


Σε	μια	χω� ρα	ο� που	ιστορικα� 	η	αι�γλη	και	η	
αθλιο� τητα	 συνυπα� ρχουν	 σε	 μια	 σχε�ση	
ιδιαι�τερα	 αντιφατικη� ,	 τα	 παραγο� μενα	
στον	 το�πο	 τε�χνη	 και	 πολιτισμο� ς,	 ει�ναι	
ι�σως	η	μο� νες	πτυχε�ς	της	ζωη� ς	που	δικαι-
ολογου� ν	την	υπερηφα� νεια.
Αντι�βαρο	 σε	 μια	 ασφυκτικα� 	 βασανι-
στικη� 	 καθημερινο� τητα	 που	 μας	 ε�χει	
σπρω� ξει	 στην	 αναγκαστικη� 	 εξορι�α	 της	
αυτοαπομο� νωσης,	 η	 τε�χνη	 και	 πα� λι	

συστη� νεται	ως		η	μοναδικη� 	παρηγορι�α.
Αυτη� 	την	τε�χνη	-στο	με�τρο	των	δυνατοτη� των	μας-	καλου� μαστε	να	
υπηρετη� σουμε	δια� 	με�σου	των	"Φαληρικω� ν",	θεσμου� 	του	οποι�ου	
επιδιω� κουμε	την	συνεχη� 	αναβα� θμιση� 	του,	υλοποιω� ντας	την	απο� 	
διετι�ας	υπο� σχεση� 	μας.
Η	εξελι�ξιμη	πορει�α	του	θεσμου� ,	αντικατοπτρι�ζει	την	πεποι�θηση� 	
μας	 περι�	 μιας	 διαφορετικη� ς	 αντι�ληψης	 για	 μια	 κοινωνι�α	 πιο	
συ� γχρονη,	πιο	ενεργη� ,	πιο	αποδοτικη� .
Πηγη� 	ε�μπνευσης		η	ι�δια	μας	η	πο� λη	και	το	σημει�ο	αναφορα� ς	αυτη� ς	
η	θα� λασσα,	που	σου	επιτρε�πει	να	φαντασιωθει�ς	το	με�λλον	-πε�ρα	
απο� 	 τον	 παραμορφωτικο� 	 καθρε�πτη	 της	 πολιτικη� ς-	 ως	 πιο	
δημιουργικο� ,	ως	πιο	αισιο� δοξο.
Απο� 	 την	 1η	 Σεπτεμβρι�ου,	 δημιουργω� ντας	 μια	 "ευ� κρατη	 ζω� νη"	
απο� λαυσης,	θα	πλευ� σουμε	πα� λι	ο� λοι	μαζι�	ε�χοντας	ου� ριο	α� νεμο	τον	
μπα� τη.

Ο	Δη� μαρχος
Παλαιου� 	Φαλη� ρου

Διονυ� σιος	Χατζηδα� κης

*	Παρα� λληλα,	θα	η� θελα	θερμα� 	
να	ευχαριστη� σω	τα	με�λη	του	Δ.Σ.
του	ΠΟ.Α.ΚΕ.,		τους	υπαλλη� λους	και
τον	α� μισθο	συ� μβουλο� 	μου
επι�	των	πολιτιστικω� ν	κ.	Ρη� γα	Τζαμτζη� .
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Ένας	δημοφιλη� ς	ηθοποιο� ς,	μια	εξαιρετικη� 	ορχη� στρα	και	μια	

τρυφερη� 	τραγουδι�στρια,	αναλαμβα� νουν	την	ευθυ� νη	να	μας	

ξεναγη� σουν	στον	μαγικο� 	κο� σμο	των	ηχοχρωμα� των	που		

σημα� δεψαν	το	Ελληνικο� 		θε�ατρο	και	κινηματογρα�φο.

Ο	Αλέξανδρος		Μπουρδούμης,	η	Brillante	Classical		

Orchestra		και	η	Ντέπη	Σακελλαρίου,	συλλε�γουν	τραγου� δια		

απο� 	την	εποχη� 	της	αθωο� τητας	και	τα	επανασυστη� νουν	το� σο		

στους	γνω� στες	ο� σο	και	στις	νεο� τερες	γενιε�ς.

Η	παρα� σταση	ει�ναι	αφιερωμε�νη	στα	ερωτικα� 	τραγου� δια	των		

Αττι�κ,	Γιαννι�δη,	Ξαρχα� κου,	Πλε�σσα,	Θεοδωρα� κη,	τραγου� δια	που	

με�νουν	στη	μνη� μη	ως	συ� μβολα	ενο� ς	ονειρικου� 	κο� σμου	που	δεν		

ει�ναι	δυνατο� ν	να	περιγραφει�	αλλιω� ς	παρα� 	μο� νο	με	την	μουσικη� .

Η		Brillante		Classical		Orchestra	η	οποι�α	συνοδευ� ει	τους	δυ� ο		

ερμηνευτε�ς,	υπο� 	την	διευ� θυνση	της	μαε�στρου	Κας		Κατερίνας		

Βαφειάδου,	απαρτι�ζεται	απο� 	αναγνωρισμε�νους	μουσικου� ς,	

καθηγητε�ς	μουσικη� ς	και	σολι�στες	και	ε�χει	συσταθει�	με	σκοπο� 	να	

δω� σει	μια	ξεχωριστη� 	ερμηνει�α	σε	ε�ργα	του	ελληνικου� 	και	

διεθνου� ς	ρεπερτορι�ου.

