
 

 

Δελτίο Τύπου 

Press Release 

ΦΕΣΙΒΑΛ ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΩΝ 2020 

Ζωντανό Καλοκαίρι 

Σο Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν με τισ εκδθλϊςεισ του, ςτθν αυλι του επιβλθτικοφ 

κτιρίου, ζκανε πολλά χρόνια τϊρα, κάκε χρόνο, κάποιεσ νφχτεσ του καλοκαιριοφ να 

μοιάηουν διαφορετικζσ.  

Φζτοσ παρά τισ αντίξοεσ ςυνκικεσ, ςε μια κρίςιμθ χρονιά για τα ηωντανά κεάματα που 

βγαίνουν από μια καραντίνα με ανατροπζσ και απϊλειεσ, με μια μικρι κακυςτζρθςθ το 

Φεςτιβάλ τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν προλαβαίνει το καλοκαίρι. τθ Μονι Λαηαριςτϊν 

ςτινονται πάλι οι προβολείσ και τα θχεία, ςτρϊνονται οι καρζκλεσ και ετοιμάηεται να 

υποδεχτεί με αςφάλεια και προςοχι τουσ κεατζσ. 

Με ςτόχο να διατθριςει όςο είναι δυνατόν τα χαρακτθριςτικά του, τον πολυςυλλεκτικό 

και ψυχαγωγικό του χαρακτιρα αλλά και τθν επαφι του με το μεγάλο κοινό, διαμόρφωςε 

ζνα πρόγραμμα με αγαπθμζνουσ καλλιτζχνεσ που βρίςκονται ςτθν πρϊτθ γραμμι και αυτό 

ζγινε δυνατό με τθν ςτιριξθ τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ και του Τπουργείου 

Πολιτιςμοφ, που με πόρουσ και πράξεισ ζκαναν δυνατι τθ φετινι διοργάνωςθ. 

Σο πρϊτο μζροσ του Φεςτιβάλ κα πραγματοποιθκεί από τισ 20 Ιουλίου ζωσ και τισ 5 

Αυγοφςτου και κα παρουςιάςει μερικοφσ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ Ζλλθνεσ καλλιτζχνεσ: 

τθν ςυγκινθτικι και ςπουδαία Φωτεινι Βελεςιϊτου, το επιδραςτικό δίδυμο των 

Χαητθφραγκζτα, τουσ πειραματικοφσ ποιθτζσ Παφλο Παυλίδθ και Φϊτθ ιϊτα, τουσ 

ςαράντα χρόνια τροβαδοφρουσ Χειμερινοφσ Κολυμβθτζσ, τον λυρικό, ευαίςκθτο «ζφθβο» 

Βαςίλθ Παπακωνςταντίνου, τθν μεγάλθ Γλυκερία με τθ Μελίνα Κανά μαηί με τον ςυνκζτθ 

Χριςτο Νικολόπουλο, και ςτο τζλοσ τθν πιο ςφγχρονθ και επιτυχθμζνθ νζα ερμθνεφτρια 

Ελεωνόρα Ζουγανζλθ. 

Επίςθσ, θ Μονι Λαηαριςτϊν κα φιλοξενιςει τισ εκδθλϊςεισ του «Φεςτιβάλ 

Επταπυργίου», που εκτάκτωσ φζτοσ λόγω των ςυνκθκϊν κα πραγματοποιθκοφν ςε ζναν 

χϊρο που παρζχει αςφάλεια και άνεςθ. τθ Μονι Λαηαριςτϊν επίςθσ κα παρουςιαςτεί 

και μια ςφγχρονθ εκδοχι τθσ  «Γκόλφω» του πυρίδωνοσ Περεςιάδθ, θ δεφτερθ μεγάλθ 

κεατρικι παραγωγι του Κρατικοφ Θεάτρου Βορείου Ελλάδοσ. 

