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Αφιέρωμα στον μεγάλο μας ήρωα 

«Κωστής Παλαμάς»  
Οι μούσες που αγάπησα

Gadjo Dilo



Η επανεκκίνηση του πολιτισμού στο Δήμο μας είναι ήδη 
πράξη.
Οι καλοκαιρινές πολιτιστικές μας δραστηριότητες μετά από 
δύο δύσκολους χειμώνες είναι και πάλι εδώ.  Με μέτρα πιο 
χαλαρά από το περσινό καλοκαίρι αλλά πάντα με προσοχή.
Τα πολιτιστικά δρώμενα του Δήμου μας για τη φετινή χρονιά 
κινούνται στο πνεύμα των εορτασμών για την επέτειο των 200 
χρονών από την ελληνική επανάσταση του 1821.  Στοχεύουν 
εκτός του πολιτιστικού και ψυχαγωγικού τους χαρακτήρα στην 
ανάδειξη της ιστορικής σημασίας που έχουν για την πατρίδα 

μας τα 200 χρόνια από την επανάσταση, μέσα από τους αγώνες του έθνους και του λαού μας 
να διαμορφώσει το σημερινό ελληνικό κράτος και να το καταστήσει ισότιμο συνομιλητή με 
δεσπόζουσα θέση ανάμεσα στις πιο αναπτυγμένες χώρες.
Έχουμε σχεδιάσει και προγραμματίσει ποιοτικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που απλώνονται σε 
όλο το φάσμα των τεχνών, της μουσικής, του θεάτρου και της ποίησης.
Στόχος μας είναι να δώσουμε στους δημότες μας, μικρούς και μεγάλους, διεξόδους ψυχαγω-
γίας και χαράς αλλά και την δυνατότητα “να ανταμώσουμε και πάλι” μετά τη δύσκολη συγκυρία 
που διανύσαμε.
Καλό και δημιουργικό Πολιτιστικό Καλοκαίρι σε όλους!
 

                  Η Δήμαρχος Πεντέλης
                                       Δήμητρα Κεχαγιά

Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχουμε στην επανεκκίνηση του Πολιτι-
σμού με πλήθος καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Ο Δήμος Πεντέλης 
έχει ενταχθεί στις δράσεις της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» και 
διοργανώνει ποικίλες δράσεις για όλη τη διάρκεια του επετειακού 
έτους με σκοπό να αναδείξουμε ως Έλληνες και ως τοπική κοι-
νωνία τα επιτεύγματα των προγόνων μας από την αρχή της Σύγ-
χρονης Ιστορίας μέχρι και σήμερα, να τονίσουμε τη συμβολή των 
αγώνων του έθνους μας στη διαμόρφωση του ελληνικού κράτους 
και του ευρύτερου διεθνούς, πολιτικού και πολιτισμικού χάρτη 

και να οραματιστούμε μαζί το αύριο που επιθυμούμε για εμάς και τις νεότερες γενιές μας.
Στις Πολιτιστικές μας Εκδηλώσεις θα τιμήσουμε την ιστορική επέτειο των 200 Ετών από την 
έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και παράλληλα με ποικίλα καλλιτεχνικά προ-
γράμματα θα δώσουμε τη δυνατότητα στους Δημότες μας να ψυχαγωγηθούν, να χαρούν και να 
ταξιδέψουν μέσα από το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική και το τραγούδι. Έχουμε σχεδιάσει 
πολλές εκδηλώσεις για τα παιδιά προσφέροντας Χαρούμενα Απογεύματα σε ασφαλείς χώρους 
όπου θα μπορέσουν να δουν όμορφες παραστάσεις, να παίξουν και να χαλαρώσουν μετά από 
την ιδιαίτερη σχολική χρονιά που πέρασαν. Βράδια με σινεμά για μικρούς και μεγάλους θα 
κρατήσουν πολιτιστικά ζωντανή την πόλη μας όλο το καλοκαίρι.
Σας περιμένουμε με χαρά μικρούς και μεγάλους!
 

