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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟ  
 (29 Ιουλίου – 1 Αυγούστου) 

Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ορεστιάδας 
 

Ο Δήμος Ορεστιάδας και η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση 
Πολιτιστικής Αναπτυξής Ορεστιάδας διοργανώνουν τέσσερις μουσικές 
βραδιές από 29 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο της 
πόλης μας. Ζούμε άλλο ένα πρωτόγνωρο καλοκαίρι, αλλά αυτό δεν μας 
εμποδίζει να συνεχίζουμε τις πολιτιστικές μας δράσεις για την ψυχαγωγία των 
συμπολιτών μας, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που 
προβλέπει ο νόμος.  
 
 

Πρόγραμμα 
29/07/2021  
Ώρα έναρξης: 21:00 
 
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΣΑΚΝΗΣ «BandieraRossa»   
Μαζί του η Ιωάννα Καβρουλάκη 
 
Ο Διονύσης Τσακνής και πάλι στη σκηνή. Ο Διονύσης θα παρουσιάσει για 
περιορισμένο αριθμό συναυλιών, που θα δοθούν σε Ελλάδα και Κύπρο, μια 
συναυλία αναφορά στο παρόν και το μέλλον της rock μουσικής σε ένα 
πρόγραμμα που θα ακουστούν τα νέα του τραγούδια που μόλις κυκλοφόρησαν 
με τίτλο «BandieraRossa». Μαζί του η Ιωάννα Καβρουλάκη, ερμηνεύει τραγούδια 
από τον πρώτο της προσωπικό δίσκο καθώς και τραγούδια που η δικιά της γενιά 
αγάπησε. Επίσης θα τους συνοδεύουν εξαιρετικοί μουσικοί, που θα μας 
διασκεδάσουν και θα μας θυμίσουν την Ελλάδα που χάσαμε, την Ελλάδα που 
αγαπάμε.. την μουσική Ελλάδα της νιότης μας! Στο πρόγραμμα θα ακούσουμε 
όλες τις μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες του Διονύση,  καθώς  και  τραγούδια  
φίλων του.  
Τον Διονύση Τσακνή και την Ιωάννα Καβρουλάκη, πλαισιώνουν: Ο Δημήτρης 
Μπέλλος στο πιάνο, ο Δημήτρης Καρασούλος στην κιθάρα, ο Ηλίας 
Παρασκευόπουλος στα τύμπανα και ο Δημήτρης Φροσύνης στο μπάσο. 
Επιμέλεια ήχου ο Σταύρος Συκιανάκης.  

 

mailto:dkepao@orestiada.gr


30/07/2021 
Ώρα έναρξης: 21:00 
 
«ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΖΩΗ» 
Το ‘21 μέσα από τo έντεχνo τραγούδι 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΣΗΣ – ΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ 
αφήγηση ΣΟΛΩΝ ΤΣΟΥΝΗΣ 
 
Ο Δημήτρης Μπάσης συναντά επί σκηνής την Ρίτα Αντωνόπουλου σε μια 
ειδική μουσική παράσταση με τίτλο «ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΜΙΑΣ ΩΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΖΩΗ», το ‘21 μέσα από το έντεχνο τραγούδι. Με αφορμή την επέτειο του 
εορτασμού των 200 ετών από την επανάσταση του 1821, ο καταξιωμένος 
Δημήτρης Μπάσης, μια φωνή σπάνιας ποιότητας και τεχνικής, συνδυασμένη με 
μερικά από τα καλύτερα λαϊκά τραγούδια και με το έργο του Μίκη 
Θεοδωράκη και η Ρίτα Αντωνοπούλου, μια από τις κορυφαίες φωνές του 
έντεχνου τραγουδιού του σήμερα, θα ερμηνεύσουν κάποια από τα πιο 
σημαντικά σύγχρονα ελληνικά τραγούδια. Μαζί τους επί σκηνής ο Σόλων 
Τσούνης που θα αφηγηθεί στίχους και πεζά αγωνιστών του ‘21 και συγχρόνων 
τους. 
Στίχους μεγάλων ποιητών, συνθετών και στιχουργών από τον Μακρυγιάννη, τον 
Σολωμό, τον Ρήγα, τον Θεοδωράκη, τον Χατζιδάκι, τον Λεοντή, τον Ξαρχάκο τον 
Σαββόπουλο μέχρι τον Ελύτη, τον Γκάτσο τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και τον 
Μάνο Ελευθερίου. Όπως διαφαίνεται μέσα από την ιστορία και τη μουσική μας 
παράδοση, το δίκαιο του αγώνα, ενέπνευσε και καθοδήγησε τους ανθρώπους της 
τέχνης που εκφράζουν τις νεότερες γενιές και οδηγούν, σε τραγούδια βαθιά 
λαϊκά και ποιητικά. 
Δυο ερμηνευτές, με την δική τους ξεχωριστή καλλιτεχνική πορεία σε μια 
«ιστορική συνάντηση» και μαζί τους ο Σόλων Τσούνης ένας ηθοποιός μεστός με 
αρκετές περγαμηνές και από τους καλύτερους εκπροσώπους της γενιάς του θα 
παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα σπάνιας αισθητικής και θα χαρίσουν στο κοινό 
δύο ανεπανάληπτες ώρες γεμάτες συναισθήματα. 
Η καλλιτεχνική επιμέλεια ανήκει στον βαθύ γνώστη του ελληνικού τραγουδιού 
και της αισθητικής του, συνθέτη, Μανόλη Ανδρουλιδάκη, ενώ η ορχήστρα που 
αποδίδει τα τραγούδια με λεπτομέρεια, καλλιτεχνική συνέπεια και υψηλή 
αισθητική, αποτελείται από γνωστούς κορυφαίους στον τομέα τους μουσικούς. 
 
