
περιοδικό ελεύθερης κυκλοφορίας
1

5
 Ι

Ο
Υ

Ν
ΙΟ

Υ
 2

0
0

9
 -

 #
0

1

Graffiti μια παράνομη Τέχνη

Γιάννης Χαρούλης

Φεστιβάλ στα νησιά
Από το Ιράν στις Κυκλάδες
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το εξώφυλλο

Στο εξώφυλλο του serious φιλοξενείται
 το έργο “Αιγαίο” του Γιάννη Βέλλη

Ο Γιάννης Βέλλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο  
Παλαιό Φάληρο. Από το 1980 ζει και εργάζεται στη Σύρο. 

Δάσκαλός του υπήρξε ο ζωγράφος και χαράκτης Δ. Γουναλάκης. 
Στα έργα ζωγραφικής του χρησιμοποιεί ακρυλικά χρώματα, 

ενώ ρίζες, διαβρωμένα ξύλα, σίδερα και σκουριασμένες λαμαρίνες 
είναι τα υλικά για τα γλυπτά και τις μεικτές κατασκευές του. 
Το 1998 διαμόρφωσε τα πλυσταριά και αργότερα αποθήκες 

ιστορικού κτιρίου της Ερμούπολης σε χώρο Τέχνης τον οποίο 
ονομάζει “Αποθήκη”. Εκεί παρουσιάζει τη δουλειά του, ενώ 

φιλοξενούνται και αρκετές άλλες εκδηλώσεις. Παράλληλα, 
ασχολείται με το θέατρο σαν σκηνογράφος και ενδυματολόγος. 

4 // Ατζέντα 
Οι προτάσεις του μήνα εν τάχει

6 // Εκθέσεις και εκδηλώσεις στη μαγευτική 
Μύκονο

7 // Ένα Ναυάγιο, ένας Φάρος και η 
Μύκονος
Ο φάρος του Αρμενιστή ανοίγει για το κοινό 
μετά από 25 χρόνια. Αφορμή μία έκθεση 
που επιμελήθηκαν η σκηνοθέτης Βανέσσα 
Ζουγανέλη και ο ειδικός ερευνητής φάρων, 
Νίκος Μπένος Πάλμερ

8 // Πολιτιστικό Φεστιβάλ στην Ερμούπολη

9 // “Summertime”
Ο Θανάσης Μπαξόπουλος μιλά για όσα 
συγκινούν τον φωτογραφικό του φακό

10 // Φώτα, κάμερα, πάμε... Κυκλάδες
Νησιά – πρωταγωνιστές μεγάλων 
σκηνοθετών

11 // Στην αυλόπορτα του καλοκαιριού
Μια λυρική περιήγηση στη Μήλο

12 // Graffiti μια παράνομη τέχνη
Αν ήταν νόμιμη ίσως να μην ήταν ίδια!

15 // Στην Τήνο, την Πάρο και τη Σαντορίνη

16 // Ροκάρει με το λαούτο
Ο Γιάννης Χαρούλης τραγουδάει με πάθος 
και μιλάει με απλότητα

19 // Οι Κυκλάδες μ’ ένα κλικ
Blogs, sites και portals για χάι τεκ νησιώτες

20 // Vive l’ Athènes
Τι να δείτε εάν βρεθείτε στην “καυτή” 
πρωτεύουσα

22 // Από το Ιράν στις Κυκλάδες
Ένας νέος από την Τεχεράνη με το δισάκι 
του στον ώμο φτάνει στην Ερμούπολη για να 
κάνει το διδακτορικό του στα μαθηματικά!

24 // Δημιουργικά ταξίδια σε Αμοργό και 
Αστυπάλαια
Αξιοποιούμε δημιουργικά τις καλοκαιρινές 
διακοπές με εργαστήρια συγγραφής 
σεναρίου, στιχουργικής και ερευνητικού 
θεάτρου

25 // serious προτάσεις
Βιβλιο...θεραπεία πλάι στη θάλασσα

26 // Νύχτες με φεγγάρι εναντίον home 
cinema
Ποιος μπορεί να αντισταθεί στον ξάστερο 
ουρανό και τη μυρωδιά του γιασεμιού;

28 // Οδηγός νησιών
Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το φαγητό, τη 
διασκέδαση και την τέχνη

Μηνιαίο περιοδικό 
Κυκλοφορεί στις Κυκλάδες

Διανέμεται Δωρεάν
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Το περιοδικό serious γεννιέται σε μια εποχή έντονης και δίκαιης 
αμφισβήτησης των συστημάτων και των δομών. Πρώτος και καλύτερος 
ο Τύπος και οι εκφραστές του τρώνε την πόρτα στα μούτρα από τους 
ανήσυχους πολίτες που αποδεικνύουν καθημερινά ότι υπάρχουν, δρουν και 
συνθέτουν μια πραγματικότητα που κάποιοι θέλουν να διαγράψουν.

Η ανάγκη των ανθρώπων να εκφραστούν, των ομάδων να υπάρξουν και να 
διευρυνθούν, των ενεργών πολιτών να μη νιώθουν μόνοι, ταιριάζει με τη δική 
μας ανάγκη να φτιάξουμε ένα κοινό τόπο που η δράση γίνεται γνωστή και η 
αντίδραση είναι αποδεκτή. Φρέσκια ματιά, νέων ανθρώπων, μικρών αλλά 
σημαντικών ομάδων, αγάπη για το νέο και το διαφορετικό, αντισυμβατική 
δράση με λόγο και στόχο, ανάγκη για δημιουργία στα πρότυπα που οι 
παρέες ορίζουν, κάτω από τον ήλιο και δίπλα στη θάλασσα είναι τα υλικά 
που δημιούργησαν αυτό το νέο περιοδικό των Κυκλάδων. Χωρίς ειδικούς, 
ξύλινο λόγο, βαρύγδουπα συμπεράσματα. Το serious ταξιδεύει από νησί 
σε νησί και προσπαθεί να ενώσει όσα φαινομενικά η θάλασσα του Αιγαίου 
χωρίζει. Ο Συριανός που επισκέπτεται την Πάρο, ο Αθηναίος που ξενυχτάει 
στη Σαντορίνη και ο Τηνιακός που πετάγεται με τη βάρκα του μέχρι τη 
Μύκονο, έχουν τον ίδιο οδηγό.

Ακόμα και αν μας λείψουν τα μέσα θα ανακυκλώσουμε υλικά και θα βρούμε 
τον τρόπο να φτιάξουμε ένα χώρο ελεύθερης έκφρασης ποιοτικά άρτιο και 
καλλιτεχνικά πρωτότυπο.

Το περιβάλλον, το θέατρο, ο κινηματογράφος, η μουσική, ο χορός, το σχόλιο 
των ενεργών πολιτών, οι δράσεις του δρόμου, οι συναντήσεις μιας παρέας, 
η κατασκήνωση σε απόκρυμνες αμμουδιές, το σκέιτμπορντ στην πλατεία, η 
δημιουργία μιας ταινίας από επίδοξους κινηματογραφιστές, τα πανηγύρια, 
ο μαξιλαροπόλεμος ως τρόπος διαμαρτυρίας, το ανταλλακτικό παζάρι, οι 
ερασιτεχνικές ομάδες μας ενδιαφέρουν. Αυτοί που κάνουν μια νέα αρχή, 
αυτοί που φοβούνται αλλά προχωρούν, αυτοί που πιστεύουν, αυτοί που δεν 
μας μοιάζουν... είναι οι ήρωές μας.

Καλό σαλπάρισμα
Τζένη Παπαζιού
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Παίρνει στα σοβαρά ό,τι αξίζει
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Ενόψει ειδικής σήμανσης μέρος του περιεχόμενου της περιοδικής έκδοσης Serious είναι 
αδειοδοτημένο με Creative Commons c Αναφορά - Παρόμοια Διανομή (Attribution - Share Alike) 
έκδοση 3.0. Ελλάδα. 

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση στο κοινό μόνο του αδειοδοτημένου με c 
περιεχομένου και η δημιουργία παράγωγου έργου μόνο εκ του αδειοδοτημένου με c περιεχομένου 
του περιοδικού υπό τους όρους της εν λόγω άδειας (βλ. http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/3.0/gr). Υποχρεωτική αναφορά στον τίτλο του περιοδικού και το δημιουργό του άρθρου. 

Ελλείψει ειδικής σήμανσης, για το λοιπό εκ του περιεχόμενου της περιοδικής έκδοσης Serious ισχύει 
το © ALL RIGHTS RESERVED.

Τι σημαίνουν τα σύμβολα Creative Commons που συνοδεύουν ορισμένα άρθρα του Serious.

Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, αρκεί να υπάρξει 
αναφορά στον αρχικό δημιουργό (τίτλος περιοδικού και δημιουργός).

Ο αποδέκτης της άδειας μπορεί να χρησιμοποιήσει το έργο όπως θέλει, αρκεί να αδειοδοτήσει 
οποιοδήποτε παράγωγο έργο με την ίδια άδεια c.

SOME RIGHTS RESERVEDc 
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Διαφημιστείτε 

στο serious 
και γίνετε γνωστοί 

στα νησιά των 

Κυκλάδων

advert@serious.gr 

22810 79449
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Σύρος 
Συνεχίζεται έως τις 21 
Ιουνίου η αναδρομική 
έκθεση φωτογραφίας 
του Τίμου Τσουκαλά, 
στην αίθουσα τέχνης 

«Ερμούπολη»

20
Σαντορίνη
Στην Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μου-
σικής συμμετέχουν τα Φηρά με μια 
συναυλία ελληνικής έντεχνης μου-
σικής με τους Κωνσταντίνο Πελε-
κάνο και Χριστόφορο Γαβαλά. Στο 
Μεγάρο Γκύζη στις 21.00

Eάν θέλετε να παρουσιά-
σουμε τις εκδήλωσεις που 
οργανώνετε (εκθέσεις, 
συναυλίες, παραστά-
σεις, κοινές δράσεις κ.α.) 
ενημερώστε μας με e-mail 
στο agenda@serious.gr

agenda

22Μύκονος
Ολοκληρώνεται η έκθεση ζωγραφι-
κής της Kristina Ristic από τη Σερ-
βία, στη Scala Shop Gallery

Πάρος
Ανάβουν φωτιές σε Λεύκες, Αλυκή, 
Νάουσα και Πρόδρομο για την ανα-
βίωση του εθίμου του Κλήδονα, με 
συναυλίες, χορευτικά και παραδο-
σιακά κέρασματα

2
3

2
8

Πάρος
Αφιέρωμα στη Μικρά 
Ασία και την Καππα-
δοκία από το μουσι-
κοχορευτικό συγκρό-
τημα Νάουσας. Στο 
προαύλιο της Παναγί-
ας στις 21.00

Σύρος 
Η πρόσφατη ταινία του Κώστα Γα-
βρά “Παράδεισος στη Δύση”, με 
θέμα τη μετανάστευση, προβάλλε-
ται μέχρι τις 2 Ιουλίου στον κινη-
ματογράφο Παλλάς

29 01Ιο
υλ

ίο
υ

Τήνος 
Έργα 120 Ελλήνων φωτογράφων 
από το αρχείο της “Ελληνικής Φω-
τογραφικής Εταιρείας” παρουσιά-
ζονται έως τον Οκτώβριο στο Ίδρυ-
μα Τηνιακού Πολιτισμού

04

Σύρος 
Μεγάλη αναδρομική έκθεση του 
σημαντικού Έλληνα ζωγράφου Θα-
νάση Στεφόπουλου στην Πινακοθή-
κη Κυκλάδων έως τις 28 Ιουλίου

11

Μύκονος 
Στα πανηγύρια της Ελλάδας μας 
ταξιδεύουν με τσαμπούνες και του-
μπάκια λαϊκοί οργανοπαίχτες και 
χορευτικά τμήματα της Μυκόνου. 
Στο θέατρο της Λάκκας στις 21.00

1
3 Σύρος 

Ο Gahuer Carrasco 
από τη Βραζιλία 
μας οδηγεί “Από 
το tango στο 
flamenco” με την 
κιθάρα του. Στο 
κηπάριο της Μετα-
μόρφωσης1

5

Μύκονος 
Η παιδική παράσταση “Η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων” παρουσιάζεται 
από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία 
του ταλαντούχου Βασίλη Μαυρογε-
ωργίου. Το διάσημο έργο του Λιούις 
Κάρρολ, διασκευασμένο ευφάνταστα 
από τον σκηνοθέτη, μας μεταφέρει στο 
μαγικό κόσμο του παραμυθιού. Στο θέ-
ατρο Λάκκας στις 21.00
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Με την έκθεση έργων ζωγραφικής 
της Κριστίνα Ρίστιτς συνεχίζει η Scala 
Shop Gallery τον Ιούνιο. Η έκθεση 
ανοίγει στις 5 Ιουνίου και θα διαρκέσει 

έως τις 22 Ιουνίου 2009. Το ζωγραφικό 
έργο της καλλιτέχνιδας από τη Σερβία 
κυριαρχείται από μοτίβα μορφών, κυ-
ρίως πορτρέτα. Τα πορτρέτα, ενώ εκτυ-
λίσσονται με κατεύθυνση την αφαίρεση, 
ομαδοποιούνται γύρω από συγκεκριμέ-
να θέματα όπως: κεφάλια, διάλογοι, 
ζευγάρια και σκιάχτρα.

Η ζωγραφιά, είτε ως σχέδιο, είτε 
σαν ολοκληρωμένο έργο τέχνης, αποτε-
λεί τον πυρήνα στο έργο της Κριστίνα 
Ρίστιτς. Η δουλειά της χαρακτηρίζεται 
από αλλεπάλληλες επικαλύψεις της 
ζωγραφιάς και της επιφάνειας του πί-
νακα από έντονα χρώματα, με δυνατές 

πινελιές, που δημιουργούν ρυθμό και 
σφρίγος. Οι πίνακες είναι λάδια πάνω 
σε μουσαμά και τα σκίτσα είναι από με-
λάνι και λάδι πάνω σε χαρτί. 

Έχει βραβευτεί πολλές φορές για τη 
δουλειά της. Έργα της βρίσκονται στη 
συλλογή του Μουσείου Σύγχρονης Τέ-
χνης στη Θεσσαλονίκη, στη συλλογή 
του Διεθνούς Ιδρύματος Τέχνης Philip 
Morris στη Niš, στη συλλογή του Πο-
λιτιστικού Κέντρου στο Pančevo και σε 
πολλές ιδιωτικές συλλογές. Γεννήθη-
κε το 1973,  το 2000 απέκτησε Master 
Degree από την Ακαδημία Καλών Τε-
χνών του Βελιγραδίου.

Έχει παρουσιάσει δέκα ατομικές 
εκθέσεις (Βελιγράδι, Niš, Pančevo) και 
τρες στην Ελλάδα (Αστρολάβος, Ζήτα 
Μι, Πρεσβεία της Σερβίας).

Στο Ματογιάννι, στην καρδιά του ιστορικού κέ-
ντρου της Μυκόνου, δημιουργήθηκε ένας νέος εκθεσι-
ακός χώρος. Πρόκειται για τη  Scala Shop Gallery που 
ναι μεν είχε πάντα μια θέση στο χάρτη της μυκονιάτικης 
Χώρας, αλλά ήδη από το φετινό Πάσχα λειτουργεί με 
νέο πρόσωπο. Σ’ αυτό το πλαίσιο προγραμματίζονται 
μια σειρά από εκθέσεις που σηματοδοτούν το πολυπο-
λιτισμικό πρόσωπο της Μυκόνου. Ο χώρος είναι πλή-
ρως ανακαινισμένος από τον Μυκονιάτη αρχιτέκτονα 
Νίκο Φρατζέσκο και οργανωμένος έτσι ώστε να μπορεί 
να φιλοξενήσει εκθέσεις από όλο τον χώρο των εικα-
στικών τεχνών. Ήδη Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, 

ζωγράφοι, γλύπτες, σχεδιαστές κοσμήματος, άλλοι ήδη 
γνωστοί κι άλλοι νέοι και ανερχόμενοι, κάνουν φέτος 
αισθητή την παρουσία τους στο κυκλαδίτικο νησί. Ανά-
μεσά τους και κάποιοι εδώ και τρεις - τέσσερις δεκαετί-
ες πολιτογραφημένοι Μυκονιάτες.

Από τις σημαντικότερες εκθέσεις που έχουν προ-
γραμματιστεί στη συνέχεια, αναφέρουμε:
> Glava

Έκθεση ζωγραφικής της Kristina Ristic από τη Σερ-
βία, με τίτλο “Glava” (κεφάλι). Πρόκειται για μια σειρά 
έργων με έντονα χρώματα και δυνατές πινελιές, με μο-
τίβα κυρίως αφηρημένα πορτρέτα, κεφάλια, ζευγάρια 

και σκιάχτρα. Τα έργα δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα 
στη διάρκεια των τελευταίων τριών χρόνων.
> 4eigners

Έκθεση 4 καλλιτεχνών με έργα που αποτελούν πα-
ρακαταθήκη της γκαλερί από την 26ετή της λειτουργία 
και τον χαρακτηριστικό τίτλο “4eigners”.
> Παραμύθι

Παρουσίαση του βιβλίου της Ζωής Φρατζέσκου 
με τίτλο “Έλα”. Ένα παραμύθι-προσευχή για κείνα τα 
μωρά που δυσκολεύονται να βρουν τη γη. Ένα παραμύ-
θι που οι εικόνες του θα εκτεθούν στην γκαλερί, είτε ως 
ακουαρέλες, είτε με τη μορφή κοσμημάτων.