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Νεολαίας
             Φωτεινή Μαρκαντώνη

Επετειακές  Εκδηλώσεις
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24/6 Ομιλία για τα 200 χρόνια 
από τον ιστορικό Χολέβα  

και μουσική βραδιά
Ιστορική ομιλία – μουσική εκδήλωση

Αύλειος χώρος Δημαρχείου Πεντέλης 
Ηγούμενου Μακρυγιάννη 2 Π. Πεντέλη - Πέμπτη 24/6/2021 & Ωρα 20:30

Ομιλία από τον κο. Κων/νο Χολέβα, Πολιτικό Επιστήμονα – Συγγραφέα
Θέμα ομιλίας: Γι’ αυτά πολεμήσαμε: Πόσο επίκαιρο είναι σήμερα το όραμα των 
Αγωνιστών του 1821;
Μουσική εκδήλωση: Ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα από τη Σχολή Βυζα-
ντινής & Παραδοσιακής Μουσικής «Εν Ωδαίς» αφιερωμένο στην Επανάσταση 
του 1821 και στην Εθνική Παλιγγενεσία
Τραγούδια από διάφορα μέρη του ελληνισμού και μελωδίες που έχουν τις απαρχές 
τους στα χρόνια της Αλώσεως και καλύπτουν χρονικά την περίοδο δουλείας του 
γένους έως και τα προεπαναστατικά χρόνια. Τα τραγούδια ερμηνεύουν δυο νέοι και 
καταξιωμένοι καλλιτέχνες από το χώρο της παράδοσης, η Βασιλική Κικιλη και ο 
Γιωργος Ντόβολος, ενώ πλαισιώνονται από το ορχηστρικό σύνολο της Σχολής “Εν 
Ωδαίς” σε ενορχήστρωση και επιμέλεια του Γεράσιμου Παπαδόπουλου. 

25/6 Μουσική βραδιά  

με παραδοσιακές μελωδίες
«Από την Σμύρνη ως την Πόλη»  

25/6/2021 Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Μελίσσια & Ώρα  20:00

Η Μουσική παράδοση της 
Μικράς Ασίας και της Πόλης 
τροφοδότησε την νεοελληνική 
μουσική δημιούργησε απο-
τελώντας παράλληλα πηγή 
έμπνευσης.
Στα πλαίσια αυτά η Σχολή “Εν 
Ωδαίς” παρουσιάζει ένα μο-
ναδικό πρόγραμμα βασισμένο 
στις γνωστότερες αλλά και πιο 

αγαπημένες μελωδίες με προέλευση τις Αλησμόνητες Πατρίδες. 
Η Βασιλική Κικιλή και ο Γιώργος Ντόβολος στο τραγούδι πλαισιώνονται από το 
ορχηστρικό σύνολο της Σχολής “Εν Ωδαίς” σε ενορχήστρωση και επιμέλεια του 
Γεράσιμου Παπαδόπουλου. 
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Προβολή Ταιν ίας 
Ο Δήμος Πεντέλης φιλοξενεί για μια βραδιά 

το Open Air Festival με την προβολή της ταινίας

Η κληρονόμος
3/7 στο Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας, 

με την υποστήριξη της Πρεσβείας των Η.Π.Α στην Αθήνα.

Υπό την αιγίδα του Δήμου Πεντέλης.
 Ώρα 21:00

Αισθηματικό δράμα εποχής βγαλμένο από την έξοχη πένα του Χένρι Τζέιμς, 
υποδειγματικά προσαρμοσμένο από τους θεατρικούς συγγραφείς που το έκαναν 
επιτυχία στο Μπρόντγουεϊ και μεταφερμένο στη μεγάλη οθόνη από τον βραβευ-
μένο με Όσκαρ Γουίλιαμ Γουάιλερ. 
Μια καλοπροαίρετη κληρονόμος δίχως τις κοινωνικές χάρες και τα κάλλη που 
απαιτούν οι καιροί της (κοινώς η πατριαρχία), με προεξοφλημένη την περι-
φρόνηση ενός πατέρα που διαρκώς την υποτιμά (ο γίγαντας της βρετανικής 
υποκριτικής Ραλφ Ρίτσαρντσον), βρίσκει επιτέλους την ελπίδα να αγαπηθεί στο 
πρόσωπο ενός φτωχού μορφονιού (Μοντγκόμερι Κλιφτ). Όμως το μικρόβιο της 
αμφιβολίας για το αγαθό των προθέσεων του υποψήφιου γαμπρού τροφοδοτείται 
τοξικά από τον πρώτο, δίχως να εξολοθρεύεται από τον δεύτερο.

