Φαληρικά
2018

Μια απο τις πιο γνωστες ρησεις που
αποτυπωνουν την αγωνια για βαθμιαια
ανοδικη εξελιξη, αναφερει οτι "ο εχθρος του
καλου ειναι το καλυτερο".
Εαν υπηρχε εστω και μια αμφιβολια για την
ορθοτητα του αξιωματος αυτου, αιρεται απο
την προσεκτικη παρατηρηση της πορειας των
"Φαληρικων" στο Δημο μας.
Πραγματι, χωρις να παρεκκλινουμε απο τον
αρχικο στοχο που περικλειεται στο διπτυχο
ποιοτητα και διαρκεια, ενας αντικειμενικος
παρατηρητης διαπιστωνει μια συνεχη
βελτιωση, που εχει ως επακολουθο την ολο και
πιο διευρυμενη εκτιμηση και αποδοχη των
"Φαληρικων" εκ μερους των συμπολιτων μας.
Το τελευταιο, μας χαροποιει ιδιαιτερως, διοτι η
ολη προσπαθεια απευθυνεται στον δημοτη και
μονο σε αυτον, ο οποιος, μεσα απο τα
"Φαληρικα" επιδιωκουμε να εισπραξει την
μεγαλυτερη δυνατη ωφελεια, ευχαριστηση και
ικανοποιηση. Η αληθεια ειναι οτι η επιτυχια
δημιουργει περισσοτερες ευθυνες και τουτο
διοτι προκαλουνται αυξανομενες προσδοκιες.
Στις προσδοκιες αυτες ειμαστε ετοιμοι να
ανταπεξελθουμε και σε αυτον τον τομεα, ποσο
μαλλον οταν ειναι γνωστο οτι η τεχνη και ο
πολιτισμος παρηχθησαν σε αυτη την χωρα και
παραλληλα εκτος του οτι οφειλουν να
σαγηνευουν, εχουν την ιδιοτητα να
αντιδιαστελλονται με το εκαστοτε σκυθρωπο
κοινωνικο γιγνεσθαι στη χωρα μας.
Ο Δημαρχος
Παλαιου Φαληρου
Διονυσιος Χατζηδακης
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Το πρώτο μας πάρτυ

Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου

Τα κύματα της θάλασσας

Μετα την εξαιρετικη επιτυχια και την
ενθουσιωδη αποδοχη που του επεφυλαξε το
Φαληριωτικο κοινο, ο τενορος Σταύρος
Σαλαμπασόπουλος εχοντας ερμηνευσει
ρολους κλασικου και συγχρονου ρεπερτοριου σε Ιταλια, Γαλλια, Γερμανια και Ελλαδα
και με συμμετοχη σε ελληνικα και διεθνη
Φεστιβαλ, επιστρεφει στον Μπατη και με
συνοδεια εκλεκτων μουσικων, παρουσιαζει
ενα δροσερο προγραμμα με κλασσικες μελωδιες καντσονετες, οπερα, μιουζικαλ, μουσικη
κινηματογραφου, μεγαλες επιτυχιες Ελληνων συνθετων καθως και τραγουδια απο τη
προσωπικη του πορεια.
Ως guest star εμφανιζεται εκπροσωπος των
νεων δυναμεων του λυρικου τραγουδιου η
εκθαμβωτικη σοπρανο Κάτια Πάσχου.
Στη συναυλια συμμετεχει επισης η γνωστη
μας γυναικεια χορωδια "Νηρηιδες" Παλαιου
Φαληρου, υπο την διευθυνση και διδασκαλια
της κας Κατερινας Βασιλικου.
Στην πολυμελη ορχηστρα που συνοδευει
τους τραγουδιστες την μουσικη επιμελεια
εχει Γιωργος Τσοκανης, ο οποιος ταυτοχρονα παιζει πιανο και συνθεσαιζερ.

Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου

Που 'ναι τα χρόνια,
ωραία χρόνια...

