
Για έναν  
ολόκληρο μήνα,  
ένα μεγάλο λούνα παρκ,  
πολλά ψυχαγωγικά και  
εκπαιδευτικά παιχνίδια,  
διαδραστικές εκδηλώσεις,  
κινηματογραφικές προβολές, 
θεατρικές παραστάσεις,  
θέατρο σκιών και συναυλίες!
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Από τις 
6 Δεκεμβρίου 

ως τις 
6 Ιανουαρίου
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σε νέο σημείο 
Μαντζαγριωτάκη  

& Εσπερίδων
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Παιχνίδια στο χωριό του Άι Βασίλη  
(Μαντζαγριωτάκη και Εσπερίδων)

Με χαμηλό εισιτήριο:
4 Καρουζέλ 21 θέσεων 
4 Τρενάκι σε ράγες στολισμένο.
4 Ανεξάρτητο τραμπολίνο 4 θέσεων.
4 Τεχνητή τσουλήθρα 12 μέτρων.
4 Φουσκωτός στίβος μάχης 24 μέτρων.
4 Φουσκωτός στίβος μάχης 26 μέτρων.
4 Φουσκωτό wipe out 20 μέτρων.

ΔΩΡΕΑΝ για το κοινό:
4 Πίστα ποδηλάτων 20Χ10
4 Φουσκωτό γήπεδο ποδοσφαίρου – μπάσκετ  9Χ16.

Η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του  
λούνα παρκ θα ανακοινωθεί σύντομα

Στίβος μάχης

Στίβος μάχης
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Δευτέρα 6/12/2021

19:30 Δημοτικό Θέατρο «Ο επισκέπτης» Θεατρική παράσταση
Το μονόπρακτο της Κωνστα-
ντίνας Δούκα παρουσιάζεται 
από τη Θεατρική Ομάδα Με-
λών & Φίλων της Εταιρίας 
Ελλήνων Λογοτεχνών. Ανα-
φέρεται στη μοναξιά και την 
απομόνωση του σύγχρονου 
ανθρώπου, ανιχνεύοντας 
τους ψυχικούς κραδασμούς 
των πρωταγωνιστών. Μετά 

την παράσταση θα ακολουθήσει το διήγημα «Η Ζωστήρα», από 
τη συλλογή διηγημάτων της συγγραφέως με τον γενικό τίτλο «Το 
σπίτι στην άκρη του δρόμου» που αναφέρεται στην βία του αν-
θρώπου από τον άνθρωπο και παρουσιάζεται σε μορφή θεατρι-
κού αναλογίου.

Τρίτη 7/12/2021

19:30 Δημοτικό Θέατρο 
«Χριστούγεννα στην Ήπει-
ρο μια φορά κι έναν και-
ρό» Θεατρική παράσταση 
- εκδήλωση του Συλλόγου 
Ηπειρωτών Καλλιθέας
Ήπειρος 1960... είναι πα-
ραμονή Χριστουγέννων και 
στο σπίτι της Βασίλως γίνονται ετοιμασίες για την γιορτή του παι-
διού της, του Χρήστου, ο οποίος αν και βρίσκεται στην ξενιτιά η 
Βασίλω καλεί όλο το χωριό και κάνει γλέντι τρικούβερτο.Η πίκρα 
της είναι μεγάλη που λείπει το παιδί της. 

Τετάρτη 8/12/2021

19:30 Δημοτικό Θέατρο «Ένας Καλός Μάρτυρας» του Γεωργίου 
Ν. ΛαμψΊδη, σε σκηνοθεσία Ναταλίας Ευφραιμίδου 

Η παιδική Θεατρική σκηνή από την Αδελφότητα Ποντίων «Η Πα-
ναγία Γουμερά» θα μας παρουσιάσει ένα εύθυμο μονόπρακτο: 
Στα δικαστήρια βρίσκονται δύο χωριανοί επειδή ο ένας παραβί-
ασε τα βοσκοτόπια  του άλλου. Καλείται ο μόνος μάρτυρας της 
υπόθεσης ο οποίος μη γνωρίζοντας καλά την νεοελληνική, από 
μάρτυς υπερασπίσεως γίνεται μάρτυς κατηγορίας. Σκηνικά: Κυ-
ριάκος Ορφανίδης.

Πέμπτη 9/12/2021

19:30 Δημοτικό Θέατρο «Ο Καραγκιόζης 
και οι καλικάντζαροι»
Δεν μας έφταναν οι σκανταλιάρηδες καλι-
κάντζαροι ήρθε και ο Καραγκιόζης να μας 
ξετρελάνει με τα κόλπα του…

Παρασκευή 10/12/2021

19:30 Δημοτικό Θέατρο «ΑΣΤΕΙΑ ΨΕ-
ΜΑΤΑ»
Ο Magic Tolto παρουσιάζει μια παρά-
σταση γεμάτη γέλιο και μαγεία για όλη 
την οικογένεια που δε πρέπει να χά-
σετε! Η χριστουγεννιάτικη παράσταση 
μαγικών που «δεν αρχίζει ποτέ» αλλά 
δε θα θέλεις να τελειώσει! Ακατάλλη-
λη για αλλεργικούς στο γέλιο αλλά και 
στα ψέματα...τα «ΑΣΤΕΙΑ ΨΕΜΑΤΑ»

Σάββατο 11/12/2021

11:00-15:00  Πλατεία Δαβάκη 
Ο Αϊ Βασίλης στην πλατεία φωτογραφίζεται με τους μικρούς του 
φίλους και τους οδηγεί στο χωριό του. 

19:00 Άναμμα δέντρου στο Χωριό του Άι Βασίλη
Οι REC το #1 Urban Pop συγκρότημα σε 
μια υπέροχη συναυλία. Μαζί τους η Δη-
μοτική Φιλαρμονική και η Παιδική Χο-
ρωδία του Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας 
«Οδυσσέας Δημητριάδης». Παράλληλα, 
ο Αϊ Βασίλης στην Πλατεία Δαβάκη φω-
τογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους 
και τους οδηγεί στο χωριό του ενώ ο 
Ρούντολφ και ο φίλος του Μίκι παίζουν 
και φωτογραφίζονται με τα παιδιά μέσα 
στο χωριό του Άι Βασίλη.