27/6 Παιδικό θέατρο:  

«Η Μπαλαρίνα και ο Μολυβένιος Στρατιώτης» 
στην αυλή του Ιερού Ναού του Αγ. Σεραφείμ Π. Πεντέλη.  Ώρα 20:30
Παιδική θεατρική παράσταση. Το αριστούργημα του Χανς Κρίστιαν Άντερ-
σεν ανεβαίνει σε μία παράσταση που περιοδεύει με τεράστια επιτυχία τα 
τελευταία χρόνια σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας γέλιο, χορό, τραγούδι 
και σπουδαία μηνύματα σε μικρούς και μεγάλους σε μία διαδραστική 
παράσταση που κλέβει τις εντυπώσεις.
Το κορυφαίο παραμύθι όλων των εποχών σε μία θεατρική μεταφορά που 
ξετρελαίνει παιδιά και μεγάλους, με άφθονο γέλιο, αλλά και συμβολι-
σμούς για την αγάπη, τη φιλία, τη δύναμη και την πίστη στον άνθρωπο.
Συντελεστές  Σκηνοθεσία: Μάριος Ιορδάνου       Θεατρική διασκευή: 
Σοφία Καζαντζιάν / Σκηνικά/ κοστούμια: Βαλεντίνο Βαλάσης / Παίζουν: 
Μάριος Ιορδάνου, Σοφία Καζαντζιάν, Μέλπω Μπατσακούτσα

2/7 Ο Θοδωρής του 21  
Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας  21:00

«Ο Θοδωρής του «21»
ΜΕΓΑΡΟ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ & ΩΡΑ 21:00

Μια επετειακή παράσταση για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821

Στην αφήγηση ο Λεωνίδας Κακούρης
Ερμηνεύουν: Παναγιώτης Λάλεζας / Γιώργος Ντόβολος / 
Μαριάνθη Λιονουδάκη
Μια παράσταση αναφοράς στην εμβληματική φυσιογνωμία του 
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και τίτλο, “Ο Θοδωρής του ‘21”! Μια 
παράσταση με αφηγηματικά αποσπάσματα για τη ζωή και τη 
δράση του Γέρου του Μωριά, γνήσια δημοτικά τραγούδια σχε-
τικά με την επανάσταση του ’21 και ένα πλούσιο οπτικό υλικό 
με σημαντικές φυσιογνωμίες της Επανάστασης, εικόνες από 
σημαντικές μάχες, στιγμές από την πορεία της ζωής του Θεό-
δωρου Κολοκοτρώνη, αλλά και του Ελληνικού Έθνους προς την 
Ελευθερία! 
Στην απαγγελία των εμβληματικών κειμένων ο δημοφιλής και 
αγαπημένος ηθοποιός Λεωνίδας Κακούρης. 
Σημαντικά δημοτικά τραγούδια ερμηνεύουν τρεις άξιοι, νεότεροι 
εκπρόσωποι της παραδοσιακής μας μουσικής, ο Παναγιώτης 
Λάλεζας, ο Γιώργος Ντόβολος και η Μαριάνθη Λιουδάκη, μαζί 
με πενταμελή παραδοσιακή ορχήστρα.

Η παράσταση έχει σκοπό να μας ταξιδέψει στο κλίμα της προεπαναστατικής και επαναστατικής Ελλάδας, 
τονίζοντας και φέρνοντας στο σήμερα μηνύματα της ελευθερίας, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύ-
νης, μέσα από τις αρχές και τα διδάγματα που μας κληροδότησαν οι προπάτορές μας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΒΟΛΟΣ
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΛΙΟΥΔΑΚΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΡΟΣΙΔΟΥ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ:

200 χρόνια
ΜΕΤΑ ΤΗΝ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ:
ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΝ ΩΔΑΙΣ

ΜΕΓΑΡΟ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ

Λόρδου Βύρωνος 3, Πεντέλη 152 36  Τηλ.: 210 6138802

2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2́1
ΩΡΑ: 21.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΕΓΑΡΟ
ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ

Ε Ι ΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Δ Η Μ Ο Σ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ο
ΘΟΔΩΡΗΣ
του 21
ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ Ο 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Αφιέρωμα στον μεγάλο μας ήρωα 
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6/7 Θέατρο: Ο Κρητικός του Διον. Σολωμού 
του Μ. Ιορδάνου Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας. Ώρα  21:00

