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Πρόγραμμα οκτώ διαδικτυακών 
εκδηλώσεων (23-27 Μαρτίου)
z  Συζήτηση με συμμετοχή καθηγητών ΑΕΙ 
z  Συναυλίες
z  Ντοκιμαντέρ
z  Χορευτικές παραστάσεις 
z  Μουσικό αφιέρωμα
z  Έκθεση παιδικής ζωγραφικής
z  Θεατρικά δρώμενα

Συμμετέχουν (αλφαβητικά):  
Αρχείο ΕΡΤ Α.Ε. • Δημοτική Φιλαρμονική Καλλιθέας  
• Δημοτικό Ωδείο Καλλιθέας «Οδυσσέας 
Δημητριάδης» • Εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ • Θεατρικό 
Εργαστήρι Δήμου Καλλιθέας • Ίδρυμα Μουσικής της 
Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών • Παιδικά Εργαστήρια 
Ζωγραφικής Δήμου Καλλιθέας • Πολιτιστική Εταιρεία 
Ορχηστικής Τέχνης «ΒΑΚΧΑΙ»
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Επετειακή έκθεση Παιδικών 
Εργαστηρίων Ζωγραφικής  
του Δήμου Καλλιθέας
Ζητήσαμε από τα παιδιά που μαθητεύουν 
στα Εργαστήρια Ζωγραφικής του Δήμου 
Καλλιθέας, να ζωγραφίσουν με τον δικό 
τους τρόπο για την επέτειο των 200 χρό-
νων από την έναρξη της Ελληνικής Επα-
νάστασης του 1821. 
Φέτος, το μεγαλύτερο μέρος των μαθημάτων τους έγινε δια-
δικτυακά. Και διαδικτυακά επίσης, για πρώτη φορά γίνεται και 
η έκθεση των έργων τους στη Δημοτική Πινακοθήκη Καλλιθέ-
ας «Σοφία Λασκαρίδου». 
Τα παιδιά, το μέλλον μας, μας χάρισαν τις δημιουργίες τους 
για να τιμήσουμε έτσι τις θυσίες και τον αγώνα των προγό-
νων μας και μας δίνουν με αυτόν τον τρόπο την ελπίδα για 
το αύριο.

Αφιέρωμα του Ιδρύματος Μουσικής  
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
Η προφορική μουσική παρά-
δοση των τραγουδιών των 
κλεφτών, της τάβλας, του θα-
νάτου, της εμψύχωσης περνά 
από στόμα σε στόμα σε όλη 
την Ελλάδα και η ταύτιση των 
Ελλήνων με αυτά φαίνεται από το γεγονός ότι διατηρήθηκαν μέχρι τις 
μέρες μας. Τα τραγούδια έπαιξαν το δικό τους σημαντικό ρόλο και έτσι 
οι Έλληνες έζησαν διότι τραγούδησαν. Κλέφτικα και πολεμικά τραγού-
δια, καθιστικά και θρηνώδη, ντοπιολαλιές και παραδοσιακές συνήθειες, 
ιστορικές και άλλες προσωπικές αναφορές ξεπηδούν μέσα από το στίχο 
και τη μουσική.
Το Ίδρυμα μουσικής της Ι.Α.Α., που διευθύνει ο αγαπητός στους Καλλι-
θεάτες, αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Νάκος, με τον καθηγητή στο παραδο-
σιακό τραγούδι Παναγιώτη Σδούκο και συνοδεία, στο βιολί τον Χρήστο 
Δαλιάνη και στο λαούτο τον Θεοδόση Συκιώτη, μας ταξιδεύουν…

Προβολή του ντοκιμαντέρ «1821, η πορεία προς τη μεγάλη στιγμή»
Το δραματοποιημένο αυτό ντοκιμαντέρ του Αρχείου της ΕΡΤ, μέσα από ιστορικά στοιχεία και αναπαραστάσεις, 
αναφέρεται στην Επανάσταση του 1821 και στον τρόπο που αυτή προετοιμάστηκε και εξαπλώθηκε σε όλη τη 
χώρα. Προβάλλονται πλάνα της κάθε περιοχής που ξεσηκωνόταν, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στους Οδυσσέα 
Ανδρούτσο, Αθανάσιο Διάκο, Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, Αλέξανδρο και Δημήτριο Υψηλάντη, καθώς και 
πολλούς άλλους που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στον αγώνα για την ελευθερία.
Σκηνοθεσία: Κώστας Κατσαρόπουλος, σενάριο-ιστορική έρευνα: Παντελής Αν. Σκρουμπέλος, παίζουν οι ηθοποιοί Λευτέρης Ελευ-
θεριάδης, Ανδρέας Βαρούχας και Νίκος Αναστασίου, αφηγείται ο Κώστας Κλάδης.
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Επετειακή Συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλλιθέας
Σ’ ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα για την 25η Μαρτίου, από το Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας, η Δημοτική Φιλαρ-
μονική με σκοπούς από όλη την Ελλάδα επιδιώκει να ενώσει τους απανταχού Έλληνες μέσω της μουσικής 
μας παράδοσης και να αποδώσει φόρο τιμής σε όλους όσους πολέμησαν και πολεμούν για τα πολύτιμα 
ιδανικά της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας δωρίζοντας τη ζωή τους στην ιστορία και μπαίνοντας στην 
αιωνιότητα. Ακούγονται, μεταξύ άλλων, έργα Σκαλκώτα, Βισβάρδη και Καστέλη. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Αντώνης Βαβυλου-
σάκης.

