περιοδικό ελεύθερης κυκλοφορίας

Βασίλης
Μαυρογεωργίου
Κάθε λιμάνι και πομπός
Η αισθητική του τουρισμού
Μύκονος, Πάρος, Σαντορίνη, Τήνος, Σύρος

μηνιαία έκδ οσ η κυκλάδ ων

15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 - #02

Γιορτές στα νησιά

Που να πάτε, τι να δείτε, ποιον ν’ ακούσετε

το

εξώφυλλο

6

6 // Φεστιβάλ Νύχτες Ονείρων στη Μύκονο
Παπακωνσταντίνου, Ζουγανέλης, τζαζ στις πλατείες και

Μηνιαίο περιοδικό
Κυκλοφορεί στις Κυκλάδες
Διανέμεται Δωρεάν
Τεύχος #02
15 Ιουλίου 2009

άλλα πολλά στο νησί των ανέμων
Διευθύντρια
7 // Σύρος Εικαστικά
8 // Indie Rock Festival στην Ερμούπολη

Τζένη Παπαζιού
Υπεύθυνος σύνταξης
Νικόλας Καμακάρης

9 // Μουσικό καλοκαίρι στη Σύρο
Από τους Encardia, τους Imam Baildi και τον Μιχάλη
Τζουγανάκη στην Άνω Σύρο έως τους Χαϊνηδες στην

Επιμέλεια ύλης
Γιώργος Πυρουνάκης

Ερμούπολη, η Σύρος γίνεται μια μεγάλη μουσική
γειτονιά

Καλλιτεχνική διεύθυνση-Δημιουργικό
Δημήτρης Αντωνίου

10 // Δύσκολοι καιροί
11 // I love Kyklades
Ο Λουκιανός Κηλαηδόνης και η Νένα Mεντή μιλούν για

9

τα αγαπημένα τους νησιά

Σπήλιος Πέτζας

Μπάσες στεριές

Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν

Το ταξίδι ενός κειμένου, μιας φωτογραφίας, ενός εντύπου, μου μοιάζει σαν τα θαλασσινά
ταξίδια. Χαρακτηρίζονται από την αλμύρα που αφήνει στο σώμα η θάλασσα, είναι
ηλιοκαμμένα όπως το κατάστρωμα του πλοίου, ταξιδεύουν ανάλογα με τον καιρό
σε ήρεμα ή φουρτουνιασμένα νερά και πάντα χρειάζεται να κάνεις ματσακόνι για να
φεύγουν τα παλιά και σκουριασμένα στρώματα. Κάθε ένα από αυτά τα ταξίδια είναι
μοναδικό, ακόμα και όταν ο προορισμός είναι ο ίδιος. Το σκαρί και το πλήρωμα είναι
οι σταθερές αξίες. Η ρότα χαράζεται ανάλογα τον προορισμό και φυσικά τους ύφαλους
και τους σκόπελους και βέβαια δεν μπορεί κανείς να παρεκκλίνει της πορείας του αλλά
ούτε μπορεί να μένει προσηλωμένος σε παλιούς και ξεπερασμένους χάρτες. Κάπως
έτσι μοιάζει και το serious. Μόνη του προίκα το πλήρωμά του και όλοι όσοι βρίσκουν
ένα δικό τους κομμάτι μέσα στις σελίδες του.

Βασιλική Αγγουρίδη
Νικόλας Αλλοτινός
Γιάννη Ανδριτσόπουλος

12 // Κάθε λιμάνι και... πομπός
Δες μ’ ένα κλικ πού βρίσκεται οποιοδήποτε πλοίο στον
κόσμο

Έλενα Αρσένη
Γιώργος Ασσύριος
Δάφνη Βέλλη
Πάνος Δραμυτινός

14 // Οικο - λογικό φεστιβάλ και παραδοσιακά

Στο εξώφυλλο του Serious φιλοξενείται το έργο της φοιτήτριας του
τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του
Πανεπιστημίου Αιγαίου Ζωής Στεργιάδου

πανηγύρια στην Πάρο

Φοίβος Καλλίτσης
Γιώργος Μανίνης
Άννα Μαρτίνου

12

15 // Συναυλίες, εκθέσεις, χορός στην Τήνο, την Πάρο
και τη Σαντορίνη
16 // Βασίλης Μαυρογεωργίου

Το έργο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του εργαστηρίου πρωτοετών

Συγγραφέας, σκηνοθέτης, ηθοποιός

φοιτητών Σχέδιο και Χρώμα I & II, με υπεύθυνες καθηγήτριες τη

Χρήστος Παπαδάκης
Χρυσή Πυρουνάκη

Στον πρώτο πλου τα καλά λόγια ήταν περισσότερο από συγκινητικά. Η κριτική
και όλα όσα βοηθάνε στις βελτιωτικές κινήσεις επίσης έγιναν με αγάπη και θετική
διάθεση. Πολλοί περιμένετε από μέρες το επόμενο τεύχος. Για να δημιουργηθεί το
serious επιστατεύτηκαν όλες οι μεγάλες... δυνάμεις. Χωρίς αυτό το πλήρωμα φίλων
(δημοσιογράφων, γραφιστών, διορθωτών, αρθρογράφων, υπεύθυνων διανομής,
υποστηρικτών), δεν θα υπήρχε ούτε μια αράδα από το serious.

Ειδικοί συνεργάτες
Μάκης Αδαμόπουλος
Σταύρος Διοσκουρίδης

Φλωρεντία Οικονομίδου και την Έλσα Χαραλάμπους.

18 // Η αισθητική του τουρισμού
20 // Φεστιβαλικές αμμουδιές
Το Serious εγκαταλείπει για λίγο την κυκλαδίτικη

Φλωρεντία Οικονομίδου
Διόρθωση κειμένων

Σας ευχαριστώ
Τζένη Παπαζιού

Ιωάννα Λαμπράκη

επικράτεια και βουτά στα αστικά νερά της τέχνης
χ ε ιρ ο π ο ίη τ ο κ όσμ ημ α
Άρτεμις Σιδερίδου

15

Υπεύθυνοι Διανομής
22 // Synch – χρονιστήκαμε και φέτος
Ο Γιώργος Μανίνης παρακολούθησε το φεστιβάλ της
“καινοτομικής μουσικής, της κινούμενης εικόνας και
των νέων μέσων”
24 // Σκέψεις για ένα τσιγάρο... δρόμο
1η Ιουλίου 2009! Μια ημερομηνία που στη μνήμη των
καπνιστών θα χαραχτεί περίπου σαν την Άλωση της
Πόλης

Μύκονος - Κωνσταντίνος Λόντος
Πάρος - Τάκης Παντελαίος
Σαντορίνη - Αγγελική Γαρδελίνου
Σύρος - Γιώργος Πυρουνάκης
Λογιστήριο
Αβάκιον
Παπαζιός & Συνεργάτες
Αριστοτέλους 48, Αθήνα
210 8214744

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

Έκδοση
Ευγενία Παπαζιού

26 // Μια διαφορετική μάχη στο κινηματογραφικό

Καραολή & Δημητρίου 14

καλοκαίρι

Ερμούπολη 84100, Σύρος

Σκηνοθέτες και παραγωγοί αποφασίζουν να δράσουν
για την τέχνη που υπηρετούν
Αντωνίου Πολίτη 2
Ερμούπολη, Σύρος
22810 95804
artemisideridou@yahoo.gr

16

cb

4 // Ατζέντα

03

se
editorial

φωτό: Bracketing Life

περιεχόμενα

se
περιεχόμενα

editorial

02

Τ. 22810 79449
F. 22810 79409
www.serious.gr

28 // Οδηγός νησιών

info@serious.gr

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το φαγητό, τη
διασκέδαση και την τέχνη

Εκτύπωση
Multimedia A.E.

c SOME RIGHTS RESERVED
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/bysa/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.
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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.
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06
Πάρος

Μια ξεχωριστή γιορτή ψαριού
πραγματοποιείται στην παραλία
της Αλυκής. Στο πανηγύρι του
Σωτήρος στις 21.30

11

Το μουσικό
σχήμα Χαΐνηδες,
με αφετηρία την
Κρήτη, ταξιδεύει
στην Ερμούπολη.
Πλατεία Μιαούλη στις 21.00

Σύρος

Από την 1η του Αυγούστου
έως τις αρχές Σεπτεμβρίου
στην Πινακοθήκη Κυκλάδων
εκτίθενται έργα της ζωγράφου Μαρίας Φιλοπούλου

12

Σύρος

16

Πάρος

Στο θέατρο της
παραλίας Καθολικού η Τάνια Τσανακλίδου
υποδέχεται τη Μάρθα Φριντζήλα για να δημιουργήσουν μια
μαγική μουσική παράσταση.
Στις 21.30

20

Σύρος

1 Αυγούστου3 Σεπτεμβρίου

01

Ένα παραδοσιακό νησιώτικο
γλέντι στήνεται στην παραλία των Αγκαθωπών για “Το
τράβηγμα της Πεζότρατας” και
το “Ψήσιμο της Σαρδέλας”.
Ζωντανή μουσική, χορός και
φαγητό για όλους

08

Σύρος

Συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία η
αναδρομική έκθεση του ζωγράφου Γιάννη Βέλλη στον Τέχνης
Χώρο “Αποθήκη” στην Ερμούπολη. Έως τις 10 Σεπτεμβρίου

Οι Encardia με κιθάρες,
ντέφια, καστανιέτες και
μαντολίνα μας ταξιδεύουν
στον πολιτισμό της ιταλικής
χερσονήσου. Στην Άνω Σύρο,
στην αυλή του δημοτικού
Σχολείου, στις 21.00

σκίτσο: Mauro “Kilamdil” Monti b

ΙούλιοςΣεπτέμβριος

26
Αύγουστος

29

28

Οι Ισπανοί Folkincats
σε μία τζαζ συναυλία
στην Αλευκάνδρα. Το
μουσικό σχήμα από τη
Βαρκελώνη θα μας ταξιδέψει στους δρόμους
της τσιγγάνικης τζαζ
μουσικής

31

Μύκονος

Κυριακή

Σύρος

Σάββατο

25-28

Τα “Ημισκούμπρια” τραγουδούν στο 4ο Ροκ Φεστιβάλ, στα
Λουτρά. Μαζί τους και τοπικά
μουσικά συγκροτήματα

Ξεκινά το 2ο Φεστιβάλ
“Ήχος και Εικόνα” με τη θεατρική παράσταση “Για μια
αγκαλιά ρόδα: μια σπουδή
στο ματωμένο γάμο”. Στις
21.30 στο Μπελλώνειο
Πολιτιστικό Ίδρυμα

Τήνος

Ο Dillinger υπήρξε για πολλούς
περισσότερο ένας λαϊκός ήρωας
παρά ένας κακοποιός. Η ιστορία
του ξαναζωντανεύει στην ταινία
του Michael Mann “Δημόσιος Κίνδυνος”, που προβάλλεται στο Cine
Kαμάρι έως
τις 28 Ιουλίου

Τήνος

Σαντορίνη

Σκίτσα τους εκθέτουν στο Φαλατάδο
γνωστοί σκιτσογράφοι, ανάμεσα
τους ο Στάθης Σταυρόπουλος και ο
Βασίλης Μητρόπουλος.
Έως τις 6 Αυγούστου

Σαντορίνη

Παρασκευή

Πέμπτη

Τετάρτη

Τρίτη

Δευτέρα

20

21

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

Φεστιβάλ Νύχτες Ονείρων

Πολιτιστικά Δρώμενα // Καλοκαίρι 2009

Γνωστοί καλλιτέχνες, τραγουδιστές, performers και εικαστικοί επισκέπτονται φέτος τη Μύκονο
για να διασκεδάσουν και να ψυχαγωγήσουν ντόπιους και επισκέπτες στο πλαίσιο του φεστιβάλ
Νύχτες Ονείρων.

Έκθεση ζωγραφικής «Ταξίδι στον κόσμο των χρωμάτων» της Φανής Πρίντεζη στην Έπαυλη Τσιροπινά.

Συναυλίες
Τζαζ στις πλατείες

σχεται ένα πάρτυ με μουσική, τραγούδια γέλιο και
χορό. Με λαϊκά, rock, έντεχνα και latin κομμάτια. Ο

Σε πλατείες της χώρας ξεκινά στις 27 Ιουλίου το

performer και πρώτος διδάξας στην Ελλάδα του stand

διήμερο τζάζ φέστιβαλ με το Trio Domino και την ισ-

up, σε μια ανθολόγηση των τραγουδιών του από τον

ραηλινή τραγουδίστρια Tamouz Nissin. Τρεις Έλληνες

«μακρυμάλλη» μέχρι το «έρωτας είναι ο Γιάννης» με

φοιτητές ο Γιώργος Νάζος (κιθάρα), ο Χρήστος Κων-

αιχμηρότητα, σκωπτικότητα και χιούμορ.

σταντινίδης (ντράμς) και ο Στάθης Ελαιοτριβιάρης (κο-

Folkincats

Ο Γιάννης Ζουγανέλης από την πλευρά του υπό-

ντραμπάσο) σε μουσικές αναζητήσεις και ανησυχίες σε
όλες τις παραλλαγές της τζαζ. Μαζί τους η Tamuz σε
ένα αφιέρωμα με θέμα “The Beatles go Jazz’’.
Πλατεία Παραπορτιανής

info

se

Ώρες λειτουργίας: 18.00 - 22.00

1 Αυγούστου
«Τράβηγμα Πεζότρατας - Ψήσιμο Σαρδέλας»
Στην παραλία των Αγκαθωπών θα πραγματοποιηθεί νησιώτικο γλέντι με παραδοσιακούς μεζέδες και
παραδοσιακή νησιώτικη μουσική με το συγκρότημα Κυκλαδίτικο Μελτέμι και χορός από το
χορευτικό τμήμα των Συλλόγων Ποσειδωνίας και Φοίνικα.
Ώρα έναρξης: 20.00

3-16 Αυγούστου
Έκθεση φωτογραφίας από τη «Λέσχη φωτογραφίας - Κινηματογράφου Σύρου» στην Έπαυλη Τσιροπινά.
Ώρες λειτουργίας 18.00 - 22.00

> 3 Αυγούστου
> Γήπεδο Κόρφου > 21.30

από την Ισπανία Folkincats. To σχήμα Folkincats γεν-

Εικαστικά

Μαρία Φιλοπούλου

Εικαστικά

Μία αναδρομική έκθεση - αφιέρωμα στη Μαρία Φιλοπούλου φιλοξενεί η Πινακοθήκη Κυκλάδων, στο πλαίσιο των

επιτρέπει την ενσωμάτωση διαφορετικών ειδών μουσι-

Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου

κής δημιουργώντας μια καινούργια ηχητική αισθητική

> Παρασκευή 17 Ιουλίου – Πέμπτη 23 Ιουλίου

με τη συγχώνευση τεσσάρων ακουστικών οργάνων: σο-

Έκθεση ζωγραφικής

νάρντο Κρεμονίνι και έχει παρουσιάσει τη ζωγραφική της σε 13 ατομικές εκθέσεις και σε πολλές ομαδικές στην Ελλάδα και

πράνο σαξόφωνο, βιολί, κιθάρα, κοντραμπάσο.

Θεοδοσία Χατόγλου

το εξωτερικό. Έργα της βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη της Αθήνας, στη Βουλή των Ελλήνων, σε ιδιωτικά μουσεία

Ερμουπολείων, στις πέτρινες αποθήκες του 19ου αιώνα, από την 1η Αυγούστου.
Η Μαρία Φιλοπούλου σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού, είχε δάσκαλο τον Λεο-

Αλευκάνδρα

και συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
> Παρασκευή 24 Ιουλίου – Πέμπτη 30 Ιουλίου

Βασίλης Παπακωνσταντίνου
Γιάννης Ζουγανέλης
Βασίλης
Παπακωνσταντίνου

Οι δύο καλλιτέχνες συναντιούνται στο γήπεδο Κόρ-

Έκθεση ζωγραφικής και κεραμικής

μια ξεχωριστή συναυλία.
Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου πασίγνωστος για
την «εκρηκτική» ατμόσφαιρα των συναυλιών του, πα-

Αν και το σώμα είναι το κεντρικό σημείο στο έργο της σίγουρα ο τρόπος που χρησιμοποιεί το φως είναι καταλυτικό

info

Μαρίσσα Ταμπουλχάνα
Κωνσταντίνος Σκαφίδας

χαρακτηριστικό της ζωγραφικής της ματιέρας. Η ίδια αναφέρει για το έργο της: “Το φως και το χρώμα είναι τα βασικά
> Πινακοθήκη Κυκλάδων
> Διάρκεια: 1 Αυγούστου έως 3 Σεπτεμβρίου 2009

> Ωρες λειτουργίας: 10.30 - 14.00 & 18.30 - 21.30 εκτός

φου και υπόσχονται στους φανατικούς θαυμαστές τους
> Παρασκευή 31 Ιουλίου – Πέμπτη 6 Αυγούστου

Δευτέρας πρωί

θέματα που με απασχολούν στη ζωγραφική μου και αμέσως μετά ο χώρος. Δουλεύοντας κάτω από το νερό, ζωγραφίζοντας
τους κολυμβητές, αισθάνομαι ότι βρήκα ξανά τον εσωτερικό μου χώρο. Παλαιότερα ζωγράφιζα θερμοκήπια και τζαμαρίες,
που ουσιαστικά είναι ο ίδιος χώρος: κλειστός, με φως να μπαίνει από πάνω, αντανακλάσεις, ενώ είναι προφανές ότι πάντα
έχεις το περιθώριο φυγής”.

Έκθεση Ζωγραφικής

Γιάννης
Βέλλης

Δημήτρης Καλαντζάκης

ρουσιάζει ένα πρόγραμμα με τα πιο αγαπημένα τραγούδια της 35χρονης πορείας του στη μουσική και των

> Παρασκευή 7Αυγούστου – Πέμπτη 13 Αυγούστου

συνεργασιών του με τους σημαντικότερους έλληνες δη-

Ελαιογραφίες

μιουργούς: Μ. Λοίζο, Θ. Μικρούτσικο, Α. Αλκαίο, Κ.

Marrea Geo

Γιάννη Βέλλη έως τις 10 Σεπτεμβρίου στην Ερμούπολη της Σύ-

> Τέχνης Χώρος Αποθήκη

ρου.

έως 10 Σεπτεμβρίου 2009
> Ωρες λειτουργίας:

> Παρασκευή 14 Αυγούστου – Πέμπτη 20 Αυγούστου

19.30 - 22.30 εκτός

αδέχονται τα γλυκά ταξίδια από τις νοσταλγικές μελω-

Έκθεση ζωγραφικής

Δευτέρας

δίες, που με μοναδικό τρόπο ξετυλίγει στις καρδιές μας

(λάδια & μεικτές τεχνικές σε καμβά)

ο κορυφαίος καλλιτέχνης. Μαζί του η Σοφία Στρατή και

Ivana Davidovic

των τραγουδιών που κουβαλάει στις αποσκευές του, δι-

Μεγάλη Αναδρομική Έκθεση του ζωγράφου και γλύπτη

info
> Διάρκεια:

Τριπολίτη, Σ. Μεσημέρη κ.ά. Το πάθος και η ένταση

Στον Τέχνης Χώρο Αποθήκη παρουσιάζονται έργα από τις
πολύ επιτυχημένες συλλογές του ζωγράφου “Της σκουριάς και
της αρμύρας”, “Το γυμνόν και χάριν έχει” και την πρόσφατη
συλλογή με τίτλο “Ένα άλλο κόκκινο”.
Ακρυλικά χρώματα, ρίζες, διαβρωμένα ξύλα, σίδερα, σκουριασμένες λαμαρίνες είναι τα υλικά που χρησιμοποιεί ο καλλιτέ-

χνης στους πίνακες ζωγραφικής, τα γλυπτά και τις μεικτές κατασκευές του.
Ο Γιάννης Βέλλης γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Παλαιό Φάληρο. Από το 1980 ζει μόνιμα και

ο Κώστας Γαλίτης.

