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Μαρουσιώτισσες και Μαρουσιώτες συµπολίτες µου,

Η Δηµοτική Αρχή µας, θέτει τον Πολιτισµό ψηλά στην ατζέντα των πολιτικών της. 
Θεωρούµε πως οι πολιτιστικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις αναβαθµίζουν την 
καθηµερινότητα των δηµοτών µας, αναπτύσσουν µία υγιή κοινωνικότητα και 
προάγουν την εξωστρέφεια.

Η παραγωγή και φιλοξενία ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών πολιτισµού 
αποτέλεσε από την πρώτη στιγµή της Διοίκησής µας προτεραιότητα.

Παρά τις δυσκολίες και τους κανόνες που επέβαλε η πανδηµία 
προσπαθήσαµε αυτά τα δύο χρόνια, τηρώντας όλα τα υγειονοµικά πρωτόκολλα 
και ανάλογα µε τις χρονικές περιόδους, να σταθούµε πολιτιστικά δίπλα στον 
Δηµότη, είτε δια ζώσης, είτε µέσω διαδικτύου.

Φέτος είναι µία σαφώς καλύτερη χρονιά και µας δίνεται η δυνατότητα να 
ξανασυναντηθούµε – πάντα µε προσοχή – απολαµβάνοντας µουσικές, 
κινηµατογραφικές και θεατρικές παραστάσεις που διοργανώνονται από τη 
Διεύθυνση Αθλητισµού και Πολιτισµού του Δήµου µας, από την 27η Μαΐου έως 
και την 24η Ιουνίου.

Σας περιµένουµε, συµπολίτες µας όλων των ηλικιών και ενδιαφερόντων, τόσο 
στη Βορέειο Βιβιλιοθήκη, όσο και στις πλατείες της πόλης µας, να 
ψυχαγωγηθούµε και να χαρούµε τις Μαρουσιώτικες καλοκαιρινές βραδιές, 
µέσα από ένα ευρύ φάσµα ποιοτικών επιλογών.

Αγαπητοί συµπολίτες µου,

Μετά από δύο χρόνια περιορισµού λόγω της πανδηµίας, µας δίνεται η 
δυνατότητα να βγούµε, να διασκεδάσουµε και να απολαύσουµε πολιτιστικά 
δρώµενα στην πόλη µας.

Φέτος, η Διεύθυνση Αθλητισµού και Πολιτισµού του Δήµου Αµαρουσίου, 
σας προσκαλεί σε µία σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων. 

Θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, θερινός κινηµατογράφος και 
παραστάσεις καραγκιόζη είναι µερικές από τις εκδηλώσεις για το φετινό 
καλοκαίρι.

Ο πολιτισµός είναι τροφή της ψυχής και της σκέψης, είναι κοινωνικότητα και 
αλληλεπίδραση µε τους άλλους ανθρώπους, είναι ευαισθητοποίηση και 
εξέλιξη της κοινωνίας µας.

Σας περιµένουµε όλους µε µεγάλη χαρά να συµµετέχετε στο φετινό 
πολιτιστικό καλοκαίρι του Δήµου Αµαρουσ ίου.

Γιάννης Νικολαράκος
Αντιδήµαρχος Αθλητισµού & Πολιτισµού

Θεόδωρος Αµπατζόγλου
Δήµαρχος Αµαρουσίου
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Παρασκευή  27 Μαΐου 2022
Πλατεία Ευτέρπης |  Ώρα: 19:30

Τρίτη 7 Ιουνίου 2022
Κήπος της Βορέειου Βιβλιοθήκης | Ώρα: 21:00

(Μιλτιάδου 30 & Δραγούμη)Συμφωνική Ορχήστρα
Κινηματογραφική προβολή ταινίας 

«Το κόλπο του αιώνα» 

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ : ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ , ΔΙΑΡΚΕΙΑ:114 Λ
ΕΙΔΟΣ: ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ,  ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΑΡΙΕΛ  ΓΟΥΙΝΟΓΚΡΑΝΤ
ΠΑΙΖΟΥΝ: ΓΚΙΓΙΕΡΜΟ ΦΡΑΝΚΕΛΑ,  ΝΤΙΕΓΚΟ  ΠΕΡΕΤΙ,  ΠΑΜΠΛΟ  ΡΑΓΚΟ
ΥΠΟΘΕΣΗ: Μια συµµορία καταφέρνει να πετύχει µία από τις διασηµότερες ληστείες 
τράπεζας στην ιστορία της Αργεντινής. Όταν η αστυνοµία εισβάλει στο οίκηµα, 
βρίσκει παιδικά όπλα, φοβισµένους οµήρους και άδεια θησαυροφυλάκια, χωρίς να 
υπάρχει πουθενά ίχνος τόσο των χρηµάτων όσο και των ληστών. Μήνες µετά, η 
γυναίκα ενός εκ των ληστών αποφασίζει να εκδικηθεί τον άπιστο σύζυγο της, µε το να 
καταδώσει όλη την εξάδα που ενεπλάκη στο έγκληµα. Παρότι ένας τους θα πιαστεί, 
τα χρήµατα δεν βρίσκονται πουθενά. Ήταν εντέλει η προδοµένη σύζυγος µια ρωγµή 
στο τέλειο σχέδιο, ή ακόµα µία καλοσχεδιασµένη πτυχή της ληστείας του αιώνα;

Συναυλία λυρικής και οργανικής µουσικής µε τη συµµετοχή του συνόλου Novarte, 
των διακεκριµένων σολίστ στο βιολί Γιάννη Γεωργιάδη και Ζήσιµου Σουλκούκη, 
καθώς και του καταξιωµένου λυρικού τενόρου Γιάννη Κάβουρα, στην πλατεία δίπλα 
από το σταθµό του Μετρό.