Μήπως ήρθε η στιγμή να φωτίσουμε την ιστορία 
των Φάρων; Να αρχίσουμε να μαθαίνουμε για τη 
ζωή στους φάρους; Για την αρχιτεκτονική και τη 
λειτουργία τους;

Οι φάροι συμπορεύονται με τις θαλασσινές ανά-
γκες της ναυσιπλοΐας του ανθρώπου, εξαρτώμενοι από 
την εκάστοτε τεχνολογική εξέλιξη των ενεργειακών 
πηγών και μεθόδων. Είναι μία πορεία που διαδραματί-
στηκε στα ελληνικά νερά, από το 1822, λίγο πριν από 
τη σύσταση του ελληνικού κράτους, μέχρι το 1930. 
Είναι λοιπόν τα κτίρια που ανεγέρθηκαν, με σκοπό να 
φωτίσουν τις μέχρι τότε σκοτεινές ελληνικές θάλασσες. 
Κτίσματα πετρόκτιστα, σε καίρια και πολλές φορές σε 
δύσβατα και απρόσιτα σημεία, που κατοικούσαν φαρο-
φύλακες. Τα κτίρια των φάρων αποτελούνται από τον 
κλωβό με το φωτιστικό μηχάνημα, τον πύργο, και την 
κατοικία των φαροφυλάκων. Στην Ελλάδα λόγω του 
ήπιου κλίματος, της φυσικής διαμόρφωσης, των μι-
κρών αποστάσεων που πρέπει να καλύψει η φωτοβολία 
του φαναριού, ο πύργος και η κατοικία, πλην ορισμέ-
νων εξαιρέσεων, βρίσκονται ενσωματωμένοι, δημιουρ-
γώντας ένα ενιαίο κτιριακό σύνολο.

Στην ισόγεια κατοικία των φαροφυλάκων υπάρ-
χουν τα δωμάτια κατάκλισης, κουζίνα και αποθηκευ-
τικός χώρος.

Οι ενεργειακές πηγές των φάρων κατά τον 19ον 
αιώνα, ήταν έλαια και πετρέλαιο. Κατόπιν ασετιλίνη, 
ηλεκτρισμός και τέλος ηλιακή ενέργεια. Διαμορφώ-
θηκαν οπτικά συστήματα με τον σχεδιασμό και την 
κατασκευή κατόπτρων από κρύσταλλο και ορείχαλκο, 
διαφόρων τύπων φωτοβολίας, αναδεικνύοντας έτσι το 
ζήτημα των φωτιστικών συστημάτων ως το πλέον προ-
σαρμοζόμενο στην κάθε νέα εφεύρεση και τεχνολογία. 
Μία εξέλιξη που διαρκεί ως τις μέρες μας.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα ιστορία είναι η δημιουρ-
γία του φαρικού δικτύου. Η έννοια του δικτύου διεθνώς 

συνδέεται με την βιομηχανική επανάσταση, με την 
εποχή της διεθνούς σύνδεσης των θαλάσσιων δρόμων. 
Έτσι από το 1822 έως το 1861, στην Ιόνια πολιτεία 
που τελεί υπό την κυριαρχία των Άγγλων, ιδρύονται οι 
πρώτοι 13 φάροι. Με την ίδρυση του ελληνικού κρά-
τους, επί Καποδίστρια, αρχίζουν να φωτίζονται τα θα-
λασσινά περάσματα. Όμως με την πάροδο του χρόνου 
προσαρτώνται σιγά-σιγά στο νεοελληνικό κράτος νέα 
εδάφη μαζί με τους φάρους τους. Έτσι οι μέχρι το 1822 
σκοτεινές Ελληνικές θάλασσες μέσα σε 100 χρόνια με-
τατρέπονται «σ’ ένα μεγάλο πολυέλαιο» όπως είχε πει 
κάποτε χαριτολογώντας ο θεμελιωτής του ελληνικού 
φαρικού δικτύου Στυλιανός Λυκούδης, που καταγόταν 
από τη Σύρο. Έτσι φθάνουμε να ορίσουμε ως «εργα-
λείο» ολόκληρο το οικοδόμημα «φάρος», έχοντας ως 
εξαρτήματα τους εξειδικευμένους μηχανισμούς, το κτί-
ριο, και το προσωπικό του. Εκτός όμως από τη στενή 
έννοια του εργαλείου, ο φάρος συγκεντρώνει ένα κύτ-
ταρο ζωής, μια ολόκληρη οικονομία, εξέλιξη τεχνολο-
γιών, ασφάλεια, διοικητική δομή, σκιές, ήχους, ιδρώτα 
και καημούς. 

Αφορμή για να γίνει ο φάρος Αρμενιστής υπήρξε το 
ναυάγιο του “VOLTA” το 1887, πάνω στα βράχια της 
Μυκόνου. Μία συναρπαστική ιστορία 120 χρόνων.

Με την επιθυμία της ανάδειξης ενός «αθέατου» κό-
σμου γύρω από οτιδήποτε συνδέει σήμερα ένα φάρο 
με τον τόπο του και τους ανθρώπους του, οργανώνεται 
στη Μύκονο έκθεση με θέμα το Φάρο Αρμενιστή, που 
ανοίγει για το κοινό στις 11 Ιουλίου 2009.

Μία έκθεση που περιλαμβάνει την ιστορία του φά-
ρου, τους ανθρώπους και τις ιστορίες τους, το φαρικό 
δίκτυο, την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτι-
κού. Μία έκθεση – αφορμή για να ανοίξει ο φάρος μετά 
από 25 χρόνια εγκατάλειψης και ερήμωσης, και να γί-
νει επισκέψιμος στο κοινό όλο τον Ιούλιο του 2009. Το 
όλον εγχείρημα αποτελεί μια πανελλήνια πρωτοτυπία, 
μιάς και δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.

Η Βανέσσα Ζουγανέλη, σκηνοθέτης με καταγωγή 
από τη Μύκονο, και ο Νίκος Μπένος-Πάλμερ ειδικός 
ερευνητής των φάρων εδώ και 20 χρόνια, με την υπο-

στήριξη του Δήμου 
Μυκονίων οργα-
νώνουν την έκθεση 
αυτή.

Η Μύκονος πε-
ριμένει να ξανανοί-
ξει ο φάρος της, οι 
άνθρωποι στη Μύ-
κονο αγκάλιασαν 
την πρωτοβουλία 
αυτή και πρόθυμα 
συμμετείχαν στο 
να αναζητήσουν 
παλιά χαρτιά και 
φωτογραφίες από 
τα προσωπικά τους 
άλμπουμ, καθώς 
και να εξιστορί-
σουν τις μνήμες 
τους. Η Μύκονος νιώθει την ανάγκη της ανάδειξης του 
φάρου ως ένα νεώτερο μνημείο της ναυτικής ιστορίας 
της, νιώθει τη φωτεινή δέσμη του φαναριού να αποτε-
λεί δεσμό μεταξύ του πολύβοου Σήμερα και του πα-
ρελθόντος της.

Η Ελλάδα με τους 130 περίπου πέτρινους φάρους 
της, διασκορπισμένους σε όλη την παράκτια και νη-
σιωτική γραμμή της. Πολλοί τόποι έχουν το φάρο τους. 
Και ο κάθε τόπος με καμάρι αναφέρει ότι έχει φάρο. 
Πολλά πράγματα στην Ελλάδα τα ξέρουμε μόνο από 
φήμες και από σκόρπιες πληροφορίες που έχουν παρα-
μορφωθεί και αλλοιωθεί, περνώντας από την προφορι-
κή παράδοση. Στη χώρα με το άπλετο φως και την διά-
φανη ατμόσφαιρα, είναι πολύ πρόσφατη η ιστορία των 
φάρων, για να την αφήσουμε στην ομίχλη της άγνοιας, 
στο ημίφως της ημιμάθειας. 

Ίσως ήρθε η ώρα να φωτίσουμε εμείς τους φάρους, 
ώστε αυτά τα σύμβολα να μη χαθούν, αλλά αντίθετα να 
εξακολουθούν να φωτίζουν...
τα πλοία στη θάλασσα, το παρελθόν στους νεότερους, 
την παράδοσή μας, την ψυχή μας.

κείμενο - φωτογραφίες 
Νίκος Μπένος-Πάλμερ
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Ένα Ναυάγιο, ένας Φάρος και η Μύκονος!

Ανοίγει ο φάρος του Αρμενιστή μετά από 25 χρόνια εγκατάλειψης και ερήμωσηςκείμενο:  
Δημήτρης Ρουσουνέλοςc b a

Scala \\ Πρόγραμμα εκδηλώσεων

Στις 13 Ιουλίου ξεκινούν οι Νύχτες Ονείρων. Το 
φεστιβάλ ξεκίνησε τα πρώτα του βήματα  το 2000 και 
κατέχει τη δική του πολύτιμη θέση στο καλοκαίρι των 
Κυκλάδων. 

Οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τη Δημο-
τική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Μυκόνου, 
ολοκληρώνονται περί τα μέσα Σεπτεμβρίου. Το πρό-
γραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, θέατρο, χορό κ.α.

> Δευτέρα 13 Ιουλίου
Τα Χορευτικά Τμήματα Μυκόνου και λαϊκοί οργα-

νοπαίχτες (Σαμπούνες και τουμπάκια) μας ταξιδεύουν 
στα «Πανηγύρια της Ελλάδας» στο θέατρο της Λάκ-
κας. 
Διδασκαλία-Επιμέλεια Παράστασης: Λίλιαν Βλαντή
Είσοδος ελεύθερη, ώρα έναρξης 21.00

> Κυριακή 19 Ιουλίου 
«Η Αλίκη στην χώρα των Θαυμάτων» από την 

παιδική σκηνή του Εθνικού θεάτρου στο θέατρο Λάκ-
κας. Το αριστούργημα του Λιούις Κάρολ διασταυρώ-
νεται με τη φαντασία του σκηνοθέτη Βασίλη Μαυρο-
γεωργίου. Το αποτέλεσμα είναι ένα αλλόκοτο σύμπαν, 
μέσα στο οποίο μικροί και μεγάλοι θα αναγνωρίσουν 
κάτι από τον εαυτό τους. ώρα έναρξης 21.00

Φεστιβάλ Νύχτες Ονείρων \\ Ιούλιος 2009

Η Kristina Ristic στη Scala Shop Gallery



> 9-21 Ιουνίου
Τίμος Τσουκαλάς “Φωτογραφίες 1969-2009”
Έκθεση Φωτογραφίας
Αίθουσα Τέχνης “Ερμούπολη”

> 16-27 Ιουνίου
Θανάσης Μπαξόπουλος “Summertime”
Έκθεση Φωτογραφίας
Αίθουσα Τέχνης “Ροΐδη”

> 27 Ιουνίου – 28 Ιουλίου
Θανάσης Στεφόπουλος
Αναδρομική έκθεση - Αφιέρωμα 
Πινακοθήκη Κυκλάδων
Επιμελητής: Παναγιώτης Παπαδόπουλος

“Ο Θανάσης Στεφόπουλος, ανήκει στη σημα-
ντική κατηγορία των Ελλήνων ζωγράφων που 
έζησαν στο Παρίσι γύρω στο 1960 και γνώ-
ρισαν από κοντά τον πλούτο της γαλλικής τέ-
χνης εκείνων των χρόνων. Σε σύγκριση με τους 
ομοτέχνους του της ίδιας γενιάς, διακρίνεται 
για την έντονη συναισθηματική σχέση του με 
τον ελληνικό χώρο, την προσεκτική και χωρίς 
ακρότητες υιοθέτηση των πρωτοποριακών τά-
σεων της εποχής του, τη σεμνή και γνήσια ποι-
ότητα της εργασίας του”.  

Παναγιώτης Παπαδόπουλος

> 1-11 Ιουλίου 2009
5ο Διεθνές Φεστιβάλ Αιγαίου
“Θαυμάσια μουσική σε έναν θαυμαστό χώρο”
Συναυλίες κλασσικής μουσικής
Θέατρο Απόλλων 

> 12-16 Ιουλίου 2009
16o Φεστιβάλ Κιθάρας Ερμούπολης
Ένας συνδυασμός επιμόρφωσης, ψυχαγωγίας 
και διακοπών για σπουδαστές και φίλους της 
κιθάρας, ανεξαρτήτως ηλικίας και μουσικής 
κατάρτισης. Κορυφαίοι παιδαγωγοί και μου-
σικοί θα βρεθούν στην Ερμούπολη για να δι-
δάξουν, να παίξουν και να ανταλλάξουν ακού-
σματα και μουσικές εμπειρίες. 
Το φεστιβάλ διοργανώνεται από το Πνευμα-
τικό Κέντρο του Δήμου Ερμούπολης υπό την 
καλλιτεχνική διεύθυνση του Άγγελου Νικο-
λόπουλου, σε συνεργασία με τις Πρεσβείες 
Ολλανδίας και Βραζιλίας και του Γαλλικού 
Ινστιτούτου. Το φεστιβάλ φέτος τιμά τον μεγά-
λο Βραζιλιάνο συνθέτη Heitor Villa Lobos με 
ειδικό αφιέρωμα.

To πρόγραμμα του Φεστιβάλ έχει ως εξής:

Κυριακή 12/7
“Guitarte ensemble” - Μουσικό κιθαριστικό 
σύνολο, με τους: Ν. Χατζηελευθερίου, Μ. Πα-
παμιχαήλ, Χ. Φάκλαρη, Φ. Καραγιαννόπουλο, 
Α. Σαρτζίδου, Γ. Γαλίτη
“Από τη Φούγκα του Bach στο καταραμένο 
φίδι του Χατζιδάκι”
Θέατρο Απόλλων

Δευτέρα 13/7
Κ.Τσερεγκώφ, Nathasja van Rosse (Ολλανδία)
Ρεσιτάλ κιθάρας 
Πνευματικό Κέντρο

Τρίτη 14/7 
“D&A Guitar Duo”, με τους: Δ. Κουρζάκη, 
Α. Μπότση “Εικόνες της Ισπανίας” & 
C. Ashard (Γαλλία) “Τζαζ σε 6 χορδές”
Κηπάριο Μεταμόρφωσης

Τετάρτη 15/7
Gahuer Carrasco (Βραζιλία), 
“Από το tango στο flamenco” 
Κηπάριο Μεταμόρφωσης

Πέμπτη  16/7
Συναυλία και τελετή λήξης με την ορχήστρα 
των σπουδαστών υπό τη διεύθυνση του David 
Grimes (ΗΠΑ)
Θέατρο Απόλλων
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Το Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερμούπολης διοργανώνει για ακόμη ένα καλοκαίρι το μεγάλο

 πολιτιστικό φεστιβάλ, για τους κατοίκους του Αιγαίου και τους επισκέπτες των νησιών

Κάθε μέρα 

Τίμος 
Τσουκαλάς 
Έκθεση 
Φωτογραφίας

Στο καλοκαίρι, τον έρωτα, τον ήλιο, τη θάλασσα 
και τους πρωταγωνιστές όλων αυτών στρέφει το 
φακό του ο Θανάσης Μπαξόπουλος παρουσιάζο-
ντας μια σειρά φωτογραφιών στο πλαίσιο των εκ-
δηλώσεων των Ερμουπολείων. Με αφορμή αυτή 
του την έκθεση μιλήσαμε με τον φωτογράφο για 
την τέχνη της φωτογραφίας, τη θέρμη του φίλμ 
και της ασπρόμαυρης απεικόνισης αλλά και για 
την ανθρωποκεντρική προσέγγιση της Τέχνης. 

Πώς συνδέθηκες με τη φωτογραφία;
Η φωτογραφία για μένα είναι μια εσωτερική ανά-
γκη, είναι μια δημιουργία που με συνδέει από τα 
παιδικά μου χρόνια με τον τρόπο να καταλαβαί-
νω τον κόσμο και στη συνέχεια να συνδέεται ο 
εξωτερικός κόσμος με την εσωτερική μου εικόνα. 
Είναι μια ποιητική καταγραφή της οπτικής πραγ-
ματικότητας. Είναι κάτι σαν μεταγραφή. Δεν είναι 
αποτύπωση, αλλά ένα κρίσιμο σημείο. Είναι ότι 
δε σπάει ποτέ στη δικιά μου φωτογραφία ο δε-
σμός με την πραγματικότητα.

Ζεις χρόνια στη Σύρο. Πώς είναι να ζει κανείς 
στη Σύρο και να δουλεύει στις μεγάλες πόλεις;
Οι ανθρώπινες σχέσεις είναι αισθητά αναβαθμι-
σμένες εδώ. Γιατί υπάρχει ο χρόνος ο οποίος έχει 
ευθεία αντανάκλαση στις ανθρώπινες σχέσεις. 
Έχοντας χρόνο κάνεις βαθύτερες γνωριμίες. Αντί-
θετα σε πόλεις πολλών εκατομμυρίων, όπως η 
Αθήνα, αν και έχουν αυτή την τρομερή ενέργεια 
δε συμβαίνει αυτό. Μ’ αρέσει να ζω στη Σύρο και 
να δουλεύω σε μεγάλες πόλεις ένα project που 
έχει να κάνει με το αστικό περιβάλλον. Η απόστα-
ση που έχω πάρει μου έχει καθαρίσει την εικόνα.

Ασχολείσε μόνο με την ασπρόμαυρη φωτογρα-
φία. Γιατί;
Καταρχήν δεν θα ήθελα ν’ ασχοληθώ με πολλούς 
διαφορετικούς τρόπους καταγραφής της πραγμα-
τικότητας, γιατί η εστίαση είναι κάτι πολύ βασι-
κό. Δεν μπορείς να τσαλαβουτάς, λίγο έγχρωμη, 
λίγο ασπρόμαυρη. Γι αυτό έχω αφιερωθεί στην 
ασπρόμαυρη φωτογραφία. Ένας λόγος -τον οποίο 
αναφέρει η Σούζαν Σόντακ- είναι ότι οι ασπρό-
μαυρες φωτογραφίες μοιάζουν να ομορφαίνουν 
στο πέρασμα του χρόνου σε αντίθεση με τις έγ-
χρωμες. Με μία έννοια έχουν μεγαλύτερη διαχρο-
νικότητα και α-χρονικότητα. Ίσως η διακοσμητι-
κή λειτουργία της έγχρωμης και ένας ρεαλισμός 
που αποσπά από βαθύτερα πράγματα δε βοηθάει 
στη διαχρονικότητα της έγχρωμης αποτύπωσης. 
Από την άλλη η εξέλιξη της ασπρόμαυρης είναι 
πιο αργή αλλά έχει μια διαχρονικότητα. Ήδη ο 

κόσμος έχει αρχίσει να κουράζεται από κάποια 
ψηφιακά κόλπα, παρεμβάσεις κ.λπ.