Ο Θεσσαλονικεας Σταύρος Κουγιουμτζής,
υπηρξε μια τεραστια προσωπικοτητα της
ελληνικης μουσικης σκηνης που αφησε ανεξιτηλα δειγματα του αστειρευτου ταλεντου
του με τραγουδια - διαμαντια.
Με αφορμη αυτα τα τραγουδια, καθρεπτη
μιας ολοκληρης εποχης, εκεινης, της δεκαετιας του ΄60, ο Γιώργος Φρατζεσκάκης
μετουσιωνει στιχους και μελωδιες σε απλες
καθημερινες ιστοριες ανθρωπων που κυνηγουν το ονειρο για μια καλυτερη ζωη, καταγραφει ευθυμα περιστατικα, μνημες απο τις
τοτε γειτονιες και τις πικρες ενος λαου που
αγωνιουσε να σταθει στα ποδια του.
Μουσική – Τραγούδια:
Σταυρος Κουγιουμτζης
Κείμενα - Σκηνοθεσία:
Γιωργος Φρατζεσκακης
Σκηνικά - Κοστούμια:
Σαββας Πασχαλιδης
Βοηθός Σκηνοθέτη:
Ελενη Βουτυρα
Διασκευή τραγουδιών - Ενορχήστρωση:
Κωστας Χαριτατος
Παίζουν οι ηθοποιοί :
Γιαννης Παπαθανασης,
Κορινα Αλεξανδριδου
Χριστινα Κωνσταντινιδου,
Αντωνης Βαρθαλιτης, Σμαραγδα Τσιρκα,
Δημητρης Πασιος, Στεφανια Δρακου,
Γιωργος Φρατζεσκακης

Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου

Και χωρίς τα φτερά
δεν φοβάμαι...

Δυο σπουδαιοι μουσικοι, δυο ιδιαιτερα δημοφιλεις καλλιτεχνες που ακτινοβολουν στο
καλλιτεχνικο στερεωμα, δυο μεγαλοι τραγουδοποιοι και ερμηνευτες τιμουν με την
παρουσια τους τα "Φαληρικα 2018".
Με διαφορετικες αφετηριες αλλα με κοινο
στοχο την προσηλωση στην ποιοτητα, και
την συνεπεια να διακρινει την πολυετη
παρουσια τους στον καλλιτεχνικο χωρο,
εξασφαλιζουν οτι η επισκεψη τους στην
πολη μας, θα αποτελεσει κορυφαιο μουσικο
και πολιτιστικο γεγονος.
Τα "Σμυρναίικα τραγούδια" θα πεταξουν
πλαι στον "Ήλιο Θεό" και τα "Καράβια
Χιώτικα" θα περασουν διπλα απο εκει που
"Οι γωνιές παίρνουν φωθιά", το "Ανάθεμά σε"
θα ακουστει ως της "Γαμβούσας τ΄ακρωτήρι" το "Εισιτήριο στην τσέπη" θα φθασει
ως τις Χανιωτικες Μαδαρες, τα Λασιθιωτικα
βουνα και τις κορφες του Ψηλορειτη.
Οι εκπληξεις απο την συνευρεση των δυο
επιφανων καλλιτεχνων καιροφυλακτουν
να μας αναθερμανουν την διαθεση και να μας
υπενθυμισουν τον πλουτο και το βαθος της
ελληνικης τραγουδοποιιας.

Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου

Ο Δίας ξαναγύρισε

Σε μια αποκαλυπτικη κωμωδια που συνδυαζει τον μυθο με την πραγματικοτητα προσφεροντας αφθονο γελιο στους θεατες, ο
Διας παρεα με τον Ερμη επιστρεφει στη
Ελλαδα του σημερα.
Στην επισκεψη του αυτη, συναντα χαρακτηρες ανθρωπων, αλλα και μια πραγματικοτητα απροσμενη σε αυτον.
Η αναποφευκτη εκπληξη και ο τροπος που
αντιμετωπιζει το συγχρονο περιβαλλον,
δινει σεναριακα την δυνατοτητα να εξελιχθει
μια εξαιρετικα κωμικη υποθεση που θα
κορυφωθει με την αντιδραση της ζηλιαρας
Ήρας.
Παίζουν οι ηθοποιοί:
Ελενη Φιλινη, Σπυρος Μπιμπιλας, Χρηστος
Φωτιδης, Ντινα Βουρτση, Γιωργος Καπετανακος, Τριανταφυλλη Μπουτερακου.
Σενάριο – σκηνοθεσία:
Άγγελος Μοσχονας
Σκηνικά:
Δαφνη
Μουσική:
Κατερινα Μασκα
Ηχοφωτιστικά:
Ανδρεας Καραμανλης

Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου

Συνδέσεις

Μετα απο δωδεκα χρονια απολυτα επιτυχημενης μουσικης διαδρομης στους δρομους
της jazz, η Αγγελική Τουμπανάκη μας καλει
σε μια περιπλανηση στην συγχρονη ελληνικη
σκηνη, στη παραδοση των Βαλκανιων και
της Μεσογειου. Σε μια παρασταση –
προταση, που εκτος απο τις μεγαλες μουσικες σκηνες της Αθηνας παρουσιαστηκε στο
Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης και στο Μέγαρο
Μουσικής Θεσσαλονίκης, η καταξιωμενη
τραγουδιστρια με τους συνεργατες της
κατερχονται "φουριοζοι" στον Μπατη με
σκοπο να δημιουργησουν ενα πολυδιαστατο
ηχητικο περιβαλλον με φυσικους και ηλεκτρονικους ηχους, πολυφωνιες, λουπες και
αυτοσχεδιασμους, ιδιον της ερμηνευτικης
και ενορχηστρωτικης αποψης της Αγγελικης
Τουμπανακη.
Κιθάρα: Βασιλης Κετεντζογλου
Πιάνο: Σταθης Άννινος
Μπάσο: Αποστολος Καλτσας
Τύμπανα: Ηλιας Δουμανης

Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου

Ταξίδια ψυχής

Μοντρεαλ, Φλωρεντια, Ιορδανια, Παρισι
ειναι καποιοι απο τους σταθμους της περιοδειας της Κλεονίκης Δεμίρη, πριν επισκεφθει την πολη μας συμμετεχοντας στα
"Φαληρικα 2018".
Τραγουδια της Κατω Ιταλιας, της Ισπανιας
του Μεξικου, της μακρινης Αργεντινης και
Βραζιλιας, μαζι με εκεινα απο την Κρητη, την
Σμυρνη, την Κυπρο και το Αιγαιο σε ενα
ατελειωτο μουσικο γαϊτανακι που περιλαμβανει επισης μεγαλους Έλληνες δημιουργους και νεοτερους αγαπημενους τραγουδοποιους.
Μια ομορφη καλοκαιρινη βραδια πλημμυρισμενη απο μελωδιες του κοσμου και πασιγνωστα τραγουδια ερμηνευμενα απο την
αισθαντικη φωνη της Κλεονικης.
Πιάνο: Γιωργος Τσοκανης
Ακορντεόν: Λευτερης Γριβας
Βιολοντσέλο-Μαντολίνο: Σταυρος Παργινος

Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου

Φωτεινή Βελεσιώτου

Φωνη απο μαρμαρο. Επιβλητικη, λιτη και
συναμα μεγαλειωδης. Ήχος σαν τσεκουρια
στην απεραντοσυνη του δασους. Οξυς και
απολυτος. Μεταλλο ακατεργαστο και ατοφιο, χωρις στιλπνοτητα και φιοριτουρες.
Η κυρια Φωτεινή Βελεσιώτου, αποτελει μια
"ειδικη" περιπτωση ως φωνη και ως προσωπικοτητα στο καλλιτεχνικο στερεωμα.
Η αγαπημενη μας Φωτεινη, παρα την τρομακτικη επιτυχια των τελευταιων ετων, παραμενει προσηνης, σεμνη και ανεπιτηδευτη.
Στον Μπατη προσερχεται με μια αγκαλια
τραγουδια, σημαντικα και σπανια, απο
εκεινα που τιμουν τους ακροατες και εχουν
λογο υπαρξης στην δισκογραφια.
Μαζι με την Φωτεινη Βελεσιωτου εμφανιζεται ο νεος ταλαντουχος τραγουδιστης
Σωτήρης Μπαλλάς.
Ενορχήστρωση-πιάνο- ακορντεόν:
Νικος Παπαναστασιου
Μπουζούκι-τζουρά-μπαγλαμά:
Γιωργος Καραμφιλλης
Κόντρα μπάσο:
Διονυσης Μακρης
Τύμπανα:
Θωμας Κωστουλας

Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου

Λαϊκό σεργιάνι

Σημαντικο μερος της κληρονομιας του
λαϊ κου μας πολιτισμου, καταλαμβανει η
λαϊκη μουσικη και το αστικο λαϊκο τραγουδι.
Κυριοι εκφραστες του σε επιπεδο ερμηνευτριων υπηρξαν ενδεικτικα η Πολυ Πανου, η
Γιωτα Λυδια, η Γεωργια Μπελλου, η Ελενη
Βιταλη, η Δουκισσα και αλλες σημαντικες
φυσιογνωμιες. Ίσως η πλεον αντιπροσωπευτικη περιπτωση αισθαντικοτητας,
μεγαλης εκτασης φωνης, χαρακτηριστικης
δωρικοτητας και απολυτης εκφραστικοτητας, υπηρξε η Βικυ Μοσχολιου.
Αριστουργηματικα τραγουδια απο αυτα που
της εμπιστευθηκαν ολοι οι μεγαλοι Έλληνες
συνθετες, θα προσεγγισει με τον προσηκοντα σεβασμο και το χαρισματικο ταλεντο
της, η εξαιρετη Νάντια Καραγιάννη, σε μια
βραδια - τιμη στο σπουδαιο λαϊκο τραγουδι
και την γυναικεια ερμηνευτικη συμβολη του
σε αυτο.
Μαζι της οι: Νίκος Καραγιάννης τραγουδιμπαγλαμα, Γιωργος Παγιατης πιανο, Νικος
Κρετσης μπουζουκι, Γιαννης Τσερτος ακορντεον, Κωστας Τσεκουρας κιθαρα, Γιαννης
Πλαγιαννακος μπασο, Αλεξης Διαμαντης
τυμπανα.

Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου

Όσο υπάρχουν άγγελοι

Μια ευφυης και ανατρεπτικη κωμωδια, με
καλοκαιρινη φρεσκαδα και αρωμα παλιου
ελληνικου κινηματογραφου.
Οι Στελιος Παπαδοπουλος και Γιωργος Βαλαρης για αλλη μια φορα μας εκπληττουν
ευχαριστα, προσφεροντας μας ενα δομημενο
εργο με ολα εκεινα τα στοιχεια που χαρακτηριζουν την κλασσικη ελληνικη κωμωδια.
Η διαχρονικη παλη της αληθινης αγαπης και
του καλου με το κακο, παρανομες σχεσεις,
απατες, παρεξηγησεις, ανατροπες, ερωτες,
αναδυονται μεσα απο κωμικες καταστασεις
και ξεκαρδιστικους διαλογους.
Το γελιο βγαινει αβιαστα και σε αυτο
συντελει το εξαιρετικο επιτελειο ηθοποιων,
απο τους Τάσο Κωστή, Όλγα Πολίτου, Ρέα
Τουτουντζή, Ανδρομάχη Μαρκοπούλου,
Γιώργο Ματαράγκα και Πέτρο Ξεκούκη.
Σκηνοθεσία:
Γιωργος Ματαραγκας
Σκηνικά - Κοστούμια:
Παναγιωτης Μανικας
Μουσική επιμέλεια:
Γιωργος Βαλαρης
Φωτισμοί:
Παναγιωτης Ψυχας

Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου

Χιώτη Μάμπο

Ο σπουδαιοτερος δεξιοτεχνης του μπουζουκιου, ο σημαντικοτερος ισως οργανοπαιχτης λαϊ κης μουσικης που γνωρισε ο
τοπος, ο συνθετης που τραγουδια του ερμηνευσαν οι καλλιστοι της εποχης, υπηρξε
αναμφισβητητα ο αξεπεραστος Μανώλης
Χιώτης.
"Το χρημα δεν το λογαριαζω", "Ο πασατεμπος", "Εσυ εισαι η αιτια", "Αποψε φιλα με",
"Περασμενες μου αγαπες", ειναι ενδεικτικα
καποια απο τις δεκαδες τραγουδια που θα
ακουστουν και θα απολαυσουμε στην
παρασταση.
Σε κειμενα και σκηνοθεσια του Δημήτρη
Αδάμη, ενορχηστρωση του Γιώργου Κωνσταντινίδη ο οποιος θα βρισκεται στο πιανο,
μουσικο συμβουλο τον Στέλιο Τζανετή που
θα παιζει μπουζουκι και τον Κωνσταντίνο
Ζέρβα στα κρουστα, στηνεται μια παρασταση-οδοιπορικο της ζωης του μεγαλου αυτου
καλλιτεχνη στην προσπαθεια αναζητησης
και γνωριμιας μαζι του και σε μια παραλληλη
"συνομιλια" με την Ελλαδα της εποχης που ο
ιδιος μεσουρανουσε.
Παίζουν και τραγουδούν:
Αλικη Ζαχαροπουλου, Άννα Μελιτη,
Νικολας Παπακωνσταντινου.

Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου

Γεράσιμος Ανδρεάτος
Παναγιώτης Λάλεζας

Το ν Γε ρ ά σ ι μ ο Α ν δ ρ ε ά τ ο κ α ι τ ο ν
Παναγιώτη Λάλεζα συνδεουν πολλα.
Πρωτον η αυθεντικοτητα, δευτερον η υψηλη
καλλιτεχνικη επαρκεια και τριτον τα γερα
πατηματα τους στο καλο λαϊκο και δημοτικο
τραγουδι αντιστοιχα.
Οι χαρισματικες επιλογες του Γερασιμου, οι
διαχρονικες επιτυχιες του, που αντεξαν στο
περασμα του χρονου και εχουν αποτυπωθει
στις καρδιες ολων απο την μια πλευρα, το
χαρακτηριστικο βαθος φωνης, οι δεκα επτα
προσωπικοι δισκοι και το πληθος βραβειων
και διακρισεων του Παναγιωτη απο την
αλλη, επιβεβαιωνουν οτι η συνευρεση τους
υποκρυπτει οχι μονο ενα μουσικο πλουραλισμο, αλλα και μια συναυλια με ποιοτικα
χαρακτηριστικα.
Με την λαμπερη τους παρουσια θα φωτισουν τη νυχτα στην πολη εξασφαλιζοντας
μια αξεχαστη μουσικη εμπειρια που θα
ενθουσιασει τους θεατες.
Κλαρίνο: Τασουλας Θεοδωρος
Kιθάρα: Κονταρατος Βασιλειος
Μπουζούκι: Κορακακης Βασιλειος
Τύμπανα: Σκομοπουλος Νικος
Μπάσο: Παπαπαναγιωτου Παναγιωτης
Ακορντεόν: Γρυσμπολακης Μανωλης
Ηχολήπτης: Μπουτσιος Δημητρης

Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου

Βραδιά Λυρικού Τραγουδιού

Η παραδοση της μετακλησης λυρικω ν
τραγουδιστων, διατηρειται και φετος στα
"Φαληρικα", δειγμα της εκτιμησης που
θρεφουμε προς το κλασσικο τραγουδι, αλλα
και της αποδοχης του στην πολη μας.
Έχοντας να διαχειριστουν το αρχαιοτερο και
πλεον δυσκολο οργανο αυτο της ανθρωπινης φωνης, οι εξι σημαντικοι εκπροσωποι
του λυρικου τραγουδιου με πολυετεις
σπουδες και διεθνεις διακρισεις υπηρξαν και
εξακολουθουν να ειναι πρεσβευτες της
χω ρας μας στις μεγαλες αιθουσες του
εξωτερικου, ανιμετωπιζοντας με επιτυχια
σημαντικ ους ρολους του κ λασσικ ου
ρεπερτοριου.
Η παρουσια τους εγγυαται ενα ιδιαιτερο
μουσικο ακουσμα μεσω του οποιου θα διαβουμε μαζι τους τα μονοπατια της οπερας,
της οπερετας, του μιουζικαλ αλλα και θα
προσεγγισουμε την ελληνικη μουσικη με τον
ξεχωριστο τροπο που μονο αυτοι γνωριζουν.
Έλενα Κελεσίδη:
Βασιλική Καραγιάννη:
Λυδία Αγγελοπούλου:
Σταμάτης Μπερής:
Γιάννης Χριστόπουλος:
Διονύσιος Σούρμπης:

