Η Δημοτική Φιλαρμονική Καλλιθέας κοντά σας για ένα 
ακόμη όμορφο καλοκαιρινό βράδυ με σύγχρονη ελληνική 
μουσική από τον Μάνο Χατζηδάκι, τον Μίκη Θεοδωρά-
κη, τον Τάκη Μωράκη, τον Μίμη Πλέσσα και τον Διονύση 
Σαββόπουλο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/6/2021 I 19:30 Φιλαρέτου & Παναγή Τσαλδάρη (επικάλυψη ποταμού)

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/6/2021 I 21:00 14ο Δημοτικό Σχολείο (Γ. Ιατρίδου 140) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/6/2021 I 20:30 Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής (Ναυάρχου Βότση 
18, πλησίον ΚΠΙΣΝ)

«Αντίγραφα»
Το Εργαστήριο της Ζωγραφικής του Δήμου Καλλιθέας, θα πραγματοποιεί 
υπαίθριο Δρώμενο στο πλαίσιο των ετήσιων δραστηριοτήτων του, όπου 
Ομάδες Σπουδαστών θα δημιουργήσουν αντίγραφα Έργων Ζωγράφων. Η 
άσκηση των «αντιγράφων» είναι μια σημαντική πτυχή της σπουδής των Ει-
καστικών Τεχνών.

«Ανεβαίνοντας τη σκάλα», θεατρική παράσταση 
Μέσα από μια συνεχώς εξελισσόμενη κωμωδία παρακολουθούμε την 
πορεία ενός ανθρώπου και μέσα από αυτήν βλέπουμε να συγκρούονται 
η σοβαρότητα με την ελαφρότητα, η σεμνότητα με την υπεροψία και η 
ιδιοτέλεια με την ανιδιοτέλεια. Βλέπουμε παράλληλα πόσο μπορούν να 
αντέξουν οι φιλίες, πώς μπορούν να εξελιχθούν οι ανθρώπινες σχέσεις 
μέσα από διαφορετικές συνθήκες. Τα πρόσωπα του έργου θαμώνες 
ενός παλιού καφενείου, στα όρια του περιθωρίου δεν είναι οι τέλειοι άν-
θρωποι. Πρωταγωνιστούν: Σπύρος Μπιμπίλας, Άννα Παντζέλη, Γιάννος 
Παπαευσταθίου, Γιώργος Καπετανάκος, Σπύρος Θεοδόσης, Αυγερινός 
Σουλόπουλος, Κατερίνα Φελλά.

 X Από τις 7.30 μ.μ. στο βόρεια τμήμα της πόλης, στην επικάλυψη του ποτα-
μού στην Παναγή Τσαλδάρη, δίπλα στην παιδική χαρά, που συναντά τη Χαμοστέρνας

 X Από τις 8 μ.μ. στο κέντρο, στην περιοχή των προσφυγικών, στην όμορ-
φη γειτονιά που η οδός Σινώπης συναντά τη Αμασείας

 X Από τις 8.30 μ.μ. στις εμβληματικές Τζιτζιφιές, στην οδό Μάκρης, ανάμεσα 
στην Ξενοφώντος και την Κυδωνιών.

Σας περιμένουμε για να αναβιώσουμε όλοι μαζί το έθιμο, που έχει χαθεί εδώ και χρόνια 
από τον αστικό ιστό! 
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ΚΥΡΙΑΚΗ 27/6/2021 I 21:00 Πεζόδρομος επί της οδού Σαπφούς κοντά στον Ι.Ν. Ευαγγελίστριας 
Θεοτόκου 

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/6/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

ΤΡΙΤΗ 29/6/2021 I 19:30 1ο Δημοτικό Σχολείο (Σκρα 35 και Δημοσθένους) 

ΤΡΙΤΗ 29/6/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

ΤΡΙΤΗ 29/6/2021 I 21:30 14ο Δημοτικό Σχολείο (Γ. Ιατρίδου 140) 

Συναυλία με τα «Τραγούδια που αγαπήσαμε»
Την ημέρα των Αγίων Πάντων που γίνεται ο Πανηγυρικός Εσπερινός και η Περιφορά της Ιερής 
Εικόνας, στο γειτονικό πεζόδρομο της Ευαγγελίστριας ξεκινά λίγο μετά μια όμορφη συναυλία 
με τραγούδια που όλοι αγαπάμε και σιγοψιθυρίζουμε.

Προβολή ταινίας «Cosmic Candy» - Ελληνική, έγχρωμη ταινία του 2019, διάρκειας 100’, 
σε σκηνοθεσία Ρηνιώς Δραγασάκη με τους: Μαρία Κίτσου, Μάγια Πιπερά, Κίμωνα Κουρή. 
Η αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια του Καλλιθεάτικου κοινού, “ανοίγει πανιά” και φέτος στα δύο 
καθιερωμένα σημεία της πόλης. Αυτό το πολύμηνο ταξίδι ξεκινά με μία ...απόδραση! Της δημοφιλούς 
πρωταγωνίστριας της μεγάλης τηλεοπτικής επιτυχίας “Αγριες Μέλισσες”, Μαρίας Κίτσου, που αφήνει 
για λίγο το Διαφάνι για να ενσαρκώσει έναν άλλο ξεχωριστό ρόλο.
Μια ιδιόρρυθμη και μοναχική γυναίκα βλέπει τη ζωή της να ανατρέπεται πλήρως, όταν ένα άγνωστο 
κορίτσι εμφανίζεται στην πόρτα της ζητώντας βοήθεια.

Παρουσίαση βιβλίων φιλοσοφίας του Δημήτρη Ντούσα
Ο Καλλιθεάτης συγγραφέας παρουσιάζει τα δύο βιβλία του: «Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία 
της Γλώσσας» και «Γνωσιοθεωρία και Φιλοσοφία του Νου». Ο Δημήτρης Ντούσας είναι δά-
σκαλος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας και δάσκαλος φιλοσοφίας στο Ανοικτό Φιλισο-
φικό Σχολείο και στο Φιλοσοφικό Εργαστήρι για Παιδιά. Για το πρώτο βιβλίο, θα μιλήσει η 
καθηγήτρια Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιάννα Γιαννουλοπούλου και για το 
δεύτερο ο φιλόλογος Πάρης Δάγλας. 

Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας «Cosmic Candy», σε σκηνοθεσία Ρηνιώς Δραγα-
σάκη με τους: Μαρία Κίτσου (Άγριες Μέλισσες), Μάγια Πιπερά, Κίμωνα Κουρή. Ελληνική, 
έγχρωμη ταινία του 2019, διάρκειας 100’

«Ο Πέτρος και ο λύκος», θεατρική παράσταση για μικρούς και μεγάλους
Ο Πέτρος δε φοβάται τους λύκους κι ας λέει ο παππούς ότι είναι επικίνδυνοι…Είναι 
επειδή ο παππούς είχε δει λύκους εκεί τριγύρω, ενώ το αγόρι όχι. Μέχρι βέβαια τη 
μέρα που άφησε ανοιχτή την πόρτα του φράχτη και βγήκε έξω από το κτήμα τους. 
Η συντροφιά του παράξενη! Συνθέτης/Συγγραφέας: Σεργκέι Προκόφιεφ, Θεατρική 
Διασκευή/Σκηνοθεσία: Χρήστος Τριπόδης, Βοηθός Σκηνοθέτη: Δημήτρης Αγοράς, Χο-
ρογραφίες: Χριστίνα Μπίτου. Πρωταγωνιστούν: Ρένος Χαραλαμπίδης, Μάριος Ιβάν 
Παπούλιας (Ενορχήστρωση - Βιολί), Θοδωρής Πιστόλας (Τενόρο σαξόφωνο), Δέσποινα 
Σπανού (Βιολοντσέλο), Δήμητρα Χανιαλάκη (Φλάουτο), Γιώργος Αιμιλιανός Σταυριανός 
(Πιάνο-Πλήκτρα-Κρουστά), Χορεύουν: Χριστίνα Μπίτου, Αριάννα Ζαρμακούπη. 
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ΠΕΜΠΤΗ 1/7/2021 I 21:30 14ο Δημοτικό Σχολείο (Γ. Ιατρίδου 140) 

ΠΕΜΠΤΗ 1/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6/2021 I 20:30 14ο Δημοτικό Σχολείο (Γ. Ιατρίδου 140) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/6/2021 I 19:30 Δημοτική Πινακοθήκη «ΣΟΦΙΑ ΛΑΣΚΑΡΙΔΟΥ» (Λασκαρίδου 120) 

«Κοίτα με γλυκιά μου αγάπη» - Συναυλία με τον Θοδωρή Κοτονιά και τους «Ετερονήμισυ»
Ο Θοδωρής μαζί με «Τα Κλειδιά», το ομώνυμο τραγού-
δι του άλμπουμ, ταξίδεψε με τη μουσική του σε όλη την 
Ελλάδα και το εξωτερικό, συναντήθηκε με αρκετούς καλ-
λιτέχνες στο στούντιο ή επί σκηνής και καθιέρωσε την 
συναισθηματική ερμηνεία του, που συμπληρώνεται από 
rock και παραδοσιακούς ήχους. Οι «Έτερονήμισυ» είναι 
ένα από τα ενδιαφέροντα και ταυτόχρονα πολυπληθή συ-
γκροτήματα των τελευταίων χρόνων. 

Προβολή ταινίας «Χωρίς Οικογένεια» - Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 2018, διάρ-
κειας 105’, σε σκηνοθεσία Αντουάν Μπλοσιέ με τους: Βιρζινί Λεντουαγιέν, Ζακ Πε-
ρέν, Μαλόμ Πακουέν, Ντανιέλ Οτέιγ
Στα τέλη του 19ου αιώνα ο ορφανός Ρεμί βρίσκεται υπό την επιμέλεια του πλανόδιου μουσι-
κού Βιταλίς, με τον οποίο διασχίζουν την επαρχιακή Γαλλία. Και όταν έρθει η ώρα να μάθει το 
μυστικό της καταγωγής του, ο μικρός Ρεμί θα βρεθεί προ εκπλήξεως.

Προβολή ταινίας «Περιφρόνηση» - Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 1963, διάρκειας 103’, σε σκη-
νοθεσία Ζαν Λικ Γκοντάρ με τους: Μπριζίτ Μπαρντό, Μισέλ Πικολί, Τζακ Πάλανσ, Φριτς Λανγκ 
Δυσαρεστημένος από την καλλιτεχνική προσέγγιση του σκηνοθέτη του, ένας Αμερικανός παραγωγός προσλαμβάνει 
έναν Γάλλο συγγραφέα για να διασκευάσει σεναριακά την «Οδύσσεια» με εμπορικότερο πνεύμα. Ο τελευταίος θα παγι-
δευτεί δημιουργικά, οδηγώντας σε αδιέξοδο ακόμη και την προσωπική του ζωή.

Καλοκαιρινά δρώμενα του Ποντιακού Ελληνισμού
Εκδήλωση από τον Πολιτιστικό Φορέα Ποντίων Καλλιθέας ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΝΤΟΥ, με τραγούδια από τους 
μαθητές του τμήματος ποντιακής λύρας του συλλόγου το οποίο επιμελείται ο Δημήτρης Κοσμίδης. Η 
παιδική θεατρική ομάδα του συλλόγου θα παρουσιάσει στην Ποντιακή διάλεκτο το βραβευμένο, από 
την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών, έργο «Το μαεμένον λαήν» του Γιάννη Κοσμίδη. Το χορευτικό τμήμα 
θα παρουσιάσει ενότητες χορών από διάφορες περιοχές του Πόντου.

«Ταυτόχρονα», έκθεση Φωτογραφίας
Εγκάινια της ετήσιας έκθεσης της Ομάδας Φωτογραφίας του Δήμου Καλλιθέας. Περιλαμβάνει φωτογραφίες που τραβή-
χτηκαν την περίοδο του lockdown, ενός εγκλεισμού επώδυνου που γέννησε και δημιούργησε μοναδικές στιγμές άλλοτε 
θλιβερές και άλλοτε βαθιά συγκινητικές. Επικεντρώνεται όμως στην πίστη ότι υπάρχει και η άλλη όψη μιας ζωής που 
παραμένει επίμονα αισιόδοξη πίσω από τις κλειστές πόρτες των σπιτιών, στην νοσταλγία χαρούμενων γιορτών (που θα 
ξαναγίνουν), στην φωτογράφιση της φύσης που δεν σταματάει τον αέναο κύκλο της. Θα εκτεθούν επίσης portfolio με 
ελεύθερο θέμα. Διάρκεια έκθεσης μέχρι 7/7/2021.
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«Μ’ απατά δεν μ’ απατά», θεατρική παράσταση
Το ερώτημα αυτό απασχολεί τα ζευγάρια του έργου μας. Για να αποκαλύψουν το 
μέγεθος της απιστίας των συντρόφων τους θα προσπαθήσουν να τους απατήσουν 
με προσφερόμενους εραστές και ερωμένες. Όταν όλα τα ζευγάρια νόμιμα ή μη συ-
ναντηθούν στο ίδιο ξενοδοχείο θα εμπλακούν σε ένα ατελείωτο ξεκαρδιστικό μπέρ-
δεμα. Του Ζορζ Φεντώ σε διασκευή-σκηνοθεσία Γιώργου Γαλάντη από το Θεατρικό 
Εργαστήρι του Δήμου Καλλιθέας. Μουσικές διασκευές: Γιώργος Μισετζής. Τραγούδι: 
Μαρία Καλάγκια. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/7/2021 I 21:30 14ο Δημοτικό Σχολείο (Γ. Ιατρίδου 140) 

ΣΑΒΒΑΤΟ 3/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Προβολή ταινίας «Το Τελευταίο Σημείωμα» - Ελληνική, έγχρωμη 
ταινία του 2017, διάρκειας 117’, σε σκηνοθεσία Παντελή Βούλγαρη 
με τους: Αντρέα Κωνσταντίνου, Αντρέ Χένικε, Βασίλη Κουκαλάνι, 
Μελία Κράιλινγκ, Τάσο Δήμα
Η αληθινή ιστορία του 34χρονου Ναπολέοντα Σουκατζίδη, ο οποίος εκτε-
λούσε χρέη διερμηνέα για τον Γερμανό διοικητή του στρατοπέδου Χαϊδαρί-
ου Καρλ Φίσερ και ήταν ένας από τους 200 αγωνιστές οι οποίοι εκτελέστη-
καν στην Καισαριανή την 1η Μαΐου 1944.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/7/2021 I 21:30 14ο Δημοτικό Σχολείο (Γ. Ιατρίδου 140)

 «Το νυφικό κρεβάτι», θεατρική παράσταση των Ρήγα - Αποστόλου
Η Αγνή και ο Μάικ, οι ήρωες του έργου συναντιούνται, ερωτεύονται, παντρεύονται, αγαπιούνται, μεγαλώ-
νουν ουσιαστικά μαζί, όπως μεγαλώνουν και τα παιδιά τους, περνάνε όλες τις δυσκολίες που προκύπτουν 
από την απιστία του ενός προς τον άλλον, ζούνε και προσπαθούν μαζί να αντιμετωπίσουν την εφηβεία των 
παιδιών τους, το φευγιό των παιδιών από το σπίτι, τους ομηρικούς καβγάδες τους που καταλήγουν πάντα 
σε γλυκούς συμβιβασμούς, την αμφισβήτηση του ενός προς τον άλλον, μέχρι και το τέλος που αποφασί-
ζουν να απομονωθούν σε ένα μικρό σπίτι στην εξοχή δίπλα στη θάλασσα. Συγγραφέας: Γιαν Ντε Χάρτογκ, 
Διασκευή – Απόδοση: Αλέξανδρος Ρήγας – Δημήτρης Αποστόλου, Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας, βοηθός 
σκηνοθέτη: Δημήτρης Αγοράς. Πρωταγωνιστούν: Ορέστης Τζιόβας – Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

Προβολή ταινίας «Παιχνίδια Ζευγαριών» - Γαλλική, έγχρωμη ταινία 
του 2018, διάρκειας 108’, σε σκηνοθεσία Ολιβιέ Ασαγιάς με τους: Ζιλιέτ 
Μπινός, Γκιγιόμ Κανέ, Βενσάν Μακέν, Νορά Χαμζαουί
Ένας Γάλλος συγγραφέας, ο εκδότης του και οι σύζυγοί τους βρίσκονται μπλεγμένοι σε 
ένα γαϊτανάκι φιλοδοξιών, απιστιών, συμβιβασμών, κρίσιμων αποφάσεων και συμπτω-
μάτων κρίσης της μέσης ηλικίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Θέατρο Σκιών του Τάσου Γεωργίου «Το ηρωικό ‘21 και ο Καραγκιόζης αρμα-
τολός» - 9η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 200 
ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-2021)
Φέτος η χώρα μας γιορτάζει τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Διακόσια χρόνια ελευθε-
ρίας και ανεξαρτησίας που το θέατρο σκιών τιμά με το δικό του τρόπο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/7/2021 I 20:30 Πεζόδρομος επί της οδού Σαπφούς κοντά στον  
Ι.Ν. Ευαγγελίστριας Θεοτόκου 
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«Ο Καραγκιόζης δάσκαλος»
Ο Χατζηαβάτης ψάχνει να βρει ένα δάσκαλο, ώστε να μορφωθούν τα ελλη-
νόπουλα και να περιφρουρήσουν έτσι την πολιτιστική τους κληρονομιά. Ο 
ευφυής ήρωας Καραγκιόζης αναλαμβάνει την εκπαίδευση... 

