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ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ 

ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 45α ΔΗΜΗΤΡΙΑ 
Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2010, Ώρα: 11:00 αίθ. πολλαπλών χρήσεων 

 
Κυρίες και κύριοι, 
Αγαπητοί φίλοι, 
Καλό μήνα και καλό Φθινόπωρο! 
Σας  καλωσορίζω  στη  σημερινή  συνέντευξη  Τύπου  για  τα  45α  ΔΗΜΗΤΡΙΑ  του  Δήμου 

Θεσσαλονίκης,  του  κορυφαίου  πολιτιστικού  θεσμού  της  πόλης  μας  που  έχει  κερδίσει  με  το 
πέρασμα των χρόνων και την αγάπη όλων των Θεσσαλονικέων και των φίλων των Τεχνών, και 
την αγάπη και την εμπιστοσύνη των Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών αλλά και έχει καθιερωθεί 
ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά Φεστιβάλ στην Ευρώπη. 
Ακόμη, είναι γεγονός, ότι κάθε χρόνο, όλοι μα όλοι οι Πολιτιστικοί, Κοινωνικοί και άλλοι Φορείς 

αυτής  της  πόλης,  αγκαλιάζουν  τα  ΔΗΜΗΤΡΙΑ  με  όλη  τους  την  αγάπη  και  το  ενδιαφέρον  και 
καταθέτουν  τις  προτάσεις  τους  με  πολύ  μεγάλη  υπευθυνότητα  και  θερμή  επιθυμία  να 
συνεργασθούν μαζί μας. 
Φίλες και Φίλοι, 
Γνωρίζετε  ότι  πριν  από  δύο  μήνες  δήλωσα  ότι  δεν  θα  είμαι  υποψήφιος  για  τη  θέση  του 

Δημάρχου στις εκλογές του Νοεμβρίου. 
Θα ήθελα λοιπόν σήμερα – τέσσερις μήνες πριν την ολοκλήρωση της εντολής που μου έδωσε ο 

λαός της Θεσσαλονίκης – θα ήθελα με απόλυτη ειλικρίνεια να σας διαβεβαιώσω ότι όλα αυτά τα 
χρόνια που είχα την τιμή να υπηρετήσω την πόλη από τη θέση του Δημάρχου, επί τρεις ολόκληρες 
τετραετίες, αγκαλιάσαμε το θεσμό αυτό με ξεχωριστό ενδιαφέρον και με όλη μας την καρδιά, όλα 
τα  στελέχη  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης,  όλα  τα  στελέχη  της  Αντιδημαρχίας  Πολιτισμού, 
αγωνισθήκαμε  να  ανεβάσουμε  ακόμη  πιο  ψηλά  –  ποιοτικά  –  το  θεσμό  των  ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ  και 
πιστεύω ότι αυτό το καταφέραμε χάρη και στη συνεργασία όλων των Πολιτιστικών Φορέων της 
πόλης και όλων των δημιουργών. 
Για  μας,  όλα  αυτά  τα  χρόνια,  τα  ΔΗΜΗΤΡΙΑ,  ήταν  και  είναι  μία  γέφυρα  επικοινωνίας,  ένα 

σταυροδρόμι  όπου  μέσα  από  δεκάδες  εκδηλώσεις  ανταμώνουν  και  επικοινωνούν  με  τον  πιο 
ωραίο  τρόπο,  διαφορετικοί  πολιτισμοί,  από  όλον  τον  κόσμο,  αναδεικνύονται  όλα  τα  σύγχρονα 
ρεύματα σε όλες τις Τέχνες, αναδεικνύονται νέοι δημιουργοί,  το κοινό έχει την ευκαιρία να δει 
από  κοντά  καταξιωμένους  παγκοσμίως  καλλιτέχνες,  δίνουμε  την  ευκαιρία  σε  ντόπιες 
δημιουργικές δυνάμεις να εκφρασθούν και σίγουρα αυτό που βαθιά επιθυμούμε, είναι, μέσα από 
τις  Τέχνες,  να φανερωθούν  αξίες  και  ιδανικά,  όνειρα  και  καημοί  που  ίσως  έχουν  χαθεί  από  τη 
συννεφιά της βαρετής καθημερινότητας. 
Φίλες και Φίλοι, 
Τα 45α ΔΗΜΗΤΡΙΑ ξεκινούν από τις 8 Σεπτεμβρίου (με την καθιερωμένη εναρκτήρια συναυλία, 