Η συναυλία περιλαµβάνει δεξιοτεχνικά έργα οργανικής µουσικής, όπως το κοντσέρτο 
για 2 βιολιά του Antonio Vivaldi, χορευτικές µελωδίες όπως του συνθέτη τάνγκο 
Astor Piazzolla, κλασικές άριες όπως το διάσηµο Una furtiva lagrima του Gaetano 
Donizetti, αγαπηµένα Ναπολιτάνικα τραγούδια όπως το πασίγνωστο O Sole Mio του 
Eduardo di Capua, και πολλές ακόµα επιτυχίες. Η διάρκεια της συναυλίας είναι 
περίπου 60 λεπτά χωρίς διάλειµµα.
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Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022
Κήπος της Βορέειου Βιβλιοθήκης | Ώρα: 21:00,

(Μιλτιάδου 30 & Δραγούμη)
Κινηματογραφική προβολή ταινίας 

«Ο Άνθρωπος του Θεού»

Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022
Κήπος της Βορέειου Βιβλιοθήκης | Ώρα: 21:00

(Μιλτιάδου 30 & Δραγούμη)

Κινηματογραφική προβολή ταινίας 
«Η Γα�ική αποστολή» 

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: ΕΛΛΑΔΑ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ:109 Λ 
ΕΙΔΟΣ: ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΓΕΛΕΝΑ ΠΟΠΟΒΙΤΣ
ΠΑΙΖΟΥΝ: ΑΡΗΣ ΣΕΡΒΕΤΑΛΗΣ,  ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ  ΠΕΤΡΟΦ,  ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ
ΥΠΟΘΕΣΗ: Η δηµοτικότητα του Αγίου Νεκτάριου Μητροπολίτη Πενταπόλεως προκαλεί τη ζήλια των 
κληρικών στην Αλεξάνδρεια. Από φόβο ότι θα γίνει ο επόµενος Πατριάρχης Αιγύπτου, µέρος του 
κλήρου τον δυσφηµίζει µε αποτέλεσµα να εκδιωχθεί από την Αίγυπτο. Στην Αθήνα πια, χάρη στην 
εξελιγµένη παιδαγωγική του τακτική, γίνεται ξακουστός και κοσµαγάπητος, και την ίδια εποχή επιδίδεται 
σε σπουδαίο συγγραφικό έργο. Ο φόρτος εργασίας όµως τον καταπονεί, και αποφασίζει να αποσυρθεί 
στην Αίγινα, όπου ξαναχτίζει ένα ερειπωµένο µοναστήρι µε τα ίδια του τα χέρια, το οποίο χάρη στη φήµη 
του µεγαλώνει. Η µονή όµως δεν αναγνωρίζεται ποτέ, ενώ ο Άγιος Νεκτάριος κατηγορείται άδικα για 
ανηθικότητα. Στο Αρεταίειο νοσοκοµείο, λίγο πριν το τέλος του, θα κάνει το τελευταίο του θαύµα.

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ : ΑΜΕΡΙΚΗ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ   
ΔΙΑΡΚΕΙΑ:107 Λ
ΕΙΔΟΣ: ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΓΟΥΕΣ ΑΝΤΕΡΣΟΝ
ΠΑΙΖΟΥΝ:  ΜΠΙΛ ΜΑΡΕΙ, ΜΠΕΝΙΤΣΙΟ ΝΤΕΛ ΤΟΡΟ, ΤΙΛΝΤΑ ΣΟΥΙΝΤΟΝ

ΥΠΟΘΕΣΗ:   Μια ερωτική επιστολή σε δηµοσιογράφους που µιας 
αµερικανικής εφηµερίδας σε µια φανταστική γαλλική πόλη του 20ου αιώνα, 
φέρνει στη ζωή µια συλλογή από ιστορίες που δηµοσιεύονται στο περιοδικό 
"The French Dispatch"
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Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022
Πλατεία Αγίας Λαύρας | Ώρα:  21:00

Προβολή παιδικής ταινίας «Λούκα»

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022
Πλατεία Αγίας Λαύρας | Ώρα: 20:30

Παράσταση Θεάτρου Σκιών
«Το �έντι στο Σεράι»

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ :  ΑΜΕΡΙΚΗ,  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 95 Λ
ΕΙΔΟΣ: ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ, ΠΑΙΔΙΚΗ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: 
ΕΝΡΙΚΟ  ΚΑΖΑΡΟΖΑ
ΥΠΟΘΕΣΗ: Με φόντο µια πανέµορφη παραθαλάσσια 
πόλη της ιταλικής Ριβιέρας, ένα αγόρι περνά το 
καλοκαίρι που θα αλλάξει τη ζωή του µε µπόλικο 
φρέσκο παγωτό, µακαρόνια και ατελείωτες βόλτες µε 
βέσπα. Ο Λούκα µοιράζεται αυτές τις περιπέτειες µε τον 
νέο του φίλο, τον Αλµπέρτο, αλλά η καλοπέρασή τους 
απειλείται από ένα καλά κρυµµένο µυστικό: είναι και οι 
δύο τέρατα της θάλασσας, και έρχονται από έναν άλλο 
κόσµο, κάτω από την επιφάνεια του νερού.
Κύριες Διακρίσεις
Υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουµένων 
σχεδίων.
Υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας 
κινουµένων σχεδίων.
Υποψήφιο για Basta καλύτερης ταινίας κινουµένων 
σχεδίων.