εργάζεται στη Σύρο. Δάσκαλός του υπήρξε ο ζωγράφος και χαράκτης Δημήτρης Γιανουκάκης. Έχει

Γιάννης
Ζουγανέλης

κάνει πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, ενώ έργα του βρίσκονται σε συλλογές στην Ελλάδα και

Matisse + Stereo Mike ft. Vegas

το εξωτερικό. Το 1988 διαμόρφωσε τα πλυσταριά και αργότερα αποθήκες ιστορικού κτηρίου στην
Ερμούπολη σ’ έναν μοναδικό χώρο τέχνης την Αποθήκη, στην οποία ο Γιάννης Βέλλης παρουσιάζει

Matisse

τις συλλογές του, ενώ παράλληλα φιλοξενούνται και πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Με το νέο τους άλμπουμ, Rock ‘n’ Roll Mafia να βρίσκεται ήδη στα δισκοπωλεία και στα airplays των μεγαλύτερων ραδιοφωνικών σταθμών, οι Matisse

Αίθουσα
Εμμανουήλ Ροΐδη

αποτελούν ένα από τα πιο δυνατά σχήματα που έχει να επιδείξει η αγγλόφωνη
ελληνική pop-rock σκηνή. Ηχολήπτης, παραγωγός, μουσικός και καθηγητής
ο Stereo Mike αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της hip hop σκηνής

λείων στην αίθουσα Εμμανουήλ

ριο Φο “Δεν πληρώνω δεν πληρώνω”. Στην παράσταση τη διασκευή

στην Ελλάδα. Εκτός από τους προσωπικούς του δίσκους, αίσθηση έχουν προκαλέ-

Ροΐδη πραγματοποιείται ατομική

σει οι συνεργασίες του με τη Χαρούλα Αλεξίου, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Ανδριάννα Μπάμπαλη.

έκθεση της ζωγράφου Παντούλας
Γεωργαντζά από τις 21 Ιουλίου

> 15 Αυγούστου
> Super Paradise Μυκόνου
> Eίσοδος ελέυθερη

μέχρι την 1η Αυγούστου, ενώ στην
ίδια αίθουσα θα παρουσιάσει τα
έργα του ο Θανάσης Φωτεινιάς
από 15 μέχρι 26 Αυγούστου.

Θέατρο

Marrea Geo

Το ΔΗΠΕΘΕ Βόλου παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση του Ντά-

Στο πλαίσιο των Ερμουπο-

ηχοληψίας στο μεταπτυχιακό τμήμα του Westminster Universtiy στο Λονδίνο,

info

Ονειρικές Νύχτες

σμένη πάνω στο στύλ jazz manouche (τσιγγάνικη τζάζ),

σύρος

Παράλληλες εκθέσεις παραδοσιακών γλυκισμάτων και ποτών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποσειδωνίας.

Την Τρίτη 28 Ιουλίου εμφανίζεται το κουαρτέτο
νήθηκε στη Βαρκελώνη το 2007. Η μουσική τους, βασι-

07

15-22 Ιουλίου

Ποσειδωνία

06

έχει κάνει ο Γιάννης Καραχισαρίδης, τη σκηνοθεσία ο Κώστας Αρζόγλου και τα σκηνικά και κοστούμια η Χριστίνα Κωστέα. Βοηθός σκηνοθέτη: Δήμητρα Βαμβακάρη.
Τους ρόλους ερμηνεύουν οι: Πάνος Σκουρολιάκος, Μαριάνα Τουμασάτου, Ηρώ Λούπη, Νίκος Ορφανός, Περικλής Αλμπάνης και Δημήτρης
Λιακόπουλος.

info

> 25 & 26 Ιουλίου 2009 > Θέατρο Απόλλων > 21.00

σύρος

09
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μουσική

se
κείμενο:
Χρήστος Παπαδάκης

cba

To Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Rock Ερμούπολης -κατά κόσμων Hermoupolis Indie Rock Festival- φέτος γίνεται τριών χρονών και όπως όλα τα μωρά σε αυτήν την
ηλικία, έτσι και αυτό, είναι ιδιαίτερα φασαριόζικο εξαιτίας φυσικά των ηχηρών ονομάτων που το απαρτίζουν και φέτος.
Η ανθούσα Συριανή Rock σκηνή έχει όπως κάθε χρόνο την τιμητική της στο σανίδι του φεστιβάλ, ενώ τα συγκροτήματα που ταξιδεύουν από την πρωτεύουσα
δεν κρύβουν τη χαρά τους που θα αφήσουν έστω και για μερικές μέρες το καμίνι που λέγεται Αθήνα για βουτιά στο πιο Rock φεστιβάλ του καλοκαιριού και
φυσικά στις παραλίες του νησιού.

Indie Rock Festival

Hermoupolis
23
7

Με κιθάρες, ντέφια, ακορντεόν, φυσαρμόνικες,
καστανιέτες, μαντολίνα, νταούλια… μέσα από
τα τραγούδια, τους χορούς, τους θρύλους και τις
σπαρακτικές μελωδίες του Ιταλικού νότου, οι πέντε μουσικοί και οι δύο χορεύτριες των encardia
παρασύρουν τους θεατές στα βήματα του πιο αρχαίου χορού της Ιταλίας: της ταραντέλας!
Οι Indi (e) viduals και ο δήμος Άνω Σύρου διοργανώνουν μια παράσταση που γίνεται ταξίδι, ένα
ταξίδι που γίνεται γιορτή τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στην Άνω Σύρο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Στις γειτονιές του Μάρκου Βαμβακάρη».
Ο Κώστας Κωνσταντάτος ανήκει στον πυρήνα
των encardia και εξηγεί:

Encardia // 3 Αυγούστου
Encardia είναι: μια ομάδα οκτώ ανθρώπων που τους

day one

ένωσε και τους ενώνει η αγάπη και το πάθος για έναν
πολιτισμό που βρίσκεται στη διπλανή μας πόρτα στα

ιδιόμορφος και πολύ ενεργειακός χορός που περικλεί-

τα λιπάσματα. Την πρώτη φορά που βρεθήκαμε στα

νότια της Ιταλικής χερσονήσου.

ει μέσα του έναν ολόκληρο μύθο -ίσως να ‘ναι και

μέρη αυτά, τον Αύγουστο του 2005, συναντήσαμε

Ladder να ανοίγουν με την ηλεκτρική ατμοσφαιρική μουσική τους το φεστιβάλ και

Η προσωπική μου επαφή με τον τεράστιο αυτό πο-

πραγματικότητα- για το τσίμπημα της αράχνης λικου-

έναν παλιό μουσικό τον Τζοβάνι Αβαντατζάτο, ο οποί-

τους Συριανούς Contra Limit να κάνουν με το Rock N Roll το θερμόμετρο να xτυπάει

λιτισμό ήρθε το 1993 στην Καλαβρία όπου βρέθηκα

όζα ταραντούλα. Η ιστορία λέει πως η αράχνη αυτή,

ος μας έλεγε ότι ο ίδιος είχε κάνει τέτοιες θεραπείες

στο μοναστήρι του Άη Γιάννη του Θεριστή (με την

αφθονούσε στην περιοχή του Τάραντα και τσιμπούσε

ταραντισμού και μάλιστα μας συνέστησε να μη σκε-

ιδιότητα του αγιογράφου) και για δώδεκα χρόνια είχα

τους ανθρώπους, ενώ αυτοί δούλευαν στους αγρούς,

φτούμε ποτέ πως ήταν μύθος κι όχι πραγματικότητα.

Η πρώτη μέρα –Πέμπτη 23 Ιουλίου- ξεκινά δυναμικά με τους Αθηναίους Jacob’s

κόκκινο.
Χ.Π.: Με τη μουσική σας λοιπόν θα αρχίσουν όλα…
Jacob’s Ladder: Γιατί όχι; Η αρχή ενός ταξιδιού είναι το πιο συναρπαστικό του

25
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day three

την ευκαιρία να ζήσω από κοντά τη δύναμη και τη βα-

κι επειδή ήταν δηλητηριώδης, οι άνθρωποι θα πέθαι-

Στο τέλος του 2009 πιστεύουμε ότι θα κυκλοφορή-

Η τρίτη μέρα του φεστιβάλ περιέχει μόνο συγκροτήματα από την Αθήνα αλλά και

θιά σχέση των ανθρώπων με τη μουσική τους -και όχι

ναν εάν δεν έρχονταν οι μουσικοί να κάνουν μια συ-

σει ο νέος μας δίσκος που θα περιλαμβάνει και τρα-

Χ.Π.: Contra Limit, headliners της πρώτης μέρας. Έχετε τρακ;

τον περιβόητο διαγωνισμό κιθάρας, για τον οποίο έχει ξεσπάσει από καιρό σούσου-

μόνο- παράδοση. Από το 2005 ως Encardia πια, αξιω-

γκεκριμένη θεραπευτική διαδικασία, που ονομάζεται

γούδια σε ποίηση και μουσική encardia. Τραγούδια

Contra Limit: Τρακ; Σίγουρα όχι. Όρεξη να ανέβουμε στη σκηνή και να ροκάρουμε,

ρο στο internet. Το σχετικό κομμάτι έχει ανέβει ήδη στις ιστοσελίδες του φεστιβάλ

θήκαμε όλοι μαζί ως μουσικοί να συμμετάσχουμε σε

ταραντισμός. Οι μουσικοί-ιατροί επεδίωκαν να πέσει

που περικλείουν όλη την αγάπη και το βίωμά μας σαν

σίγουρα ναι.

και όσοι έχουν δηλώσει μέχρι τώρα συμμετοχή προπονούνται σκληρά με σκοπό να

ατελείωτα γλέντια και γιορτές αποκτώντας ως ομάδα

ο άρρωστος σε έκσταση και μέσα από τον πολύ χορό

ομάδα που εμπνέεται άμεσα από αυτόν τον τεράστιο

παίξουν πάνω στο εν λόγω κομμάτι ένα σόλο κιθάρας που θα αφήσει τους πάντες

μια εμπειρία κι ένα βίωμα τόσο δυνατό που ίσως και

και την εφίδρωση να εξουδετερωθεί το δηλητήριο.

πολιτισμό. Φυσικά υπάρχουν και τραγούδια της πεδι-

άφωνους.

να σημάδεψε την υπόλοιπη ζωή μας.

Οι ντόπιοι ισχυρίστηκαν ότι μετά το 1960 οι αράχνες

άδας του Σαλέντο διασκευασμένα μέσα από τη δική

Πηγή έμπνευσης μας είναι η ταραντέλα. Είναι ένας

εξουδετερώθηκαν από τα διάφορα φυτοφάρμακα και

μας ματιά.

βλέπετε να μαγέψουν το κοινό.

16 Ιουλίου
Αμερικάνικο Μπλουζ

17 Ιουλίου
Imam Baildi

1 Αυγούστου
Στέλιος Βαμβακάρης

Χ.Π.: Ολόκληρο τραγούδι με τίτλο Ερμούπολη έχετε γράψει και να τώρα που θα

O Mickey Pantelous παίζει αμερικάνικο μπλουζ των

Το συγκρότημα «Imam Baildi» παρουσιάζει διασκευ-

Μια παράσταση που στηρίζεται στα τραγούδια του

έρθετε να το παίξετε στη μαμά και νονά του…

δεκαετιών ’30 και ’40.

κομμάτι, λένε, να είστε σίγουροι πως θα σας ταξιδέψουμε για καλά.

Αν δεν έχετε δηλώσει ακόμα συμμετοχή προλαβαίνετε στέλνοντας όνομα, επώνυμο και κινητό τηλέφωνο στο e-mail του φεστιβάλ. Πάντως οι Vero Veto και οι
Disharmony που θα γεμίσουν με τις μουσικές τους το Σάββατο 24 Ιουλίου κάνουν την
ίδια σκληρή προπόνηση με τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Θέλουν και αυτοί

day two

24
7

ασμένα ρεμπέτικα, νέες συνθέσεις με remix βαλκανι-

Μάρκου, σε αγαπημένα ρεμπέτικα, σε τραγούδια του

Vero Veto: Καιρός δεν ήταν; Είναι μεγάλη μας χαρά που επιτέλους καταφέρνουμε να

κών κομματιών συνδυάζοντας χιπ-χοπ φωνητικά του

Στέλιου, σε μπλουζ συνθέσεις και με αυτοσχεδιαστική

παίξουμε στη Σύρο. Εξάλλου όχι μόνο εξ’ αιτίας της καταγωγής κάποιων από εμάς,

ΜC ΥinKa με τη soul φωνή της Lady Faye.

διάθεση. Χορός και εικόνα μας ταξιδεύουν στη μαγεία
της μουσικής.

αλλά κυρίως λόγο της αγάπης μας για το νησί, νιώθουμε το Συριανό αίμα να κυλά
στις φλέβες μας.

ριανές μπάντες διασκευών. Τους περιβόητους Marinella καθώς και τους γνωστούς και

πετάτε την σκούφια σας για συναυλίες;

29 Ιουλίου
Μιχάλης Τζουγανάκης

μη εξαιρετέους Αθηναίους Rot. Όσοι ασχολούνται έστω και λίγο με τον σκληρό ήχο

Disharmony: Φυσικά! Η επιστροφή μας έχει ως βασικό άξονα τον πρώτο μας δίσκο,

Ο λαουτίστας Μιχάλης Τζουγανάκης ερμηνεύει δικά

τους γνωρίζουν καλά.

ο οποίος είναι επιτέλους έτοιμος και θα κυκλοφορήσει σύντομα αλλά πέρα από αυτό

του τραγούδια και παντρεύει τις μουσικές της Κρήτης

Χ.Π.: Ο κόσμος ζητάει να διασκευάσετε το «Κι ύστερα κι ύστερα» με ηλεκτρικές

νιώθουμε μεγάλη δίψα να παίξουμε ζωντανά και να έρθουμε και πάλι σε επαφή με το

με αυτές του κόσμου.

κιθάρες για να δικαιολογήσετε το όνομα σας. Τι να τους πούμε;

κοινό, έτσι οι συναυλίες αποτελούν βασική προτεραιότητα με πρώτη και καλύτερη

Marinella: Δεν ξέρουμε για το συγκεκριμένο κομμάτι (γέλια), πάντως να προετοι-

αυτή στη Σύρο.

Η δεύτερη μέρα –Παρασκευή 24 Ιουλίου- φιλοξενεί μια από τις παλαιότερες Συ-

Χ.Π.: Μαθαίνουμε ότι επανασυνδεθήκατε πρόσφατα. Να συμπεράνουμε λοιπόν πως

info

> Αυλή δημ. Σχολείου Άνω Σύρου
> 20.30 (Mickey Pantelous) & 21.00
> Είσοδος 10 και 5 ευρώ

ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ
ΜΑΡΚΟΥ ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ
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μαστείτε για υλικό που θα το ακούσετε για πρώτη φορά από εμάς. Υλικό με το οποίο
δουλεύουμε πυρετωδώς για να το παρουσιάσουμε αποκλειστικά στο φεστιβάλ.

Υπάρχουν βέβαια ένα σωρό άλλα αναπάντητα ερωτήματα όπως: Πως λέγεται η

Χ.Π.: Καλά εσείς που οργώνετε την Ελλάδα τόσα χρόνια πώς και δεν περάσατε από

μασκότ του φεστιβάλ; Πόσα λίτρα μπύρας θα καταναλωθούν στο D’istinto που θα

τη Σύρο;

φιλοξενήσει και φέτος και τα τρία After Show Parties του φεστιβάλ; Ποια είναι η έκ-

Rot: Περιμέναμε να μας καλέσει κάποιος, τώρα που μας δόθηκε η ευκαιρία την αρ-

πληξη του φετινού Indie Rock; Αν είστε αρκετά περίεργοι να φροντίσετε και φέτος…

πάξαμε από τα μαλλιά και δεν την αφήνουμε με τίποτα.

απλά να είστε εκεί.

Μουσικό καλοκαίρι
με τους ΧΑΪΝΗΔΕΣ
Το μουσικό σχήμα που με αφετηρία την Κρήτη κατέκτησε τις καρδιές όλων μας παρουσιάζει στο πλαίσιο των

Που: Θέατρο Ευανθία Καΐρη, Λαζαρέτα, Ερμούπολη, Σύρος Πότε: 23,24,25 Ιουλίου 2009. Ώρα έναρξης: 20.30
Είσοδος: Ελεύθερη WEB: syrosrocks.blogspot.com // www.myspace.com/indierock09

info

Ερμουπολείων μια συναυλία μυσταγωγίας και γλεντιού, ένα παιχνίδι ρυθμού και ηχοχρωμάτων.
Οι Χαΐνηδες με αποσκευές το μεράκι τους, το συναίσθημα τους, το ιδιαίτερο μουσικό ύφος και τον ενθουσιασμό τους ταξιδεύουν εδώ και δεκαεννέα χρόνια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δίνοντας συναρπαστικά live
και δημιουργώντας φανατικούς θαυμαστές.

> 11 Αυγούστου
> Πλ. Μιαούλη, Ερμούπολη
> 21.00
> Είσοδος ελεύθερη
> Διοργάνωση Indi(e)viduals
& Πνευματικό Κέντρο δήμου
Ερμούπολης

info
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Ι love kyklades
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κείμενο:
Γιώργος Ασσύριος

τον μετανάστη, τον άνθρωπο που διαφέρει από

ευρωπαϊκό όνειρο χτίζεται με φράχτες, ναρκοπέδια

ότι ορίζουν οι ίδιοι καταχρηστικά ως σύγχρονο νε-

και συνοριοφύλακες, οι κολασμένοι της γης πρέπει

τα φοβερά σπίτια που έμεναν οι μεγαλοαστοί, πλούσιοι
άνθρωποι που είχαν όμως και κουλτούρα. Σήμερα και

κείμενο:
Έλενα Αρσένη

- Αγαπώ την Άνδρο και για αυτό
μου αρέσει.

να μείνουν κολασμένοι, να στοιβάζονται σε στρατό-

Ζούμε είναι αλήθεια σε δύσκολους και επικίν-

παρελθόν εθνικής ενότητας και καθαρότητας που

πεδα και σε σύγχρονα γκέτο ή να αποτελούν φτηνή

Τον υπέροχο καμβά της πόλης ερωτεύτηκαν πολλοί

τα πλούσια σπίτια είναι άσχημα, ενώ εκείνα τα σπίτια

δυνους καιρούς. Η κρίση, η ανεργία, η ανασφάλεια

επικρατούσαν οι αρχές της παράδοσης, του πατρι-

εργατική δύναμη. Σε κάθε περίπτωση να είναι απο-

καλλιτέχνες και ο καθένας έχει επιλέξει να ζει ξεχω-

είναι πολύ όμορφα και μπορείς να κάθεσαι ώρα και να

στην Άνδρο από το πράσινο που

που νιώθουμε για την επόμενη μέρα, η συνεχώς

ωτισμού και της εθνικής ομοιομορφίας. Μπορεί

κλεισμένοι, χωρίς δικαιώματα, χωρίς ανθρώπινη

ριστές στιγμές για τους δικούς του μοναδικούς λόγους

τα θαυμάζεις.

περιβάλλει το νησί, τα όμορφα

προβαλλόμενη ευμάρεια που όλο και απομακρύνε-

να μην υπήρξε ποτέ μια τέτοια εποχή, μπορεί όταν

υπόσταση. Για δείτε το, λίγο πιο προσεχτικά, πόσες

όπως μας λέει η ηθοποιός Νένα Μεντή.

ται και γίνεται για μας ένα μακρινό άπιαστο όνειρο,

επιχειρήθηκε να πραγματοποιηθεί μια αντίστοιχη

φορές χρησιμοποιήσαμε και εμείς τον όρο «λαθρο-

η πόλη και η γειτονιά μας που χάνουν μέρα με τη

κοινωνία να αιματοκυλίσε η ανθρωπότητα και να

μετανάστες»; Μα λαθραία μπορεί να είναι μόνο τα

μέρα το όποιο ανθρώπινο πρόσωπo είχαν κάποτε.