ΤΡΙΤΗ 6/7/2021 I 20:30 2ο Γυμνάσιο (Μεγαλουπόλεως 21) Θέατρο Σκιών του Τάσου Γεωργίου 

«Ταξιδιώτες ζωής», θεατρική παράσταση
Επαναλαμβάνεται η παράσταση σε σκηνοθεσία και διασκευή του ηθοποιού και σκηνοθέτη Στέλιου 
Καλαθά. Ο θίασος ομάδας «Αρτ» της Συναισθηματικής Διαλεκτικής αποτελείται από 20 μέλη. Τα πιο 
μεγάλα ταξίδια είναι εκείνα που κάνουμε μέσα μας...

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/7/2021 I 21:30 14ο Δημοτικό Σχολείο (Γ. Ιατρίδου 140) 

ΔΕΥΤΕΡΑ 5/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Προβολή ταινίας «Χορωδία» - Αμερικανική, έγχρωμη ταινία του 2014, διάρκει-
ας 103’, σε σκηνοθεσία Φρανσουά Ζιράρ με τους: Ντάστιν Χόφμαν, Ντέμπρα 
Γουίνγκερ, Γκάρετ Γουόρινγκ
Μεγαλώνοντας με την αλκοολική μητέρα του στο Τέξας, ο 11χρονος, προικισμένος φωνητι-
κά Στετ θα βρεθεί σε ένα μουσικό σχολείο υψηλών απαιτήσεων στην ανατολική ακτή, αλλά 
η προβληματική συμπεριφορά του θα τον εμποδίσει να γίνει μέλος της διάσημης χορωδίας 
του Άντον Καρβέλ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/7/2021 I 21:30 14ο Δημοτικό Σχολείο (Γ. Ιατρίδου 140) 

«Ταξιδιώτες ζωής», θεατρική παράσταση
Η Θεατρική ομάδα «Αρτ» της Συναισθηματικής Διαλεκτικής, σε σκηνοθεσία και διασκευή του ηθοποιού και 
σκηνοθέτη Στέλιου Καλαθά, με 20μελή θίασο, παρουσιάζει μια σπονδυλωτή παράσταση με κεντρικό της άξο-
να τα ταξίδια και μας μεταφέρει μέσα από εξαιρετικά θεατρικά κείμενα στους εκάστοτε σταθμούς της ζωής. 
Αυτή η παράσταση αποδεικνύει πως το σημαντικότερο όλων είναι να ανακαλύψουμε, να αγαπήσουμε και να 
κάνουμε καλύτερο τον εαυτό μας. Μιλάει για τα ταξίδια ζωής που δεν πραγματοποιήσαμε, που φοβηθήκαμε 
να αποφασίσουμε ή που δεν έπρεπε να είχαμε κάνει! Για όσα τοποθετούμε στις προσωπικές μας αποσκευές 
και όσα αφαιρούμε, γιατί ο …όγκος τους μας βαραίνει…

Προβολή ταινίας «Το Μαγικό Χαλί» - Δανέζικη, έγχρωμη, μεταγλωττισμένη animation ταινία 
του 2018, διάρκειας 81’, σε σκηνοθεσία Κάρστεν Κίλεριχ. Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Ένα ιπτάμενο χαλί πέφτει στα χέρια του Χότζα, ενός νεαρού βοσκού ο οποίος γίνεται στόχος ενός ραδιούρ-
γου βεζίρη κι ενός άπληστου σουλτάνου.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Ταξιδιώτες ζωής...
Σκηνοθεσία: Στέλιος Καλαθάς
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Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας «Το Πρώτο Ραντεβού», σε σκηνοθεσία Ρί-
τσαρντ Τέιν με τους: Τίκα Σάμπτερ, Πάρκερ Σόγιερς. Αμερικανική, έγχρωμη ταινία του 
2016, διάρκειας 84’.

ΠΕΜΠΤΗ 8/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Προβολή ταινίας «Η Τζέιν Πήρε το Όπλο της» - Αμερικανική, έγχρωμη ταινία 
του 2015, διάρκειας 98’, σε σκηνοθεσία Γκάβιν Ο’Κόνορ με τους: Τζόελ Έντγκερ-
τον, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Ροντρίγκο Σαντόρο, Νάταλι Πόρτμαν
Όταν ο άντρας της επιστρέφει σπίτι βαριά πληγωμένος, με μια αδίστακτη συμμορία στο 
κατόπι του, η Τζέιν απομακρύνει τη μικρή κόρη της και ζητά βοήθεια από έναν πιστολέρο 
με τον οποίο είχε σχέση στο παρελθόν. Εκείνος αρχικά αρνείται, αλλά τελικά αποφασίζει 
να σταθεί δίπλα της σε μια εντελώς άνιση κατά τα φαινόμενα μάχη.

ΤΡΙΤΗ 6/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

Προβολή ταινίας «Το Πρώτο Ραντεβού» - Αμερικανική, έγχρωμη ταινία 
του 2016, διάρκειας 84’, σε σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Τέιν με τους: Τίκα Σά-
μπτερ, Πάρκερ Σόγιερς
Το καλοκαίρι του 1989 ο νεαρός νομικός σύμβουλος Μπαράκ Ομπάμα κλείνει ένα 
επαγγελματικό ραντεβού με τη συνάδελφό του δικηγόρο Μισέλ Ρόμπινσον. Το μελ-
λοντικό προεδρικό ζευγάρι θα περάσει μια ημέρα μαζί, η οποία ξεκινάει από μια έκθε-
ση τέχνης και τελειώνει με την προβολή του «Κάνε το Σωστό» του Σπάικ Λι.

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7/2021 I 20:30 4ο Λύκειο (Άγιος Νικόλαος, Ελ. Βενιζέλου 175) 

16η Συνάντηση Φιλαρμονικών Ορχηστρών στο Δήμο Καλλιθέας
Ο ετήσιος θεσμός της συνάντησης φιλαρμονικών στο Δήμο μας συνεχίζε-
ται φέτος με την 16η Συνάντηση Φιλαρμονικών Ορχηστρών. Οι Φιλαρμονι-
κές Ορχήστρες των Δήμων Καλλιθέας, Γλυφάδας, Αγίας Παρασκευής και 
Πετρούπολης σας υπόσχονται ένα αξέχαστο μουσικό απόγευμα!   

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

ΤΡΙΤΗ 6/7/2021 I 20:45 4ο Λύκειο (Άγιος Νικόλαος, Ελ. Βενιζέλου 175)

«Κρουαζιέρα για δύο» Βαγγέλης Γερμανός – Μιρέλα Πάχου
Το πιο καλοκαιρινό ντουέτο που θα μπορούσατε να φανταστείτε! Η Μιρέλα Πάχου με την αστείρευτη ενέρ-
γεια, το φωτεινό χαμόγελο και φυσικά...το ακορντεόν της και ο αγαπημένος τροβαδούρος με τη βελούδινη 
φωνή, Βαγγέλης Γερμανός σαλπάρουν μαζί αυτό το καλοκαίρι. Ενώνουν τη θετική τους ενέργεια και τις 
γνωστές τους επιτυχίες και μας ταξιδεύουν σε εξωτικούς μουσικούς προορισμούς. Οι βραδιές θα είναι 
γεμάτες swing και latin, νησιώτικα και λαϊκά, κέφι και φαντασία! Συμμετέχουν οι μουσικοί: Δημήτρης Μουτά-
φης, μπάσο και Δημήτρης Σινογιάννης, ηλεκτρική κιθάρα.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/7/2021 I 20:30 Φιλαρέτου & Παναγή Τσαλδάρη (επικάλυψη ποταμού) 

Θέατρο Σκιών του Τάσου Γεωργίου «Ο Αθανάσιος Διάκος στο μοναστήρι»  
- 10η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 200 ΕΤΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-2021)
200 χρόνια από τότε που γενναίοι άνθρωποι πολέμησαν για το όνειρο μίας καλύτερης 
Ελλάδας. 200 χρόνια ελευθερίας και ανεξαρτησίας, σε μια ειδική παρουσία του θεάτρου 
σκιών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/7/2021 I 20:45 4ο Λύκειο (Άγιος Νικόλαος, Ελ. Βενιζέλου 175) 

«Μορφές κληρικών και Λαϊκών που αγωνίστηκαν, πάλεψαν ή θυσιά-
στηκαν για την προετοιμασία και τον Αγώνα για την Ελευθερία στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη» - 11η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-2021)
Το Ίδρυμα Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, με την ευλογία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου, επιστρέφει δυναμικά στις ζωντανές συναυλίες Παραδοσιακής και Βυζαντινής Μουσικής, σε συνεργασία 
με τον Δήμο Καλλιθέας. Οι ιστορικές αναφορές τους και τα τραγούδια τους που εξιστορούν τον Αγώνα του Κλήρου και των 
αγωνιστών για μια Ελεύθερη Ελλάδα. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Γιάννης Παυλόπουλος, Ορχήστρα Ιδρύματος Μουσικής Ι.Α.Α. «ΟΡ.Ι-
.Μ.Α.Α.» Διεύθυνση Στέλλα Βαλάση. Τη συναυλία θα παρουσιάσει ο γενικός διευθυντής του Ιδρύματος, αρχιμανδρίτης Ειρηναίος 
Νάκος ο οποίος θα συμμετέχει και καλλιτεχνικά.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Προβολή ταινίας «ΚΑΙΣΑΡ ΚΑΙ ΡΟΖΑΛΙ» - Συμπαραγωγή Γαλλίας, Ιταλίας, Γερ-
μανίας, έγχρωμη ταινία του 1972, διάρκειας 104’, σε σκηνοθεσία Claude Sautet με 
τους: Yves Montand, Romy Schneider, Sami Frey
Μια νέα και όμορφη γυναίκα ζει ευτυχισμένη πλάι σ’ έναν γοητευτικό και πλούσιο άνδρα, που 
το μόνο του ελάττωμα είναι ότι είναι υπερβολικά σίγουρος για τον εαυτό του. Μια μέρα, εντε-
λώς αναπάντεχα, έτσι συμβαίνει τις περισσότερες φορές - τα γαλήνια συναισθηματικά νερά της 
Ροζαλίν ταράζονται από την εμφάνιση του παλιού νεανικού έρωτά της.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Προβολή ταινίας «Pele: Η Ιστορία Ενός Θρύλου» - Αμερικανική, έγχρωμη ταινία του 
2016, διάρκειας 107’, σε σκηνοθεσία Τζεφ και Μάικλ Ζίμπαλιστ με τους: Ροντρίγκο Σα-
ντόρο, Βίνσεντ ντ’Ονόφριο, Κέβιν ντε Πάουλα, Λεονάρντο Λίμα Καρβάλιο
Την παραμονή του μεγάλου τελικού στο EURO 2021 προβάλλεται η ταινία για τον “βασιλιά” του 
ποδοσφαίρου. Ο πάμφτωχος Έντσον Αράντες ντο Νασιμέντο καταφέρνει να ξεπεράσει όλες τις 
κοινωνικές αντιξοότητες και, ως Πελέ, να οδηγήσει στα 18 του χρόνια την εθνική Βραζιλίας στην 
κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10/7/2021 I 21:30 Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής (Ναυάρχου Βότση 18, 
πλησίον ΚΠΙΣΝ) 

Θεατρική Παράσταση «1821-2021 ΚΑΙ ΣΑΝ ΠΡΩΤΑ ΑΝΔΡΙΩΜΕΝΗ, 
ΧΑΙΡΕ, Ω ΧΑΙΡΕ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!» - 12η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛ-
ΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
(1821-2021)
Αφιερωματική εκδήλωση για την Παλιγγενεσία στη σκηνή με κείμενα μεγάλων 
δημιουργών. Δώδεκα ηθοποιοί του Θεατρικού Εργαστηρίου Καλλιθέας, ερμη-
νεύουν έργα των: Διονύσιου Σολωμού, Ανδρέα Κάλβου, Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, 
Κωστή Παλαμά, Κωνσταντίνου Καβάφη, Γεωργίου Στρατήγη, Βίκτωρος Ουγκώ, 
Λόρδου Μπάιρον, αποσπάσματα από βιβλία του Δημητρίου Βικέλα και της Ελέ-

νης Χωρεάνθη. Συγκρότηση θεάματος και γενική επιμέλεια Γιώργου Γαλάντη. Επιλογή κειμένων – παρουσίαση: η Μαρία Αμέντα.
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ΤΡΙΤΗ 13/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Προβολή ταινίας «Ο Κύριος & το Όπλο» - Αμερικανική, έγχρωμη ταινία του 2018, 
διάρκειας 93’, σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Λόουερι με τους: Ρόμπερτ Ρέντφορντ,  
Κέισι Άφλεκ, Σίσι Σπέισεκ, Ντάνι Γκλόβερ
Παρών σε μια ληστεία τραπέζης που διέπραξε η συμμορία του 70χρονου Φόρεστ Τάκερ, ο 
αστυνομικός Τζον Χαντ βάζει σκοπό να συλλάβει τα μέλη της.

Θέατρο Σκιών του Νίκου Μπαρμπούτη «Ο Καραγκιόζης βαρκάρης»
Τα θέματα των έργων του Θεάτρου Σκιών είναι συνήθως σατιρικά, προκαλώντας γέλιο στους θεατές ενώ 
πολλές φορές αναφέρονται σε πραγματικά και σύγχρονα ζητήματα που ενδιαφέρουν τον κόσμο. 

ΤΡΙΤΗ 13/7/2021 I 20:30 Αύλειος χώρος Ι.Ν. Μεταμόρφωσης του Σωτήρος

«Το όνομά μου Ελευθερία» - Θεατρική παράσταση 13η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-2021)
Η Θεατρική ομάδα +αίσθημα της Συναισθηματικής Διαλεκτικής με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων 
από την Ελληνική Επανάσταση παρουσιάζει το έργο που βασίζεται στο δραματικό ειδύλλιο του Σπυρίδωνος 
Περεσιάδη, «Εσμέ». Την διασκευή του έργου και τη σκηνοθεσία της παράστασης, υπογράφει ο ηθοποιός και 
σκηνοθέτης Στέλιος Καλαθάς. Η δράση διαδραματίζεται στα Καλάβρυτα λίγο πριν το ξέσπασμα της ελληνι-
κής επανάστασης του 1821. Δύο ερωτευμένοι νέοι, ο Έλληνας Δρόσος και η Τουρκάλα Εσμέ, δεν μπορούν 
να ελπίζουν για το μέλλον της σχέσης τους αφού έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις αντιρρήσεις των 
οικογενειών τους, αλλά και τα προσωπικά τους διλήμματα απέναντι σε θέματα πατρίδας και θρησκείας. Την 
παράσταση πλαισιώνει ζωντανή μουσική. Παίζουν οι: Γιάννης Βαλληνδράς, Δημήτρης Μπούρας, Γιάννης 
Γκούλτας, Περικλής Παπαδημητρίου, Σοφία Ρίζου, Όλγα Τσαρσιταλίδη, Ελένη Βογιατζή, Ελένη Τζιαμουρά-
νη, Φανή Γιαννακοπούλου, Ανθή Γριβέα, Κατερίνα Πέρρυ. 

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/7/2021 I 21:30 Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής  
(Ναυάρχου Βότση 18, πλησίον ΚΠΙΣΝ)

Προβολή ταινίας «Φαντασία» - Ελληνική, έγχρωμη ταινία του 2019, διάρκειας 
96’, σε σκηνοθεσία Αλέξη Καρδαρά με τους: Στέλιο Μάινα, Γιάννη Στάνκογλου, 
Βίκυ Παπαδοπούλου, Ρένα Μόρφη
Στην Αθήνα του 1993 μια νεαρή τραγουδίστρια καταφθάνει από την επαρχία στο νυχτερι-
νό κέντρο «Χάντρες» και γίνεται πρώτο όνομα δίπλα στο βετεράνο μπουζουξή και συνθέ-
τη Βλάση Χρηστάκη. Η γνωριμία της με το λαϊκοπόπ είδωλο Νίκο Κόκκινο όμως θα είναι 
καθοριστική και ο έρωτάς τους θα αλλάξει τη ζωή και των τριών τους για πάντα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Προβολή ταινίας «Ο Μαγικός Κήπος» - Γαλλική, έγχρωμη, μετα-
γλωττισμένη animation ταινία του 2017, διάρκειας 88’, σε σκηνοθεσία 
Αρνό Μπουρόν, Αντούν Κρινγκ. Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Η άφιξη του Απόλο, ενός γρύλου περιπλανώμενου σόουμαν, στο χωριό των με-
λισσών θα αναστατώσει την τακτοποιημένη καθημερινότητά τους και θα ρίξει 
άθελά του τη σοφή, καλοκάγαθη βασίλισσά τους στην παγίδα της παμπόνηρης 
ξαδέρφης της Γουέντι, η οποία θέλει να τη διαδεχτεί.

