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Βλζποντασ κανείσ από λίγο πλάγια και 
λίγο ψθλά (από το… μπαλκόνι του 
νζου κτθρίου δθλαδι) τον υπζροχα 
ανοικτό χϊρο των εκδθλϊςεων του 
Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν ζχει 
μερικζσ φορζσ τθν εντφπωςθ πωσ 
βλζπει ζνα… καράβι. Ένα καράβι 
γεμάτο ανιςυχεσ ψυχζσ που ιρκαν να 
δϊςουν και να πάρουν νότεσ, γεμάτο 
ανκρϊπουσ που ςυμμετζχουν ςε μια 
μουςικι γιορτι, γεμάτο με τισ 
προςδοκίεσ τουσ για μια βραδιά 
εκλεκτικϊν εμπειριϊν… 
 
Στθ μια άκρθ αυτοφ του καραβιοφ, 
ςτθν πλϊρθ του, θ μεγάλθ ςκθνι του 
Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν, με τα 
μθχανιματα, τα φϊτα και φυςικά τουσ 
μουςικοφσ και τουσ καλλιτζχνεσ. Στθν 
άλλθ, ςτθν κλαςικι κερκίδα,  

οι κακιςμζνοι ςτθν αρχι, όρκιοι 
χορεφοντασ ςτθ ςυνζχεια- κεατζσ, 
μοιάηουν να παίρνουν τα τραγοφδια 
τθσ πλϊρθσ ςτθν πρφμνθ και να τα 
τραγουδάνε ξανά και ξανά, ζτςι όπωσ 
μεταφζρονται από τον ενδιάμεςο 
χϊρο των άλλων, χιλιάδων κεατϊν… 
 
Και τότε, ακριβϊσ ς’ αυτιν τθ 
μεταφορά, αυτό το ιδιόμορφο καράβι 
μοιάηει να κινείται· όχι ςε μια 
κάλαςςα γεμάτθ απειλθτικά κφματα, 
όπωσ τισ περιςςότερεσ φορζσ μοιάηει 
το πζραςμα του κακθμερινοφ βίου, 
αλλά ςαν να γλιςτράει ςτισ λζξεισ 
υπζροχων τραγουδιϊν, ςτισ 
βελοφδινεσ φωνζσ των καλλιτεχνϊν, 
ςτον ωκεανό ςυναιςκθμάτων και 
γλυκϊν εκριξεων που ξζρει να μασ 
χαρίηει θ μουςικι… 

Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών:   
Ζτςι άρχιςε το καλοκαίρι του 2019… 
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Σ’ αυτό το καράβι, ςτθν αρχι αυτοφ 
του περίεργα όμορφου καλοκαιριοφ 
του 2019, επιβιβάςτθκαν και μασ 
ταξίδεψαν άνκρωποι με ειδικό βάροσ 
και με καρδιά αςίγαςτθ… Μασ 
υποδζχτθκε ςτθν αρχι του θ Φωτεινι 
Βελεςιώτου και οι τόςοι φίλοι τθσ, ςε 
μια βραδιά που τθ χάριςε ο 
ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ «Μινυμα 
107,7» για να γιορτάςει τα δυο του 
χρόνια λειτουργίασ (7/6).  
 
Αλλά είχε και τα ανάποδα του αυτό το 
καλοκαίρι: βροχζσ, κακοκαιρία, 
αναποδιζσ. Πμωσ, θ Μαρίηα Ρίηου, ο 
Μάριοσ Φραγκοφλθσ και ο Βαςίλθσ 
Παπακωνςταντίνου δεν είναι από 
τουσ καλλιτζχνεσ που κάτι τζτοια 

μποροφν να τουσ πτοιςουν και παρά 
τθν πρϊτθ αναβολι τθσ εμφάνιςθσ 
τουσ, κατάφεραν κι αυτοί να… 
μπαρκάρουν με το καράβι μασ: Η 
πρϊτθ μασ ζμπαςε ςτον κόςμο τθσ και 
μασ πιγε μια ιδιαίτερθ βόλτα (18/6), 
ο δεφτεροσ μασ ταξίδεψε ςε μια 
υπζροχθ «Γαλάηια Λίμνθ» (11/7), ενϊ 
ο τρίτοσ ζκλειςε το πρϊτο μζροσ του 
Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν (17/7), 
όπωσ μόνο αυτόσ ξζρει, δθλαδι με 
ενζργεια, πάκοσ και ρομαντιςμό…  
Στισ αναποδιζσ και τα ατυχιματα που 
ςτζρθςαν τθ μια μζρα από το Urban 
Festival, το οποίο, ωςτόςο, χάριςε τθ 
μοναδικι εμφάνιςθ του Βζβθλου και 
του Γιάννθ Αγγελάκα (28/6). 
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Με ζνα τραγοφδι ςαν τισ «Βυκιςμζνεσ 
άγκυρεσ», ο Μίλτοσ Παςχαλίδθσ δεν 
κα μποροφςε να λείπει από το καράβι 
τθσ Μονισ (12/6), αν και μόνο φτερά 
δεν ζβγαλαν οι κεατζσ με τουσ 
υπζροχουσ κόςμουσ που χρόνια τϊρα 
πλάκει με τα τραγοφδια του. «Κορίτςι 
και γυναίκα» μασ προειδοποίθςε ότι 
κα είναι ςτθ ςκθνι του Φεςτιβάλ 
Μονισ Λαηαριςτϊν θ Ελζνθ 
Σςαλιγοποφλου, αλλά εμείσ μάλλον 
ζνα αερικό είδαμε, μια μουςικι 
οπταςία που άλλοτε μάγευε και 
άλλοτε ξεςικωνε τουσ επιβάτεσ του 
καραβιοφ (20/6)… 
 