γέμισαν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και τα ξερο-

εμπορεύματα και όχι οι άνθρωποι ή μήπως κάποιοι

- Από την πρώτη στιγμή που πήγα στη Σύρο την ερω-

Είναι εικόνες, σκέψεις και καθημερινή ρουτίνα

νήσια με ανθρώπινες ψυχές, μπορεί, επίσης, οι ση-

μας επέβαλλαν να βλέπουμε τους ανθρώπους ως

τεύτηκα. Είναι κάτι το μαγικό γιατί σε πολύ μικρό χρο-

που κυριαρχούν πάνω μας, ορίζουν τον τρόπο που

μερινοί μας έμποροι και πραματευτάδες να είναι οι

εμπορεύματα, άλλοτε χρήσιμα για την «ανάπτυξη»

νικό διάστημα την αγάπησα. Αγάπησα τον τόπο αλλά και

- Όταν φτάσεις στη Σύρο για πρώτη φορά πρέπει να

προσδιορίζουμε τη σχέση μας με τους άλλους και

ίδιοι παιδιά ή εγγόνια μεταναστών και προσφύγων,

και άλλοτε άχρηστα και επικίνδυνα;

τους ανθρώπους του νησιού. Έτσι άρχισα να μαθαίνω

ξεκινήσεις την ξενάγηση σου περπατώντας στην Ερμού-

την κοινωνική πραγματικότητα που μας περιβάλλει

αλλά το είπαμε και πριν, οι δύσκολοι καιροί παρα-

Η κατάσταση είναι σοβαρή. Πρέπει να αντι-

και την ιστορία της Σύρου που είναι πολύ σημαντική.

πολη και τότε θα καταλάβεις την ιστορία της πόλης και

- Τα αγαπημένα μου στέκια είναι στο Μπατσί το μπαρ

και όλο και περισσότερο παραλύουν την ικανότητα

λύουν τη λογική, όπως και την ιστορική μνήμη. Σε

στρέψουμε κάπως τη συζήτηση. Οι μετανάστες δε

- Η αρχοντιά της Σύρου μου έχει κάνει μεγάλη εντύ-

θα νιώσεις τη ζωντάνια της. Αυτό είναι το μαγικό της

«Σκάλα» όπου απολαμβάνω τα καλύτερα που μου προ-

μας να σκεφτούμε λογικά, όλο και περισσότερο δι-

μια τέτοια εποχή βρισκόμαστε και σήμερα.

Σύρου, η ζωή.

σφέρει ο αγαπημένος μου Παναγιωτάκης. Το στέκι του

-Επίσης μου αρέσουν πάρα πολύ τα ορεινά χωριά

- Έχω έναν ιδιαίτερο δεσμό με το νησί τα τελευταία
15 χρόνια, καθώς έχω και το σπίτι μου εκεί.

τα παραθαλάσσια τα θεωρώ πολύ τουριστικά.

αλλά και τις υπέροχες παραλίες της

- Λατρεμένα μου μέρη είναι το Επισκoπειό, τα Χρούσσα και η Ντελαγκράτσια.

βρίσκονται στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για του-

πωση. Έχει αυτό της αστικής τάξης, το νεοκλασικό η

ρισμό ή λόγω προσωπικών επιλογών. Τους σπρώ-

Ερμούπολη, που είναι

αδυναμίας, απέναντι σε ένα κόσμο εχθρικό που

θηκε μετά τις ευρωεκλογές, το σύνθημα δόθηκε:

χνει, εδώ, η λαίλαπα του πολέμου και της φτώχειας,

ένα μοναδικό κομμά-

αλλάζει συνεχώς, χωρίς εμάς και κυρίως χωρίς να

πογκρόμ μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας, προ-

μια πραγματικότητα για την οποία ευθύνονται οι

τι στην Ελλάδα, το

Δεν την είπαν τυχαία «πριγκίπισσα των Κυκλά-

λαμβάνει υπόψη του εμάς και τις ανάγκες μας. Εί-

τάσεις για στρατόπεδα συγκέντρωσης, αγανακτι-

ισχυροί της Ευρώπης. Γιατί άραγε δε χαρίζονται τα

οποίο διατηρεί-

δων». Η Άνδρος είναι πανέμορφη. Ζωντανή και φαντα-

ναι επομένως δύσκολοι οι καιροί, επικίνδυνοι, χω-

σμένοι πολίτες της Χρυσής Αυγής που παίρνουν το

χρέη των χωρών του Τρίτου Κόσμου, γιατί άραγε

ται κιόλας.

χτερή αλλά ταυτόχρονα γαλήνια κι απλή.

ρίς λογική και με ένα ακατανόητο αίσθημα φόβου

«νόμο» στα χέρια τους και προτάσεις για ειδικές

δε σταματούν οι βομβαρδισμοί στο Αφγανιστάν και

δυνάμεις

το Ιράκ, γιατί όχι μια δικαιότερη κατανομή του πα-

Σε αυτούς τους καιρούς, εμφανίζονται οι πρα-

ευρωπαϊκής προέλευ-

γκόσμιου πλούτου; Οι είκοσι πλουσιότεροι άνθρω-

ματευτάδες του φόβου, οι έμποροι της ανασφάλει-

σης για τη φύλαξη

ποι του κόσμου έχουν εισόδημα που ισοδυναμεί με

των

συνόρων.

το ΑΕΠ πολλών χωρών που εξάγουν ανθρώπινες

προϊόντα και συνταγές σε νέες, όμως, λαμπερές

Ένας νέος ολο-

ψυχές και εργατικό δυναμικό. Οι πραματευτάδες

συσκευασίες. Γι’ αυτούς οι δύσκολοι καιροί μετα-

κληρωτισμός

του φόβου σιωπούν ένοχα εδώ. Πράγματι υπάρ-

φράζονται σε χρυσή ευκαιρία να ξεπετάξουν από

μέσα

πάνω τους την ξεχασμένη σκόνη του χρόνου και

καρδιά

στην

χει ζήτημα ασφάλειας που σχετίζεται, όμως, με την

της

κοινωνική πρόνοια, τη σταθερή απασχόληση και τα

να υποδυθούν τον ρόλο του σωτήρα. Η κρίση, η

υποτιθέμενης

εργασιακά δικαιώματα και οι μετανάστες που θα

ανεργία, η κοινωνική υποβάθμιση αποκτούν πλέ-

φιλελεύθερης

δουλεύουν νόμιμα, θα συμβάλλουν στο να σωθούν

ον τον δικό τους θύτη: τον ξένο, τον πρόσφυγα,

Ευρώπης. Το

τα ταμεία και να διασφαλιστούν τα συνταξιοδοτικά
δικαιώματα όλων. Παράμετρος που σκόπιμα αγνοείται από τους εμπόρους της ανασφάλειας. Η ανεργία είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα που σχετίζεται,
όχι με την παρουσία των μεταναστών, στοιχείο
άλλωστε διαχρονικό όλων των αστικών κοινωνιών,
αλλά με τον τρόπο λειτουργίας μιας οικονομίας
που βασίζεται στο επιχειρηματικό κέρδος. Ο άνεργος πτυχιούχος των ΑΕΙ και ο ωρομίσθιος απασχολούμενος στην εκπαίδευση με 400 ευρώ το μήνα,
δύσκολα μπορούν να κατηγορήσουν τον Πακιστανό εργάτη στα φραουλοχώραφα της Μανωλάδας.
Εγώ βλέπω κοινά συμφέροντα και κοινή εργασιακή
πραγματικότητα και νομίζω πως δεν είμαι υπερβο-

Δύσκολοι
καιροί

λικός.
Ως εδώ, επομένως. Ο ρατσισμός, ο σωβινισμός
και η ξενοφοβία δεν έλυσαν ποτέ προβλήματα.
Νομιμοποίησαν ανισότητες, πολέμους και εξουσιαστικούς μηχανισμούς. Λαθραίοι είναι μόνο οι
πολιτικάντηδες του φόβου και του μίσους, λαθραίοι απέναντι στον κόσμο της εργασίας, ανεξάρτητα
από τη φυλή και την εθνικότητα του, αλλά και στις
πιο θεμελιώδεις ανάγκες και ηθικές επιταγές της
ανθρώπινης υπόστασης.

- Αυτό που
ξεχωρίζω

Άνδρος: Η πριγκίπισσα των Κυκλάδων

Ο Λουκιάνος Κηλαηδόνης, ένας καλλιτέχνης που
έχουμε θαυμάσει όλοι μας και έχουμε σιγοψιθυρίσει τα

χωριά

τραγούδια του μας εξηγεί γιατί αποτελεί η Άνδρος πηγή

της, έξω από την

έμπνευσης για τις καλλιτεχνικές του ανησυχίες και όχι

πόλη,

τα
έχουνε

αυτά

όπως τα Γιάλια, την Αγία Μαρίνα, τη
Βόρη και τη Λεύκα.
- Πολλά είναι τα μέρη που ξεχωρίζω στην Άνδρο το
καθένα για τους δικούς μου ιδιαίτερους λόγους.

Κοπελάκι που είναι έκπληξη. Απλά επισκεφτείτε το για

εί-

ναι

ορεινά χωριά της, την καταπληκτική πρωτεύουσα -τη Χώρα-

Με αφορμή το πολιτικό κλίμα που διαμορφώ-

στρατιωτικές

- Τα πάντα είναι ξεχωριστά

για τη φυσική τους ομορφιά και την αυθεντικότητα τους,

αμορφώνουν ένα αίσθημα φόβου και προσωπικής

ας και του παραλόγου που πωλούν παλαιά, μεν,

cb

Σύρος: το Νησί με την απαράμιλλη
αρχοντιά και γοητεία

cba

οέλληνα. Η λύση βρίσκεται πάντα σε ένα μυθικό

και ανασφάλειας.

φωτό: Hamed Saber

se
κυκλάδες

μόνο.

να μάθετε! Και τέλος λατρεύω την υπέροχη φουρτάλια
στο καφενεδάκι με τις πηγές στην πλατεία του Χωριού
Μένητες.
- Αυτό που σίγουρα πρέπει να επισκεφτείτε είναι το
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Ελίζας Γουλανδρή στη
Χώρα.
- Η Άνδρος έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης και οι
στιγμές που έχω ζήσει είναι πραγματικά μοναδικές.
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se
τεχνολογία
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τεχνολογία

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δείτε πού βρίσκεται οποιοδήποτε πλοίο στον κόσμο με ένα «κλικ»!

κούς δέκτες στη Μυτιλήνη, τη Χίο, τη Σάμο, τη Ρόδο, τη Σύρο και
την Αθήνα. Καταφέραμε να καλύψουμε ένα σημαντικό ποσοστό
του Αιγαίου πελάγους. Όμως, δεν ήμασταν ικανοποιημένοι από
αυτό και αποφασίσαμε να αφήσουμε το σύστημα ανοιχτό, ώστε να
μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι. Όποιος θέλει μπορεί να στήσει
κεραίες στην περιοχή του, να συλλέγει τα δεδομένα από τα παραπλέοντα καράβια και να τα στέλνει στον σέρβερ μας», εξηγεί ο κ.
Λέκκας.
Αυτή τη στιγμή λειτουργούν περισσότερες από 30 κεραίες σε
όλη την Ελλάδα. «Έχουμε καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό της θαλάσσιας περιοχής στο Αιγαίο και το Ιόνιο».
Μια μεγάλη παγκόσμια συντροφιά
Το σύστημα ενισχύεται και από τους ξένους «φίλους» του,
χάρη στους οποίους οι χρήστες του ίντερνετ έχουν στο «πιάτο»
(για την ακρίβεια στην οθόνη) την κίνηση όλων των καραβιών του
κόσμου!

Κάθε λιμάνι
και... πομπός

Πώς γίνεται αυτό; «Έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη κοινότητα,
στην οποία συμμετέχουν αρκετοί άνθρωποι από διάφορες χώρες
του εξωτερικού. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε όλο τον κόσμο περίπου 300 κεραίες. Αν δείτε τον παγκόσμιο χάρτη, θα διαπιστώσετε
ότι η Ευρώπη καλύπτεται σχεδόν ολόκληρη. Επίσης, το σύστημα
καλύπτει ένα σημαντικό τμήμα της Αμερικής και κάποιες μεμονωμένες περιοχές στην Αυστραλία και την Ασία».
Ποιοι το χρησιμοποιούν
Το «Marine Traffic» σχεδιάστηκε για πληροφοριακούς σκοπούς και απ’ ό,τι φαίνεται είναι χιλιάδες αυτοί που θέλουν να...

Οδηγίες προς...
ναυτιλλομένους και μη
Πώς να βρείτε ένα πλοίο στο ίντερνετ

πληροφορηθούν. Κάθε μέρα, το σάιτ καταγράφει 85 χιλιάδες μονακείμενο:
Γιάννης Ανδριτσόπουλος
φωτογραφιες:
Γιώργος Πυρουνάκης

«Πρόκειται για ένα εσωτερικό πρότζεκτ των εργα-

του πανεπιστημίου. «Εκεί υπάρχει μια μεγάλη βάση

δικούς επισκέπτες. Οι επισκέψεις που δέχεται κάθε μήνα, φτάνουν

Καλή η θεωρία, αλλά χωρίς την πράξη, το σύστημα... μπάζει νερά. Ιδού, λοιπόν, τι

στηρίων του Τμήματός μας. Οι συνάδελφοί μου κι εγώ

στην οποία καταχωρούνται τα δεδομένα και, κατόπιν,

το 1 εκατομμύριο!

πρέπει να κάνετε για να εντοπίσετε το πλοίο που σας ενδιαφέρει, μέσα σε 60 δευτε-

ασχολούμαστε ερευνητικά με τη σχεδίαση γεωγραφι-

γίνεται η επεξεργασία τους. Δηλαδή, αναλύουμε ποιο

«Πράγματι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ενδιαφέρο-

κών πληροφοριακών συστημάτων και με τις αλληλε-

είναι το πλοίο που έστειλε το στίγμα του, ποια διαδρομή

νται να μάθουν πού βρίσκονται διάφορα πλοία και μπαίνουν κα-

«Το πλοίο θα σαλπάρει για λιμάνια ξένα», έλεγε το

πιδραστικές εφαρμογές μέσω του διαδικτύου κι έτσι

ακολούθησε, ποια είναι η τελευταία θέση του κ.λπ».

τραγούδι του Τσιτσάνη. Αυτά το 1962. Γιατί σήμερα τα

αποφασίσαμε να φτιάξουμε το Marine Traffic».

cba

λιμάνια δεν είναι καθόλου ξένα και τα πλοία μπορεί να
είναι πάντα «δίπλα» σας, όσο μακριά κι αν πάνε! Κι

Πώς λειτουργεί

θημερινά στο σάιτ. Κατ’ αρχάς, είναι οι ίδιες οι λιμενικές αρχές.

1. Μπείτε στο σάιτ http://syros-observer.aegean.gr ή στο www.marinetraffic.com (δι-

Ο όγκος των δεδομένων που διακινούνται είναι

Το Λιμενικό δεν έχει παντού τα κατάλληλα εργαλεία που να του

εθνής έκδοση).

τεράστιος. «Καθημερινά ξεπερνάμε τις 2 εκατομμύρια

επιτρέπουν να παρακολουθεί την κίνηση των πλοίων στα λιμάνια.

2. Πλοηγηθείτε στους χάρτες που παρέχονται και βρείτε το πλοίο με το μάτι πάνω

εγγραφές στιγμάτων». Ο καθένας έχει τη δυνατότητα

Γνωρίζω ότι πολλές λιμενικές αρχές σε ελληνικά νησιά παρακο-

στο χάρτη, αν γνωρίζετε την περιοχή. Αν όχι, κάντε αναζήτηση του πλοίου, από το

λουθούν καθημερινά το σύστημα που έχουμε δημιουργήσει».

κεντρικό μενού της ιστοσελίδας. Ψάξτε, δίνοντας το όνομα του καραβιού ή τον κω-

όλα αυτά, χάρη στο ίντερνετ. Με ένα «κλικ» μπορείτε

Πώς, άραγε, είναι δυνατόν να μπορεί κάποιος να δει

να καταχωρήσει φωτογραφίες πλοίων στο σύστημα.

να εντοπίσετε ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται οποιο-

στην οθόνη του υπολογιστή του την κίνηση χιλιάδων

«Υπάρχουν 60 χιλιάδες καταχωρημένες φωτογραφίες.

δήποτε καράβι στην Ελλάδα, αλλά και τον υπόλοιπο

πλοίων ταυτόχρονα; «Αξιοποιήσαμε την ήδη υπάρχου-

Η συνολική χωρητικότητα είναι 200 GB».

κόσμο, να παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό την πο-

σα υπηρεσία Google Maps, δηλαδή τους χάρτες της

ρεία του, ακόμη και να δείτε φωτογραφίες από το ταξίδι

Google στο ίντερνετ. Τους συνδυάσαμε με μια άλλη

του.

τεχνολογία, ουσιαστικά έναν διεθνή κανονισμό, που

Όσο περισσότεροι είναι οι δέκτες, τόσο περισσό-

επιβάλλει στα πλοία να εκπέμπουν το στίγμα τους. Εί-

τερα μέρη του κόσμου βρίσκονται υπό... διαδικτυακή

Όλα μου τα καράβια... στην οθόνη

Το «Marine Traffic» αποτελεί καθημερινό «εργαλείο» και για

δικό του (αν τον γνωρίζετε) και βρείτε αμέσως τη θέση του, σε πραγματικό χρόνο.

εκατοντάδες επαγγελματίες που ασχολούνται με τη ναυτιλία – θα-

Μπορείτε να ορίσετε εσείς τις παραμέτρους της αναζήτησης, βάσει της περιοχής ή

λασσινούς ή στεριανούς. «Πολλοί το χρησιμοποιούν για αμιγώς

του λιμανιού που ψάχνετε. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει ακόμη πιο συγκεκριμένη, αν

επαγγελματικούς λόγους. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που εφο-

κάνετε «κλικ» στην κατηγορία του πλοίου που σας ενδιαφέρει (επιβατηγό, φορτηγό,

διάζουν με πετρέλαιο τα καράβια, παρακολουθούν το σύστημα και

δεξαμενόπλοιο, ταχύπλοο, κότερο, ρυμουλκό κ.ά.) ή στην κατάστασή του: κι-

ξέρουν πότε θα έρθει το πλοίο».

νούμενο ή αγκυροβολημένο!

Πειραιάς - Αζόρες σε... 1 λεπτό

Ακόμη κι αν το πλοίο είναι εκτός εμβέλειας εκείνη τη στιγμή,

Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας,

ναι το σύστημα AIS (Automatic Identification System),

παρακολούθηση. «Ουσιαστικά μιλάμε για παράκτιους

αλλά... διαδικτυακής πραγματικότητας. Ακούει στο

χάρη στο οποίο γνωρίζουμε πού βρίσκονται όλα τα επι-

σταθμούς, που υπάρχουν σε αρκετά σημεία στην Ελ-

όνομα «Marine Traffic» (θαλάσσια κυκλοφορία) και

βατηγά πλοία, τα τάνκερ και τα μεγάλα φορτηγά».

λάδα και στο εξωτερικό. Η εμβέλειά τους είναι περίπου

Το σύστημα «τιμούν» καθημερινά και εκατοντάδες πολίτες, που

30 με 40 ναυτικά μίλια. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται

το επισκέπτονται από τον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή. Άνθρωποι

είναι ελληνικό επίτευγμα – το μοναδικό με αυτά τα χαρακτηριστικά σε ολόκληρο τον κόσμο.

Big Brother εν πλω!

αρκετές κεραίες στα νησιά και τις παραθαλάσσιες περι-

που θέλουν να ταξιδέψουν με ένα πλοίο και θέλουν να μάθουν πότε

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε από επιστήμονες του

Φανταστείτε κάτι σαν έναν τεράστιο θαλάσσιο...

οχές, ώστε να μπορούν να καλύψουν όλη την Ελλάδα.

θα πιάσει λιμάνι, αλλά και οι συγγενείς τους που μπορούν πια να

Πανεπιστημίου Αιγαίου πριν από ενάμιση χρόνο και

Big Brother! Όλα τα πλοία έχουν εγκατεστημένο έναν

Φυσικά, το ίδιο ισχύει και για τα μέρη του υπόλοιπου

ξέρουν πού βρίσκεται το αγαπημένο τους πρόσωπο και, μάλιστα,

σήμερα αποτελεί πολύτιμο «σύμβουλο» για χιλιάδες

πομπό που προδίδει κάθε στιγμή πού βρίσκονται. Το

κόσμου».

