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Η διοργάνωση - Μια γιορτή ξεκίνησε!

«Μια γιορτή ξεκινάει»! Αυτό ήταν το μότο φέτος,

πιο πολύ από ποτέ και έτσι ξεκίνησε η γιορτή. Με

την ανάγκη για μουσική και όχι μόνο, με τη δίψα

για επαφή, με την ορμή να ζωντανέψει αυτή η

πλευρά της πόλης και να ανταγωνιστεί αντίστοιχα

φεστιβάλ, χωρίς τελικά να έχει κάτι να ζηλέψει. Το

Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών είναι πέρα από

ένα μουσικό γεγονός και μια εμπειρία συμμετοχής

σε κάτι που συμβαίνει τώρα. Το Φεστιβάλ της

Μονής Λαζαριστών αποτελεί μια μοναδική

περίπτωση που άνθισε ως κληρονομιά της

Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης του

1997, όταν στη Θεσσαλονίκη δημιουργήθηκαν

πολιτιστικές υποδομές και θεσμοί, όπως το

εμβληματικό συγκρότημα της Μονής Λαζαριστών

στη Σταυρούπολη, που εγκαταλελειμμένο και

ετοιμόρροπο από τους σεισμούς του 1978 ήταν

από τα έργα που καλλιέργησαν ελπίδες και

προσδοκίες για μια πολιτιστική άνοιξη εκτός των

τειχών.

Στην εικοσάχρονη και πλέον πορεία του το

Φεστιβάλ αξιοποίησε τους υπαίθριους χώρους και

κυρίως την μεγάλη αυλή του συγκροτήματος των

Λαζαριστών που μετατρέπει κάθε καλοκαίρι σε

ένα χώρο διεξαγωγής συναυλιών και

παραστάσεων μοναδικού στην πόλη.

Τα δύο καλοκαίρια που προηγήθηκαν, κάτω από

τον φόβο της πανδημίας, με περιορισμούς στη

λειτουργία, με λιγότερες εκδηλώσεις, με μέτρα,

διατηρήσαμε τη διοργάνωση ζωντανή και

προετοιμαστήκαμε για το 2022 με διάθεση να

κερδίσομε τον χαμένο χρόνο και να υποδεχτούμε

κοιό και καλλιτέχνες από πολύ νωρίς. Από τις

αρχές Ιουνίου μέχρι και τα τέλη Σεπτέμβρη

μεγάλες μουσικές παραστάσεις και συναυλιακές

εκδηλώσεις, δημοφιλείς Έλληνες και ξένοι

καλλιτέχνες, αλλά και νέοι ανερχόμενοι

δημιουργοί άφησαν και φέτος το όμορφο σημάδι

τους στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών
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«Ξανά μαζί»… Με φόρα!

Μας είχε λείψει αυτή η επαφή και το φετινό

φεστιβάλ είχε όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει

μια από τις πιο γλυκές αναμνήσεις του

καλοκαιριού που πέρασε. Γιατί εδώ ενώθηκαν

άνθρωποι, παρέες, σχήματα, καλλιτέχνες,

διοργανωτές και σαν ένα «κράμα» έδωσαν τον

καλύτερο εαυτό τους για το αποτέλεσμα που

μετέτρεψε το «ξανά μαζί» σε μια πραγματικά

μεγάλη γιορτή.

Χιλιάδες επισκέφτηκαν το Φεστιβάλ Μονής

Λαζαριστών 2022 και στόχος είναι στο επόμενο να

έρθουν ακόμη περισσότεροι. Γιατί έχουμε πάντα

ανάγκη τη συμμετοχή, τη συνεργασία, την αγάπη,

την υποδοχή και την αποδοχή, την μαγεία… στην

αυλή μας, κάτω από αληθινό ουρανό.
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Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα με δεκάδες καλλιτέχνες!

Την έναρξη του Φεστιβάλ σημάδεψαν με

καλοκαιρινούς swing ήχους οι «The Speakeasies

Swing Band», με την παρουσία χορευτών από

το «Swing Academy» που παρέδωσαν

μαθήματα στους θεατές. Το Jazz Quartet The

Opening Act που συμμετείχε στην πρώτη

εκδήλωση του Φεστιβάλ, δημιουργήθηκε μόνο

γι΄ αυτό και γεμάτο swing ρυθμούς, γνωστές

μελωδίες και jazzy αυτοσχεδιασμούς. Στα decks

ακούσαμε την dj Penelope, ενώ την βραδιά

παρουσίασε ο Δημήτρης Σακατζής. Κι από τα

μάτια μας πέρασαν μαγικοί καλλιτέχνες, που

μας χάρισαν ανάρπαστες στιγμές. Ο Φοίβος

Δεληβοριάς μας έδειξε τη δύναμη της

μουσικής, με δύο συναυλίες, μία τον Ιούνιο

παρέα με τη Νεφέλη Φασούλη και τον Δημήτρη

Μεντζέλο και μια τον Σεπτέμβριο που

μοιράστηκε μαζί μας το νέο του album «ΑΝΙΜΕ».

