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«Να δεις τι σου ‘χω για μετά» 

Βασίλης Παπακωνσταντίνου - Λαυρέντης Μαχαιρίτσας 

Γιάννης Ζουγανέλης -  Δημήτρης Σταρόβας 

ΑΚΤΗ  
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 178 

Έναρξη: Παρασκευή 10 Νοεμβρίου  

 

Όταν στη σκηνή συναντιούνται ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο 

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ο Δημήτρης Σταρόβας και ο Γιάννης Ζουγανέλης, τα 

λόγια είναι περιττά. 

Αναφερόμαστε σε τέσσερις καλλιτέχνες με πολλά χιλιάδες χιλιόμετρα στο 

κοντέρ των εμφανίσεών τους, με κληρονομιά τους δίσκους, παραστάσεις που 

έχουν αφήσει εποχή και που παρόλα αυτά οι ίδιοι αρνούνται να μεγαλώσουν και 

παραμένουν πεισματικά αισθηματίες. 

Φέτος, ο Βασίλης, ο Λαυρέντης, ο Δημήτρης και ο Γιάννης, συναντιούνται 

ξανά, μετά από δέκα χρόνια, στη σκηνή της «Ακτής Πειραιώς 178». Η αγαπημένη 

παρέα των τεσσάρων, που το 2008 μας χάρισε αμέτρητες αξέχαστες βραδιές με 

ατάκες που έγραψαν ιστορία κι ανεβασμένη ροκ διάθεση, επιστρέφει στον τόπο 

του εγκλήματος με άγριες διαθέσεις! Το μυστικό της επιτυχημένης συνταγής τους: 

η μακρόχρονη φιλία που τους ενώνει η οποία  τους χαρίζει αυτή τη μοναδική 

οικειότητα κι άνεση στη σκηνή, τα αγαπημένα τραγούδια τους και το χιούμορ 

τους.  

Μαζί τους θα είναι:  η Μιρέλα Πάχου με τη ζωντάνια της και φυσικά… το 

ακορντεόν της, ο Ιταλός ταλαντούχος κιθαρίστας Steve Tesser που συμπράττει με 

άποψη & καθαρότητα στο μουσικό του λόγο και η Φρόσω Στυλιανού με το πάθος 

και τις ιδιαίτερες ερμηνείες της. 
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Το αποτέλεσμα; Μια μεγάλη βραδιά που τα έχει όλα: μπαλάντες, ροκ 

ενέργεια, χιούμορ, ιστορικά κομμάτια, τραγούδια σταθμούς, αλλά και νέες 

επιτυχίες κι απρόβλεπτες επιλογές! 

Σαν απάντηση σε όσα ζούμε και μας περιμένουν ακόμα, οι τέσσερις μας 

κλείνουν το μάτι και μας λένε: «Κι αν είμαι ροκ, μη με φοβάσαι» ! 

 

 

 

Μαζί τους οι μουσικοί: 

Πιάνο / keyboards: Ανδρέας Αποστόλου 
Ηλεκτρικό Μπάσο: Βαγγέλης Πατεράκης, Άκης Αμπράζης 
Τύμπανα: Φίλιππος Σπυρόπουλος, Στέφανος Δημητρίου 
Βιολί – τραγούδι: Μαίρη Μπρόζη 
Κιθάρες: Γιάννης Αυγέρης 
Πλήκτρα: Γιώργος Θεοδωρόπουλος 
Πνευστά: Αλέξανδρος Ζουγανέλης 
Επιμέλεια ήχου: Αλέξανδρος  Μπίτος, Γιώργος Καραγιαννίδης, Λυσιέν Κλίμης 
Επιμέλεια φώτων: Γιάννης Δίπλας 
Ενορχήστρωση : Ανδρέας Αποστόλου 
Επιμέλεια οπτικού υλικού: Πάνος Ζενίδης 
Φωτογραφίες: Γιάννης Μαργετουσάκης 
Γραφιστική επιμέλεια:  Μάνος Σαλούστρος 
 
Πότε 

Έναρξη: Παρασκευή 10 Νοεμβρίου  

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 22:30 

 

Πού 

ΑΚΤΗ – Πειραιώς 178, Ταύρος- Αθήνα. Τηλ  210.3418020τε 

ΚΑΡΕΖΗ'' ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 3, ΑΘΗΝ 2103636144 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: 

Μαρία Τσολάκη | 210 76 27 966, 6974 76 78 90 | mtsolaki@gmail.com 

 

 


