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Βασίλης Παπακωνσταντίνου 

“όλα είναι για μας” 

 
Τετάρτη 9 Αυγούστου 

Μαλεσίνα Φθιώτιδας – Δημοτικό Γήπεδο 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου – o Βασίλης όσων τον ακολουθούν όλα αυτά τα χρόνια – 

έρχεται στο Δημοτικό Γήπεδο Μαλεσίνας,  την Τετάρτη 9 Αυγούστου, στήνοντας μια συναυλία 

γεμάτη ρυθμό και συγκίνηση. 

 

            Επιλέγοντας τραγούδια που σημάδεψαν την σαραπεντάχρονη πορεία του, αλλά και με 

αφορμή τον καινούριο του δίσκο «Όλα είναι για μας» σε μουσικές ενός από τους σημαντικότερους 

νέους συνθέτες, Θέμη Καραμουρατίδη και στίχους του επί είκοσι χρόνια συνεργάτη του Βασίλη, 

Οδυσσέα Ιωάννου. Είναι η τέταρτη ολοκληρωμένη δουλειά του Βασίλη Παπακωνσταντίνου με τον 

Οδυσσέα Ιωάννου και η πρώτη φορά που συνεργάζεται με τον Θέμη Καραμουρατίδη. Ένας 

ιδιαίτερος δίσκος που επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει το, έτσι κι αλλιώς,  ισχυρό στίγμα του 

μεγάλου ερμηνευτή στην ελληνική δισκογραφία και στην σύγχρονη πραγματικότητα. 

 

            Ακούραστος, ρομαντικός, αιώνιος έφηβος, ο Βασίλης, ετοιμάζει ένα μουσικό ταξίδι, με 

τραγούδια για τον έρωτα, για τις ανθρώπινες σχέσεις, την κοινωνία, όσα αγαπάμε και όσα 

φοβόμαστε, όσα μας προβληματίζουν και όσα ελπίζουμε. Η φωνή και τα τραγούδια του έχουν 

σημαδέψει τις ζωές εκατομμυρίων θαυμαστών του, που ανήκουν πια σε τέσσερις γενιές, ενώ η 

μοναδική του σκηνική παρουσία δεν έχει πάψει να ηλεκτρίζει και να συγκινεί ούτε μια στιγμή μέχρι 

σήμερα. 

 

 

            Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη. 
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Μαζί του οι: 
Πιάνο / keyboards: Ανδρέας Αποστόλου 
Ηλεκτρικό Μπάσο: Βαγγέλης Πατεράκης 
Τύμπανα: Στέφανος Δημητρίου 
Βιολί – τραγούδι: Μαίρη Μπρόζη 
Κιθάρες –πνευστά: Γιάννης Αυγέρης 
Πλήκτρα: Γιώργος Θεοδωρόπουλος 
Επιμέλεια ήχου: Αλέξανδρος  Μπίτος 
Επιμέλεια φώτων: Γιάννης Δίπλας 
Ενορχήστρωση : Ανδρέας Αποστόλου 
 
Ώρα έναρξης: 21.30 
Ώρα προσέλευσης: 20:30 
 
Tιμή εισιτηρίου: 

 

 Προπώληση: 10 € 

 Ταμείο: 12 € 

 
Σημεία Προπώλησης:  

 Μαλεσίνα: 

Κατάστημα “ELECTRONET”, Θράπας Ιωάννης 

Κατάστημα “VODAFONE” 

 Λάρυμνα: 

Αρτοποιείο «ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» 

 Μαρτίνο: 

Super Market «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» 

 Αταλάντη: 

Πρακτορείο ΟΠΑΠ «ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ» 

 Θήβα: 

Κατάστημα «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ» 

 Λειβαδιά: 

Κατάστημα «ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ» 

 Θεολόγος: 

Ψησταριά «ΤΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ» 

Ιχθυοπωλείο «ΤΟ ΚΥΜΑ» 

 

Διοργάνωση: Αθλητική Ένωση Μαλεσίνας 2008 

Οργάνωση παραγωγής:  STRAY MUSIC    
 
Χρήσιμα links: 
www.straymusic.gr  
www.vasilisp.com   
www.facebook.com/PapakonstantinouV 
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