
Για πρώτη φορά ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ 
η χρήση του Λούνα Παρκ για όλους!

Mε ελεύθερη είσοδο και όλα τα θεάματα

www.kall i thea.gr

Από τις 8 Δεκεμβρίου 2022 
ως τις 8 Ιανουαρίου 2023

Το χωριό του Άη Βασίλη στην Καλλιθέα 
στην Πλατεία Δαβάκη  

Έναρξη λειτουργίας χωριού  
και άναμμα δέντρου στις 15 Δεκεμβρίου

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ω Ν 

Ένας μήνας, με λούνα παρκ, 
πολλά ψυχαγωγικά και εκπαιδευτικά 
παιχνίδια, διαδραστικές εκδηλώσεις, 
κινηματογραφικές προβολές, θεατρικές 
παραστάσεις, θέατρο σκιών 
και συναυλίες!
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Παιχνίδια στο χωριό του Άη Βασίλη Παιχνίδια στο χωριό του Άη Βασίλη 
(πλατεία Δαβάκη) 

3	Χριστουγεννιάτικο	τρενάκι	

3	Φουσκωτό	wipe	out

3	Μπάσκετ/ποδόσφαιρο	φουσκωτό

3	Τραμπολίνο

3	Ποδηλατόδρομος

Για πρώτη φορά ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ 
η χρήση του Λούνα Παρκ για όλους



3

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ τους 

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
στις 19:00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ & ΕΣΠΕΡΙΔΩΝ | ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΑΝΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ
ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ τους 

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
στις 19:00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

ΑΝΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΑΒΑΚΗ 
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Πέμπτη 8/12/2022Πέμπτη 8/12/2022
20:30 Δημοτικό Θέατρο
«Άβε Μαρία» Συναυλία

 Ένα μουσικό χριστουγεννιάτι-
κό ταξίδι με πολλούς διαφορε-
τικούς ύμνους και δοξαστικά 
για τον Χριστό και τη Μητέρα 
Του, Παναγία. Το πρόγραμ-
μα περιλαμβάνει έργα μεγά-
λων συνθετών όπως: Μπαχ, 
Χέντελ, Κατσίνη, Μότσαρτ, 
Φράνκ, Μασκάνη. Τραγούδια 
γραμμένα πάνω σε παλιές, 
παραδοσιακές μελωδίες, εκκλησιαστικά έργα μέχρι τον Χα-
τζιδάκι και πιο μοντέρνους συνθέτες. Θα ταξιδέψουμε σε Αγ-
γλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, στη μακρινή Βραζιλία και θα 
επιστρέψουμε στην Ελλάδα. Συμμετέχουν: Διονύσης Καλο-
γερόπουλος – πιανίστας, βαρύτονος, συνθέτης, βραβευμέ-
νος στη σύνθεση και στο πιάνο, Μασουρίδου Πωλίνα- πρώην 
τακτικός μέλος των μουσικών συνόλων τις ΕΡΤ, καθηγήτρια 
φωνητικής και αγγλικής φιλολογίας και Μαρία Φιλίδη στην 
κιθάρα.

 

Παρασκευή 9/12/2022Παρασκευή 9/12/2022
20:00 Δημοτικό Θέατρο

«Ο Μολυβένιος Στρατιώτης» Παιδική Παράσταση 
Ένα οικουμενικό έργο 
που έχει μεταφραστεί 
σε δεκάδες γλώσσες, «Ο 
Μολυβένιος Στρατιώτης» 
του Άντερσεν είναι ένα 
εξαιρετικό έργο που δι-
δάσκει στα παιδιά τη δι-
αφορετικότητα, την απο-
δοχή και τη δύναμη της 
πραγματικής αγάπης! Την 
ημέρα των γενεθλίων τους, τα δίδυμα Σάλυ και Τζων παίρ-
νουν δώρα από τους γονείς τους, ανάμεσα τους είναι και ένας 
στρατιώτης με ένα μόνο πόδι... όταν τα παιδιά λείπουν, όλα 
τα παιχνίδια ζωντανεύουν! Παίζουν οι ηθοποιοί: Ηλίας Παπα-
κωνσταντίνου, Διονύσης Μακρής, Ιωάννης Φακλής,  Άλκη-
στις Πυρλή και Ειρήνη Καφρίτσα.

 

Σάββατο 10/12/2022Σάββατο 10/12/2022
11:00-15:00 Πλατεία Κύπρου 

Ο Άη Βασίλης στην πλατεία φωτογραφίζεται με τους μικρούς 
του φίλους. 

12:00 Πλατεία Κύπρου
«ΧΑΝΑ ΖΟΟ – 

Χριστούγεννα στη 
Χοραλία» 

του Μάνου Βαφειάδη
Η Καμήλα, ο Σκαντζόχοι-
ρος, η Κατσίκα, ο Αστα-
κός και όλη η υπόλοιπη 
τρελοπαρέα φοράνε τα 
γιορτινά τους και μας πα-

ρασύρουν σε ένα ξέφρενο Χριστουγεννιάτικο πάρτι! Η παρά-
σταση έχει σαν φινάλε ένα απογειωτικό μέντλεϊ, με όλες τις 
αγαπημένες παιδικές Χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Στην πα-
ράσταση έχουμε την ευκαιρία να τραγουδήσουμε και να χο-
ρέψουμε, 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. 

17:00-21:00 Πλατεία Κύπρου
Ο φίλος του Ντόναλντ παίζει και φωτογραφίζεται με τα παιδιά.

19:00 Δημοτικό Θέατρο 
«Εκδήλωση του Απόδημου Πετανίτη» από την 
Αδελφότητα Πέτα Άρτας ‘Ο Άγιος Γεώργιος’

Μια βραδιά αφιερωμένη στα 200 χρόνια από τη μάχη του Πέτα 
και τον Φιλελληνισμό. Στην εκδήλωση θα προβληθεί βίντεο 
αναφοράς στη μάχη. Απαγγελίες από τον ηθοποιό και σκη-
νοθέτη Περικλή Μοσχολιδάκη, παρουσίαση Αναβιωτών Πο-
λεμιστών Φιλελλήνων, μουσικό αφιέρωμα από τον πιανίστα, 
μουσικό ερμηνευτή Άρη Γραικούση και χορευτική παράσταση 
του Μορφωτικού & Πολιτιστικού Συλλόγου Πέτα.

 

Κυριακή 11/12/2022Κυριακή 11/12/2022
11:00-15:00 Πλατεία Κύπρου 

Ο Άη Βασίλης στην πλατεία φωτογραφίζεται με τους μικρούς 
του φίλους. 

17:00-21:00 Πλατεία Κύπρου
Ο φίλος του Ντόναλντ παίζει και φωτογραφίζεται με τα παιδιά 
και τα οδηγεί στο Δημοτικό Θέατρο για την παιδική παράστα-
ση που ακολουθεί.

