
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ



ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ
Για όλες τις εκδηλώσεις, εκτός του θεάτρου σκιών, πρέπει να προμηθεύεστε 
προσκλήσεις από 23/08/2021 μέχρι εξαντλήσεώς τους, από τις Δομές Παροχής 
Βασικών Αγαθών:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αγίου Βασιλείου 83, Άγιος Δημήτριος

από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ώρα: 09:00 – 15:00

ΔΕΥΤΕΡΑ και ΤΕΤΑΡΤΗ ώρα: 18:00 – 20:00

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210 97 52 030

Γενικές πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 97 60 505

 Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες προσκλήσεις για κάθε εκδήλωση, 
 μπορείτε να τις προμηθευτείτε μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη 
 έναρξη από το Δημοτικό Στάδιο.

Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ με πρόσκληση.

Για την παραλαβή των προσκλήσεων, είναι επιθυμητή η προσφορά σας σε 2 
τουλάχιστον βασικά είδη, από τρόφιμα μακράς διάρκειας, φάρμακα, σχολικά είδη, 
είδη καθαριότητας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο - Συσσίτιο - Φαρμακείο.

Λόγω COVID-19, θα τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ



Πάμε μια βόλτα, πάμε εγώ και εσύ. 
Ας είναι αυτή, η πιο δική μας γιορτή. 

Κι ό, τι μας πόνεσε, άστο εκεί… παλιά. 
Θέλω να βλέπω προς το φως ξανά.

Φέτος το Σεπτέμβρη για ακόμη μια φορά 
υποδεχόμαστε το Φεστιβάλ Πόλης, 
το δρώμενο που θέλει να μας στρέψει 
προς το φως ξανά. 
Παρά τις αντίξοες συνθήκες, τα αλλε-
πάλληλα lockdowns, το φόβο, την απο-
διοργάνωση και την αβεβαιότητα, ο Ορ-
γανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Περιβάλλοντος συνεχίζει απτόητος την 

παράδοση των εξαιρετικά επιτυχημέ-
νων του εκδηλώσεων με ένα ολοκαί-
νουργιο Φεστιβάλ Πόλης!
Τόσο κοντά και σε όση απόσταση πρέ-
πει για να παραμείνουμε ασφαλείς, οι 
βραδιές του Σεπτέμβρη θα είναι δικές 
μας. 
Ελάτε να ζήσουμε στιγμές ξεγνοια-
σιάς κάτω από τους έναστρους ουρα-
νούς της πόλης μας. 

Η Πρόεδρος Οργανισμού Πολιτισμού 
Αθλητισμού & Περιβάλλοντος 
Βάσω Αλεξίου

Καλωσορίζουμε στην πόλη μας το φθι-
νοπωρινό Φεστιβάλ Πόλης που, 

όπως πάντα, φιλοδοξεί να αποτελέσει μια 
«γέφυρα» για να περπατήσουμε ευχάριστα 
από το καλοκαίρι στη νέα σεζόν!
Δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε σκλη-
ρό αγώνα ενάντια στις πολύ δύσκολες συν-
θήκες που όλοι βιώνουμε για να είμαστε 
σε θέση σήμερα να σας υποδεχθούμε, με 
ασφάλεια, σε μια εξαιρετική διοργάνωση 
με χορό, τραγούδι, θέατρο σκιών, συ-
ναυλίες και πολλές εκπλήξεις!
Μεγάλο μέρος των εκδηλώσεων είναι αφι-
ερωμένο στην επέτειο των 200 χρόνων 
από την Επανάσταση του 1821, ενώ 
φέτος επιλέγουμε πολλούς και εξαιρετι-
κούς καλλιτέχνες από τη πόλη μας εκ-
φράζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη μας 

στους ανθρώπους του πολιτισμού, που 
τόσο επλήγησαν από το lockdown της παν-
δημίας!
Επιθυμία μας είναι να αφεθούμε στη μαγεία 
της Τέχνης για ακόμα μια φορά, να απολαύ-
σουμε όλες και όλοι μαζί το φθινοπωρινό 
θεσμό της πόλης μας, που κάθε χρόνο μας 
γεμίζει με αισιοδοξία. Αν έχει μια δύναμη 
ο πολιτισμός είναι να ενώνει τους ανθρώ-
πους, αλλά και να μας κάνει δυνατές και δυ-
νατούς, να μας κάνει να αντέχουμε! Σας κα-
λωσορίζουμε λοιπόν στο Φεστιβάλ Πόλης 
2021. Σε πείσμα των καιρών, με ασφάλεια 
και όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για 
να παραμείνουμε όλες και όλοι υγιείς.