21:30 Δημοτικό Θέατρο «Μια Ιταλίδα απ’την Κυψέλη» Παράστα-
ση του Θεατρικού Εργαστηρίου Καλλιθέας
Η θεατρική μεταφορά της πασίγνωστης ταινίας. Ο Αντώνης ολο-
κληρώνοντας 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 θαυ-
μασμός για την νεοφερμένη θα αλλάξει τους κανόνες του σπιτιού 
αλλά θα προκαλέσει μπερδέματα και ξεκαρδιστικές καταστάσεις 
μέχρι να αποκαλυφθεί  η φάρσα που έχει παιχτεί. Ένα έργο των 
Τσιφόρου -Βασιλειάδη σε σκηνοθεσία Μάνου Χατζηγεωργίου.

Το Σάββατο 4/12/2021 και την Κυριακή 5/12/2021, ο Άγιος Βασίλης από 11 το πρωί έως 3 μετά το μεσημέρι θα βρίσκεται 
στην Πλατεία Δαβάκη για να ενημερώνει τα παιδιά για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου και να φωτογρα-
φηθεί μαζί τους.
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Κυριακή 12/12/2021

11:00-15:00  Πλατεία Δαβάκη 
Ο Αϊ Βασίλης στην πλατεία φωτογραφίζεται με τους μικρούς του 
φίλους και τους οδηγεί στο χωριό του. 

12:00  « Το Nickelodeon με τον Μπομπ Σφουγγαράκη στο Χωριό 
του Αϊ Βασίλη»

Είναι το πιο διάση-
μο σφουγγάρι του 
κόσμου! O πιο αγα-
πητός σταρ των παι-
διών, που παίζεται 

σε πάνω από 170 χώρες και οι ιστορίες 
του έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες 
από 30 γλώσσες! Φέτος τα Χριστούγεννα 
ο αγαπημένος ήρωας μικρών και μεγά-
λων, Μπομπ Σφουγγαράκης επισκέπτεται 
το χωριό του Αι Βασίλη στην Καλλιθέα!

17:00-21:00  Χωριό του Αι Βασίλη
Ο  φίλος του Ντόναλντ  παίζει και φωτογραφίζεται με τα παιδιά 
μέσα στο χωριό του Άι Βασίλη.

18:00 Χωριό Αι Βασίλη Παράσταση “XANA ZOO LIVE Χριστού-
γεννα στη Χοραλία”
Φέτος τα Χριστούγεννα σας προσκαλούμε για ένα μαγικό ταξίδι 
όχι στη Βηθλεέμ, ούτε στο Βόρειο Πόλο, αλλά στη Χοραλία! Στην 
παράσταση έχουμε την ευκαιρία να τραγουδήσουμε και να χορέ-
ψουμε, με όλες τις μεγάλες επιτυχίες του Μάνου Βαφειάδη που 
λάτρεψαν τα παιδιά (και όχι μόνο) μέσα από τα projects Mazoo and 
the Zoo και XANA ZOO.  Η Καμήλα, ο Σκαντζόχοιρος, η Κατσίκα, 

ο Αστακός και όλη 
η υπόλοιπη τρελο-
παρέα φοράνε τα 
γιορτινά τους και 
μας παρασύρουν 
σε ένα ξέφρενο 
Χριστουγεννιάτικο 
πάρτυ!  Πρωταγω-
νιστούν και τρα-
γουδούν ζωντανά: 
Μαρία Θωμά, Φένια 
Ζαχαρίου, Πάνος 
Δεσινιώτης. Χορο-

γραφίες : Άννα Αθανασιάδη. Χορεύουν: Η Καμήλα, Ο Σκαντζό-
χοιρος, Η Κατσίκα, Ο Αστακός, Η Μπουμπού η Αλεπού και όλη 
η τρελοπαρέα. Σκηνοθεσία: Παπαγάλος. Κείμενα: Μπουμπού η 
Αλεπού. Μουσική: Ντρούλης Ντρούλης Χοντρούλης. Καλλιτεχνι-
κή Διεύθυνση: Μάνος Βαφειάδης - Χρήστος Τριπόδης. 

20:00 Δημοτικό Θέατρο «Μια Ιταλίδα απ’την Κυψέλη» Παράστα-
ση του Θεατρικού Εργαστηρίου Καλλιθέας
Επαναλαμβάνεται το έργο των Τσιφόρου - Βασιλειάδη σε δια-
σκευή, διδασκαλία και σκηνοθεσία Μάνου Χατζηγεωργίου.  

Δευτέρα 13/12/2021

19:00 Εγκαίνια νέου κτιρίου Δημοτικού 
Ωδείου «Οδυσσέας Δημητριάδης» (Περι-
κλέους και Μεταμορφώσεως) 
Με αίσθημα υπερηφάνειας ο Δήμος Καλ-
λιθέας παραδίδει στη νέα γενιά της πόλης 
ανακαινισμένο το εμβληματικό κτίριο, που 
πολιτογραφήθηκε ως «κόκκινο σχολείο» και μετρά έναν αιώνα 
ζωής. Πλέον μετετράπη σ’ένα υπερσύγχρονο ωδείο. Την ημέρα 
των εγκαινίων οι καθηγητές και οι μαθητές δίνουν συναυλία και 
μας ξεναγούν μουσικά σε κάθε όροφο του νέου τους χώρου.

