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Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε όλους τους δημότες, τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Άνω
Σύρου «Στις γειτονιές του Μάρκου Βαμβακάρη».
Το προηγούμενο καλοκαίρι ο Δήμος και η Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση αγκάλιασαν μέσα από το φεστιβάλ τους συριανούς και
τους επισκέπτες και πέτυχαν το βασικό τους μέλημα, να ζωντανέψουν
τον οικισμό της Άνω Σύρου.
Οι φωνές των φίλων του Φεστιβάλ που σιγοτραγουδούσαν τους
σκοπούς των μουσικών, το κέφι και οι χοροί που χορέψαμε όλοι μαζί
σαν μια παρέα, μας μετέφεραν σε κόσμους ονειρικούς, σε κόσμους με
άρωμα από το χθες, το σήμερα, το αύριο.
Αυτά τα γεμάτα ιστορία σοκάκια θα γεμίσουν σύντομα με μουσικές,
με χορούς και με γέλια και όλοι μαζί πάντα με σεβασμό στην παράδοση θα δώσουμε ένα δυνατό παρόν στις εκδηλώσεις.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού η Άνω Σύρος θα ντυθεί
γιορτινά και θα φιλοξενήσει μια πληθώρα πολιτιστικών δρώμενων.
Συναυλίες, παραμύθια, αφηγήσεις ακόμα και νεανικά πάρτι θα φιλοξενηθούν στα σοκάκια, στα σκαλάκια, στις πλατείες, στις αυλές, στο
σχολείο και σε πολλά άλλα σημεία του οικισμού.
Το μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη καθημερινά θα ανοίγει την πόρτα
του σε όσους θέλουν να μάθουν κάτι περισσότερο για το μεγάλο αυτό
ρεμπέτη που σήμερα δίνει και το όνομά του στο Φεστιβάλ.
Παράλληλα η Έκθεση Παραδοσιακών Επαγγελμάτων & το Ιστορικό
Αρχείο του Δήμου εμπλουτίστηκαν και είναι έτοιμα να μας επιτρέψουν ένα ταξίδι στην ιστορία του τόπου μέσα από την επίσκεψή μας
εκεί. Οι μικροί και μεγάλοι μας φίλοι όμως δεν θα πρέπει να παραλείψουν να επισκεφθούν και το Ενυδρείο στο Κίνι για να γνωρίσουν τον
θαλάσσιο κόσμο του Αιγαίου.
Παράλληλα το καλοκαίρι στα χωριά του Δήμου θα μπορούμε να
γιορτάσουμε στο πανηγύρι του Αγ. Πέτρου στο Κίνι στις 3 Ιουλίου, στο
παραδοσιακό πανηγύρι στον Πάγο στις 14 Αυγούστου και σε μουσικές βραδιές με τη συντροφιά του φεγγαριού στο Γαλησσά.
«Οι γειτονιές του Μάρκου Βαμβακάρη» από την πρώτη χρονιά απέκτησαν μια πολύ σημαντική δυναμική που προέκυψε από την
αγάπη των φίλων και υποστηρικτών τους. Η δυναμική αυτή μας δίνει
την ώθηση να συνεχίζουμε και επιδεικνύοντας πάντα τον ανάλογο
σεβασμό στο λαϊκό πολιτισμό του νησιού, να σας προσφέρουμε ένα
πολύ δυνατό και σημαντικό πολιτιστικό δρώμενο στον οικισμό της
Άνω Σύρου.

Φώτης Ξαγοράρης
Δήμαρχος Άνω Σύρου

Τα φώτα ανάβουν, το σκηνικό αποκαλύπτεται, η γειτονιά γιορτάζει.
Μια πανδαισία ήχων ξεπηδά από μουσικούς που έδωσαν τη ζωή
τους στον ανιδιοτελή κόσμο της δημιουργίας.
Ο ελληνικός πολιτισμός από τις λαμπερές σελίδες της αρχαιότητας
και καθόλη τη διαδρομή του έως τη σύγχρονη δημιουργία, μας ενεργοποιεί.
Η μορφή του Μάρκου συμβολίζει τον καλλιτέχνη που φέρει όλον
αυτόν τον πολιτισμό, τον φιλτράρει μέσα από μια γήινη αυθεντικότητα,
αναζητώντας τις δικές του αλήθειες και τον αναδημιουργεί με ελάχιστα, προσφέροντάς μας αριστουργήματα.
Οι οικουμενικές αξίες, τα διεθνή διαχρονικά καλλιτεχνικά ρεύματα
και οι νέοι του τόπου που δίνουν τη δική τους συνέχεια, μας εμπνέουν.
Η Άνω Σύρα έχει δώσει με τον πολιτισμό της το μέτρο της απλότητας, της ανθρώπινης δημιουργίας και της συλλογικότητας. Αυτό το ίδιο
σκηνικό, με τα γραφικά σοκάκια, τα σπίτια σε ανθρώπινο μέτρο και με
τις αξίες της γειτονιάς αποτελούν το πιο ιδανικό φόντο για να στηθούν
παραστάσεις που αφορούν και συγκινούν όλους μας ως πολίτες του
κόσμου.
Τα τραγούδια και οι παρέες στα στέκια, οι παραμυθάδες, οι χορευτές,
οι παιχνιδιάτορες, οι ντελάληδες του ωραίου και οι ποιητές στήνουν
γιορτή με παλμό κοινωνικής συνοχής, δίνοντας ελπίδα και προοπτική.
Αυτό το Καλοκαίρι φιλοξενούμε σπάνιες φωνές, σπουδαίους σολίστες, μουσικές παρέες που αντέχουν και ανοίγουν δρόμους, ενώ δικό
τους χώρο έχουν αφηγήματα ξεγνοιασιάς, ορθού λόγου και ποιητικότητας.
Παραστάσεις και θεάματα σε πρώτη προβολή, νέες προτάσεις που
αγκαλιάζουν μικρούς και μεγάλους, σε ένα ειδικά σχεδιασμένο πλαίσιο, που αναδεικνύει τα ιδιαίτερα στοιχεία της κάθε βραδιάς.
Ζήστε μαζί μας τις εκδηλώσεις μία-μία ξεχωριστά, αλλά δείτε τις και
ως συνολική πρόταση/έξοδο προς μία νέα πραγματικότητα, όπου ο πολιτισμός θα βιώνεται στην καθημερινότητά του.
Οι πολλοί φίλοι από την περυσινή περίοδο που είναι και τώρα κοντά
μας, το ξέρουν καλά.
Οι καλοκαιρινές μας νύχτες είναι πιο φωτεινές.
Οι παραστάσεις ξεκινούν.
«Οι γειτονιές του Μάρκου Βαμβακάρη» είναι εδώ.
Ας τις χαρούμε!