18:00 Δημοτικό Θέατρο 
«Το Κοριτσάκι με τα σπίρτα» Του Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν Θεατρική Παράσταση για μικρούς και 

μεγάλους σε διασκευή-σκηνοθεσία Θοδωρή 
Κατσικαλούδη

Μια κλασική χριστουγεννιάτικη ιστο-
ρία με πολλά ηθικά διδάγματα για την 
πραγματική ευτυχία του ανθρώπου. 
Βλέπουμε το κοριτσάκι με τα σπίρτα 
πως παρά τις δυσκολίες στο τέλος θα 
βρει αυτό που της έλειπε. Μια ευτυχι-
σμένη οικογένεια. Συμμετέχουν: Θο-
δωρής Κατσικαλούδης, Γιάννης Κορ-
δάλης, Γεωργία Κρανίδου, Αγγελική 
Μπολιάκη, Φωτεινή Λίτσα, Χρήστος 
Ζήσης, Ειρήνη Κοντοπίδου.

 

Δευτέρα 12/12/2022Δευτέρα 12/12/2022
18:00 Δημοτικό Θέατρο

«Χριστούγεννα με την Ασημένια Νεράιδα» Παρουσίαση 
βιβλίου της Μίνας Διαμαντοπούλου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2022

200Χρόνια Χρόνια ΑΠΟ ΤΗΑΠΟ ΤΗ ΜΑΧΗ  ΜΑΧΗ ΤΟΥΤΟΥ ΠΕΤΑ ΠΕΤΑ
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Κάτι περίεργο συμβαίνει τα φετινά 
Χριστούγεννα. Ο Άη Βασίλης έχει 
πολλές δουλειές φέτος. Μπορεί να 
μην προλάβει να δώσει έγκαιρα τα 
δώρα που του έχουν παραγγείλει 
τα παιδιά. Αυτή τη φορά οι συνθή-
κες είναι διαφορετικές, οι άνθρωποι 
μικροί και μεγάλοι χρειάζονται βοή-
θεια ζωής. Ζήτησε, λοιπόν, μια χάρη 
από την καλή του φίλη την Ασημένια 
Νεράιδα, που λατρεύει τα παιδιά. Να 
μοιράσει εκείνη τα δώρα, μαζί με τα 
δυο παιδιά, που την ακολουθούν σε 
όλες της τις περιπέτειες. Θα τα καταφέρει άραγε η καλή Νε-
ράιδα; Αλήθεια..., ποια είναι τα πιο πολύτιμα δώρα; 

 

Τρίτη 13/12/2022Τρίτη 13/12/2022
18:00 Δημοτικό Θέατρο

«Το χριστουγεννιάτικο 
γλέντι του Καραγκιόζη» 

Θέατρο Σκιών του Νικόλα 
Τζιβελέκη 

Ο Καραγκιόζης αποφασίζει να 
κάνει ένα μεγάλο γιορτινό γλέ-
ντι στην παράγκα του. Όμως ο 
άρχοντας Ρουκέτας δεν θέλει 
γλέντια και χορούς. Δεν θέλει 
ειρήνη και αγάπη στους ανθρώπους. Το μόνο που σκέφτεται 
είναι τα εργοστάσια όπλων που έχει και το πώς θα τα πουλή-
σει, αν οι άνθρωποι δεν κάνουν πολέμους. Άραγε θα καταφέ-
ρει να διαλύσει την χριστουγεννιάτικη γιορτή του Καραγκιόζη;

 

Τετάρτη 14/12/2022Τετάρτη 14/12/2022
19:30 Δημοτικό Θέατρο

«Χριστουγεννιάτικη Συναυλία της Δημοτικής 
Φιλαρμονικής Καλλιθέας» 

Ένα πρόγραμμα γεμάτο 
από Χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια φέρνει το εορ-
ταστικό κλίμα στην Καλλι-
θέα με τους μαθητές των 
Σχολών Πνευστών και 
Κρουστών της Φιλαρμονι-
κής εν δράσει.

 

Πέμπτη 15/12/2022Πέμπτη 15/12/2022
19:00 Άναμμα δέντρου  

στο Χωριό του Άη Βασίλη - 
Συναυλία

Οι 1550 (Δεκαπέντε Πενήντα), το 
Αθηναϊκό Ροκ συγκρότημα και ο Δη-
μήτρης Σταρόβας, σε μια υπέροχη 
συναυλία. Τραγούδια από την Ελλη-
νόφωνη και διεθνή μουσική σκηνή, 
αστεία πρόζα και πειράγματα συνθέ-
τουν το παζλ. Οι φωτιές που βγάζει 
από την κιθάρα του ο Ρουσσέτος, οι 
εξαιρετικές ερμηνείες του Μηνά Τσίγκου και ένα νέο πρόσω-
πο η Φανή Μελεμενή εγγυώνται μια μοναδική εμπειρία. Λίγο 
πριν από την έναρξη της συναυλίας θα απολαύσουμε τη Δη-
μοτική Φιλαρμονική και το Δημοτικό Ωδείο Καλλιθέας “Οδυσ-

σέας Δημητριάδης” με την Παιδική-Εφηβική και τη Μικτή 
Χορωδία. Παράλληλα, ο Άη Βασίλης στην Πλατεία Δαβάκη 
φωτογραφίζεται 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 Άη Βα-
σίλη. 

 

Παρασκευή 16/12/2022Παρασκευή 16/12/2022
19:00 Δημοτικό Θέατρο

«Η απαγωγή και διάσωση 
του Αη Βασίλη» 

Παιδική παράσταση 
Οι περισσότεροι άνθρωποι 
αρχίζουν να μην πιστεύουν 
στον Άη Βασίλη και γενικό-
τερα στο πνεύμα των Χρι-
στουγέννων. Οι μόνοι που 
πιστεύουν σε αυτόν είναι τα παιδιά και …. ο γιος του. Όταν 
όμως ο βασιλιάς Κλάους που δεν πιστεύει στην ύπαρξη του 
«πέφτει από τα σύννεφα» μαθαίνοντας ότι όχι μόνο υπάρχει 
αυτός ο άγιος αλλά είναι ένας απλός ξυλουργός και μάλιστα 
πιο αγαπητός από αυτόν, τον φυλακίζει σε μέρος που κανένας 
δε θα μπορεί να τον βρει και συνεχίζει αυτός το έργο του δι-
άσημου άγιου. Πρωταγωνιστούν: στο ρόλο του Άη Βασίλη ο 
Ανάργυρος Βαζαίος και οι Ιωάννης Χρυσάνθου, Τερέσσα Βρο-
ντίση, Νάνσυ Αθανασοπούλου, Γιώργος Μούτος.

 

Σάββατο 17/12/2022Σάββατο 17/12/2022
11:00-15:00 Χωριό του Άη Βασίλη

Ο Άη Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους. 