Σο Φεςτιβάλ κα κλείςει και φζτοσ τον επτζμβριο με ζναν ακόμθ κφκλο εκδθλϊςεων με 

αγαπθμζνουσ καλλιτζχνεσ.  

Σο υποβλθτικό ςυγκρότθμα τθσ Μονισ Λαηαριςτϊν είναι ζτοιμο να υποδεχτεί και πάλι 

καλλιτζχνεσ, ςυνεργάτεσ και κοινό και εμείσ είμαςτε ζτοιμοι να τουσ προςφζρουμε άνετεσ 

και αςφαλείσ ςυνκικεσ.  



 

 

Ο χϊροσ προςαρμόςτθκε ςτα νζα μζτρα και διαμορφϊκθκε μόνο για κακιμενουσ. Οι 

κζςεισ των κεατϊν μειϊκθκαν, μεγάλωςαν οι αποςτάςεισ μεταξφ των κακιςμάτων και κα 

υπάρχει μζριμνα ζτςι ϊςτε θ είςοδοσ και θ ζξοδοσ, αλλά και θ κυκλοφορία μζςα ςτο χϊρο 

να γίνεται με αςφάλεια.  

Σα ειςιτιρια που κυκλοφοροφν είναι όλα αρικμθμζνα και προτείνεται θ θλεκτρονικι 

αγορά. Η ϊρα προςζλευςθσ ςε όλεσ τισ εκδθλϊςεισ κα ξεκινάει από τισ 20:00 και θ ζναρξθ 

κα είναι ςτισ 21:30. 

 

Σο πρόγραμμα 

Παραςκευι 17, άββατο 18, Κυριακι 19 Ιουλίου | Γκόλφω 

Η «Γκόλφω» το γνωςτό ζργο του πυρίδωνοσ Περεςιάδθ αποτελεί τθ δεφτερθ μεγάλθ 

καλοκαιρινι παραγωγι του Κρατικοφ Θεάτρου Βορείου Ελλάδοσ. Η παράςταςθ κα 

παρουςιαςτεί ςε ςκθνοκεςία-δραματουργικι επεξεργαςία Χριςτου Παπαδθμθτρίου και 

πρωταγωνιςτεί θ Δάφνθ Λαμπρόγιαννθ. 

Ώρα ζναρξθσ: 21:15 

Σιμζσ ειςιτθρίων: 8€, 10€, 12€ 

 

Δευτζρα 20 Ιουλίου | Φωτεινι Βελεςιϊτου 

Η ξεχωριςτι φωνι τθσ Φωτεινισ Βελεςιϊτου δφςκολα περιγράφεται. Μια γζφυρα που 

ενϊνει το παλιό καλό λαϊκό και ρεμπζτικο τραγοφδι με το ςιμερα και το πιο αλθκινό 

κομμάτι τθσ ερμθνείασ και τθσ ζκφραςθσ. υγκινεί με τον πιο άμεςο τρόπο, είτε τραγουδά 

παλιά λαϊκά, είτε τραγοφδια όπωσ οι «Μζλιςςεσ» και τα «Διόδια» που τθν κακιζρωςαν ςτισ 

καρδιζσ του κοινοφ. Μαηί τθσ ο νζοσ ταλαντοφχοσ τραγουδιςτισ Βαςίλθσ Προδρόμου, τον 

οποίο γνωρίςαμε από τθν πολυετι παρουςία του δίπλα ςτθν Γλυκερία αλλά και από τθν 

ταινία «Ευτυχία» κακϊσ ερμθνεφει δυο ςπουδαία τραγοφδια, το «Μου ςπάςανε τον 

μπαγλαμά» και το «Ρίξτε ςτο γυαλί φαρμάκι». 