"Ζητα� τε	να	σας	πω"
Αλέξανδρος	Μπουρδούμης	-	Brillante	Classical		Orchestra	-	Ντέπη	Σακελλαρίου
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Μια	συναρπαστικη� 	μουσικη� 	αναδρομη� 	στην	καριε�ρα	του	

διακεκριμε�νου	πιανι�στα	και	συνθε�τη	που	ποτε�	δεν	

επαναπαυ� θηκε	στις	δα�φνες	του.	

Μια	μουσικη� 	γε�φυρα	που	ενω� νει	το	χθες	με	το	ση� μερα,	περνα� ει	

απο� 	το	ξε�νο	ρεπερτο� ριο	στο	ελληνικο� 	σε	απρο� βλεπτες	μουσικε�ς	

διασκευε�ς,	σε	συνθε�σεις	και	υπε�ροχα	ορχηστρικα� 	τραγου� δια,	

αποδεικνυ� οντας	ο� τι	η	μουσικη� 	ει�ναι	μι�α.	

Ο		εξαι�ρετος	Στέφανος	Κορκολής		αναμοχλευ� ει		το	μουσικο� 	του	

συ� μπαν	το� σο	με	δικα� 	του		τραγου� δια	που	ο	ι�διος	μας	ε�κανε	να	

αγαπη� σουμε	ως	ερμηνευτη� ς,	ο� σο	και		με	διασκευε�ς	κλασικω� ν	

τραγουδιω� ν	που	ο	ι�διος	ε�χει	αγαπη� σει	σαν	να	ει�ναι	δικα� 	του.

Μαζι�	του	η	εξαιρετικη� 	ερμηνευ� τρια	Σοφία	Μανουσάκη	

που	με	την	συγκινητικη� 	της	φωνη� 	δι�νει	μια	νε�α	δια� σταση

στα	τραγου� δια	του	συνθε�τη.

Ερμηνεία:	Σοφία	Μανουσάκη	/	Στέφανος	Κορκολής	

Σαξόφωνο	-	Φλάουτο:	Βασίλης	Δεφίγγος

Κιθάρες	-	Φωνή:	Κωστής	Πυρένης

Εφ'	ο� λης	της	υ� λης
Στέφανος	Κορκολής	-	Σοφία	Μανουσάκη
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Η	Αγι�α	Τετρα� ς	ξανακτυπα� .	

Ο	Γιώργος	Στρατής,	ο	Τέρης	Ιερεμίας,	ο	Γιάννης	Σαρόγλου	

και	ο	Κώστας	Νικολόπουλος	επαναπροσδιορι�ζουν	τη	σχε�ση	

τους	με	το	Παλαιο� 		Φα� ληρο	με	μια	νε�α	εμφα� νιση	στα	

"Φαληρικα� "	με	σκοπο� 	να	σηκω� σουν	“θυ� ελλα”	στον		Μπα� τη.	

Με	την	γνωστη� 		εφηβικη� 	τους	ορμη� 	θα	ηλεκτρι�σουν	την	

ατμο� σφαιρα	συνεπαι�ρνοντας	το	κοινο� 	στους	ρυθμου� ς	των	

sixties,	με	συνε�πεια	οι	θεατε�ς	δυ� σκολα	θα	αντισταθου� ν	στη	

προ� κληση	του	χορου� .																																																											

Ήχοι	απο� 	τις	δικε�ς	τους	γνωστε�ς		επιτυχι�ες,	rock	n΄	roll,	swing,	

και	τραγου� δια	των	Beatles,	Animals,	Rolling	Stones,	

Led	Zeppelin	θα	γεμι�σουν	τον	ουρανο� 	του	Φαλη� ρου.

Συνοδοιπο� ρος	στο	τρελο� 	αυτο� 	party	η	εξαιρετικη� ς	παρουσι�ας	

και	φωνητικω� ν	δυνατοτη� των	ταλαντου� χος		Stellia	Gourloni.

