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Η αίσθηση και η αισθητική του χρόνου 
 
Ε̟έτειοι, γενέθλια, κλασικό, εφήµερο, σύγχρονο, µνήµη, λήθη, βίος, ̟έρυσι, εφέτος, χθες, 
σήµερα, αύριο, κύκλοι ζωής, ηλικία, γενιές, ιστορία, ε̟ανάληψη, γέννηση, θάνατος, 
αιωνιότητα, ̟αρελθόν, µέλλον, αρχή, τέλος.  
Ο χρόνος σε όλες του τις µορφές, εκφράσεις και ̟αραλλαγές α̟ασχόλησε, ε̟ηρέασε και 
διαµόρφωσε τον άνθρω̟ο, ως φιλοσοφική, θεολογική και ε̟ιστηµονική έννοια, ως 
κοινωνικό, ̟ολιτικό και οικονοµικό σύστηµα αλλά και ως βιολογικό, ̟νευµατικό ή 
ψυχικό α̟όθεµα. Ιδιαίτερα στη µετά Αϊνστάιν ε̟οχή η α̟όλυτη έννοια του χρόνου, 
ό̟ως και του χώρου, έχει εξαφανιστεί, υ̟άρχουν µόνο γεγονότα και η ενέργεια ̟ου 
κυκλοφορεί χάρις στα φυσικά σώµατα.  
Σ’ αυτά ακριβώς τα γεγονότα και τα ̟ρόσω̟α ̟ου έδωσαν την ενέργεια τους για δέκα 
συνεχή έτη, αφιερώνουµε το εφετινό ε̟ετειακό 10o Φεστιβάλ Νάξου. Γιορτάζουµε τα 10 
χρόνια του Φεστιβάλ και 20 χρόνια α̟ό την δηµιουργία του Πολιτιστικού Οργανισµού 
«ΑΙΩΝ», ̟ου η ίδια η ονοµασία του είναι συνώνυµη του χρόνου, µε δραστηριότητες ̟ου 
εντάσσονται στον ανα̟όφευκτο διάλογο του χρόνου µε τη τέχνη. 

 
Ιούλιος – Αύγουστος 2010 

 
Α. Ο̟τικοακουστική εγκατάσταση 
Ιστορίες για ̟ερίεργα ̟αιδιά 
24 Ιουλίου έως 3 Σε̟τεµβρίου 2010 
Καθηµερινά 10:00 – 17:00 
Πύργος Μ̟αζαίου, Νάξος  
www.bazeostower.gr 
 

Εφέτος ̟ου συµ̟ληρώνονται δέκα χρόνια για το Φεστιβάλ Νάξου, οι 
διοργανωτές διατρέχουν και συνοψίζουν τη µικρή του ιστορία, όχι µε 
α̟οτιµήσεις αλλά µε τα ̟ρόσω̟α ̟ου συµµετείχαν στις ̟αραστάσεις και 
στήριξαν το Φεστιβάλ.  
Σηµαντικοί καλλιτέχνες αφηγούνται µε το δικό τους τρό̟ο «Ιστορίες για 
̟ερίεργα ̟αιδιά» του Χρήστου Μ̟ουλώτη, γνωστού αρχαιολόγου και 
βραβευµένου συγγραφέα ̟αραµυθιών. Οι ιστορίες ανα̟τύσσονται µε τη 
µορφή ηχητικής εγκατάστασης στα δωµάτια και τις αίθουσες του Πύργου 
Μ̟αζαίου, σ’ ένα ̟εριβάλλον ̟ου εξά̟τει τη φαντασία και κινητο̟οιεί το 
συναίσθηµα του ε̟ισκέ̟τη κάθε ηλικίας. 
Οι µικρότεροι θα ικανο̟οιήσουν την ̟εριέργεια και θα ζωντανέψουν τα 
όνειρά τους, ενώ οι µεγαλύτεροι θα βρουν την ευκαιρία να αφυ̟νίσουν τη 
χειµάζουσα φαντασία τους. 



Τι κρύβεται άραγε, ̟ίσω α̟’ το γαλάζιο ουρανό; Τι ̟ίσω α̟’ τους δείκτες των 
ρολογιών; Τι ̟εριέχουν τα δι̟λοκλειδωµένα σεντούκια; Κι αν κατα̟ιείς τους 
καρ̟ουζόσ̟ορους   θα φυτρώσει στην κοιλιά σου µια καρ̟ουζιά; 
Παράδοξες, σουρεαλιστικές και µε χιούµορ, οι ιστορίες δια̟ερνούν την 
ερµητικότητα ενός µνηµείου ̟αρασύροντας τον ε̟ισκέ̟τη να τις 
ακολουθήσει µε όση ̟αιγνιώδη διάθεση διαθέτει. 
 