Θέμης Ροδαμίτης
Καλλιτεχνικός Διευθυντής

M E M O R A N D U M
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Καμάρα
Δημ. Σχολείο Άνω Σύρου
Πιάτσα
Παραδοσιακός Μύλος
Ι.Ν. Αγ. Τριάδας
Μεζεδοπωλείο
«Φραγκοσυριανή»
Πηγή Αγίου Αθανασίου
Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη
(Μονή Καπουκίνων)
Καφενείο «Απάνω χώρα»
Ι.Ν. Αγ. Νικολάου
του φτωχού

11.
12.
13.
14.
15.
16.

Πλατεία Δον Ι. Δαλέζιου
Ταβέρνα «Λιλής»
«Συριανών καφεποτείο»
Καφενείο «Απανωχωρίτισσα»
Μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη
Ιστορικό Αρχείο Δήμου Άνω
Σύρου & Έκθεση Παραδοσιακών Επαγγελμάτων
17. Καθεδρικός Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου
& Κέντρο Ιστορικών Μελετών
Καθολικής Επισκοπής Σύρου
18. Δημαρχείο Άνω Σύρου
19. Είσοδοι οικισμού και parking

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
Μουσείο Μάρκου Βαμβακάρη, Ιστορικό Αρχείο Δήμου Άνω Σύρου
& Έκθεση Παραδοσιακών Επαγγελμάτων
Καθημερινά 10:30 - 14:30 & 19:00 - 23:00
Ενιαία Είσοδος: 2 ευρώ
Κέντρο Ιστορικών Μελετών Καθολικής Επισκοπής Σύρου
Καθημερινά 18:30 - 21:30
Είσοδος: 1 ευρώ
Ενυδρείο Δήμου Άνω Σύρου (Κίνι)
Τρίτη - Κυριακή 10:30 - 14:30 & 17:00 - 21:00 | Δευτέρα κλειστά
Είσοδος: 2 ευρώ
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Εισιτήριο: 10 ευρώ
Φοιτητικό/Μαθητικό Εισιτήριο: 5 ευρώ
Εισιτήριο Διαρκείας: 30 ευρώ
Προπώληση εισιτηρίων: στο Κέντρο Πληροφόρησης στην "Καμάρα" (22810
83900) και στο Περίπτερο Πληροφοριών στην Πλατεία Μιαούλη.
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Εκτελούνται δρομολόγια του ΚΤΕΛ από την αφετηρία στην Ερμούπολη για την
Άνω Σύρο (Καμάρα - Πάνω Τέρμα). Για αναλυτικές πληροφορίες τηλεφωνήστε
στο 22810 82575.
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Πέμπτη 24 Ιουνίου,
Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου

Τρίτη 29 Ιουνίου,
Μονή Καπουκίνων

20:30 Τα παιδιά ανοίγουν τη γιορτή…
Το εργαστήρι λαϊκής μουσικής της Σύρου υπό τη διεύθυνση του Αρίστου Βαμβακούση παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στους συνθέτες και
στους οργανοπαίχτες του μπουζουκιού του ρεμπέτικου τραγουδιού.

20:00 Οι γειτονιές της Άνω Σύρου και η αμφίδρομη σχέση
τους με το Καθολικό στοιχείο.
Εκκλησιαστική μουσική - Αναδρομή στον 20ο αιώνα (1910-2010).
Επιμέλεια: Γιάννης Ρούσσος & Ελπίδα Ρηγούτσου
Κείμενα - Αφήγηση: Ελπίδα Ρηγούτσου
Εκκλησιαστικό όργανο: Γιάννης Ρούσσος
Πηγές πληροφοριών και υλικού: Αδ. Φραγκίσκος, Ελπίδα Ρηγούτσου, Κώστας Ραουζαίος
Συμμετέχουν σύνολα των χορωδιών Γαλησσά και Άνω Σύρου.

21:30 Προβολή της πολυβραβευμένης ταινίας «Babam ve
Oğlum» (My Father and My Son) του Τούρκου σκηνοθέτη Çağan
Irmak που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η ταινία
προβάλεται με αγγλικούς υπότιτλους.
Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα
Είσοδος ελεύθερη

Δευτέρα 28 Ιουνίου,
Καφενείο "Απάνω Χώρα"
21:30 Μουσικές παρέες γράφουν ιστορία...
Ρεμπέτικα τραγούδια του Μάρκου Βαμβακάρη και του Γιώργου
Μπάτη.
Παίζουν οι: Ειρήνη Σιγάλα (κιθάρα, τραγούδι, κρουστά), Ρενάτα
Μπάρμπαρη (μπαγλαμάς), Βαγγέλης Μπιρμπίλης (μπουζούκι, τραγούδι), Αλφρέδος Δελιβέρτης (κιθάρα, τραγούδι), Γιώργος Βουτσίνος
(μπουζούκι), Βενέδικτος Ρούσσος (μπουζούκι)

Είσοδος ελεύθερη

Τετάρτη 30 Ιουνίου,
Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου
21:00 FILM NOIR quartet
Μια περιπλάνηση στις φόρμες της σύγχρονης παγκόσμιας μουσικής
δημιουργίας (από Θεοδωράκη και Χατζιδάκι, στον Piazzola, και από
κει στον Keith Jarrett και Brad Mehldau ως την παράδοση). Καθώς
και συνθέσεις που κυκλοφορούν στο νέο δίσκο του συγκροτήματος
με τίτλο «Film Noir».
Μαρία Ρεμπούτσικα (βιολί,τραγούδι), Ανδρέας Συμβουλόπουλος (πιάνο), Θανάσης Σοφράς (κοντραμπάσο), Γιάννης Ρούσσος (τύμπανα)