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μάριος Ιορδάνου ανεβάζει για πρώτη φορά στο 
θέατρο το αριστουργηματικό έργο του εθνικού ποιητή της Ελλάδας, Διονύσι-
ου Σολωμού. Πρόκειται για τη συγκλονιστική ιστορία αγάπης και αυτοθυσίας 
ενός Κρητικού πολέμαρχου και της αγαπημένης του που κατέκτησε κοινό και 
κριτικούς σε Ελλάδα και Ευρώπη. στο Λόφο του Στράνη στη Ζάκυνθο, όπου 
έγραψε τον Ύμνο εις την Ελευθερία και τους Ελεύθερους Πολιορκημένους κ.α. 
Η παράσταση και οι δημιουργοί της, Μάριος Ιορδάνου και Σοφία Καζαντζιάν 
βραβεύτηκαν από την Unesco για την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού εντός 
και εκτός συνόρων μέσω των παραστάσεών τους για μεγάλους Έλληνες ποιητές 
και λογοτέχνες. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Παίζουν οι ηθοποιοί: Μάριος Ιορδάνου, 
Σοφία Καζαντζιάν, Βαλεντίνο Βαλάσης, 
Μελπομένη Φιλίππου • Σκηνοθεσία/ 
Μουσική Επιμέλεια: Μάριος Ιορδάνου • 
Θεατρική Διασκευή/ Χορογραφίες : Σοφία 
Καζαντζιάν • Σκηνογραφία/ Σχεδιασμός 
Κουστουμιών : Βαλεντίνο Βαλάσης • 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Χριστίνα Παπαγιάννη 
•  Σχεδιασμός Φωτισμών : Χριστόφορος 
Τσακιρόπουλος   

7/7 Μουσική βραδιά με τον

Πάνο Μαλαχιά
‘Το ροκ και το ζεϊμπέκικο’ 

Τετάρτη 7 Ιουλίου Ώρα 21:00
Πλ. Ελευθερίας (Αγ. Γεωργίου), Μελίσσια. 

Ο συνθέτης και κιθαρίστας Πάνος Μαλαχιάς, ο Νίκος Μπουρνέλης και η Άννα 
Demy παρουσιάζουν ένα ευρύ πρόγραμμα με πυρήνα το ροκ, τις μπαλάντες και 
τα λαϊκά του Πάνου και με αναφορά από Santana εώς τον Μάνο Χατζιδάκη, τον 
Μίμη Πλέσσα, τον Βασίλη Τσιτσάνη κ.α
τραγουδούν: Νίκος Μπουρνέλης, Άννα Demy
Μαζί τους οι: Βαγγέλης Πεντζερίδης – Ακουστική κιθάρα/Μπουζούκι, Θοδωρής 
Μποτίνης – Μπάσο, Νίκος Αλεξάκης – Τύμπανα
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9/7 Μέγαρο Δουκίσσης Πλακεντίας - ΩΡΑ 21:00  

«Κωστής Παλαμάς» Ο μούσες που αγάπησα

Διοργανωτές: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
Ο Γρηγόρης Βαλτινός στον ρόλο του μεγάλου ποιητή σε κείμενο της Μαρίας Παναγιωτακοπούλου και 
μελοποιημένη ποίηση του Παλαμά από  τον  Σάκη Παπαδημητρίου
Σημαντικές στιγμές της ποιητικής διαδρομής καθώς και την άγνωστη προσωπική και ερωτική ζωή 
του μεγάλου ποιητή Κωστή Παλαμά θα μεταφέρει στη σκηνή ο Γρηγόρης Βαλτινός με τη θεατρική 
παράσταση «ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ-Οι μούσες που αγάπησα», στην οποία πρωταγωνιστεί και υπογράφει 
τη σκηνοθεσία. Η παράσταση αποκαλύπτει την ευαίσθητη πλευρά του ποιητή και τον έρωτά του με την 
αιώνια γυναίκα «μούσα», που αποτελεί και ένα από τα κυρίαρχα θέματα της ποίησής του. Ο Γρηγόρης 
Βαλτινός με τη δική του ευρηματική σκηνοθετική ματιά αναδεικνύει τη δύναμη και τις αδυναμίες του 
ποιητή στην πάλη του με τον χρόνο και την απώλεια. Μαζί του εφτά γυναίκες (ηθοποιοί και μουσικοί) 
ενσαρκώνουν τη γυναίκα «Μούσα», που, χαρίζοντας την έμπνευση στον ποιητή, του συμπαραστάθηκε 
στον διαρκή αγώνα του με τη φθορά, τον μαρασμό και τον θάνατο.
Η παράσταση είναι υπό την αιγίδα του «Ιδρύματος Κωστή Παλαμά» 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:
Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Βαλτινός / Κείμενο: Μαρία Παναγιωτακοπούλου / Μουσική: Σάκης Πα-
παδημητρίου / Ενορχήστρωση: Άσπα Παπαδημητρίου / Χορογραφίες: Ευγενία Λιάκου / Βοηθός 
σκηνοθέτη: Νίκος Παρασκευόπουλος / Sound design: Βρεζ Χατσατουριάν / Φωτογραφίες: Αγγε-
λική Κοκκοβέ / Ηχογραφήσεις: studio The Cave 
Παίζουν:
Κωστής Παλαμάς: Γρηγόρης Βαλτινός / Μαρία Βάλβη: Αγγελική Πέτκου / Μούσα: Ευγενία Λιά-
κου
Τα τραγούδια ερμηνεύει η  Έλενα Λεώνη ΠαπαδημητρίουΜουσικοί: 
Πιάνο: Ιώ Κυριακίδου / Βιολί: Αριέτα Σαϊτά / Τσέλο: Στέλλα Τέμπρελη / Φλάουτο: Βικτώρια 
Κυριακίδου / Άρπα: Έλενα Λεώνη 

