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«Ο ζρωτας και ο χρόνος» 

Τρίτθ 11 Ιουλίου 2017, 21.30 

  

Ο αγαπθμζνοσ Λουδοβίκος των Ανωγείων κα βρεκεί μαηί με τουσ μουςικοφσ του για μια 

μοναδικι βραδιά ςτθ Μικρι Σκθνι του Φεστιβάλ Μονις Λαηαριστών, τθν Τρίτθ 11 Ιουλίου 

2017, ςτισ 21.30. Μια βραδιά «ςυνομιλίασ» του αιϊνιου ζρωτα και του αζναου χρόνου, 

γεμάτθ αρϊματα και ςυγκινιςεισ… 

«Και τι δεν κα ϋδινα για τθν τρζλα και τα νιάτα ςου», είπε ο Χρόνοσ ςτον Έρωτα. «Άρχοντασ 

χρόνε, θ τρζλα μου δεν πωλείται και καμιά τρζλα δεν πωλείται. Για τα νιάτα όμωσ, που εςφ 

κα τα φκείρεισ το ςυηθτϊ! Τι μου δίνεισ;». «Ό,τι μου ηθτιςεισ». «Θζλω ζνα κουμπί! Να ςε 

ςταματάω όποτε κζλω». Ο Χρόνοσ χαμογελά, του χαϊδεφει τα ςγουρά μαλλιά και του λζει: 

«Είςαι τόςο ςπουδαίοσ μα όχι ζξυπνοσ. Όλθ ςου θ αξία είναι ακριβϊσ ς’ αυτό, επειδι δεν 

ζχεισ το χρόνο! Αν κατάλαβεσ…» 

Όπωσ πολφ καλά ξζρουν οι πολυάρικμοι φίλοι του, αυτι κα είναι μια βραδιά με παραμφκια 

και τραγοφδια και φυςικά με τον μοναδικό τρόπο που το κάνει ο Λουδοβίκοσ των Ανωγείων. 

Με αγαπθμζνα τραγοφδια που όλοι και όλεσ τα τραγουδιςαμε ψικυριςτά, με ιςτορίεσ που 

μοιάηουν παραμυκζνιεσ, αλλά κρφβουν τισ μεγαλφτερεσ και αναλλοίωτεσ αλικειεσ, με 

ςκζψεισ και με ςυναιςκιματα και με οδθγό τθν ευαιςκθςία και τθν αγάπθ, ετοιμαηόμαςτε 

να υποδεχτοφμε όχι μόνο ζναν τροβαδοφρο των αγνϊν αιςκιςεων, αλλά κι ζναν καλλιτζχνθ 

– υπενκφμιςθ ότι τα ςκοτάδια διαλφονται με αλικειεσ και ψικφρουσ... 



 

Συμμετζχουν: 

Αλίκθ Ζωγράφου (τραγοφδι) 

Αντϊνθσ Μυτακίδθσ (κικάρα) 

Μανϊλθσ Μπαρδάνθσ (αφιγθςθ, φυςαρμόνικα) 

Γιϊργοσ Κοντογιάννθσ (λφρα) 

 

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

Ώρα έναρξησ: 21.30  

 

Σιμή ειςιτηρίου: 

10 € 

ημεία Προπώληςησ:  

- Εκδοτιρια Μονισ Λαηαριςτϊν, Κολοκοτρϊνθ 21 

- Σάρωκρον, Κατοφνθ 17, Λαδάδικα 

- Speaty, Μ. Αλεξάνδρου 67, Εφοςμοσ 

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

viva.gr 

- Ηλεκτρονικά ςτο viva.gr 

 

 

Φεστιβάλ Μονις Λαηαριστών 2017 
Κολοκοτρϊνθ 21, 564 30 Σταυροφπολθ , Θεςςαλονίκθ 
Γραφείο Τφπου: Τάςοσ Ρζτηιοσ 
Τ 2310 589.232 
M 6977 591128 
F 2310 651.099      
Ε press@monilazariston.gr    
www.monilazariston.gr 
Facebook: Moni Lazariston Festival 
Twitter: @MoniLazariston 

 

 

 

 

mailto:press@monilazariston.gr
https://www.facebook.com/pages/Moni-Lazariston-Festival/212080595481417?fref=ts
https://twitter.com/MoniLazariston