"The	Charms"
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Το	Διάχρονο	Θέατρο	παρουσια� ζει	την	τραγωδι�α	του	Σοφοκλη� 		
“Ηλε�κτρα”	σε	σκηνοθεσι�α	Γιώτας	Κουνδουράκη,	μετα�φραση	
Γιάννη	Γρυπάρη,	μουσικη� 	Γιάννη	Ιωάννου,	
σκηνικα� 	Χάρη	Σεπετζή,	κοστου� μια		Πέτρου	Ζουμπουλάκη
και	χορογραφι�ες	Φαίης		Σούκου.
Η	τραγικο� τητα,	το	πα� θος	για	εκδι�κηση,	η	απο� δοση	της	
δικαιοσυ� νης	ο� πως	μο� νο	ο	με�γιστος	Σοφοκλη� ς	μπορει�		να	
αποτυπω� σει.
Σε	αντι�θεση		με	την		εκδοχη� 		του		Αισχυ� λου	(“Χοηφο� ρες“)		ο� που	
παρεμβαι�νει	η	Θει�α	δικαιοσυ� νη,	η	αντι�δραση	των	
πρωταγωνιστω� ν	ε�χει	ανθρω� πινο	χαρακτη� ρα	και		συνεπω� ς		
περισσο� τερο	τυφλο� 	πα� θος.	Το	ανο� σιο	ε�γκλημα	συντελει�ται		και	
ταυτο�χρονα	ε�ρχεται	η		λυ� τρωση	των	πρωταγωνιστω� ν.	Ο	θρη� νος	
της	Ηλε�κτρας,	η	κομβικη� 	παρε�μβαση	του	πολυαγαπημε�νου	
αδελφου� 	Ορε�στη,	η	συζυγοκτο� νος	Κλυταιμνη� στρα,	και	ο	χορο� ς		
ει�ναι	οι	πρωταγωνιστε�ς	της	αειθαλου� ς	αυτη� ς	τραγωδι�ας.
Ηλε�κτρα:	Μαίρη		Βιδάλη,	Ορε�στης:	Γιάννης		Αϊβάζης	/	
Κώστας	Φραγκολιάς,		Κλυταιμνη� στρα:	Λουκία		Παπαδάκη,			
Αι�γισθος:	Στέλιος	Γεράνης,	Παιδαγωγο� ς:	Πέτρος
Αποστολόπουλος,	Χρυσο� θεμις:	Μαριλένα	Κάραλη	/	Έλενα	
Μιχαλάκη,		Πυλα� δης:	Κώστας	Φραγκολιάς	/	Σάββας	
Σαρμελίδης,	Α	κορυφαι�α:	Καλλιόπη		Βέττα,	Β	κορυφαι�α:	
Μαρία	Γούλα	και	χορο� ς:	Ρούλα	Αντωνοπούλου,	Μαριλένα	
Κάραλη,	Έλενα	Μιχαλάκη,	Αλεξία	Ξυγαλά,
Έλενα	Πετροπούλου,	Δέσποινα	Χοριάτη.

"Ηλε�κτρα"
του	Σοφοκλή
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Μια	μουσικη� 	κρουαζιε�ρα	στις	ηλιο� λουστες	ακτε�ς	της	Μεσογει�ου,	

δροσερη� 	και	μεθυστικη� 	σαν	καλοκαιρινο� 	κοκτε�ιλ!	

Μια	παρα� σταση	με	α� ρωμα	απο� 	γαλλικη� 	φινε�τσα,	ιταλικη� 	φλο�γα,	

ισπανικο� 	πα� θος,	ελληνικο� 	μπρι�ο...	που	συνδε�ει	το� πους	και	

εποχε�ς	με	μια	κοσμοπολι�τικη	δια� θεση.	

Ο	πολυτα� λαντος	Παναγιώτης	Πετράκης,	γνωστο� ς	σε	ο� λους	για	

τις	εξαιρετικε�ς	ικανο� τητες	στο	μιου� ζικαλ	-και	ο�χι	μο� νο-	συναντα� 	

στην	σκηνη� 	την	μαγευτικη� 	performer	Τίνα	Αλεξοπούλου	

και	τον	ξεχωριστο� 	τενο� ρο	Κώστα	Μπουγιώτη	σε	μια	

μουσικοχορευτικη� 	παρα� σταση	αξιω� σεων.	

Οι	ρυθμοι�	του	τσα-τσα,	του	μα� μπο,	της	σα� μπα,	της	ρου� μπα,	της	

μπο�σα	νο� βα,	του	τα� γκο	αναμειγνυ� ονται	αρμονικα� 	με	υπε�ροχες,	

ελληνικε�ς	και	διεθνει�ς	κλασσικε�ς	μελωδι�ες	απο� 	το	μιου� ζικαλ,	

τον	κινηματογρα�φο,	τα	παλια� 	45α� ρια,	ακο� μα	και	την	οπερε�τα	

και	τις	καντσονε�τες	σε	ε�να	μουσικο� 	μπλε�ντερ	με	ευφα� νταστες	

ενορχηστρω� σεις.

Ενορχηστρω� σεις/Διευ� θυνση	Ορχη� στρας:

Κωνσταντίνος	Παγιάτης	

Χορογραφι�ες	-	Κοστου� μια:	Ευδοκία	Βεροπούλου	

Καλλιτεχνικη� 	Διευ� θυνση:	Ιωάννης	Τρουλλινός

Συμμετε�χει	5μελη� ς	ορχη� στρα

Dolce	Vita	–	Music	Show
Παναγιώτης	Πετράκης	–	Τίνα	Αλεξοπούλου	–	Κώστας	Μπουγιώτης



Τ
ετ
ά
ρ
τη

,		
	6
		Σ
επ
τε
μ
β
ρ
ίο
υ

Το		καλυ� τερο		ι�σως		ε�ργο		των	Γιώργου	Βάλαρη	και	Στέλιου	

Παπαδόπουλου,	ει�ναι	μια		ξεκαρδιστικη� 		κωμωδι�α		

αναπα� ντεχων	καταστα� σεων	και	ανατροπω� ν.

Διαδραστικη� 	κωμωδι�α	με	α� ρωμα	ελληνικη� ς	ταινι�ας	του	΄60

και	θε�μα	τον	ε�ρωτα	αλλα� 	και	τον	γα� μο	σε	περι�οδο	κρι�σης.

Το	ε�ργο	εξετα� ζει	τις	συ� γχρονες	σχε�σεις	των	ζευγαριω� ν	ο� πως	

ε�χουν	διαμορφωθει�	στη	σημερινη� 	νεοελληνικη� 		πραγματικο� τητα	

με�σα	απο� 	τις	εμπειρι�ες	δυ� ο	ζευγαριω� ν	που	γνωρι�ζονται	απο� 	

μικρα� 	παιδια� 	και	μεγαλω� νοντας	ο�χι	μο� νο		διατηρου� ν	σχε�σεις	

αλλα� 	γι�νονται	και	κουμπα� ροι.