με... χειρουργική (και χαρτογραφική) ακρίβεια!

ταξιδιώτες, ναυτικούς, συγγενείς επιβατών, ακόμη και

μόνο που χρειάζεται για να αξιοποιηθούν τα δεδομέ-

Αρχικά οι σταθμοί ήταν λίγοι. Με το πέρασμα του

«Πολλοί επιβάτες μπαίνουν στο σύστημα, περιμένοντας να

για το Λιμενικό Σώμα.

να που στέλνουν και να μη χαθούν στον ωκεανό των...

χρόνου, μπήκαν και ιδιώτες στο «παιχνίδι» και σήμε-

δουν πότε θα φτάσει το πλοίο τους. Ή άνθρωποι που έχουν κάποιον

Ο «εγκέφαλος» του προγράμματος είναι ο Δημή-

ραδιοκυμάτων, είναι ένας δέκτης. Ή, μάλλον, πολλοί

ρα έχει αναπτυχθεί ένα ευρύτατο δίκτυο που καλύπτει

συγγενή και θέλουν να ξέρουν πού είναι το πλοίο, για ψυχολογι-

τρης Λέκκας, λέκτορας στο τμήμα Μηχανικών Σχεδί-

δέκτες! «Έτσι συλλέγουμε τα στοιχεία. Οι κατά τόπους

σχεδόν ολόκληρη την επιφάνεια των ελληνικών θαλασ-

κούς λόγους», εξηγεί ο Δ. Λέκκας.

ασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου

δέκτες λαμβάνουν και αποκωδικοποιούν τα δεδομένα

σών. Το ίδιο συμβαίνει και με τα ευρωπαϊκά λιμάνια,

Είτε ταξιδεύει στον Αργοσαρωνικό, είτε στις Αζόρες, η από-

Αιγαίου. Το Serious τον συνάντησε και του ζήτησε να

των πλοίων», μας λέει ο κ. Λέκκας.

αλλά και με αρκετά μέρη στην Αμερική, την Αυστρα-

σταση που σας χωρίζει από το πλοίο που ψάχνετε, καλύπτεται δια-

λία και την Ασία.

δικτυακά σε λιγότερο από 1 λεπτό.

μας ξεναγήσει στις θάλασσες του κόσμου και... του παγκόσμιου ιστού.

Στη συνέχεια, «ταξιδεύουν» μέσα από γραμμές
ίντερνετ και «καταπλέουν» στον κεντρικό υπολογιστή

ρόλεπτα. Το μόνο που χρειάζεται είναι μια σύνδεση στο ίντερνετ.

«Στο πανεπιστήμιο ξεκινήσαμε στήνοντας μερι-

μπορείτε να βρείτε ποια ήταν η τελευταία του καταγεγραμμένη
θέση.

*** syros-observer.aegean.gr
To Marine Traffic στα ελληνικά
*** www.marinetraffic.com
Η διεθνής έκδοση του συστήματος
*** www.syros.aegean.gr
Το σάιτ του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης
Προϊόντων και Συστημάτων

links
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Οικολογικό Φεστιβάλ στο πάρκο Πάρου
Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία πολιτών και η υιοθέτηση της από το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, οδήγησε στη δημιουργία του
“Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου” στην εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς χερσόνησο του Αϊ Γιάννη στον κόλπο της
Νάουσας.

Τήνος-Πάρος // Συναυλίες
«Ο χορός των αστεριών»
Ευανθία Ρεμπούτσικα, Παναγιώτης Καλατζόπουλος, Έλλη Πασπαλά

Ντουέτο
DUO MELIS

Ελευθερία
Αρβανιτάκη

Τάνια Τσανακλίδου και Μάρθα Φριντζήλα

Η Ευανθία Ρεμπούτσικα και ο Παναγιώτης Καλαντζόπουλος ταξιδεύουν την παρά-

O Γιάννης Κότσιρας ταξιδεύει φέτος το καλοκαίρι στα νησιά με ανοιχτόκαρδη διάθεση στήνοντας ένα ανανεωμένο συναυλιακό πρόγραμμα το οποίο ξεχωρίζει για το ρυθμό

η Έλλη Πασπαλά. Οι δύο πολυβραβευμένοι συνθέτες ενώνουν για μία ακόμη φορά τη

του και την παρεΐστικη ατμόσφαιρα.

δεξιοτεχνία και την αισθητική τους και παρουσιάζουν τις σημαντικότερες στιγμές του

Στο μουσικό αυτό ταξίδι, συνοδοιπόροι του Γιάννη Κότσιρα δυο από τους αντιπρο-

έργου τους αλλά και τα νέα τους τραγούδια. Ιδανική ερμηνεύτρια των τραγουδιών τους

σωπευτικότερους καλλιτέχνες της νέας γενιάς, η Ραλλία Χρηστίδου και ο Μύρωνας Στρατής.

Η Τάνια Τσανακλίδου υποδέχεται τη Μάρθα Φριντζήλα στο Θέ-

και μόνιμη συνοδοιπόρος τους τα τελευταία χρόνια η Έλλη Πασπαλά, η αισθαντική ερ-

Το Φεστιβάλ αρχίζει με το ρεσιτάλ κλασσικής κιθάρας του

ατρο της Παραλίας Καθολικού, στην Πάρο. Τις δύο τραγουδίστριες

μηνεύτρια των μεγάλων συνθετών που με τη μοναδική ποιότητα της φωνής της και τη

ντουέτου Duo Melis, που συγκροτούν ο Αλέξης Μουζουράκης και

θα συνοδεύσουν ο Τάκης Φαραζής στο πιάνο και ο Παναγιώτης Τσε-

σπάνια εκφραστικότητά της, άλλοτε απογειώνει και παρασύρει και άλλοτε καθηλώνει και

η Susana Prieto.

βάς στο ακορντεόν, σε μία παρτίδα για τέσσερις, με τους μουσικούς

συγκινεί με την ερμηνεία της.

Το ντουέτο Duo Melis έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις σε διά-

να συμπρωταγωνιστούν στο παιχνίδι της μελωδίας με το λόγο. Οι

info

σημες αίθουσες και το ρεπερτόριό τους εκτείνεται από τη μουσική

δύο γυναίκες «συνομιλούν» χρησιμοποιώντας τον γνώριμο και αγα-

> Πάρος, Πέμπτη 6 Αυγούστου, θέατρο του Πάρκου

baroque μέχρι αυτήν των A. Piazzola και A. Ginastera.

πημένο τους κώδικα του θεάτρου. Η Μάρθα Φριντζήλα, ηθοποιός,

> Τήνος, Τρίτη 11 Αυγούστου, Κουμάρος

info

Συναυλία των
Γιάννη Κότσιρα, Ραλλίας Χρηστίδου, Μύρωνα Στρατή

σταση τους με τίτλο: Ο χορός των αστεριών. Μαζί τους στην ερμηνεία των τραγουδιών

Το Πάρκο θα φιλοξενήσει τον Ιούλιο και τον Αύγουστο το “Οικο-λογικό Φεστιβάλ στο Πάρκο”. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν εξαιρετικές συναυλίες στο χώρο της παραλίας του Καθολικού και στο υπέροχο μικρό θέατρο των βράχων.
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> Τήνος, Τρίτη 4 Αυγούστου, δημοτικό σχολείο Λουτρών
> Πάρος, Παρασκευή 7 Αυγούστου, δημοτικό στάδιο, Παροικιά

σκηνοθέτης και τραγουδίστρια, δεν θα μείνει στο δικό της ρεπερ-

> Σάββατο 11 Ιουλίου

τόριο, αλλά θα αναζητήσει μαζί με την Τάνια Τσανακλίδου ήχους

> Θέατρο του Πάρκου

και τραγούδια ευγενή και πολιτικά με μια βαθύτερη έννοια. Τι θα

> 21.30

ακούσουν οι παρευρισκόμενοι στο Θέατρο του Πάρκου σε αυτό το
καρέ ερμηνευτών και μουσικών; Μία εντελώς διαφορετική μουσική

Ελευθερία Αρβανιτάκη
και Μελίνα Ασλανίδου

παράσταση. Απρόβλεπτη η χημεία με το κοινό κάθε φορά, ασταθείς
οι διαθέσεις, αναπάντεχο το υλικό που μπορεί να γεννήσουν η στιγμή

Σε συνέχεια των πρόσφατων συναυλιών της στην Ισπανία (Μα-

και η ελευθερία κινήσεων.

info

δρίτη, Βαρκελώνη, Χιχόν) και την Αυστραλία, η Ελευθερία Αρβανι-

> Κυριακή 16 Αυγούστου

τάκη επισκέπτεται την Τήνο και την Πάρο.

Τάνια
Τσανακλίδου
Μάρθα
Φριντζήλα

Θα παρουσιάσει μαζί με τις μεγάλες της επιτυχίες και τα τραγού-

> Θέατρο παραλίας Καθολικού

δια του τελευταίου άλμπουμ της με τίτλο «Και τα μάτια κι η καρδιά»,

> 21.30

που «γεννήθηκε» από τη συνεργασία της με τον διάσημο Ισπανό
παραγωγό και συνθέτη Χαβιέ Λιμόν, βραβευμένο με δύο Γκράμμι.

Διονύσης Σαββόπουλος - Παράξενα και ατόφια

Το άλμπουμ κυκλοφορεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη με τον τίτλο

Το Φεστιβάλ θα κλείσει με συναυλία του ο Διονύσης Σαββόπου-

“Mirame”, δίνοντας στην ελληνικότητα της Ελευθερίας Αρβανιτάκη

λος και η μπάντα του, με τραγούδια από το “Περιβόλι του τρελού”και

διεθνή προβολή.

το “Φορτηγό”, σαράντα χρόνια μετά το 1969, χρονιά σημαδιακή,

Τήνος
Φεστιβάλ Δήμου Εξωμβούργου
Συναυλίες, εκθέσεις και παραστάσεις συμπεριλαμβάνονται στο φετινό φεστιβάλ Εξωμβούργου. Το Serious ξεχώρισε και σας προτείνει:

Μαζί της θα είναι η Μελίνα Ασλανίδου, ερμηνεύοντας μεταξύ

του Woodstock, αλλά και του πρώτου ανθρώπου που περπάτησε στο

> Κυριακή 19 Ιουλίου – 17 Αυγούστου, Ιστέρνια

> Κυριακή 26 Ιουλίου, Λουτρά

άλλων και τραγούδια από το τελευταίο της cd με τίτλο «Στο δρό-

φεγγάρι. Ο Διονύσης Σαββόπουλος, σαράντα χρόνια μετά, παρουσι-

“Τήνος - Αποχρώσεις της μνήμης”

4ο Ροκ Φεστιβάλ

μο».

άζει ένα πρόγραμμα που ανασύρει μνήμες αλλά και απαντά με με-

Έκθεση ζωγραφικής Μαρίας Δώριζα- Ντελκή

Συναυλία με το συγκρότημα «Ημισκούμπρια».

γάλη επικαιρότητα στο σήμερα. Ένα πρόγραμμα που επιμένει ότι η

Καθημερινά 19.00 - 22.00

Συμμετέχουν τα τοπικά μουσικά συγκροτήματα:

τέχνη της μουσικής και του τραγουδιού πρέπει να απευθύνεται στον

> Δευτέρα 20 Ιουλίου – 6 Αυγούστου, Φαλατάδος

«Dum Spyro spero», «Stand by» και «Οrange».

κόσμο των συναισθημάτων και μπορεί να κάνει τους ανθρώπους να

“Καλοκαιρινά σκίτσα στο Φαλατάδο”

> Σάββατο 8 Αυγούστου, Κουμάρος

ονειρεύονται! Επίσης παρουσιάζει τραγούδια από τα “10 χρόνια

Εκθέτουν: Βασίλης Μητρόπουλος (Βας), Γιάννης Ιωάννου, Γιάννης

“Full moon”

κομμάτια” και άλλα από την κατοπινή του μουσική πορεία.

Κυριακόπουλος, Ηλίας Μακρής, Στάθης Σταυρόπουλος, Ανδρέας

Μια παράσταση από το χοροθέατρο της Νατάσσας Ζούκα

Πετρουλάκης, Κώστας Μητρόπουλος

Χορογραφία: Νατάσσα Ζούκα

Καθημερινά 19.00 - 22.00

Μουσική: Κώστας Γράμπας (yali tambour)

> Παρασκευή 24 Ιουλίου – 7 Αυγούστου, Αγάπι

Φωτισμοί: Ελευθερία Ντεκώ

Έκθεση γλυπτικής στην αίθουσα Γρίζα (πρώην δημ. σχολείο) από

Τραγούδι-performer: Σαβίνα Γιαννάτου

την ομάδα Art Platform. Συμμετέχουν ακόμη εννέα καλλιτέχνες, οι

Πιάνο: Ευγενία Καρλάφτη

οποίοι εκθέτουν έργα από μέταλλο και κατασκευές στο χώρο.

Χορευτές: Ανθή Θεοφυλίδου, Alain Rivero

Τις δύο τραγουδίστριες πλαισιώνει μπάντα επτά εξαίρετων μουσικών.
Την επιμέλεια του ήχου έχουν οι Μανώλης Ολλανδέζος και Αργύρης Λιανός και τον σχεδιασμό των φώτων έχει ο Phil Hills.

info

info

> Σάββατο 25 Ιουλίου
Διονύσης
Σαββόπουλος

> Θέατρο παραλίας Καθολικού

> Σάββατο 29 Αυγούστου

> 21.30

> Θέατρο παραλίας Καθολικού
> 21:30

Γιορτές λαϊκού ξεφαντώματος στην Πάρο. Ένα πλούσιο ρεπερτό-

> Τετάρτη 05/08

ριο των παραδοσιακών ελληνικών γιορτών έχει να επιδείξει και

Πανηγύρι Μεταμόρφωσης του Σωτήρος με ζωντανή μουσική, χο-

φέτος η Πάρος. Το Serious συγκέντρωσε και προτείνει βραδιές

ρούς και κεράσματα.

ξεχωριστές με χορό, τραγούδι και φυσικά παραδοσιακό φαγητό.

Πλατεία παπα-Γιώργη Στάμενα, Μάρπησσα, 21.30

> Παρασκευή 17/07

> Πέμπτη 06/08

Τοπικό πανηγύρι Αγίας Μαρίνας, Κώστος, 21.00

Πανηγύρι του Σωτήρος. Γιορτή ψαριού στην παραλία Αλυκής.

> Παρασκευή 24/07

Αλυκή, 21.30

Τοπικό πανηγύρι Αγίας Άννας, με συναυλία παραδοσιακής μουσικής

> Σάββατο 15/08

με τον Νίκο Οικονομίδη και την Κική Σπανού. Λόφος Αγίας Άννας

Παροικιά. Λαμπρός εορτασμός Παναγίας Εκατονταπυλιανής. Λιτά-

Παροικιά, 20.00

νευση Ιερής Εικόνας, ρήψη βεγγαλικών, νησιώτικη βραδιά με πλού-

> Κυριακή 26/07

σιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Παραδοσιακό πανηγύρι Αγίου Παντελεήμονα. Πρόδρομος, 22.00

Παροικιά

Πάρος

Καλοκαιρινά σκίτσα
στο Φαλατάδο

Ημισκούμπρια

Ήχος και Εικόνα

Σαντορίνη

Παριανά
πανηγύρια

ΦΩΤΟ: Alex @ Faraway

Καθημερινά 10.00 - 14.00 και 18.00 - 22.00

Έκθεση ζωγραφικής
Μαρίας Δώριζα-Ντελκή

Η τελετή έναρξης του 2ου Φεστιβάλ «Ηχος και Εικόνα» Σαντορίνη 2009 ανοίγει με τη θεατρική παράσταση
«Για μια αγκαλιά ρόδα: μια σπουδή στο ματωμένο γάμο»
σε Α΄ παγκόσμια εκτέλεση.

ο μύθος της ιερής ένωσης περιέχει πλήθος αιματηρών

Σύλληψη-σκηνοθετική επιμέλεια: Μαρία Παππά

καταγραφών.

Μουσική: Χρήστος Οικονομίδης

Ποιος θα μπορούσε να είναι ο στόχος μιας σπουδής πάνω στους ματωμένους γάμους τόσων προγόνων

Θεατρική πράξη σε 10 εικόνες. Βασισμένη σε κεί-

την ιστορική στιγμή που εγκυμονείται η νέα μορφή της

μενα των Φ.Γκ.Λόρκα, Γ. Σαραντάρη, Γ. Σεφέρη, Φ. Λα-

σχέσης αρσενικού-θηλυκού; Η παράσταση εστιάζει στη

μπρίδη, Θ. Ψύρρα, σε δημοτική ποίηση και στο «Άσμα

δυνατότητα μιας γόνιμης συνάντησης με το αλγεινό πα-

Ασμάτων».

ρελθόν και προτείνει, μετά το αναπόφευκτο της οδύνης,

Από τη μητριαρχία στην πατριαρχία και από την πατριαρχία στο ακόμα ατιτλοφόρητο και ασταθές σήμερα,

Χορογραφία: Μαρία Καραπαναγιωτίδου

την κάθαρση και τον εναγκαλισμό των αντιθέτων και αλληλοσυμπληρούμενων ζωτικών δυνάμεων.

> Μπελλώνειο Πολιτιστικό Ίδρυμα
Φηρά, Σαντορίνη
> 24 Ιουλίου
> 21.30

info
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«...Όταν με ρωτάνε τί δουλειά κάνω λέω ότι είμαι ηθοποιός που έγινε
σκηνοθέτης γιατί δεν τον έπαιρνε κανένας άλλος να παίξει...»

cba

συνεντευξη

Τζένη Παπαζιού

λεύει. Υπάρχουν φάσεις που μπορεί κανείς να κολλήσει στο
απλούστερο πράγμα.

Ο Βασίλης Μαυρογεωργίου είναι ένας νέος συγγραφέας, σκηνοθέτης και ηθοποιός και έδωσε το

Πιστεύεις στην ομαδική δουλειά ή προτιμάς να έχεις τον

στίγμα του με την «Κατσαρίδα» στο Θέατρο του

απόλυτο έλεγχο των πραγμάτων;

Νέου Κόσμου, μαζί με τον Κώστα Γάκη. Απόφοι-

Πιστεύω στην ομαδική δουλειά όπου ο ένας σέβεται τον

τος της Σχολής του Σπύρου Ορνεράκη (σκίτσο) και

άλλο. Νομίζω ότι οι άλλοι μόνο καλό μπορούν να μας κά-

της Δραματικής Σχολής της Νέλλης Καρρά, έχει

νουν.

μάθει να καταπιάνεται -επιτυχώς- με πολλά. Από
τα «Μαθήματα βίας», συνέχισε με το «Εγώ ελπίζω

Υπάρχουν πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας και σε

να τη βολέψω», πάλι στο Θέατρο του Νέου Κό-

θυμώνουν πολύ;

σμου και την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων»

Θα έλεγα ότι μάλλον υπάρχουν ελάχιστα πράγματα που σε

στην Παιδική Σκηνή του Εθνικού, παράσταση που

κάνουν να χαμογελάς.

περιοδεύει μεταξύ άλλων και στα νησιά των Κυκλάδων.

Τί πιστεύεις ότι θα βελτίωνε την καθημερινότητά μας;
Καταρχήν αλλαγή κυβέρνησης.

