


Σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ΕΛΕΥΘΕΡΗ! 

Η πολύτιμη προσφορά σας σε σχολικά είδη, τρόφιμα μακράς 
διάρκειας, είδη καθαριότητας & προσωπικής υγιεινής και 

φάρμακα για τις ανάγκες των Κοινωνικών Δομών της 
πόλης, θα είναι ευπρόσδεκτη σε όλες τις εκδηλώσεις!



Η μετάβαση από το καλοκαίρι στο 
φθινόπωρο, για ακόμη μία χρονιά 

στην πόλη μας είναι καλλιτεχνική, είναι 
αισιόδοξη, γεμάτη όμορφες μουσικές, 
ποιοτικές θεατρικές παραστάσεις, θέ-
ατρο σκιών για τα παιδιά, αλλά και το 
Διαδημοτικό Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού 
Θεάτρου. Το Φεστιβάλ της πόλης του 
Αγίου Δημητρίου είναι ο θεσμός, που 
έχει βάλει τον πήχη του πολιτισμού 
πολύ ψηλά.
 
Το πάντα πλούσιο και ποιοτικό πρό-
γραμμά του και η άρτια διοργάνωση του 
Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού & 
Περιβάλλοντος του Δήμου μας, αποδει-
κνύει την αφοσίωση, την τεχνογνωσία, 
το μεράκι και την αγάπη για την Τέχνη 
που πρέπει να προσφέρεται απλόχερα 
και ελεύθερα προς όλες και όλους.

Ο δημόσιος χώρος - ο Ασύρματος, το 
Στρογγυλό σχολείο ‘Τάκης Ζενέτος’, το 
δημοτικό στάδιο, η πλατεία Αλέκου Πα-
ναγούλη -  επιτελεί το ρόλο που πρέπει 
να έχει: Μας επιτρέπει να συναντηθού-
με, να ενωθούμε, να γίνουμε μια παρέα 
και με μελωδίες στην καρδιά μας να 
υποδεχθούμε το φθινόπωρο που έρχε-
ται! Θα σας εδώ εκεί…  

Η Δήμαρχος 

Μαρία Ανδρούτσου

Μια μεγάλη γιορτή ξεκινά στον Άγιο 
Δημήτριο!

Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού 
και Περιβάλλοντος Δήμου Αγίου Δημη-
τρίου με το «Φεστιβάλ Πόλης 2022» 
επανέρχεται με ένα ξεχωριστό πρόγραμ-
μα εκδηλώσεων.

Ένα πολυσυλλεκτικό φεστιβάλ, στα-
θερό σημείο αναφοράς στα πολιτιστικά 
δρώμενα του Δήμου μας με ένα πλού-
σιο πρόγραμμα, με εξαιρετικούς καλε-
σμένους τραγουδιστές και ηθοποιούς 
που θα συντροφεύσουν τις βραδιές 
μας, με γλυκιές μελωδίες, μοναδικές 
εικόνες, αναμνήσεις και ακούσματα 
που θα θυμόμαστε μια ζωή!

Οι φετινές εκδηλώσεις θα απλω-
θούν μέσα στη πόλη μας, σε μέρη γνώ-
ριμα και αγαπημένα, στο Στρογγυλό, 
στο υπαίθριο χώρο των εκδηλώσεων 
του Δημοτικού Σταδίου, στην πλατεία 
Αλέκου Παναγούλη, στον Ασύρματο.

Η αυλαία του «Φεστιβάλ Πόλης 2022» 
ανοίγει την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου και 
θα κλείσει στις 25 Σεπτεμβρίου με δω-
ρεάν είσοδο για όλους.

Σας περιμένουμε στις «Φθινοπωρινές 
Γιορτές» της πόλης μας. 

O Πρόεδρος Οργανισμού Πολιτισμού 
Αθλητισμού & Περιβάλλοντος 

Ιωάννης Μαθάς
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Δήμος Αγίου Δημητρίου
1ο ΓΕ.Λ. Αγ. Δημητρίου (Στρογγυλό)

Στρατάρχου Αλ. Παπάγου 23

Ώρα Έναρξης Παραστάσεων: 8:30 μ.μ. - Είσοδος Ελεύθερη

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΚΑΤΟΧΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

28/8/22 
Θεατρικό εργαστήρι Δήμου Αγίου Δημητρίου, 
Μ. Ρέππα, Θ. Παπαθανασίου, «Ποια Ελένη» 

29/8/22 
Θεατρικό εργαστήρι Δήμου Νίκαιας Ρέντη, 

Β. Κατσικονούρη, «Καλιφόρνια Ντρίμιν»

30/8/22 
Θεατρικό εργαστήρι Δήμου Νίκαιας Ρέντη, 

Παν. Νικολαΐδη, «Της τρελής»

31/8/22 
Θεατρικό εργαστήρι Δήμου Μοσχάτου Ταύρου, 

Ε. Δρακοπούλου, «Ποτέ δεν είναι αργά»

1/9/22 
Θεατρικό εργαστήρι Μοσχάτου Ταύρου, 

Κων. Καφετζή, «Ο Λύκος»

2/9/22 
Θεατρική ομάδα Δήμου Διονύσου, 

Γ. Ριζόπουλου, Ευθ. Μπαλωμένου, «Ατρείδες εν συντομία»

3/9/22 
Oμάδα θεάτρου Δήμου Αγ. Παρασκευής, 

Λ. Δημητρακοπούλου, «Ιφιγένεια εν γένει»

4/9/22 
Oμάδα θεάτρου Δήμου Αγ. Παρασκευής, 

Κ. Κολόντι, «Πινόκιο» (παράσταση για παιδιά).