αλ

Είσοδος 10€ και 5€

σ τό σου το 'κανα, πατρίδα μου Σύρα μου τ’ όνομά σου | Μία φούντωση, μια φλόγα που’ χω μέσα στην καρδιά λες κα ι μ

γ κά και μέρα νύχτα λιώνω | Βρε, της άναψε φωτιά η εμορφιά μου και μ' αγαπά και μου ξηγιέται στο εντάξει | Αγγελ ο κ

ου

α μ ωμένη μου και λαμπαδόχυτή μου oμορφονιά της μάνας σου και συντροφιά δική μου | Μ’ έβγαλες απ’ τα σπλάχνα σου, βρε Σύρα μου μέσα από την καρδιά σου και ξ α κ

ά γ ια μου’ χεις κάνει Φραγκοσυριανή γλυκιά λες και μάγια μου ’χεις κάνει Φραγκοσυριανή γλυκιά | Μάγκα, τσαχπίνη, σ' αγαπώ, ποτέ δε μετανιώνω γιατί με σένα έχω ν τ
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Πέμπτη 1 Ιουλίου,
Μεζεδοπωλείο "Φραγκοσυριανή"
21:30 Οι "Πεμπτιανοί" παίζουν Βαμβακάρη.
Οι «Πεμπτιανοί» -η πιο σταθερή εν δράσει συντροφιά του τόπουπαίζουν και τραγουδούν Μάρκο σε ήχο φυσικό. Τιμητική παρουσία
ο αγνός ρεμπέτης Γουίλυ.

Παρασκευή 2 Ιουλίου,
Πιάτσα

Δευτέρα 5 Ιουλίου,
Καμάρα
20:00 Δελτίο ειδήσεων: Μουσικά νέα της Σύρου
Οι δημιουργοί του νησιού σε ενορχήστρωση της Φιλαρμονικής της
Ερμούπολης διηγούνται μια σύγχρονη μουσική άποψη της Αρχόντισσας των Κυκλάδων. Υπό τη διεύθυνση της Alice Labarche, θα
παρουσιαστούν έργα των Νίκου Κυπουργού, Μάνου Ελευθερίου,
Σοφοκλή Κοσκινά, Πάνου Δραμυτινού και Γιώργου Μπάιλα.
Είσοδος ελεύθερη

20:00 Βραδιά τσαμπούνας.
Από τους παλαιότερους στους νεώτερους οργανοπαίχτες... Δεξιοτέχνες
του οργάνου επί σκηνής παρουσιάζουν, συνομιλούν, αυτοσχεδιάζουν!
Επιμέλεια: Τάσος Αναστασίου, Προϊστάμενος πολιτιστικού τμήματος
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κυκλάδων.
Είσοδος ελεύθερη

Κυριακή 4 Ιουλίου,
Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου
21:00 Με τα φτερά του αυτοσχεδιασμού….
Ο Νίκος Τουλιάτος (κρούστα), ο Simone Mongelli (κρουστά), και
ο David Lynch (σαξόφωνο, κρουστά) συμπράττουν για "τις γειτονιές
του Μάρκου Βαμβακάρη" με όχημα τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό ταξιδεύοντας ηχητικά από τις παραδόσεις του κόσμου μέχρι τις πιο
σύγχρονες φόρμες.

Τετάρτη 7 Ιουλίου,
Πλατεία Εθνομάρτυρα Ι. Δαλέζιου
20:00 Με τον ενθουσιασμό των χεριών μας!
Δημιουργούμε και κατασκευάζουμε το δικό μας κόσμο (για παιδιά
από 5 έως 15 ετών).
Αφήγηση παραμυθιού από τη Γεωργία Ματσούκα.
Συμμετέχουν: Κατερίνα Ρούσσου, Χρυσάνθη Ζαράρη, Σοφία Τριγώνη, Μιρέλλα Μιχαήλ, Lucy Aprahamian.
Είσοδος ελεύθερη

Είσοδος 10€ και 5€

ν η Χάρβει θα διώχνει τις μπασκίνες | Όσο είναι η νύχτα σκοτεινή, σκοτεινή έτσι ‘ναι κι η καρδιά μου και σαν τ η

σ ιγανή βροχή τη βροχή τρέχουν τα δάκρυά μου | Μου το ‘πανε οι μάγισσες κι’ όλες οι καφετζούδες μου το ‘πε μια απ’ την Αίγυπτο με τις μακριές πλεξούδε ς |

Α φού το θέλεις κάψε με για να σου φύγει τ’ άχτι την άμοιρη μου την καρδιά κάφτην να γίνει στάχτη | Η Γκρ έ τ α

Γ κάρμπο, μάγκα μου, θ' ανάβει το τσιμπούκι κι ο Ζακ Κιεπούρα στη γωνιά θα παίζει το μπουζούκι Ο Τζίμι Λόντος για νταής θα κάθεται στις τσίλιες κι η Λί λ ι α

α σου, μελαχρινό, και τ' άσπρο σου χεράκι όλα αυτά μικρούλα μου, μελαχρινό, μ' λιώνουν κι έχω μεράκι | Θα ’ρθω ν
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Παρασκευή 9 Ιουλίου,
Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου

Δευτέρα 12 Ιουλίου,
Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου

21:00 Η Ανατολή συναντά τη Δύση
Τρία έργα του συνθέτη Γιώργου Κουμεντάκη με την Μάρθα Μαυροειδή στο λαούτο και το κουαρτέτο εγχόρδων της Ορχήστρας των
Χρωμάτων: Οδυσσέας Κορέλλης (Α βιολί), Φράντς Σεστάνι (Β βιολί), Ηλίας Σδούκος (βιόλα), Βαγγέλης Νίνα (βιολοντσέλο)
Θα παιχτούν τα έργα:
m Typewriter Tune για λάφτα (καρσιλαμάς και συγκαθιστός)
m Typewriter Tune για βιολί (σέρρα: ο ποντιακός πυρρίχιος)
m Point of No Return για κουαρτέτο εγχόρδων (ζεϊμπέκικο και αμανές)
Βασίζεται σε δυο σμυρναίικα τραγούδια που τραγουδούσε η Μαρίκα
Παπαγκίκα: "Μανάκι μου, μανάκι μου" και "Σμυρναίικο μινόρε". Τη
συναυλία συμπληρώνει πρόγραμμα για λάφτα, καθώς και έργα των:
Νίκου Σκαλκώτα (ελληνικοί χοροί), Αιμιλίου Ριάδη (ρεμπέτικο), Μιχάλη Αδάμη (κωίτικα II), Γιάννη Δροσίτη (νησιώτικα)
Προλογίζει ο Γιώργος Κουμεντάκης.