με  τη  Συμφωνική  Ορχήστρα  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  στο  Μέγαρο  Μουσικής)  και 
ολοκληρώνονται στις 3 Νοεμβρίου (λόγω των εκλογών της 7ης Νοεμβρίου) πάλι με μία συναυλία 
της Συμφωνικής Ορχήστρας  του Δήμου Θεσσαλονίκης,  συναυλία –  αφιέρωμα στον αλησμόνητο 
μαέστρο και καλλιτεχνικό ιδρυτή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κοσμά Γαλιλαία και στα 50 χρόνια 
από το θάνατο του Δημήτρη Μητρόπουλου. 
Καθώς και με μία συναυλία της πρώτης Βαλκανικής Ορχήστρας Μπαρόκ, σε συνεργασία με το 

Γαλλικό Ινστιτούτο. 
Και  φέτος,  γνωστά  θεατρικά  σχήματα,  ταλαντούχοι  καλλιτέχνες,  ομάδες  σύγχρονου  χορού, 

μουσικά  σύνολα  και  πρωτοποριακοί  εικαστικοί,  από  την  Ελλάδα  και  το  εξωτερικό,  δραστήριοι 
σύλλογοι  που  δρουν  στο  χώρο  του  Πολιτισμού,  θα  συναντηθούν  στα  45α  ΔΗΜΗΤΡΙΑ  τα  οποία 
συνεχίζουν τη μεγάλη παράδοση, που θέλει τη γιορτή αυτή της πόλης να έχει την καταγωγή της 
στις  πανηγύρεις  των  Μακεδόνων  κατά  τα  Βυζαντινά  χρόνια  και  στις  τελετές  προς  τιμήν  του 
Αγίου Δημητρίου, του προστάτη των Θεσσαλονικέων. 
Στα 45α ΔΗΜΗΤΡΙΑ, κεντρικός άξονας είναι ο Πολιτισμός στη γενιά του νέου αιώνα. 
Πολλές  εκδηλώσεις  θα  ανιχνεύσουν  τις  τάσεις  που  δημιουργούνται  στο  θέατρο,  το  χορό,  τον 

στοχασμό,  τη  μουσική  και  τα  εικαστικά  στην  αυγή  του  21ου  αιώνα  ενώ  άλλες  θα  τιμήσουν 
επετείους  προσωπικοτήτων  που  σφράγισαν  με  το  έργο  τους  την  πορεία  του  Παγκόσμιου 
Πολιτισμού. 
Έτσι, θα τιμήσουμε, τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Σοπέν, τα 100 χρόνια από τη γέννηση 

του ποιητή Νίκου Καββαδία,  τα 30  χρόνια από το θάνατο του Τζον Λένον,  τα 50  χρόνια από το 
θάνατο του συνθέτη Δημήτρη Μητρόπουλου, τα 30 χρόνια από το θάνατο του Νίκο Ξυλούρη, τα 
240 χρόνια από το θάνατο του Μπετόβεν και τα 200 χρόνια από τη γέννηση του Σούμαν. 
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Ανάμεσα  στις  εκδηλώσεις,  στα  Σχήματα  και  τους  δημιουργούς  που  θα  εμφανιστούν  στα  45α 
ΔΗΜΗΤΡΙΑ του Δήμου Θεσσαλονίκης είναι: 
Η  Συμφωνική  Ορχήστρα  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  με  σολίστ  τον  Στέφανο  Θωμόπουλο  και 

Διευθυντή  Ορχήστρας  τον  Χάρη  Ηλιάδη,  στη  συναυλία  –  έκπληξη  «Από  τον  Σοπέν  στο  Τζον 
Λένον». 
 Στο τραγούδι θα είναι ο Βασίλης Γισδάκης 
Η διάσημη τραγουδίστρια Έμμα Σάπλιν 
Η ταλαντούχα Ελληνίδα σκηνοθέτης και ηθοποιός Άννα Κοκκίνου 
Οι  ερμηνευτές  Παντελής  Θαλασσινός  και  Γεράσιμος  Ανδρεάτος  σε  τραγούδια  του  Γιώργου 

Σταυριανού, Απαγγέλει η Κάτια Δανδουλάκη 
Η έκθεση με αρχιτεκτονικά σχέδια του κορυφαίου Γιάννη Μόραλη 
Η συναυλία με μελοποιημένα ποιήματα του Νίκου Καββαδία 
Η συναυλία – αφιέρωμα στον Σταύρο Κουγιουμτζή 
Η αναδρομική έκθεση του Λουκά Βενετούλια 
Η παράσταση «Η γυναίκα της Πάτρας» με κείμενα του ποιητή Γιώργου Χρονά 
Η  9η  Συμφωνία  του  Μπετόβεν  με  τη  Συμφωνική  Ορχήστρα  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  και  τη 

διάσημη χορωδία (Σίνγκακάντεμι Φράνγκφουρτ) 
Η  συναυλία με  την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης και  τη συμμετοχή  του  διάσημου Ρώσου  