Χιου� μορ,	συγκι�νηση,	τρυφερο� τητα	ει�ναι	τα	στοιχει�α

που	διαπερνου� ν	την	ευφυε�στατη	αυτη� 	κωμωδι�α.

Σκηνοθεσι�α:	Γιώργος	Βάλαρης	–	Γιώργος	Ματαράγκας

Μουσικη� :		Γιούρι		Στούπελ

Σκηνικα� 	-	Κοστου� μια:		Παναγιώτης		Μανίκας

Φωτισμοι�:	Παναγιώτης	Ψύχας

Ερμηνευ� ουν	οι	ηθοποιοι�:

Ανδρομάχη	Μακροπούλου,	Δανάη	Αγγελάτου,

Γιώργος		Ματαράγκας,	Πέτρος		Ξεκούκης.

Σ'	αγαπα�ω	αλλα� ...
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Ένα		μουσικο� 	οδοιπορικο� 		που	περιλαμβα� νει		λο�γο,	εικο� να,	τραγου� δι,	
με	α� ξονα	δυ� ο	εμβληματικε�ς		μορφε�ς		της		λαϊκη� ς		μας		μουσικη� ς.	
Τον		Σταυ� ρο		Κουγιουμτζη� 		και		τον		Γιω� ργο		Ζαμπε�τα.
Έχοντας	μια	σχεδο� ν	παρα� λληλη	καλλιτεχνικη� 	πορει�α	ο	Μικρασια� της	
Σταυ� ρος	και	ο	Αιγαλεω� της		Γιω� ργος,		συνε�δεσαν	τα	ονο� ματα� 	τους		με	
την	τυ� χη,	την		πορει�α	και	το	υ�φος	του	ελληνικου� 	λαϊκου� 	τραγουδιου� .	
Όλα	αυτα� 	ειδωμε�να	με�σα	απο� 	την	ευαι�σθητη	καλλιτεχνικη� 	ματια� 	της	
Άννας		Μπιθικώτση	οι		προσωπικε�ς	εμπειρι�ες		της	οποι�ας	καθιστου� ν	
το	δι�ωρο	της	συναυλι�ας	ε�να	αποκρυπτογραφημε�νο		μυστικο� ,	ακριβο� 	
δω� ρο	στους		τυχερου� ς	θεατε�ς	της		συναυλι�ας.
Μια	απο� τιση	τιμη� ς	σε	δυ� ο	τερα� στιους	καλλιτε�χνες	που	μοιρα� σθηκαν		
με	ο� λους	μας	τα	πνευματικα� 	τους	παιδια� ,	μας	παρει�χαν	το		δικαι�ωμα	
στη	με�θεξη	του� 	να	τα	σιγοψιθυρι�σουμε,	πριν	ταξιδε�ψουν	“ελευ� θερα	
κι	ωραι�α”	στην	αθανασι�α.
Ευγενικη� 	συμμετοχη� :	Γυναικεία	Χορωδία	Δήμου	Παλ.	Φαλήρου	
"Νηρηίδες"	υπο� 	τη	Διευ� θυνση	της	κας	Κατερίνας	Βασιλικού
Καλλιτεχνικη� 	επιμε�λεια:		Άννα		Μπιθικώτση
Ερμηνευτε�ς:
Κώστας	Σμοκοβίτης,	Σωτήρης	Δογάνης,	Έλσα	Αφεντάκη
Διευ� θυνση	ορχη� στρας:	Νίκος		Στρατηγός
Πια� νο:	Ο	Μαε�στρος	και	Συνθε�της	Νίκος	Στρατηγός
Μπουζου� κι:	Μανώλης	Μιχαλάκης
Κρουστα� :	Σπύρος	Γλένης
Κιθα� ρα:	Σπύρος	Κονσολάκης
Επιμε�λεια	προβολη� ς	βι�ντεο:	Κώστας	Νικολόπουλος

Ήρθαν	απο�ψε	στα	σκαλοπα� τια	μου,
ελευ� θεροι	κι	ωραι�οι...
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Το		ε�ργο		αναφε�ρεται		στον	βι�ο	του	μυθοποιου� 	και	μυθογρα�φου	

Αισω� που,	την	εποχη� 	που	η� ταν	δου� λος	του	φιλοσο�φου	Ξα� νθου	

στη	Σα� μο.	Τα		στοιχει�α	ε�χουν	αντληθει�		απο� 		την	σχετικη� 		

εργασι�α		του	μοναχου� 	του	14ου	αιω� να		Μα� ξιμου		Πλανου� δη

ο	οποι�ος		ε�χει		χρησιμοποιη� σει		ως	πηγε�ς	τον	Ηρο� δοτο,	

τον	Πλα� τωνα	και		τον	Αριστοτε�λη.	Το		διαβρωτικο� 		χιου� μορ	του	

Αισω� που	ως		γνωστο� ν		διε�ρχεται	με�σα	απο� 	τους		πρωτο� τυπους		

διαλο�γους	κυρι�ως	αυτω� ν		μεταξυ� 	ζω� ων.	Στο	συγκεκριμε�νο	ε�ργο		

αποδοκιμα� ζεται		η	βι�α,	η	απα� τη,	η	αυθαιρεσι�α,	η	προδοσι�α,

η	ματαιοδοξι�α,	η	αλαζονει�α,	η	ψευδολογι�α,	και	η		πλεονεξι�α.