21:00 Νεανικά γκρούπ από τη Σύρο κάνουν πάρτι
Μια ανατρεπτική βραδιά με πολύ κέφι και χορό.
Συμμετέχουν οι:
m Marinella σε ρυθμούς rock: Γιώργος Περρής (lead vocals),
Γιώργος Λουδάρος (guitar, bass, vocals), Μάκης Πρίντεζης (guitar,
bass), Πέτρος Βαρθαλίτης (keyboards, bass, vocals), Κώστας Βόικος
(drums), Γιώργος Πασσάς (tenor saxophone).
m Lerotica σε ρυθμούς swing: Λευτέρης Βαρθαλίτης (double bass),
Αντώνης Αρφάνης (κιθάρα), Μανώλης Δασκαλάκης (κιθάρα), Ρεγγίνα Σόφου (βιολί), Μαρία Κουσουλάκου (φωνή).
m Νέα Τάξη Πραγμάτων (ΝΤΠ) σε ρυθμούς hip-hop: Χρήστος
Πανοηλίας & Ιωσήφ Πρίντεζης.
m Αυτοσχεδιασμοί από τους μουσικούς: Σοφοκλή Κοσκινά, Στέφανο
Λαρεντζάκη, Γιάννη Λιανό, Θωμά Κόγια, Γιάννη Ανδρειωμένο, Γιώργο Ρούσσο, Πάνο Δραμυτινό, Έφη Πανοπούλου, Γιώργο Πασσά.
m Συμμετοχή της Χοροθεατρικής Ομάδας "Ακροποδητί" με κινησιολογικό αυτοσχεδιασμό από τις Νεφέλη Οικονόμου και Αντιγόνη
Χούνδρη.

Είσοδος 10€ και 5€

Είσοδος 5€ με ποτό

Σάββατο 10 Ιουλίου,
Συνάντηση στο προαύλιο του Αγίου Γεωργίου
17:00 Σεργιάνι στα σοκάκια της Απάνω Χώρας...
Oργανωμένος περίπατος στα σοκάκια της Άνω Σύρου με τον κ. Αχιλλέα Δημητρόπουλο.

π ως βρω παρηγοριά | Και κάθε βράδυ περπατώ, τα πίνω και παραπατώ Εμέθυσα, ξεμέθυσα και μαύρο δάκρυ για σ

στις γειτονιές του Μάρκου Βαμβακάρη

μή

α σε ανταμώσω κάτω στην ακρογιαλιά Θα ήθελα να σε χορτάσω όλο χάδια και φιλιά | Την αθώα την καρδιά μου μου την έκανες κομμάτια και γυρίζω νύχτα μέρ α

ά
έ ν α έχυσα | Σύρα η απάνω χώρα σου, βρε Σύρα μουμε την ανηφοριά σου με τα πολλά σκαλάκια σου, βρε Σύρα μου και με τον Σαμπαστιά σου | Τα τρυφερά χειλ κ ι

ο υ ’ρθει συγκοπή | Αχ βρε κοπελίτσα μου, όπου πάω σε γυρεύω Άσπρη φραντζολίτσα μου μέρα νύχτα σε ζητώ | Δεν είν ' ζ

ή να σ' αγαπώ κι εσύ να με πληγώνεις και το φτωχό μου το κορμί σαν το κερί να λιώνεις | Μόνο δυο γλυκά φιλιά σου, πίστεψε, σαν πιω Φτάνουνε, σκληρή κοπέλα, για ν α
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Τρίτη 13 Ιουλίου,
Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου

Τετάρτη 14 Ιουλίου,
Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου

21:00 Salonumuz Klimalidir
Οι Salonumuz Klimalidir παίζουν δικές τους συνθέσεις αλλά και
διασκευές με ηλεκτρικό ήχο σε συνδυασμό με ελληνικά και βαλκανικά στοιχεία.
Το συγκρότημα αποτελούν οι: Μάνος Αλιγιζάκης (πιάνο/organ, κλαρίνο, ακορντεόν, φωνή), Γιώργος Μανουσέλης (ακουστική κιθάρα,
μπάντζο, μπουζούκι, φωνές), Θεοδόσης Νικολετόπουλος (ηλεκτρικό μπάσο, φωνές), Βαγγέλης Τόμπρος (ντραμς), Δημήτρης Μεντής
(ηλεκτρική κιθάρα, φωνή), Γιώργος Φασόλης (κρουστά)

21:30 Το χρονικό ενός έρωτα
Tango - Fados - Ρεμπέτικα...
Τρεις διαφορετικές κουλτούρες επί σκηνής σε μια συγγενική συνύπαρξη ανάμεσα σε ποιήματα Καβάφη, Πεσσόα και Μπόρχες.
γυναίκα, άνδρας, έρωτας,
πάθος, έγκλημα, θάνατος,
ουτοπία, λήθη, ελευθερία…
Ο Πορτογάλος Andre Maia τραγουδά fados, η Ειρήνη Δασκαλάκη
τραγουδά tango και όλοι μαζί ρεμπέτικα στη γειτονιά του Μάρκου.
Αναστασία Γεωργάκη (ακορντεόν), Αλέξανδρος Καψοκαβάδης (κιθάρα, τζουράς, πολίτικο λαούτο)

Είσοδος 5€ με ποτό

Τετάρτη 14 Ιουλίου,
Προαύλιο Αγ. Νικολάου
20:00 Ίχνη του Ανέμου...
Τρεις ποιητές ταξιδευτές περνούν από τη Σύρο:
Νίκολας Κάλλας - Αρθούρος Ρεμπώ - Νίκος Καββαδίας
Αφήγηση: Γεωργία Ματσούκα, Θάνος Θραψιάδης
Συμμετοχή - Τραγούδι: Γιώργος Μπάιλας

Είσοδος 10€ και 5€

Πέμπτη 15 Ιουλίου,
Ταβέρνα "Λιλής"
21:30 Από το Μάρκο έως τον Άσιμο
Ρεμπέτικη βραδιά με τους Γιάννη Λιανό (μπουζούκι), Αλφρέδο Δελιβέρτη (κιθάρα) και Δέσποινα Μοσχοπούλου (τραγούδι).

