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Μια απο�  τις πιο γνωστε�ς ρη� σεις που 
αποτυπω� νουν την αγωνι�α για βαθμιαι�α 
ανοδικη�  εξε�λιξη, αναφε�ρει ο� τι "ο εχθρο� ς του 
καλου�  ει�ναι το καλυ� τερο".
Εα� ν υπη� ρχε ε�στω και μια αμφιβολι�α για την 
ορθο� τητα του αξιω� ματος αυτου� , αι�ρεται απο�  
την προσεκτικη�  παρατη� ρηση της πορει�ας των 
"Φαληρικω� ν" στο Δη� μο μας. 
Πρα� γματι, χωρι�ς να παρεκκλι�νουμε απο�  τον 
αρχικο�  στο�χο που περικλει�εται στο δι�πτυχο 
ποιο� τητα και δια� ρκεια, ε�νας αντικειμενικο� ς 
παρατηρητη� ς διαπιστω� νει μια συνεχη�  
βελτι�ωση, που ε�χει ως επακο� λουθο την ο� λο και 
πιο διευρυμε�νη εκτι�μηση και αποδοχη�  των 
"Φαληρικω� ν" εκ με�ρους των συμπολιτω� ν μας.
Το τελευται�ο, μας χαροποιει� ιδιαιτε�ρως, διο� τι η 
ο� λη προσπα� θεια απευθυ� νεται στον δημο� τη και 
μο� νο σε αυτο� ν, ο οποι�ος, με�σα απο�  τα 
"Φαληρικα� " επιδιω� κουμε να εισπρα� ξει την 
μεγαλυ� τερη δυνατη�  ωφε�λεια, ευχαρι�στηση και 
ικανοποι�ηση. Η αλη� θεια ει�ναι ο� τι η επιτυχι�α 
δημιουργει� περισσο� τερες ευθυ� νες και του� το 
διο� τι προκαλου� νται αυξανο� μενες προσδοκι�ες.
Στις προσδοκι�ες αυτε�ς ει�μαστε ε�τοιμοι να 
ανταπεξε�λθουμε και σε αυτο� ν τον τομε�α, πο� σο 
μα� λλον ο� ταν ει�ναι γνωστο�  ο� τι η τε�χνη και ο 
πολιτισμο� ς παρη� χθησαν σε αυτη�  την χω� ρα και 
παρα� λληλα εκτο� ς του ο� τι οφει�λουν να 
σαγηνευ� ουν, ε�χουν την ιδιο� τητα να 
αντιδιαστε�λλονται με το εκα� στοτε σκυθρωπο�  
κοινωνικο�  γι�γνεσθαι στη χω� ρα μας.

Ο Δη� μαρχος
Παλαιου�  Φαλη� ρου

Διονυ� σιος Χατζηδα� κης
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Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου

Τα κύματα της θάλασσας

Μετα�  την εξαιρετικη�  επιτυχι�α και την 

ενθουσιω� δη αποδοχη�  που του επεφυ� λαξε το 

Φαληριω� τικο κοινο� , ο τενο� ρος Σταύρος	

Σαλαμπασόπουλος ε�χοντας ερμηνευ� σει 

ρο� λους κλασικου�  και συ� γχρονου ρεπερτο-

ρι�ου σε Ιταλι�α, Γαλλι�α, Γερμανι�α και Ελλα� δα 

και με συμμετοχη�  σε ελληνικα�  και διεθνη�  

Φεστιβα� λ, επιστρε�φει στον Μπα� τη και με 

συνοδει�α εκλεκτω� ν μουσικω� ν, παρουσια� ζει 

ε�να δροσερο�  προ�γραμμα με κλασσικε�ς μελω-

δι�ες καντσονε�τες, ο� περα, μιου� ζικαλ, μουσικη�  

κινηματογρα� φου, μεγα� λες επιτυχι�ες Ελλη� -

νων συνθετω� ν καθω� ς και τραγου� δια απο�  τη 

προσωπικη�  του πορει�α.