ΚΥΡΙΑΚΗ 11/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 
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Προβολή ταινίας «Σπίτι μου, Σπιτάκι μας» - Αμερικανική, έγχρωμη ταινία του 
2017, διάρκειας 97’, σε σκηνοθεσία Χάλι Μέγιερς – Σάιερ με τους: Ρις Γουίδερ-
σπουν, Μάικλ Σιν, Λέικ Μπελ, Κάντις Μπέργκεν
Σε διάσταση με τον σύζυγό της και με δύο μικρές κόρες, η Άλις συναντά στα τεσσαρακοστά της 
γενέθλια τρεις νεαρούς που έχουν έρθει στο Λος Άντζελες για να αναζητήσουν την τύχη τους 
στη showbiz. Συμφωνεί να τους φιλοξενήσει προσωρινά, με απρόβλεπτες για όλους εξελίξεις.

ΠΕΜΠΤΗ 15/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

«Υμνωδία 1821» - 15η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-2021)
Ο Δήμος Καλλιθέας παρουσιάζει την πρεμιέρα του ορατορίου “Υμνωδία 1821” του Ορέστη 
Μπαζού. Αφήγηση: Γεράσιμος Σκιαδαρέσης. Πρωταγωνιστούν: Μαρίτα Παπαρίζου (μεσό-
φωνος) και Νίκος Συρόπουλος (βαθύφωνος). Η Μαρία Μπαζού διευθύνει το Χορωδιακό 
Σύνολο και την Ορχήστρα Δωματίου Filii Notas.

ΠΕΜΠΤΗ 15/7/2021 I 20:15 10ο Δημοτικό Σχολείο (Ηρακλέους και Αχιλλέως) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Προβολή ταινίας «IN BED WITH VICTORIA» - Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 2014, διάρκειας 
94’, σε σκηνοθεσία Justine Triet με τους: Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud, Laurent 
Poitrenaux
Η Βικτόρια Σπικ, μια σεξομανής, εργασιομανής, εγωίστρια δικηγόρος-εγκληματολόγος με απόλυτο συναισθη-
ματικό κενό, γνωρίζει σε γάμο των φίλων τη Σαμ, μια πρώην έμπορο ναρκωτικών, μπέιμπι-σίτερ και εκπαι-
δευόμενη δικηγόρο, μαζί με τον σέξι αλλά αδιάφορο σύντροφο της, Βενσάν. Την επόμενη ημέρα, ο Βενσάν 
βρίσκεται κατηγορούμενος για απόπειρα φόνου από τη φίλη του. Ο μοναδικός μάρτυρας στο γεγονός είναι 
ο σκύλος του θύματος. Μετά από ενδοιασμούς, η Βικτόρα αναλαμβάνει να υπερασπιστεί τη Σαμ και την προ-
σλαμβάνει ως βοηθό. Αλλά αυτό είναι η αρχή των μπελάδων για τη Βικτόρια...

«Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο Νο2», συναυλία με τον Δάκη
«Τόσα καλοκαίρια...», στην πρώτη γραμμή του ελληνικού τραγουδιού ο αγαπη-
μένος Δάκης θα μας χαρίσει μια αξέχαστη βραδιά. Μετά την απόλυτα επιτυχη-
μένη συναυλία του Πασχάλη, το περσινό καλοκαίρι, οι δεκαετίες ‘60, ‘70, ‘80, 
παίρνουν το προσωπικό τους μερίδιο με τον Δάκη στον ίδιο χώρο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14/7/2021 I 20:30 4ο Λύκειο (Άγιος Νικόλαος, Ελ. Βενιζέλου 175) 

«Το όνομά μου Ελευθερία» Θεατρική παράσταση - 14η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-
2021)
Επαναλαμβάνεται η παράσταση της Θεατρικής ομάδας +αίσθημα της Συναισθηματικής Δι-
αλεκτικής με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, σε δια-
σκευή του έργου «Εσμέ» και σκηνοθεσία Στέλιου Καλαθά με τους: Γιάννη Βαλληνδρά, Δημή-
τρη Μπούρα, Γιάννη Γκούλτα, Περικλή Παπαδημητρίου, Σοφία Ρίζου, Όλγα Τσαρσιταλίδη, 
Ελένη Βογιατζή, Ελένη Τζιαμουράνη, Φανή Γιαννακοπούλου, Ανθή Γριβέα, Κατερίνα Πέρρυ.

ΤΡΙΤΗ 13/7/2021 I 21:30 Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού και Αναψυχής  
(Ναυάρχου Βότση 18, πλησίον ΚΠΙΣΝ) 
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«Μια Ιταλίδα απ’ την Κυψέλη» Παράσταση του Θεατρικού Εργαστηρίου 
Καλλιθέας
Επαναλαμβάνεται το έργο των Τσιφόρου - Βασιλειάδη σε διασκευή, διδασκαλία, σκηνο-
θεσία Μάνου Χατζηγεωργίου από το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου Καλλιθέας.

ΚΥΡΙΑΚΗ 18/7/2021 I 20:30 5ο Δημοτικό Σχολείο (Σαπφούς & Καλυψούς

Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας «Jackie», σε σκηνοθεσία Πάμπλο Λαραΐν με 
τους: Νάταλι Πόρτμαν, Πίτερ Σάρσγκαρντ, Μπίλι Κράνταπ, Γκρέτα Γκέργουιγκ. Αμε-
ρικανογαλλική, έγχρωμη ταινία του 2016, διάρκειας 100’

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

«Μια Ιταλίδα απ’ την Κυψέλη» - Παράσταση του Θεατρικού Εργαστηρίου 
Καλλιθέας
Ο Αντώνης ολοκληρώνοντας τις σπουδές του επιστρέφει στην Αθήνα παντρεμένος 
με μια Ιταλίδα. Η νεόπλουτη αδελφή του και όλη η οικογένεια του ενθουσιάζονται 
γιατί η νύφη δεν είναι Ελληνίδα, αλλά ξένη. Ο θαυμασμός για την νεοφερμένη θα αλ-
λάξει τους κανόνες του σπιτιού αλλά θα προκαλέσει μπερδέματα και ξεκαρδιστικές 
καταστάσεις μέχρι να αποκαλυφθεί η φάρσα που έχει παιχτεί. Ένα έργο των Τσιφό-
ρου - Βασιλειάδη, σε σκηνοθεσία Μάνου Χατζηγεωργίου.

ΣΑΒΒΑΤΟ 17/7/2021 I 20:30 5ο Δημοτικό Σχολείο (Σαπφούς & Καλυψούς) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Προβολή ταινίας «Jackie» - Αμερικανογαλλική, έγχρωμη ταινία του 2016, διάρκειας 100’, σε σκηνο-
θεσία Πάμπλο Λαραΐν με τους: Νάταλι Πόρτμαν, Πίτερ Σάρσγκαρντ, Μπίλι Κράνταπ, Γκρέτα Γκέρ-
γουιγκ
Μία εβδομάδα μετά τη δολοφονία του άντρα της, του προέδρου των ΗΠΑ Τζον Κένεντι, η τέως πρώτη κυρία δίνει 
συνέντευξη σε έναν δημοσιογράφο και ανακαλεί στη μνήμη της τις τελευταίες χαοτικές ημέρες.

Θέατρο Σκιών του Τάσου Γεωργίου «Ο καπετάν Αστραπόγιαννος και τα φαντά-
σματα του Βρυώνη»
Το νόημα του 1821 είναι μία λέξη. Ελευθερία! Είναι αυτό που κατάφερε το μικρό μας έθνος. 
Είναι αυτό που ο Καραγκιόζης τιμά με το δικό του τρόπο.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/7/2021 I 20:30 1ο Δημοτικό Σχολείο (Σκρα 35 και Δημοσθένους) 
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ΚΥΡΙΑΚΗ 18/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

Προβολή ταινίας «Οι Σκανταλιάρηδες» - Γερμανική, έγχρωμη, μεταγλωτ-
τισμένη animation ταινία του 2019, διάρκειας 76’, σε σκηνοθεσία Ούτε φον 
Μίνχαου - Πολ. Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Εδώ και 200 χρόνια οι Σκανταλιάρηδες, μικροσκοπικά ξωτικά που βοηθούσαν κρυφά 
τους ανθρώπους, κρύβονται μακριά τους σε μυστικές υπόγειες κατοικίες. Μία μέρα, 
όμως, η ζωηρούλα Έλφι αποφασίζει να αψηφήσει τους περιορισμούς και με δύο φί-
λους της σκαρφαλώνει στην επιφάνεια της γης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/7/2021 I 20:45 Πλατεία Τζιτζιφιών

Ρεμπέτικο Τριήμερο, «Μαγικό ταξίδι στο Ρεμπέτικο» 
Το Ρεμπέτικο Τριήμερο, θεσμός χρόνων στην πόλη, ξεκινά με την Εβελίνα Αγγέλου, που γνωρίσαμε στο πλάι 
του Στέλιου Βαμβακάρη, και μέσα από πολλές άλλες συνεργασίες όπως με την Λίνα Νικολακοπούλου και τη 
Δάφνη Αλεξανδρή. Θα τη δούμε και θα την ακούσουμε σε μεγάλα τραγούδια που ερμήνευσαν η Ρόζα, η Νίνου, 
η Χασκήλ, η Γκρέυ, ο Στράτος Παγιουμτζής, ο Νταλγκάς και η Σωτηρία Μπέλλου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Προβολή ταινίας «Ο Σύμβουλος» - Αμερικανοκαναδέζικη, έγχρωμη ταινία του 
2016, διάρκειας 108’, σε σκηνοθεσία Μαρκ Γουίλιαμς με τους: Τζέραρντ Μπάτ-
λερ, Άλισον Μπρι, Γουίλεμ Νταφόε, Άλφρεντ Μολίνα
Ένας επιτυχημένος υπάλληλος σε γραφείο εύρεσης εργασίας αναγκάζεται να αναθεωρήσει 
τις προτεραιότητές του όταν ένα απρόσμενο συμβάν κλονίζει την οικογένειά του.

ΤΡΙΤΗ 20/7/2021 I 20:30 Αύλειος χώρος Δημοτικού Σταδίου “Γρηγόρης Λαμπράκης” 

Θέατρο Σκιών του Νίκου Μπαρμπούτη «Το φάντασμα του σαραγιού»
Είναι καμπούρης και περιστοιχίζεται από την οικογένειά του, το φίλο του Χατζηαβάτη, το θείο 
του Μπάρμπα-Γιώργο και άλλους χαρακτήρες. Ζει σε παράγκα (Η παράγκα του Καραγκιόζη), εί-
ναι ξυπόλητος και μένει απέναντι από το σεράι (το παλάτι) του Βεζίρη. Είναι ο αγαπημένος μας 
Καραγκιόζης σε νέες περιπέτειες.

ΤΡΙΤΗ 20/7/2021 I 20:45 Πλατεία Τζιτζιφιών

Ρεμπέτικο Τριήμερο «Το Ρεμπέτικο και Λαϊκό Τραγούδι στις Γει-
τονιές της Αθήνας»
Η Μαριώ και ο Λάμπρος Καρελάς με θητεία πολλών χρόνων στην υπηρεσία 
του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού, μας καλούν σε μια μουσική βόλτα 
στους δρόμους του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού που γεννήθηκε στις 
γειτονιές αυτής της πόλης μέσα απ’τα τραγούδια των κορυφαίων συνθετών 
και τραγουδιστών όλων των εποχών της ελληνικής λαϊκής σκηνής.
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ΠΕΜΠΤΗ 22/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

Προβολή ταινίας «Άντε γεια Δήμαρχε! » - Ισπανική, έγχρωμη ταινία του 2021, 
διάρκειας 100’, σε σκηνοθεσία Τέλμο Εσνάλ, Αζιέρ Αλτούνα με τους: Έλενα 
Ιρουρέτα, Ιμπάν Γκάρατε, Πάκο Σαγκαρζαζού
Ο δήμαρχος της πόλης αποσύρεται από τα επίσημα καθήκοντα για “λόγους υγείας” και 
στην θέση του, τοποθετεί την γυναίκα του . Εκείνη όμως, δεν έχει καμία πρόθεση να γίνει 
η μαριονέτα του συζύγου της και αποφασίζει ν’ αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας των πραγ-
μάτων στην πόλη της. Η σύγκρουση με τον σύζυγο είναι αναπόφευκτη!

ΠΕΜΠΤΗ 22/7/2021 I 20:30 Πάρκο Πολιτιστικού Κέντρου “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ”  
(Μεγίστης 18-20)

«Μικρές ιστορίες στο φως του φεγγαριού» 
Η Δέσποινα Στεφανίδου με το πιάνο και τη φωνή της σε τραγούδια απ’όλον τον κόσμο. Γαλλία, 
Ιταλία, Λατινική Αμερική, Ισπανία, και η Ελλάδα με τ’ακρογιάλια, τα αεράκια και τον στεναγμό της 
Ανατολής.

Ρεμπέτικο Τριήμερο ΖΩΗ ΤΗΓΑΝΟΥΡΙΑ «Λαϊκά, Ρεμπέτικα & Tango» 
Η μουσικοσυνθέτης Ζωή Τηγανούρια δημιούργησε ένα ωραίο μουσικό χαρμάνι Tango, Λαϊκών και 
Ρεμπέτικων τραγουδιών, διασκευασμένα για ακορντεόν καθώς και δικές της συνθέσεις από την 
πολυετή δισκογραφία της. (Κορυφαίοι Έλληνες δημιουργοί των οποίων θα ακουστούν τραγούδια 
τους: Μάνος Χατζηδάκις, Μανώλης Χιώτης, Μάνος Λοΐζος, Βασίλης Τσιτσάνης, Χρήστος Νικολό-
πουλος, Απόστολος Καλδάρας, Θεόδωρος Δερβενιώτης, Γιώργος Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου, 
Πυθαγόρας, Κώστας Βίρβος, κ.ά. αλλά και συνθέτες του διεθνούς ρεπερτορίου: Astor Piazzolla, 
Carlos Gardel, Mariano Mores). Ερμηνεία/Κιθάρα: Λάμπρος Βασιλείου, Ερμηνεία/Φλάουτο: Άννα Κα-
τσούλη, Λαούτο/Ούτι/Ταμπουράς: Γιώργος Παππάς, Μπάσο Γιάννης Γρηγορίου, Κρουστά: Στέλιος 
Γενεράλης, Σκηνοθεσία: Μάνος Αντωνίου.

