
Η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας τιμά την ιστορική μας μνήμη σε όλη την εδαφική 
επικράτειά της, από τα Μέγαρα και την Ελευσίνα, έως τα Βριλήσσια και το 
Μαρκόπουλο, από τα Μέθανα Τροιζηνίας  έως το Περιστέρι και την Καλλιθέα και στο 
κέντρο της Αθήνας, στο Γκάζι στον ιστορικό κινηματογράφο ΛΑΪΣ όπου στεγάζεται η 
ταινιοθήκη της Ελλάδος. 

Με αφορμή την 12η Οκτωβρίου ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισημαίνει: 
«Η 12η Οκτωβρίου ημέρα απελευθέρωσης της Αθήνας από τη Γερμανική κατοχή 
αποτελεί ημέρα μνήμης, σεβασμού και τιμής σε όλους εκείνους που  αγωνίστηκαν και 
θυσιάστηκαν για την Ελευθερία.  Είναι ημέρα γιορτής,  χαράς, ελπίδας και 
αισιοδοξίας για ένα καλύτερο μέλλον.  Ο καλύτερος φόρος τιμής για όλους όσοι 
αγωνίστηκαν, είναι να εργαστούμε όλοι μαζί για να πάρει η Αττική τη θέση που της 
αξίζει σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Κυρίαρχο ρόλο σε αυτή τη 
προσπάθεια έχει και ο πολιτισμός. Η επιλογή της ταινίας «Τι Έκανες Στον Πόλεμο 
Θανάση;» έγινε για συμβολικούς λόγους καθώς αποτελεί ένα 
αντιπολεμικό  αριστούργημα»                
Μεταξύ των «σταθμών» της προβολής είναι και το Δημοτικό Θέατρο Πεύκης, ενώ 
συονλικά οι προβολές της ταινίας θα πραγματοποιηθούν στις 20:00 στα εξής σημεία: 
 
-Κινηματογράφος ΛΑΪΣ – Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Ιερά οδός 48 & Μεγάλου 
Αλεξάνδρου 134-136 104 35, Κεραμεικός (Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Οκτωβρίου) 

-Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού, Αίθουσα «Μαρία Έλενα», Αγίας Παρασκευής 40, 
Άγιοι Ανάργυροι – Καματερό (Σάββατο 12 Οκτωβρίου) 

-Αίθουσα «Κάρολος Κουν», Υψηλάντου 31, Άλιμος (Κυριακή 13 Οκτωβρίου) 

-Πνευματικό Κέντρο , Αίθουσα «Μουσών», Κισσάβου 11, Βριλήσσια (Σάββατο 12 και 
Κυριακή 13 Οκτωβρίου) 

-Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, Ελευσίνα (Σάββατο 12 Οκτωβρίου) 

-Δημοτικός Κινηματογράφος «Καλυψώ» , Γρ. Λαμπράκη 9, Καλλιθέα (Σάββατο 12 
Οκτωβρίου) 

-Δημοτικός Κινηματογράφος «Άρτεμης», Γιαννάκη 2, Κεντρική Πλατεία 
Μαρκόπουλου (Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Οκτωβρίου) 

-Αίθουσα «Μίκης Θεοδωράκης», Περικλέους 55, Παπάγου – Χολαργός (Σάββατο 12 
Οκτωβρίου) 

-Δημοτικός Κινηματογράφος «ΣΙΝΕΑΚ», Καραΐσκου 102, Πλατεία Κοραή, Πειραιάς 
(Κυριακή 13 Οκτωβρίου) 

-Πολιτιστικό Κέντρο Μελισσίων, 17ης Νοεμβρίου 15, Πεντέλη (Σάββατο 12 και 
Κυριακή 13 Οκτωβρίου) 
-Δημοτικό Θέατρο Πεύκης, Ρήγα Φεραίου και Χρ. Σμύρνης, Λυκόβρυση – Πεύκη 
(Σάββατο 12 Οκτωβρίου) 

-Αμφιθέατρο Γυμνασίου Γαλατά, Τροιζηνία – Μέθανα (Κυριακή 13 Οκτωβρίου) 



Να σημειωθεί ότι πριν από την προβολή της ταινίας προηγείται κινηματογραφημένο 
μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη για την σημασία της ημέρας. Σε 
μήνυμά της, η Περιφέρεια ευχαριστεί θερμά την κόρη του μεγάλου σκηνοθέτη Ντίνου 
Κατσουρίδη, Σίβυλλα, για την ευγενική παραχώρηση της ταινίας. 

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό. 

  

 

 