Ως guest star εμφανι�ζεται εκπρο� σωπος των 

νε�ων δυνα� μεων του λυρικου�  τραγουδιου�  η 

εκθαμβωτικη�  σοπρα� νο Κάτια	Πάσχου.

Στη συναυλι�α συμμετε�χει  επι�σης η γνωστη�  

μας γυναικει�α χορωδι�α  "Νηρηι�δες"  Παλαιου�   

Φαλη� ρου, υπο�  την διευ� θυνση και διδασκαλι�α 

της κας Κατερι�νας Βασιλικου� .

Στην πολυμελη�  ορχη� στρα που συνοδευ� ει 

τους τραγουδιστε�ς την μουσικη�  επιμε�λεια  

ε�χει Γιω� ργος Τσοκα� νης, ο οποι�ος ταυτο�χρο-

να παι�ζει πια� νο και συνθεσα� ιζερ.



Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου

Που 'ναι τα χρόνια,
       ωραία χρόνια...

Ο Θεσσαλονικε�ας Σταύρος	 Κουγιουμτζής, 
υπη� ρξε μια τερα� στια προσωπικο� τητα της 
ελληνικη� ς μουσικη� ς σκηνη� ς που α� φησε ανε-
ξι�τηλα δει�γματα του αστει�ρευτου ταλε�ντου 
του με τραγου� δια - διαμα� ντια.
Με αφορμη�  αυτα�  τα τραγου� δια, καθρε�πτη 
μιας ολο� κληρης εποχη� ς, εκει�νης, της δεκα-
ετι�ας του ΄60, ο Γιώργος	 Φρατζεσκάκης 
μετουσιω� νει στι�χους και μελωδι�ες  σε απλε�ς 
καθημερινε�ς ιστορι�ες ανθρω� πων που κυνη-
γου� ν το ο� νειρο για μια καλυ� τερη ζωη� ,  κατα-
γρα� φει ευ� θυμα περιστατικα� , μνη� μες απο�  τις 
το� τε γειτονιε�ς και τις πι�κρες ενο� ς λαου�  που 
αγωνιου� σε να σταθει� στα πο� δια του.

Μουσική	–	Τραγούδια:
Σταυ� ρος Κουγιουμτζη� ς
Κείμενα		-		Σκηνοθεσία:
Γιω� ργος Φρατζεσκα� κης
Σκηνικά		-		Κοστούμια:
Σα� ββας  Πασχαλι�δης
Βοηθός		Σκηνοθέτη:
Ελε�νη Βουτυρα�
Διασκευή	τραγουδιών	-	Ενορχήστρωση:
 Κω� στας Χαριτα� τος
Παίζουν	οι	ηθοποιοί	:
Για� ννης Παπαθανα� σης,
Κορι�να Αλεξανδρι�δου
Χριστι�να Κωνσταντινι�δου,
Αντω� νης Βαρθαλι�της, Σμαρα� γδα Τσι�ρκα,
Δημη� τρης Πα� σιος, Στεφανι�α Δρα� κου,
Γιω� ργος Φρατζεσκα� κης



Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου

Και χωρίς τα φτερά
δεν φοβάμαι...

Δυ� ο σπουδαι�οι μουσικοι�, δυ� ο ιδιαι�τερα δημο-

φιλει�ς καλλιτε�χνες που ακτινοβολου� ν στο 

καλλιτεχνικο�  στερε�ωμα, δυο�  μεγα� λοι τρα-

γουδοποιοι� και ερμηνευτε�ς τιμου� ν με την 

παρουσι�α τους τα  "Φαληρικα�   2018".

Με διαφορετικε�ς αφετηρι�ες αλλα�  με κοινο�  

στο�χο την προση� λωση στην ποιο� τητα, και 

την συνε�πεια να διακρι�νει την πολυετη�  

παρουσι�α τους στον καλλιτεχνικο�  χω� ρο, 

εξασφαλι�ζουν ο� τι η επι�σκεψη�  τους στην 

πο� λη μας, θα αποτελε�σει κορυφαι�ο μουσικο�  

και πολιτιστικο�  γεγονο� ς.