Ώρα προςζλευςθσ: 20:00 

Ώρα ζναρξθσ: 21:30 

Σιμζσ ειςιτθρίων: 10€, 12€ 

 

Σρίτθ 21 Ιουλίου | Χαητθγφραγκζτα 

Οι Χατηθφραγκζτα The Band, ζρχονται δυναμικά ςε full band ςφνκεςθ για να μασ 

παρουςιάςουν με τον δικό τουσ μοναδικό και αυκεντικό τρόπο παλιά και νζα τραγοφδια. 

Πρόκειται για ζνα live για όλα τα γοφςτα και για «πολλά γοφςτα», κακϊσ οι Χατηθφραγκζτα 

γεφυρϊνουν με ζνα επιτθδευμζνα άχαρο ςτυλ, αλλά μια άκρωσ εκλεπτυςμζνθ τεχνικι, τθν 

λαϊκι μουςικι περαςμζνων δεκαετιϊν με το ρεμπζτικο, το καλϊσ εννοοφμενο ζντεχνο και 



 

 

τθν hip-hop, φτφνοντασ ρίμεσ και τραγουδϊντασ ςκονιςμζνεσ μελωδίεσ για χαμζνεσ αγάπεσ 

και γκρεμιςμζνεσ ηωζσ. 

Ώρα προςζλευςθσ: 20:00 

Ώρα ζναρξθσ: 21:30 

Σιμζσ ειςιτθρίων: 10€, 12€ 

 

Πζμπτθ 23 Ιουλίου | Παφλοσ Παυλίδθσ & Φϊτθσ ιϊτασ  

Ο Παφλοσ Παυλίδθσ και ο Φϊτθσ ιϊτασ ςυναντιοφνται για πρϊτθ φορά ςτθ ςκθνι, 

πειραματίηονται και προςεγγίηουν μ’ ζνα ιδιαίτερο τρόπο τα τραγοφδια του Παφλου 

δίνοντασ τουσ νζα δυναμικι. το πρόγραμμα κα υπάρχουν και αρκετά ακυκλοφόρθτα 

τραγοφδια του Παφλου που κα ζχουμε τθν ευκαιρία να ακοφςουμε εδϊ,  κακϊσ και κάποια 

αγαπθμζνα τουσ τραγοφδια από τθν ελλθνικι διςκογραφία. Κικάρεσ, πλικτρα, βιολί, βιόλα 

και λοφπεσ, κα μπλζξουν με τθ φωνι και τουσ ςτίχουσ δίνοντασ ζνα μοναδικό αποτζλεςμα. 

Ώρα προςζλευςθσ: 20:00 

Ώρα ζναρξθσ: 21:30 

Σιμζσ ειςιτθρίων: 10€, 12€ 

 

Δευτζρα 27 Ιουλίου | 40 Χρόνια Χειμερινοί Κολυμβθτζσ 

Σο μακροβιότερο ελλθνικό ςχιμα, που ςυνεχίηει εδϊ και πολλά χρόνια τθν χαρακτθριςτικι 

του διαδρομι, με απρόβλεπτεσ ςτροφζσ. Ο Αργφρθσ Μπακιρτηισ παρζα με εκλεκτοφσ 

φίλουσ και μουςικοφσ, δίνει το καλοκαιρινό του ραντεβοφ  με ζνα πρόγραμμα εφ’ όλθσ τθσ 

φλθσ, με τραγοφδια από τθν 40χρονθ παρουςία των Χειμερινϊν Κολυμβθτϊν ςτθ μουςικι 

ςκθνι με οκτϊ δίςκουσ και άλλα ανζκδοτα. Όπωσ γίνεται εδϊ και πολλά χρόνια,  κα 

διαμορφϊςουν το πρόγραμμά τουσ ανάλογα με το ακροατιριο, τθ διάκεςι τουσ αλλά και 

επθρεαηόμενοι προφανϊσ από τθν ιδιαίτερθ πολιτικι και γενικότερα πολιτιςτικι ςυγκυρία. 