Κείµενα: Χρήστος Μ̟ουλώτης 
Ε̟ιµέλεια-οργάνωση: Μάριος Βαζαίος 
Ηχητική ε̟εξεργασία-εγκατάσταση: Λάµ̟ρος Πηγούνης 
Εικόνες: Βασίλης Πα̟ατσαρούχας 
Αφήγηση: Αρλέτα, Σαβίνα Γιαννάτου (σε ̟οίηση Γιώργου Παυλό̟ουλου), 
∆ηµήτρης Καταλειφός, Όλια Λαζαρίδου, Αργύρης Ξάφης, Έλλη Πασ̟αλά, 
Ρούλα Πατεράκη, Μελίνα Τανάγρη, Μαρία Φαραντούρη 

 

• Σάββατο 24 Ιουλίου, ώρα 20:30. Εγκαίνια ο̟τικοακουστικής 
εγκατάστασης, Ιστορίες δωµατίων. 

 
Β. Καλλιτεχνικό ̟ρόγραµµα  
   

• Κυριακή 25 Ιουλίου, ώρα 21:30. Συναυλία της Εµέλ 
Μαλούτι (Emel Mathlouthi). Με εξαιρετικά 
φωνητικά ̟ροσόντα και σκηνική γοητεία, η νεαρή 
Τυνήσια τραγουδίστρια ταξιδεύει α̟ό το Παρίσι  για 
να µας µυήσει σε µια αυθεντικά έθνικ µουσική 
εµ̟ειρία. Ήχοι του Μαγκρέµ̟ και της Μέσης Ανατολής συνδυάζονται 
µε τσιγγάνικες ε̟ιρροές, φλαµένκο, Κέλτικους και ρέγκε  ρυθµούς. 
Μαζί της ο Αχµέτ Νουισσέ (Ahmed Nouisser). Πύργος Μ̟αζαίου 

        

• Παρασκευή 30 Ιουλίου, ώρα 21:30. Ρεσιτάλ της 
Έλενα Φρόλοβα (Elena Frolova), φωνή-κιθάρα. 
Καλλιτέχνης µε έντονη ̟αρουσία στη σύγχρονη 
ρωσική µουσική αλλά και στη διεθνή, κατακτά µε 
το ταλέντο και την ιδιαίτερη ερµηνεία της ολοένα 
µεγαλύτερο κοινό σ’ όλο τον κόσµο. Στη συναυλία της συνδυάζει 
̟οίηση κλασσική και µοντέρνα, ̟αλιούς ρωσικούς ήχους αλλά και 
µελωδίες άλλων χωρών και λαών. Στο Φεστιβάλ Νάξου εµφανίζεται 
για δεύτερη φορά. Πύργος Μ̟αζαίου 
 

•   Κυριακή 1 Αυγούστου, ώρα 21:30. Ρεσιτάλ ̟ιάνου 
µε τον Χρήστο Μαράντο. Ο νεαρός ταλαντούχος 
̟ιανίστας, έρχεται α̟ό τη Βιέννη µε ένα ̟ρόγραµµα 
στο ̟νεύµα του ∆ιεθνούς Έτους Σο̟έν, ό̟ως έχει 
ανακηρυχθεί το 2010, µε αφορµή τη συµ̟λήρωση 
200 χρόνων α̟ό τη γέννηση του Πολωνού συνθέτη. 
Με αναφορές σε έργα του Μ̟ετόβεν και του Μέντελσον, ο Χρήστος 



Μαράντος το̟οθετεί το έργο του Φρεντερίκ Σο̟έν στην ιστορική ε̟οχή 
̟ου το ανέδειξε. Υ̟ό την αιγίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην 
Αθήνα. Πύργος Μ̟αζαίου  

    
• Τρίτη 3 Αυγούστου, ώρα 21:30. Συναυλία–

αφιέρωµα στον συνθέτη Περικλή Κούκο». Μια 
µουσική γιορτή για τα 50χρονα του διεθνούς 
φήµης συνθέτη, στο νησί της καταγωγής του. 
Παρουσιάζονται α̟οσ̟άσµατα α̟ό τις ό̟ερες «Ο 
Κονρουά και οι κό̟ιες του», «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» και 
«Μανουέλ Σαλίνας». Προλογίζει ο ίδιος ο Συνθέτης. Ερµηνεύουν οι 
σολίστ: Daria Shlem (βιολί), Κωνσταντίνος Μ̟ουντούνης (τσέλο), 
 ∆ηµήτρης Κούκος (̟ιάνο), Στέλλα Κούκου (̟ιάνο). Πύργος 
Μ̟αζαίου 

 