 
31/07/2021 
Ώρα έναρξης: 21:00 
 
ΜΕΛΙΝΑ ΚΑΝΑ 
«Ένα Αστέρι Πέφτει Πέφτει» 
(Το δεύτερο μέρος αφιέρωμα στη Μοσχολιού) 
 
Η Μελίνα Κανά διαλέγει τα πολυτιμότερα τραγούδια της δισκογραφίας της και 
τα ακουμπάει δίπλα σε κλασικά τραγούδια του ελληνικού πενταγράμμου. Από 
το υλικό του Θανάση Παπακωνσταντίνου και του Σωκράτη Μάλαμα, μέχρι τις 
επιλογές κλασικών τραγουδιών που όρισαν το ελληνικό τραγούδι, όπως 



συνθέσεις του Άκη Πάνου, του Απόστολου Καλδάρα, του Γιώργου Ζαμπέτα, του 
Γιάννη Σπανού και πολλών άλλων σημαντικών δημιουργών. 
 
Μοναδική στιγμή της παράστασης, το αφιέρωμα στα τραγούδια της Βίκυς 
Μοσχολιού. Τραγούδια ορόσημα, που μεταφέρονται στο σήμερα με το πάθος, 
την ειλικρίνεια και τον σεβασμό που τους αρμόζει. Τον στίχο ενός από αυτά, του 
κλασικού πια “Ένα αστέρι πέφτει, πέφτει”, διάλεξε η Μελίνα, ως τίτλο της 
φετινής της παράστασης. 
 
Η αισθαντική Μελίνα Κανά, χτίζει ένα μουσικό πρόγραμμα που εκφράζει το 
καλλιτεχνικό παρόν. Αυτή η μουσική παράσταση αποτελεί ένα δυνατό μουσικό 
όχημα εξωτερίκευσης συναισθημάτων. Ακουμπώντας στις ανθρώπινες 
διαθέσεις, από τα πιο βαθιά και προσωπικά έως τη διονυσιακή εξωστρέφεια, η 
καλοκαιρινή παράσταση της Μελίνας αποτελεί μια δυνατή αποτύπωση 
διαθέσεων και συναισθημάτων μέσα από λόγια και μουσικές. Πάντα δυναμική 
και συνάμα τρυφερή, η Μελίνα αγγίζει τους προβληματισμούς μας και μας δίνει 
με την ερμηνεία και τη σκηνική της παρουσία την ευκαιρία, για δυόμιση ώρες, να 
αφήσουμε πίσω την καθημερινότητα και τα άγχη της. 
 
Μαζί της στη σκηνή ο Χρυσόστομος Καραντωνίου στις κιθάρες, ο Δημήτρης 
Ψαρράς στο μπουζούκι και το λαούτο, ο Αλέξανδρος Στενάκης στα πλήκτρα και 
το κλαρινέτο, και ο Στρατής Σκουρκέας στα κρουστά.  
Τον σχεδιασμό των φώτων κάνει ο Σταύρος Καρυώτογλου. 
 
 
01/08/2021 
Ώρα έναρξης: 21:00 
 
ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ 
ΣΤΑΘΗΣ ΔΡΟΓΩΣΗΣ 
Μαζί τους η Αγάπη Διαγγελάκη και ο Βύρων Τσουράπης 
Ο Νίκος Πορτοκάλογλου,ένας από τους κορυφαίους μουσικούς και 
τραγουδοποιούς της χώρας μας, στήνει φέτος ένα ξεχωριστό πρόγραμμα με 
τραγούδια από όλη του τη δισκογραφία καθώς και νέες του συνθέσεις.  
Τον δύσκολο αυτό χειμώνα ο Νίκος Πορτοκάλογλου έγινε η παρέα όλων μας 
μέσα από την πολύ επιτυχημένη εκπομπή «ΜΟΥΣΙΚΟ  ΚΟΥΤΙ» στην ΕΡΤ1. 
Εμπνευστής, οραματιστής και δημιουργός  του «Μουσικού Κουτιού», ο Νίκος 
Πορτοκάλογλου  συνάντησε εκλεκτούς καλεσμένους, μοιράστηκε πρωτότυπες 
διασκευές αγαπημένων τραγουδιών, στήνοντας κάθε εβδομάδα κι από ένα 
μοναδικό live. Παράλληλα, κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Ένα νέο 
καλό», ντουέτο με τη Ρένα Μόρφη σε στίχους και μουσική του ίδιου. 
Φέτος το καλοκαίρι ο Νίκος και το κοινό θα γίνουν ένα χωρίς «τηλεοπτική 
απόσταση» δημιουργώντας έντονες συναισθηματικές  συναυλιακές στιγμές. 
 
