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O Pavlo επιστρέυει στις ρίζες τοσ και απογειώνει τη μοσσική, ως άλλος ημίθεος!
Ο Pavlo Simtikidis ην θαιό παηδί ηεο Danforth ην παηδί πνπ έθαλε ην όλεηξό ηνπ
πξαγκαηηθόηεηα δίλεη δύν κνλαδηθέο ζπλαπιίεο ζην Danforth Music Hall ζηηο 22 θαη 23 Απξηιίνπ
2016. Γέλλεκα ζξέκα ηνπ Τνξόλην ν Παύινο καο παηδί ηνπ Γηώξγνπ θαη ηεο Φξεηδεξίθεο Σηκηεθίδε
πνπ γελλήζεθαλ θαη κεγάισζαλ ζηελ Πεληάβξπζν Καζηνξηάο, πνληηαθήο θαηαγσγήο θαη νη δύν. Με
ηελ αδεξθή ηνπ Σνθία πνπ ππεξαγαπά ν Pavlo, κεγάισζαλ ζηελ Ειιεληθή παξνηθία ηνπ Τνξόλην κε
ηηο εζηθέο αμίεο ηνπ ηειεηνκαλή παηέξα ηνπ ν νπνίνο ζηάζεθε ε αθνξκή γηα ηελ ελαζρόιεζή ηνπ κε
ηε κνπζηθή θαη κε ηελ θηζάξα εηδηθόηεξα. Ο παηέξαο ηνπ θεκηζκέλνο γνπλνπνηόο θαηείρε ην Εlegant
Furs ζηελ θαξδηά ηεο Spadina. Με πλεύκα απηνζπζίαο γηα ηα 2 παηδηά ηνπ ν πεξήθαλνο Γηώξγνο
Σεκηηθίδεο δίδαμε ζηνλ Pavlo ηηο αξρέο πνπ ρξεηάδεηαη έλαο άλζξσπνο γηα λα πεηύρεη ζηε δσή ηνπ
θαη λα νινθιεξσζεί κέζα από ηελ θαξηέξα ηνπ θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Από 10 ρξνλώλ ν Pavlo
ιάηξεςε ηελ θηζάξα ηνπ θαη ν παηέξαο ηνπ ηνλ ελζάξξπλε λα ζπλερίζεη ιέγνληάο ηνπ «Με όηη
αζρνιεζείο παηδί κνπ, λα ην θάλεηο ζσζηά, λα αθνζησζείο θαη λα ην ηειεηνπνηήζεηο».
Σήκεξα, κε ζηήξηγκα ηελ αγάπε ηεο ζπδύγνπ ηνπ, ν Pavlo δηαλύεη ηελ θαιύηεξε πεξίνδν ηεο δσήο
ηνπ. Σηηο 2 θόξεο πνπ ιαηξεύεη έρεη αθηεξώζεη πνιιά από ηα ηξαγνύδηα ηνπ. Η νηθνγέλεηά ηνπ
απνηειεί πεγή έκπλεπζεο γη’ απηόλ.
Mε επαγγεικαηηζκό θαη κε πεξηζζή αγάπε γηα ηελ θηζάξα, Ο Pavlo έκπιεμε ηε κεζνγεηαθή
κνπζηθή κε ηελ θηλεδηθή ηελ πνξηνγαιηθή ηελ αξαβηθή ηελ ηλδηθή θαη θπζηθά ηελ ειιεληθή αιιά θαη
ηελ πνληηαθή . Απαξάκηιιε ε ηθαλόηεηα ηνπ Pavlo λα ελώλεη κεισδηθά ηνλ θόζκν κέζα από ερεηηθά
ηαμίδηα παξακέλνληαο πηζηόο ζηα ηδηαίηεξα κεζνγεηαθά αθνύζκαηα.
Είλαη έλαο πξαγκαηηθόο θαιιηηέρλεο παγθνζκίνπ θήκεο πνπ έρεη γίλεη δηάζεκνο γηα ην
ηακπεξακέλην αιιά θαη ην εθξεθηηθό ηαιέλην ηνπ λα ζπλζέηεη θαη λα ελνξρεζηξώλεη ηξαγνύδηα ζε
ζθνπνύο έζληθ κεζνγεηαθνύο, θάηη πνπ γίλεηαη γηα πξώηε θνξά ζηα κνπζηθά ρξνληθά.
Ο Pavlo ζπλερίδεη λα πεξηνδεύεη αλά ηνλ θόζκν δίλνληαο πάλσ από 150 παξαζηάζεηο ην
ρξόλν. Μεηά από ρξόληα καζήκαηα θηζάξαο, από ηελ θιαζηθή ζηε θιακέλθν, ν Pavlo πέξαζε ηα
πξώηα ηνπ ρξόληα παίδνληαο ζε ξνθ κπάληεο. Όκσο ηνλ Pavlo ηνλ θέξδηζε ε Ειιάδα. Πξνρώξεζε,
θαη αλαθάιπςε ην δηθό ηνπ μερσξηζηό ήρν πνπ νλόκαζε, «Μεζόγεην». Ήηαλ ε πξώηε θνξά πνπ
έλησζε ηελ θηζάξα ηνπ λα ηνπ κηιάεη κέζα από ηελ ςπρή ηνπ.
