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Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2021  

 
Δελτίο τύπου 

 
 

     
Μια συνδιοργάνωση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής  

και του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής  
>>Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο, Άλιμος<< 

 
>>ένα φεστιβάλ για όλους<< 

 

24 Σεπτεμβρίου-10 Οκτωβρίου 2021 
Είσοδος ελεύθερη  

 
Καλλιτεχνική επιμέλεια φεστιβάλ: Νίκος Ξανθούλης  

 
 
Το φεστιβάλ «Λυρικός Νότος» ρίχνει άγκυρα για δύο εβδομάδες σε τρεις δήμους της νότιας 
πλευράς της πρωτεύουσας, καλωσορίζοντας τη νέα σεζόν. Με εκδηλώσεις για μικρούς και 
μεγάλους, μουσικά παραμύθια, συναυλίες και ένα πολιτιστικό λεωφορείο γεμάτο εκπλήξεις, 
το φεστιβάλ χαιρετά το φθινόπωρο και χαρίζει, εκεί, δίπλα στο κύμα, μια τελευταία νότα 
ανεμελιάς στους δημότες μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. 
 
Το φεστιβάλ διοργανώνουν η Εθνική Λυρική Σκηνή και ο Σύνδεσμος Δήμων Νότιας Αττικής  
–Καλλιθέα, Παλαιό Φάληρο, Άλιμος–, από τις 24 Σεπτεμβρίου ως τις 10 Οκτωβρίου,  
εγκαινιάζοντας μια συνεργασία που στοχεύει να είναι και το πρώτο βήμα στη δημιουργία 
ενός σημαντικού θεσμού. Το φεστιβάλ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
από εθνικούς πόρους μέσω του Συνδέσμου Δήμων Νότιας Αττικής. 
 



Απλωμένο σε διαφορετικά σημεία των τριών Δήμων, σε θέατρα, πλατείες, σχολεία, δρόμους, 
και άλλες αγαπημένες «γωνιές» των δημοτών, χώρους κλειστούς και ανοιχτούς, ανάλογα με 
τις ανάγκες της κάθε εκδήλωσης, το χαρούμενο μουσικό φεστιβάλ, υποδέχεται το κοινό με 
είσοδο ελεύθερη, τηρώντας αυστηρά όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. 

 
Τρία ξεχωριστά έργα παιδικής όπερας, δημιουργών-συνεργατών της ΕΛΣ, θα φιλοξενηθούν 
το καθένα στον ίδιο δήμο, με τρεις διαφορετικές παραστάσεις, σε διαφορετικές μέρες και 
ώρες. Με αυτόν τον τρόπο, αν κάποιες οικογένειες το επιθυμούν, θα έχουν τη δυνατότητα να 
τις παρακολουθήσουν όλες, μετακινούμενοι από τον δικό τους δήμο στον γειτονικό τους. Το 
ίδιο θα συμβεί και με τις τρεις πολύ διαφορετικές μεταξύ τους συναυλίες –από Καραγκιόζη 
και ρεμπέτικο μέχρι ρετρό χορευτικά κομμάτια και γκαλά όπερας–, οι οποίες θα 
πραγματοποιηθούν σε «κυλιόμενο» πρόγραμμα, ώστε οι δημότες των τριών δήμων να έχουν 
επίσης την ευκαιρία να τις παρακολουθήσουν όλες. Ενώ το Πολιτιστικό Λεωφορείο, ως κοινός 
σύνδεσμος μεταξύ όλων των events, θα «πλεύσει» από δήμο σε δήμο, φορτωμένο μουσικές 
εκπλήξεις –και όχι μόνο. 
 
Το φεστιβάλ ήταν προγραμματισμένο να γίνει τον περασμένο Ιούνιο, αλλά είχε αναβληθεί για 
τεχνικούς λόγους που προέκυψαν αιφνίδια. Οι δυσκολίες ξεπεράστηκαν και η πρώτη 
διοργάνωση ξεκινά γεμάτη προσδοκίες και χαμόγελα που θα φέρουν ακόμη περισσότερα στο  
μέλλον. 
 