Τρίτη 14/12/2021

19:30 Δημοτικό Θέατρο Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της Δημοτι-
κής Φιλαρμονικής Καλλιθέας 
Ένα  πρόγραμμα γεμάτο από Χριστουγεννιάτικα τραγούδια φέρνει 
το εορταστικό κλίμα στην Καλλιθέα με τους μαθητές των Σχολών 
της Φιλαρμονικής εν δράσει.
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Τετάρτη 15/12/2021

19:00 Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ Προβολή ταινί-
ας «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 ταξι-
δεύουν στο ίδιο κουπέ με το νυχτερινό 
τρένο από τη Μασσαλία για το Παρίσι. 
Κατά την άφιξη τους στον σιδηροδρομι-
κό σταθμό μία γυναίκα βρίσκεται νεκρή 
στην κουκέτα της. Η αστυνομία του Πα-
ρισιού 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 δολοφόνος

Πέμπτη 16/12/2021

18:30 Χωριό Αι Βασίλη «Ο Καραγκιόζης 
περιμένει τα Χριστούγεννα»
Θέατρο Σκιών με τον αγαπημένο ήρωα μι-
κρών και μεγάλων που ανυπομονεί να έρ-
θουν τα Χριστούγεννα.

20:00 Δημοτικό Θέατρο - Συναυλία από την Παιδική & Μικτή 
Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Καλλιθέας «Οδυσσέας Δημη-
τριάδης»
Το Δημοτικό Ωδείο Καλλιθέας “Οδυσσέας Δημητριάδης” παρου-
σιάζει ένα πρόγραμμα γεμάτο από Χριστουγεννιάτικα τραγούδια 

και τις ωραιότερες 
συνθέσεις κλασικής 
μουσικής. Δύο χο-
ρωδίες, μία ορχή-
στρα, ένα κιθαριστικό 
σύνολο και οι σχολές 
Πιάνου, Εγχόρδων, 
Ακορντεόν, Μονω-
δίας μας περιμένουν 
στο Δημοτικό Θέατρο 
Καλλιθέας. 

Παρασκευή 17/12/2021

19:30 Δημοτικό Θέατρο «Ο μολυβένιος στρατιώτης» Παιδική πα-
ράσταση 
‘Ενα οικουμενικό έργο που έχει μεταφραστεί σε δεκάδες γλώσ-
σες, «ο Μολυβένιος Στρατιώτης» του Άντερσεν, που διδάσκει στα 
παιδιά τη διαφορετικότητα, την αποδοχή και τη δύναμη της πραγ-
ματικής αγάπης! Την ημέρα των γενεθλίων τους, τα δίδυμα Σάλυ 
και Τζων παίρνουν δώρα από τους γονείς τους, ανάμεσα τους εί-

ναι και ένας στρατιώτης με ένα μόνο πόδι... όταν τα παιδιά λείπουν, 
όλα τα παιχνίδια ζωντανεύουν! Η παράσταση γεμάτη μαγευτικούς 
αυτοσχεδιασμούς, μουσική, χορό και τραγούδια ζωντανεύει ένα 
κλίμα ρομαντισμού, ισορροπώντας ανάμεσα στο κωμικό και στο 
αγωνιώδες. Η γοητευτική και θεαματική σκηνογραφία και τα κο-
στούμια μεταφέρουν τον θεατή στην ατμόσφαιρα του Λονδίνου 
του 1880. Σκηνοθεσία: Ηλίας Παπακωνσταντίνου, Θεατρική Δια-
σκευή: Νίκος Kόκκινος , Σκηνικά-Κοστούμια: Γιώργος Μανίκας, 
Μουσική: Aπόστολος Μόσιος Νcpa (μουσικές επιλογές).

Σάββατο 18/12/2021

11:00-15:00 Πλατεία Δαβάκη
Ο Αϊ Βασίλης στην πλατεία φωτογραφίζεται με τους μικρούς του 
φίλους και τους οδηγεί στο χωριό του.

12:00 Χωριό Αι Βασίλη – «Survivor games»
Το πιο γνωστό παιχνίδι της επικαιρότητας είναι εδώ!!! Τα παιδιά 
χρειάζονται έναν ξεχωριστό και διασκεδαστικό τρόπο να αθλη-

θούν, να συνεργαστούν, να γελάσουν, να παίξουν, να κοινωνι-
κοποιηθούν, να συναγωνιστούν, να νιώσουν την πρόκληση, να 
δοκιμαστούν στους στόχους, στον αγώνα, στην ευγενή άμιλλα  και 
το ομαδικό πνεύμα. Αναβίωση και δράση μέσα από τους επαγ-
γελματικούς στίβους μάχης του πραγματικού survivor!! Πάντα με 
την προβλεπόμενη ασφάλεια για όλους τους παίκτες που θα αγω-
νιστούν.
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 17:00-21:00  Χωριό του Αι Βασίλη
Ο  φίλος του Ντόναλντ  παίζει και φωτογραφίζεται με τα παιδιά 
μέσα στο χωριό του Άι Βασίλη.

19:00 Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ - Προβολή ταινίας 
«Ευτυχία» - Ελληνική, έγχρωμη ταινία του 2019 διάρκειας 123’, 

σε σκηνοθεσία Άγγελου Φραντζή 
με τους: Κάτια Γκουλιώνη, Πυγμα-
λίωνα Δαδακαρίδη, Καρυοφυλλιά 
Καραμπέτη, Ντίνα Μιχαηλίδου, 
Θάνο Τοκάκη και Λεωνίδα Κακού-
ρη.
Διάσημη στιχουργός πια, η Ευτυ-
χία Παπαγιαννοπούλου εμφανί-
ζεται σε μια βραδιά που διοργα-
νώνεται προς τιμήν της. Παρόντες 
όλοι οι σπουδαίοι δημιουργοί με 
τους οποίους έχει συνεργαστεί, 
εκείνης ο νους, όμως, τρέχει στο 
παρελθόν…

Κυριακή 19/12/2021

11:00-15:00 Χωριό Αι Βασίλη
Ο Αϊ Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους και 
μιλά μαζί τους.

 12:00 Δημοτικό Θέατρο «Μαγικά Χριστούγεννα» 
Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας  παρουσιάζει 
τα μουσικοχορευτικά στιγμιότυπα της Αλέκας Σωτηρίου με μα-
θητές των σχολών χορού. Όλα κυλούν στον μαγικό ρυθμό των 
Χριστουγέννων. Όσο η ωραιότερη γιορτή του χρόνου πλησιάζει 
τόσο μεγαλώνει και η επιθυμία της αγάπης, της ελπίδας και της 
αλληλεγγύης. 

