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Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2015 

Μια μεγάλη αναγνώριση και μερικά highlights της φετινής διοργάνωσης 

 
Πολύμορφο και πολύτροπο το Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, από την αρχή της ύπαρξής 
του, αλλά και από την… προϊστορία του, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν συναυλίες 
και δρώμενα «ζωντάνευαν» τα ερείπια αυτού που αργότερα θα γίνονταν το επιβλητικά 
όμορφο συγκρότημα της Μονής Λαζαριστών, πάντα είχε ως κεντρικό του άξονα την υψηλή 
ποιότητα των εκδηλώσεων που διοργανώνει και φιλοξενεί. 

Αυτήν την επιμονή του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών στην ποιότητα, αλλά και την 
εμμονή, ακόμα και σε δύσκολους καιρούς, στην πρωτότυπη παραγωγή εκδηλώσεων, τιμάει 
από φέτος η European Festivals Association, δίνοντας στο Φεστιβάλ το label EFFE, Europe 
for Festivals, Festivals for Europe. Μια αναγνώριση που αντανακλά τόσο στο υψηλής 
ποιότητας πρόγραμμα του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, όσο και στην αδιάλειπτη 
παρουσία των εκδηλώσεων που γίνονται σ’ ένα ζωντανό πολιτιστικό συγκρότημα που 
λειτουργεί εδώ και 25 χρόνια. 

Μ’ αυτήν τη διάκριση το Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών γίνεται μέρος της ζώσας 
πολιτιστικής ιστορίας της Ευρώπης, έτσι τουλάχιστον όπως καταγράφεται μέσα από τα 
διάφορα υψηλής ποιότητας φεστιβάλ της γηραιάς ηπείρου. Γεγονός, βέβαια, που αυξάνει 
έτι περαιτέρω την αίσθηση ευθύνης για ένα όσο το δυνατόν πιο πλούσιο, δυναμικό και 
πρωτότυπο πρόγραμμα εκδηλώσεων για το φετινό καλοκαίρι… 

Από τον Τσιτσάνη στον Μπάστερ Κίτον… 

Το φετινό Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, μ’ ένα σύνθετο πλέγμα εκδηλώσεων, ξεκινάει 
στις αρχές Ιουνίου και στους τέσσερις μήνες που θα διαρκέσει φιλοδοξεί να γίνει πόλος 
έλξης και σημείο αναφοράς όσων ενδιαφέρονται για την καλή μουσική, τις σπουδαίες 
παραστάσεις, τις πρωτότυπες εκδηλώσεις. 

Η πολυσυλλεκτικότητα οφείλει να είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά ενός φεστιβάλ 
που ξεκινάει τοπικά, από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης και απλώνεται, όπως το έχει 
αποδείξει χρόνια τώρα, σ’ όλο τον κόσμο, διαμέσου ήχων και εικόνων που «γεμίζουν» τη 
Μονή Λαζαριστών… 

Ανάμεσα στις πολλές μουσικές εκδηλώσεις ειδική θέση έχουν στο φετινό πρόγραμμα τα 
ξεχωριστά μουσικά αφιερώματα του Φεστιβάλ. Οι Χειμερινοί Κολυμβητές είναι παλιοί 



γνώριμοι του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών. Τόσο παλιοί, ώστε να είναι οι πρώτοι που 
έδωσαν συναυλία στα χαλάσματα του συγκροτήματος πριν από 25 χρόνια! Τώρα 
επιστρέφουν την Τετάρτη 10 Ιουνίου για μια επετειακή… υπερσυναυλία! Δεν είναι μόνο τα 
25χρονα εκείνης της πρώτης, ιστορικής συναυλίας στη Μονή Λαζαριστών, αλλά και η 
συμπλήρωση 35 χρόνων από την εμφάνισή τους στη δισκογραφία και 50 χρόνων από το 
σχηματισμό του αρχικού πυρήνα τους με τους Α. Μπακιρτζή, Ι. Παπαδάμου και Κ. Σιδέρη. 
Μαζί τους θα συμπράξουν η Μπάντα της Φλώρινας, ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο ντράμερ 
Κώστας Αναστασιάδης, ο Θωμάς Κοροβίνης, κι ο Ζωρζ Πιλαλί. Μια μοναδική βραδιά με 
όλα τα τραγούδια που αγαπήσαμε, αλλά και με την εμφάνιση, ως συνήθως, πολλών 
τραγουδιστών και μη, που θα πλαισιώσουν το σχήμα και τους φιλοξενούμενούς του με 
αυτοσχέδιες χορωδίες. 

Την επόμενη μέρα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, το Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών θα 
αναφωνήσει Τσιτσάνης ο μέγας! και θα παρουσιάσει ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα στον Βασίλη 
Τσιτσάνη για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Οι  φοιτητές του Τμήματος Μουσικής 
Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Κωνσταντίνα Πετρινιώτη, Εύα 
Μισοκέφαλου, Γιάννης Διονυσίου, Νίκος Σαριλάκης, Άρης Καλιακούδας, Δημήτρης 
Παπακωνσταντίνου και Αποστόλης Αποστολίδης, υπό την καθοδήγηση του καθηγητή τους 
Λευτέρη Τσικουρίδη θα παρουσιάσουν μια συναυλία με προπολεμικά τραγούδια του 
συνθέτη (πριν το 1940) επιμένοντας στο ύφος των πρώτων ηχογραφήσεων των 
τραγουδιών. Η συναυλία θα ηχογραφηθεί και θα κυκλοφορήσει σε CD ως η πρώτη 
δισκογραφική παραγωγή του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών. Επιπρόσθετα, η βραδιά θα έχει 
τη σαγηνευτική λαϊκή ερμηνεύτρια Γιώτα Νέγκα και το «The Eastern Piano Project» του 
Νίκου Ορδουλίδη, οι οποίοι θα αποκαλύψουν κρυμμένες πτυχές και δυνατότητες της 
μουσικής του Τσιτσάνη μέσα από πιανιστικές διασκευές υψηλής μουσικής απόλαυσης! 