«Τα Ελληνάκια», μουσικοχορευτική παράσταση
Μουσικοχορευτική και θεατρική παράσταση, εμπνευσμένη από το ομώνυμο ποίημα του Οδυσσέα 
Ελύτη, με αφήγηση λογοτεχνικών και ιστορικών κειμένων, με σκοπούς και τραγούδια που συνέθεσε 
η λαϊκή μούσα για σημαντικά γεγονότα του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, όπως η σφαγή της 
Χίου, η έξοδος του Μεσολογγίου, ο χαλασμός της Νάουσας, η θυσία στο Σούλι και το Ζάλογγο, η 
δράση των κλεφτών και αρματολών.
Με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου και τη συμπλήρωση των 200 χρόνων από την κήρυξη 
της Ελληνικής Επανάστασης, ένα διαφορετικό μάθημα ιστορίας για μικρούς και μεγάλους από την Πολιτιστική Εταιρεία Ορχηστι-
κής Τέχνης «ΒΑΚΧΑΙ».

Κείμενα μεγάλων δημιουργών  
στη σκηνή
Το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου 
Καλλιθέας δίνει το δικό του τόνο στην 
επέτειο, με κείμενα μεγάλων δημιουρ-
γών που άφησαν ως παρακαταθήκη 
πνευματικούς θησαυρούς. Εμπνευσμέ-
νοι από τα κατορθώματα των ηρώων, 
κατέγραψαν δημιουργικά τα γεγονότα, 
τροφοδοτώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την εξέλιξη των γραμμά-
των και των τεχνών.
Από τη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Καλλιθέας και υπό την 
καλλιτεχνική διεύθυνση του Γιώργου Γαλάντη ερμηνεύονται κεί-
μενα από απομνημονεύματα αγωνιστών, όπως του Θεοδώρου 
Κολοκοτρώνη και του Ιωάννη Μακρυγιάννη, από κείμενα κορυ-
φαίων Eλλήνων δημιουργών όπως του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, 
Κωνσταντίνου Καβάφη, Ανδρέα Κάλβου, Κωστή Παλαμά και 
Διονυσίου Σολωμού, πνευματικών ανθρώπων παγκοσμίου βε-
ληνεκούς (Βίκτωρ Ουγκό, λόρδος Μπάιρον) αλλά και νεότερων 
δημιουργών που αξιοποίησαν λογοτεχνικά την Επανάσταση.

Συναυλία από το Δημοτικό 
Ωδείο Καλλιθέας «Οδυσσέας 
Δημητριάδης»
Από τη σκηνή του Δημοτικού Θε-
άτρου Καλλιθέας παρουσιάζονται 
μουσικά έργα από πέντε ελληνι-
κούς χορούς του Νίκου Σκαλκώ-
τα. Τον Ηπειρώτικο, τον Αρκαδικό, τον Κρητικό, τον Τσά-
μικο και τον Κλέφτικο.
Διευθύνει η Μαρία Μπαζού και συμμετέχει το σύνολο Filii 
Notas, το οποίο περιλαμβάνει και τετράφωνη Μικτή Νε-
ανική Χορωδία. 
Το Filii Notas ξεκίνησε ως συμφωνική ορχήστρα, όμως 
λόγω της πανδημίας, προσαρμόστηκε σε ορχήστρα εγχόρ-
δων. Το ρεπερτόριο της ορχήστρας κυμαίνεται από κλασ-
σική μουσική έως και έντεχνη σύγχρονη. Αυτή τη στιγμή 
απαρτίζεται από 17 άτομα, ηλικίας 15 έως 27 ετών.
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Γιορτάζουμε φέτος, τα 200 
χρόνια από την Ελληνική 
επανάσταση. Ένα τεράστιο 
ορόσημο για τον ελληνισμό 
αλλά και  για την ανθρωπό-
τητα.

