
1η Δημοτική Κοινότητα 

Πλατεία Κουμουνδούρου 
 
Σάββατο 2 Ιουλίου 2022 
21.00| Πλατεία Κουμουνδούρου 
Μήδεια του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Αλίκης Δανέζη από την Εφηβική Θεατρική 
Ομάδα «Εμείς και Εμείς» 
Μια ομάδα νεαρών κοριτσιών 10-13 χρονών, σαν μια ροκ/πανκ μπάντα, 
παρουσιάζει το αριστούργημα του Ευριπίδη και θέτει 
προβληματισμούς, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές πτυχές της γυναικείας φύσης, 
τη δύναμή της αλλά και την ευαισθησία της.  
Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό εδώ 

2η Δημοτική Κοινότητα   

Άλσος Παγκρατίου 

Σάββατο 2 Ιουλίου 2022 
21.00| Συναυλία με το συγκρότημα USURUM  

Με ανανεωμένο ήχο και νέα σύνθεση, οι Usurum θα εμφανιστούν στο πιο urban 

θέατρο της πόλης στη μέση του καλοκαιριού! Στο live θα παρουσιάσουν τραγούδια 

από τη μέχρι τώρα δισκογραφία τους, ενώ θα ακουστούν και νέα ακυκλοφόρητα 

κομμάτια τους.  

Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό εδώ 

Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 
21.00| «Το Άλσος Παγκρατίου μια σκηνή της πόλης» 
Συναυλία με τα συγκροτήματα JSinoband και Sailing Driftwood 
Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό εδώ 
 

4η Δημοτική Κοινότητα   
Κήπος Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δήμου Αθηναίων, Σταθμός Λαρίσης 
(Δομοκού 2, Σταθμός Λαρίσης) 
 
Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 
21.00| «Αλίμονο σ’ αυτούς που δεν αγάπησαν» 
Μία μουσική διαδρομή με τον Κωστή Χρήστου, την Ελένη Ροδά, την Λιζέτα 
Νικολάου και τον Γιάννη Θωμόπουλο από τη δεκαετία του ’70, την εποχή των 
μπουάτ της Πλάκας, μέχρι και σήμερα. Παρουσιάζει ο συγγραφέας Κώστας 
Παπασπήλιος. 
Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό εδώ 

 

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 

20.30| «Θεομύθοι του Ολύμπου» 

Θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια από το Μικροθέατρο του Ρέο, με 

https://www.dropbox.com/sh/y6wvbnf4dyyozjc/AACj-_0acu_2a82ustlTECbna?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/jbgg7siq4rth5cw/AACF4NC3MJqFV5gAwvMsWvSaa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/6lf5l80e49q4jbd/AACAc6_vrmHDchvSOraPmh6La?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2ah8rkpyoz1egg5/AACIlCctTCbgHrUTMnvPUKwba?dl=0


καρτουνίστικες φιγούρες  και χαρούμενη διάθεση. Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο, 

«παίζει» με τους 7 μύθους των Θεών του Ολύμπου. Σκηνοθετημένη σύμφωνα με τις 

αρχές του θεατρικού παιχνιδιού, φέρνει τα παιδιά σε επαφή με μύθους  και 

ερωτήματα γύρω από τη φύση, τη συμπεριφορά του ανθρώπου και του κόσμου. 

Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό εδώ 

 
Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 
21.00| «Τίνος είσαι εσύ;»  
Θεατρική παράσταση από την ομάδα Vice Versa σε σκηνοθεσία Αγγελικής 
Γκιργκινούδη 
1922 - 2022. Προσφυγιά τότε και τώρα. Μαρτυρίες, κείμενα και μουσικές 
μπλέκονται σε μια αντιπολεμική παράσταση που ασχολείται με την περιπλάνηση 
των ανθρώπων, τις παλιές και τις καινούριες πατρίδες. Παίζουν οι ηθοποιοί: Άγγελος 
Αγγέλου, Κύριλλος Γομπριάλ, Ελένη Άμπια Νζάνγκα, Γκρέις Νουόκε, Μαντώ 
Παπαρρηγοπούλου και Σάκης Πολύζος.  
Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό εδώ 
 

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 
21.00| «Ο Μέγας Ιεροεξεταστής» 
Θεατρικός μονόλογος σε σκηνοθεσία- ερμηνεία Δημήτρη Βερύκιου.  
Το έργο, από το ομώνυμο κεφάλαιο του κορυφαίου έργου Αδελφοί Καραμάζοφ  του 
Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι είναι ένα αριστούργημα με διαχρονική 
αξία, βαθύτατα νοήματα και αλήθειες για την ατομικότητα αλλά και τη συλλογική 
συνείδηση, για την έννοια της ελεύθερης βούλησης, της ελευθερίας και της αγάπης.  

