
΄΄Η Ζωή Είναι Ωραία΄΄ 
 

«Ποτέ μην αναγνωρίσεις τα σύνορα του ανθρώπου! Να σπας τα σύνορα! Ν' 
αρνιέσαι ό,τι θωρούν τα μάτια σου. Να πεθαίνεις και να λες: Θάνατος δεν 
υπάρχει!» 
  

Νίκος Καζαντζάκης 
                                                                                                                           

Ο Δήμος Αλίμου συνεχίζει το Πρόγραμμα ΄΄Η ζωή είναι ωραία΄΄, ένα 
πρόγραμμα με ποικίλες δράσεις Τέχνης, Πολιτισμού και Ψυχαγωγίας.  

Το Πρόγραμμα αυτό φιλοδοξεί να δώσει στις δημότισσες και τους δημότες 
του Αλίμου μια ευκαιρία, για να ξεφύγουν από τη δύσκολη καθημερινότητα και να 
ανακαλύψουν ξανά τη χαρά της επαφής με την Τέχνη, τη Γνώση, το Φυσικό 
Περιβάλλον… τη χαρά της επαφής με τον Άνθρωπο.  

Στόχος των δράσεων είναι η καλλιέργεια του πνεύματος, της ψυχής και του 
σώματος, παράλληλα με τη διασκέδαση και την ευχαρίστηση.  

Παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, μουσικών συναυλιών, 
επισκέψεις σε Μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, εκπαιδευτικές εκδρομές, 
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, φιλανθρωπικές δράσεις, εξορμήσεις στη φύση, διαλέξεις 
και επιμορφωτικά σεμινάρια – εργαστήρια, οργανώνονται από τον δήμο και 
προσφέρονται στο κοινό με δωρεάν μεταφορά και μειωμένες τιμές, προσιτές σε 
όλους.  

Οποιοσδήποτε κάτοικος του Αλίμου επιθυμεί να συμμετάσχει σε κάποια από 
τις δράσεις του Προγράμματος ΄΄Η ζωή είναι ωραία΄΄, θα πρέπει να κλείσει θέση 
στο τηλέφωνο 213 2008044, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 12:00 π.μ. – 15:00. 

Οι θέσεις θα είναι περιορισμένες και θα κρατούνται με τη σειρά 
προτεραιότητας των τηλεφωνημάτων.  
 
Κάθε μήνα θα γίνεται ενημέρωση για τις δράσεις του επόμενου μηνός.  
 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 

 
Τετάρτη 10 Απριλίου   
Θεατρική Παράσταση 
«Η Βερβερίτσα» του Νίκου Μουτσινά 
Θέατρο Βρετάνια  
 
Η νέα σπαρταριστή κωμωδία του Νίκου Μουτσινά! «Βερβερίτσα»: θηλυκό, μικρό 
θηλαστικό της οικογένειας των σκίουρων ή αλλιώς μια παράδοξη ιστορία 
καθημερινής τρέλας. 
Μία βερβερίτσα γίνεται η αιτία για μία σειρά αστείων και τρομοκρατικών 
γεγονότων που συμβαίνουν στον Μενέλαο Φονιά (Νίκο Μουτσινά) και τη γυναίκα 
του Άννα - Μαρίζα Φονιά (Μαρία Σολωμού). Το ζευγάρι, μετά από πολλές 
συνεδρίες σε σύμβουλο γάμου, αποφασίζει να πάει στα γενέθλια της αδελφής του 
Μενέλαου και χάνεται σε ένα δάσος. Στην προσπάθεια να βρουν τον δρόμο της 
επιστροφής, χτυπάνε με το αυτοκίνητό τους τη βερβερίτσα στη μέση του πουθενά 



και το μόνο που βρίσκεται κοντά τους είναι το σπίτι της Αινχόνχεν, που ζει με τις 
αδελφές της: την Αινχόνχεν, η οποία είναι μουγγή, την Αινχόνχεν, η οποία είναι 
τυφλή και την Αινχόνχεν, η οποία μιλάει όλες τις γλώσσες του κόσμου. Θα 
καταφέρουν να βγουν από το σπίτι ζωντανοί; 
 
Παίζουν: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολωμού, Ματίνα Νικολάου, Φανή 
Γεωργακοπούλου, Στέλλα Ρουσάκη, Νικόλ Παναγιώτου.  
 
