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ΜΙΚΡΗ ΚΗΝΗ 

Ο ΕΡΩΣΟΚΡΙΣΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΙΣΟΡΙΕ 

Σραγοφδια του Πάρι Παραςχόπουλου από τον Δθμιτρθ Νικολοφδθ 

Δευτζρα 11 επτεμβρίου 2017, 21.00 

  

Μια ςυναυλία, ςτθν οποία κα παρουςιαςτεί ζνα ιςτορικό άλμπουμ του ςυνκζτθ Πάρι 

Παραςχόπουλου, ο «Ερωτόκριτοσ», που γράφτθκε ςτθ δεκαετία του ’80 και ςτο οποίο 

τραγοφδθςαν οι Νίκοσ Παπάηογλου, ωκράτθσ Μάλαμασ, ταφροσ Ηιϊγασ, Αγγελικι Λεμονι, 

Όλγα Ακαναςιάδου, κα ζχουν τθν ευκαιρία να απολαφςουν όςοι και όςεσ βρεκοφν ςτθ 

Μικρι κθνι του Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών, τθ Δευτζρα 11 επτεμβρίου 2017, ςτισ 

21.00. το ίδιο άλμπουμ ζπαιξαν ςπουδαίοι μουςικοί όπωσ ο Δθμιτρθσ Μυςτακίδθσ και ο 

Κυριάκοσ Γκουβζντασ. Αυτό το άλμπουμ κυκλοφόρθςε πρόςφατα ςε CD από τον Μετρονόμο. 

 

Από τον Μετρονόμο, επίςθσ, επανακυκλοφόρθςε το εξαντλθμζνο CD «Πανςζλθνο Βλζμμα», 

ζνασ κφκλοσ τραγουδιϊν του Πάρι Παραςχόπουλου ςε ςτίχουσ του ποιθτι ταφρου 

Ζαφειρίου.  

 

Αυτά κα ακουςτοφν ς’ αυτιν τθ ςυναυλία με τθ φωνι του Δθμιτρθ Νικολοφδθ, αλλά δεν κα 

είναι τα μόνα. Θα παιχτοφν, ακόμα, τραγοφδια από τα «Χνάρια», ςε ποίθςθ Ανδρζα 

Παγουλάτου (ζνα CD που κυκλοφόρθςε πριν από πζντε χρόνια και είναι εξαντλθμζνο), από 

τθν «Καταγωγι τθσ νφχτασ», ςε ποίθςθ Χρίςτου Μπράβου (άλμπουμ του 1987, 

εξαντλθμζνο), κακϊσ επίςθσ και άλλα τραγοφδια από τουσ «Ελεφκερουσ Πολιορκθμζνουσ» 

του Διονφςιου ολωμοφ, τραγοφδια Θεςςαλονικζων ποιθτϊν και τραγοφδια από το κζατρο. 

 



 

Σζλοσ, για πρϊτθ φορά κα παρουςιαςτεί ζνα μεγάλο μζροσ από τθν επόμενθ διςκογραφικι 

δουλειά του Πάρι Παραςχόπουλου με τίτλο «Σα τραγοφδια των φυλακιςμζνων γυναικών». 

Σουσ ςτίχουσ ς’ αυτά τα τραγοφδια ζγραψαν φυλακιςμζνεσ γυναίκεσ ςτισ φυλακζσ Διαβατϊν 

Θεςςαλονίκθσ, από το 2010 ζωσ το 2016. Πρόκειται για ζνα project του ςυλλόγου 

«Ελλινιον», που φζρει τον τίτλο «Ζγκλειςτεσ ςυναντιςεισ», όπου τα μζλθ του ςυλλόγου 

ζκαναν μακιματα γραφισ και ανάγνωςθσ λογοτεχνίασ ς’ αυτζσ τισ γυναίκεσ, με αποτζλεςμα 

τθν κυκλοφορία τεςςάρων ποιθτικϊν ςυλλογϊν ςε επιμζλεια Θεοδϊρασ Λειψιςτινοφ. 

 

υμμετζχουν:  

Μαρία Καργαδοφρθ (τραγοφδι) 

άκθσ Βαρβζρθσ (τραγοφδι, τηουράσ, κικάρα) 

Φίλιπποσ Κωςταβζλθσ (πιάνο) 

Γιάννθσ Κολοβόσ (κοντραμπάςο) 

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

Ώρα ζναρξησ: 21.00  

 

Σιμή ειςιτηρίου: 

10 € 

ημεία Προπϊληςησ:  

- Εκδοτιρια Μονισ Λαηαριςτϊν, Κολοκοτρϊνθ 21 

- άρωκρον, Κατοφνθ 17, Λαδάδικα 

- τα καταςτιματα Seven Spots, Media Markt 

- Θλεκτρονικά ςτο viva.gr 

 

 

Φεςτιβάλ Μονισ Λαηαριςτών 2017 
Κολοκοτρϊνθ 21, 564 30 ταυροφπολθ , Θεςςαλονίκθ 
Γραφείο Σφπου: Σάςοσ Ρζτηιοσ 
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Facebook: Moni Lazariston Festival 
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