	Αντι�στοιχα,	διδα� σκεται		η		ανθρωπια� ,	η	αγα� πη	η	ελευθερι�α,	

η	αυτοθυσι�α,	η	ανιδιοτε�λεια,	η		περιφρο� νηση	του		χρη� ματος,	

η	ε�γνοια	για	τους		καταφρονεμε�νους		και	τους		ταπεινου� ς.

Απο� δοση	κειμε�νου:		Ροζίτα		Σώκου	-	Φαίδων		Γεωργίτσης

Σκηνικα� 	&	κοστου� μια:	Μαρί		Καρπαντιέ

Μουσικη� :		Γιάννης		Γιοκαρίνης

Σκηνοθεσι�α:	Φαίδων	Γεωργίτσης

Παι�ζουν:		Φαίδων	Γεωργίτσης,	Δημήτρης	Δαμιανός,	

Ραφαέλλα	Γεωργίτση,	Κατερίνα	Μελίτη,

Κωνσταντίνα	Βαρβαρήγου	και	ο	Σοράν.

Ο	φιλο� σοφος		Ξα� νθος
και	ο	δου� λος	του	Αι�σωπος
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Συνεχι�ζοντας		την		παρα� δοση		της		μετα� κλησης		εκπροσω� πων		

του		λυρικου� 	τραγουδιου� 	στις	εκδηλω� σεις	των	"Φαληρικω� ν",

ο		γνωστο� ς		νεαρο� ς	τενο� ρος		Σταύρος		Σαλαμπασόπουλος,	

και	ο	πιανι�στας	Γιώργος	Τσοκάνης		συνοδει�α	τριω� ν	μουσικω� ν	

και	μιας	σοπρα� νο,	μας	ξεναγου� ν	σε	μια	σειρα� 	απο� 	αγαπημε�να	

κλασσικα� 	ιταλικα� ,	γαλλικα� ,	ισπανικα� ,	και	ρω� σικα	τραγου� δια,	

ελληνικα� 	και	ξε�να	μιου� ζικαλ,	καντσονε�τες	και	α� ριες	απο� 	ο� περες	

για	να	καταλη� ξουν	σε	τραγου� δια	των	πιο	γνωστω� ν	Ελλη� νων	

συνθετω� ν,	ο� πως		Μα� νος		Χατζιδα� κις,	Μι�κης		Θεοδωρα� κης,	

Γιω� ργος		Μουζα� κης,	Μι�μης		Πλε�σσας,	Γιω� ργος	Χατζηνα� σιος,	

Σταυ� ρος		Ξαρχα� κος.	

Πια� νο	-	Πλη� κτρα	-	Μουσικη� 	Επιμε�λεια	-	Ενορχη� στρωση:

																																										Γιώργος	Τσοκάνης

												Πλη� κτρα:											Μαρίνα	Τσοκάνη

												Τυ� μπανα:											Χρήστος	Αλεξόπουλος

												Βιολι�:																			Γιάροσλαβ	Τοκάρεφ

Αυτο� 	ει�ναι	αγα� πη...
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Συμπληρω� νοντας	ε�ξι	χρο� νια	καλλιτεχνικη� ς	παρουσι�ας		η	

ορχη� στρα	Μετροπόλιταν	του	ο� μορου	Δη� μου	Αγι�ου	Δημητρι�ου,	

γνω� ριμη	πλε�ον	στο	φιλοθεα� μον	κοινο� 	του	Παλαιου� 	Φαλη� ρου	

επισκε�πτεται	για	δευ� τερη	φορα� 	τον	φιλο� ξενο	χω� ρο	του	Μπα� τη	

φε�ρνοντας	στις	αποσκευε�ς	της	ε�να	σπουδαι�ο	ολοκληρωμε�νο	

μουσικο� 	ε�ργο	με	τι�τλο	"Θε�λω	να	τα	πω".

Η	πολυπληθη� ς	αυτη� 	σπουδαι�α	ορχη� στρα	προσεγγι�ζει	με	τον	

προση� κοντα	σεβασμο� 	και	την	καλλιτεχνικη� 	επα� ρκεια	που	την	

διακρι�νει,	ο� λα	τα	εξε�χοντα	μουσικα� 	ε�ργα	που	στιγμα� τισαν	το	

καλλιτεχνικο� 	τοπι�ο	της	χω� ρας	κατα� 	το	δευ� τερο	η� μισυ

του	20ου	αιω� να.

Οι	πε�ντε	διαφορετικε�ς	θεματικε�ς	και	οι	δεκα� δες	συναυλι�ες	στο	

ενεργητικο� 	της	ορχη� στρας		αλλα� 	και	η	ευγενικη� 		συμμετοχη� 	της	

υπε�ροχης	χορωδίας	του	Ωδείου	Αγίου	Δημητρίου,	εγγυω� νται	

μια	βραδια� 	υψηλη� ς	αισθητικη� ς	και	ακουστικη� ς	απο� λαυσης.