Χρησιμοποιείς την ψηφιακή αποτύπωση των ει-
κόνων ή επιμένεις παραδοσιακά;
Χρησιμοποιώ τα ψηφιακά μέσα όσο μου χρει-
άζονται. Για τη διάδοση του έργου μου, για την 
παραγωγή εντύπων, για τα βιβλία κ.α. Υπάρχει 
ένα επικίνδυνο σημείο στην ψηφιακή εικόνα -που 
όμως μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να είναι και 
γοητευτικό- ότι είναι πολύ χειραγωγήσιμη, σχε-
δόν συνώνυμη με την έννοια της επέμβασης. Συ-
νώνυμη με το “μετά” της λήψης. Η δικιά μου φω-
τογραφία είναι κυρίως φωτογραφία της λήψης και 
όχι της επεξεργασίας της εικόνας μετά. Επίσης το 
φιλμ έχει μια πολύ μεγάλη ποιότητα. Έχει διαχρο-
νική αντοχή στο χρόνο και έχει και μία θέρμη.

Ποια είναι τα θέματα που σου αρέσει να φωτο-
γραφίζεις;
Βασική μου εμμονή είναι ο άνθρωπος. Η φωτο-
γραφία μου είναι ανθρωποκεντρική και γενικό-
τερα δυσκολεύομαι να φανταστώ μια Τέχνη που 
με κάποια εκδοχή δεν είναι ουμανιστική. Γιατί 
μία τέχνη που δεν θα ενδιαφέρεται για τους αν-
θρώπους δεν μπορεί να ενδιαφέρει και τους αν-
θρώπους. Αυτό δε σημαίνει ότι υπάρχει πάντα ο 
άνθρωπος στις φωτογραφίες. Μπορεί να υπάρχει 
υπόμνηση, μπορεί να υπάρχει η απουσία τους. 
Και μ’ ενδιαφέρει κάπως και η μαγεία του καθη-

μερινού. Στοιχεία που φαίνονται να ξεπερνάνε 
τη στιγμή και εν τούτης είναι απλά καθημερινά 
πράγματα.
 
Η έκθεση που θα παρακολουθήσουμε στο πλαί-
σιο των Ερμουπολείων τί αφορά;
Ο τίτλος είναι “Summertime”, χρόνος καλοκαι-
ρινός. Χρόνος με κύρια αναφορά στη Mεσόγειο 
όπου όλα αυτά τα στοιχεία, η καλοκαιρινή σχόλη, 
το άπλωμα του χρόνου, το νερό, αποτελούν στοι-
χεία της φωτογραφικής αυτής έκθεσης. Πολλές 
φωτογραφίες είναι τραβηγμένες στα κυκλαδίτικα 
νησιά μας και υπάρχουν και πολλές φωτογραφίες 
από την Κούβα, την Αδριατική, τη Γαλλία και λί-
γες από Ισπανία. Η έκθεση αυτή είναι μια ευκαι-
ρία για κάποιο κόσμο που θα θελήσει να έρθει να 
δει το καλοκαίρι που ξεκινάει, με άλλο μάτι.

Για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο έχουν προγραμματιστεί μεταξύ άλλων

Θανάσης 
Στεφόπουλος
Αναδρομική έκθεση
Αφιέρωμα

5ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Αιγαίου

16o 
Φεστιβάλ 
Κιθάρας

Ερμούπολης

Θανάσης Μπαξόπουλος

info
> Έκθεση Φωτογραφίας με τίτλο Summertime
> Αίθουσα Τέχνης “Ροΐδη”, Ερμούπολη
> Από 16 Ιουνίου έως 27 Ιουνίου 
> Καθημερινά 11.30-13.00 & 19.30-22.00
> Σάββατο & Κυριακή 11.30-14.00 & 19.30-22.00
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Η ομορφιά και η ποικιλία των κυκλαδίτικων το-
πίων όχι μόνο προσφέρονται για διακοπές και χα-
λάρωση αλλά, εδώ και δεκαετίες, αποτελούν το 
ιδανικό σκηνικό για  τις κινηματογραφικές ταινίες 
των “πρωτευουσών της 7ης τέχνης”.
Εκτός λοιπόν από τις ελληνικές ταινίες, δεν είναι 
λίγες οι ξένες παραγωγές που εκμεταλλεύτηκαν 
το φυσικό κάλλος των Κυκλάδων για να περιβάλ-
λουν τους πρωταγωνιστές τους.

Στα τέλη της δεκαετίας του ‘70 η Μύκονος, 
μαζί με άλλες όμορφες περιοχές της Ελλάδας, 
καλωσορίζουν τους ηθοποιούς και τους τεχνικούς 
της ταινίας The Greek Tycoon (Ο Έλληνας Με-
γιστάνας). Το καστ ηγείται ο “Έλληνας” Anthony 
Quinn και η γοητευτική Jacqueline Bisset. Η ται-
νία έχει βασιστεί στη ζωή του Αριστοτέλη Ωνάση 
και τη σχέση του με την Jackie Kennedy, αν και 
τα ονόματα έχουν αλλάξει. Άλλωστε, το φιλμ θα 
βγει στις αίθουσες περίπου 3 χρόνια μετά το θά-
νατο του Έλληνα επιχειρηματία. 

Λίγα χρόνια μετά, το 1982, προβάλλεται η αι-
σθηματική ταινία Summer Lovers με την Darryl 
Hannah και τον Peter Gallagher. Η ταινία είναι 
ένας ύμνος στη μεθυστική Σαντορίνη, η οποία 
δεν επιλέγεται τυχαία, αφού το σενάριο αφορά σ’ 
ένα ερωτικό τρίγωνο, δείχνει εικόνες και από τη 
Μύκονο, τον αρχαιολογικό χώρο στο Ακρωτήρι, 
τη Δήλο ακόμη και τα Μάταλα. 

Πριν η δεκαετία του ’80 μας αποχαιρετήσει, 
στη Μύκονο γυρίζεται η ταινία Shirley Valentine 
(1989) με πρωταγωνίστρια την Pauline Collins. 
Η Shirley είναι μια μεσόκοπη νοικοκυρά από το 
Λίβερπουλ που αναρωτιέται που πάει η ζωή της. 
Μ’ ένα παιχνίδι της τύχης βρίσκεται στο νησί των 
ανέμων όπου αρχίζει να βλέπει τα πράγματα μ’ 
ένα διαφορετικό, πιο αισιόδοξο, τρόπο. Εκτός 
από τους πρωταγωνιστές του φιλμ, διάσημο έγινε 
και το ξενοδοχείο πάνω από την παραλία του ‘Αη 
Γιάννη, όπου γυρίστηκαν πολλές σκηνές και το 
οποίο, ακόμη και σήμερα, δέχεται φανατικούς της 
ταινίας. 

Το πανέμορφο νησί της Αμοργού θα αποτελέ-
σει το σκηνικό για μια από τις σημαντικότερες ξέ-
νες παραγωγές που έχουν γυριστεί στη χώρα μας. 

Πρόκειται για την ταινία Le grand bleu. «Το απέ-
ραντο Γαλάζιο», του Luc Besson με την Rosanna 
Arquette και τον Jean Reno, βγαίνει στις αίθουσες 
το 1989 και συναρπάζει το κοινό, που μαγεύεται 
από τις αριστουργηματικές υποβρύχιες σκηνές. 

Μετά από ένα χρονικό διάστημα όπου ελάχι-
στες ξένες ταινίες γυρίζονταν στη χώρα μας, τα 
Κυκλαδονήσια βρίσκονται και πάλι στο προσκή-
νιο με την ταινία  The Bourne Identity, που γυ-
ρίστηκε το 2002. Οι τελευταίες σκηνές του φιλμ, 
που πρωταγωνιστεί ο Matt Damon, γυρίζονται 
στη Μύκονο. 

Το 2003 θεατές σε όλο τον κόσμο απόλαυσαν 
τη Σαντορίνη στις πρώτες σκηνές της ταινίας Lara 
Croft: The cradle of Life με την Angelina Jolie 
στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Θήρα μονοπωλεί 
και το ενδιαφέρον στις ταινίες The sisterhood of 
the traveling pants 1 & 2. Στις δύο αυτές ταινίες 
όπου πρωταγωνιστούν γνωστά πρόσωπα της αμε-
ρικανικής τηλεόρασης (η “Ugly Betty” America 
Ferrera, η Alexis Bledel, εκ των πρωταγωνιστών 
της σειράς “The Gilmore Girls”, ενώ στη δεύτερη 
ταινία παίζει και το “Gossip Girl”, Blake Lively) 
βλέπουμε και πολλούς Έλληνες ηθοποιούς. Στην 
ταινία που αφορά σε ένα τζιν, το οποίο οι τέσ-
σερις φίλες θεωρούν μαγικό, αφού μπορούν να 
το φορέσουν όλες τους, η Bledel υποδύεται μια 
νεαρή Ελληνοαμερικανίδα που επισκέπτεται τους 
συγγενείς της στη Σαντορίνη. Τη γιαγιά υποδύε-
ται η Μαρία Κωνσταντάρου, ενώ μεταξύ άλλων 
βλέπουμε και τη Ζαχαρούλα Κλιματσάκη και τον 
Γιώργο Τουλιάτο.

Είναι πλέον σαφές πως η χώρα μας, με τα εκ-
πληκτικά της τοπία, τα ξεχωριστά ήθη και έθιμα, 
τον σύνθετο πολιτισμό και τους μοναδικούς αν-
θρώπους τραβάει και πάλι την προσοχή διεθνών 
κινηματογραφικών παραγωγών. Πρόκειται για 
μια συνολική προσπάθεια και από τη μεριά της 
πολιτείας, που καταλαβαίνει πως μια ταινία σε 
ελληνικό σκηνικό είναι η καλύτερη διαφήμιση 
για τη χώρα μας, η οικονομία της οποίας άλλωστε 
βασίζεται σημαντικά στον τουρισμό. Σε αυτό το 
πλαίσιο, οι Κυκλάδες ήταν, είναι και θα είναι πά-
ντα στο επίκεντρο και δεν είναι άλλωστε τυχαίο 
πως τα νησιά του συμπλέγματος είναι οι «πρω-
ταγωνίστριες» τόσο στα τηλεοπτικά σποτ των δι-
αφημιστικών εκστρατειών των τελευταίων ετών, 
όσο και στην καρδιά μας.

Ο Ιούνιος ανοίγει γενναιόδωρα την αυλόπορτα του 
Καλοκαιριού, πασχίζοντας να διακρίνει τις ρότες που 
θα φυγαδεύσουν τα ταξίδια που αναβλήθηκαν επ’ αόρι-
στο… Με κουμπάσο επιθυμίες και όνειρα που δε λένε να 
σιωπήσουν, ο πρωτομάστορας του Καλοκαιριού ανοίγει 
πανιά για τα στενά των Κυκλάδων, ευελπιστώντας να 
ξεπλύνει στα νερά τους τη σκόνη του Χρόνου…

Στολισμένος σαν το γέλιο ενός μωρού ο Ιούνιος, 
κρατάει με πίστη αδικαιολόγητη τα κογχύλια που κάπο-
τε μιλήσανε έναν λόγο αληθινό, προσδοκώντας, έστω κι 
έτσι, να κατευνάσει αλλοτινές χίμαιρες ή αλλιώς να τις 
εμπνεύσει με πάθος στο παρόν που δεν αρκεί...

Η αύρα ενός Άνδρα που δεν λέει να υποκύψει στις 
επιταγές των ημερών, αναζητεί την απαρχή των απο-
φάσεων σε ένα ταξίδι που φαντάζει πανάρχαιο… Όταν 
κάποτε περιπλανήθηκε αχόρταγα στις ακρογιαλιές της 

Μήλου, ρουφώντας με ανείπωτη λαιμαργία τη ζείδωρη 
μοναξιά του Θεού και του Διαβόλου…

Τότε που άπλωσε με περισσή γενναιοψυχία όση αί-
γλη του απόμεινε στο λευκό σεντόνι του Σαρακίνικου 
για να ξαπλώσει φιλήδονα η Γυναίκα ή για να εξαργυ-
ρώσει τα λόγια που έμειναν ατέλειωτα… Τότε που αφό-
ριζε με μανία την ύπαρξη του στο Τσιγκράδο, Αδάμ σ’ 
έναν παράδεισο χωρίς αμαρτία, ελπίζοντας, αν όχι σε 
μια αναγέννηση, έστω και σε μια αβέβαιη προσμονή 
της…

Τότε που στο Γέροντα κράδαινε τη γύμνια του στη 
σιγή σαν την τελευταία σημαία που έμεινε αβεβήλω-
τη… Σαν τον Ποιητή που αναζητεί κρησφύγετο όταν 
επιστρέφει από το χωνευτήρι των ανθρώπων ή τον ηθο-
ποιό που αφήνει τις τελευταίες του ανάσες σε μια υπό-
κλιση αδιαφορώντας για το χειροκρότημα...

Τότε που, ανηφορίζοντας για το Κάστρο, μέτρησε 
με θάρρος πόσες οργιές χωρίζουν τον Άνθρωπο από τη 
λύπη κι άφησε στο χέρι του Θεού τον οβολό ακόμη και 
για όσα δεν έλαβε…

«Η άνοιξη δεν φτάνει στην ταράτσα», ψιθυρίζει ο 
Μάιος στο αυτί του Ιούνη, πριν ο Χρόνος σβήσει τις 
–έτσι κι αλλιώς– αδιάφορες πατημασιές του από το κα-
λεντάρι της πολύβοης πόλης. «Η άνοιξη ποτέ δε θα ‘ναι 
αρκετή…» αποκρίνεται με αδυσώπητη, πλην αφοπλι-
στική, ειλικρίνεια, ο πρωτοχορευτής του Καλοκαιριού, 
καλπάζοντας πάνω σε έναν άνεμο με προορισμό το νη-
σιώτικο περιδέραιο στο σμίξιμο των πελάγων…
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Οι περισσότεροι έχουν συναντήσει την ημέρα, 
εικόνες και γραφήματα σε τοίχους που μέχρι 
εχθές το απόγευμα ήταν κενοί. Μερικοί συσπάνε 
ρυθμικά τη γλώσσα στον ουρανίσκο τους, με μια 
δόση απογοήτευσης. Άλλοι βρίζουν και πιάνουν 
σφουγγάρια και πινέλα και λίγοι, κοντοστέκονται 
είτε από θαυμασμό, είτε προσπαθώντας να κατα-
λάβουν «τι εννοεί ο ποιητής». 

Κατά την διάρκεια της νύκτας, γεννήθηκε ένα 
γκράφιτι. Κάποιος ή κάποια, θέλησε να στείλει το 
μήνυμα πως υπάρχει και πολλές φορές θέλει και 
κάτι να πει. Αυτή η πηγαία επιθυμία θα μπορούσε 

να πει κανείς πως είναι η ραχοκοκαλιά της τέχνης. 
Κανείς όμως δεν διαφωνεί με αυτό. Ο καυγάς γί-
νεται για τον καμβά. Μία τέχνη που υπάρχει εδώ 
και περίπου 50 χρόνια, είναι ακόμα παράνομη. Αν 
ήταν νόμιμη, ίσως να μην ήταν η ίδια.

Κατά τη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια 
wikipedia, graffiti (γκράφιτι) θεωρείται κάθε 
γραφή υπό τη μορφή εικόνας ή γραμματοσειράς 
αποτυπωμένο με οποιονδήποτε τρόπο. Κατά το 
Ελληνικό διαδικτυακό λεξικό του Τριανταφυλ-
λίδη, ο όρος «γκράφιτι» περιγράφεται σαν «ζω-
γραφική στους τοίχους» και σαν παράδειγμα ανα-
φέρει τη φράση «Το γκράφιτι ως κίνημα τέχνης 
αναπτύχθηκε το 1968 με 1969». Ως όρος, άρχισε 
όντως να χρησιμοποιείται ευρέως στο τέλος της 
δεκαετίας του 1960, όταν γκράφιτι άρχισαν να 

εμφανίζονται σε δημόσιους χώρους στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες της Αμερικής (Φιλαδέλφεια) και 
δίχασαν τους πολίτες-θεατές των μηνυμάτων, οι 
περισσότεροι από τους οποίους είδαν τα γκράφιτι 
σαν «βανδαλισμό» και οι λιγότεροι σαν μία μορ-
φή τέχνης που ζωντάνευε το αστικό περιβάλλον. 
Απόψεις που έχουν κρατήσει τις αναλογίες τους 
μέχρι και σήμερα. Κατά την Αγγλική ορολογία 
της αρχαιολογίας, το περιεχόμενο των γκράφιτι  
αφορούσε αρχικά ως επί το πλείστον πολιτικά μη-
νύματα, καθώς και την αποτύπωση ερωτικών μη-
νυμάτων είτε υπό τη μορφή εικόνας είτε λέξεων, 
παραδείγματα των οποίων υπάρχουν στον Ελλα-
δικό χώρο από αρχαιοτάτων χρόνων. Ωστόσο, η 
ιστορία των γκράφιτι, με τον τρόπο που κατανο-
ούμε και χρησιμοποιούμε τον όρο σήμερα, αρχί-

ζει στα μέσα της δεκαετίας του 1960 στις ΗΠΑ, 
όταν συμμορίες αποτυπώνουν την «υπογραφή» 
τους σε διάφορα σημεία της πόλης «μαρκάρο-
ντας» με αυτό τον τρόπο την περιοχή επιρροής 
τους. Λίγο αργότερα,  άρχισαν να εμφανίζονται 
«ενδεικτικά» μεμονωμένων ατόμων που δήλωναν 
με αυτόν τον τρόπο την ύπαρξή τους στο αστικό 
περιβάλλον σε διάφορα σημεία της πόλης. 

