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Φίλιππος Πλιάτσικας – Γιάννης Μηλιώκας 

Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 

 

Όταν η ευαισθησία και η φαντασία του Φίλιππου Πλιάτσικα συναντά το χιούμορ και το 

μουσικό σαρκασμό του Γιάννη Μηλιώκα, τότε έχουμε μια συναυλία που σίγουρα κυοφορεί 

πολλές εκπλήξεις και συγκινήσεις! 

Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στη σκηνή της Μονής Λαζαριστών, οι μουσικόφιλοι 

θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν τραγούδια αγαπημένα και πολυτραγουδισμένα τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες. Για την ακρίβεια όχι απλώς τραγούδια, αλλά μουσικές και λόγια 

που χάραξαν και άγγιξαν με τον τρόπο τους τις ζωές χιλιάδων ανθρώπων… 

 

Όλα αυτά  τα γνωστά κομμάτια, αλλά και μερικά «κρυμμένα», τόσο από την εποχή των 

«Πυξ Λαξ» και την προσωπική πορεία του Πλιάτσικα, όσο και από την τόσο ιδιαίτερη 

μουσική διαδρομή του Μηλιώκα, φιλοδοξούν να ακουστούν και μ’ έναν άλλο τρόπο. 

Ακουστικές και ηλεκτρικές ενότητες θα παρασύρουν το κοινό σε μια βραδιά αισθήσεων και 

σίγουρα δυνατών συγκινήσεων. Άλλωστε οι μέχρι τώρα συναυλίες τους αυτό το καλοκαίρι 

σε Ελλάδα και Κύπρο, αυτήν ακριβώς την ενέργεια έβγαλαν… 

 

Στο πρόγραμμα, φυσικά,  υπάρχουν όλα τα αγαπημένα τραγούδια του Φίλιππου Πλιάτσικα 

και του Γιάννη.Μηλιώκα: «Μοναξιά μου όλα»,« Ροζ», «Αν θα μπορούσα τον κόσμο να 

άλλαζα», «Για το καλό μου», «Ποιος έχει λόγο στην αγάπη», «Ποιμενικό ροκ» και πολλά 

ακόμα, μαζί με πολλές και αναπάντεχες μουσικές εκπλήξεις. 

 

Σίγουρα αυτή η βραδιά του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών θα είναι ξεχωριστή και ακόμα πιο 

σίγουρα θα περιέχει κάτι από τη δυναμική ευαισθησία όλων αυτών των τραγουδιών που 

καθόρισαν όχι μόνο εμάς ως ανθρώπους, αλλά και την ίδια την ιδεοπροσωπία του τόπου 

μας. Έγιναν, με τον καιρό, στοιχείο του χαρακτήρα μας, αλλά έγιναν και χαρακτηριστικό 

γνώρισμα μιας μουσικής και πολιτιστικής Ελλάδας, έτσι όπως αυτή απλώνεται μέσα από 

την καθημερινότητά της… 

 

 

 

Τιμές εισιτηρίων:  10€ (προπώληση, φοιτητικό, ανέργων), 12€ (γενική είσοδος) 

 

Ώρα έναρξης: 21:00 
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