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Με τθ γνωςτι ηεςτι και ευδιάκετθ ατμόςφαιρα που πάντα δθμιουργοφν με τισ εμφανίςεισ 

τουσ κα ανζβουν τθν Σρίτθ 18 Ιουλίου 2017, ςτισ 21.30, ςτθ Μικρι κθνι του Φεςτιβάλ 

Μονισ Λαηαριςτών, ςε πλιρθ ςφνκεςθ, οι Χειμερινοί Κολυμβθτζσ! 

Οι Χειμερινοί Κολυμβθτζσ, ςυμπλθρϊνουν αιςίωσ 37 χρόνια από τθν εμφάνιςι τουσ ςτθ 

διςκογραφία και 52 χρόνια από τον ςχθματιςμό του αρχικοφ πυρινα τουσ με τουσ Α. 

Μπακιρτηι, Ι. Παπαδάμου και Κ. ιδζρθ. τθ Μονι Λαηαριςτϊν εμφανίηονται για τζταρτθ 

φορά. Σθν πρϊτθ είχαν εγκαινιάςει τθν επαναλειτουργία τθσ Μονισ ωσ χϊρου πολιτιςτικϊν 

εκδθλϊςεων. Σθν τελευταία, πριν δυο χρόνια, γιόρταςαν τα 35 τουσ χρόνια ςτθ 

διςκογραφία. Προςβλζπουν ςε νζουσ ακροατζσ, όμωσ, ωσ Θεςςαλονικείσ οι περιςςότεροι, 

ελπίηουν να ςυναντιςουν και παλιοφσ φίλουσ, ςυμμακθτζσ και ςυγγενείσ. 

Θα κατζβουν ςε πλιρθ ςφνκεςθ. Θα παρευρίςκονται, λοιπόν, κατά ςειράν αρχαιότθτοσ 

προςχϊρθςθσ ςτο ςχιμα, οι Αργφρθσ Μπακιρτηισ (τραγοφδι), Κώςτασ ιδζρθσ 

(μεςομποφηουκο, τραγοφδι), Μιχάλθσ ιγανίδθσ (κοντραμπάςο, τραγοφδι, Κώςτασ 

Βόμβολοσ (ακορντεόν), Χάρθσ Παπαδόπουλοσ (μπουηοφκι), Θοδωρισ Ρζλλοσ (κλαρίνο, 

ςαξόφωνο), Μπάμπθσ Παπαδόπουλοσ (κικάρα).  

Θα επιχειριςουν, ωσ ςυνικωσ, να καλφψουν το ρεπερτόριό τουσ απ’ τουσ οκτϊ δίςκουσ που 

ζχουν εκδϊςει, ςυμπλθρωμζνο με ανζκδοτα τραγοφδιά τουσ και λίγα τραγοφδια από τθν 

παράδοςθ του ρεμπζτικου και του παλαιότερου ελαφροφ τραγουδιοφ. Όπωσ γίνεται εδϊ και 

πολλά χρόνια,  κα διαμορφϊςουν το πρόγραμμά τουσ ανάλογα με το ακροατιριο, τθ 

διάκεςι τουσ αλλά και επθρεαηόμενοι προφανϊσ από τθν ιδιαίτερθ πολιτικι και γενικότερα 



 

πολιτιςτικι ςυγκυρία. Απ’ τα μικρόφωνα κα παρελάςουν, υποκζτουν και ελπίηουν, φίλοι, 

γνωςτοί αλλά και άγνωςτοι, πλαιςιϊνοντασ τισ αυτοςχζδιεσ χορωδίεσ που αναφφονται 

ςυχνά ςτισ ςυναυλίεσ τουσ.  

Οι ςχετικά ςπάνιεσ εμφανίςεισ, ιδιαίτερα ςτθ γενζκλια πόλθ τουσ, αποτελοφν γεγονόσ, κάκε 

ςυναυλία τουσ είναι διαφορετικι γιατί δθμιουργείται «επί τόπου» με τθ ςυμμετοχι του 

κοινοφ και κάκε παράςταςι τουσ διακρίνεται όχι μόνο για τθ μουςικι τουσ πρόταςθ που 

ςυνδυάηει παραδοςιακά και ςφγχρονα ςτοιχεία, εφαρμοςμζνα από δεξιοτζχνεσ μουςικοφσ, 

αλλά και για τθν ευδιάκετθ, ηεςτι και ουςιαςτικι ατμόςφαιρα που δθμιουργοφν  με το κοινό 

τουσ. 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Ώρα έναρξησ: 21.30  

 

Σιμή ειςιτηρίου: 

10 € 

ημεία Προπώληςησ:  

- Εκδοτιρια Μονισ Λαηαριςτϊν, Κολοκοτρϊνθ 21 

- άρωκρον, Κατοφνθ 17, Λαδάδικα 

- Speaty, Μ. Αλεξάνδρου 67, Εφοςμοσ 

- τα καταςτιματα Seven Spots, Media Markt, My Market και ςε όλα τα φυςικά ςθμεία προπϊλθςθσ 

viva.gr 

- Ηλεκτρονικά ςτο viva.gr 
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