Προβολή ταινίας «Τελευταίο διαμάντι» - Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 2014, διάρκειας 108’, σε 
σκηνοθεσία Eric Barbier με τους: Yvan Attal, Bérénice Bejo, Jean-François Stévenin
Ο Σιμόν Καρέρα βρίσκεται εκτός φυλακής με αναστολή και η σύντροφος του τον προσεγγίζει για την πιο 
σπουδαία ληστεία που θα μπορούσαν ποτέ να κάνουν: την κλοπή του Φλορεντίν, ενός αμύθητου αξίας δια-
μαντιού που είχε εξαφανιστεί από τον καιρό της επανάστασης, αλλά τώρα βρίσκεται προς πώληση από τους 
ιδιοκτήτες του. Για να προχωρήσει την «υπόθεση», ο Σιμόν πλησιάζει την Τζούλια, την υπεύθυνη εξπέρ διαμα-
ντιών, που έχει αναλάβει την πώληση. Για αυτήν, όλο το θέμα έχει αναχθεί σε οικογενειακό γόητρο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 21/7/2021 I 20:45 Πλατεία Τζιτζιφιών

ΤΡΙΤΗ 20/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Προβολή ταινίας «Σ’ Αυτή τη Χώρα Κανείς δεν Ήξερε να Κλαίει» - Ελληνική, έγ-
χρωμη ταινία του 2018, διάρκειας 90’, σε σκηνοθεσία Γιώργου Πανουσόπουλου 
με τους: Μαργαρίτα Πανουσοπούλου, Μπάμπη Χατζηδάκη, Φωτεινή Τσακίρη
Ένας Γάλλος ευρωβουλευτής και μια Ελληνίδα οικονομολόγος καταφθάνουν στο ειδυλλιακό 
αιγαιοπελαγίτικο νησί Αρμενάκι, όπου έρχονται αντιμέτωποι με έναν εντελώς διαφορετικό 
τρόπο ζωής που δεν θα τους αφήσει ανεπηρέαστους.
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«Σε νότες Jazz & Blues»
Η Δημοτικη Φιλαρμονική Καλλιθέας σας ξεσηκώνει με ρυθμούς jazz & blues την προτελευ-
ταία Παρασκευή του Ιουλίου! Εν μέσω καλοκαιριού, οι μελωδίες που έχουμε ακούσει από 
μεγάλους μουσικούς του είδους όπως ο Miles Davis,o Charlie Parker, o Louis Armstrong κι 
η Ella Fitzgerald μας μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή που οι δρόμοι ήταν πλημμυρισμένοι με 
νότες. «Η Τζαζ είναι ελευθερία», είπε κάποτε ο φημισμένος πιανίστας της τζαζ Thelonious 
Monk. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/7/2021 I 20:15 Φιλαρέτου & Παναγή Τσαλδάρη (επικάλυψη ποταμού) 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/7/2021 I 20:30 Παναγή Τσαλδάρη κατά τη διασταύρωση  
με Χαμοστέρνας (επικάλυψη ποταμού) 

Θέατρο Σκιών του Τάσου Γεωργίου «Η Σεβάς Χανούμ και το θαύμα του 
Κατσαντώνη»
Ας τιμήσουμε τα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης μέσα από το βλέμμα του 
Καραγκιόζη, ως λαϊκό ήρωα επί Τουρκοκρατίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας «Άντε γεια Δήμαρχε!», σε σκηνοθεσία Τέλμο 
Εσνάλ, Αζιέρ Αλτούνα με τους: Έλενα Ιρουρέτα, Ιμπάν Γκάρατε, Πάκο Σαγκαρζαζού. 
Ισπανική, έγχρωμη ταινία του 2021, διάρκειας 100’

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

Προβολή ταινίας «Επαναστάτης στη Σίκαλη» - Αμερικανική, έγχρωμη ται-
νία του 2017, διάρκειας 106’, σε σκηνοθεσία Ντάνι Στρονγκ με τους: Νίκολας 
Χουλτ, Κέβιν Σπέισι, Σάρα Πόλσον, Ζόι Ντόιτς
Η ζωή του διάσημου, αλλά διαβόητου για την αντικοινωνικότητά του Τζέι Ντι Σάλιντζερ, 
συγγραφέα του «Φύλακα στη Σίκαλη».

ΣΑΒΒΑΤΟ 24/7/2021 I 21:15 Πλατεία Τζιτζιφιών, ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ

 «Τα Πέρα Πλάσματα φέρνουν την Ελπίδα», συναυλία
Τα Πέρα Πλάσματα, μουσικό project του συγγραφέα Γιάννη Τσαμαντάκη, συναντούν – και φέρνουν 
– την Ελπίδα! Το είδωλο των ‘70s, με μοναδική χροιά, γεμάτη πάθος, χρώμα, ένταση και έκταση στη 
φωνή της, σε μια πλούσια και διαδραστική μουσική παράσταση με πρωτότυπο υλικό (βασισμένο για 
πρώτη φορά παγκοσμίως στο Song of myself ποίημα του Walt Whitman) και λατρεμένες μελωδίες 
προηγούμενων δεκαετιών.



19ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ι ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ 25/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

Προβολή ταινίας «Γουίλι» - Μαλαισιανή, έγχρωμη, μεταγλωττισμένη animation ταινία του 2018, 
διάρκειας 90’, σε σκηνοθεσία Γιούσρι Αμπντούλ Χαλίμ. Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Ο Γουίλι είναι ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο που ύστερα από ένα ατύχημα, το οποίο του προξένησε σοβαρή 
βλάβη, δουλεύει ως ταξί. Όμως μια όμορφη σπορ κούρσα και μια διεθνής συνωμοσία απαγωγής αμαξιών θα 
τον ξαναβάλουν στη γρήγορη λωρίδα.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/7/2021 I 20:30 4ο Λύκειο (Άγιος Νικόλαος, Ελ. Βενιζέλου 175) 

 «ΔΟΝ ΚΑΜΙΛΟ» του Σωτήρη Πατατζή, θεατρική παράσταση, σε σκηνοθεσία 
Γιώργου Ματαράγκα
Η υπόθεση διαδραματίζεται λίγο μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, σε μια μικρή κωμό-
πολη της Νότιας Ιταλίας. Κυρίαρχα πρόσωπα δύο παιδικοί φίλοι, ο Χριστιανοδημοκράτης 
κληρικός Δον Καμίλο και ο κομμουνιστής δήμαρχος Πεπόνε. Η μεταξύ τους σχέση, αγάπης 
και μίσους, η έντονη πολιτική αντίθεσή τους, καθώς και όλη η πλοκή του έργου, δημι-
ουργούν απίστευτες καταστάσεις, που κάνουν το θεατή να γελάσει με την καρδιά του. 
Πρωταγωνιστούν: Ελένη Φιλίνη, Σταμάτης Τζελέπης, Ρέα Τουτουνζή, Γιάννης Κρητικός, 
Ηλίας Παπακωνσταντίνου, Ιωάννα Πετσίνη, ο Γιώργος Ματαράγκας και στον ρόλο του 
Δον Καμίλο ο Πέτρος Ξεκούκης. Φιλική συμμετοχή - Φωνή Θεού: Ο σκηνοθέτης Μανού-
σος Μανουσάκης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 26/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

Προβολή ταινίας «Η Απαγωγή του κου Heineken» - Αγγλο-ολλανδική, έγχρωμη ταινία του 
2015, διάρκειας 95’, σε σκηνοθεσία Ντάνιελ Άλφρεντσον με τους: Τζιμ Στάρτζες, Σαμ Γουόρ-
θινγκτον, Άντονι Χόπκινς
Στο Άμστερνταμ του 1983 πέντε στριμωγμένοι οικονομικά φίλοι σχεδιάζουν να απαγάγουν τον πάμπλουτο 
ιδιοκτήτη της ζυθοποιίας Heineken. Για να μπορέσουν να εκτελέσουν σωστά το σχέδιό τους χρειάζονται 
χρήματα, οπότε οργανώνουν πρώτα μια ληστεία τραπέζης.

ΤΡΙΤΗ 27/7/2021 I 20:30 26ο Δημοτικό Σχολείο (Αγίας Ελεούσης 28) 

Θέατρο Σκιών του Νίκου Μπαρμπούτη «Ο Καραγκιόζης μάγος»
Σε μια εποχή που όλα συμβαίνουν κατά... μαγικό τρόπο, ο αγαπημένος λαϊκός ήρωας 
ντύνεται μάγος και στο διάβα του τα σαρώνει όλα, σκορπώντας το γέλιο και τη χαρά.

ΤΡΙΤΗ 27/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας «Η Απαγωγή του κου Heineken», σε σκηνοθεσία Ντάνιελ 
Άλφρεντσον με τους: Τζιμ Στάρτζες, Σαμ Γουόρθινγκτον, Άντονι Χόπκινς. Αγγλο-ολλανδική, έγ-
χρωμη ταινία του 2015, διάρκειας 95’
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Θέατρο Σκιών του Τάσου Γεωργίου «Ο μέγας Αλέξανδρος και το καταρα-
μένο φίδι»
Η κλασική παράσταση του Καραγκιόζη και των φίλων του που ξεσηκώνει γενιές και γενιές!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/7/2021 I 20:30 7ο Γυμνάσιο (Ανδρομάχης 289) 

ΠΕΜΠΤΗ 29/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

 «Τρεις φωνές και μια κιθάρα»
Η Αμαλία Γιαννούλη (φωνή), η Κατερίνα Προβατά (κιθάρα/φωνή) και η Άνθια Μέγα Χαβρέ 
(φωνή) στα έντεχνα που αγαπάμε. Τρεις γυναικείες φωνές με την κιθάρα τους σας παίρ-
νουν από το χέρι και σας πάνε στο σταυροδρόμι που συναντιέται το ελληνικό έντεχνο τρα-
γούδι, ο ελληνικός κινηματογράφος με τις ροκ μπαλάντες και την παραδοσιακή μουσική. 

Προβολή ταινίας «Τρία Υπέροχα Κορίτσια» - Ιταλική, έγχρωμη ταινία του 2020, διάρκειας 96’, 
σε σκηνοθεσία Ρολάντο Ραβέλο με τους: Μάρκο Τζιαλίνι, Βιντσέντζο Σιαλέμε, Τζουζέπε Μπατι-
στόν, Ιζαμπέλα Φεράρι
Τρεις απελπισμένοι μπαμπάδες είναι πεπεισμένοι πως οι κόρες τους έχουν διαλέξει τον λάθος σύντροφο. Θεωρώ-
ντας πως κάνουν το σωστό, ενώνουν τις δυνάμεις τους για να ξεφορτωθούν τους τρεις αντισυμβατικούς μνηστή-
ρες, δοκιμάζοντας την υπομονή των συζύγων τους και ρισκάροντας τελικά τους δικούς τους γάμους…

ΠΕΜΠΤΗ 29/7/2021 I 20:30 4ο Λύκειο (Άγιος Νικόλαος, Ελ. Βενιζέλου 175) 

Προβολή ταινίας «ΜΑΚΙ, Τα Λιοντάρια της Κολάσεως» - Γαλλο-ιταλική, έγχρω-
μη ταινία του 1967, διάρκειας 90’, σε σκηνοθεσία Κώστα Γαβρά με τους: Σαρλ 
Βανέλ, Μπρουνό Κρεμέρ, Ζαν Κλοντ Μριαλί, Μισέλ Πικολί
Δώδεκα Γάλλοι στρατιώτες περιμένουν την εκτέλεσή τους σε ένα γερμανικό στρατόπεδο αιχ-
μαλώτων. Μια ομάδα ανταρτών καταφέρνει να τους διασώσει. Οταν όμως διαπιστώνουν ότι, 
εκτός από τους δώδεκα, τούς έχει ακολουθήσει και ένας ακόμα φυλακισμένος, οι αγωνιστές 
πρέπει να αποφασίσουν αν θα τον εκτελέσουν ή αν θα συνεχίσει μαζί τους...

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

«H Ωραία του Κουρέα» του Λάκη Μιχαηλίδη, παράσταση από τη Θεατρική ομάδα 
του Δήμου Ιλίου
Ο κουρέας Περικλής θέλει να παντρευτεί την ωραία κομμώτρια Ασημίνα.. αλλά πρέπει να παντρέψει 
πρώτα τις 4 αδελφές του. Η Ασημίνα αναλαμβάνει δράση, βρίσκει και προίκα και γαμπρούς μετά από 
έξυπνες, ξεκαρδιστικές, κωμικές καταστάσεις και όλα τελειώνουν κατ΄’ ευχήν….Το έργο θυμίζει τις 
γειτονιές του’ 70 με πολλά τραγούδια, χορούς και πολύ πολύ γέλιο….. Διδασκαλία σκηνοθεσία: Γιώρ-
γος Ματαράγκας.

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/7/2021 I 20:30 4ο Λύκειο (Άγιος Νικόλαος, Ελ. Βενιζέλου 175) 
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Θέατρο Σκιών του Νίκου Μπαρμπούτη «Ο λήσταρχος Πασαδόρος»
Ο αγαπημένος λαϊκός ήρωας μικρών και μεγάλων Καραγκιόζης ζωντανεύει θρύλους και παραδόσεις 
τιμώντας το 1821 και τα 200 χρόνια ελευθερίας του έθνους.

ΤΡΙΤΗ 3/8/2021 I 20:30 8ο Δημοτικό Σχολείο (Ναυαρίνου 71-περιοχή Εσπλανάδας) 

Προβολή ταινίας «Η Βασίλισσα της Ισπανίας» - Ισπανική, έγχρωμη ταινία 
του 2016, διάρκειας 128’, σε σκηνοθεσία Φερνάντο Τρουέμπα με τους: Πε-
νέλοπε Κρουζ, Κάρι Έλγουις, Μάντι Πατίνκιν
Η χλιδάτη ηθοποιός του Χόλιγουντ Μακαρένα Γρενάδα καλείται να επιστρέψει στην Ισπα-
νία για τις ανάγκες των γυρισμάτων μιας επικής κινηματογραφικής παραγωγής που επιφυ-
λάσσει εκπλήξεις για εκείνη και το συνεργείο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 2/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Προβολή ταινίας «Μια Χαρούμενη Οικογένεια» - Αγγλογερμανική, έγ-
χρωμη, μεταγλωττισμένη animation ταινία του 2017, διάρκειας 96’, σε 
σκηνοθεσία Χόλγκερ Τάπε. Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Οι Γουίσμποουν είναι μια τετραμελής οικογένεια με διαρκείς καθημερινούς τσακω-
μούς, τα μέλη της οποίας μετατρέπονται σε τέρατα (βαμπίρ, λυκάνθρωπος, μούμια 
και τέρας του Φρανκενστάιν) από μια κακιά μάγισσα. Αιχμάλωτοι του Κόμη Δράκου-
λα, αποφασίζουν να βάλουν στην άκρη τις διαφορές τους και να βρουν τρόπο να 
ξαναγίνουν μια φυσιολογική, αγαπημένη οικογένεια.

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας «Μη Χαμηλώνεις το Βλέμμα», σε σκηνοθεσία Φλόριαν 
Χένκελ φον Ντόνερσμαρκ με τους: Τομ Σίλινγκ, Σεμπάστιαν Κοχ, Πόλα Μπέερ. Γερμανική, έγ-
χρωμη ταινία του 2018, διάρκειας 189’.

ΣΑΒΒΑΤΟ 31/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30/7/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Προβολή ταινίας «Μη Χαμηλώνεις το Βλέμμα» - Γερμανική, έγχρωμη ται-
νία του 2018, διάρκειας 189’, σε σκηνοθεσία Φλόριαν Χένκελ φον Ντόνερ-
σμαρκ με τους: Τομ Σίλινγκ, Σεμπάστιαν Κοχ, Πόλα Μπέερ
Στη μεταπολεμική Ανατολική Γερμανία ένας νεαρός φοιτητής της Καλών Τεχνών ερω-
τεύεται την κόρη ενός πρώην ναζί γιατρού, ο οποίος αντιτίθεται στη σχέση τους. Κανείς 
από τους δύο άντρες όμως δεν γνωρίζει πως τους συνδέει ένα αποτρόπαιο μυστικό από 
το παρελθόν.
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ΤΡΙΤΗ 3/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Προβολή ταινίας «Τα Κορίτσια του Ροσφόρ» - Γαλλική, έγχρωμη ταινία 
του 1967, διάρκειας 120’, σε σκηνοθεσία Ζακ Ντεμί με τους: Κατρίν Ντενέβ, 
Τζορτζ Τσακίρης, Φρανσουάζ Ντορλεάκ, Ζακ Περέν, Μισέλ Πικολί, Τζιν Κέλι
Η κωμόπολη της Ροσφόρ, ένα μικρό λιμάνι της Γαλλίας, ετοιμάζεται για το φεστιβάλ χο-
ρού και μουσικής το επερχόμενο καλοκαίρι και οι δίδυμες αδερφές Γκαρνιέ (τις υποδύ-
ονται οι πραγματικές αδερφές και στη ζωή Κατρίν Ντενέβ και Φρανσουάζ Ντορλεάκ - η 
τελευταία «έφυγε» νωρίς) πέφτουν στα δίχτυα μιας ερωτικής περιπέτειας που θα σημα-
δέψει τη ζωή τους και κατ΄επέκταση την πραγματοποίηση του ονείρου μιας ευτυχισμένης 
ζωής. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 4/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Προβολή ταινίας «Πώς να Κάνετε Έρωτα σαν Εγγλέζος» - Αμερικανική, έγχρωμη ταινία 
του 2014, διάρκειας 100’, σε σκηνοθεσία Τομ Βον με τους: Πιρς Μπρόσναν, Σάλμα Χάγι-
εκ, Τζέσικα Άλμπα
Ο Ρίτσαρντ Χεγκ είναι ένας Βρετανός μποέμ καθηγητής λογοτεχνίας, ο οποίος αφήνει έγκυο μια Αμε-
ρικάνα φοιτήτριά του και μετακομίζει μαζί της στο Λος Άντζελες. Όταν λίγο αργότερα χωρίσει μαζί 
της, η σέξι ετεροθαλής αδελφή της θα εισβάλει στη ζωή του, αναγκάζοντάς τον να την αναθεωρήσει 
ριζικά.