Θε�λω	να	τα	πω
Ορχήστρα	Μετροπόλιταν
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Με	εμφανι�σεις	σε	Η.Π.Α	(	Garnegie	Hall		Νε�ας	Υο� ρκης	),	Κυ� προ,	

Τουρκι�α,	Ρουμανι�α,	Βουλγαρι�α,	στο	ιστορικο� 	θε�ατρο	Ρωσικου� 	

Δρα� ματος	στη	Οδησσο� ,	στο	Μουσει�ο	Santorio	στην	Τεργε�στη,	

στο	Ηρω� δειο,	στο	Με�γαρο	Μουσικη� ς	Αθηνω� ν	και	το	αντι�στοιχο	

της	Θεσσαλονι�κης,	οι	δυ� ο	παγκο�σμιας		ακτινοβολι�ας		Ελληνι�δες,	

εκπλη� ττουν		με	τις	φωνητικε�ς	τους	δυνατο� τητες,	την	σκηνικη� 	

τους		παρουσι�α	και		την	ποικιλι�α		του	ρεπερτορι�ου	τους.			

Με	δυνατο� τητα	να	τραγουδου� ν	σε	πα� νω	απο� 	20	γλω� σσες	

και	διαλε�κτους,	περιπλανω� νται	σε	ε�να	ευρυ� τατο	φα� σμα		

τραγουδιω� ν	που	περιλαμβα� νει	απο� 	το	σπαραγμο� 	του	

πορτογαλε�ζικου	fado,	με�χρι	ακου� σματα	της	Κα� τω	Ιταλι�ας,	

και	απο� 	το	μυστη� ριο	της	Βαλκανικη� ς	πολυφωνι�ας,	

τον	πλου� το	της	ελληνικη� ς	παρα� δοσης	και	τα	παραδοσιακα� 	

Θρακιω� τικα	με�χρι	τα	αμερικα� νικα	blues.

Μαζι�	τους	επι�	σκηνη� ς,	αναλαμβα� νοντας	το	rhythm	section,	

ο	Αλέξης	Αποστολάκης	στα	τυ� μπανα

και	ο	Χρήστος	Τσαπράζης	στο	κοντραμπα� σο.

Recital
Ελένη		και	Σουζάνα		Βουγιουκλή
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Η		Ελληνικη� 	κλασσικη� 	κωμωδι�α	ε�χει	να	επιδει�ξει	σωρει�α		
αριστουργημα� των.	Η	υπογραφη� 	του	Αλέκου	Σακελλάριου,	
του	μεγα� λου		αυτου� 	ανανεωτη� 	της	μεταπολεμικη� ς	νεοελληνικη� ς		
κωμωδι�ας,	εγγυα� ται	την	σατυρικη� 	επα� ρκεια	της	παρα� στασης.	
Την	αρτιο� τητα	αυτη� ς	ε�ρχεται	να	ενισχυ� σει	η	παρουσι�α	του	
Κώστα	Αρζόγλου	ο	οποι�ος	ε�χει	την	σκηνοθετικη� 	επιμε�λεια.
Η		ιστορι�α	εξελι�σσεται	στην	περι�οδο	της		δικτατορι�ας,	
ο� που	στο	σπι�τι	ενο� ς	φιλη� συχου	νιο� παντρου	ζευγαριου� ,	
εισβα� λλει	ο	αδελφο� ς	της	γυναι�κας	μετατρε�ποντας	το	υπο�γειο	
σε	κε�ντρο	αντιδικτατορικη� ς	δραστηριο� τητας!
Οι	εξελι�ξεις	ει�ναι	ραγδαι�ες	και	η	ευρηματικη� 	πε�να	του	
Σακελα� ριου	βρι�σκει	την	αφορμη� 	να	σκαρω� σει	ανατρεπτικε�ς	
καταστα� σεις	με	κωμικη� 	εξε�λιξη.
Συντελεστε�ς:
Σκηνοθεσι�α:	Κώστας		Αρζόγλου
Σκηνικα� 	-	Κοστου� μια:	Κούλα	Γαλιώνη
Βοηθο� ς	Σκηνοθε�τη:	Νερίνα	Καμπασάκη
Παι�ζουν	οι:
Μάκης	Πατέλης,	Μιχάλης	Μαρκάτης,	Μαρία	Αντουλινάκη,	
Γιώργος	Μπανταδάκης,	Αθανασία	Καλογιάννη,	
Γιώργος	Κοντογιάννης,	Μαρία	Γιουρμερτάκη.

"Ο	Μανωλα� κης	ο	βομβιστη� ς"
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Φο�ρος	τιμη� ς	στην	πο� λη	του	πο� νου	και	στην	μεγαλυ� τερη	εθνικη� 		

συμφορα� 	των	νεο� τερων	χρο� νων.

Η		πολυετη� ς	και	πολυσχιδη� ς	παρουσι�α	του	Πασχάλη	Τόνιου	

στα	πολιτιστικα� 	πρα� γματα,	η	στε�ρεη	φωνη� 	του	και	η	ακο� ρεστη		

αναζη� τηση	στα	τρι�σβαθα	της		λαϊκη� ς	μας		μουσικη� ς	εγγυω� νται		

μια	μουσικη� 	παρα� σταση	γεμα� τη	συγκινησιακη� 	φο� ρτιση,	

αντα� ξια	του	θε�ματος	στο	οποι�ο	ει�ναι	αφιερωμε�νη.