Το ίδιο έκανε και η Μαρίνα Σάττι που έφερε την

«ΥΕΝΝΑ» στην σκηνή μας και την σύστησε στο

κοινό με αγάπη. Η Καίτη Γαρμπή κουβάλησε όλη

τη δισκογραφία της και γιόρτασε μαζί μας τα

γενέθλιά της, ενώ η Μαρίζα Ρίζου έφερε

ανεμελιά, έφερε ενέργεια γιορτινή και

ανάλαφρη.
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The Speakeasies Swing Band 

Jazz Quartet The Opening Act Μαρίζα Ρίζου

Φοίβος Δεληβοριάς

Μαρίνα Σάττι

Καίτη Γαρμπή

Jazz Quartet The Opening Act



Με την Ελευθερία Αρβανιτάκη και τον Γιώργο

Περρή τα ζήσαμε όλα δυνατά και το ταξίδι πίσω

στον χρόνο ήταν κάτι ολόγλυκο κι ας μην ήταν οι

μόνοι. Ο Μάριος Φραγκούλης και η Deborah

Myers είχαν την τιμητική τους και σίγουρα το πιο

μακρύ ταξίδι μας ήταν μαζί τους. Μαζί μας άνοιξε

το μαγικό κουτί της η Τάνια Τσανακλίδου και οι

αφηγήσεις έγιναν ένα με τις μουσικές και τα

φώτα. Ένα φως αναμμένο άφησε φέτος στο

Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών ο Νίκος

Πορτοκάλογλου γιορτάζοντας τα 40 του χρόνια

στην μουσική σκηνή με την Βίκυ Καρατζόγλου,

τον Βύρωνα Τσουράπη, τους Ευγενείς Αλήτες και

τους ΦΑΤΜΕ σε guest εμφάνιση.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης μας πήγε εκδρομή

στ’ αστέρια παρέα με την Μαλού κι ήταν

πραγματικά όμορφα, όπως κι όταν ο Tonis

Sfinos κατέφθασε στην αυλή μας με την βέσπα

του και μαζί με τους Playmates του μας

ξανασύ-στησαν τις δεκαετίες του ΄60, του ΄70

αλλά και του ΄90. Από το παρελθόν, αλλά και το

παρόν άντλησε το περιεχόμενό του ο Τάκης

Ζαχαράτος που εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ και

ενθουσίασε τους πάντες με ρόλους και

μιμήσεις. Ο Γιώργος και ο Νίκος Στρατάκης

είχαν βάλει στόχο να μας μυήσουν στην

κρητική κουλτούρα, στην κρητική μουσική… και

σίγουρα τα κατάφεραν.
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Νίκος Πορτοκάλογλου - Φατμέ

Τάνια Τσανακλίδου

Μάριος Φραγκούλης - Deborah Myers

Μιχάλης Χατζηγιάννης - Μαλού

Ελευθερία Αρβανιτάκη - Γιώργος Περρής

Τάνια Τσανακίδου

Γιώργος + Νίκος Στρατάκης



Οι μουσικές των ΠΥΞ ΛΑΞ κατάφεραν να μας

συγκινήσουν. Γέμισαν το Φεστιβάλ με νότες,

ζέσταναν τον κόσμο, αγκάλιασαν όλα μας τα

συναισθήματα και η βραδιά μαζί τους ήταν

ξεχωριστή. Ξεχωριστό και με σπουδαία

μηνύματα για την ξενιτειά ήταν το

«Μπουλούκι» με τους Δημήτρη Μυστακίδη,

Σπύρο Γραμμένο, Κωνσταντίνο Πουλή, Γιάννη

Ταυλά και Αυγερινή Γάτση. Ο Αλέξανδρος

Τσουβέλας και ο Λούης Πατσαλίδης μας

κράτησαν χαρούμενους και χορτασμένους από

γέλιο μέσα από το stand up τους

«Παρενέργειες» που έσπασε τα κοντέρ. «Λίγο

ακόμα... θα σηκωθούμε λίγο ψηλότερα» ήταν ο

τίτλος της συναυλίας του Δημήτρη Μπάση με

τη Γυναικεία Χορωδία της Ιεράς Μητρόπολης

Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως «Αγία Κασσιανή

η Υμνογράφος» με αφορμή τα 100 χρόνια από

την Μικρασιατική Καταστροφή.