Συμμετέχει ο μουσικός Σταύρος Παργινός  (βιολοντσέλο).  
Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό εδώ 
 

5η Δημοτική Κοινότητα           
 
Άλσος Προμπονά 

 
Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 
21.00| Συναυλία με την Ιουλία Καραπατάκη 
Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό εδώ 
 

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 
21.00| Άλσος Προμπονά 
Συναυλία με τον Μανώλη Κονταρό  
Φωτογραφικό υλικό εδώ 
 

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 
21.00| «1922 – 2022: 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή» 
Μουσική παράσταση με τη Στέλλα Κονιτοπούλου, η οποία θα ερμηνεύσει 
τραγούδια της Μικρασίας από τον ανεξάντλητο μουσικο-ποιητικό πλούτο της 
μουσικής μας παράδοσης, που αναφέρονται στα κλέη και τα πάθη του 
Μικρασιατικού Ελληνισμού.  

https://www.dropbox.com/sh/4ts5zoxbngci0od/AACiWbyi2ST7PEFl4j_7WSrea?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/domdbt22u3kd4k6/AAC-MjQV_GI4qbuT20qID_cja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/j1szgltm2gbvu6r/AACokfvkl8Rs_AbvB6JdpygSa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/xggqr82rntwz6s1/AACNB6g1kCwjmbtQJsWjLWp2a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/q7iem0rxkra0kim/AAA_mriQsDDPbitxOBIbP4ZEa?dl=0


Συμμετέχουν μέλη της χορευτικής ομάδας «Χοροαχλιστός» και ο ηθοποιός  θεάτρου 
Θοδωρής Κατσικαλούδης που θα αποδώσει σύντομα μουσικο-λαογραφικά σχόλια 
για τα τραγούδια και τους χορούς. Το πρόγραμμα της παράστασης είναι 
διανθισμένο με επιλεγμένα ιστορικά και λογοτεχνικά κείμενα, αυθεντικές 
προσωπικές μαρτυρίες Ελλήνων προσφύγων της Μ. Ασίας που συγκλονίζουν και 
προβολή φωτογραφικών και κινηματογραφικών ντοκουμέντων. 
Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό εδώ 
 
Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 
20.30| «Προμηθέας και Επιμηθέας» 
Μια πρωτότυπη παιδική θεατρική παράσταση βασισμένη στον αρχαίο ελληνικό 
μύθο σε σκηνοθεσία Θανάση Αλφόνσο. Παίζουν οι ηθοποιοί: Θανάσης Αλφόνσο, 
Ιούλιος Καίσαρας Αθανασίου, Σπύρος Στελιανέσης, Βίκυ Θεοφανάκη, Μαρίνα 
Λυσάνδρου. Αφηγείται ο Σπύρος Μπιμπίλας. 
Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό εδώ 

 
Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 

21.00| «Και του καιρού και πάντα» 
Συναυλία με τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη 
Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, ένας από τους πιο εκφραστικούς ερμηνευτές και 
ανήσυχους δημιουργούς υπόσχεται να μας παρασύρει με μουσικές που 
διασταυρώνονται, που δίνουν την αίσθηση μιας rock συναυλίας και του 
καλοκαιρινού γλεντιού με ενέργεια και ηλεκτρισμό, σε ένα πρόγραμμα με παλιότερα 
τραγούδια του, αλλά και καινούργια από τον επερχόμενο δίσκο του. Ένας 
καλλιτέχνης που πατάει γερά στην παράδοση, χρωματίζοντάς τη με σημερινά 
ηχοχρώματα και ιδέες, αποφεύγοντας την απλή επανάληψη του παρελθόντος. 
Φωτογραφικό υλικό σε υψηλή ανάλυση εδώ 
 
Σάββατο 2 Ιουλίου 2022 
21.00| Συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων 
Φωτογραφικό υλικό εδώ 

Θέατρο Γκράβας 
(Ταϋγέτου 60, Γκράβα) 

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022  
21.00| “The party goes on” 

Συναυλία με τον Πασχάλη. Special guest η Μπέσσυ Αργυράκη  

Ένα μουσικό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των δύο καλλιτεχνών. Μαζί τους 

στην κιθάρα και στο τραγούδι ο STELIOS MAC.  

Περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό εδώ 

 
 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/v43ixs5mtd2hlrg/AADGBUrBXJNQzMm7KRgNrvQFa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ppvmzelnrgmbxvv/AAB3_nz3S8imx4Ul4OZdrWN8a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/uy5z7xqf7ay35d1/AAAfviZGK7kc1cID6gvfF-qWa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1hr21ynh54vfy07/AABQHI5iZlqPaJ2NrBYSnNBla?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/by78fdwfykhmr7x/AAAGu7OSTwHA13ggSEAdjaJha?dl=0

