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ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ

Στα πλαίσια των Πολιτιστικών – Αθλητικών
Εκδηλώσεων «Καλοκαίρι 2014», ο Δήμος Ζίτσας με τη
συνεργασία των Πολιτιστικών Συλλόγων, των Τοπικών
Κοινοτήτων και των λοιπών Φορέων του Δήμου,
διοργανώνει σε όλες τις Δημ. Ενότητες μια σειρά
Εκδηλώσεων Κοινωνικού, Αγροτικού, Πολιτιστικού,
Λαογραφικού και Αθλητικού περιεχομένου.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη!

Γεφύρι Βροσίνας

Βραδιά Κινηματογράφου
Τετάρτη 2 Ιουλίου ώρα 9μ.μ.
«ΠΟΚΕΡ ΦΕΙΣ» (δράμα)
του Χρήστου Δήμα (2012)
Συνδιοργάνωση:
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ
«Άγ. Νικόλαος»
Πετσάλι (στην πλατεία)

ΓΓΙΙΟ
ΟΡΡΤ
ΤΗ
ΗΤ
ΤΥΥΡΡΙΙΟ
ΟΥΥ 22001144
Παρασκευή 4 Ιουλίου ώρα 9μ.μ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
9:30μ.μ. Χαιρετισμοί Επισήμων
10μ.μ. Δημοτική μουσική του τόπου με τον κλαρινίστα Χαραλάμπους Δόκιμο
και την ορχήστρα του.
Στο τραγούδι η Ξένια Βέρα, ο Ιωάννης Κατσίγιαννης και ο Τάσος Μπανδέλης.
Χοροί από το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Ελεούσας Δήμου Ζίτσας
Τα μέλη του Συλλόγου Γυναικών Ελεούσας θα προσφέρουν στους
επισκέπτες τυριά «Δωδώνης» και παραδοσιακά τυροπιτάκια.
Είσοδος για τους μεγάλους 3 €. Ελεύθερη είσοδος για τα παιδιά.
Ο χορός είναι ελεύθερος.
Θα γίνει Λαχειοφόρος αγορά με πλούσια δώρα!

Συνδιοργάνωση:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΟΥΣΑΣ
Ελεούσα ( στον προαύλιο χώρο Γυμνασίου – Λυκείου Ελεούσας)

Βραδιά Κινηματογράφου
Σάββατο 5 Ιουλίου ώρα 9μ.μ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ (Ιστορική/ Κωμωδία)
του Τάσου Μπουλμέτη (2003)
Συνδιοργάνωση:
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Μεταμόρφωση (στην πλατεία)

Βραδιά Κινηματογράφου
Κυριακή 6 Ιουλίου ώρα 9μ.μ.
Ο ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ 16ου (κωμωδία)
του Νίκου Ζαπατίνα (2009)
Συνδιοργάνωση:
Τ.Κ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Ανάργυροι (στην πλατεία)

4ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ...
Παρασκευή 11 Ιουλίου ώρα 9μ.μ.
Συμμετέχουν τα Χορευτικά Τμήματα των Συλλόγων:
Μορφωτικός Σύλλογος Νέων Κληματιάς «Χρήστος Καραφέρης»
Εκπολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Ελαιώνα Ηλείας
Πολιτιστικός Λαογραφικός Οργανισμός Καλαρρύτες
Λύκειο Ελληνίδων Σερρών
Πολιτιστικός και Οικολογικός Σύλλογος Περαίας Θεσσαλονίκης

Συνδιοργάνωση:
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ «Χρήστος Καραφέρης»
Κληματιά (στo Υπαίθριο Θέατρο)

Βραδιά Κινηματογράφου
Σάββατο 12 Ιουλίου ώρα 9μ.μ.
I
KARDITSA (κωμωδία)
του Στράτου Μαρκίδη (2010)
Συνδιοργάνωση:
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΟΒΛΑΣ
Δοβλά (στην πλατεία)

Βραδιά Κινηματογράφου
Τετάρτη 16 Ιουλίου ώρα 9μ.μ.
ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ (κωμωδία)
του Χρήστου Δήμα (2013)
Συνδιοργάνωση:
Τ.Κ. ΒΑΓΕΝΙΤΙΟΥ
Βαγενίτι (στην πλατεία)

Βραδιά Κινηματογράφου
Παρασκευή 18 Ιουλίου ώρα 9μ.μ.
«ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΕΥΤΗΣ» (κωμωδία)
του Ιεροκλή Μιχαηλίδη (2010)
Συνδιοργάνωση:
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΙΓΟΨΑΣ «Η Ομόνοια»
Λιγοψά (στην πλατεία)

ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Παρασκευή 18 Ιουλίου ώρα 9 μ.μ.
ΜΟΥΣΙΚΟΙ
Τζοβάρας Βαγγέλης: Μπουζούκι
η Έρρικα και ο Μαργώνης Κώστας στο τραγούδι
και ο Σαδεδίν Κώστας στα πλήκτρα
Συνδιοργάνωση:
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ
Βουνοπλαγιά (στην πλατεία)

ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Σάββατο 19 Ιουλίου ώρα 9 μ.μ.
ΜΟΥΣΙΚΟΙ
Τζοβάρας Βαγγέλης: Μπουζούκι
η Έρρικα και ο Μαργώνης Κώστας στο τραγούδι
και ο Σαδεδίν Κώστας στα πλήκτρα
Συνδιοργάνωση:
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΥΓΓΟΥ (Αγ. Τριάδα»
Λύγγος (στην πλατεία)

Βραδιά Κινηματογράφου
Σάββατο 19 Ιουλίου ώρα 9μ.μ.
ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑ... ΜΩΡΟ (κωμωδία)
του Νίκου Ζαπατίνα (2011)
Συνδιοργάνωση:
ΕΚΙΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Καλοχώρι (στην πλατεία)

Επιμνημόσυνη Δέηση
Κυριακή 20 Ιουλίου ώρα 11π.μ.
ΜΝΗΜΗ ΑΔΙΚΩΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (1946)
στο Μνημείο στον τόπο εκτέλεσης
Μπάφρα Ιωαννίνων

ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Κυριακή 20 Ιουλίου ώρα 9 μ.μ.
ΜΟΥΣΙΚΟΙ
Τζοβάρας Βαγγέλης: Μπουζούκι
η Έρρικα και ο Μαργώνης Κώστας στο τραγούδι
και ο Σαδεδίν Κώστας στα πλήκτρα
Συνδιοργάνωση:
Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ
Κάτω Λαψίστα (στο Πνευματικό Κέντρο)

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Ώρα έναρξης αγώνων 18:30
Τρίτη 22 Ιουλίου Προημιτελικοί
Τετάρτη 23 Ιουλίου Ημιτελικοί και
Πέμπτη 24 Ιουλίου Μικρός – Μεγάλος Τελικός
Συνδιοργάνωση:
ΤΟ.ΣΥ.Ν. ΕΛΕΟΥΣΑΣ
Γήπεδο Ελεούσας 8Χ8

Βραδιά Κινηματογράφου
Τετάρτη 23 Ιουλίου ώρα 9μ.μ.
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΝΟΝΟΣ (κωμωδία)
της 'Ολγας Μαλέα (2007)
Συνδιοργάνωση:
Τ.Κ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ – ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ
Πρωτόπαππας (στην πλατεία)

ΚΙΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η Πασσαρών»
Παρασκευή 25 Ιουλίου ώρα 9 μ.μ.
Μουσική και τραγούδια από τον ελληνικό και
διεθνή κινηματογράφο
Συνδιοργάνωση:
ΠΟΛΙΤΪΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«Το Καστρί της Πασσαρώνας»
Εικονίσματα (Ναός Αγ. Τριάδας)
Μεγ. Γαρδίκι

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ»
ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
Παρασκευή 25 Ιουλίου ώρα 9 μ.μ.
«Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ» (κοινωνικό)
του Ιάκωβου Καμπανέλλη (1957)
Συνδιοργάνωση:
ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΝΚΑΣ
Χίνκα (στο Πνευματικό Κέντρο)

ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Σάββατο 26 Ιουλίου ώρα 9 μ.μ.
ΜΟΥΣΙΚΟΙ
Τζοβάρας Βαγγέλης: Μπουζούκι
η Έρρικα και ο Μαργώνης Κώστας στο τραγούδι
και ο Σαδεδίν Κώστας στα πλήκτρα
Συνδιοργάνωση:
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΛΑΨΙΣΤΑΣ
«Άγ. Κωνσταντίνος»
Άνω Λαψίστα (στην πλατεία)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ»
ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
Σάββατο 26 Ιουλίου ώρα 9 μ.μ.
«Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ» (κοινωνικό)
του Ιάκωβου Καμπανέλλη (1957)
Συνδιοργάνωση:
Τ.Κ. ΚΟΥΡΕΝΤΩΝ
Κούρεντα

71 χρόνια από το σφαγιασμό των κατοίκων
της Χίνκας από τους Γερμανούς
Κυριακή 27 Ιουλίου ώρα 9 μ.μ.
11π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων
στο Μνημείο των σφαγιασθέντων.
12μ.μ. Ημέρα Ποίησης-Λογοτεχνίας-Λαογραφίας
στο παλιό Δημοτικό Σχολείο Χίνκας.
Παρουσίαση βιβλίου κοινωνικού περιεχομένου του
συγγραφέα Δημ. Γ. Λιούγκου
με λογότυπο «Πατέρα εσύ δεν έχεις»
Συνδιοργάνωση:
ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΙΝΚΑΣ
Χίνκα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ»
ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
Κυριακή 27 Ιουλίου ώρα 9 μ.μ.
«Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ» (κοινωνικό)
του Ιάκωβου Καμπανέλλη (1957)
Συνδιοργάνωση:
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΚΛΗΜΑΤΙΑΣ «Χρήστος Καραφέρης»
Κληματιά (στo Υπαίθριο Θέατρο)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ»
ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
Τετάρτη 30 Ιουλίου ώρα 9 μ.μ
«Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ» (κοινωνικό)
του Ιάκωβου Καμπανέλλη (1957)
Συνδιοργάνωση:
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Νεοχώρι (στο Δημοτικό Σχολείο))

Λόφος «Καστρί» Μεγ. Γαρδικίου

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ»
ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
Παρασκευή 1 Αυγούστου ώρα 9 μ.μ.
«Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ» (κοινωνικό)
του Ιάκωβου Καμπανέλλη (1957)
Συνδιοργάνωση:
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ
Ροδοτόπι (στο Πνευματικό Κέντρο)

ΓΙΟΡΤΗ ΑΓΡΟΤΙΣΣΑΣ
Παρασκευή 1 Αυγούστου ώρα 9μ.μ.
8μ.μ. Επιμνημόσυνη Δέηση - Κατάθεση
στεφάνων στο Μνημείο της Αγρότισσας.

Συνδιοργάνωση:
Τ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
Καλοχώρι (Χάνι Τσίκα)

Βραδιά Κινηματογράφου
Σάββατο 2 Αυγούστου ώρα 9μ.μ.
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΝΟΝΟΣ (κωμωδία)
της 'Ολγας Μαλέα (2007)
Συνδιοργάνωση:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΛΙΟΥΡΗΣ
Παλιουρή (στην πλατεία)

ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Σάββατο 2 Αυγούστου ώρα 9 μ.μ.
ΜΟΥΣΙΚΟΙ
Τζοβάρας Βαγγέλης: Μπουζούκι
η Έρρικα και ο Μαργώνης Κώστας στο τραγούδι
και ο Σαδεδίν Κώστας στα πλήκτρα
Συνδιοργάνωση:
ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ
Γραμμένο

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ»
ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
Κυριακή 3 Αυγούστου ώρα 9 μ.μ.
«Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ» (κοινωνικό)
του Ιάκωβου Καμπανέλλη (1957)
Συνδιοργάνωση:
ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΡΙΤΣΑΣ
Καρίτσα (στην πλατεία)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ»
ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
Δευτέρα 4 Αυγούστου ώρα 9 μ.μ.
«Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ» (κοινωνικό)
του Ιάκωβου Καμπανέλλη (1957)
Συνδιοργάνωση:
Τ.Κ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΕΟΥΣΑΣ
Ελεούσα (στον προαύλιο χώρο του 12θέσιου Δημ. Σχολείου Ελεούσας)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ»
ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
Τρίτη 5 Αυγούστου ώρα 9 μ.μ.
«Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ» (κοινωνικό)
του Ιάκωβου Καμπανέλλη (1957)
Συνδιοργάνωση:
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
Μεταμόρφωση (στην πλατεία)

ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Παρασκευή 8 Αυγούστου ώρα 9 μ.μ.
ΜΟΥΣΙΚΟΙ
Τζοβάρας Βαγγέλης: Μπουζούκι
η Έρρικα και ο Μαργώνης Κώστας στο τραγούδι
και ο Σαδεδίν Κώστας στα πλήκτρα
Συνδιοργάνωση:
Τ.Κ. ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Α. Σ. ΦΛΟΓΑ
ΠΕΤΣΑΛΙΟΥ
Πετσάλι (στο Πολιτιστικό κέντρο)

Βραδιά Κινηματογράφου
Παρασκευή 8 Αυγούστου ώρα 9μ.μ.
«ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΕΥΤΗΣ» (κωμωδία)
του Ιεροκλή Μιχαηλίδη (2010)
Συνδιοργάνωση:
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΟΣΙΝΑΣ
Βροσίνα

Βραδιά Κινηματογράφου
Σάββατο 9 Αυγούστου ώρα 9μ.μ.
I
KARDITSA (κωμωδία)
του Στράτου Μαρκίδη (2010)
Συνδιοργάνωση:
Τ.Κ. ΓΡΑΝΙΤΣΟΠΟΥΛΑΣ
Γρανιτσοπούλα

ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΕΙΑ 2014
Σάββατο 9 Αυγούστου ώρα 8μ.μ.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
8.00 μ.μ. Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο
μνημείο του Χρήστου Χρηστοβασίλη (Λογοτέχνη,
Δημοσιογράφου, Αγωνιστή και Πολιτικού).
9:00 μ.μ. Παρουσίαση του Φωτογραφικού έργου του
ερευνητή-φωτογράφου-συγγραφέα Μιχάλη Πασιάκου, με
θέμα «Τοπία από τις πηγές ως τις εκβολές του ποταμού
Καλαμά».
10:00 Αφιέρωμα στο Ηπειρώτικο Τραγούδι
Συνδιοργάνωση:
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ,
Τ.Κ. ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΗΜΩΝ
ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Σούλι Χρηστοβασίλη (στα θρυλικά ΄΄Αγνάντια΄΄)

ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Κυριακή 10 Αυγούστου ώρα 9 μ.μ.
ΜΟΥΣΙΚΟΙ
Τζοβάρας Βαγγέλης: Μπουζούκι
η Έρρικα και ο Μαργώνης Κώστας στο τραγούδι
και ο Σαδεδίν Κώστας στα πλήκτρα
Συνδιοργάνωση:
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΕΡΕΝΙΚΗΣ
Βερενίκη (στην πλατεία)

ΣΤΟ ΦΩΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ της αρχαίας
Πασσαρώνας….
Κυριακή 10 Αυγούστου ώρα 9 μ.μ.
8μ.μ. Ξενάγηση επισκεπτών στον αρχαιολογικό χώρο
από τους υπεύθυνους, Γεωργία Πλιάκου, Νίκο Χόϊνα και
Θάλεια Κύρκου.
9μ.μ. Ο Ορφέας Περίδης παρουσιάζει ένα ατμοσφαιρικό
πρόγραμμα με ακουστικές ροκ και έντεχνες μπαλάντες…

Αρχαιολογικός χώρος Πασσαρώνας
στο λόφο «Καστρί» Μεγ. Γαρδικίου

Βραδιά Κινηματογράφου
Κυριακή 10 Αυγούστου ώρα 9 μ.μ.
«ΝΗΣΟΣ 2: Το Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού»
(κωμωδία) του Αντώνη Αγγελόπουλου (2011)
Συνδιοργάνωση:
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Βασιλόπουλο

ΒΡΑΔΙΑ ΠΟΙΗΣΗΣ
Δευτέρα 11 Αυγούστου ώρα 9 μ.μ.
Παρουσίαση βιβλίου με ποιήματα του καθηγητή-ποιητή
Γεωργίου Σιμιτζή του Στεφάνου, με λογότυπο
«Σουρουπώνει-σουρουπώνει κι αρχινάνε νέοι πόνοι».
Σνδιοργάνωση:
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
Γρανίτσα (στην πλατεία-μεσοχώρι)

ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Δευτέρα 11 Αυγούστου ώρα 11μ.μ.
ΜΟΥΣΙΚΟΙ
Τζοβάρας Βαγγέλης: Μπουζούκι
η Έρρικα και ο Μαργώνης Κώστας στο τραγούδι
και ο Σαδεδίν Κώστας στα πλήκτρα
Σνδιοργάνωση:
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
Γρανίτσα (στο Πνευματικό Κέντρο)

Τουρνουά ποδοσφαίρου
Τετάρτη 13 Αυγούστου ώρα 6:30μ.μ.
Τελικός
Συνδιοργάνωση:
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΡΙΖΑ»
Γήπεδο Κάτω Ζαλόγγου

Βραδιά Κινηματογράφου
Σάββατο 16 Αυγούστου ώρα 9μ.μ.
ΛΑΡΙΣΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ (κωμωδία)
του Στράτου Μαρκίδη (2012)
Συνδιοργάνωση:
Τ.Κ. ΦΩΤΕΙΝΟΥ
Φωτεινό

Βραδιά Κινηματογράφου
Κυριακή 17 Αυγούστου ώρα 9μ.μ.
«ΝΗΣΟΣ 1» (κωμωδία)
του Χρήστου Δήμα (2009)
Συνδιοργάνωση:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΖΩΟΔΟΧΟΥ
Ζωοδόχος (στην πλατεία)

Βραδιά Κινηματογράφου
Τετάρτη 20 Αυγούστου ώρα 9 μ.μ.
Ο ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ 16ου (κωμωδία)
του Νίκου Ζαπατίνα (2009)
Συνδιοργάνωση:
Τ.Κ. ΖΙΤΣΑΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΖΙΤΣΑΣ,
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
Ζίτσα (στην πλατεία Πνευματικού κέντρου )

Βραδιά Κινηματογράφου
Παρασκευή 22 Αυγούστου ώρα 9μ.μ.
ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ (κωμωδία)
του Χρήστου Δήμα (2013)
Συνδιοργάνωση:
Τ.Κ. ΡΙΖΟΥ
Ριζό

ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ ΖΙΤΣΑΣ
Παρασκευή 22 Αυγούστου ώρα 9μ.μ.
Δημοτική βραδιά με το συγκρότημα του Σταύρου και Γιάννη Καψάλη
Εμφάνιση Χορευτικών :
Παιδικό Τμήμα Τ.Κ. Ζίτσας
Τμήμα Γυναικών Τ.Κ. Ζίτσας
Λαϊκή Βραδιά με τον Απόστολο Μέλη

Σάββατο 23 Αυγούστου ώρα 9μ.μ.
Δημοτική βραδιά με το συγκρότημα του Πέτρου Λούκα
Λαϊκή Βραδιά με τη Μπέλα Μέρη
Το κρασί προσφέρεται στους επισκέπτες δωρεάν!