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ



2022

Ο ΚαραγΚιΟζης τραγΟυδιςτης
του Τάσου Κώνστα

ΤΡΙΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Πλ. Παναγούλη | Έναρξη: 19.30

Ο ΚαραγΚιΟζης Και τΟ ΠιΘαρι
του Ιωάννη Αθανασίου

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
Πλ. Κορυτσάς | Έναρξη: 19.30

Ο ΚαραγΚιΟζης ανΘΟΠώλης
του Τάσου Κώνστα

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Πλ. Μίκη Θεοδωράκη | Έναρξη: 19.30

Ο ΚαραγΚιΟζης ΠλΟιαρΧΟς
του Ιωάννη Αθανασίου

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2ο λύκειο αγ. δημητρίου | Έναρξη: 19.30

Ο ΚαραγΚιΟζης γραΜΜατιΚΟς
του Τάσου Κώνστα

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Πάρου & λέρου (παιδική χαρά) | Έναρξη: 19.30

Ο ΚαραγΚιΟζης ΟδΟντιατρΟς
του Ιωάννη Αθανασίου

ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Ξάνθης & Θεσσαλονίκης (παιδική χαρά) | Έναρξη: 19.30

Ο ΚαραγΚιΟζης εΠιςηΜΟς ΚαλεςΜενΟς
του Τάσου Κώνστα

ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
9ο δημοτικό αγ. δημητρίου | Έναρξη: 19.30

Ο ΚαραγΚιΟζης φτώΧΟς ΚληρΟνΟΜΟς
του Τάσου Κώνστα

ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Πλ. Μουργκάνας | Έναρξη: 19.30

Ο ΚαραγΚιΟζης Και Οι Πειρατες
του Ιωάννη Αθανασίου

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
8ο δημοτικό αγ. δημητρίου | Έναρξη: 19.30

Ο ΚαραγΚιΟζης ςτΟ λΟυνα ΠαρΚ
του Ιωάννη Αθανασίου

ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ασύρματος | Έναρξη: 19.30

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ

Θέατρο σκιών



ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΘεατριΚη Παραςταςη ΜΟυςιΚη Παραςταςη

ςτρΟγγυλΟ ςΧΟλειΟ «τάκης ζενέτος» | Έναρξη: 21.00 ςτρΟγγυλΟ ςΧΟλειΟ «τάκης ζενέτος» | Έναρξη: 21.00

φιλιώ Χαϊδεμένου 
Η προσωπική μαρτυρία της Μικρασιά-
τισσας Φιλιώς Χαϊδεμένου, επιστρέφει 
στη σκηνή μετά από 6 χρόνια.
Η θεατρική μεταφορά του βιβλίου “Γιαγιά Φιλιώ 
η Μικρασιάτισσα” από τον Ζαχαρία Καρούνη, 
που τόσο πολύ αγκαλιάστηκε από το κοινό.

Η θεατρική παράσταση περιλαμβάνει μουσικές 
και τραγούδια που συντρόφευαν τη Φιλιώ σε 
όλες τις περιόδους της ζωής της αλλά και μου-
σική και τραγούδια που έγραψε ο Ζαχαρίας Κα-
ρούνης ειδικά για την «Φιλιώ Χαϊδεμένου» σε 
στίχους Χρίστου Γ. Παπαδόπουλου.

Συντελεστές
Σκηνοθεσία / Μουσική: Ζαχαρίας Καρούνης 
Ηθοποιοί: Ευγενία Δημητροπούλου 
& Ζαχαρίας Καρούνης
Διασκευή: Άνδρη Θεοδότου 
Βοηθός σκηνοθέτη: Λουκία Κλεόπα
Σχεδιασμός φώτων: Αλέξανδρος Πολυτάκης
Σκηνογράφος – ενδυματολόγος: Εύα Παραδέλη
Κινηματογράφηση: Θάνος Λυμπερόπουλος
Οργάνωση Παραγωγής: Τέχνης Πολιτεία

ςτην οδό φρυνίχου
Μια μουσική παράσταση στην ιδιαίτερη 
ατμόσφαιρα των μπουάτ

«Στην οδό Φρυνίχου» ο Θοδωρής Βουτσι-
κάκης στην ερμηνεία, μαζί με τον Νεοκλή 
Νεοφυτίδη στο πιάνο και τον Βασίλη Ραψα-
νιώτη στο βιολί, ξεδιπλώνουν τη μαγεία τρα-
γουδιών και αισθημάτων που επέλεξε η Λίνα 
Νικολακοπούλου για αυτήν την ξεχωριστή 
μουσική παράσταση.