Σκηνοθεσία: Νίκος Μουτσινάς 
 
Η μεταφορά θα γίνει ΔΩΡΕΑΝ με το πούλμαν του Δήμου, που θα αναχωρήσει την 
Τετάρτη 10 Απριλίου, στις 18:45 ακριβώς, στη συμβολή των οδών Υψηλάντου & 
Λευκωσίας (μπροστά από το 5ο Γυμνάσιο). 
 

Τιμή Εισιτηρίου: 14€.  
 
Κρατήσεις θέσεων έως την Παρασκευή 5 Απριλίου. 

 
Κυριακή 14 Απριλίου   
Θεατρική Παράσταση 
«Το Παγκάκι» του Αλεξάντερ Γκέλμαν 
Θέατρο Τόπος Αλλού   
 
Δύο άγνωστοι συναντιούνται και κάθονται στο ίδιο παγκάκι. Είναι όμως πραγματικά 
άγνωστοι; Μπορεί κάποτε να ήσαν κάτι άλλο; Είναι τυχαία αυτή η συνάντηση ή όχι; 
Μήπως έχουν επινοήσει μία ζωή που δεν μπόρεσαν ποτέ να ζήσουν; Πρόκειται για 
μια κωμικοτραγική ιστορία δύο μοναχικών και απελπισμένων ανθρώπων, που θα 
μπορούσε να συμβεί παντού, σε κάθε χώρα, σε κάθε πόλη. Μία ιστορία που εγείρει 
ένα ιδιαίτερο σύγχρονο και βασανιστικό ερώτημα: μπορούν πλέον οι άνθρωποι να 
ζήσουν πραγματικά μαζί; Κι αν ναι, πώς θα μπορούν να το επιτύχουν, αν συνεχώς 
κρύβει ο ένας απ’ τον άλλον αυτό που πραγματικά είναι; 
 
Παίζουν: Γιώργος Κιμούλης, Φωτεινή Μπαξεβάνη  
 
Σκηνοθεσία: Γιώργος Κιμούλης 
 
Η μεταφορά θα γίνει ΔΩΡΕΑΝ με το πούλμαν του Δήμου, που θα αναχωρήσει την 
Κυριακή 14 Απριλίου, στις 19:45 ακριβώς, στη συμβολή των οδών Υψηλάντου & 
Λευκωσίας (μπροστά από το 5ο Γυμνάσιο). 
 

Τιμή Εισιτηρίου: 10€.  
 
Κρατήσεις θέσεων έως την Τετάρτη 10 Απριλίου. 
 

Τρίτη 16 Απριλίου   
Συναυλία  
«Μια βραδιά στην Πόλη» 



Ευανθία Ρεμπούτσικα 
Θέατρο Παλλάς 
 
Από τους πολυσύχναστους δρόμους της Κωνσταντινούπολης στα ονειρικά σοκάκια 
του Παρισιού και από κει σε μια φεγγαρόλουστη βραδιά στην έρημο προσκαλεί το 
κοινό η Ευανθία Ρεμπούτσικα με όχημα τις πολυαγαπημένες μελωδίες της. Το 
μουσικό ταξίδι περιλαμβάνει μουσικές από πολυβραβευμένα soundtracks, όπως το 
«Baharat» ή αλλιώς «Πολίτικη Κουζίνα», καθώς και συνθέσεις από την πρόσφατη 
δουλειά της για τις ταινίες «Birleşen Gönüller», «Nadide hayiat» και «Iftarlik gazoz». 
Θα ακουστούν επίσης μουσική και τραγούδια από το άλμπουμ της «Το Aστέρι και η 
Eυχή» καθώς και έργα από τις θεατρικές παραγωγές «Φθινοπωρινή Iστορία», «Το 
Τρίτο Στεφάνι» και «Συρανό ντε Μπερζεράκ». Μαζί της επί σκηνής δύο σπουδαίες 
τραγουδίστριες, η Έλλη Πασπαλά και η Dilek Koç . 
 
