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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Φύσηξε ο βαρδάρης» 

Διαδικτυακή συναυλία 

Διοργάνωση: 

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης  – Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος 

Με την υποστήριξη του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης 

 

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και ο Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος ενώνουν τις δυνάμεις 

τους και «φουντώνουν» τη δημιουργική φλόγα της πόλης. Το μουσικό αποτέλεσμα που δημιούργησε 2 

μοναδικές συναυλίες, διάρκειας 90 λεπτών η κάθε μια,  με συμμετέχοντες πάνω από 120 μουσικούς, 

τραγουδιστές και δημιουργούς της Θεσσαλονίκης, διαμοιρασμένους σε εννιά μουσικά υποσύνολα θα είναι 

διαθέσιμη στο κοινό της πόλης από τις 22 Μαΐου η πρώτη και από 23 Μάιου η δεύτερη. Η μετάδοση της 

εκδήλωσης θα γίνει από το κανάλι του ΟΜΜΘ στο ΥouΤube (https://www.youtube.com/user/Tchgreece) 

και από το κανάλι του ΣΜΒΕ (Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος - YouTube) .  

Οι συναυλίες οδηγούν την νέα γενιά μουσικών, καλλιτεχνών και δημιουργών της πόλης μας στο να  

πρωτοστατεί, οργανώνει και υλοποιεί. Παρούσα και η παλαιότερη «φρουρά» μέσα από μια 

αντιπροσωπευτική και ουσιαστική εκπροσώπηση. Αναδεικνύοντας την αλληλεγγύη ως μέγιστο αγαθό, 

συναντιούνται δημιουργικά οι καλλιτεχνικές τάσεις, τα χρώματα, η διαφορετικότητα, αλλά και η 

πολυπολιτισμική παράδοση της Θεσσαλονίκης.  

 

Όλοι οι μουσικοί ενώνουν τις δυνάμεις τους αφιλοκερδώς, στη μεγαλύτερη συναυλία που έχει 

πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, ενώ το ανθρώπινο δυναμικό συνδυάζεται με τον τρόπο αυτό για 

πρώτη φορά και αποκτά «σώμα» και «υπόσταση» επάνω στη σκηνή του Μεγάρου Μουσικής. Τα 9 

μουσικά σύνολα που συμμετέχουν, είναι ορχήστρες που δημιουργήθηκαν ειδικά για τις ανάγκες της 

συναυλίας, ενώ το εγχείρημα υποστηρίζει και η MOYSA (η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Μεγάρου 

Μουσικής Θεσσαλονίκης). Οι υποδομές και το προσωπικό του ΟΜΜΘ υποστήριξαν το μουσικό  δυναμικό 

της πόλης μας για να δημιουργηθεί τελικά μια μουσική πανδαισία 250 λεπτών, που θα προβληθεί σε 2 

μέρη στις 22 και 23 Μαΐου από τα κοινωνικά δίκτυα του ΟΜΜΘ και του ΣΜΒΕ. Τις συναυλίες προλογίζει και 

σχολιάζει επί σκηνής, επίσης αφιλοκερδώς, ο Ιεροκλής Μιχαηλίδης.   

https://u6396146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=uAMssUR4MHZ2b4jNkVG1JL2n4cNYbxLJ6Ea3JfnvXAyG3uBsKeEM84ard7OX8JcbPuMR_5E6Bap4CqB8tg9cb8zhOOGBO5IHu6ljwUinN3wzaMa3CStYm6j-2BKGV0Hp2uLfYzoGZzce664vYyv2cy7LvdK8oSMw4agTCddOK2ypKOuzy9GUowp9AntbFJBPDf4BVRb7UU2UztvgXkojrWixIcCj8IiP171XPQaU0ZeXiUV7jlv81jbiKPg255qhLtBilvWtycAt-2F7kyAm-2FEyyxHE1aApOKUsS4XfMSfEFXHllJ0bU-3D
https://www.youtube.com/channel/UC2YQpaEdcauZYjc1_-gEKgA


