
 

  

Τα νέα του Φεστιβάλ 

Η γιορτι ςυνεχίηεται παρά τισ βροχζσ… 

Μπορεί οι βροχζσ και θ ςυνεχιηόμενθ κακοκαιρία να οδιγθςαν ςε αναβολζσ, τόςο τθ 

ςυναυλία των Αγγελάκα – Ραυλίδθ, όςο και τθ«Συνοικία Αςμάτων» του Κεροκλι Μιχαθλίδθ 

και τθσ Ελζνθσ Τςαλιγοποφλου, αλλά αυτό δεν εμποδίηει το Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν 

(για τθν ακρίβεια: του δίνει τθν ευκαιρία) να προγραμματίςει και νζεσ εκδθλϊςεισ! 

Αυτιν τθν εβδομάδα θ αναμενόμενθ 

κακοκαιρία δεν επιτρζπει να 

πραγματοποιθκεί καμία εκδιλωςθ ςτο 

Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν. Η 

προγραμματιςμζνθ για τθν Σετάρτθ 20 

Ιουνίου, μουςικοκεατρικι 

παράςταςθ «υνοικία Αςμάτων» με 

τον Κεροκλι Μιχαθλίδθ και τθν Ελζνθ Τςαλιγοποφλου αναβάλλεται και κα ακολουκιςει 

ανακοίνωςθ για νζα θμερομθνία. Το κοινό που προμθκεφτθκε ειςιτιρια μπορεί να τα 

επιςτρζψει ςτο ςθμείο προπϊλθςθσ για τθν επιςτροφι του αντιτίμου. 

Από τθν άλλθ, θ προγραμματιςμζνθ για το Σάββατο 16 Κουνίου, ςυναυλία των Γιάννθ 

Αγγελάκα & 100°C & Παφλου Παυλίδθ & Β - Movies ςτο Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν 

αναβάλλεται και κα πραγματοποιθκεί τθν Σετάρτθ 4 Ιουλίου 2018, λόγω των προγνϊςεων 

για ακραία καιρικά  φαινόμενα. Πλα τα ειςιτιρια, θλεκτρονικά και φυςικά, ιςχφουν 

κανονικά για τθν νζα θμερομθνία, χωρίσ να χρειάηεται καμία αλλαγι, ενϊ όςοι κζλουν 

μποροφν να επιςτρζψουν τα ειςιτιριά τουσ ςτα ςθμεία από όπου τα αγόραςαν. Η 

προπϊλθςθ ειςιτθρίων για τθν νζα θμερομθνία ςυνεχίηεται κανονικά από όλα τα ςθμεία 

προπϊλθςθσ. 

Αξίηει να ςθμειωκεί πωσ τθν ίδια 

μζρα, Σετάρτθ 4 Ιουλίου, ςτισ 20.30, το 

Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν κα 

φιλοξενιςει μια μοναδικι ςυναυλία 

μουςικισ δωματίου με ζργα των 

Mozart, Schubert και Beethoven, 

ςτο Μικρό Θζατρο τθσ Μονισ 

Λαηαριςτών με ελεφκερθ είςοδο για το 

κοινό. Τα ζργα κα ερμθνεφςουν 

θ Δανάθ Παπαματκαίου - Μάτςκε (βιολί), θ Kerstin Feltz (βιολοντςζλο) και ο Οφβε 

Μάτςκε (πιάνο). Με τθν ευκαιρία τθσ εκδιλωςθσ το Κρατικό Μουςείο Σφγχρονθσ Τζχνθσ κα 

είναι ανοιχτό με τθν καινοφργια του ζκκεςθ «Θεςςαλονίκθ. Η υλλογι Γιώργου Κωςτάκθ. 

Restart» με δωρεάν είςοδο για το κοινό από τισ 18:00 μζχρι τισ 20:30 και δωρεάν ξενάγθςθ 

από τθν Διευκφντρια του Μουςείου και ςυνεπιμελιτρια τθσ ζκκεςθσ, κα Μαρία 

Σςαντςάνογλου ςτισ 19:00. Η ςυναυλία πραγματοποιείται με τθν υποςτιριξθ του Διμου 



 

  

Ραφλου Μελά και είναι ενταγμζνθ ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων που πραγματοποιεί θ 

Αυςτριακι Ρρεςβεία με τίτλο Ελλθνοαυςτριακό Μουςικό Καλοκαίρι 2018. 