Η Δήμαρχος 
Μαρία Ανδρούτσου







Η συναυλία του ΚαραγΚίοζΗ
του Τάσου Κώνστα

ΤΡΙΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
6ο Δημοτικό σχολείο | Έναρξη: 19.30

του Ιωάννη Αθανασίου

ο ΚαραγΚίοζΗσ, ο ΜΕγαλΕΞανΔροσ  
& το ΚαταραΜΕνο ΦίΔί

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
3ο Δημοτικό σχολείο | Έναρξη: 19.30

του Ιωάννη Αθανασίου

15ο Δημοτικό σχολείο | Έναρξη: 19.30
ΠΕΜΠΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ο ΚαραγΚίοζΗσ 
& ο ΗρΩασ ΚολοΚοτρΩνΗσ

του Ιωάννη Αθανασίου

5ο Δημοτικό σχολείο | Έναρξη: 19.30
το στοίΧΕίΩΜΕνο ΔΕντρί

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

του Τάσου Κώνστα

10ο Δημοτικό σχολείο | Έναρξη: 19.30
To σΧολΕίο του ΚαραγΚίοζΗ

ΤΡΙΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

του Τάσου Κώνστα

20ο Δημοτικό σχολείο | Έναρξη: 19.30
ο ΚαραγΚίοζΗσ ΕπίσΗΜοσ ΚαλΕσΜΕνοσ!

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

του Ιωάννη Αθανασίου
ΚαραγΚίοζΗσ ο ΕλλΗνασ

ΤΡΙΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
12ο Δημοτικό σχολείο | Έναρξη: 19.30

του Ιωάννη Αθανασίου
ο ΚαραγΚίοζΗσ γίατροσ  

4ο Δημοτικό σχολείο | Έναρξη: 19.30
ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

του Τάσου Κώνστα
Η παραΞΕνΗ ΧαρΗ

17ο Δημοτικό σχολείο | Έναρξη: 19.30
ΠΕΜΠΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

του Τάσου Κώνστα
o ΚαραγΚίοζΗσ στο 1821

8ο Δημοτικό σχολείο | Έναρξη: 19.30
ΤΡΙΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΘΕατρο σΚίΩν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ



ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Δημοτικό Ωδείο Αγ. Δημητρίου 
συμμετέχει ο Λάκης Χαλκιάς 
  Μια ωδή στην ελληνική επανάσταση 

Μια συναυλία εξαιρετικά αφιερωμένη στα 200 

χρόνια που κλείνουμε φέτος από την ελληνική 

επανάσταση. Θα ακούσουμε Δημοτικά και όχι 

μόνο τραγούδια που καλύπτουν ολόκληρη την 

περίοδο από το 1821 μέχρι και σήμερα. Μια 

ψυχαγωγική και βαθιά ιστορική αναδρομή 

στη δημοτική μουσική της χώρας μας. 

Στη συναυλία θα συμμετέχουν οι: 

Λάκης Χαλκιάς τραγούδι, Βασίλης Μαστορά-

κης κιθάρα – κρουστά, Δημήτρης Παπαθεο-

δώρου πιάνο – κρουστά καθώς και η Δημο-

τική Χορωδία του Δήμου Αγίου Δημητρίου με 

Μαέστρο τον Κώστα Καραμάνο.

Ο Εγωιστής Γίγαντας  
του Όσκαρ Ουάιλντ

  Μια διαδραστική ιστορία

Η τρυφερή ιστορία του Όσκαρ Ουάιλντ, δρα-

ματοποιημένη από το θίασο «Θέατρο του 

Παιδιού», μετράει 11 χρόνια επιτυχίας και χι-

λιάδες μικρά παιδιά που παρακολούθησαν και 

τραγούδησαν τα τραγούδια του. Η παράσταση 

οδηγεί διαδραστικά τα παιδιά ενάντια στον 

εγωισμό, την αδιαφορία και την αδικία. 

Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Κόκκινου και θεατρική 

διασκευή Γιάννη Κόκκινου, τους ρόλους υπο-

δύονται οι: Μαρίνα Καλαματιανού, Κωνστα-

ντίνα Αλεξανδράτου, Λουκία Ανάγνου, Μαρία 

Λεούση, Στέλιος Κουλετάκης και Μιχάλης 

Κόκκινος

συναυλία παίΔίΚΗ ΘΕατρίΚΗ παραστασΗ

ΔΗΜοτίΚο σταΔίο | Έναρξη: 21.00 ΔΗΜοτίΚο σταΔίο | Έναρξη: 21.00



ΠΕΜΠΤΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΘΕατρίΚΗ παραστασΗ συναυλία

ΔΗΜοτίΚο σταΔίο | Έναρξη: 21.00 ΔΗΜοτίΚο σταΔίο | Έναρξη: 21.00

οι παλαιστές Θέατρο Πρόβα 
  Καλησπέρα πατριώτες

Πρόκειται για τη νέα παραγωγή του Θεάτρου 
Πρόβα, το έργο του Στρατή Καρρά «Οι Παλαι-
στές» σε σκηνοθεσία Παντελή Παπαδόπου-
λου.

