
«Καζαντζάκης» του Γιάννη Σµαραγδή

Παρασκευή 1 Ιουνίου / Cine Άλιµος - Πρεµιέρα

Ο θερινός Κινηµατογράφος  Αλίµου εγκαινιάζει τη λειτουργία του για τρίτο κατά σειρά καλοκαίρι 
µε την ταινία «ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» του Γιάννη Σµαραγδή. Θα παρευρεθούν ο ίδιος ο σκηνοθέτης καθώς 
και η πρωταγωνίστρια της ταινίας, Μαρίνα Καλογήρου, οι οποίοι θα συνοµιλήσουν µε το κοινό.  

Σας περιµένουµε για την «καλή αρχή» !

Εκδροµή στην Αίγινα!
Στην καρδιά του Αργοσαρωνικού, η Αίγινα µάς υπόσχεται απολαυστικές στιγµές και εικόνες βγαλµένες 
από καρτ ποστάλ. Το κάτασπρο εκκλησάκι του Αϊ-Νικόλα, καΐκια και ψαροταβέρνες, νεοκλασικά και 
µνηµεία, η µητρόπολη, η θάλασσα µε τα πλωτά µανάβικα, γραφικά σοκάκια µε πολυάριθµα καφέ, 
γκαλερί και µαγαζιά, µας περιµένουν για να απολαύσουµε µια όµορφη καλοκαιρινή µέρα.

Η µεταφορά θα γίνει ∆ΩΡΕΑΝ µε το πούλµαν του ∆ήµου, που θα αναχωρήσει το Σάββατο 23 Ιουνίου, 
στις 07:45 π.µ. ακριβώς, στη συµβολή των οδών Υψηλάντου & Ερεχθείου.

Επιστροφή 17:45 (αναχώρηση από το Λιµάνι της Αίγινας): Περίπου 20:00 στον Άλιµο.  

Τιµή Συµµετοχής: 12,40€ το άτοµο, 10,40€ για παιδιά από 5 έως 10 ετών 
και δωρεάν για παιδιά µέχρι 5 ετών. 

∆ηλώσεις Συµµετοχής έως την Τρίτη 19 Ιουνίου. 

Σάββατο 23 ΙουνίουΠέµπτη 14 Ιουνίου

Μια συναυλία γεµάτη φρεσκάδα, κέφι και καλοκαιρινή διάθεση! Η Πέννυ Μπαλτατζή επιλέγει να µας 
ταξιδέψει στον ευφάνταστο κόσµο της µε µια συλλογή τραγουδιών που ξεκινά από τα παλαιότερα 
δικά της και πολύ αγαπηµένα («Εξωτικό Χαρµάνι» κ.λπ.) και συµπληρώνεται µε πρωτότυπες 
διασκευές τραγουδιών από την ελληνική και διεθνή δισκογραφία. 

Η µεταφορά θα γίνει ∆ΩΡΕΑΝ µε το πούλµαν του ∆ήµου, που θα αναχωρήσει την Πέµπτη 14 
Ιουνίου, στις 19:30 ακριβώς, στη συµβολή των οδών Υψηλάντου & Λευκωσίας (µπροστά από 
το 5ο Γυµνάσιο).

Τιµή Εισιτηρίου: 10€.

Κρατήσεις θέσεων έως την Παρασκευή 8 Ιουνίου. 

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ

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 ∆ευτέρα έως Παρασκευή, 12:00 π.µ. – 15:00 µ.µ. 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. Σας περιµένουµε !www.alimos.gr

Ο ∆ήµος 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. 