Συνδιοργάνωση:
Τοπικοί Φορείς Ζίτσας
Ζίτσα (στο μοναστήρι του Προφήτη Ηλία)

Βραδιά Κινηματογράφου
Σάββατο 23 Αυγούστου ώρα 9μ.μ.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ (Ιστορική/ Κωμωδία)
του Τάσου Μπουλμέτη (2003)
Συνδιοργάνωση:
Τ.Κ. ΒΛΑΧΑΤΑΝΟΥ
Βλαχάτανο

Επιμνημόσυνη Δέηση
Κυριακή 24 Αυγούστου ώρα 11π.μ.
ΜΝΗΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ
ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΣ-ΕΣ (1944)
στο Μνημείο του τόπου εκτέλεσης
περιοχή Αμπέλια Ελεούσα

ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Δευτέρα 25 Αυγούστου ώρα 9 μ.μ.
ΜΟΥΣΙΚΟΙ
Τζοβάρας Βαγγέλης: Μπουζούκι
η Έρρικα και ο Μαργώνης Κώστας στο τραγούδι
και ο Σαδεδίν Κώστας στα πλήκτρα
Σνδιοργάνωση:
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΖΑΛΟΓΓΟΥ
Άνω Ζάλογγο

Βραδιά Κινηματογράφου
Τετάρτη 27 Αυγούστου ώρα 9μ.μ..μ.
«ΠΟΚΕΡ ΦΕΙΣ» (δράμα)
του Χρήστου Δήμα (2012)
Συνδιοργάνωση:
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «Το Καστρί της
Πασσαρώνας»
Μεγ. Γαρδίκι (στην πλατεία)

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΑΣΣΑΡΩΝΑΣ
Παρασκευή 29 Αυγούστου ώρα 5:30μ.μ.
Αφετηρία: Πνευματικό κέντρο Ροδοτοπίου
Διαδρομή: Ροδοτόπι - Νεοχώρι - Κάτω Λαψίστα –
Άνω Λαψίστα - Ελεούσα
Τερματισμός στο παλιό Δημοτικό κατάστημα (πλατεία
Δημοκρατίας)
Για δηλώσεις συμμετοχής επικοιν. στο τηλ. 2653360016

ΚΙΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Η Πασσαρών»
Σάββατο 30 Αυγούστου ώρα 9 μ.μ.
Μουσική και τραγούδια από τον ελληνικό και
διεθνή κινηματογράφο
Συνδιοργάνωση:
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΟΔΟΤΟΠΙΟΥ
Ροδοτόπι (στο Πνευματικό Κέντρο)

ΛΑΪΚΗ ΒΡΑΔΙΑ
Σάββατο 30 Αυγούστου ώρα 9 μ.μ.
ΜΟΥΣΙΚΟΙ
Τζοβάρας Βαγγέλης: Μπουζούκι
η Έρρικα και ο Μαργώνης Κώστας στο τραγούδι
και ο Σαδεδίν Κώστας στα πλήκτρα
Συνδιοργάνωση:
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΦΑΚΑΣ
Ασφάκα (στην πλατεία)

Βραδιά Κινηματογράφου
Σάββατο 30 Αυγούστου ώρα 9μ.μ.
ΠΟΝΤΙΟΙ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ (κωμωδία)
του Όμηρου Ευστρατιάδη (2011)
Συνδιοργάνωση:
Τ.Κ. ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ
Λευκοθέα (στην πλατεία)

Βραδιά Κινηματογράφου
Κυριακή 31 Αυγούστου ώρα 9μ.μ.
«ΝΗΣΟΣ 2: Το Κυνήγι του Χαμένου Θησαυρού»
(κωμωδία)
του Αντώνη Αγγελόπουλου (2011)
Συνδιοργάνωση:
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΛΟΦΟΥ
Πολύλοφος (στην πλατεία)

I
KARDITSA (κωμωδία)
του Στράτου Μαρκίδη (2010)
Υπόθεση:

Ένας πρωτοπόρος Έλληνας επιστήμονας, στις αρχές της δεκαετίας του' 70, στη Νέα Υόρκη,
κλωνοποιεί τον πρώτο άνθρωπο, τον Έλληνα Γρηγόρη Κανιά, από την Καρδίτσα,
δημιουργώντας τον Μάικ Κανιά.
Στην Αμερική του 21ου αιώνα, ο Μάικ σταματά ένα βράδυ για τσιγάρα και πέφτει θύμα κλοπής.
Έχοντας χάσει 30 εκατομμύρια δολάρια, βρίσκεται αντιμέτωπος με την Μαφία. Για να σωθεί, θα
πρέπει να πάει στην Καρδίτσα και να αλλάξουν θέσεις με τον κλώνο του.
Ο Γρηγόρης, ως τυπικός Έλληνας της επαρχίας, είναι μπλεγμένος σε πολλές ερωτικές ίντριγκες
και ψάχνει τον τρόπο να αποκτήσει πολλά λεφτά χωρίς φυσικά να δουλέψει.
Μια sexy ξανθιά με μια μεγάλη επιταγή είναι το τέλειο δόλωμα…

«ΝΗΣΟΣ 2: Το Κυνήγι του
Θησαυρού» (κωμωδία)
του Αντώνη Αγγελόπουλου (2011)

Χαμένου

Υπόθεση:

Τον Δεκέμβριο του 2009 ένα ολόκληρο νησί με μπροστάρηδες τις τέσσερις «εξουσίες» ήρθαν
στα μαχαίρια για μια διαθήκη. Στο τέλος, κάποιοι από τους ήρωες οδηγήθηκαν στη φυλακή,
κάποιοι έμειναν στο νησί και κάποιοι το εγκατέλειψαν. Πέντε χρόνια μετά ο Μπάμπης, ο Αγης και
η Αφροδίτη εκτίουν τις ποινές τους. Ο πρώτος σε λίγο αποφυλακίζεται με αναστολή, ο δεύτερος
έχει μπροστά του πολλά χρόνια, ενώ η χήρα αποφυλακίζεται κανονικά. Την ίδια στιγμή, ο παπά
Λάμπρος εκτίει μια άλλου είδους ποινή, καθώς η Ιερά Μητρόπολη του επέβαλε το επιτίμιο της
«εθελοντικής προσφοράς» σε κρατουμένους. Η μοίρα τα φέρνει έτσι που δύο μόλις ημέρες πριν
την αποφυλάκιση, Μπάμπης και Αφροδίτη, γίνονται κατά λάθος μάρτυρες της εξομολόγησης
ενός ετοιμοθάνατου βαρυποινίτη στον παπά Λάμπρο. Μαθαίνουν για την ύπαρξη ενός μεγάλου
θησαυρού στο νησί, από τα χρόνια της τουρκοκρατίας, η θέση του οποίου υπάρχει σημειωμένη
σε κάποιο χάρτη διαιρεμένο σε δύο κομμάτια. Ο ετοιμοθάνατος δίνει στον παπά Λάμπρο τον
μισό χάρτη, αλλά πριν προλάβει να αποκαλύψει το όνομα του κατόχου του υπόλοιπου χάρτη
πεθαίνει. Ο Μπάμπης επωφελείται της ευκαιρίας και εκβιάζει τον παπά Λάμπρο, για να γίνει
συνεταίρος του. Ο Αγης μαθαίνοντας για τον θησαυρό οργανώνει την απόδραση του ενώ η
Αφροδίτη εμπλέκεται στην ιστορία με την σύμπραξη της Εύας και του Οττο, ενός μυστηριώδη
Γερμανού. Χωρίς να γνωρίζουν οι μεν για τους δε, θα κατέβουν όλοι στο νησί, όπου και θα
ξεκινήσει ένα ανελέητο «κυνήγι χαμένου θησαυρού». Στο χάος που θα ακολουθήσει, θα
εμπλακούν όλοι οι παλιοί γνώριμοι, μεταξύ των οποίων και το φάντασμα της… Ολυμπίας.

«ΝΗΣΟΣ 1» (κωμωδία)
του Χρήστου Δήμα (2009)

Υπόθεση:
Η κλειστή κοινωνία ενός νησιού που όλα δείχνουν να κυλάνε ήσυχα, αναστατώνεται από τον
ξαφνικό και περίεργο θάνατο του άρχοντα του τόπου, Θεμιστοκλή Δίκαιου, που αφήνει πίσω του
μια τεράστια περιουσία. Καθώς είναι άκληρος, όλοι αναρωτιούνται σε ποιον θα μείνουν τόσα
χρήματα.
Η διαθήκη τους επιφυλάσσει μεγάλες εκπλήξεις. Η περιουσία μοιράζεται στις τέσσερις
«εξουσίες» του χωριού. Τον πρόεδρο της κοινότητας, τον αστυνομικό διευθυντή, τον δάσκαλο
του σχολείου και τον ιερέα της εκκλησίας. Για να πάρουν όλοι τα χρήματα θα πρέπει να δεχτούν
να διαβαστούν, δημοσίως, στην πλατεία του χωριού τέσσερις επιστολές-μία για τον καθένα- το
περιεχόμενο των οποίων δεν το γνωρίζει κανείς, παρά μόνο ο ίδιος ο Θεμιστοκλής Δίκαιος. Θα
δεχτούν όμως και οι τέσσερις να διαβαστούν οι συγκεκριμένες επιστολές; Μεγάλος ο
πειρασμός... Από την μία η τεράστια περιουσία και από την άλλη τα μυστικά... Γιατί και αυτά
υπάρχουν στην κοινωνία τους... Και είναι πολλά....

ΠΟΚΕΡ ΦΕΪΣ (δράμα)
του Χρήστου Δήμα (2012)
Υπόθεση:

Η Νίκη είναι η κινητή απόδειξη της γκαντεμιάς. Όχι, δεν γεννήθηκε έτσι. Ήταν το παιδί θαύμα.
Είχε το “Χάρισμα”, προς μεγάλη χαρά του πατέρα της Φανούρη και της παρέας του, που
ζούσαν από τον τζόγο. Τι ήταν το Χάρισμα; Ένα λούτρινο παπαγαλάκι και γούρι της Νίκης,
όταν ήταν μικρή. Μέχρι τη μέρα που της το έκλεψε, ένας παιδικός της φίλος. Από εκείνη την
ημέρα, τόσο τη Νίκη, όσο και τον πατέρα της, μόνο τυχερούς δεν τους λες. Χρεοκοπία και
φυλακή για τον τζογαδόρο μπαμπά και μια σειρά από ατυχή γεγονότα να τους συμβαίνουν
διαρκώς. Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου η Νίκη εργάζεται σε ένα life style περιοδικό. Όταν η
εκδότρια του περιοδικού, της ζητήσει να πάρει συνέντευξη από έναν πρωταθλητή του πόκερ, η
τύχη της φαίνεται να αλλάζει Πολύ σύντομα, η Νίκη θα συνειδητοποιήσει ότι ο πρωταθλητής του
Poker, Αδιάβροχος, ένας τύπος που ζει από το «άθλημα» του Poker είναι ένας … παλιός της
γνωστός, Και επιπλέον, έχει και κάτι που της ανήκει. Θα ξεκινήσει τότε μεταξύ τους, μια ιδιόμορφη
σχέση, κάτι σαν παρτίδα Poker. Ένα δυνατό παιχνίδι στρατηγικής. Μπλοφάρουν, ποντάρουν,
ρεφάρουν, τζογάρουν και παίζουν… τα ρέστα τους στο τελικό τραπέζι του ελληνικού τουρνουά
Poker, στην απόλυτη μονομαχία tων δύο φύλων!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ (Ιστορική/Κωμωδία)
του Τάσου Μπουλμέτη 2003
Υπόθεση:
Η υπόθεση της τανίας έχει ως κέντρο τη ζωή του Φάνη Ιακωβίδη. Από τα παιδικά
χρόνια στην εφηβεία και από εκεί στην γοητευτική ηλικία του σαραντάρη καθηγητή
αστροφυσικής, του οποίου οι δύο παιδικοί έρωτες δεν έσβησαν ποτέ: Ο πρώτος, η
ξεχωριστή προσωπικότητα του παππού του, που με τις μαγικές ιστορίες για
μπαχάρια κι αστέρια τον έδεσε για πάντα με την τέχνη της μαγειρικής. Ο δεύτερος, η
παιδική του φίλη Σαϊμέ που τον σαγήνευε με τους ανατολίτικους σκοπούς που
χόρευε, προσπαθώντας να τον ευχαριστήσει για τα μυστικά της Πολίτικης Κουζίνας
που της μάθαινε. Η επικείμενη επίσκεψη του παππού του, που έχει να τον δει απ' τα
επτά του, σηματοδοτεί μια αλυσιδωτή αντίδραση γεγονότων που θα τον ταξιδέψει.
Μαζί του και μας! Ένα ταξίδι στο παρελθόν και στο όνειρο με συνεπιβάτες τον
έρωτα, το γέλιο και της αναμνήσεις. Ένα ταξίδι - αναζήτηση του εαυτού του, του
πρώτου έρωτα, της γλυκόπικρης πραγματικότητας. Ένα ταξίδι με ποικίλα σχόλια
και πεντανόστιμα μυστικά. Πολίτικα αλλά και Πολιτικά.

