
3o Φεστιβάλ Ρεμπέτικου

O Δήμος Σύρου - Ερμούπολης και 
το Επιμελητήριο Κυκλάδων, 
με χαρά και υπερηφάνεια σας 

παρουσιάζουν το 3ο Φεστιβάλ Ρε-
μπέτικου - “Η Σύρα του Μάρκου 
Βαμβακάρη”. 

Όπως και τις προηγούμενες χρο-
νιές, το 3ο Φεστιβάλ Ρεμπέτικου 
του 2018, περιλαμβάνει ένα πλήρες 
πρόγραμμα εκδηλώσεων με θέμα τη 
λαϊκή μας μουσική, το  «ρεμπέτικο» 
και οπωσδήποτε υπό το πρίσμα της 
σχέσης του Μάρκου Βαμβακάρη με 
τη Σύρο. 

Ο Μάρκος ο Συριανός, είναι μια 
ιδιαίτερη μορφή. Τα τραγούδια του 
και τα ταξίμια του, απόσταγμα της 
ανυπόταχτης γεμάτης πάθους ζωής 
του και του «βράχου» όπου γεννήθηκε, 
της Σύρας. 

Αυτή τη χρονιά, γίνεται για 
πρώτη φορά ένα «άνοιγμα» 
της διοργάνωσης στο εξωτε-

ρικό, με συμμετοχή σχημάτων από 
την Ιταλία και την Κύπρο, κάτι που 
προσδοκούμε να συνεχιστεί και στο 
μέλλον, ώστε να ενισχύσει τη «διεθνή» 
διάσταση του Φεστιβάλ. 

Η φετινή διοργάνωση, τίθεται υπό 
την αιγίδα και την υποστήριξη του Υ-
πουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ρεμπέτικο 
εγγράφηκε στο Εθνικό Ευρετήριο 
Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
το 2015 και στον Αντιπροσωπευ-
τικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της 

UNESCO το 2017 με  κριτήρια τον 
αστικό και λαϊκό του χαρακτήρα, 
την άμεση σύνδεση του με το λόγο 
και το χορό, την καθιέρωσή του  ως 
πολιτισμική έκφραση, μουσικό είδος 
ευρύτατης απήχησης και ως ισχυρό 
σύμβολο ταυτότητας και ιδεολογί-
ας για την ελληνική λαϊκή μουσική 
παράδοση. 

Στον φάκελο που κατατέθηκε στην 
UNESCO, η Σύρος αναφέρεται ως 
μια από τις πόλεις που συνδέονται 
στενά με το ρεμπέτικο, την λαϊκή 
μας μουσική που την αντιμετωπίζου-
με ως κάτι που παραμένει ενεργό, 
επίκαιρο και ζωντανό και όχι ως 
μουσειακό έκθεμα.

Διοργάνωση:

Υπό την αιγίδα:

Χορηγός:

Σύρος - Πολιτισμός 2018

Η Σύρα  
του Μάρκου 
Βαμβακάρη

Τι είναι όμως αυτό που «πιάνει» 
σχεδόν κάθε άνθρωπο από όλες τις 
γωνιές της γης όταν ακούνε Μάρκο 
και βέβαια όλους τους συνοδοιπόρους 
του στο ρεμπέτικο; Είναι το αληθινό, 
το αυταπόδεικτο,  το ανθρώπινο. Είναι 
όμως και κάτι άλλο. Κάτι που το ξέρει 
ο Μάρκος και μας διαφεύγει…



Τετάρτη 29/8/2018
Το Ιταλικό  
σχήμα του  
Carmelo Siciliano 

Σε Παραδοσιακά, Ρε-
μπέτικα και τραγούδια 

της Κάτω Ιταλίας με τους: 
Carmelo Siciliano, Simona 
Gatto και Sergio Pugnalin. 
Τρείς ταλαντούχοι μουσικοί 
και ερμηνευτές που έχουν 
τοποθετήσει το παραδοσιακό 
και ρεμπέτικο τραγούδι σε μια 
ιδιαίτερη θέση στο μουσικό 
τους ορίζοντα. 
20:50 Έπαυλη  
Τσιροπινά Ποσειδωνία 

Δημήτρης Μυστακίδης 
- «Τα ρεμπέτικα της 
κιθάρας»