Η μεταφορά θα γίνει ΔΩΡΕΑΝ με το πούλμαν του Δήμου, που θα αναχωρήσει την 
Τρίτη 16 Απριλίου, στις 19:40 ακριβώς, στη συμβολή των οδών Υψηλάντου & 
Λευκωσίας (μπροστά από το 5ο Γυμνάσιο). 
 

Τιμή Εισιτηρίου: 17€.  
 
Κρατήσεις θέσεων έως την Τετάρτη 10 Απριλίου. 
 

Πέμπτη 18 Απριλίου   
Ξενάγηση 
Ιστορικός περίπατος «Η αρχαία Νεκρόπολη των Αθηνών» 
Από την ομάδα Ash in Art 

 
Ένας περίπατος στον Κεραμεικό, την αρχαία Νεκρόπολη της Αθήνας. Το αρχαίο 
Δίπυλον, ο Ηριδανός και το άριστα διατηρημένο τμήμα του Θεμιστόκλειου τείχους 
οριοθετεί το αρχαίο νεκροταφείο, ένα παγκόσμιο μνημείο τέχνης και νεκρικών 
εθίμων.  
Τον περίπατο συντονίζει η αρχαιολόγος Δέσποινα Σολκίδου. 
Ο αριθμός συμμετεχόντων είναι περιορισμένος, γι’ αυτό και θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας.  
 
Η μεταφορά θα γίνει ΔΩΡΕΑΝ με το πούλμαν του Δήμου, που θα αναχωρήσει την 
Πέμπτη 18 Απριλίου, στις 16:00 ακριβώς, στη συμβολή των οδών Υψηλάντου & 
Λευκωσίας (μπροστά από το 5ο Γυμνάσιο). 
 
Επιστροφή: Aναχώρηση από τον Κεραμεικό περίπου στις 20:00.    
 

Συμμετοχή: 8€  

 
Δηλώσεις Συμμετοχής έως την Παρασκευή 12 Απριλίου. 
 

Κυριακή 21 Απριλίου   
Εκδρομή 
Βίλια - Το ειδυλλιακό χωριό του μυθικού Κιθαιρώνα 



   
Ένα πανέμορφο, γραφικό χωριό πάνω στην καταπράσινη πλαγιά του μυθικού 
Κιθαιρώνα με θέα τα έλατα και τους ήχους της φύσης. Μόλις 54 χιλιόμετρα 
βορειοδυτικά της Αθήνας, τα Βίλια, γενέτειρα της Έλλης Λαμπέτη, αποτελούν 
ιδανικό τόπο χαλάρωσης από την πίεση των ρυθμών της πόλης. Το χωριό στολίζουν 
παλιά αρχοντικά με όμορφους και περιποιημένους κήπους και χρωματιστά 
πορτοπαράθυρα, στενά πλακόστρωτα δρομάκια και ένας κεντρικός δρόμος, ο 
οποίος έχει πάντα ζωή. Τη μικρή κωμόπολη, στολίζει επίσης ο ναός των 
Παμμεγίστων Ταξιαρχών, που χρονολογείται από το 1637 και δεσπόζει στην πλατεία 
των Βιλίων.  
 
Η μεταφορά θα γίνει ΔΩΡΕΑΝ με το πούλμαν του Δήμου, που θα αναχωρήσει την 
Κυριακή 21 Απριλίου, στις 10:00 π.μ. ακριβώς, στη συμβολή των οδών Υψηλάντου 
& Λευκωσίας (μπροστά από το 5ο Γυμνάσιο). 
 
Επιστροφή: Aναχώρηση από τα Βίλια περίπου στις 16:00.    
 
Συμμετοχή: ΔΩΡΕΑΝ 
 
Δηλώσεις Συμμετοχής έως την Τετάρτη 17 Απριλίου.  
 
Σας περιμένουμε ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