Παρα� λληλα	η	εμβληματικη� 	παρουσι�α	του	χαρισματικου� 		

Γρηγόρη		Βαλτινού,	αποπειρα� ται	να	μεταφε�ρει	την	αυ� ρα	

της		τραγικο� τητας,	χρησιμοποιω� ντας	ως	ο�χημα	την	θεατρικη� 	

του		παιδει�α	και	το	κυ� ρος	που	τον		περιβα� λλει	απο� 	την		πολυετη� 		

μεστη� 		παρουσι�α	του	στον	θεατρικο� 		χω� ρο.

Οι	δυ� ο	πρωταγωνιστε�ς	της	συναυλι�ας	με	την	συνδρομη� 	της		

ορχη� στρας	αποτελου� μενη	απο� 	βιολι�,	κρουστα� ,	ου� τι,	κανονα� κι		

αναμοχλευ� ουν	μνη� μες	και	μας	προσφε�ρουν	με	μοναδικο� 	τρο�πο		

τα	θρυλικα� 	πια		τραγου� δια,	απο� 	το		"Στο΄πα	και	στο	ξαναλε�ω"		

και	το	"Τζιβαε�ρι"	με�χρι	το	"Δεν	σε	θε�λω	πια"	και	το

"Σ΄αγαπω� 		γιατι�	ει�σαι	ωραι�α".

Σμυ� ρνη		μου		σε		τραγουδω�
Πασχάλης		Τόνιος	–	Γρηγόρης		Βαλτινός
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Ένα	ανατρεπτικη� ς	ε�μπνευσης	σενα� ριο.	Ένα	δραματικα� 	
καυστικο� 	σχο� λιο	για	τον	συ� γχρονο	τρο�πο	ζωη� ς.
Μια	αιχμηρη� 	αναφορα� 	στις	ανθρω� πινες	αξι�ες	που	χα� νονται.
Το	“2047”	το		πιο	προ� σφατο	ε�ργο	του	συγγραφε�α-ηθοποιου� -
σκηνοθε�τη	Ιάκωβου	Μυλωνά	(ο� πως	α� λλωστε	προϊδεα� ζει	και	
ο	τι�τλος	του)	ει�ναι	μια	μελλοντολογικη� 	ατε�νιση,	που	βασι�ζεται	
σε	μια	παρου� σα	διαπι�στωση.	Η	σκηνοθετικη� 		προσε�γγιση,	
κατορθω� νει	να	διαχειρισθει�	το	απρο� βλεπτο	σενα� ριο		
με	περιπαιχτικη� 	δια� θεση,	χωρι�ς	ταυτο�χρονα	να	εκδηλω� νει	
την	προ� θεση	συγκα� λυψης	των	πικρω� ν		επισημα� νσεων.
Το	εντυπωσιακο� 	με	το	συγκεκριμε�νο	ε�ργο,	ει�ναι	ο� τι	η	κορυ�φωση		
δεν	επιτυγχα� νεται	α� παξ,	αλλα� 	ανανεω� νεται	συνεχω� ς	κρατω� ντας		
τον	θεατη� 	σε	εγρη� γορση.
Εν	κατακλει�δι	ε�να	λαμπρο� 	συ� γχρονο	ε�ργο,	με	κυ� ρια	εφο� δια	
την	πρωτοτυπι�α	και	την	διαρκη� 	ε�κπληξη.
Κει�μενο	-	Σκηνοθεσι�α:	Ιάκωβος		Μυλωνάς
Σκηνικα� 	-	Κοστου� μια:	Κωνσταντίνος		Μητροβγένης
Φωτισμοι�:	Κίρκη		Αθανασιάδου
Καλλιτεχνικη� 	επιμε�λεια:	Μαρία		Τσολάνα
Βοηθο� ς	παραγωγη� ς:	Κατερίνα		Σουίπα
Ερμηνευ� ουν	οι:	Ι.	Μυλωνάς,	Α.	Βαλκώνη,	
Κ.	Τριανταφύλλου,	Κ.	Μητροβγένης,	Ι.	Θεοδωροπούλου,	
Θ.	Χαμπέρης,	Κ.	Βελέντζας
Βοηθο� ς	σκηνοθε�τη:	Μυρτώ	Ντέντε	