Μαζί του επί σκηνής, ο εξαίρετος τραγουδοποιός Στάθης Δρογώσης.  



«Carrousel», ο τίτλος του  νέου του τραγουδιού, ένα τραγούδι- ωδή στην αγάπη 
που όλο έρχεται και πάει και προπομπός του επερχόμενου του δίσκου που θα 
κυκλοφορήσει το Φθινόπωρο. Συμμετέχει η Ανδριάνα Δρογώση. 
 
Σταθερή συνοδοιπόρος του Νίκου Πορτοκάλογλου, η μοναδική ερμηνεύτρια 
Αγάπη Διαγγελάκη, η οποία ξεχωρίζει για το εύρος της φωνής της και την 
ιδιαίτερη ικανότητά της να ελίσσεται σε διαφορετικά μουσικά μονοπάτια. 
Την σπουδαία  μελωδική παρέα συμπληρώνουν ο απαράμιλλος Βύρων 
Τσουράπης, νέος τραγουδοποιός και μέλος  της μπάντας του «Μουσικού 
Κουτιού», που μέσα από το νέο του τραγούδι «Να μπορώ» μας προσκαλεί να 
διεκδικήσουμε όσα μας κάνουν ευτυχισμένους, ο Θανάσης Τσακιράκης, που 
ξεχώρισε με την παρουσία του στο «Μουσικό Κουτί» δίνοντας τον ρυθμό στα 
τύμπανα καθώς και ο Ηλίας Λαμπρόπουλος που με το ιδιαίτερο ταλέντο του 
συνδυάζει μοναδικά το βιολί, το μπουζούκι, την τρομπέτα και την γκάιντα. 
 
Το πρόγραμμα αποτελείται από μια αναδρομή σε όλη την πορεία του Νίκου 
Πορτοκάλογλου από τους «Φατμέ» μέχρι σήμερα με δυναμικές νέες διασκευές 
των κλασικών τραγουδιών του με την βοήθεια των ταλαντούχων μουσικών και 
τραγουδιστών της ομάδας του. Επίσης θα ακουστούν τα πιο γνωστά και 
αγαπημένα τραγούδια του Στάθη Δρογώση και κάποιες διασκευές σε παλιά 
τραγούδια που τους έχουν σημαδέψει. 
 
 
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
μέτρα του ΕΟΔΥ προς περιορισμό της διασποράς του covid-19.  
 
Χρήσιμες πληροφορίες προς αποφυγή ταλαιπωρίας και κινδύνων: 

• Σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες, οι θεατές θα πρέπει να φορούν μάσκα 
κατά την είσοδο, την έξοδο και την παραμονή τους στο θέατρο. 

• Κατά την προσέλευση θα ληφθούν μέτρα για την τήρηση απόστασης 1,5 
μέτρου μεταξύ των θεατών, το ίδιο και κατά την αποχώρησή τους από το 
θέατρο. 

• Οι πόρτες θα ανοίγουν σχεδόν 1 ώρα νωρίτερα ώστε να πραγματοποιείται 
σταδιακή προσέλευση. Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσέλευση σας 
και την αγορά του εισιτηρίου σας. 

• Μετά την κάλυψη του επιτρεπόμενου ποσοστού θέσεων, δεν θα 
επιτρέπεται η είσοδος. 

• Παρακαλούνται οι θεατές να ακολουθούν τις οδηγίες των διοργανωτών. 
 
 
 
 
 
 



Εισιτήρια - Προπώληση 
Τιμές εισιτηρίων 5€/ ημέρα 
Εισιτήριο διαρκείας 15€ σε περιορισμένη ποσότητα (δεν διατίθενται 
ηλεκτρονικά) 
 
Διάθεση από: 

• Public  
• Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης  
• https://www.ticketmaster.gr/ticketmaster_se_2005328.html 
• Ταμείο στην είσοδο του θεάτρου τις ημέρες των συναυλιών (ώρες: 

20:00 – 21:00) 
 

 
 

Ο Πρόεδρος της ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Ο. 
 

Βαρσαμακίδης Δημήτριος 
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