Παίζεις στο θέατρο, σκηνοθετείς παραστάσεις, γράφεις έργα και διδάσκεις αυτοσχεδιασμό. Θεωρείς

Βλέπεις κάπου, κάποια ελπίδα για καλύτερες μέρες;

τις ιδιότητες αυτές το ίδιο σημαντικές για σένα;

Έχω την εντύπωση ότι πριν έρθουν οι καλύτερες μέρες θα

Πιστεύω ότι όλα αυτά έχουν κοινή αφετηρία. Στις

έρθουν πρώτα πολύ πιο δύσκολες.
Θα δοθούν παραστάσεις και σε αρκετά νησιά των Κυ-

και αυτή η αλλόκοτη «τσουλήθρα» είχε το τίμημά της: η

να είναι το ίδιο πρόσωπο. Με αυτόν τον τρόπο και η

Η Κατσαρίδα ήταν ένα έργο με πολύ μεγάλη επιτυχία,

κλάδων. Έχεις κάποια σχέση με τα κυκλαδονήσια;

προσγείωση του κοριτσιού δεν ήταν και τόσο ομαλή, κι

έκφραση απενοχοποιείται, γιατί αντί να σε ενδιαφέρει

ακολούθησαν πολλά από εκεί και έπειτα. Υπάρχει κά-

Υπάρχει κάποιο νησί που να του έχεις αδυναμία;

έτσι η Αλίκη έσπασε σε τρία κομμάτια. Σε σώμα, καρδιά

να είσαι καλός επί σκηνής θες απλά να πεις την ιστο-

ποιο έργο με το οποίο έχεις καταπιαστεί και νιώθεις να

Καταρχήν είμαι νησιώτης, έχω καταγωγή από την Ικαρία

και μυαλό.

ρία που έγραψες και η δημιουργία στερείται έπαρσης,

το ξεχωρίζεις για κάποιο λόγο από τα υπόλοιπα;

κι όπως καταλαβαίνετε της έχω μεγάλη αδυναμία. Από την

Το αριστούργημα του Λιούις Κάρρολ «Η Αλίκη στη

γιατί όσο σπουδαίο κι αν είναι αυτό που έχεις να πεις,

Η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάτι.

άλλη έχω περάσει αρκετά καλοκαίρια στην Ερμούπολη και

χώρα των Θαυμάτων» διασταυρώνεται με τη φαντασία του

έχω πολλούς φίλους από κει.

σκηνοθέτη Βασίλη Μαυρογεωργίου. Το αποτέλεσμα είναι

μέρες μας ο ερμηνευτής και ο δημιουργός μπορούν

θα το πεις ο ίδιος.
Φέτος σκηνοθετείς την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων,

ένα αλλόκοτο σύμπαν, μέσα στο οποίο μικροί και μεγάλοι

Πού νομίζεις ότι είσαι καλύτερος;

που περιοδεύει το καλοκαίρι ανά την Ελλάδα. Τί το ξε-

Κάνεις σχέδια για το μέλλον; Τί έχεις σκεφτεί για το χει-

θα αναγνωρίσουν κάτι από τον εαυτό τους. Οι τρεις Αλί-

Νομίζω ότι όταν μια από τις παραπάνω ιδιότητες τελ-

χωριστό έχει αυτό το έργο;

μώνα που έρχεται;

κες ξέρουν ότι δεν θα είναι ποτέ ευτυχισμένες αν δεν ξανα-

ματώνει οι άλλες τη βοηθούν να προχωρήσει.

Τρεις Αλίκες, αντί για μία που μισούν η μία την άλλη.

Παρέα με τον φίλο μου τον Κώστα Γάκη θα σκηνοθετήσου-

βρούν η μία την άλλη. Πάντα κάτι θα τους λείπει. Κι έτσι

με στο Θέατρο του Νέου Κόσμου την παράσταση «Λιοντά-

δεν πρόκειται να επιστρέψουν στον Πάνω Κόσμο αν πρώτα

ρια» που θα ανέβει μετά τα Χριστούγεννα.

το μυαλό δεν καταλάβει την καρδιά, αν η καρδιά δεν νιώσει

Από την άλλη θα με ενδιέφερε να ασχοληθώ αποκλειστικά με τη συγγραφή.

Ποιες είναι οι διαφορές σ’ ένα έργο που απευθύνεται σε
παιδιά;

το σώμα κι αν το σώμα δεν αγκαλιάσει σφιχτά και τα δύο.

να έχει ενδιαφέρον γι’ αυτόν που το δημιουργεί και έπειτα

Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων
του Λιούις Κάρρολ

Αυτό το καλοκαίρι η Αλίκη ταξιδεύει στο Αιγαίο

θα έχει και για όλους τους άλλους. Ανεξαρτήτως ηλικίας.

Καλοκαιρινή Περιοδεία

και θα βρεθεί μεταξύ άλλων:

Θεωρείς τα παιδιά δύσκολο κοινό;

αφεθείς και να πέσεις χωρίς αλεξίπτωτο και δίχτυ ασφαλεί-

> 19 Ιουλίου: Μύκονο, Θέατρο Λάκκας

Όχι δεν το θεωρώ πιο δύσκολο, απλά την ευχαρίστηση ή

ας; Η Αλίκη το τόλμησε. Ακολούθησε το Άσπρο Κουνέλι

> 23 Ιουλίου: Σύρο, Σχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου

Τί σου αρέσει να κάνεις περισσότερο στο

τη δυσαρέσκεια την εκφράζουν χωρίς κανένα πρόβλημα

και πέφτοντας στην Κουνελότρυπά του πέρασε στη Χώρα

> 26 Ιουλίου: Πάρο, ΕΠΑΛ Παροικιάς

θέατρο και τί σε δυσκολεύει;

δυνατά.

των Θαυμάτων. Όπως κάθε επικίνδυνο παιχνίδι όμως, έτσι

> 30 Ιουλίου: Νάξο, Αθλοθέατρο Φιλοτίου

Όταν σε ρωτάει κάποιος που δεν σε γνω-

Πιστεύω πως οι διαφορές είναι ελάχιστες. Ένα έργο πρέπει

ρίζει τί δουλειά κάνεις τί του απαντάς;
Λέω ότι είμαι ηθοποιός που έγινε σκηνο-

Πόσο δύσκολο, αλλά και πόσο συναρπαστικό είναι να

θέτης γιατί δεν τον έπαιρνε κανένας άλλος
να παίξει.

Μου αρέσουν οι στιγμές που μπορείς να ξεχαστείς με τους άλλους προσπαθώντας να λύσεις
μια τεχνική σπαζοκεφαλιά. Νομίζω ότι δεν
υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που να με δυσκο-

Βασίλης
Μαυρογεωργίου
συγγραφέας, σκηνοθέτης ή ηθοποιός;
4

> 16 Ιουλίου: Τήνο, ΕΠΑΛ Τήνου

18

se
τουρισμός

ΦΩΤΟ: Wolfgang Staudt

Όταν πέθανε... το τζάμπα, γεννήθηκε στην Ελλάδα ο σύγχρονος τουρισμός και η φιλοξενία
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που κάποτε χαρίζαμε με μοναδικό αντάλλαγμα το χαμόγελο, έγινε εμπορικό προϊόν

στη θάλασσα να δροσιστεί θα βρει άπειρες ομπρέλες

Επιτροπή υποδοχής

στη διάθεσή του. Σε κάθε περίπτωση πάντως η σκιά

Παρατεταγμένη στις εξόδους των πλοίων θα βρει

στοιχίζει πάντοτε κάτι τόσο σε εκείνους που την ψά-

κανείς, σχεδόν σε όλα τα δημοφιλή νησιά, μια ομάδα

χνουν όσο και στο περιβάλλον.

απεσταλμένων για δωμάτια προς ενοικίαση, ξενοδοχεία και άλλα καταλύματα. Οι κινητοί αυτοί πλασιέ, με

Τραπεζοκαθίσματα
ΦΩΤΟ: The Shaun Woods

cba

Η αισθητική του τουρισμού

ταμπέλες ανά χείρας, υποδέχονται τους επισκέπτες, οι

Το ύφος από κατάστημα σε κατάστημα αλλάζει

οποίοι μετά από την κούραση του ταξιδιού σαστίζουν

του

με σκοπό να προσελκύσει τις ορδές τουριστών που

μπροστά στην υπερπληθώρα πληροφοριών που καλού-

Δία και

κατακλύζουν τα νησιά. Διαρρυθμισμένα σε κοντινή

νται να απορροφήσουν. Δείγμα του ανταγωνισμού που

της Πανδώ-

απόσταση μεταξύ τους, υπάρχει η ανάγκη διαφοροποί-

υπάρχει σε πολλά ελληνικά νησιά, πόσο μάλλον τώρα

ρας) και τα παιδιά

ησής τους για δύο λόγους. Την αναγνώριση των ορίων

που οι τουρίστες… λιγοστεύουν.

του Πειραιά. Για τον λόγο αυτό ο τουρίστας θα υποστεί

μεταξύ τους και τη στιγμιαία απόφαση που καλείται
να πάρει ο επισκέπτης. Όταν κάποιος δεν γνωρίζει το
- φωτογραφιες:
Πάνος Δραμυτινός
(panos@dramitinos.gr)
κείμενο
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Για την Ελλάδα, ο τουρισμός δεν αποτελεί μόνο
ένα ισχυρό εισόδημα αλλά και μία πραγματικότητα που έχει επηρεάσει βαθύτατα τόσο τον
τρόπο ζωής μας, όσο και την αισθητική των
δημοφιλών προορισμών.
Ο τουρισμός, για πολλούς λόγους, μας κατέστησε

και γνωρίσαμε άλλους πολιτισμούς. Ανοίξαμε την πόρτα μας διάπλατα και φιλοξενήσαμε άγνωστους επισκέπτες.
Όταν πέθανε το τζάμπα όμως, γεννήθηκε στην

Ονοματολογία

νόταν το ταξίδι του στην Ελλάδα. Αρκεί η υπόκρουση

Ελλάδα ο σύγχρονος τουρισμός και η φιλοξενία, που

τα). Ευρηματικότατη λύση που συνδυάζει την ενημέ-

κατάστημα, η απόφασή του στηρίζεται καθαρά στα

Όσο πιο τουριστικό το μέρος, τόσο πιο «χαρα-

κάποτε χαρίζαμε με μοναδικό αντάλλαγμα το χαμόγε-

ρωση και τα λειτουργικά χαρακτηριστικά του τραπεζο-

στιγμιαία ερεθίσματα που θα του προκαλέσει το ένα ή

κτηριστική» η ονοματολογία των ξενοδοχείων, των

λο, έγινε εμπορικό προϊόν και όπως κάθε άλλο προϊόν,

μάντηλου. Την ώρα του γεύματος, ο επισκέπτης μπορεί

το άλλο κατάστημα. Το φαινόμενο παρουσιάζει ομοιό-

καταστημάτων και των παραλιών. Από την αγγλοποί-

σχεδιάζεται, παράγεται, διαφημίζεται και πωλείται... με

να οργανώσει τη μετακίνησή του στο νησί, ενώ ταυτό-

τητες με την καταναλωτική συμπεριφορά μπροστά στα

ηση των ονομάτων όπου η Λίτσα γίνεται Litsa και το

χαμόγελο.

χρονα εξοικειώνεται με τη μορφολογία του νησιού και

ράφια των super market. Τα χρώματα των καθισμάτων,

μελτέμι meltemi, μέχρι τη χρήση αρχαϊκής γραφής

Η επίδραση του τουρισμού στην αισθητική του

τα ονόματα τοποθεσιών.

η ποιότητα του φωτός που αντανακλάται και διαθλάται

και ονομάτων όπως Zeus, Diogenis, Socrates κλπ, όλα

κάθε τόπου αποτελεί ένα πρόσθετο στοιχείο πάνω από

από τις ομπρέλες, τις τέντες και τα καθίσματα και το

εξυπηρετούν την εύκολη ανάγνωση, μνημόνευση και

την τοπική αισθητική, που έχει πολύ παλαιότερες ρίζες

ύφος του καταστήματος, είτε εκπέμπει πολυτέλεια, είτε

ανάκληση τους από τους επισκέπτες όταν χρειαστεί να

από αυτήν που μας επέβαλε η τουριστική βιομηχανία.

Σε κάθε περίπτωση, τα τουριστικά προϊόντα στην
Ελλάδα ξεχωρίζουν, διότι χρησιμοποιούν για την προβολή τους στοιχεία ξένα προς την ιδιαιτερότητα της

Το τίμημα της σκιάς

του μπουζουκιού για να σιγουρευτεί ο τουρίστας πως
βρίσκεται στην Ελλάδα.

Εν τέλει

κάθε περιοχής και της εκάστοτε τοπικής κουλτούρας.

Ντάλα μεσημέρι και ο τουρίστας ψάχνει απεγνω-

χαλαρότητα, είναι όλα οπτικά σινιάλα που αποσκοπούν

ξανά επισκεφθούν τον τόπο ή να διαφημίσουν τις επι-

Εμείς, είμαστε οι μοναδικοί υπεύθυνοι για την καλλι-

Ακολουθούν λίγα από τα ποιο χαρακτηριστικά δείγμα-

σμένα για λίγη σκιά. Έχει στη διάθεσή του αναρίθμητη

στην αισθητική διαφοροποίηση και την προσέλκυση

λογές τους σε συντοπίτες τους που θα επιθυμήσουν να

έργεια αυτής της φασόν αισθητικής που προβάλουμε

τα της παρέμβασης αυτής.

ποικιλία καπέλων παντός είδους διακοσμημένων με

των καταναλωτών. Από μακριά, τα παράλια φιλέτα δί-

επισκεφθούν τους ίδιους τόπους.

στους επισκέπτες.

ξενόγλωσσες επιγραφές, χιουμοριστικές παραστάσεις

νουν την εντύπωση ενός άναρχου μωσαϊκού που αδι-

και Ελληνικές σημαίες και το καλύτερο, μπορεί να τα

αμφισβήτητα αλλοιώνει το περιβάλλον αφού δεν έχει

βρει παντού, από βιβλιοπωλεία μέχρι περίπτερα. Εναλ-

ληφθεί καθόλου υπ’ όψη η αρμονική ένταξη των τραπε-

Όσο πιο τουριστικός ο προορισμός, τόσο ποιο κοινό-

την ταυτότητα αυτή με στοιχεία που αλλοιώνουν την

έναν από τους πιο φιλόξενους λαούς στον κόσμο. Αναπτύξαμε την επικοινωνία μας, μάθαμε ξένες γλώσσες

την πλύση εγκεφάλου που περίμενε, όταν φαντασιω-

Χάρτινο τραπεζομάντηλο
με χάρτη του νησιού

Στην αρχή, ο κάθε τόπος έγινε αγαπητός λόγω της

Μουσική κονσέρβα

ξεχωριστής ταυτότητάς του. Όσο νοθεύουμε αυθαίρετα

Στα περισσότερα νησιά είναι ευρέως διαδεδομένη

λακτικά, θα κάτσει κάτω από κάποια τέντα ή ομπρέλα

ζοκαθισμάτων και των σκιάστρων στον περιβάλλοντα

τυπες οι μουσικές επιλογές πολλών καταστηματαρχών.

αυθεντικότητα της, προσκαλούμε εμμέσως εκείνους

η χρήση του χάρτινου τραπεζομάντηλου με τον μπλε

ενός καταστήματος και με την ευκαιρία θα πάρει και

χώρο.

Μερικά τραγούδια παραπέμπουν κατευθείαν στην Ελλά-

που αδιαφορούν για αυτήν. Επισκέπτες χαμηλότερης

χάρτη του νησιού στο κέντρο του (τα ελληνικά χρώμα-

κάτι να φάει ή να πιει. Ακόμα όμως και αν θέλει να πάει

δα όπως ο Ζορμπάς (the Greek -ο Γραικός δηλαδή- γιος

ποιότητας.
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Αισχύλεια Ελευσίνας αντί για Φολέγανδρο...
Γιατί έχει και η Ελευσίνα παραλία και δεν περιμένεις δυο

μέχρι και τις 30 Σεπτέμβρη: «Χοηφόρες» του Θεσσαλικού Θε-

ώρες τον βαρκάρη στο μόλο για να σε πάει ξέρα-ξέρα τον καη-

άτρου, «Τρωάδες» από το ΚΘΒΕ αλλά και η Τάνια Τσανακλί-

μό μου αλλά πας απευθείας αυτοκινητάδα, κάνεις τη βουτιά

δου, η Μάρθα Φριντζήλα, ο Φοίβος Δεληβοριάς κ.ά (Πληροφο-

σου, πετάς κι ένα παρεό πάνω σου και έτοιμη για νύχτες πολιτι-

ρίες: Δήμος Ελευσίνας 210 5537100, Πολιτιστικός Οργανισμός

σμού και κατάνυξης στο ατμοσφαιρικό Ελαιουργείο. Εκλεκτοί

Δήμου Ελευσίνας 210 5562256)

αθήνα

> www.aisxylia.gr

καλεσμένοι στο Φεστιβάλ Ελευσίνας από τις 23 Αυγούστου

Αισχύλεια 2009

Josef Nadj - Βόυτσεκ // Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας (φωτό: Laurent Philippe)

Φεστιβάλ Πετρούπολης αντί Σίφνο-Σέριφο...
Γιατί κάνει δροσιά χωρίς να σε παίρνει σβάρνα ο αγέρας

στάσεις όπως η «Όπερα της Πεντάρας» και «Αι δύο ορφαναί»

και μετά πας και στο Άπολις για ποτάκι με θέα όλη την Αθή-

αλλά και δυνατά μουσικά ονόματα όπως ο Θανάσης Παπακων-

να και δεν στριμώχνεσαι στη μοναδική πεζούλα της Χώρας με

σταντίνου, ο Αλκίνοος Ιωαννίδης κ.ά. Από την 1η Ιουνίου έως

άλλους 20 νοματαίους ισορροπώντας πάνω σου ποτό, τσιγάρο,

τις 19 Σεπτεμβρίου. (Πληροφορίες: Δήμος Πετρούπολης 210

τσαντάκι και φωτογραφική μηχανή. Φέτος, από το κοίλο του

5065465, Θέατρο Πέτρας 210 5012402)

Θεάτρου Πέτρας θα περάσουν δημοφιλείς θεατρικές παρα-

> www.petroupoli.gr
Αλκίνοος
Ιωαννίδης
Φεστιβάλ Πέτρας

(φωτό: Jorge-11) c b

Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας αντί για Αμοργό...

Φεστιβαλικές αμμουδιές!

Γιατί τα εναλλακτικά κορίτσια (και κατ΄επέκταση και τα αγό-

ζουν: ο πολυτάλαντος Josef Nadj (19/7) με τον Βόυτσεκ, ακόμα

ρια) εγκατέλειψαν τις τζίβες, τα ακροβατικά και την Que και χτυ-

μία εικαστική χορογραφία με πρωταγωνιστή τον άργιλο και ο

πιούνται στα παρκέ του σύγχρονου χορού της Καλαμάτας. Από

Γάλλος βασιλιάς του «εννοιακού» χορού Xavier le Roy με το

τις 16 μέχρι τις 26 Ιουλίου η αφρόκρεμα της ευρωπαϊκής χορευ-

Self-Unfinished (25&26/7) ενώ από Έλληνες (της διασποράς

τικής σκηνής θα δώσει το παρόν στο Αμφιθέατρο του Κάστρου,

πάντα) η ονειρική Κατερίνα Παπαγεωργίου με έδρα το Βερο-

το Πνευματικό Κέντρο, το Περιφερειακό Δημοτικό Θέατρο και

λίνο, παρουσιάζει το Lang (Μακριά) στις 22/7 στροβιλίζοντάς

το Γυμναστήριο Πολυκλαδικού Λυκείου Καλαμάτας. Ξεχωρί-

μας σε μια αέναη ρυθμικότητα.

