
 
 

 

Μαρία Λατσίνου & Mokita 

Σφίγγει ο κλοιός  

digital single                                                                         

 
 

Σκιές  
Ξεκίνησε η πολιορκία 
Πυρόξανθο το φεγγάρι 
Φωτίζει μορφές που με τρομάζουν 
Είμαι βλέπεις το θήραμα 

 

 

 
 

Σφίγγει ο κλοιός: Το single προπομπός του νέου άλμπουμ του σχήματος 
Μαρία Λατσίνου & Mokita. 

Το single  κυκλοφορεί σε ψηφιακή μορφή (download και streaming) την 
Τετάρτη  18 Απριλίου 2018.  

Με το Σφίγγει ο κλοιός οι Μαρία Λατσίνου & Mokita μας δίνουν μία πρώτη γεύση  
από το επερχόμενο άλμπουμ τους Λάρυμνα που θα κυκλοφορήσει στο τέλος του 
μήνα από την Puzzlemusik. 

Η Μαρία Λατσίνου έχει κυκλοφορήσει τα άλμπουμ «Μια Ανάσα Δρόμος» 
(Puzzlemusik, 2015) και «Μια Ανάσα Μετά: Live @ ΙΛΙΟΝ plus» (Puzzlemusik, 2017) 
από τα οποία ξεχώρισε ραδιοφωνικά κυρίως το τραγούδι Χαμένη Γενιά. Τα άλμπουμ 
απέσπασαν πολύ θετικές κριτικές για τις ερμηνευτικές ικανότητες της Μαρίας, για 
το νέο ήχο που πρότειναν, για τις συνθέσεις του Χρήστου Αλεξόπουλου και για τις 
ιδιαίτερες ενορχηστρώσεις και την εκτελεστική δεινότητα που πρόσφερε όλη η 
ομάδα των μουσικών που συμμετείχαν σε αυτά. Η σύνθεση του σταθερού σχήματος 
που  υποστήριξε την Μαρία Λατσίνου από το 2015 σταθεροποιήθηκε από το 
προηγούμενο ήδη άλμπουμ κι έτσι στο Λάρυμνα απόκτα όνομα.  

Mokita: Λέξη της φυλής Kivila (Παπούα - Νέα Γουινέα) που σημαίνει "Η αλήθεια που όλοι 

γνωρίζουν αλλά έχουν συμφωνήσει να μη μιλούν για αυτή" 

Τους Mokita αποτελούν οι:  

Χρήστος Αλεξόπουλος (πιάνο - πλήκτρα)  

Γιώργος Ανδρουλάκης (κρητική λύρα με συμπαθητικές χορδές) 

Βάσω Μιχαηλίδου (ακορντεόν, δεύτερα φωνητικά)  



Γιώργος Λιάπης (μπάσο)  

Φοίβος Βαλαβάνης (τύμπανα) 

Τα τραγούδια του Λάρυμνα ηχογραφήθηκαν το περασμένο καλοκαίρι σε μια 
αγροικία. Με την πολύτιμη βοήθεια του Μανώλη Αγγελάκη  το σχήμα έστησε 
στούντιο και ηχογράφησε σε 6 ημέρες τα τραγούδια του άλμπουμ. Περισσότερες 
πληροφορίες για αυτή τη διαδικασία θα δοθούν με την κυκλοφορία του άλμπουμ.  

Τηρώντας την παράδοση που θέλει τα digital singles της Puzzlemusik να 
συνοδεύονται από ένα b-side (στα πρότυπα και με τη λογική των b-sides των 
κυκλοφοριών σε 7” βινύλιο) το τραγούδι Σφίγγει ο κλοιός συνοδεύεται από το 
instrumental Κόρη το οποίο προέκυψε αυθόρμητα ως αυτοσχεδιασμός μόλις 
ολοκληρώθηκε η ηχογράφηση του τραγουδιού Κούρος το οποίο θα 
συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ Λάρυμνα. Το Κόρη αποτελεί out-take, δε θα 
συμπεριλαμβάνεται στο άλμπουμ και θα διατίθεται μόνο ψηφιακά με την παρούσα 
κυκλοφορία. 

 
Στίχοι, Μουσική στο Σφίγγει ο κλοιός: Χρήστος Αλεξόπουλος  
Μουσική στο Κόρη: Mokita 
 
Ενορχήστρωση: Συμμετοχή και συνεργασία των μουσικών 
Παραγωγή: Χρήστος Αλεξόπουλος  
Ηχοληψία: Μανώλης Αγγελάκης 
Μίξεις: Μανώλης Αγγελάκης με τη συνδρομή του Γιώργου Λιάπη 
Mastering: Γιώργος Πρινιωτάκης (Artracks Studios) 
 
Σχεδιασμός Εξωφύλλου - Artwork: Ελένη Κεσαπίδου 

Το ψηφιακό single Σφίγγει ο κλοιός θα είναι διαθέσιμο για download και streaming 
σε iTunes, Spotify, Deezer, Google Play και πολλές άλλες ψηφιακές πλατφόρμες, την 
Τετάρτη 18 Απριλίου 2018.  

 Σφίγγει ο κλοιός You Tube link: https://youtu.be/XwsVMmHY5YE  

Κόρη Soundcloud link: https://soundcloud.com/puzzlemusik/maria-latsinou-mokita-
kori  

Μαρία Λατσίνου & Mokita Facebook Link: εδώ 
 

Puzzlemusik Links 
Facebook: www.facebook.com/puzzlemusik.label     
Twitter: www.twitter.com/puzzlemusik 
Soundcloud: www.soundcloud.com/puzzlemusik  

Επικοινωνία: puzzlemusik@gmail.com  
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