Μικρά κείμενα, μικρά ποιήματα, μικρές παύ-
σεις θα διανθίζουν τη μουσική διήγηση δίνο-
ντας πολύτιμη ανάσα στη στενεμένη μας ζωή. 
Διαβάζει η πολυαγαπημένη ηθοποιός Υρώ 
Μανέ. 



2022ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΘεατριΚη Παραςταςη

δηΜΟτιΚΟ ςταδιΟ | Έναρξη: 21.00

τρωάδες
Η βεβήλωση της γυναικείας ύπαρξης και της κοινωνικής της ταυτότητας – η γυναίκα ως 
λάφυρο στη διαχρονία. Άκρα Ταπείνωση. Η απαξίωση του ανθρώπινου είδους, μέσα από τον 
βασανισμό αυτών που κουβαλάνε το κοινωνικό στίγμα.

Η επαγγελματική συμπεριληπτική θεατρική ομάδα ΘΕΑΜΑ παρουσιάζει την καθολικά προσβάσιμη θε-
ατρική παράσταση με τίτλο «Τρωάδες», σε διασκευή του Ζ. Π. Σαρτρ, μετάφραση Ελίνας Νταρακλίτσα, 
σκηνοθεσία Βασίλη Οικονόμου και Σοφίας Σταυρακάκη, με τη συμμετοχή της κορυφαίας ερμηνεύτριας 
της λαϊκής προφορικής παράδοσης, Γιώτας Βέη.

Οι Τρωάδες του Ζαν Πωλ Σαρτρ είναι μια διασκευή του ομότιτλου έργου του Ευριπίδη. Ο Γάλλος 
φιλόσοφος γράφει το θεατρικό κύκνειο άσμα του αντλώντας έμπνευση από την ελληνική μυθολογία 
και ιστορία, κι έχοντας την πρόθεση, για ακόμα μια φορά, να μιλήσει για τα μεγάλα προβλήματα της 
ανθρωπότητας, εμβολίζει το κείμενο του Ευριπίδη με στοιχεία αντλημένα από τη σύγχρονη κοινωνία και 
εποχή. Ο Σαρτρ μελετά σε βάθος το πρωτότυπο έργο του Ευριπίδη και το μεταγράφει με την αιχμηρή του 
πένα, έχοντας μια κυνική, αλλά και καυστική διάθεση. 

Συντελεστές: Συγγραφέας: Ευριπίδης, Διασκευή/Μεταγραφή: Jean Paul Sartre, Δραματολόγος/Μετα-
φράστρια Έργου: Ελίνα Νταρακλίτσα, Σκηνοθεσία: Βασίλης Οικονόμου – Σοφία Σταυρακάκη, Έρευνα/Δραμα-
τουργική επεξεργασία: Βασίλης Οικονόμου – Σοφία Σταυρακάκη, Κινησιολογία: Σοφία Σταυρακάκη, Διανομή: 
Εκάβη: Αναστασία Μακρή, Ταλθύβιος: Πάνος Ζουρνατζίδης, Κασσάνδρα: Σοφία Σταυρακάκη, Ανδρομάχη: Χρι-
στίνα Τούμπα, Μενέλαος: Μάνος Τριανταφυλλάκης, Ελένη: Έλη Δρίβα, Αθηνά: Φιλοθέη Κολιοπούλου, Ποσει-
δώνας: Μιχάλης Ταμπούκας, Χορός: Γιώτα Βέη, Αιμιλιανή Αβραάμ, Γιώτα Ευσταθίου, Σταυρίνα Πολυδώρου, 
Hannah el haj Omar, Όλγα Νικολαϊδου, Μαρία Δερεμπέ, Βερονίκη Κυριακοπούλου, Έφη Τούμπα, Στρατιώτης: 
Σταμάτης Τούντας, Πρωτότυπη Μουσική έργου: Ηλίας Κουρτπαρασίδης, Σκηνογράφος - Κοστούμια: Θένια 
Καρλάφτη, Φωτισμοί: Αλέξανδρος Πολιτάκης, Φωτογραφία: Αντιγόνη Κουράκου



ΠΕΜΠΤΗ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΘεατριΚη Παραςταςη

δηΜΟτιΚΟ ςταδιΟ | Έναρξη: 21.00

δον Κιχώτης
Οι Ανεμόμυλοι είναι πάντα εδώ κι εμείς οι 
Δον Κιχώτες με πανοπλία το όνειρο. 
Ο Δον Κιχώτης, ο αγαπημένος ονειροπόλος 
ήρωας, έρχεται για να μας δείξει ένα δρόμο 
καινούριο, αισιόδοξο! Η παράσταση, με χιού-
μορ και ευαισθησία, υμνεί στο πρόσωπο του 
πανέξυπνου Σάντσο, του πιστού συντρόφου 
του Δον Κιχώτη, τη φιλία και τη συντροφι-
κότητα. 