ΠΕΜΠΤΗ 5/8/2021 I 20:30 Πεζόδρομος επί της οδού Σαπφούς κοντά στον Ι.Ν. Ευαγγελίστριας 
Θεοτόκου 

«Άρχισαν τα όργανα»
Ένα αυθεντικό ελληνικό πρόγραμμα με διαχρονικά κι αγαπημένα τραγούδια, λαϊκά και κινηματογραφικά! 
Η σοπράνο Βασιλεία Καλλίτση μαζί με την Τίνα Αλεξοπούλου και τον Κώστα Μπουγιώτη, θα μας χαρίσουν 
μια άκρως διασκεδαστική βραδιά. Με αξέχαστα τραγούδια όπως το «Μπαξέ τσιφλίκι», «Είμαστε αλάνια», 
«Απόψε στις ακρογιαλιές», «Είμαι γυναίκα του γλεντιού», «Κρίμα το μπόι σου», «Έχω στενάχωρη καρδιά» 
και άλλα πολλά θα δημιουργήσουν ένα ευφάνταστο, χορευτικό πρόγραμμα. Μαζί τους οι μουσικοί: Νίκος 
Γεωργακόπουλος στο μπουζούκι, Θοδωρής Λίζος στην κιθάρα και Βενιαμίν Χατζηκουμπάρογλου στο πιά-
νο. 

ΠΕΜΠΤΗ 5/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

Προβολή ταινίας «Ο Κύριος Τίποτα» - Αμερικανοϊσραηλινή, έγχρωμη ταινία 
του 2016, διάρκειας 117’, σε σκηνοθεσία Γιόζεφ Σένταρ με τους: Ρίτσαρντ 
Γκιρ, Λίορ Ασκενάζι, Σαρλότ Γκενσμπούρ, Μάικλ Σιν
Ο Νόρμαν είναι ένας μικρής κλίμακας «μεσάζων» που προσπαθεί, συνήθως ανεπιτυχώς, 
να κλείσει διάφορες επιχειρηματικές συμφωνίες. Σε ανύποπτο χρόνο θα κάνει χάρη 
σε έναν Ισραηλινό υπουργό, ο οποίος έπειτα από τρία χρόνια θα γίνει πολιτικός ηγέτης 
παγκόσμιας εμβέλειας. Η ζωή του Νόρμαν θα αλλάξει ξαφνικά με απρόοπτο τρόπο…

Θέατρο Σκιών του Τάσου Γεωργίου «Ο Καραγκιόζης φούρναρης»
Η παλαιότερη μαρτυρία για παράσταση Καραγκιόζη στον ελλαδικό χώρο χρονολογείται το 
1809 και τοποθετείται στην περιοχή των Ιωαννίνων. Οι πρώτοι Καραγκιοζοπαίχτες στα Ιω-
άννινα ήταν Αθίγγανοι και Εβραίοι. Και η Καλλιθέα συνεχίζει την παράδοση, σκορπίζοντας 
χαρά σε μικρούς και μεγάλους. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/8/2021 I 20:30 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο (Αιγέως, ΙΖΟΛΑ) 



23ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ι ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2021

Θέατρο Σκιών του Νίκου Μπαρμπούτη «Ο μαύρος ξιφομάχος της Ανα-
τολής»
Ο αγαπημένος λαϊκός ήρωας σε νέες περιπέτειες στα βάθη της Ανατολής.

ΤΡΙΤΗ 10/8/2021 I 20:30 Πάρκο Πολιτιστικού Κέντρου “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ” (Μεγίστης 18-20) 

«Το Φεστιβάλ Δράμας Ταξιδεύει Νο1» 
Παρουσιάζει τις βραβευμένες ταινίες του 43ου Φεστιβάλ που θα δώσει την ευ-
καιρία σε πολυάριθμους θεατές να πάρουν μια καλή γεύση της πρόσφατης πα-
ραγωγής ταινιών μικρού μήκους. Θα προβληθούν οι ταινίες: «BELLA» της Θέλγιας 
Πετράκη (απέσπασε τη σημαντικότερη διάκριση του θεσμού το «Χρυσό Διόνυσο». 
Επίσης, διακρίθηκε στην κατηγορία της διεύθυνσης φωτογραφίας, των κουστου-
μιών και του μακιγιάζ. Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας στη πρωταγωνίστρια Έλενα Τοπαλίδου, διάρκεια 24’ 
«Τεό, ο Γείτονάς μου» του Χρήστου Καρτέρη (Βραβείο Ντοκιμαντέρ) διάρκεια 14’ «Pashka» του Oltjon Lipe, διάρκεια 14’ «Από-
δραση από τον εύθραυστο πλανήτη» του Θανάση Τσιμπίνη διάρκεια 17’ «Goads» της Ίριδας Μπαγλανέα, διάρκεια 15’ «Πρώτος 
έρωτας» του Χάρη Ραφτογιάννη, διάρκεια 15’ «Μελατονίνη» του Νίκου Πάστρα. Διάρκεια 13’ (Σύνολο Διάρκειας 112’).

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

Προβολή ταινίας «Ενωμένες Πατούσες» - Γερμανο-κινεζο-αγγλική, έγχρωμη, μεταγλωττισμένη 
animation ταινία του 2019, διάρκειας 89’, σε σκηνοθεσία Ρέινχαρντ Κλόος. Κατάλληλη για όλες 
τις ηλικίες
Στην τεχνολογικά αναπτυγμένη ΡόμποΣίτι, όπου ο αδέσποτος επαναστάτης Ρότζερ και μια παρέα από κακο-
μαθημένα κατοικίδια έρχονται αντιμέτωποι με τον δήμαρχο Φρανκ Στόουν και την πανστρατιά από τα ανίκητα 
ρομπότ του για να σώσουν την ανθρωπότητα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας «Χοντρός και Λιγνός», σε σκηνοθεσία Τζον Μπερντ με 
τους: Στιβ Κούγκαν, Τζον Σ.Ράιλι, Νίνα Αριάντα, Σίρλεϊ Χέντερσον. Αγγλο-καναδική, έγχρωμη 
ταινία του 2018, διάρκειας 97’

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Προβολή ταινίας «Χοντρός και Λιγνός» - Αγγλο-καναδική, έγχρωμη ται-
νία του 2018, διάρκειας 97’, σε σκηνοθεσία Τζον Μπερντ με τους: Στιβ 
Κούγκαν, Τζον Σ.Ράιλι, Νίνα Αριάντα, Σίρλεϊ Χέντερσον
Οι κωμικοί Σταν Λόρελ και Όλιβερ Χάρντι, ύστερα από χρόνια απραξίας, ξεκινούν 
μια θεατρική τουρνέ στην Αγγλία με την ελπίδα πως έτσι θα δώσουν ώθηση στην 
κινηματογραφική τους καριέρα.
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Θεοτόκου Θέατρο Σκιών του Τάσου Γεωργίου «Ο Καραγκιόζης στο 
λούνα παρκ»
Ο Χατζηαβάτης, ο καλύτερος φίλος του Καραγκιόζη παίρνει άδεια απο τον υπεύ-
θυνο του Λούνα Πάρκ γα να λειτουργήσει μια κούνια. Πρέπει όμως, να βρεί έναν 
κουνιέρη που θα ξεκινάει και θα σταματά την κούνια και θα προσέχει να μην χτυπή-
σει κανένας. Τότε ο Χατζηαβάτης σκέφτεται τον Καραγκιόζη και το γλέντι αρχίζει...

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/8/2021 I 20:30 Πεζόδρομος επί της οδού Σαπφούς κοντά στον  
Ι.Ν. Ευαγγελίστριας 

Προβολή ταινίας «NEXT TIME I’LL AIM FOR THE HEART» - Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 2014, 
διάρκειας 111’, σε σκηνοθεσία Cédric Anger με τους: Guillaume Canet, Ana Girardot, Jean-Yves 
Berteloot
Για αρκετούς μήνες, μεταξύ του 1978 και του 1979, οι κάτοικοι του Oise βρέθηκαν σε αγωνία και τρόμο: ένας 
μανιακός οργισμένος με στόχο νέες γυναίκες. Αφού προσπάθησε να τρέξει αρκετές φορές ενώ οδηγούσε 
το αυτοκίνητό του, καταλήγει να τραυματίζει και να σκοτώνει τυχαία επιλεγμένους ανθρώπους που έκαναν 
ωτοστόπ. Αυτός ο άντρας είναι παντού και πουθενά, ξεφεύγοντας από τις παγίδες των ερευνητών και τα 
οδοφράγματα. 

ΠΕΜΠΤΗ 12/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

«Άγγελος Παύλος band», συναυλία
Ο Άγγελος Παύλος, μεγαλωμένος σε μουσική οικογένεια, ασχολείται με τη σύν-
θεση, την ενορχήστρωση μουσικών κομματιών αλλά και την συγγραφή στίχων. 
Οι επιρροές του προέρχονται από ολόκληρο το φάσμα της μουσικής και συχνά 
τολμά να πειραματίζεται με πιο «δύσκολα» ακούσματα. Με το συγκρότημα του, θα 
ερμηνεύσει ελληνικά έντεχνα, παραδοσιακά και ροκ τραγούδια. 

ΠΕΜΠΤΗ 12/8/2021 I 20:30 Φιλαρέτου & Παναγή Τσαλδάρη (επικάλυψη ποταμού) 

Προβολή ταινίας «Step up: All in» - Aμερικανική, έγχρωμη ταινία του 2014, διάρκειας 
112’, σε σκηνοθεσία Τρις Σάι με τους: Ράιαν Γκούζμαν, Μπραϊάνα Έβιγκαν, Άνταμ Σεβάνι
Τσακωμένος με τη χορευτική του ομάδα, τους The Mob, ο Σον συγκεντρώνει μερικούς νέους, ταλα-
ντούχους χορευτές και δηλώνει συμμετοχή σε ένα μεγάλο διαγωνισμό στο Λας Βέγκας. Εκεί θα βρει 
μπροστά του πολλούς φιλόδοξους αντιπάλους, όπως και τους ίδιους τους The Mob.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

Προβολή ταινίας «Το κορίτσι δίχως χέρια» - Γαλλική, έγχρωμη, animation ταινία του 2016, δι-
άρκειας 76’, σε σκηνοθεσία Sebastien Laudenbach με τους: Anais Demoustier-η κοπέλα (φωνή), 
Jeremie Elkaim-ο πρίγκιπας (φωνή), Philippe Laudenbach-ο διάβολος (φωνή), Olivier Broche-ο 
πατέρας (φωνή), Francoise Lebrun-η μητέρα (φωνή), Sacha Bourdo-ο κηπουρός (φωνή), Elina 
Lowensohn-η θεά του νερού (φωνή)
Σε δύσκολους καιρούς, ένας μυλωνάς πουλάει την κόρη του στον σατανά. Προστατευμένη από την αγνότητα 
της, καταφέρνει να δραπετεύσει, αλλά χάνοντας τα δύο της χέρια. Περπατώντας μακριά από την οικογένεια της, 
έρχεται σε επαφή με τη θεά του νερού, έναν ευγενικό κηπουρό ενός κάστρου και τον πρίγκιπα του κάστρου.

ΤΡΙΤΗ 10/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 
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Θέατρο Σκιών του Νίκου Μπαρμπούτη «Ο Καραγκιόζης στο τρελοκομείο»
Στην Ελλάδα ο Καραγκιόζης, ως λαϊκός ήρωας, εκπροσωπεί το φτωχό, εξαθλιωμένο, πονηρό 
Έλληνα, στο περιβάλλον της Τουρκοκρατίας. Ο ξυπόλητος καμπούρης μας προσκαλεί να διασκε-
δάσουμε με τις νέες τρελο-περιπέτειες. 

ΤΡΙΤΗ 17/8/2021 I 20:30 6ο Δημοτικό Σχολείο (Ηρακλέους 19)

 «Το Φεστιβάλ Δράμας Ταξιδεύει Νο2» 
Θα προβληθούν οι ταινίες: «Βούτα» του Δημήτρη Ζάχου (ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής 
και βραβείο σεναρίου στον Γιώργο Τελτζίδη) διάρκεια 18’«Το νόημα του Αυγούστου» του Μά-
νου Παπαδάκη (Τιμητική Διάκριση Καλύτερης Ανδρικής Ερμηνείας στο Παύλο Ιορδανόπουλο για 
την ερμηνεία του στην ταινία) διάρκεια 26’ «Όπως θα Συνέβαιναν Μέσα στο Νερό» της Ανθής 
Δαουτάκη, διάρκεια 14’«Φυσαρμόνικα Μαν» του Αλέξανδρου Σκούρα (Βραβειο σκηνοθεσιας Τω-
νιας Μαρκετακη) διαρκεια 19’ «Το Τέλος του Πόνου (Μια Πρόταση)» της Ζακλίν Λέντζου διάρκεια 
14’«Madonna F64.0» του Σταύρου Μαρκουλάκη. Βραβειο Drama Queer διάρκεια 17’ (Σύνολο Διάρ-
κειας 108’).

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

Προβολή ταινίας «Η Μουσική της Ζούγκλας» - Αμερικανική, έγχρωμη, μεταγλωττισμένη 
animation ταινία του 2020, διάρκειας 88’, σε σκηνοθεσία Μπρεντ Ντάουις. Κατάλληλη για όλες 
τις ηλικίες
Μια μέρα τα ζώα της ζούγκλας ξυπνούν και διαπιστώνουν έκπληκτα πως μπορούν να μιλήσουν. Θα εκπλαγούν 
περισσότερο όμως όταν ανακαλύψουν πως αυτό οφείλεται στην παρουσία ενός εξωγήινου, ο οποίος έχει 
έρθει στη Γη για να την κατακτήσει.

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας «Μια Πόλη Δίπλα στη Θάλασσα», σε σκηνοθεσία Κένεθ 
Λόνεργκαν με τους: Κέισι Άφλεκ, Μισέλ Γουίλιαμς, Κάιλ Τσάντλερ, Λούκας Χεντζ. Αμερικανική, 
έγχρωμη ταινία του 2016, διάρκειας 137’

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

Προβολή ταινίας «Μια Πόλη Δίπλα στη Θάλασσα» - Αμερικανική, έγχρω-
μη ταινία του 2016, διάρκειας 137’, σε σκηνοθεσία Κένεθ Λόνεργκαν με 
τους: Κέισι Άφλεκ, Μισέλ Γουίλιαμς, Κάιλ Τσάντλερ, Λούκας Χεντζ
Ο μοναχικός Λι συγκλονίζεται από τον ξαφνικό θάνατο του μεγάλου του αδερφού 
κι έρχεται σε δύσκολη θέση όταν μαθαίνει την επιθυμία του τελευταίου να αναλάβει 
την κηδεμονία του έφηβου ανιψιού του.
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Θέατρο Σκιών του Τάσου Γεωργίου «Ο Καραγκιόζης μαέστρος»
Ο Καραγκιόζης ως εναλλακτικός μαέστρος προσλαμβάνεται από το παλάτι για τα γενέθλια της 
βεζυροπούλας. Ο προηγούμενος μαέστρος του παλατιού προσπαθεί να τον βλάψει με κάθε 
τρόπο...

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/8/2021 I 20:30 Φιλαρέτου & Παναγή Τσαλδάρη (επικάλυψη ποταμού) 

Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας «Σχέση 5 με 7», σε σκηνοθεσία Βίκτορ Λέβιν με 
τους: Άντον Γιέλτσιν, Μπερενίς Μαρλό, Ολίβια Θίρλμπι. Aμερικανική, έγχρωμη ταινία του 
2014, διάρκειας 95’

ΠΕΜΠΤΗ 19/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

«Τα τραγούδια του Ελληνικού Σινεμά» με το μουσικό συγκρότημα του Τάσου Κατοπόδη
Αναφορά στα τραγούδια των καταξιωμένων δημιουργών που επένδυσαν με μεγάλη επιτυχία τις ται-
νίες μεγάλου μήκους, δίνοντας ιδιαίτερη διάσταση και χρώμα στον ελληνικό κινηματογράφο των τε-
λευταίων δεκαετιών, μέσα από τις μοναδικές ερμηνείες γνωστών ηθοποιών και τραγουδιστών. Ένα 
ταξίδι στο μουσικό γαλαξία του ελληνικού σινεμά. Συμμετέχουν Ειρήνη Ζώη, Αναστασία Καλογερο-
πούλου και Λεωνίδας Μύαρης.