11:30 Πλατεία Κύπρου «Παιχνίδια χωρίς σύνορα»  
σε παρουσίαση Ηλία 
Παπακωνσταντίνου

Τα παιχνίδια χωρίς σύνορα είναι 
ένα παιχνίδι διαδραστικό, μέσα 
από το οποίο τα παιδιά που θα 
πάρουν μέρος θα έχουν την ευ-
καιρία να παίξουν, να τρέξουν, 
να γελάσουν και να αθληθούν.

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

18:00 Δημοτικό Θέατρο
«Christmas Party» Χορευτική παράσταση 

Το πνεύμα των 
Χριστουγέννων 
καλεί πριγκίπισ-
σες, νεράιδες, ξω-
τικά, από όλα τα 
μέρη του κόσμου 
σε ένα φαντασμα-
γορικό πάρτι, για 
να στείλουν το 
μήνυμα της αγά-
πης της χαράς και της ελπίδας σε όλο τον κόσμο. Η Δημοτική 
Κοινωφελής Επιχείρηση Καλλιθέας παρουσιάζει το μουσικο-
χορευτικό παραμύθι της Αλέκας Σωτηρίου με μαθητές των 
σχολών χορού. 
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Κυριακή 18/12/2022Κυριακή 18/12/2022
11:00-15:00 Χωριό του Άη Βασίλη 

Ο Άη Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους. 

11:30 Χωριό του Άη Βασίλη
«Λάχανα και Χάχανα» Θεατρική παράσταση για παιδιά

Ο Πίπης, ο Μαθητευό-
μενος Νεράιδος, μαζί 
με τον Ατσίδα, την 
Χαχανένια και τον Λα-
χανίδα μας ταξιδεύουν 
σε ένα «ολιγοπάτητο» 
μονοπάτι αναζήτησης 
του… καλού μας εαυ-
τού, μέσω μίας πρω-
τότυπης ιστορίας με 
μουσικές στάσεις στα 
πιο αγαπημένα τραγούδια της σειράς «Λάχανα και Χάχανα», 
καθώς και ολοκαίνουρια τραγούδια και χαρούμενα παιχνιδο-
τράγουδα, γεμάτα χιούμορ και …Καλοσύνη. Κείμενο - Μου-
σική: Τάσος Ιωαννίδης. Σκηνοθεσία/Καλλιτεχνική Επιμέλεια: 
Χρήστος Τριπόδης - Τάσος Ιωαννίδης. Ενορχήστρωση: Κώ-
στας Γανωσέλης – Σταύρος Καρτάκης. Χορογραφίες: Χριστίνα 
Μπίτου. Σκηνικά & Κουστούμια: Ματίνα Μέγκλα. Εικαστική 
Επιμέλεια σκηνικών: Θανάσης Κόκκας. Πρωταγωνιστούν με 
αλφαβητική σειρά: Γεράσιμος Κατσανέας, Θεοδώρα Κοκκινί-
δη, Χρυσοβαλάντης Λοΐζου, Δημήτρης Μπαμπανιώτης, Χρι-
στίνα Χρήστου, Εβίνα Χριστογιαννοπούλου.

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

20:00 Δημοτικό Θέατρο
«Τη Λαζίκα το χροναίο» (Το ετήσιο μνημόσυνο) 

Θεατρική παράσταση από την Ποντιακή Θεατρική Σκηνή 
του Ιωάννη Χ. Κοσμίδη

Ο Λαζίκας νιόπαντρος και ναυτικός 
στο επάγγελμα, σε ένα μπάρκο το 
καράβι του βούλιαξε κάπου στις 
ακτές της Αφρικής δίχως όμως 
να βρεθεί αυτός αλλά και κάποιος 
από το πλήρωμα ζωντανός και έτσι 
η γυναίκα του η Μαρίτσα προτού 
καλά καλά να έχει άντρα, έμεινε 
χήρα. Ο αδελφός του ο Πανίκας, 
ναυτικός κι αυτός, ταξίδευε τότε 
στα πέρατα του κόσμου και δεν 
μπόρεσε να παρευρεθεί ούτε στους 
γάμους τους μα ούτε και στην κη-
δεία του. Πέρασε σχεδόν ένας χρό-
νος από τον χαμό του Λαζίκα και πρόσφατα που ξεμπάρκαρε 
πήρε τον δρόμο να πάει στο σπίτι του Λαζίκα για να γνωρίσει 
και να συλλυπηθεί τη χήρα νύφη του…..

 

Δευτέρα 19/12/2022Δευτέρα 19/12/2022
20:00 Δημοτικό Θέατρο

«Tα αντικρινά φωσάκια» Θεατρική παράσταση
Η μικρασιατική ευδαιμονία έγινε Μικρασιατική Καταστροφή. 
Η παραδεισένια Ιωνία, αιώνια πληγή και ενάμιση εκατομμύριο 
Μικρασιάτες από νοικοκύρηδες, πρόσφυγες. Μια δραματο-
ποιημένη αφήγηση για τη μικρασιατική καταστροφή, με κεί-
μενα από τα «Ματωμένα Χώματα» και το “Μέσα στις φλόγες” 

της Διδώ Σωτηρίου. Δραματουργική 
επεξεργασία - Αφήγηση: Φρέζη Μα-
χαίρα. Σκηνοθετική επιμέλεια: Γιώρ-
γος Γαλάντης. Σκηνογραφική-εν-
δυματολογική επιμέλεια: Γιάννης 
Ντέμος. Μουσική επιμέλεια: Νίκος 
Κιτμερίδης.  

 

Τρίτη 20/12/2022Τρίτη 20/12/2022
19:00 Δημοτικό Θέατρο

«Χοροί και τραγούδια της πατρίδας μας» Χορευτική 
παράσταση 

Η ομάδα Λαϊκού και Παρα-
δοσιακού Χορού του Δή-
μου μας θα μας παρουσιά-
σει χορούς από την βόρεια 
Θράκη, τον Εύξεινο Πόντο, 
την κεντρική Μακεδονία 
και τα Δωδεκάνησα σε μια 
αναδρομή στα μουσικοχο-
ρευτικά μονοπάτια της πα-
ράδοσής μας.  

 

Τετάρτη 21/12/2022Τετάρτη 21/12/2022
19:30 Δημοτικό Θέατρο

«Χριστουγεννιάτικα τραγούδια» Συναυλία
Το Δημοτικό Ωδείο Καλ-
λιθέας “Οδυσσέας Δημη-
τριάδης” παρουσιάζει ένα 
πρόγραμμα γεμάτο από 
Χριστουγεννιάτικα τρα-
γούδια και τις ωραιότερες 
συνθέσεις κλασικής μου-
σικής. Δύο χορωδίες, μία 
ορχήστρα, ένα κιθαριστι-
κό σύνολο και οι σχολές 
Πιάνου και Εγχόρδων μας περιμένουν στο Δημοτικό Θέατρο 
Καλλιθέας.