Συντελεστές
Κείμενο / Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης
Σκηνικά: Παναγιώτης Κουλουράς
Επιμέλεια κοστουμιών: Δόμνα Ζαφειροπού-
λου-Μαγικές σβούρες
Κίνηση: Γιώργος Σιώρας Δεληγιάννης 
Ενορχήστρωση-Διασκευή: Γιώργος Κωνστα-
ντινίδης
Μουσική Διδασκαλία: Ιωάννα Εμμανουήλ
Μουσική Επιμέλεια: Δημήτρης Αδάμης
Boηθός σκηνοθέτη: Πετρούλα Μαντζουκίδου
Ηθοποιοί: Δημήτρης Σταμούλης, Τάσος Ρά-
πτης, Μαριλίζα Χρονέα, Πασχάλης Μερμηγκά-
κης, Έλενα Πελαγία, Χαρά Νικολάου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ςυναυλια

δηΜΟτιΚΟ ςταδιΟ | Έναρξη: 21.00

αφιέρωμα 
στον γιώργο ζαμπέτα
Μια μοναδική βραδιά

Με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του 
μεγάλου συνθέτη, ο εγγονός του Γιώργος 
Ζαμπέτας jr, παρουσιάζει μια συναυλία με 
τα καλύτερα τραγούδια του παππού του. Τρα-
γούδια όπως Τα δειλινά, Τι σου ‘κανα και μ’ 
εγκατέλειψες, Μάλιστα κύριε και άλλα πολ-
λά, θα μας ταξιδέψουν στη μεγάλη μουσική 
πορεία του Γιώργου Ζαμπέτα. 

Μαζί με τον Γιώργο Ζαμπέτα jr θα είναι η ερ-
μηνεύτρια Δέσποινα Ραφαήλ.
Επιμέλεια Ορχήστρας: Χρήστος Βιδινιώτης

Ορχήστρα 
Μπουζούκι –επιμέλεια: Χρήστος Βιδινιώτης
Μπουζούκι: Μανώλης Κονταράτος
Πιάνο: Σταμάτης Χρήστου
Κιθάρα: Κώστας Αραβαντινός
Τύμπανα: Γιώργος Βλάχος



2022ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ςυναυλια

δηΜΟτιΚΟ ςταδιΟ | Έναρξη: 21.00

Βιολέτα Ίκαρη - νίκος Ξύδης 
Στο όνειρο που χάθηκε... 
κι όλο το ξανά βρίσκουμε!
Η Βιολέτα Ίκαρη είναι μια από τις πιο χαρα-
κτηριστικές νέες ερμηνεύτριες η οποία κατά-
φερε να ξεχωρίσει με το μοναδικό ηχόχρωμα 
της φωνής της. Ο Νίκος Ξύδης με 5 δίσκους 
στο ενεργητικό του, ερμηνεύει, ενορχηστρώ-
νει και συμμετέχει δημιουργικά αυτή την περί-
οδο στο πλευρό της Βιολέτας Ίκαρη.

Στα τραγούδια τους ανακαλύπτουμε χρώματα, 
αρώματα και υφές φρέσκιες, δροσερές, μα 
ταυτόχρονα οικείες και γνώριμες, ενώ πάντα 
σχεδόν σαν σκανταλιά, υπάρχει και ένα κλεί-
σιμο του ματιού στο όνειρο που χάθηκε... κι 
όλο το ξανά βρίσκουμε! 

Συμμετέχουν:
Ρήγας Βοργιάς: μπάσο, τρομπέτα
Αλέξανδρος Ιακώβου: Βιολί
Αποστόλης Μπουρνιάς: κρουστά
Νίκος Ξύδης: κιθάρα, λαούτο, μουσική επιμέλεια
Νίκος Λαγός: Ηχοληψία

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ςυναυλια

δηΜΟτιΚΟ ςταδιΟ | Έναρξη: 21.00

τραγουδώντας γιάννη ςπανό
Στα “κύματα” των μελωδιών του 
συνθέτη που αγαπήσαμε

Τραγούδια του Γιάννη Σπανού από την πε-
ρίοδο του Νέου Κύματος και τις εμβλημα-
τικές Ανθολογίες του, έως τον κορυφαίο 
δίσκο της Οδού Αριστοτέλους και τα λαϊκά 
του τραγούδια θα ταξιδέψουν το κοινό σε μια 
συναυλία με τις αγαπημένες μελωδίες του 
αξέχαστου συνθέτη. 

Ο πιανίστας και μαέστρος Γιώργος Τσοκά-
νης έχοντας μαζί του τη δημοφιλή τραγουδί-
στρια και επί πολλά έτη μόνιμη συνεργάτιδα 
του Γιάννη Σπανού, Πένυ Ξενάκη, καθώς 
και τους εξαιρετικούς συνεργάτες του Κώ-
στα Τζιαγκούλα (κιθάρα- τραγούδι) και Δη-
μήτρη Σαββαΐδη (μπουζούκι), θα παρουσιά-
σουν μια μουσική αναδρομή στα αγαπημένα 
τραγούδια του μεγάλου συνθέτη. 