Οι «Παλαιστές» αποτελούν ένα έργο - ορό-
σημο για την ελληνική πραγματικότητα. Ο 
λαός που ποτέ δεν έπαψε να ελπίζει, να μο-
χθεί, να καταστρέφεται και να διατηρείται στο 
χρόνο. Η κοινωνική μας πυραμίδα είναι το 
έναυσμα του συγγραφέα ώστε να μας παρου-
σιάσει χωρίς σχήματα λόγου, χωρίς μεταφο-
ρές αυτό που όλοι ξέρουμε και αγνοούμε. Το 
πολιτικό «παραμύθι» που θρέφει συστη-
ματικά το λαϊκό υπόβαθρο.

Στην παράσταση παίζουν οι ηθοποιοί Σωτή-
ρης Τσόγκας, Μαίρη Ραζή, Κώστας Δαρλά-
σης, Ιωάννα Μαλακατέ, Αντώνης Ζιώγας και 
Ελέονη Κερολάρη.

oktaplus World Ensemble 
  Ο ήλιος ανατέλλει στη Μεσόγειο  

Ένα τρίο τζαζ, ένα κουαρτέτο εγχόρδων, μια 

κιθάρα και μια φωνή που συμπληρώνει ως 

όργανο, συμπράττουν ως ένα μουσικό σύνο-

λο, με θέμα τη μεσογειακή μουσική, μέσα 

από το πρίσμα της τζαζ και της world απόδο-

σης παραδοσιακών ήχων, χωρών της Μεσο-

γείου.

Η Ελλάδα συναντά την Ισπανία, το Μαρόκο, 

την Τυνησία, το Λίβανο, το Ισραήλ. Τα έργα 

που θα ακουστούν είναι μεταξύ άλλων από 

συνθέτες όπως τους Youssef Dhafer, Avishai 

Cohen, Anouar Brahem.

Τη διεύθυνση του σχήματος καθώς και τη 

σύνθεση και ενορχήστρωση των έργων έχει 

ο Παναγιώτης Ζαχαριάς που συμπράττει επί-

σης στην κιθάρα. 



ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

συναυλία

ΔΗΜοτίΚο σταΔίο | Έναρξη: 21.00

Ελένη Βιτάλη 
  Μια μαγική βραδιά  
Τι χρειάζεται να πρωτοπούμε για την υπέροχη Ελένη Βιτάλη; Η Ελένη Βιτάλη είναι από τις 
πιο σπουδαίες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, με περισσότερα από πενήντα χρόνια 
ιστορίας στο ελληνικό τραγούδι. Είναι δημιουργός διαχρονικών τραγουδιών και εξαιρετική 
ερμηνεύτρια μεγάλων επιτυχιών της ελληνικής δισκογραφίας.

Με έναν καινούργιο δίσκο στις αποσκευές της, σε μουσική Τάκη Σούκα και στίχους της Ελένης 
Φωτάκη και με νέα τραγούδια με τον Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζει τις εμφανίσεις της παρέα 
με τους δυναμικούς και ανατρεπτικούς μουσικούς της στις ενορχηστρώσεις!

Η Ελένη Βιτάλη τραγουδά για τον έρωτα, την αγάπη και τη ζωή. Τραγούδια από την προσωπι-
κή της δισκογραφία αλλά και άλλων μεγάλων τραγουδοποιών.

Με τη μοναδική φωνή της θα μας παρασύρει να τραγουδήσουμε κι εμείς μαζί της σε μια μα-
γευτική βραδιά!

Μαζί της παίζουν οι μουσικοί: 
Μάνος Αχαλινοτόπουλος - κλαρίνο
Νίκος Ξύδης - ηλεκτρική κιθάρα
Νεοκλής Νεοφυτίδης - πιάνο
Ρήγας Βοργίας - ηλεκτρικό μπάσο
Νατάσα Παυλάτου - κρουστά



ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

SINFoNIETTA ορχήστρα αθηνών
Δημήτρης Μηνακάκης 1821-2021 
  Η Μουσική ως διαχρονικό μέσο 
έκφρασης των αγώνων του λαού μας  
Μια Ωδή με μουσική και λόγο ελληνικό από τον 4ο π.Χ 
αιώνα ως τις μέρες μας, με πρωτότυπη μουσική αλλά 
και επεξεργασίες παραδοσιακών τραγουδιών για ορχή-
στρα Δωματίου και με τέσσερις λυρικούς καλλιτέχνες!
Το σύνολο του έργου που θα παρουσιαστεί είναι σε 
1η εκτέλεση και γράφτηκε ειδικά για τις φθινοπωρινές 
εκδηλώσεις του Δήμου μας. Ένα έργο που διατρέχει το 
χώρο και το χρόνο, ξεκινώντας από το Θούριο των Αρ-
χαίων Ελλήνων «Ω παίδες Ελλήνων ίτε...», τις Θερ-
μοπύλες, με το ομώνυμο ποίημα του Γεωργίου Δροσίνη, 
και τις παραδοσιακές μελωδίες για τις ηρωικές μορφές 
κλεφτών, αρματολών και αγωνιστών του 1821.