• Παρασκευή 6 Αυγούστου, 21:30 «Γκολ στη φτώχεια». Προβολή του 
ντοκιµαντέρ ̟ου ρίχνει φως στους «αόρατους» κατοίκους της ̟όλης. 
Άστεγοι, άτοµα εξαρτηµένα α̟ό ψυχότρο̟ες ουσίες και ̟ρόσφυγες 
είναι οι ̟ρωταγωνιστές µιας ιδιαίτερης ̟οδοσφαιρικής ̟αρέας, της 
ελληνικής οµάδας Αστέγων. Το 2010 έχει ανακηρυχτεί Ευρω̟αϊκό έτος 
κατά της φτώχιας και του κοινωνικού α̟οκλεισµού. Οι 
ευαισθητο̟οιηµένοι όµως ̟ολίτες δεν ̟εριµένουν τις ε̟ετείους για να 
δράσουν. Α̟ό τη Μ.Κ.Ο. «∆ιόνυσος», ̟ρώην «Γαλέρα» Είσοδος 
ελεύθερη. Πύργος Μ̟αζαίου 
 

• ∆ευτέρα 9 & Τρίτη 10 Αυγούστου, ώρα 21:30. 
«Λεντς» του Γκέοργκ Μ̟ύχνερ. Το Φεστιβάλ 
φέρνει στη Νάξο τη χειµερινή θεατρική 
̟αραγωγή του Πολιτιστικού Οργανισµού 
ΑΙΩΝ, ̟ου ̟αρουσιάστηκε µε µεγάλη ε̟ιτυχία 
στην Αθήνα. Ένα α̟ό τα σηµαντικότερα κλασικά κείµενα της 
γερµανικής λογοτεχνίας σε µια σύγχρονη, ανατρε̟τική ̟αράσταση. Το 
έργο ̟αρακολουθεί 20 ηµέρες α̟ό το σύντοµο ταξίδι της ζωής του 
άτυχου ̟οιητή Λεντς, α̟ό τους ̟ρωτεργάτες του κινήµατος «θύελλα 
και ορµή» στο τέλος του 18ου αιώνα. Μετάφραση Αλέξανδρος Ίσαρης, 
σκηνοθεσία Στέλιος Κρασανάκης. Παίζουν οι ηθο̟οιοί, Βασίλης 
Μαργέτης και Μαρία Πίγκου. Μουσικός σχεδιασµός και ζωντανή 
µουσική συµµετοχή Λάµ̟ρος Πηγούνης. Ιερό του ∆ιονύσου στα Ύρια   

 

• Πέµ̟τη 12 Αυγούστου, ώρα 20:00. «Όταν η 
κόκκινη κλωστή χάθηκε στο Μεγάλο ∆άσος». 
Παράσταση κουκλοθέατρου και αφήγηση λαϊκών 
̟αραµυθιών µε ζωντανή µουσική και τραγούδια, 
α̟ό την οµάδα Φτουξελεφτερία. Κούκλες, 
αντικείµενα και άνθρω̟οι συναντιούνται σε έναν κόσµο ̟ου δεν 
υ̟άρχει ο φόβος… Αφήγηση – κιθάρα: Κωσταντής Μιζάρας. 



Εµψύχωση κούκλας και αντικειµένων: Αγγελική Γουναρίδη.  Πύργος 
Μ̟αζαίου 
 

• ∆ευτέρα 16 Αυγούστου, ώρα 21:30. «Μόνο 
µην κλαίς». Η Αρλέτα σε τραγούδια α̟ό 
τη δεκαετία του 60 µέχρι σήµερα. Μια 
βραδιά ̟ληµµυρισµένη α̟ό την ̟αρουσία, 
τους στίχους και τη µουσική  ατµόσφαιρα 
̟ου η δηµοφιλής τραγουδο̟οιός και 
ερµηνεύτρια ξέρει µε µοναδικό τρό̟ο να δηµιουργεί. Μια γιορτή ̟ου 
είναι συνδεδεµένη µε την Ελληνική και όχι µόνο µυθολογία των 
τελευταίων 40 χρόνων.  Πύργος Μ̟αζαίου 

 

• Σάββατο 21/8, 21:30. «UrbanDig 5: Σολωµός» Παράσταση-δρώµενο. Η 
οµάδα «όχι ̟αίζουµε» εξερευνά τον ∆ιονύσιο Σολωµό, αναζητώντας 
αυτό ̟ου ο ̟οιητής ορίζει «µέλλον». Ένα ̟οιητικό όραµα για έναν 
άλλον ̟ολύ καλύτερο κόσµο. Η ̟αράσταση εµ̟νέεται αισθητικά α̟ό 
το κατεστραµµένο το̟ίο της λίµνης Μαραθώνα α̟ό τις ̟ερσινές 
̟υρκαγιές. Χορογράφος: Ειρήνη Αλεξίου. Σκηνοθέτης: Γιώργος 
Σαχίνης. Κείµενα: α̟ό τον «Λάµ̟ρο» του ∆. Σολωµού. Πρώτη 
̟αρουσίαση. Πύργος Μ̟αζαίου  