"2047"
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Η	μουσικη� 	συνυ� παρξη	της	Καλλιόπης	Βέττα	με	τον	
Χάικ	Γιαζιτζιάν	ει�ναι	ε�να	μουσικο� 	ταξι�δι	που	περνα� 	με�σα	απο� 	
οικει�ες	μνη� μες,	αλλα� 	και	απο� 	πρωτο�γνωρα	και	ασυνη� θιστα	
ηχητικα� 	μονοπα� τια.
Η	Καλλιόπη	Βέττα	ει�ναι	η	Ελληνι�δα	τραγουδι�στρια	η	οποι�α	
ε�χει	συνεργαστει�	με	τους	Nicola	Piovani,	Loreena	Mc	Kennit,	
Philippe	Eidel,	κ.α� .	και	η	οποι�α	με	τις	βαθια� 	συναισθηματικε�ς	της	
ερμηνει�ες		καθηλω� νει	και	συγκινει�	το	κοινο� 	της.	
Έχει	επι�σης	μια	σημαντικη� 	δισκογραφι�α	και	συμμετοχε�ς	σε	
διεθνει�ς	συλλογε�ς.	Η	μακρο�χρονη	συνεργασι�α	της	με	τον	Μι�κη	
Θεοδωρα� κη	ει�χε	σαν	αποτε�λεσμα,	το	2016	να	κυκλοφορη� σει	το	
cd-βιβλι�ο	με	τι�τλο	«Στους	Δρο� μους	του	Μι�κη».	
Ο	Χάϊκ	Γιαζιτζιάν	γεννη� θηκε	στην	Συρι�α	απο� 	γονει�ς	Αρμε�νιους.	
Η	καταγωγη� 	του,	οι	καταβολε�ς	και	οι	παιδικε�ς	του	μνη� μες,	
μπολιασμε�νες	απο� 	τον	πολιτισμο� 	της	Ανατολικη� ς	Μεσογει�ου,	
τον	οδη� γησαν	στο	να	υφα� νει	την	τερα� στια	μουσικη� 	παρα� δοση	
της	Αρμενι�ας	και	της	Με�σης	Ανατολη� ς	με	τους	μουσικου� ς	
ιδιωματισμου� ς	της	Δυ� σης.	Με	το	ου� τι	και	τη	φωνη� 	του	ανοι�γει		
νε�ους	δρο� μους	σε	μια	μουσικη� 	που	ο� σο	ορι�ζεται	γεωγραφικα� ,	
το� σο	παγκο�σμια	ει�ναι	ταυτο�χρονα.
Όλα	τα	παραπα� νω	στοιχει�α	ει�ναι	ολοζω� ντανα	στις	συναυλι�ες	
της	Καλλιόπης	Βέττα	και	του	Χάικ	Γιαζιτζιάν	ο� που	το	ε�θνικ	
συναντα� 	αυτοσχε�διες	συλλη�ψεις	και	τελικα� 	φτα� νει	σε	ε�να	
υψηλο� 	καλλιτεχνικο� 	επι�πεδο.

"Στις	Γειτονιε�ς	του	Κο� σμου"
Καλλιόπη	Βέττα	&	Χάϊκ	Γιαζιτζιάν
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Δυ� ο	κορυφαι�οι	συνθε�τες	και	πιανι�στες	επι�	σκηνη� ς.

Γιώργος		Ανδρέου	και	Γιώργος		Καζαντζής.

Ο	Γιω� ργος		Ανδρε�ου	με		ε�ντεκα	προσωπικου� ς	δι�σκους	και	

συνεργασι�ες	με	τους		Ε.	Τσαλιγοπου� λου,	Ε.	Βιτα� λη,

Τ.	Τσανακλι�δου,	Γ.	Νταλα� ρα,	Δ.	Μπα� ση,	Χ.	&	Π.	Κατσιμι�χα,

Π.	Θαλασσινο� ,	Α.	Μα� νου,	Μ.	Φραγκου� λη	κ.α.		ο� πως	και

ο	Γιω� ργος	Καζαντζη� ς	με	δεκαπε�ντε	προσωπικου� ς		δι�σκους	και	

συνεργασι�ες	με	Δ.	Γαλα� νη,	Λ.	Καλημε�ρη,	Χ.	Θηβαι�ο,	Ο.	Περι�δη,	

Σ.	Ανδρεα� το,	Α.	Μπα� μπαλη,	Β.	Λε�κκα,	Δ.	Ζερβουδα� κη,	

Φ.	Βελεσιω� του,	Κ.	Μακεδο� να,	κ.α.	θα	περιδιαβου� ν	ο� λη	τη	

συ� γχρονη	ελληνικη� 	δισκογραφι�α	και	τους	σημαντικο� τερους	

σταθμου� ς	αυτη� ς	απο� 	το	1990	με�χρι	ση� μερα.

Μαζι�	τους	τε�σσερις	σημαντικοι�	μουσικοι�	και	δυ� ο	πασι�γνωστες		

φωνε�ς,	ο		μοναδικο� ς	Βασίλης		Λέκκας	και	η	εξαιρετικη� 	

Κορίνα		Λεγάκη,	σε	ε�να	απα� νθισμα	του	ελληνικου� 	τραγουδιου� 	

σε	συνθε�σεις	των	Μα� νου	Χατζιδα� κι,	Μι�κη	Θεοδωρα� κη,	Σταυ� ρου		

Ξαρχα� κου,	Θα� νου	Μικρου� τσικου,	Γιω� ργου	Ανδρε�ου,	

Δημη� τρη	Λα� γιου,	Γιω� ργου	Κουρουπου� 	και	α� λλων

σπουδαι�ων		δημιουργω� ν,	σε		μια	ε�ξοχη	συναυλι�α.

"Τα	τραγου� δια	του	ανε�μου"



Καλλιτεχνικη� 	επιμε�λεια	εκδηλω� σεων

Επιμε�λεια	εντυ� που	-	κει�μενα

Ρη� γας	Τζαμτζη� ς

Ζωγραφικη� 	"Φλοι�σβου"

Χριστια� να	Μπαρμπετσε�α

Παραγωγη� 	εντυ� που

Αντω� νης	Καρακωνσταντη� ς

LAB

Στο χώρο των εκδηλώσεων
το Περίπτερο του Κοινωνικού Παντοπωλείου

θα περιµένει τη δική σας προσφορά
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 



Πολιτιστικό	&	Αθλητικό	Κέντρο
Δήμου	Παλαιού	Φαλήρου

Τερψιχο� ρης	51	&	Αρτε�μιδος
Τηλ:	210	9844	092	-	213	2020	355

kepoa2004@yahoo.gr