Είσοδος ελεύθερη

γ ι ατρευτώ | Μάνα το σεντονάκι μου, χαλάλι στο ξενάκι μου μανούλα μου τον αγαπώ και ντρέπουμαι να σου το ‘πω | Μ έ σ

ω

α σ τη συνοικία σου με όλους θα μαλώσω κι από το σόι που ‘μπλεξα γρήγορα να γλιτώσω | Θα σε πάρω να γυρίσω Φοίνικα, Παρακοπή Γαλησσά και Nτελαγκράτσια και α ς μ

Κυριακή 18 Ιουλίου,
Πηγή Αγίου Αθανασίου
19:30 Στην Πηγή, στον Άγιο Θανάση
Σαν ονειροπόλοι γυρολόγοι της εποχής του ’50, θα αναβιώσουμε
στην πιάτσα της Απάνω Χώρας εικόνες από τους καφενέδες, τις ταβέρνες, τα επαγγέλματα που χάνονται, παρέα με τον άνεμο και τα
φαντάσματα, τις μουσικές και τα τραγούδια.

στις γειτονιές του Μάρκου Βαμβακάρη

δήσει παραδοσιακά τραγούδια.
Αφηγητές από τις ομάδες παραμυθιών των Κ.Α.Π.Η. Ερμούπολης
και Άνω Σύρου.
Μουσική επιμέλεια: Αποστόλης Μάρης (κανονάκι)

Δευτέρα 19 Ιουλίου,
Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου

Για όλα φταίει η νοσταλγία... Ανοιχτή πρόσκληση στους διαχρονικούς εκδρομείς και στους αιώνιους έφηβους.
Αφηγούνται η Νένα Μεντή και η Λουκρητία Δούναβη.
Μαζί μας οι μουσικοί: Κλέαρχος Καραγιαννίδης και Νίκος Απέργης.
Ελαφρά και ρεμπέτικα τραγούδια μιας εποχής τραγουδούν η Χρυσούλα Κεχαγιόγλου, η Ρένα Βέργου, η Ειρήνη Σιγάλα, η Χρυσάνθη
Ζαράρη.

21:30 Κάτω από τον ζεστό ουρανό της μουσικής
Η Fide Koksal από τη Σμύρνη ερμηνεύει έντεχνα και παραδοσιακά
ελληνικά και τούρκικα τραγούδια καθώς και άλλα πάνω σε κοινές
μελωδίες των δυο λαών. Συνοδεύουν οι: Αντώνης Απέργης (ούτι,άταστη κιθάρα), Censi Hakan (βιολί), Γιώργος Στογιώργης (κανονάκι,
κιθάρα), Γιάννης Παπαγιαννούλης (κρουστά).

Είσοδος ελεύθερη

Είσοδος 10€ και 5€

Δευτέρα 19 Ιουλίου,
Καφενεία "Απανωχωρίτισσα"
& "Συριανών Καφεποτείο"
20:00 Αφηγήσεις παραμυθιών
Γνήσιοι αφηγητές λένε παραμύθια σε αιγιοπελαγίτικο τοπίο. Αφηγούνται τα παραμύθια που άκουσαν κι αυτοί από τους προγόνους
τους. Ξαναθυμούνται τους θρύλους του νησιού για νεράιδες και ξωτικά. Η μουσική συνοδεύει τα λόγια και αφηγείται με τον δικό της
τρόπο τις ιστορίες του ανθρώπου.
Ο καθένας είναι ευπρόσδεκτος να πει ένα παραμύθι και να τραγου-

Τρίτη 20 Ιουλίου,
Προαύλιο Αγ. Τριάδας
20:00 Ποίηση και Μουσική: Οι δίδυμες αδερφές
Ο Τίτος Πατρίκιος διαβάζει ποιήματά του. Τον ποιητή συνοδεύει με
φλάουτο η Κερασία Κασαρτζή.
«Αν ήμουν πιο καλός ποιητής, θα ταίριαζα γυμνά τα ονόματά σας σε μιαν
ατέλειωτη να προϋπαντάει το μέλλον με μόνη τη δική τους μουσική»
Είσοδος ελεύθερη

κ α βγαίνουμε στην πιάτσα σαν τους κάνουμε στραπάτσα | Με πλάνεψες μποέμισσα με την τρελή ματιά σου με τα πολλά τα χάδια σου και τη γλυκιά μιλιά σου |

ν τάδες όμορφες γλυκές τώρα ποιος θα σου κάνει ποιος θα σου λέει μικρούλα μου γλυκά το νάνι-νάνι | Είσαι α φ ρ

στις γειτονιές του Μάρκου Βαμβακάρη

θ υμηθούμε τα παλιά, πατρίδα μου να φύγουν τα φαρμάκια | Έξι γκόμενες αφράτες έμορφες και μαυρομάτες τσ ά ρ

Κα

α

ά τ η σαν φραντζόλα, σαν το χάσικο ψωμί όποιος σε κοιτάζει εσένα, τόνε ζώνουν οι καημοί | Ν’ ακούσουν όλοι οι Συριανοί, βρε Σύρα μου τραγούδια με μεράκια ν

Τετάρτη 21 Ιουλίου,
Σκαλάκια Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου

Σάββατο 24 Ιουλίου,
Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου

20:00 Συνάντηση Γέλιου
Ένα ασυνήθιστο πρωτοποριακό ταξίδι με τους "Greek Laughers".
Συντονίζει η Βηθλεέμ Μπαλτζή. Γέλιο χωρίς αιτία που έρχεται από
το βαθύτερο εαυτό μας και είναι ο μαγικός τρόπος μετάλλαξης της
επιθετικότητας μας σε εγκαρδιότητα, αποδοχή και αγάπη.