Πιάνο – πλήκτρα: Γιώργος Τσοκάνης



ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

από το Μπραχάμι 
στον Άγιο δημήτριο 
Μια φορά κι έναν καιρό...
Μια αφηγηματική, πολυδιάστατη, μουσικοχορευτι-
κή παράσταση, βασισμένη στο Ιστορικό Λεύκω-
μα του Δήμου μας, με τίτλο "Από το Μπραχάμι 
στον Άγιο Δημήτριο", του Ιστορικού συντοπίτη μας 
Βασίλη Καρδάση.
Μέσα από την προβολή, την αφήγηση, τη μουσική 
και το χορό, αναδεικνύεται η  ιστορική διαδρομή 
της πόλης μας, γειτονιά προς γειτονιά, η κοινω-
νική διαστρωμάτωση, τα ήθη και τα έθιμα όλων 
όσων ήρθαν στην περιοχή ως εσωτερικοί μετα-
νάστες, από τόπους όπως τα Μέθανα, η Αρκαδία, 
η Ήπειρος & η Κρήτη. Από εκεί προέρχονται τα 
μουσικά ακούσματα, οι παραδοσιακοί χοροί και 
ενδυμασίες που θα απολαύσουμε.
Η παράσταση - εκδήλωση θα υλοποιηθεί από κοι-
νού και ισότιμα από τους παρακάτω συλλόγους:
• +οικία Άγιος Σπυρίδωνας, Ένωση Αρκάδων 
Αγίου Δημητρίου, ΕΛΚΕΛΑΜ Π. Φαλήρου, Εξω-
ραϊστικός & Πολιτιστικός Σύλλογος Οικισμού 
Εκτελωνιστών Αλίμου.

Πάνος Βλάχος
Τη συναυλία θα ανοίξει η μουσική 
ομάδα Bandokafenio.
Ο αγαπημένος, πολυτάλαντος ηθοποιός και τρα-
γουδοποιός Πάνος Βλάχος μετά την επιτυχία της 
θεατρικής παράστασης «ο τυχαίος θάνατος 
ενός αναρχικού», με συνεχόμενα sold out, 
αυτό το καλοκαίρι μας παρουσιάζει μια νέα μου-
σική παράσταση! 

Με τρεις προσωπικούς δίσκους στο ενεργη-
τικό του και συνεργασίες με σημαντικούς τρα-
γουδιστές όπως ο Πασχαλίδης, ο Μαργαρίτης, ο 
Θηβαίος, η Δήμου, φέτος μαζί με τους συνεργά-
τες του έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα με αγαπη-
μένα ελληνικά τραγούδια και κάποιες ιδιαίτερες 
επιλογές από το ξένο ρεπερτόριο. 

Η παράστασή του όμως δεν έχει μόνο τραγού-
δια… είναι γεμάτη με εμπνευσμένα κείμενα 
από τον ίδιο, που ενώνουν τα κομμάτια της πα-
ράστασης προσφέροντας αισιοδοξία και γέλιο!

Πλατεια ΠαναγΟυλη | Έναρξη: 21.00

ΜΟυςιΚΟΧΟρευτιΚη Παραςταςη 

ΤΡΙΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Πλατεια ΠαναγΟυλη | Έναρξη: 21.00

ςυναυλια



2022ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

νίκος φάκαρος 
& η ορχήστρα του 
Μες του Αιγαίου τα νερά

Ένα Ικαριώτικο και νησιώτικο γλέντι με τον 
Νίκο Φάκαρο και την ορχήστρα του σε μια μου-
σική περιπλάνηση από τον Ικαριώτικο σε όλες 
τις παραλλαγές του, μπάλους, συρτά, απτάλικα, 
καθώς επίσης βαλς και τάνγκο. 

Με αφετηρία την Ικαρία την προσωπική τους άλ-
λωστε πατρίδα, προς τις Κυκλάδες, την Εύβοια, 
το Βορειοανατολικό Αιγαίο και τη Μικρά Ασία, 
ο Νίκος Φάκαρος και η Ορχήστρα του, υπόσχο-
νται κάθε τους εμφάνιση να την μετατρέπουν σε 
ένα ατελείωτο καλοκαιρινό πανηγύρι! 

Συμμετέχουν τα χορευτικά των Συλλόγων του 
Δήμου μας: Παλλεσβιακός Πολιτιστικός Σύλλο-
γος, Σύνδεσμος Απανταχού Αναφαίων, Σύλλο-
γος Κάτω Μεριάς Αμοργού «Αγία Παρασκευή».