> www.kalamatadancefestival.gr
Xavier le Roy
Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας
(φωτό: Katrin Schoof)

κείμενο:
Άννα Μαρτίνου
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Οι χλωμοί κάτοικοι του κλεινόν άστεως μπορεί να μην έχουν παραλίες με χρυσές αμμουδιές, κρυστάλλινα νερά, ξαπλώστρες και beach bars, μπορεί να
μην έχουν λιθόστρωτα σοκάκια, βουκαμβίλιες και λευκά σπιτάκια, έχουν όμως τα φεστιβάλ τους. Και είναι περήφανοι!
Την ίδια ώρα που ο νησιώτης τουρίστας θα κουβαλά κατάκοπος και μες το λιοπύρι φτυαράκια, πυργάκια, κεφτεδάκια, μπρατσάκια και άλλα θαλασσινά αξεσουάρ, ο άνετος πρωτευουσιάνος πολίτης θα ξεχύνεται πασίχαρος προς πάσα κατεύθυνση σε μικρά ή μεγάλα,
αμφιθεατρικά ή και όχι, με κάθισμα ή χωρίς, φεστιβάλ της πόλης (ή άντε και λίγο παραπέρα, μια ευθεία είναι η
Αθήνα το καλοκαίρι άλλωστε) κρατώντας μόνο ανά χείρας ένα μικρό καταλογάκι ή κάποιο θεατρικό πρόγραμμα εν είδει βεντάλιας. Το Serious εγκαταλείπει για λίγο την κυκλαδική επικράτεια και βουτά στα αστικά
νερά της τέχνης:

Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου αντί για Μύκονο...
Γιατί φέτος θα συναντήσεις πολύ περισσότερους σούπερ

σκηνοθέτης του Αmerican Beauty, Σαμ Μέντες, ανεβάζει το

σταρ στο Θέατρο του Πολυκλείτου παρά στην Ψαρού. Στις 10

Χειμωνιάτικο Παραμύθι του Σαίξπηρ με τον ωραίο, Ίθαν Χοκ

και 11 Ιουλίου η Έλεν Μίρεν έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο

και την ωραία Ρεμπέκα Χολ (Vicky, Christina, Barcelona). Του-

της Φαίδρας του Ρακίνα μαζί με μια ντουζίνα ηθοποιούς του

τέστιν το Cavo Paradiso είναι πλέον ντεμοντέ και η ultra cult

διάσημου θεάτρου Old Vic. Ενώ στις 21 και 22 Αυγούστου ο

ντίσκο Καπάκι θα ξαναζήσει τις ένδοξες στιγμές της. (Πληρο-

>www.greekfestival.gr

Αττικό Άλσος αντί για Παροναξία...
Γιατί βαρεθήκατε τον Γιάννη Πάριο και θέλε-

Στη σκηνή του θα παρελάσουν από τη Λυδία Κονιόρδου

τε να αλλάξετε τον αέρα σας στο ανακαινισμένο

και την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη μέχρι τον Δημήτρη Πιατά

θεατράκι του Αττικού Άλσους. Ακόμα μια χρονιά

και τον Παύλο Χαϊκάλη. Ενώ στο μουσικό κομμάτι ο Θάνος

το δημοτικό φεστιβάλ παρουσιάζει ένα πλούσιο

Μικρούτσικος, η Μαριώ, η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Μίμης

πρόγραμμα θεατρικών και μουσικών εκδηλώσε-

Πλέσσας και τα άλλα παιδιά της έντεχνης σκηνής σας υπόσχο-

ων για όλα τα γούστα και τις ηλικίες κάτι σαν το

νται ένα όμορφο ταξίδι χωρίς δραμαμίνες, ανεμοδαρμένα κατα-

Notos Galleries & Notos Home.
Θάνος
Μικρούτσικος
Αττικό Άλσος

(φωτό: Ch. Bilios)

στρώματα και το πολικό ψύχος της Α’ θέσης των highspeed.
> www.ypernomarhia.gr

φορίες στο ταμεία του Φεστιβάλ Αθηνών τηλ. 210 3272000)

Χειμωνιάτικο Παραμύθι
Φεστιβάλ Επιδαύρου

(φωτό: Joan Marcus)

Δ ρ ο σ ε ρ ά

tips

...για πριν και μετά
την παράσταση!

> Νεροτσουλήθρες:
Water Splash: 3 μεγάλες πισίνες με όλα τα αξεσουάρ περιπέτειας (tubeslike, multirace με σαμπρέλες αλλά και ανοιχτή openflight).
Λεωφ. Χαλκουτσίου, δίπλα στο «Atlantis disco», Σκάλα Ωρωπού.
> Παγωτατζίδικα:
Αφοί Ασημακόπουλοι: Κλασικές αξίες γεύσεων -κρέμα, καϊμάκι, σοκολάτα- φτιαγμένες πάντα με φρέσκο πρόβειο και αγελαδινό γάλα.
Zillion’s ice cream bar: Η avant-garde των παγωτερί με φίνες γεύσεις από πραγματικά φρούτα, κρέμα και φρέσκο γάλα.
Ηighlight: μασκαρπόνε με φράουλες και μύρτιλα.
>Κοκτέιλ:
Στο μπαρο-στενάκι της Κλειτίου δοκιμάστε ό,τι έχει ρούμι στο νέο Baba Au Rum, ενώ στο διπλανό και αρχαιότερο Pop τολμήστε το κοκτείλ μπισκότο.
Στο 7jokers της οδού Βουλής κάνει θραύση το dauqiri πεπόνι, ενώ στο εξίσου μικροσκοπικό Kajou οι μαργαρίτες πετάγονται σαν τα μπουκέτα.
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Synch - ρονιστήκαμε και φέτος...

Biomass
Electrozali

(2009, Low Impedance Recordings)

cba

κείμενο:
Γιώργος Μανίνης
gimanin@gmail.com

O Biomass είναι Έλληνας και πρόσφατα επέστρεψε από τη Νάπολη. Η συγκεκριμένη κυκλοφορία αποτελεί τη τρίτη
του προσπάθεια να αποδομήσει δείγματα ήχων (samples) και να τα συνθέσει σε μία νέα βάση που μπορεί να χαρακτηριστεί
ως μινιμαλιστική ηλεκτρονική μουσική. Το έντονο μπάσο δημιουργεί dub συνειρμούς, ενώ η επανάληψη του βασικού

Καλοκαίρι για τους φίλους των τεχνών σημαίνει φε-

ρυθμού οδηγεί το κάθε κομμάτι στην ολοκλήρωση. Στα προηγούμενα άλμπουμ τα sample προέρχονται από τον Miles Davis

στιβάλ. Από τα μεγάλα φεστιβάλ της πρωτεύουσας,

(«Miledrops», 2005, Quetempo rec.) και την κρατούμενη στις φυλακές του Μισσισσιπή, Mattie May Thomas («Market», 2006,

όπου ειδικά φέτος υπάρχουν πολλά και για όλα τα

Quetempo rec.). «Θύμα» του Biomass αυτή τη φορά είναι η «άγνωστη κρητική λύρα» και ο Ψαραντώνης. Για την απόκτηση

γούστα (European Jazz Festival, Φεστιβάλ Αθηνών,

της πλήρους αίσθησης, προτείνεται να ακουστεί ολόκληρο. Στις ζωντανές εμφανίσεις του η μουσική πλαισιώνεται από εικόνες.

Δήμου Βύρωνα, Πέτρας, Cosmos Festival, Coca

Matthew Herbert

Cola Soundwave, Eject, Rockwave κ.α.) μέχρι τις

φωτό: M.Gandy
synch 2009

φεστιβαλικές εκδηλώσεις στη Σύρο (Ερμουπόλεια),

Τέλος, ιδιαίτερη μνεία αξίζει το artwork που αποτελεί δημιούργημα του εκκεντρικού Paranormale. Να ένας παραπάνω λόγος για
να αποκτήσει κανείς το φυσικό προϊόν του δίσκου.

Biomass

τη Νάξο, την Αστυπάλαια και τα νησιά της άγονης
γραμμής (Γιορτές στα Νησιά), οι επισκέπτες έχουν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συναυλίες, θεατρικές και χορευτικές παραστάσεις, σεμινάρια.

Mulatu Astatke & the Heliocentrics
Inspiration Information Vol.3

Στις 12, 13 και 14 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη
του Δήμου Αθηναίων και το Μουσείο Μπενάκη

(2009, Strut Records, ελληνική διανομή Penguin)

πραγματοποιήθηκε η 6η έκδοση του Synch και το
Serious ήταν ανάμεσα στους πολυάριθμους fans της

Ελάχιστες παρουσιάσεις του συγκεκριμένου δίσκου δεν έχουν αναφορά στην ταινία “Broken Flowers” (2005). Όχι άδικα

διοργάνωσης. Το Synch, όπως δηλώνει και ο υπότιτλος
του, είναι το φεστιβάλ της «καινοτομικής μουσικής, της

Squarepusher
φωτό: M.Gandy
synch 2009

κινούμενης εικόνας και των νέων μέσων». Θεωρείται

βέβαια, αφού η μουσική της ταινίας επιλεγμένη από τον ίδιο το σκηνοθέτη Jim Jarmusch, υπήρξε ορόσημο για τη διάδοση της
αιθιοπικής τζαζ ανά την υφήλιο. Μέχρι τότε, μόνο κάποιοι τζαζ μουσικόφιλοι και όσοι ταξίδεψαν στην Αιθιοπία, είχαν υπόψη

πρωτοποριακό ως προς τις επιλογές του και ίσως το

τους τη συγκεκριμένη σκηνή, μέσα από τη σειρά συλλογών “Ethiopiques”, που ήδη κυκλοφορούσε. Στο “Ιnspiration Information

μόνο ελληνικό φεστιβάλ που μπορεί να συγκριθεί με

3” o πιο διάσημος εκφραστής της αιθιοπικής τζαζ, Mulatu Astatke, συμπράττει με την κολεκτίβα των Heliocentrics. Το μείγμα

άλλα διεθνή. Από αυτό άλλωστε είναι εμπνευσμένο και

άκρως ενδιαφέρον, αφού και οι δύο υπηρετούν τη μαύρη μουσική αλλά από διαφορετικές σκοπιές. Οι Heliocentrics, μία δύναμη

το λογοπαίγνιο synch-ρονιστήκαμε. Στις δύο μεγάλες

από μόνοι τους, προσθέτουν στις γνώριμες συνθέσεις του Astatke στοιχεία σκοτεινά, που άλλοτε ξεφεύγουν προς τη dub και την

και τις υπόλοιπες τρεις μικρές σκηνές του, η μουσική

afrobeat, άλλοτε προς τη latin και τη free jazz. Όπως καταλαβαίνετε, ενδείκνυται για καλοκαιρινές ακροάσεις, αλλά χωρίς να

συνδυάζεται με την εικόνα, ο πειραματισμός με την

ενοχλείτε τους διπλανούς σας στην παραλία.

Mulatu
Astatke

φωτό: M.Gandy
synch 2009

ποπ, οι κιθάρες με τα laptop.
Το Φεστιβάλ ξεκίνησε το 2004 στο Τεχνολογικό
Πάρκο Λαυρίου. Οι βιομηχανικοί χώροι, το ταξίδι στο
Λαύριο και οι δυνατές μουσικές μέχρι το ξημέρωμα,
έδεναν απόλυτα με την αίσθηση ενός φεστιβάλ για τους

Florence and
the Machine

λίγους αλλά συνειδητοποιημένους επισκέπτες του. Το

φωτό: M.Gandy
synch 2009

Synch έχει πλέον μεγαλώσει, είναι ενσωματωμένο στο
Φεστιβάλ Αθηνών, διαθέτει εμπνευσμένα τηλεοπτικά
σποτ, πραγματοποιείται στο κέντρο της Αθήνας και

Friendly Fires
Friendly Fires

(2008, XL Recordings)
Με το “Paris” και το “Jump in the pool” να ακούγονται κατά κόρον στα ραδιόφωνα και να έχουν δεχτεί remixes από

η προσέλευση του κόσμου τις δυνατές του μέρες

γνωστούς dj, οι Βρετανοί Friendly Fires κατέκτησαν ήδη τη θέση τους δίπλα σε καλλιτέχνες του συγκεκριμένου είδους: nu

προσεγγίζει τα 10.000 άτομα.
Οι εμφανίσεις των πιο γνωστών καλλιτεχνών

disco με synthpop περάσματα και δυνατά κρουστά να γεμίζουν το ρυθμό. Ό,τι θέλει δηλαδή κάποιος για να διασκεδάσει, όπως

περιλαμβάνουν τους Happy Mondays, Stereolab, Roi-

ακριβώς έγινε και στην εμφάνισή τους στο Synch. Η ροκ διάθεση που παρουσιάζουν στη σκηνή, τους δίνει το πλεονέκτημα να

sin Murphy, Monica, Chk Chk Chk, Κ. ΒΗΤΑ, De la

της Μεγάλης Μπάντας του Matthew Herbert. Ο Herbert,

ήδη γνωστά μέσω του διαδικτύου, κατάφερε να ξεσηκώσει το

είναι αρεστοί σε διάφορα ακροατήρια. Αν θα γίνουν ακόμα ένα γκρουπ του σωρού ή θα εξελιχθούν σε σταθερή αξία, ο χρόνος θα

Soul, Tortoise, Yo la Tengo, Tuxedomoon, Tony Allen,

πλαισιωμένος από μία ορχήστρα πνευστών (15 μετρήσαμε!)

κοινό αλλά να ξεσηκωθεί και η ίδια, κατεβαίνοντας στο πλήθος

το δείξει και κυρίως το νέο τους άλμπουμ.

Front 242.

με μαέστρο και σόουλ τραγουδίστρια, δημιουργούσε σε

ή σκαρφαλώνοντας στις σκαλωσιές. Η εκλεπτυσμένη ποπ των

Στη φετινή έκδοση, το μεγάλο όνομα ήταν ο

πραγματικό χρόνο εφέ και ήχους λαμβάνοντας sample από

“The Dog Days Are Over” και “Rabbit Heart” στην ακμή της,

65 χρονος Αιθίοπας τζαζίστας Mulatu Astatke

τους μουσικούς αλλά και το κοινό, παρουσιάζοντας έτσι μία

ακριβώς την ώρα που συμβαίνει.

περικυκλωμένος από τους Heliocentrics. Αφρικάνικοι

αιρετική οπτική για τη τζαζ και το swing.

Κλείνοντας αυτήν την ανταπόκριση του φεστιβάλ Synch,

ήχοι, ψυχεδελικές μελωδίες, παραδοσιακά κρουστά

Η βραδιά στις υπαίθριες σκηνές έκλεισε με το καταιγιστικό

παραβλέποντας τις όποιες ατέλειες στη διοργάνωση, πρέπει

με σύγχρονο μπιτ και αυτοσχεδιασμός χαρακτηρίζουν

σετ του Squarepusher. Ο Άγγλος μπασίστας, με τη βοήθεια

να τονιστεί ότι η ανταπόκριση του κόσμου, ακόμα και σε

την περίπου μιάμιση ώρα που οι μουσικοί βρέθηκαν

του laptop και του ντράμερ, παρουσίασε τη δική του άποψη

καλλιτέχνες νέους ή άγνωστους στο ευρύ κοινό και χωρίς

επί σκηνής. Δεν έλειψαν οι γνωστές συνθέσεις

για την ηλεκτρονική και drum n bass μουσική, με επιρροές από

δισκογραφία, δίνει την ελπίδα ότι κόντρα σε ξεπερασμένες

μεταμορφωμένες, όπως το αργόσυρτο “Yekermo Sew”,

πανκ, μέταλ και τζαζ. Ο κόσμος αφέθηκε, χόρεψε και ζητούσε

επιλογές,

που ακούσαμε στη μουσική της ταινίας “Τσακισμένα

παραπάνω όταν το σετ κόπηκε λόγω… περασμένης ώρας!

πολιτισμού.

Λουλούδια” (“Broken Flowers”, 2005).
Η δεύτερη μέρα ξεκίνησε με την πειραγμένη τζαζ

Την παράσταση της πρώτης μέρας έκλεψε η ανερχόμενη
Florence and the Machine. Με τα τραγούδια της να έχουν γίνει

Friendly Fires

φωτό: M.Gandy
synch 2009

μπορούν

να

υπάρξουν

κηλίδες

σύγχρονου

Οι παρουσιάσεις δίσκων που ακολουθούν είναι από
καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν στο φετινό Synch Festival.

> www.synch.gr

links

> @ Myspace:
http://myspace.com/florenceandthemachinemusic
http://www.myspace.com/heliocentrics
http://www.myspace.com/matthewherbert
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Σκέψεις για
ένα τσιγάρο...
δρόμο

cba
cba

κείμενο:
Χρυσή Πυρουνάκη

ΝΙΛ ΓΚΑΪΜΑΝ
CORALINE
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤΗΝ ΟΜΙΧΛΗ
Μτφρ. Βασίλης Μπαμπούρης
Εκδ. Οξύ

κείμενο:
Νικόλας Καμακάρης

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΙΖΩΝΗ
Ανάβω ένα τσιγάρο, προσπαθώντας να το κρατήσω όπως οι ήρωες των κλασικών ταινιών.

Ο ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΟΣ

ΠΟΛ ΓΟΥΟΤΕΡΣ

ΚΑΡΥΛ ΦΙΛΙΠΣ

Από την εφηβεία πάσχιζα να μιμηθώ τον Τζέημς Ντην ή τον Χάμφρεϋ Μπόγκαρντ και να

Εκδ. Καστανιώτης

ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΕΡΑΣΤΕΣ

ΜΑΚΡΙΝΗ ΑΚΤΗ

Μτφρ. Λύο Καλοβυρνάς

Μτφρ. Ρένα Χατχούτ

Εκδ. Μεταίχμιο

Εκδ. Scripta

προφέρω από τα μισάνοιχτα χείλη τις θρυλικές τους ατάκες με την ίδια γοητεία. Ποτέ, βέβαια,
δεν τα κατάφερνα, οπότε αρκέστηκα να μιμούμαι τον (κακό;) εαυτό μου.

Η Κατερίνα Καριζώνη σε ένα ιδιαιτέρως πρωτότυπο βιβλίο φέρνει στο

Έτσι, το τσιγάρο έγινε αναπόσπαστο κομμάτι μιας «ταινίας» που ενδιαφέρει λίγους και

φως άγνωστες μέχρι τώρα ιστορίες της

Κατά τα τέλη του 3ου αιώνα π.Χ.,

Ένα συναρπαστικό βιβλίο από τον

ελάχιστους γοητεύει. Όμως για μένα, αποτέλεσε έναν συνεπή συνοδοιπόρο, πότε στην κου-

ελληνικής πειρατείας που εξάπτουν τη

την περίοδο που ο πολυετής πόλεμος

Κάρυλ Φίλιπς γεμάτο συμπόνια για

παστή ενός πλοίου να σχεδιάζει το ταξίδι, σε δύσκολες νύχτες να ξορκίζει τους έρωτες ή σε

φαντασία και κεντρίζουν το ενδιαφέ-

της Ρώμης με την Καρχηδόνα οδηγεί-

τους ήρωές του. Δύο άνθρωποι εντελώς

γλέντια να πανηγυρίζει το θρίαμβο της παρέας.

ρον. Ο καπετάν Τρομάρας, ο Ιωάννης

ται προς το τέλος του, μια νέα απει-

διαφορετικοί. Δύο ψυχές που έχουν χά-

Έκτοτε, πολύ νερό έχει κυλήσει στο αυλάκι και μάλλον πολύ πίσσα στα πνευμόνια μου.

Καψής, ο ιππότης-πειρατής Ουγκώ ντε

λητική προσωπικότητα κάνει αισθητή

σει το δρόμο τους και προσπαθούν να

Έως σήμερα, οπότε και βρίσκομαι αντιμέτωπος με μια νέα πραγματικότητα: την απαγόρευση

Κρεβελιέ, ο Σπύρος Φραγκόπουλος

την παρουσία της στα ανατολικά. Ο

έρθουν ξανά σε επαφή με τον κόσμο.

του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους, αφού η Πολιτεία αποφάσισε να με σώσει από τον

από την Κεφαλλονιά, ο Τζιοβάννι Δε-

Φίλιππος Ε΄, βασιλιάς της Μακεδονίας

Η Ντόροθι είναι σχεδόν εξήντα χρο-

ύπουλο εχθρό που επί εικοσαετία κρατάω στο χέρι μου σαν φυλαχτό.

λοκάβο από την Ανάφη, ο ιππότης κύ-

ξεκινώντας επιδρομές στις ανεξάρτητες

νών, πρώην δασκάλα και προσπαθεί να

ριος Τερεμώ από τη Νάξο, είναι μερικοί

πόλεις-κράτη της Ελλάδας, φτάνει σε

επουλώσει τις πληγές που άνοιξαν ο θά-

μόνο από τους πολλούς θρυλικούς πει-

σημείο να απειλήσει την ίδια τη Ρώμη.