 

Ξζρει πϊσ να κάνει ζναν χϊρο να… 
λάμπει θ Άννα Βίςςθ και αυτό ζκανε 
και ςτθ Μονι Λαηαριςτϊν, ςε μια 
βραδιά που κα μείνει χαραγμζνθ ςτθ 
μνιμθ πολλϊν (24/6). Αλλά παραλίγο 
να… κινδυνεφςει να βουλιάξει το 
καράβι τθσ Μονισ αυτό το καλοκαίρι: 
δφςκολα να ςταματιςεισ τον κόςμο 
να γεμίηει κάκε μικρι του γωνιά για 
να δει, να νιϊςει, να ακοφςει από 
κοντά τθ γιορτι που επιφφλαξαν για 
τουσ φίλουσ τουσ οι Πυξ Λαξ (27/6), 
το ποιοτικό και γνιςια λαϊκό γλζντι 
τθσ Γλυκερίασ και τθσ Μελίνασ 
Αςλανίδου (3/7) και όλων των 
άλλων… 
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Αλλά και τισ ςυμπράξεισ τόςων και 
τόςων καλλιτεχνϊν ςτθ ςκθνι χϊρεςε 
το καράβι τθσ Μονισ: Δεκάδεσ άτομα 
ςτθ ςκθνι και απόλυτθ ευαιςκθςία 
ςτθ ςυναυλία των Ορφζα Περίδθ, 
Λιηζτασ Καλθμζρθ, Μελίνασ Κανά μαηί 
με τθν Ορχιςτρα Ρυκμόσ και τθ 
Χορωδία Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ 
(1/7), άλλα τόςα ςτο… διονυςιακό 
τζμπο που ζδωςαν τα Χάλκινα τθσ 
Γουμζνιςςασ με τθ βοικεια τθσ 
Αρετισ Κετιμζ, του Νίκου Κουρκοφλθ 
και φυςικά του Διονφςθ 
αββόπουλου (4/7). 
 
 

Με προβολζσ, ςυναυλίεσ και… live 
radio το διιμερο 28 και 29 Αυγοφςτου 
το Φεςτιβάλ κφμιςε ςε όλουσ γιατί 
ιταν τόςο ςθμαντικό το Woodstock. 
Με το… ηωντανό ςχολιαςμό των Νίκου 
Θεοδωράκθ και Λάκθ Καραςαββαΐδθ 
και με τθν προβολι του ομϊνυμου 
ντοκιμαντζρ, οι βραδιζσ άφθςαν και το 
αποτφπωμα των Moonfarm, του 
ςυγκροτιματοσ που ζφτιαξε για τθν 
περίςταςθ ο Νίκοσ Ντουνοφςθσ και οι 
ςυνεργάτεσ του. 
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Η καλλιτεχνικι ευαιςκθςία και θ 
μουςικι ευφυΐα του Αλκίνοου 
Ιωαννίδθ γζμιςαν τον χϊρο τθσ 
Μονισ, ζςτω κι αν ιταν… solo (4/9). 
Μόνοσ επί ςκθνισ, ζπαιξε και 
τραγοφδθςε τα τραγοφδια του ςτθν 
απλοφςτερθ μορφι τουσ, 
μεταφζροντάσ μασ ςτθ ςτιγμι τθσ 
δθμιουργίασ τουσ. Ακολουκϊντασ μια 
παράδοςθ αιϊνων, αυτι των 
τροβαδοφρων, ταξίδεψε με μια 
κικάρα ι ζνα λαοφτο και μοιράςτθκε 
αιςκιματα, ςκζψεισ, εμπειρίεσ, 
όνειρα και πραγματικότθτεσ που 
αφοροφν όλουσ μασ. 
Η δυναμικι προςωπικότθτα του 
Ψαραντώνθ με τθ λφρα αποκάλυψε 
λίγα από τα μυςτικά των κεϊν που 
κρφβει μζςα τθσ θ μουςικι του (6/9). 
Το Κζντρο Ρολιτιςμοφ τθσ 

Ρεριφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ 
διοργάνωςε μια κεφάτθ ςυναυλία με 
τουσ Gadjo Dilo ςε ςυνεργαςία με τθ 
Συμφωνικι Ορχιςτρα του Διμου 
Θεςςαλονίκθσ και πρόςφεραν ζνα 
κεφάτο πρόγραμμα για όλουσ με 
ελεφκερθ είςοδο (13/9). 
 
Τζλοσ, ο Θεόφιλοσ Πουταχίδθσ, ζνασ 
από τουσ πιο αγαπθτοφσ νζουσ 
καλλιτζχνεσ τθσ ποντιακισ μουςικισ, 
ςυμπλιρωςε φζτοσ 20 χρόνια ςτο 
χϊρο τθσ διςκογραφίασ και το 
γιόρταςε με μια μεγάλθ εμφάνιςθ ςτθ 
Μονι Λαηαριςτϊν (18/9).  
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ΣΑ ΜΕΑ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΔΙΚΣΤΩΗ Υ Ι Λ Ο Ι  

23.000  

ΠΑΝΩ  ΑΠΟ 

40 
26.000 

ΘΕΑΣΕ 

18 ΜΕΡΕ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΚΑΛΛΙΣΕΦΝΕ  
& ΦΗΜΑΣΑ 

14 ΦΟΡΗΓΟΙ  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 
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