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Η ΕΝΩΣΗ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ : 

ΤΟ ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΟΡΚΟΛΗ «Εφ’ Όλης της Ύλης» 

 

µε την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ 

 
Φιλική Συµµετοχή  

 
Άλκηστις Πρωτοψάλτη, Σόνια Θεοδωρίδου, 

 

 Αντώνης Ρέµος, Ελεονώρα Ζουγανέλη  

 

Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012, 9 μ.μ. 

 

Την Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου, το Ηρώδειο θα φιλοξενήσει μια μεγάλη φιλανθρωπική 

συναυλία που θα ξεχωρίσει στην ατζέντα του φετινού καλοκαιριού.  

Μια μοναδική μουσική βραδιά  που αγκαλιάζει το Στέφανο Κορκολή σολίστ, συνθέτη 

αλλά και ερμηνευτή. 

Ένα «Εφ’ όλης της ύλης» πρόγραμμα  βασισμένο στην κλασική παιδεία  του σπουδαίου 

δημιουργού, στο οποίο  ξεδιπλώνεται το ταλέντο του σολίστ, με έργα του ιδίου. 

«Εφ’ όλης της ύλης» για να θυμηθούμε και να τραγουδήσουμε μαζί με τον ερμηνευτή 

Στέφανο Κορκολή υπέροχα δικά του τραγούδια που έχουν γίνει σταθμός στην πορεία 

του Ελληνικού πενταγράμμου με ένα διαφορετικό τρόπο: Το Σημάδι του Σκορπιού, 

Στους Πέντε Ανέμους, Καρδιά μου Λιώνω, Λατέρνα, Ξαφνικά, Σκόνη και Θρύψαλα και 

άλλα αγαπημένα… 

Σ’ ένα πρόγραμμα «Εφ’ όλης της ύλης» δεν μπορεί να λείπει  ο ταλαντούχος συνθέτης  

Στέφανος  Κορκολής ο οποίος έχει δώσει τα «καλύτερά» του σε σημαντικούς  

ερμηνευτές της Ελληνικής δισκογραφίας. Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, η Σοπράνο Σόνια 

Θεοδωρίδου, ο Αντώνης Ρέμος, και η Ελεονώρα Ζουγανέλη  θα συμμετέχουν φιλικά 

για να ερμηνεύσουν στην αφιερωμένη στο " ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ " βραδιά τα αγαπημένα 

τους!! 

Στην ξεχωριστή αύτη μουσική παράσταση  την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ 

θα διευθύνει ο εξαιρετικός  διεθνούς φήμης μαέστρος Νίκος Τσούχλος. 
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Όσοι παρευρεθούν στο Ηρώδειο, θα απολαύσουν το Στέφανο Κορκολή «Εφ’ Όλης της 

Ύλης»,  σε μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη μουσική. Μία ξεχωριστή συναυλία για ένα 

μεγάλο φιλανθρωπικό σκοπό που υπόσχεται να ταξιδέψει «Στους Πέντε Ανέμους» 

όλους, όσους θα έχουν την τύχη να την παρακολουθήσουν.  

Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν εξολοκλήρου στην Ένωση Μαζί για το Παιδί. 

 

Προπώληση εισιτηρίων:  

Ticket Services, Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσμαζόγλου)  

Τηλεφωνικά στο 210-7234567 με χρέωση πιστωτικής κάρτας  

Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας: www.ticketservices.gr (όλο το 24ωρο) 

 

Τιμές Εισιτηρίων: Άνω Διάζωμα 30€, Κάτω Διάζωμα 50€, 70€, Διακεκριμένη 100€ 

 

Χορηγοί: 

       

Υποστηρικτές: 
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Χορηγοί Επικοινωνίας: 

 

    

           

Σημείωμα προς τον εκδότη: 

Η Ένωση «Μαζί για το Παιδί» ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1996 και βοηθά περισσότερα από 

10.000 παιδιά κάθε χρόνο. Πρόκειται για μια ένωση 10 μη-κερδοσκοπικών Μ.Κ.Ο., που 

εργάζονται για την ευημερία των παιδιών. Κύριος στόχος της Ένωσης είναι να προσφέρει 

κάθε μορφή βοήθειας σε παιδιά και νέους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό 

αποκλεισμό, την ενδο-οικογενειακή βία, χρόνιες ασθένειες, διανοητικές ή σωματικές 

αναπηρίες και την ασθένεια ή το θάνατο κάποιου μέλους της οικογενείας τους. Η Ένωση 

παρέχει ψυχολογική, ηθική και οικονομική υποστήριξη και ενημερώνει το κοινό για θέματα 

σχετικά με τα παιδιά. ‘Έχει θέσει σε λειτουργία τη «Γραμμή Βοήθειας 115 25 Μαζί για το 

Παιδί», μια δωρεάν γραμμή βοήθειας, στελεχωμένη από ψυχολόγους και κοινωνικούς 

λειτουργούς, που παρέχει συμβουλές και ατομικά ραντεβού κατόπιν αξιολόγησης,  σε 

παιδιά, νέους και γονείς, και από το Μάρτιο του 2012, λειτουργεί την υπηρεσία 

«Προσφέρω γιατί Νοιάζομαι», συγκεντρώνοντας τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για την 

κάλυψη βασικών αναγκών φορέων παιδικής προστασίας στην Αττική.  

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Μαρία Χατζηνικολάκη, 

Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Ανάπτυξης της Ένωσης, στο 210 77 82 281 ή στο 

mhatzinikolaki@mazigiatopaidi.gr  