 

Πέμπτη 22/12/2022Πέμπτη 22/12/2022
18:00 Χωριό Άη Βασίλη

«Τα χριστουγεννιάτικα δώρα του 
Καραγκιόζη»  

Θέατρο Σκιών του Νικόλα Τζιβελέκη 
Ο Καραγκιόζης με τους φίλους του απο-
φασίζει να μαζέψει δώρα και να τα μοι-
ράσει σε όλα τα φτωχά παιδιά της πόλης 
με σκοπό να τους δώσει χαρά και χαμό-
γελα. Τα σχέδια του όμως θα τα χαλάσει 
ένα ξωτικό που το έχει σκάσει από το εργαστήριο του Άγιου 
Βασίλη και θέλει να φέρει μπελάδες στις γιορτές. Θα καταφέ-
ρει ο Καραγκιόζης να πετύχει το στόχο του; 

19:30 Στοά Καραντινού
Χριστουγεννιάτικη 

συναυλία
Οι χορωδίες Μικτή και Παιδι-
κή-Εφηβική του Δήμου Καλ-
λιθέας και η ορχήστρα ‘Συγ-
χορδία’ μαζί με ταλαντούχους 
μαθητές του Δημοτικού Ωδεί-



7

ου “Οδυσσέας Δημητριάδης” θα τραγουδήσουν και θα ερμη-
νεύσουν Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κλασικές συνθέ-
σεις.  

 

Παρασκευή 23/12/2022Παρασκευή 23/12/2022
17:00-21:00 Χωριό Άη Βασίλη,  

Πλατεία Τζιτζιφιών και Πάρκο Χαροκόπου 
Ο Άη Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους 
και μαζεύει τα γράμματα με τις επιθυμίες τους.

17:30 Η Φιλαρμονική περιοδεύει 
 σε διάφορα σημεία της πόλης

Η Δημοτική Φιλαρμονική θα μεταφέ-
ρει το εορταστικό κλίμα στους δρό-
μους της Καλλιθέας ξεκινώντας από 
τη Μαντζαγριωτάκη στο ύψος του 
πάρκου, εν συνεχεία διασχίζοντας 
τη Ελ. Βενιζέλου έως τη Χαροκόπου 
και έπειτα από την πλευρά του Ι.Ν. Αγ. Πάντων καταλήγοντας 
στον Πεζόδρομο του Δημαρχείου.

18:00 Δημοτικός Κινηματογράφος 
ΚΑΛΥΨΩ

Προβολή ταινίας «Τραγούδα!» 
Αμερικάνικη, Animation, 

μεταγλωττισμένη ταινία σε 
σκηνοθεσία Garth Jennings του 

2016, διάρκειας 108’,  
κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.

Σε έναν κόσμο σαν τον δικό μας, αλλά 
κατοικημένο αποκλειστικά από ζώα, 
ο Μπάστερ Μουν, ένα ζωηρό κοάλα, 
προεδρεύει σε ένα πάλαι ποτέ μέγα 
θέατρο, που όμως περνάει μεγάλη 
κρίση. Λίγο οπτιμιστής, λίγο απατεωνάκος, αλλά αγαπάει το 
θέατρο του όσο τίποτα άλλο, και θα κάνει τα πάντα για να το 
διατηρήσει. Αυτό που του έρχεται στο μυαλό, μήπως και σώ-
σει την κατάσταση, είναι να διοργανώσει τον μεγαλύτερο τρα-
γουδιστικό διαγωνισμό του κόσμου.

 

Σάββατο 24/12/2022Σάββατο 24/12/2022
11:00-15:00 Χωριό Άη Βασίλη,  

Πλατεία Τζιτζιφιών και Πάρκο Χαροκόπου 
Ο Άη Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους 
και μαζεύει τα γράμματα με τις επιθυμίες τους

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

- Σταθμός ΗΣΑΠ Καλλιθέας
- Πεζόδρομος Δημαρχείου(Μαντζαγριωτάκη  

και Ελ. Βενιζέλου) 
Μικρά νεανικά μουσικά σχήματα με εορταστικά αλλά και άλλα 
διαχρονικά ή μοντέρνα, swing, pop ή και λαϊκά τραγούδια 
θα χρωματίσουν και θα το-
νίσουν ευχάριστα την ατμό-
σφαιρα, δίνοντας έναν ιδιαί-
τερο τόνο στην πόλη μας.

17:00-21:00 Χωριό Άη 
Βασίλη,  

Πλατεία Τζιτζιφιών και 
Πάρκο Χαροκόπου 

Ο Άη Βασίλης φωτογραφίζε-

ται με τους μικρούς του φίλους και μαζεύει τα γράμματα με τις 
επιθυμίες τους.

18:00 Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ
Προβολή ταινίας «Το Σκυλάκι της Βασίλισσας» Βέλγικη, 
Animation, μεταγλωττισμένη 
ταινία σε σκηνοθεσία Μπεν 
Στάσεν του 2019, διάρκειας 
92’, κατάλληλη για όλες τις 

ηλικίες.
Η αγάπη της Βασίλισσας Ελισά-
βετ για τα ζώα και ειδικά για τα 
σκυλάκια κόργκι είναι τόσο γνω-
στή ώστε να περάσει στην ποπ 
κουλτούρα. Αλλά το πιο αγαπη-
μένο της, στην ταινία, είναι ο μι-
κρούτσικος Ρεξ, δώρο από τον 
βασιλικό σύζυγο, Φίλιπ, προσθή-
κη στην ήδη τριμελή σκυλοοικο-
γένεια. Ο Ρεξ είναι σκανταλιάρης, 
γρήγορα κακομαθημένος και 
αλαζόνας. Με ευκαιρία την επίσκεψη του Προέδρου της Αμε-
ρικής, Ντόναλντ Τραμπ, της Πρώτης Κυρίας, Μελάνια και της 
δικής τους, νυμφομανούς σκυλίτσας, ένα άλλο σκυλάκι του 
Μπάκιγχαμ θα παρασύρει τον Ρεξ στον «έξω κόσμο». Το κου-
τάβι θα μάθει τη σημασία της αντίστασης στην καταπίεση και 
της ομαδικότητας.

 

Κυριακή 25/12/2022Κυριακή 25/12/2022
17:00-21:00 Χωριό Άη Βασίλη,  

Πλατεία Τζιτζιφιών και Πάρκο Χαροκόπου 
Ο Άη Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους 
και μαζεύει τα γράμματα με τις επιθυμίες τους.

18:00 Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ
Προβολή ταινίας «Ο Γκριντς» 

Γαλλική, Animation, 
μεταγλωττισμένη ταινία σε 

σκηνοθεσία Yarrow Cheney, 
Scott Mosier του 2018, 

διάρκειας 85’, κατάλληλη για 
όλες τις ηλικίες.