νατος των γονιών και της αδελφής της

Οι παράγοντες του εγχειρήματος
Στη νέα πραγματικότητα, τρεις είναι οι βασικοί συντελεστές: Οι καπνίζοντες, οι μη καπνίζοντες και το Κράτος. Μοιραία η οικογένεια, η παρέα και ολόκληρη η κοινωνία έχουν χωριστεί

ρατές και κουρσάρους που παρέμειναν
στο περιθώριο της επίσημης Iστορίας.

Ο Μάρκος, ένας νεαρός Ρωμαίος

είναι ένας Αφρικανός πρόσφυγας γύρω

ξεκινάει με τον πατέρα του ένα ταξίδι

στα τριάντα πέντε, ήσυχος και μυστηρι-

Όλοι τους άνθρωποι χωρίς όρια,

στην Κέρκυρα. Κι ενώ το ταξίδι από

ώδης, και είναι ο καινούργιος γείτονας

σε δυο «στρατόπεδα», με εξίσου ισχυρά όπλα. Πριν, όμως, κηρύξουμε τον πόλεμο, καλό θα
ήταν να δούμε τα επιχειρήματα ένθεν κακείθεν και να εξάγουμε συμπεράσματα.
φωτό: shnnn
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καθώς και το διαζύγιό της. Ο Σόλομον

Ο καπνιστής -θύτης, δεδομένου ότι η πράξη του προκαλεί κακό στους άλλους- αναμφιβό-

ψυχές εξεγερμένες και κυνηγημένες,

την Ιταλία στην Ελλάδα φαίνεται μι-

της Ντόροθι. Και οι δύο μοναχικοί, και

λως οφείλει να σεβαστεί το δικαίωμα του άλλου να μην αναπνέει τον καπνό του. Τα στοιχεία

άνθρωποι κολασμένοι, που έζησαν σε

κρό, το ταξίδι της ζωής του ανυποψία-

οι δύο έχουν γνωρίσει την απόρριψη, η

για τις συνέπειες του παθητικού καπνίσματος δεν αφήνουν περιθώρια. Κι αφού ο κοινωνικός

δικές τους αυτόνομες κοινότητες με

στου αγοριού θα αποδειχτεί μακρύ και

μια ανικανοποίητη, ο άλλος ηθικά συμ-

μας πολιτισμός δε μας επέτρεψε μέχρι τώρα να το αναγνωρίσουμε, ήρθε το Κράτος με νόμο να

διαφορετικούς νόμους και κώδικες

σκοτεινό.

βιβασμένος.

το κατοχυρώσει. Μαγκιές του ύφους «έτσι γουστάρω» από τους καπνιστές ακούγονται απλώς

ηθικής. Φυσιογνωμίες ακραίες και εκ-

ηλιθιότητες. Υποθέτω πως κανένας δεν θα ήθελε να του κάνουν με το ζόρι ένεση ηρωίνης.

κεντρικές που ίδρυσαν βασίλεια, κατέ-

Μετά το θάνατο του πατέρα του ο

Μαθαίνουμε την κατάληξή τους

Διότι, κάπως έτσι αισθάνεται ο παθητικός καπνιστής.

λυσαν δυναστείες, και δημιούργησαν

Μάρκος θα ορκιστεί να πάρει εκδίκηση

νωρίς, όμως τι είναι αυτό που τους

έναν εκπληκτικό μύθο γύρω από το

και έτσι θα ξεκινήσει μια νέα περιπλά-

έφερε κοντά, στο ίδιο χωριό, την ίδια

όνομα, τη ζωή και τη δράση τους.

νηση που θα στιγματίσει την ψυχή και

χρονική στιγμή;

Ως εκ τούτου, η απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους είναι απολύτως θεμιτή. Ωστόσο, εξίσου θεμιτή είναι και η εξασφάλιση χώρων για τον καπνιστή. Δικαίωμα του
-ισχυρίζεται- να αυτοκαταστρέφεται, εφόσον δεν ενοχλεί τους άλλους. Κραυγές περί γενι-

τη σκέψη του. Θα μπει στην υπηρεσία

κευμένης απαγόρευσης να λείπουν, αλλιώς θα δικαιώσουν το ευφυολόγημα: «δεν υπάρχουν

Ένα βιβλίο, ταξίδι στα μυθικά νερά

μεγάλων στρατηγών και πολιτικών, θα

Ένα ιδιαίτερα συγκινητικό έργο

παθητικοί καπνιστές, αλλά αντιπαθητικοί αντικαπνιστές». Οι μη καπνίζοντες ας διδαχθούν

του Αιγαίου, μια γοητευτική ματιά στην

βιώσει όλες τις μεγάλες πολιτικές ανα-

που συνδυάζει τις φωνές δύο ανθρώ-

από τον ορισμό του Κοραή για τη μέση λύση: «μήτε δούλοι των χυδαίων, μήτε τύραννοι της

πειρατική ζωή όπως αυτή ξετυλίγεται

ταραχές και τις πολεμικές συγκρούσεις

πων, γεφυρώνει το παρόν με το παρελ-

χυδαιότητας αυτών».

μέσα από τη λογοτεχνία και τη μελέτη

της εποχής και στο τέλος θα ανακαλύ-

θόν και ζωγραφίζει εικόνες της Αφρι-

των ιστορικών αρχείων της εποχής.

ψει το πεπρωμένο του.

κής και της Αγγλίας.

Φυσικά, η εξασφάλιση περιοχών για καπνίζοντες αποτελεί ευθύνη του Κράτους. Εφόσον
αποφάσισε να προστατέψει τους μη καπνιστές, οφείλει να μεριμνήσει και για εκείνους που
καπνίζουν. Παράλληλα, ας ενημερώνει για τις ολέθριες συνέπειες του καπνίσματος και τους
τρόπους διακοπής του, χωρίς όμως κατασταλτικά μέτρα. Έτσι κι αλλιώς, οι γηραιότεροι είναι
δύσκολο να συμμορφωθούν και οι μέσης ηλικίας πρέπει να το επιθυμούν. Η ενημέρωση πρέπει
να στοχεύει στους νέους και τα παιδιά, ώστε να μην αρχίσουν καν το κάπνισμα.
(Παρεμπιπτόντως: πότε το Κράτος θα δείξει ανάλογη σπουδή και για άλλους κινδύνους;
Π.χ. με την παιδεία των νέων οδηγών και την ποιότητα των δρόμων, τις ρυπογόνες βιομηχανίες
που σκορπίζουν καρκίνο, τη δημόσια υγεία και παιδεία που απαξιώνονται συνεχώς, ώστε να
αποτελούν προνόμιο μόνο των εύρωστων οικονομικά, τα ναρκωτικά που λιώνουν την νεολαία,
τη μόλυνση του περιβάλλοντος, την καταστρατήγηση των εργασιακών συνθηκών που συνθλίβουν ελεύθερο χρόνο, οικογενειακή γαλήνη, κοινωνική ζωή και εν τέλει την ψυχή μας;)
Κάπνισμα τέλος, λοιπόν, από την 1η Ιουλίου 2009! Μια ημερομηνία που στη μνήμη των
φανατικών καπνιστών θα χαραχτεί, περίπου, σαν την Άλωση της Πόλης και από τους πολέμιους του τσιγάρου θα γιορτάζεται σαν εθνική επέτειος. Οι δημόσιοι χώροι θα αποτελούν πλέον
για τους καπνιστές αφιλόξενες χώρες, ενώ οι άκαπνοι φίλοι θα τους κοιτάζουν χαιρέκακα, καθώς θα προσπαθούν να ελέγξουν τη νευρικότητα τους. Όσο για μένα, που ποτέ δεν κατάφερα
να μιμηθώ τον Τζέημς Ντην ή τον Χάμφρεϋ Μπόγκαρτ, θα φυσάω μόνος τον καπνό μου με τον
δικό μου τρόπο, προσπαθώντας, τουλάχιστον, να μη με βλέπει το παιδί μου.

Το Coraline, το πολυβραβευμένο μυθιστόρημα του εξαιρετικού
Βρετανού συγγραφέα Neil Gaiman,
επιτέλους μεταφράστηκε στα ελληνικά. Ένα συναρπαστικό δημιούργημα γεμάτο αγωνία που εκτυλίσσεται σε έναν φανταστικό κόσμο
και έχει θεωρηθεί ανάλογο με την
Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων
του Λούις Κάρολ.
Η μικρή Κόραλαϊν μετακομίζει
με την οικογένειά της σε ένα καινούριο σπίτι. Όμως οι γονείς της
απασχολημένοι με τις δουλειές
τους, την παραμελούν και έτσι η
Κόραλαϊν αποφασίζει να εξερευνήσει τη νέα της κατοικία.
Κάποια στιγμή θα ανακαλύψει μια πόρτα κλειδωμένη. θα την
ανοίξει και θα βρεθεί μπροστά σε
έναν άλλον κόσμο ολόιδιο με τον
δικό της αλλά παράλληλα και διαφορετικό. Έναν κόσμο με ζωντανά
παιχνίδια, ποντίκια κατασκόπους,
κλεμμένες ψυχές και αιώνια ομίχλη. Αυτός ο καινούριος κόσμος
θα τη γοητεύσει και θα την εντυπωσιάσει όταν όμως έρθει η στιγμή
να επιλέξει που θέλει να ζήσει θα
είναι έτοιμη να θυσιάσει την παλιά
της ζωή και τους πραγματικούς της
γονείς;
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κειμενο:
Φοίβος Καλλίτσης
(phever@gmail.com)

Ο αγώνας κατά της πειρατείας, έχει φέρει πλέον, όλες

κατατίθεται. Σκηνοθέτες, και παραγωγοί τριάντα τριών

αυτές τις μεγάλες παραγωγές και στη χώρα μας, κάτι το

ταινιών αποφασίζουν να δράσουν για την τέχνη που

οποίο δεν συνέβαινε πριν από δεκαπέντε χρόνια όταν ή

υπηρετούν, μετά από πολύ καιρό γκρίνιας. Ειδικά όταν τα

σεζόν έκλεινε... μαζί με τα σχολεία. Αυτό το καλοκαίρι

βραβεία ποιότητας συνοδεύονται από χρηματικά έπαθλα,

Ο Christian Bale πολεμά τις μηχανές για τη σωτηρία

λοιπόν ο ελληνικός κινηματογράφος αποφάσισε να δώσει

συνειδητοποιεί κανείς ότι τα πράγματα σοβαρεύουν και δεν

των ανθρώπων στον Εξολοθρευτή, ο Shia LaBeouf

τη δική του μάχη ενάντια σε ένα σύστημα περιορισμών,

πρόκειται απλά για μία συμβολική κίνηση.

συμμαχεί με μηχανές για να νικήσει τα κακά ρομπότ στο

αδικιών, χρημάτων που δεν αποδίδονται εκεί που πρέπει και

Transformers, ο Johny Depp επιδίδεται σε γκανγκστερικές

σε μία σειρά από κατηγορίες ενάντια στους δημιουργούς.

cba

Το υπουργείο πολιτισμού, βέβαια, επειδή έτρεχε να
ξεσκονίσει το νέο μουσείο της Ακρόπολης για τα εγκαίνια

μάχες υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Michael Mann στο

Δεν είναι πολύς καιρός από την ανακοίνωση 42

δεν προλάβαινε να ασχοληθεί ιδιαιτέρως. Σε συνέντευξη

Δημόσιος Κίνδυνος, οι G.I.JOE γίνονται ταινία μετά από

ελλήνων δημιουργών ότι αρνήθηκαν να καταθέσουν τις

Τύπου που παραχωρήθηκε στο τέλος Ιουνίου οι δημιουργοί

χρόνια μιλιταριστικών κινουμένων σχεδίων και ο Χάρι

ταινίες τους στα φετινά κρατικά βραβεία ποιότητας, εφόσον

μίλησαν μέχρι και για πλήρη αποχή από το Φεστιβάλ

Πότερ επιστρέφει λίγο πριν το μεγάλο του φινάλε.

το νέο νομοσχέδιο για τον ελληνικό κινηματογράφο δεν

Θεσσαλονίκης. Tα πράγματα αγριεύουν καθώς ανάμεσα

μια διαφορετική μάχη
στο κινηματογραφικό

καλοκαίρι...

τους βρίσκονται μεγάλα ονόματα όπως ο Αγγελόπουλος, ο
Βούλγαρης, ο Περάκης και ο Παναγιωτόπουλος, οι οποίοι
αποσύρουν ταινίες με απήχηση στο κοινό όπως το Bank
Bang, το Σούλα Έλα Ξανά και ο Ηλία του 16ου, καθώς και
οι δύο ταινίες που έσπασαν τα ελληνικά σύνορα αυτή τη
χρονιά: η Στρέλλα του Πάνου Χ. Κούτρα (από το Πανόραμα
του Φεστιβάλ Βερολίνου) και ο βραβευμένος στις Κάννες
Κυνόδοντας του Γιώργου Λάνθιμου. Τι ακριβώς θα έχει να
δείξει το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης;
Ξαφνικά ο μονόδρομος που έχει δημιουργηθεί για
τις ελληνικές ταινίες σπάει με μία ηχηρή έκρηξη που θα
ζήλευε και ο Michael Bay για τη φετινή του ταινία Transformers. Επειδή είναι γνωστό ότι κυριαρχεί η λογική «ας
φωνάξουν όσο θέλουν σε λίγο τα πράγματα θα ξεχαστούν»,
με την οποία πορεύεται η πολιτική ζωή αυτού του τόπου τα
τελευταία είκοσι χρόνια, το υπουργείο μπορεί να αρνείται
να υποχωρήσει στον εκβιασμό. Άλλωστε τι άλλες επιλογές
έχουν οι δημιουργοί;
Μέχρι που έρχονται οι αθηναϊκές Νύχτες Πρεμιέρας
να εξασφαλίσουν σε πρώτη προβολή τη Στρέλλα
και Το Κακό στη Εποχή των Ηρώων -συνέχεια του
απολαυστικού ελληνικού zombie movie Το Κακό- και
να θεσπίσουν βραβεία σκηνοθεσίας και ερμηνειών σε
Έλληνες πρωτοεμφανιζόμενους. Ξαφνικά η μάχη αποκτά
νέους κανόνες και οι φαύλοι κύκλοι αρχίζουν να σπάνε.
Αναμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, καθώς για την
ώρα χανόμαστε στις επανεκδόσεις του καλοκαιριού…

Δημόσιος Κίνδυνος (Public Enemies) του Michael Mann

Πρόγραμμα θερινών κινηματογράφων στις Κυκλάδες
Σαντορίνη
Θερινός Κινηματογράφος “Καμάρι”
Καμάρι, τηλ. 22860 31974
> Τετάρτη 15/7 – Παρασκευή 17/7 (21.30)
Ο Παλαιστής (The Wrestler)
Δραματική, ΗΠΑ (2008)
Σκηνοθεσία: Ντάρεν Αρονόφσκι
> Κυριακή 19/7 – Τρίτη 21/7 (21.30)
Αδιακρισίες (Duplicity)
Περιπέτεια, ΗΠΑ (2009)
Σκηνοθεσία: Τόνι Γκιλρόι
> Τετάρτη 22/7 – Παρασκευή 24/7 (21.30)
Η Πρόταση (The Proposal)
Κομεντί, ΗΠΑ (2009)
Σκηνοθεσία: Αν Φλέτσερ
> Σάββατο 25/7 – Τρίτη 28/7 (21.30)
Δημόσιος Κίνδυνος (Public Enemies)
Περιπέτεια, ΗΠΑ (2009)
Σκηνοθεσία: Μάικλ Μαν
> Τετάρτη 29/7 – Παρασκευή 31/7 (21.30)
Star Trek
Επιστημονικής Φαντασίας, ΗΠΑ (2009)
Σκηνοθεσία: Τζέι Τζέι Έιμπραμς
> Σάββατο 1/8 – Τρίτη 4/8 (21.00)
Τζορντάνο Μπρούνο (Bruno)
Ιστορική, Ιταλία (1973)
Σκηνοθεσία: Τζουλιάνο Μοντάλντο
> Τετάρτη 5/8 – Παρασκευή 7/8 (21.00)
Εξολοθρευτής: Η Σωτηρία
(Terminator: salvation)
Περιπέτεια, ΗΠΑ (2009)
Σκηνοθεσία: ΜακΤζι
> Σάββατο 8/8 – Τρίτη 11/8 (21.00)
Mamma Mia!,
Μουσική, ΗΠΑ (2008)
Σκηνοθεσία: Φιλίντα Λόιντ
> Τετάρτη 12/8 – Παρασκευή 14/8 (21.00)
Transformers: Η εκδίκηση των
ηττημένων (Revenge of the fallen)

Περιπέτεια, HΠA (2009)
Σκηνοθεσία: Μάικλ Μπέι
> Σάββατο 15/8 – Τρίτη 18/8 (21.00)
Illuminati. Οι Πεφωτισμένοι
(Angels & Demons)
Θρίλερ ΗΠΑ (2009)
Σκηνοθεσία: Ρον Χάουαρντ

Μύκονος
Δημοτικός θερινός κινηματογράφος
“Σινέ Μαντώ”
Χώρα Μυκόνου, τηλ. 22890 27190
> Σάββατο 18/7 – Κυριακή 19/7 (21.00
και 23.15) & Δευτέρα 3/8 – Τετάρτη 5/8
(23.00)
Σφραγισμένα χείλη (The reader)
Δραματική, ΗΠΑ (2008)
Σκηνοθεσία: Στίβεν Ντάλντρι
> Δευτέρα 20/7 – Τετάρτη 22/7
(21.00)
Ιστορία του Ντεσπερό
Κινούμενα σχέδια, ΗΠΑ (2008)
Σκηνοθεσία: Σαμ Φελ, Ρομπ Στιβενχάγκεν
(23.00)
Παράδεισος στη Δύση (Eden a l’ Ouest)
Δραματική, Ελλάδα-Γαλλία (2008)
Σκηνοθεσία: Κώστας Γαβράς
> Πέμπτη 23/7 – Παρασκευή 24/7
(21.00 και 23.00)
Ναι σε όλα (Yes Man)
Κωμωδία, ΗΠΑ (2008)
Σκηνοθεσία: Πέιτον Ριντ
> Σάββατο 25/7 – Κυριακή 26/7 (21.15) &
Δευτέρα 27/7 – Τετάρτη 29/7 (23.00)
Η απίστευτη ιστορία του Μπέτζαμιν
Μπάτον (The curious case of Benjamin
Button)
Δραματική, ΗΠΑ (2008)
Σκηνοθεσία: Ντέιβιντ Φίντσερ

Milk του Gus Van Sant

> Δευτέρα 27/7 – Τετάρτη 29/7 (21.00)
Μαδαγασκάρη 2 (Madagascar: Escape
2 Africa)
Κινούμενα σχέδια, ΗΠΑ (2008)
Σκηνοθεσία: Έρικ Νταρνέλ, Τομ
ΜακΓραθ
> Πέμπτη 30/7 – Παρασκευή 31/7
(21.00 και 23.00)
Το κύμα (Die Welle)
Κοινωνική, Γερμανία (2008)
Σκηνοθεσία: Ντένις Γκάνσελ
> Σάββατο 1/8 – Κυριακή 2/8
(21.00 και 23.00)
Παράδεισος στη Δύση (Eden a l’ Ouest)
Δραματική, Ελλάδα-Γαλλία (2008)
Σκηνοθεσία: Κώστας Γαβράς
> Δευτέρα 3/8 – Τετάρτη 5/8 (21.00)
Ταξίδι στο φεγγάρι (Fly me to the moon)
Κινούμενα σχέδια, Βέλγιο (2008)
Σκηνοθεσία: Μπεν Στάσεν
> Πέμπτη 6/8 – Παρασκευή 7/8
(21.00 και 23.10)
Η πρόταση (The proposal)
Κομεντί, ΗΠΑ (2009)
Σκηνοθεσία: Αν Φλέτσερ
> Σάββατο 8/8 – Κυριακή
9/8 (21.00 και 23.10)
> Δευτέρα 10/8 – Τετάρτη 12/8 (23.00)
Slumdog Millionaire
Κοινωνική, Μεγάλη Βρετανία (2008)
Σκηνοθεσία: Ντάνι Μπόιλ
> Δευτέρα 10/8 – Τετάρτη 12/8 (21.00)
Τέρατα και εξωγήινοι
(Monsters vs Aliens)
Κινούμενα σχέδια, ΗΠΑ (2009)
Σκηνοθεσία: Ρομπ Λέτερμαν, Κόνραντ
Βέρνον
> Πέμπτη 13/8 -Παρασκευή 14/8
(21.00 & 23.15)
Milk Δραματική, ΗΠΑ (2008)
Σκηνοθεσία Γκας Βαν Σαντ

