
Πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού η συναυλία του 

«αιώνιου έφηβου»,  στο κατάμεστο Θέατρο Γιορτής 

Σταφίδας Κρεστένων 

«Μάγεψε» χιλιάδες θεατές 

ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου! 

 

 

Σε πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού  2022  στην 

Ηλεία, εξελίχθηκε η  συναυλία  του  δημοφιλούς 

καλλιτέχνη Βασίλη Παπακωνσταντίνου,  το βράδυ 

της Δευτέρας 8 Αυγούστου, στον κατάμεστο χώρο του 

Θεάτρου Γιορτής Σταφίδας Κρεστένων. 

Πρόκειται  για μια ακόμα  ιδιαίτερα  επιτυχημένη  

εκδήλωση, μετά από αυτή του Μίλτου Πασχαλίδη στην 

Καλλιθέα, που  διοργάνωσε  το Ν.Π. πολιτισμού, 

αθλητισμού, κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης του 

δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, ενώ  ο κύκλος των 

συναυλιών  του φετινού καλοκαιριού κλείνει  την ερχ. 

Παρασκευή 12 Αυγούστου και ώρα 21:30 στην 

Ανδρίτσαινα, με την  μοναδική   Ελένη  Βιτάλη η οποία 

θα συνοδεύεται από  τους Τζουμ. 

Χιλιάδες  φίλοι  του Β. Παπακωνσταντίνου από το δήμο 

Ανδρίτσαινας-Κρεστένων αλλά και ολόκληρη την Ηλεία, 

έσπευσαν  να απολαύσουν  τον «αιώνιο έφηβο», όπως 

χαρακτηρίστηκε στη συναυλία που κράτησε μέχρι το 



τέλος της αμείωτο το ενδιαφέρον  των θεατών και 

κυρίως της νεολαίας! 

Ο δήμαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων  κ. Σάκης 

Μπαλιούκος  καλωσόρισε  το ενθουσιώδες κοινό, 

ευχόμενος καλή διασκέδαση με τον καλλιτέχνη που 

όπως είπε τον αγαπάμε και θα είναι πάντα στις καρδιές 

μας. 

Αναφέρθηκε επίσης στον χαμό του κορυφαίου 

αστροφυσικού Σάκη Σιμόπουλου, δημότη του Δήμου 

Ανδρίτσαινας – Κρεστένων και φίλου και τόνισε την 

μεγάλη απώλεια για την περιοχή μας 

καταχειροκροτούμενος από το κοινό. 

Δεν παρέλειψε δε, να επιστήσει την προσοχή  όλων  για 

το υπόλοιπο του καλοκαιριού, όσον αφορά τις  δασικές 

πυρκαγιές, λέγοντας πως ο δήμος βρίσκεται σε 

επιφυλακή για την αποφυγή  ανάλογων  φαινομένων, 

όπως η καταστροφική πυρκαγιά που προκλήθηκε  

πρόσφατα στην περιοχή των Κρεστένων. 

Επίσης ο πρόεδρος του Ν.Π. πολιτισμού κ. Αν. 

Καρνάρος  τόνισε πως «μετά από δύο χρόνια 

πολιτιστικής παύσης λόγω του κορωνοϊού, επανακινούμε 

τις δράσεις μας στον πολιτισμό με τρεις μεγάλες 

συναυλίες», ευχαριστώντας  συγχρόνως το δήμαρχο 

Ανδρίτσαινας-Κρεστένων, καθώς και τους χιλιάδες 

παρευρισκόμενους. 

Εξάλλου  από την πλευρά του ο Βασίλης 

Παπακωνσταντίνου ευχαρίστησε το δήμο Ανδρίτσαινας-



Κρεστένων, που όπως είπε  «είχε την ιδέα να βρεθούμε 

όλοι μαζί σήμερα εδώ», ενώ ξεκίνησε τη συναυλία με 

τρία τραγούδια του Μάνου Λοΐζου, με τον οποίο  

αποκάλυψε πως μια από τις τελευταίες συναυλίες που 

είχαν κάνει πριν από 40 και πλέον χρόνια, ήταν  στη 

Γιορτή Σταφίδας Κρεστένων! 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν  ο αντιπεριφερειάρχης 

Δημ. Νικολακόπουλος, ο  αντιδήμαρχος  Δ.Ε. Αλιφείρας 

κ. Κώστας Τσαρούχας, ο πρ. αντιδήμαρχος κ. Βασίλης 

Δημητρακόπουλος,  Γ.Γ.  του δήμου Ανδρίτσαινας-

Κρεστένων  κ. Κώστας Πολυζωγόπουλος, εκπρόσωποι 

φορέων και αρχών, πρόεδροι κοινοτήτων κ.α. 

 

 

 