21:00 Το συγκρότημα «Τρίφωνο»
Η Ερωφίλη, ο Νίκος Κουρουπάκης και ο Δημήτρης Υφαντής, ερμηνεύουν τραγούδια των Pink Floyd, των Beatles και των Σαββόπουλου, Χατζιδάκι, Θεοδωράκη και παραδοσιακά καθώς και Κραουνάκη,
Αντύπα, Δήμητρα Γαλάνη, Λίνα Νικολακοπούλου, Goran Bregovic,
Leonard Cohen.

21:00 Επιστολές προς νεότερους πολίτες
«…Καταφέραμε (ή και προσπαθήσαμε) να γίνουμε ένα σωρό πράγματα:
μεγάλοι, αριστεροί, δεξιοί, επαναστάτες, πετυχημένοι· ακόμα και αν αυτό
σημαίνει να πατάς επί πτωμάτων… Φοβηθήκαμε να κοιτάξουμε τους εαυτούς μας στον καθρέφτη… Νοιώσαμε ντροπή για τον ξένο που κρύβουμε
μέσα μας τη στιγμή που εκείνος απλά θέλει μια αγκαλιά… Μπλεγμένοι ο
καθένας στις ταμπέλες του, προσευχόμαστε και σκοτώνουμε σε αυτή την
άσχημη πόλη που μας πονάει και μετά κλαίει…»
Ο Βαγγέλης Ντουμανάς (τραγούδι, κιθάρα) και ο Ηλίας Κουλούρης
(τραγούδι, πλήκτρα) παίζουν: Κ. Βήτα, Παυλίδη, Αγγελάκα και οι Επισκέπτες, Active Member, Βελιώτη, Σιδηρόπουλο, Αλκίνοο Ιωαννίδη,
Θ. Παπακωνσταντίνου, Μάλαμα, Χαΐνηδες, Λοΐζο, Σαββόπουλο, The
Boy, Άσιμο, Θεοδωράκη.
Είσοδος ελεύθερη

Είσοδος 10€ και 5€

Κυριακή 25 Ιουλίου,
Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου
21:00 Ο κόσμος των ονείρων»
Νότης Μαυρουδής - Παναγιώτης Μάργαρης
Δυο κιθάρες απλώνουν φτερά πάνω σε μουσικές Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Τσιτσάνη, Βαμβακάρη, Καραΐνδρου, Νίνο Ρότα, Νίκολα
Πιοβάνι, Άστορ Πιατσόλα σε μουσικές από τον κινηματογράφο, μελωδίες από τη Λατινική Αμερική και από όπου αλλού η μουσική
συνδέθηκε με την ευαισθησία των ανθρώπων.
Είσοδος 10€ και 5€

τα καλά που κάνουν | Εγώ φτωχός γεννήθηκα τον κόσμο έχω γνωρίσει Μέσα απ’ τα φύλλα της καρδιάς εγώ έχω μαρτυρήσει | Σ’ είκοσι χρόνια δυο φορέ ς ,

β ρ ε Σύρα μου ήρθα να σ’ αντικρύσω και με το μπουζουκάκι μου, πατρίδα μου γλυκά να τραγουδήσω | Το βρά δ υ

στις γειτονιές του Μάρκου Βαμβακάρη

π'
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ύ ρ α, γεια σου Μάρκο από τη Σύρα | Όσοι γίνουν πρωθυπουργοί όλοι τους θα πεθάνουν τους κυνηγάει ο λαός α

τ ο καδέλι μου το τσάκωνα στα χέρια Μόνο που δεν κουβάλησα τ’ Αγιού Γιωργού ξεφτέρια | Τοκ και πάλι κάτω, το ποτήρι μου γεμάτο άλλοι με κρασί και μ π
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Πέμπτη 29 Ιουλίου,
Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου
21:00 Ρεσιτάλ Φλαμένγκο
Πάθος, φλόγα, μεσογειακό ντουέντε, για όσους αναζητούν τον έρωτα στα λαϊκά μονοπάτια της μουσικής.
Η κοπέλα περπατάει στο μέτωπό μου.
Ω, το αρχαίο συναίσθημα!
Μελαχρινή γεμάτου φεγγαριού.
Τι θέλεις με τον πόθο μου;
Τραγουδά η ισπανίδα Gurra Suarez. Κιθάρα παίζει ο Γιώργος Βαλίρης. Χορεύει η Ελένη Γιαννοπούλου.
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λούρης (λαούτο).
Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό
Σύλλογο Κρητών Σύρου. Συμμετέχει το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου. Στη βραδιά θα προσφερθεί κέρασμα.
Είσοδος 10€ και 5€

Σάββατο 31 Ιουλίου,
Συνάντηση στο προαύλιο του Αγίου Γεωργίου
17:00 Σεργιάνι στα σοκάκια της Απάνω Χώρας...
Oργανωμένος περίπατος στα σοκάκια της Άνω Σύρου με την κ. Μαρίζα Δαλεζίου.

Είσοδος 10€ και 5€

Σάββατο 31 Ιουλίου,
Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου

Παρασκευή 30 Ιουλίου,
Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου
21:00 Συναυλία με τον Ψαραντώνη
Από τις κοφτές πλαγιές των βουνών της Κρήτης, το λυρικό ψιθύρισμα της λύρας, το μουρμούρισμα των κουτσουναριών, το κελάιδισμα
των πουλιών, τον ήχο του φιαμπολιού των βοσκών του Ψηλορείτη,
στη γειτονιά του Μάρκου. Οι πανάρχαιοι μύθοι, ξεπηδούν μέσα από
το δοξάρι του Αντώνη Ξυλούρη (Ψαραντώνη).
Ένας φόρος τιμής στους λαϊκούς αυθεντικούς δημιουργούς Νίκο
Ξυλούρη και Μάρκο Βαμβακάρη.
Παίζουν οι μουσικοί: Ψαραντώνης (τραγούδι, λύρα, μαντολίνο,
τζουράς), Νίκη Ξυλούρη (τραγούδι, τύμπανα, στάμνα), Λάμπης Ξυ-