σοπρανο
σοπρανο
μετζο σοπρανο
τενορος
τενορος
βαρυτονος

Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου

Αφιέρωμα στον Γιώργο Κατσαρό

Ο πασιγνωστος δεξιοτεχνης του σαξοφωνου, μαεστρος, συνθετης και τραγουδοποιος
κος Γιώργος Κατσαρός ερχεται στον
Μπατη ως μουσικη οντοτητα αλλα και
κομιζοντας την ιδιοτητα του ως μονιμου
κατοικου της πολης μας. Αναμφισβητητα ο
Γιωργος Κατσαρος ειναι μια εμβληματικη
μορφη, που επηρεασε τα μουσικα πραγματα
της χωρας στο δευτερο ημισυ του εικοστου
αιωνα.
Με εκατονταδες τραγουδια, συνεργατες
στιχουργους οπως ο Πυθαγορας, Λευτερης
Παπαδοπουλος, Αλεκ ος Σακελ λαριος,
Δημητρης Ιατροπουλος και με ερμηνευτες
απο τον Τολη Βοσκοπουλο και τη Τζενη
Βανου μεχρι το Γιαννη Παριο και τη Μαρινελλα, πλουτισε την ελληνικη δισκογραφια
με τα συστατικα εκεινα που εχουν την
ευλογια της επιτυχιας. Ο ιδιαιτερα αγαπητος
σε ολους Γιώργος Γερολυμάτος θα περιηγηθει με το γνωστο ταμπεραμεντο του στον
κοσμο του συνθετη, αυτον της πλουσιας
δισκογραφιας και των μελωδιω ν του
ελληνικου κινηματογραφου, με συνοδοιπορους την Μαρία Κανελλοπούλου, τον
Γιάννη Λέφερη και την ορχηστρα του
Γιώργου Τσοκάνη.

Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου

Το πρώτο μας πάρτυ

Η τεραστια επιτυχια της φετινης σεζον που
εσπασε ταμεια σε Αθηνα και Θεσσαλονικη,
καταληγει στο Φαληρο κλεινοντας τις
Φθινοπωρινες μας εκδηλωσεις.
Με ξεναγο τον Μακη Δελαπορτα, γνωριζουμε
η αναπολουμε την εποχη του πικ-απ, των
σαρανταπενταριων και του βερμουτ, την
εποχη των παρτυ, του ξεφρενου ρυθμου και
των μπλουζ.
Η εποχη της "αθωοτητας", της αναπτυσσομενης Αθηνας, των καμπριολε αυτοκινητων, των κοινωνικων αλλαγων, της καταλυτικης παρουσιας των Beatles, των ανατρεπτικων αλλαγων στη μοδα, των χιππυς, των
πρωτων ελληνικων συγκροτηματων, του
Adamo και του Albano, διαμορφωσαν μια
εικονα ανατροπης αλλα και μιας γλυκειας
ξεγνοιασιας.
Τη δεκαετια αυτη, αναβιω νουν καποιες
αλλες μας μεγαλες αγαπες, ο Δάκης, η
Μπέσσυ Αργυράκη, η Σοφία Βόσσου, ο
Ρόμπερτ Ουίλιαμς, ο Γιώργος Πολυχρονιάδης και ο Λάκης Τζορτανέλλι, μαζι με
τους εξαιρετους Δημήτρη Κοργιαλά,
Εβελίνα Νικόλιζα και Τίνα Αλεξοπούλου,
συμμετεχοντας σε μια φαντασμαγορικη
μουσικη παρασταση με πασιγν ωστα
τραγουδια, αξεχαστες μελωδιες, εντυπωσιακα σκηνικα και 150 κοστουμια!

Χωρος εκδηλωσεων
Μπατης
Ωρα εναρξης: 20:30

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Καλλιτεχνικη επιμελεια εκδηλωσεων
Εικαστικη δημιουργια εντυπου
Κειμενα

Ρηγας Τζαμτζης

Ζωγραφικη "Φλοισβου"

Χριστιανα Μπαρμπετσεα

Τεχνικη επεξεργασια εντυπου

Αντωνης Καρακωνσταντης

Στο χωρο των εκδηλωσεων
το Περιπτερο του Κοινωνικου Παντοπωλειου
θα περιμενει τη δικη σας προσφορα
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΤΡΟΦΙΜΑ

Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο
Δήμου Παλαιού Φαλήρου
Τερψιχορης 51 & Αρτεμιδος
Τηλ: 210 9844 092 - 213 2020 355
politistika.dpf@palaiofaliro.gr