Συναυλία της Πέννυ Μπαλτατζή

Η ονειροπαρµένη Σουσού ζει στην λασπωµένη γειτονιά του Μπύθουλα, µε τον σύζυγο της 
Παναγιωτάκη. Η ίδια όµως ονειρεύεται µεγαλεία και θέλει να ξεφύγει από την µιζέρια φτιάχνοντας 
ένα δικό της παράλληλο σύµπαν. Τί θα γίνει όµως όταν το όνειρο γίνει πραγµατικότητα; Πόση 
απόσταση χωρίζει τελικά το Μπύθουλα από το Κολωνάκι; Ποιο ρόλο θα παίξει ο µυστηριώδης 
Μηνάς Καντακουζηνός; Ποιο τίµηµα θα κληθεί να «πληρώσει» η ηρωίδα µας; Μια υπερπαραγωγή 
γεµάτη γέλιο, συγκίνηση, νοσταλγία, σάτιρα και πολλή µουσική.
Στον οµώνυµο πρωταγωνιστικό ρόλο η σπουδαία ∆ήµητρα Παπαδοπούλου, που επιστρέφει στη 
σκηνή µετά από καιρό αποχής, για να δώσει σάρκα και οστά στη διάσηµη µεγαλοµανή ηρωίδα του 
∆ηµήτρη Ψαθά που λατρεύτηκε από πολλές γενιές Ελλήνων.

Παίζουν: ∆ήµητρα Παπαδοπούλου, Κώστας Σπυρόπουλος, Τάσος Χαλκιάς, Φαίη Κοκκινοπούλου, 
Πέτρος Λαγούτης, Βασίλης Χαλακατεβάκης κ.ά. 
Σκηνοθεσία: Γιάννης Κακλέας

Η µεταφορά θα γίνει ∆ΩΡΕΑΝ µε το πούλµαν του ∆ήµου, που θα αναχωρήσει την ∆ευτέρα 25 
Ιουνίου, στις 20:00 ακριβώς, στη συµβολή των οδών Υψηλάντου & Λευκωσίας (µπροστά από 
το 5ο Γυµνάσιο).

Τιµή Εισιτηρίου: 15€.

Κρατήσεις θέσεων έως την ∆ευτέρα 18 Ιουνίου. 

∆ευτέρα 25 Ιουνίου
Θεατρική παράσταση

«Μαντάµ Σουσού»
Κατράκειο Θέατρο

Κήπος  Μεγάρου Μουσικής

Κυριακή 17 Ιουνίου

Αρκούν µόνο 15 χιλιόµετρα βόρεια του κέντρου της Αθήνας, για να βρεθούµε στην πιο γνωστή όαση 
της Αττικής, στους πρόποδες της Πάρνηθας, όπου βρίσκεται το θερινό ανάκτορο της πάλαι ποτέ 
ελληνικής βασιλικής οικογένειας. Η επίσκεψή µας στο Τατόι, την αρχαία ∆εκέλεια, θα ξεκινήσει µε µια 
µικρή ξενάγηση στα ανάκτορα του κτήµατος και θα ολοκληρωθεί µε ελεύθερους περιπάτους στον 
χώρο και άθληση για όποιον το επιθυµεί. 

Η µεταφορά θα γίνει ∆ΩΡΕΑΝ µε το πούλµαν του ∆ήµου, που θα αναχωρήσει την Κυριακή 17 
Ιουνίου, στις 08:00 π.µ. ακριβώς, στη συµβολή των οδών Υψηλάντου & Λευκωσίας (µπροστά 
από το 5ο Γυµνάσιο).

Κόστος συµµετοχής για την ξενάγηση: 3€

Επιστροφή: (Αναχώρηση από το Τατόι) Περίπου: 13:00.

Κρατήσεις θέσεων έως την Πέµπτη 14 Ιουνίου. 

Επίσκεψη - Ξενάγηση

 Άλµπερτ Αϊνστάιν

«Μην περιµένεις ένα θαύµα, η ζωή όλη είναι ένα θαύµα»

Παραλία Αλίµου, Λεωφ. Ποσειδώνος 43 & Καλαµακίου
Στάση Τραµ Καλαµάκι

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 9 µ.µ.

∆ΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟ∆ΟΣ

Τατόι -Πρώην Βασιλικά Κτήµατα 
Με την ξεναγό Ασάνη Λιάπη