Γιώτα Νζγκα: Μια βραδιά με λαϊκό 

μζταλλο  

Ραραςκευι 8 Κουνίου 2018 

«Να ςκίςει το Φεςτιβάλ Μονισ 

Λαηαριςτϊν», ευχικθκε από ςκθνισ 

θ Γιώτα Νζγκα που «εγκαινίαςε» τισ 

φετινζσ εκδθλϊςεισ! Εκείνθ τθ βραδιά 

τθσ Ραραςκευισ 8 Κουνίου, πάντωσ, 

ιταν θ ίδια που… ζςκιςε, αφοφ όςοι και 

όςεσ βρζκθκαν ςτθ Μονι Λαηαριςτϊν απόλαυςαν  μια υψθλοφ επιπζδου και ςυγκινιςεων 

μουςικι εμπειρία. Η Γιϊτα Νζγκα με προίκα το «Φφλλο Ανδρικό», τθν παράςταςθ που 

αγαπικθκε όςο ελάχιςτεσ το φετινό χειμϊνα, αφοφ ταξίδεψε ςε Ελλάδα και Κφπρο και 

ζηθςε ςυνεχόμενα sold out, ξεκίνθςε με φόρα τθν καλοκαιρινι τθσ περιοδεία από το 

Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν. Και δεν αρκζςτθκε ςτα από ςκθνισ δρϊμενα ς’ αυτιν τθσ τθ 

ςυναυλία: πολφ γριγορα ζγινε ζνα με το κοινό, κατζβθκε μαηί τουσ και τραγοφδθςαν πολλά 

αγαπθμζνα λαϊκά τραγοφδια. Φυςικά, θ τόςο ςθμαντικι αυτι ερμθνεφτρια ξζρει να 

φτιάχνει ζνα πρόγραμμα ςτο οποίο παντρεφει όλα όςα αγαπά με τθν δικι τθσ ερμθνευτικι 

αιςκθτικι. Η προςωπικι τθσ διςκογραφία, ο προπομπόσ του επερχόμενου δίςκου τθσ, 

«Οξυγόνο», ςε ςτίχουσ Νίκου Μωραΐτθ και μουςικι Νίκου Μερτηάνου που κα 

παρουςιαςτεί το προςεχζσ διάςτθμα, θ λαϊκι τθσ ρίηα και οι δθμιουργοί που τθν 

ακολουκοφν ςαν μια δεφτερθ οικογζνεια ζχτιςαν ζνα μελωδικό κόςμο κι «ζντυςε» 

μοναδικά τθ Μονι Λαηαριςτϊν… 

Δείτε περιςςότερεσ φωτογραφίεσ πατϊντασ εδϊ. 

 

Μαρίηα Ρίηου: Η ξυπόλυτθ 

ιζρεια τθσ κετικισ διάκεςθσ 
Δευτζρα 11 Κουνίου 2018 

Ξυπόλθτθ, ευφυισ, αςτεία, μα πάνω 

απ’ όλα δθμιουργικι και 

επικοινωνιακι, θ Μαρίηα Ρίηου γζμιςε 

τθ ςκθνι τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν με 

ενζργεια και κετικι διάκεςθ! 

Τραγοφδθςε, χόρεψε, ζκανε αςτεία, 

ανζβαςε τουσ φίλουσ τθσ ςτθ ςκθνι για να τραγουδιςουν όλοι μαηί και ςτο τζλοσ άφθςε ςε 

όλουσ τθ γεφςθ ότι «Είναι μικρι θ ηωι» γι αυτό «Ασ γελάμε ςυχνά»… Δεν ιταν απλά μια 

ςυναυλία αυτι που ζδωςε το βράδυ τθσ Δευτζρασ 11 Κουνίου θ Μαρία ίηου. Θταν ζνα 

πάρτι με μουςικι, χορό και αιςιοδοξία! Το νζο τθσ τραγοφδι «Ασ Γελάμε Συχνά», ςε ςτίχουσ 