 

******************************* 
 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: 
 
ΜΟΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ            
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ   
25 & 26 Σεπτεμβρίου >> Πολυχώρος Πολιτισμού Δημαρχείου  (Τερψιχόρης 51) 
ώρες: 25/9 >>12:00 || 26/9 >>12:00 & 15:00 
«Να Μην και Θα» των Θοδωρή Οικονόμου και Μαριβίτας Γραμματικάκη 
ΑΛΙΜΟΣ  
8-9-10 Οκτωβρίου >> Θεατρική Σκηνή «Κάρολος Κουν» (Υψηλάντου 31) 
ώρες: 8/10 >>19:00 || 9 & 10/10 >> 12:00 
«Όνειρο χειμωνιάτικης ημέρας» των Γουΐλιαμ Αντωνίου και Θοδωρή Ιωσηφίδη 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
8-9-10 Οκτωβρίου >>  Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας   
ώρες: 8 & 9/10 >>19:00 || 10/10 >> 12:00 
«Σταχομαζώχτρα» του Κώστα Μουστάκα, βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα του Αλέξανδρου 
Παπαδιαμάντη 



 
 

ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ   
24 Σεπτεμβρίου >> Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη & Εσπερίδων) || ώρα 19:30 
«Ο Καραγκιόζης συναντά… το ρεμπέτικο» με τον Ηλία Καρελλά 
ΑΛΙΜΟΣ  
26 Σεπτεμβρίου >> Θεατρική Σκηνή «Κάρολος Κουν» (Υψηλάντου 31) || ώρα 20:00 
Μουσική εκδήλωση: «Ρετρομάνια…» με τον Δαυίδ Ναχμία  
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ  
3 Οκτωβρίου >> Πλατεία Φιλικής Εταιρείας || ώρα 20:00  
«Γκαλά όπερας» με τη συμμετοχή διακεκριμένων μονωδών της ΕΛΣ  
(σε περίπτωση βροχής η εκδήλωση θα μεταφερθεί στον Πολυχώρο Πολιτισμού Δημαρχείου)   
 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ   
2 Οκτωβρίου >> Παραλία Πάρκου Φλοίσβου || ώρα 19:30 
ΑΛΙΜΟΣ 
3 Οκτωβρίου >> Αύλειος Χώρος Επαγγελματικού Λυκείου Αλίμου (Πάτμου 1) || ώρα 19:30 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ 
4 Οκτωβρίου >> Χώρος Πολιτισμού και Νεολαίας (Ματζαγριωτάκη & Εσπερίδων) || ώρα 19:30 
 
 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕ ΠΡΟΚΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ 
Σε όλους τους χώρους των εκδηλώσεων θα τηρηθούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας της 
δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού, σύμφωνα με τις οδηγίες της 
Ελληνικής Πολιτείας και τις ισχύουσες Κ.Υ.Α.. 
Οι θεατές θα πρέπει να τηρούν τις οδηγίες και συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων 
COVID-19 του Υπουργείου Υγείας για την ασφαλή προσέλευση στους χώρους. 
Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι απαραίτητη στην είσοδο, στην έξοδο και σε όλη τη 
διάρκεια της εκδήλωσης.  
Για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή καθυστερήσεων και συνωστισμού, συνιστάται η 
έγκαιρη προσέλευση, τουλάχιστον 1 ώρα πριν από την έναρξη της εκδήλωσης.  
 
Σε συνέχεια του υπ. αριθμ. ΦΕΚ 4206/12-09-2021 τεύχος β΄, στο οποίο ορίζονται έκτακτα 
μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον COVID-19, το Φεστιβάλ Λυρικός Νότος 
ανακοινώνει ότι οι χώροι των εκδηλώσεων θα λειτουργήσουν ως μεικτοί, για 
εμβολιασμένους, νοσήσαντες και για τα πρόσωπα που προσκομίζουν αρνητικό αποτέλεσμα 
διαγνωστικού ελέγχου (rapid test) 48 ωρών. Οι ως άνω υποχρεώσεις περιλαμβάνουν 
ανηλίκους από δώδεκα (12) ετών και άνω. Οι ανήλικοι από πέντε (5) έως έντεκα (11) ετών, 
δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) 
τελευταίου εικοσιτετραώρου.  
Οι θεατές οφείλουν να επιδεικνύουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού, νόσησης ή 
αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου (48 ωρών)  και επίδειξη ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
 

https://www.nationalopera.gr/images/eisitiria/FEK-4206b-21.pdf


Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου, τα οποία θα διανέμονται μία ημέρα πριν 
από την έναρξη της κάθε εκδήλωσης αποκλειστικά μέσω της ticket services. 
 ( https://www.ticketservices.gr/el/greek-national-opera/ ) 
 
 
 

************************************ 
 
Αναλυτικές πληροφορίες & πρόγραμμα: 
https://lirikosnotos.gr/  
https://www.nationalopera.gr 
https://www.facebook.com/lirikosnotos 
 

************************************ 
 
 
 
 

Μέγας Δωρητής ΕΛΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 
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