ΠΕΜΠΤΗ 19/8/2021 I 20:30 Φιλαρέτου & Παναγή Τσαλδάρη (επικάλυψη ποταμού) 

Προβολή ταινίας «Σχέση 5 με 7» - Aμερικανική, έγχρωμη ταινία του 
2014, διάρκειας 95’, σε σκηνοθεσία Βίκτορ Λέβιν με τους: Άντον Γιέλ-
τσιν, Μπερενίς Μαρλό, Ολίβια Θίρλμπι
Ένας νεαρός επίδοξος συγγραφέας γνωρίζει μια γοητευτική Γαλλίδα, με την 
οποία ξεκινά μια παθιασμένη ερωτική σχέση. Επειδή όμως εκείνη είναι παντρε-
μένη, μπορεί να τον συναντά μόνο μεταξύ 5 με 7 το απόγευμα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

Προβολή ταινίας «LITTLE LION» - Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 2013, διάρκειας 102’, σε σκηνο-
θεσία Samuel Collardey με τους: Mytri Attal, Marc Barbé, Jean-François Stévenin, See full cast 
& crew
Ο Μίτρη είναι 15 χρονών και ζει σε ένα χωριό της Σενεγάλης. Όπως όλα τα αγόρια στην ηλικία του, παίζει 
ποδόσφαιρο και ονειρεύεται την Μπαρτσελόνα και την Τσέλσι. Όταν ένας ανιχνευτής ταλέντων τον βρίσκει 
πιστεύει ότι η ευκαιρία του ήρθε. Αλλά για να σε δουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες υπάρχει και ένα αντίτι-
μο. Η οικογένεια του για να τον βοηθήσει μπαίνει σε χρέη. Μόλις πάει στο Παρίσι όλα καταρρέουν...

ΤΡΙΤΗ 17/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ



27ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ι ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2021

Προβολή ταινίας «Σε Ξένα Παπούτσια» - Aμερικανική, έγχρωμη 
ταινία του 2014 διάρκειας 99’, σε σκηνοθεσία Τόμας Μακάρθι με 
τους: Άνταμ Σάντλερ, Ντάστιν Χόφμαν, Στιβ Μπουσέμι
Ένας μοναχικός υποδηματοποιός τέταρτης γενιάς ανακαλύπτει στο μαγαζί 
του μια μαγική ραπτομηχανή. Όταν φορέσει παπούτσια τα οποία έχει επιδι-
ορθώσει με αυτήν, παίρνει αμέσως τη μορφή του ιδιοκτήτη τους. Είναι ένα 
παιχνίδι που στην αρχή φαίνεται διασκεδαστικό, γρήγορα όμως εξελίσσεται 
σε θανάσιμα επικίνδυνο.

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Προβολή ταινίας «Ο Πειρατής Μαυροδόντης και το Μαγικό Διαμάντι» - Νορβηγική, έγχρωμη, 
μεταγλωττισμένη animation ταινία του 2019 διάρκειας 81’, σε σκηνοθεσία Μάριτ Μουμ Άουνε, 
Ράσμους Α. Σίβερτσεν . Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες
Ένας κακόβουλος πρίγκιπας και μια δαιμόνια βασίλισσα έχουν αποκτήσει το Μαγικό Διαμάντι, το οποίο σύμφω-
να με ένα θρύλο εκπληρώνει όλες τις ευχές του κατόχου του. Ένας άτακτος πιτσιρικάς, όμως, καταφέρνει να 
το κλέψει, ενώ ο αδίστακτος πειρατής Μαυροδόντης βρίσκεται στα ίχνη του.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

«Όλα Θα Πάνε Μια Χαρά!», συναυλία 
Η Κλεονίκη Δεμίρη ετοίμασε για μας το πιο χαρούμενο πρόγραμμα! Θα ακούσουμε τραγούδια που θα μας 
ταξιδέψουν, θα μας δώσουν χαρά και συναισθήματα που οι αντιξοότητες της εποχής μας στέρησαν και θα 
μας αφήσουν να ονειρευτούμε. Με βουτιά στην αισιοδοξία, την ελπίδα και το όνειρο με πολυαγαπημένα 
τραγούδια Ελλήνων συνθετών αλλά και τραγούδια από τη Μεσόγειο και τη Λατινική Αμερική. Από το «Μη 
μιλάς άλλο γι αγάπη», «Δρόμοι Παλιοί», «Βάρκα στο γιαλό», «Χαράματα η ώρα τρεις», «Βίρα τις Άγκυρες», «Ένα 
φιλάκι είναι λίγο», «Γεια σου χαρά σου Βενετιά», θα συνεχίσουμε με βόλτα στις ταραντέλες της Κάτω Ιταλίας 
και θα φτάσουμε μέχρι στην Αργεντινή με το «Mi Bouenos Aires Querido» και το Μεξικό με το «Luz de Luna»! 
Στο πιάνο ο Γιώργος Τσοκάνης.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/8/2021 I 20:00 Πλατεία Τζιτζιφιών ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ

Προβολή ταινίας «Gold» - Aμερικανική, έγχρωμη ταινία του 2016 διάρκειας 
121’, σε σκηνοθεσία Στίβεν Γκέιγκαν με τους: Μάθιου ΜακΚόναχι, Έντγκαρ Ρα-
μίρεζ, Μπράις Ντάλας Χάουαρντ
Βλέποντας την οικογενειακή επιχείρηση εξόρυξης μεταλλευμάτων να φτάνει στα όρια 
της χρεοκοπίας, ο Κένι Γουέλς ταξιδεύει στην Ινδονησία και μαζί με έναν γεωλόγο αναζη-
τούν χρυσό στη μέση της ζούγκλας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Προβολή ταινίας «Η Μεγάλη Χίμαιρα» - Aμερικανική, έγχρωμη ταινία του 1938 διάρκειας 95’, 
σε σκηνοθεσία Jean Renoir με τους: Dita Parlo, Erich von Stroheim, Gaston Modot, Georges 
Péclet, Jean Dasté, Jean Gabin, Julien Carette, Marcel Dalio, Pierre Fresnay, Sylvain Itkine, 
Werner Florian
Στηριγμένο σε αληθινές εμπειρίες ενός στρατηγού τον οποίο ο σκηνοθέτης γνώρισε στη διάρκεια της θη-
τείας του στην αεροπορία και τοποθετημένο στο μικρόκοσμο ενός στρατοπέδου αιχμαλώτων, το φιλμ 
ανοίγει δρόμο μέσα από μια πολυφωνία χαρακτήρων και μια εκπληκτική εναλλαγή του σατιρικού και του 
δραματικού για να επιχειρήσει μια βαθιά ουμανιστική ανατομία των κοινωνικών αντιθέσεων και των συνό-
ρων που χωρίζουν ανθρώπους, τάξεις και χώρες ολόκληρες.



28 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ι ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2021

ΤΡΙΤΗ 24/8/2021 I 20:30 12ο Δημοτικό Σχολείο (Λυκούργου 270) Θέατρο Σκιών  
του Τάσου Γεωργίου «Ο Καραγκιόζης μάγειρας»

Ο Καραγκιόζης με την εμφάνισή του και μόνο προκαλεί το γέλιο σε μικρούς και μεγάλους. Είναι 
καμπούρης, κακομούτσουνος, με μεγάλη μύτη, ξυπόλητος με μεγάλες πατούσες και μακριά χέρια, 
έτοιμος πάντα να φάει αλλά και να δώσει ξύλο. Είναι χωρατατζής, άλλοτε γενναίος, άλλοτε φο-
βητσιάρης, πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης. Αιώνια πεινασμένος, σκαρφίζεται ένα σωρό τρόπους 
για να γιατρέψει την πείνα του και να θρέψει τη φαμίλια του. Γι΄ αυτό σήμερα γίνεται... μάγειρας!

ΤΡΙΤΗ 24/8/2021 & ΤΕΤΑΡΤΗ 25/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Προβολή ταινίας «Οι Πειρατές της Σομαλίας» - Aμερικανική, έγχρωμη ταινία του 2017 διάρ-
κειας 117’, σε σκηνοθεσία Μπράιαν Μπάκλεϊ με τους: Ίβαν Πίτερς, Αλ Πατσίνο, Μέλανι Γκρίφιθ, 
Μπαρκχάντ Αμπντί
Ένας φιλόδοξος δημοσιογράφος παρατάει την ήσυχη ζωή του στο Τορόντο και ταξιδεύει στη Σομαλία για να 
καταγράψει τη ζωή και τη δράση των πειρατών.
Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας «Οι Πειρατές της Σομαλίας», σε σκηνοθεσία Μπράιαν Μπάκλεϊ με 
τους: Ίβαν Πίτερς, Αλ Πατσίνο, Μέλανι Γκρίφιθ, Μπαρκχάντ Αμπντί. Aμερικανική, έγχρωμη ταινία του 2017 
διάρκειας 117’

ΠΕΜΠΤΗ 26/8/2021 I 20:30 Φιλαρέτου & Παναγή Τσαλδάρη (επικάλυψη ποταμού) 

ΠΕΜΠΤΗ 26/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

«Στον Καθρέφτη τ’ Ουρανού» Ένα μουσικό αφιέρωμα στους μεγάλους  
Έλληνες μουσικοσυνθέτες
Ένα ταξίδι που ξεκινά από τις μουσικές γειτονιές του Μάνου Χατζιδάκι και επισκέπτεται 
τους Έλληνες συνθέτες που έχουν γράψει την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού, όπως 
Μίκη Θεοδωράκη, Μάνο Λοΐζο, Σταύρο Ξαρχάκο, Θάνο Μικρούτσικο, Γιώργο Ζαμπέτα, 
Γιάννη Μαρκόπουλο, Δήμο Μούτση, Μίμη Πλέσσα κ.α., με αναφορές στο ρεμπέτικο, σε 
τραγούδια από την παράδοση μας, καθώς και σε τραγούδια από την προσωπική δισκο-
γραφία του Βασίλη Γισδάκη. Μαζί του επί σκηνής, η Δέσποινα Στεφανίδου και στο βιολί 
ο σολίστ Βασίλης Ραψανιώτης.

Προβολή ταινίας «Ο Τρελός Πιερό» - Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 1965 διάρκειας 110’, σε σκηνο-
θεσία Ζαν Λικ Γκοντάρ με τους: Ζαν Πολ Μπελμοντό, Άννα Καρίνα, Σάμουελ Φούλερ
Ο Πιερό εγκαταλείπει την γυναίκα και την κόρη του και το σκάει από το Παρίσι με την babysitter προσπαθώ-
ντας μαζί να αποφύγουν τους επαγγελματίες Αλγερινούς δολοφόνους που την καταδιώκουν. Μετακινούνται 
διαρκώς στη Μεσόγειο και στην διάρκεια του ταξιδιού φιλοσοφούν για τα πάντα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/8/2021 I 20:30 15ο Δημοτικό Σχολείο (Σπάρτης 27 & Σωκράτους 146)

Θέατρο Σκιών του Τάσου Γεωργίου «Ο Καραγκιόζης τραγουδιστής»
Δεν πρόκειται να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην... Eurovision αλλά ο Αγαπημένος ήρω-
ας μικρών και μεγάλων γίνεται τραγουδιστής για όλου εμάς!
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/8/2021 I 20:00 4ο Λύκειο (Άγιος Νικόλαος, Ελ. Βενιζέλου 175) 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/8/2021 I 20:00 4ο Λύκειο (Άγιος Νικόλαος, Ελ. Βενιζέλου 175) 

Προβολή ταινίας «Τα 13 Λεπτά που δεν Άλλαξαν την Ιστορία» - Γερμανική, έγχρωμη 
ταινία του 2015 διάρκειας 114’, σε σκηνοθεσία Όλιβερ Χέρσμπιγκελ με τους: Κρίστιαν 
Φρίντελ, Μπούργκχαρτ Κλάουσνερ, Καταρίνα Σέτλερ 
Στις 8 Νοεμβρίου του 1939 ο Γκέοργκ Έλσνερ αποπειράται να δολοφονήσει τον Χίτλερ, αλλά για 13 
λεπτά δεν θα καταφέρει να αλλάξει την Ιστορία.

«Καλησπέρα σας, κυρία Μπέμπα» του Ντίνου Σπυρόπουλου, θεατρική παράσταση 
Ο «αστυνόμος Προύσαλης» από την τηλεοπτική σειρά «Άγριες Μέλισσες», Γιώργος Σουξές, 
ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι, μαζί με τον Ιωάννη Απέργη, για τις ανάγκες αυτής της κωμω-
δίας του Ντίνου Σπυρόπουλου. Σε κάποιους η τύχη φαίνεται να είναι με το μέρος τους όταν 
τους χαμογελά με το πρόσωπο της κυρίας Μπέμπας, μιας πρόωρα συνταξιούχας και πρό-
ωρα χήρας, δικαστικής υπαλλήλου. Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Σουξές, Ιωάννης Απέργης.  
Η παράσταση επιχορηγείται από την Περιφέρεια Αττικής.

Προβολή ταινίας «Η Μονομαχία» - Αμερικανική, έγχρωμη ταινία του 2018 
διάρκειας 110’, σε σκηνοθεσία Kieran Darcy-Smith με τους: Woody Harrelson, 
Liam Hemsworth, Alice Braga
Ο Ντέιβιντ είναι ένας από τους απεσταλμένους δασοφύλακες από το Τέξας στο Μεξικό. 
Χρέος του να ερευνήσει την πόλη Χελένα η οποία βρίσκεται στα σύνορα της Δύσης. Μια 
σειρά από παράδοξα γεγονότα συμβαίνουν με δολοφονίες και εξαφανίσεις ντόπιων. Πώς 
όμως να προφυλάξεις τα πρόβατα όταν παραμονεύει ο λύκος;

Προβολή ταινίας «Ο Τζάστιν και οι Γενναίοι Ιππότες» - Έγχρωμη, μεταγλωττισμένη 
animation ταινία του 2013 διάρκειας 90’, σε σκηνοθεσία Manuel Sicilia. Κατάλληλη για όλες 
τις ηλικίες
Στο βασίλειο όπου ζει ο Τζάστιν, οι ιππότες έχουν παραγκωνιστεί και οι γραφειοκράτες ασκούν την 
εξουσία. Ο Τζάστιν ονειρεύεται να γίνει ιππότης, όπως ο παππούς του, αλλά ο πατέρας του, επικεφαλής 
των συμβούλων της βασίλισσας, θέλει να τον κάνει νομικό.

Συναυλία με την Ελένη Δήμου και το Θάνο Ολύμπιο
Με την ιδιαίτερη φωνή της η Ελένη Δήμου θα μας παρασύρει σε ένα μουσικό ταξίδι που 
ενώνει το κοινό διαφορετικών ηλικιών. Μαζί της σε αυτή τη διαδρομή ο Θάνος Ολύμπιος, 
που τον εμπιστεύτηκε εν ζωή ο στιχουργός Μάνος Ελευθερίου, αλλά και ο συνθέτης Μίμης 
Πλέσσας. Θα ερμηνεύσουν τραγούδια, που όλοι έχουμε αγαπήσει και τραγουδήσει.



30 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Ι ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ & ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2021

Επαναλαμβάνεται η προβολή της ταινίας «Book Club», σε σκηνοθεσία Μπιλ Χόλντερμαν με τους: 
Νταϊάν Κίτον, Τζέιν Φόντα, Κάντις Μπέργκεν, Μέρι Στρινμπέργκερ. Αμερικανική, έγχρωμη ταινία 
του 2018 διάρκειας 104’

Προβολή ταινίας «Ντιέγκο Μαραντόνα» - Aγγλική, έγχρωμη ταινία-ντο-
κιμαντέρ του 2019 διάρκειας 130’, σε σκηνοθεσία Ασίφ Καπάντια
Η μετεωρική άνοδος και η κατακόρυφη πτώση του σπουδαιότερου, κατα πολ-
λους, και πιο αμφιλεγόμενου ποδοσφαιριστή του 20ου αιώνα.

ΠΕΜΠΤΗ 2/9/2021 I 20:00 4ο Λύκειο (Άγιος Νικόλαος, Ελ. Βενιζέλου 175) 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/9/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

ΤΡΙΤΗ 31/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

ΤΡΙΤΗ 31/8/2021 I 20:30 Πίσω από το κλειστό γήπεδο του ΕΣΠΕΡΟΥ με θέα το Δημοτικό Στάδιο 
Καλλιθέας

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/8/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Θέατρο Σκιών του Τάσου Γεωργίου «Οι αρραβώνες του Καραγκιόζη»
Ο Καραγκιόζης με τα αστεία του μπόρεσε να διασκεδάσει τους Έλληνες που είχαν να αντιμε-
τωπίσουν δύσκολες κοινωνικές συνθήκες ανά εποχή (πολέμους, φτώχεια, κλπ.). Επιπλέον, μέσα 
από τα ιστορικά έργα δίδαξε την ιστορία σε Έλληνες που δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε στο 
σχολείο και τόνωσε το πατριωτικό τους αίσθημα. Απόψε, πάει να ντυθεί... γαμπρός!

«Ρήγας Φεραίος» Θεατρική παράσταση του Γιάννη Σολδάτου, σε σκηνοθεσία Γιωργου  
Λιβανού, από τους Θεατρίνων Θεατές - 16η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-2021) 
Αναπαρίσταται επί σκηνής η ζωή και το έργο του δημιουργού του Θούριου, με τη μορφή λαϊκού ορατορίου. 
Συνθέτης σε μουσική ειδικά για την παράσταση: Σάκης Τσιλίκης. Ερμηνεύουν οι ηθοποιοί: Καίτη Ιμπροχώρη, 
Γιώργος Λιβανός, Πέπη Οικονομοπούλου, Γιάννης Τσιώμου, Στάθης Πανγιωτίδης, Μάνος Χατζηγεωργίου, 
Όλγα Πρωτονοταρίου, Σόνια Κωτίδου, Νίκος Χαλατζίδης, Στο πιάνο συνοδεύει ζωντανά η Νίκη Γκουντούμη. 
Η παράσταση επιχορηγείται από την Περιφέρεια Αττικής για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανά-
σταση του 1821.