"Με λένε ςμύρνη" 
Μια μουσική παράσταση αφιερωμένη 
στα 100 χρόνια από την Μικρασιατική 
καταστροφή.
Η Μαρία Κατινάρη τραγουδίστρια και ηθοποιός, 
κόρη του συνθέτη Αντώνη Κατινάρη με μικρασι-
άτικες ρίζες και καταβολές με την συνοδεία της 
Λαϊκής Ορχήστρας του Αντώνη Κατινάρη, παρου-
σιάζει τη μουσική παράσταση «Με λένε Σμύρνη». 
Ένα μελωδικό οδοιπορικό με μουσικά χρώματα κι 
αρώματα της δικής μας Ανατολής, μέσα από  μνή-
μες και ακούσματα, που φανερώνουν την έντονη 
παρουσία του γνήσιου και ανόθευτου λαϊκού πνεύ-
ματος στην πιο αυθεντική του μορφή, τα τραγούδια. 

Συντελεστές:
Μαρία Κατινάρη (τραγούδι, κείμενα - επιμέλεια 
και οργάνωση), Γιώργος Ζορμπάς, Λαϊκή ορχή-
στρα του Αντώνη Κατινάρη: Γιώργος Αλεβίζος: 
ούτι – φωνή, Γιώργος Στογιώργης: κανονάκι, 
Στέλιος  Κουτσούκος: βιολί, Γιώργος Ντάλλης: 
πάντζο, Δήμητρα Λαλαδάκη: κρουστά – φωνή, 
Φιλική συμμετοχή: Αναστασία  Βαφειάδου.

αςυρΜατΟς | Έναρξη: 21.00Πλατεια ΠαναγΟυλη | Έναρξη: 21.00

ΜΟυςιΚΟΧΟρευτιΚη Παραςταςη

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ςυναυλια



ΘΥΜΙΟΥΜΑΙ ΚΑΙ ΛΥΠΙΟΥΜΑΙ… 
Στεριανά ακούσματα της ξενιτιάς

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου, Ώρα Έναρξης: 20.00 
Δημοτικό Στάδιο Αγίου Δημητρίου / Είσοδος Ελεύθερη

Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος
Φεστιβάλ Πόλης «Φθινοπωρινές Γιορτές»

Συνδιοργάνωση: 
Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων Αγ. Δημητρίου

Ένωση Αρκάδων Αγ. Δημητρίου
Σύλλογος Ηλείων Αγ. Δημητρίου 

Ένωση Ηπειρωτών Αγ. Δημητρίου «Το Κούγκι»
Αδελφότητα Απανταχού Κραψιτών Αθηνών

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ςτέλιος ρόκκος
Music Is Life! Με τον Στέλιο Ρόκκο, 
αυτό το καλοκαίρι!

Ο Στέλιος Ρόκκος, εξαιρετικός ερμηνευτής 
και ταυτόχρονα μουσικοσυνθέτης πολλών 
επιτυχιών, έχει κατακτήσει επάξια τη δική 
του θέση στην Ελληνική μουσική σκηνή 
και αποτελεί έναν από τους καλύτερους και 
πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες. 

Ροκ και εναλλακτική εμφάνιση, με ιδιαίτερη 
χροιά στην φωνή, αδιαμφισβήτητα με μονα-
δικές ερμηνείες, ταλέντο στη σύνθεση και 
στη μουσική! Όλα αυτά συνθέτουν την εικόνα 
ενός τραγουδιστή που έγραψε και συνεχίζει 
να γράφει την δική του ιστορία στο Ελληνικό 
τραγούδι!

Στο Φεστιβάλ της πόλης παρουσιάζει ένα μο-
ναδικό πρόγραμμα με τραγούδια αγαπημένα 
από το προσωπικό του ρεπερτόριο και όχι 
μόνο…

Θυμιούμαι και λυπιούμαι...
Στεριανά ακούσματα της Ξενιτιάς
Πέντε εθνικοτοπικοί σύλλογοι του Δήμου Αγίου 
Δημητρίου από την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρ-
νανία, την Αρκαδία και την Ηλεία, ενώνουν τις 
δυνάμεις τους σε μια γιορτή χαρμολύπης για την 
Ξενιτιά. Οι ορεινές αυτές περιοχές με την ιδιαί-
τερη μορφολογία του εδάφους, ως τόποι φτωχοί 
για να θρέψουν τον κόσμο τους, οδήγησαν στην 
εσωτερική μετανάστευση και την ξενιτιά. Το τρα-
γούδι ήταν το κύριο μέσο έκφρασης του πόνου του 
αποχωρισμού. 
Αντιπροσωπευτικά τραγούδια και χοροί από τις 
περιοχές αυτές θα πλαισιώσουν  την εκδήλωση, 
με την  συνοδεία  της  κομπανίας παραδοσιακής 
μουσικής του Πέτρου Χαλκιά και με τους Γ. Αγ-
γελόπουλο και Δ. Τζουμερκιώτη στο τραγούδι.
Συνδιοργάνωση: 
Ένωση Ηπειρωτών “το Κούγκι”, Ένωση Αρκάδων 
Αγ. Δημητρίου, Σύλλογος Ηλείων Αγ. Δημητρί-
ου, Σύλλογος Αιτωλοακαρνάνων Αγ. Δημητρίου, 
Αδελφότητα Απανταχού Κραψιτών Αθηνών (Κρά-
ψη-Ανατολική-Δρίσκος Ν. Ιωαννίνων).