Ώρα προςζλευςθσ: 20:00 

Ώρα ζναρξθσ: 21:30 

Σιμζσ ειςιτθρίων: 11€, 13€, 15€ 

 

Σετάρτθ 29 Ιουλίου | Βαςίλθσ Παπακωνςταντίνου 

το φόβο και τθν αναςφάλεια τθσ εποχισ του κορωνοϊοφ και τθσ πανδθμίασ, ο Βαςίλθσ 

Παπακωνςταντίνου απαντάει με ςυναίςκθμα και λυριςμό. Μασ ενϊνει όλουσ και μασ 

τραγουδάει τα πιο λυρικά του τραγοφδια, τα πιο ευαίςκθτα, τα πιο ρομαντικά. Αυτά που 

ηεςταίνουν τθν ψυχι μασ και μασ κάνουν να ηθτάμε «κι άλλο, κι άλλο». Ναι, ο Βαςίλθσ είναι 

ο αιϊνιοσ ζφθβοσ, αυτόσ που μασ ξεςθκϊνει. Αυτό το καλοκαίρι ο Βαςίλθσ μασ προςκαλεί 

ςε μια βραδιά ςυλλογικισ, πνευματικισ και ψυχικισ ανάταςθσ. Μια βραδιά που οι καρδιζσ 

και οι ψυχζσ μασ κα γίνουν ζνα και κα αιςκανκοφμε όλοι μια μεγάλθ παρζα. 



 

 

Ώρα προςζλευςθσ: 20:00 

Ώρα ζναρξθσ: 21:30 

Σιμζσ ειςιτθρίων: 15€, 18€ 

 

Πζμπτθ 30 Ιουλίου | Γλυκερία, Μελίνα Κανά, μαηί τουσ ο Χριςτοσ Νικολόπουλοσ 

Οι δφο ςπουδαίεσ ερμθνεφτριεσ Γλυκερία και Μελίνα Κανά ανεβαίνουν ςτθ ςκθνι μαηί με 

τον κορυφαίο λαϊκό ςυνκζτθ και δεξιοτζχνθ του μπουηουκιοφ Χριςτο Νικολόπουλο, ςε μια 

ξεχωριςτι μουςικι ςυνφπαρξθ. Μοιράηονται τισ ίδιεσ μουςικζσ αγάπεσ και τα ίδια όνειρα. 

Σουσ ενϊνουν τα τραγοφδια και οι κοινζσ μουςικζσ τουσ καταβολζσ. Μία μουςικι 

παράςταςθ τόςο δυνατι όςο και θ προςωπικι τουσ πορεία και τα πολυαγαπθμζνα 

τραγοφδια τουσ. Μαηί τουσ  ο νζοσ τραγουδιςτισ Χάρθσ Μακρισ. 

Ώρα προςζλευςθσ: 20:00 

Ώρα ζναρξθσ: 21:30 

Σιμζσ ειςιτθρίων: 12€, 15€, 17€ 

 

Σετάρτθ 5 Αυγοφςτου | Ελεωνόρα Ζουγανζλθ 

Η Ελεωνόρα μασ καλεί να τραγουδιςουμε παρζα τα αγαπθμζνα τθσ τραγοφδια αλλά και 

τραγοφδια που είναι ςαν δικά τθσ και κρφβουν μζςα τουσ όλα όςα κζλει να μασ πει. Αυτό το 

καλοκαίρι ασ κάνουμε τθν ενζργεια μασ ζνα τραγουδϊντασ! 

Ώρα προςζλευςθσ: 20:00 

Ώρα ζναρξθσ: 21:30 

Σιμζσ ειςιτθρίων: 15€, 18€ 

 

 

 

 
Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτϊν 2020 
Κολοκοτρϊνθ 21, 564 30 ταυροφπολθ, Θεςςαλονίκθ 
 
Σ 2310 589.232 
F 2310 651.099      
Ε press@monilazariston.gr 
 
www.monilazariston.gr 
Facebook: Moni Lazariston Festival 
Instagram: @monilazaristonfestival 
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