Ο Pavlo αξλήζεθε ηελ εκπνξηθόηεηα αθνινπζώληαο ην έλζηηθηό ηνπ θαη δεκηνύξγεζε ηε
δηθή ηνπ δηζθνγξαθηθή ζρνιή ηελ νπνία δηαρεηξίδεηαη ν ίδηνο.
Σε κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα απέθηεζε ην δηθό ηνπ θαλαηηθό αθξναηήξην. Ήηαλ εμίζνπ παζηαζκέλν κε
ηε κνπζηθή ηνπ ... θαη ήζειε πεξηζζόηεξα από απηόλ.
Επέλδπζε ηα πάληα εθείλε ηελ επνρή, ν Pavlo θπθινθνξώληαο ην δεύηεξν άικπνπκ ηνπ, ην
Fantasia.Η Φαληαζία αλέβεθε ζηα charts θαη ην έθαλε κε ην Billboard Top 10 θαη θέξδηζε ν Pavlo
ηελ πξώηε ηνπ ππνςεθηόηεηα γηα Juno.
Ο Pavlo άξρηζε λα πεξηνδεύζεη ζε όιε ηε ρώξα, θαη θιήζεθε λα παίμεη γηα ηνλ πξίγθεπα
Κάξνιν. Αθνινύζεζαλ αξθεηά άικπνπκ θαη παξαζηάζεηο ζε νιόθιεξν ηνλ Καλαδά. Σην πην
δηάζεκν ζέαηξν ηνπ Καλαδά, ην ζξπιηθό Massey Hall, νη θξαηήζεηο μεπέξαζαλ ηηο 2700. Ο Pavlo
μεπνύιεζε ... δύν θνξέο. Τν 2008, ν Pavlo νινθιήξσζε κηα πεξηνδεία ζε 80 πόιεηο ζηηο ΗΠΑ κέζα
ζε 3 κήλεο.
Σήκεξα, ε κνπζηθή ηνπ Παύινπ παίδεηαη αθόκε θαη ζηελ Κίλα. Σε εηήζηα βάζε πεξηνδεύεη
ζε όιε ηελ Επξώπε θαη ζηε Νόηηα Κνξέα. Εθηειεί κέζν όξν 150 ζπλαπιίεο εηεζίσο.
Άιιεο δηαθξίζεηο: Παγθόζκηνο Καιιηηέρλεο ηεο Χξνληάο (2005), Billboard Top 10 (Μάηνο,
2005), Touring Καιιηηέρλεο ηεο Χξνληάο (2006), Montreal Jazz Festival -20.000 άηνκα (2006), Top
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Choice Awards 2006 "Man of the Year", Top Choice Awards 2007 "Man of the Year", ηδαδ
θηζαξίζηαο ηεο Χξνληάο (2007).
Επηζηξέθεη ζηελ Καζηνξηά ην 2015 όπνπ θαη θηλεκαηνγξαθεί κεγαιεηώδε νκώλπκε
ζπλαπιία ε νπνία ζα παηρηεί ζε πάλσ από 300 θαλάιηα θαη δίθηπα ζε όιν ηνλ θόζκν, πξνβάιινληαο
ηελ νκνξθηά ηνπ ηόπνπ θαηαγσγήο ηνπ πνπ πεξλνύζε όια ηα θαινθαίξηα ηεο δσήο ηνπ. Παηδηθέο
αλακλήζεηο πνπ ραξάρηεθαλ ζηελ ςπρή ηνπ θαη θαζνξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ πνξεία, αθνύ
απνηεινύλ ηελ θύξηα πεγή έκπλεπζήο ηνπ.
Όινο ν Ειιεληζκόο πξέπεη λα ρεηξνθξνηήζεη θαη λα ππνθιηζεί ζην ηαιέλην ηνπ πεξήθαλνπ
Έιιελα Pavlo, ζην music hall ηεο Danforth, όπνπ ζα απνιαύζνπκε έλα καγηθό ηαμίδη ζηε
Μεζνγεηαθή κνπζηθή, επεξεαζκέλε από ην ερόρξσκα θαη ην άξσκα Ειιάδαο. Kηζάξα, κπνπδνύθη,
ιύξα, ζε κηα αλεπαλάιεπηε ζπλαπιία πνπ ζα αθήζεη επνρή!
PAVLO! Σήθσζε ζηνπο ώκνπο ζνπ σο άιινο Άηιαληαο ηελ θαηαξαθσκέλε Ειιάδα θαη
αλέβαζέ ηελ ζην ζξόλν πνπ ηεο αμίδεη, γηαηί παγθνζκίσο, ε κνπζηθή, ε πνίεζε, ην δξάκα, νη ηέρλεο,
έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ όκνξθε Ειιαδίηζα καο!
Η Danforth ππνδέρεηαη ην παηδί ηεο, ην κεγάιν θαιιηηέρλε Pavlo Simtikidi! Kαιή επηηπρία
Pavlo! Ο Ειιεληζκόο ζε ζηεξίδεη, είκαζηε πεξήθαλνη πνπ δηαδίδεηο ηελ Ειιεληθή θνπιηνύξα ζηα
πέξαηα ηεο γεο!
Eηζηηήξηα κπνξείηε λα θιείζεηε ζηo ηει: 416-778-6482.
Γηα ην ΔΣ
Χξήζηνο Κνηζακπντθίδεο
Πξόεδξνο

Ακκαλαηίδνπ Παλαγηώηα
Γελ. γξακκαηέαο
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