Ο Δημήτρης Μυστακίδης, 
δεξιοτέχνης και δάσκαλος 

της λαϊκής κιθάρας, μετά 
τις εξαιρετικά επιτυχημένες 
εμφανίσεις του σε Ελλάδα 
και εξωτερικό και αφού εκ-
προσώπησε την Ελλάδα στην 
πρόσφατη World Music Expo 
στην Πολωνία, μας καλεί να 
απολαύσουμε ατμοσφαιρικές 
διασκευές και επανεκτελέσεις 
για λαϊκή κιθάρα αγαπημένων 
τραγουδιών από όλο το φάσμα 
του ρεμπέτικου. Μαζί του 
οι πρώην φοιτητές του και 
σταθεροί πλέον συνεργάτες 
του, Ιφιγένεια Ιωάννου (τρα-
γούδι) και Δημήτρης Παππάς 
& Γιώργος Τσαλαμπούνης 
(κιθάρα και τραγούδι). Στην 
ηχοληψία ο Χρήστος Μέγας.

21:45 Έπαυλη  
Τσιροπινά Ποσειδωνία 

Είσοδος: 5 ευρώ 
(για τις 2 παραστάσεις)

Πέμπτη 30/8/2018
Σεμινάριο με θέμα  
την τεχνική και  
τους χειρισμούς  
της λαϊκής κιθάρας
Από τον δάσκαλο 
και δεξιοτέχνη 
Δημήτρη Μυστακίδη  
18:00 Θέατρο Απόλλων 
Ελεύθερη είσοδος 

Ιφιγένεια Ιωάννου -  
Δημήτρης Λάππας 

Μια διαφορετική προσέγ-
γιση του ρεμπέτικου 

από την δεξιοτέχνη στο 
κανονάκι και ιδιαίτερη ερ-
μηνεύτρια του ρεμπέτικου 
και παραδοσιακού τραγου-
διού, Ιφιγένεια Ιωάννου και 
τον κορυφαίο δεξιοτέχνη των 
νυκτών οργάνων Δημήτρη 
Λάππα 
20:50 Θεατράκι 
Άνω Σύρου 
(Parking) 

Ελεύθερη είσοδος 

Τοπικό Σχήμα - 
Σμύρνη, Σύρος,  
Πειραιάς 
Στο σχήμα συμμετέχουν οι: 
Ηλίας Θεοδωρόπουλος 
(μπουζούκι), 
Ισίδωρος Ρούσσος 
(κιθάρα), 
η Γεωργία Σωτηροπούλου 
(τραγούδι) 
και ο Πέτρος Καπέλλας 
(μπαγλαμά).
21:50 Πιάτσα Άνω Σύρου  
Ελεύθερη είσοδος  

Παρασκευή 31/8/2018
Σεμινάριο με θέμα  
την τεχνική και  
τους χειρισμούς  
της λαϊκής κιθάρας
Από τον δάσκαλο 
και δεξιοτέχνη 
Δημήτρη Μυστακίδη  
18:00 Θέατρο  
Απόλλων 
Ελεύθερη είσοδος 

Σχήμα μαθητών  
τοπικής Σχολής 
“Εν χορδαίς  
και οργάνοις” 

Μετά την εμφάνιση τους 
στην Αθήνα, στο Κέντρο 

Πολιτισμού - Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) μαζί με το 
Γιώργο Νταλάρα και την Ηρώ 
Σαΐα, θα ακούσουμε αποσπά-
σματα από τη μουσική που 
έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος 
για την ταινία «Ρεμπέτικο» 
ως και μερικά από τα πιο 
εμβληματικά τραγούδια του 
Πατριάρχη του ρεμπέτικου 
Μάρκου Βαμβακάρη 
Το σύνολο αποτελείται  
από τους:

Λαυρέντη Στρατή, Γιώργο 
Παχή, Θεόφιλο Ζερβό, Αλέ-
ξανδρο Χαλαβαζή, Παντελή 
Ρούσσο, Βαγγέλη Στεφά-
νου, Πέτρο Στεφάνου, Αγνή 
Ρούσσου, Θανάση Σταχτά, 
Ηλία Παπαμακάριο, Μιχάλη 
Μπόνη που πλαισιώνονται 
από τους δασκάλους τους, 
Αρίστο Βαμβακούση (μπου-
ζούκι), Δημήτρη Μαραγκό 
(ακορντεόν) και Τάκη Φρα-
γκού (κοντραμπάσο)