Με την ίδια αφορμή πραγματοποιήθηκε το

αφιέρωμα στον Γρηγόρη Μπιθικώτση σε

συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού της

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας υπό την

επιμέλεια των παιδιών του, Γρηγόρη και Άννας. Κι

επειδή τα αφιερώματα μας άρεσαν πολύ φέτος από

τα πιο ιδιαίτερα ήταν εκείνο για τον Θάνο

Μικρούτσικο με τίτλο «ΕΜΠΑΡΓΚΟ», όπου ο

Χρήστος Θηβαίος και ο Μίλτος Πασχαλίδης μας

θύμισαν εμβληματικές συνθέσεις του μεγάλου

δημιουργού, φτιάχνοντας μια ατμόσφαιρα αληθινά

μαγική. Για τον μαγικό κόσμο της παράδοσης στην

πιο σύγχρονη εκδοχή της το Bukovo Fest που

φιλοξενήθηκε στο δικό μας Φεστιβάλ… έφερε νότες

από τους Χρυσοδάκτυλους, την ορχήστρα του

Βαγγέλη Ψαθά, τους Μουσικούς του Κουτιού, τον

Θάνο Σταυρίδη & τους Drom, την Banda Entopica

και την Μαρία Αναματερού επί σκηνής..
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Μάριος Φραγκούλης - Deborah Myers

Πυξ Λαξ

Δημήτρης Μπάσης - Χορωδία «Αγία 
Κασσιανή η Υμνογράφος»

Αλέξανδρος Τσουβέλας - Λούης Πατσαλίδης

Μίλτος Πασχαλίδης - Χρήστος Θηβαίος

Γρηγόρης & Άννα Μπιθικώτση

Bukovo Fest



Το 2022 είναι τα 100 χρόνια που συμβολικά

θυμόμαστε μια καταστροφή αλλά και μια νέα

αρχή για χιλιάδες Έλληνες της Ανατολής. Η

Μονή Λαζαριστών, τοποθετημένη στη καρδιά

της δυτικής Θεσσαλονίκης, μια κατεξοχήν

περιοχή με προσφυγικές γειτονιές που

εξελίχθηκαν στις σύγχρονες ζωντανές πόλεις,

προσφυγικό κατάλυμα και η ίδια για δεκαετίες,

υποδέχτηκε τη μουσική παράσταση με τον

εύγλωττο τίτλο “Τα Σμυρνέικα τραγούδια ποιος

σου τα ‘μαθε;” Μια παράσταση ντυμένη με τις

μουσικές, τα τραγούδια και τους χορούς των

Ελλήνων της Μικράς Ασίας, που οι ρίζες τους

χάνονται στα βάθη των αιώνων και οι οποίοι

έλκουν την ύπαρξή τους από την αρχαιότητα

μέχρι και τους σύγχρονους ιστορικούς χρόνους

και που είναι ίσως το σπουδαιότερο στοιχείο

πολιτισμού που διέσωσαν οι πρόσφυγες

Μικρασιάτες με τον ερχομό τους στην Ελλάδα.

Ποιος να μας έμαθε τάχα τα Σμυρνέικα; Ή μην

κυλούσαν πάντα μες τις φλέβες μας, μες την ψυχή

μας; Ο Παντελής Θαλασσινός, η Μαριώ, ο

Γιώργος Μπαγιώκης, η Έλσα Μουρατίδου και οι

Μανεριτζήδες μας θύμισαν πως είναι οι μουσικές

που μας δένουν άρρηκτα με τις ιστορικές

ελληνικές πατρίδες της Μικρασίας. Ο Σύλλογος

Μικρασιατών «Ουσάκ» παρουσίασε επίσης μερι-

κούς από τους πιο όμορφους χορούς της

μουσικής αυτής παράδοσης. Η παιδική μας σκηνή

είχε να επιδείξει δύο όμορφα project: το «Jurassic

adventures» με αληθινούς δεινόσαυρους και με

την υπογραφή του Φώτη Σπύρου που ξετρέλανε

τα παιδιά, αλλά και τον «Δον Κιχώτη» από τα

Αθηναϊκά Θέατρα με την υπογραφή του

χαρισματικού Δημήτρη Αδάμη… για λίγο όνειρο

ακόμη.
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Μάριος Φραγκούλης - Deborah Myers

Πυξ Λαξ

Τα Σμυρνέικα: Οι δικές μας μνήμες!