Πίσω από την απρόσμενη Τέχνη
Μια απλή υπογραφή ονομάζεται tag και η πρά-

ξη tagging. Συνήθως είναι ο τρόπος με τον οποίο 
υπογράφει ο καλλιτέχνης. Στις ΗΠΑ οι «γκραφι-
τάδες» ονομάζονται «writers»,«graffiti artists» ή 
«street artists». Στο άρθρο αυτό όμως, θα χρησι-
μοποιήσω με μισή καρδιά τον όρο «γκραφιτάς».

Πρώτοι έχουν καταγραφεί στην ιστορία οι 
CORNBREAD και COOL EARL, στη Φιλαδέλ-
φεια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο 
taki183, ένας Έλληνας ομογενής, ήταν από τους 
πρώτους που διέδωσαν την πρακτική του γκρά-
φιτι στους δρόμους της Νέας Υόρκης, αλλά και 
από τους πρώτους το έργο των οποίων απέκτησε 
δημοσιότητα. Πολλοί άλλοι ακολούθησαν το πα-
ράδειγμά του όπως οι: Mico, Cocco 144, Snake, 
Pistol, Bama, Julio 204, frank 207 και joe 136. 
Έκτοτε, η τέχνη διαδόθηκε παγκοσμίως.

Μία ερώτηση που έρχεται στον καθένα στο 
νου είναι «γιατί;» Για να απαντήσει κανείς στην 
ερώτηση, θα πρέπει να μπει στο πετσί της αν-
θρώπινης ανάγκης για επικοινωνία, της αστικής 
κουλτούρας και της μουσικής hip hop. Το γκρά-

φιτι γεννήθηκε από την επιθυμία του ανθρώπου 
να αποτυπώσει κάτι το οποίο θα δουν άλλοι. Ανα-
πόφευκτα λοιπόν υπήρχε πάντοτε η αναγκαιότητα 
τα γκράφιτι να βρίσκονται σε δημόσιους χώρους. 
Το γεγονός πως θεωρούνταν πάντοτε παράνομο, 
λόγω του ότι ήταν ένα ανεξέλεγκτο φαινόμενο για 
το οποίο δεν έπαιρνε κανείς έγκριση από κανέ-
ναν, οδήγησε τους καλλιτέχνες στην αποτύπωσή 
τους σε τοποθεσίες και ώρες όπου ερημώνανε για 
κάποιο χρονικό διάστημα (συνήθως τη νύχτα). 

Η ποσότητα, ήταν πάντοτε σημαντικός στόχος 
στο γκράφιτι, λόγω του ότι οι γκραφιτάδες απο-
σκοπούσαν στη φήμη, η απόκτηση της οποίας 
τους οδήγησε να χρησιμοποιήσουν τα τρένα σαν 
μετακινούμενο καμβά, προκειμένου να μεταφέ-
ρουν τη φήμη τους μέσω των έργων τους σε όλα 
τα σημεία της εκάστοτε πόλης.

Από τη στιγμή όπου άρθρο της New York 
Times το 1971 έστρεψε την προσοχή των ανα-
γνωστών της στο έργο του taki183, ξεκίνησε ένας 
άτυπος αγώνας φήμης. Έτσι ενσωματώθηκε στους 
γκραφιτάδες το στοιχείο του ανταγωνισμού που 
είχε ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα την ανάπτυξη 
της τεχνικής, της τέχνης και της εφευρετικότητα 
στον τρόπο προβολής.

Όσο και αν προσπάθησα, δεν μπόρεσα να 
κάνω τη σύνδεση μεταξύ των κινήτρων του γκρά-
φιτι και της σκηνής της hip hop. Παρά ταύτα, η 
σχέση μεταξύ τους είναι αδιαμφισβήτητη. Ίσως 
επειδή συνέπεσε η γέννηση της κουλτούρας του 
hip hop τη δεκαετία του 1970, με τη διάδοση του 
γκράφιτι, κάτι με το οποίο φαίνεται να συμφωνεί 
η ιστορία της hip hop. Θα προσέθετα πως όλα τα 
παραπάνω συμπίπτουν χρονικά με την εφεύρε-
ση, εξέλιξη και διάδοση του χρώματος σε μορφή 
σπρέι μετά το 1949 από τον Edward Seymour. 
Ένα μέσο το οποίο οι γκραφιτάδες μπορούσαν 
να κλέψουν (όπως αναφέρεται στο ντοκιμαντέρ 
Style Wars του 1982), να κρύψουν και να χρησι-
μοποιήσουν εύκολα και γρήγορα. 
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Street art 
Όποια και να είναι η αλήθεια, σήμερα τα πράγ-

ματα έχουν αλλάξει πολύ, αλλά όπως σίγουρα 
θα πιστεύουν πολλοί, όχι αρκετά. Σε ξεχωριστές 
περιπτώσεις, οι γκραφιτάδες δεν καταδιώκονται  
πάντα από την αστυνομία όπως γινότανε ανελλι-
πώς πριν από 15 χρόνια. ‘Ένας σημαντικός λόγος 
είναι πως λόγω της τεχνικής του γκράφιτι, που 
έχει εξελιχθεί σημαντικά από τα πρώτα χρόνια, 
πολλοί παραγγέλνουν γκράφιτι για τη διακόσμη-
ση του ιδιόκτητου χώρου τους. 

Παράδειγμα της εξαίρεσης αυτής, ήταν η 
ομαδική αποτύπωση των γκράφιτι στον τοίχο των 
εγκαταστάσεων του Νεωρίου, στην Ερμούπολη 
της Σύρου, στο πλαίσιο του «React Festival» που 
διοργανώθηκε από τον Φοιτητικό Σύλλογο του 
Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και 
Συστημάτων τον περασμένο Φεβρουάριο. Αξι-
έπαινη ήταν η άδεια που έδωσε η διοίκηση του 
Νεωρίου, η οποία τιμήθηκε δεόντως από τα μέλη 
της Ομάδας Street Art.

Όπως αναγράφεται στην ιστοσελίδα του React 
Festival «Η ομάδα του street art έχει ως στόχο να 
θίξει ζητήματα της σύγχρονης κοινωνίας. Πιο συ-
γκεκριμένα, το street art (graffiti σε τοίχο),  έχει 
ως στόχο να αναγνωριστεί και να εκφραστεί η 
αντίδραση κάποιου, όσον αφορά στα κοινωνικά 
προβλήματα όπως η αντίπληροφόρηση, η βία και 
η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του συνόλου 
των έργων είναι η απομυθοποίηση της αθωότη-

τας, η σάτιρα της επικαιρότητας, η αλληγορία και 
τα σύμβολα των καιρών μας όπως η μολότοφ, οι 
αντιασφυξιογόνες μάσκες, οι φορείς του πολιτι-
κού βίου και της καταστολής. 

Τι σημαίνει όμως το γκράφιτι για τρία από τα 
μέλη της Ομάδας που συμμετείχαν στην Street 
Art; 
(ας σημειωθεί πως οι «συγγραφείς» είθισται να 
χρησιμοποιούν την καλλιτεχνική τους υπογραφή).
La efou: Δημιουργία.
Rtm: το graffiti είναι ο προσωπικός μου ψυχολό-
γος.
Ino 1: Είναι ένας δημιουργικός τρόπος να περνάς 
την ώρα σου δηλώνοντας την παρουσία σου.

Πού ονειρεύεσαι να ζωγραφίσεις;
La efou: Πολλά είναι τα μέρη τα οποία «φλερ-
τάρω» αλλά δυστυχώς δεν μπορώ νόμιμα να ζω-
γραφίσω.
Rtm: Όνειρό μου είναι να έβλεπες τα έργα μου 
παντού. Από τα στενά της Σύρου μέχρι τις λεω-
φόρους του Σαν Φρανσίσκο. Από τις μικρές γκα-
λερί στο Ναύπλιο, μέχρι την Τέητ Μόντερν. Από 
τις καλύβες ιθαγενών στα πιο μακρινά χωριά της 
Αφρικής, μέχρι τα ιγκλού στους πόλους.
Ino 1: Στο φαράγγι του Grand Κanyon.

Το graffiti είναι μοναχική δραστηριότητα ή 
μπορεί να γίνει και ομαδικά;
La efou: Οπωσδήποτε το graffiti είναι μια δρα-

στηριότητα που μπορεί να γίνει συνεργατικά και 
το στοιχείο αυτό υπάρχει κατά κόρον στον χώρο. 
Εξού και οι δημιουργίες των crew, ομάδες ατό-
μων δηλαδή, που δουλεύουν μαζί. Πέραν όμως 
από αυτό, η συνεργασία μεταξύ ατόμων ιδιαίτερα 
όταν το σχέδιό τους “ταιριάζει” (ως στυλ, ως χρω-
ματισμοί κτλ) μπορεί να βγάλει ένα πάρα πολύ 
ενδιαφέρον αποτέλεσμα, το οποίο είναι αρμονικό 
αλλά και ποικιλόμορφο ταυτόχρονα.
Rtm: Mε το graffiti άλλοτε κάνεις ομαδική ψυχα-
νάλυση κι άλλοτε ατομική.
Ino 1: Γίνεται και μοναχικά και ομαδικά, καθένας 
επιλεγεί πως θα πράξει κάθε φορά, ανάλογα με τις 
συνθήκες και το αποτέλεσμα που θέλει.

Πιστεύεις ότι επικοινωνείς με τον θεατή που 
έρχεται σε επαφή με ένα έργο σου;
La efou: Η επικοινωνία με τον θεατή ξεκινάει από 
τη στιγμή που το έργο μπορεί να δημιουργήσει 
κάποια συναισθήματα. Άρα από τη στιγμή που ο 
θεατής θα προσέξει το έργο και θα νιώσει πχ ευε-
ξία ή απέχθεια, είτε είναι θετικό είτε αρνητικό το 
συναίσθημα υποδηλώνει επικοινωνία διότι έχεις 
καταφέρει τουλάχιστον το έργο σου να κεντρίσει 
την προσοχή. Πιστεύω ότι κάθε έργο επικοινωνεί 
με τους θεατές.
Rtm: Πιστεύω ότι τα δύο-τρία τελευταία χρόνια 
επικοινωνώ όσο ποτέ στο παρελθόν με τον θεα-
τή.
Ino 1: Αν το να επηρεάζεις τις εικόνες που παρα-
τηρεί κάποιος θεωρείται επικοινωνία, τότε ναι.
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Έργα 120 Ελλήνων φωτογράφων από το αρχείο της Ελληνικής Φωτογρα-
φικής Εταιρίας παρουσιάζει σε έκθεσ;h του το Ίδρυµα Τηνιακού Πολιτισµού. 
Στην έκθεση με τίτλο «Η Ελληνική Φωτογραφία» περιλαµβάνονται έργα με 
θέµατα από την καθηµερινή ζωή στη µεταπολεµική Ελλάδα, άνθρωποι, τοπία, 
επαγγέλµατα, καλλιτεχνικές δηµιουργίες, θρησκευτικά βιώµατα. Την έκθεση 
συνοδεύει καλλιτεχνικός κατάλογος, έκδοσης Ι.ΤΗ.Π. 2009, παραγωγής των εκ-
δόσεων Λιβάνη. Παράλληλα θα γίνονται τακτικές θεµατικές συναντήσεις ανά-
λυσης των θεµάτων και των τεχνικών φωτογράφησης.

Την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2009, οι  νεαροί  µαθητές του σεµιναρίου ψηφι-
ακής φωτογραφίας, που οργάνωσε και πραγµατοποίησε το Ι.ΤΗ.Π. την Άνοιξη 
του 2009, παρουσιάζουν στο µέγαρο του Ιδρύµατος τις καλύτερες φωτογραφίες 
τους, σε µια έκθεση που θα διαρκέσει έως το τέλος Σεπτεµβρίου.

> Ίδρυµα Τηνιακού Πολιτισµού, παραλία Τήνου 
> 14 Ιουνίου – 19 Οκτωβρίου 
> Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 10.00 – 14.00 & 19.00 – 21.00 
Σάββατο, Κυριακή: 10.30 – 14.00 & 19.00 – 21.00 
> Είσοδος ελεύθερη
> Περισσότερες πληροφορίες www.itip.gr info

Οι Στιγμές Πολιτισμού, που πραγματοποιούνται 
τα τελευταία χρόνια στην Πάρο, ξεκίνησαν και για τους 
μήνες Ιούνιο και Ιούλιο περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Ιούνιος
***Παρασκευή 19/6-28/6: Έκθεσης έργων τέχνης 
«CONTRASTS» των: Ribot Francoise, Michael Brady, 
Ingrid Heidrich-Siggelaki και Susannah. 
Χώρος τέχνης «Άγιος Αθανάσιος», Νάουσα
***Τρίτη 23/6:  Αναβίωση του εθίμου του Κλήδονα 
στις Λεύκες, την Αλυκή, τη Νάουσα και τον Πρόδρο-
μο.
***Κυριακή 28/6: Παράσταση από το Μουσικοχορευ-
τικό Συγκρότημα Νάουσας. Αφιέρωμα στη Μικρά Ασία 
και Καππαδοκία. 
Προαύλιο Παναγίας, Νάουσα. Ώρα έναρξης 21.00
***Τρίτη 30/6: Πανηγύρι Αγίων Αναργύρων με νησιώ-
τικη μουσική, παριανό κρασί και μεζέδες. 
Παροικιά

Ιούλιος 
***Τετάρτη 01/7-15/7: Έναρξη έκθεσης έργων τέχνης 
της κ. Άρτεμις Τσιτσιλιάνη. 
Χώρο τέχνης «Άγιος Αθανάσιος», Νάουσα
***Σάββατο 04/7: Λεύκες. Θεατρική παράσταση «The 
ages of woman» από την θεατρική ομάδα «The Valadi 
Players». 
Ανοιχτό θέατρο Λευκών. Ώρα έναρξης 20.30
***Κυριακή 05/7: Γιορτή ψαριού - κρασιού. Συμμετέ-
χει ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας. Λιμάνι Νάουσας
***Δευτέρα 06/7: Παιδική παράσταση με τις «Αθηνα-
ϊκές Μαριονέτες». 
Ανοιχτό θέατρο, Παροικιά. Ώρα έναρξης 20.30
***Τετάρτη 15/7: Συναυλία «Πάμε μια βόλτα στο φεγ-
γάρι» με Παριανούς Καλλιτέχνες. 
Ανοιχτό θέατρο, Παροικιά. Ώρα έναρξης 21.00 

Σ
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ντο
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Συναυλία 
έντεχνης μουσικής

Συναυλία ελληνικής έντεχνης μουσικής, θα πραγματοποιηθεί στο 
“Μέγαρο Γκύζη” στα Φηρά Σαντορίνης, το Σάββατο 20 Ιουνίου. Οι 
Σαντορινιοί καλλιτέχνες Κωνσταντίνος Πελεκάνος (φωνή-κιθάρα) 
και Χριστόφορος Γαβαλάς (κιθάρα-μπάσο) θα παίξουν και θα τρα-
γουδήσουν κομμάτια των Θ. Μικρούτσικου, Δ. Σαββόπουλου, Σ. 
Μάλαμα, Θανάση Παπακωνσταντίνου, Μ. Χατζιδάκι, Χρ. Θηβαίου, 
Χάρη & Πάνου Κατσιμίχα, καθώς και άλλων Ελλήνων συνθετών.

info

> Αίθουσα Συναυλιών Μεγάρου Γκύζη 
Φηρά - Σαντορίνη
> Ώρα έναρξης 21.00
> Eίσοδος ελεύθερη

Τ
ή

νο
ς

Έκθεση 
φωτογραφίας

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ:Τλούπας Δημήτρης

Περιβαλλοντική και ενεργειακή 
αναβάθμιση του κτιριακού  
περιβάλλοντος στις Κυκλάδες

Η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και η χρήση ήπιων μορφών ενέρ-
γειας και βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, με εξειδίκευση στους παραδοσια-
κούς οικισμούς και την εκτός σχεδίου δόμηση του νησιωτικού χώρου, είναι 
τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν στην ημερίδα για την Περιβαλλοντική 
και Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κτιριακού Περιβάλλοντος στις Κυκλάδες. 
Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 20 Ιουνίου στην Παροικιά της 
Πάρου και επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Ματθαίος Σανταμούρης. Η Ημερίδα διοργανώνεται από το Δήμο 
Πάρου, το Περιβαλλοντικό & Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου «Άι-Γιάννης Δέ-
της» - Δημοτική Α.Ε. και τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αρχίλοχος». 

> Αίθουσα
Αρχιλόχου Παροικιά
> Ώρα έναρξης 10.00

info
Στιγμές Πολιτισμού

Πάρος
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Γιάννης Χαρούλης

Ροκάρει 
με το

 λαούτο

Παρουσία σεμνή, φυσιογνωμία ευγενική, φωνή 
συγκινητικά λυρική. Ο Γιάννης Χαρούλης έχει 
στη φωνή του τη φλόγα ενός νέου τραγουδιστή 
και τη σταθερότητα και την καθαρότητα ενός 
ώριμου τραγουδοποιού. Μιλάει για την καλο-
σύνη, την απλότητα και τις μικρές χαρές της 
ζωής ως τα πολυτιμότερα αγαθά που διαθέτει ο 
άνθρωπος. Γεννημένος και μεγαλωμένος στην 
Κρήτη, στα Έξω Λακώνια του Αγίου Νικολά-
ου, αν και ζει τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα, 
νοσταλγεί πάντα την ηρεμία και τη γαλήνη της 
πατρίδας του, η οποία του καλλιέργησε μεταξύ 
άλλων και την αγάπη για το λαούτο. 