21:00 Μεσογειακή Αύρα
Από την Κύπρο και την Κρήτη, μέχρι το Γιβραλτάρ και ένα αφιέρωμα
στο Μάρκο Βαμβακάρη.
Παίζουν οι μουσικοί: Γιώργης Κοντογιάννης - Κρής (τραγούδι, κιθάρα, ούτι, μπουζούκι, έγχορδα, νυκτά), Μαρία Παπανικόλα (τραγούδι), Βασίλης Μασσαλάς (κιθάρα), Simone Mongelli (κρουστά),
Ηλέκτρα Χρυσάνθου (χορός flamenco).
Είσοδος 10€ και 5€

ρι σου, να σε χαρώ και δως μου ένα, και δως μου ένα φιλάκι | Πρέπει να χτίσω ένα τζαμί για όλα τα δερβίσια κα ι μ

ο υ , βρε Σύρα μουμε την ανηφοριά σου με τα πολλά σκαλάκια σου, βρε Σύρα μου και με τον Σαμπαστιά σου | Στο Πατ έ λ

θύ

το Nιχώρι φίνα στην Αληθινή και στο Πισκοπιό ρομάντζα γλυκιά μου Φραγκοσυριανή | Δεν θα μάς δει άλλος κανείς μόνο το φε-, μόνο το φεγγαράκι Έβγα στο πα ρ α
ι, σ

ε κουπέ πολιτικό να 'ρχονται τα κορίτσια | Εγώ 'μαι μάγκας και νταής και θα 'ρθω να σε πάρω Ξέρεις για σένα επάλεψα εφτά φορές τον Χάρο | Σύρα η απάνω χώρ α σ
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Τετάρτη 4 Αυγούστου,
Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου

Τρίτη 24 Αυγούστου,
Σκαλάκια Δημοτικού Σχολείου Άνω Σύρου

21:00 Μουσική και Ποίηση
Ο Μιχάλης Σιγανίδης και οι Φίλοι Μίλτου Σαχτούρη παρουσιάζουν συνθέσεις Σιγανίδη με ποιήματα, πρόζες και αυτοσχεδιασμούς. Ακούγονται ποιήματα των: Μίλτου Σαχτούρη, Ομάρ Καγιάμ,
Ανδρέα Εμπειρίκου, Σάμιουελ Μπέκετ, Λέοντα Κουκουλά και στίχοι
του συνθέτη.

21:00 It’s only a paper moon
Ένα ρομαντικό μουσικό ταξίδι σε τόπους, εποχές και εσωτερικά τοπία, με την συντροφιά του φεγγαριού, τρεις βιρτουόζους μουσικούς
και μια σειρά από απρόβλεπτα τραγούδια των M. de Falla, G. Fauré,
K. Weill, Μ. Χατζιδάκι και επιλογές από τα ηχητικά πεδία της jazz,
electronic, rock και ethnic.

Παίζουν και τραγουδούν: Αλκ. Ιωαννίδης (φωνή, φλογέρες), Θ. Ρέλλος (σαξόφωνο, κλαρίνο, φωνή), Κ. Θεοδώρου (τύμπανα), Μ. Σιγανίδης (κοντραμπάσο, κιθάρα, φωνή), Χ. Λαμπράκης (νέι, πλήκτρα), Α.
Ανισέγκου (πιάνο).

Τραγούδι: υψίφωνος Μαρία Κανελλοπούλου
Βιολί/μαντολίνο: Τάσος Παπαστάμου
Πιάνο/πλήκτρα: Κώστας Ευαγγελίδης

Είσοδος 10€ και 5€

Πέμπτη 5 Αυγούστου,
Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου
21:00 Συναυλία Γιάννη Χαρούλη
Ο Γιάννης Χαρούλης αναζητά την προσωπική του κατάθεση, μας
ταξιδεύει με τα τραγούδια του στο νησί του, την Κρήτη και στις νησίδες των τραγουδιών με έντονο καλλιτεχνικό στίγμα. μας υποδέχεται στο δικό του κόσμο σε μουσικές ελλήνων και ξένων συνθετών.
Θα ακούσουμε τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία,
αλλά και ανέκδοτα κομμάτια που πρόκειται σύντομα να βρεθούν
στις καρδιές μας.

Είσοδος 10€ και 5€

Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου,
Δημοτικό Σχολείο Άνω Σύρου
21:00 Συναυλία Θάνου Μικρούτσικου - Χρήστου Θηβαίου.
Χόρεψε πάνω στο φτερό του καρχαρία...
Μια πρόταση για τις γειτονιές του Μάρκου Βαμβακάρη από δύο δημιουργούς που εμπνέονται από τη λαϊκή μας μουσική, χαράζουν την
προσωπική τους διαδρομή και καταθέτουν μια ξεχωριστή πρόταση.
Συμμετέχει ο Θύμιος Παπαδόπουλος στα πνευστά.
Είσοδος 15€ και 10€

Είσοδος 10€ και 5€

σ τό σου το 'κανα, πατρίδα μου Σύρα μου τ’ όνομά σου | Μία φούντωση, μια φλόγα που’ χω μέσα στην καρδιά λες κα ι μ

λγ κά και μέρα νύχτα λιώνω | Βρε, της άναψε φωτιά η εμορφιά μου Και μ' αγαπά και μου ξηγιέται στο εντάξει | Αγγελ ο κ

ου

α μ ωμένη μου και λαμπαδόχυτή μου oμορφονιά της μάνας σου και συντροφιά δική μου | Μ’ έβγαλες απ’ τα σπλάχνα σου, βρε Σύρα μου μέσα από την καρδιά σου και ξ α κ

ά γ ια μου’ χεις κάνει Φραγκοσυριανή γλυκιά λες και μάγια μου ’χεις κάνει Φραγκοσυριανή γλυκιά | Μάγκα, τσαχπίνη, σ' αγαπώ, ποτέ δε μετανιώνω γιατί με σένα έχω ν τ α