Ο Γκριντς είναι κακούλης. Ποτέ 
δεν είναι πολύ νωρίς να σου 
τη σπάσουν τα Χριστούγεννα! 
Η ταινία αφηγείται την ιστορία 
ενός κυνικού γκρινιάρη που θέ-
λει να κλέψει τα Χριστούγεννα 
και να τα εξαφανίσει μια για πά-
ντα. Όμως η καρδιά του θα γλυ-
κάνει εξαιτίας του γενναιόδω-
ρου πνεύματος ενός μικρού κο-
ριτσιού. Αστεία, ενθουσιώδης 
και άκρως ψυχαγωγική, η ιστορία του Γκριντς μιλάει όπως 
καμία άλλη για την ουσία των Χριστουγέννων, για την αγάπη 
των γιορτινών ημερών και για τη δύναμη της αισιοδοξίας.

 

Δευτέρα 26/12/2022Δευτέρα 26/12/2022
12:00 «Το Nickelodeon με τον Μπομπ Σφουγγαράκη στο 

Χωριό του Άη Βασίλη» 
Και φέτος μαζί μας, το πιο διάσημο σφουγγάρι του κόσμου! 
O πιο αγαπητός σταρ των παιδιών, παίζεται σε πάνω από 170 
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χώρες και οι ιστορίες του έχουν μεταφρα-
στεί σε περισσότερες από 30 γλώσσες! Φέ-
τος τα Χριστούγεννα ο αγαπημένος ήρωας 
μικρών και μεγάλων, Μπομπ Σφουγγαρά-
κης επισκέπτεται το χωριό του Άη Βασίλη 
στην Καλλιθέα!

17:00-21:00 Χωριό Άη Βασίλη,  
Πλατεία Τζιτζιφιών και Πάρκο 

Χαροκόπου 
Ο Άη Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους 
και μαζεύει τα γράμματα με τις επιθυμίες τους.

18:00 Δημοτικός 
Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ 

Προβολή ταινίας «Hop» 
Αμερικάνικη, Animation, 

μεταγλωττισμένη ταινία σε 
σκηνοθεσία Τιμ Χιλ του 2011, 
διάρκειας 85’, κατάλληλη για 

όλες τις ηλικίες.
Ένας ανήσυχος έφηβος λαγός, ο 
γιος του διάσημου πασχαλινού λα-
γού, μόλις φτάνει στο Χόλιγουντ 
προκειμένου να κυνηγήσει το όνει-
ρό του ως ντράμερ αποφεύγοντας 
να αναλάβει την οικογενειακή Πα-
σχαλινή επιχείρηση, πέφτει θύμα 
αυτοκινητιστικού με θύτη, ένα νεαρό άεργο, τον Φρεντ. Ο 
νεαρός καλείται τώρα να τον φιλοξενήσει, να τον περιθάλψει 
και να γίνει τελικά ο ήρωας της ημέρας – διασώζοντας τον 
εορτασμό του Πάσχα, αλλά ο άτακτος λαγός δεν είναι και το 
πιο εύκολο πλάσμα να συνυπάρξει κανείς. Πού θα πάει όμως; 
Κάποια στιγμή θα ωριμάσουν και οι δύο. 

 

Τρίτη 27/12/2022Τρίτη 27/12/2022
17:00-21:00 Χωριό Άη Βασίλη,  

Πλατεία Τζιτζιφιών και Πάρκο Χαροκόπου 
Ο Άη Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους 
και μαζεύει τα γράμματα με τις επιθυμίες τους.

 

18:00 Δημοτικός 
Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ

Προβολή ταινίας «Το κορίτσι και 
το λιοντάρι» Γαλλογερμανική 

και Νοτιοαφρικάνικη, 
Animation, μεταγλωττισμένη 
ταινία σε σκηνοθεσία Ζιλ ντε 

Μεστρ του 2018, διάρκειας 98’, 
κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.
Η ζωή της 10χρονης Μία αναστα-
τώνεται όταν η οικογένειά της απο-
φασίζει να αφήσει το Λονδίνο και 
να ζήσει σε μια φάρμα με λιοντάρια 
στην Αφρική.
Όταν γεννιέται ένα όμορφο λευκό 
λιοντάρι, ο Τσάρλι, η Μια μοιάζει να βρίσκει ξανά την χαμένη 
ευτυχία, αναπτύσσοντας μαζί του έναν ιδιαίτερο δεσμό.
Όταν ο Τσάρλι φτάνει τα 3, η ισορροπία στη ζωή της Μία κα-
ταρρέει καθώς ανακαλύπτει το μυστικό του πατέρα της. Με 
τον φόβο ότι ο Τσάρλι θα πάθει κακό, η Μία αποφασίζει να το 
σκάσει μαζί του. 

 

Τετάρτη 28/12/2022Τετάρτη 28/12/2022
17:00-21:00 Χωριό Άη Βασίλη,  

Πλατεία Τζιτζιφιών και Πάρκο Χαροκόπου 
Ο Άη Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους 
και μαζεύει τα γράμματα με τις επιθυμίες τους.

17:30 – 20:30 “Εθιμικό δρώμενο των Μωμό ’ερων” 
Μώμος ήταν ο Θεός του 
γέλιου και της σάτιρας, 
η προσωποποίηση της 
μομφής και της κατη-
γορίας. Οι τελεστές του 
εθιμικού δρωμένου είναι 
οι ιερείς του Μώμου, οι 
Μωμόγεροι. Κατά τη δι-
άρκεια του Δωδεκαημέ-
ρου τελείται σε πλατείες, 
δρόμους και αυλές σπι-
τιών. Οι Μωμόγεροι εύχονται «ευγονίαν», «υ(γ)είαν», «ευ-
λο(γ)ίαν» και «καληχρονίαν».Το Ελληνικό Σωματείο Διάσω-
σης & Διάδοσης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς «ΟΙ ΜΩ-
ΜΟΓΕΡΟΙ» αναβιώνει το έθιμο στους δρόμους της πόλης μας. 
Έναρξη: 5:30 μ.μ. από το Πάρκο Χαροκόπου Διαδρομή: Ελ. 
Βενιζέλου από την πλευρά του Ι.Ν. Αγ. Πάντων καταλήγοντας 
γύρω στις 7:30 μ.μ. στο χωριό του Άη Βασίλη (Πλατεία Δαβά-
κη) όπου θα ακολουθήσει γλέντι έως τις 8:30 μ.μ.

18:00 Δημοτικός 
Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ

Προβολή ταινίας «Η 
Μπαλαρίνα και ο Μικρός 

Εφευρέτης» Αγγλογαλλική 
και καναδέζικη, Animation, 
μεταγλωττισμένη ταινία σε 

σκηνοθεσία Ερικ Σάμερ, Ερικ 
Γουόριν του 2016, διάρκειας 
89’, κατάλληλη για όλες τις 

ηλικίες.
Η μικρή Φελίσια κι ο καλύτερός 
της φίλος ο Βίκτωρ, δραπετεύουν 
από το οργανοτροφείο τους στη 
Βρετάνη και φτάνουν στο Παρίσι, 
γεμάτοι όνειρα: εκείνος φιλοδοξεί 
να γίνει σπουδαίος εφευρέτης, την εποχή που ο Αϊφελ σχε-
διάζει τον εμβληματικό του Πύργο. Εκείνη πάντα αγαπούσε 
το χορό με πάθος. Πώς όμως θα μπει στην ελιτίστικη σχολή 
της Οπερας; Ενα γύρισμα της τύχης κι αρκετή πονηριά της 
χαρίζουν την ψεύτικη ταυτότητα ενός πλουσιοκόριτσου, ενώ 
η οικονόμος του κτιρίου (μία τραυματισμένη ψυχικά και σω-
ματικά ξεχασμένη μπαλαρίνα) θα της μάθει όλα όσα πρέπει να 
ξέρει για το χορό.