Τα "Σμυρναίικα	 τραγούδια" θα πετα� ξουν  

πλα� ι στον "Ήλιο	 Θεό" και τα "Καράβια	

Χιώτικα" θα περα� σουν δι�πλα απο�  εκει� που  

"Οι	γωνιές	παίρνουν	φωθιά", το "Ανάθεμά		σε" 

θα ακουστει� ως της "Γαμβούσας	 τ΄ακρω-

τήρι" το "Εισιτήριο	 	στην	τσέπη" θα φθα� σει 

ως τις Χανιω� τικες Μαδα� ρες, τα Λασιθιω� τικα 

βουνα�  και τις κορφε�ς του Ψηλορει�τη.

Οι εκπλη� ξεις απο�  την συνευ� ρεση των δυ� ο 

επιφανω� ν καλλιτεχνω� ν  καιροφυλακτου� ν 

να μας αναθερμα� νουν την δια� θεση και να μας 

υπενθυμι�σουν τον πλου� το και το βα� θος της 

ελληνικη� ς τραγουδοποιι�ας. 



Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου

Ο Δίας ξαναγύρισε

Σε  μια αποκαλυπτικη�  κωμωδι�α που συνδυ-

α� ζει τον μυ� θο με την πραγματικο� τητα  προ-

σφε�ροντας  α� φθονο γε�λιο στους θεατε�ς, ο 

Δι�ας παρε�α με τον Ερμη�  επιστρε�φει στη 

Ελλα� δα του ση� μερα.

Στην επι�σκεψη�  του αυτη� , συναντα�  χαρα-

κτη� ρες ανθρω� πων, αλλα�  και μια πραγμα-

τικο� τητα απρο� σμενη σε αυτο� ν.

Η αναπο� φευκτη ε�κπληξη και ο τρο� πος που 

αντιμετωπι�ζει το συ� γχρονο περιβα� λλον, 

δι�νει σεναριακα�  την δυνατο� τητα να εξελιχθει� 

μια εξαιρετικα�  κωμικη�  υπο� θεση που θα 

κορυφωθει�  με την αντι�δραση της ζηλια� ρας  

Ήρας.

Παίζουν	οι	ηθοποιοί:

Ελε�νη Φιλι�νη, Σπυ� ρος Μπιμπι�λας, Χρη� στος 

Φωτι�δης, Ντι�να Βου� ρτση, Γιω� ργος Καπετα-

να� κος, Τριαντα� φυλλη Μπουτερα� κου.

Σενάριο	–	σκηνοθεσία:

Άγγελος  Μοσχονα� ς

Σκηνικά:

Δα� φνη

Μουσική:

Κατερι�να  Μα� σκα

Ηχοφωτιστικά:

Ανδρε�ας  Καραμανλη� ς



Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου

Συνδέσεις

Μετα�  απο�  δω� δεκα χρο� νια απο� λυτα επιτυχη-
με�νης μουσικη� ς διαδρομη� ς στους δρο� μους 
της jazz, η Αγγελική	Τουμπανάκη μας καλει�  
σε μια περιπλα� νηση στην συ� γχρονη ελληνικη�  
σκηνη� , στη παρα� δοση των Βαλκανι�ων και 
της Μεσογει� ου.  Σε μια παρα� σταση – 
προ� ταση, που εκτο� ς απο�  τις μεγα� λες μουσι-
κε�ς σκηνε�ς της Αθη� νας παρουσια� στηκε στο 
Ίδρυμα	Μιχάλης	Κακογιάννης και στο Μέγαρο	
Μουσικής	 Θεσσαλονίκης, η καταξιωμε�νη  
τραγουδι�στρια με τους συνεργα� τες της 
κατε�ρχονται "φουριο� ζοι" στον Μπα� τη με 
σκοπο�  να δημιουργη� σουν ε�να πολυδια� στατο 
ηχητικο�  περιβα� λλον με φυσικου� ς και ηλεκ-
τρονικου� ς η� χους, πολυφωνι�ες, λου� πες και 
αυτοσχεδιασμου� ς, ι�διον της ερμηνευτικη� ς 
και ενορχηστρωτικη� ς α� ποψης της Αγγελικη� ς 
Τουμπανα� κη.