10/7  Αφιέρωμα στον 

ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟ 

και το Νέο Κύμα

Πλατεία Αγίου Γεωργίου 10/7/2021 & ΩΡΑ 21:00
   Μουσική βραδιά με τραγούδια του αγαπημένου συνθέτη 

Κύριος εκπρόσωπος του Νέου Κύματος, ασχολείται με την ποίηση και γίνεται 
γνωστός στο ελληνικό κοινό με το τραγούδι «Μια αγάπη για το καλοκαίρι». 

Έχει γράψει πολλά τραγούδια για το λεγόμενο Νέο κύμα, σημαντικότεροι δί-
σκοι του όμως είναι οι «Ανθολογίες», το «Εκείνο το καλοκαίρι OST» (Α’ Βρα-
βείο Μουσικής Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1971» και η «Οδός Αριστοτέλους».
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12/7 Μουσική βραδιά

Gadjo Dilo 
Πλατεία Ν. Πεντέλης. Ώρα 21:00

Οι Gadjo Dilo παντρεύουν την τσιγγάνικη jazz παράδοση, εμπνευσμένοι από 
τον θρυλικό κιθαρίστα της gypsy swing Django Reinhardt, με αγαπημένα ελλη-
νικά τραγούδια κυρίως της σκηνής του ‘50 και ‘60, δημιουργώντας το δικό τους 
μοναδικό μουσικό στυλ, το «Manouche De Grec».
Με αφετηρία τους δύο αυτούς μουσικούς πολιτισμούς και με πειραματισμούς 
πάνω σε μεταγενέστερους ήχους της jazz, το συγκρότημα παρουσιάζει ένα 
πρόγραμμα με έντονο το «Ελληνικό» στοιχείο αλλά και με αναφορές στα αμερι-
κανικά jazzstandards και τα γαλλικά τραγούδια του μεσοπολέμου.

16/7 Αφιέρωμα στον 

Μίμη Πλέσσα  
Πλατεία Αγ. Γεωργίου. Ώρα 21:00

Μουσική βραδιά με τραγούδια του αγαπημένου συνθέτη

Ο Μίμης Πλέσσας είναι ένας χαρισματικός συνθέτης  του οποίου η καλλιτεχνική 
δραστηριότητα του καλύπτει, εδώ και έξι δεκαετίες, όλους τους τομείς της μουσι-
κής. Τα τραγούδια του λατρεύτηκαν και τραγουδήθηκαν από περασμένες γενιές, 
αλλά εξακολουθούν να αρέσουν και να μαγεύουν και τη σημερινή νέα γενιά.
Συνεργάστηκε με κορυφαία ονόματα της μουσικής και του τραγουδιού, ενώ ανέ-
δειξε πολλούς καλλιτέχνες μέσα από τα τραγούδια του. Έχει γράψει τη μουσική 
για 104 κινηματογραφικές ταινίες, 70 θεατρικές παραστάσεις και μία τηλεοπτική 
σειρά. Διηύθυνε μερικές από τις μεγαλύτερες ορχήστρες στον κόσμο, σε δικά 
του έργα και κέρδισε βραβεία και διακρίσεις στην Ευρώπη, την Αμερική και την 
Ιαπωνία.  
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23/7  Μουσική εκδήλωση με σκοπούς και τραγούδια  
με άρωμα νησιώτικο, θαλασσινό  