αςυρΜατΟς | Έναρξη: 21.00

ςυναυλια

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

αςυρΜατΟς | Έναρξη: 21.00

ΜΟυςιΚΟΧΟρευτιΚη Παραςταςη 



2022ΤΡΙΤΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Κίτρινα Ποδήλατα
«Να σε δω να γελάς…» 
Οι δυο δημιουργοί, Αλέξανδρος & Γιώργος 
Παντελιάς, συνεπείς και σταθερά δημιουρ-

γικοί εκπρόσωποι της ελληνικής έντεχνης 

ροκ σκηνής, επανέρχονται με τη γνώριμη 

σκηνική τους ενέργεια και συνεχίζουν ακρι-

βώς από εκεί που οι συνθήκες των εποχών 

αποφάσισαν να φρενάρουν τις ζωές και τη 

ψυχολογία μας. Με την νέα τους παράσταση 

«Να σε δω να γελάς…», ενώνουν την 

παρέα, φωτίζουν εσωτερικές δυνάμεις και 

αναθερμαίνουν σκέψεις και όνειρα.  

Οι σημαντικότερες στιγμές της 21χρονης 

πορείας του συγκροτήματος, με μια πλούσια 

αναφορά σε διασκευές αγαπημένων τραγου-

διών από την ξένη και την εγχώρια σκηνή, με  

ιδιαίτερες τιμητικές αναφορές σε αγαπημέ-

νους δημιουργούς.

«την πατρίδα μου θυμάμαι...
Σκοποί, χοροί και μνήμες της καθ’ 
ημάς Ανατολής»
Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος 
(ΟΠΑΠ) του δήμου Αγίου Δημητρίου, σε συνεργασία με 
τον Λαογραφικό Χορευτικό Όμιλο ‘Χοροπαιδεία’ και τον 
Λάμπρο Λιάβα, στη μνήμη των 100 χρόνων από τη Μι-
κρασιατική καταστροφή, παρουσιάζουν ένα μουσικοχο-
ρευτικό αφιέρωμα με τίτλο «Την πατρίδα μου θυμάμαι... 
Σκοποί, χοροί και μνήμες της καθ’ ημάς Ανατολής».
Συντελεστές:
• Καλλιτεχνική επιμέλεια, κείμενα, αφήγηση και παρουσί-
αση: Λάμπρος Λιάβας.
• Μουσική επιμέλεια: Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος 
• Μουσικοί: Γιώργο Μαρινάκη (βιολί), Ιορδάνη Κουζηνό-
πουλο (λαούτο & τραγούδι), Μάνο Κουτσαγγελίδη (κα-
νονάκι & τραγούδι), Δημήτρη Κωνσταντή (λαούτο & τρα-
γούδι), Μανούσο Κλαπάκη (κρουστά), Βασίλη Γραμματικό 
(γκάιντα), Γιάννη Ταϊλαχίδη (Λύρα Πόντου), Χριστόφορο 
Κοσμίδη (αγγείον Πόντου), Μαρία Ζιάκα (τραγούδι)
• Χορευτική ομάδα και χορωδία: Λαογραφικός Χορευτι-
κός Όμιλος ‘Χοροπαιδεία’
• Διδασκαλία χορωδίας: Δημήτρης Κωνσταντής
• Καλλιτεχνική επιμέλεια και διδασκαλία χορού: Βασίλης Καρφής

αςυρΜατΟς | Έναρξη: 21.00

ςυναυλια

ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

αςυρΜατΟς | Έναρξη: 21.00

ΜΟυςιΚΟΧΟρευτιΚη Παραςταςη 



ΠΕΜΠΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

δημήτρης ζερβουδάκης 
& γεωργία νταγάκη
Τη συναυλία θα ανοίξουν οι ΩΜEΓΑ ΜΠAΝΤΑ

Ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και η Γεωργία Ντα-
γάκη στο πλαίσιο της καλοκαιρινής τους περιο-
δείας, θα παρουσιάσουν μια συναυλία γεμάτη 
πάθος και αλήθεια! 

Κλείνοντας πάνω από δύο χρόνια συνεργασίας 
συνεχίζουν να σμίγουν τις φωνές και τα τρα-
γούδια τους, με βασικό μέλημα την αλληλεπί-
δραση με το κοινό. Έχοντας μοιραστεί σκέψεις 
και στιγμές κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής 
τους σύμπραξης, ο Δημήτρης Ζερβουδάκης και 
η Γεωργία Νταγάκη, συνοδεία πέντε εξαιρετικών 
μουσικών, έρχονται στο φεστιβάλ μας, έχοντας 
στις αποσκευές τους αγαπημένα τραγούδια από 
το σύνολο της καλλιτεχνικής τους πορείας. 