Ακολουθούν τρία σύγχρονα ποιήματα του Ιωάννη 
Παναγάκου, ειδικά γραμμένα για τις επετειακές 
εκδηλώσεις των 200 ετών και η εκδήλωση κλείνει 
με το ποίημα του Χιλιανού ποιητή Χάϊμε Σβάρτ «Πανα-
γούλης», σε μετάφραση Άννας Καράπα, τον οποίο είχε 
γνωρίσει στην πατρίδα του.
Σοπράνο: Μαρία Κόκκα, Άλτο: Βάγια Κωφού
Τενόρος: Αντώνης Κορωναίος, Μπάσος: Άγγελος Χον-
δρογιάννης, Ορχήστρα Δωματίου Sinfonietta
Διευθυντής Ορχήστρας: Γιώργος Αραβίδης

ΔΗΜοτίΚο σταΔίο | Έναρξη: 21.00

συναυλία

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

συναυλία

ΔΗΜοτίΚο σταΔίο | Έναρξη: 21.00

Μαύρη Θάλασσα 
  Οι Έλληνες της Μικράς Ασίας 
στην Επανάσταση του 1821

Η Ένωση Ποντίων μας ταξιδεύει στα χρόνια 
της Επανάστασης του 1821 και καταφέρνει 
με την βοήθεια και τη συμβολή του διδάκτορα 
Ιστορίας, Βλάση Αγτζίδη να φωτίσει άγνω-
στες πτυχές της ιστορίας μας. Πτυχές που 
αφορούν και επικεντρώνονται στη συμμετοχή 
των Ελλήνων της Μικράς Ασίας στην Επανά-
σταση.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συμμετέχουν οι 
μουσικοί: 
Γιάννης Φωτιάδης – λύρα, 
Φώτης Κοζυράκης - τραγούδι, 
Παύλος Φωτιάδης – λαούτο, 
Νώντας Κυργιάκης – κρουστά 
και η χορευτική ομάδα της Ένωσης. 

Παρουσίαση – Επιμέλεια: 
Ράνια Χρυσοχοϊδου



αυστΗρΩσ ΜπραΧαΜίΩτίΚο λαϊΒ 
  Η επιστροφή...

Big Nose Attack 

Οι BNA, γνωστοί και ως «αδερφοί 
Κατσιμίχα του indie rock» επιστρέ-
φουν ορεξάτοι εκεί που παρουσί-
ασαν επιτυχώς, το φθινόπωρο του 
2019, το 4ο και πιο πρόσφατο 
στούντιο άλμπουμ τους, «Deader 
Than Disco». Τίτλος άλμπουμ που 
σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει 
κάτι ακραία παλιομοδίτικο… εύ-
στοχα, αφού είναι γεμάτο με ξεχα-
σμένες μουσικές επιρροές. Blues, 
funk και soul είναι οι μουσικές που 
μεγάλωσαν τους Big Nose Attack 
και τους έκαναν να πιάσουν τα όρ-
γανα. 

Η πληθωρική ενορχήστρωση που, 
για πρώτη φορά τολμά το ντουέτο, 
προσδίδει αδιαμφισβήτητα ανανε-
ωμένο ήχο και φρεσκάδα. 

Γιάννης Μπιλίρης & Πλαν Μπι

Με έναν δίσκο σαν το «Τρικλοπο-
διά» στις αποσκευές τους και τη 
μόνιμη διάθεση πειραματισμού που 
τους διακατέχει, συνδυάζουν ροκ και 
ραπ στοιχεία με τον δικό τους μονα-
δικό τρόπο. 

Ο Γιάννης και τα «Μεθυσμένα Ξω-
τικά» έχουν τιμήσει τα αυτοοργα-
νωμένα δρώμενα της περιοχής 
πολλές φορές, ενώ με τους Πλαν 
Μπι θα βρεθούν για δεύτερη φορά 
στο Φεστιβάλ του Δήμου μας για να 
ζήσουμε μαζί την πρώτη τους εμφά-
νιση μετά τη μακρά ανάπαυλα της 
καραντίνας. 