από το μουσικό σχήμα «Ξέφραγο Αμπέλι»
Πλατεία Νέας Πεντέλης. Ώρα 21:00

 

Το Ξέφραγο Αμπέλι είναι μια παρέα τεσσάρων μουσικών από την Αθήνα και τη Σίφνο 
που με σαφείς επιρροές από τη νησιώτικη παράδοση φέρνουν κοντά σας έντεχνα, 
παραδοσιακά και νησιώτικα ακούσματα με μια φρέσκια προσέγγιση που παντρεύει 
τη γνώριμη, αυθόρμητη πλευρά του παραδοσιακού γλεντιού με το κέφι και τη ζωντά-
νια της σύγχρονης διασκέδασης.  
Σπύρος Λεμπέσης : βιολί - τραγούδι Αντιγόνη Στάππα : κιθάρα - τραγούδι Γρηγόρης 
Λεμπέσης : λαούτο - τραγούδι Μανώλης Παλιάκης

28 /7  Μουσική βραδιά 
στο  ΜΕΓΑΡΟ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ. ΩΡΑ 21:00
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ

ΣΑΒΒΕΡΙΑ ΜΑΡΓΙΟΛΑ
ΜΑΚΗΣ ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΕΣΑΜΠΑΛΙΔΗ

Ένα πρόγραμμα γεμάτο από τις μεγάλες επιτυχίες του Γεράσιμου Ανδρεάτου, τρα-
γούδια που αγαπήθηκαν πολύ από το κοινό και που έγραψαν σπουδαίοι δημιουρ-
γοί όπως ο Δημήτρης Παπαδημητρίου (Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, Σκάκι), ο 
Βαγγέλης Κορακάκης (Σκέψη της τρελής, Πρώτο φθινόπωρο), ο Χρήστος Νικολό-
πουλος (10 χρόνια στου Μπακάκου), ο Μιχάλης Γκανάς, ο Παντελής Θαλασσινός 
(Αχ Φεγγάρι μου) και ο Δημήτρης Παπαδόπουλος (Ψυχή που δεν αμάρτησε ποτέ 
της δεν αγιάζει).
Μαζί τους επίσης επί σκηνής: Βασίλης Παπαδόπουλος (μπουζούκι), Βαγγέλης 
Κονταράτος (κιθάρα), Νίκος Σκομόπουλος (τύμπανα), Γιάννης Γρυπαίος (μπάσο), 
Δήμος Πολυμέρης (ακορντεόν) Ιάσων Κτενάς (Βιολί )
Ηχοληψία :Δημήτρης Μπότσιος
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4/6 Παιδικό θέατρο 

Οι φύλακες της Φύσης 
Θεατράκι Μαγγίνα

Του δρ. Αντώνη Γάκη από την εκπαιδευτική, θεατρική ομάδα «Εν Εδώ».
Θεατράκι Μαγγίνα, πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, Μελίσσια. Ώρα 19:30.
ΔΩΡΟ το παραμύθι της θεατρικής παράστασης σε κάθε παιδί. 

5/6 Εκδηλώσεις Περιβάλλοντος

6/6 Παιδικό θέατρο (Οι φύλακες της Φύσης):  
1ο Δημοτικό Πεντέλης

Του δρ. Αντώνη Γάκη από την εκπαιδευτική, θεατρική ομάδα «Εν Εδώ».
Δημοτικό Σχολείο Νέας Πεντέλης. Ώρα 19:30
ΔΩΡΟ το παραμύθι της θεατρικής παράστασης σε κάθε παιδί.

Χαρούμενα  Απογεύματα

Παιδικές  Εκδηλώσεις

12/7 Παιδικό πρόγραμμα 3 ωρών «Χαρούμενα 
Απογεύματα»: 2ο Δημοτικό Μελισσίων (17ης 
Νοέμβρη 9)

• Face painting – μπαλόνια τα παιδιά 
• Παράσταση μαριονέτας του Θεάτρου Γκότση
• Κινηματογραφική προβολή μεταγλωττισμένης 
παιδικής ταινίας