Κιθάρα: Βασι�λης  Κετεντζο�γλου
Πιάνο: Στα� θης  Άννινος
Μπάσο: Απο� στολος  Καλτσα� ς
Τύμπανα: Ηλι�ας Δουμα� νης  



Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου

Ταξίδια ψυχής

Μο� ντρεαλ, Φλωρεντι�α, Ιορδανι�α, Παρι�σι  
ει�ναι κα� ποιοι απο�  τους σταθμου� ς της περι-
οδει�ας της Κλεονίκης	Δεμίρη, πριν επισκε-
φθει� την πο� λη μας συμμετε�χοντας  στα  
"Φαληρικα�   2018".
Τραγου� δια της Κα� τω Ιταλι�ας, της Ισπανι�ας 
του Μεξικου� , της μακρινη� ς Αργεντινη� ς και 
Βραζιλι�ας, μαζι� με εκει�να απο�  την Κρη� τη, την 
Σμυ� ρνη, την Κυ� προ και το Αιγαι�ο σε ε�να 
ατε�λειωτο μουσικο�  γαϊτανα� κι που περιλαμ-
βα� νει επι�σης μεγα� λους Έλληνες δημιουρ-
γου� ς και νεο� τερους αγαπημε�νους τραγουδο-
ποιου� ς.
Μια ο� μορφη καλοκαιρινη�  βραδια�  πλημμυρι-
σμε�νη απο�  μελωδι�ες του κο� σμου και πασι�-
γνωστα τραγου� δια ερμηνευμε�να απο�  την 
αισθαντικη�  φωνη�  της Κλεονι�κης.

Πιάνο:  Γιω� ργος  Τσοκα� νης
Ακορντεόν: Λευτε�ρης  Γρι�βας
Βιολοντσέλο-Μαντολίνο:	Σταυ� ρος Παργινο� ς



Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου

Φωτεινή Βελεσιώτου

Φωνη�  απο�  μα� ρμαρο. Επιβλητικη� , λιτη�  και 
συνα� μα μεγαλειω� δης. Ήχος σαν τσεκουρια�  
στην απεραντοσυ� νη του δα� σους. Οξυ� ς και 
απο� λυτος. Με�ταλλο ακατε�ργαστο και ατο� -
φιο, χωρι�ς στιλπνο� τητα και φιοριτου� ρες. 
Η κυρι�α Φωτεινή	Βελεσιώτου, αποτελει� μια  
"ειδικη�"  περι�πτωση ως φωνη�  και ως προσω-
πικο� τητα στο καλλιτεχνικο�  στερε�ωμα.
Η αγαπημε�νη μας Φωτεινη� , παρα�  την τρομα-
κτικη�  επιτυχι�α των τελευται�ων ετω� ν, παρα-
με�νει προσηνη� ς, σεμνη�  και ανεπιτη� δευτη.
Στον Μπα� τη προσε�ρχεται με μια αγκαλια�  
τραγου� δια, σημαντικα�  και σπα� νια, απο�  
εκει�να που τιμου� ν τους ακροατε�ς και ε�χουν 
λο�γο υ� παρξης στην δισκογραφι�α.
Μαζι� με την Φωτεινη�  Βελεσιω� του εμφα-
νι�ζεται ο νε�ος ταλαντου� χος τραγουδιστη� ς  
Σωτήρης	Μπαλλάς.