Γιάννης Μπιλίρης: κιθάρα, φωνή 
 Adam Zatse: κιθάρα, φωνητικά 
Θανάσης Γιαννίτσας: μπάσο, φωνητικά 
Λευτέρης Αντωνόπουλος: τύμπανα

The Bad Slide Stam

Ο Σταμάτης Στριγγάρης, γνω-
στός και ως «The Bad Slime 
Stam» ξεκίνησε ως κατασκευ-
αστής μουσικών οργάνων για 
blues. Αυτή η ενασχόλησή του σε 
συνδυασμό με την αγάπη του για 
την blues μουσική δημιούργησαν 
σταδιακά τον «άνθρωπο-ορχή-
στρα». 

Ο Σταμάτης είναι ένα one man 
band show από το Μπραχάμι που 
παντρεύει τον κλασικό ήχο του 
Μισισιπή με σύγχρονες ενορχη-
στρώσεις. Από το 2014 και τον 
πρώτο του δίσκο «Dead End» 
έχει εμφανιστεί σε διάφορες 
σκηνές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Σπέσιαλ συμμετοχή: 
Γιώργος Κούβαρης – κρουστά

ΤΡΙΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΔΗΜοτίΚο σταΔίο | Έναρξη: 21.00

συναυλία



ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΠΕΜΠΤΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Ερωτόκριτος 
  με το Σύλλογο Κρητών 
Αγίου Δημητρίου
Ο έρωτας ανάμεσα σε δύο νέους είναι το κεντρικό 
θέμα του περίφημου αυτού έμμετρου αναγεννησι-
ακού μυθιστορήματος. Το τρίπτυχο των ιδανικών 
που εξυμνεί, η παλληκαριά, η ομορφιά και η φρόνηση 
εξυπηρετούν στην ανάδειξη ενός αισιόδοξου μηνύμα-
τος ανθρωπιάς και απελευθέρωσης. Πάνω απ’ όλα 
βέβαια είναι ο δυνατός στίχος που, αταλάντευτα, 
στηρίζει τη διαχρονική αξία του έργου αυτού. Αυτόν 
υπηρετεί με τις συνθέσεις και τις μουσικές του επιλο-
γές ο Παύλος Δασκαλάκης.

Παύλος Δασκαλάκης - Διδασκαλία, Μουσική επιλογή, 
σύνθεση, όργανα, τραγούδι 
Μιχαήλ Αγγελάκης - Εικαστικός, Πρόεδρος Artina 
Πολιτιστ. Οργανισμού - Επιλογή Στίχων 
Ελένη Δασκαλάκη – Υπεύθυνος ροής, Κανονάκι 
Λυσάνδρα Αναστασοπούλου – Ηθοποιός 
Δημήτρης Κοντός – Αφήγηση 
Μαρία Γαλάνη – Τραγούδι, κρουστά 
Σταύρος Σουλακιώτης – Λαούτο 
Γιώργος Δασκαλάκης – Βιολί 
Χορωδία "Αρόλιθος", Σύλλογος Κρητών Αγίου Δημητρίου

Ηρακλής Κοντός 
  ένα ιδιαίτερο ταξίδι ελληνικού τραγουδιού
Αφιέρωμα στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι, στη με-
λοποίηση της ποίησης δηλαδή! Ο συντοπίτης μας, 
Ηρακλής Κοντός μας οδηγεί σε ένα ιδιαίτερο ταξίδι 
από τους αδερφούς Κατσιμίχα μέχρι τον Τσιτσάνη. 

Η επιλογή των τραγουδιών βασίζεται κυρίως στην 
απλότητα και την αμεσότητα της μουσικής και του 
στίχου. 
Οι μουσικοί που συμμετέχουν είναι: Κώστας Κα-
ραμάνος – πιάνο, Κώστας Ρήγκος – μπουζούκι, 
τραγούδι, Σοφία Τσέρου – τραγούδι, Θέμης Κοντός 
– μπουζούκι, κιθάρα, τραγούδι, Ηρακλής Κοντός – 
κιθάρα, τραγούδι, φυσαρμόνικα.

Τη συναυλία ανοίγει η ροκ μπάντα 
UNDERTASTE στις 20.30, γνωστή για τη δημι-
ουργικότητα, τις διασκευές τους και την τόλμη τους 
να ακροβατούν στις μουσικές, τους δημιουργούς 
και τις επιρροές. 