Παράσταση θεάτρου σκιών µε τον 
Γιάννη Νταγιάκο και ζωντανό 
Καραγκιόζη τον Τάκη Βαµβακίδη.

Ένα καράβι αράζει στο λιµάνι της 
πόλης µέσα στο οποίο συµβαίνουν 
παράξενα γεγονότα. 
Υπάρχουν µαγεµένα καράβια και τί 
άραγε θα ανακαλύψει ο 
τετραπέρατος ήρωάς µας;… 
Η συνέχεια στον µπερντέ, καλή 
σας διασκέδαση!

Παράσταση θεάτρου σκιών µε τον Γιάννη Νταγιάκο και 
ζωντανό Καραγκιόζη τον Τάκη Βαµβακίδη.

Ο Πασάς αποφασίζει να διοργανώσει ένα πάρτι 
για τα γενέθλια της κόρης του µε σκοπό 

να την αρραβωνιάσει χωρίς εκείνη να το ξέρει.
Πως θα αντιδράσει η βεζυροπούλα µόλις το ανακαλύψει; 

Θα καταφέρει ο Καραγκιόζης µας να την γλυτώσει και πώς; …
Η συνέχεια στον µπερντέ, καλή σας διασκέδαση!

Τρίτη 14 Ιουνίου 2022
Πλατεία Αγίας Λαύρας | Ώρα: 20:30

Παράσταση Θεάτρου Σκιών «Το Μαγεμένο Καράβι»



Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022
Πλατεία Αγίας Λαύρας | Ώρα:  21:00

Προβολή παιδικής ταινίας «Λούκα»

Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022
Πλατεία Αγίας Λαύρας | Ώρα: 20:30

Παράσταση Θεάτρου Σκιών
«Το �έντι στο Σεράι»

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ :  ΑΜΕΡΙΚΗ,  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 95 Λ
ΕΙΔΟΣ: ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ, ΠΑΙΔΙΚΗ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: 
ΕΝΡΙΚΟ  ΚΑΖΑΡΟΖΑ
ΥΠΟΘΕΣΗ: Με φόντο µια πανέµορφη παραθαλάσσια 
πόλη της ιταλικής Ριβιέρας, ένα αγόρι περνά το 
καλοκαίρι που θα αλλάξει τη ζωή του µε µπόλικο 
φρέσκο παγωτό, µακαρόνια και ατελείωτες βόλτες µε 
βέσπα. Ο Λούκα µοιράζεται αυτές τις περιπέτειες µε τον 
νέο του φίλο, τον Αλµπέρτο, αλλά η καλοπέρασή τους 
απειλείται από ένα καλά κρυµµένο µυστικό: είναι και οι 
δύο τέρατα της θάλασσας, και έρχονται από έναν άλλο 
κόσµο, κάτω από την επιφάνεια του νερού.
Κύριες Διακρίσεις
Υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουµένων 
σχεδίων.
Υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας 
κινουµένων σχεδίων.
Υποψήφιο για Basta καλύτερης ταινίας κινουµένων 
σχεδίων.

Παράσταση θεάτρου σκιών µε τον 
Γιάννη Νταγιάκο και ζωντανό 
Καραγκιόζη τον Τάκη Βαµβακίδη.

Ένα καράβι αράζει στο λιµάνι της 
πόλης µέσα στο οποίο συµβαίνουν 
παράξενα γεγονότα. 
Υπάρχουν µαγεµένα καράβια και τί 
άραγε θα ανακαλύψει ο 
τετραπέρατος ήρωάς µας;… 
Η συνέχεια στον µπερντέ, καλή 
σας διασκέδαση!

Παράσταση θεάτρου σκιών µε τον Γιάννη Νταγιάκο και 
ζωντανό Καραγκιόζη τον Τάκη Βαµβακίδη.

Ο Πασάς αποφασίζει να διοργανώσει ένα πάρτι 
για τα γενέθλια της κόρης του µε σκοπό 

να την αρραβωνιάσει χωρίς εκείνη να το ξέρει.
Πως θα αντιδράσει η βεζυροπούλα µόλις το ανακαλύψει; 

Θα καταφέρει ο Καραγκιόζης µας να την γλυτώσει και πώς; …
Η συνέχεια στον µπερντέ, καλή σας διασκέδαση!