Ενορχήστρωση-πιάνο-	ακορντεόν:
Νι�κος Παπαναστασι�ου
Μπουζούκι-τζουρά-μπαγλαμά:
Γιω� ργος  Καραμφι�λλης
Κόντρα	μπάσο: 
Διονυ� σης Μακρη� ς
Τύμπανα: 
Θωμα� ς Κωστου� λας



Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου

Λαϊκό σεργιάνι

Σημαντικο�  με�ρος της κληρονομια� ς του 
λαϊκου�  μας πολιτισμου� , καταλαμβα� νει  η 
λαϊκη�  μουσικη�  και το αστικο�  λαϊκο�  τραγου� δι.
Κυ� ριοι εκφραστε�ς του σε επι�πεδο ερμηνευ-
τριω� ν υπη� ρξαν ενδεικτικα�  η Πο� λυ Πα� νου, η 
Γιω� τα Λυ� δια, η Γεωργι�α Μπε�λλου, η Ελε�νη 
Βιτα� λη, η Δου� κισσα και α� λλες σημαντικε�ς 
φυσιογνωμι�ες. Ίσως η πλε�ον αντιπροσω-
πευτικη�  περι�πτωση αισθαντικο� τητας, 
μεγα� λης ε�κτασης φωνη� ς, χαρακτηριστικη� ς 
δωρικο� τητας και απο� λυτης εκφραστικο� -
τητας, υπη� ρξε η Βι�κυ Μοσχολιου� .
Αριστουργηματικα�  τραγου� δια απο�  αυτα�  που 
της εμπιστευ� θηκαν ο� λοι οι μεγα� λοι Έλληνες 
συνθε�τες, θα προσεγγι�σει με τον προση� -
κοντα σεβασμο�  και το χαρισματικο�  ταλε�ντο 
της, η εξαι�ρετη Νάντια	Καραγιάννη, σε μια 
βραδια�  - τιμη�  στο σπουδαι�ο λαϊκο�  τραγου� δι 
και την γυναικει�α ερμηνευτικη�  συμβολη�  του 
σε αυτο� .

Μαζι� της οι: Νίκος	Καραγιάννης	τραγου� δι-
μπαγλαμα� , Γιω� ργος Παγια� της πια� νο, Νι�κος 
Κρε�τσης μπουζου� κι, Για� ννης Τσε�ρτος ακορ-
ντεο� ν, Κω� στας Τσεκου� ρας κιθα� ρα, Για� ννης 
Πλαγιαννα� κος μπα� σο, Αλε�ξης Διαμαντη� ς 
τυ� μπανα.



Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου

Όσο υπάρχουν άγγελοι

Μια ευφυη� ς και ανατρεπτικη�  κωμωδι�α, με 

καλοκαιρινη�  φρεσκα� δα και α� ρωμα παλιου�   

ελληνικου�  κινηματογρα� φου.

Οι Στε�λιος Παπαδο� πουλος και Γιω� ργος Βα� -

λαρης για α� λλη μια φορα�  μας εκπλη� ττουν 

ευχα� ριστα, προσφε�ροντα� ς μας ε�να δομημε�νο 

ε�ργο με ο� λα εκει�να τα στοιχει�α που χαρακτη-

ρι�ζουν την κλασσικη�  ελληνικη�  κωμωδι�α.

Η διαχρονικη�  πα� λη της αληθινη� ς αγα� πης και 

του καλου�  με το κακο� , παρα� νομες σχε�σεις, 

απα� τες, παρεξηγη� σεις, ανατροπε�ς, ε�ρωτες, 

αναδυ� ονται με�σα απο�  κωμικε�ς καταστα� σεις 

και ξεκαρδιστικου� ς διαλο�γους.

Το γε� λιο βγαι�νει αβι�αστα και σε αυτο�  

συντελει� το εξαιρετικο�  επιτελει�ο ηθοποιω� ν, 

απο�  τους Τάσο	Κωστή, Όλγα	Πολίτου, Ρέα		

Τουτουντζή, Ανδρομάχη	 Μαρκοπούλου, 

Γιώργο	Ματαράγκα και Πέτρο	Ξεκούκη.