Παντελής Θαλασσινός Μαριώ Μανεριτζήδες



Η Διεθνής Σκηνή… σαν όνειρο!

Το Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών από την πολύ

αρχή φιλοξένησε διεθνείς παραγωγές και

παραστάσεις που έδωσαν στον χώρο έναν

παγκόσμιο προσανατολισμό και μια επιπλέον αξία.

Από τα γειτονικά μας Βαλκάνια όσο και από τις

μητροπόλεις του κόσμου εκατοντάδες καλλιτέχνες

μας χάρισαν ξεχωριστές στιγμές και μια σπάνια

εμπειρία συμμετοχής και γιορτής. Φέτος μετά από

καιρό στη σκηνή της Μονής Λαζαριστών

απολαύσαμε τους Nick Mason 's Saucerful of

Secrets, The Tiger Lillies, Calexico, The Sisters of

Mercy, Emma Shapplin, Jethro Tull και Nouvelle

Vague δίνοντας μια άλλη ματιά και προσέγγιση σε

αυτό που λέγεται θέαμα.

Ο Nick Mason και οι Saucerful of Secrets με

μνήμες από Pink Floyd, οι Tiger Lillies με τον

σκοτεινό τους μουσικό διάκοσμο, οι Calexico

με τις καλοκαιρινές και latin μελωδίες τους,

οι Sisters of Mercy με στοιχεία metal & hard

rock βουτηγμένα στην ψυχεδέλεια, η ντίβα

της όπερας Emma Shapplin με την

αισθησιακή φωνή της, οι Jethro Tull με

σπουδαίους εκκεντρικούς progressive rock

ήχους και το μαγικό φλάουτο του Ian

Anderson και φυσικά οι αέρινοι Nouvelle

Vague με τις Melanie Pain & Phoebe Killdeer

που σφράγισαν με γλύκα το μεγάλο φινάλε

του Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών.
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Μάριος Φραγκούλης - Deborah Myers

Πυξ Λαξ Γιώργος & Νίκος Στρατάκης

Nick Mason ‘s Saucerful of Secrets

Calexico The Sisters of Mercy

Jethrro Tull

The Tiger Lillies

Nouvelle Vague



Στόχος ήταν να φέρουμε το νέο κόσμο στο

Φεστιβάλ και όχι μόνο το ευρύτερο κοινό της

μουσικής. Μέσα στην φετινή «ομπρέλα» το χιπ χοπ,

η ραπ, οι φρέσκοι ήχοι, τα «ουρλιαχτά» της νέας

γενιάς βρήκαν βήμα και τόπο για να συναντήσουν

το κοινό τους. Bloody Hawk & Dani Gambino,

Λόγος Τιμής, Εισβολέας & Χατζηφραγκέτα,

Marseaux, 10years Joker/Two Face… ήταν οι

καλλιτέχνες που έδωσαν άλλη χροιά στο Φεστιβάλ,

μας γέμισαν με αισιόδοξα βλέμματα, μας

θύμισαν την ενέργεια των νέων ανθρώπων και

τη δίψα που έχουν για όσα αγαπούν, για όσα

τους ενδιαφέρουν. Το σίγουρο είναι ότι μια νέα

ενότητα βρήκε τη θέση της στο Φεστιβάλ της

Μονής Λαζαριστών.

ΦΜΛ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 / 10

Μάριος Φραγκούλης - Deborah Myers

Πυξ Λαξ Γιώργος & Νίκος Στρατάκης

Χιπ Χοπ Δρόμοι: Η Νεανική Σκηνή του Φεστιβάλ

Εισβολέας - Χατζηφραγκέτα Joker / Two Face

Bloody Hawk

Dani Gambino

Marseaux



13 ΧΟΡΗΓΟΙ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 36 ΜΕΡΕΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

30.000
ΣΤΑ ΜΕΣΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
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42.000
ΘΕΑΤΕΣ

410 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ 
& ΣΧΗΜΑΤΑ

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA

#monilazaristonfestival
#monilazariston
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