Προβολή ταινίας «Book Club» - Αμερικανική, έγχρωμη ταινία του 2018 διάρκειας 
104’, σε σκηνοθεσία Μπιλ Χόλντερμαν με τους: Νταϊάν Κίτον, Τζέιν Φόντα, Κάντις 
Μπέργκεν, Μέρι Στρινμπέργκερ
Τέσσερις φίλες, οι οποίες έχουν συστήσει τη δική τους μηνιαία λέσχη βιβλίου, αποφασίζουν να 
διαβάσουν τις «Πενήντα αποχρώσεις του γκρι», μια εμπειρία που θα αλλάξει τη ζωή τους δραμα-
τικά.
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ΠΕΜΠΤΗ 2/9/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/9/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4/9/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/9/2021 I 19:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων) 

ΚΥΡΙΑΚΗ 5/9/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ 

Προβολή ταινίας «Βαγόνι δολοφόνων» - Γαλλική, έγχρωμη ταινία του 1965 διάρκειας 95’, σε 
σκηνοθεσία Κώστα Γαβρά με τους: Catherine Allégret, Jacques Perrin, Simone Signoret
Έξι άγνωστοι μεταξύ τους επιβάτες ταξιδεύουν στο ίδιο κουπέ με το νυχτερινό τρένο από τη Μασσαλία για 
το Παρίσι. Κατά την άφιξη τους στον σιδηροδρομικό σταθμό μία γυναίκα βρίσκεται νεκρή στην κουκέτα της. Η 
αστυνομία του Παρισιού με επικεφαλής τον Επιθεωρητή Γρατζιανί, θ’ αναλάβει την εξιχνίαση της υπόθεσης, ο 
οποίος θα αρχίσει να αναζητά τους υπολοίπους επιβάτες του κουπέ σε μια προσπάθεια να εντοπιστεί ο δολο-
φόνος.

Προβολή ταινίας «Ευτυχία» - Ελληνική, έγχρωμη ταινία του 2019 διάρκειας 123’, σε σκηνοθεσία 
Άγγελου Φραντζή με τους: Κάτια Γκουλιώνη, Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Καρυοφυλλιά Καραμπέ-
τη, Ντίνα Μιχαηλίδου, Θάνο Τοκάκη,  Λία Μπατλέση, Λεωνίδα Κακούρη, Παύλο Ορκόπουλο, Κα-
τερίνα Διδασκάλου, Χρήσα Ρώπα και Φοίβο Δεληβοριά
Διάσημη στιχουργός πια, η Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου εμφανίζεται σε μια βραδιά που διοργανώνεται προς 
τιμήν της. Παρόντες όλοι οι σπουδαίοι δημιουργοί με τους οποίους έχει συνεργαστεί, εκείνης ο νους, όμως, 
τρέχει στο παρελθόν…

Προβολή ταινίας «Kursk» - Βέλγικη, έγχρωμη ταινία του 2018 διάρκειας 117’, 
σε σκηνοθεσία Τόμας Βίντερμπεργκ με τους: Κόλιν Φερθ, Ματίας Σένερτς, Λεά 
Σεϊντού, Μαξ Φον Σίντοφ
Έπειτα από ένα ατύχημα, το ρώσικο πυρηνικό υποβρύχιο «Κουρσκ» βυθίζεται στη θάλασ-
σα του Μπάρεντς. Μερικοί ναύτες καταφέρνουν να επιβιώσουν περιμένοντας βοήθεια, η 
οποία όμως βρίσκει ως εμπόδιο μια σειρά από πολιτικοστρατιωτικά συμφέροντα.

«ΟΙ ΜΑΣΚΟΦΟΡΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ» - Ειδική εκδήλωση για την υγεία των παιδιών με αφορμή την 
παρουσίαση του βιβλίου της Μαρίας Αγραπίδου
Η ζωή μας άλλαξε ριζικά με την πανδημία του covid19… Γονείς, εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί πρέπει να μά-
θουμε και να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα. Μέσα από ένα παραμύθι μαθαίνουμε στα παιδιά μας τον 
σωστό τρόπο να προφυλαχτούν, να μην κολλήσουν ούτε να μεταφέρουν την νόσο στους άλλους. Οι μασκοφό-
ροι μαθητές, οι πρωταγωνιστές της ζωής μας, καλούνται να γίνουν οι ήρωες του σήμερα!

Προβολή ταινίας «Κοκοράκι: Ο Ήρωας της Φάρμας» - Μεξικάνικη, έγχρωμη, 
μεταγλωττισμένη animation ταινία του 2015 διάρκειας 98’, σε σκηνοθεσία Γκά-
μπριελ Ρίβα - Παλάσιο Αλατρίστε, Ροδόλφο Ρίβα - Παλάσιο Αλατρίστ. Κατάλλη-
λη για όλες τις ηλικίες
Ο Ρόκι, ένας συνεσταλμένος και αδύναμος κόκορας, θα αναγκαστεί να μεταμορφωθεί σε 
πυγμάχο και να αντιμετωπίσει τον ανίκητο πρωταθλητή προκειμένου να σώσει τη φάρμα 
της οικογένειάς του από την πτώχευση.
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ΔΕΥΤΕΡΑ 6/9/2021 I 20:00 4ο Λύκειο (Άγιος Νικόλαος, Ελ. Βενιζέλου 175) 

«Ο Συλλέκτης» του Τζων Φώουλς, θεατρική παράσταση
Μετά την επιτυχημένη του πορεία το καθηλωτικό μυθιστόρημα του Τζων 
Φώουλς επιστρέφει σε διασκευή του Μαρκ Χήλυ σε μια παράσταση μ’ έντο-
νο το στοιχείο του ψυχολογικού θρίλερ. Το έργο παρακολουθεί τον Κλεγκ, 
έναν ανήσυχο και φιλόδοξο νεαρό ταπεινής καταγωγής, που έχασε τους γο-
νείς του μικρός, μεγάλωσε με μια θεία του και την ανάπηρη κόρη της και δεν 
κατάφερε ποτέ να ενταχθεί κοινωνικά. Μοναδική του διέξοδος η συλλογή 
πεταλούδων. Μετάφραση-σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κοέν, σκηνικά-κοστού-
μια: Γιάννης Αρβανίτης, φωτισμοί: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου. Ερμηνεύουν: 

Αργύρης Αγγέλου & Ιωάννα Πηλιχού. Η παράσταση επιχορηγείται απο την Περιφέρεια Αττικής.

ΔΕΥΤΕΡΑ 6/9/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

Προβολή ταινίας «Ο Χαφιές» - Γαλλική, ασπρόμαυρη ταινία του 1963 διάρκειας 108’, σε σκηνο-
θεσία Ζαν Πιέρ Μελβίλ με τον Ζαν Πολ Μπελμοντό
Ένας πρώην φυλακισμένος σκοτώνει κάποιο φίλο του και κλέβει τα «λάφυρα» μιας ληστείας. Στη συνέχεια 
αποπειράται να πραγματοποιησει μια ληστεία αλλά πέφτει θύμα προδοσίας και την τελευταία στιγμή κατο-
θρώνει να ξεφύγει απ’ την σύλληψη από την αστυνομία. Από κει και πέρα αρχίζει ένα άγριο κυνηγητό για την 
ανακάλυψη του «χαφιέ».

ΤΡΙΤΗ 7/9/2021 I 21:00 ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ & 22:00 ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ

Προβολή ταινίας «Σινεμά ο Παράδεισος» - Ιταλογαλλική, έγχρωμη ταινία του 1988 διάρκειας 
125’, σε σκηνοθεσία Τζουζέπε Τορνατόρε με τους: Φιλίπ Νουαρέ, Ζακ Περέν, Μάρκο Λεονάρντι, 
Σαλβατόρε Κάσιο
Στη μεταπολεμική Ιταλία, σε ένα χωριό της Σικελίας, ένα αγόρι ξημεροβραδιάζεται στο σινεμά, όπου μαθαίνει 
τη μαγεία του κινηματογράφου δίπλα στον μηχανικό προβολής. 
Με την ταινία αυτή ολοκληρώνεται το πρόγραμμα των καλοκαιρινών προβολών του Δήμου Καλλιθεας, που 
ξεκίνησε στις 28 Ιουνίου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 8/9/2021 I 20:30 2ο Γυμνάσιο-Λύκειο, Μεγαλουπόλεως 21 & Κρέμου  
(Γενέθλιον της Θεοτόκου στην Αγία Ελεούσα) 

«ΣΙΝέ», θεατρική παράσταση
Μια σάτιρα στον ελληνικό και ξένο κινηματόγραφο. Καουμπόηδες και ινδιά-
νοι από τα αμερικάνικα σπαγγέτι, ινδοί πρίγκιπες από το Bollywood που πα-
ρατήσανε τις αρραβωνιαστικές τους, τουρκάλες χορεύτριες που μείναμε τυ-
φλές και τις έδιωξαν τα πεθερικά τους, κατ’ ευθείαν από τα τούρκικα μελό 
του εβδομήντα, ταβερνάκια στην Πλάκα που φιλοξενούν πάθη, ίντριγκες, 
μαχαιρώματα και κρυφούς έρωτες. Μια ακραία σάτιρα στον κινηματογρά-
φο που όλοι αγαπήσαμε, πλημμυρισμένη από μουσική χορευτικά και τρα-
γούδια. Κείμενο-Σκηνοθεσία-Χορογραφίες: Παντελής Καναράκης, Παίζουν: 
Παντελής Καναράκης, Σοφία Βογιατζάκη, Στεφανία Γκουρνέλου, Πάνος 
Μπακανδρέας, Λαμπρινή Σκρέκα, Θεόφιλος Πασχάλης και ο Γιώργος Γιαν-
νόπουλος. 
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6ο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ - Καλλιτεχνική επιμέλεια: Μαρίτα Παπαρίζου

«Από την Ανατολή στη Δύση», Ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των ελλήνων 
της Μικράς Ασίας 
Το Ίδρυμα Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, σε ένα αφιέρωμα - μουσικό ταξίδι, 
με αφορμή αυτή τη μαύρη επέτειο του Ελληνισμού.
Τη συναυλία παρουσιάζει ο γενικός διευθυντής του Ιδρύματος, αρχιμανδρίτης Ειρηναίος 
Νάκος.

«Ο Βαφτιστικός» Ελληνική οπερέτα του Θεόφραστου Σακελλαρίδη
Από την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Αραβί-
δη, σε διασκευή του ιδίου. Μια μουσική κωμωδία καταστάσεων, που εκτυλίσσεται στην 
Αθήνα των αρχών του 20ου αιώνα, πλημμυρισμένη από πασίγνωστες μουσικές. Η Βιβίκα 
και η Κική, Ο Χαρμίδης κι ο Ζαχαρούλης, ο Συνταγματάρχης κι ένας βαφτιστικός, πλέκουν 
μια σπαρταριστή υπόθεση, όπου χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα... Παίζουν: 
Μίνα Πολυχρόνου, Μαρίτα Παπαρίζου, Χρήστος Δεληζώνας, Νίκος Καραγκιαούρης.

«Filii Notas» - 17η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-2021)
Η Μαρία Μπαζού διευθύνει τη χορωδία, σε ένα ταξίδι όπου οι παραδοσιακοί «τρόποι» 
συναντούν τις κλασικές «κλίμακες». Χοροί του Νίκου Σκαλκώτα, Ποιμενική Σουίτα του 
Μάριου Βάρβογλη, αλλά και χορωδιακά για το 1821, δημιουργούν μια ελληνική γιορτή, 
γεμάτη φωνές και μουσική.

«Μ’ απατά δεν μ’ απατά», θεατρική παράσταση
Το έργο του Ζωρζ Φεντώ «Η γαλοπούλα» διασκευάζεται από το Γιώργο Γαλάντη και 
ένα γαϊτανάκι ερωτικών παρεξηγήσεων κορυφώνεται στο ξενοδοχείο «Ultimus», στην 
Κορσική. Το τι συμβαίνει εκεί θα μας το αποκαλύψει ο θίασος του Θεατρικού Εργα-
στηρίου Δήμου Καλλιθέας, σε μια απολαυστική παράσταση. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 11/9/2021 & ΚΥΡΙΑΚΗ 12/9/2021 I 20:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγρι-
ωτάκη και Εσπερίδων)

ΔΕΥΤΕΡΑ 13/9/2021 I 20:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων)

ΠΕΜΠΤΗ 9/9/2021 I 20:00 Φιλαρέτου & Παναγή Τσαλδάρη (επικάλυψη ποταμού) 

Συναυλία της Παιδικής Νεανικής Συμφωνικής Ορχήστρας
Παιδιά και έφηβοι, υπό τη διεύθυνση της αρχιμουσικού Νίνας Πατρικίδου. σε ένα αφιέρωμα στην Επτανησι-
ακή Σχολή, αλλά και σε πολεμικές μουσικές. Ένα ταξίδι από το 19ο ως τον 20ο αιώνα, με συνεπιβάτιδα την 
υψίφωνο Μαρία Κατσούρα. 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/9/2021 I 20:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας  
(Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων)

ΤΡΙΤΗ 14/9/2021 I 20:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων) 
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6ο ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

«Χορογραφώντας την Μεσόγειο» 
Μεσόγειος, μια θάλασσα που όσο εύκολα και εάν ενώνει ανθρώπους, λιμάνια και πολιτισμούς,τόσο γρήγορα 
μπορεί να χωρίσει θρησκείες, κοινωνίες και οικογένειες. Μέσα από το βλέμμα πέντε χορογράφων, των Ρά-
νιας Παπαϊωάννου, Ελίνας Τσίμπρου, Αλέξανδρου Χατζιάρα, Φανής Δεμέστιχα και Μαρίας Ρενιέρη θα ξεκι-
νήσει ένα ταξίδι τέχνης ανάμεσα στα πιο όμορφα λιμάνια των νησιών της Μεσογείου. Εικοσιπέντε χορευτές 
από την σχολή χορού «Αλέξανδρος Χατζιάρας» θα σηκώσουν άγκυρα τον Σεπτέμβριο με συνοδοιπόρο τους 
την εκφραστικότητα του σύγχρονου χορού. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/9/2021 I 20:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων)

 «Juditha triumphans»
Το ορατόριο του Βιβάλντι, γραμμένο αποκλειστικά για γυναικείες φωνές, για 
τους εορτασμούς της νίκης των Βενετών επί των Οθωμανών, κατά την πολιορ-
κία της Κέρκυρας το 1716, παρουσιάζεται με την Orchestre du Soleil, που διευθύ-
νει ο διακεκριμένος Ιταλός μαέστρος Maurizio Colasanti, ενώ του θιάσου ηγείται, 
στον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ιουδήθ, η διάσημη κοντράλτο Μαρίτα Παπαρί-
ζου. Στο ρόλο του Ολοφέρνη η νεαρή Κύπρια κοντράλτο Νικολέτα Ιερείδου, η 
σοπράνο Μαριάννα Μανσόλα ως Βαγώας, η Ρόζα Καπόν-Πουλημένου ως Άμπρα 
και η Μαρία Κατσούρα ως Οζίας. Το φωνητικό σύνολο Filii Notas διευθύνει η 
Μαρία Μπαζού.

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/9/2021 I 20:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων)

«ΘΕΟΦΙΛΟΣ» του Θανάση Σκρουμπέλου, θεατρικός μονόλογος 
Ο «Θεόφιλος» επιστρέφει και σήμερα, «πάντα θα επιστρέφει....»! Παρακολουθούμε τα βήματα του από 
την εφηβεία και το πρώτο του ταξίδι από την Μυτιλήνη στη Σμύρνη για να βρει το δρόμο του και 
ακολουθώντας το όνειρο, θα φτάσει μέχρι το Βόλο, το Πήλιο, για να πολεμήσει για την πατρίδα του.  
Ο ανεκπλήρωτος έρωτας για την Αθηνά, η απόρριψη, ο χλευασμός, η φτώχεια, είναι η καθημερινότητα 
του. Η επιστροφή στη γενέτειρα και η λυτρωτική συνάντηση με τον Στρατή Ελευθεριάδη... Ερμηνεύει ο 
Θοδωρής Προκοπίου. Σκηνοθεσία: Νίκος Βερλέκης.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/9/2021 I 20:00 Φιλαρέτου & Παναγή Τσαλδάρη (επικάλυψη ποταμού) 

«Διάλογος» του Διονυσίου Σολωμού, θεατρική παρασταση
Το Θέατρο της Ημέρας παρουσιάζει για πρώτη φορά σε θεατροποιημένη μορφή το φιλοσο-
φικό έργο του εθνικού και συνάμα παγκόσμιου ποιητή μας, σε μια διαδραστική παράσταση 
όπου η ελληνική γλώσσα και η σημασία της ελληνικότητας εν γένει αποδίδονται μέσα από τη 
δραματουργική επεξεργασία και σκηνοθεσία της Μαρίας Φραγκή. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί 
Τάσος Μπλάτζιος, Γιώργος Ρουστέμης και Τάσος Ζιάκας.