17:00-21:00  Χωριό του Αι Βασίλη
Ο  φίλος του Μίκι Μάους παίζει και φωτογραφίζεται με τα παιδιά 
μέσα στο χωριό του Άι Βασίλη.

19:00 Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ - Προβολή ταινίας 
«Kursk» - Βέλγικη , έγχρωμη ταινία του 2018 διάρκειας 117’, 
σε σκηνοθεσία Τόμας 
Βίντερμπεργκ με τους: 
Κόλιν Φερθ, Ματίας Σέ-
νερτς, Λεά Σεϊντού, Μαξ 
Φον Σίντοφ
Έπειτα από ένα ατύχη-
μα, το ρώσικο πυρηνικό 
υποβρύχιο «Κουρσκ» 
βυθίζεται στη θάλασσα 
του Μπάρεντς. Μερικοί 
ναύτες καταφέρνουν 
να επιβιώσουν περιμένοντας βοήθεια, η οποία όμως βρίσκει ως 
εμπόδιο μια σειρά από πολιτικοστρατιωτικά συμφέροντα.

Δευτέρα 20/12/2021

17:00-21:00 Χωριό Αι Βασίλη 
Ο Αϊ Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους και μα-
ζεύει τα γράμματα με τις επιθυμίες τους.

19:30 Δημοτικό Θέατρο «Να τα 
πούμε;;;» Μουσικοχορευτική παρά-
σταση
Τα νεαρά και... μεγαλύτερα μέλη της 
Πολιτιστικής Εταιρείας Ορχηστικής 
Τέχνης «ΒΑΚΧΑΙ» μοιράζονται μαζί 
μας το πνεύμα του ελληνικού παρα-
δοσιακού δωδεκαημέρου και μας 
εύχονται «Χαρά, Ειρήνη, Υγεία» με 
τον δικό τους ξεχωριστό τρόπο: Χο-
ρεύοντας και τραγουδώντας!

Τρίτη 21/12/2021

17:00 – 20:00 “Εθιμικό δρώμενο των Μωμό΄ερων” 
Μώμος ήταν ο Θεός του γέλιου και της σάτιρας, η προσωποποί-
ηση της μομφής και της κατηγορίας. Οι τελεστές του εθιμικού 
δρωμένου είναι οι ιερείς του Μώμου, οι Μωμόγεροι. Κατά τη δι-
άρκεια του Δωδεκαημέρου τελείται σε πλατείες, δρόμους και αυ-



8

λές σπιτιών, διατηρώντας 
όχι μόνο τον ψυχαγωγικό 
αλλά και τον ευετηριακό 
του χαρακτήρα. Το Ελληνι-
κό Σωματείο Διάσωσης & 
Διάδοσης της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς «ΟΙ ΜΩ-
ΜΟΓΕΡΟΙ» αναβιώνει το 
έθιμο στους δρόμους της 
πόλης μας. 

Έναρξη: 5 μ.μ. από την έδρα του σωματείου (Μαντζαγριωτάκη 38) 
Διαδρομή: Μαντζαγριωτάκη, Δοϊράνης, Δαβάκη, Σοφοκλέους, 
Φιλαρέτου, Ελ. Βενιζέλου, Δημητρακοπούλου, Γρυπάρη καταλή-
γοντας γύρω στις 7 μ.μ. στο χωριό του Αι Βασίλη  (Μαντζαγριωτά-
κη & Εσπερίδων) όπου θα ακολουθήσει γλέντι έως τις 8 μ.μ.

17:00-21:00 Χωριό Αι Βασίλη 
Ο Αϊ Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους και μα-
ζεύει τα γράμματα με τις επιθυμίες τους.

20:00 Δημοτικό Θέατρο - Συναυλία από την Ορχήστρα Εγχόρδων 
και τη Χορωδία Filli Notas

Η Μεγάλη Λειτουργία σε ντο 
ελάσσονα, ένα εμβληματικό 
έργο του Μότσαρτ (Mozart 
Mass in C minor K.427), 
ερμηνεύουν τα σύνολα Filii 
Notas (χορωδιακό και ορ-
χηστρικό), υπό την διεύθυν-
ση της Μαρίας Μπαζού. Α’ 
σοπράνο η Κατερίνα Μήρ-

τσιου, Β’ σοπράνο η Αγγελική Βαρδάκα, τενόρος ο Μάνος Κοκ-
κώνης, βαρύτονος ο Χρήστος Ραμμόπουλος.

Τετάρτη 22/12/2021

17:00-21:00 Χωριό Αι Βασίλη 
Ο Αϊ Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους και μα-
ζεύει τα γράμματα με τις επιθυμίες τους.

19:30 Δημοτικό Θέατρο – «Παραδοσιακοί 
χοροί δωδεκαήμερου»
Η ομάδα λαϊκού και παραδοσιακού χορού 
του Δήμου θα μας παρουσιάσει οπτικοα-
κουστικό υλικό και χορούς από την περίοδο 
του δωδεκαήμερου των Χριστουγέννων 
από περιοχές του ελληνισμού.

Πέμπτη 23/12/2021

11:00-15:00 Χωριό Αι Βασίλη, Πλατεία Τζιτζιφιών και Πλατεία 
Χαροκόπου 
Ο Αϊ Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους και μα-
ζεύει τα γράμματα με τις επιθυμίες τους.

18:00 Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ Προβολή ταινίας «Ο 
ΜΑΓΕΜΕΝΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ» - Αμερικανοκαναδέζικο, Animation, 
μεταγλωττισμένη ταινία σε σκηνοθε-
σία Ρος Βένοκουρ του 2018, διάρκει-
ας 90’, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.
Καταραμένος από μια σατανική βα-
σίλισσα, ο πρίγκιπας Φελίπε γίνε-
ται το αντικείμενο του πόθου κάθε 
γυναίκας που συναντά. Έτσι, εκτός 
από τις συζύγους των υπηκόων του, 
οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι, τον 
έχουν ερωτευτεί και οι πριγκίπισσες 
Χιονάτη, Σταχτοπούτα και Ωραία Κοι-
μωμένη. Ο ίδιος δεν έχει πλέον παρά ελάχιστο χρόνο να βρει την 
αληθινή του αγάπη και να λύσει τα μάγια.