13/7 Παιδικό πρόγραμμα «Χαρούμενα Απογεύ-
ματα»: Δημοτικό Σχολείο Νέας Πεντέλης  Ώρα 
19:30 (Αργυροκάστρου 2)
• Face painting – μπαλόνια για τα παιδιά 
• “Mr & Mrs Bubble” παράσταση με σαπουνό-
φουσκες
• Κινηματογραφική προβολή μεταγλωττισμένης 
παιδικής ταινίας

16/7 Παράσταση Καραγκιόζη στις 21:00 στον 
αύλειο χώρο του Ιερού Ναού Αγ. Μαρίνας 
Μελισσίων  (Ιπποκράτους 20 Μελίσσια)
19/7 Παιδικό πρόγραμμα «Χαρούμενα Απο-
γεύματα»: Δημοτικό Σχολείο Νέας Πεντέλης 
(Αργυροκάστρου 2)
• Face painting – μπαλόνια για τα παιδιά 
• Παράσταση με μάγο
• Κινηματογραφική μεταγλωττισμένης παιδικής 
ταινίας

20/7 Παιδικό πρόγραμμα «Χαρούμενα Απο-
γεύματα»:  2ο Δημοτικό Μελισσίων (17ης 
Νοέμβρη 9)
• Face painting – μπαλόνια για τα παιδιά
• Παράσταση Καραγκιόζη
• Κινηματογραφική προβολή μεταγλωττισμένης 
παιδικής ταινίας

20/7 Παράσταση με τον Καραγκιόζη στον 
αύλειο χώρο του Αγίου Σεραφείμ Πεντέλης 
(Βασιλέως Γεωργίου Β 20)

26/7 Παιδικό πρόγραμμα 3 ωρών Χαρούμενα 
Απογεύματα: 2ο Δημοτικό Μελισσίων (17Ης 
Νοέμβρη 9)
• Face painting – μπαλόνια για τα παιδιά 
• Παράσταση με μάγο
• Κινηματογραφική προβολή μεταγλωττισμένης 
παιδικής ταινίας

27/7 Παιδικό πρόγραμμα 3 ωρών Χαρούμενα 
Απογεύματα: Δημοτικό Νέας Πεντέλης (Αργυ-
ροκάστρου 2)
• Face painting – μπαλόνια για τα παιδιά 
• “Mr & Mrs Bubble” παράσταση με σαπουνόφουσκες
• Κινηματογραφική προβολή μεταγλωττισμένης 
παιδικής ταινίας

2/8  Παιδικό πρόγραμμα 3 ωρών «Χαρούμενα 
Απογεύματα»: 2ο Δημοτικό Μελισσίων (17ης 
Νοέμβρη 9)
• Face painting και μπαλόνια για τα παιδιά 
• Θέατρο σκιών (40 λεπτά)
• Κινηματογραφική προβολή μεταγλωττισμένης 
παιδικής ταινίας

3/8 Παιδικό πρόγραμμα 3 ωρών «Χαρούμενα 
Απογεύματα»: 2ο Δημοτικό Μελισσίων (17ης 
Νοέμβρη 9)
• Face painting και μπαλόνια για τα παιδιά
• Παράσταση με μαριονέτες του Θεάτρου Γκότση
• Κινηματογραφική προβολή μεταγλωττισμένης 
παιδικής ταινίας



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021
www.penteli.gov.gr

ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021

Εκδηλώσεις με ασφάλεια
Οι εκδηλώσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα του ΕΟΔΔΥ για την προστασία των συμμετεχόντων 
από την πανδημία του κορωναϊού COVID 19.
Προ κράτηση Θέσεων θα γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του 
Δήμου Πεντέλης
https://penteli.intelliserv.gr
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης: 210 6138802

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΤΟΒΟΛΟΣ

ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΛΙΟΥΔΑΚΗ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΟΡΟΣΙΔΟΥ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ:

200 χρόνια
ΜΕΤΑ ΤΗΝ

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ:

ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΝ ΩΔΑΙΣ

ΜΕΓΑΡΟ ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ

Λόρδου Βύρωνος 3, Πεντέλη 152 36  Τηλ.: 210 6138802

2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2́1
ΩΡΑ: 21.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΕΓΑΡΟ
ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ

Ε Ι ΣΟΔΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Δ Η Μ Ο Σ
ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Ο
ΘΟΔΩΡΗΣ
του 21
ΑΠΑΓΓΕΛΕΙ Ο 
ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΚΑΚΟΥΡΗΣ

Αφιέρωμα στον μεγάλο μας ήρωα 

«Κωστής Παλαμάς»  
Οι μούσες που αγάπησα