Τα μέλη της είναι: Αντώνης Μακρής – φωνή 
Ράλλης Βονοφακίδης – κιθάρα 
Αργύρης Γαρουφαλής – μπάσο 
Δημήτρης Τζαναβάρας – ντραμς

ΔΗΜοτίΚο σταΔίο | Έναρξη: 21.00 ΔΗΜοτίΚο σταΔίο | Έναρξη: 21.00

συναυλία συναυλία
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Η επανάσταση του 1821 
  μέσα από τα μάτια του Έλληνα 
Καραγκιόζη

Ο Κώστας Σπυρόπουλος, γιος και μαθητής του 
βετεράνου καραγκιοζοπαίχτη, Θανάση Σπυρό-
πουλου, παρουσιάζει μια επετειακή παραστά-
σεων με τίτλο «Η Επανάσταση του 1821 μέσα 
από τα μάτια του Έλληνα Καραγκιόζη». Σαφές 
και αναμενόμενο είναι ότι πρόκειται να γελά-
σουμε πολύ με την οπτική και το λέγειν του 
αγαπημένου μας Καραγκιόζη κι ας πρόκειται 
για την πολύ σοβαρή επέτειο των 200 χρό-
νων από την Επανάσταση του 1821

Οι συντελεστές της παράστασης είναι: 
Κώστας Σπυρόπουλος – καραγκιοζοπαίχτης, 
Μαργαρίτα Δρακοπούλου – Βοηθός Σκηνής

τραγούδι, μουσική, χορός
  Η παράδοσή μας
Ο Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος «Χοροπαιδεία» κι ο 
Λάμπρος Λιάβας τιμούν την επέτειο των 200 χρόνων 
από το 1821 με ένα μουσικοχορευτικό αφιέρωμα 
στα τραγούδια της Εθνεγερσίας. 

Τραγούδια που συνδέονται με την προετοιμασία, την 
έναρξη και το έπος της επανάστασης αλλά και ιστορικά 
και κλέφτικα που λειτούργησαν ως ισχυρά σύμβολα για 
την εθνική και τοπική ταυτότητα, σημεία αναφοράς για 
την ιδεολογία αλλά και «κιβωτός» για τη συλλογική μνή-
μη, την ελευθερία, τη γλώσσα.

Καλλιτεχνική επιμέλεια, αφήγηση, παρουσίαση: Λά-
μπρος Λιάβας, Μουσική επιμέλεια, κλαρίνο: Νίκος Φι-
λιππίδης.

Γιώργος Μαρινάκης – βιολί, Κώστας Φιλιππίδης – λαού-
το & τραγούδι, Βαγγέλης Δημούδης - ούτι & τραγούδι, 
Ανδρέας Παππάς - κρουστά, Λευκοθέα Φιλιππίδη - τρα-
γούδι, Παναγιώτης Αγγελακόπουλος - τραγούδι και Μα-
ρία Ζιάκα - τραγούδι.

Συμμετέχει η χορευτική ομάδα και η χορωδία του Λαο-
γραφικού Χορευτικού Ομίλου «Χοροπαιδεία», με επιμέ-
λεια διδασκαλίας του Δημήτρη Κωνσταντή και καλλιτε-
χνική διδασκαλία του Βασίλη Καρφή.

ΔΗΜοτίΚο σταΔίο | Έναρξη: 21.00 ΔΗΜοτίΚο σταΔίο | Έναρξη: 21.00

ΘΕατρο σΚίΩν συναυλία



ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Δημήτρης Καλατζής
  Μια τζαζ ματιά στο χθες

Μουσική εμβληματικών συνθετών του πα-

ρελθόντος και πιο συγκεκριμένα του μέρους 

εκείνου της μουσικής, που ονομάζουμε, 

μάλλον, αδόκιμα, «ελαφρό». Η σημερινή συ-

ναυλία καλύπτει τεράστιο εύρος μουσικής 
παραγωγής, από την κλασική μουσική έως 

τον κινηματογράφο και φυσικά… τραγούδια. 

Οι συνθέσεις τους, όπως και οι ίδιοι επηρε-

άζονται βαθιά από την τζαζ της εποχής τους. 

Μεταξύ πολλών άλλων, θα ακούσουμε κομ-

μάτια των Γιαννίδη, Καπνίση, Σπάρτακου, 

Μουζάκη, Μωράκη σε mainstream jazz 
διασκευές, σε ύφος 50ς και 60ς, χωρίς εκ-

πτώσεις στον απολύτως τζαζ χαρακτήρα τους. 

Η παράσταση είναι αφιερωμένη στον μεγά-

λο πιανίστα της ελληνικής τζαζ μουσικής, Μα-
νώλη Μικέλη.

ΔΗΜοτίΚο σταΔίο | Έναρξη: 21.00

συναυλία

ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΔΗΜοτίΚο σταΔίο | Έναρξη: 21.00

συναυλία ΕΚπλΗΞΗ!

"Άσε μου
μόνο

τη φωνή
για να
σου λέω

τραγούδια"



"Το σάπιο κοσμο 
θά δεισ,

θά Τον άλλάξουμε 
εμεισ"

ΤΡΙΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΔΗΜοτίΚο σταΔίο | Έναρξη: 21.00

Τη συναυλία ανοίγουν οι Κρυστάλλινες Σκιές στις 20.30

Τη συναυλία ανοίγει η ελληνόφωνη ροκ μπάντα, Κρυστάλλινες Σκιές που χαρακτηρίζεται από 
τα electro & ambient στοιχεία, τον άλλοτε κοινωνικό κι άλλοτε ερωτικό στίχο και τις αρμονικές 
συνθέσεις. 