19:00 Στοά Καραντινού – Χριστουγεννιάτικη συναυλία
Η Μικτή και Παιδική-Εφηβική χορωδία του Δήμου Καλλιθέ-
ας και η ορχήστρα «Συγχορδία» μαζί με ταλαντούχους μαθητές 

του Δημοτικού Ωδείου 
«Οδυσσέας Δημητριάδης» 
θα τραγουδήσουν και θα 
ερμηνεύσουν Χριστου-
γεννιάτικα τραγούδια και 
κλασικές συνθέσεις. Ελά-
τε να γιορτάσουμε μαζί τα 
Χριστούγεννα με μουσική!
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Παρασκευή 24/12/2021

11:00-15:00 & 17:00-21:00 Χωριό Αι Βασίλη, Πλα-
τεία Τζιτζιφιών και Πλατεία Χαροκόπου 
Ο Αϊ Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του 
φίλους και μαζεύει τα γράμματα με τις επιθυμίες 
τους.

18:00 Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ Προ-
βολή ταινίας «TO ΚΥΝΗΓΙ ΤΩΝ ΧΑΜΕΝΩΝ ΒΕΛΑ-
ΝΙΔΙΩΝ» -  Αμερικανική, Animation,  μεταγλωτ-
τισμένη ταινία σε σκηνοθεσία Ρος Βένοκουρ του 
2015, διάρκειας 83’, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.
Ο Φράνκι, ένας κουλ σκίουρος με μοναδική αίσθηση του στιλ, 
αποφυλακίζεται από το ζωολογικό κήπο και μαθαίνει πως το 
δάσος στο οποίο μεγάλωσε, βρίσκεται σε τεράστιο κίνδυνο. Μία 
εταιρία κατακλέβει τους καρπούς, με μοχθηρούς σκοπούς, και ο 
Φράνκι είναι ο μοναδικός που μπορεί να σώσει την κατάσταση, 
αλλά αυτό σημαίνει πως ρισκάρει να χάσει την αγάπη της ζωής 
του.

12:00 Μουσικά συγκροτήματα σε δύο διαφορετικά σημεία της 
πόλης:

- Σταθμός ΗΣΑΠ Καλλιθέας
- Πεζόδρομος Ι.Ν. Αγίων Πά-
ντων, στην Ελ. Βενιζέλου 
Μικρά νεανικά μουσικά σχήματα 
με εορταστικά αλλά και άλλα δι-
αχρονικά ή μοντέρνα, swing, pop 
ή και λαϊκά τραγούδια  θα χρωμα-
τίσουν και θα τονίσουν ευχάριστα 
την ατμόσφαιρα, δίνοντας έναν 
ιδιαίτερο τόνο στην πόλη μας.

17:00 Η Φιλαρμονική περιοδεύει σε διάφορα σημεία της πόλης
Η Δημοτική Φιλαρμονική  θα μεταφέρει το εορταστικό κλίμα στους 
δρόμους της Καλλιθέας ξεκινώντας από τη Στοά Καραντινού, θα 
συνεχίσει στο προαύλιο του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και θα καταλήξει 
στην Πλατεία Τζιτζιφιών.

Σάββατο 25/12/2021
 
17:00-21:00 Χωριό Αι Βασίλη, Πλατεία Τζιτζιφιών και Πλατεία 
Χαροκόπου 
Ο Αϊ Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους και μα-
ζεύει τα γράμματα με τις επιθυμίες τους.

18:00 Δημοτικός Κινηματο-
γράφος ΚΑΛΥΨΩ Προβολή 
ταινίας «ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ & 

ΣΙΑ» - Γαλλική, οικογενει-
ακή, μεταγλωττισμένη ται-
νία σε σκηνοθεσία Αλέν 
Σαμπά του 2017, διάρκειας 
92’, κατάλληλη για όλες 
τις ηλικίες με τους: Αλέν 

Σαμπά, Γκολσιφτέ Φαραχα-
νί, Οντρέ Τοτού, Ζαν-Πιέρ Μπακρί
Όταν όλα του τα ξωτικά αρρωσταίνουν παραμονές Χριστουγέν-
νων, ο Αϊ Βασίλης αναγκάζεται να κατεβεί στη γη για να βρει… 
βιταμίνες.

Κυριακή 26/12/2021

11:00-15:00 & 17:00-21:00 Χωριό Αι Βασίλη, Πλατεία Τζιτζιφιών 
και Πλατεία Χαροκόπου 
Ο Αϊ Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους και μα-
ζεύει τα γράμματα με τις επιθυμίες τους.

18:00 Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΑ-
ΛΥΨΩ Προβολή ταινίας «ΤΑ ΑΣΧΗ-
ΜΟΓΛΥΚΟΥΛΙΑ» - Αμερικανοκινέζικο, 
Animation, μεταγλωττισμένη ταινία σε 
σκηνοθεσία  Κέλι Άσμπερι του 2019, διάρ-
κειας 87’, κατάλληλο για όλες τις ηλικίες.
Η Ασχημούπολη είναι η πατρίδα των Αση-
μογλυκούλικων και το μέρος όπου ζουν 
όλες οι ατελείς και παρατημένες κούκλες. 
Ένας αρμονικός, χαρούμενος κόσμος, τον 
οποίο η περίεργη Μόξι και η παρέα της θα εγκαταλείψουν για να 
ανακαλύψουν στην άλλη πλευρά του βουνού την Τελειούπολη.

Δευτέρα 27/12/2021

11:00-15:00 & 17:00-21:00 Χωριό Αι Βασίλη, Πλατεία Τζιτζιφιών 
και Πλατεία Χαροκόπου 
Ο Αϊ Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους και μα-
ζεύει τα γράμματα με τις επιθυμίες τους.