Ο ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ 16ου (κωμωδία)
του Νίκου Ζαπατίνα (2009)
Υπόθεση:
Η πολυαγαπημένη ταινία του Αλέκου Σακελλάριου, βασισμένη στο θεατρικό έργο
των Σακελλάριου-Γιαννακόπουλου, 50 χρόνια μετά την πρώτη της μεταφορά στον
κινηματογράφο, ξαναγεννιέται με ένα καστ εξαιρετικών Ελλήνων ηθοποιών. Δείτε
τον Ηλία στη σύγχρονη εκδοχή του, αφού... 50 χρόνια μετά παραμένει ασύλληπτος!
Ένα σύγχρονο ριμέικ μίας από τις πλέον επιτυχημένες κωμωδίες της εμπορικής
περιόδου του ελληνικού κινηματογράφου.
Τρεις φίλοι ο Ηλίας, ο Θωμάς και ο Βαγγέλης συναντιούνται στο καφενείο που
εργάζεται ο τελευταίος και αποφασίζουν να κάνουν μια κλοπή για να δώσουν
προσωρινή λύση στα οικονομικά τους αδιέξοδα. Κι ενώ η ληστεία βρίσκεται σε
εξέλιξη, ο Ηλίας που είναι ντυμένος αστυνομικός μπλέκεται άθελά του σε μια
υπόθεση κλοπής μιας μπιζουτιέρας στην οποία καλείται επιτακτικά να επέμβει ως
όργανο της τάξης…

«ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ» (κωμωδία)
του Χρήστου Δήμα (2013)
Υπόθεση:
Ο Αντρέας είναι μεγαλομεσίτης, αγαπάει την γυναίκα του, θαυμάζει το «ωραίο
φύλλο», πιστεύει ότι οι γυναίκες κερδίζονται με το χρήμα, ότι η φοροδιαφυγή είναι
προσφορά στην οικονομική ανάπτυξη και θα έδινε και τη ζωή του για το φίλο του.
Αντιμετωπίζει την κρίση σαν να μην ήλθε ποτέ, προσφέρει «φιλέτα», όπως ο
περιβάλλον χώρος της Ακρόπολης σε Γερμανούς και Αραβες επενδυτές και δεν
μπορεί στιγμή χωρίς τον κολλητό του, τον Μάκη, γνωστό και ως Τίγρη, που τον έχει
«ανταμείψει» και με τη θέση του Προέδρου στην εταιρεία του, για να υπογράφει τις
συμφωνίες, κάτι που φυσικά τον οδηγεί στη φυλακή την πιο κρίσιμη στιγμή, όταν ο
Ακάλυπτος ετοιμάζει το μεγάλο κόλπο, με το οποίο θα «πιάσει την καλή», μια για
πάντα...

«ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΨΕΥΤΗΣ» (κωμωδία)
του Ιεροκλή Μιχαηλίδη (2010)

Υπόθεση:
Όταν ο Θεόφιλος Φερέκης αναλαμβάνει το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, έρχεται αντιμέτωπος με όλες τις "χάρες" που είχε τάξει προεκλογικά
στους ψηφοφόρους του. Μόλις καταλάβει ότι δεν πρόκειται να τα βγάλει εύκολα
πέρα, χρειάζεται επειγόντως να προσλάβει έναν... επαγγελματία ψεύτη.
Την κατάσταση αναλαμβάνει ο Θεόδωρος Πάρλας, ή Ψευτοθόδωρος, που με το
"ταλέντο" του και τις ψεύτικες υποσχέσεις του, ξεκινάει μια λαμπρή καριέρα ως το
δεξί χέρι του Φερέκη.
Το ένα ψέμα φέρνει το άλλο και σύντομα χρειάζονται πολλά περισσότερα ψέματα
για να τους ξεμπλέξουν από τις ξεκαρδιστικές καταστάσεις, που αποδεικνύουν ότι το
έργο του Δημήτρη Ψαθά παραμένει επίκαιρο και διαχρονικό, 50 χρόνια μετά.

ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΙ ΕΝΑ…ΜΩΡΟ (κωμωδία)
του Νίκου Ζαπατίνα (2011)

Υπόθεση:
O Νώντας, ένας 50άρης, άνθρωπος της νύχτας-κοινώς «λαμόγιο», σταματά με το
αυτοκίνητό του κάπου στο πουθενά, για να κάνει την ανάγκη του. «Άνθρωπος από
κάτω!»... ακούγεται μια φωνή και κάπως έτσι γνωρίζει τον Αλκιβιάδη, ένα συμπαθή
νοικοκύρη που χρωστάει παντού, που τον απατά η γυναίκα του, που δεν απέκτησε
ποτέ παιδιά και για όλους αυτούς τους λόγους έχει δεθεί στις γραμμές του τρένου
για να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο Νώντας, που ταξιδεύει με σκοπό να βρει τη
μητέρα της Περσεφόνης, του μωρού που του έχει «φορτώσει» κάποια από τις
πρώην του, θα ελευθερώσει τον Αλκιβιάδη και θα τον πάρει μαζί του - θέλει δε
θέλει. Έτσι, κάπου μεταξύ σέξι εσωρούχων, πρώην ερωμένων, άπιστης συζύγου
και ένοχου κουμπάρου, συμβαίνουν μπερδέματα, ανατροπές αλλά και εξελίξεις που
φέρνουν τα πάνω κάτω.

ΛΑΡΙΣΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ (κωμωδία)
του Στράτου Μαρκίδη (2012)

Υπόθεση:
Για χρόνια, η ζωή στην Πεζούλα και τη Βρυσούλα κυλούσε αρμονικά. Βέβαια
υπάρχει ένας τοίχος ανάμεσα στα δύο χωριά, χτισμένος από άκρη σε άκρη και έτσι
κανείς δεν μπλέκεται στην δουλειά του άλλου. Όταν όμως έρχεται ο Καλλικράτης να
ενώσει τα δυο χωριά, έρχονται τα πάνω-κάτω! Ένας μεγαλοδημοσιογράφος
πεθαίνει, το εργοστάσιο βιολογικού καθαρισμού διχάζει, ο υπουργός λαδώνεται, οι
μίζες πάνε κι έρχονται, το ΣΔΟΕ ανακατεύεται, οι άνθρωποι της νύχτας ενοχλούνται,
ατομικά και τοπικά συμφέροντα μπλέκονται, ενώ οι εκπλήξεις και οι ξεκαρδιστικές
καταστάσεις διαδέχονται η μία την άλλη...

ΠΟΝΤΙΟΙ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ (κωμωδία)
του Όμηρου Ευστρατιάδη (2011)
Υπόθεση:

Μια φορά ήταν ένας πόντιος...
Το 2011 μαζεύτηκαν περισσότεροι και αποφάσισαν να κάνουν μια ταινία!
Όλα ξεκινούν όταν ο Παναγιώτης Ψωμιάδης ως φιλόπατρις εμπιστεύεται τον καλό
του φίλο και μεγάλο σκηνοθέτη Χαριτίδη (Παύλος Κοντογιαννίδης) να μεταφέρει στο
«πανί» το βιβλίο που έχει γράψει με τις περιπέτειες των γονιών τους:
...2 παιδιά γίνονται μάρτυρες μίας μαφιόζικης συμπλοκής και της απόκρυψης ενός
θησαυρού σε έναν ελαιώνα. Μετά από χρόνια τα δύο αγόρια, που έχουν γίνει
άντρες πια, πνιγμένοι από χρέη και υποχρεώσεις αποφασίζουν να ψάξουν τον
θησαυρό. Στον ελαιώνα όμως έχει χτιστεί ένα γυναικείο μοναστήρι. Τώρα θα
πρέπει να σκαρφιστούν έναν τρόπο να μπούνε στο μοναστήρι και να
ανακαλύψουν τον θησαυρό!

Το Τμήμα Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Ζίτσας (Ελεούσα), ιδρύθηκε το 2003 και στεγάζεται στην οδό Σκουφά
3Α (αίθουσα Θωμά Πασχάλη), στην έδρα του δήμου Ελεούσα.
Στόχος του είναι να διατηρήσει και να αναδείξει την πλούσια και αστείρευτη παράδοση του τόπου και να την
παραδώσει αναλλοίωτη στις επόμενες
γενιές.
Παράδοση δεν είναι μόνο οι χοροί αλλά και τα τραγούδια, οι τοπικές ενδυμασίες, τα ήθη και τα έθιμα κάθε τόπου, οι
γεύσεις ακόμα και οι διάφοροι μύθοι που κρατούνται ζωντανοί στο πέρασμα του χρόνου.
Τα μέλη του Χορευτικού Ελεούσας έχουν την ευκαιρία να μάθουν παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια και δρώμενα
του τόπου μας και άλλων περιοχών της πατρίδας μας και να τα παρουσιάσουν, έτσι όπως έντονα αναδεικνύονται
μέσα από τη μουσική και το χορό, σε κάθε μουσικοχορευτική εκδήλωση.
Το χορευτικό σήμερα αριθμεί πάνω από 200 μέλη και λειτουργούν τμήματα, Νηπίων, Δημοτικού, Γυμνασίου,
Ενηλίκων και Γυναικών (αρχαρίων και προχωρημένων).
Διαθέτει μια αξιόλογη ιματιοθήκη με αντρικές και γυναικείες παραδοσιακές στολές, που είναι πιστά αντίγραφα
πρωτότυπων εκθεσιακών εκθεμάτων.
Το χορευτικό εμφανίζεται σε κάθε λαογραφική και πολιτιστική εκδήλωση του δήμου, δίνοντας ζωή στην ύπαιθρο
καθώς και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού. Με τα χορευτικά του τμήματα παίρνει μέρος σε πολλά
φεστιβάλ, αποσπώντας βραβεία και τιμητικές διακρίσεις με την εντυπωσιακή και άψογη παρουσία του.
Επιτελώντας με σεβασμό και συνέπεια το έργο του, αποτελεί ζωντανό πυρήνα τέχνης και δράσης για το δήμο μας.

