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 ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΕΙΣΟΔΟΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΗ



Ο Πολιτισμός είναι σημαντικό αγαθό αλλά και τρόπος έκφρασης του 
ανθρώπου και ο  Δήμος Διονύσου δίνει προτεραιότητα σε αυτόν ως 
αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε πολίτη. 

Για το σκοπό αυτό καθ ' όλη τη διάρκεια του χρόνου πραγματοποιεί 
πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά και πληθώρα δραστηριοτήτων και 
επιμορφώσεων,  προσφέροντας δυνατότητες  συμμετοχής και 
δημιουργικής ενασχόλησης  στους δημότες και κατοίκους του.

Το φετινό πρόγραμμα των ΔΙΟΝΥΣΙΩΝ 2017 περιλαμβάνει παραστάσεις 
και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με μεγάλη ποικιλία και  για όλες τις ηλικίες, 
που επελέγησαν με κριτήριο την υψηλή αισθητική,  για  να προσφέρουν 
δωρεάν, ποιοτική ψυχαγωγία και διασκέδαση.

Σας προσκαλούμε όλους να έρθετε στις εκδηλώσεις αυτές 
και να μοιραστούμε μαζί όμορφες  πολιτιστικές βραδιές.

Διονύσης Ζαμάνης 
Δήμαρχος Διονύσου



Ο Δήμος Διονύσου καλωσορίζει το Φθινόπωρο με τα Διονύσια 2017, έναν 

καθιερωμένο πλέον πολιτιστικό θεσμό, που δημιουργήθηκε και εμπλουτίζεται 

καλλιτεχνικά με αγάπη και μεράκι.

Αφουγκραζόμαστε τις πολλαπλές πολιτιστικές απαιτήσεις των συμπολιτών μας και 

προσπαθούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές.

Επιθυμία και πρόθεσή μας είναι να αναβαθμίζουμε χρόνο με το χρόνο τις εκδηλώσεις 

μας με κριτήρια ποιότητας και ουσιαστικής ψυχαγωγίας, αξιοποιώντας τις 

δυνατότητές μας και τους χώρους που προσφέρονται στον Δήμο μας.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι όλες οι εκδηλώσεις μας προσφέρονται δωρεάν στο κοινό, 

κάτι το οποίο αποτελεί μια συνειδητή επιλογή μας, γιατί πιστεύουμε ότι ο πολιτισμός 

αποτελεί δικαίωμα ζωής, είναι τρόπος παιδείας και προσδίδει υπεραξία στην 

ανθρώπινη κοινωνία.

Το φετινό πρόγραμμα των Διονυσίων 2017 είναι πολύπτυχο και απευθύνεται σε όλες 

τις ηλικίες. Βραδιές με θέατρο, με χορό και με συναυλίες συνθέτουν ένα 10ήμερο που 

περιμένουμε όλοι να απολαύσουμε.

Σας προσκαλούμε όλες και όλους στο πολιτιστικό ταξίδι των Διονυσίων 2017 και 

ελπίζουμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας.

Αναστασία Στασινοπούλου 

Αντιδήμαρχος Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & Κοινωνικών Δομών



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ώρα 20:30  Πλατεία Ελ. Κορολή, Δροσιά

Οι Vegas είναι το ελληνικό urban pop µουσικό συγκρότηµα 
που το αποτελούν  ο ZeRaw και η Κατερίνα Κουκουράκη στα 
φωνητικά και ο DJ Airth. Τους ένωσε, αυθόρµητα, η κοινή 
αγάπη για τα ίδια µουσικά είδη, όπως rock, jazz, soul, funk, 
hip hop, r'n'b και είναι πλέον ένα από τα πιο επιτυχηµένα και 
δηµοφιλή συγκροτήµατα της σύγχρονης ελληνικής µουσικής σκηνής.

Μία ξεχωριστή µουσική βραδιά σε δύο µέρη, γεµάτη εκρηκτικούς ρυθµούς, 
δυναµικές µπαλάντες, κέφι και χορό.