21:00 Έπαυλη Τσιροπινά 
Ελεύθερη είσοδος

Σάββατο 1/9/2018
To Ρεμπέτικο στην Κύπρο

Το μουσικό σχήμα “Η καρδιά του Μάγκα” 
από τη Λευκωσία. Τέσσερα νέα παιδιά 

από την Κύπρο, ακρίτες της παραδοσιακής και 
λαϊκής μας μουσικής, στη Σύρο με το σχήμα 
τους σε μια συμβολική συνεύρεση ενότητας

Άννη Παντελή (μπαγλαμά-φωνή)
Παναγιώτης Ξανθόπουλος (κιθάρα-φωνή)
Ηλίας Ιορδάνου (μπουζούκι-φωνή)
Γιώργος Παόττος (μπουζούκι-φωνή)

21:00 Παραλία (πλατεία) Φοίνικα  
Ελεύθερη είσοδος 

Από το Ναυπηγικό Στέκι  
του Πειραιά στη Σύρο

Από το θρυλικό στέκι της Ναυπηγοε-
πισκευαστικής περιοχής του Πειραιά 

στη Σύρο, όπου το ρεμπέτικο αναβιώνει σε 
μια από τις πιο αυθεντικές για την εποχή 
προσεγγίσεις του.

Εμφανίζονται: 
Μαρία Παντελάκη (τραγούδι)
Αθηνά Αναστασόπουλου (τραγούδι)
Γιώργος Τρυφερόπουλος 
(πιάνο – τραγούδι) 
Γρηγόρης Τρυφερόπουλος 
(κιθάρα – τραγούδι)
Μάριος Καραγκιόζογλου (μπουζούκι) 
Δημήτρης Μικρού (κιθάρα – τραγούδι) 
Δημήτρης Μπελελής (μπουζούκι – τραγούδι)

22:00 Παραλία (πλατεία) Φοίνικα 
Ελεύθερη είσοδος

Κυριακή 2/9/2018
Αντώνης  Αινίτης - Ανθή Μίχου

Ο Αντώνης Αινίτης μια μοναδική περί-
πτωση δεξιοτέχνη του μπουζουκιού και 

ερμηνευτή  που χαρακτηρίζεται για την 
αυθεντικότητα του ύφους του, και η Ανθή 
Μίχου, μια εξαιρετική ερμηνεύτρια του 
λαϊκού αλλά και παραδοσιακού τραγου-
διού που έχει υπηρετήσει το ρεμπέτικο με 
ήθος, συνέπεια και ιδιαίτερη ευαισθησία, 
τα τελευταία χρόνια. 
Μαζί τους εμφανίζονται  
οι εξαίρετοι μουσικοί: 
Δημήτρης Κουκουλιτάκης (κιθάρα)
Βασίλης Ντόλιας (μπουζούκι)
Αλέκος Βαρανάκης (ακκορντεόν)
Ανδρέας Πρέκας (βιολί)

21:30 Έπαυλη Τσιροπινά – Ποσειδωνία

Είσοδος: 5 ευρώ

Τετάρτη 29/08 – Κυριακή 02/09
Έκθεση Λαϊκών Μουσικών  
Οργάνων, από επώνυμους  
Έλληνες  οργανοποιούς
Λαμβάνουν μέρος (με τυχαία σειρά): Νίκος 
Φρονιμόπουλος, Τάσος Κατσιφής, Γιάννης 
Καρβούνης, Κάρολος Τσακιριάν, Γιώρ-
γος Καρελλάς Νίκος Παΐσιος, Γιάννης 
Τσουλόγιαννης, Παναγιώτης Στάμκος, 
Ανδρέας Δέλλιος, Άδωνις Γουλιέλμος, 
Αθανασία Μπόλια.