 

Πέμπτη 29/12/2022Πέμπτη 29/12/2022
17:00-21:00 Χωριό Άη Βασίλη,  

Πλατεία Τζιτζιφιών και Πάρκο Χαροκόπου 
Ο Άη Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους 
και μαζεύει τα γράμματα με τις επιθυμίες τους.

18:00 Δημοτικός Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ
Προβολή ταινίας «Μιούν, ο Φρουρός του Φεγγαριού» 

Γαλλική, Animation, μεταγλωττισμένη ταινία σε 
σκηνοθεσία Αλεξάντρ Εμπογιάν, Μπενουά Φιλιπόν του 
2014, διάρκειας 86’, κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.
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Ο Μιουν είναι ένας μικρός Φαύ-
νος που επιλέγεται κατά λάθος ως 
ο νέος Φρουρός του Φεγγαριού, 
υπεύθυνος για τον ερχομό της νύ-
χτας και την προστασία του κόσμου 
των ονείρων. Μετά από μια σειρά 
καταστροφικών γεγονότων, ο πλα-
νήτης βυθίζεται στο σκοτάδι και ο 
Μιουν και οι φίλοι του θα ξεκινή-
σουν για μία εκπληκτική αποστολή 
που θα αποκαλύψει τα μυστικά του 
Φεγγαριού και του Ήλιου και θα 
τους κάνει θρύλους για πάντα!

19:30 Χωριό Άη Βασίλη
«Τραγούδια για το γούρι» - 

Συναυλία
Ο Δήμος Καλλιθέας σας καλεί να 
απολαύσετε εορταστικά αλλά και 
άλλα διαχρονικά ή μοντέρνα τραγού-
δια και να παραλάβετε το γούρι του 
2023. Μην στριμώχνεστε! Υπάρχουν 
πολλά γούρια για όλους!
Σε περίπτωση βροχής η διανομή και η συναυλία θα γί-
νουν στον στεγασμένο χώρο της εισόδου του Δημαρχεί-
ου.

 

Παρασκευή 30/12/2022Παρασκευή 30/12/2022
17:00-21:00 Χωριό Άη Βασίλη,  

Πλατεία Τζιτζιφιών και Πάρκο Χαροκόπου 
Ο Άη Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους 
και μαζεύει τα γράμματα με τις επιθυμίες τους.

18:00 Δημοτικός 
Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ
Προβολή ταινίας «Πώς να 

εκπαιδεύσετε τον δράκο σας 
3» Αμερικάνικη, Animation, 
μεταγλωττισμένη ταινία σε 
σκηνοθεσία Dean DeBlois 
του 2019, διάρκειας 104’, 

κατάλληλη για όλες τις ηλικίες.
Αυτό που ξεκίνησε ως μια απίθανη 
φιλία ανάμεσα σε έναν έφηβο Βί-
κινγκ και έναν τρομερό δράκο, την 
Οργή της Νύχτας, έχει εξελιχθεί σε 
μια επική τριλογία που μας αφηγεί-
ται τη ζωή τους. Σε αυτό, το επόμενο κεφάλαιο, ο Ψάρης και 
ο Φαφούτης θα ανακαλύψουν επιτέλους τον αληθινό προορι-
σμό τους στη ζωή: ο επικεφαλής του χωριού θα γίνει κυβερ-
νήτης του Μπερκ έχοντας την Άστριντ στο πλευρό του και ο 
δράκος θα γίνει αρχηγός του είδους του. Τότε, εμφανίζεται η 
πλέον σκοτεινή απειλή που έχουν ποτέ αντιμετωπίσει - όπως 
και η εμφάνιση μιας θηλυκής Οργής της Νύχτας- και έτσι θα 
δοκιμαστεί καθοριστικά η δύναμη της σχέσης τους.

17:30 Η Φιλαρμονική 
περιοδεύει  

σε διάφορα σημεία 
της πόλης

Η Δημοτική Φιλαρμο-
νική θα βρεθεί κοντά 
μας για να μας ψάλλει 
τα κάλαντα ξεκινώντας 

από την Πλατεία Δαβάκη, στις 18:00 θα βρεθεί στην Πλατεία 
Κύπρου και στις 18:30 θα είναι στην Πλατεία Τζιτζιφιών.

 

Σάββατο 31/12/2022Σάββατο 31/12/2022
11:00-15:00 Χωριό Άη Βασίλη,  

Πλατεία Τζιτζιφιών και Πάρκο Χαροκόπου 
Ο Άη Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους 
και μαζεύει τα γράμματα με τις επιθυμίες τους

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

- Διασταύρωση Δημοσθένους και Δαβάκη 
- Πεζόδρομος Ι.Ν. Αγίων Πάντων, στην Ελ. Βενιζέλου 

Μικρά νεανικά μουσικά 
σχήματα με εορταστικά 
αλλά και άλλα διαχρο-
νικά ή μοντέρνα, swing, 
pop ή και λαϊκά τραγού-
δια θα χρωματίσουν και 
θα τονίσουν ευχάριστα 
την ατμόσφαιρα, την 
παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

17:00-21:00 Χωριό Άη Βασίλη,  
Πλατεία Τζιτζιφιών και Πάρκο Χαροκόπου

Ο Άη Βασίλης φωτογραφίζεται με τους μικρούς του φίλους 
και μαζεύει τα γράμματα με τις επιθυμίες τους.

18:00 Δημοτικός 
Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ

Προβολή ταινίας «Ο Γιος του 
Μεγαλοπατούσα» Γαλλοβέλγικη, 

Animation, μεταγλωττισμένη 
ταινία σε σκηνοθεσία Πίτερ 

Στάσεν, Ζερεμί Ντεγκρισόν του 
2017, διάρκειας 92’, κατάλληλη 

για όλες τις ηλικίες.
Ο νεαρός Άνταμ ξεκινά ένα επικό, 
παράτολμο ταξίδι για να ξετυλίξει το 
μυστήριο πίσω από τον χαμένο για 
χρόνια πατέρα του, που δεν είναι 
άλλος από τον θρυλικό Μεγαλο-
πατούσα! Κρυμμένος βαθιά μέσα στο δάσος για πολύ καιρό 
ώστε να προστατέψει τον εαυτό του και την οικογένειά του 
από την HairCo, μία εταιρία-κολοσσό που θέλει να κάνει πει-
ράματα χρησιμοποιώντας το μοναδικό του DNA, o Μεγαλο-
πατούσας θα πρέπει να επανασυνδεθεί με το γιο του και, μαζί, 
να προετοιμαστούν για τον επερχόμενο κίνδυνο.