Είσαι ένας νέος, σύγχρονος άνθρωπος που 
όμως μουσικά διατηρείς και διαδίδεις τις πα-
ραδόσεις. Τι σε οδηγεί σ’ αυτόν τον δρόμο;
Είναι κάποια τραγούδια που δεν πολύ ακούγο-
νται και εγώ πιστεύω, καθαρά προσωπική μου 
άποψη, ότι πρέπει να ακούγονται και ότι και οι 
νέοι πρέπει να τ’ ακούνε. Είτε γιατί καλό είναι 
να θυμόμαστε τί γινόταν όταν γράφτηκε ένα 
τραγούδι γιατί όντως κάποια τραγούδια μας με-
ταφέρουν το κλίμα της εποχής είτε γιατί κάποια 
τραγούδια συγκινούν μόνο εμένα και θέλω τα 
μεταφέρω στον κόσμο. Όπως τα παραδοσιακά, 
με τα οποία έχω μεγαλώσει και μέσα από αυτά 
έχω μελετήσει τη μουσική. Απλά προσπαθώ να 
τα φέρω όσο γίνεται στο τώρα. Στο τώρα όχι 
όσον αφορά στην κοινωνία, αλλά στο δικό μου 
τώρα, σε αυτά που ακούω, στα δικά μου ερεθί-
σματα. Έτσι μεταφέρεται και μεταβάλλεται ο 
ήχος και γίνονται οι διασκευές. Όλα αυτά είναι 
ένα χαρμάνι από τις εμπειρίες, τις αναμνήσεις 
και το τί ζω εγώ τώρα.

Έχεις τραγουδήσει αρκετά σε πανηγύρια στην 
πατρίδα σου την Κρήτη. Αυτό σου έχει δώσει 
τη δυνατότητα να βλέπεις τα πράγματα διαφο-
ρετικά στη δουλειά που κάνεις τώρα;
Υπάρχει, όντως, μια διαφορετικότητα στο πώς 
βλέπεις μια συναυλία. Σίγουρα αφού έχω περά-
σει επτά-οκτώ χρόνια από τα πανηγύρια βλέπω 
και κάποιο άλλο κομμάτι των live. Η μεγαλύτε-
ρη εμπειρία μου είναι όντως τα πανηγύρια. Το 
να ξεσηκώσεις κάποιον να χορέψει δεν είναι κα-
θόλου εύκολο. Το να κρατήσεις έξι-επτά ώρες, 
επίσης δεν είναι εύκολο. Προσπαθώ να μετα-
φέρω το αληθινό που πηγάζει κατευθείαν από 
αυτό που ακούς, το οποίο προσπαθεί άμεσα να 
σε κάνει είτε να χορέψεις είτε να συγκινηθείς. 
Έχει μια ζωντάνια όλο αυτό και μια απλότητα 
που είναι εξαιρετικά δύσκολο να τη βρεις στην 
εποχή μας. Δεν λέω πως την κατέχω την απλότη-
τα, αλλά προσπαθώ. Στα πανηγύρια είναι απλά 
τα πράγματα ο κόσμος τρώει, ακούει μουσική 
και χορεύει. Στη συναυλία ο κόσμος εστιάζει πε-
ρισσότερο στους μουσικούς.

Θα δοκίμαζες τον εαυτό σου και σε κάποια 
άλλα είδη μουσικής;
Δοκιμάζω έτσι κι αλλιώς. Είναι κάποια είδη 
μουσικής που μου αρέσουν πάρα πολύ. Τα φλα-
μένκο είναι μια μουσική παράδοση που νιώθω 
πως μπορώ ν’ ακουμπήσω σαν αίσθηση μέσα 
μου. Έχω την τύχη να έχω βγει κάνα δυο φορές 
έξω από την Ελλάδα και να έχω “τζαμάρει” με 
ξένους μουσικούς και αυτό είναι κάτι που με ευ-
χαριστεί πολύ. Διαπιστώνεις πως με ανθρώπους 
που δεν μιλάς καν την ίδια γλώσσα και δεν μπο-
ρείς να συνεννοηθείς αλλιώς, πολύ απλά μπο-
ρείς να επικοινωνήσεις μέσω της μουσικής.

Μετράς λίγα χρόνια στο χώρο του τραγουδιού 
και όμως μέσα σ’ αυτό το διάστημα έχεις κά-
νει πολλά και επιτυχημένα βήματα. Νιώθεις ότι 
έχεις κάνει αγώνα δρόμου; 
Έχω τρέξει αρκετά. Αν και είμαι και τυχερός 
γιατί πολλά πράγματα ήρθανε από μόνα τους, 
ήρθανε μ’ έναν τρόπο και κουμπώσανε. Είχα 
αυτή την τύχη σε σχέση με άλλους νέους της 
ηλικίας μου. Έρχονται αρκετές φορές συνάδελ-
φοι και με ρωτάνε τί να κάνουν κι εγώ πραγμα-
τικά δεν έχω κάτι να τους πω. Εγώ δεν έκανα 
κάτι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι, ότι όσο 
πιο αληθινά βγαίνει κάτι, είτε καλό είτε κακό, 
είτε μη εμπορικό, αν είναι αληθινό και το στηρί-
ζεις πραγματικά, θα βρει κάποιο δρόμο, κάποιο 
μονοπάτι.

Στη μουσική σου πορεία είχες κάποιους στόχους;
Δεν σκεφτόμουν ποτέ πώς θα έρθουν τα πράγ-
ματα. Στα πανηγύρια δεν είχα βλέψεις ή σκέψεις 
για το τί θα κάνω τον επόμενο χρόνο. Τώρα του-
λάχιστον έχω μπει σ’ ένα πρόγραμμα σχετικά με 
το τι θα κάνω του χρόνου, περισσότερο σαν ιδέ-
ες και όχι τόσο σαν στόχους. 

Με την τηλεόραση τι σχέση έχεις;
Έχω εμφανιστεί. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι 
αισθάνομαι και άνετα. Το ό,τι κάποιες φορές 
με έχει βοηθήσει είναι αλήθεια. Είναι όμως ένα 
μέσο που είναι λίγο άδικο γιατί ότι δείξεις σ’ 
αυτά τα λίγα λεπτά που έχεις, είναι και η εικόνα 
που κρατάει ο κόσμος για σένα. Δεν είναι αντι-
κειμενικό. Αν βγω καλός μέσα σε τρία λεπτά 
σ’ ένα τραγούδι, δε σημαίνει ότι είμαι καλός ή 
αν πω μια ατάκα και συγκινηθεί ο κόσμος, δε 
σημαίνει ότι είμαι καλός ή αν πω κάτι άστοχο 
που δεν κολλάει, δε σημαίνει ότι είμαι κακός. 
Αυτό που με σοκάρει πολλές φορές είναι ότι 
βλέπουμε είτε πολέμους, είτε μεγάλες φυσικές 
καταστροφές και επειδή είναι σ’ ένα κουτί και 
έχουμε τη δύναμη ν’ αλλάξουμε κανάλι εάν 
θέλουμε, είναι σαν να συμβαίνει αλλά και να 
μη συμβαίνει μαζί το γεγονός. Ακόμα και μεγά-
λους καλλιτέχνες να δεις στην τηλεόραση, σαν 
σχήμα να το πάρεις, είναι μικροί! Η τηλεόρα-
ση χαλάει το μύθο, το παραμύθι που το έχουμε 
τόσο πολύ ανάγκη.

c b a
ςυνεντευξη

Τζένη Παπαζιού

17
συνέντευξη

se

4

«Τα πιο απλά 

πράγματα είναι αυτά 

που με συγκινούν 

πιο βαθιά»
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Τα όσα συμβαίνουν γύρω σου έχεις την ανάγκη να τα 
σχολιάσεις μέσα από τα τραγούδια σου;
Ναι, καταρχήν για μένα και μετά για τον κύκλο των 
ανθρώπων που με ακούνε. Σαφώς με επηρεάζουν όσα 
συμβαίνουν γύρω μου και μάλιστα άμεσα. Φυσικά δεν 
μπορώ να προτείνω λύσεις, απλά μπορώ ίσως να τα 
δείξω ή να πω ένα τραγούδι, το οποίο να δείχνει μια 
άλλη κατεύθυνση από αυτή που έχουμε πάρει. Δεν 
είναι βέβαια τόσο συγκεκριμένα τα πράγματα, όπως 
άλλες εποχές που υπήρχε ένας κοινός εχθρός και όλοι 
έγραφαν τραγούδια γι’ αυτόν. Μπορείς μέσω ενός τρα-
γουδιού να πεις τί ακριβώς γίνεται, αλλά μπορείς να 
δείξεις ότι υπάρχει και κάτι διαφορετικό. Το θεωρώ 
εξίσου σημαντικό και νομίζω ότι είμαι και στις δυο 
πλευρές. 

Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που σε συγκι-
νούν;
Εγώ ψάχνω τα πιο μικρά. Τα πιο απλά πράγματα είναι 
αυτά που με συγκινούν πιο βαθιά. Στις μέρες μας έχουν 
βάλει κάποιοι χέρι είτε μέσα από τις ταινίες είτε μέσα 
από την τηλεόραση ακόμα και στο συγκινησιακό μας 
κομμάτι στο πότε θα γελάμε και πότε θα συγκινούμα-
στε. Δεν ξέρω πώς έχει γίνει αυτή η παγκοσμιοποίηση 
σ’ αυτό το θέμα της συγκίνησης. Είναι σα’ να είσαι σ’ 

ένα τεραστιό πλατό και να σου λέει ο φλόρ μάνατζερ 
πότε θα γελάς. Τα πιο απλά πράγματα, τα στιγμιαία, 
αυτά είναι τα πιο σημαντικά.

Μουσικά που βρίσκεσαι; Προετοιμάζεσαι για συναυ-
λίες;
Κάνουμε συναυλίες, ετοιμάζω δίσκο με τον Θανάση 
Παπακωνσταντίνου, ετοιμάζω δίσκο και με τον Νίκο 
Μαμαγκάκη.

Με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου έχεις μια κοντι-
νή σχέση.
Είναι από τους αγαπημένους μου πολλά χρόνια. Το 
1996 ένας καθηγητής μου από τη Λάρισα μου έφερε 
μια κασέτα και μου είπε, «πάρε ν’ ακούσεις ένα λα-
ουτιέρη», έτσι μου παρουσίασε τον Θανάση. Μέχρι 
τότε δεν τον ήξερα και ήταν μάλλον η πρώτη φορά 
που άκουσα να παίζει κάποιος με λαούτο τραγούδια 
άλλα εκτός από κρητικά. Για μένα το λαούτο ήταν για 
να παίζει μόνο κρητικά και για πρώτη φορά άκουσα το 
λαούτο σε διαφορετικά τραγούδια.

Τα πράγματα γενικά τα βλέπεις από τη θετική τους 
πλευρά;
Ναι, γενικά προσπαθώ να τα βλέπω από τη θετική τους 
πλευρά. Προσπάθεια θέλει, όπως προσπάθεια θέλει να 
τα βλέπεις και αρνητικά. Εμείς οι άνθρωποι πιστεύω 
ότι είμαστε ουδέτερα πλάσματα, όσον αφορά στα συ-
ναισθήματα άρα θέλει προσπάθεια για να είσαι καλός 
ή κακός. Είναι επιλογή δηλαδή το τι κάνουμε. 

Έχεις καλές σχέσεις και καλά πράγματα να θυμάσαι 
από συνεργασίες που έκανες;
Φυσικά και μάλιστα από τις συνεργασίες αυτές πήρα 
πολλά θετικά πράγματα. Πέρασα πολύ ωραία και με 
πολλούς. Η πρώτη συνεργασία με την Μελίνα Κανά, 
που ήμουν φαντάρος και έβγαινα έξω και τραγουδού-
σα και έμπαινα πάλι μέσα, με τον Μίλτο Πασχαλίδη, 
με τον Χρήστο Τσιαμούλη, με τους Εστουδιαντίνα, με 
τους Χαΐνηδες, με τη Λιζέτα Καλημέρη και φυσικά με 
τον Χρήστο Θηβαίο, ήταν όλες πολύ όμορφες συνερ-
γασίες.

Υπάρχουν στο μυαλό σου κάποιοι συνάδελφοι με τους 
οποίους θα ήθελες να συνεργαστείς; 
Πολλοί είναι αυτοί με τους οποίους θέλω να συνερ-
γαστώ αλλά δε σημαίνει ότι πρέπει να το κάνω τώρα 
αυτό. Έχω την άποψη πως για να γίνει κάτι καλό χρει-
άζεται ένα μουσικό ερέθισμα. Γίνονται συνεργασίες 
που εγώ προσωπικά δεν βλέπω μουσικά το λόγο. Οι 
άνθρωποι μπορεί να περνάνε καλά πράγμα που το σέ-
βομαι βέβαια και δεν το κατηγορώ απλά εγώ θέλω να 
ξεκινάει από τις συνεργασίες και κάτι καινούριο. 

Βλέπεις τις συναυλίες σου ως κάτι το ομαδικό;
Ναι, βέβαια, μα η μουσική δεν ολοκληρώνεται από ένα 
άτομο. Μοιράζεται η δουλειά, δεν μπορεί να δώσεις 
ποσοστά. Ο καθένας κάνει ακριβώς τη δουλειά του. 
Υπάρχει ένα μέρος που έχει αναλάβει μουσικά ο καθέ-
νας. Και η φωνή ένα όργανο είναι. Ασχέτως ότι ειδικά 
εδώ στην Ελλάδα έχουμε φάει αυτό το κόλλημα ότι 
ο τραγουδιστής είναι το κέντρο της μπάντας. Και δε 
συμφωνώ και δε μ’ αρέσει καθόλου, να σου πω την 
αλήθεια. Το έχω συναντήσει και σε μένα και σε άλλες 
μπάντες, πως όταν κάποια στιγμή παίζει ο μουσικός 
και παίζει και ωραία δεν θα περάσει στο κοινό όπως θα 
περάσει η ατάκα ενός τραγουδιστή.

Υπάρχει κόσμος που διαθέτει τη μουσική παιδεία 
ώστε να συγκινηθεί και να εκτιμήσει ένα μουσικό 
θέμα;
Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του κοινού που μπορεί 
να πιάσει τη συνολική ατμόσφαιρα μιας συναυλίας, 
ωστόσο υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που απλά περιμέ-
νουν, να τελειώσει το σόλο για να τραγουδήσουν. Δε 
συμφωνώ καθόλου μ’ αυτό. Είμαι κατηγορηματικός. 
Δε μ’ αρέσει γιατί αυτό δείχνει και έλλειψη παιδείας 
γενικότερα. Όταν κάποιος παίζει μουσική, είναι σα να 
μιλάει, όταν λοιπόν ο κόσμος από κάτω δεν τον ακούει 
προσβάλλει έναν άνθρωπο. 

Έχεις θυμώσει ποτέ σε κάποια συναυλία με τον κό-
σμο; Σε έχει ενοχλήσει η στάση του κόσμου;
Δεν έχω θυμώσει. Πολλές φορές δεν μ’ αρέσει όταν 
γίνεται φασαρία από κάτω, αλλά δε θυμώνω. Δε χω-
ράνε όλα τα συναισθήματα σε μια βραδιά. Και όπως 
είπαμε είναι επιλογή. Δεν μπορείς να θυμώσεις με τον 
κόσμο γιατί το κοινό δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος που 
συμπεριφέρεται καλά ή άσχημα. Συνήθως δεν φταίει 
ο κόσμος, συνήθως ο μουσικός ή οι μουσικοί φταίνε. 
Νομίζω πως πρέπει να δώσεις το ερέθισμα στον άλλο 
ν’ ακούσει. Και επίσης το να θυμώνω όταν μιλάει ο κό-
σμος δεν είναι δημοκρατικό. Αν θέλουμε να περάσουμε 
κάποια μηνύματα, πρέπει να ξεκινήσουμε και από αυτό. 
Χρειάζεται καμιά φορά, αλλά συνήθως δεν το κάνω. 
Δεν μπορώ να επιβάλλω  στον κόσμο να είναι ήσυχος. 
Εαν θα το κάνω, θα το κάνω ως ενδιάμεσος ανάμεσα 
σ’ αυτόν που ήρθε ν’ ακούσει και σε αυτόν που δε το 
σέβεται αυτό, αλλά δεν θα το κάνω για μένα.

Σου λείπει η Κρήτη και οι φυσικές της ομορφιές;
Φυσικά και μου λείπει. Και μάλιστα τώρα που έχει πε-
ράσει αρκετός καιρός που μένω Αθήνα, δεν ξέρω εάν 
μου λείπει η ίδια η φύση, η θάλασσα ή αυτό που βγαί-
νει όταν ζω εκεί. Που είναι λίγο η χαλαρότητα και λίγο 
τα συναισθήματα που μου προκαλούνται, πράγματα 
που είναι ταυτισμένα με το περιβάλλον.

> Σε ηλικία έξι ετών ο γλύπτης πατέρας του, του μαθαίνει μαντολίνο. 
Σε λίγο καιρό είχε μάθει να παίζει και να τραγουδά το παραδοσιακό «Τούτο το μήνα » 

> Τρία χρόνια αργότερα πήρε το πρώτο του λαούτο και μελετούσε την παραδοσιακή μουσική της Κρήτης 
> Δεκαπέντε ετών άρχισε να παίζει επαγγελματικά σε πανηγύρια

> Το 2002 ο Χρήστος Θηβαίος τον προσκαλεί στο Λυκαβηττό σε μια συναυλία – αφιέρωμα στο Νίκο Ξυλούρη
>Τον Φεβρουάριο του 2003 κυκλοφορεί ο δίσκος «Γύρω μου και εντός» με συνθέτη τον Μιχάλη Νικολούδη

> Το 2006 κυκλοφορεί ο δεύτερος δίσκος του ο «Χειμωνανθός», ένα άλμπουμ που αμέσως αγαπιέται από το κοινό
> Σύντομα πρόκειται να κυκλοφορήσει και νέος δίσκος με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου,

ενώ προετοιμάζει ακόμα έναν δίσκο με τον Νίκο Μαμαγκάκη
> Την 1η Αυγούστου θα πραγματοποιήσει συναυλία στη Νάξο, ενώ ενδέχεται να εμφανιστεί και στη Σύρο το Φθινόπωροinfo

Ασφαλώς, μιλάμε για πλοήγηση εικονική, όχι 
όμως λιγότερο περιπετειώδης από την πραγματική. 
Το σερφάρισμα στο ίντερνετ είναι σήμερα τόσο συ-
ναρπαστικό, όσο και αυτό στη θάλασσα (το καλύτε-
ρο, βέβαια, είναι να τα συνδυάζεις).