Τρίτη 14 Ιουνίου 2022
Πλατεία Αγίας Λαύρας | Ώρα: 20:30

Παράσταση Θεάτρου Σκιών «Το Μαγεμένο Καράβι»



Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022
Πλατεία Αγίας Λαύρας | Ώρα:  21:00

Προβολή παιδικής ταινίας «Ενκάντο»

Σάββατο 18 Ιουνίου 2022
Κήπος της Βορέειου Βιβλιοθήκης | Ώρα: 21:00

(Μιλτιάδου 30 & Δραγούμη)
Προβολή ταινίας «Nomaland»

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ : ΑΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:107 Λ - ΕΙΔΟΣ: ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΚΛΟΕ ΖΑΟ
ΠΑΙΖΟΥΝ:  ΦΡΑΝΣΙΣ ΜΑΚ ΝΤΟΡΜΑΝΤ, ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΣΤΡΑΔΕΡΝ, ΛΙΝΤΑ ΜΕΪ
ΥΠΟΘΕΣΗ:  Μετά την οικονοµική κατάρρευση µιας εταιρείας σε µια πόλη της αγροτικής Νεβάδα, 
η Φερν πακετάρει το βαν της και ξεκινάει ένα ταξίδι καθοδόν, όπου εξερευνά µια ζωή έξω από τη 
συµβατική κοινωνία, ως σύγχρονη νοµάδα. 
Κύριες Διακρίσεις
Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και πρώτου γυναικείου ρόλου (Frances McDormand). 
Υποψήφιο για διασκευασµένο σενάριο, φωτογραφία και µοντάζ. Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας 
(δράµα) και σκηνοθεσίας. Υποψήφιο για πρώτο γυναικείο ρόλο (Frances McDormand) σε δράµα, 
και σενάριο. Βραβείο Basta καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, πρώτου γυναικείου ρόλου (Frances 
McDormand) και φωτογραφίας. Υποψήφιο για σενάριο, µοντάζ και ήχο. Χρυσός Λέοντας στο 
φεστιβάλ Βενετίας. Βραβείο κοινού στο φεστιβάλ του Τορόντο.  Καλύτερη ταινία στα βραβεία 
Independent Spirit.

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ : ΑΜΕΡΙΚΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 99 Λ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ,  ΠΑΙΔΙΚΗ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:  ΜΠΑΪΡΟΝ ΧΑΟΥΑΡΝΤ,  ΤΖΑΡΕΝΤ  ΜΠΟΥΣ
ΥΠΟΘΕΣΗ: Μια ευτυχισµένη, ασυνήθιστη οικογένεια, η οικογένεια των Μάντριγκαλ, 
ζει, κρυµµένη στα βουνά της Κολοµβίας, σε ένα µαγικό σπίτι, σε µια γεµάτη ζωή πόλη, 
σε ένα φανταστικό µέρος που λέγεται Ενκάντο. Η µαγεία αυτή του Ενκάντο έχει ως 
αποτέλεσµα όλα τα παιδιά στην οικογένεια να είναι ευλογηµένα καθένα και µε ένα 
µοναδικό µαγικό δώρο… Όλα εκτός από ένα, τη Μίραµπελ. Μια µέρα, όµως, η 
Μίραµπελ ανακαλύπτει πως η µαγεία της οικογένειάς της βρίσκεται σε κίνδυνο, και 
αποφασίζει πως εκείνη, η µόνη Μάντριγκαλ που δεν έχει κάποιο µαγικό χάρισµα, 
µπορεί να είναι η µοναδική ελπίδα σωτηρίας για την ιδιαίτερη οικογένειά της.
Κύριες Διακρίσεις
Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουµένων σχεδίων. Υποψήφιο για µουσική και τραγούδι 
(Dos Oruguitas). Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας κινουµένων σχεδίων. Υποψήφιο 
για µουσική και τραγούδι (Dos Oruguitas). Βραβείο Basta καλύτερης ταινίας 
κινουµένων σχεδίων.



Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022
Πλατεία Αγίας Λαύρας | Ώρα:  21:00

Προβολή παιδικής ταινίας «Ενκάντο»

Σάββατο 18 Ιουνίου 2022
Κήπος της Βορέειου Βιβλιοθήκης | Ώρα: 21:00

(Μιλτιάδου 30 & Δραγούμη)
Προβολή ταινίας «Nomaland»

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ : ΑΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ:107 Λ - ΕΙΔΟΣ: ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΚΛΟΕ ΖΑΟ
ΠΑΙΖΟΥΝ:  ΦΡΑΝΣΙΣ ΜΑΚ ΝΤΟΡΜΑΝΤ, ΝΤΕΪΒΙΝΤ ΣΤΡΑΔΕΡΝ, ΛΙΝΤΑ ΜΕΪ
ΥΠΟΘΕΣΗ:  Μετά την οικονοµική κατάρρευση µιας εταιρείας σε µια πόλη της αγροτικής Νεβάδα, 
η Φερν πακετάρει το βαν της και ξεκινάει ένα ταξίδι καθοδόν, όπου εξερευνά µια ζωή έξω από τη 
συµβατική κοινωνία, ως σύγχρονη νοµάδα. 
Κύριες Διακρίσεις
Όσκαρ καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και πρώτου γυναικείου ρόλου (Frances McDormand). 
Υποψήφιο για διασκευασµένο σενάριο, φωτογραφία και µοντάζ. Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας 
(δράµα) και σκηνοθεσίας. Υποψήφιο για πρώτο γυναικείο ρόλο (Frances McDormand) σε δράµα, 
και σενάριο. Βραβείο Basta καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας, πρώτου γυναικείου ρόλου (Frances 
McDormand) και φωτογραφίας. Υποψήφιο για σενάριο, µοντάζ και ήχο. Χρυσός Λέοντας στο 
φεστιβάλ Βενετίας. Βραβείο κοινού στο φεστιβάλ του Τορόντο.  Καλύτερη ταινία στα βραβεία 
Independent Spirit.