Η Ραλλία Χρηστίδου µία από τις σπουδαιότερες ερµηνεύτριες της νέας γενιάς, 
µε την αισθαντική, αυθεντική, µεστή φωνή, έχοντας στις αποσκευές της

τη νέα τηςµεγάλη επιτυχία "Ως το φεγγάρι να µε πας" σε µουσική και στίχους
του Λεωνίδα Σώζου. Μαζί µας για ένα διασκεδαστικό µουσικό ταξίδι χωρίς σύνορα, από µια µεγάλη γκάµα τραγουδιών 

όλου του ελληνικού ρεπερτορίου και όχι µόνο.

Έρχονται να… µας πάνε 
σε άλλα µέρη,
νάναι πάντα  καλοκαίρι!

Έρχονται να… µας πάνε 
σε άλλα µέρη,
νάναι πάντα  καλοκαίρι!

� Συναυλία µε το συγκρότηµα VEGAS & τη Ραλλία Χρηστίδου



ΣΑΒΒΑΤΟ 2  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

� Θεατρική παράσταση “Μία νύχτα µε τον Τσέχωφ” 

Παλαιός σταθµός τρένου Δ.Ε. Διονύσου

Η Θεατρική Οµάδα Άνοιξης του Δήµου Διονύσου  µας γνωρίζει τον Άντον Τσέχωφ, 
τον σπουδαίο ρώσο συγγραφέα που επηρέασε µε τα έργα του όσο  λίγοι 
την παγκόσµια δραµατουργία, µε ένα έργο σε σκηνοθεσία του Νίκου Ψαρρά.
Ένας ύµνος στη ζωή και την καθηµερινότητα, µε πρωταγωνιστές ανθρώπους που 
νοσταλγούν, πλήττουν, φιλοσοφούν, µεθούν, ονειρεύονται ένα καλύτερο αύριο, 
και βιώνουν την ευτυχία, την εγκατάλειψη, τον πόνο, την αγάπη.
Μία υπέροχη παράσταση που συγκινεί αλλά προσφέρει και απλόχερα το γέλιο.

 

Παίζουν µε αλφαβητική σειρά : Ηλίας Αγγελόπουλος, Ελένη Αλεξίου, Στέλιος Απόκοτος, 
Αριάδνη Βελούδου Απόκοτου, Μιχάλης Βιθυνός, Ελένη Βογιατζή, Χριστίνη Γεωργανά, 
Ντίνα Γκόγκου, Σόνια Ζαρωτιάδη, Αγκόπ Ιµιριάν, Κατερίνα Καλαµπάκα, Βασίλης Κοντόπουλος, 
Ανδρέας Λουριδάς, Κατερίνα Μερόντη, Γιάννης Μπαΐλας, Μαρία Ρούτση, Ελίζα Σαχακιάν,
Ηρώ Σπύρου, Γαβριήλ Τοµπαλίδης, Σοφία Χριστοφή.
Σκηνικά, Κοστούµια : Νάσι Κοζακλή
Φωτισµός : Θανάσης Ντούλας 
Βοηθοί σκηνοθέτη: Φωτεινή Μάρη, Φωτεινή Ζαρωτιάδη, Ισµήνη Μάγου
Σκηνοθεσία, Μουσική επιµέλεια: Νίκος Ψαρράς 

ώρα 20:30  



ΚΥΡΙΑΚΗ 3  3  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Αρχαιολογικός Χώρος Βωµού Διονύσου 

� Εκδήλωση «Η Σονάτα του Σεληνόφωτος»

ώρα 20:00

Για πρώτη φορά ο Δήµος και η Δηµοτική Κοινότητα Διονύσου διοργανώνουν 
µία µοναδική εκδήλωση στον αρχαιολογικό χώρο του Βωµού Διονύσου. 