 
Κυριακή 1/1/2023Κυριακή 1/1/2023

12:00 Δημοτικό Θέατρο «Πρωτοχρονιάτικη συναυλία 
της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλλιθέας» 

Ο Δήμος Καλλιθέας τηρώ-
ντας την παράδοση που 
ξεκίνησε προ τετραετίας, 
υποδέχεται το 2023 με τη 
Δημοτική Φιλαρμονική σε 
βιεννέζικα βαλς, πόλκες κι 
εορταστικά εμβατήρια. Η 
Βιέννη έρχεται στην Καλλι-
θέα μ’ένα μεγάλο μελωδικό 
Πρωτοχρονιάτικο ταξίδι! Δι-
ευθύνει ο Αρχιμουσικός Αντώνης Βαβυλουσάκης.
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18:00 Δημοτικός 
Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ

Προβολή ταινίας «Abominable 
- Γέτι: Ο Χιονάνθρωπος των 

Ιμαλαΐων» Κινεζοαμερικάνικη, 
Animation, μεταγλωττισμένη 

ταινία σε σκηνοθεσία Jill 
Culton του 2019, διάρκειας 
97’, κατάλληλη για όλες τις 

ηλικίες.
Όταν η έφηβη Γι (φωνή από τη 
Μαίρη Συνατσάκη στην ελληνική 
εκδοχή) συναντάει ένα νεαρό Γέτι 
στην ταράτσα του διαμερίσματός 
της στην Σαγκάη, μια φιλία ξεκι-
νάει και μαζί με τους ατίθασους και άτακτους φίλους της Τζιν 
(Ίαν Στρατής) και Πενγκ, του δίνουν το όνομα «Έβερεστ» και 
ξεκινάνε μαζί του ένα μαγευτικό ταξίδι σε αναζήτηση της οι-
κογένειάς του, στο πιο ψηλό σημείο της Γης. Προκειμένου η 
ομάδα των τριών φίλων να καταφέρει να φτάσει στο σπίτι του 
Γέτι, πρέπει να καταφέρει να ξεφύγει από τον Μπέρνις (Γιώρ-
γος Κωνσταντίνου).

 

Δευτέρα 2/1/2023Δευτέρα 2/1/2023
18:00 Δημοτικός 

Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ
Προβολή ταινίας «Η Μεγάλη 

Ευχή της Σάλμα» Μεξικάνικη, 
Animation, μεταγλωττισμένη 
ταινία σε σκηνοθεσία Κάρλος 

Γκουτιέρες Μεντράνο 
του 2019, διάρκειας 94’, 
κατάλληλη για όλες τις 

ηλικίες.
Σε μια μεξικανική πόλη, η ορφα-
νή Σάλμα αναζητά στοιχεία για 
την ταυτότητα των βιολογικών 
γονιών της, χωρίς αξιόλογα αποτελέσματα. Μέχρι που, μια 
μέρα, ανακαλύπτει ένα αρχαίο βιβλίο... και τότε ένα περιπε-
τειώδες ταξίδι ξεκινά.

 

Τρίτη 3/1/2023Τρίτη 3/1/2023
18:00 Δημοτικός 

Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ
Προβολή ταινίας «Αλαντίν: Οι 
Νέες Περιπέτειες» Γαλλική, 
Animation, μεταγλωττισμένη 

ταινία  
σε σκηνοθεσία Αρτούρ 
Μπενζακέν του 2015,  

διάρκειας 107’, κατάλληλη για 
όλες τις ηλικίες.

Την παραμονή των Χριστουγέν-
νων, ο Σαμ και ο καλύτερός του φίλος, ο Kαλίντ, μεταμφιέ-
ζονται σε Άγιους Βασίληδες με σκοπό να σουφρώσουν ό,τι 
μπορούν από τις Γκαλερί Λαφαγιέτ. Όμως πολύ γρήγορα ο 
Σαμ βρίσκεται ασφυκτικά περικυκλωμένος από μια ομάδα 
παιδιών και αναγκάζεται να τους διηγηθεί μια ιστορία, την 
ιστορία του Αλαντίν... ή, τουλάχιστον, τη δική του εκδοχή.

 

Τετάρτη 4/1/2023Τετάρτη 4/1/2023
18:00 Δημοτικός 

Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ
Προβολή ταινίας «Winx Club: Το 
Μυστήριο του Ωκεανού» Ιταλική, 

Animation, μεταγλωττισμένη 
ταινία σε σκηνοθεσία Αρτούρ 

Μπενζακέν του 2014, διάρκειας 
83’, κατάλληλη για όλες τις 

ηλικίες.
Στην τρίτη ταινία της σειράς οι δη-
μοφιλείς φτερωτές υπάρξεις θα λύ-
σουν ένα τρομερό μυστήριο γεμάτο 
αγωνία και παρασκήνιο. Οι Winx, οι 
πιο ισχυρές νεράιδες, καλούνται να βρεθούν σε απίστευτους 
τόπους, να αντιμετωπίσουν υποχθόνιους εχθρούς και μο-
χθηρές συμμαχίες και να επιστρατεύσουν καινούρια μαγικά 
κόλπα. 

 

Πέμπτη 5/1/2023Πέμπτη 5/1/2023
18:00 Δημοτικός 

Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ 
Προβολή ταινίας «Γιέτι: 
Η Μεγάλη Περιπέτεια 

στα Χιόνια» Καναδέζικη, 
Animation, μεταγλωττισμένη 
ταινία σε σκηνοθεσία Pierre 

Greco, Nancy Florence 
Savard του 2017, διάρκειας 
85’, κατάλληλη για όλες τις 

ηλικίες.
Κεμπέκ Σίτι, 1956. Η Νέλι Μα-
λόγιε, μια αρχάριος ντετέκτιβ, 
βρίσκεται κατά λάθος με τον Σάιμον Πικάρντ, έναν φιλόδοξο 
ερευνητικό βοηθό στην ανθρωπολογία στο τοπικό πανεπι-
στήμιο. Με την υποστήριξη ενός φιλάνθρωπου που αναζητά 
τη δόξα, η διαισθητική αλλά ανοργάνωτη Νέλι και ο μεθο-
δικός Σάιμον ξεκίνησαν μια άγρια περιπέτεια, αποφασισμένοι 
να αποδείξουν την ύπαρξη του αποτρόπαιου Χιονάνθρωπου.

