Ν ΛΗΘΝΠ ΞΝΟΡΝΘΑΙΝΓΙΝ
ο ΛΗΘΝΠ ΕΗΩΓΑΙΑΠ & ο ΚΑΛΩΙΖΠ ΦΑΚΔΙΙΝΠ

ΠΚΚΔΡΔΗΣΔ Ν ΠΡΑΘΖΠ ΓΟΝΓΩΠΖΠ

ΡΟΑΓΝΓΖΠΑΛ
ΓΗΑ ΡΝΛ ΠΙΙΝΓΝ ΝΗΘΝΓΔΛΔΗΑΠ
ΘΔΘΔΑ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ

ΙΘΑΒΖΡΡΝΠ
ΓΔΡΔΟΑ 14 ΗΝΛΗΝ
Ο Σύιινγνο Οηθνγέλεηαο ηνπ Θεξαπεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ
Κέληξνπ Θεξαπείαο Εμαξηεκέλωλ Αηόκωλ ΘΔΘΔΑ ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ,
όπωο θάζε ρξόλν έηζη θη εθέηνο, δηνξγάλωζε ζηηο 14 Ινπλίνπ ηνπ
2010, ηελ εηήζηα ζπλαπιία ηνπ, ζην ζέαηξν Λπθαβεηηνύ, κε ηελ
νηθνλνκηθή ππνζηήξημε ηεο Ννκαξρίαο Αζελώλ.

Ο Σύιινγνο είλαη κε θεξδνζθνπηθνύ ραξαθηήξα θαη ζθνπό έρεη ηελ
ζηήξημε ηνπ έξγνπ ηνπ Θεξαπεπηηθνύ Πξνγξάκκαηνο ΘΔΘΔΑ
ΞΑΟΔΚΒΑΠΖ, ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε ην 1989 θαη γηα 21 ζπλερή
ρξόληα, πξνζθέξεη δωξεάλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε ρξήζηεο
εμαξηεζηνγόλωλ νπζηώλ θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
Απηή
ηε
ρξνληά
ηξαγνπδήζακε
παξέα
κε
ηνπο
Λίκο
Ξορτοκάλογλοσ, Λίκο Ειώγαλα, Κανώλη Φάμελλο και Πτάθη
Γρογώση, μεζεθώλνληαο ην Λπθαβεηηό θαη θωλάδνληαο πάιη
δπλαηά « ΝΣΗ ΠΡΑ ΛΑΟΘΩΡΗΘΑ - ΛΑΗ ΠΡΖΛ ΑΞΔΜΑΟΡΖΠΖ».
O Λίκος Ξορτοκάλογλοσ, ν Λίκος Ειώγαλας θαη ν Κανώλης
Φάμελλος, θίινη θαινί από ηα παιηά, θαηάθεξαλ λα αμηνπνηήζνπλ
ηε κνλαδηθή ρεκεία πνπ ηνπο ζπλδέεη, δεκηνπξγώληαο ηνλ ρεηκώλα
πνπ καο πέξαζε έλα από ηα πην επηηπρεκέλα θαη παξεΐζηηθα κνπζηθά
πξνγξάκκαηα, γεκάην ακεζόηεηα θαη κνπζηθή γελλαηνδωξία.
Οη δπόκηζε ώξεο ηεο θαινθαηξηλήο ηνπο ζπλαπιίαο, ήηαλ γεκάηεο
από ηξαγνύδηα πνπ αγαπήζακε θαη αθόκα αγαπάκε. Πνηόο δελ έρεη
ζηγνηξαγνπδήζεη το «Λα Κε Ξροσέτεις», ην «Ξάρε Κε Απόυε
Ξάρε με», ην «Ζ Δστστία Δίναι Αστό», πνηνο δελ έρεη πεξάζεη ηα
θαινθαίξηα ηνπ κε ην «Θάλασσα μοσ Πκοτεινή», ην «Παν Πτάρ
Ροσ Πινεμά», ην «Ένα Κεγάλο Φφτεινό Θαλοκαίρι»;
Μαδί ηνπο ν Πτάθης Γρογώσης, , ν νπνίνο άλνημε ηελ ζπλαπιία καδί
κε ηελ κπάληα ηνπ. Ο ηξαγνπδνπνηόο ηεο λέαο γεληάο βξίζθεηαη ζηελ
θαιύηεξή ηνπ ζηηγκή, έρνληαο ήδε ηξεηο πξνζωπηθνύο δίζθνπο κε
δπλαηέο ξαδηνθωληθέο επηηπρίεο όπωο ην πνιύ πξόζθαην «Κην Ρο
Ξεις Ξοσθενά» θαη θπζηθά ην «Βιαστικό Ξοσλί Ροσ Λότοσ» πνπ
έρεη ηξαγνπδεζεί από ηνλ Γηάλλε Κόηζηξα.
Οη ηξεηο ηξαγνπδνπνηνί αλακεηγλύνληαη κνλαδηθά ζε αλαηξεπηηθέο
εξκελείεο όπνπ ηα ηξαγνύδηα, νη θωλέο, ηα ζνιαξίζκαηα, ε δύζε, ε
αλαηνιή, ε παξάδνζε, ε ειεθηξηθή θηζάξα, ην ληανύιη, ην
καληνιίλν, ην παξειζόλ θαη ην παξόλ κπιέθνληαη θαη δεκηνπξγνύλ
ηελ αίζζεζε ηεο γηνξηήο.