συναυλία ΕΚπλΗΞΗ!
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παγίδα του Ρομπέρ Τομά

  ένα μοναδικό σκηνικό παιχνίδι 
συγκινήσεων και ανατροπών
Το αστυνομικό έργο που μετρά παγκοσμίως 
περισσότερες από 30.000 παραστάσεις και 
θεωρείται σταθμός στην ιστορία του είδους έρ-
χεται να μαγέψει και εμάς. Μια ιστορία γεμάτη 
απρόβλεπτες καταστάσεις με έντονο το στοιχείο 
του μυστηρίου… Ένα ψυχολογικό δράμα που σε 
κάνει να γελάς και μια κωμωδία που σε συγκινεί 
μέχρι δακρύων. Ο Ρομπέρ Τομά δημιουργεί ένα 
μοναδικό σκηνικό, ένα παιχνίδι συγκινήσεων και 
ανατροπών που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον 
του κοινού από την πρώτη ως την τελευταία στιγ-
μή του έργου. 

Η σκηνοθεσία είναι του Πέτρου Ζούλια και η 
μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. 

Πρωταγωνιστούν οι: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, 
Γιώργος Κωνσταντίνου, Έφη Μουρίκη, Μαρία 
Αντουλινάκη, Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος, 
Τάκης Παπαματθαίου

ΔΗΜοτίΚο σταΔίο | Έναρξη: 21.00

ΘΕατρίΚΗ παραστασΗ

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Θεόφιλος
  με τον Παλλεσβιακό Σύλλογο 
Αγίου Δημητρίου
Παρακολουθούμε τα βήματα του θρυλικού ζω-
γράφου, από την εφηβεία και το πρώτο του ταξίδι 
από τη Μυτιλήνη στη Σμύρνη για να βρει το 
δρόμο του. Ακολουθώντας το όνειρο για την «ζω-
γραφιά» θα φτάσει μέχρι το Βόλο... το Πήλιο... να 
πολεμήσει για την πατρίδα και τα οράματά του! Ο 
ανεκπλήρωτος έρωτας για την Αθηνά, η απόρ-
ριψη, ο χλευασμός, η φτώχεια… είναι η καθημερι-
νότητά του. Η επιστροφή στη γενέτειρα και η λυ-
τρωτική συνάντηση με τον Στρατή Ελευθεριάδη θα 
είναι η πρώτη αναγνώριση. Η ουσιαστική δικαίω-
ση όμως θα έρθει μέσα από τα ίδια του τα έργα. 
Η παράσταση τελεί υπό την αιγίδα του Μουσείου 
Θεόφιλος και του Δήμου Μυτιλήνης.
Σκηνοθεσία – Νίκος Βερλέκης 
Σκηνικά, Κοστούμια – Ανθή Σοφοκλέους 
Μουσική Επιμέλεια – Δημήτρης Κοντογιάννης 
Φωτισμοί, Φωτογραφίες -Τσβετομίρ Τσάνκοβ.
Ερμηνεύει ο Θοδωρής Προκοπίου. 

ΔΗΜοτίΚο σταΔίο | Έναρξη: 21.00

ΘΕατρίΚΗ παραστασΗ
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αθιβολές τση Κρήτης
  Συγκρότημα από την Κρήτη

«Να’ μουν αετός που τση κορφές θα ταξιδεύω 

και τα γαλάζια τα νερά τση Κρήτης να αγνα-

ντεύω»

Το σημερινό μουσικό πρόγραμμα θα περιέ-

χει κρητικά κομμάτια και έντεχνα κρητικά 

τραγούδια. 

Η περήφανη Κρήτη, η δυνατή Κρήτη, η Κρή-

τη των αγώνων, της λεβεντιάς και της ψυχι-

κής ανάτασης. Ας αφήσουμε τους λυράρηδες 

να μας ταξιδέψουν.

Παίζουν οι: 

Λευτέρης Καλλέργης 

Μιχάλης Καλλέργης 

Μανούσος Καλλέργης 

Θωμάς Μπολάκης

ΔΗΜοτίΚο σταΔίο | Έναρξη: 21.00

συναυλία
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γιάννης Μωραΐτης
  Η νύχτα είπε καληνύχτα