Τιμάμε, τις χιλιάδες των ηρώ-
ων μας που έδωσαν τις ζωές 

τους, για την πατρίδα. Που προέταξαν με τόσο εμφατι-
κό τρόπο το δημόσιο έναντι του ιδιωτικού, βαδίζοντας  
ενάντια στο ρεύμα.

Το 1821 ήταν ένα γεγονός παγκόσμιας σημασίας. Άλλα-
ξε συσχετισμούς δυνάμεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η 
ελληνική επανάσταση,  μας έδωσε εθνική ανεξαρτησία 
και έφερε το πιο δημοκρατικό και φιλελεύθερο κράτος 
στον κόσμο με το Σύνταγμα της Επιδαύρου.

Οι Έλληνες, μετά από αιώνες βγήκαμε, στο προσκή-
νιο της ιστορίας, πληρώνοντας  μεγάλο φόρο αίματος. 
Πάνω από όλα όμως ήταν η εθνική μας ενότητα αυτή 
που έδωσε την νίκη. Μια ενότητα που είχε ιδεολογικό 
υπόβαθρο, οργάνωση και αποφασιστικότητα. Και όταν 
χάθηκε αυτή η ενότητα, όλα  κινδύνεψαν.

Το 1821 είναι πάντα επίκαιρο, πάντα ζωογόνο, πάντα 
ελπιδοφόρο. Το μήνυμα της Ελληνικής Επανάστασης  
είναι ιδιαίτερα σημαντικό τώρα σε αυτή τη δύσκολη 
εθνική συγκυρία. Η Τουρκία  σήμερα προσπαθεί να μας 
συρρικνώσει, αλλά και πάλι, 200 χρόνια μετά, αυτή  η 
προσπάθεια αναθεωρητισμού θα ηττηθεί. Γιατί είμαστε 
ενωμένοι και υπερασπιζόμαστε και τώρα το δίκαιο και 
τις ευρωπαϊκές αξίες. 

Για αυτό το λόγο οι φετινές εορταστικές εκδηλώσεις 
του Δήμου μας έχουν ιδιαίτερη σημασία. Γιατί η ιστορία, 
πρέπει να διδάσκει και γιατί είναι χρέος μας να τη μετα-
λαμπαδεύουμε στις γενιές που έρχονται.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ
Δήμαρχος Καλλιθέας

Οι επέτειοι-σταθμοί στην 
ιστορία ενός έθνους-κρά-
τους, όπως αυτή της 25ης 
Μαρτίου, προσφέρονται 
για ποικίλες αναγνώσεις 
και διδάγματα.
Πέραν των ιστορικών προ-
σεγγίσεων  για τα κυρίαρ-

χα γεγονότα που οδήγησαν στο κορυφαίο, βγαίνουν 
στην επιφάνεια διαρκώς νέα στοιχεία που πλουτίζουν 
τη βιβλιογραφία και συνδράμουν στην κατανόηση του 
κλίματος της εποχής. Από αυτό γίνεται σαφές ότι όλα 
δεν ήταν «ρόδινα» τότε. Όχι μόνο στην προεπαναστα-
τική εποχή αλλά και στα γεγονότα που ακολούθησαν.
Από τη μια η ενότητα, όπου κυριάρχησε, έφερε  -σε 
συνδυασμό με το διεθνές περιβάλλον- εντυπωσιακά 
αποτελέσματα αλλά, στη συνέχεια, η διχόνοια ήταν 
πηγή κακών.
Στη διαδικασία της απελευθέρωσης σημαντικός ήταν 
φυσικά ο ρόλος των πρωταγωνιστών αλλά στο πάν-
θεον της ιστορίας περνούν ως ισοϋψείς και οι χιλιά-
δες αγωνιστές που έδωσαν το αίμα τους για τον εθνι-
κό ξεσηκωμό.
Το «αθάνατο», κατά τον ποιητή «κρασί του ‘21», ενέ-
πνευσε επί έναν και πλέον αιώνα για να φτάσουμε 
στα υπάρχοντα σύνορα της εθνικής ολοκλήρωσης. Με 
σκληρούς αγώνες και μάχες που έβρισκαν απέναντι, 
σε πολλές περιόδους της ιστορίας, τον ίδιο αντίπαλο. 
Εκείνον που σε μια παρατεταμένη περίοδο, εξακολου-
θεί να απειλεί, φορώντας στις μέρες μας έναν περισ-
σότερο από ποτέ, σκοταδιστικό μανδύα.
Ο Δήμος Καλλιθέας εξετάζοντας από σφαιρική σκο-
πιά όλα τα ιστορικά γεγονότα, δίδει διαδικτυακά το 
«παρών», στο φετινό εορτασμό, όπως άλλωστε σε 
όλα τα γεγονότα που σημάδεψαν τον ελληνισμό.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και ΚΕΠ
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