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ΑΚΟΥ ΒΡΕ ΦΙΛΕ… 

Ένα μουσικό αφιέρωμα στον Στράτο Διονυσίου 

Τραγουδούν: Άγγελος και Στέλιος Διονυσίου 

Παρασκευή 19 Ιουνίου 

 

Το κοινό του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών θα έχει την ευκαιρία την Παρασκευή 19 Ιουνίου 

να θυμηθεί έναν μεστά αυθεντικό λαϊκό ερμηνευτή, τον Στράτο Διονυσίου, μέσα από μια 

ιδιαίτερη συναυλία – αφιέρωμα, υπό τον εύγλωττο τίτλο «Άκου βρε φίλε…».  

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. 

Μάλιστα, θ΄ ακουστούν σε μια περιοχή που κοντά της έζησε και μεγάλωσε ο πατέρας τους. 

Άλλωστε, από τη Θεσσαλονίκη ξεκίνησε να τραγουδάει επαγγελματικά. 

 

Και τραγούδησε κομμάτια που όλοι έχουμε τραγουδήσει, που έχουν γράψει τη δική τους 

ιστορία και που δεν παύουν ν’ ακούγονται, να διασκευάζονται και βέβαια να 

συντροφεύουν τις στιγμές με τα μεγάλα συναισθήματα που βιώνει στη ζωή του ο καθένας. 

Βαθιά μέσα στη λαϊκή ψυχή και μ’ ένα εύρος φωνής που άλλαζε έκφραση και ύφος 

ανάλογα με το θέμα του τραγουδιού ο Στράτος Διονυσίου είπε τραγούδια – σταθμούς, 

όπως «Υποκρίνεσαι», «Τα πήρες όλα», «Και λέγε-λέγε», «Άκου βρε φίλε», «Ο λαός 

τραγούδι θέλει», «Ο Σαλονικιός», «Με σκότωσε γιατί την αγαπούσα», «Εγώ ο ξένος», «Ένα 

λεπτό περιπτερά», «Θυμήσου», «Της γυναίκας η καρδιά», «Ο ταξιτζής» και πολλά άλλα. 

 

Οι δυο του γιοι, Άγγελος και Στέλιος, στιβαροί και καθιερωμένοι τραγουδιστές πλέον κι οι 

ίδιοι, θα αναλάβουν τη βραδιά της συναυλίας ένα συγκινητικό και συνάμα υπέροχο έργο: 

να μας θυμίσουν γιατί αγαπήσαμε τόσο τον Στράτο Διονυσίου και γιατί μετά από 25 χρόνια 

από το θάνατό του η παρουσία του είναι ακόμη τόσο έντονη… 

 

Μια συναυλία που θα ξυπνήσει μνήμες και θα συγκινήσει με το γνήσιο τρόπο που το 

καταφέρνουν τα  μεγάλα λαϊκά τραγούδια… 

 

 

 

 



 

Τιμές εισιτηρίων: 

7€ (ανέργων, πολυτέκνων, φοιτητών) 

10€ (προπώληση) 

12€ (κανονικό) 

 

Ώρα έναρξης: 21.00 
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