18:00 Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΑΛΥ-
ΨΩ Προβολή ταινίας «ΤΟ ΑΣΠΡΟ ΚΟΑΛΑ» 
-  Animation, μεταγλωττισμένη ταινία σε 
σκηνοθεσία Κιούνγκ Χο Λι του 2012, διάρ-
κειας 78’, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.
Ο Τζόνι, ένα γενναίο άσπρο κοάλα, γίνεται 
συχνά στόχος κακόγουστων αστείων εξαι-
τίας του χρώματος του. Ένα παιχνίδι της 
μοίρας θα τον μετατρέψει από τη μια στιγμή 
στην άλλη, σε έναν ατρόμητο προστάτη των 
ζώων, τον θρυλικό «Κοάλα Κιντ».
Ένα συναρπαστικό, περιπετειώδες ταξίδι 
ζωής ξεκινάει για τον Τζόνι…

Τρίτη 28/12/2021

11:00-15:00 & 17:00-21:00 Χωριό Αι Βασίλη, Πλατεία Τζιτζιφιών 
και Πλατεία Χαροκόπου 
Ο Αϊ Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους και μα-
ζεύει τα γράμματα με τις επιθυμίες τους.
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18:00 Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ Προβολή ταινίας 
«ΠΑΝΤΙΓΚΤΟΝ 2» - Αγγλική, οικογενειακή, μεταγλωττισμένη ται-
νία σε σκηνοθεσία Πολ Κινγκ του 2017, διάρκειας 103’, κατάλληλη 

για όλες τις ηλικίες με τους: Χιου Μπόν-
βιλ, Σάλι Χόκινς, Χιου Γκραντ, Μπρένταν 
Γκλίζον
Ο Πάντινγκτον γίνεται μάρτυρας της κλο-
πής ενός μυστηριώδους βιβλίου, αλλά 
κατηγορείται ως δράστης και φυλακίζεται. 
Τώρα εκείνος πρέπει να επιβιώσει στη 
σκληρή φυλακή και οι Μπράουν να βρουν 
τον αληθινό ένοχο για να απελευθερώσουν 
το αγαπημένο τους αρκουδάκι.

Τετάρτη 29/12/2021

11:00-15:00 & 17:00-21:00 Χωριό Αι Βασίλη, Πλατεία Τζιτζιφιών 
και Πλατεία Χαροκόπου 
Ο Αϊ Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους και μα-
ζεύει τα γράμματα με τις επιθυμίες τους.

18:00 Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ Προβολή ταινίας «Ο 
ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΙΛΙΚΟΣ ΓΙΓΑΝΤΑΣ» - Αμερικανική ταινία φαντασίας, 
με ελληνικούς υπότιτλους σε σκηνοθεσία Στίβεν Σπίλμπεργκ του 
2016, διάρκειας 117’, κατάλληλη για όλες 
τις ηλικίες με τους: Μαρκ Ράιλανς, Ρεμπέ-
κα Χολ, Μπιλ Χέιντερ, Ρούμπι Μπάρνχιλ
Η Σόφι είναι μια δεκάχρονη κοπέλα την 
οποία ένας γίγαντας εφτά μέτρων μετα-
φέρει από το ορφανοτροφείο της στη Γι-
γαντοχώρα. Είναι ο μοναδικός του είδους 
του που δεν τρώει παιδιά κι έτσι πρέπει να 
προστατεύσει τη Σόφι από τις απειλητικές 
διαθέσεις των υπολοίπων, δυνατότερων 
απ’ αυτόν γιγάντων.

Πέμπτη 30/12/2021  
11:00-15:00 & 17:00-21:00 Χωριό Αι Βασίλη, Πλατεία Τζιτζιφιών 
και Πλατεία Χαροκόπου 
Ο Αϊ Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους και μα-
ζεύει τα γράμματα με τις επιθυμίες τους.

17:00 Η Φιλαρμονική περιοδεύει σε διάφορα σημεία της πόλης
Η Δημοτική Φιλαρμονική θα βρεθεί κοντά μας για να μας πει 
τα κάλαντα ξεκινώντας από τη γωνία Δημοσθένους και Δαβάκη 
(μπροστά από τον ΟΤΕ), συνεχίζοντας στην Πλατεία Χαροκόπου 
και καταλήγοντας στην Πλατεία Κύπρου.

18:00 Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΑΛΥ-
ΨΩ Προβολή ταινίας «ΡΑΤΣΕΤ & ΚΛΑΝΚ» 
- Αμερικανική, Animation, μεταγλωττισμένη 
ταινία σε σκηνοθεσία  Κέβιν Μανρό του 2016, 
διάρκειας 94’, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.
Όταν ο ραδιούργος Πρόεδρος Ντρεκ απει-
λεί να καταστρέψει όλους τους πλανήτες του 
γαλαξία, ένας θαρραλέος Λόμπαξ και ένα μι-
κροσκοπικό ρομπότ είναι οι μόνοι που μπο-
ρούν να τον σταματήσουν.

19:30 Χωριό Αι Βασίλη «Τραγούδια για το γούρι» - Συναυλία
Ο Δήμος Καλλιθέας σας καλεί να απολαύσετε εορταστικά αλλά 
και άλλα διαχρονικά ή μοντέρνα τραγούδια και να παραλάβετε το 

γούρι του 2022. Μην στριμώχνεστε! Υπάρχουν πολ-
λά γούρια για όλους!
Σε περίπτωση βροχής η διανομή και η συναυ-
λία θα γίνουν στον στεγασμένο χώρο της εισό-
δου του Δημαρχείου.

Παρασκευή 31/12/2021

11:00-15:00 Χωριό Αι Βασίλη, Πλατεία Τζιτζιφιών και Πλατεία 
Χαροκόπου 
Ο Αϊ Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους και μα-
ζεύει τα γράμματα με τις επιθυμίες τους.

12:00 Διασταύρωση Ελ. Βενιζέλου 
και Ματζαγριωτάκη «ΤΙΝΥ MUSIC 
GROUPS»
Ένα νεανικό μουσικό συγκρότη-
μα μας διασκεδάζει την παραμονή 
Πρωτοχρονιάς.

17:00-21:00 Χωριό Αι Βασίλη, Πλατεία Τζιτζιφιών και Πλατεία 
Χαροκόπου 
Ο Αϊ Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους και μα-
ζεύει τα γράμματα με τις επιθυμίες τους.