Web Kyklades!
Οι Κυκλαδίτες φαίνεται ότι ξέρουν και τα δύο. 

Μια απλή αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό είναι 
αρκετή για ν’ ανακαλύψει κάποιος, ότι υπάρχουν 
εκατοντάδες σελίδες φτιαγμένες από, και για τις Κυ-
κλάδες: σάιτ, μπλογκ, γκρουπ στο Facebook, μέχρι 
και ειδησεογραφικά πόρταλ που περιμένουν να τα 
ανακαλύψετε (και μαζί να ανακαλύψετε άγνωστες 
πτυχές των Κυκλάδων). 

Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας υπολογι-
στής (δικός σας ή του γείτονα) και μια σύνδεση 
του ίντερνετ (κάνει και του γείτονα, αν έχει ξε-
κλείδωτο wi-fi!).

Οι μπλόγκερ του… διπλανού ιστιοφόρου
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δουλειά 

των μπλόγκερ από τα κυκλαδίτικα νησιά. Νέα, ως 
επί το πλείστον παιδιά, μαθητές, φοιτητές, αλλά και 
επαγγελματίες, γράφουν καθημερινά για τις «δικές 
τους» Κυκλάδες, χωρίς ξύλινο λόγο, μακριά από το-
πικιστικά συμφέροντα και εξαρτήσεις

androslivadia.blogspot.com
Πληκτρολογείς τη διεύθυνση του ιστολογίου 

και αμέσως… ευωδιάζει ο τόπος! Στην κορυφή 
του μπλογκ φιγουράρει μια γιγαντιαία λουλουδο-
φωτογραφία, που συνοδεύεται από την απαραίτη-
τη… προειδοποίηση: «Προσοχή: το μπλογκ ζαλίζει! 
Έχει έντονα αρώματα λεμονανθών, λευκών λουλου-
διών και γαζίας» και από τη διευκρίνιση: «Μια σελί-
δα για τους Λειβαδιανούς όλου του πλανήτη». 

Οι μαγευτικές φωτογραφίες (ο μπαξές του Μαρ-
μαρά και ο λειβαδιανός σκύλος κλέβουν την πα-
ράσταση) και οι αναφορές σε μικρά ή μεγάλα νέα 
του νησιού είναι πανταχού παρόντα στο μπλογκ, το 
οποίο έχει και… ποιητικές ανησυχίες. 
amorgis.blogspot.com

«Το Κάστρο της Αμοργού» ο τίτλος αυτού του 
ξεχωριστού μπλογκ. Αν και δεν ανανεώνεται συχνά, 
περιέχει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες -και φω-
τογραφίες- για την ιστορία, τη λαογραφία και τις 
ομορφιές της Αμοργού. Μπορεί κάποιος να δει πώς 
φτιάχνεται το παστέλι λίγο πριν από έναν αμοργια-
νό γάμο (στην ένθετη φωτό εικονίζεται ένας παπάς 
και μια ηλικιωμένη γυναίκα επί το… μαγειρικόν έρ-
γον).

Εκτός από τη σύγχρονη Αμοργό, μπορείτε να 
«βουτήξετε» και στην προπολεμική ιστορία του 

νησιού: «Οι κάτοικοι της νήσου ασχολούνται εις 
γεωργικάς και κτηνοτροφικάς εργασίας, οι δε των 
Καταπόλων είναι ναυτικοί, διότι οι κάτοικοι των 
Καταπόλων με τον ασφαλέστατον αυτών λιμένα δι-
ατηρούν περί τα 20 μεγάλα και μικρά ιστιοφόρα από 
10 - 180 τόννων, έν μικρόν φορτηγόν ατμόπλοιον, 
το ‘’Νικήτας Δενδρινός’’ των αδελφών Μιχαήλ και 
Γεωργίου Δενδρινού και δύο βενζινόπλοια το ‘’Οι 
τρεις αδελφοί’’ των αδελφών Αντωνίου, Κωνσταντί-
νου και Ιωάννου Φωστιέρη και το ‘’Ιωάννης’’ του 
Δημητρίου Δενδρινού», γράφει το «Ημερολόγιον 
Θήρα – Αμοργός 1933».
apollonasnaxou.blogspot.com

Ένα ακόμη ενδιαφέρον μπλογκ, στο οποίο πα-
ρουσιάζεται η καθημερινότητα της Νάξου – τα καλά 
της και τα στραβά της. Ποιες είναι οι τελευταίες εξε-
λίξεις για τον βιο-βόθρο του Απόλλωνα; Τι γίνεται 
με τον Βιολογικό Καθαρισμό; Τι συμβαίνει με την 
ύδρευση στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού; Οι 
απαντήσεις, με ένα «κλικ».
miliondialogoi.blogspot.com

Οι απανταχού Μήλιοι e-συζητούν και… 
e-διαλογίζονται! Η Μήλος με μια διαφορετική μα-
τιά, από ανθρώπους σκεπτόμενους που δείχνουν 
(και αποδεικνύουν) ότι αγαπούν το νησί τους. Προ-
βληματισμοί, σκέψεις και ιδέες για δράση, σ’ ένα 
ερασιτεχνικό, αλλά πολύ ενδιαφέρον μπλογκ.
androsfilm.blogspot.com

Ποιος είπε ότι καλοκαίρι και σινεμά δεν πάνε 
μαζί; Πάντως όχι τα μέλη της Κινηματογραφικής 
Λέσχης Άνδρου, που μετέφεραν τις περιπλανήσεις 
τους στην Έβδομη Τέχνη και στο ίντερνετ. Οι προ-
βολές της Λέσχης μπορεί να διακόπηκαν προσωρινά 
(«κλειστόν λόγω θέρους»!), όμως το μπλογκ παρα-
μένει ενεργό και περιμένει όποιον θέλει να μυηθεί 
στον κόσμο του κινηματογράφου. Τα παιδιά έχουν 
και σάιτ (http://www.androsfilm.com/). Σερφάρετε 
ελεύθερα και καλές βουτιές… εχμ… προβολές!
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Το σέρφινγκ είναι ένα εξαιρετικά δημοφιλές σπορ για 
τους κατοίκους και τους επισκέπτες των Κυκλάδων 
αυτή την εποχή. Αν μη τι άλλο, συμβάλλει στη δια-
τήρηση καλής φυσικής κατάστασης, αλλά και στη… 
διεύρυνση του κύκλου γνωριμιών μας! Και το κυριό-
τερο: μπορείς να το κάνεις ανά πάσα στιγμή, από το 
σαλόνι του σπιτιού σου! 

κείμενο  
Γιάννης Ανδριτσόπουλοςc b a

Οι Κυκλάδες με ένα «κλικ»!
Blogs, sites και portals  
από χάι-τεκ νησιώτες

Το ίντερνετ προσφέρεται και για όσους θέλουν να 
ενημερωθούν, να μάθουν τα τελευταία νέα για το 
νησί τους και όλες τις ειδήσεις κυκλαδίτικου ενδι-
αφέροντος. Βρήκαμε και σταχυολογήσαμε μερικά 
από τα ενημερωτικά πόρταλ των Κυκλάδων.
*** www.kykladesnews.gr
Πόρταλ για τις Κυκλάδες με ειδήσεις, νέα, επιχει-
ρηματικό και τουριστικό οδηγό για τα νησιά.
*** www.e-kyklades.gr
Η πύλη του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, με δύο 

υπερ-πλήρεις θεματικούς οδηγούς: Διακοπές στις 
Κυκλάδες και Επιχειρηματικότητα στις Κυκλάδες.
*** www.kyklades.biz
Η ατζέντα του ταξιδιώτη, πληροφορίες για ένα 
άνετο και ξεκούραστο ταξίδι και πολλές κυκλα-
δίτικες συνταγές: Σαντορινιοί ντολμαδοκεφτέδες, 
φάβα Σαντορίνης, μελόπιτα Σίφνου, Ανδρειώτικο 
παστέλι και… καλή μας όρεξη!
*** www.ecyclades.com
Online οδηγός των Κυκλάδων, με πληροφορίες 

για κάθε νησί ξεχωριστά. Από τον κοσμοπολιτι-
σμό της Μυκόνου, μέχρι την «ήρεμη δύναμη» της 
Αμοργού.
*** www.travelcyclades.gr
Ταξιδιωτικός οδηγός Κυκλάδων.
*** www.mileikanea.gr
Ηλεκτρονική εφημερίδα για την Μήλο.
*** www.neasantorinis.gr
Νέα της Σαντορίνης

Πόρτα(λ) στην Κυκλαδίτικη ενημέρωση!



Το γνωστό συναυλιακό καλοκαίρι, όπως 
πάντα, επιφυλάσσει ευχάριστες εκπλήξεις, 
πολύ χοροπηδητό, must-see events αλλά 
και αναπάντεχες αναποδιές και ταλαιπω-
ρίες. Όπως και να ‘χει όμως, είναι η έξο-
δος εκτόνωσης της θερινής ατζέντας. Το 
Serious θα πάρει μια γεύση από:

Antony and the Johnsons στις 29/6 
στον τεραστίων διαστάσεων χώρο του Θε-
άτρου Badminton και με μία τοπική εσάνς 
με τη συνοδεία της συμφωνικής Ορχήστρας 
της ΕΡΤ. (40-70€)

Ο πολυαγαπημένος του ελληνικού κοι-
νού David Byrne λόγων των ομιλούντων 
κεφαλών (Τalking Heads) και μετά την 
πρόσφατη συνεργασία του με τον Brian Eno 
εγγυάται το λιγότερο μια συναρπαστική 

βραδιά στις 6/7 πάλι στο 
υπερμεγέθες Badminton. 
(45-70€)

Oι κλασικές αξίες είναι πά-
ντα μια ασφαλής επιλογή, οπότε 
ο αξιαγάπητος Άγγλος και «δεν 
θα σ’ απογοητεύσω ποτέ» Paul 
Weller έχει μπει ήδη στο καρνέ 
μας. Στις 14/7 στο Θέατρο Βρά-
χων. (40€)

 Κάθε χρόνο το Φεστιβάλ Αθηνών είναι η 
μόνη μας ευκαιρία εν Ελλάδι να παρακολουθή-
σουμε αυτό που συμβαίνει τώρα ανά τον κόσμο 
και όχι αυτό που συνέβαινε πριν από μία δεκαε-
τία. Η tarte de crème του θεάτρου και του χορού 
συστήνεται στο ελληνικό κοινό μέσα από μία σει-
ρά ελληνικών και ξένων παραστάσεων.

Οι La fura dels Baus, ταυτισμένοι με την 
ισπανική πρωτοπορία, έρχονται με τη νέα τους 
παραγωγή Μπορίς Γκοντουνόφ, ένα έργο-
προπαγάνδα βασισμένο στην κατάληψη του θε-
άτρου «Ντούμπροβκα» της Μόσχας το 2002 από 
Τσετσένους τρομοκράτες, δίνοντας στο θεατή το 
ρόλο του ομήρου και φέρνοντάς τον αντιμέτωπο 
με τη βία και τα αδιέξοδά της. Η δεξιοτεχνική 

χρήση της τεχνολογίας και τα 12 καλάσνικοφ επί 
σκηνής σίγουρα θα μας βάλουν στο «πετσί» του 
ρόλου. (Πειραιώς 260, Χώρος Η, 24-28/6)

Κάτι πιο εύθυμο και ανέμελο έχει να προτεί-
νει το διάσημο δίδυμο, Βικτόρια Τσάπλιν (κόρη 
του Τσάρλι) και ο Ζαν-Μπατίστ Τιερρέ, με το 
Αόρατο Τσίρκο τους. Εκείνος είναι ένας μάγος-
κλόουν που βγάζει από τις βαλίτσες του απίστευ-
τες εικόνες και μαγικά τρικ κι εκείνη μια ακροβά-
τισσα-χαμαιλέοντας που μέσα από τις ιδιοφυείς, 
εκκεντρικές μεταμφιέσεις της δημιουργεί ένα 
φανταστικό βεστιάριο. Οι δυο τους περιοδεύουν 
εδώ και χρόνια ανά τον κόσμο με τη μορφή ενός 
κινητού τσίρκου ξετυλίγοντας όλη την ιστορία 
αυτής της πανάρχαιας τέχνης και μεταφέροντάς 

τη στο σήμερα ανανεωμένη. (Πειραιώς 260, Χώ-
ρος Δ, 24-28/6)

Το Ηρώδειο είναι ο κατεξοχήν καλοκαιρινός 
χώρος ο οποίος προσφέρει το ιδανικό πακέτο μιας 
γεμάτης αθηναϊκής βραδιάς: περαντζάδα-ποτό-
πνευματική ανάταση. Στις 29 Ιουνίου μπορεί να 
απολαύσει κανείς τη Φιλαρμονική της Σκά-
λας του Μιλάνου με τον υπερμαέστρο Ντάνιελ 
Μπάρενμποϊμ να ηγείται αυτής υπό τους ήχους 
Μπετόβεν, Μπερλιόζ. Ενώ λίγο αργότερα και για 
λίγο πιο ρομαντικούς, το αιώνιο παραμύθι της Λί-
μνης των Κύκνων ζωντανεύει από τα κορυφαία 
μπαλέτα Μαριίνκσυ στις 6 και στις 7 Ιουλίου. 
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Vive l’ Athènes!
Η Αθήνα σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να αποτελεί ιδανική καλοκαιρινή επιλογή. Πόσο μάλλον 
όταν το δίλημμα είναι ανάμεσα σ’ αυτήν και σε μία πανέμορφη «Κυκλάδα». Παρολ’ αυτά, είναι πολλοί οι 
λόγοι που μπορούν να φέρουν τον καθέναν από μας στην «καυτή» πρωτεύουσα: γραφειοκρατικές εκκρεμό-
τητες, ψώνια τελευταίας στιγμής ή επιστροφή-κατάθλιψη από πρόωρη άδεια. Ευτυχώς η πόλη που ποτέ δεν 
κοιμάται (ευρωπαϊκά αποδεδειγμένο), έχει πάντα κάτι καλό να προτείνει:

Πολιτιστική ένεση δροσιάς

Έλα να «χτυπηθούμε» darling

Βικτόρια Τσάπλιν + Ζαν-Μπατίστ Τιερρέ

David Byrne

Paul Weller

H 2η Μπιενάλε της Αθήνας «Heaven» ανα-
μένεται να είναι μια καλοκαιρινή όαση μετά την 
πρώτη και πιο ταραχώδη του Destroy Athens. 
Σχεδιάζεται ως μια μεγάλης κλίμακας σπονδυλω-
τή εκδήλωση σύγχρονης τέχνης, με πληθώρα εκ-
θέσεων, performances, μουσικών και θεατρικών 
παραστάσεων, προβολών, κ.τ.λ., που θα συγκε-
ντρώσουν περισσότερους από 100 καλλιτέχνες 
από όλο τον κόσμο. Η ευφάνταστη θεματική του 
Παραδείσου αγγίζει έννοιες όπως η χαμένη αθω-
ότητα, η φύση και η οικολογία, οι ουτοπίες και οι 
ιδανικές κοινότητες και ακούγεται σαν το ιδεατό 
τοπίο επίσκεψης του έρμου Αθηναίου ή τουρίστα 
επισκέπτη. (15/6 - 04/10)

To Μουσείο Μπενάκη φιλοξενεί την έκθεση 
Ύμνος στη σκιά όπου ξετυλίγεται η παράδοση 
του Θεάτρου Σκιών, όπως διαμορφώθηκε στην 
Ελλάδα και την Τουρκία, με βασικό ήρωα τον 
Καραγκιόζη. Η έκθεση δανείζεται τον τίτλο της 
από το ομώνυμο βιβλίο του Ιάπωνα πεζογράφου 
Τζουνιτσίρο Τανιζάκι και συγκεντρώνει σημαντι-
κά έργα οκτώ σύγχρονων καλλιτεχνών και δύο 
κινηματογραφιστών των αρχών του 20ού αιώνα 
(23 Μαΐου-26 Ιουλίου). Αν μη τι άλλο, ακούγεται 
συγκινητικό!

Η επιλογή ανήκει πάντα 
στον παραθεριστή που ξέμεινε 
ή ξέπεσε στην Αθηναϊκή θά-
λασσα του χάους και μια ωραία 
βραδιά μπορεί να είναι ακόμα και 
ένα παγωτό χωνάκι σε μια δροσερή 
βεράντα, ένα μπαλκόνι ή δίπλα σ΄ένα 
σιντριβάνι βρε αδερφέ! 

2η Μπιενάλε της Αθήνας 
  «Heaven»

Ύμνος στη σκιά

Και ολίγη τέχνη s’ il vous plait!

Antony and the Johnsons

La fura dels Baus



Ο Μοχάμετ είναι ένας νέος επιστήμονας που 
έφτασε τον Σεπτέμβρη του 2008 στη Σύρο με 
μία βαλίτσα στο χέρι, για να κάνει διδακτορικό 
στα μαθηματικά υπό την επίβλεψη του καθηγητή 
Νίκου Χατζησάββα.  

Η γυναίκα του Μάριαμ λίγους μήνες μετά άφησε 
τη δουλειά της στη γραμματεία του Πανεπιστη-
μίου της Τεχεράνης και ακολούθησε τα βήματά 
του, χωρίς ωστόσο να μπορέσει να πάρει άδεια 
παραμονής στη χώρα μας για περισσότερους από 
έξι μήνες. Ζουν στην Ερμούπολη και πολύ εύκο-
λα καταλαβαίνει κανείς πως είναι δύο από μας.