στις γειτονιές του Μάρκου Βαμβακάρη

m Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Απόλλων και σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερμούπολης, συναυλία - αφιέρωμα στο συνθέτη Νίκο Κυπουργό.
m Πριν από τις εκδηλώσεις θα προβάλλονται φωτογραφίες παιδιών
καθώς και φίλων της φωτογραφίας του νησιού.
m Στο κέντρο πληροφόρησης στην Καμάρα, θα εκτίθενται έργα ζωγραφικής των παιδιών του Δημοτικού σχολείου της Άνω Σύρου με
θέμα "Στις γειτονιές του Μάρκου Βαμβακάρη".
m Καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ θα προβάλλονται στο Μουσείο
Μάρκου Βαμβακάρη τα ντοκιμαντέρ:
«Οι τοίχοι που τραγουδούν», μια περιπλάνηση στον οικιστικό πολιτισμό της Άνω Σύρου βασισμένη σε αφήγημα της Λουκρητίας Δούναβη και σε σκηνοθεσία Τέου Ρόμβου και Νίκου Θεοδοσίου.
«Μ΄αρέσουν οι καρδιές σαν τη δική μου» για τον Μάρκο Βαμβακάρη
του Γιώργου Ζέρβα.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Φεστιβάλ
επικοινωνήστε καθημερινά, 10:30 - 14:30
και 19:00 - 23:00, στο τηλέφωνο 22810 83900.
m Θέλουμε ιδιαίτερα να ευχαριστήσουμε για την προσφορά τους κυρίους Θανάση Μαρτίνο και Πέτρο Βέττα, το ζεύγος Μιχάλης και
Μυρτώ Πατέρα, τις κυρίες Μαρίζα Δαλεζίου, Κατερίνα Ρούσσου και Μάγδα Πατέρα, τους κυρίους Γιώργο Βαφιά, Αχιλλέα
Δημητρόπουλο και Μάρκο Ξανθάκη και την Καθολική Επισκοπή Σύρου.
Ευχαριστούμε και όλους όσοι εργάστηκαν για αυτήν την προσπάθεια!
Σχ ε δ ί α ση : ca l a m a r i N . Ψ ιλλό πο υλο ς & Φ. Ρ ο ύσσο ς - Φ ω τ ογραφία
ε ξ ωφύ λ λ ο υ : Δ η μ ή τ ρη ς Μ ί μαρ ο ς. Φ ω τ ογρ αφ ί α οπι σ θοφ ύλλου: Μ ιχ άλης Θε οδ ω ρά κη ς . Ε π ι τ ρ έ π εται η αναδημοσίευση του προγράμματος σε
έν τ υ π α κ α ι η α νά ρ τ ησ η σε ιστοσελίδες. Όσοι επιθυμούν να διαθέσουν
π ρ ο γρ ά μ μ ατα μ π ο ρο ύν να επι κοινωνήσουν τ η λε φ ωνι κά.

στις γειτονιές του Μάρκου Βαμβακάρη

[...] Η Σύρα είχε την Άνω Χώρα ψηλά και
την Ερμούπολη στη θάλασσα όπου εμένανε οι
ορθόδοξοι. Εκεί έξι εφτά χρονώ, στη συνοικία
Άμμος εγνώρισα τη θάλασσα. Το σπίτι μας ήτανε στο Σκαλί. Δεν είχε σκαλιά, όμως η ονομασία του ήταν Σκαλί. Απάνω αψηλά στη Χώρα
που καθόμουνα εγώ, βουνό σχεδόν ήτανε, και
εκεί αρχίσανε και κτίσανε να πούμε σπίτια τα
οποία τα εκτίσανε με πέτρες, γερά σπίτια. Ήτανε με στενά δρομάκια, δεν είχανε χώρο μεγάλο,
δεν είχαν ένα περιβολάκι, μιαν αυλή μεγάλη.
Είχαν πεζούλες και καθότανε ο κόσμος.
[...] Εγώ γυρνούσα με τα παιδιά ολονώνε τον
οικογενειών και παίζαμε στους δρόμους. Με
τους φιλαράκους κλέβαμε σύκα και τρώγαμε.
Μετά όταν ήλθε η ώρα να πάμε σχολείο, το
φθινόπωρο, όπως τώρα, μαζεύονται τα παιδιά
εκεί στο σχολείο. Ήτανε λιγάκι μακρυά από
μας, στα Σκαλάκια. Ένα μόνο σχολείο ήτανε
στην Απάνω Χώρα.
[...] Τα παιδιά στο Σκαλί γυρίζαμε εκεί στις
γειτονιές όταν δεν είχε σχολείο και παίζαμε.
Υπήρχε ένα παιχνίδι. Ένα παιδί έσκυβε και
οι άλλοι σαλτέρνανε και πέρναγαν από πάνω.
Δε θυμάμαι πως το λέγαμε. Ύστερα παίζαμε
βόλους, μπάλες, γυαλένιοι και πέτρινοι. Τα μαζεύαμε και τα πουλάγαμε κατόπι για να ’χουμε
χαρτζιλίκι, γιατί το φράγκο ήταν μεγάλη δουλειά τότε.
[...] Όταν έβρεχε ξεπλενόντουσαν οι πλάκες,
όλα, και ασπρίζανε. Ύστερα και οι νοικοκυρές
βέβαια όλες ασπρίζανε τα σπίτια τους και ήτανε
όλα καθαρά.

Από το Βιβλίο
«Μάρκος Βαμβακάρης,
αυτοβιογραφία», Αγγελική
Βέλιου-Καϊλ

ν η Χάρβει θα διώχνει τις μπασκίνες | Όσο είναι η νύχτα σκοτεινή, σκοτεινή έτσι ‘ναι κι η καρδιά μου και σαν τ η

σ ιγανή βροχή τη βροχή τρέχουν τα δάκρυά μου | Μου το ‘πανε οι μάγισσες κι’ όλες οι καφετζούδες μου το ‘πε μια απ’ την Αίγυπτο με τις μακριές πλεξούδε ς |

Α φού το θέλεις κάψε με για να σου φύγει τ’ άχτι την άμοιρη μου την καρδιά κάφτην να γίνει στάχτη | Η Γκρ έ τ α

Γ κάρμπο, μάγκα μου, θ' ανάβει το τσιμπούκι κι ο Ζακ Κιεπούρα στη γωνιά θα παίζει το μπουζούκι Ο Τζίμι Λόντος για νταής θα κάθεται στις τσίλιες κι η Λί λ ι α

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διοργάνωση: Δήμος Άνω Σύρου
Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Άνω Σύρου
Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Θέμης Ροδαμίτης
www.festival-anosyros.blogspot.com