ΠΕΜΠΤΗ 16/9/2021 I 20:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων)

ΤΕΤΑΡΤΗ 15/9/2021 I 20:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων)

Γαστρονομία - γεύσεις της Μεσογείου
Ο Γιώργος Αχλαδιώτης συνεχίζει τα γαστρονομικά του κεράσματα, με έμπνευση αυτή τη 
φορά από τα νησιά της Μεσογείου, εκεί που η παράδοση παντρεύτηκε με την κατάκτηση. 
Η ντόπια κουζίνα των νησιών και οι επιρροές των Βενετσιάνων και των Γενουατών, όπως 
αυτή αποτυπώνεται σε εμβληματικά πιάτα και μαζι του ένας καλεσμένος - έκπληξη!
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«Υμνωδία 1821» του Ορέστη Μπαζού. - 18η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙ-
ΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-2021)
Αφήγηση: Γεράσιμος Σκιαδαρέσης. Πρωταγωνιστούν: Μαρίτα Παπαρίζου (μεσόφωνος) 
και Νίκος Συρόπουλος (βαθύφωνος). Η Μαρία Μπαζού διευθύνει το Χορωδιακό Σύνολο 
και την Ορχήστρα Δωματίου Filii Notas.

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/9/2021 I 20:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων) 

ΤΡΙΤΗ 21/9/2021 I 20:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων)

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/9/2021 I 20:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων)

«Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ. - 600 Μολύβια και 10 Ποιήματα». Εκδήλωση προς τιμή της δια-
κεκριμένης ελληνίδας με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου Καλλιθεάτισσας συγγραφέως, 
δημοσιογράφου Άννας Γριμάνη
Μια εκδήλωση που θα μας ταξιδέψει στη ζωή της οικουμενικής ελληνίδας. Από τα παιδικά χρόνια και τη νε-
ότητα ως τη διεθνή ανάδειξη της, από τη Μικρά Ασία στον προσφυγικό κόσμο του Βύρωνα όπου μεγαλώνει, 
και από εκεί, στο Παρίσι της διανόησης και της πολιτικής. Τα γεγονότα και οι προσωπικότητες που διαδραμά-
τισαν ρόλο στη διεθνή ακαδημαϊκή καριέρα της όσο και προσωπικά. 

«200 χρόνια από την Απελευθέρωση της Τριπολιτσάς» - 19η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
(1821-2021)
Με αφορμή τη σημερινή επέτειο των 200 χρόνων από την Απελευθέρωση της Τριπολιτσάς 
(23 Σεπτεμβρίου 1821), ο Σύνδεσμος Αρκάδων Καλλιθέας και όμορων Δήμων “Θεόδωρος Κο-
λοκοτρώνης” δίνει το δικό του χρώμα σε εκδήλωση του Δήμου Καλλιθέας, με καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα και ιστορικές αφηγήσεις.

ΠΕΜΠΤΗ 23/9/2021 I 20:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων)

«Μουσικές της Μεσογείου», στην Πανσέληνο του Σεπτεμβρίου
Η Δημοτική Φιλαρμονική Καλλιθέας, μας ταξιδεύει σ΄ ένα μουσικό πανόραμα που συμπερι-
λαμβάνει ρυθμούς και μελωδίες από όλες τις χώρες της Μεσογείου.
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ΔΕΥΤΕΡΑ 27/9/2021 I 19:30 Αύλειος χώρος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου 70)

ΤΕΤΑΡΤΗ 29/9/2021 I 19:30 Αύλειος χώρος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου 70)

ΔΕΥΤΕΡΑ 27/9/2021 I 18:00 Πάρκο μπροστά από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (Ελ. Βενιζέλου 70) 

ΤΡΙΤΗ 28/9/2021 I 19:30 Αύλειος χώρος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου 70)

«Μουσικό ταξίδι»
Η Μικτή Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας «Οδυσσέας Δημητριάδης», και η Χο-
ρωδία Filii Notas, σε ένα χορωδιακό μουσικό ταξίδι με κλασικές και σύγχρονες, ελληνικές 
και ξένες συνθέσεις. 

Σε περίπτωση απαγορευτικών υγειονομικών μέτρων για τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα,  
οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Παναγή Τσαλδάρη κατά τη διασταύρωση  

με τη Χαμοστέρνας, στην επικάλυψη του ποταμού

«Μουσική νοσταλγία»
Μια συναυλία, αφιερωμένη στα υπέροχα τραγούδια της έντεχνης, της παλαιάς λαϊκής και της ρεμπέτικης 
μουσικής μας παράδοσης. Αναλαμβάνει να μας ταξιδέψει η Καλλιθεάτισσα Σταυρούλα Εσαμπαλίδη, η 
οποία στην κινηματογραφική ταινία ΕΥΤΥΧΙΑ, ερμήνευσε το ΣΜΥΡΝΑΪΚΟ ΜΙΝΟΡΕ.

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 εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί αυτές τις 7 ημέρες. Η 
έκθεση θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Κυριακής 3/10/2021. 
Ωράριο λειτουργίας έκθεσης: 18:00-22:00

«Εφημερίς των Κυριών: Τ΄ όνειρο», θεατρική παράσταση
Μια ιδιαίτερη παράσταση, αφιερωμένη στην αρχαία ποιήτρια και φιλόσοφο Σαπ-
φώ, καθώς και στην πρώτη Ελληνίδα φεμινίστρια και εκδότρια εφημερίδας, την 
Καλλιρρόη Σιγανού-Παρρέν. Στην πλοκή του έργου συναντάται η Παρρέν με την 
ποιήτρια Σαπφώ. Στο όνειρο της Παρρέν, σε μια δύσκολη στιγμή της ζωής της, και 
έχοντας ως πηγή έμπνευσης τη ζωή της μεγάλης ποιήτριας αλλά και τους αγώνες 
της, η Παρρέν βρίσκει τη δύναμη να συνεχίσει τον δικό της αγώνα. Συγγραφέας 
- ποιήτρια: ΄Ελενα Παλαιολόγου, επιμέλεια κειμένων: Ανδρομάχη Παπαγιαννάκη, 
σκηνοθέτης: Ισμήνη Σακελλαροπούλου. Παίζουν: Βίκυ Μαραγκάκη ως Καλλιρρόη 
Παρρέν και Θεοδώρα Σιάρκου ως Σαπφώ, Πρωτότυπη μουσική σύνθεση: Αρετή 
Κοκκίνου, Τα τραγούδια ερμηνεύει η Μόρφω Τσαϊρέλη, χορογραφία Φένια Μπό-
τση, χορός Αλίντα Μπλέτα. 
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 «Χορευτικές Διαδρομές: Από τη Θράκη ως την Κρήτη!»
Στη γειτονιά της Χαροκόπου και φέτος! Όπως κάθε φθινόπωρο εδώ και επτά χρόνια, 
η Εταιρεία Ορχηστικής Τέχνης «ΒΑΚΧΑΙ», με χορευτικά πατήματα και διαδρομές από 
διαφορετικές γωνιές της Ελλάδας, μας προσκαλεί να ξεδώσουμε όλοι μαζί, ιδιαίτερα 
φέτος που τόσο πολύ το έχουμε ανάγκη, σε ένα αυθεντικό μουσικοχορευτικό γλέντι! 
Και η «απάνω γειτονίτσα» της Καλλιθέας να γεμίσει ξανά με κέφι και ζωντάνια!

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/10/2021 I  19:30 Αύλειος χώρος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου 70)

Λαϊκή – Ρεμπέτικη βραδιά με την Ιουλία Καραπατάκη και τον 
Γιάννη Διονυσίου
Δύο από τις πιο σημαντικές λαϊκές φωνές της νέας γενιάς ενώνουν τις δυνά-
μεις τους για να μας χαρίσουν μια όμορφη λαϊκή βραδιά με έντονο το ρεμπέ-
τικο στοιχείο. O Γιάννης Διονυσίου ξεχωρίζει τόσο για το αναγνωρίσιμο χρώ-
μα της φωνής του, όσο και για την ερμηνευτική του δύναμη. Οι ερμηνείες 
της Ιουλίας Καραπατάκη αναδίδουν το άρωμα της παράδοσης των μεγάλων 
γυναικείων φωνών του λαϊκού μας τραγουδιού. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 2/10/2021 I 19:30 Αύλειος χώρος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου 70)

«Μουσικές αναμνήσεις»
Η Δημοτική Φιλαρμονική Καλλιθέας κοντά σας με διάσημα τραγούδια από τον ελληνικό και 
ξένο κινηματογράφο. Γνωστά έργα που έχουμε ταυτίσει με αλησμόνητες στιγμές μας φέρ-
νουν στο νου όμορφες αναμνήσεις και μας κρατούν συντροφιά ένα ακόμη φθινοπωρινό 
βράδυ!

«1821-2021 ΚΑΙ ΣΑΝ ΠΡΩΤΑ ΑΝΔΡΙΩΜΕΝΗ, ΧΑΙΡΕ, Ω ΧΑΙΡΕ, ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ!» 20η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥ-
ΜΠΛΗΡΩΣΗ 200 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (1821-2021)
Σε σκηνοθεσία Γιώργου Γαλάντη εκδήλωση για την Παλιγγενεσία, με κείμενα 
μεγάλων δημιουργών. Δώδεκα ηθοποιοί του Θεατρικού Εργαστηρίου Καλλιθέ-
ας, ερμηνεύουν έργα των: Διονύσιου Σολωμού,  Ανδρέα Κάλβου, Αριστοτέλη 
Βαλαωρίτη, Κωστή Παλαμά,  Κωνσταντίνου Καβάφη, Γεωργίου Στρατήγη, Βί-

κτωρος Ουγκώ,  Λόρδου Μπάιρον,  αποσπάσματα από βιβλία του Δημητρίου Βικέλα και της Ελένης Χωρεάνθη και συγκλονιστικές 
μαρτυρίες από τη Σφαγή της Χίου και την Καταστροφή των Ψαρών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1/10/2021 I 19:30 Αύλειος χώρος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου 70)

ΠΕΜΠΤΗ 30/9/2021 I 19:30 Αύλειος χώρος Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (Ελ. Βενιζέλου 70)

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΑ 2021
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«Μουσική Συνάντηση»
Με μια ιστορική συνάντηση Φιλαρμονικών, ο Δήμος Καλλιθέας και η Ένωση Συλ-
λόγων Γονέων και Κηδεμόνων της πόλης μας υποδέχονται γονείς, μαθητές, εκ-
παιδευτικούς αλλά και όλους τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη του νέου 
σχολικού έτους. Θα συνυπάρξουν επί σκηνής η Φιλαρμονική του Λιμενικού Σώ-
ματος, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Γιώργου Βρεττού και η Δημοτική 
Φιλαρμονική Καλλιθέας, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Αντώνη Βαβυλου-
σάκη.

Παρουσίαση του βιβλίου της Στέλλας Φραντζή «Γιασεμή», συνοδευόμενη από το μουσικό 
σύνολο «Δασκαλαϊκή Μούσα»
«Γιασεμή»:  Δυο παράλληλες ιστορίες γεμάτες μίσος, εγωισμό, αλλά και αγάπη, νοιάξιμο. Μια αγάπη ατέλειω-
τη που ταξιδεύει πέρα και πάνω από τον χρόνο. Μια αγάπη που δεν μπορεί να την σταματήσει, ούτε ο ίδιος 
ο θάνατος».
Την παρουσίαση του βιβλίου θα συνοδεύσουν οι μουσικοί Μάνθος Χριστοδούλου και Κώστας Τσιμπίδας.

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/10/2021 I 20:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων) 

ΤΡΙΤΗ 5/10/2021 I 19:00 Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων)



ΧΩΡΟΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ

ΣΙΝΕ ΘΕΡΙΝΟΝ (Ματζαγριωτάκη και Εσπερίδων, πρώην πλυντήρια ΙΚΑ)

ΣΙΝΕ ΤΖΙΤΖΙΦΙΕΣ (10Ο Δημοτικό Σχολείο, Ηρακλέους και Αχιλλέως)
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ #6

Οι αχτίδες φωτός 
μετά τον παρατετα-
μένο εγκλεισμό της 
χειμερινής περιόδου, 
μετατρέπονται πια σε 
νότες αισιοδοξίας. Νό-
τες μελωδικές, που την 
καλοκαιρινή περίοδο, 
εμπλουτίζουν και ομορ-
φαίνουν το όνειρο.

Η Καλλιθέα-πόλη πολιτισμού πια, δίνει «σάρκα 
και οστά» σε αυτό το όνειρο, κάνοντας το πρά-
ξη. Καθημερινά, με μια πανδαισία εκδηλώσε-
ων που θα διαρκέσουν 114 ημέρες συνολικά!

Για τη διοίκηση του Δήμου μας, ο Πολιτισμός 
δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάσας ζωής, εργα-
λείο σκέψης και τροφή για πνευματικές αναζη-
τήσεις. Πλέον, σε αυτή την πόλη, ο Πολιτισμός 
δεν σταματά ποτέ! Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, 
το γεγονός ότι φέτος συνεχίστηκε διαδικτυα-
κά με μεγάλη επιτυχία «Το Θέατρο της Δευ-
τέρας στην Καλλιθέα», που ξεκίνησε την προ-
ηγούμενη χρονιά στο Δημοτικό Θέατρο, ούτε 
το ότι εν μέσω απαγόρευσης των δια ζώσης 
εκδηλώσεων επιλέξαμε τον ίδιο τρόπο για να 
εορτάσουμε τα 200 χρόνια από την Επανάστα-
ση των Ελλήνων. Και συνεχίζουμε!

Αυτό το καλοκαίρι, ταξιδεύουμε στο πάρκο 
των παιδικών αναμνήσεων, αφού «ανάβουμε 
φωτιές στις γειτονιές» και ενισχύουμε το βό-
ρειο τμήμα της πόλης με τα «Χαροκόπεια»!

Είμαστε εδώ και υποσχόμαστε κι έναν συναρ-
παστικό χειμώνα με δρώμενα ιστορικής ανα-
ζήτησης και πνευματικής καλλιέργειας που 
φιλοδοξούμε ν’ αφήσουν εποχή!

ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ  
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και ΚΕΠ

Για έκτη συνεχόμενη 
χρονιά ένας θεσμός με 
μεγάλη ανταπόκριση, 
που ξεπερνά τα σύνο-
ρα της Καλλιθέας, το 
Πολιτιστικό Καλοκαίρι, 
έρχεται στην πόλη μας 
με τις παλιές και νέες 
εκδηλώσεις του.

Τα μέτρα κατά της πανδημίας αυτή τη φορά 
έχουν περιορισθεί και έτσι μπορούμε και πάλι 
να διοργανώσουμε πολλές και ποιοτικές εκδη-
λώσεις σε όλη την Καλλιθέα μας και για όλους.

Τα καταξιωμένα πια «Σινέ Θερινόν» και «Σινέ 
Τζιτζιφιές», οι συναυλίες, οι παραστάσεις, και 
το «Ρεμπέτικο Τριήμερο», το «Μεσογειακό Φε-
στιβάλ», ο Καραγκιόζης έρχονται να συμβαδί-
σουν με νέα δρώμενα όπως τα «Χαροκόπεια» 
και ο «Κλήδονας» και άλλα πολλά, και πάλι κο-
ντά στο κοινό της πόλης μας που τα έχει αγκα-
λιάσει.

Παράλληλα, στην πόλη μας θα λάβουν μέρος 
πλήθος εκδηλώσεων για την επέτειο των 200 
χρόνων της Ελληνικής επανάστασης και οι πο-
λιτιστικές παραστάσεις μας θα ολοκληρωθούν 
το φθινόπωρο.

Για άλλη μια χρονιά, κύριο λόγο έχουν η πλού-
σια πολιτιστική μας παράδοση, οι τοπικοί φο-
ρείς πολιτισμού και πολλοί αξιόλογοι καλλιτέ-
χνες. Μέσα από το Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2021, 
δίνουμε επιλογές πολιτισμού και ψυχαγωγίας 
στους συμπολίτες μας όλων των ηλικιών γιατί, 
όπως λέμε πάντοτε: πολιτισμός σημαίνει ελευ-
θερία.

Καλό Καλοκαίρι!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ 
Δήμαρχος Καλλιθέας

2021

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
KAI ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ