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ : ΑΜΕΡΙΚΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 99 Λ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ,  ΠΑΙΔΙΚΗ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:  ΜΠΑΪΡΟΝ ΧΑΟΥΑΡΝΤ,  ΤΖΑΡΕΝΤ  ΜΠΟΥΣ
ΥΠΟΘΕΣΗ: Μια ευτυχισµένη, ασυνήθιστη οικογένεια, η οικογένεια των Μάντριγκαλ, 
ζει, κρυµµένη στα βουνά της Κολοµβίας, σε ένα µαγικό σπίτι, σε µια γεµάτη ζωή πόλη, 
σε ένα φανταστικό µέρος που λέγεται Ενκάντο. Η µαγεία αυτή του Ενκάντο έχει ως 
αποτέλεσµα όλα τα παιδιά στην οικογένεια να είναι ευλογηµένα καθένα και µε ένα 
µοναδικό µαγικό δώρο… Όλα εκτός από ένα, τη Μίραµπελ. Μια µέρα, όµως, η 
Μίραµπελ ανακαλύπτει πως η µαγεία της οικογένειάς της βρίσκεται σε κίνδυνο, και 
αποφασίζει πως εκείνη, η µόνη Μάντριγκαλ που δεν έχει κάποιο µαγικό χάρισµα, 
µπορεί να είναι η µοναδική ελπίδα σωτηρίας για την ιδιαίτερη οικογένειά της.
Κύριες Διακρίσεις
Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουµένων σχεδίων. Υποψήφιο για µουσική και τραγούδι 
(Dos Oruguitas). Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας κινουµένων σχεδίων. Υποψήφιο 
για µουσική και τραγούδι (Dos Oruguitas). Βραβείο Basta καλύτερης ταινίας 
κινουµένων σχεδίων.



Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022
Κήπος της Βορέειου Βιβλιοθήκης | Ώρα: 21:00

(Μιλτιάδου 30 & Δραγούμη)
Θεατρική Παράσταση ΄ «Αρκάς - Εκτός Ελέγχου»

Παλιοί και νέοι ήρωες του Αρκά παρουσιάζονται µε µοναδικό τρόπο επί σκηνής. O 
Σωτήρης Καλυβάτσης, o Αντώνης Λουδάρος σε διπλή διανοµή µε τον Γεράσιµο 
Γεννατά, ο Γιώργος Γαλίτης, η Κωνσταντία Χριστοφορίδου, ο Χρήστος Τριπόδης, ο 
Δηµήτρης Αγοράς και τα παιδιά Αθηνά Τριπόδη και ο χαρισµατικός Μανώλης Γκίνης, 
από τα «Τα Καλύτερα µας Χρόνια» συνθέτουν έναν θίασο αξιώσεων και υπόσχονται 
µία µοναδική θεατρική εµπειρία.
Ο Αρκάς, ο σπουδαιότερος σκιτσογράφος και γελοιογράφος της εποχής µας, µε την 
καυστική του πένα χαρίζει αφ' ενός στους ηθοποιούς ολοκληρωµένους χαρακτήρες 
και εκπληκτικές ατάκες, και αφ' ετέρου στο κοινό ένα θέαµα αδιάκοπου γέλιου και 
ανατροπών. 

Συντελεστές:
Συγγραφέας: Αρκάς                                                                                                                                                  
Σκηνοθεσία- Διασκευή: Δηµήτρης Αγοράς                                                                                                                     
Βοηθός σκηνοθέτης: Χρήστος Τριπόδης                                                                                                                        
  

Σκηνικά – Κοστούµια: Ματίνα Μέγκλα                                                                                                                    
 Εικαστική επιµέλεια: Θανάσης Κόκκας                                                                                                                                     

Creative Agency: Gridfox                                                                                                                                          
Παραγωγή: Μέθεξις 

Κυριακή 19 Ιουνίου 2022
Κήπος της Βορέειου Βιβλιοθήκης | Ώρα: 21:00

(Μιλτιάδου 30 & Δραγούμη)

Προβολή ταινίας «Ένας Θρίαμβος»

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: ΓΑΛΛΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 105 Λ - ΕΙΔΟΣ:   ΚΩΜΩΔΙΑ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:  ΕΜΑΝΟΥΕΛ  ΚΟΥΡΚΟΛ
ΠΑΙΖΟΥΝ:   ΚΑΝΤ  ΜΕΡΑΝΤ,  ΝΤΑΒΙΝΤ  ΑΓΙΑΛΑ,  ΛΑΜΙΝ  ΣΙΣΟΚΟ
ΥΠΟΘΕΣΗ:  Ο Ετιέν, ένας συχνά εκτός δουλειάς ηθοποιός, δουλεύει ως 
υπεύθυνος ενός θεατρικού εργαστηρίου σε µια φυλακή, όπου µαζεύει έναν 
ασυνήθιστο θίασο από κατάδικους για να ανεβάσουν το διάσηµο έργο του 
Σάµιουελ Μπέκετ, Περιµένοντας τον Γκοντό. Όταν του επιτραπεί να πάρει την 
οµάδα των κρατούµενων σε περιοδεία του έργου σε κανονικά θέατρα έξω από τη 
φυλακή, ο Ετιέν επιτέλους αισθάνεται ότι αυτή µπορεί να είναι η µεγάλη του 
ευκαιρία να πραγµατοποιήσει το όνειρο του στη σκηνή και στη ζωή.
Κύριες Διακρίσεις
·Καλύτερη κωµωδία στα Ευρωπαϊκά Βραβεία.



Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022
Κήπος της Βορέειου Βιβλιοθήκης | Ώρα: 21:00
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Γεννατά, ο Γιώργος Γαλίτης, η Κωνσταντία Χριστοφορίδου, ο Χρήστος Τριπόδης, ο 
Δηµήτρης Αγοράς και τα παιδιά Αθηνά Τριπόδη και ο χαρισµατικός Μανώλης Γκίνης, 
από τα «Τα Καλύτερα µας Χρόνια» συνθέτουν έναν θίασο αξιώσεων και υπόσχονται 
µία µοναδική θεατρική εµπειρία.
Ο Αρκάς, ο σπουδαιότερος σκιτσογράφος και γελοιογράφος της εποχής µας, µε την 
καυστική του πένα χαρίζει αφ' ενός στους ηθοποιούς ολοκληρωµένους χαρακτήρες 
και εκπληκτικές ατάκες, και αφ' ετέρου στο κοινό ένα θέαµα αδιάκοπου γέλιου και 
ανατροπών. 

Συντελεστές:
Συγγραφέας: Αρκάς                                                                                                                                                  
Σκηνοθεσία- Διασκευή: Δηµήτρης Αγοράς                                                                                                                     
Βοηθός σκηνοθέτης: Χρήστος Τριπόδης                                                                                                                        
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Κυριακή 19 Ιουνίου 2022
Κήπος της Βορέειου Βιβλιοθήκης | Ώρα: 21:00

(Μιλτιάδου 30 & Δραγούμη)

Προβολή ταινίας «Ένας Θρίαμβος»

ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: ΓΑΛΛΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 105 Λ - ΕΙΔΟΣ:   ΚΩΜΩΔΙΑ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:  ΕΜΑΝΟΥΕΛ  ΚΟΥΡΚΟΛ
ΠΑΙΖΟΥΝ:   ΚΑΝΤ  ΜΕΡΑΝΤ,  ΝΤΑΒΙΝΤ  ΑΓΙΑΛΑ,  ΛΑΜΙΝ  ΣΙΣΟΚΟ
ΥΠΟΘΕΣΗ:  Ο Ετιέν, ένας συχνά εκτός δουλειάς ηθοποιός, δουλεύει ως 
υπεύθυνος ενός θεατρικού εργαστηρίου σε µια φυλακή, όπου µαζεύει έναν 
ασυνήθιστο θίασο από κατάδικους για να ανεβάσουν το διάσηµο έργο του 
Σάµιουελ Μπέκετ, Περιµένοντας τον Γκοντό. Όταν του επιτραπεί να πάρει την 
οµάδα των κρατούµενων σε περιοδεία του έργου σε κανονικά θέατρα έξω από τη 
φυλακή, ο Ετιέν επιτέλους αισθάνεται ότι αυτή µπορεί να είναι η µεγάλη του 
ευκαιρία να πραγµατοποιήσει το όνειρο του στη σκηνή και στη ζωή.
Κύριες Διακρίσεις
·Καλύτερη κωµωδία στα Ευρωπαϊκά Βραβεία.



Προβολή Παιδικής Ταινίας «Η Ράια και ο Δράκος»
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ : ΑΜΕΡΙΚΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ:107 Λ
ΕΙΔΟΣ:ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ , ΠΑΙΔΙΚΗ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:     
ΝΤΟΝ ΧΟΛ,  ΚΑΡΛΟΣ ΛΟΠΕΖ ΕΣΤΡΑΔΑ
ΥΠΟΘΕΣΗ: Πριν πολλά πολλά χρόνια, στο 
φανταστικό βασίλειο της Κουµάνδρα, δράκοι και 
άνθρωποι ζούσαν αρµονικά. Με την απειλή των 
µοχθηρών δαιµόνων Ντραν, οι δράκοι θυσιάστηκαν 
για να σώσουν την ανθρωπότητα. Πεντακόσια χρόνια 
µετά, οι δαίµονες επανεµφανίστηκαν, και η Ράια, µια 
νέα και γενναία πολεµίστρια, είναι αποφασισµένη να 
βρει τον τελευταίο δράκο που θα τους σώσει µια και 
καλή. Στο ταξίδι της αυτό, θα συνειδητοποιήσει ότι 
πέρα από τη µαγεία των δράκων, χρειάζεται και πίστη 
για να σωθεί η ανθρωπότητα.
Κύριες Διακρίσεις
Υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουµένων 
σχεδίων. Υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα καλύτερης 
ταινίας κινουµένων σχεδίων.Υποψήφιο για Όσκαρ  
καλύτερης ταινίας κινουµένων σχεδίων. Υποψήφιο για 
Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας κινουµένων 
σχεδίων.

Παράσταση θεάτρου σκιών µε τον Γιάννη Νταγιάκο 
και  ζωντανό Καραγκιόζη τον 
Τάκη Βαµβακίδη. 

Ποιος άραγε απειλείται και από τί, ώστε να αναλάβει ο 
Καραγκιόζης τα καθήκοντα του σωµατοφύλακα; Έχει 
τα προσόντα του ήρωα ή θα χρησιµοποιήσει για άλλη 
µια φορά την εξυπνάδα του; … 

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022
Πάρκο Μεοογείων, Δάφνης & Αναπαύσεως | Ώρα: 20:30

Παράσταση Θεάτρου Σκιών
« Ο Καραγκιόζης Σωματοφύλακας»

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022
Πάρκο Μεοογείων, Δάφνης & Αναπαύσεως | Ώρα: 21:00

Η συνέχεια στον µπερντέ, 
καλή σας διασκέδαση!

Τρίτη 21 Ιουνίου 2022
Πλατεία Ξυλούρη | Ώρα: 20:30

(Κερκύρας – Μ. Κά�ας – Μ. Χατζηδάκη – Παξών)

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022
Πλατεία Ξυλούρη | Ώρα: 21:00

(Κερκύρας – Μ. Κά�ας – Μ. Χατζηδάκη – Παξών)

Παράσταση Θεάτρου Σκιών « Ο Δράκος του Σπηλαίου»

Προβολή παιδικής ταινίας «Πήτερ Ράμπιτ 2»
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ : ΑΜΕΡΙΚΗ   
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 93 Λ     
ΕΙΔΟΣ: ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΓΟΥΙΛ ΓΚΛΟΥΚ
ΥΠΟΘΕΣΗ: O αξιαγάπητος κατεργάρης είναι 
πάλι πίσω. Εδώ, η Bea, οThomas και οι 
υπόλοιποι λαγοί έχουν φτιάξει µια µικρή 
οικογένεια, αλλά ο Πίτερ είναι και πάλι εκείνος 
που µε τις σκανταλιές του, µοιάζει παράταιρος. 
Μακριά από τον κήπο, ο Πίτερ βρίσκει έναν 
κόσµο που οι σκανταλιές εκτιµούνται, αλλά 
όταν η οικογένειά του θα ρισκάρει τα πάντα για 
να τον βρει, πρέπει κι ο ίδιος να επιλέξει τι 
είδους λαγός θέλει να είναι

Παράσταση θεάτρου σκιών µε τον Γιάννη 
Νταγιάκο και  ζωντανό Καραγκιόζη τον Τάκη 
Βαµβακίδη. Ένας δράκος εµφανίζεται σε ένα 
αραχνιασµένο σπήλαιο κοντά στην πόλη και 
τροµοκρατεί τους κατοίκους. 
Ποιος θα καταφέρει να τον σκοτώσει  και τι θα 
σκαρφιστεί ο φίλος µας ο Καραγκιόζης;… 

Η συνέχεια στον µπερντέ, καλή σας διασκέδαση!



Προβολή Παιδικής Ταινίας «Η Ράια και ο Δράκος»
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ : ΑΜΕΡΙΚΗ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ:107 Λ
ΕΙΔΟΣ:ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ , ΠΑΙΔΙΚΗ, ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ:     
ΝΤΟΝ ΧΟΛ,  ΚΑΡΛΟΣ ΛΟΠΕΖ ΕΣΤΡΑΔΑ
ΥΠΟΘΕΣΗ: Πριν πολλά πολλά χρόνια, στο 
φανταστικό βασίλειο της Κουµάνδρα, δράκοι και 
άνθρωποι ζούσαν αρµονικά. Με την απειλή των 
µοχθηρών δαιµόνων Ντραν, οι δράκοι θυσιάστηκαν 
για να σώσουν την ανθρωπότητα. Πεντακόσια χρόνια 
µετά, οι δαίµονες επανεµφανίστηκαν, και η Ράια, µια 
νέα και γενναία πολεµίστρια, είναι αποφασισµένη να 
βρει τον τελευταίο δράκο που θα τους σώσει µια και 
καλή. Στο ταξίδι της αυτό, θα συνειδητοποιήσει ότι 
πέρα από τη µαγεία των δράκων, χρειάζεται και πίστη 
για να σωθεί η ανθρωπότητα.
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Υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερης ταινίας κινουµένων 
σχεδίων. Υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα καλύτερης 
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καλύτερης ταινίας κινουµένων σχεδίων. Υποψήφιο για 
Χρυσή Σφαίρα καλύτερης ταινίας κινουµένων 
σχεδίων.

Παράσταση θεάτρου σκιών µε τον Γιάννη Νταγιάκο 
και  ζωντανό Καραγκιόζη τον 
Τάκη Βαµβακίδη. 