Σκηνοθεσία:

Γιω� ργος Ματαρα� γκας

Σκηνικά	-	Κοστούμια:

Παναγιω� της  Μανι�κας

Μουσική	επιμέλεια:

Γιω� ργος Βα� λαρης

Φωτισμοί:

Παναγιω� της  Ψυ� χας



Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου

Χιώτη Μάμπο

Ο σπουδαιο� τερος δεξιοτε�χνης του μπου-
ζουκιου� , ο σημαντικο� τερος ι�σως οργανο-
παι�χτης λαϊκη� ς μουσικη� ς που γνω� ρισε ο 
το� πος, ο συνθε�της που τραγου� δια του ερμη� -
νευσαν οι κα� λλιστοι της εποχη� ς, υπη� ρξε 
αναμφισβη� τητα ο αξεπε�ραστος Μανώλης	
Χιώτης.
"Το χρη� μα δεν το λογαρια� ζω", "Ο πασατε�-
μπος", "Εσυ�  ει�σαι η αιτι�α", "Απο� ψε φι�λα με",  
"Περασμε�νες μου αγα� πες", ει�ναι ενδεικτικα�   
κα� ποια απο�  τις δεκα� δες τραγου� δια που θα 
ακουστου� ν και θα απολαυ� σουμε στην 
παρα� σταση.
Σε κει�μενα και σκηνοθεσι�α του Δημήτρη		
Αδάμη, ενορχη� στρωση του Γιώργου	 Κων-
σταντινίδη ο οποι�ος θα βρι�σκεται στο πια� νο,   
μουσικο�  συ� μβουλο τον Στέλιο	 Τζανετή που 
θα παι�ζει μπουζου� κι και τον Κωνσταντίνο	
Ζέρβα στα κρουστα� , στη� νεται μια παρα� στα-
ση-οδοιπορικο�  της ζωη� ς του μεγα� λου αυτου�  
καλλιτε�χνη στην προσπα� θεια αναζη� τησης 
και γνωριμι�ας μαζι� του και σε μια παρα� λληλη 
"συνομιλι�α" με την Ελλα� δα της εποχη� ς που ο 
ι�διος μεσουρανου� σε.

Παίζουν	και	τραγουδούν:
Αλι�κη Ζαχαροπου� λου, Άννα Μελι�τη,
 Νικο� λας Παπακωνσταντι�νου.



Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου

Γεράσιμος Ανδρεάτος

Παναγιώτης Λάλεζας

Το ν  Γεράσ ιμο 	 Ανδρεάτο  κ α ι  τ ο ν 

Παναγιώτη	 Λάλεζα  συνδε� ουν πολλα� .  

Πρω� τον η αυθεντικο� τητα, δευ� τερον η υψηλη�  

καλλιτεχνικη�  επα� ρκεια και τρι�τον τα γερα�  

πατη� ματα�  τους στο καλο�  λαϊκο�  και δημοτικο�  

τραγου� δι αντι�στοιχα.

Οι χαρισματικε�ς επιλογε�ς του Γερα� σιμου, οι 

διαχρονικε�ς επιτυχι�ες του, που α� ντεξαν στο 

πε�ρασμα του χρο� νου και ε�χουν αποτυπωθει� 

στις καρδιε�ς ο� λων απο�  την μια πλευρα� , το 

χαρακτηριστικο�  βα� θος φωνη� ς, οι δε�κα επτα�  

προσωπικοι� δι�σκοι και το πλη� θος βραβει�ων  

και διακρι�σεων του Παναγιω� τη απο�  την 

α� λλη, επιβεβαιω� νουν ο� τι η συνευ� ρεση�  τους 

υποκρυ� πτει ο�χι μο� νο ε�να μουσικο�  πλουρα-

λισμο� , αλλα�  και μια συναυλι�α με ποιοτικα�   

χαρακτηριστικα� .  

Με την λαμπερη�  τους παρουσι�α θα φωτι�-

σουν τη νυ� χτα στην πο� λη εξασφαλι�ζοντας 

μια αξε�χαστη μουσικη�  εμπειρι�α που θα 

ενθουσια� σει τους θεατε�ς. 