Ερμούπολη, Πλ. Μιαούλη - 
Αίθουσα (πρώην) Πάνθεον      

Ώρες λειτουργίας:
10:30-14:00 και 18:00 - 21:30

Κυριακή 2/9: 10:30-14:00 & 18:00-20:00
Ελεύθερη είσοδος

Προπώληση εισιτηρίων στο Θέατρο 
Απόλλων (22810 85192) και στο  
Επιμελητήριο Κυκλάδων (22810 82346) 

Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες 
στη σελίδα μας στο facebook: Φεστιβάλ Ρεμπέτικου

Η είσοδος στις εκδηλώσεις του  
Φεστιβάλ, είναι ελεύθερη, εκτός  
από όπου αναφέρεται τιμή εισιτηρίου



3rd Rembetiko Festival 

The Municipality of Syros - Er-
moupolis and the Cyclades 
Chamber, proudly present the 

3rd Rembetiko Festival «Syra of Markos 
Vamvakaris».

As in previous years, the 3rd Rebetiko 
Festival of 2018 includes a full program 
of events on popular urban music («rebe-
tiko»), highlighting the relation between 
Markos Vamvakaris and Syros.

“Markos Syrianos” is a distinctive figure. 
His songs and his “taximia - makams”, 
are distilled from his insubordination, 
his full of passion life and Syra the 
«rock» where he was born,.

 But what is this that makes every-
one from every corner of this world 
“enchanted” when listening to Marko 
and his escort-companions in rebe-
tiko songs? It is the “real”, simply 
human, self-evident of his life and 
character. But also something more. 

This year’s event is taking place 
under the support and aegis of 
the Greek Culture and Sports 

Ministry, in recognition of its organiza-
tional competence and its contribution 
to the preservation and promotion of 
the intangible cultural heritage of the 
region. 

It is noteworthy that “rebetiko” song 
was registered in the National Index of 
Intangible Cultural Heritage in 2015 
and in the UNESCO List of Intangible 
Cultural Heritage of Humankind in 
2017 on the basis of its urban and 

folk character, its direct connection to 
both local language and dance, the 
development evolution and eventually 
its establishment as a cultural expres-
sion. It is a kind of music with broad 
public appeal and a strong symbol of 
identity and ideology for the Greek 
folk music tradition. 

In the file submitted to UNESCO, 
Syros is referred to as one of the cities 
closely connected to rebetiko, our folk 
music that we treat as something that 
is still active and up to date and not 
as a museum exhibit.

Organization:

Under the aegis and support:

Sponsors:

Syros - Culture 2018

Something that Markos knows and 
we do not. 

This year, for first time, the festival 
is reaching abroad, with the participa-
tion of artists from Italy and Cyprus, 
something we expect to broaden in 
the future, in order to enhance the 
«international» dimension of the 
Festival.

Syra of Markos 
Vamvakaris



Wednesday 29/8/2018
Carmelo Siciliano’s 
Italian band 

With traditional, Rebe-
tiko and songs from 

southern Italy: Carmelo 
Siciliano, Simona Gatto 
και Sergio Pugnalin. Three 
talented performers and 
musicians that have placed 
rebetiko and traditional song 
in a special position in their 
musical horizon. 

20:50 Tsiropina Mansion 
– Posidonia 

Dimitris Mystakidis - 
"The rembetiko guitar 
project"

Dimitris Mystakidis, the 
Greek Folk guitar* vir-

tuoso and professor, following 
his highly acclaimed live acts 
in Greece and abroad and his 
showcase in the recent World 
Music Expo in Poland repre-
senting Greece, invites us all 
to savour the most beloved 
rembetiko songs, arranged 
exclusively for Greek folk 
guitar. His live band, all former 
students of him are Ifigeneia 
Ioannou (vocals) and Dimitris 
Pappas & Giorgos Tsalampou-
nis (guitar & vocals). Sound 
designer: Christos Megas.

21:45 Tsiropina Mansion 
– Posidonia 
Entrance fee: 5 euro 
(full program- 
both perfomances)

Thursday 30/8/2018
Seminar on the 
techniques and 
handling of folk guitar

By Dimitris Mystakidis, 
a skillful performer and 
teacher of folk guitar 
18:00 Apollo theater 
Free entrance 

Ifigenia Ioannou – 
Dimitris Lappas 

A different approach to 
rebetiko from the unique 

and skillful performer in 
“kanon” instrument, both 
rebetiko and  traditional sing-
ing, Ifigenia Ioannou, and 
the top - class performer of 
“nykta- string instruments” 
20:50 Small Theater of 
Ano Syros (Parking) 
Free entrance 

Local  band -  Smyrni, 
Syros, Piraeus 

With the participation of: 
Elias Theodoropoulos 
(bouzouki) 
Isidoros Roussos 
(guitar) 
Georgia Sotiropoulou 
(singer) 
and Petros Kapellas 
(baglamas).