Οι διαδικτυακές συναυλίες που προβάλλονται δωρεάν, έχουν σαν σκοπό την ενίσχυση του ταμείου 

αλληλοβοηθείας του ΣΜΒΕ. Επίσης την στήριξη και διάδοση του έργου του Κοινωνικού Ιατρείου - 

Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης, το οποίο σε συνεννόηση με τον ΣΜΒΕ, και  σε συνεργασία με 30  

ανεξάρτητους γιατρούς - επαγγελματίες της υγείας, στάθηκε αλληλέγγυο και έδωσε την δυνατότητα 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης, άκριτα, στο σύνολο των καλλιτεχνών της πόλης, που πολλοί εξ αυτών 

βρέθηκαν στη δίνη της πανδημίας άνεργοι και ανασφάλιστοι     

Για να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός, μπορεί όποιος επιθυμεί να προμηθευτεί προαιρετικά, «εισιτήρια» των 5€ 

και 10€ από το www.tch.gr. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν στον ΣΜΒΕ, για το λόγο αυτό όσα περισσότερα 

προαιρετικά «εισιτήρια» αγοραστούν τόσο μεγαλύτερο θα είναι το τελικό ποσό ενίσχυσης.  

Ο πρόεδρος του ΔΣ του ΟΜΜΘ κ Βασίλης Γάκης δήλωσε με την ευκαιρία της συναυλίας ότι «το Μέγαρο 

υπηρετώντας με συνέπεια τον στόχο της στήριξης αλλά και της ανάδειξης του τοπικού καλλιτεχνικού 

δυναμικού, ένα στόχο που ακολουθήσαμε σε όλη την περίοδο της πανδημίας, συνέπραξε αυτή τη φορά με 

τον Σύλλογο Μουσικών Βορείου Ελλάδος. Η συνέργεια μας συνδυάζει τη μουσική και ακόμα ένα ουσιαστικό 

σκοπό, αυτόν της ενίσχυσης του ΣΜΒΕ αλλά και του Κοινωνικού Ιατρείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης. Είναι 

η δεύτερη ενέργεια στήριξης του Συλλόγου καθώς τα Χριστούγεννα, ο ΟΜΜΘ τον στήριξε οικονομικά στο 

πλαίσιο των εκδηλώσεων του στα νοσοκομεία της πόλης». 

Οι καλλιτέχνες της Θεσσαλονίκης σε μια συνάντηση γενεών, συνομιλούν μέσα από την τέχνη τους, 

προσπαθώντας να μειώσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας στη ζωή μας και να μας δώσουν αφορμές να 

κοιτάξουμε όλοι μαζί το μέλλον με αισιοδοξία. 

 

Φύσηξε ο Βαρδάρης 

 

Online συναυλίες από το κανάλι του Μεγάρου Μουσικής (https://www.youtube.com/user/Tchgreece) 

και το κανάλι του ΣΜΒΕ (Σύλλογος Μουσικών Βορείου Ελλάδος - YouTube) 

Στις 22 και 23 Μαΐου, στις 19:00    

 

Συμμετέχουν τα μουσικά σύνολα: 

• Λαϊκή ορχήστρα  

• Ορχήστρα βαλκανικής μουσικής 

• Big Band 

• Σύνολο σύγχρονης μεσογειακής μουσικής 

• Σύνολο σύγχρονης ελληνικής τραγουδοποιίας 

• Vocal Ensemble 

• Ethnic fusion  

• Blues rock ensemble 

• Συμφωνικό post rock 

 

http://www.tch.gr/
https://www.youtube.com/user/Tchgreece
https://www.youtube.com/channel/UC2YQpaEdcauZYjc1_-gEKgA


Μαζί τους συμπράττει σε ορισμένα έργα και ένα μέρος της MOYSA (Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του 

Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης) 

 

Ενισχύουμε τους σκοπούς του ΣΜΒΕ με προαιρετική αφορά εισιτηρίων των 5€ και 10€ από το www.tch.gr 

 

 

Με την παράκληση να μεταδοθεί, να αναρτηθεί ή να δημοσιευθεί 

http://www.tch.gr/