Κλαρίνο: Τασου� λας Θεο� δωρος

Kιθάρα: Κονταρα� τος Βασι�λειος

Μπουζούκι: Κορακα� κης Βασι�λειος

Τύμπανα: Σκομο� πουλος Νι�κος

Μπάσο: Παπαπαναγιω� του Παναγιω� της

Ακορντεόν: Γρυσμπολα� κης Μανω� λης

Ηχολήπτης: Μπου� τσιος Δημη� τρης



Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου

Βραδιά Λυρικού Τραγουδιού

Η παρα� δοση της μετα� κλησης λυρικω� ν 

τραγουδιστω� ν, διατηρει�ται και φε�τος στα  

"Φαληρικα� ", δει�γμα της εκτι�μησης που 

θρε�φουμε προς το κλασσικο�  τραγου� δι, αλλα�  

και της αποδοχη� ς του στην πο� λη μας.

Έχοντας να διαχειριστου� ν το αρχαιο� τερο και 

πλε�ον δυ� σκολο ο� ργανο αυτο�  της ανθρω� -

πινης φωνη� ς, οι ε�ξι σημαντικοι� εκπρο� σωποι 

του λυρικου�  τραγουδιου�  με πολυετει�ς 

σπουδε�ς και διεθνει�ς διακρι�σεις υπη� ρξαν και 

εξακολουθου� ν να ει�ναι πρεσβευτε�ς της 

χω� ρας μας στις μεγα� λες αι�θουσες του 

εξωτερικου� , ανιμετωπι�ζοντας με επιτυχι�α 

σημαντικ ου� ς  ρο� λους του κ λασσικ ου�  

ρεπερτορι�ου. 

Η παρουσι�α τους εγγυα� ται ε�να ιδιαι�τερο 

μουσικο�  α� κουσμα με�σω του οποι�ου θα δια-

βου� με μαζι� τους τα μονοπα� τια της ο� περας, 

της οπερε�τας, του μιου� ζικαλ αλλα�  και θα 

προσεγγι�σουμε την ελληνικη�   μουσικη�  με τον 

ξεχωριστο�  τρο� πο που μο� νο αυτοι� γνωρι�ζουν.

Έλενα		Κελεσίδη:  σοπρα� νο

Βασιλική		Καραγιάννη:  σοπρα� νο

Λυδία		Αγγελοπούλου:  με�τζο σοπρα� νο

Σταμάτης	Μπερής:   τενο� ρος

Γιάννης	Χριστόπουλος:  τενο� ρος

Διονύσιος	Σούρμπης:         βαρυ� τονος



Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου

Αφιέρωμα στον Γιώργο Κατσαρό

Ο πασι�γνωστος δεξιοτε�χνης του σαξοφω� -
νου, μαε�στρος, συνθε�της και τραγουδοποιο� ς 
κος	 Γιώργος	 Κατσαρός ε� ρχεται στον 
Μπα� τη ως μουσικη�  οντο� τητα αλλα�  και 
κομι�ζοντας την ιδιο� τητα�  του ως μονι�μου 
κατοι�κου της πο� λης μας. Αναμφισβη� τητα ο 
Γιω� ργος Κατσαρο� ς ει�ναι μια εμβληματικη�  
μορφη� , που επηρε�ασε τα μουσικα�  πρα� γματα 
της χω� ρας στο δευ� τερο η� μισυ του εικοστου�  
αιω� να.
Με εκατοντα� δες τραγου� δια, συνεργα� τες 
στιχουργου� ς ο� πως ο Πυθαγο� ρας, Λευτε�ρης 
Παπαδο� πουλος, Αλε� κος Σακελλα� ριος, 
Δημη� τρης Ιατρο� πουλος και με ερμηνευτε�ς 
απο�  τον Το� λη Βοσκο� πουλο και τη Τζε�νη 
Βα� νου με�χρι το Για� ννη Πα� ριο και τη Μαρι-
νε�λλα, πλου� τισε την ελληνικη�  δισκογραφι�α 
με τα συστατικα�  εκει�να που ε�χουν την 
ευλογι�α της επιτυχι�ας.  Ο ιδιαι�τερα αγαπητο� ς 
σε ο� λους Γιώργος	Γερολυμάτος θα περιη-
γηθει� με το γνωστο�  ταμπεραμε�ντο του στον 
κο� σμο του συνθε�τη, αυτο� ν της πλου� σιας 
δισκογραφι�ας και των μελωδιω� ν του 
ελληνικου�  κινηματογρα� φου, με συνοδοιπο� -
ρους την Μαρία	 	 Κανελλοπούλου, τον 
Γιάννη	 Λέφερη και την ορχη� στρα του 
Γιώργου	Τσοκάνη.



Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου

Το πρώτο μας πάρτυ

Η τερα� στια επιτυχι�α της φετινη� ς σεζο� ν  που 

ε�σπασε ταμει�α σε Αθη� να και Θεσσαλονι�κη, 

καταλη� γει στο Φα� ληρο κλει�νοντας τις 

Φθινοπωρινε�ς μας εκδηλω� σεις.

Με ξεναγο�  τον Μα� κη Δελαπο� ρτα, γνωρι�ζουμε  

η�  αναπολου� με την εποχη�  του πικ-απ, των 

σαρανταπενταριω� ν και του βερμου� τ, την 

εποχη�  των πα� ρτυ, του ξε�φρενου ρυθμου�  και 

των μπλου� ζ.

Η εποχη�  της "αθωο� τητας", της αναπτυσ-

σο� μενης Αθη� νας, των καμπριολε� αυτοκινη� -

των, των κοινωνικω� ν αλλαγω� ν, της καταλυ-

τικη� ς παρουσι�ας των Beatles, των ανατρε-

πτικω� ν αλλαγω� ν στη μο� δα, των χι�ππυς,  των 

πρω� των ελληνικω� ν συγκροτημα� των, του 

Adamo και του Albano, διαμο� ρφωσαν μια 

εικο� να ανατροπη� ς αλλα�  και μιας γλυκεια� ς 

ξεγνοιασια� ς. 

Τη δεκαετι�α αυτη� , αναβιω� νουν κα� ποιες 

α� λλες μας μεγα� λες αγα� πες, ο Δάκης, η 

Μπέσσυ	 Αργυράκη, η Σοφία	 Βόσσου, ο 

Ρόμπερτ	 Ουίλιαμς, ο Γιώργος	 Πολυχρο-

νιάδης και ο Λάκης	Τζορτανέλλι, μαζι� με 

τους εξαι�ρετους Δημήτρη	 Κοργιαλά , 

Εβελίνα	Νικόλιζα και Τίνα	Αλεξοπούλου, 

συμμετε�χοντας σε μια φαντασμαγορικη�  

μουσικη�  παρα� σταση με πασι� γν ωστα 

τραγου� δια, αξε�χαστες μελωδι�ες, εντυπωσι-

ακα�  σκηνικα�  και 150 κοστου� μια!



Στο χω� ρο των εκδηλω� σεων
το Περι�πτερο του Κοινωνικου�  Παντοπωλει�ου

θα περιμε�νει τη δικη�  σας προσφορα�
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ 

Χω� ρος εκδηλω� σεων
Μπα� της

Ωρα ε�ναρξης: 20:30

ΕΙΣΟΔΟΣ	ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Καλλιτεχνικη�  επιμε�λεια εκδηλω� σεων

Εικαστικη�  δημιουργι�α εντυ� που

Κει�μενα

Ρη� γας Τζαμτζη� ς

Ζωγραφικη�  "Φλοι�σβου"

Χριστια� να Μπαρμπετσε�α

Τεχνικη�  επεξεργασι�α εντυ� που

Αντω� νης Καρακωνσταντη� ς



Πολιτιστικό	&	Αθλητικό	Κέντρο
Δήμου	Παλαιού	Φαλήρου

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

politistika.dpf@palaiofaliro.gr


