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Μίμης Πλέσσας  

Μαυρίκιος Μαυρικίου 

"ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΠΟΧΕΣ" ...στις γειτονιές της Ελλάδας  

 

Στο ̟ιάνο ο Μίµης Πλέσσας 

Ερµηνεία - Ενορχηστρώσεις: Μαυρίκιος Μαυρικίου 

Συνοδεύει η «Ορχήστρα των Αισθήσεων» 

 

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, ώρα 21:00 

 

Ο Μίμης Πλέσσας και ο Μαυρίκιος Μαυρικίου με τη συνοδεία της «Ορχήστρας των 

Αισθήσεων» θα πάρουν το κοινό του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών τη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, 

στα 21:00 και θα το τριγυρίσουν, μ’ ένα μοναδικό μουσικό τρόπο, στις γειτονιές της Ελλάδας! 

 

Μια συναυλία εξαιρετικών αισθήσεων και απόλαυσης με οδηγό κομμάτια όπως «Θα πιω 

απόψε το φεγγάρι», «Καμαρούλα μια σταλιά», «Όλα δικά σου μάτια μου», «Το άγαλμα», 

«Ποια νύχτα σ' έκλεψε», «Τι σου' κανα και πίνεις», «Σταμάτησε του ρολογιού τους δείχτες», 

«Μέθυσε απόψε το κορίτσι μου», «Αν είναι η αγάπη αμαρτία», «Οι χάντρες», «Δώδεκα 

μαντολίνα», «Τόσα καλοκαίρια», «Ξημερώνει Κυριακή», «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου» και τόσα 

άλλα πολυαγαπημένα τραγούδια… 

 

Το όνομα, βέβαια, του Μίμη Πλέσσα δε χρειάζεται συστάσεις, αφού είναι συνυφασμένο με μια 

τεράστια παρακαταθήκη στον πολιτισμό και στη μουσική παιδεία της χώρας μας. Ο άνθρωπος 

που με τις συνθέσεις και τα τραγούδια του γαλούχησε πολλές γενιές και μέχρι σήμερα 

συνεχίζει να μεταλαμπαδεύει τις μουσικές του γνώσεις, να ανακαλύπτει και να καθιερώνει 

καλλιτέχνες και αγγίζοντας τα πλήκτρα του πιάνου με τον δικό του μοναδικό τρόπο, να συγκινεί 

και να ταξιδεύει μελωδικά το κοινό του… 

 



Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου με σεβασμό στο έργο του μεγάλου δημιουργού, εμπνέεται από αυτό, 

ερμηνεύει και ενορχηστρώνει μερικά από τα ωραιότερα και πιο διαχρονικά τραγούδια του 

ελληνικού πενταγράμμου, τα οποία γνωρίσαμε και αγαπήσαμε από τις φωνές των 

μεγαλυτέρων ερμηνευτών της χώρας μας, καταθέτοντας την δική του προσωπική μουσική 

σφραγίδα. 

 

Μαζί με την εξαμελή «Ορχήστρα των Αισθήσεων» o Μίμης Πλέσσας και ο Μαυρίκιος 

Μαυρικίου, ταξιδεύουν στις γειτονιές της Ελλάδας, με όχημα τα ηχοχρώματα από πιάνο, 

κιθάρα, μπουζούκι, φλάουτο, βιολί, μπάσο, σαξόφωνο και κρουστά και παρουσιάζουν μεταξύ 

άλλων, για πρώτη φορά εκτός Αθηνών, την πρώτη κοινή τους δισκογραφική συνεργασία, με τον 

ομώνυμο τίτλο της περιοδείας «Τραγούδια που δεν έχουν εποχές». 

 

Ο Μίμης Πλέσσας φυσικά θα βρίσκεται στο πιάνο. Στην ερμηνεία, ενορχήστρωση, διασκευές, 

μουσική διεύθυνση και πλήκτρα ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, στην κιθάρα και το μπουζούκι ο 

Ιάσονας Μαυρογεώργος, στα drums ο Αλέξανδρος Κούρος, στο μπάσο και το βιολί ο Κώστας 

Χατζόπουλος, στο φλάουτο η  Κωνσταντίνα Ρούσσου και στο σαξόφωνο ο Φοίβος Μπόζας.  

 

Δείτε στους παρακάτω συνδέσμους ενδεικτικά video:  

 

https://www.dailymotion.com/video/x3263ru_%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%85%CE%

BB%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%AF%CE%BC%CE%B7-

%CF%80%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%83%CE%B1-17-08-2015_fun  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OPd8mvGBcIo  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZM4sTQAuS1c  

 

Προ̟ώληση: www.viva.gr & www.gooddeals.gr 
 

 

 

 

Τιμές εισιτηρίων: 7€ (ανέργων, πολυτέκνων, φοιτητών), 10€ (προπώληση), 12€ (ταμείο) 

Ώρα έναρξης: 21:00 / Διάρκεια: 2 ώρες και 30 λεπτά με διάλειμμα. 

 

 

 

 

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ 

HELLENIC SEAWAYS 
 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤEΣ 

SKARLINE 

CUBE 11 
 



 

Χορηγοί Επικοινωνίας 

 

 

  

 

ALPHA 989 www.alpha989.com 

CLICKATLIFE www.clickatlife.gr, ZOUGLA www.zougla.gr, GOVA STILETO 

www.govastileto.gr, KULTUROSUPA.GR www.kulturosupa.gr, OUTNOW.GR 

www.outnow.gr, INDEPENDENT www.independent.gr, MUSIC CORNER 

www.musiccorner.gr, COSMOPOLITI www.cosmopoliti.com , WEB MUSIC RADIO 

http://webmusic.gr, ARTISTBOOK www.artistbook.gr, AVECNEWS www.avecnews.gr,  

GREEKAFFAIR www.greekaffair.gr, ROCKANDROLL www.rockandroll.gr, DIASKEDASI.INFO 

www.diaskedasi.info, M-WORDRADIO www.m-wordradio.gr,  MUSICAFE www.musicafe.gr 

, PLOUMISTOS.COM www.ploumistos.com, PROOTHISI http://proothisi.blogspot.gr 

 

Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2015 

Κολοκοτρώνη 21 

564 30 Σταυρούπολη 

Θεσσαλονίκη 

Γραφείο Τύπου: Τάσος Ρέτζιος 

Τ 2310 589.232 

M 6977 591128 

F 2310 651.099 

Ε press@monilazariston.gr 

www.monilazariston.gr 

Facebook: Moni Lazariston Festival 

Twitter: @MoniLazariston 

 

 

 