Συμμετέχουν: Θανάσης Αρχανιώτης (τύμπανα), 
Διαμαντής Καραγιαννακίδης (πλήκτρα), Θάνος 
Κολοκυθάς (μπάσο), Γιώργος Μακρής (πνευστά)
Νίκος Παπαδόπουλος (κιθάρες), Μάκης Δρα-
κόπουλος (ηχοληψία), Οργάνωση Παραγωγής: 
Artonica Productions

αςυρΜατΟς | Έναρξη: 21.00

ςυναυλια

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΘραΞ ΠANKC - Bazooka
Mιa... punk βραδιά!
Bazooka 
Οι Bazooka είναι rock συγκρότημα που πειραμα-
τίζεται μουσικά με το punk, post punk και τα ψυχε-
δελικά 60s, με τέτοια ορμητικότητα και αμεσότη-
τα, που έχουν καταφέρει να εδραιώσουν την δική 
τους ταυτότητα στον ήχο. Οι εμφανίσεις τους στα 
live είναι καταιγιστικές με την σκηνική τους παρου-
σία να χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο δυνατές 
στην Ελλάδα, έχοντας στο δυναμικό τους πάνω 
από 10 περιοδείες στην Ευρώπη και μία στην Αμε-
ρικάνικη ήπειρο.
ΘΡΑΞ ΠANKC
Τι σχέση μπορεί να έχουν τα παραδοσιακά κάλα-
ντα της Θράκης με την Πανκ; Κάπως έτσι ξεκίνη-
σαν οι ΘΡΑΞ ΠANKC, όταν ο Γιώργος Σταυρίδης 
και ο Βαϊτσής Χαρακοπίδης αποφάσισαν να “τα 
πούνε” από το 2008 και μετά παίζοντας σε γά-
μους, πανηγύρια, πορείες και σκηνικά μέχρι που 
σε γιούρτα συνάντησαν τον Πάνο Γκίνη! Άλλοτε 
πολλοί και άλλοτε λίγοι με εργαλεία τους γκάιντες, 
λύρες, νταούλια και ό,τι άλλο ή όποιον άλλο βρεθεί 
και ψήνεται, “καταστρέφουν” οποιαδήποτε εκδή-
λωση με τις μουσικές τους. 

αςυρΜατΟς | Έναρξη: 21.00

ςυναυλια



2022ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

100 χρόνια από τη 
Μικρασιατική καταστροφή
ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ 
 - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 
«Η ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ»

Επετειακή εκδήλωση για τα 100 χρόνια από 
τη Μικρασιατική καταστροφή. Ιστορική ανα-
δρομή και καλλιτεχνικό αφιέρωμα από τις 
πολιτιστικές ομάδες της Ένωσης. 

Συμμετέχουν οι μουσικοί: 
Γ. Φωτιάδης, Γ. Καζαντζίδης, Φ. Κοζυράκης, 
Δ. Κανάκη-Χρυσοχοΐδου, Α. Μιμίδης, Π. 
Φωτιάδης, Ν. Κυργιάκης. 
Επιμέλεια-Παρουσίαση: Ράνια Χρυσοχοΐδου 

ΜΟυςιΚΟΧΟρευτιΚη Παραςταςη 

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ιουλία Καραπατάκη
Μια βραδιά με έντεχνα, ρεμπέτικα και 
παλιά λαϊκά τραγούδια

Η Ιουλία Καραπατάκη τραγουδάει όπως γε-
λάει. Με την καρδιά της. Και μπορεί το ευρύ 
κοινό να τη γνώρισε τα τελευταία χρόνια στις 
συναυλίες του Σωκράτη Μάλαμα, όμως ήδη 
από το 2005 τελειώνοντας το σχολείο πήρε 
την κιθάρα της και τραγουδούσε σε μαγαζιά 
στην Αθήνα και την επαρχία.
Κυρίως έντεχνα , ρεμπέτικα και παλιά λαϊκά 
τα οποία τα προσεγγίζει με πολύ σεβασμό και 
πολλή αγάπη. Συμμετέχει επίσης στο μουσι-
κό σχήμα Kompania όπου όπως η ίδια λέει, 
τραγουδάει αυστηρά ρεμπέτικα.  
Συντελεστές:
Αγης Παπαπαναγιώτου (μπουζούκι , κιθάρες, 
φωνή), Καλογιάννης Βεράνης (βιολί, τρομπέτα), 
Άρης Κονιδάρης (πλήκτρα, κιθάρα), Μιχάλης Δάρ-
μας (κοντραμπάσο), Κώστας Σπυράτος (κρουστά), 
Μανώλης Κουταλίδης (ηχοληψία)

ςυναυλια
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Φεστιβάλ πόλης "Φθινοπωρινές Γιορτές" Δήμου Αγ. Δημητρίου   
 facebook.com/autumn.festival

 facebook.com/opap.agdimitriou