Τα μουσικά αφιερώματα του Φεστιβάλ, φυσικά, όπως κάθε χρόνο, αφήνουν έντονο το 
στίγμα τους στο πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου θα έχουμε την 
ευκαιρία να θυμηθούμε έναν μεστά αυθεντικό λαϊκό ερμηνευτή, τον Στράτο Διονυσίου, 
μέσα από μια ιδιαίτερη συναυλία – αφιέρωμα. Τα τόσο γνωστά και εμβληματικά λαϊκά 
κομμάτια που έχει τραγουδήσει θ’ ακουστούν ξανά από δύο εξίσου δυνατές φωνές, των 
δύο γιων του, Άγγελου και Στέλιου Διονυσίου. Μια συναυλία που θα ξυπνήσει μνήμες και 
θα συγκινήσει με το γνήσιο τρόπο που το καταφέρνουν τα  μεγάλα λαϊκά τραγούδια… 

Σ’ έναν ακόμα γνήσιο λαϊκό τραγουδιστή, τον Δημήτρη Μητροπάνο, είναι αφιερωμένη η 
βραδιά της Παρασκευής 26 Ιουνίου στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών. Ο Δημήτρης 
Μπάσης, η Ραλλία Χρηστίδου και η ορχήστρα του αξέχαστου Δημήτρη Μητροπάνου 
συμπράττουν σε ένα υπέροχο μουσικό πρόγραμμα που είναι παράλληλα κι ένα νοσταλγικό 
ταξίδι. «Ρόζα», «Σ’ αναζητώ στη Σαλονίκη», «Σβήσε το φεγγάρι», «Καλοκαίρια και 
χειμώνες» και άλλα λεβέντικα ζεϊμπέκικα και αξέχαστες επιτυχίες θα ακουστούν σ’ αυτό το 
μεγάλο αφιέρωμα στο σπουδαίο Δημήτρη Μητροπάνο, που μας συνόδευε με το μεγαλείο 
της φωνής του για περισσότερα από 40 χρόνια!  

Φέτος, το Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών κοιτάζει και με… κινηματογραφικό τρόπο! Δυο 
ξεχωριστές εκδηλώσεις που συνδυάζουν ευφάνταστα και πρωτότυπα το σινεμά με τη 
μουσική, εμπλουτίζουν τη φετινή διοργάνωση. Τον τόσο ιδιαίτερο σκηνοθέτη Σταύρο 
Τσιώλη όλοι τον έχουμε αγαπήσει για τη λοξή και με γούστο ματιά του στην ελληνική 
πραγματικότητα και για ταινίες που άφησαν το ιδιαίτερο στίγμα τους στο σώμα του 
ελληνικού κινηματογράφου. Την Τρίτη 30 Ιουνίου θα τον γνωρίσουμε και με κάπως… 
διαφορετικό τρόπο. Η ταινία του «Ας περιμένουν οι γυναίκες» θα προβληθεί με 
παράλληλη ζωντανή μουσική εκτέλεση, αναδεικνύοντας και μια άλλη δυναμική των 
εικόνων της, αλλά και συστήνοντας στο κοινό μια πρωτότυπη θέαση! 



Την Πέμπτη 9 Ιουλίου ένας «Στρατηγός» θα καταλάβει τη σκηνή του Φεστιβάλ της Μονής 
Λαζαριστών! Η εμβληματική ταινία του Μπάστερ Κίτον θα προβληθεί με παράλληλη 
ζωντανή εκτέλεση της μουσικής της επένδυσης από την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, 
υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη! Μια μοναδική ευκαιρία σπάνιας 
κινηματογραφικής απόλαυσης… 

Όμως και η σύγχρονη μουσική έκφραση θα έχει συμμετοχή στο φετινό Φεστιβάλ της Μονής 
Λαζαριστών! Το The Sound of the City Festival Vol.1 έρχεται την Παρασκευή 11 
Σεπτεμβρίου στη Μονή Λαζαριστών για να φέρει τη φωνή μιας ολόκληρης γενιάς για λίγες 
ώρες στο προσκήνιο! Οι Ψυχοδράμα07 και οι Στίχοιμα είναι δύο underground hip hop 
συγκροτήματα που οι στίχοι τους χαρακτήρισαν μια ολόκληρη γενιά. Τον Οκτώβρη του 
2014 τα δύο συγκροτήματα σε ένα κατάμεστο Gagarin απέδειξαν πως έχουν χτίσει ένα 
πυρήνα κόσμου σπάνιο για τα ελληνικά δεδομένα, χωρίς κανενός είδους προώθηση από τα 
συμβατικά ΜΜΕ. Ένα χρόνο σχεδόν μετά, είναι η σειρά της Θεσσαλονίκης να ζήσει αυτό το 
ιστορικό για τα δεδομένα του live! Τη συναυλία θα «προλογίσουν» ο UnknownArtist και ο 
Erga Omnes, δυο νέοι hip hop καλλιτέχνες με διαφορετικές επιρροές αλλά με την ίδια 
σπίθα. Τέσσερις καλλιτέχνες, τέσσερα στιγμιότυπα διαφορετικά μα όλα σήμα κατατεθέν 
της ίδιας γενιάς… 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών θα 
ανακοινωθούν σύντομα. Ακολουθήστε μας στο site μας www.monilazariston.gr, στο 
Facebook Moni Lazariston Festival και στο Twitter @MoniLazariston. 
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