 

Παρασκευή 6/1/2023Παρασκευή 6/1/2023
18:00 Δημοτικός 

Κινηματογράφος ΚΑΛΥΨΩ
Προβολή ταινίας ταινίας 

«Η ταινία μιας μέλισσας» 
Αμερικάνικη, Animation, 

μεταγλωττισμένη ταινία σε 
σκηνοθεσία Simon J. Smith, 

Steve Hickner του 2007, 
διάρκειας 87’, κατάλληλη για 

όλες τις ηλικίες
Ο Βarry Βenson είναι μια μέλισ-
σας που μόλις αποφοίτησε από το 
κολλέγιο και τώρα ανακαλύπτει τον κόσμο των ανθρώπων. 
Σε ένα ταξίδι έξω από τη μελισσοφωλιά θα πέσει πάνω στη 
Vanessa, μια ανθοκόμο της Νέας Υόρκης, και αφού σωθεί 
από αυτήν, αποφασίζει να μηνύσει τους ανθρώπους καθώς 
διαπίστωσε ότι τρώνε μέλι.
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20:00 Δημοτικό Θέατρο
«Έρως και ταξίδι» Θεατρική 
παράσταση από το Θεατρικό 

Εργαστήρι του Δήμου 
Καλλιθέας

Μια γλυκόπικρη κωμωδία, ένας 
έρωτας που έρχεται λίγο αργά, 
για να ανατρέψει την ήσυχη ζωή 
δύο ανθρώπων. Κείμενο-Σκη-
νοθεσία / Διδασκαλία : Μάνος 
Χατζηγεωργίου. Βασισμένο σε μια ιδέα του ΄Αλλαν Μπένετ. 
Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Γιώργος Γαλάντης.

 

Σάββατο 7/1/2023Σάββατο 7/1/2023
20:00 Δημοτικό Θέατρο

«Έρως και ταξίδι» 
Θεατρική παράσταση από 
το Θεατρικό Εργαστήρι 
του Δήμου Καλλιθέας

Επαναλαμβάνεται η γλυκό-

πικρη κωμωδία, ένας έρωτας που έρχεται λίγο αργά, για να 
ανατρέψει την ήσυχη ζωή δύο ανθρώπων. Κείμενο-Σκηνο-
θεσία / Διδασκαλία: Μάνος Χατζηγεωργίου. Βασισμένο σε μια 
ιδέα του Άλλαν Μπένετ. Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Γιώργος 
Γαλάντης.

 

Κυριακή 8/1/2023Κυριακή 8/1/2023
12:00 Δημοτικό Θέατρο

«Σε ρυθμούς Ευρωπαϊκούς και 
Λάτιν» 

Χορευτική παράσταση
Εκδήλωση στο πνεύμα των Χριστου-
γέννων και της Πρωτοχρονιάς σε 
ρυθμός Λάτιν και Ευρωπαϊκών χο-
ρών. Διασκεδάστε και ταξιδέψτε μέσα 
από τις χορογραφίες μας σε τόπους 
μαγικούς με τη Βανέσσα Μαραγκού 
και τους μαθητές της.

Σύντομα θα είναι διαθέσιμο και το αποκριάτικο πρόγραμμα  Σύντομα θα είναι διαθέσιμο και το αποκριάτικο πρόγραμμα  
του Δήμου Καλλιθέας όπως και η σειρά των παραστάσεων του Δήμου Καλλιθέας όπως και η σειρά των παραστάσεων 

για τον 4ο χρόνο του «Θεάτρου της Δευτέρας στην Καλλιθέα»για τον 4ο χρόνο του «Θεάτρου της Δευτέρας στην Καλλιθέα»



Σε αυτά τα πρώτα (μετά από 
δύο χρόνια) Χριστούγεν-
να, που εορτάζονται χωρίς 
την εφαρμογή εκτάκτων 
υγειονομικών μέτρων, 
μοιράζουμε απλόχερα το 
χαρμόσυνο μήνυμα αγά-
πης προς όλους και κυ-
ρίως προς τα παιδιά, τα 
οποία δεν έχουν μόνο την 

πρώτη θέση στις καρδιές μας αλλά και στις φετινές 
μας δράσεις. 

Για 8η συνεχόμενη χρονιά φέτος, ο Δήμος Καλ-
λιθέας έχει ετοιμάσει μια πανδαισία εορταστικών 
εκδηλώσεων, που θα ταξιδέψει τους μικρούς μας 
φίλους (και όχι μόνο) στους όμορφους δρόμους της 
ζωής, με την ψυχαγωγία να έχει τον πρώτο ρόλο. 
Ένα μεγάλο λούνα παρκ ανοίγει τις πύλες του για να 
τα υποδεχτεί κι από κοντά παιδικές ταινίες, θεατρι-
κές παραστάσεις, ψυχαγωγικά και επιμορφωτικά 
παιχνίδια, συναυλίες και άλλα δρώμενα, που προ-
σβλέπουμε ότι θα κάνουν κι αυτά τα Χριστούγεννα, 
αξέχαστα στην πόλη μας.

Ο Δήμος Καλλιθέας εορτάζει αυτές τις άγιες ημέρες 
με όλους τους Καλλιθεάτες μαζί. Σας περιμένουμε 
για να υποδεχτούμε το 2023 ενωμένοι, ως ένα έτος 
ευθύνης και προσδοκιών για την πόλη μας.

Χρόνια πολλά σε όλους!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ

Δήμαρχος Καλλιθέας

Ατενίζοντας το 2023 ως 
μια χρονιά διεύρυνσης της 
προοπτικής της Καλλιθέας 
στον Πολιτισμό και σε όλους 
τους τομείς, ετοιμάσαμε ένα 
πλούσιο εορταστικό πρό-
γραμμα για τα παιδιά και 
τις οικογένειές τους αλλά 
και για κάθε συμπολίτη μας 
που δεν θέλει να είναι μό-
νος αυτές τις μέρες.

Όλοι μαζί οικοδομούμε αυτή την προοπτική, κόντρα 
στην αδράνεια και στην αποξένωση, με επίκεντρο την 
πόλη και τους ανθρώπους της. Με τον Πολιτισμό να 
έχει το δικό του πρωταγωνιστικό ρόλο και να αγκα-
λιάζει κάθε Καλλιθεάτισσα και κάθε Καλλιθεάτη.

Ανοίγοντας τις καρδιές μας και επιβεβαιώνοντας τις 
προσδοκίες μας, θα περπατήσουμε μαζί στο «Χωριό 
του Άη Βασίλη» αλλά και στις γωνιές του Δήμου μας, 
όπου μας περιμένουν όλους μας, μικρούς και μεγά-
λους, εορταστικές εκπλήξεις.

Και τα καλύτερα έρχονται! Με «Το Θέατρο της Δευ-
τέρας στην Καλλιθέα» να εισέρχεται πανηγυρικά 
στον 4ο χρόνο του, με τις Αποκριάτικες εκδηλώσεις 
του Δήμου να ετοιμάζονται από τώρα, με σεμινάρια 
ιστορίας και με άλλες επιμορφωτικές δράσεις που 
καταξιώνουν την Καλλιθέα ως πόλη Πολιτισμού και 
Ποιότητας Ζωής.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και ΚΕΠ

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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