Ποιος άραγε απειλείται και από τί, ώστε να αναλάβει ο 
Καραγκιόζης τα καθήκοντα του σωµατοφύλακα; Έχει 
τα προσόντα του ήρωα ή θα χρησιµοποιήσει για άλλη 
µια φορά την εξυπνάδα του; … 

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022
Πάρκο Μεοογείων, Δάφνης & Αναπαύσεως | Ώρα: 20:30
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« Ο Καραγκιόζης Σωματοφύλακας»
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Πάρκο Μεοογείων, Δάφνης & Αναπαύσεως | Ώρα: 21:00
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Παράσταση Θεάτρου Σκιών « Ο Δράκος του Σπηλαίου»

Προβολή παιδικής ταινίας «Πήτερ Ράμπιτ 2»
ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ : ΑΜΕΡΙΚΗ   
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 93 Λ     
ΕΙΔΟΣ: ΑΝΙΜΑΤΙΟΝ
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΓΟΥΙΛ ΓΚΛΟΥΚ
ΥΠΟΘΕΣΗ: O αξιαγάπητος κατεργάρης είναι 
πάλι πίσω. Εδώ, η Bea, οThomas και οι 
υπόλοιποι λαγοί έχουν φτιάξει µια µικρή 
οικογένεια, αλλά ο Πίτερ είναι και πάλι εκείνος 
που µε τις σκανταλιές του, µοιάζει παράταιρος. 
Μακριά από τον κήπο, ο Πίτερ βρίσκει έναν 
κόσµο που οι σκανταλιές εκτιµούνται, αλλά 
όταν η οικογένειά του θα ρισκάρει τα πάντα για 
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Παράσταση θεάτρου σκιών µε τον Γιάννη 
Νταγιάκο και  ζωντανό Καραγκιόζη τον Τάκη 
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Η συνέχεια στον µπερντέ, καλή σας διασκέδαση!



Παρασκευή   27/5/2022  Ώρα :19.30  Πλατεία Ευτέρπης

Συµφωνική ορχήστρα

Τρίτη  7/6/2022,  Ώρα: 21.00 - Βορέειος Βιβλιοθήκη (Μιλτιάδου 30 & Δραγούµη) 

Κινηµατογραφική προβολή  ταινίας «Το κόλπο του αιώνα» 

Τετάρτη  8/6/2022,  Ώρα: 21.00 - Βορέειος  Βιβλιοθήκη (Μιλτιάδου 30 & Δραγούµη)  

Κινηµατογραφική προβολή  ταινίας «Ο άνθρωπος του Θεού» 

Πέµπτη  9/6/2022,  Ώρα: 21.00 - Βορέειος Βιβλιοθήκη (Μιλτιάδου 30 & Δραγούµη) 

Κινηµατογραφική προβολή  ταινίας  «Η Γαλλική αποστολή»

Τρίτη    14/6/202,  Ώρα: 20.30 - Πλατεία Αγίας Λαύρας 

Παράσταση θέατρου σκιών «Το µαγεµένο καράβι»  

Τετάρτη   15/6/2022,  Ώρα:21.00 – Πλατεία Αγίας Λαύρας  

Προβολή παιδικής ταινίας «Λούκα» 

Πέµπτη   16/6/2022,  Ώρα: 20.30 - Πλατεία Αγίας Λαύρας 

Παράσταση θέατρου σκιών «Το γλέντι στο Σεράϊ» 

Παρασκευή   17/6/2022,  Ώρα:21.00 – Πλατεία Αγίας Λαύρας    

Προβολή παιδικής ταινίας «Ενκάντο» 

Σάββατο  18/6/2022,   Ώρα: 21.00 - Βορέειος Βιβλιοθήκη (Μιλτιάδου 30 & Δραγούµη)

Κινηµατογραφική προβολή  ταινίας «Nomaland»   

Κυριακή   19/6/2022,  Ώρα: 21.00 - Βορέειος Βιβλιοθήκη (Μιλτιάδου 30 & Δραγούµη)

Κινηµατογραφική προβολή  ταινίας «Ένας θρίαµβος» 

Δευτέρα   20/6/2022,  Ώρα: 21.00 - Βορέειος Βιβλιοθήκη (Μιλτιάδου 30 & Δραγούµη)

 Θεατρική παράσταση «Αρκάς – Εκτός Ελέγχου» 

Τρίτη    21/6/2022,   Ώρα: 20.30  

Πλατεία Ξυλούρη (Κερκύρας – Μ. Κάλλας – Μ. Χατζηδάκη – Παξών)  

Παράσταση θέατρου σκιών «Ο Δράκος του σπηλαίου» 

Τετάρτη   22/6/2022, Ώρα: 21.00

Πλατεία Ξυλούρη (Κερκύρας – Μ. Κάλλας – Μ. Χατζηδάκη – Παξών)  

Προβολή παιδικής ταινίας «Πήτερ Ράµπιτ 2»

Πέµπτη   23/6/2022, Ώρα: 20.30

Πάρκο Μεσογείων, Δάφνης & Αναπαύσεως

Παράσταση θέατρου σκιών «Ο Καραγκιόζης Σωµατοφύλακας» 

Παρασκευή   24/6/2022  'Ώρα: 20.30

Πάρκο Μεσογείων, Δάφνης & Αναπαύσεως

Προβολή παιδικής ταινίας «Η Ράια και ο Δράκος» 

Πρόγραµµα Εκδηλώσεων 
Δήµου Αµαρουσίου | Καλοκαίρι 2022

Σε όλες τις εκδηλώσεις του Δήµου Αµαρουσίου, θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα υγειονοµικά 
πρωτόκολλα λόγω της πανδηµίας (covid 19),  οπως αυτά ορίζονται από τον ΕΟΔΥ. 

Υποχρεωτική η χρήση µάσκας σε όλους τους χώρους.

maroussi.gr |    dhmos.amarousiou f