 
 
Γ. Εργαστήρια – Σεµινάρια – Εκδόσεις 

• Παρασκευή 6 Αυγούστου, ώρα 20:30. Παρουσίαση του βιβλίου: 
«Φολέγανδρος Εικόνες και Κείµενα» των Λευτέρη Καρυστιναίου και 
Αντόν Μαρτίνεζ ντε Αρτιέδα. Οµιλητές: Χριστίνα Ευθυµιάτου, 
Μάρκος Βενιός. Αντώνης Τζιώτης. Είσοδος ελεύθερη. Πύργος 
Μ̟αζαίου  

• Παρασκευή 13 Αυγούστου, ώρα 12.00, «Εργαστήριο Κατασκευής και 
Εµψύχωσης Κούκλας». Η οµάδα Φτουξελεφτερία καθοδηγεί τα 
̟αιδιά ηλικίας α̟ό 4 έως 10 χρονών να κατασκευάσουν τη δική τους 
κούκλα α̟ό «άχρηστα» αντικείµενα και να ̟αίξουν µαζί ένα µικρό 
αυτοσχέδιο σενάριο. Κόστος συµµετοχής 5€. Χώρος: Εργαστήρι 
Παιδικής Τέχνης Φιλί̟̟ας Φλώρακα, Οδός ∆ανακού, Άγιος 
Γεώργιος, Χώρα. Πληροφορίες 22850-25213, 22850-25114 & 6940899922. 

• 26-29 Αυγούστου: Βιωµατικό σεµινάριο µε θέµα «Μυθο̟λασίες και 
γενιές, τοµές και ανατρο̟ές.». Με τους: Χάρι Kατάκη, ψυχολόγο, 
Στέλιο Κρασανάκη, ψυχίατρο-δραµατοθερα̟ευτή, Λίλυ Στυλιανούδη, 
ανθρω̟ολόγο, ∆ηµήτρη Σταυρό̟ουλο, οικογενιακό ψυχοθερα̟ευτή. 
Χώρος: Πύργος Μ̟αζαίου. Τηλ. 210-7258741 & 22850-31402. Πύργος 
Μ̟αζαίου 

• Κυριακή 29 Αυγούστου, ώρα 20:30. Παρουσίαση του βιβλίου «Το 
∆ουκάτο του Αιγαίου» και των ̟ρακτικών της ηµερίδας «Μνηµεία 
της Νάξου σε κίνδυνο. Οι ̟ολίτες µιλούν γι’ αυτά» Οµιλητές: Λίλυ 
Στυλιανούδη, Νίκος Μοσχονάς, Μάριος Βαζαίος, Ειρήνη Γρατσία, 



Στέλιος Λεγάκης. Χώρος: Ε̟ιτό̟ιο Αρχαιολογικό Μουσείο, ̟λατεία 
Μητρό̟ολης Χώρας. 

 
∆ιοργάνωση: «ΑΙΩΝ» Πολιτιστικός Μη Κερδοσκο̟ικός Οργανισµός.  
Πρατίνου 72, 116 34 Αθήνα, τηλ. +210 7258741, fax +210 7258766 
Εmail: aeongr@otenet.gr 
Καλλιτεχνική ∆ιεύθυνση: Στέλιος Κρασανάκης  
∆ιεύθυνση Παραγωγής: Μάριος Βαζαίος  
Υ̟εύθυνος Ε̟ικοινωνίας: Άρης Ασ̟ρούλης Τ.6934581624,  
E-mail: arisas84@yahoo,gr 
http://www.naxosfestival.gr  
 
∆ιάθεση εισιτηρίων Φεστιβάλ Νάξου  

• Πύργος Μ̟αζαίου, 12ο χλµ. Χώρα Νάξου-Αγιασσός. Τηλ. 22850 31402 

• Naxos Tourist Information, λιµάνι Χώρας Νάξου. Τηλ. 22850 25480 

• Cafe Citron, ̟αραλία Χώρας Νάξου. Τηλ. 22850 22227 

• Α̟οστακτήριο Βαλληνδρά, Χαλκί. Τηλ. 22850 31220 

 

 
Πύργος Μ̟αζαίου /12ο χλµ. οδού Χώρας Νάξου – Αγιασσός 

Τηλ.22850 31402 / www.bazeostower.gr 