δικοφσ τθσ και μουςικι Κωςτι Μαραβζγια, ζκανε όλουσ να ανυπομονοφν για το τι 

πρόκειται να ακολουκιςει ςτο τρίτο προςωπικό τθσ άλμπουμ που κα κυκλοφοριςει το 

https://www.dropbox.com/sh/xrcv4rjtqaek4vi/AACVYRgJ67UqUsyZEoi9AQDoa?dl=0


 

  

φκινόπωρο από τθν Feelgood Records. Μαηί με όλα τα γνωςτά τθσ τραγοφδια, όπωσ το 

«Μια άλλθ ευτυχία», «Ρετάω», «Είναι μικρι θ ηωι», «Ράμε μια βόλτα», αλλά και 

αγαπθμζνα τθσ κομμάτια άλλων δθμιουργϊν, μεταμορφωμζνα, ενορχθςτρωμζνα και 

ερμθνευμζνα με τον δικό τθσ μοναδικό τρόπο, ντυμζνα ςτθν πολφχρωμθ αφρα τθσ, θ 

Μαρίηα ίηου οδιγθςε και τα δικά μασ πόδια να χορζψουν ςτο ρυκμό τθσ. Το μόνο που 

χρειαηόταν κανείσ ιταν να αφεκεί…  Δείτε περιςςότερεσ φωτογραφίεσ πατώντασ εδώ. 

 

Μίλτοσ Παςχαλίδθσ: Μασ τα 

είπε όλα... 
Τετάρτθ 13 Κουνίου 2018 

 

Δεν ιταν δα και μεγάλθ ζκπλθξθ θ 

εικόνα τθσ αςφυκτικά γεμάτθσ Μονισ 

Λαηαριςτϊν για μια ακόμθ ςυναυλία 

του Μίλτου Παςχαλίδθ! Ο αγαπθμζνοσ 

τραγουδοποιόσ, πιςτόσ ςτο καλοκαιρινό 

του ραντεβοφ με τουσ πολυπλθκείσ 

φίλουσ του, χάριςε άλλθ μια βραδιά 

γεμάτθ ενζργεια και ευαιςκθςία. Με 

μπαλάντεσ, ροκ ενζργεια, παραδοςιακά 

κομμάτια, χιοφμορ, τραγοφδια 

«ςτακμοφσ», αλλά και τισ νζεσ του 

επιτυχίεσ και απρόβλεπτεσ επιλογζσ, ο 

Μίλτοσ Ραςχαλίδθσ ζγινε ζνα με το 

κοινό, που… ανζλαβε να τραγουδιςει 

αυτό! Το «Ραραμφκι Με Λυπθμζνο Τζλοσ», τα «Μπλουη τθσ Άγριασ Νιότθσ», «Σ’ τα Είπα 

Πλα», οι «Ρεκαμζνεσ Καλθςπζρεσ», οι «Βυκιςμζνεσ Άγκυρεσ», αλλά και τα κομμάτια του 

νζου του δίςκου «Τραγοφδια Ρου Ζοφνε Λακραία» ςε μουςικι του Μάριου Τόκα και 

ςτίχουσ του Άλκθ Αλκαίου, ξεςικωςαν τθ Μονι Λαηαριςτϊν. Άλλωςτε, θ «ωξάνθ», «Στισ 

ξερολικιζσ» και «Οι ζρωτεσ του δρόμου» ζχουν βρει τθ κζςθ τουσ ςτθν καρδιά πολλϊν. 

Μαηί με τον Μίλτο, ενζργεια κι ευαιςκθςία χάριςε θ μοναδικι παρουςία και φωνι τθσ 

Νίκθσ Γρανά, που με το πιάνο και το ακορντεόν τθσ μασ κφμιςε πολλά αγαπθμζνα 

τραγοφδια. Δείτε περιςςότερεσ φωτογραφίεσ πατώντασ εδώ. 

Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών 2018 
Κολοκοτρϊνθ 21, 564 30 Σταυροφπολθ , Ιεςςαλονίκθ 
Γραφείο Τφπου: Τάςοσ ζτηιοσ 
Σ 2310 589.232 
M 6977 591128 
F 2310 651.099      
Ε press@monilazariston.gr    
www.monilazariston.gr 
Facebook: Moni Lazariston Festival 
Instagram: @monilazaristonfestival 
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