> Σάββατο 15/8 – Κυριακή 16/8
(21.00 και 23.00)
Δευτέρα 17/8 – Τέταρτη 19/8 (23.00)
Μία νύχτα στο μουσείο 2
(Night at the museum II)
Κωμωδία, ΗΠΑ (2009), Σκην.: Σον Λέβι

Σύρος
Θερινός Κινηματογράφος “Παλλάς”
Πλ. Μιαούλη, Ερμούπολη
τηλ. 22810 80328
> Πέμπτη 16/7 – Σάββατο 18/7
Ο πορφυρός λόφος (Red Cliff)
Περιπέτεια, Κίνα (2008), Σκην.: Τζον Γου
> Κυριακή 19/7 – Πέμπτη 23/7
Εξολοθρευτής: Η σωτηρία
(Terminator: salvation)
Περιπέτεια, ΗΠΑ (2009), Σκην.: ΜακΤζι
> Παρασκευή 24/7 – Κυριακή 26/7
Η αρπαγή (Taken)
Περιπέτεια, Γαλλία (2009)
Σκηνοθέσια: Πιερ Μορέλ
> Δευτέρα 27/8 – Παρασκευή 31/8
Transformers: Η εκδίκηση των
ηττημένων (Revenge of the fallen)
Περιπέτεια, ΗΠΑ (2009)
Σκηνοθεσία: Μάικλ Μπέι
> Σάββατο 1/8 – Πέμπτη 6/8 (20.30)
Τέρατα και εξωγήινοι
(Monsters vs Aliens), Κιν. σχέδια, ΗΠΑ
(2009), Σκην.: Ρ.Λέτερμαν, Κ.Βέρνον
> Σάββατο 1/8 – Δευτέρα 3/8 6/8 (22.10)
Παρασκευή και 13 (Friday the 13th)
Τρόμου, ΗΠΑ (2009), Σκην.: Μ. Νίσπελ
> Τρίτη 4//8 – Πέμπτη 6/8 (22.10)
Η Πρόταση (The Proposal)
Κομεντί, ΗΠΑ (2009)
Σκηνοθεσία: Αν Φλέτσερ

Το Κύμα (Die Welle) του Dennis Gansel

Ο John Dillinger και διάφορες συμμορίες ληστεύουν διαρκώς τράπεζες και το FBI

Ο Harvey Milk ανακαλύπτει ότι μπορεί να ζει τη ζωή του χωρίς να

Ο Reiner Wenger αναλαμβάνει να διδάξει στους μαθητές του περί

βρίσκει την ευκαιρία να ανέλθει στην εποχή της οικονομικής κρίσης. Παιχνίδια κέρδους

κρύβεται και ξεκινάει έναν ολόκληρο αγώνα για τα δικαιώματα

Απολυταρχίας. Με τη σιγουριά ότι στη Γερμανία δε μπορεί να υπάρξει

και εξουσίας εκτονώνονται στο πρόσωπο του Dillinger, ο οποίος για πολλούς
ήταν περισσότερο ένας λαϊκός ήρωας παρά ένας κακοποιός. Η ιστορία δεν έχει

των ομοφυλοφίλων, γίνεται ο πρώτος ανοιχτά gay δημοτικός
σύμβουλος στις ΗΠΑ λίγο πριν τον δολοφονήσουν. Ένας

ξανά φασισμός, αποφασίζει να στήσει ένα πείραμα, ένα βιωματικό
σεμινάριο. Σταδιακά οι μαθητές του παρασύρονται στους ρόλους

πολλά καινούρια στοιχεία -έχει ήδη αντιγραφεί πολλές φορές- ο Michael

άνθρωπος που έσπασε πολλά κατεστημένα. Μία εντυπωσιακή

τους. Μία ιστορία που συνέβη στις ΗΠΑ το ‘60, βρίσκει το

Mann, όμως, είναι ένας από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες που έχει να

βιογραφία, μεταφέρεται πιστά στον κινηματογράφο και

ιδανικό σκηνικό στη σύγχρονη Γερμανία. Ακόμη και σε στιγμές

παρουσιάσει η Αμερική και κατορθώνει για άλλη μια φορά να μην απογοητεύσει.

αντιμετωπίζεται στατικά από τον Gus Van Sant, ο οποίος έχει

υπερβολικού διδακτισμού ο Gansel κρατάει το ρυθμό και δε χάνει

Εκμεταλλεύεται πλήρως τα κινηματογραφικά του μέσα, ενώ οι Johnny Depp,
Christian Bale, Marion Cottillard και μια σειρά ηθοποιών σε μικρότερους ρόλους
δίνουν ζωή στο μύθο της Αμερικής των γκάνγκστερ.

επιδείξει πολύ καλές στιγμές πίσω από την κάμερα, παίρνει
όμως σάρκα και οστά και απογειώνεται από ένα Sean Penn, ο
οποίος δικαιωματικά κέρδισε το βραβείο στα φετινά Όσκαρ.

τις εντάσεις, σου σφίγγει το στομάχι και σε ανησυχεί για όσα
συμβαίνουν γύρω σου.
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οδηγός νησιών
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

santorini

γεύση
“1800”
Οία, 22860 71485
Εστιατόριο
Ambrosia
Οία, 22860 71413
Εστιατόριο
Αρχιπέλαγος
Φηρά, 22860 24509
Εστιατόριο
Blue Sky
Οία, 22860 71179
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

Ναυτικό Μουσείο
Αιγαίου
Ενόπλων Δυνάμεων 10,
22890 22700
Μουσείο
Scala Shop Gallery
Ματογιάννι 48,
22890 26992
Αίθουσα τέχνης

γεύση
Αγνάντιο
Λεύκες, 22840 43089
Ταβέρνα
Άμμος
Λογαράς, 22840 41545
Εστιατόριο
Απανεμιά
Πλάτανος Παροικιά,
22840 23684
Εστιατόριο
Άρωμα
Παροικιά, 22840 21985
Εστιατόριο

Αρχαιολογικό
Μουσείο Μυκόνου
Χώρα, 22890 22325
Μουσείο

Διαμαντής
Νάουσα, 22840 52129
Εστιατόριο

Λαογραφικό
Μουσείο
Κάστρο, 22890 22591
Μουσείο

Fisilanis
Λογαράς, 22840 41734
Εστιατόριο

se
Kandouni
Οία, 22860 71616
Εστιατόριο

Πύργος
Πύργος, 22860 31346
Ταβέρνα

Katrin Gallery
Φηρά, 22860 23200-1
Εστιατόριο

Senor Zorba
Αγ. Ειρήνη, Πύργος,
22860 25244
Εστιατόριο

Koukoumavlos
Φηρά, 22860 23807
Εστιατόριο
Notos Sea Side
Restaurant
Περίβολος, 22860 82801
Εστιατόριο

Γεύσεις Ελλάδας
Καρτεράδο, 22860 24224
Μεζεδοπωλείο

Παπαγάλος
Οία, 22860 71469,
6942205923
Εστιατόριο

Dionysos Cuisine
Φηρά, 22860 23845
Εστιατόριο

Pelekanos
Οία, 22860 71553
Εστιατόριο

Ελιά
Φηρά, 22860 23165
Εστιατόριο

Ποσειδών
Καμάρι, 22860 33994
Εστιατόριο

Σκάλα
Οία, 22860 71362
Εστιατόριο
Vanilia
Φηροστεφάνι,
22860 25631
Εστιατόριο
Vinsanto
Μεγαλοχώρι,
22860 81796
Εστιατόριο

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

διασκέδαση

Town Club
Φηρά, 22860 22820
Club

Γαλήνη
Φηροστεφάνι,
22860 22095, 23881
Cafe

Χόβολη
Καμάρι,
22860 33160
Cafe-Bar

La Pasteria
Παραλία Παροικιά,
22840 23350
Εστιατόριο

Το Μπακίρι
Νάουσα, 22840 53575
Εστιατόριο

Μελτέμι
Παροικιά, 22840 21092
Cafe

Μανώλης
Αλυκή, 22840 92005
Πιτσαρία

διασκέδαση

Paradiso
Κριός, 22840 23121
Club

Μαργαρίτα
Νάουσα, 22840 52362
Εστιατόριο
Miky
Πλ. Νάουσας,
22840 23560
Fast Food
Ostria
Αλυκή, 22840 91362
Εστιατόριο
Ταρτιν
Παραλία Παροικιά,
22840 21206
Εστιατόριο

Castello
Παροικιά, 22840 24507
Cafe
Η πεζούλα της
Λιχουδιάς
Λεύκες, 22840 43189
Παραδοσιακό Καφενείο

τέχνη
μουσεία
Αρχαιολογικό
Μουσείο Πάρου
Παροικιά, 22840 21231
Μουσείο

Peter’s
Kριός, 22840 21806
Cafe
Punda Beach Club
Πούντα, 22840 41717
Club

Konstantza
Νάουσα, 22840 52999
Cafe

Συμπόσιο
Παροικιά, 22840 24147
Cafe

La Frianterie
Νάουσα, 22840 51191
Cafe

View Cafe
Παροικιά, 22840 22251
Cafe-Bar

Ιστορικό και
Λαογραφικό
Μουσείο Ανθέμιον
Πούντα, 22840 91010
Μουσείο
Μουσείο Λαϊκού
Πολιτισμού
του Αιγαίου
Κοιλάδα Λευκών,
22840 41827
Μουσείο

paros

mykonos

se
οδηγός νησιών

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 79409

Διαφημιστείτε

τέχνη
μουσεία
Αρχαιολογικό
Μουσείο Φηρών
Φηρά, 22860 22217
Μουσείο

στο

Λαογραφικό
Μουσείο
Σαντορίνης
Κοντοχώρι Φηρών, 22860
22792
Μουσείο

serious

και γίνετε γνωστοί
στα νησιά των

Ναυτικό Μουσείο
Οίας
Οία, 22860 71156
Μουσείο

Κυκλάδων
Παροικιά
84 400, Πάρος
τηλ.: 22840 24147

advert@serious.gr
22810 79449
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Οινοπνεύματα
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη 9,
22810 82616
Μεζεδοπωλείο

Τα Γιάννενα
Ερμούπολη, παραλία,
22810 82994
Ψητοπωλείο

Αρχαίον
Ερμούπολη, παραλία,
22810 84114
Club

Django
Ερμούπολη, Κεντρική
αγορά, 22810 82801
Cafe-Παγωτό

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

Πέρι Τίνος
Ερμούπολη, παραλία,
22810 85000
Μεζεδοπωλείο

Της Φιλομήλας
Αζόλιμνος,
22810 62088
Εστιατόριο

Αστέρια
Ερμούπολη, βαπόρια,
6944388632
Beach bar

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

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

Πλακόστρωτο
Σαν Μιχάλης,
6973 980248
Ταβέρνα

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

Ελληνικόν
Καφενείον
Ερμούπολη, 22810 87550
Παραδοσιακό Καφενείο

Μάσα σούρα
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη,
22810 81744
Μεζεδοπωλείο

Porto
Ερμούπολη, Ακτή Πέτρου
Ράλλη 48, 22810 81178
Εστιατόριο

Το Αυλιδάκι
Άνω Σύρος, Δον. Στεφάνου
& Ι. Καποδίστρια,
22813 04335
Ταβέρνα

Cafe Greco
Ερμούπολη, 22810 81513
Cafe

Εν πλω
Βάρη, 6955 264690
Beach-Bar

Έγριπο
Αζόλιμνος, 22810 61005
Ταβέρνα-Μεζεδοπωλείο

Μπαρμπαλιάς
Φοίνικας,
Λ. Αμφιθέας 174,
22810 42004
Εστιατόριο

Ραφογιάννης
Αζόλιμνος, 22810 61001
Εστιατόριο

Φοράδενες
Φοίνικας, 22810 42301
Εστιατόριο

Cocoon
Ερμούπολη, 22810 85270
Cafe

Jar
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη 16,
22810 79225
Cafe

Ζέφυρος
Αζόλιμνος, 22810 61712
Εστιατόριο

Νησιωτοπούλα
Ερμούπολη, 22810 81214
Εστιατόριο-Ταβέρνα

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

Fox
Ερμούπολη, Λεοτσάκου 3,
22810 81888
Kitchen bar

Ηλιοβασίλεμα
Γαλησσάς, παραλία,
22810 43325
Εστιατόριο

Ο Λιλής
Άνω Σύρος, 22810 82100
Παραδοσιακή ταβέρνα

Συλιβάνης
Ερμούπολη, παραλία,
22810 86015
Εστιατόριο

Οινομπερδέματα
Ερμούπολη, Εμ. Ροϊδη 10,
22810 86061
Μεζεδοπωλείο

Τ’ Αλώνι
Άνω Μεριά, Παπούρι,
6938 703997
Ταβέρνα

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

syros

Δυο τζιζίκια στ’
αρμυρίκια
Κίνι, 22810 71151
Εστιατόριο

Θεία Μέθη
Ερμούπολη, Χίου 43,
22810 80112
Μεζεδοπωλείο

Το Πέτρινο
Ερμούπολη, 22810 87427
Ταβέρνα

διασκέδαση
Agathopes
Αγκαθωπές, 22810 43920
Beach bar
Αργώ
Γαλησσάς, 22810 42819
Cafe-Bar

Cube
Ερμούπολη, Χίου 33,
22810 82720
Cafe-Bar

Υπαπαντή Ζαρμπώνη
Εργαστήριο-Έκθεση Αγιογραφίας
Συντήρηση-Αποκατάσταση Εικόνας
Πιάτσα - Άνω Σύρος
κιν.: 697.42.30.778, τηλ.οικ.: 22810.88658

Daidadi Gelato
Ερμούπολη, λιμάνι,
22810 85953
Ιταλικό παγωτό
D’istinto
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη,
22810 83991
Cafe-Bar

Ακρογιάλι
Άγιος Ρωμανός,
22830 24409
Ταβέρνα
Γιαλούσα
Άγιος Φωκάς,
22830 25570
Εστιατόριο
Δαρμής
Λειβαδα,
22840 41320
Μεζεδοπωλείο
Δομένικου Bεντούρη 7, Άνω Σύρος
τηλ. 6955 264690

Υπαπαντή Ζαρμπώνη

Υπαπαντή Ζαρμπώνη

Πειραματικό
Ερμούπολη,
22810 83734
Cafe-Bar
Peyote
Ερμούπολη, Χίου 32
Cafe-Bar
Plaza
Ερμούπολη, παραλία,
22810 85337
Cafe

Αρχαιολογικό
Μουσείο Σύρου
Ερμούπολη,
Ε. Μπενάκη,
22810 88487
Μουσείο
Βιομηχανικό
Μουσείο
Ερμούπολης
Ερμούπολη,
Γ. Παπανδρέου 11,
22810 81243
Μουσείο

Στέλλας
Ερμούπολη,
22810 88301
Καφέ-Ζαχαροπλαστείο
Συριανών
Καφεποτείο
Άνω Σύρος,
Δομένικου Βεντούρη 7,
6955 264690
Παραδοσιακό καφενείο

Πινακοθήκη
Κυκλάδων
Ερμούπολη,
Εμ. Παπαδάμ,
22810 80918
Πινακοθήκη

Το Μπαράκι
Ερμούπολη, πλ. Μιαούλη
Bar

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

Επίνειο
Χώρα, 22830 24294
Ταβέρνα

Κουρσάρος
Χώρα, 22830 23963
Bar

τέχνη
μουσεία

Τα Υστέρνια
Υστέρνια, 22830 31005
Εστιατόριο

La Strata
Χώρα, 22830 25977
Cafe

Αρχαιολογικό
Μουσείο Τήνου
Χώρα, 22830 22670
Μουσείο

Το Πέτρινο
Χώρα, 22830 41940
Εστιατόριο

Μέλι Γάλα
Πύργος, 22830 31229
Cafe

διασκέδαση

Μονοπώλιο
Χώρα, 22830 25770
Cafe

Εν Φαλατάδω
Φαλατάδο, 22830 41777
Παραδοσιακό Καφενείο

τέχνη
μουσεία

Iνστιτούτο Κυβέλη
Ερμούπολη,
Λεωνίδου 4,
28210 84769
Μουσείο

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

γεύση

Παραλία Βάρης, Σύρος
τηλ. 6955 264690

Liquid
Ερμούπολη, παραλία,
22810 82284
Cafe-Bar

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

Ίδρυμα Τηνιακού
Πολιτισμού
Παραλία, 22830 29070
Εκθεσιακός χώρος
Μουσείο Γιαννούλη
Χαλεπά
Πύργος, 22830 31262
Μουσείο

“To καράβι”
Άνω Σύρος, Πιάτσα,
22810 84230
Αίθουσα Τέχνης

Μουσείο
Μαρμαροτεχνίας
Πύργος, 22830 31290
Μουσείο

syros

Κουζίνα
Ερμούπολη, Άνδρου 5,
22810 89150
Εστιατόριο

tinos

γεύση

Το

Μύκονος
> Χώρα
Πολιτιστικό Κέντρο Μυκόνου, Scala Shop Gallery, Δημoτικός θερινός κινηματογράφος Σινέ Μαντώ,
Κρεπερί Αντίπεινα, Μίνι Μάρκετ Γέμελος, Ένωση Ξενοδόχων Μυκόνου, Island Myconos Travel

Πάρος
> Λεύκες
Η πεζούλα της Λιχουδιάς

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

Τήνος
> Ξινάρα
Δήμος Εξωμβούργου

> Πύργος
Τύπος-Ταχυδρομικό Πρακτορείο

> Χώρα
Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, Κέντρο Τύπου

Σαντορίνη
> Καμάρι

Zητήστε
μας το serious

Θερινός Κινηματογράφος Καμάρι, Βιβλιοπωλείο Παπασωτηρίου, Cafe-bar Χόβολη

> Καρτεράδο
Μεζεδοπωλείο Γεύσεις Ελλάδας

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

Σύρος
> Αζόλιμνος
Μεζεδοποιείον Της Φιλομήλας

> Άνω Σύρος
Δημαρχείο, Ποικιλοπωλείον, Παραδοσιακό καφενείο Συριανών Καφεποτείο

> Βάρη

εάν θέλετε να
φιλοξενήσετε το serious στο
χώρο σας επικοινωνείστε μαζί
μας με e-mail στο
info@serious.gr ή
τηλεφωνικά στο
22810 79449

Beach bar Εν Πλω

> Ερμούπολη
Δημοτική Βιβλιοθήκη, Πνευματικό Κέντρο, Θέατρο Απόλλων, Θερινός κινηματογράφος Παλλάς,
Τέχνης Χώρος Αποθήκη, Βιβλιοπωλείο Βιβλιοπόντικας, Γ. Βέλλης Κόσμημα - Έργα Τέχνης,
Cafe-deli Ε-αμέ, Cafe Plaza, Cafe Χαλανδριανοί, Cafe-bar Boheme del Mar, Bar Το Μπαράκι, Cafe-bar
Cube, Cafe Jar, Beach bar Αστέρια, Καφέ-Ζαχαροπλαστείο Στέλλας, Εστιατόριο Άμβυξ, Μεζεδοπωλείο
Θεία Μέθη, Το κάτι άλλο, Περίπτερο Πλ. Μιαούλη (Δημ. Βιβλιοθήκη), Περίπτερο Πλ. Μιαούλη (Διανομή
Τύπου), Ταξιδιωτικό πρακτορείο TeamWork, Βιβλιοπωλείο «Κόκκινη κλωστή δεμένη»

ταξιδεύει στις Κυκλάδες

κυκλοφορεί κάθε μήνα ελεύθερα στα παρακάτω σημεία