Το καλλιτεχνικό µέρος περιλαµβάνει την απαγγελία της Σονάτας του Σεληνόφωτος του 
Γιάννη Ρίτσου, από τη µεγάλη µας ηθοποιό Εύα Κοταµανίδου, και το µουσικό µέρος ένα 
επιλεγµένο πρόγραµµα  µε τραγούδια των  Μίκη Θεοδωράκη, Μάνου Λοΐζου και άλλων 

κορυφαίων ελλήνων δηµιουργών που θα ερµηνεύσουν η Σοφία Βόσσου και 
η Μαρία Γράµψα µε τη συνοδεία ολιγοµελούς ορχήστρας.

Την εκδήλωση παρουσιάζει ο Γιάννης Τζουανόπουλος.
Σολίστ στο µπουζούκι ο Μανώλης Καραντίνης

και  συµµετέχουν η Μαρίνα Τσοκάνη  στα πλήκτρα & ο Αλέξης Σκάρπος  στο µπουζούκι.

*Λόγω του περιορισµένου αριθµού θέσεων (140)  θα υπάρχει σειρά προτεραιότητας προσέλευσης.
Η είσοδος θα επιτραπεί από τις 19:00.

H εκδήλωση  είναι χορηγία της εταιρείας Λατοµεία Μαρµάρων Διονύσου.

του Γιάννη Ρίτσου



Δ.Ε. ΔιονύσουΔΕΥΤΕΡΑ 4  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Παλαιός σταθµός τρένου ώρα 20:30  

Οι δύο κορυφαίοι έλληνες καλλιτέχνες 
µας υπόσχονται µία αξέχαστη βραδιά. 

Ο συνδυασµός µιας εξαιρετικής επιλογής 
τραγουδιών του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και 
της ανατρεπτικής σάτιρας του Γιάννη Ζουγανέλη 
σε µια υψηλού  επιπέδου µουσική παράσταση!

� Συναυλία � Συναυλία 



ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

� Θεατρική Παράσταση «Ελένη» του Ευριπίδη 

Παλαιός σταθµός τρένου Δ.Ε. Διονύσου

Η Έλλη Βοζικιάδου, γνωστή τραγωδός του Εθνικού Θεάτρου, 

µετέφερε όλα αυτά τα χρόνια στο  θέατρο «ΘΥΜΕΛΗ», 

ως πρωταγωνίστρια και σκηνοθέτης,  την ατµόσφαιρα

των µεγάλων παραστάσεων που σφράγισαν 

τη χρυσή εποχή της Επιδαύρου, αποδίδοντας 

την αρχαία τραγωδία σε κλασική γραµµή, αναδεικνύοντας  τη µεγαλοπρέπεια των Λόγων των µεγάλων θεατρανθρώπων 

της εποχής αυτής ( Δηµήτρη Ροντήρη, Αλέξη Σολοµού, Αλέξη Μινωτή, Σωκράτη Καραντινού, Τάκη Μπουζενίδη  κ.ά.)

 Η παράσταση αρχαίου δράµατος ΕΛΕΝΗ, µε  12 ηθοποιούς 

ταγµένους και µυηµένους στο απαιτητικό αυτό είδος 

θεάτρου, νεότερους και παλιότερους, αποτελεί 

το συνδετικό κρίκο του χθες µε το σήµερα αποδεικνύοντας 

τη διαχρονικότητα του κλασσικού 

στη σύγχρονη θεατρική πραγµατικότητα.

Μετάφραση: Θρασύβουλος Σταύρου 
Σκηνοθεσία: Έλλη Βοζικιάδου 
Σκηνικά Κοστούµια:  Χάρης Σεπεντζής 
Μουσική: Διονύσης Κούτσης
Μουσική εκτέλεση: Kρατική Ορχήστρα Αθηνών 
Φωτισµοί: Νίκος Τσελές 
Ηχοληψία: Γιάννης Χαρανός 

ώρα 20:30  



ΠΕΜΠΤΗ 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Παλαιός σταθµός τρένου 