Ο Ορφέας Περίδης, ολοκληρωμένος καλλιτέχνης, πολυαγαπημένος τραγουδοποιός και τροβαδούρος,
παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που στηρίζεται στις μεγάλες επιτυχίες του από τους εννιά δίσκους του
(“Φωτοβολίδα”, “Φεύγω”, “Ζηλεύει η νύχτα”, “Αμερικάνικα”, “Τα Μέγαρα”, “Αχ να σε δω”, “Κάτι μου κρύβεις”, “O
Ρομπέν των καμένων δασών”, “Εθνικό Έλλειμμα”). Παρουσιάζει επίσης τραγούδια του δισκογραφημένα σε
δίσκους άλλων καλλιτεχνών που έχει συνεργαστεί (Ρασούλη, Παπάζογλου, Αλεξίου κλπ), καθώς επίσης και
καινούργια ανέκδοτα τραγούδια του.
Ο Ορφέας Περίδης έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του ήχου των 90s. Έχει γράψει πολλά
τραγούδια που όμως οι περισσότεροι δεν ξέρουν ότι είναι δικά του (“Φωτοβολίδα”, “Φεύγω”, “Ζηλεύει η νύχτα”,
“Αμερικάνικα”, “Τα Μέγαρα”, “Αχ να σε δω”, “Κάτι μου κρύβεις”, ”O Ρομπέν των καμένων δασών”, “Εθνικό
Έλλειμμα” και πολλά άλλα). Κλασική περίπτωση δηλαδή ανθρώπου που δεν του αρέσει η αυτοπροβολή. Η
σεμνότητα της τέχνης του είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και
για την απλότητά και την αγάπη που έχει δείξει τόσα χρόνια στο τραγούδι είτε ως μονάδα είτε μέσα από
συνεργασίες κυρίως επί σκηνής με ομότεχνούς του.

Το Κιθαριστικό Σύνολο Ροδοτοπίου Ιωαννίνων «Η Πασσαρών» είναι ένας επίσημα αναγνωρισμένος σύλλογος μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα στον οποίο συμμετέχουν ενεργά πάνω από είκοσι σπουδαστές και φίλοι της κλασικής
κιθάρας από το Ροδοτόπι και την ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, ενώ μέσα στα δύο τελευταία χρόνια έχει δώσει
μία σειρά από συναυλίες σε διάφορες ελληνικές πόλεις (Ιωάννινα, Πρέβεζα, Βέροια, Λάρισα, Κοζάνη) καθώς και στη
Βουλγαρία.
Προσδοκώντας στην ανάπτυξη και ανάδειξη μίας άλλης πτυχής του πολιτισμού και της παιδείας της περιοχής μας
κατά τη σύγχρονη εποχή, το κιθαριστικό σύνολο είναι ανοιχτό στη συμμετοχή κάθε φιλόμουσου. Προέκταση του
παιδαγωγικού του χαρακτήρα αποτελεί η πρόσφατη έναρξη τμήματος κιθαριστικού συνόλου junior, το οποίο
απευθύνεται σε μικρότερα παιδιά που βρίσκονται στα πρώτα βήματα ενασχόλησης με τη μουσική.
Το ρεπερτόριό του εικοσαμελούς συνόλου περιλαμβάνει για αυτό το καλοκαίρι κυρίως μουσική και τραγούδια από
τον ελληνικό και διεθνή κινηματογράφο. Τη διεύθυνση του συνόλου και τις διασκευές των κομματιών επιμελείται ο
μουσικός και παιδαγωγός Γιώργος Νάκης.

ΜΟΥΣΙΚΟΙ
Τζοβάρας Βαγγέλης: Μπουζούκι
Έρρικα και Μαργώνης Κώστας: Τραγούδι
Σαδεδίν Κώστας: Πλήκτρα

Η θεατρική ομάδα Δήμου Ζίτσας «Επί Σκηνής» παρουσιάζει το αριστούργημα του Ιάκωβου Καμπανέλλη «Η
αυλή των θαυμάτων».
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
Θεωρείται ένα από τα έργα που σημάδεψαν τη πορεία του Ελληνικού Θεάτρου. Τα δρώμενα εξελίσσονται σε μια
λαϊκή γειτονία της Αθήνας. Στα δωμάτια μιας αυλής κατοικούν άτομα και οικογένειες που ανήκουν στη λαϊκή τάξη,
έχουν όμως διαφορετική προέλευση. Ο γερο-Ιορδάνης με τη γυναίκα του Αστά και το παιδί τους το Γιάννη είναι
Μικρασιάτες πρόσφυγες. Η κυρά-Αννετώ, χήρα, με κόρη παντρεμένη στην Αγγλία. Ο Στέλλιος, Αθηναίος
ονειροπόλος με πολλές αδυναμίες και η γυναίκα του Όλγα γεννημένη στην προεπαναστατική Ρωσία. Η Βούλα
και ο Μπάμπης, αντρόγυνο που εναλλάσσει τα χαϊδολογήματα με τα μαλλιοτραβήγματα. Η Μαρία, γυναίκα
ναυτικού που τη βασανίζει η μοναξιά της. Η Ντόρα, νέα γυναίκα ανύπαντρη που όμως δε ξέρει τι θα πει μοναξιά.
Στους παραπάνω ενοίκους θα προστεθεί αργότερα και ο Στράτος, υδραυλικός στο επάγγελμα, που θα σηκώσει
τρικυμία στο αισθηματικό τέλμα της αυλής.
Παίζουν οι ηθοποιοί :
Βούλα : Χριστίνα Μαιδάτση
Μαρία : Ράνια Καρακώστα
Γιάννης : Άρης Σπυρόπουλος
Ιορδάνης : Πέτρος Ζαφείρης
Αννετώ : Αγγέλα Παπαγιάννη
Αστά : Μύριαμ Τζίμα
Ντόρα : Τριανταφυλλιά Οικονόμου
Μπάμπης : Παναγιώτης Σιώνης
Στράτος : Παναγιώτης Κυρίτσης
Όλγα : Τζένη Παναγιωτοπούλου και Βασιλική Πανταζή
Στέλλιος : Θανάσης Κουρής
Άντρας – Μηχανικός : Βασίλης Χρήστου
Ταχυδρόμος – Μηχανικός : Δημήτρης Κάλλος
Αστυφύλακας : Δημήτρης Γκόλας
Συντελεστές :
Σκηνοθεσία : Νίκος Σφαιρόπουλος
Σκηνικά : Τάκης Μανδέλης
Επιμέλεια κουστουμιών : Τάκης Μανδέλης και Τζένη Παναγιωτοπούλου
Μουσική : Μενέλαος Συκοβέλης
Φωτισμοί : Νίκος Βόσιος
Βοηθός σκηνοθέτη : Βασιλική Πανταζή
Κατασκευή Σκηνικών : Λευτέρης Γαρδίκος, Άκης Μάστακας

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έδρα: Λεωφ. Ελευθερίας & Ευκλείδη 45 500 Ελεούσα
Web site www.zitsa.gov.gr
Email: politismos@zitsa.gov.gr & zitsa@zitsa.gov.gr
Tel. 2653360031-2653360016