Βιολονίστα Βαντίμ Ρέπιν 
Το Θεατρικό Φεστιβάλ με Βαλκανικούς Θιάσους σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου 

Ελλάδος 
Οι συναυλίες με ΈθνοΤζαζ μουσική 
Ο ηθοποιός Δημήτρης Πιατάς στο «Σεμινάριο βλακείας» 
Οι Μαΐστορες της Μακεδονίας 
Η έκθεση ζωγραφικής του Κωνσταντίνου Ξενάκη 
Η μουσική παράσταση «Μέλος και Λόγος» με τους Μανώλη Μητσιά και Γιάννη Βακαρέλη 
Το αφιέρωμα στην Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου με τη Νένα Μεντή 
Ο βυζαντινός χορός Ηδύμελον και η Ορχήστρα του Υπουργείου Πολιτισμού της Τουρκίας στην 

παράσταση «Πόλις νοσταλγία» 
Η συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας της Κύπρου για τα 50 χρόνια από την ανακήρυξη της 

Κυπριακής Δημοκρατίας 
Το αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο με την Έλλη Πασπαλά και τον Σταύρο Ξαρχάκο 
Η  έκθεση  «προπλάσματα  και  σχέδια  από  τη  Μακεδονία»  του  Νίκου  Μουτσόπουλου  στο 

Λαογραφικό Μουσείο 
Η Πειραματική Σκηνή της Τέχνης με την παράσταση «Η Γκρέτα Γκάρμπο ήρθε στην πόλη μας», 

και  πολλές  άλλες  εκλεκτές  εκδηλώσεις  που  καλύπτουν  –  όπως  πιστεύουμε    και  τους  πιο 
απαιτητικούς φιλότεχνους. 
  Φυσικά  και  φέτος  θα  υλοποιηθεί  το  πρόγραμμα  «ΤΑ  ΔΗΜΗΤΡΙΑ  ΣΤΑ  ΣΧΟΛΕΙΑ»,  ένα 

πρόγραμμα που μυεί τους μαθητές στα καλλιτεχνικά δρώμενα και  τους παρακινεί να γίνουν κι 
αυτοί δημιουργοί και ταξιδευτές στις Τέχνες και τα Γράμματα. 
  Όπως  αντιλαμβάνεστε  ο  Δήμος  Θεσσαλονίκης  επενδύει  πολλά  στον  Πολιτισμό  και  με 

υπευθυνότητα προβάλλει τη Θεσσαλονίκη ως ξεχωριστή πόλη της Ιστορίας, του Πολιτισμού, της 
Παιδείας, των Πανεπιστημίων, της Νεολαίας και του Τουρισμού. 
Κυρίες και κύριοι, 
Καθώς  δίδω  ως  Δήμαρχος  Θεσσαλονίκης  για  τελευταία  φορά  συνέντευξη  Τύπου  για  τα 

ΔΗΜΗΤΡΙΑ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλες τις Πρεσβείες, τα Ινστιτούτα, τα Σωματεία, τους 
Συλλόγους,  όλους  τους  Φορείς,  που  συνεργάσθηκαν  μαζί  μας  για  να  έχουμε  επιτυχημένες 
εκδηλώσεις, όλα τα μουσικά και θεατρικά σύνολα, όλους τους καλλιτέχνες που πήραν μέρος στα 
ΔΗΜΗΤΡΙΑ των τελευταίων 12 ετών και ιδιαίτερες ευχαριστίες στους καλλιτέχνες που παίρνουν 
μέρος στα φετινά ΔΗΜΗΤΡΙΑ καθώς και όλους τους Φορείς που θα φιλοξενήσουν τις εκδηλώσεις 
μας. 
Ευχαριστώ ακόμη, όλα τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής των 45ων ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ και όλες τις 

αρμόδιες  υπηρεσίες  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  και  ιδιαίτερα  τους  εργαζόμενους  στην 
Αντιδημαρχία Πολιτισμού που πάντα δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για να έχουμε ένα άριστο 
αποτέλεσμα. 
Φίλες και Φίλοι, 
Οι Τέχνες,  είναι  βέβαιο,  ότι πάντα θα αποτελούν για  τον άνθρωπο την πιο  τέλεια αφορμή να 

ταξιδέψει  και  να  αποδράσει  στο  όνειρο  αλλά  και  να  προβληματιστεί  ταυτόχρονα  για  το 
κοινωνικό και πολιτισμικό του μέλλον. 
Εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία σε όλες τις εκδηλώσεις των 45ων ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ. 
 
Σας ευχαριστώ!________________  