Πώς είναι η ζωή στο Ιράν;
Μοχάμετ-Μάριαμ: Στο Ιράν το να ζεις σε μια 
μικρή πόλη είναι πιο εύκολο από το να ζεις σε 
μια μεγαλούπολη. Στις μικρές πόλεις οι περισ-
σότεροι άνθρωποι ζουν σε μεγάλα σπίτια, αλλά 

στις μεγάλες πόλεις, όπως η Τεχεράνη, η Ταμπρίζ,  
το Ισφαχάν και άλλες πόλεις, οι άνθρωποι ζουν  
σε διαμερίσματα, τα οποία βρίσκονται σε πολύ 
μεγάλα κτίρια. 
Εμείς ζούμε στην Τεχεράνη, την πρωτεύου-
σα του Ιράν. Είναι πολύ πυκνοκατοικημένη και 
επιβαρυμένη πόλη. Ο πληθυσμός της ξεπερνά  
τα 13 εκατομμύρια. Επίσης, εξ αιτίας του υπερ-
πληθυσμού υπάρχει μεγάλο κυκλοφοριακό πρό-
βλημα. Ωστόσο, έχουμε πραγματικά μεγάλα πάρ-
κα. Σχεδόν όση είναι η έκταση της Ερμούπολης 
είναι τα πάρκα που κάνουν βόλτα οι κάτοικοι της  
Τεχεράνης. Οι Ιρανοί αγαπάνε πολύ το πικ νικ. 
Πολύ συχνά παίρνουμε το φαγητό μας και πηγαί-
νουμε σε κάποιο κοντινό πάρκο μαζί με φίλους 
για πικ νικ.

Τι το ξεχωριστό μπορεί να δει κάποιος στο Ιράν; 
Μ-Μ: Μπορείς να δεις βουνά, ερήμους, ζού-
γκλες, θάλασσα, παραλίες και όλα αυτά σε μία 
χώρα. Υπάρχουν πολλά ιστορικά μέρη τα οποία 
έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για κάποιον ξένο, όπως 

η Περσέπολις στο Σιράζ, το τέμενος Τζάαμε στο 
Ισφαχάν, η μεγάλη ζούγκλα στο βόρειο Ιράν, η 
Κάντοβαν Τάουν στην Ταμπρίζ και πολλές μεγά-
λες και αρχαίες εκκλησίες στο Αζερμπαϊτζάν. 

Τι σας έχει λείψει από την πατρίδα;
Μάριαμ: Όλο αυτό τον καιρό μου έχει λείψει 
πρώτα απ’ όλα η οικογένεια μου και οι φίλοι 
μου.
Μοχάμετ: Μου λείπουν από τη χώρα μου οι αλη-
θινές τέσσερις εποχές. Χιόνι το χειμώνα, βροχή 
και αέρας το φθινόπωρο, πράσινο την άνοιξη και 
ζέστη το καλοκαίρι.

Τι ξέρουν οι Έλληνες για το Ιράν;
Μ-Μ: Οι Έλληνες δεν γνωρίζουν τίποτα για το 
Ιράν. Κάποιοι δεν ξέρουν καν που βρίσκεται και 
άλλοι δεν έχουν ακούσει ούτε το όνομα. Όταν 
τους λέμε ότι είμαστε από το Ιράν οι περισσό-
τεροι πιστεύουν ότι είμαστε από το Ιράκ. Μια  
τελείως διαφορετική χώρα που απλώς είναι γει-
τονική μας.

Τι σας έκανε θετική εντύπωση στη Σύρο;
Μ-Μ: Μας έκανε θετική εντύπωση η κουλ-
τούρα των ανθρώπων, η καλή συγκοινωνία, 
οι ωραίες παραλίες, το ότι οι άνθρωποι εδώ 
είναι ευγενικοί, ειλικρινείς και χαλαροί. Εδώ 
οι άνθρωποι μπορούν να είναι αυτό που θέ-
λουν. Πολύ καλές εντυπώσεις έχουμε από τη 
Βαρδάκειο όπου διδασκόμαστε την ελληνική 
γλώσσα. Η δασκάλα είναι εξαιρετική και εμείς 
έχουμε κάνει αρκετούς φίλους από άλλες χώ-
ρες. Στην Ελλάδα είναι εντυπωσιακός ο τρό-
πος που γιορτάζουν οι άνθρωποι την Πρωτο-
χρονιά, το καρναβάλι, το Πάσχα.

Τι σας έχει δυσκολέψει;
Μάριαμ: Νιώθω άσχημα όταν κάποιοι άν-
θρωποι με κοιτάνε περίεργα επειδή φοράω τη 
μαντίλα. Πολλές φορές στα εστιατόρια παρα-
τηρώ κάποιους ανθρώπους να με κοιτάνε επί-
μονα και θέλω να πάω και να τους εξηγήσω 
πώς είμαι και εγώ όπως αυτοί. Πώς δεν έχω 
κάποια διαφορά από εκείνους. Ο κόσμος δεν 

ξέρει ότι φοράμε τη μαντίλα για να μη βλέ-
πουν οι άνδρες τα μαλλιά μας. Επίσης, δεν 
υπάρχει ναός για να προσευχηθούμε και είναι 
κάτι που πραγματικά μας έχει λείψει.

Οι σχέσεις σας με του Έλληνες πώς είναι;
Μ-Μ: Οι σχέσεις μας με τους Έλληνες είναι 
πολύ φιλικές. Είναι φιλόξενοι άνθρωποι. Δεν 
βλέπουμε συχνά θυμωμένους ανθρώπους και 
αυτό είναι πολύ ωραίο.
 
Τι θα θυμάστε από την Ελλάδα;
Μοχάμετ: Θα θυμάμαι από την Ελλάδα την 
καλή συμπεριφορά των ανθρώπων, την Άνω 
Σύρο και την Ακρόπολη, το μουσακά, τον 
καφέ στην πλατεία Μιαούλη και την παραλία 
της Ερμούπολης. Δεν θα ξεχάσω όμως το ότι 
η γυναίκα μου δεν μπορεί να πάρει βίζα για να 
μείνει μαζί μου στην Ελλάδα μέχρι να τελειώ-
σω το διδακτορικό. 

Ποιές είναι οι διαφορές των Ελλήνων με τους 
Ιρανούς φοιτητές;
Μοχάμετ: Οι Έλληνες φοιτητές έχουν περισ-
σότερη ελευθερία από τους φοιτητές στο Ιράν. 
Μπορούν να έχουν περισσότερα πράγματα. 
Μπορούν να κλείσουν τις σχολές τους. Αυτό 
απαγορεύεται στη χώρα μας. Η ποιότητα του 

φαγητού είναι πολύ καλή εδώ -τουλάχιστον 
στο τμήμα της Σύρου- και μάλιστα είναι και 
δωρεάν. Στο Ιράν το φαγητό είναι πολύ κακό 
στο Πανεπιστήμιο. Όμως έχουμε πολύ καλές 
κτιριακές υποδομές, κάτι στο οποίο υστερεί το 
εδώ Πανεπιστήμιο.   

Τι θα θέλατε να αλλάξει για να βελτιωθεί η ζωή 
σας στην Ελλάδα;
Μοχάμετ: Ελπίζουμε να βρεθεί λύση στο 
θέμα της απόκτησης άδειας παραμονής για να 
μπορούμε και οι δυο να είμαστε μαζί. 
Μάριαμ: Εάν μείνουμε θα ήθελα να δουλέψω. 
Είναι δύσκολο να μείνω εδώ χωρίς δουλειά. 
Ειδικά για μένα που δουλεύω από τα 17 είναι 
δύσκολο να μένω σπίτι χωρίς να κάνω κάτι. 
Είμαι πολύ στεναχωρημένη γιατί δεν μπορώ 
να είμαι μαζί με τον άντρα μου όπως δικαιού-
μαι. Εαν ήξερα πως στην  Ελλάδα είχαν αυτό 
το νόμο θα έλεγα στον Μοχάμετ να πάμε σε 
κάποια άλλη χώρα.

Υπάρχει κάτι που σας θυμίζει την πατρίδα;
Μ-Μ: Τα φαγητά μας είναι πολύ κοντινά. 
Πολλές φορές έχουν και παρεμφερή ονόματα. 
Επίσης και η κουλτούρα μας είναι κοντινή. 
Ειδικά το δέσιμο με την οικογένεια είναι κάτι 
που το συναντά κανείς και στο Ιράν.
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Τζένη Παπαζιού

«Η κουλτούρα των Ελλήνων και των Ιρανών είναι πολύ κοντινή. 

Ειδικά το δέσιμο με την οικογένεια είναι κάτι που το συναντά κανείς και στο Ιράν»

από το Ιράν 
στις Κυκλάδες
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Paul Keller c b  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Shervin Afshar c b 



Το Μικρό Πολυτεχνείο πάει... διακοπές και διοργανώνει εργαστήρια σε Αμοργό και 
Αστυπάλαια. 
Τo Μικρό Πολυτεχνείο λειτουργεί τα επτά τελευταία χρόνια, ως χώρος πολιτισμού, 
επικοινωνίας και επιμόρφωσης προσφέροντας σε όλες τις ηλικίες, γνώση, ψυχαγωγία 
και δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνο  υ.
Φέτος, οι καλοκαιρινές προτάσεις του περιλαμβάνουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστος έξι 
σεμινάρια σε Αμοργό και Αστυπάλαια.

Αμοργός 
> 17-24 Ιουλίου
Εργαστήρι Συγγραφής Σεναρίου
Ένα έξυπνο εργαστήρι για κατασκευή σεναρίου ταινίας μικρού μήκους. Τεχνικές 
συγγραφής σεναρίου για ταινία μικρού μήκους. 
Με προβολές σημαντικών ταινιών που το σενάριό τους αποτελεί παράδειγμα για 
όποιον θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με τη μυθοπλασία στον κινηματογράφο. 
Με τον σκηνοθέτη Κυριάκο Χατζημιχαηλίδη.

> 24-31 Ιουλίου
Το εργαστήρι Δημιουργικής Γραφής
Ασκήσεις συγγραφής μικρών ιστοριών (διηγημάτων) με άξονα τις Τεχνικές γύρω από 
την πλοκή και το στήσιμο ενός ενδιαφέροντα κεντρικού ήρωα. 
Με συντονιστή τον δημοσιογράφο Γιάννη Κωνσταντινίδη.

> 24-30 Αυγούστου
“I am in love with a fairy tale”
Ένα πρωτότυπο συνδυαστικό εργαστήρι συγγραφής παραμυθιού και video art. 
Με τη Μάιρα Στυλιανού και τον Μάρκο Φράγκο.

Αστυπάλαια
> 1- 9 Αυγούστου
Εργαστήρι Ερευνητικού Θεάτρου
Θεατρική γραφή με έμφαση στο Μονόλογο ένα από τα πιο ενδιαφέροντα είδη θεατρι-
κού λόγου. Παράλληλα ασκήσεις υποκριτικής τέχνης βασισμένες στους μονολόγους 
που θα προκύψουν. 
Με την ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή.

> 10-16 Αυγούστου
Σεμινάριο Στιχουργικής 
με τον Θράσο Καμινάκη και τον Απόστολο Καλτσά από τα «Υπόγεια Ρεύματα».
Παράλληλα Σεμινάριο Τάι – Τσι με τον Τάσο Στάβερη.

> 17-23 Αυγούστου
Σεμινάριο Φωτογραφίας
Με παράλληλο Φωτογραφικό Οδοιπορικό στο νησί για τους λάτρεις του είδους.
Με τον φωτογράφο Γιάννη Βουλγαράκη.

Η διαμονή παρέχεται σε παραδοσιακά ξενοδοχεία, με δωμάτια με θέα στο πέλα-
γος και με όλες εκείνες τις ανέσεις που εγγυώνται relax και δημιουργικότητα μαζί. 
Πληροφορίες: 210 3243306 – 210 3252998 και στο www.mikropolytexneio.gr
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Δημιουργικές 
Διακοπές σε 
Αμοργό και 
Αστυπάλαια

ZEEV STERNHEL
Ο ΑΝΤΙΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ
Μτφρ. Άννα Καρακατσούλη
Εκδ. Πόλις

Υπάρχουν δύο αντίθετοι τρόποι 
για να κατανοήσει κανείς τη νεωτε-
ρικότητα. Αυτός που αναζητεί την 
ατομική ευτυχία, την ελευθερία, 
την πρόοδο, την ανεκτικότητα, κι 
εκείνος που εξυμνεί τις πολιτιστι-
κές ιδιαιτερότητες και τις αξίες της 
κοινότητας. 

Οι οπαδοί του Διαφωτισμού 
έχουν ως κοινό σκοπό την απελευ-
θέρωση του ατόμου από τους κα-
ταναγκασμούς της ιστορίας και τα 
δεσμά της παράδοσης. 

Οι εχθροί του Διαφωτισμού, 
από τον Herder έως τον Huntington, 
εξυμνούν την ιστορία, την κουλ-
τούρα, τη γλώσσα, στρέφονται ενα-
ντίον της ιδέας της αυτονομίας του 
ατόμου, εναντίον της καθολικότη-
τας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Αν η διαφωτισμένη νεωτερικό-
τητα είναι εκείνη του φιλελευθερι-
σμού που οδηγεί στη δημοκρατία, 
η άλλη νεωτερικότητα, που εμφα-
νίζεται στις αρχές του 20ού αιώνα, 
παίρνει τη μορφή της επαναστατι-
κής, εθνικιστικής Δεξιάς, που είναι 
ορκισμένος εχθρός των οικουμενι-
κών αξιών.

Ένας πολύτιμος οδηγός για την 
κατανόηση ενός σκοτεινού κεφα-
λαίου της ευρωπαϊκής ιστορίας, 
αλλά και για τη διερεύνηση ορισμέ-
νων επικίνδυνων τάσεων και ιδεο-
λογικών ρευμάτων της σύγχρονης 
εποχής.

ANTONIO TABUCCHI
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΓΕΡΝΑΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ
Μτφρ. Ανταίος Χρυσοστομίδης
Εκδ. Άγρας

Ένας πρώην πράκτορας της Λα-
ϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, 
που για χρόνια κατασκόπευε τον 
Μπέρτολτ Μπρεχτ, περιδιαβαίνει 
χωρίς σκοπό στο Βερολίνο μέχρι να 
καταλήξει στον τάφο του συγγρα-
φέα για να του εκμυστηρευτεί ένα 
μυστικό. Σε ένα παραθεριστικό κέ-
ντρο ένας Ιταλός αξιωματικός που 
στο Κόσοβο δέχτηκε τις ακτινοβο-
λίες του απεμπλουτισμένου ουρα-
νίου, διδάσκει σε ένα κορίτσι την 
τέχνη να διαβάζει το μέλλον στα 
σύννεφα. Ένας άντρας που κοροϊ-
δεύει τη μοναξιά του διηγούμενος 
ιστορίες στον εαυτό του, γίνεται 
πρωταγωνιστής μιας ιστορίας που 
ο ίδιος την είχε επινοήσει σε μια 
νύχτα αγρύπνιας.

Πρόσωπα που προσπαθούν να 
αναμετρηθούν με τον χρόνο. Τον 
χρόνο που δραπετεύει ή μένει ακί-
νητος, κρύβεται ή επιστρέφει ξανά 
και ξανά για να κλείσει ανοιχτούς 
λογαριασμούς. 

Ο πολυβραβευμένος Ιταλός 
συγγραφέας Αντόνιο Ταμπούκι μας 
παρουσιάζει τις νέες του ιστορίες. 
Ιστορίες αξέχαστες, που διεισδύ-
ουν στη φαντασία μας και της αφή-
νουν σημάδια, σημάδια ανεξίτηλα 
και ανελέητα που σκιαγραφούν μια 
εποχή, την εποχή μας.

ΚΟΡΜΑΚ ΜΑΚΚΑΡΘΥ
ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
Μτφρ. Αλέκος Μπενρουμπής
Εκδ. Καστανιώτης

Το φθινόπωρο του 1952 ο Τζων 
Γκρέιντυ Κόουλ και ο Μπίλυ Πάρ-
χαμ βρίσκονται στο ράντσο τους 
στο Νιού Μέξικο βλέποντας τους 
νόμους και τις νέες συνθήκες να 
αλλάζουν τη ζωή τους κι εκείνους 
τους «ανόμοιους αλλά εύθραυ-
στους κόσμους» που τόσο αγάπη-
σαν να πεθαίνουν. 

Γύρω τους μια πινακοθήκη από 
αριστουργηματικούς λογοτεχνικούς 
χαρακτήρες. Ένας τυφλός μουσι-
κός, μια επικίνδυνη γυναίκα που 
προσφέρει τον έρωτά της, κάποιοι 
καταστηματάρχες που πουλάνε πε-
ρίεργα αντικείμενα, μια σειρά από 
καουμπόηδες που κουράστηκαν 
να είναι καουμπόηδες, μια αγέλη 
άγρια σκυλιά- και μια σειρά από 
τοπία που χάνονται στον ορίζοντα 
βοηθούν τον ΜακΚάρθυ να κτίσει 
αυτές τις υπέροχες Πεδινές πολιτεί-
ες, τον τρίτο τόμο της περίφημης 
«Τριλογίας των συνόρων». 

Με μια αριστοτεχνική γραφή, 
με μια επική διάθεση και με ένα 
άλλοτε υποδόριο και άλλοτε άμεσο 
χιούμορ, ο ΜακΚάρθυ χαιρετίζει 
το θάνατο του παλιού κόσμου και 
τον ερχομό της νέας χιλιετίας με 
ένα από τα πιο δυνατά έργα του.

ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΣΟΥΙΦΤ
ΑΥΡΙΟ
Μτφρ. Θωμάς Σκάσσης
Εκδ. Βιβλιοπωλείον της Εστίας

Μια καλοκαιρινή νύχτα του 
1995, η Πώλα μένει άγρυπνη στο 
κρεβάτι. Δίπλα της κοιμάται ο 
άντρας της, ο Μάικ και τα δύο δε-
καεξάχρονα παιδιά της, ο Νικ και η 
Κέιτ, καθένα στο δωμάτιο του. Την 
επόμενη μέρα όλα θα αλλάξουν στη 
ζωή τους. Θα βρεθούν μπροστά σε 
μια αποκάλυψη, θα βρεθούν αντι-
μέτωπα με το μέλλον τους. Κι έτσι 
η Πώλα θα βυθιστεί ξανά μέσα στις 
αναμνήσεις, και θα αφήσει το πα-
ρελθόν να ξεδιπλώσει μπροστά της 
τα χρόνια που προηγήθηκαν και 
εκείνα που ακολούθησαν τη γέννη-
ση των παιδιών της και θα διηγηθεί 
μια ιστορία ύμνο στην αγάπη και 
συγκινητική ομολογία για το φόβο 
της απώλειας. 

Το «Αύριο», είναι ένα απέραντα 
τρυφερό μυθιστόρημα με ιδιαίτερο 
βάθος. Ένα βιβλίο που ερευνά την 
ψυχή και τον εαυτό μας και απαντά-
ει σε ερωτήματα  όπως, τι σημαίνει 
ζευγάρι, μητρότητα ή ατομικότητα 
και φυσικά τι στο καλό είναι ευτυ-
χία; 
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γεύση
Alegro 
Γιαλός, 22890 25030 
Εστιατόριο

Ατλαντίδα 
Πλατύς Γιαλός, 22890 22125 
Εστιατόριο

Αύρα 
Χώρα, 22890 22298 
Εστιατόριο

Bandanna 
Καλαφάτης, 22890 71800 
Εστιατόριο

Blu 
Παλιό Λιμάνι, 22890 22955 
Εστιατόριο

Camares 
Χώρα, 22890 28570 
Εστιατόριο

Cavo Psarou 
Ψαρού, 22890 22382 
Εστιατόριο

Elia 
Ελιά, 22890 71204 
Εστιατόριο

Gola 
Χώρα, 22890 23010 
Εστιατόριο

Leto Restaurant 
Χώρα, 22890 22207, 22918 
Εστιατόριο

Mamacas 
Χώρα, 22890 26120 
Εστιατόριο

Μα’ερειό 
Χώρα, Καλογερά 16, 22890 28825 
Ταβέρνα

Solymar 
Καλό Λιβάδι, 22890 71745 
Εστιατόριο

διασκέδαση
Blu Blu 
Παλιό Λιμάνι, 22890 28711 
Lounge & internet cafe

Cavo Paradiso 
Paradise Beach, 22890 26124 
Club

Galleraki 
Χώρα, 22890 27188 
Bar

Scarpa cafe 
Χώρα, Σκάρπα, 22890 23294 
Cocktail bar

Veranda Club 
Χώρα, Σκάρπα, 22890 26262 
Cocktail bar

τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό Μουσείο Δήλου 
Νήσος Δήλος, 22890 22259 
Μουσείο

Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου 
Χώρα, 22890 22325 
Μουσείο

Λαογραφικό Μουσείο 
Κάστρο, 22890 22591  
Μουσείο

Ναυτικό Μουσείο Αιγαίου 
Ενόπλων Δυνάμεων 10, 22890 22700 
Μουσείο

Scala Shop Gallery 
Ματογιάννι 48, 22890 26992 
Αίθουσα τέχνης

γεύση
“1800” 
Οία, 22860 71485 
Εστιατόριο

Ambrosia 
Οία, 22860 71413 
Εστιατόριο

Αρχιπέλαγος 
Φηρά, 22860 24509 
Εστιατόριο

Blue Sky 
Οία, 22860 71179 
Εστιατόριο

Γεύσεις Ελλάδας 
Καρτεράδο, 22860 24224 
Μεζεδοπωλείο

Dionysos Cuisine 
Φηρά, 22860 23845 
Εστιατόριο

Ελιά 
Φηρά, 22860 23165 
Εστιατόριο

Kandouni 
Οία, 22860 71616 
Εστιατόριο

Katrin Gallery 
Φηρά, 22860 23200-1 
Εστιατόριο

Koukoumavlos 
Φηρά, 22860 23807 
Εστιατόριο

Notos Sea Side Restaurant 
Περίβολος, 22860 82801 
Εστιατόριο

Παπαγάλος 
Οία, 22860 71469, 6942205923 
Εστιατόριο

Pelekanos 
Οία, 22860 71553 
Εστιατόριο

Ποσειδών 
Καμάρι, 22860 33994 
Εστιατόριο

Πύργος 
Πύργος, 22860 31346 
Ταβέρνα

Senor Zorba 
Αγ. Ειρήνη, Πύργος, 22860 25244 
Εστιατόριο

Σκάλα 
Οία, 22860 71362 
Εστιατόριο

Vanilia 
Φηροστεφάνι, 22860 25631 
Εστιατόριο

Vinsanto 
Μεγαλοχώρι, 22860 81796 
Εστιατόριο

διασκέδαση 
Γαλήνη 
Φηροστεφάνι, 22860 22095, 23881 
Cafe

Classico 
Φηρά, 22860 23112, 6946 842163 
Cafe

Κάστρο 
Οία, 22860 71045 
Cafe-Bar

Μύλος 
Οία, 22860 71001-2 
Cafe

Kira Thira 
Φηρά, 22860 22770 
Jazz Bar

The pure 
Φηρά, 22860 21250 
Cafe-Bar

Town Club 
Φηρά, 22860 22820 
Club

Χόβολη 
Καμάρι, 22860 33160 
Cafe-Bar

τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό Μουσείο Φηρών 
Φηρά, 22860 22217 
Μουσείο

Λαογραφικό Μουσείο Σαντορί-
νης 
Κοντοχώρι Φηρών, 22860 22792 
Μουσείο

Ναυτικό Μουσείο Οίας 
Οία, 22860 71156 
Μουσείο

γεύση 
Αλλού Γυαλού 
Κίνι, 22810 71196 
Ταβέρνα

Άμβυξ 
Ερμούπολη, Ακτή Παπαγού 26, 22810 83989 
Ιταλικό εστιατόριο

Διόσκουροι 
Ερμούπολη, Ακτή Καταδρομικού Έλλη 9, 
22810 71439 
Εστιατόριο-Καφέ

Δυο τζιζίκια στ’ αρμυρίκια 
Κίνι, 22810 71151 
Εστιατόριο

Έγριπο 
Αζόλιμνος, 22810 61005 
Ταβέρνα-Μεζεδοπωλείο

Ζέφυρος 
Αζόλιμνος, 22810 61712 
Εστιατόριο

Ηλιοβασίλεμα 
Γαλησσάς, παραλία, 22810 43325 
Εστιατόριο

Θεία Μέθη 
Ερμούπολη, Χίου 43, 22810 80112 
Μεζεδοπωλείο

Κουζίνα 
Ερμούπολη, Άνδρου 5, 22810 89150 
Εστιατόριο

L’ Arsenale 
Ερμούπολη, Εθν. Αντιστάσεως 56, 22810 
85389 
Ιταλικό εστιατόριο

La Dolce Vita 
Φιλίνη 3 & Επτανήσου, 22810 86199 
Ιταλικό εστιατόριο

Μάσα σούρα 
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη, 22810 81744 
Μεζεδοπωλείο

Μπαρμπαλιάς 
Φοίνικας, Λ. Αμφιθέας 174, 22810 42004 
Εστιατόριο

Νησιωτοπούλα 
Ερμούπολη, 22810 81214 
Εστιατόριο-Ταβέρνα

Ο Λιλής 
Άνω Σύρος, 22810 82100 
Παραδοσιακή ταβέρνα

Οινομπερδέματα 
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη 10, 22810 86061 
Μεζεδοπωλείο

Οινοπνεύματα 
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη 9, 22810 82616 
Μεζεδοπωλείο

Πέρι Τίνος 
Ερμούπολη, παραλία, 22810 85000 
Μεζεδοπωλείο

Πλακόστρωτο 
Σαν Μιχάλης, 6973980248 
Ταβέρνα

εάν επιθυμείτε να σας συμπεριλάβουμε δωρεάν στον  
Οδηγό Νησιών στείλτε τα στοιχεία σας με e-mail στη διεύθυνση 
guide@serious.gr ή με fax στον αριθμό 22810 79409se

γεύση 
Ακρογιάλι 
Άγιος Ρωμανός, 22830 24409 
Ταβέρνα

Γιαλούσα 
Άγιος Φωκάς, 22830 25570 
Εστιατόριο

Δαρμής 
Λειβαδα, 22840 41320 
Μεζεδοπωλείο

Επίνειο 
Χώρα, 22830 24294 
Ταβέρνα

Τα Υστέρνια 
Υστέρνια, 22830 31005 
Εστιατόριο

Το Πέτρινο 
Χώρα, 22830 41940 
Εστιατόριο

διασκέδαση
Εν Φαλατάδω 
Φαλατάδο, 22830 41777 
Παραδοσιακό Καφενείο

Κουρσάρος 
Χώρα, 22830 23963 
Bar

La Strata 
Χώρα, 22830 25977 
Cafe

Μέλι Γάλα 
Πύργος, 22830 31229 
Cafe

Μονοπώλιο 
Χώρα, 22830 25770 
Cafe

τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό Μουσείο Τήνου 
Χώρα, 22830 22670 
Μουσείο

Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού 
Παραλία, 22830 29070 
Εκθεσιακός χώρος

Μουσείο Γιαννούλη Χαλεπά 
Πύργος, 22830 31262 
Μουσείο

Μουσείο Μαρμαροτεχνίας 
Πύργος, 22830 31290 
Μουσείο
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Porto 
Ερμούπολη, Ακτή Πέτρου Ράλλη 48, 22810 
81178 
Εστιατόριο

Ραφογιάννης 
Αζόλιμνος, 22810 61001 
Εστιατόριο

Στην Ιθάκη του Αή 
Ερμούπολη, Κλ. & Κυπ. Στεφάνου 1, 22810 
82060 
Παραδοσιακή ταβέρνα

Συλιβάνης 
Ερμούπολη, παραλία, 22810 86015 
Εστιατόριο

Τ’ Αλώνι 
Άνω Μεριά, Παπούρι, 6938703997 
Ταβέρνα

Τα Γιάννενα 
Ερμούπολη, παραλία, 22810 82994 
Ψητοπωλείο

Της Φιλομήλας 
Αζόλιμνος, 22810 62088 
Εστιατόριο

Το Αυλιδάκι 
Άνω Σύρος, Δον. Στεφάνου & Ι. Καποδί-
στρια, 22813 04335 
Ταβέρνα

Το Πέτρινο 
Ερμούπολη, 22810 87427 
Ταβέρνα

Φοραδενές 
Φοίνικας, 22810 42301 
Εστιατόριο

Fox 
Ερμούπολη, Λεοτσάκου 3, 22810 81888 
Kitchen bar

διασκέδαση
Agathopes 
Αγκαθωπές, 22810 43920 
Beach bar

Αργώ 
Γαλησσάς, 22810 42819 
Cafe-Bar

Αρχαίον 
Ερμούπολη, παραλία, 22810 84114 
Club

Αστέρια 
Ερμούπολη, βαπόρια, 6944388632 
Beach bar

Boheme del mar 
Ερμούπολη, παραλία, 22810 83354 
Cafe-Bar

Cafe Greco 
Ερμούπολη, 22810 81513 
Cafe

Cocoon 
Ερμούπολη, 22810 85270 
Cafe

Cube 
Ερμούπολη, Χίου 33, 22810 82720  
Cafe-Bar

Daidadi Gelato 
Ερμούπολη, λιμάνι, 22810 85953 
Ιταλικό παγωτό

D’istinto 
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη, 22810 83991 
Cafe-Bar

Django 
Ερμούπολη, Κεντρική αγορά, 22810 82801 
Cafe-Παγωτό

Ε-αμέ 
Ερμούπολη, Χίου 45, 22810 87870 
Cafe-Deli

Ελληνικόν Καφενείον 
Ερμούπολη, 22810 87550 
Παραδοσιακό Καφενείο

Εν πλω 
Βάρη, 6945234077 
Cafe-Bar

Jar 
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη 16, 22810 79225 
Cafe

Liquid 
Ερμούπολη, παραλία, 22810 82284  
Cafe-Bar

Macao 
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη, 22810 88140 
Cafe-Bar

Πειραματικό 
Ερμούπολη, 22810 83734 
Cafe-Bar

Peyote 
Ερμούπολη, Χίου 32  
Cafe-Bar

Plaza 
Ερμούπολη, παραλία, 22810 85337 
Cafe

Στέλλας 
Ερμούπολη, 22810 88301 
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο

Το Μπαράκι 
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη  
Bar

Χαλανδριανοί 
Ερμούπολη, Ακτή Π. Ράλλη 16,  
22810 87997 
Cafe

τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό Μουσείο Σύρου 
Ερμούπολη, Ε. Μπενάκη, 22810 88487 
Μουσείο

Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπο-
λης 
Ερμούπολη, Γ. Παπανδρέου 11, 22810 81243 
Μουσείο

Πινακοθήκη Κυκλάδων 
Ερμούπολη, Εμ. Παπαδάμ, 22810 80918 
Πινακοθήκη

Τέχνης Χώρος “Αποθήκη” 
Ερμούπολη, Απόλλωνος 4, 22810 87990 
Αίθουσα τέχνης

Παροικιά
84 400, Πάρος
τηλ.: 22840 24147

γεύση
Αγνάντιο 
Λεύκες, 22840 43089 
Ταβέρνα
Άμμος 
Λογαράς, 22840 41545 
Εστιατόριο
Απανεμιά 
Πλάτανος Παροικιά, 22840 23684 
Εστιατόριο
Άρωμα 
Παροικιά, 22840 21985 
Εστιατόριο
Διαμαντής 
Νάουσα, 22840 52129 
Εστιατόριο
Fisilanis 
Λογαράς, 22840 41734 
Εστιατόριο
La Pasteria 
Παραλία Παροικιά, 22840 23350 
Εστιατόριο
Μανώλης 
Αλυκή, 22840 92005 
Πιτσαρία
Μαργαρίτα 
Νάουσα, 22840 52362 
Εστιατόριο

Miky 
Πλ. Νάουσας, 22840 23560 
Fast Food
Ostria 
Αλυκή, 22840 91362 
Εστιατόριο
Ταρτιν 
Παραλία Παροικιά, 22840 21206 
Εστιατόριο
Το Μπακίρι 
Νάουσα, 22840 53575 
Εστιατόριο

διασκέδαση
Castello 
Παροικιά, 22840 24507 
Cafe
Η πεζούλα της Λιχουδιάς 
Λεύκες, 22840 43189 
Παραδοσιακό Καφενείο
Konstantza 
Νάουσα, 22840 52999 
Cafe
La Frianterie 
Νάουσα, 22840 51191 
Cafe
Μελτέμι 
Παροικιά, 22840 21092 
Cafe

Paradiso 
Κριός, 22840 23121 
Club
Peter’s 
Kριός, 22840 21806 
Cafe
Punda Beach Club 
Πούντα, 22840 41717 
Club
Συμπόσιο 
Παροικιά, 22840 24147 
Cafe
View Cafe 
Παροικιά, 22840 22251 
Cafe-Bar

τέχνη - μουσεία
Αρχαιολογικό Μουσείο Πάρου 
Παροικιά, 22840 21231 
Μουσείο
Ιστορικό και Λαογραφικό Μου-
σείο Ανθέμιον 
Πούντα, 22840 91010 
Μουσείο
Μουσείο Λαϊκού Πολιτισμού του 
Αιγαίου 
Κοιλάδα Λευκών, 22840 41827 
Μουσείο



κυκλοφορεί ελεύθερα στα παρακάτω σημεία

Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, Δήμος Εξωμβούργου, Κέντρο Τύπου

Τήνος

Μύκονος

Πολιτιστικό Κέντρο Μυκόνου, Scala Shop Gallery, Δημoτικός θερινός κινηματογράφος Σινέ Μαντώ, 

Κρεπερί Αντίπεινα, Μίνι Μάρκετ Γέμελος, Ένωση Ξενοδόχων Μυκόνου, Island Myconos Travel

> Χώρα

Πάρος

Δημοτική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοπωλείο Αναγέννηση, Cafe Συμπόσιο, Ταξιδιωτικό πρακτορείο Polos Tours
> Παροικιά

Σαντορίνη

Θερινός Κινηματογράφος Καμάρι, Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου, Cafe-bar Χόβολη
> Καμάρι

Μεζεδοπωλείο Γεύσεις Ελλάδας
> Καρτεράδο

Βιβλιοπωλείο Book & style, Cafe-bar The pure
> Φηρά

Μεζεδοποιείον Της Φιλομήλας
> Αζόλιμνος

Σύρος

Θερινός Κινηματογράφος Παλλάς, Τέχνης Χώρος “Αποθήκη”,

Γ. Βέλλης Κόσμημα -Έργα Τέχνης, Cafe-bar Boheme del Mar,

Cafe Jar, Cafe-deli Ε-αμέ, Cafe Plaza, Το Μπαράκι, 

Beach bar Αστέρια, Κάτι άλλο,

Περίπτερο Πλ.Μιαούλη (Δημ. Βιβλιοθήκη),

Ταξιδιωτικό πρακτορείο Team Work

> Ερμούπολη
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Zητήστε 
μας το serious

εάν θέλετε να 
φιλοξενήσετε το serious στο 
χώρο σας επικοινωνείστε μαζί 

μας με e-mail στο 
info@serious.gr ή 

τηλεφωνικά στο  
22810 79449

Η πεζούλα της Λιχουδιάς
> Λεύκες