21:50 Ano Syros Piatsa  
Free entrance 

Friday 31/8/2018
Seminar on the 
techniques and 
handling of folk guitar

By Dimitris Mystakidis, 
a skillful performer and 
teacher of folk guitar 
18:00 Apollo theater 
Free entrance 

Local school  band  
“En Chordes kai Organis” 

After their performance 
in Athens,  at Stavros 

Niarchos Foundation Cultural 
Center (SNFCC) with George 
Dalaras and Iro Saia, we will 
enjoy excerpts from the music 
that Stavros Xarhakos com-
posed for the movie “Rebetiko” 
as well as some of the most 
representative and well-known 
songs of the rebetiko “patri-
arch”, Markos Vamvakaris. 
The band is formed by: Stratis 
Laurentis, Georgios Pachis, 
Theofilos Zervos, Alexandros 
Halavazis, Pantelis Roussos, 
Vaggelis Stefanou, Petros 
Stefanou, Agni Roussou, 
Thanasis Stachtas, Elias 
Papamakarios, Michalis 
Bonis, supported by their 
teachers, Aristos Vamvak-
oussis (bouzouki), Dimitris 
Maragos (accordion) and 
Takis Fragous (contrabass).

21:00 Tsiropina 
Mansion – Posidonia
Free entrance 

Saturday 1/9/2018
Rebetiko in Cyprus

The music band “Maga’s heart” from 
Nicosia, Cyprus. Four young folk from 

Cyprus, borderguards of our traditional, 
folklore music, will be in Syros in a unity, 
symbolic participation. 
Anni Panteli (baglamas - vocals)
Panagiotis Xanthopoulos (guitar- vocals)
Elias Iordanou (bouzouki- vocals)
Giorgos Paottos (bouzouki- vocals) 

21:00 Foinikas Promenade (square) 
Free entrance 

From the docks of Piraeus to Syros

From the legendary spot of the shipyards 
area of Piraeus, where rebetiko is revived 

in an authentic approach, to Syros
Appearing: 
Maria Pantelaki (singer)
Athina Anastasopoulou (singer)
Giorgos Tryferopoulos (piano-vocals)
Grigoris Tryferopoulos (guitar – vocals)
Marios Karagiozoglou (bouzouki)
Dimitris Mikrou (guitar – vocals)
Dimitris Belelis (bouzouki- vocals)

22:00 Foinikas Promenade (square) 
Free entrance 

Sunday 2/9/2018
Antonis Ainitis- Anthi Michou band                 

Antonis Ainitis is a unique singer- per-
former extremely skillful in bouzouki, 

with a distinctive authentic style, well known 
from his unique performances in Athens 
and Piraeus
Anthi Michou is an exceptional folklore 
singer who has long served rebetiko songs, 
consistently, with integrity and high sensi-
tivity for many years. 
Participate:  
Dimitris Koukoulitakis (guitar)
Vasilis Dolias (bouzouki)
Alekos Varanakis (accordion)
Andreas Prekas (violin)

21:30 Tsiropina Mansion – Posidonia 
Entrance fee: 5 euro 

29/08 – 02/09
Folklore musical instruments 
exhibit, from well-known  
Greek luthiers  

Participate (in random order): 
Nikos Fronimopoulos, Tasos Katsifis, Gian-
nis Karvounis, Karolos Tsakirian, Nikos 
Paisios, Giannis Tsoulogiannis, Panagiotis 
Stamkos, Giorgos Karellas, Andreas Del-
lios, Adonis Goulielmos, Athanasia Bolia.

Hermoupolis, Miaouli sq. -  (ex) Pantheon       
Hours : 10:30-14:00 & 18:00-21:30

Sunday 2/9 :  
10:30-14:00 & 18:00-20:00
Free entrance 

Tickets are available for sale 
at Apollo theater (22810 85192) 
and Cyclades Chamber (22810 82346)

Seek for more information in our facebook page: Rebetiko festivalThere is free entrance 
to all festivities 
unless otherwise stated.  
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