18:00 Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ Προβολή ταινίας 
«ΤΡΕΧΑΤΕ ΠΟΔΑΡΑΚΙΑ ΜΟΥ» - Ισπανο-καναδική, Animation, 

μεταγλωττισμένη ταινία σε σκηνοθεσία  Αλ-
μπέρτο Ροντρίγκεζ, Νάτσο Λα Κάσα του 2016, 
διάρκειας 90’, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.
Το αξιαγάπητο μπιγκλ Όζι φιλοξενείται για ένα 
μήνα στην υποτιθέμενα υπερπολυτελή παν-
σιόν για σκύλους «Γάργαρο Ρυάκι». Μόνο που 
η σκληρή αλήθεια είναι ότι αυτή αποτελεί μια 
επιχείρηση-βιτρίνα η οποία καλύπτει μια φυ-
λακή υποχρεωτικής εργασίας.
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Σάββατο 1/1/2022
12:00 Δημοτικό Θέατρο «Πρωτοχρονιάτικη συναυλία της Δημο-
τικής Φιλαρμονικής Καλλιθέας» 

Ο Δήμος Καλλιθέας τηρώντας την παράδοση που ξεκίνησε προ 
διετίας, υποδέχεται το 2022 με τη Δημοτική Φιλαρμονική σε βι-
εννέζικα βαλς, πόλκες κι εορταστικά εμβατήρια. Η Βιέννη έρχεται 
στην Καλλιθέα μ’ένα μεγάλο μελωδικό Πρωτοχρονιάτικο ταξίδι! 
Διευθύνει ο Αρχιμουσικός Αντώνης Βαβυλουσάκης.

18:00 Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ Προβολή ταινίας 
«ΜΠΑΝΤΙ, Ο ΡΟΚ ΣΤΑΡ» - Αμερικανοκινέζικη, Animation, μετα-

γλωττισμένη ταινία σε σκηνοθεσία  Ας Μπρά-
νον του 2016, διάρκειας 90’, κατάλληλη για 
όλες τις ηλικίες.
Ο Μπάντι είναι ένα θιβετιανό μαστίφ που φυ-
λάει μαζί με τον πατέρα του ένα κοπάδι πρό-
βατα, αλλά έχει τάσεις καλλιτεχνικής φυγής. Η 
έφεσή του στη μουσική τον οδηγεί στην πόλη, 
όπου θα κυνηγήσει το όνειρό του να γίνει ροκ 
σταρ.

Κυριακή 2/1/2022

12:00 Χωριό Αι Βασίλη «ΑΣΤΕΙΑ ΨΕΜΑ-
ΤΑ»
Ο Magic Tolto παρουσιάζει μια παράσταση 
γεμάτη γέλιο και μαγεία για όλη την οικο-
γένεια που δε πρέπει να χάσετε! Η χριστου-
γεννιάτικη παράσταση μαγικών που ‘’δεν 
αρχίζει ποτέ’’ αλλά δε θα θέλεις να τελειώ-
σει! Ακατάλληλη για αλλεργικούς στο γέλιο αλλά και στα ψέματα...
τα «ΑΣΤΕΙΑ ΨΕΜΑΤΑ».
Σε περίπτωση βροχής η παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο Δη-
μοτικό Θέατρο Καλλιθέας.

18:00 Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ Προβολή ταινίας 
«Ο ΠΟΛΙΚΟΣ ΑΡΚΟΥΔΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΙΚΗΤΟΙ» - Αμερικανική, 

Animation, μεταγλωττισμένη ταινία σε σκη-
νοθεσία  Τρέβορ Γουόλ του 2016, διάρκειας 
90’, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.
Ο Νορμ είναι μια πολική αρκούδα με το χά-
ρισμα να μιλάει τη γλώσσα των ανθρώπων. 
Όταν ο Βόρειος Πόλος κινδυνεύει από τα 
εποικιστικά σχέδια ενός δισεκατομμυριού-
χου, θα κάνει τα πάντα για να τον σώσει, ταξι-
δεύοντας μέχρι τη Νέα Υόρκη.

Δευτέρα 3/1/2022

18:00 Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ Προβολή ταινί-
ας «ΛΕΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΟΝΑ ΛΙΖΑ» - Ιταλική, 
Animation, μεταγλωττισμένη ταινία 
σε σκηνοθεσία Σέρτζιο Μάνφιο του 
2018, διάρκειας 85’, κατάλληλη για 
όλες τις ηλικίες.
Ο νεαρός Λεονάρντο, ένα ανήσυχο 
και ευφυές αγόρι, αναζητά μαζί με 
τον πιστό του φίλο Λορέντζο και την 
Τζοκόντα, με την οποία είναι ερωτευμένος, έναν κρυμμένο θη-
σαυρό, τον οποίο διεκδικούν κι ένα τσούρμο αδίστακτοι πειρατές.

19:30 Δημοτικό Θέατρο «Το ζαρωτόν ξύλον» ή «Το Στραβόξυλο» 
του Δημήτρη Ψαθά - Θεατρική παράσταση από τον Καλλιτεχνικό 
Οργανισμό Ποντίων Αθηνών σε σκηνοθεσία Γιώργου Σονίδη

Ο εκ πεποιθήσεως γκρινιάρης και δύ-
στροπος Δημητράκης Μαρουλίδης ζει 
μαζί με τη γυναίκα του και την ανιψιά 
του και είναι διευθυντής σε ένα εργο-
στάσιο υποδημάτων . Όλοι τον θεωρούν 

στραβόξυλο, ιδίως η ανιψιά του που δεν λέει να παντρευτεί. Εκεί-
νη διατηρεί παράλληλη σχέση με τον συνεταίρο του και ένα πελά-
τη. Η διασκευή στα Ποντιακά έγινε από τον Κ. Καλλίδη.

