
 

Εκατοντάδες κάτοικοι και επισκέπτες  παραβρέθηκαν  

στη συναυλία του δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, στο 

Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας 

«Συνεπήρε»  το κοινό 

ο Μίλτος Πασχαλίδης! 

 

Μοναδικές στιγμές  έζησε   η  ορεινή περιοχή του 

δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων,   από τη συναυλία 

του  δημοφιλούς τραγουδιστή και τραγουδοποιού 

Μίλτου Πασχαλίδη, ο οποίος  συνεπήρε τους 

εκατοντάδες κατοίκους και επισκέπτες, που τον 

απόλαυσαν στη συναυλία του στο Δημοτικό Σχολείο 

Καλλιθέας. 

Επρόκειτο για την πρώτη φετινή καλοκαιρινή συναυλία 

που διοργανώνει το Ν.Π. πολιτισμού, αθλητισμού, 

κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης δήμου 

Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, τηρώντας  την υπόσχεση  του 

δημάρχου κ. Σάκη Μπαλιούκου για τη διοργάνωση 

σημαντικών εκδηλώσεων, μετά από δύο χρόνια «σιγής» 

λόγω του κορωνοϊού! 

Η Αυγουστιάτικη βραδιά  στην «καρδιά» του δήμου 

Ανδρίτσαινας-Κρεστένων,  πλημμύρισε από  νότες με τα 

αγαπημένα τραγούδια του  Μ. Πασχαλίδη και όχι μόνο, 

αφού έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε μεγάλους καλλιτέχνες 

που έφυγαν, Μαχαιρίτσα, Μητροπάνο, Θεοδωράκη, 



Μπουλά, Μικρούτσικος, τραγούδια των οποίων 

ερμηνευσε και χειροκροτήθηκε θερμά από  τους  

πολυάριθμους παρευρισκόμενους, μεταξύ των οποίων  

ήταν και πολλοί  νέοι που δεν έκρυψαν την αγάπη τους 

προς το  δημοφιλή καλλιτέχνη. Θέλοντας να τιμήσει 

ιδιαίτερα την περιοχή στην οποία βρέθηκε, περιέλαβε 

στο ρεπερτόριό του από Δημοτικά μέχρι και τον 

Ερωτόκριτο που ενθουσίασαν ιδιαίτερα όλους. 

Μάλιστα ο ίδιος  πέρα από  τα τραγούδια που 

«ξεσήκωσαν» μικρούς και μεγάλους, στη διάρκεια της 

συναυλίας  πέρασε και τα δικά του κοινωνικά μηνύματα, 

κυρίως σε ότι  αφορά σοβαρά προβλήματα της 

σύγχρονης εποχής, όπως λ.χ. η μάστιγα των  

γυναικοκτονιών, προτρέποντας του νέους  να αλλάξουν 

απαράδεκτες  συμπεριφορές, που έχουν σαν θύματα τις 

γυναίκες...   

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως πολλοί κάτοικοι 

από άλλες περιοχές του Νομού (κυρίως τον Πύργο), 

πήγαν στην Καλλιθέα προκειμένου να απολαύσουν  τον 

αγαπημένο τους τραγουδιστή! 

Μαζί του ήταν  οι Θύμιος Παπαδόπουλος (πνευστά), 

Πάρις Περυσινάκης (λύρα-μαντολίνο), Γιάννης 

Μπελώνης (πιάνο), Ηλίας Δουμάνης (τύμπανα) και 

Δημήτρης Μουτάφης (μπάσο). 

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απεύθυναν ο  πρόεδρος  της 

Τ.Κ. Καλλιθέας κ. Φώτης Νικολακόπουλος ο οποίος 

καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και ο επικεφαλής 

του νομικού προσώπου  πολιτισμού  κ. Αναστ. 



Καρνάρος  που υπογράμμισε ότι  η προσπάθεια του 

δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων αποσκοπεί  στην  

πολιτιστική τόνωση της ευρύτερης περιοχής, που 

αρκετές φορές έχει πληγεί  από καταστροφικές 

πυρκαγιές. 

Παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων κ. 

Σάκης Μπαλιούκος με τη σύζυγό του, ο αντιδήμαρχος 

στην Δ.Ε. Αλιφείρας κ. Κώστας Τσαρούχας, ο πρ. 

αντιδήμαρχος κ. Βασίλης Δημητρακόπουλος, ο Γ.Γ. του 

δήμου κ. Κώστας Πολυζωγόπουλος, πρόεδροι 

κοινοτήτων, εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων και 

πλήθος κόσμου. 

 

«Έρχεται» ο Β. Παπακωνσταντίνου! 

Το πρόγραμμα των  εκδηλώσεων του δήμου 

Ανδρίτσαινας-Κρεστένων θα συνεχιστεί την ερχόμενη 

Δευτέρα 8 Αυγούστου και ώρα 21:30, με τη συναυλία 

του κορυφαίου  καλλιτέχνη  Βασίλη 

Παπακωνσταντίνου στο Θέατρο Γιορτής Σταφίδας 

Κρεστένων. Μαζί του θα είναι η Μαίρη Μπρόζη και ο 

Απόστολος Μόσιος, ενώ την ενορχήστρωση θα έχει ο 

Ανδρέας Αποστόλου. 

Εξάλλου την Παρασκευή 12 Αυγούστου και ώρα 21:30, 

θα δοθεί η συναυλία της μοναδικής   Ελένης  

Βιτάλη στην Ανδρίτσαινα, η οποία θα συνοδεύεται από  

τους Τζουμ και αναμένεται  να  συγκεντρώσει πλήθος 

κόσμου από την ευρύτερη περιοχή της Ηλείας, αλλά και 

γειτονικών νομών. 



Υπενθυμίζεται ότι οι εκδηλώσεις έχουν δωρεάν είσοδο 

και φιλανθρωπικό χαρακτήρα και  μπορεί ο καθένας που 

θα παραβρεθεί σε αυτές να προσφέρει   και  είδη 

καθαριότητας και υγιεινής, καθώς  και διατροφής 

μακράς διαρκείας, για τις ανάγκες των πληγέντων  από 

τις φωτιές κατοίκων. 

 

 