� Παιδική Θεατρική Παράσταση “Ο Μαγικός Αυλός” του Μότσαρτ 
Δ.Ε. Διονύσου

 
Ένα µουσικό παραµύθι για παιδιά από την Κάρµεν Ρουγγέρη 

Ο Μαγικός αυλός, ένα διαχρονικό, συµβολικό παραµύθι για όλη την οικογένεια, µε κεντρικό θέµα

τη δύναµη της αγάπης, µια συµβολική αντιπαράθεση  του καλού εναντίον του κακού, της αλήθειας έναντι του ψέµατος, καθώς και η αναζήτηση

των µεγάλων ιδανικών της ζωής, προβάλλονται σαν κύρια ηθικά διδάγµατα.

Η Κάρµεν Ρουγγέρη, γνωστή τόσο από την καλλιτεχνική, όσο και από την µακρόχρονη παιδαγωγική της πορεία, µετέφερε στη θεατρική σκηνή 

µεταµορφωµένη την όπερα «Μαγικός αυλός» του Mότσαρτ.

ώρα 20:00

Παίζουν και τραγουδούν οι ηθοποιοί:
Αθηνά Δηµητρακοπούλου, Ιωάννης Κοντέλλης, Εστέλλα Κοπάνου, Κωνστάντια Λιναρδάτου, Ίρις-Φιόνα Νικολάου, Αντώνης Παπαδάκης, Νικόλας Παπακωνσταντίνου, Νίκη Χαζιράκη, Αλέξανδρος Χασαπάκης.

Συντελεστές:
Κείµενο - αφήγηση: Κάρµεν Ρουγγέρη 
Σκηνοθεσία: Κάρµεν Ρουγγέρη – Χριστίνα Κουλουµπή 
Σκηνικά-κοστούµια: Χριστίνα Κουλουµπή
Κίνηση- χορογραφίες-φωτισµοί: Πέτρος Γάλλιας 
Μουσική επεξεργασία- video art: Αντώνης Δελαπόρτας 
Στίχοι & µουσική επιλογή: Ανδρέας Κουλουµπής 
Διδασκαλία τραγουδιών: Λαρίσα Ερεµέγιεβα, Μίνα Δελαπόρτα 
Συντονίστρια σκηνοθεσίας: Χαρά Δήµα 
Βοηθός ενδυµατολόγου: Έρρικα Αλαµάνου 
Βοηθός σκηνογράφου: Χρήστος Γράπας 
Artwork: Λουκάς Μελάς 



� Συµπόσιο Οίνου, Αµπέλου & Ελληνικό Γλέντι 
Για 6η συνεχή χρονιά λαµβάνει χώρα στον  Δήµο Διονύσου,  

το Συµπόσιο Οίνου και Αµπέλου,  αναδεικνύοντας µε τον καλύτερο τρόπο

µια γιορτινή βραδιά  οινογνωσίας και γαστρονοµίας, που αποτελεί πλέον 

σηµαντικό πολιτιστικό θεσµό.

Το φετινό Συµπόσιο µε παρουσιαστή τον Γιάννη Τζουανόπουλο  

θα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων, οµιλία γύρω από την ιστορία 

του κρασιού από τους οινολόγους Στάθη & Αµάντα Λιαροµµάτη

από το Κτήµα «Ολύµπια Γη», γευσιγνωσία  τοπικών οίνων

και εδεσµάτων και … πάτηµα σταφυλιών. 

Η βραδιά θα ολοκληρωθεί µε ένα αυθεντικό γλέντι µε χορό 

& τραγούδι, από τους µεγάλους ερµηνευτές Μπάµπη Τσέρτο,

Νάντια Καραγιάννη,  Λιζέτα Νικολάου, 

Γιώργο Σαρρή & Δηµήτρη Καννέλο.

Τους ερµηνευτές θα συνοδέψει πλήρης ορχήστρα 

παραδοσιακής µουσικής.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
Παλαιός σταθµός τρένου Δ.Ε. Διονύσου

ώρα 20:30  
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