Τρίτη 4/1/2022

18:00 Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ 
Προβολή ταινίας «ΜΙΑ ΠΑΠΙΑ, ΜΑ ΠΟΙΑ ΠΑ-
ΠΙΑ» - Κινεζο-αμερικανική, Animation, μετα-
γλωττισμένη ταινία σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ 
Τζένκινς του 2018, διάρκειας 91’, κατάλληλη 
για όλες τις ηλικίες.
Μια αρσενική χήνα που πετά ριψοκίνδυνα 
χωρίζει κατά λάθος από το σμήνος δύο ορφανά παπάκια, τα οποία 
υποχρεώνεται να προστατεύσει και να τα επιστρέψει σε αυτό.

Τετάρτη 5/1/2022

18:00 Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ Προβολή ταινίας «Ο 
ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΓΑΪΔΑΡΟΣ» - Πακιστανική, Animation, μεταγλωττι-
σμένη ταινία σε σκηνοθεσία Αζίζ Ζιντάνι του 2018, διάρκειας 105’, 
κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.

Ο Μανγκού είναι ένας ανέμελος γαϊδαράκος 
που από τύχη θα καταλήξει να θεωρείται ο πιο 
δημοφιλής διάδοχος του θρόνου της Αζαντνα-
γκάρ, με αφορμή την επικείμενη αποχώρηση 
του βασιλιά λιονταριού. Δεν ξέρει όμως ότι οι 
εκλογές είναι πλεκτάνη της αλεπούς, δολοπλό-
κου συμβούλου του βασιλιά, η οποία έχει τα 
δικά της, σκοτεινά κίνητρα. 

Πέμπτη 6/1/2022  
18:00 Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ 
Προβολή ταινίας «ΤΟ ΓΑΤΟΞΟΡΚΙ» - Βραζι-
λιάνικη, Animation, μεταγλωττισμένη ταινία σε 
σκηνοθεσία  Ραφαέλ Ρίμπας του 2017, διάρκει-
ας 94’, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.
Ένας διασκεδαστής σε παιδικά πάρτι, που φορά-
ει στολή γάτου, αποφασίζει να αλλάξει τη ζωή του με τη βοήθεια 
ενός μάγου. Εκείνος όμως τον μεταμορφώνει σε αληθινό γάτο και 
στη συνέχεια προσπαθεί να λύσει το ξόρκι του.



Το μήνυμα των Χριστουγέννων 
είναι αγάπη για όλο τον κόσμο. 
Ας την μοιράσουμε επομένως, 
σε όλους, όπως μπορεί ο κάθε 

ένας μας ξεχωριστά χωρίς δεύτερη σκέψη.

Στον Δήμο Καλλιθέας, για άλλη μια χρονιά, με αι-
σιοδοξία, μεράκι, φαντασία και πολλή αγάπη, προ-
ετοιμάσαμε ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα με 
λούνα παρκ, ψυχαγωγικά και επιμορφωτικά παιχνί-
δια, ταινίες, θέατρο, συναυλίες και άλλα, για όλες τις 
ηλικίες, για να γιορτάσουμε, τις άγιες ημέρες.

Σας περιμένουμε, μικρούς και μεγάλους να υποδε-
χθούμε όλοι μαζί το 2022 μέσα από αυτή  την εορτα-
στική ατμόσφαιρα που δημιουργήσαμε και ευχόμα-
στε ο καινούργιος χρόνος να φέρει σε όλους αγάπη, 
υγεία και ευτυχία. 

Χρόνια Πολλά σε όλους!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ

Δήμαρχος Καλλιθέας

Σε αυτή την εορταστική περί-
οδο, με όλους μας να προερ-
χόμαστε από δύο δύσκολους 
χειμώνες, ο Δήμος Καλλιθέας 
ανοίγει μια τεράστια αγκαλιά για μικρούς και μεγά-
λους, ώστε να αισθανθούμε ακόμα περισσότερο το 
πνεύμα των ημερών.

Ετοιμάσαμε ένα πλούσιο πολιτιστικό και ψυχαγωγι-
κό πρόγραμμα, από εκείνα που έχουν καταστήσει τον 
Δήμο μας-πρωταγωνιστή στα αντίστοιχα δρώμενα.

Έχουμε πει ότι «σε αυτή την πόλη ο Πολιτισμός δεν 
σταματά ποτέ» κι αυτό το κάνουμε πράξη καθημερι-
νά! Τις εκδηλώσεις αυτές –κι εφόσον το επιτρέψουν 
οι συνθήκες, όπως θέλουμε να πιστεύουμε- θα δια-
δεχθούν, στις αρχές του 2022 «Το Θέατρο της Δευτέ-
ρας στην Καλλιθέα» (για 3η χρονιά), ένα μεγάλο απο-
κριάτικο πρόγραμμα και ιστορικά δρώμενα!

ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και ΚΕΠ

Σε όλους τους χώρους θα τηρηθούν τα υγειονομικά μέτρα βάσει των εκάστοτε αποφάσεων της πολιτείας:

Όλοι οι κλειστοί χώροι θα δέχονται μόνο πολίτες που έχουν εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις του εμβολίου κατά 
της COVID-19 ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου. Για τους άνω των 60 ετών εμβολιασμένους πολί-
τες υποχρεωτική θα είναι η τρίτη δόση μετά την παρέλευση του 7μήνου, από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού. 

Για τους υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων οι ενήλικες ανεμβολίαστοι πολίτες θα εισέρχονται με αρνητικό PCR- 
RAPID test 48 ωρών.

Κατά την είσοδο των θεατών στους χώρους των εκδηλώσεων, θα γίνεται έλεγχος των απαραίτητων πιστοποιη-
τικών καθώς και σχετικού πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα 
οδήγησης.

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική  σε όλους τους χώρους , ενώ η προσέλευση ανήλικων 4 έως 
17 ετών προϋποθέτει την επίδειξη υπεύθυνης δήλωσης των γονέων για τη διενέργεια self test.

Τα υγειονομικά μέτρα ενδέχεται να αλλάξουν, βάσει νέων υπουργικών αποφάσεων.

Διευθύνσεις χώρων εκδηλώσεων: 
Δημοτικό Θέατρο: Κρέμου 123 και Φιλαρέτου 

Δημοτικός Κινηματογράφος Καλυψώ: Γρ. Λαμπράκη 9 και Καλυψούς
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210 9570001, Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-15:00
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