Μια συναυλία αφιερωμένη στο συντοπίτη μας 
Γιάννη Μωραΐτη, της παλιάς φρουράς των 
δεξιοτεχνών του μπουζουκιού, με αφορμή 
την έκδοση της βιογραφίας του από τον Γιώρ-
γο Αλτή. Ο Γιάννης Μωραΐτης, ο τελευταίος 
ρεμπέτης μπουζουξής, έζησε το λαϊκό τρα-
γούδι από πρώτο χέρι και οι συνεργασίες του 
με τραγουδιστές και τραγουδίστριες άφησαν 
εποχή. 
Παίζουν οι μουσικοί: 
Γιώργος Αλτής – μπουζούκι, επιμέλεια προγράμ-
ματος, 
Γιώργος Παπαδόπουλος – κιθάρα 
Αντώνης Τζίκας – κοντραμπάσο 
Θάνος Βρεττός – κρουστά 
Τραγουδούν οι: 
Μανώλης Τοπάλης, Κώστας Τζιαγκούλας 
και άλλοι που σας το φυλάμε έκπληξη!

ΔΗΜοτίΚο σταΔίο | Έναρξη: 21.00

συναυλία
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Ελευθερία αρβανιτάκη
  Καλοκαίρι μαζί ξανά...

Αν παλιότερα συζητάγαμε ότι “καλοκαίρι 
χωρίς Ελευθερία δε γίνεται”, φέτος λέμε 
“καλοκαίρι χωρίς συναυλίες δε γίνεται”!

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Ελευθερία μας, 
που ξέρει καλά τον τρόπο να μας ξεσηκώνει 
και να μας ταξιδεύει μέσα από την μαγεία 
των live εμφανίσεών της και των μεγάλων 
της τραγουδιών, το φετινό καλοκαίρι μας 
καλεί να ξαναβρεθούμε μαζί της και μαζί με 
την ομάδα των σπουδαίων μουσικών της σε 
θέατρα, στάδια και συναυλιακούς χώρους και 
να ξαναζήσουμε τον παλμό των “δυνατών” 
συναυλιών της.

Από το “Κόκκινο φουστάνι” ως το 
“Πάρε με αγκαλιά και πάμε” κι από τις 
λαϊκές μπαλάντες του κορυφαίου Χρήστου 
Νικολόπουλου ως τα τελευταία της αγαπημένα 

του νεότερου συνθέτη Θέμη Καραμουρατίδη απο τα “Μεγάλα ταξίδια”, από τα αρμένικα που 
μας έμαθε να αγαπάμε ως τους ρυθμούς του Πράσινου Ακρωτηρίου και της Cesaria Evora, 
η Ελευθερία Αρβανιτάκη μας υπόσχεται ένα δίωρο γεμάτο από τα χρώματα της μουσικής 
της, γεμάτο από τραγούδια που θα τραγουδάμε μαζί της από την αρχή  ως το τέλος της βραδιάς.

Στη συναυλία συμμετέχει και ο νεαρός ερμηνευτής και σολίστας του βιολιού Παναγιώτης 
Λάμπουρας, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει δύο προσωπικούς δίσκους (“Υδρόγειος” και “Ο 
μικρός χρόνος”) και έχει ξανασυνεργαστεί επί σκηνής με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον 
Γιάννη Κότσιρα στις παραστάσεις τους στην Ακτή Πειραιώς την περίοδο 2018-2019 αλλά και 
με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στις προσωπικές της εμφανίσεις το καλοκαίρι του 2019 και το 
περσινό καλοκαίρι.

Μαζί της επίσης οι εδώ και πολλά χρόνια συνεργάτες της μουσικοί Αλέξανδρος Δράκος 
Κτιστάκης (τύμπανα κι ενορχηστρώσεις), Γιώργος Γεωργιάδης (μπάσο), Νίκος Μέρμηγκας 
(λαϊκά έγχορδα), Δημήτρης Τσάκας (σαξόφωνο) και Γιάννης Κυριμκυρίδης (πιάνο).

Καλοκαίρι ξανά μαζί με συναυλίες, καλοκαίρι ξανά μαζί με Ελευθερία, καλοκαίρι ξανά 
“δυνατά”.

ΔΗΜοτίΚο σταΔίο | Έναρξη: 21.00

συναυλία
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ορχήστρα Μετροπόλιταν
Η Λαϊκή Ορχήστρα ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ του Δήμου Αγίου Δημητρίου, στο πλαίσιο του 
εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, ακολουθώντας τα χνάρια 
του Εθνικού μας Ποιητή, εξιστορεί το Μεγάλο Ξεσηκωμό για την Εθνική Παλιγγενεσία.

Ενορχηστρώσεις - Διεύθυνση ορχήστρας: Κωνσταντίνος Δραγώτης

Ψάλλω την Ελευθερία
Την τόσο αγαπημένη, όπως ακριβώς εκείνοι,

που γι’αυτήν απαρνιούνται τη ζωή τους.

Liberta vo cantando
Ch’e si cara

Come sa chi

Per lei vita rifiuta.

Dante Alighieri

στρογγυλο | Έναρξη: 20.00

συναυλία
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